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 روزانه یدب یساز هیشب در IHACRES یدرولوژیه مدل یابیارز

 (رود شلمان و رود پل یها رودخانه :یمورد ۀمطالع) 

 2ماکان رودباری موسوی و میر 1ابراهیم امیری

 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان. 1

 ریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدی2

(19/08/1395تاریخ تصویب  ؛06/07/1395)تاریخ دریافت   

  دهیچک

 مند   ننوعی  شنناتت  ای، مشاهده اطالعات آوری جمع نبودن یاقتصاد وها  ستگاهیا بیشتر در یآمار اطالعات تیمحدود لیدل هب

 یبنرا  نکنه یا بنه  توجنه  بنا  IHACRES مد  .باشد داشته آب منابع تیریمد رام در ییسزا هب کمک تواند می مناسب یدرولوژیه

 نین ا در. دارد یبرتنر  یکیدرولوژین ه گنر یدهنای   مند   بنه  نسبت لحاظ نیا از ،ندارد دهیچیپهای  داده به ازین یورودهای  داده

در اسنتان   رود شنلمان  و ودر پنل  هنای  رودتانه ۀروزان یدب یساز هیشب در IHACRES یدرولوژیه مد  ییکارا تیقابل پژوهش

R آمده دست هب جینتا هب توجه با. ندهست واقع مرطوب ۀمنطق در که شد یابیارز گیالن
 70/0 تنا  60/0 ۀبناز  در( نینی تب بیضر) 2

= 367/0) رود پنل  ۀرودتانن  یبنرا  بین ترت بنه  که شده مطالعه ۀرودتان دو یبرا کم ینسب نیانگیم طاید توجو نیهمچن و است

APRE )رود شلمان ۀرودتان یبرا و (058/0 =APRE) است یدب ۀروزان ریمقادسازی  شبیه در مد  کم انحرافات نشانگر، است. 

 ییتواننا  ،نند دار یزیناد  یدبن  کنه  مرطنوب  منناط   در انیجرسازی  شبیه در مد  نیا بیان کرد که توان می جینتا گرفتن نظر در با

 .دارد یمناسب

.IHACRES ،یوژدرولیه مد ، ،روزانه یدب: واژگاندیکل

                                                           
نویسندۀمسئول Email: eamiri57@yahoo.com 
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  مقدمه

یری گان دازهتیمح دودلی دلهبیدرولوژیهمدلازاستفاده

یب رامناس  یاب اارتوان دم یمکانوزماندرانیجریدب

مناس  ودرس تیریگمیتصمکهباشدنیتخموینیبشیپ

نی ادر.[6]دک رخواهدکمکیسطحآبمنابعتیریمددر

دنکرفراهمیبرامناس یااراب،یدرولوژیهسازیمدلزمینه

عی توزازاط ع .[22]اس تآبمن ابعداری پاتیریمدبستر

اث روباروان وب ارشرواب  شناختوبارشیمکانویزمان

دررانیم دب هک هاس تم واردیازهارودخانهیدببربارش

ن دکمیکمکایآبخۀحوضکیدرآبمنابعحیصحتیریمد

هی درولوژیرفت ارمختل ،،عواملیذارگریثأتدلیلبه.[15]

،دش وم یتبدیلایپیچیدهنسبتاًیندافربهآبخیاۀحوضکی

ه  ایم  دلازاغل   آن،ارزی  ابیوش  ناختب  رایبن  ابراین

نظی ریمختلف هایمحدودیت.دشومیاستفادههیدرولوژیکی

درهی درومتریه ایایستگاهنیاواطععاتوآمارنبودنکافی

تاطعع اآوریجم عنب ودنیاقتصادوپایینۀرتبهایآبراهه

ارزشهی  درولوژیکیه  ایم  دلازاس  تفادهب  های،ش  اهدهم

 .[16]دهدیمایویژه

وعبیسینیبشیپآب،منابعمدیریتوبررسیمنظوربه

طراح یورودخان هجری انب رآوردآن،خطراتازیریجلوگ

ویکپارچ هگ روهدوب هت وانمیراهامدلمهندسی،عملیات

م  دلب  ینای  ندر.[3و2]ک  ردبن  دیطبق  هیت  وزی 

IHACRESییک ارا،ش دهاس تفادهان د ه ایدادهعل تبه

درتوان دم یآس انیب هوردداه ام دلیقاببهنسبتیبهتر

.[14]شودبردهکارهبآبخیاهایحوضهازبسیاری

مدلازهاستفادباراروزانهدبی[11]صادقیوخیرفام

IHACRESگلس تاناس تانآبخیاهایحوضهازبرخیدر

زد دردادنش انس ازیش بیهنت ای ،نهایتدر.ندتخمین

ایستگاهبیشتر اعتبارسنجی،وواسنجیۀدوردوهردروها

کمت راوجدب یمقادیردرخصوصبهمدلیبرآوردمقادیر

درم  دلنت  ای ،مجم  و در.اس  تمش  اهداتیمق  ادیراز

وتبی ینض ری ب اش دهمطال ههایحوضهزیرازت دادی

(P<05/0)70/0و67/0ترتی  ب هحداکثرکاراییضری 

.[11]دشارزیابیقبولقابلنسبتاً

 یبررس  براییپژوهشدر (1387)یبوان مساح و آشفته

یآت ه ایدوره در عبیس  یفراوان  و مدت شدت، راتییتغ

م دل از دوغموش،یآ رودخانه ۀحوض در هیپا ۀدور به نسبت

IHACRESدر یم  یاقل ره  اییمتغس  ازیش  بیهب  رای 

 یبررس .کردن د اس تفاده هیپا ۀدور به نسبت یآتهایدوره

 ۀدوردر عبیس ش دت راتیی تغ ۀمحدود بهختصم  ینتا

 وشیاف اا تیوض  دو هرداد نشان هیپا ۀدور به نسبت یآت

.[1]است انتظار قابل حوضه برای عبیس کاهش

 ب ارشرواب  یسازمدل(2013)شهمکارانویابوشند

HEC-HMSم دلازاس تفادهب ارواناب یب راIHACRESو

.ن درابررس یکرداردنخش کۀمنطق درب اراندادیروکی

ه ایبرنام هازدی جدیچ ارچوبۀتوس  مطال  هنیاازهدف

توس  ش دهخش کۀحوض درروان اب بارشمدلیکاربرد

مح لنی یت یب رابارشۀماهوارۀشدمیتنظدوبارههایداده

یبرخ ۀدهن دنش انIHACRESعملک رد.استبارشوفانت

نیب انیجرۀسیمقاHES-HMSدرکهیحالدربود،هاض ،

ۀرودخان یمش اهداته ایدادهب اش دهبرهیکالۀرودخان ینتا

م دلدویبرا،یساتکل ناش یضر.بودیبهتر ینتانشانگر

.[13]آمددستبه88/0و51/0داداع

 در را روان اب ب ارش م دل ییک ارا(2003)کرو و ید

د.دنکریبررسیجنوب قاییفرآهایحوضه در رواناب ینیبشیپ

ه ایحوض ه ب رای م دل یس نجاعتب ار و ونیبراسیکال ازپس

 ک اربری راتیی تغ از ب د و قبللمبرشبوسوگروتنیلریور

 ین یبشیپ  در م دل عملک رد  ینت ا ،(جنگ ل احداث) یاراض

.[18]شدلیتحل و هیتجاحوضه آرام وعیسرهایانیجر

 در جری ان یس ازش بیه برای (2008)منجیک و کرو 

 2540 تا 181 مساحت باآبخیا ۀحوض چهاردرایاسترالکشور

 ای ن ب ه و کردن د اس تفاده IHACRES مدلاز مربع،کیلومتر

.[5]است بوده مناس  مدل یکل عملکرد که رسیدند نتیجه

 ین یبشیپ  از استفاده با(2007)شهمکاران و تلوودیل

 دو ب رای لی برز کش ور دررا رودخانه ۀروزان انیجربارش،

داد نش انپ ژوهشآنه ا ینت اد.کردنسازیشبیههحوض

 ب ا حوض ه دو نی ا برای رفتهکاربه آماری مدل دوبراساس

 واح د دروگرافیهبر که ترهساد مدل متفاوت، انیجر میرژ

ه ایداده ب ه ازی ن تنه ا ونیبراس یکال ب رای و استیمبتن

ه ایم دل ب هنس بتب اًیتقردارد، م اد و انی جر ب ارش،

 ایآبخۀحوضیاضاف اطععات بهکه کندمیعملتردهیچیپ

 ک اربری ارتف ا ،،یرق وم ۀنقش  وایماهواره ریتصاو مانند

.[9]دارند ازین خا  و یاراض

 ب رای یپژوهش یط(2008) شهمکاران و کارکانو کارال

م دل دو ا،ی تالیا یشمال مناطق در روزانه انیجر سازیمدل

IHACRESنش ان  ینتا د.دنکراستفادهرا یعصبۀشبکو 
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،هس تنددس ترس در مناس   ورودیه ایداده یوقت داد

 کی  ب ه نس بتIHACRESمانند سادههایمدل عملکرد

.[4]است ربهت دهیچیپ مدل

یبراIHACRESمدلیابیارز،حاضرپژوهشازهدف

ورودپل)عنیگاستانشرقایآبخۀحوضمهمۀرودخاندو

م  دلنک  هیاب  هتوج  هب  ابن  ابراین،اس  ت(رودش  لمان

ب ردهک ارب همرطوبۀمنطقنیادریادشدههیدرولوژیکی

ب اانی جرس ازیش بیهب هپ ژوهشنی ادراست،نشده

.استشدهپرداختهآنازاستفاده

  روش و مواد

 شده مطالعه ۀمنطق

درزیرزمین ىوس طحىآبمنابعترینغنىگیعناستان

ازب یشارتف ا ب اس االنهباران.راداردخاورمیانهوکشور

س ال،ه ا فص لهم ۀدرب ارشوقو احتمالومتریک

اقتص اد واجتماعىزندگىدرمساعد ومطلوبشرای 

تحتزیرزمینىوسطحىها آب.استآوردهپدیدگیعن

پوش شواقلیمىشناسى،زمینعواملازا مجموعهتأثیر

.گیردمىشکلزمین

ۀدور،اس تش تریبب ارشمرط وب،مناطقدرکهآنجااز

ب ارشلی دلهب خش کمن اطقدروترکوتاهراونیبراسیکال

ۀمنطق ب هتوج هبا.گیرندیمنظردرتریطوالنرادورهکمتر،

ه  ایدوره،داردیادی  زنس  بتاًیبارن  دگک  هش  دهمطال   ه

.استشدهگرفتهنظردرکوتاهکالیبراسیون

  ب ارشیخط ری غهایندیافرهمۀیبراتلفاتبخش

وش ودم یگرفت هنظردرایآبخۀحوضاسیمقدرانیجر

یتئ  ورب  ر(لیتب  دت  ابعبخ  ش)دروگرافی  هبخ  ش

.[10و7]استینمبتیخطهایستمیس

ب ینالب رزش مالىۀدامندرگیعنشرقآبخیاۀحوض

قرارسفیدرودۀدرمشرقسمتدرولنگرودوچابکسررود

س الفص ولبرخىدرحوضهاینرودها ازت داد .دارد

ج  ار س  یعبآندر،ب  ارانب  ارشازپ  سودندارن  آب

آبدهىنمیاابارودپل،حوضهاینرودترینبارگ.شودمى

.استمرطوبسالیکدرمترمک  میلیون791ساالنه

رودش لمانورودپلۀرودخاندودربارۀپژوهشنیادر

دررودپ لایآبرۀحوض.استشدهقیتحقعنیگاستاندر

یطورهب.استگرفتهقرارعنیگاستانشرقورانیاشمال

ایبرآۀحوضبهجنوبازخار،یایدربهشمالسمتازکه

ای آبرۀحوض ب هغ ربازالب رز،ه ایکوهرشتهوشاهرود

رودخش کهای آبرۀحوض ب هش رقس متازورودشلمان

.استشدهمحدود

50 33َتا49 36َییایجغرافمختصاتنیبحوضهنیا

یش مالع ر 37 06َتا36 33ویشرقییایجغرافطول

اس تهکتار176427حوضهنیامساحت.استشدهواقع

حوض هیش رقجنوبمرزانتهایدریبلندنیترمرتفعکه

وای درس طحازارتف ا مت ر 3900 باالبرزکوهرشتهیرو

.استمتر 20 ارتفا بایخروجۀنقطدرآننیترپست

عنیگ رودنیت رآبپ ردرودیس فازپسرودپلۀرودخان

ازک هیاولۀشاخ.استشدهلیتشکیاصلۀشاخدوازواست

ونک ارودیتهایرودخانهباردیگمیسرچشمهاشکوراعاتارتف

ه ایک وهازک هدومۀش اخ.سازدمیرارودپلۀشاخکاکرود

رودچ ا هب ،ردی گم یچشمهلسبوروجانیشاهولمانید

ملحقمهبهپلمینامهبیمحلدرشاخهدونیا.استمشهور

وس  ت.دهن دم یلیتش کرارودپ لپ سآنازوشوندمی

یس نجآبستگاهیاکهدرازالتستگاهیادررودپلایآبرۀحوض

حوض همتوس  ارتف ا ومرب علومتریک1564استرودنیا

ول ومتریک60رودخان هیاص لۀش اخطول.استمتر1883

.استهکتار8147آنآبخوریاراضوس ت

لنگ رودشهرس تانشرقدررودشلمانۀرودخانۀحوض

54ودرج ه36ییای جغرافع ر نیب نعیگ استاناز

ۀی  ثان57وق  هیدق9ودرج  ه37ت  اهی  ثان55وق  هیدق

هیثان16وقهیدق55ودرجه49ییایجغرافطولویشمال

ط رفاز.اس تش دهواقعیشرقۀقیدق14ودرجه50تا

ۀحوض به،یشرقجنوبوجنوباز؛خاریایدربه،شمال

ۀرودخان ای آبرۀحوض ب ه،شرقاز؛رودپلۀرودخانایآبر

ۀحوض ب ه ی ترتب ه،غربشمالوغربطرفاز؛رودسر

نی ا.ش ودیم محدودلنگرودوشمرودیهارودخانهایآبر

یه ارودخان های آبرۀحوضبه یترتبهغربشمالۀحوض

یوس  تب احوض هنی ا.شودیممحدودلنگرودوشمرود

،ش لمانیدرومتری هس تگاهیات الومترمربعیک362برابر

ازیلیمس تطباًیتقرشکلبهکهاستیکوهستانایحوضه

آبحج ممتوس  .اس تافت هیامت دادش مالبهجنوب

 1348)س  اله25آم  ارطب  قب  ررودخان  هنی  اۀانیس  ال

.استمترم ک ونیلیم43/2674(1372
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 شده مطالعه یدرومتریههای  ستگاهیا تیموقع. 1 جدول

 ییایجغراف طول ییایجغراف عرض هستگایا رودخانه

 50-17-28 36-59-32 التدراز رودپل

 50-13-03 37-09-39 شلمان رودشلمان



 پژوهش نیا در شده قیتحق یها سال. 2 جدول

 دوره انیپا دوره شروع رودخانه

 March 2002 20 March 2012 21 رودپل

 March 2002 20 March 2013 21 رودشلمان

 

 پژوهش روش

  مدل ورودیهای  داده ۀیته

 ۀدرج  )دم  ا و(مت  ریل  یم) یبارن  دگ ۀروزان  ه  ایداده

س ازیش بیهب رایورودی رهاییمتغ عنوانبه (گرادیسانت

 در مک   مت ر) روزان ه یدب یمشاهداتهایداده و انیجر

م دلونیبراسیکال برای درومترییههایستگاهیادر (هیثان

IHACRESم دلازمدهآدستهب ینتادقت سنجشنیاو

2ج دولدرک هموج ودآماراساسبر.هاستشداستفاده

قی تحقنی ادروانتخ ابیآم ارهایدورهعنوانبهآمده

.دشاستفاده

وب ارشه ایشکل،یادشدههایدادهدنکرواردازپس

ک هدیآمیدستهبرودخانههریبرایامشاهدهیدبودما

یب رایامش اهدهیدبودما،یبارندگ یترتبه1شکلدر

دم ا،یبارندگ یترتبه2شکلنیهمچنورودپلۀرودخان

دادهشینم ارودش لمانۀرودخان یب رایامشاهدهیدبو

.استشده

بن ابراین،استمرطوبپژوهشنیادرشدهمطال هۀمنطق

ش تر،یبب ارشعل تهب ونیبراس یکالۀدوریب رایزم انۀباز

ۀب از3ج دولدرک هش ودیمگرفتهنظردرکوتاههایدوره

.استآمدهرودخانههریبراونیبراسیکالۀدوریزمان

 
 رود پل ۀرودخان یبرا یا مشاهده یدب و دما ،یبارندگ)از باال به پایین(  بیترت به. 1 شکل
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 رود شلمان ۀرودخان یبرا یا مشاهده یدب و دما ،یبارندگ بیترت به. 2 شکل

  IHACRES هیدرولوژی مدل ونیبراسیکال ۀدور یزمان ۀباز. 3 جدول

 دوره انیپا دوره شروع رودخانه

 June 2005 06 April 2006 10 رودپل

 July 2003 20 October 2004 05 رودشلمان

 

 IHACRES مدل ساختار

 برگرهورن و منکیج توس IHACRESهیدرولوژیمدل

استفاده یمختلفهایپژوهشو مطال ات در وهئارا(1993)

ج امعیابی ارزوتیریم دمرک ادررام دلنیا.دشومی

یاکول وژمرکاوکانبرا،ایاسترالیملدانشگاهایآبخۀحوض

انگلس تانیطیمحستیزهایپژوهشانجمنیدرولوژیهو

.[21]انددادهتوس همشتر صورتبه

پ ارامترش شIHACRESیدرولوژی هم دلساختار

یخطریغبخشبهختصمآنپارامترسه(که3شکل)دارد

لیتب  دثرؤم  ب  ارشب  هرایورودیدم  اوب  ارشواس ت

دروگرافی هبخ شب هخ تصمگریدپارامترسهوکندمی

یدب ب هراآم دهدس تهبثرؤمبارشکهاستیخطواحد

.کندمیلیتبدانیجر
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 IHACRES [12] مدل یکل ساختار. 3 شکل

w 
(روز)ایآبخۀحوضیدگیخشکیزمانثابت= 

c=(مترمیلی)ایآبخۀحوضرطوبتینگهدارتیظرف

F=0)حرارتلیت دفاکتور
C

-1)

v
s=انی جرج ادیادرکهآهستهانیجریحجمنسبت

.داردمشارکترودخانه

q =(روز)عیسرانیجرپاسخکاهشیزمانثابت

s =(روز)آهستهانیجرپاسخکاهشیزمانثابت

 یابیارز اریمع

 نییتب بیضر

Rاریم ازIHACRESمدلعملکردیبررسیبرا
 یضر)2

یخط ارتباطانگریبنییتب یضر.شودمیاستفاده(نییتب

ازک هاس تاسی مقکوچ کواسیمقبارگهایدادهنیب

 :دیآمیدستهبریزفرمول
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ه ایاری م ازگ ریدیکیBIASانیجرحجمدرخطاریمقاد

دس تهب ری زفرم ولازک هاس تمدلنیادعملکریبررس

:دیآمی
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4
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ری زه ایرابط هبراساسکهستندهانتقالتابعدومۀمرتب

:شوندمینییت 
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R)نییتب یضر
ی اانمنیبهتروب دبدونیمقدار(2

1ب هنی یتب یض رچ ههری نی[17]است1برابرآن

نیب یق وایرابط هک هس تاآننشانگر،باشدترکیناد

ییتنه ابهنییتب یضراریم یول،استبودهبرقرارهاداده

منظ ورنیابه.باشدهادادهنیبقویۀرابطانگریبتواندینم

اری م نیهمچن وAPREینس بیخطانیانگیماریم از

اس تفادهنییتب یضرکناردرBIASکلیخطانیانگیم

دش ومیمحاسبهمدلخودتوس پارامترسهنیا.دشومی

Rریمقادچههرو
کمت ر APRE پ ارامترریمق ادوشتریب2

.[13]استترآلدهیامدل ینتاباشد،

  ها افتهی

بخ شدوشاملونیبراسیکالقسمتIHACRESمدلدر

(تلف ات)یخط ری غبخ شدرکهاستیخطریغویخط

ب  هرا(یامش اهدهیدب ودم  اوب ارش)یوروده ایداده

رودخان هواردس رانجامک هب ارشازیبخش )ثرؤمبارش

ازت رقوریتبختوس سرانجامکهمازادبارشو(دشومی

لیتب د(ایآبخۀحوضبودنریناپذنفوذفر با)رودمینیب



 539  ...روزانه یدب یساز هیشب در IHACRES یدرولوژیه مدل یابیارز:  ویامیری و رودباری موس

رطوب تینگه دارتی ظرفcپارامترسهشاملکهکندمی

یزم انثاب ت tw وح رارتلیت دفاکتوروایآبخۀحوض

یخط بخ شدرنیهمچن.استایآبخۀحوضیدگیخشک

ش املش ودم یدهیناملیتبدتابعکه(واحددروگرافیه)

vپارامترسه
sج ادیادرک هآهس تهانیجریحجمنسبت

پاسخکاهشیزمانثابتtsوداردمشارکترودخانهانیجر

عیس رانی جرپاسخکاهشیزمانثابتtqوآهستهانیجر

وانی  جرحج  مدرخط  اریمق  ادونی  یتب یض  ر.اس  ت

ۀدورنیبهت رش ناخته ایاری م ،ینسبیخطانیانگیم

R =692/0بهتوجهباکهستاونیبراسیکال
ۀرودخانیبرا2

R =636/0ورودپل
نیانگی مورودش لمانۀرودخان یبرا2

انتخ ابیابی ارزیب رایزم انۀدورنیبهت رکم،یخطاها

درک هدش وم یمش خصش دهیادیپارامتره اوشودمی

ونیبراس یکالۀدوردرآم دهدس تهب یپارامترها4دولج

.اس تمعحظهقابلرودشلمانورودپلهایرودخانهیبرا

یش تریبیبارن دگاانی م،ش دهمطال هۀمنطقکهآنجااز

 انتخاب دارد،کشورمناطقگریدیبارندگمتوس بهنسبت

 در اساس یه ایگ ام از واس نجیب رای مناس هایدوره

 .استمدل نیا از هاستفاد

ونیبراسیکال انجام وهارودخانهیبرا مدل اجرای از پس

 یمش اهدات آم ار ازاس تفاده با خطا و یس  یدست روش با

 م دل ۀآم ددس تبه پارامترهایدرومتری،یههایستگاهیا

 ارائ ه 4 ج دول دررودش لمانورودپلهایرودخانه برای

 و یمش اهداتیه ادروگرافیهظاهری ۀسیمقات.اس شده

ف راهم را م دل دقت عیسر و یکل یابیارز امکان،یمحاسبات

.دکنمی

 IHACRES مدل ونیبراسیکال ۀمرحل در آمده دست هب یپارامترها ریمقاد. 4 جدول

 رود شلمان رود پل پارامتر

c=014/0 016/0 (مترمیلی)ایآبخۀحوضرطوبتینگهدارتیظرف 

0)حرارتلیت دفاکتور=
C

-1) 10 0 

w =7 58 (روز)ایآبخۀحوضیدگیخشکیزمانثابت 

v
s=1 1 داردمشارکترودخانهانیجرجادیادرکهآهستهانیجریحجمنسبت 

s=188/1 698/13 (روز)آهستهانیجرپاسخکاهشیزمانثابت 

APRE058/0 376/0 ینسبیخطانیانگیم 

BIAS476/0 -032/0 انیجرحجمدرخطاریمقاد 

R
 636/0 692/0 نییتب یضر2

 
 رود پل ۀرودخان IHACRES مدل ونیبراسیکال ۀمرحل در یمحاسبات و یمشاهدات انیجر ریمقاد ۀسیمقا. 4 شکل
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 رود مانشل ۀرودخان IHACRES مدل ونیبراسیکال ۀمرحل در یمحاسبات و یمشاهدات انیجر ریمقاد ۀسیمقا. 5 شکل

ک ه[16ش]همک اران و ل ویموتوویابی ارزقس متدر

انی ب بودند،داده انجام سالههفتآماراساسبر ییهامطال ه

 م دل یابی ارز در نی یتب  یض ر ریمق اد اگ ر که انددهکر

 که یصورت در و خوب  ینتا باشد،75/0 مساوی ای تربارگ

ش دهسازیشبیه ینتا باشد، 75/0تا36/0نیبمقدار نیا

یب راآم دهدس تهب  ینت ا5ج دولدر.استقبول قابل

.استشدهآوردهیابیارز

 IHACRES مدل( یاعتبارسنج) یابیارز ۀمرحل در آمده دست هب جینتا. 5 جدول

 رود شلمان رود پل پارامتر

R
2 692/0 633/0 

BIAS
 032/0- 475/0  

 
 رود پل ۀرودخان IHACRES مدل یابیارز ۀمرحل در یتمحاسبا و یمشاهدات انیجر ریمقاد ۀسیمقا. 6 شکل
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 رود شلمان ۀرودخان IHACRES مدل یابیارز ۀمرحل در یمحاسبات و یمشاهدات انیجر ریمقاد ۀسیمقا. 7 شکل

 
 رود پل ۀرودخان IHACRES مدل( یاعتبارسنج) یابیارز ۀمرحل در ثرؤم بارش و یمشاهدات بارش ۀسیمقا. 8 شکل

 
 رود شلمان ۀرودخان IHACRES مدل( یاعتبارسنج) یابیارز ۀمرحل در ثرؤم بارش و یمشاهدات بارش ۀسیمقا. 9 شکل
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 یریگ جهینت و بحث

Rآمدهدستبه ینتااساسبر
در5جدولدر(نییتب یضر)2

 ریمق اد اگ رشدگفتهکهطورهمان.است70/0تا60/0ۀباز

 باش د،75/0 ویمسا ای تربارگ مدل یابیارز در نییتب  یضر

 75/0ت ا36/0نیب مق دار نی ا که یصورت در و خوب  ینتا

 ینت اب هتوجهبا.استقبول قابلشدهسازیشبیه ینتا باشد،

راانی جریقب ولقاب لحدتامدلدهدمینشانکه5جدول

ه ایدادهنیب یمناس بیخط ارتب اطوک ردهس ازیشبیه

درنیهمچن  .اس  تبرق  راراسی مقکوچ  کواسی  مقب ارگ

نش انگرمثب تریمق اد،BIASک ل خط ای می انگینقسمت

ویمش اهداتیدببهنسبتیمحاسباتیدبمتوس بودنکمتر

یمحاس باتیدب متوس  ب ودنش تریبنش انگریمنفریمقاد

vپ ارامتر.اس تیمش اهداتیدب ب هنسبت
sنس بتنش انگر

ارکتمش رودخان هانیجرجادیادرکهآهستهانیجریحجم

 ی ۀپا انی جر وج ود ۀدهندنشان پارامتر نیا ادیز ریمقاد ودارد

 و یزارع   ینت ا ب ا ج هینت نی اک هاس ت رودخان ه در شتریب

.دارد مطابق ت [11ص ادقی]و رف امیخ و [20ش]همک اران

ای  آبخۀحوض  رطوب  تینگه  دارتی  ظرفنش  انگرcپ  ارامتر

 ۀوض حواک نش سرعت ۀدهندنشان و است متریلیم حس بر

 ،باشد کم یادشدهپارامتر مقدار اگر.استبارش بهنسبت ایآبخ

 ب ه نس بت ت ریآهس ته واک نش ،حوضهکهستانیا نشانگر

 نیا در عامل نیا برای آمدهدستبه مقدارد.دهمینشان بارش

 نس بت حوض ه نیبنابرا و استبودهکمشدهمطال هۀحوضود

 آن عل ت که هد،دمینشان واکنش کمتری سرعت با بارشبه

 از ییه ابخ ش دریجنگل پوشش وجود در توانمیاحتماالً را

نیاکهشودمیانیجر دیتول در ریخأت سب  که دانست حوضه

د.دارمطابق ت[8]ش اهدیویدوستپژوهشۀجینتباجهینت

؛اس تعیس رانی جرپاس خک اهشیزم انثابتqپارامتر

 جری ان ب ه دیرت رحوضه ،باشد بیشتر پارامتر این مقدار هرچه

.یابدمیکاهش سریع جریان دیرتر ودهدمیپاسخ

دویب  راک  مینس  بنیانگی  مخط  ای وج  ودنیهمچن 

=367/0)رودپ  لۀرودخان یب راک هش دهمطال  هۀرودخان 

APRE)رودشلمانۀرودخانیبراو(058/0=APRE)اس ت،

 یدب  ۀروزان  ریمق ادسازیشبیهدر مدل کم انحرافاتنشانگر

و کارک انو ک ارال همچ ون پژوهشگرانی نتای  با نتای  این.است

 مدل کارایی بر مبنی[10]مساحو گودرزیو[4]شهمکاران

گ رفتننظ ردربابنابراین،.دارد مطابقت جریانسازیشبیه در

درانیجرسازیشبیهدریادشدهمدلگفتتوانمی ینتانیا

،ن ددارزی ادییدب ک ه(شدهمطال هاطقمن)مرطوبمناطق

ص ادقیوف امری خقی تحق ینت اباکهداردیمناسبییتوانا

ک هاس تشایانیادآوریهمنکتهنیااما.داردمطابقت[11]

 ۀمرحل دو در م دل عملک رد  ینت اۀس یمقاب هتوج هب ا

م دلعملک رد ک ه اف تیدر ت وانم ییابی ارز و ونیبراسیکال

IHACRESیابی ارز ۀمرحل  در انی جر یدب س ازییهشبدر

 نی ا ک ه اس تب وده ونیبراسیکال ۀمرحل از تر،یض یمقدار

.دارد مطابقت[5]منکیج و کرو   ینتا با جهینت

یب را IHACRES م دل نک هیاب ه توج ه ب انیهمچن 

 استفادهدارد،ازینیکمیورودهایدادهبهانیجرسازیشبیه

 و یی نظر که باشد دیمف تواندهامیهدف از ارییبس برای آن از

نک هیاگ رفتننظ ردرب اد.کن م یدیی أت را [19ش]همکاران

ه احوض هاغل  درروزان هاسی مقدرب ارشودماهایداده

حوضهگریدیبرامدلنیاازاستفادهپساست،موجود همها

نی اازت وانم ی ،ینتاتناس صورتدرکهاستبحثقابل

.دکراستفادههمدادهبدونهایضهحویبرامدل

 و خش کمن اطق ب رای بیش تر م دل ای ن ک ه آنج ا از

یدب  می اان ب رآورد بن ابراین،استشده پیشنهاد خشکنیمه

 به توجه بامجمو  درکهشدارزیابیمرطوب ۀحوضدر روزانه

ج هینت توانمیریمقاد مناس سازیشبیهو مدل کم انحرافات

 اس تقبولقابل شدهمطال ه ۀحوض در مدل ییتواناکهگرفت

ه ایورودی آس ان، ک اربرد لی دلب ه م دل نی ا از ت وانمیو

 نش ان دق تس طح ب ه توجه با زمان صرف کاهش و محدودتر

 جمل ه از مختل ،ه این هیزم در مطال ه نیا در آن ۀشدداده

وروان ابوعبیس وماهان هوروزان هیدب نیتخم و یابیارز

ه ایپ ژوهش و نیزم  پوش ش ریی تغ در وژیدرولیهراتیثتأ

ه ایم دلازاس تفاده،یکل ط وربه.کرد استفاده آب تیفیک

من اطقدرآبمن ابعتیریم ددرIHACRESمانندیمفهوم

 نی ا ک هستایضرورداردوجودیآمارتیمحدودآندرکه

.[18]دارد مطابق ت(2016)شهمکارانوتولچا  ینتا با جهینت

IHACRESم دلبهت رییکارایبراکهستیاشایانیادآور

یدرش تریبهایدادهاستبهتر،رودخانهانیجرینیبشیپدر

  ینت ا ب ه توج ه با گفتکهتوانمینیهمچن.باشددسترس

 را حوض ه نییپ اه ایانی جرIHACRESمدلآمدهدستبه

ه ایانی جرس ازیش بیهدر اما کند،میسازیهیشب یخوببه

س ازیهیش ب را کمت ری ریمق اد و داردیکم  ییاتوان  حداکثر

 .کندمی
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