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ارزیابی مدل هیدرولوژی  IHACRESدر شبیهسازی دبی روزانه
(مطالعۀ موردی :رودخانههای پلرود و شلمانرود)
ابراهیم امیری 1و میرماکان رودباری موسوی
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 .1دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ،مهندسی و مدیریت منابع آب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
(تاریخ دریافت 1395/07/06؛ تاریخ تصویب )1395/08/19

چکیده
بهدلیل محدودیت اطالعات آماری در بیشتر ایستگاهها و اقتصادینبودن جمعآوری اطالعات مشاهدهای ،شنناتت ننوعی مند
هیدرولوژی مناسب میتواند کمک بهسزایی در امر مدیریت منابع آب داشته باشد .مد  IHACRESبنا توجنه بنه اینکنه بنرای
داده های ورودی نیاز به داده های پیچیده ندارد ،از این لحاظ نسبت بنه مند هنای دیگنر هیندرولوژیکی برتنری دارد .در اینن
پژوهش قابلیت کارایی مد هیدرولوژی  IHACRESدر شبیهسازی دبی روزانۀ رودتانه هنای پنلرود و شنلمانرود در اسنتان
گیالن ارزیابی شد که در منطقۀ مرطوب واقع هستند .با توجه به نتایج بهدستآمده ( R2ضریب تبینین) در بنازۀ  0/60تنا 0/70
است و همچنین وجود تطای میانگین نسبی کم برای دو رودتانۀ مطالعه شده که بنهترتینب بنرای رودتاننۀ پنلرود (=0/367
 )APREو برای رودتانۀ شلمانرود ( )APRE =0/058است ،نشانگر انحرافات کم مد در شبیهسازی مقادیر روزانۀ دبی است.
با درنظرگرفتن نتایج میتوان بیان کرد که این مد در شبیهسازی جریان در منناط مرطنوب کنه دبنی زینادی دارنند ،تواننایی
مناسبی دارد.
 .IHACRES

کلیدواژگان :دبی روزانه ،مد  ،هیدرولوژی،

نویسندۀمسئول

Email: eamiri57@yahoo.com
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مقدمه
استفادهازمدلهیدرولوژیبهدلی لمح دودیتان دازهگی ری
دبیجریاندرزمانومکان م یتوان داب ااریمناس ب رای
مگیریدرس تومناس 
شبینیوتخمینباشدکهتصمی 
پی 
درمدیریتمنابعآبسطحیکمکخواهدک رد[.]6درای ن
فراهمکردن
مدلسازیهیدرولوژی،ابااریمناس برای 
زمینه 
بسترمدیریتپای دارمن ابعآباس ت[.]22اط ع ازتوزی ع
زمانیومکانیبارشوشناخترواب ب ارشوروان ابواث ر
بارشبردبیرودخانههاازم واردیاس تک هب هم دیراندر
مدیریتصحیحمنابعآبدریکحوضۀآبخیاکمک میکن د
بهدلیلتأثیرگذاریعواملمختل ،،رفت ارهی درولوژی
[ .]15
یکحوضۀآبخیابهفرایندنسبتاًپیچیدهایتبدیل م یش ود،
بن ابراینب رایش ناختوارزی ابیآن،اغل ازم دله ای
هیدرولوژیکیاستفادهمیشود.محدودیتهایمختلف ینظی ر
کافینبودنآمارواطععاتونیاایستگاهه ایهی درومتریدر

ینب ودنجم عآوریاطعع ات
آبراهههایرتبۀپایینواقتصاد 

مش اهدهای،ب هاس تفادهازم دله ایهی درولوژیکیارزش
یدهد[.]16
ویژهایم 

شبینیسیعبو
بهمنظوربررسیومدیریتمنابعآب،پی 

جلوگیریازخطراتآن،ب رآوردجری انرودخان هوطراح ی
میت وانب هدوگ روهیکپارچ هو
عملیاتمهندسی،مدلهارا 
ت وزی یطبق هبن دیک رد[2و.]3درای نب ینم دل
بهعل تدادهه ای ان د اس تفادهش ده،ک ارایی
 IHACRES
بهترینسبتبهباقیم دله اداردوب هآس انیم یتوان ددر
حوضههایآبخیابهکاربردهشود[ .]14

بسیاریاز
خیرفاموصادقی[]11دبیروزانه رابااستفادهاز مدل
IHACRESدربرخیازحوضههایآبخیااس تانگلس تان
تخمین زدند.درنهایت،نت ای ش بیهس ازینش انداددر
بیشترایستگاهها ودرهردودورۀواسنجیواعتبارسنجی،
بهخصوصدرمقادیردب یاوجکمت ر
مقادیربرآوردیمدل 
ازمق ادیرمش اهداتیاس ت.درمجم و ،نت ای م دلدر
زیرحوضههایمطال هش دهب اض ری تبی ینو
ت دادیاز 
ضری کاراییحداکثرب هترتی 0/67و)P>0/05(0/70
نسبتاًقابلقبولارزیابیشد[ .]11
آشفته و مساح بوانی( )1387درپژوهشیبرای بررس ی
دورهه ایآت ی
تغییرات شدت ،مدت و فراوان ی س یعب در 
نسبت به دورۀ پایه در حوضۀ رودخانه آیدوغموش ،از م دل
IHACRESب رایش بیهس ازیمتغیره ای اقلیم ی در

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،4زمستان 1395

دورههایآتی نسبت به دورۀ پایه اس تفاده کردن د.بررس ی

ختصبه محدودۀ تغیی رات ش دتس یعب دردورۀ

نتای م
آتی نسبت به دورۀ پایه نشان دادهر دو وض یت اف اایشو
کاهش سیعب برای حوضه قابل انتظار است[ .]1
مدلسازیرواب ب ارش 
ابوشندیوهمکارانش( )2013
روانابب ااس تفادهازم دلHEC-HMSوIHACRESب رای
یکرویدادب اراندرمنطق ۀخش کاردنرابررس یکردن د.
هدفازاینمطال هتوس ۀچ ارچوبیجدی دازبرنام هه ای
کاربردیمدلبارش روان ابدرحوض ۀخش کش دهتوس 
مشدۀماهوارۀبارشب رایت ی ینمح ل
دادههایدوبارهتنظی 
توفانبارشاست.عملک ردIHACRESنش اندهن دۀبرخ ی
ض ،هابود،درحالی کهدرHES-HMSمقایسۀجریانب ین
برهش دهب ادادهه ای مش اهداتیرودخان ۀ
نتای رودخانۀکالی 
نشانگرنتای بهتریبود.ضری ناش ساتکلی،برایدوم دل
بهدستآمد[ .]13
اعداد0/51و 0/88
دی وکرو ()2003ک ارایی م دل ب ارش روان اب را در
حوضههایآفریقای جنوبیبررسیکردند.

شبینی رواناب در
پی 
پساز کالیبراسیون و اعتب ارس نجی م دل ب رای حوض هه ای
گروتنیلریورولمبرشبوسقبل و ب د از تغیی رات ک اربری
شبین ی
اراضی (احداث جنگ ل) ،نت ای عملک رد م دل در پ ی 
انهایسریعو آرام حوضهتجایه و تحلیلشد[ .]18
جری 
جیکمن( )2008برای ش بیهس ازی جری ان در

کرو و
کشوراسترالیادرچهار حوضۀ آبخیابا مساحت  181تا 2540
کیلومترمربع ،ازمدل  IHACRESاس تفاده کردن د و ب ه ای ن

نتیجه رسیدند که عملکرد کلی مدل مناس بوده است[ .]5
شبین ی
لیتلوود و همکارانش()2007با استفاده از پ ی 
بارش،جریان روزانۀ رودخانه رادر کش ور برزی ل ب رای دو
شبیهسازیکردند.نت ای پ ژوهشآنه انش ان داد
حوضه 
کاررفته برای ای ن دو حوض ه ب ا
به 
براساسدو مدل آماری 
رژیم جریان متفاوت ،مدل سادهتر که برهیدروگراف واح د
دادهه ای
مبتنیاست و ب رای کالیبراس یون تنه ا نی از ب ه 
ب ارش ،جری ان و دم ا دارد،تقریب اًنس بتب ه م دله ای
میکند کهبه اطععات اضافیحوضۀآبخیا
دهترعمل 
پی چی 
ماهوارهایو نقش ۀ رق ومی،ارتف ا  ،ک اربری

مانند تصاویر
اراضی و خا نیاز دارند[ .]9
کارال کارکانو و همکارانش ()2008طی پژوهشی ب رای
مدلسازی جریان روزانه در مناطق شمالی ایتالی ا ،دو م دل

IHACRESوشبکۀعصبی رااستفادهکردند .نتای نش ان
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دادهه ایورودی مناس  در دس ترسهس تند،
دادوقت ی 
مدلهایساده مانندIHACRESنس بت ب ه ی ک
عملکرد 
مدل پیچیده بهتر است[ .]4
هدفازپژوهش حاضر،ارزیابیمدلIHACRESبرای
پلرودو
دورودخانۀمهمحوضۀآبخیاشرقاستانگیعن( 
ش لمانرود)اس ت،بن ابراینب اتوج هب هاینک هم دل
هیدرولوژیکییادشدهدراینمنطقۀمرطوبب هک ارب رده
نشدهاست،درای نپ ژوهشب ه ش بیهس ازی جری انب ا
استفادهازآنپرداختهشدهاست .
مواد و روش
منطقۀ مطالعهشده

غنىترینمنابعآبس طحىوزیرزمین ىدر
استانگیعن 
کشوروخاورمیانهرادارد.بارانس االنهب اارتف ا ب یشاز
یکمترواحتمالوقو ب ارشدرهم ۀفص له ا س ال،
شرای مطلوبومساعد درزندگىاجتماعىواقتص اد 
آبها سطحىوزیرزمینىتحت
گیعنپدیدآوردهاست .
زمینشناسى،اقلیمىوپوش ش
مجموعها ازعوامل 

تأثیر
مىگیرد .
زمینشکل 
ازآنجاکهدرمناطقمرط وب،ب ارشبیش تراس ت،دورۀ
کوتاهترودرمن اطقخش کب هدلی لب ارش
کالیبراسیونرا 
یتردرنظرمیگیرند.باتوج هب همنطق ۀ
کمتر،دورهراطوالن 
دورهه ای
مطال هش دهک هبارن دگینس بتاًزی ادیدارد ،
کالیبراسیونکوتاهدرنظرگرفتهشدهاست .
بخشتلفاتبرایهمۀفرایندهایغی رخط یب ارش 
جریاندرمقیاسحوضۀآبخیادرنظرگرفت ه م یش ودو
بخ شهی دروگراف(بخ شت ابعتب دیل)ب رتئ وری
ستمهایخطیمبتنیاست[7و .]10
سی 
حوضۀآبخیاشرقگیعندردامنۀش مالىالب رزب ین
رودچابکسرولنگرودودرسمتمشرقدرۀسفیدرودقرار
دارد.ت داد ازرودها اینحوضهدربرخىفص ولس ال
آبندارن دوپ سازب ارشب اران،درآنس یعبج ار 
پلرودبامیاانآبدهى
بارگترینروداینحوضه ،
مىشود .

ساالنه791میلیونمترمک دریکسالمرطوباست .
پلرودوش لمانرود
دراینپژوهشدربارۀدورودخانۀ 
دراستانگیعنتحقیقشدهاست.حوضۀآبریاپ لروددر
شمالایرانوشرقاستانگیعنقرارگرفتهاست.بهطوری
کهازسمتشمالبهدریایخار،ازجنوببهحوضۀآبریا
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رشتهکوهه ای الب رز،ازغ ربب هحوض ۀآبری ا
شاهرودو 
شلمانرودوازس متش رقب هحوض ۀآبری اخش کهرود

محدودشدهاست .
اینحوضهبینمختصاتجغرافیاییَ49 36تاَ50 33
طولجغرافیاییشرقیو36 33تاَ37 06ع ر ش مالی
واقعشدهاست.مساحتاینحوضه176427هکتاراس ت
مرتفعترینبلندیدرانتهایمرزجنوبش رقیحوض ه

که
رشتهکوهالبرزبا  3900مت رارتف ا ازس طحدری او
روی 
پستترینآندرنقطۀخروجیباارتفا  20متراست .

آبت رینرودگ یعن
پلرودپسازس فیدرودپ ر 
رودخانۀ 
استوازدوشاخۀاصلیتشکیلشدهاست.شاخۀاولیک هاز
میگیردبارودخانههایتینک ارودو
ارتفاعاتاشکورسرچشمه  
میسازد.ش اخۀدومک هازک وهه ای
پلرودرا  
کاکرودشاخۀ 
یجانولسبورچشمه م یگی رد،ب هچ ا رود
دیلمانوشاه 
میپلبه همملحق
مشهوراست.ایندوشاخهدرمحلیبهنام  
میشوندوازآنپ سپ لرودراتش کیل م یدهن د.وس ت
آبس نجی
پلروددرایستگاهدرازالتکهایستگاه 
حوضۀآبریا 
لومترمرب عوارتف ا متوس حوض ه
اینروداست1564کی 
1883متراست.طولش اخۀاص لیرودخان ه60کیل ومترو
وس تاراضیآبخورآن8147هکتاراست .
شلمانروددرشرقشهرس تانلنگ رود

حوضۀرودخانۀ
ازاستانگ یعنب ینع ر جغرافی ایی36درج هو54
دقیق هو55ثانی هت ا37درج هو9دقیق هو57ثانی ۀ
شمالیوطولجغرافیایی49درجهو55دقیقهو16ثانیه
تا50درجهو14دقیقۀشرقیواقعش دهاس ت.ازط رف
شمال،بهدریایخار؛ازجنوبوجنوبشرقی،بهحوض ۀ
پلرود؛ازشرق،ب هحوض ۀآبری ارودخان ۀ
آبریارودخانۀ 
رودسر؛ازطرفغربوشمالغرب،ب هترتی  ب هحوض ۀ
یش ود.ای ن
رودخانههایشمرودولنگرودمحدودم  

آبریا
بهترتی بهحوضۀآبری ارودخان هه ای
حوضۀشمالغرب 
یشود.ای نحوض هب اوس تی
شمرودولنگرودمحدودم 
برابر362کیلومترمربعت اایس تگاههی درومتریش لمان،
حوضهایکوهستانیاستکهبهشکلتقریباًمس تطیلیاز
جنوببهش مالامت داد یافت هاس ت.متوس حج مآب
 1348

س الیانۀای نرودخان هب رطب قآم ار25س اله(
2674/43)1372میلیونمترم ک است .
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جدول  .1موقعیت ایستگاههای هیدرومتری مطالعهشده
رودخانه

ایستگاه

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

پلرود


درازالت

36-59-32

50-17-28

شلمانرود


شلمان

37-09-39

50-13-03



جدول  .2سالهای تحقیقشده در این پژوهش
رودخانه

شروع دوره

پایان دوره

پلرود


21 March 2002

20 March 2012

شلمانرود


21 March 2002

20 March 2013

روش پژوهش
تهیۀ دادههای ورودی مدل

یمت ر)و دم ا(درج ۀ
دادهه ایروزان ۀ بارن دگی (میل 
 
بهعنوان متغیرهای ورودیب رایش بیهس ازی
یگراد) 
سانت 
دادههایمشاهداتیدب ی روزان ه (مت رمک  در
جریان و 

ستگاههایهیدرومتری برای کالیبراسیونم دل

ثانیه) درای
دستآمدهازم دلIHACRES
ونیاسنجش دقتنتای به 
براساسآمارموج ودک هدرج دول2
استفاده شدهاست .
بهعنواندورههایآم اریانتخ ابودرای نتحقی ق
آمده 
استفادهشد .
شکله ایب ارشو
پسازواردکردندادههاییادشده ،
میآیدک ه
مشاهدهایبرایهررودخانهبهدست  

دماودبی
بهترتی بارندگی،دماودبیمش اهدهایب رای
درشکل 1
بهترتی بارندگی،دم ا
پلرودوهمچنینشکل 2
رودخانۀ 
مشاهدهایب رایرودخان ۀش لمانرودنم ایشداده

ودبی
شدهاست .
منطقۀمطال هشدهدراینپژوهشمرطوباست،بن ابراین
بازۀزم انیب رایدورۀکالیبراس یونب هعل تب ارشبیش تر،
یش ودک هدرج دول3ب ازۀ
دورههایکوتاهدرنظرگرفتهم 
زمانیدورۀکالیبراسیونبرایهررودخانهآمدهاست .

شکل  .1بهترتیب (از باال به پایین) بارندگی ،دما و دبی مشاهدهای برای رودخانۀ پلرود
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شکل  .2بهترتیب بارندگی ،دما و دبی مشاهدهای برای رودخانۀ شلمانرود

جدول  .3بازۀ زمانی دورۀ کالیبراسیون مدل هیدرولوژی IHACRES
رودخانه

شروع دوره

پایان دوره

پلرود


10 June 2005

06 April 2006

شلمانرود


05 July 2003

20 October 2004

ساختار مدل IHACRES

هورنبرگر

کمن و
مدلهیدرولوژیIHACRESتوس جی 
پژوهشهایمختلفیاستفاده

()1993ارائهو در مطال ات و
میشود.اینم دلرا درمرک ام دیریتوارزی ابیج امع
حوضۀآبخیادانشگاهملیاسترالیا،کانبراومرکااکول وژی
ستمحیطیانگلس تان
وهیدرولوژیانجمنپژوهشهایزی 
دادهاند[ .]21
بهصورتمشتر توس ه 


ساختارم دلهی درولوژیIHACRESش شپ ارامتر
ختصبهبخشغیرخطی

دارد(شکل)3کهسهپارامترآنم
اس توب ارشودم ایورودیراب هب ارشم ؤثرتب دیل
میکندوسهپارامتردیگرمخ تصب هبخ شهی دروگراف

واحدخطیاستکهبارشمؤثربهدس تآم دهراب هدب ی
میکند .
جریانتبدیل 
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شکل  .3ساختار کلی مدل ]12[ IHACRES
= w ثابتزمانیخشکیدگیحوضۀآبخیا(روز) 
میلیمتر) 
=cظرفیتنگهداریرطوبتحوضۀآبخیا( 
= Fفاکتورت دیلحرارت( )0C-1
=vsنسبتحجمیجریانآهستهکهدرایج ادجری ان
رودخانهمشارکتدارد .
= q ثابتزمانیکاهشپاسخجریانسریع(روز) 

   2    2   b 2   b 2 
1
2
1
0
 
      4
 1   2   b0   b1  

 APRE  

کهدرآنσانح رافم ی ارα1،وα2وb.وb1پارامتره ای
مرتبۀدومتابعانتقالهستندکهبراساسرابط هه ای زی ر
میشوند :
ت یین 
b1  b0q 1s  b0 s 1q 

= s ثابتزمانیکاهشپاسخجریانآهسته(روز) 
معیار ارزیابی
ضریب تبیین

برایبررسیعملکردمدلIHACRESازم یار(R2ضری 
میشود.ضری تبیینبیانگرارتباطخط ی
تبیین)استفاده 
بارگمقیاسوکوچ کمقی اساس تک هاز
بیندادههای 
میآید:
فرمولزیربهدست 



2



2

QM
 Qo

Q
 1 
 Q

o
o

مشاهدهشده

 Qoمقدارجریان
مدلشده
 Q Mمقدارجریان 
میانگین خطای کل

مقادیرخطادرحجمجریانBIASیکیدیگ ر ازم ی اره ای
بررسیعملکرداینمدلاس تک هازفرم ولزی رب هدس ت
میآید :




QM

o

 Q

n

میانگین خطای نسبی

(APREمیانگینخطاینسبی)دیگرم ی اربررس یم دل
IHACRESاست :

 1  1  0
 1  2  0

s 

q 

1  1 1

 2  1q 1s 
ضری تبیین()R2مقداریبدونب دوبهترینمی اان
آنبرابر1است[ ]17ی نیهرچ هض ری تبی ینب ه1
کترباشد،نشانگرآن اس تک هرابط هایق ویب ین
نادی 
بهتنه ایی
دادههابرقراربودهاست،ولیم یارضری تبیین 
یتواندبیانگررابطۀقویبیندادههاباشد.بهاینمنظ ور
نم 
ازم یارمیانگینخطاینس بیAPREوهمچن ینم ی ار
میانگینخطایکلBIASدرکنارضری تبییناس تفاده
میشود.اینسهپارامترتوس خودمدلمحاسبهمیش ود
وهرچهمقادیرR2بیشترومق ادیرپ ارامتر  APREکمت ر
آلتراست[ .]13
ده 
باشد،نتای مدلای 

یافتهها
درمدلIHACRESقسمتکالیبراسیونشاملدوبخ ش
خطیوغیرخطیاستکهدربخ شغی رخط ی(تلف ات)
دادهه ایورودی(ب ارشودم اودب یمش اهدهای)راب ه

بارشمؤثر(بخش یازب ارشک هس رانجامواردرودخان ه
میشود)وبارشمازادکهسرانجامتوس تبخیروت رقاز

نفوذناپذیربودنحوضۀآبخیا)تب دیل
میرود(بافر  
بین  

امیری و رودباری موسوی :ارزیابی مدل هیدرولوژی  IHACRESدر شبیهسازی دبی روزانه...

میکندکهشاملسهپارامترcظرفی تنگه داریرطوب ت

حوضۀآبخیاو فاکتورت دیلح رارتو  twثاب تزم انی
خشکیدگیحوضۀآبخیااست.همچنیندربخ شخط ی
(هیدروگرافواحد)کهتابعتبدیلنامیده م یش ودش امل
سهپارامترvsنسبتحجمیجریانآهس تهک هدرایج اد
جریانرودخانهمشارکتداردوstثابتزمانیکاهشپاسخ
جریانآهستهوqtثابتزمانیکاهشپاسخجری انس ریع
اس ت.ض ری تبی ینومق ادیرخط ادرحج مجری انو
میانگینخطاینسبی،م ی اره ای ش ناختبهت ریندورۀ
کالیبراسیوناستکهباتوجهبه R2=0/692برایرودخانۀ
پلرودو R2=0/636برایرودخان ۀش لمانرودومی انگین

خطاهایکم،بهت ریندورۀزم انیب رایارزی ابیانتخ اب
میشودوپارامتره اییادش دهمش خصم یش ودک هدر
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جدول4پارامترهایب هدس تآم دهدردورۀکالیبراس یون
شلمانرودقابلمعحظهاس ت.

پلرودو
برایرودخانههای  
ازآنجاکهمنطقۀمطال ه ش ده،می اانبارن دگیبیش تری
نسبتبهمتوس بارندگیدیگرمناطقکشوردارد ،انتخاب
دورههایمناس ب رایواس نجی از گ امه ایاساس ی در

استفاده از این مدلاست.
رودخانههاو انجام کالیبراسیون

پس از اجرای مدل برای
با روش دستی س ی و خطا با اس تفادهاز آم ار مش اهداتی
بهدس تآم دۀ م دل
ستگاههایهیدرومتری،پارامترهای 

ای
پلرودوش لمانروددر ج دول  4ارائ ه
رودخانههای 

برای
دروگرافه ایمش اهداتی و

شده است.مقایسۀ ظاهریهی
محاسباتی،امکان ارزیابی کلی و سریع دقت م دل را ف راهم
میکند .


جدول  .4مقادیر پارامترهای بهدستآمده در مرحلۀ کالیبراسیون مدل IHACRES
پارامتر

پلرود

شلمانرود

میلیمتر)
=cظرفیتنگهداریرطوبتحوضۀآبخیا( 

0/016

0/014

10

0

58

7

1

1

13/698

1/188

0/376
-0/032
0/692

0/058
0/476
0/636

=فاکتورت دیلحرارت()0C-1
=w ثابتزمانیخشکیدگیحوضۀآبخیا(روز)
=vsنسبتحجمیجریانآهستهکهدرایجادجریانرودخانهمشارکتدارد
s

=ثابتزمانیکاهشپاسخجریانآهسته(روز)
APREمیانگینخطاینسبی
BIASمقادیرخطادرحجمجریان
R2ضری تبیین

شکل  .4مقایسۀ مقادیر جریان مشاهداتی و محاسباتی در مرحلۀ کالیبراسیون مدل  IHACRESرودخانۀ پلرود
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شکل  .5مقایسۀ مقادیر جریان مشاهداتی و محاسباتی در مرحلۀ کالیبراسیون مدل  IHACRESرودخانۀ شلمانرود

سازیش ده
شبیه 
این مقداربین0/36تا 0/75باشد ،نتای  
قابل قبولاست.درج دول5نت ای ب هدس تآم دهب رای
ارزیابیآوردهشدهاست .

درقس متارزی ابیموتوویل و و همک ارانش[]16ک ه
هفتساله انجام دادهبودند ،بی ان
براساسآمار 
مطال ههایی 
دهاند که اگ ر مق ادیر ض ری تبی ین در ارزی ابی م دل
کر 
بارگتر یا مساوی 0/75باشد ،نتای خوب و در صورتی که


جدول  .5نتایج بهدستآمده در مرحلۀ ارزیابی (اعتبارسنجی) مدل IHACRES
پارامتر

پلرود

شلمانرود

R2
BIAS

0/692
-0/032

0/633
0/475

شکل  .6مقایسۀ مقادیر جریان مشاهداتی و محاسباتی در مرحلۀ ارزیابی مدل  IHACRESرودخانۀ پلرود
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شکل  .7مقایسۀ مقادیر جریان مشاهداتی و محاسباتی در مرحلۀ ارزیابی مدل  IHACRESرودخانۀ شلمانرود

شکل  .8مقایسۀ بارش مشاهداتی و بارش مؤثر در مرحلۀ ارزیابی (اعتبارسنجی) مدل  IHACRESرودخانۀ پلرود

شکل  .9مقایسۀ بارش مشاهداتی و بارش مؤثر در مرحلۀ ارزیابی (اعتبارسنجی) مدل  IHACRESرودخانۀ شلمانرود
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بحث و نتیجهگیری
2

براساسنتای بهدستآمده (Rضری تبیین)درجدول5در

بازۀ0/60تا0/70است.همانطورکهگفتهشداگ ر مق ادیر
بارگتر یا مساوی 0/75باش د،

ضری تبیین در ارزیابی مدل
نتای خوب و در صورتی که ای ن مق دارب ین0/36ت ا0/75
سازیشدهقابل قبولاست.باتوجهب هنت ای 
شبیه 
باشد ،نتای  
میدهدمدلتاحدقاب لقب ولیجری انرا
جدول5کهنشان  
شبیهس ازی ک ردهوارتب اطخط یمناس بیب یندادهه ای
ب ارگمقی اسوکوچ کمقی اسبرق راراس ت.همچن یندر
قسمتمی انگین خط ای ک ل،BIASمق ادیرمثب تنش انگر
کمتربودنمتوس دبیمحاسباتینسبتبهدبیمش اهداتیو

مقادیرمنفینش انگربیش ترب ودنمتوس دب یمحاس باتی
نسبتب هدب یمش اهداتیاس ت.پ ارامترvsنش انگرنس بت
حجمیجریانآهستهکهدرایجادجریانرودخان همش ارکت
نشاندهندۀ وج ود جری ان پای ۀ
داردو مقادیر زیاد این پارامتر 
بیشتر در رودخان ه اس تک های ن نتیج ه ب ا نت ای زارع ی و
همک ارانش[ ]20و خیرف ام وص ادقی[ ]11مطابق ت دارد.
پ ارامترcنش انگرظرفی تنگه داریرطوب تحوض ۀآبخی ا
نشاندهندۀ سرعت واک نشحوض ۀ
یمتر است و 
برحس میل 

آبخیا نسبتبه بارشاست.اگر مقدار پارامتریادشده کم باشد،
نشانگر ایناستکهحوضه ،واک نش آهس تهت ری نس بت ب ه
دستآمده برای این عامل در این
به 
میدهد.مقدار 
بارش نشان 
دوحوضۀمطال هشدهکمبودهاست و بنابراین حوض ه نس بت
میدهد ،که عل ت آن
بهبارش با سرعت کمتری واکنش نشان 
میتوان در وجود پوشش جنگلیدر بخ شه ایی از
را احتماالً 
میشودکهاین
حوضه دانست که سب تأخیر در تولید جریان 
نتیجهبانتیجۀپژوهشدوستیوش اهدی[]8مطابق تدارد.
پارامتر qثابتزم انیک اهشپاس خجری انس ریعاس ت؛
هرچه مقدار این پارامتر بیشتر باشد ،حوضهدیرت ر ب ه جری ان
مییابد .
میدهدو دیرتر جریان سریع کاهش 
پاسخ 
همچن ینوج ود خط ایمی انگیننس بیک مب رایدو
رودخان ۀمطال هش دهک هب رایرودخان ۀپ لرود(=0/367
شلمانرود()APRE=0/058اس ت،

)APREوبرایرودخانۀ
شبیهسازیمق ادیر روزان ۀ دب ی
نشانگرانحرافات کم مدل در 
است.این نتای با نتای پژوهشگرانی همچ ون ک ارال کارک انو و
همکارانش[]4وگودرزی ومساح[]10مبنی بر کارایی مدل
درنظ رگ رفتن
شبیهسازیجریان مطابقت دارد.بنابراین،با 
در 
میتوانگفتمدلیادشدهدرشبیهسازیجریاندر
ایننتای  

مناطقمرطوب(مناطقمطال هشده)ک هدب یزی ادیدارن د،
تواناییمناسبیداردکهبانت ای تحقی قخی رف اموص ادقی
[]11مطابقتدارد.اماایننکتههمشایانیادآوریاس تک ه
ب اتوج هب همقایس ۀنت ای عملک رد م دل در دومرحل ۀ
کالیبراسیون و ارزی ابیم یت وان دریاف ت ک ه عملک ردم دل
یهس ازیدب ی جری ان در مرحل ۀ ارزی ابی
IHACRESدرشب 
،تر از مرحلۀ کالیبراسیون ب ودهاس ت ک ه ای ن
مقداریض ی 
کمن[]5مطابقت دارد .
نتیجه با نتای کرو و جی 
همچن ینب ا توج ه ب هاینک ه م دل  IHACRESب رای
دادههایورودیکمینیازدارد،استفاده
شبیهسازیجریانبه 

هامیتواند مفید باشد که نظر یی و
هدف 
از آن برای بسیاری از 
درنظ رگ رفتناینک ه
همکارانش[ ]19را تأیی دم یکن د.ب ا 
دادههایدماوب ارشدرمقی اسروزان هدراغل حوض هه ا
موجوداست،پساستفادهازاینمدلبرایدیگرحوضههاهم
قابلبحثاستکهدرصورتتناس نتای  ،م یت وانازای ن
ضههایبدوندادههماستفادهکرد .
مدلبرایحو 
از آنج ا ک ه ای ن م دل بیش تر ب رای من اطقخش ک و
نیمهخشک پیشنهاد شدهاست،بن ابراین ب رآورد می اان دب ی

روزانه درحوضۀ مرطوبارزیابیشدکهدر مجمو با توجه به
میتوان نتیج ه
شبیهسازیمناس مقادیر 
انحرافات کم مدل و 
گرفتکهتوانایی مدل در حوضۀ مطال هشده قابلقبولاس ت
ورودیه ای

میت وان از ای ن م دل ب هدلی ل ک اربرد آس ان،
و 
محدودتر و کاهش صرف زمان با توجه ب ه س طحدق ت نش ان
دادهشدۀ آن در این مطال ه در زمین هه ایمختل  ،از جمل ه

ارزیابی و تخمیندب یروزان هوماهان هوس یعبوروان ابو
تأثیراتهیدرولوژی در تغیی ر پوش ش زم ین و پ ژوهشه ای
بهط ورکل ی،اس تفادهازم دله ای
کیفیت آب استفاده کرد .
مفهومیمانندIHACRESدرم دیریتمن ابعآبدرمن اطق
کهدرآنمحدودیتآماریوجودداردضروریاستک ه ای ن
نتیجه با نتای تولچاوهمکارانش()2016مطابق ت دارد[.]18
شایان یادآوری استکهبرایکاراییبهت رم دلIHACRES
شبینیجریانرودخانه،بهتراستدادههایبیش تریدر
درپی 
میتوانگفتکه با توج ه ب ه نت ای
دسترسباشد.همچنین 
انه ایپ ایین حوض ه را
دستآمدهمدلIHACRESجری  
به 

انه ای
میکند ،اما درش بیهس ازیجری  
بهخوبی شبیهسازی 

حداکثر توان ایی کم یدارد و مق ادیر کمت ری را ش بیهس ازی
میکند.
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