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 -1استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گرگان
 -3دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
(تاریخ دریافت -1391 /9 /33 :تاریخ بازنگری -1391 /3 /11 :تاریخ تصویب)1391 /7 /39 :

چکيده
مدلسازی هیدرولوژیکی معموالً ابزاری است که بهوسیله آن برنامهریزان منابع آب از پاسخ هیدرولوژیکی یک حوضه
جهت پیشبینی سیل و مدیریت منابع آب استفاده میکنند .انتخاب پارامترهای مناسب مدل آبشاری نش ،بهعنوان یک
مدل کاربردی جهت شبیهسازی هیدروگراف جریان سیل در آبخیزهایی با دادههای محدود جریان نقش مهمی ایفاء
میکند .هدف از پژوهش حاضر تعیین پاسخ مدل آبشاری نش به دامنه تغییرات مقادیر پارامترهای تعداد مخزن و ضریب
ذخیره و ترکیب پارامترهای بهینه ورودی در شبیه سازی هیدروگراف واحد آبخیز جعفرآباد استان گلستان میباشد .در
این پژوهش ابتدا هیدروگراف واحد معرف حوزه با روش منحنی  Sبرای  33رویداد همزمان بارش و رواناب برآورد گردید.
سپس واکنش مدل نش با مقادیر تصادفی پارامتر  nو  kدر  3333شبیهسازی مصنوعی ارزیابی شد و دقت مدل در
شبیهسازی هیدروگراف واحد با معیار نش-ساتکلیف مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مقادیر متفاوتی از
پارامتر  nو  kدر شبیه سازی هیدروگراف واحد عملکرد خوبی داشته و در دامنه بین  13تا  33برای پارامتر  nو دامنه بین
 3/31تا  3برای پارامتر  kمقدار معیار نش-ساتکلیف باالی  3/1میباشد .پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش در دسته
پارامترهایی که  kدارای مقادیر باال بوده و  nمقادیر پایین داشته است ،نشاندهنده تطابق کامل شبیهسازی میباشد.
نتایج همچنین نشان داد که مقدار پارامتر ضریب ذخیره ( )kدر تعیین ترکیب بهینه پارامترهای ورودی مدل نقش
بیشتری دارد ،در حالیکه پاسخ مناسب مدل در مقادیر مختلف پارامتر تعداد مخزن ( )nقابل دستیابی است .در مجموع
تعیین دقیق پارامتر ضریب ذخیره در بهبود نتایج شبیهسازی جریان نقش موثرتری ایفاء میکند .رویکرد و نتایج تحقیق
میتواند در تعیین پاسخ مناسب مدل به ازای پارامترهای ورودی در آبخیزهای مشابه و فاقد آمار استفاده شود.
واژههای کليدی :تخمین پارامتر ،دسته پارامتر بهینه ،پارامتر تصادفی ،واکنش مدل هیدرولوژی

مقدمه

*

یکی از ابزارهای مهم در مطالعات هیدرولوژیکی و پیشبینی رواناب
مستقیم در یک حوضه آبخیز ،مدلهای هیدرولوژیکی میباشند که
با توجه به اهمیت پیشبینی کمی فرایند بارش-رواناب و انتقال آن
به نقطه خروجی ،انتخاب روشهای مناسب با توجه به شرایط و
خصوصیات حوضه و در راستای هدف برنامهریزی و مدیریت کارآمد
منابع آب ضروری است ( Lee et al, 2003; Ghumman et al,
 .)2011هیدروگراف واحد ،هیدروگراف شاخص حوضه بوده که
ارتفاع رواناب مربوط به آن برابر یک واحد میباشد ،دبی پایه ندارد و
زمان تداوم بارندگی مازاد را نشان میدهد ( ;Nash, 1959
* نویسنده مسئولraoofmostafazadeh@uma.ac.ir :

 .)Ramirez, 2000; Raghunath, 2006در صورتی که زمان تداوم
بارش مؤثر هیدروگراف واحد برابر با صفر باشد هیدروگراف واحد
لحظه ای بوده و بیانگر توزیع رواناب سطحی حاصل از یک واحد
بارش مازاد است که بهطور لحظهای و آنی در حوضه آبخیز اتفاق
افتاده است ( Raghunath, 2006; USDA, 2007; Singh,
 .)1988از سادهترین و اجراییترین مدل در شبیهسازی بارش-
رواناب و روندیابی جریان رودخانه ،مدل مخزن خطی ارائه شده
توسط زوخ در سال  1933بوده که پایهای برای سایر مدلها
میباشد ( .)Chow et al, 1988مدل مفهومی هیدروگراف واحد
لحظهای نش )IUH( 1بر مبنای مخازن خطی آبشاری 3بوده و با
1- Instantaneous Unit Hydrograph
2- Cascade Linear Reservoir
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در نظر گرفتن یک حوضه به صورت آبشاری از مخازن خطی با
ثابت ذخیره یکسان ( )kو یک واحد بارش لحظهای در مخزن
nام ،هیدروگراف واحد لحظهای را به صورت یک تابع توزیع گاما
در خروجی حوزه محاسبه میکند ( Nash, 1957; Behmanesh
 .)et al, 2016پارامترهای ورودی مدلهای هیدرولوژیکی بر
اساس خصوصیات فیزیکی حوضه و یا دادهها و اطالعات موجود
محاسبه میشوند ،بنابراین شناسایی آنها در توسعه هیدروگراف
رواناب مستقیم دارای اهمیت است ( ;Bardossy, 2007
 .)Ghumman et al, 2011همچنین در واسنجی مدلهای
هیدرولوژی از دو الگوریتم جستجوی محلی و جهانی بر اساس
الگوی پاسخ مدل و دسته پارامترهای ورودی استفاده میشود
( .)Sorooshian and Gupta, 1995در روشهای محلی یک
دسته پارامتر ورودی در فضای پارامترها بر اساس تابع هدف
برای مدل تعیین میشود ،در حالیکه در روشهای جهانی
جستجو در میان مجموعهای از راهحلها انجام شده و سپس بر
اساس مقدار بهینه تابع هدف ،مقادیر نهایی پارامترهای مناسب
انتخاب میشوند ( .)Blasone et al, 2007پارامترهای ورودی
مدل مخزن خطی نش به چند روش محاسبه میگردند که از
جمله میتوان به روش گشتاور ،کمترین خطای مربعات ،حداکثر
احتمال ،حداکثر آنتروپی ،روش ترسیمی هان ،روش سعی و
خطا و الگوریتم ژنتیک اشاره نمود ( Nash, 1957; Zakizadeh
 .)and Talebi, 2016در روش سعی و خطا مقادیر بهینهی
پارامتر  nو  kبه صورت مجموعههایی که بهترین برازش را با
هیدروگراف واحد مشاهداتی جریان دارند ،تعیین میگردند.
از جمله مطالعات انجام شده در زمینه کاربرد مدل نش و
تعیین پارامترهای آن به روشهای مختلف ،مطالعه Ocak and
) Bayazit (2003است .آنها یک برنامه کامپیوتری را برای
تبدیل بارش به رواناب بر اساس مدل مخزن خطی نش توسعه
دادند و بهینهسازی پارامترهای  nو  kرا معیاری برای اجرای
مدل بیان کردند ،Kumar et al (2004) .در حوزه  Ajayدر هند
با استفاده از ویژگیهای ژئومورفولوژیکی ،مدل هیدروگراف
لحظهای کالرک و نش را با  13رویداد همزمان بارش و رواناب
شبیهسازی کرده و پارامتر سرعت جریان و طول آبراهه را پارامتر
حساس معرفی کردند .در شبیهسازی هیدروگراف واحد در
حوضه  Aixolaاسپانیا ) ،Agirre et al (2005از روش
هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی بر پایه تقسیم زیرحوزه بهعنوان
مخازن خطی و هیدروگراف واحد نش استفاده کرده و بیان
نمودند که تجزیه و تحلیل هیدروگراف واحد نشان دهنده رفتار
فصلی رواناب میباشد ،Hosseini et al (2006) .از دو روش
حداقل مربعات معمولی و الگوریتم ژنتیک دو دویی به منظور

تخمین پارامترهای مدل مفهومی نش در حوضه
تایوان استفاده کردند .نتایج آنها نشان دهنده توانایی روش
الگوریتم ژنتیک در شبیهسازی جریان بوده استBardossy .
) (2007با بیان اینکه آبخیزهایی با خصوصیات مشابه ،رفتار
هیدرولوژیکی مشابه دارند پارامترهای مدل نش را از یک حوضه
به حوضههای مشابه دیگر انتقال داد .نتایج وی در منطقهای-
کردن مقدار پارامتر  nو  kدر  11آبخیز در  Rhineآلمان نشان
داد که مقادیر پارامتر تعمیم داده شده به حوضه هدف عملکرد
خوبی داشته است .برای تعیین پارامترهای مخازن خطی در سه
حوضه واقع در  Wuhanچین ) Li et al (2008از هیدروگراف
واحد لحظهای نش استفاده کردند .ایشان با فرض اینکه برای
مخازن مختلف مقادیر ضریب ذخیره  kیکسان نیست ،با روش
تبدیل الپالس 1و توسعه رابطه هیدروگراف واحد لحظهای ،مقدار
ضریب ذخیره را برای مخازن مختلف محاسبه نمودند.
) Bardossy and Sing (2008تاثیر وجود خطا در دادههای
مشاهداتی را بر روی نتایج مدل  HBVدر آبخیز  Neckarآلمان
مورد ارزیابی قرار دادند .ایشان مقادیر بهینه دسته پارامترهای
ورودی مدل را در تکرارهای تصادفی مقادیر ورودی با استفاده از
معیار کارایی نش-ساتکلیف بدست آوردندBahremand and .
) Mostafazadeh (2009از روش گشتاور برای محاسبه
پارامترهای مدل نش در حوضه آبخیز جعفرآباد استان گلستان
استفاده کرده و بعد از واسنجی و اعتبارسنجی بیان کردند که
مدل نش توانایی شبیهسازی هیدروگراف جریان را در
حوضههای فاقد آمار دارد .در مطالعهای دیگر Ahmad et al
) (2010با رویکرد بهینهسازی ،پارامترهای مدل نش را برای
حوضه  Kahaدر پاکستان تعیین کردند .آنها بعد از واسنجی و
اعتبارسنجی مدل بیان کردند که مدل در حوضههای بزرگ به
پارامتر  nنسبت به پارامتر  kحساستر میباشدGhumman et .
) ،al (2011با هدف منطقهای و بهینه کردن پارامترهای مدل
نش در شش حوضه کشور پاکستان ،کاربرد مدل نش را مورد
ارزیابی قرار دادند .بعد از واسنجی و اعتبارسنجی مدل با 17
رویداد بارش و رواناب مشخص شد که مدل توانایی خوبی در
شبیهسازی هیدروگراف رواناب مستقیم داردKarabova et al .
) ،(2012پارامترهای مدل مفهومی نش را در حوضه جنگلی
 Vistucky creekاسلواکی تعیین کرده و ارتباط پارامتر  k ،nو
زمان تأخیر را با خصوصیات بارش و رواناب مورد بررسی قرار
دادند و بیان کردند که بین مدت بارش و زمان تأخیر رابطه
وجود دارد Magar and Jothiprakash (2014) .با بیان اینکه
Heng-Chi

1- Laplace
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قرار گرفته است .در مدل مخزن خطی نش با توجه به اینکه

دقت هیدروگراف واحد لحظهای شبیهسازی شده به برآورد
پارامترهای ورودی بستگی دارد ،پارامترهای هیدروگراف واحد
لحظه ای مدل نش را به روش گشتاور در حوضه آبخیز Koyna
هند بدست آوردند Jaiswal .و همکاران ) (2014در توسعه
منطقهای مدل نش از خصوصیات ژئومورفولوژی و ویژگیهای
رودخانهای  31حوضه در منطقه مرکزی هند برای محاسبه
پارامترهای  nو  kاستفاده کرده و بیان نمودند که با روابط
منطقهای ساده ،شبیهسازی جریان سیل را میتوان برای
حوضههای فاقد آمار انجام داد Kumar Himanshu .و همکاران
) (2015در رودخانه هیمالیا با استفاده از هیدروگراف واحد
لحظه ای ژئومورفولوژیکی ،پارامترهای مدل نش را برآورد کرده و
بیان کردند که مدل نش توانایی برآورد مولفههای هیدروگراف و
شبیهسازی کامل شکل هیدروگراف واحد را داردZakizadeh .
 (2015) and Malekinezhadدر حوضه رودخانه منشاد در مرکز
ایران ،روشهای مختلف محاسبه هیدروگراف واحد لحظهای
(ژئومورفولوژی ،کلیماژئومورفولوژی ،نش ،روسو و سرویس
حفاظت خاک) را مقایسه و ارزیابی نمودند .نتایج آنها نشان داد
که مدل نش در برآورد دبی اوج ،زمان اوج ،حجم رواناب و شکل
هیدروگراف رواناب خروجی نسبت به سایر روشها عملکرد
بهتری دارد Liu .و همکاران ) (2016اثر دادههای ورودی مکانی
مختلف بر نتایج مدل  MIKE-SHEدر شبیهسازی مولفههای
جریان رودخانه را مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه گرفتند که
توزیع زمانی-مکانی مولفههای حساس میتواند توسط روش
آنالیز واریانس مشخص و برای ارزیابی اثر تغییر در دادههای
ورودی بر پاسخ هیدرولوژیک مورد استفاده قرار گیرد .در ارزیابی
مقایسهای روشهای تخمین پارامترهای مدلهای نش و هیبرید
در حوضه الندچای آذربایجان غربی  Behmaneshو همکاران
) (2016پارامترهای مدل هیبرید را با یک روش تجربی و
پارامترهای مدل نش را با هشت روش بدست آورده و بیان
کردند که مدل نش عملکرد بهتری در شبیهسازی هیدروگراف
سیل دارد.
افزایش اهمیت مدیریت آبخیز در طی سالهای اخیر

روش پژوهش

بهخصوص مدیریت منابع آبی ،منجر به توسعه مدلهای فراوانی

در این پژوهش از آمار بارش ایستگاه بارانسنجی ثبات فاضلآباد

در زمینه مدلسازی بارش-رواناب و شبیهسازی هیدروگراف

که در  7کیلومتری شرق آبخیز جعفرآباد قرار دارد و اطالعات

جریان شده است که این امر بهخصوص در حوزههای فاقد آمار

ایستگاه هیدرومتری تقیآباد که در خروجی حوضه واقع شده

حائز اهمیت خواهد بود .یکی از سادهترین و کاراییترین مدلها

است ،استفاده گردید .دادههای بارش و رواناب متناظر برای

در زمینه شبیهسازی هیدروگراف واحد آبخیز ،مدل هیدروگراف

حوضه مورد مطالعه بر اساس طول دوره آماری مشترک 19

واحد لحظهای نش میباشد که بهدلیل سادگی و پارامترهای کم

ساله ایستگاهها بین سالهای  1311-17تا  1311-11استخراج

ورودی در آبخیزهای فاقد آمار بهطور گستردهای مورد استفاده

گردید .جدول ( )1برخی از خصوصیات آماری دادههای بارش و

مقادیر متعددی از پارامترهای  nو  kبرای یک حوضه آبخیز
میتواند عملکرد خوبی در شبیهسازی هیدروگراف واحد لحظهای
داشته باشد ،بنابراین انتخاب و شناسایی پارامترهای منحصر
بهفرد تقریباً غیرممکن خواهد بود (.)Beven and Freer, 2001
هدف از پژوهش حاضر تعیین پاسخ مدل آبشاری نش به
دامنه ای از مقادیر پارامترهای تعداد مخزن و ضریب ذخیره و
ترکیبهایی از دو پارامتر ورودی مدل است .عالوه بر این کارایی
مدل در ترکیبهای مختلف پارامترهای ورودی مورد ارزیابی قرار
گرفته است .تعیین دسته پارامترهای ورودی مدل با بهترین
برازش در یک آبخیز جنگلی پر شیب استان گلستان از دیگر
اهداف تحقیق حاضر است.

مواد و روشها
معرفی منطقه مطالعاتی

حوضه آبخیز جعفرآباد در محدوده جغرافیایی ΄ 31˚ 37تا ΄31
˚ 31طول شرقی و ΄ 31˚ 33تا ΄ 31˚ 13عرض شمالی با
مساحت تقریبی  113کیلومتر مربع در  31کیلومتری
جنوبشرق گرگان واقع شده و دارای رودخانهای بهطول 31
کیلومتر میباشد .محیط این حوضه برابر با  13کیلومتر بوده و
شیب متوسط آن  33درصد میباشد .حداقل و حداکثر ارتفاع
حوضه نیز بهترتیب معادل  13و  3133متر میباشد .میانگین
دمای ساالنه منطقه  11درجه سانتیگراد و متوسط بارش ساالنه
آن  111میلیمتر است .بخش قابل توجهی از این حوضه را
مناطق کوهستانی پوشیده از جنگل با شیب زیاد تشکیل
میدهد .خاک منطقه مربوط به گروههای هیدرولوژیک  Bو C
بوده و زمینشناسی آن نیز بیشتر مربوط به سازندهای خوش
ییالق ،جیرود و لس است ( .)Mostafazadeh et al, 2015در
شکل ( )1موقعیت حوضه آبخیز جعفرآباد در ایران و حوضه
گرگانرود استان گلستان نشان داده شده است.

رواناب مشاهداتی را نشان میدهد.
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شکل  .3موقعيت حوضه آبخيز جعفرآباد در استان گلستان و ايران
جدول  .3خصوصيات آماری دادههای ساعتی بارش و رواناب مشاهداتی در آبخيز جعفرآباد استان گلستان

آماره
خصوصیات بارش و رواناب
مدت زمان بارش (ساعت)
بارش کل (میلیمتر)
دبی اوج (مترمکعب بر ثانیه)
دبی میانگین (مترمکعب بر ثانیه)
ضریب رواناب (درصد)
شدت بارش (میلیمتر بر ساعت)

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

ضریب تغییرات

1/19
33/93
13/31
3/11
31/99
3/33

1/33
13/93
11/11
3/39
31/71
3/31

31/33
13/13
91/33
13/33
131/13
13/31

3/33
1/33
3/31
3/33
3/31
3/71

3/11
3/17
1/37
1/31
3/13
3/71

برای برآورد هیدروگراف واحد حوضه به روش منحنی ،S
در این پژوهش از  33رویداد بارش و رواناب استفاده گردید.
منحنی  Sاز جمع منحنیهای هیدروگراف واحد  tساعته
متعددی که با تأخیر زمانی  tساعت نسبت به یکدیگر رسم
شدهاند ،بدست میآید ( ;USDA, 2007; Raghunath, 2006
 .)Sen, 2008در میانگینگیری معمولی دبیها ،با جمع عرض
هیدروگرافهای واحد مشاهداتی ،تاثیر دبی اوج و زمان تا اوج
هیدروگرافهای واحد مشاهداتی که ممکن است در زمانهای
مختلف رخ داده باشد در نظر گرفته نمیشود .بنابراین بعد از
برآورد هیدروگراف واحد  1ساعته (برابر با زمان تأخیر حوضه)
برای  33واقعه رواناب مشاهداتی ،هیدروگراف واحد معرف
حوضه به صورت میانگین دبی اوج و زمان تا اوج هیدروگراف
واحد رویدادها در نظر گرفته شد (.)Raghunath, 2006
 )1957( Nashبرای بدست آوردن هیدروگراف واحد

لحظه ای ،با فرض اینکه عمل حوضه در برابر یک بارش لحظهای
معادل جریان از تعدادی مخازن خطی میباشد ،معادلهای را
پیشنهاد کرد که در آن حوضه به صورت یکسری از  nمخزن
خطی با ضریب ذخیره یکسان  kدر نظر گرفته میشود و
خروجی از یک مخزن ،ورودی مخزن بعدی میباشد.
(رابطه )1

t
k



n 1

e

1 t
u (t, k, n) 
 
k(n)  k 

رابطهی ( )1خروجی بدست آمده از درون  nمخزن خطی
و ضریب ذخیرهی  kبوده و ) (nتابع گامای  nاست که برابر
با ( )n-1فاکتوریل میباشد.
در ارزیابی پاسخ مدلهای هیدرولوژی ،مقادیر اولیه برای
پارامترهای ورودی انتخاب شده و مدل با مجموعه دادههای
بهینه شده اجرا میگردد .نتایج شبیهسازی شده با دادههای
مشاهداتی مقایسه شده و تطابق نتایج مورد تحلیل قرار میگیرد.
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در صورت تطابق کامل بین دادههای مشاهداتی و پیشبینی،
مقدار برازش برابر یک و تطابق ضعیف برابر صفر خواهد بود .در
تشخیص تاثیر مقادیر ورودی در بهبود برازش مدل میتوان از
روشهایی همچون سعی و خطا ،نمایش نتایج در فضای
دوبعدی ،تاثیر پارامتر بر اوج هیدروگراف یا تدوام شاخه فروکش
استفاده نمود ( .)Beven, 2001بنابراین در ادامه به روش سعی و
خطا تعداد زیادی از مقادیر پارامترهای ورودی مدل نش
بهصورت تصادفی در نرمافزار  Excelوارد مدل شده و
هیدروگراف واحد شبیهسازی گردید .به منظور ارزیابی مدل در
شبیهسازی هیدروگراف واحد مدل نش با هیدروگراف واحد
معرف حوضه از معیار نش-ساتکلیف (رابطه  )3استفاده شد
(.)Nash and Sutcliffe, 1970
(رابطه )3

 n
2 
  Q si  Q oi  

NS  1   i n1

2 
  Q oi  Q o 
 i 1






که در آن ، QSi ،دبی شبیهسازی شده ، Qoi ،دبی
مشاهداتی و  ، Qoمیانگین دبی مشاهداتی میباشد .در این
پژوهش برای دامنه تغییرات پارامتر  nبین صفر تا  13و پارامتر
 kبین  3/31تا  13شبیهسازی هیدروگراف واحد انجام شد.
انتخاب دامنه عددی پارامترهای ورودی مدل بر اساس
هیدروگراف واحد مشاهداتی حوضه مورد مطالعه و نیز ارائه
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پاسخ توسط مدل بر اساس منطقه بوده است .شبیهسازی ساعتی
هیدروگراف واحد توسط مدل به تعداد  3333بار با ترکیب
تصادفی پارامترهای ورودی در محیط نرمافزار  Excelانجام
گرفت .هم چنین برای تعیین ترکیب پارامترهای ورودی که با
توجه به معیار نش-ساتکلیف عملکرد خوبی داشتند از نرمافزار
سیگماپالت 1استفاده شد .در ادامه ارتباط میان پاسخ مدل و
پارامترهای ورودی بر اساس میزان کارایی مدل در دامنههای
مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.

نتايج و بحث
هیدروگراف واحد حوضه بهصورت میانگین دبی اوج و زمان تا
اوج هیدروگرافهای واحد  33رویداد به روش منحنی  Sبرآورد
گردید .همچنین هیدروگراف واحد نش با تعداد زیادی از
پارامترهای  nو  kکه با هیدروگراف واحد مشاهداتی برازش داده
شدند ،شبیهسازی شد .شکل ( )3هیدروگراف واحد مشاهداتی
شش ساعته و شبیهسازی شده با ضریب کارایی باالی مدل
آبشاری نش در حوضه آبخیز جعفرآباد میباشد.
شکلهای ( )3و ( )3عملکرد مدل نش در شبیهسازی
هیدروگراف واحد با تعداد زیادی از پارامترهای  nو  kدر دامنه
تغییرات پارامترهای ورودی برای هر پارامتر را نشان میدهد.
1- SigmaPlot

شکل  .2هيدروگراف واحد مشاهداتی و شبيهسازی شده با مدل نش در حوضه آبخيز جعفرآباد

شکل  .3مقادير پارامتر  nدر عملکردهای متفاوت مدل آبشاری نش در

شکل  .9مقادير پارامتر  kدر عملکردهای متفاوت مدل آبشاری نش در

شبيهسازی هيدروگراف واحد

شبيهسازی هيدروگراف واحد
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شکلهای ( )3و ( )3نشاندهنده دامنه وسیعی از
پارامترهای  nو  kمدل نش با عملکرد متفاوت در شبیهسازی
هیدروگراف واحد میباشد .برای هر پارامتر  nو یا  kانتخاب یک
پارامتر دیگر میتواند عملکرد مدل را در شبیهسازی هیدروگراف

واحد نشان دهد .بنابراین انتخاب پارامترها در دامنهای که مدل
عملکرد خوبی در شبیهسازی هیدروگراف واحد را داشته باشد،
صورت میگیرد .شکل ( )1و ( )1دامنه ضریب کارایی مدل
آبشاری نش در مقادیر پارامتر  nو  kرا نشان میدهد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)
شکل  .5دامنه ضريب کارايی مدل آبشاری نش در مقادير پارامتر n

شکل  .6دامنه ضريب کارايی مدل آبشاری نش در مقادير پارامتر k
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بر اساس شکل ( )1مدل نش در شبیهسازی هیدروگراف
واحد ،در دامنه تغییرات پارامتر تعداد مخزن دارای عملکرد
متفاوت است در حالی که با توجه به شکل ( )1مدل در دامنه
بین  3/31و  1پارامتر ضریب ذخیره عملکرد مناسب با توجه به
ضریب کارایی دارد .شکل ( )7جفت پارامترهای  nو  kبا عملکرد
متفاوت در شبیهسازی هیدروگراف واحد را نشان میدهد.

با توجه به شکل ( ،)7مقادیر پارامتر  nدر دامنه بین  13تا
 33و  kبین  3/31تا  3بهترین عملکرد را در شبیهسازی
هیدروگراف واحد داشته و نشان دهنده رابطه عکس بین مقادیر
پارامتر  nو پارامتر  kبا عملکرد قابل قبول میباشد .شکل ()1
مقادیر حاصلضرب پارامتر تعداد مخزن و ضریب ذخیره و
ضریب کارایی مربوطه را نشان میدهد.

شکل  .7مقادير پارامتر  nو  kبا عملکرد متفاوت در شبيهسازی هيدروگراف واحد بر اساس معيار ضريب کارايی

شکل  .5مقادير حاصلضرب پارامتر  nو  kدر دامنه ضريب کارايی مدل آبشاری نش

شکل ( )1نشاندهنده این است که در مقدار حاصلضرب
پارامتر  nو  kبین  33-33مدل آبشاری نش در شبیهسازی

هیدروگراف واحد عملکرد خوبی دارد .بر اساس نتایج ،دامنه
مقادیر ضریب کارایی باال میتواند معیاری برای انتخاب دسته
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پارامترهای مناسب مدل بر اساس شرایط آبخیز مورد مطالعه و
سایر آبخیزهای مشابه باشد.

نتيجهگيری
مدل هیدروگراف واحد لحظهای نش یکی از مدلهای ساده و در
عین حال کاربردی در شبیهسازی هیدروگراف جریان سیل
بخصوص برای حوضههای فاقد آمار میباشد .پارامترهای ورودی
 nو  kمدل نش از روشهای مختلفی برآورد میشوند که هر
کدام از این روشها مقادیر متفاوتی از پارامترها را با عملکرد
خوب در شبیهسازی هیدروگراف واحد آبخیز ارائه میدهند .در
پژوهش حاضر هیدروگراف واحد  33رویداد همزمان بارش و
رواناب با استفاده از منحنی  Sمحاسبه شده و هیدروگراف واحد
معرف آبخیز به صورت میانگین دبی اوج و زمان تا اوج
رویدادهای انتخابی برآورد گردید .در ادامه در نرمافزار Excel
بهصورت تصادفی مقادیر متفاوتی از پارامترهای ورودی نش وارد
مدل شده و شبیهسازی هیدروگراف واحد انجام شد .دقت مدل
در شبیهسازی هیدروگراف واحد در برازش با هیدروگراف واحد
مشاهداتی با معیار کارایی نش-ساتکلیف مورد ارزیابی قرار
گرفت .بر اساس شکل ( )3و ( )3تعداد زیادی از مقادیر پارامتر n
و  kدر شبیهسازی هیدروگراف واحد عملکرد خوبی دارند که با
نتایج ) Bardossy (2007و ) Li et al (2008همسو است .با
توجه به شکل ( ) 1مدل نش در دامنه تغییرات مقادیر پارامتر n
عملکرد متفاوتی داشته در حالی که با توجه به شکل ( )1در
پارامتر  kدر دامنه بین  3/31تا  3عملکرد مدل خوب بوده که
نشاندهنده حساسیت مدل آبشاری نش به پارامتر ضریب ذخیره

میباشد .بر اساس شکل ( )7که نشاندهنده جفت پارامترهای
ورودی مدل با عملکرد متفاوت در شبیهسازی هیدروگراف واحد
میباشد میتوان نتیجه گرفت که مدل در دامنه بین  13تا 33
برای پارامتر  nو در دامنه بین  3/31تا  3برای پارامتر  kبا مقدار
تابع نش-ساتکلیف باالی  3/1عملکرد قابل قبولی در شبیهسازی
هیدروگراف واحد داشته است .همچنین در دامنهای که هر دو
پارامتر عملکرد خوبی دارند هر چه مقدار پارامتر  nو یا پارامتر k
بیش تر باشد ،مقدار عددی پارامتر دیگر کوچک بوده است که با
نتایج ) Bardossy (2007در یک راستا است .در مجموع میتوان
گفت که انتخاب پارامتر  nو  kبه ترتیب در دامنه بین  13-33و
 3/31-3در شبیهسازی هیدروگراف واحد برای حوضه جعفرآباد
عملکرد خوبی خواهد داشت که با نتایج Bahremand and
) Mostafazadeh (2010در محاسبه مقادیر تعداد مخزن و
ضریب ذخیره با روشهای مختلف تجربی همخوانی دارد .نتایج
این پژوهش میتواند در تحلیل پاسخ مدل و انتخاب دسته
پارامترهای مناسب ورودی مدل و نیز واسنجی مدل آبشاری نش
مورد اس تفاده قرار گیرد .قابل ذکر است که دامنه قابل قبول
نتایج مدل در آبخیز مورد مطالعه بر اساس تغییر پارامترهای
مدل تعیین میگردد .بر اساس نتایج میتوان گفت که برای
تعیین دقیق پارامترهای ورودی مدل میتوان از نتایج پاسخ مدل
در دامنههای مختلف برای آبخیزهای مشابه استفاده نمود .در
مجموع میتوان گفت که با تعیین دقیق مقدار ضریب ذخیره در
مدل میتوان در مقادیر مختلف  nبه شبیهسازیهای قابل قبول
دست یافت.
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