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چکیده
در این پژوهش ،دو روش برای تخمین دیاگرام زمان مساحت بدون بعد ) (DTADحوزههای آبخیز ارائه شد .در روش
اول (روش هندسي) یک شکل هایپربولیک برای حوضه در نظر گرفته شد و رابطه بین زمان پیمایش و فاصله تا
خروجي حوضه به صورت تواني در نظر گرفته شد و یک معادله برای محاسبه  DTADارائه شد .معادله حاصل با توان
یک برابر با معادله زمان مساحت  )0331( USACاست .در روش دوم (روش  )Nash-TAمعادلهای برای تخمین
 DTADارائه شد که تابعي از پارامترهای مدل  Nashاست .نتایج دو روش برای دادههای حوزه آبخیز آجای در هند و
حوزههای آبخیز کسیلیان ،جعفرآباد و شوراندیکا در ایران با  DTDAبهدست آمده با روش موج سینماتیکي )(KW
مقایسه شد .ضریب کارایي تخمین روش هندسي برای توان  1/6برابر  1/310و برای روش  1/311 ،Nash-TAميباشد.
ضریب کارایي روش هندسي برای توانهای یک (روش  0/1 ،))0331( USACEو  0/61بهترتیب 1/989 ،1/829
و 1/060ميباشد .کارایي دو روش هندسي (به ازای توان  )1/6و روش  Nash-TAدر تخمین  DTDAچهار حوضه
معرف در این پژوهش ،خوب ارزیابي شد.
واژههای کلیدی :جعفرآباد ،شوراندیکا ،کسیلیان،

Nash ،Clark

مقدمه
روشهای هیدروگراف زمان-مساحت و
( )0391از جمله روشهای تخمین رواناب حوزههای
آبخیز هستند که در آنها ابتدا باید هیستوگرام زمان-
مساحت ) (TAHحوضه را که تابعي از موقعیت خطوط
همزمان پیمایش (ایزوکرون) است ،بهدست آورد .در
زمینه استخراج ایزوکرونها و  TAHميتوان به
پژوهشهای  Saghafianو همکاران (،)2112
 Saghafianو  Shokoohi ،)2116( Shokoohiو
 )2111( Saghafianو  Zakeriو همکاران (،)2101
اشاره نمود )0333( Maidment .روش جدیدی ارائه
داد که در آن از روش زمان-مساحت و سامانه اطالعات
Clark

___________________________
* مسئول مکاتباتt_sabzevari@iauest.ac.ir :

جغرافیایي ) (GISاستفاده ميشود .روش پیشنهادی
قادر به در نظر گرفتن توزیع مکاني پارامترهای حوزه
آبخیز بود Ajward .و  )2111( Muzikیک مدل
زمان-مساحت بر مبنای طرح  )0333( Maidmentو
بهمنظور استخراج هیدروگراف واحد مکاني ارائه دادند.
در سال  0331سازمان  USACمعادلهای بدون بعد
برای محاسبه دیاگرام زمان-مساحت ) (TADحوزه
آبخیز در آریزونای امریکا ارائه نمود .در این پژوهش دو
روش جدید برای محاسبه  TADبدون بعد )(DTAD
ارائه ميشود .در روش اول یک هندسه تقریبا بیضي
شکل برای حوزه آبخیز در نظر گرفته ميشود و زمان
پیمایش بهصورت تواني از فاصله در نظر گرفته ميشود
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و به بسط معادالت زمان-مساحت در حوضه پرداخته
ميشود .معادله  TADبهدست آمده تابعي از زمان،
زمان تمرکز و توان فاصله ميباشد .این روش که روش
هندسي نامگذاری شد به ازای توانهای مختلف نتایج
مختلفي ارایه مينماید .در روش دوم از ترکیب
معادالت هیدروگراف واحد لحظهای  Nashو Clark
یک معادله جدید برای محاسبه  DTADارائه ميشود.
نتایج دو روش با معادله موج سینماتیکي در چهار
حوزه آبخیز مورد بررسي و مقایسه ميشود و بهترین
روش معرفي ميشود.
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مطابق شکل  ،0برای محاسبه معادله مساحت
حوضه
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نیمه
در
حوضه
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L
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)  (0  x  , t  ( ) tcکه  A1نامیده ميشود
بهصورت زیر محاسبه ميشود.

3 2A x 0.5
( ) dx
4L L
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x
 A1  0
( ) dx  2A( )1.5
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L
dA1  2y(x)dx dA1  2

()2
مواد و روشها
زمان پیمایش هر نقطه از حوضه ،زماني است که
رواناب از آن نقطه حرکت ميکند تا به خروجي حوضه
برسد .مساحت بین خطوط ایزوکرونها  TAHحوضه
را تشکیل ميدهند .مقدار دبي هیدروگراف سیالب در
خروجي حوضه به این مساحتها و زمان پیمایش
آنها وابسته هستند .شکل  0خطوط ایزوکرون و
 TAHرا برای یک حوضه فرضي نشان ميدهد.

تابع مساحت در نیمه اول حوضه بهصورت زیر
تعریف ميشود.
1.5

t
1
At  2A( ) 
(t  ( ) tc )3
tc
2
L
اگر مساحت در نیمه دوم حوضه ) A2 (x 
2
نامیده شود ،مقدار مساحت فقط در نیمه دوم بهصورت
زیر محاسبه ميشود.
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L
مقدار مساحت کل حوضه در نیمه دوم ) (x 
2
برابر است با:
شکل  -1شماتیکي از هندسه حوزه آبخیز در نظر گرفته شده در
مدل زمان-مساحت

مرز حوضه از چهار قسمت با منحنيهای شماره ،0
 3 ،2و  9تشکیل شده است .منحني شماره  0با
) ( تعریف ميشود .مقدار
معادله
√
√
ميباشد .با فرض اینکه
رابطه بین زمان پیمایش و فاصله در هر نقطه از حوضه
تبعیت کند ،که توان معادله
از معادله
یعني گاما مقادیر مختلفي ميتواند داشته باشد و با
توجه به اینکه زمان تمرکز حوضه در طول بیشینه
 ،لذا مي-
حوضه (آبراهه اصلي) اتقاق افتد،
توان نوشت:
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لذا ،معادله نهایي دیاگرام زمان مساحت بدون بعد
مصنوعي یک حوزه آبخیز بهصورت زیر است.
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اگر مقدار گاما در معادله ( )6برابر یک در نظر
گرفته شود ،معادله حاصله همان معادله دیاگرام زمان-
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مساحت بدون بعد است که سازمان ،USACE
( )0331ارایه نموده است .در بسیاری از روشهای
فیزیکي محاسبه زمان-مساحت ،زمان پیمایش با فرض
تناسب زمان تمرکز با تواني از فاصله نقاط تا خروجي
حوضه تعیین ميشوند .در تحقیقات مختلف طیفهای
مختلفي از توانها بهکار گرفته شده است .بهطور مثال
الورنسن رابطه  t  x 1.5را در تحقیقات خودش
بهکار گرفته است .در روش سرعتهای مساوی که
اولینبار بهوسیله  )0313( Pilgrimارایه شد مقدار
   1در نظر گرفته شد .درتئوری موج سینماتیک
مقدار  γ=1/6ميباشد .در این تحقیق چهار ضریب
 0/61و  0/1و  γ=1/6مبنا معادله ( )6قرار ميگیرد و
در صحتسنجيها بهکار گرفته ميشود .این ضرایب بر
اساس پژوهش  Shokoohiو )2111( Saghafian
بهکار گرفته شد.
روش زمان-مساحت ناش :در این قسمت از
پژوهش ،روشي برای محاسبه منحني زمان مساحت
حوزههای آبخیز ارایه ميشود که مبتني بر ترکیب
روشهای هیدروگراف واحد لحظهای  Nashو Clark
است )0361( Nash .فرض کرد که یک حوزه آبخیز را
بتوان بهصورت یک سامانه شامل  nمخزن متوالي
یکسان که ورودی مخزن اول برابر واحد و خروجي هر
مخزن ،ورودی مخزن دیگر است در نظر گرفت .با در
نظر گرفتن کلیه شرایط مذکور خروجي از مخزن nام
هیدروگراف واحد لحظهای کل حوزه آبخیز ميباشد
که با معادله زیر نشان داده ميشود.
()1

1
(t / k )n1e t /k
)k (n

un (t ) 

که در آن n ،تعداد مخازن k ،ثابت مخزن t ،Nash
زمان و  تابع گاما است )0391( Clark .با روندیابي
هیستوگرام زمان-مساحت در حوزه آبخیز بهعنوان یک
مخزن خطي به تخمین هیدروگراف واحد لحظهای
حوضه پرداخت .مقدار ضریب ذخیره  Clarkبه
مختصات نقطه عطف بازوی پایینرونده هیدروگراف
واحد لحظهای بستگي دارد و از معادله زیر محاسبه
ميشود.
()8

) u(t
R 
du t tf
dt
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که در آن tf ،مختصات نقطه عطف است و برای
محاسبه مقدار آن کافي است از معادله ( )1دو بار
مشتق گرفته شود و مقادیر مشتقها معادل صفر در
نظر گرفته شوند .مقدار زمان رسیدن به دبي پیک، tp ،
و زمان وقوع نقطه عطف ، tf ،هیدروگراف واحد لحظه-
) tp  k(n 1و

ای  Nashبهترتیب برابر با

) t f  k(n 1 n 1هستند .با جایگذاری مقدار
 tfدر معادله ( )8مقدار ضریب ذخیره بهصورت تابعي از
ضرایب مدل  Nashبهصورت زیر محاسبه ميشود.
(

√

()3

√

منحني زمان-مساحت طبق روش
بهصورت زیر محاسبه ميشود.

)t exp(t / k)(t / k)(n1) exp(t / k)(t / k)(n1
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)n  1  1)  t ( n  1  1

Nash-TA

TAC(t) 

()k(n  1

()01
این معادله تابعي از زمان ،تعداد مخازن و ثابت
مخزن مدل  Nashاست.
طرح مطالعاتی :در ادامه پژوهش از اطالعات و آمار
مربوط به حوزههای آبخیز کسیلیان ،جعفرآباد،
شورندیکا در کشور ایران و حوزههای آبخیز آجای
) (Ajayدر کشور هند استفاده ميشود و منحني زمان
مساحت ( )TACمحاسبه شده بهوسیله مدل  Nashو
روش هندسي برای این حوضهها با نتایج حاصل از
دیاگرام زمان-مساحت دامنه مستطیلي ساده که از
طریق موج سینماتیکي محاسبه شده است مقایسه
ميشود Saghafian .و همکاران (Saghafian ،)2112
و  )2116( Shokoohiدر پژوهشهای خودشان روش
زمان-مساحت محاسبه شده از  KWرا مبنا قرار داده و
نتایج مدلهای پیشنهادی را با این روش مقایسه
نمودند.
حوزه آبخیز جعفرآباد از زیرحوزههای گرگانرود با
مساحتي در حدود  001کیلومتر مربع و رودخانهای به
طول  20کیلومتر ،در  21کیلومتری جنوب شرق
گرگان قرار دارد .این حوزه آبخیز که در محدوده طول
جغرافیایي  19◦ 91ꞌو عرض جغرافیای و  36◦ 92ꞌرا
واقع شده است دارای اقلیم مدیترانهای با باران بهاره
است .حوزه آبخیز کسیلیان با مساحت  66/1کیلومتر
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مربع در استان مازندران و در حدود مختصات
جغرافیایي طول  13◦ 08ꞌو عرض  31◦ 11ꞌو 18ꞌ
◦ 31قرار دارد که در منطقه زمین ساختي البرز واقع
شده ،اقلیم آن بر اساس نقشه اقلیمي ایران معتدل
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خزری است و رودخانه اصلي آن تاالر سربند است.
مقادیر ضرایب مدل  Nashدر چهار حوضه معرف
بهصورت جدول  0است.

جدول  -1متوسط پارامترهای مدل  Nashحوضههای معرف
حوزه آبخیز

N
3/86
3/33
3/11
3/11

آجای
کسیلیان
جعفرآباد
شواندیکا

زمان تمرکز (ساعت)

K
2/33
2/19
0/03
0/11

شکل  DTAD ،2مصنوعي چهار حوضه معرف را
بر اساس معادله ( )6و اطالعات جدول  0به ازای
مقادیر مختلف گاما از  ،1/6یک 0/1 ،و  0/61را نشان
ميدهد .در این شکل نتایج  TADبه روش Nash-Ta
طبق معادله ( )01نیز ارایه شده است .برای مقایسه
نتایج حاصل از مدلهای مختلف با نتایج حاصل از
مدل  KWاز ضریب کارایي ) (CEو ریشه متوسط مربع
خطا ) (RMSEاستفاده شد .هرچه مقدار  CEبه عدد

06
01
1/11
1/3

یک نزدیکتر و مقدار  RMSEکمتر باشد ،نشاندهنده
کارایي مناسبتر مدل ميباشد .جدول  2نتایج
روشهای مختلف را در مقایسه با روش موج
سینماتیک نشان ميدهد.
 TADبه روش  KWاز معادله زیر محاسبه مي-
شود.
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شکل  -2دیاگرام زمان مساحت بدون بعد مصنوعي حوضههای معرف

بر اساس شکل  2و جدول  2نتایج سه روش روش
هندسي به ازای  γ=1/6و  Nash-TAو  KWدر چهار
حوضه به هم نزدیک است .اگر روش  KWبهعنوان
مبنا قرار داده شود ،ميتوان مشاهده کرد که روش
هندسي ( )γ=1/6و روش  Nash-TAنسبت به
روشهای هندسي به ازای گاما برابر با  γ=0/1و

 γ=0/61مطابقت بهتری با روش  KWدارند .بر اساس
نتایج ضریب کارایي برای روش هندسي به ازای γ=1/6
برابر  1/310است که در مقایسه با سایر روشها
دارای نزدیکترین نتایج به نتایج روش  KWميباشد.
همچنین ،مقدار این ضریب برای روش  Nash-TAبرابر
 1/311است .ضریب کارایي روش هندسي برای گامای
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یک 0/1 ،و  0/61بهترتیب  1/989 ،1/821و 1/069
ميباشد .روش هندسي با توان یک یا روش ،USACE
( )0331در این پژوهش ضریب کارایي کمتری نسبت
به گاما  1/6و روش  Nash-TAداشته است .اگر =1/6
γدر نظر گرفته شود DTAD ،پیشنهادی بهصورت زیر
است.
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t  0.66tc
(t  0.66tc )02
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جدول  -2مقادیر  CEو  RMSEروشهای مختلف  DTADدر مقایسه با روش KW
معیار

روش

کسیلیان

آجای

جعفرآباد

شواندیکا

میانگین

CE

Nash-TA
Gamma=1/6
Gamma=0/61
Gamma=0/11
Gamma=0/11

1/311
1/319
1/016
1/31
1/18

1/38
1/311
1/089
1/31
1/39

1/39
1/36
1/093
1/301
1/131

1/31
1/319
1/016
1/329
1/131

1/311
1/310
1/060
1/989
1/821

RMSE

Nash-TA
Gamma=1/6
Gamma=0/61
Gamma=0/11
Gamma=0/11

1/111
1/119
1/300
1/111
1/013

1/198
1/199
1/218
1/293
1/113

1/111
1/191
1/231
1/211
1/011

1/111
1/119
1/300
1/218
1/013

1/163
1/111
1/233
1/203
1/039

USACE ،γ=0

معادله ( )02نسبت به معادله
مطابقت بهتری با روش  KWو  Nashنشان ميدهد.
لذا ،پیشنهاد ميشود که این معادله در حوزههای
آبخیز دیگر نیز مورد بررسي قرار گیرد.
نتیجهگیری
در این پژوهش دو روش هندسي و روش
برای محاسبه دیاگرام زمان-مساحت بدون بعد حوزه-
های آبخیز ارایه شد .نتایج روش هندسي به ازای
توانهای مختلف فاصله و روش  Nashدر چهار حوضه
معرف آجای در هند و کسیلیان ،جعفرآباد و شور
اندیکا در ایران با نتایج زمان-مساحت حاصل از حل
تحلیلي روش موج سینماتیک مورد مقایسه قرار
Nash

گرفت .بر اساس نتایج ،روش هندسي ( )γ=1/6و
 Nash-TAنسبت به روش هندسي به ازای گاماهای
یک 0/1 ،و  0/61مطابقت بهتری با روش موج
سینماتیک داشت .ضریب کارایي ) (CEبرای گامای
 1/6کمینه و برابر  1/310ميباشد که نشان ميدهد
که این روش در مقایسه با سایر روشها نتایج
نزدیکتری به نتایج موج سینماتیک بهدست ميدهد و
برای روش  Nash-TAبرابر  1/311است .ضریب
کارایي روش هندسي برای گامای یک 0/1 ،و
0/61بهترتیب  1/989 ،1/829و  1/069ميباشد .روش
هندسي برای  γ=0و روش  Nash-TAنتایج بسیار
مناسبي ارائه شدند و پیشنهاد ميشود این روشها در
حوزههای آبخیز دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
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Abstract
Time-area hydrograph and Clark’s methods are commonly used for prediction of runoff
in catchments. In the both methods, the Time-Area Diagram (TAD) of the catchment is
needed. In this study, two methods for estimation of Dimensionless Time-Area Diagram
(DTAD) are introduced. In the first method, called geometric method, a hyperbolic
function for the geometry of the catchment is assumed. Furthermore, travel time is
assumed to be proportional to an exponent (  ) of flow distance to outlet. It was shown
that the resultant DTAD equation is equal to USACE (1990) equation when  is one. In
another method, called Nash-TA, DTAD equation was derived as a function of Nash
model parameters. The two developed methods were applied to Ajay catchment, in
India, and Kasilian, Jafarabad, Shourandika catchments, located in Iran, and the results
were compared to those obtained from the kinematic wave method. The efficiency
coefficients for geometric method with  being 0.6 and for the Nash-TA method were
0.971 and 0.955, respectively. The efficiency coefficient for geometric method in cases
of  =1, 1.5, 1.67 were 0.824, 0.484 and 0.161, respectively. The efficiency of the
geometric method (  =0.6) and the Nash-TA method was satisfactory.
Key words: Clark, Dimensionless Time-Area, Jafarabad, Kasilian, Nash, Shourandika
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