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سامان ستفاده از ابزار  ساز و GISاطالعات جغرافیایی )ۀ با توجه به روند روز افزون ا سو و پیچیدگی  ( در مطالعات منابع طبیعی از یک 
ستی، شناختی، کارهای زی سوی دیگر، ژئومورفولوژیکی، زمین  شناختی از  گذاردر تأثیر مقیاس به عنوان مبحثی  هیدرولوژیکی و بوم 

شود، لذا به میگوناگون استفاده  های با مقیاسنقشهمطالعه، از از آنجا که در مطالعات منابع طبیعی بر اساس فاز  حال شکوفایی است.

ست آمده ستفاده از نتایج بد ستگزاری و مدیریت  منظور ا سیا صهاز مطالعه در  )مقیاس( مطالعه و  های منابع طبیعی، تعیین دقتعر

صین علم هیدرولوژی برای ویژهکاربرد نتایج آن از اهمیت دامنۀ  ص ست. از آنجا که متخ ضهای برخوردار ا ستفاده ازحو  های فاقد آمار ا

بر اساس ارتباط عوامل ژئومورفولوژی و اثر آن  اند و این مدلنمودهشنهاد پی را( GIUH) ای ژئومورفولوژیلحظههیدروگراف واحد  مدل

سخ ستشبیههای هیدرولوژیک بر پا شده و سازی گردیده ا سایی  شنا ست در ابتدا مقیاس بهینه به منظور اجرای این مدل  ، لذا الزم ا

ستفاد سه، از میان  .ه قرار گیردمورد ا ستفاده از تحلیل چند مقیا سعی دارد با ا شهاین مقاله  شه) 1:50000و  1:25000های نق های نق

رسالت  ترین مقیاس از نظر دقت نتایج و صرف هزینه و وقت کمتر( را تعیین نماید.مناسبمقیاس بهینه ) توپوگرافی موجود در کشور(،

آن در این حوضه مشخص نیست، بلکه هدف آن است ای و چگونگی کارایی مشاهدهای هدادهبا   GIUHمدل مقایسۀ اصلی این مقاله 

مقیاس بهینه در اجرای این مدل تعیین گشۀۀته و به منظور  1:50000و  1:25000این مدل در دو مقیاس مقیاسۀۀۀ که با تحلیل چند 
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 .آبخیز جاجرودحوزۀ  ،(GIUH) ای ژئومورفولوژیلحظههیدروگراف واحد  ،هیدروگرافیشبکۀ مقیاس،  کلید واژگان:

 

 

 

 

 Email: salajegh@ut.ac.ir + 989123842464: * نویسنده مسئول: شماره تماس

29/09/1396 تاریخ دریافت:  

 20/11/1393تاریخ تصویب: 

 

963-719ص   



 1397زمستان ، 4، شماره 71منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 

 964 

 مقدمه. 1
ۀ با توجه به روند روز افزون اسۀۀۀتفاده از ابزار سۀۀۀامان

یایی نابع طبیعی از GIS) اطالعات جغراف عات م طال ( در م
زمین  یک سۀۀۀو و پیچیدگی سۀۀۀاز و کارهای زیسۀۀۀتی،

 شناختی ازهیدرولوژیکی و بوم  ژئومورفولوژیکی، شناختی،
مقیاس به عنوان مبحثی مهجور مانده و در  سۀۀۀوی دیگر،

جا گذار در حال شکوفایی است. از آنتأثیر عین حال بسیار 
فاز مطالعه، از  که در مطالعات منابع طبیعی بر اسۀۀۀاس 

شه ستفاده های با مقیاسنق ه شود، لذا بمیهای گوناگون ا
ب تایج  فاده از ن عه در همنظور اسۀۀۀت طال دسۀۀۀت آمده از م
ستگزاری و مدیریت  صهسیا های منابع طبیعی، تعیین عر

ت کاربرد نتایج آن از اهمیدامنۀ )مقیاس( مطالعه و  دقت
 15ای برخوردار اسۀۀت. فرهنا انگلیسۀۀی آکسۀۀفورد، ویژه

ذکر کرده اسۀت که از دو  Scaleواژۀ  معنای مختلف برای 
قدیمی ریشۀۀۀ از  Skalاند. نخسۀۀت، شۀۀدهریشۀۀه مشۀۀت  

Norse  صۀۀل به معنای کاسۀۀه بوده اسۀۀت و مبنای اکه در
ضاوت  سیم و ق شد و دیگری میتق شۀ از  Scalaبا التین ری

ه ابتدا به معنای نردبان بوده و سۀۀ ب برای اسۀۀتفاد در که
سیقیایی، در گام یوار دگیری )طول یا ارتفاع( اندازههای مو

س ب ب شی برای و  ستر سافتگیری اندازها گ با کمک  هام
(. در Schneider, 2009) رفته اسۀۀۀتمیقدم زدن به کار 

به عنوان یکی از موانع اصۀۀۀلی  های اخیر،سۀۀۀال مقیاس 
شۀۀۀناخت طبیعت در منابع متعدد مورد توجه قرار گرفته 

 .]16،17،20،13،19،2[ است
نشدۀ اگرچه هنوز سواالت بدون پاسخ و مشکالت حل 

س شماری وجود دارد ولی پیامدهای ناشی از تغییر مقیابی
های زیست محیطی آگاهیدر هیدرولوژی به دلیل افزایش 

 .]4[  است افزایش یافته
های در بررسۀۀی خود نشۀۀان داد هرگاه از مقیاس 1وود

یا مختلف در  ندی زیر تقسۀۀۀیمکارتوگراف ها حوضۀۀۀهب
متفاوت و جدیدی از  های کامالًخروجی اسۀۀۀتفاده شۀۀۀود،

 .]22[گردد میهای هیدرولوژیکی مشاهده مدل
و لم، در بسۀۀۀیۀۀاری از مطۀۀالعۀۀات  آومطۀۀاب  نظر ک

 
1Wood 

 شود:میاغلب دو سوال توسط محققین مطرح  جغرافیایی،
بزرگی منطقه برای به تصۀۀویر کشۀۀیدن مناسۀۀب  -1

یک پدیده جغرافیایی چقدر باید باشۀۀۀد یا مطالعه در چه 
 صورت گیرد؟مقیاس و دقتی باید 

یاس  -2 یک مق عه در  طال حاصۀۀۀل از م تایج  یا ن آ
 های دیگر نیز تعمیم یابد؟تواند به مقیاسمی

 1.]6[ متاسفانه پاسخ به این سواالت ساده نیست
یان مت میاعالم  2ب به سۀۀۀ کت  که همواره حر ند  ک
که بسۀۀۀیاری از اطالعاتش  کوچکترهای با مقیاس نقشۀۀۀه
رابطۀ کمتری ندارد. او در بررسی اند، سودمندی شدهحذف 
ای ماهوارهزیسۀۀۀتی با اسۀۀۀتفاده از تصۀۀۀاویر تودۀ ارتفاع و 

 75*75و  30*30، 1*1در سۀۀه وضۀۀوح  TMسۀۀنجندۀ 
ستفاده از  شان داد که ا سل ن ضوح کمتر دادهپیک های با و

( برای تحلیل توده زیسۀۀۀتی و ارتباط دهی آن با 75*75)
سیار  صاویر تر و قابل اسودمندارتفاع ، ب ستفاده از ت تکاتر از ا

ست ضوح باال ست . همچنین وی]3[ با و صاً ،معتقد ا صو  خ
مدل کارآیی در  مدل و  یاس، اجرای  به مق ته  های وابسۀۀۀ

با تغییر مقیاس، تغییر  کند. میمتغیرهای مورد اسۀۀۀتفاده 
ها را ، تصمیم گیریمحدودیتشانها فارغ از استفاده از مدل

دهند. این موضوع همچنین میدر معرض خطر قرار  شدیداً
یاتی احتماالتی و فیزیکی، آنبرای مدل هایی که های عمل

مدل  ها برای اجرای  پارامتر قدار  ها و م در تعیین متغیر
بینی این پیشها به معنی کند.اینمیاهمیت دارد نیز صدق 

مدل اسۀۀتفادۀ هسۀۀتند که چه مقیاسۀۀی در زمان انتخا  و 
 .]3[مناسب، باعث تحصیل پاسخ صحیح خواهد شد 

تحقی   به مسۀۀائل ذکر شۀۀده فقط تعداد کمی با توجه
، ]4[ در مورد پیامدهای مقیاس در هیدرولوؤی وجود دارد

های فاقد آمار حوضۀۀهبرای متخصۀۀصۀۀین علم هیدرولوژی 
ستفاده از هیدروگراف  اند.نمودههای مصنوعی را پیشنهاد ا

ارائه شۀۀۀده، تحت عنوان  یهایکی از روش (1385غیاثی)
 (GIUH) ای ژئومورفولوژیلحظۀۀههیۀۀدروگراف واحۀۀد "
اسۀاس ارتباط عوامل ژئومورفولوژی و اثر آن  اسۀت که بر"

2Bian 
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توسۀۀۀط  اولین بار های هیدرولوژیک حوضۀۀۀهبر پاسۀۀۀخ
Rodriguez-Iturb  استشده معرفی  1979در سال. 
ا بکه بسۀۀۀیاری از اطالعات این هیدروگراف با توجه به آن

ستفاده از  شها ست ههای مختلف بنق چ آید، تا کنون هیمید
ور کارتوگرافی به منظبهینۀ تحقیقی راجع به انتخا  مقیاس 
ای ژئومورفولوژی صورت لحظهاجرای مدل هیدروگراف واحد 

با تعیین کارآئی مدل  طه  ته اسۀۀۀت. اما در راب  GIUHنگرف
 عددی در ایران و جهان انجام شده است.مطالعات مت

سیال  لحظهروش هیدروگراف واحد  ای جهت کنترل 
 آبخیز ویسۀۀتاال در لهسۀۀتان به کار گرفته شۀۀده وحوزۀ در 

با  قایسۀۀۀه  مدل در م مده از  بدسۀۀۀت آ تایج  های دادهن
در کشور چین  .]22[ بخش بوده استای، رضایتمشاهده

به  یدروگراف  مذکور مورد و ونزوئال اسۀۀۀتخرای ه روش 
 هاآزمایش قرار گرفته و نتایج حاصله نسبت به سایر روش

 .]8[ از کارایی بهتری برخوردار بوده است
 کارایی مدل آبخیز کسۀۀۀیلیانحوزۀ در  (1385غیاثی)

GIUH  سه با هیدروگرافرا شنایدر، در مقای صنوعی ا های م
ز که نتایج بدست آمده ا و اعالم نمودبررسی  SCSمثلثی و 
 .باشدنمیداری با یکدیگر معنیف ها دارای اختالاین مدل

 ه،با استفاده از تحلیل چند مقیاساین مقاله سعی دارد 
های نقشۀۀۀه)  1:50000و  1:25000های نقشۀۀۀهاز میان 

شور( سبمقیاس بهینه ) ،توپوگرافی موجود در ک ترین منا
هزینه و وقت کمتر( را مقیاس از نظر دقت نتایج و صۀۀرف 

 تعیین نماید.

 . روش شناسی2
 مطالعهمورد معرفی منطقۀ  .1.2

های جاجرود سرشاخهبخشی از مطالعه مورد محدودۀ 
 30جاجرود در رودخانۀ باشۀۀد. میواقع در اسۀۀتان تهران 

ست. این رود از  کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفته ا
های از کوه جریان داشۀۀته و شۀۀمال به طرف جنو  شۀۀرق

شۀۀود. البرز منشۀۀاگ گرفته و در نهایت وارد سۀۀد لتیان می
های اسۀۀتان تهران بوده رودخانهترین جاجرود یکی از مهم

ند  مان نۀ و  خا تک در کری از کوهرود های کلون بسۀۀۀ
مسۀۀاحت  گیرد.میسۀۀرچشۀۀمه  های خرسۀۀنا کوه،بلندی
حقی  حوزۀ  خیز مورد ت ب تر مربع  429آ بوده و کیلوم

 تۀۀا  35° 50´طول شۀۀۀرقی و از  51°43´تۀۀا  51°23´در
های آبراههفرم  عرض شمالی گسترانیده شده است. °36 3 ´

ستگاه هیدرومتری رودک با  شاخه درختی بوده و ای آن اغلب 
عرض  35° 50´ 28"طول شرقی و 51° 33´ 43"مختصات
 خروجی حوضه واقع شده است.نقطۀ شمالی در 

، از آبخیز کریحوزۀ مت شمال و غر  به این حوضه از س
شرق به  شمال و  سمت جنو  به حوزۀ سمت  آبخیز الر، از 

آبخیز حوزۀ آبخیز ایوانکی و از سۀۀۀمت جنو  غر  به حوزۀ 
مورد محدودۀ موقعیت . (1شۀۀکل ) گرددمیسۀۀولقان محدود 

 دهد.مینشان  1:25000و  1:50000تحقی  را در مقیاس 

 

 

 1:50000و  1:25000. موقعیت محدودۀ مورد تحقیق در دو مقیاس 1شکل 

  
5000:125000:1  
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 کارروش. 2.2

بهینۀۀۀ تعیین مقیۀۀاس هۀۀدف از انجۀۀام این پژوهش 

یاز مدل پارامترهای مورد ن به منظور تعیین   کارتوگرافیک 

GIUH 1:25000های توپوگرافی نقشۀۀۀهلذا از ، باشۀۀۀدمی 

 هسۀۀتند مقیاس معمول و موجود در کشۀۀور که 1:50000و

ست. در  شده ا ستفاده  شهاول مرحلۀ ا  های توپوگرافی درنق

یاس  یه و پب از رقومی  1:50000و  1:25000دو مق ته

آبخیز مورد تحقی  مرز حوزۀ  .ArcGIS9فزار شدن در نرم ا

 د.آبخیز تعیین گردیحوزۀ با در نظر گرفتن اصول و تعاریف 

 ها از یک نرمنقشۀۀهاز آنجا که برای رقومی نمودن این 

ستفاده  صویر ا ستم ت سی شخص و یک  افزار، یک کاربر م

توان از خطاهای ناشۀۀۀی از میشۀۀۀده اسۀۀۀت لذا به نوعی 

مهالگوریتم  نا طای بر در حین  کاربرریزی نرم افزار و خ

 .کردرقومی نمودن صرفنظر 

حوزۀ به منظور بررسۀۀۀی خصۀۀۀوصۀۀۀیات مورفومتریک 

شۀ ها و خطوط تراز آبراههآبخیز،  س ب نق شده و  رقومی 

( و به صۀۀۀورت 1952روش اسۀۀۀتراهلر )پایۀ ها بر آبراهه

 س ب پارامترهای بندی گردید.رتبه در هر دو مقیاسدستی

ضهشبکۀ هورتون  شعا شامل  هیدروگرافی حو سبت ان  ن

(Rb)، نسبت طول (Rlنسبت مساحت ،) (Ra با استفاده ،)

 در دو مقیاساصۀۀلی آبراهۀ ( و طول 3( تا )1از معادالت )

محاسۀۀۀبه  Arc GISبا کمک ابزار  1:50000و  1:25000

متوسۀۀۀط طول  wL تعداد آبراهه، wNگردید. در این روابط 

هه یک سۀۀۀطح wAو  )کیلومتر( آبرا یدرولوژ حد ه  هر وا

 دهد.میدر هر رتبه نشان  را )هکتار(

(1) w/N1-wRb=N 

(2)  wL/1-wRl=L 

(3) 1-w/AwRa=A 

 وقایعآمار ثبت شۀۀده از  مربوط به سۀۀ ب هیدروگراف

در ایستگاه هیدرومتری رودک در نرم افزار  ،منفرد سیال 

 
 

Excel ها دبیو همزمانی بارش متناظر با  ترسۀۀیم گردیده

ید. در بررسۀۀۀ یدروگرافمرحلۀ ی گرد عد ه که از  هاییب

باالتری از نظر فرم و هم یت  حت و کیف با صۀۀۀ مانی  ز

جداسازی آ   و انتخا هایتوگراف بارش برخوردار هستند 

ستفاده از نرم افزار پایۀ   WHAT1هیدروگراف مورد نظر با ا

 انجام گردید.

جهت  مورد نظرواقعۀ  به منظور برآورد سۀۀرعت جریان

اسۀۀتفاده در مدل، آمار مربوط به سۀۀطح مقطع پر رودخانه 

ستفاده از  س ب با ا سبه گردیده و  سیال  محا در حالت 

 .تعیین شدسرعت جریان  (4)معادلۀ 

(4) Q=A.V 

A آبخیزحوزۀ : مسۀۀاحت (2m ،)Qدبی : (sec/3m ،)V :

 (m/sec) سرعت

یدروگراف از  تا اوی ه مان  بار، دبی و ز برای هر رگ

در سال  Rudriguez-Iturbe( که توسط 6( و )5معادالت )

 آید.میارائه شده است، بدست  1979

(5) Ω=1.31/Lpq0.43
lVR 

(6) Ω=0.44Lpt(/ Va/RbR0.55)0.38-
lR 

pq ای ژئومورفولوژی لحظه: دبی اوی هیدروگراف واحد

(1-hr ،)ΩL:  آبراههرتبۀ طول بزرگترین (Km ، )lR سبت : ن

: زمان تا pt(، m/s: سرعت متوسط جریان در اوی )Vطول، 

 : نسبت مساحت.aR: نسبت انشعا  و bR(، hr) اوی

بۀ به منظور  دبی اوی هیدروگراف خروجی از محاسۀۀۀ

 گردد.می( استفاده 8( و )7معادالت )

(7) )/4)p*qr(t-(1p*qr=te/QpQ 

(8) *Ar=ieQ 

pQ: ( یدروگراف خروجی مدتs/3m ،)rtدبی اوی ه  : 

: مساحت A،(Cm/hr) : شدت بارشri(، hبارش موثر) زمان

 (Km) حوضه

1 Web-based Hydrograph Analysis Tool 
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معادلۀ  ،1981ر سۀۀۀالد Rudriguez-Iturbeهمچنین 

یدروگراف 9) تا اوی ه مان  به دسۀۀۀت آوردن ز ( را برای 

 خروجی ارائه نموده است.

(9) r+0.75tpt=pT 

pT زمان تا اوی :( هیدروگراف خروجیhr.) 

طاب  نظر  چه 1963در سۀۀۀۀال  Handersonم نان ، چ

 درستی تعیینهمقادیر دبی و زمان اوی هیدروگراف واحد ب

گردند، یک تقریب مثلثی برای آن رضۀۀۀایت بخش بوده و 

ندارد . بر این اسۀۀۀاس شۀۀۀکل دقی  آن اهمیت چندانی 

زمان پایه سۀۀیال  محاسۀۀبۀ ( را برای 10)معادلۀ توان می

 .استفاده کرد

(10) =2b*tpq 

bT( زمان تا اوی هیدروگراف خروجی :hr.) 

 نتایج. 3

تایج نشۀۀۀان می 3و  2طور که اشۀۀۀکال همان دهد ن

مده از هب بهدسۀۀۀۀت آ ندی رت ههب یاس آبرا ها در دو مق

آبخیز مورد حوزۀ نشۀۀۀان داد که  1:50000و  1:25000

یاس  ه 1:25000تحقی  در مق با رتب هه  و   8 ۀدارای آبرا

با  1:50000 مقیاسدر  هه  بۀ دارای آبرا باشۀۀۀد. می 6رت

 پارامترهای ژئومورفولوژیک اینمطالعۀ مقادیر حاصۀۀۀل از 

جداول  مذکور نیز، در  یاس  به  2و  1حوضۀۀۀه در دو مق

شۀۀود ترتیب  آمده اسۀۀت. با توجه به این جداول معلوم می

رغم تغییرات شۀۀۀدیدی که در حرکت از مقیاس که علی

( وجود 1:25000) ( به مقیاس بزرگتر1:50000) کوچکتر

دارد ولی پارامترهای هورتونی محاسۀۀۀبه شۀۀۀده تغییرات 

بسۀۀۀیۀۀار انۀۀدکی را در دو مقیۀۀاس مختلف از خود بروز 

 دهند.می

 
 1:25000آبخیز جاجرود در مقیاس حوزۀ هیدروگرافی شبکۀ بندی . رتبه2شکل 

 

 



 1397زمستان ، 4، شماره 71منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 

 968 

 
 1:50000آبخیز جاجرود در مقیاس حوزۀ هیدروگرافی شبکۀ بندی رتبه. 3شکل 

 

 1:25000هیدروگرافی در مقیاس شبکۀ پارامترهای ژئومورفولوژیک . 1جدول 

 
 

سۀۀیال  انتخابی مربوط به واقعۀ هیدروگراف  4شۀۀکل 

دسۀۀۀت آمده از آمار ثبت شۀۀۀده در هب 16/1/1383تاریخ 

حوزۀ خروجی نقطۀ ایسۀۀۀتگاه هیدرومتری رودک واقع در 

یدروگراف آبخیز مورد تحقی  را با ه قایسۀۀۀۀه  های در م

نشۀۀان  با دو مقیاس مختلف GIUHدسۀۀت آمده از مدل هب

 دهد.می

های آید هیدروگرافطورکه از این شۀۀۀکل برمیهمان

از نظر دبی  1:50000و  1:25000حاصۀۀۀل از دو مقیاس 

( بسیار bT( و زمان پایۀ سیال  )pT(، زمان تا اوی )pQاوی )

 .به یکدیگر نزدیک هستند
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 1:50000هیدروگرافی در مقیاس شبکۀ پارامترهای ژئومورفولوژیک . 2جدول 

 
 

 

 ایستگاه هیدرومتری رودک ثبت شده در 16/1/1383سیالب واقعۀ هیدروگراف . 4 شکل
 

 گیری. بحث و نتیجه4

که  جا  حد از آن یدروگراف وا ای ژئومورفولوژی لحظهه

در واقع واکنش هیدرولوژیکی حوضۀۀه نسۀۀبت به سۀۀاختار 

جریان است، لذا ژئومورفولوژی و پارامتر دینامیکی سرعت 

هر گاه از  که،مبنی بر اینرود مطاب  با نظر وود انتظار می

یاس یک مختلف در مق کارتوگراف ندی زیر تقسۀۀۀیمهای  ب

متفاوت و  های کامالًخروجیها اسۀۀۀتفاده شۀۀۀود، حوضۀۀۀه

شودز مدلجدیدی ا شاهده  با . ]22[ های هیدرولوژیکی م

یک  کارتوگراف یاس  به دادهتغییر مق مدل های ورودی 

GIUH،  نیز افزایش یا کاهش  نتایج حاصۀۀۀل از مدلدقت

ضر ولییابد.  شاهده  در تحقی  حا رغم شود که علیمیم

های حاصۀۀۀل از مدل خروجی ،با تغییر مقیاس ی،نظر و

Series2, 0.02, 0Series2, 0.03, 0Series2, 0.05, 0Series2, 0.07, 0.31Series2, 0.08, 0.52Series2, 0.10, 0.53Series2, 0.12, 0.44Series2, 0.13, 0.45Series2, 0.15, 0.46Series2, 0.17, 0.17Series2, 0.18, 0Series2, 0.20, 0Series2, 0.22, 0Series2, 0.23, 0Series2, 0.25, 0Series2, 0.27, 0Series2, 0.28, 0Series2, 0.30, 0Series2, 0.32, 0Series2, 0.33, 0Series2, 0.35, 0Series2, 0.37, 0Series2, 0.38, 0Series2, 0.40, 0Series2, 0.42, 0Series2, 0.43, 1.73Series2, 0.45, 1.74Series2, 0.47, 1.75Series2, 0.48, 2.66Series2, 0.50, 3.57

Series2, 0.52, 17.98

Series2, 0.53, 32.29Series2, 0.55, 30.7Series2, 0.57, 29.01Series2, 0.58, 29.02Series2, 0.60, 29.13

Series2, 0.62, 40.34

Series2, 0.63, 51.65

Series2, 0.65, 89.46

Series2, 0.67, 
128.17

Series2, 0.68, 
122.88

Series2, 0.70, 
117.59Series2, 0.72, 113.3Series2, 0.73, 
108.01

Series2, 0.75, 87.72

Series2, 0.77, 67.43
Series2, 0.78, 58.44
Series2, 0.80, 49.45
Series2, 0.82, 41.36
Series2, 0.83, 33.27Series2, 0.85, 32.98Series2, 0.87, 31.59Series2, 0.88, 30.3Series2, 0.90, 29.31Series2, 0.92, 28.32Series2, 0.93, 25.33Series2, 0.95, 22.34Series2, 0.97, 18.75Series2, 0.98, 15.16Series2, 1.00, 12.57Series2, 1.02, 9.98

Series2, 1.03, 4.99
Series2, 1.05, 0Series2, 1.07, 0Series2, 1.08, 0Series2, 1.10, 0Series2, 1.12, 0Series2, 1.13, 0Series2, 1.15, 0Series2, 1.17, 0Series2, 1.18, 0Series2, 1.20, 0Series2, 1.22, 0Series2, 1.23, 0Series2, 1.25, 0Series1, 0, 0

Series1, 2.13, 
139.42

Series1, 5.6871, 0Series3, 0, 0

Series3, 2.22, 
138.16

Series3, 5.9274, 0

(ساعت)زمان

(

بی
د

م-
یه

ثان
ر 

ب ب
کع

ر م
ت

1:50000هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی با مقیاس 

هیدروگراف مشاهده ای

 1:25000ای ژئومورفولوژی با مقیاس هیدروگراف واحد لحظه
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 دهند.میتغییرات بسیار اندکی را از خود بروز 

ب تایج  دسۀۀۀت آمده از این تحقی  آشۀۀۀکارا همطاب  ن

سواالت مطرح شده توسط کپاسخ در  توان گفتمی  آوبه 

ی راجع به چگونگی تعیین مقیاس یا دقت مطالعه برا ،و لم

صویر کشیدن مناسب یک  در مورد  ،جغرافیاییپدیدۀ به ت

شد مقیاس میرغم آنکه تصور علی ،باید گفت GIUHمدل 

تایج  ب ترتر )نزدیکدقی بزرگتر ن به دن یت( را  ال به واقع

 بوده و نتایج بدسۀۀت آمده ازگونه نداشۀۀته باشۀۀد ولی این

مقیاس کوچکتر قابل تعمیم به مقیاس بزرگتر و بالعکب 

که میر این اسۀۀۀاس .  ب]6[ باشۀۀۀدمی توان اعالم کرد 

از  GIUHاسۀۀۀتخرای پارامترهای مورد اسۀۀۀتفاده در مدل 

با وجود دقت کمتر و حذف بخشی از  1:50000های نقشه

یت یات واقع یار جزئ فاوت بسۀۀۀ با های زمینی ت ندکی  ا

ز دارد. ا 1:25000های نقشۀۀهدسۀۀت آمده از هپارامترهای ب

برابر با چهار شۀۀیت  1:50000نقشۀۀۀ یک شۀۀیت آنجا که 

بوده و به تبع آن هزینه و وقت کمتری  1:25000نقشۀۀۀۀ 

ستخرای نتایج از این  شهبرای ا ست باید اذنق عان ها الزم ا

ه و داشۀۀۀت با در نظر گرفتن نتایج مدل از نظر دقت، هزین

در  1:50000های نقشۀۀهوقت مورد نیاز برای اجرای مدل، 

 اجرای مدل مذکور ارجحیت دارند.

این نظریه مطاب  با نظر بیان که معتقد اسۀۀۀت همواره 

سمت  شهحرکت به  )در تحلیل  های با مقیاس کوچکترنق

زیسۀۀتی و ارتباط دهی آن با ارتفاع( که بسۀۀیاری از تودۀ 

 سۀۀودمندی کمتری ندارد کامالً اند، شۀۀدهاطالعاتش حذف 

مطابقت دارد. از طرفی مطاب  با نظر این محق  مبتنی بر 

ت حت  مدلأت به ثیر قرار گرفتن برخی از  ته  های وابسۀۀۀ

یدروگراف  ید گفت مدل ه با یاس  یاس بر اثر تغییر مق مق

مقیاس بوده و در دو  ای ژئومورفولوژی فارغ ازلحظهواحد 

( رفتۀۀار 1:50000و  1:25000) مقیۀۀاس مورد تحقی 

 .]3[ خود بروز داده استیکسانی را از

یاثی با نظر غ طاب   ناهمچنین م چا  1، وود و جین 

محاسۀۀۀبۀ ای ژئومورفولوژی از نظر لحظهمدل هیدروگراف 

ای از دقت مناسۀۀبی مشۀۀاهدههای دادهدبی اوی نسۀۀبت به 

 ،اویتا زمان پایه و زمان محاسۀۀبۀ برخوردار اسۀۀت ولی در 

 باشد.نمیدقت الزم را دارا 

، برای GIUHکۀۀه مۀۀدل پب بۀۀا در نظر گرفتن آن

ر های فاقد آمار مناسۀۀب بوده و با تعداد اندکی آماحوضۀۀه

سازی شبیهتواند پاسخ هیدرولوژیکی حوضه را میزمینی 

ید،  ما مدل از مین توان گفت بهتر اسۀۀۀت در اجرای این 

واقعیت  هنزدیک بتر اسۀۀتفاده کرده و نتایج کمقیاس کوچ

 .کردنیز دریافت 

با  GIUHمدل مقایسۀۀۀۀ رسۀۀۀالت اصۀۀۀلی این مقاله 

شاهدههای داده ضه م ای و چگونگی کارایی آن در این حو

مشۀۀخص نیسۀۀت، بلکه هدف آن اسۀۀت که با تحلیل چند 

 1:50000و  1:25000این مدل در دو مقیاس مقیاسۀۀۀۀ 

نظور مقیاس بهینه در اجرای این مدل تعیین گشته و به م

 تحقیقات آتی مد نظر قرار گیرد.
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