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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،روندیابی سیل رودخانه قرهچای بهروش موج س ینماتیک ب ود ک ه در مح ی برنام هنویس ی  MATLABانج ا ش د .ب ا
فراهمآوردن دادههای موردنیاز ،مدلسازی روندیابی سیل هر ایستگاه به روش موج سینماتیک در حوضه رودخانه قرهچای صورت گرفت .نتایج حاص ل از
مشخصات فیزیکی رودخانه حاکی از آن بود که محدوده موردمطالعه دارای شیب و ضریب زبری کم و شماره منحنی خاک باالیی است .بهمنظور بهب ود
روندیابی به روش موج سینماتیک ،با داشتن هیدروگراف ورودی بهعنوان شرط اولیه و در نظر گرفتن مقدار صفر برای تمامی دبیهای با زمان صفرثانیه
بهعنوان شرط مرزی ،مدلسازی انجا شد .گرافهای بهدستآمده ،نشاندهنده تطابق مدلسازی انجا شده با دادههای مش اهداتی ب ود .ب رای ارزی ابی
توانایی مدل ،از شاخصهای نش-ساتکلیف ) ،(NSضریب تعیین ) ،(R2جذر میانگین مربعات خطای استاندارد شده ) ،(NRMSEاستفاده شد ،در نتایج
ارزیابی کارایی مدل برای ایستگاه هیدرومتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب با مقدار باالی ضریب نش و ضریب تعیین و مق دار خط ای پ ایین ،NRMS
حاکی از آن است که مدل موج سینماتیک در شبیهسازی روندیابی سیل موفق عمل کرده و از دقت مطلوبی برخوردار است و میتوان نتایج مدل حاضر را
به حوضههای با این نوع شکل تعمیم داد.
واژههای کلیدی :رودخانه قرهچای ،روندیابی ،ضریب زبری مانینگ ،موج سینماتیک
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پدیده سیالب به عنوان یکی از بالیای طبیعی است که ساالنه در
نقاط مختلف جهان رخ داده و موجب ایجاد خسارات س نگین ج انی و
مالی می گردد .بررسی و مطالعه ب ر روی پارامتره ای م وثر ب ر رفت ار
رودخان ه جه ت مه ار و استحص ال آب ،بس یار ح ا ز اهمی ت اس ت.
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چگونگی طغیان و فروکش سیل یا صعود و نزول هیدروگراف رودخانه
در نقطه مشخصی از آن است .این مساله را میتوان با روش روندیابی
سیل مورد تحلیل قرار داد .مفهو اصلی روندیابی سیل آن اس ت ک ه
اگر مشخصات هیدروگراف در نقطه دیگر در پایین دس ت تخم ین زده
شود ،مسلما هیدروگراف های این دو نقطه مش ابه نخواه د ب ود ،زی را
خصوصیات مسیری که آب از آن گذشته یا در آن جریان دارد ،ش کل
هیدروگراف را تغییر میده د (مه دوی .)1332 ،ب رای ح ل ع ددی و
عملی معادله های روندیابی ،روش های گوناگونی به کار گرفتهمی ش ود.
روش های روندیابی تالش می کند تا با استفاده از ویژگیهای فیزیکی
به عنوان دادههای ورودی ،با استفاده از مجموع های از الگ وریتم ه ا،
تبدیل دادههای ورودی به خروجیهای مناسب و فرضیات سادهس ازی
موردنظر ،فرآیندهای واقعی هیدرولوژیکی را شبیه س ازی نمای د .م وج
سینماتیک از روشهای هیدرولیکی روندیابی جریان م یباش د ک ه در
این روش هم معادله پیوستگی جریان و ه م معادل ه م ومنتم در نظ ر
گرفته میشوند .موج سینماتیک ش کلی از معادل ه م ومنتم اس ت ک ه
عمق ارتباط ساده با دبی دارد .باید توجه داشت ک ه م وج س ینماتیک
زمانی رخ میدهد ک ه دورهه ای دین امیکی در معادل ه م ومنتم قاب ل
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اغماض باش د .تئ وری رون دیابی س یالب ب ا اس تفاده از روش م وج
سینماتیک توس به توصیف رفتار موج سینماتیک پرداخ ت .از جمل ه
کارهایی که در پیشبرد مدل موج سینماتیکی صورت پذیرفت ه اس ت،
میتوان به تالشهای چو اشاره نم ود (Maidment.1996; Chow,
) .1559در ذیل نمونههایی از مطالعات داخلی و خارجی اخیر مرتب با
موضوع پژوهش آورده شده است :آقایی دانشور و خانجانی ( ،)1331در
مطالعهای به کاربرد مدلهای یک و دوبعدی جریان س طحی و نف وذ
برای حوضه آبریز دره مارون اس تان ف ار پرداختن د؛ نت ایج تحقی ق
حاکی از آن بود که موج سینماتیک در پیشبینی مق دار و زم ان دب ی
اوج سیالبهای انتخابی تقریبسازی مناسبی را داراست؛ نتایج حاصل
از مطالعه امیدوار ( )1333در شبیه سازی توزیعی رواناب ب ا اس تفاده از
حل عددی تقریب موج سینماتیک نشان داد که مدل کدنویس ی ش ده
دارای عملکرد قابل قبولی در شبیهسازی فرایندهای رواناب-فرس ایش
و رسوب میباش د؛ مطالع هی قنبرآب ادی ( )1331در بررس ی ک ارایی
روندیابی حوضه آبخیز به روش موج سینماتیک مشخص کرد که مدل
موج سینماتیک جهت شبیهس ازی هی دروگراف س یل رگباره ا نس بتا
مناسب دانستهاند؛ کریمیان کاکلکی و همکاران ( ،)1331در مطالعهای
به روندیابی سیالب در رودخانه ها با استفاده از مدل موج سینماتیک و
ماسکینگا -کانژ پرداختند؛ نتایج تحقیق نش اندهن ده توان ایی بیش تر
مدل موج سینماتیک و صحت بیشتر نتایج حاصل از آن بود .ورگ ارا و
همکاران در پژوهشی به ب رآورد پارامتره ای م دل م وج س ینماتیک
برای پیش بینی س یل در ای االت متح ده در  1762حوض ه و 36173
حوادث استخراج شده از یک ش بیهس ازی  11س اله پرداختن د؛ نت ایج
حاکی از آن بود که مهارت شبیهس ازی مس یریابی جری ان ب رای اوج
جریان و زمان برآورد اوج جریان ب هط ور قاب لت وجهی زی اد اس ت و
سازگاری آن را با تأیید نمونه بزرگ نشان میدهد (Vergara et al..
)2016؛ رای و همکاران ب ه بررس ی ت اثیر زی ری متغی ر ب ر روان اب
پرداختند .و با بیان اینکه زبری زمینی یکی از پارامتره ای کلی دی در
مدل سازی هیدرولیکی رواناب حوضه اس ت و در ط ول تکام ل ی ک
هیدروگراف رواناب ،زب ری جری ان ثاب ت نیس ت ،باتوج ه ب ه رابط ه
غیرخطی بین زبری سطح و عمق جریان ،به مطالع ه زب ری متغی ر در
مدل موج سینماتیک و بررسی تاثیر آن بر رواناب از چهار حوضه آبخیز
با اندازه های متفاوت و شرای آبوهوایی پرداختند .نتایج نشان داد که
شکل هیدروگراف بهطورکلی ،در حالت زبری متغیر ،بهتر حفظ میشود
تا زبری ثابت )(Rai, Upadhyay and Sing. 2010؛ چ ووا و ان گ
در پژوهشی شبیه سازی بارش رواناب را ب ا م وج س ینماتیک را م ورد
مطالعه قرار دادند؛ نتایج حاصل شده در بخش مدلس ازی س ینماتیک
با فرض صفر در نظر گرفتن تلفات و در نظرگرفتن حوضه ب ه عن وان
یک کل برای محاسبات ،شبیهسازی حاصل شده با هیدروگراف واقعی
برابر است ) .(Chua and Wong. 2010مرور مطالعات حاکی از این

است که مدل موج سینماتیک در روندیابی س یل موف ق عم ل ک رده
است؛ همچنین باالبودن دقت نتایج این روش و وسعت دامن ه ک اربرد
آن در مسا ل مختلف ،استفاده از این روش را منطقی جلوه م یده د.
حوضه قرهچای در مسیر ایستگاههای ازنا ،بازنه ،توره به علت سرشاخه
بودن  3ایستگاه و ریزش آن به ایستگاه پل دوآب و پرآب ب ودن ای ن
مسیر از رودخانه ،براسا آمار اداره آب شهر اراک ،س یلخی ز اس ت.
نظر به موقعیت این قسمت از رودخانه ق رهچ ای و اهمی ت رون دیابی
سیل در این قسمت حوضه ،بهعنوان حوضه مطالعاتی انتخاب شد .ل ذا
روندیابی سیل به روش موج سینماتیک در حوضه رودخان ه ق رهچ ای
موضوع این پژوهش است.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه

حوضه مورد مطالعه این پژوهش ،رودخانه قرهچای اس ت؛ حوض ه
آبخیز قرهچای یکی از زیرحوضههای دریاچه نمک میباش د ک ه ب ین
عرض جغرافیایی  33درجه و  31دقیقه تا  31درجه و  11دقیقه شمالی
و طول  34درجه و  6دقیقه تا  11درجه و  21دقیقه ش رقی ق رار دارد
(شکل  .)1وسعت این حوضه در محدوده استان مرکزی براب ر 21116
کیلومترمربع است .رودخانه قرهچای اصلیترین رودخان ه ای ن حوض ه
آبخیز میباشد و طول آبراهه اصلی در این حوض ه براب ر  61کیل ومتر
بوده و تغییرات ارتفاع در محدوده ای ن حوض ه از  333ت ا  3133مت ر
است .رودخانه قرهچای با نا رودخانه شراء پس از خ روج از مح دوده
استان مرکزی «در پاییندست ایستگاه هیدرومتری جوشیروان» و ب ه
نا رودخانه قرهچای در راستای جنوب به شمال طی مسیر نموده و در
استان همدان پس از اتصال شاخه دیگر به این رودخانه در مسیر غرب
به شرق حرک ت م ینمای د و پ س از عب ور از ایس تگاه هی درومتری
خماجین ،در بخش شمالی استان مرکزی وارد استان میگردد.
از حوضه مورد مطالعه ،ایستگاه پل دوآب به عنوان ایستگاه پ ایین
دست هیدرومتری انتخاب شد .باالدست این ایستگاه سرشاخه است و
سه ایستگاه ازنا ،بارنه و توره را شامل میشود .که دادههای مورد نی از
پژوهش ،از ای ن ایس تگاهه ا دریاف ت ش د .از دادهه ای روزان ه ای ن
ایستگاهها استفاده شد.
روش تحقیق

نظر به اینکه اندازه گی ری س یل در تم ا نق اط مس یر ،ب هعل ت
طوالنی بودن مسیر و دیگر مشکالت از قبیل هزینهه ای م ورد نی از
برای این کار میسر نمی باشد ،ل ذا ب ا اس تفاده از رون دیابی م یت وان
وضعیت سیل را در هر نقطهای از مسیر و یا کانال مشخص نمود .موج
سینماتیک یک مدل هیدرولیکی جهت انجا روندیابی جریان سطحی
و داخل کانال میباش د ک ه در ای ن تحقی ق ب ا ه دف ش بیهس ازی
هیدروگراف سیل در نر افزار  MATLABاجرا شده است.
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شکل  -1نقشه موقعیت مکانی رودخانه قرهچای

همچنین به منظور محاسبه پارامترهای مهم فیزی وگرافی حوض ه
آبریز قرهچای ،از نر افزار  ArcGISورژن  11.3استفاده ش د .س سس
براسا دادههای ورودی که شامل نقشههای کاربری اراضی و گ روه
هیدرولوژیکی خاک ،ش یب ،ط ول و ع رض حوض ه ،ض ریب زب ری
مانین گ و ش دت ب ارش اس ت ،رون دیابی انج ا گرفت ه و در آخ ر
هیدروگراف روندیابی شده با هی دروگراف ش بیهس ازی مقایس ه ش د.
ارزیابی مدل با شاخصهای خطاسنجی جذر میانگین مربع ات خط ای
اس تاندارد ش ده ( ،)NRMSEض ریب تعی ین ( )R2و ضریب نش-
ساتکلیف ( )NSصورت گرفت که در ذیل به تش ریح ب ه آن پرداخت ه
شده است.
موج سینماتیک شکلی از رابطه م ومنتم اس ت ک ه در آن عم ق
ارتباط سادهای با دبی دارد .باتوجه ب ه بازدی د می دانی ک ه از حوض ه
رودخانه قرهچای به عمل آمد ،حوضه مورد مطالعه  Vشکل و در اکث ر
مناطق پروفیلبرداری مقط ع کان ال از ن وع مس تطیلی ع ری؛ ب ود؛
معادالت موج جنبشی برای این مقطع عبارتند از :

𝛽 𝑦𝛼 = 𝑞

()1

𝑛𝑖 =

𝑞𝜕
𝑥𝜕

+

𝑦𝜕
𝑡𝜕

در جایی که  yنشاندهنده عمق جریان q ،دبی واح د ع رض،

𝑛𝑖

𝑆

خ الص بارن دگی 𝑆𝑝 ،β = 5⁄3 ، 𝛼𝑝 = √ 𝑝⁄𝑛𝑝 ،ش یب س طح
صاف 𝑛𝑝 ،ضریب مانینگ زبری انحنا سطح زمین و  xو  tب ه ترتی ب
نشاندهنده فاصله و زمان هس تند .معادل ه ( )1م یتوان د ب ه ص ورت
ع ددی ب ا اس تفاده از گسس ته س ازی زی ر ح ل ش ود :( Alley et
)al.1980
]

)2

𝑡−1
(𝑞𝑗𝑡−1 −𝑞𝑗−1
)

𝑥∆

+ ∆𝑡 [𝑖𝑛 −

𝑦𝑗𝑡−1

𝑡𝑗𝑦

=

𝛽

) 𝑡𝑗𝑦(𝛼 = 𝑡𝑗𝑞

()3
زیر شاخص jیک گره شاخص است ∆x ،فاصله شبکه ∆t ،گا زم ان
است .با جایگزین کردن معادله ( )2در معادله ( )3حاصل میشود :
𝛽

()3

𝑡−1
(𝑞𝑗𝑡−1 −𝑞𝑗−1
)

]]

𝑥∆

1

𝛽 𝑞𝑗𝑡−1

) + ∆𝑡 [𝑖𝑛 −

𝛼

([
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راهحل تحلیلی برای جریان در خروجی با قرار دادن 𝑝𝐿 = 𝑥∆ که
𝑝𝐿 طول صفحه زمینی است بهدست میآی د .دب ی مج رای خروج ی
𝑡
𝑡𝑢𝑜𝑞 توس رابطه زیر داده میشود:
5
3

()1

]]

𝑡−1
𝑡𝑢𝑜𝑞(
) −𝑞0𝑡−1

𝑝𝐿

3
𝑡−1 5
𝑡𝑢𝑜𝑞 ∙ 𝑝𝑛

) + 𝑡𝑟 [𝑖𝑛 −

𝑝𝑆√

([

𝑝𝑆√
𝑝𝑛

=

که 𝑜𝑞 جریان در انتهای باالدست زمین برابر با صفر است.
مدل فیزیوگرافی کتاب باز توس محققین گوناگون برای ک اربرد
مدل موج سینماتیک برای سیستم هیدرولوژیکی توسعه یافته است .در
داخل یک حوضه آبخیز طبیعی ،نوع خاک ،کاربری ،پیکربندی کان ال،
شیب ،پوشش گیاهی و غیره ممکن است تغیی ر کن د ،از ای نرو م دل
کتاب باز مشابه با تغییر شکل طبیعی و واقعی فیزیوگرافی حوض ه ب ر
روی فرآیند رواناب تاثیر میگذارد .بنابراین برای یک پوشش ج امع از
جنبههای توزیعی ،یک مدل فیزیوگرافی توسعه یافته است.

مقط ع حوض ه موردمطالع ه مس تطیلی اس ت ک ه براس ا آن،
پارامترهای  αو  mمعادل ه م وج س ینماتیک محاس به ش د .درنهای ت
به منظور محاسبه زمان پیمایش سیل به خروجی حوضه ،باتوجه به نوع
حوضه که کتاب باز بود ،محاسبه صورت گرفت.
در حالت کتاب باز ،دو صفحه جانبی و یک کان ال درنظ ر گرفت ه
می شود که خود بر دو نوع است :عری؛ دیدن کانال و لح ا ک ردن
اثر بارش روی کانال میانی (که این نوع حوضههای ش هری را ش امل
میشود) و نوع دو  ،عری؛ دیدن کانال و نادیدهگرفتن اثر بارش روی
کانال میانی که این وضعیت اغلب در حوضههای طبیعی رخ میدهد و
فرضی نزدیک به واقعیت است (شکل  .)2زیرا معموال کانالها هم ان
آبراهه ها در یک حوضه طبیعی هستند ک ه نس بت ب ه مس احت ک ل
حوضه ،مساحت قابلتوجهی را تشکیل نمیدهند.

شکل  - 2حوضه  Vشکل

با فرض کتاب ب از ب ودن حوض ه م ورد مطالع ه ،مع ادالت م وج
جنبشی توس رابطه زیر داده میشود :
𝐴𝜕
𝑄𝜕
𝐿𝑞 = +
𝑐𝛽𝐴 𝑐𝛼 = 𝑄
() 7
𝑡𝜕
𝑥𝜕
که  Aو  Qمساحت و دبی جریان در کانال هس تند و 𝐿𝑞 جری ان
جانبی درون کانال است .برای یک کان ال مس تطیلی ع ری؛𝛼 = ،
𝑐 𝑆2و  𝛽𝑐 = 5⁄3که 𝑐𝑛 ضریب زبری مانینگ 𝑆𝑐 ،شیب کانال و
𝑐𝑛 𝑊 3

 Wعرض کان ال اس ت ) .(Wong, 1992 and 2009ب ا اس تفاده از
روش گسستهسازی و جایگزینی 𝑐𝐿 = 𝑥∆جایی که 𝑐𝐿 طول کانال
اس ت ،دب ی در مج رای خروج ی 𝑡𝑢𝑜𝑄 توس معادل هی ( )6داده
میشود:
5
3

()6

) 𝑡−1 −𝑄𝑡−1
𝑡𝑢𝑜𝑄(
0

]
]

𝑐𝐿

3
5

) + 𝑡𝑟 [𝑞𝐿𝑡 −

2
𝑡−1
𝑡𝑢𝑜𝑄 𝑛𝑐 𝑊𝑐3

𝑐𝑆√

𝑐𝑆√
( 2
⁄
𝑛𝑐 𝑊𝑐3
[

𝑡
𝑡𝑢𝑜𝑄
=

که 𝑜𝑄 جریان در انتهای باالدست کانال قرار دارد .برای حوض ه
مصنوعی ،در هر گا زمانی ،رواناب از دو س طح زمین ی در مج اورت
کانال برای اولین بار محاسبه شد ت ا 𝑡𝐿𝑞 قب ل از اعم ال در معادل هی
𝑡
𝑡𝑢𝑜𝑄 مشخص شود.
 6تعیین شود تا
روش فوق را چووا و انگ ،در مطالعهی خ ود اس تفاده ک رده ب ود
) (Chua and Wong, 2010و مدل آزمایش گاهی آن نی ز ب ه ش ر
ذیل بود :داده ه ای موردنی از ب رای محاس به ای ن دو حوض ه از ی ک
ایستگاه آزمایش ی در دانش گاه ف نآوری  Nanyangب هدس تآمدن د.
ایستگاه آزمایشی شامل چهار بخ ش آزمایش ی ک ه  21مت ر ط ول و
عرض  1متر است ،میشود .بهاینترتیب مس احت حوض ه ب رای ه ر
بخش آزمایشی  21مترمربع است .هر بخش آزمایش توس یک دیوار
بتنی با ارتفاع  1متر در امتداد دو ض لع دیگ ر و در انته ای باالدس ت
احاطه شدهاست .سطو زمینی دارای شیب  % 2است .حوض ه کت اب
باز شامل دو سطح زمینی است (شیب=  ) % 11که به س مت کان الی

روندیابي سيل به روش موج سينماتيک در بستر...

مستطیلی متمایل شده است (ش یب=  )% 2و جری ان را ب ه خروج ی
منتقل می کند .رواناب از بخشهای آزمایشی به سوی مخ ازن وزن ی
کالیبره شده برای ثبت جریان خروج ی بخ شه ای آزمایش ی خ ارج
می شود .مخزن های وزن ی قب ل از اس تفاده از ی ک دس تگاه جری ان
الکترومغناطیسی کالیبره شدند .دو ایستگاه باران س نجی ک ه هرک دا
 7.21متر از هر دو طرف کانال بودند برای ثبت بارش م ورد اس تفاده
قرار گرفتند که پس از ارزیابی ب ا ض ریب خط ای  1/123همبس تگی
 1/34صحت روش فوق در محاسبه روندیابی سیل تایید شد.
یکی از مسا ل مهم در مهندسی رودخانه داشتن اطالع ات ک افی
درمورد مقاومت هیدرولیکی در کانالهای آبرفتی است .برای محاس به
دبی ،سرعت و عمق جریان در کانالهای طبیعی و نیز ب رآورد س یل و
رسوب ،ارزیابی مقاومت جریان ضروری میباشد .برای تعیین مقاوم ت
جریان در مجاری روباز از رواب مانین گ ،ش ازی و دارس ی-ویس باخ
استفاده میشود .تخمین درست این ضرایب میتواند به برآورد دقیقتر
شرای جریان کمک کند .در این پژوهش ضریب زبری مانینگ مدنظر
است (روشنگر ،تقی اعلم ی ،ثاقبی ان .)1336 .عموم ا از فرم وله ا،
آزمایشها ،برداشتهای ص حرایی ،ج داول ،تص اویر و ویژگ یه ای
پوشش گیاهی و کاربری اراضی برای تخمین ضریب زب ری مانین گ
استفاده میشود .در این پژوهش برای بهدس تآوردن ض ریب زب ری
مانینگ با تخمین براسا جدول ارا ه ش ده توس چ و ( )1313ب ا
پوشش گیاهی و کاربری اراضی حوضه ق رهچ ای و بهین هس ازی آن،
بهدستآمد .در جدول  ،1مقادیر پارامتر ضریب مانینگ دامنه بر اسا
کاربری اراضی آورده شده است )(Liu and De Smedt, 2005
جدول  -1مقادیر پارامتر مانینگ )(Chow, 1959
کاربری اراضی
اراضی مرتعی خزان کننده
اراضی جنگلی خزان کننده
زراعت دیم
زراعت آبی

ضریب مانینگ )(n-1/3 s

1/3
1/4
1/11
1/2

()4

]

̅
̅
𝑛∑
)𝑚𝑖𝑠 𝑄𝑖=1(𝑄 𝑜𝑏𝑠−𝑄 𝑜𝑏𝑠)(𝑄 𝑠𝑖𝑚−
𝑚𝑖𝑠 𝑄× 𝑠𝑏𝑜 𝑄

تعداد داده هاست .اندیس  simبی انگر دادهه ای ش بیه س ازی ش ده و
اندیس  obsبیانگر دادههای مشاهدهای است .مقدار  R2بیانگر ارتباط
خطی بین دادههای شبیهسازی شده و مشاهده ای بوده ک ه مق دار آن
بین صفر تا یک متغیر است.
2
هرچه مقدار ضریب تعیین (  ) Rبه یک نزدیکتر باشند ،دبیه ای
شبیهسازی شده از دقت مطلوبتری برخوردار خواهند بود.
مقدار ضریب ناش -ساتکلیف بین یک تا منفی بینهای ت تغیی ر
می کند .مقدار بهینه این ش اخص ی ک اس ت .اگ ر می زان آن از 1/1
بیشتر باشد ،مدل شبیهسازی خ وبی داش ته اس ت و درص ورت منف ی
شدن آن بهتر است که به نتایج مدل بسنده نشود و از متوس مق ادیر
مشاهده ای استفاده شود .نحوه محاسبه ضریب نش -ساتکلیف در این
پژوهش در رابطه  3آمده است:
()3

1

𝑛[ = R 2

در این رابطه Q ،دادههای مشاهدهای و شبیهسازیشده و  nبراب ر

Σ(𝑦𝑚−𝑦𝑠 )2
Σ(𝑦𝑚 −𝑦̅)2

𝑁𝑆 = 1 −

که در آن  Ymدبی مشاهده شده Ys ،دب ی ش بیهس ازی ش ده و
 ̅Yمیانگین مقادیر اندازهگیری شده است
جذر میانگین مربعات خطا ،1تفاوت میان پیشبینیهای انجا شده
با مدل و مشاهداتی که تبدیل به مدل شده میباشد .به تفاوت مق دار
باقی مانده نیز گفته میشود RMSE .به دنبال یکسارچهکردن آنها در
یک عدد واحد است .اعداد محاسبه شده برای خطای RMSبیانگر این
است که بین دو مجموعه داده چه میزان خطا وج ود دارد .ب ه عب ارت
دیگر ،جذر میانگین مربعات خطا عدد پیشبینی شده و عددی ک ه ب ه
صورت تجربی بهدستآمده را با هم مقایسه م یکن د .ه ر چ ه ج ذر
میانگین خطای مربعات کمتر باشد ،بهتر است.
نحوه محاسبه جذر میانگین مربعات خطا ،در رابطه  11آورده شده
است:
()11

شدت بارش ،مقدار بارن دگی در واح د زم ان اس ت ک ه معم وال
برحسب میلیمتر بر ساعت یا اینچ بر ساعت توصیف میش ود؛ ک ه ب ه
صورت  i=p/tمحاسبه میشود .که  pمقدار بارندگی و  tمدت بارندگی
می باشد .برای اجرای مدل آمار بارشهای ایستگاههای م ورد مطالع ه
در سال آبی  ،1333-31انتخاب شد .به راهنمایی آب منطقهای اراک،
دلیل انتخاب این سال آبی ،این بود در این سال دادههای ثبت شدهی
هر  3ایستگاه مورد مطالعه ،حداکثر دبی اوج ساالنه باالیی داشتند.
در ادامه رواب شاخصهای ارزیابی مدل آورده شده است
نحوه محاسبه ضریب تعیین در رابطه  4آورده شده است:

255

1

RMSE = √ ∑ni=1(Q obs − Q sim )2
n

ک ه  Qsimو  Qobsب هترتی ب مق ادیر دب ی ش بیهس ازی ش ده و
مشاهدهای و  nتعداد دبیهای شبیهسازی شده و مشاهدهای است.
باتوجه به اینکه مقدار  RMSEمتناس ب ب ا واح د ان دازهگی ری
متغیر است ،مقایسه مقدار آن بین مدلهای ساخته شده برای دو متغیر
با واحدهای متفاوت درست نخواهد بود .لذا مقدار  RMSEرا به دامن ه
دادههای متغی ر وابس ته تقس یم ک رده و آن را  RMSEنرم الش ده
)(NRMSEمینامند .این معی ار ب رای مقایس ه م دله ای مختل ف
مناسب خواهد بود .الز به ذکر است ک ه  NRMSEزی ر  11درص د
نشاندهنده دقیق بودن مدل است.
RMSE
= NRMSE
()11
𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑚𝑎𝑥 −
بر اسا روش ذکر شده  ،نمودار گردشی پژوهش حاضر در شکل
 3آورده شده است.
)1- Root Mean Square Error (RMSE
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شکل  -3نمودار گردشی پژوهش

نتایج و بحث
نتایج حاصل از مشخصات فیزیکی حوضهه در  :GISب ا
اجرای  GISپارامترهای فیزی وگرافی حوض ه ق رهچ ای و نقش ه زی ر
حوضهها براسا وضعیت آبراهههای حوضه ،تولید شد.
براسا اطالعات نقشه کاربری اراضی حوضه آبخی ز ق رهچ ای،
بیشترین مساحت آن ،کشاورزی و زمینهای حاصلخیز و بیابان است.
همچنین باتوجه ب ه نقش ه خ اک مح دوده م ورد مطالع ه ،بیش ترین

مساحت حوضه به اینس ستیس ول و انت یس ول اختص ا دارد .ای ن
خاکها جوانند و یا در ابتدای مراحل بهوجودآمدن قرار دارن د و ج ذب
آب پایینی دارند .اقلیم منطقه نیز نیمه خشک است.
در پژوهش حاضر پس از بهینهسازی مق دار پارامترض ریب زب ری
مانینگ براسا روش شر داده شده ،محاسبه شد که مق دار 1/133
برای حوضه مورد مطالعه بهدستآمد .اطالعات مساحت ،شیب و طول
آبراهه حوضه ،به تفکیک زیرحوضهها ،در جدول  2آورده شده است.
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جدول  -2خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضههای رودخانه قرهچای
زیرحوضه
زیرحوضه 1
زیرحوضه 2
زیرحوضه 3
زیرحوضه 3
زیرحوضه 1
زیرحوضه 7
زیرحوضه 6
زیرحوضه 4
زیرحوضه 3
زیرحوضه 11
زیرحوضه 11
زیرحوضه 12
زیرحوضه 13
زیرحوضه 13
زیرحوضه 11
زیرحوضه 17
زیرحوضه 16
زیرحوضه 14
زیرحوضه 13
زیرحوضه 21
زیرحوضه 21
زیرحوضه 22
زیرحوضه 23
زیرحوضه 23
زیرحوضه 21

مساحت

شیب

(کیلومترمربع)

(متر/متر)

3/7
133/1
133/1
74/4
114/2
17/3
77/7
26/4
32/2
33/73
7/13
76/3
33/7
73/6
24/1
33/2
63/3
14/1
131/3
211/3
31/61
111/7
13/3
33/3
33/7

1/3
1
1/3
3/1
1/3
1
1
1/1
1/31
1/1
1/32
1/1
1
1/2
1/17
1/21
1/21
2
1
1/6
1/1
1/7
1/1
3
1

نتایج روندیابی سیل به روش موج سهینماتی ::پ س از
فراهم آوردن دادهها ،مدل سازی روندیابی سیل برای ایستگاههای ازنا،
بازن ه ،ت وره و پ ل دوآب حوض ه رودخان ه ق رهچ ای ب ه روش م وج
سینماتیک (با در نظر گرفتن نرخ تلفات صفر) انجا شد؛
برای تهیه آمار سیالب بارش متناظر ،برگههای ثبت س یالب و
ثبت بارشهای چهار ایس تگاه ازن ا ،بازن ه ،ت وره و پ ل دوآب در دوره
آماری (  )1333-1331از اداره آب منطقهای اس تان اراک تهی ه ش د.
مشخصات وقایع انتخاب شده برای روندیابی سیل در ج دول  3آورده
شده است.
و در ادامه روندیابی در حوضه قرهچای انجا شد ک ه در ش کل 3
هیدروگراف خروجی حاصل شده آورده شده است.

ارتفاع متوسط حوضه (متر)

طول آبراهه اصلی

1661/1
2167
2212
2212/1
2331/1
2233/1
2113/1
2143/1
2164
2166/1
3111
3133
2311/1
2321
1476/1
2211
2162
2371/1
2332
2341
2311/1
2176/1
2231
2261
2363/1

3/12
16/37
16/44
6/12
14/73
6/12
6/34
1/43
11/42
2/32
2/17
11/14
6/36
11/14
4/36
4/13
6/3
6/34
21/62
22
7/3
11/13
11/74
3/13
11/63

همانگونه که در شکل  3مشاهده میشود ،مدلس ازی رون دیابی
حاصل از دادههای بارش ایستگاههای مورد مطالعه ،موفق عمل ک رده
است .گاهی مدل در تخمین دبی اوج ،خطا داشته است.
نت ایج ارزی ابی ک ارایی م دل ب رای ایس تگاهه ای هی درومتری
موردمطالعه ،در جدول  3آورده شده است؛ مقدار باالی نش س اتکلیف
) ،(NSض ریب تعی ین ( ،) R2و مق دار خط ای پ ایین  NRMSدر
روندیابی حاصل شده حاکی از آن است که م دل م وج س ینماتیک در
شبیه سازی رون دیابی س یل موف ق عم ل ک رده و از دق ت مطل وبی
برخوردار است.
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جدول  -3مشخصات وقایع انتخاب شده برای روندیابی سیل
سال آبی

متوسط آورد سالیانه

حجم آورد سالیانه

دبی حداکثر سیالب

ازنا

1333-1331

1/113

17/112

4/13

بازنه

1333-1331

1/117

3/714

1/36

توره

1333-1331

2/11

73/132

13/71

پل دوآب

1333-1331

2/171

74/114

71/11

شکل  -4هیدروگراف مشاهداتی و شبیهسازی شده به روش موج سینماتی :ایستگاه هیدرومتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب
جدول  -4ارزیابی کارایی مدل ایستگاههای هیدرومتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب
شاخص

NS

R2

NRMSE

ایستگاههای مورد مطالعه

مقدار

ازنا
بازنه
توره
پل دوآب
ازنا
بازنه
توره
پل دوآب
ازنا
بازنه
توره
پل دوآب

1/42
1/31
1/41
1/36
1/31
1/33
1/32
1/71
1/11
1/13
1/13
1/16

روندیابي سيل به روش موج سينماتيک در بستر...

251

211

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،1جلد  ،15فروردین  -اردیبهشت 1400

شکل  -5نمودار پراکنش داده ها در روندیابی دبی حداکثر سیالب به روش موج سینماتی :با مقدار مشاهده شده در ایستگاه هیدرومتری ازنا ،بازنه،
توره و پل دوآب

روندیابي سيل به روش موج سينماتيک در بستر...

همچنین در شکل  ،1نمودار پ راکنش دادهه ا در رون دیابی دب ی
حداکثر سیالب به روش موج سینماتیک ب ا مق دار مش اهده ش ده در
ایستگاه هیدرمتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب آورده شده است.
با توجه به نمودارهای فوق و در مقایسه با خ یکبهیک ،انحراف
حاصل از موج سینماتیک در شکلها دیده نمی شود و همبستگی ب ین
مقادیر مشاهدهشده حاصل از روندیابی سیل با مق ادیر مش اهدهش ده،
تایید میگردد.

نتیجهگیری
نظر به اینکه سیالب یکی از مهمترین بالیای طبیع ی اس ت و
خسارات مالی و جانی بسیاری را ایجاد میکن د ،ل ذا پ یشبین ی رفت ار
هیدرولیکی رودخانه در مقابل سیالبهای احتمالی ب همنظ ور ک اهش
خسارات وارده به مزارع و شهرها و ی ا تاسیس ات در ح ال س اخت در
اطراف رودخانه ،حا ز اهمی ت اس ت .ب ه منظ ور کنت رل س یالب در
رودخانه و یا دریاچه پشت سدها و بن دها و همچن ین جه ت حفاظ ت
کنارههای رودخانهها الز است تا تغییرات ارتف اع و حج م آب و نی ز
مقدار شدت جریان ورودی و خروجی به منطقه موردمطالعه را در طول
زمان سیل معین نم ود ک ه ای ن عم ل را رون دیابی س یل م ینامن د.
روشهای متفاوتی به این منظور وجود دارد؛ در این پژوهش ب ه روش
موج سینماتیک به روندیابی سیل در حوضه رودخانه قرهچای پرداخت ه
شده است.
نتایج حاصل از مشخصات فیزیکی رودخانه حاکی از آن ب ود ک ه
محدوده موردمطالعه دارای شیب و ضریب زبری کم و شماره منحن ی
خاک باالیی است که با حاکم بودن این شرای  ،احتمال وقوع س یل و
رواناب در حوضه پیشبینی میشود.
خروجی حوضه ایستگاه هیدرومتری پل دوآب بود که ورودی ای ن
ایستگاه سرشاخه بود و داده های سه رود ازن ا ،بازن ه و ت وره ب ه ای ن
خروجی هدایت می شد؛ در ای ن ش رای س طح آب در مح ل تالق ی
رودخانهها می تواند رابطه بین سطح آب و دبی را تحت تاثیر قرار دهد.
باتوجه به نتایج مطالعات تایید شده ( )Chua and Wong, 2010ک ه
به منظور بهبود روندیابی به روش موج سینماتیک ،پیشنهاد شده ب ود،
نرخ تلفات صفر و کلیت حوضه برای محاسبه در نظر گرفته شود ،ل ذا
در این پژوهش نیز بر این مبنا عم ل ش د و ب ا داش تن هی دروگراف
ورودی بهعنوان شرط اولیه و در نظر گرفتن مقدار صفر ب رای تم امی
دبیهای با زمان صفر ثانیه به عنوان شرط مرزی ،مدلسازی روندیابی
سیل رودخانه قرهچای به روش موج سینماتیک انجا شد.
گرافهای بهدست آمده ،نشاندهن ده تط ابق م دلس ازی انج ا
گرفته با داده های مشاهداتی بود .در نتایج ارزیابی کارایی م دل ب رای
ایستگاه هیدرومتری ازنا ،بازنه ،توره و پل دوآب مقدار ب االی ض ریب
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ش اخص  )1/36 ،1/41 ،1/31 ،1/42( NSو مق دار خط ای پ ایین
 ،)1/16 ،1/13 ،1/13 ،1/11( NRMSحاکی از آن است که مدل موج
سینماتیک در شبیه سازی روندیابی سیل موفق عمل ک رده اس ت و از
دقت مطلوبی برخوردار است.
بررسی شاخصها و نمودارهای بهدستآمده نش ان م یده د ک ه
مدل گاهی در تخمین اوج دچار خط ا ش ده اس ت؛ همچن ین بررس ی
هیدروگراف جداگانه هر ایستگاه و خطاسنجی و همبستگی مدل نشان
داد که مدل در شبیه سازی برای ایستگاه بازنه موف قت ر عم ل ک رده
است .برای ایستگاه پل دوآب بهعنوان خروجی حوض ه ،نس بت ب ه 3
ایستگاه دیگر خطای بیشتری در شبیه سازی داش ته اس ت ک ه ش اید
بتوان این موضوع را ب ه کیفی ت دادهه ا در ای ن ایس تگاهه ا م رتب
دانست.
بهطورکلی نتایج نشاندهنده توان ایی و دق ت ب االی م دل م وج
سینماتیک ،در شبیهسازی روندیابی سیل در حوض ه آبخی ز ق رهچ ای
میباشد .باتوج ه ب ه توپ وگرافی منطق ه و نقش هه ای  ،GISمقط ع
مستطیلی و شکل حوضه کتاب باز مشخص شد ک ه م یت وان نت ایج
مدل حاضر را به حوضههای با این نوع شکل تعمیم داد.
لذا یافته های پژوهش ،مطالعات آقایی دانشور و خانجانی (،)1331
امی دوار ( ،)1333قنبرآب ادی ( ،)1331کریمی ان ک اکلکی و همک اران
( ،)1331همچنین یافتهه ای ورگ ارا و همک اران (Vergara et al.,
) ، 2016رای و همکاران ) (Rai et al., 200و چووا و ان گ (Chua
) and Wong, 2010ک ه توان ایی م دل م وج س ینماتیک را در
شبیه سازی روندیابی سیل با معادالت س نت و نان ت وض ریب زب ری
مانینگ رضایتبخش اعال کردند ،تایید میکند.
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Abstract
The purpose of the present study was to determine the flood Routing kinematics of the Ghareh-chay River
that is done in the MATLAB programming environment. By providing the required data, the flood flow routing
modeling of each station was performed by the kinematic wave method in the Ghareh-chay River basin. The
results of physical characteristics of the river indicated that the study area had low slope and roughness
coefficient and high soil curve number .In order to improve the kinematic wave routing, modeling was
performed with input hydrograph as the initial condition and considering zero value for all zero-second
discharges as the boundary condition. The obtained graphs show the conformity of the modeling performed with
the observed data. Nash–Sutcliffe (NS), Coefficient of Determination (R2) and Normal Root Mean Square Error
(NRMSE) indices were used to evaluate the model capability. In the results of the model performance evaluation
for the Hydrometric Azna, Bazaneh, Toure and Pole Doab with the high value of Nash coefficient and
Coefficient of Determination and the low error value of NRMS indicate that the model The kinematic wave has
been successful in simulating flood flow and has good accuracy; and it was determined that the results of the
present model can be generalized to basins with this type of shape.
Keywords: Ghareh-Chay river, Routingm, Manning roughness coefficient, Kinematic wave
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