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تولید هیدروگراف واحد مصنوعی بر پایه ویژگیهای ﻓراﻛﺘالی حوضه رودخانهای
(مطالعه موردی  :حوضه ﻛالن مالیر همدان )

علیرضا ایلدرمی  -دانشیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر.
پریسا شاهسوند  -دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر.
پذیرش مقاله1400/04/19 :

تائید نهایی1400/10/12 :

چكيده
یكي از روشهاي كمي و تجربي كه در دهههاي اخير در بررسي روابط اشكال مربوط به شبكه زهكشي
و هيدروگراف مورد استفاده محققين ،قرار گرفته ،استفاده از بعد فراكتال است .هدف این بررسي
یافتن روابطي براي زمان تمركز بر اساس بعد فراكتال با توليد هيدروگراف واحد مثلثي فراكتالي در
زیرحوضه هاي رودخانه كالن مالیر استان همدان است .بر این اساس ،تمام زیر حوضهها و آبراهه-
هاي حوضه با استفاده از نرمافزار  ARC GISتفكيک و با الگوریتم شمارش جعبهاي آناليز و پردازش
تصویر شدند .سپس با برازش منحني بعد فراكتال حوضه با زمان تمركز محاسباتي به روش كرپيچ،
زمان تمركز جدید با توجه به بعد فراكتال بهدست آمد .در نهایت با استفاده از زمان تمركز جدید
هيدروگراف واحد مثلثي فراكتالي توليد و مقایسه شدند .بررسي و مقایسه هيدروگراف واحد NRCS
و هيدروگراف واحد فراكتالي در زیرحوضههاي  8گانه حوضه سد كالن نشان ميدهد كه به جز زیر-
حوضههایي كه رده آبراهه پایيني دارند ،مانند زیرحوضه ( )Bو ( )Eبهترتيب با مقدار 0/98 RMSE
و  0/96و درصد خطاي دبي پيک  33/83و  17/48هيدروگرافها انطباق خوبي با هم دارند .به-
صورتيكه در برخي زیرحوضهها نمودارهاي بعد فراكتال و هيدروگراف  NRCSكامأل منطبق بوده و
بين بعد فراكتال و هيدروگراف  NRCSو مشاهداتي تطابق قابل قبولي وجود دارد .نتایج نشان ميدهد
كه هر چه اختالف ارتفاع حوضه بيشتر باشد ،تطابق هيدروگراف واحد  NRCSو هيدروگراف واحد
مثلثي كمتر است .بررسيها نشان ميدهد كه هيدروگرافهاي فراكتال در تمام زیرحوضهها زمان
تمركز را نسبت به شبكه هيدروگرافي اصالح نموده است .پيشنهاد ميشود كه هيدروگراف واحد
فراكتالي با سایر پارامترهاي هيدروژئومورفولوژیكي مانند ضریب شكل حوضه ،انجام و با
هيدروگراف  HEC–HMSبررسي شود.
واژگان كليدي :فراكتال ،ژئومورفولوژي ،هيدروگراف واحد مثلثي ،زمان تمركز ،كالن.
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مقدمه
عدم امکان اندازهگیری اجزای طبیعت بهدلیل فراوانی متغیرهای موجود باعث شکلگیری و تحول بزرگ در شیوه درک و
تبیین پدیدهها توسط هندسه فراکتال شده است .در این روش بسیاری از پدیدههای طبیعی در عین بینظمی دارای نظم
هستند و میتوان هر جزء از طبیعت را بهصورت یک عدد کمی هندسه فراکتال در آورد (مندلبروت .)636 :1967 ،1این
شیوه در طول دو دهه اخیر توسط محققان با مطالعه روابط بین پدیدهها ،منجر به دستیابی به شاخصهایی شده که میتوان
با بکارگیری آنها خصوصیات بیشتری از شبکه زهکشی و ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز را ارزیابی نمود .ساختار واکنش-
های هیدرولوژیکی عمومأ در ارتباط با پارامترهای ژئومورفولوژیکی حوضههای آبخیز میباشند .بهطوریکه میتوان
هیدروگراف واحد لحظهای را بر اساس خصوصیات ژئومورفولوژیکی از جمله نسبت انشعاب ،طولآبراهه ،سطححوزه ،متغیر-
های محلی و پارامترهای دینامیکی تهیه و ارزیابی نمود (والدز و همکاران .)1621 :1979 ،2در ژئومورفولوژی شبکه
رودخانهای بررسی کامل هندسه فراکتال برای مدلسازی شبکه رودخانهای بر اساس قوانین هورتون و با استفاده از نسبت
انشعاب و طول رودخانه و قوانین طول و مساحت حوضه فراکتال خود متشابه در الگوی رودخانه انجام میپذیرد (گلوآگن و
همکاران .)131 : 2007 ،3برخی از پارامترهای هیدروژئولوژیکی و مورفومتری حوضههای آبخیز که دارای شکل هندسی
خاصی میباشند ،با هندسه فراکتالی با دقت بیشتری قابل بررسی است و میتوان با محاسبه بعد فراکتال هریک از
خصوصیات حوضه رودخانهای و بررسی آنها با روشهای پیشرفته آماری (تجزیه عاملی ،خوشه بندی ،رگرسیونهای
چندگانه و  )...پارامترهای جدیدی برای حوضههای آبخیز تهیه نمود که قادر به تبیین خصوصیات بیشتری از حوضههای
آبخیز از لحاظ سیلخیزی  ،فرسایش پذیری ،برآورد رواناب و رسوب باشد (ایلدرمی و همکاران .)70 :1397 ،یک فراکتال
به عنوان فرمی هندسی دارای اشکال نامنظم است ،اما در بطن این تصاویر بیقاعده و نامنظم ،نظمی پنهان وجود دارد ،که
این بینظمی در تمامی مقیاسهای کوچک و بزرگ در ساختار فراکتالها به عنوان یکی از مهمترین خصوصیات آنها دیده
میشود (محمدی و همکاران .)65 :1398 ،بررسی و تحلیل دوره یهای خشک و مرطوب در یک منطقه با توجه به وجود
ویژگیهای خود تشابهی در متغیرهای اقلیمی همچون بارش امکان استفاده از روشهای نوین از جمله بعد فراکتالی را
فراهم مینماید .این امر خود منجر به پیشبینی خصوصیات و رفتارسنجی بارش در منطقه خواهد شد که امکان تحلیل و
مدیریت آن را فراهم خواهد نمود (مصطفی زاده و همکاران .)43 :1396 ،هندسه فراکتالی به توصیف اشیایی میپردازد
که خود متشابه یا متقارن هستند ،این بدان معنا است که وقتی این اشیاء بزرگنمایی شوند ،بهنظر میرسد که بین اجزای
آنها تشابه دقیقی برقرار است و این شباهت جزء به جزء تا بی نهایت ادامه مییابد (باس .)309 :2002 ،4بدین منظور و
برای تبیین این پیچیدگیها امروزه استفاده از هندسة فراکتال و بعد فراکتالی اشکال و اجسام در شناخت غیر یکنواختی
موجود در محیطهای طبیعی رایج شده است (کوتلو .)2008 ،در این رابطه روش شمارش جعبهای معروفترین روش
محاسبه بعد فراکتال است که میتوان برای محاسبه بعد فراکتالی تمامی عناصر ،ابعاد و اشکال مختلف استفاده کرد .چراکه
سرعت محاسبه آن بیش از سایر روشها است و الگوریتم آن از قابلیت استخراج نتایجی با اطمینان باال برخوردار است
(مندلبروت636 :1983 ،؛ بن زیون677 :2003 ،5؛ گلوآگن و همکاران131 : 2007 ،؛ بارتولوو همکاران  2006 ،؛ ایبانز و
همکاران .)2014 ،6در بررسی دو جانبه بر روی خواص فراکتال شبکهی رودخانه و سریزمانی جریان در رودخانه نشانداده
شد که هر دوی این پدیدهها ،از خطمشی یکسانی در رابطه با خواص فراکتالشان پیروی میکنند ،بهطوریکه بعد فراکتال
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برای هر دو پدیده به سمت مقادیر ثابت متمایل میگردند .فتاحی و همکاران ( )1393و میتوان از نظریه فراکتال در
ژئومورفولوژی جهت بررسی تغییرات انشعابات رودخانهها و نیز حوضه آنها در گذر زمان بهره جست و به پیشبینی
مسائل مربوط هندسه رودخانه و همچنین فرآیندهای فیزیکی درون رودخانه پرداخت .علمی زاده و همکاران (.)1393
چراکه روابط معنیداری بین متغیرهای مورفولوژیکی و بعد فراکتال شبکهی زهکشی در زیرحوضههای مورد مطالعه وجود
دارد (کرم و همکاران.)153 :1394 ،
در دهه اخیر استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال برای توصیف کمی ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی حوضههای آبخیز
افزایش یافته و هدف اصلی اکثر این بررسیها یافتن رابطهای ریاضی بین خصوصیات ژئومورفولوژیکی حوضه و هیدروگراف
واحد مصنوعی فراکتال است که از آن جمله میتوان به تحقیقات زیر اشاره نمود :خسروی و همکاران ( )1395در بررسی
رفتار فراکتالی و ارتباط آن با خصوصیات هیدرومورفومتری حوضه های آبریز دامنه شمالی بینالود ،بیان داشتندکه بعد فرکتال
انشعاب رودخانهای و شکل حوضه ،بیشترین ضریب همبستگی را با هم دارند .فتاحی و همکاران ( )1396در بررسی ارتباط
بین ضریب فشردگی حوضه آبریز با ویژگیهای فراکتال آن بیان داشتند که هر چه ضریب فشردگی به  1/5نزدیکتر باشد
هیدروگرافها تطابق بیشتری دارند و روش ابداعی هیدروگراف فراکتالی از دقت خوبی برخوردار است .فتاحی و همکاران
( )1396در تولید آبنگار واحد مصنوعی بر پایه ویژگیهای فراکتال حوضه آبخیز نشان دادند که آبنگارهای واحد مثلثی
تولید شده تطابق نسبتا خوبی با آبنگار واحد مثلثی  NRCSداشتند .کامیاب و همکاران ( )1397در انطباق سنجی خواص
ژئومورفولوژیک حوضه آبریز و ویژگیهای چند فراکتالی شکل آبراهه نشان دادند که روابط معنیداری بین شاخصهای
ژئومورفولوژیک و تحلیلهای چندفراکتالی وجود دارد و میتوان جهت سایر حوضههای آبریز این نتیجه را به خوبی بسط و
تعمیم داد.
باباعلی و همکاران ( )1397در برآورد سیالب طرح حوضه آبخیز رودخانه خرمآباد با بهکارگیری تئوری فراکتال و مدل
بارش -رواناب  HEC-HMSنشان دادند که مدل فراکتال و مدل هیدرولوژیکی  HEC-HMSدر این حوضه تطابق خوب
و کارآیی باالی دارد .محمدی خشویی و همکاران ( )1398در بررسی رابطه بین بعد فراکتال و ویژگیهای مورفومتریک
شبکهی زهکشی حوضهی آبخیز دشت یزد-اردکان نشان دادند که روابط معنیداری بین ابعاد فراکتال شبکه زهکشی و
شاخصهای مورفومتریک وجود دارد و باالترین ضریب همبستگی متعلق به روابط رگرسیونی بین تراکم شبکه زهکشی و
بعد فراکتال است .نظری صارم و همکاران ( )1399در برآورد بعد فراکتالی ژئومورفولوژی کرانههای شمال خلیج فارس با
استفاده از روش شمارش جعبهای نشان دادندکه از دید ژئومورفولوژی فراکتال ،خورهای دریایی شمال خلیج فارس (بویژه
خور موسی) وارد مرحله لبه آشوبناکی شدند .کومار )2014(1در بررسی مدلهای مختلف هیدروگراف واحد لحظهای
ژئومورفولوژی در حوضه رودخانه رامگانا در هند با استفاده از مدل اول شامل تابعی از شدت باران مؤثر و مدل دوم بر اساس
مفهوم زمان تمرکز نشانداد که دادههای محاسباتی دبی اوج و زمان اوج هیدروگراف توسط مدل دوم با دادههای مشاهداتی
همبستگی بهتری دارد .دونادیو و همکاران )2014( 2سه رودخانه را از دید فراکتالی الگوی هیدرو گرافی مقایسه کردند و به
این نتیجه رسیدند که رابطه زمینساخت و فرسایش با عدد بعد فراکتال بسیار زیاد است .هوی و همکاران ( )2017در
بررسی ارتباط بین بعد فراکتال شبکه زهکشی و مراحل تکاملی فرسایش حوضه زرد چین نشان دادند که مقادیر فراکتالی
شبکه زهکشی با مقادیر تحویل رسوب و رواناب حوضه رابطهای مثبت و خطی دارد.
بعالوه تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با بعد فراکتال ژئومورفولوژی صورت گرفته که میتوان به (اصغری سراسکانرود و
همکاران64 :1394 ،؛ علمیزاده و همکاران130 :1396 ،؛ علیمرادی و همکاران 241 :1397،؛ محمدی خشویی و همکاران،
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62 :1398؛ برزگری دهج و همکاران80 :1398 ،؛ سلطانی و همکاران73 :1398 ،؛ بی و همکاران151 :2012 ،1؛ آریزا و
همکاران85 :2013، 2؛ فاس بندا48 :2013 ،3؛ کاساک )99 :2014،4اشاره نمود .با توجه به اینکه حوضههای آبخیز پدیدههای
فراکتالی هستند و میتوان الگوی فراکتالی در رفتارهای آنها را برررسی نمود ،لذا شناخت عوامل ژئومورفولوژیکی و عملکرد
آنها نیز از اهمیت زیادی در رابطه با رواناب و سیالب و فرسایش دارد .هدف این بررسی یافتن روابطی برای زمان تمرکز
بر اساس بعد فراکتال با تولید هیدروگراف واحد مثلثی فراکتالی  NRCSدر زیر حوضههای رودخانه کالن مالیر استان
همدان است ،تا بتوان از نتایج آن در مدیریت و کنترل سیالب حوضه استفاده نمود.
معرفي منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیز سد کالن در موقعیت جغرافیایی 48°و ' 50و " 40تا  49°و ' 06و " 23طول شرقی و  33°و ' 29و " 48تا
 °34و ' 04و " 48عرض شمالی در سرشاخههای حوضه آبریز کرخه قرار گرفته است (دفتر مطالعات و برنامهریزی شرکت
آب منطقهای همدان .)1391 ،رودخانه اصلی حوضه مورد مطالعه از سرشاخههای حوضه گاماسیاب بوده و با پیوستن به
سیمره و رودخانه بزرگ کرخه ،در انتها به خلیج فارس میریزد .مساحت حوضه برابر  393/26کیلومتر مربع و آبراهههای
آن از نوع دندریتی یا شاخه درختی بوده که پس از پیوستن به هم و تشکیل رودخانه اصلی به خروجی حوضه که محل سد
کالن است جریان مییابند .ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا  1780متر ،میانگین درجه حرارت ساالنه  13/44درجه
سانتیگراد و متوسط بارندگی سالیانه آن به  242/2میلیمتر و دارای آب و هوای متعدل کوهستانی است (شکل.)1

شكل  :1موقعيت حوضهي رودخانهاي آبخيز كالن مالیر استان همدان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bi

et al
et al
3. FasBeneda
4. Kusak
2. Ariza
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روش تحقيق

در این بررسی جهت استخراج پارامترهای ژئوموفولوژیکی حوضه آبخیز ،شامل :نسبتهای انشعاب ( ،)RBطول آبراهه اصلی
( ،)RLمساحت ( ،)RAطول آبخیز ( ،)Kmتراکم آبراههها ( ،)Km/Km2شیب متوسط وزنی حوزه( ،)%ضرایب شکل هورتون
و گراولیوس از سامانه اطالعات جغرافیایی استفاده شده است .در این رابطه با استفاده از نقشه توپوگرافی ،DEM1:25000
( 30متر) اختالف ارتفاع ،شیب حوضه ،الیههای جهت جریان ،جهت جریان تجمعی ،الیههای طول جریان و ردههای
آبراههها و با استفاده از نقشه آبراههها ،طول آبراهه اصلی برای تکتک زیر حوضهها استخراج و با استفاده از نقشه حوضه
ها ،مساحت و شکل زیرحوضه تهیه شد.
توليد هيدروگراف:

استفاده از روشهای تجربی جهت تهیه هیدروگراف در حوضه رودخانهای فاقد ایستگاههای اندازهگیری باران و دبی به
شکل هیدروگراف واحد مصنوعی بسیار معمول و متداول است .این هیدروگراف بر اساس خصوصیات فیزیکی و مورفومتری
حوضه رودخانهای ساخته میشود ،که در این رابط سه روش عمده وجود دارد که در هیدرولوژی کابرد فراوان دارد که
عبارتند از  :روش اشنایدر ،روش حفاظت خاک آمریکا ( )SNRCSو روش مثلثی (علمی زاده.)1394 ،
هيدروگراف واحد اشنایدر

1

اشنایدر زمان تأخیر ،دبی اوج و زمان پایه هیدروگراف را به عنوان مشخصات اصلی یک هیدروگراف واحد معرفی کرد .وی
یک هیدروگراف واحد استاندارد برای بارندگی با تداوم 𝑟𝑡 ارائه داد که در آن زمان تأخیر با استفاده از رابطه ( )1محاسبه
میشود و مدت زمان بارش مؤثر در هیدروگراف برابر  0/133 Tcخواهد بود (بارتولو و همکاران.)2006 ،
رابطه () 1

)𝑟𝑡(𝑇𝑙𝑎𝑔= 5.5

در هیدروگراف استاندارد اشنایدر ،زمان تأخیر هر واحد بارش مازاد در واحد سطح حوضه رودخانهای طبق رابطه ( )2محاسبه
میشود ،که در آن  :Upدبی اوج هیدروگراف واحد استاندارد :A ،مساحت حوضهی رودخانهای  :Cp،ضریب اوج هیدروگراف
واحد استاندارد و  :Cثابت تبدیل ( 2/75برای سیستم بینالمللی و 640برای سیستم انگلیسی است).
رابطه ()2

𝑝𝐶

𝑝𝑇 𝐶 =

𝑝𝑈
𝐴

محاسبه زمان تا اوج( )Tpو دبي اوج هيدروگراف( 𝒑𝒒)

برای محاسبه زمان تا اوج از رابطه ( )3و دبی اوج هیدروگراف از رابطه ( )4استفاده میشود ،که در آن زمان تا اوج 𝑝𝑇 و
زمان تمرکز 𝑐𝑇 هر دو به دقیقه میباشند.
رابطه() 3
رابطه()4

Tp = 0.6Tc + √Tc
2.083AQ
𝑝𝑇

= 𝑝𝑞

که در آن 𝑝𝑞 :دبی اوج به متر مکعب بر ثانیه :Q ،ارتفاع بارش مازاد به سانتیمتر :A ،مساحت حوضهی رودخانهای به
کیلومتر مربع و 𝑝𝑇 زمان تا اوج به ساعت است.
هيدروگراف واحد SCS2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Snyder
Soil Conservation Service

1.
2.

توليد هيدروگراف واحد مصنوعي بر پایه ویژگيهاي فراكتالي...

41

سازمان حفاظت خاک آمریکا ) )SCSیک مدل هیدروگراف واحد پارامتریکی را پیشنهاد داده است .این مدل در HEC-

 HMSبه عنوان یکی از مدلهای رواناب مستقیم بکار برده شده و بر اساس متوسط هیدروگراف واحد بدست آمده و از
دادههای بارش رواناب برای حوضههای کوچک اسفاده میشود .هیدروگراف واحد  ،SCSبیبعد و تک اوجی است .این
هیدروگراف نسبت بین آبدهی هیدروگراف واحد در هر زمان Ut ،و آبدهی هیدروگراف در زمان رسیدن به اوج Up ،را در
برابر نسبت بین زمانهای آنها T ،به زمان رسیدن به آبدهی اوج Tp ،نشان میدهد .این ارتباط بین آبدهی اوج و زمان
رسیدن به این آبدهی در رابطه ( )5تعیین شده است:
رابطه( ) 5

𝐴

𝑝𝑇Up=C

در رابطه فوق A ،مساحت حوضهی رودخانهای و  Cمقدار ثابتی است که در سیستم  2/08 SIو در سیستم انگلیسی 484
است .زمان رسیدن به اوج هیدروگراف هم با رابطه ( )6مشخص میشود:
رابطه()6

𝑔𝑎𝑙𝑡 +

𝑡∆
2

= Tp

که درآن 𝑡∆ :تداوم بارندگی مازاد و 𝑔𝑎𝑙𝑡 :زمان تأخیر حوضهی رودخانهای است .برای دسترسی به عرضهای باالرونده
هیدروگراف واحد  ،SCSبهتر است یک فاصله زمانی ∆𝑡 ،کمتر از  29درصد زمان تأخیر در نظر گرفته شود .زمانیکه زمان
تأخیر تعیین شده باشد .رابطه ( HEC-HMS )2را برای تعیین زمان اوج هیدروگراف و سپس از رابطه ( )4برای بدست
آوردن دبی اوج هیدروگراف استفاده میکنند .با مشخص شدن زمان و دبی اوج ،هیدروگراف واحد میتوان هیدروگراف
بدون بعد  SCSرا تهیه نمود (بارتولوو همکاران.)2006 ،
هيدروگراف واحد NRCS

روش شماره منحنی ( )CNسازمان حفاظت خاک آمریکا ( ،)SCSاکنون با نام روش شماره منحنی سرویس حفاظت منابع
ملی ( ،)NRCS-CNاز رایجترین روشهای برآورد و پیشبینی حجم سیل و ارتفاع رواناب و سیل است .شمارهی منحنی
( )CNبه نوبهی خود از روی مشخصات خاک ،نوع بهرهوری از زمین و رطوبت قبلی خاک تعیین میشود .بنابراین به ابزاری
دقیق جهت برآورد آن نیاز است .زمان تمرکز یکی از اصلیترین مباحث در مطالعات هیدرولوژی حوضه رودخانهای است و
تأثیر نسبتا زیادی در محاسبه دیگر پارامترهای هیدرولوژی ،خصوصا دبی اوج سیالب و در نهایت استخراج هیدروگراف
واحد حوضهی رودخانهای دارد .برای رسم هیدروگراف واحد  ،NRCSابتدا اختالف ارتفاع ،مساحت و طول بلندترین آبراهه
با استفاده از نرمافزار  GISاز نقشه حوضه استخراج و پس از محاسبه پارامترهای ژئومورفولوژیکی ،هیدروگراف واحد NRCS
چند ساعته برای تکتک زیر حوضهی رودخانهای رسم می شود .پس از محاسبه زمان تمرکز به روشهای مختلف موجود
که رایجترین آنها کرپیچ است ،رسم هیدروگراف واحد  NRCSتهیه میشود.
در این بررسی جهت آشنایی با تولید هیدروگراف فراکتال ابتدا اقدام به تولید هیدروگراف مثلثی  NRCSشده است .این
مدل در طرحهای مطعالعات آبخیزداری و حوضهی رودخانهای کوچکتر از  250کیلومتر مربع کاربرد فراوان دارد .در این
بررسی فرض بر این است که اگر بارانی به مدت  tساعت در حوضهی رودخانهای ببارد ،رواناب حاصله از آن هیدروگرافی
را خواهد داشت که این هیدروگراف پس از  T1ساعت از شروع بارندگی به نقطه اوج میرسد ،سپس هیدروگراف نزول
کرده و پس از  T2ساعت دبی آن به صفر کاهش مییابد .زمان پایه هیدروگراف ( )Tbنیز حاصل جمع  T1و  T2است
(علمیزاده.)255 :1394 ،
روابط) (T1و ( )Tbنیز بر حسب ساعت به صورت زیر است:
رابطه ()7
رابطه ()8

T1= 0.5t+0.6tc
Tb =1.34t+1.6tc
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چنانچه مساحت حوضهی رودخانهای برابر  Aمایل مربع و رواناب برابر یک اینچ باشد ،مقدار دبی بر حسب فوت مکعب بر
ثانیه برابر است با:
)𝑐𝑡QPK = 384AR /( 0.5𝑡+0.6

رابطه () 9

که در آن :
 =QPKمقدار دبی پیک بر حسب فوت مکعب در ثانیه = A ،مساحت حوضهی رودخانهای بر حسب مایل مربع = R ،رواناب
برابر یک اینچ 5 = t ،ساعت یا  24ساعت
استخراج هيدروگراف واحد با استفاده از زمان تمركز :

از ویژگیهای بارز ژئومورفولوژیحوضههای رودخانهای جهت استخراج هیدروگراف واحد میتوان به پارامترهای
ژئومورفولوژیکی حوضه رودخانهای نظیر طول آبراهه اصلی ( ،)Kmاختالف ارتفاع و طول جریان ( ،)Kmتراکم و رده
آبراههها ( ،)Km/Km2شیب متوسط وزنی حوزه ( )%مساحت ،ضریب شکل هورتون ،زمان تمرکز و ضریب گراولیوس و
جهت جریان تجمعی اشاره نمود (کرم و همکاران )154 :1394 ،که دبی اوج و زمان تمرکز جهت تولید هیدروگراف مثلثی
بر پایه این خصوصیات محاسبه میشود .بهمنظور برآورد زمان تمرکز فرمولها و روشهای تجربی زیادی توسط محققین
ارائه شده که در این بررسی از روش متداول کرپیچ که برای حوضههای کوچک کاربرد و قابلیت خوبی دارد استفاده شده
است (علمی زاده( .)256 :1394 ،فتاحی و همکاران1396 ،؛ کامیاب و همکاران.)1397 ،
tc= 0.494 ( L3 / H )0.385

رابطه () 10

که در آن  ،Tcزمان تمرکز برحسب ساعت L ،طول مسیر آبراهه اصلی بر حسب کیلومتر H ،اختالف ارتفاع بلندترین و
پایینترین نقطه حوضهی رودخانهای بر حسب متر است.
محاسبه بعد فراكتال شبكهي زهكشي و ضریب فشردگي:

محاسبهی بعد فراکتال شبکهی زهکشی و ضریب فشردگی از طریق محاسبات زهکشی هورتون انجام میشود و از رابطه-
̅

̅

های زیر بهدست میآید  𝑅𝐴 = 𝐴𝐴̅ 𝑖 ، 𝑅𝐿 = 𝐿̅𝐿𝑖 ، 𝑅𝐵 = 𝑁𝑁𝑖 :و  C =0.28 / √Aکه بهترتیب ضرایب هورتون
𝑖−1
𝑖−1
𝑖+1
برای تعداد انشعاب ،طول انشعاب و مساحت یک شبکهی رودخانهای و ضریب شکل است .با توجه به روابط فوق ابعاد
فراکتال مساحت و انشعاب رودخانهای از روابط زیر محاسبه میشود :
رابطه ()11
رابطه ()12

D a = ln R B / Ln R
D b = ln R B / Ln R A

که در این رابطه  D aو  D bبه ترتیب بعد فراکتالی انشعاب رودخانه و مساحت حوضهی رودخانهای میباشند.
روش شمارش جعبهاي هندسه فراكتال

یکی از روشهای کمی و تجربی که در دهههای اخیر در بررسی اشکال مربوط به شبکه زهکشی رودخانهها مورد استفاده
محققین ژئومورفولوژی و آبخیزداری قرار گرفته تحلیلهای فراکتالی رودخانه و کاربرد آن در بررسی رواناب ،فرسایش و
رسوب است (ایلدرمی و همکاران .)1397 ،در بسیاری از پدیدههای ژئومورفولوژیکی همچون شبکههای رودخانهای خود
همانندی فراکتال قابل مـشاهده اسـت .به این معنیکه هرچه با دقت بیشتری به تصویر فراکتال شبکهی رودخانهای نگاه
شود ،مورفولوژی آن در یک مقیاس مشخص در جزییات شبیه شکلهای دیگر در یک مقیاس دیگر است (فتاحی و
همکاران.)1393:1 ،

توليد هيدروگراف واحد مصنوعي بر پایه ویژگيهاي فراكتالي...

43

یکی از رایجترین روشهایی که برای محاسبه تعداد پیکسلهایی که در آن عارضه مورد نظر دیده میشود ،استفاده از روش
شمارش پیکسلی (جعبه ای) است .در این روش محدوده عارضه مورد نظر را بر روی یک شبکه پیکسلی قرار میدهند و با
تغییر اندازه پیکسلها ( ،)εتعداد پیکسلهایی که در آن عارضه مورد نظر دیده میشود ( ،)Nشمارش می شود و در نهایت
با محاسبه شیب تغییرات دو پارامتر ( )Nو ( ،)εعدد مربوط به بعد فراکتال محاسبه می شود .در این روش ،مجموعه از نقاط
روی یک منحنی یا یک سطح با مربعاتی (همان جعبهها) به طول و ضلع  εپوشانده میشود .در واقع ،کل فضای مورد نظر
با استفاده از این روش شبکهبندی میشود .تعداد مربعاتی که هر قسمت از منحنی مورد نظر را میپوشاند محاسبه می شود.
اینکار برای مربعات با طول اضالع مختلف تکرار میشود .حد نهایی این قسمت زمانی است که  εبه صفر میل نماید .کدر
این صورت با استفاده از رابطه  L = N.εطول محاسبه شده به طول واقعی بسیار نزدیک می شود.
اگر اندازه خطی یک پدیده را در نظر بگیرید و آن را در هر جهت فضایی به مقدار  εکاهش دهید ،میتوان ( N )εجسم
خود همانند را دید ،که تمام جسم اولیه را میپوشاند .یعنی ( N )εتعداد ساختارهای خود همانند با اندازه خطی  εاست که
تمام ساختار را میپوشاند و از رابطه ( )13بهدست میآید (لی و همکاران.)2460 :2009 ،1
رابطه ()13

𝜀 𝜀--- 0 D = lim log 𝑁(𝜀) / log1/

که در این رابطه  ،Dبعد فراکتالی N ،تعداد مربعات که شامل قسمتی از جسم فراکتالی مورد نظر است.
با توجه به اعداد به دست آمده ،نموداری به صورت لگاریتمی که محورهای افقی و عمودی آن به ترتیب معرف 𝜀 log1/

 log 𝑁(𝜀) ،باشند ،رسم میشود .شیب خط عبوری حاصله در منحنی لگاریتمی ،بعد فراکتالی شی مورد نظر را بیان میکند.
(مولتنو .)3263 :1993 ،2شاخص و اندازه کمیسازی مقیاس فراکتال ،بعد فراکتال ( )dاست ،که از طریق رابطه ( )14تحت
عنوان فراکتال محاسباتی ،قابل محاسبه است .بعد فراکتال بزرگتر یعنی پدیده خیلی بینظم است (کرم.)20103 ،

N ε c
d

رابطه ()14

در این رابطه  Nبرابر با تعداد پیکسلهایی که در آن عارضه مورد نظر دیده میشود ε ،اندازه هر پیکسل و  Cضریب ثابت
است.
پردازش تصویر

با استفاده از این روش از کل تصویر پشت زمینه تنها تصویر آبراهه تهیه و سپس تصاویر شبکهی رودخانهی پردازش شده
تجزیه و تحلیل فراکتال شده و خصوصیات فراکتال آن استخراج میشود .در روند پردازش تصویر ابتدا تصاویر آبراههها
برای تجزیه و تحلیل فراکتال آماده و سپس با اجرای چندین گام به شرح زیر بر روی تصاویر آبراههها ،از طریق کد تهیه
شده در متلب محاسبات فراکتالی شبکه زهکشی انجام میپذیرد:
 .1خواندن و نشان دادن تصویر به حالت سیاه و سفید
 .2با استفاده از پنجره مورفولوژیک ،روشنایی پشت زمینه تصویر تخمین زده میشود.
 .3در این مرحله پشت زمینه ایجاد شده در مرحله  2به عنوان یک سطح پارامتریک رنگی که رفتار ریاضی
شکل را در منطقه مستطیلی تعیین شده نشان میدهد ،به دست میآید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Li et al
Molteno
Karam

1.
2.
3.
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.4
.5
.6
.7

.8

پشت زمینه از تصویر برداشته میشود و شدت تعدیل مییابد ،در نهایت تصویر با یک پشت زمینه واحد
به دست میآید.
نسخه دودویی تصویر به کمک آستانه سازی تولید میشود.
لبهیابی :از تکنیک لبهیابی کنی برای کشیدن نقشه لبه استفاده میشود .لبهها مرزهایی هستند که در
اطراف نواحی تصویر میباشند.
مناطق مختلف مشخص شده در تصویر نشانهگذاری میشوند (یک مقدار به آنها اختصاص داده می-
شود) و با رنگهای متفاوت رنگ آمیزی میشوند تا شبکه رودخانه از دیگر قسمتهای تصویر تشخیص
داده شوند .با انتخاب مقداریکه به منطقهی نشانهگذاری شده اختصاص مییابد ،شخص میتواند کد
اختصاص داده شده به شبکه آبراهه را استخراج نماید.
با استفاده از تبدیل و استاندارد ( )SHTبر روی تصویر دودویی میتوان طوالنیترین امتداد مسیر آبراهه
را مشخص نمود.

معيار ارزیابي فراكتال محاسباتي و فراكتال ترسيمي

برای ارزیابی بعد فراکتال بهعنوان یک فرمول تجربی با فراکتال ترسیمی ،عمدتأ از ضریب همبستگی استفاده میشود .در
مباحث آماری ،ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی خطی بین دو متغیر تصادفی را میسنجد .مقدار این ضریب بین
 -1تا  1تغییر میکند که « »1به معنای همبستگی مثبت کامل « »0به معنی نبود همبستگی و « »-1به معنی همبستگی
منفی کامل است )فتاحی و همکاران.)191 :1396 ،
تحليل هيدروگرافها با استفاده از بعد فراكتال شبكهي زهكشي

زمان تمرکز یکی از اصلیترین مباحث در مطالعات هیدرولوژی حوضهی رودخانهای است و تأثیر نسبتأ زیادی در محاسبه
دیگر پارامترهای هیدرولوژی ،خصوصأ دبی اوج سیالب و در نهایت استخراج هیدروگراف واحد حوضهی رودخانهای دارد.
مهمترین ویژگی فراکتالی که در مورد شبکهی رودخانهای تحلیل میشود ،بعد فراکتال آن استکه اهمیت زیادی در شناخت
رفتار و پیشبینی تغییرات رودخانه دارد .لذا یافتن روابطی برای زمان تمرکز بر اساس بعد فراکتال و تولید هیدروگراف واحد
مثلثی فراکتالی در تمام زیرحوضههای رودخانهای از اهمیت زیادی برخوردار است .در این تحقیق نتایج حاصل از بعد فراکتال
به روش شمارش جعبهای ،نتایج حاصل از رسم هیدروگراف واحد مصنوعی NRCSنتایج حاصل از رسم هیدروگراف واحد
فراکتالی ،نتایج حاصل از مقایسهی هیدروگراف واحد  NRCSو هیدروگراف واحد فراکتالی و مشاهداتی مثلثی با استفاده از
تحلیل آماری مقادیر  RMSEو  R2در تمام زیرحوضههای کالن مالیر ،صحتسنجی شده (روابط 14و  .)15و ارتباط بین
زمان تمرکز حوضهی رودخانهای با ویژگیهای فراکتال آن ارزیابی و بر اساس خطای محاسباتی شامل درصد خطا دبی
پیک ( ،)CFSدرصد خطا زمان اوج ( ،)Hrدرصد خطا زمان پایه ( )Hrهیدروگراف زیرحوضه اصالح شده است.
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √Ʃ(𝑄𝑜𝑖 − 𝑄𝑠𝑖)2/n
رابطه ()15
رابطه ()16

Yo  Yc
 100
Yo

% R.E i 

که در آن  ،Qsiمقادیر دبی شبیهسازی شده Qoi ،مقادیر دبی مشاهداتی و  Ysو  ،Yoبهترتیب مقادیر شبیهسازی شده و
مشاهداتی دبی اوج و حجم سیالب و  nتعداد دفعات مقادیر برآورد شده دبی میباشد (مصطفیزاده و همکاران.)1388 ،
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بحث و یافتهها
ابعاد زیر حوضه رودخانهاي سد كالن مالیر استان همدان

با در نظر گرفتن پنجرههایی با ابعاد مختلف ،بعد فراکتال محدود به هر پنجره با روش جعبهشماری که در متلب کدنویسی
شده است ،محاسبه گردید (شکل .)2پنجرههای انتخاب شده با ابعادی با روند افزایشی از باالدست حوضهی رودخانهای به
سمت خروجی در نظر گرفته شدهاند ،بهگونهایکه آخرین پنجره کل محدوده حوضهی رودخانهای را در بر دارد ،با افزایش
ابعاد پنجره انتخابی ،بعد فراکتال محاسبه شده افزایش یافته و در نهایت به سمت مقداری ثابت میل میکند .با استفاده از
نتایج این مرحله بعد فراکتال تمام زیرحوضهها محاسبه شده است.

()a

) )b
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() c

()d
شكل :2ابعاد زیرحوضهها  ) a( :نحوهي انتخاب پنجرهي  1در محاسبهي بعد فراكتال  ) b( :نحوه انتخاب پنجرهي 2در محاسبهي
بعد فراكتال  )c( :نحوهي انتخاب پنجرهي  3در محاسبهي بعد فراكتال  ) d( :نحوهي انتخاب پنجرهي 4در محاسبهي بعد فراكتال
با روش جعبه شماري (حوضه رودخانهاي سدكالن مالیر )

مراحل ترسيم هيدروگراف واحد  NRCSو فراكتالي:

زمان تمرکز یکی از اصلیترین مباحث در مطالعات هیدرولوژی حوضهی رودخانهای است و تأثیر نسبتا زیادی در محاسبه
دیگر پارامترهای هیدرولوژی ،خصوصأ دبی اوج سیالب و در نهایت استخراج هیدروگراف واحد حوضهی رودخانهای دارد.
برای رسم هیدروگراف واحد  NRCSابتدا اختالف ارتفاع ،مساحت و طول بلندترین آبراهه با استفاده از نرمافزار GISاز
نقشهی حوضهی استخراج ،شد .پس از محاسبه پارامترهای ژئومورفولوژیکی ،هیدروگراف واحد  5 NRCSساعته برای
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تکتک زیرحوضهی رودخانهای رسم گردید .پس از محاسبهی زمان تمرکز به روش کرپیچ و رسم هیدروگراف واحد
 ،NRCSزمان تمرکزهای تمام زیرحوضهی رودخانهای در مقابل ابعاد فراکتالشان قرار داده شد (اشکال 3تا  )10و منحنی-
های برازش یافته با عدد رگرسیون 0/89رسم و با استفاده از معادله ( )16زمان تمرکز جدید محاسبه شد ،که در آن  xبعد
فراکتال مربوط به هر زیر حوضهی رودخانهای است:
tc =103.09 x - 341.02x+ 283.23

رابطه ()16

در ادامه معادله جدید را بهجای معادله زمان تمرکز کرپیچ قرار داده و زمان تمرکز جدید را با احتساب بعد فراکتال به دست
آورده و در نهایت زمان اوج ،زمان پایه و دبی پیک با استفاده از زمان تمرکز جدید محاسبه برای تمام زیرحوضهها محاسبه
شد (جداول 1و .)2
جدول :1پارامترهاي هيدروگراف واحد مثلثي  NRCSمربوط به زیرحوضههاي رودخانهاي سد كالن

زیرحوضه/
پارامتر
)L(Km
)Max(m
)Min(m
max)min=h(m
)Tc(hr
)A(mile^2
)T(hr
)Tl(hr
)Tb(hr
)Qpk(Sfc
)Tp(hr

A

B

C

D

E

F

G

H

3/3
1302/4
1013/35

2/65
1340/55
1059/7

3/1
1331/45
1044/45

2/9
1222/75
1006/25

3/55
1222/65
1022/9

4/75
1331/0
1070/0

4/95
1341/5
1038/55

4/85
1190/95
1059/15

289/05

280/8

287

216/5

199/75

261/0

302/8

131/8

0/42
3/23
5
2/752
7/372
568/06
0/90

0/35
2/35
5
2/71
7/26
419/70
0/80

0/355
2/3
5
2/713
7/268
410/32
0/80

0/415
1/555
5
2/749
7/364
273/77
0/89

0/52
1/95
5
2/812
7/532
335/63
1/03

0/78
5/175
5
2/968
7/948
843/90
1/35

0/75
3/285
5
2/95
7/9
538/96
1/31

0/85
3/295
5
3/01
8/06
529/86
1/43

جدول :2نتایج محاسبهي پارامترهاي هيدروگراف فراكتالي مربوط به زیرحوضههاي رودخانهاي سد كالن

زیرحوضه/
پارامتر

A

B

C

D

E

F

G

H

)L(Km

3/3
1302/4
1013/35

2/65
1340/55
1059/7

3/1
1331/45
1044/45

2/9
1222/75
1006/25

3/55
1222/65
1022/9

4/75
1331/0
1070/0

4/95
1341/5
1038/55

4/85
1190/95
1059/15

289/05

280/8

287

216/5

199/75

261/0

302/8

131/8

1/41
3/23
5
3/346
8/956
467/22
2/033

2/66
2/35
5
4/096
10/956
277/68
3/22

0/91
2/3
5
3/046
8/156
365/46
1/50

1/31
1/555
5
3/286
8/796
229/03
1/93

1/51
1/95
5
3/406
9/116
277/099
2/13

1/22
5/175
5
3/232
8/652
774/696
1/83

1/79
3/285
5
3/574
9/564
444/862
2/41

1/85
3/295
5
3/61
9/66
441/76
2/47

)Max(m
)Min(m
max)min=h(m
)Tc(hr
)A(mile^2
)T(hr
)Tl(hr
)Tb(hr
)Qpk(Sfc
)Tp(hr
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 Dfبعد
فراکتال

1/7729

1/6096

1/58

1.5
1

در پیکسل ها

Y=-1.6096X + 1.1268
R2=0.9861

2

0.5
0
2

0

1

3

Y=-1.7729X + 1.147
R2=0.9869

1
0.5
0
1

2

شكل  :3تصویر شبكهي زهكشي و محاسبهي بعد فراكتال

0

شكل  :4تصویر شبكهي زهكشي و محاسبهي بعد فراكتال

زیرحوضهي A

زیرحوضهي B

2.5

پیکسل ها

1
0.5
0
2

0

فراکتال ترسیمی
فراکتال محاسباتی

Y=-1.69X + 1.0596
R2 =0.993

1
0.5
0

-1

2

شكل :6تصویر شبكهي زهكشي و محاسبهي بعد

زیر حوزهيC

1.5
1
0.5
0
0

فراکتال ترسیمی
فراکتال محاسباتی

Y=-1.6792X + 12245
R2 =0.9866

2
-1

لگاریتم اندازه پیکسل ( بر حسب میلی متر)
شكل  :7تصویر شبكهي زهكشي و محاسبهي بعد فراكتال

1

0

پیکسل ها

2

در پیکسل ها

2.5

لگاریتم حضور شبکه زهکشی

3

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

-1

لگاریتم حضور شبکه زهکشی در

3.5

Y=-1.5998X + 1.1592
R2 =0.9852

زیرحوضهي E

0

فراكتال زیر حوزهي D

فراکتال ترسیمی
فراکتال محاسباتی

2

1

-1

لگاریتم اندازه پیکسل ( بر حسب میلی متر)

شكل  :5تصویر شبكهي زهكشي و محاسبهي

1

2
1.5

لگاریتم اندازه پیکسل ( بر حسب میلی متر)
بعد فراكتال

3
2.5

پیکسل ها

2

3.5

لگاریتم حضور شبکه زهکشی در

3

لگاریتم حضور شبکه زهکشی در

3.5

1.5

1

-1

لگاریتم اندازه پیکسل ( بر حسب میلی متر)

لگاریتم اندازه پیکسل ( بر حسب میلی متر)

Y=-1.6036X + 1.1279
R2 =0.9813

2
1.5

-1

فراکتال ترسیمی
فراکتال محاسباتی

2.5

در پیکسل ها

2.5

3.5

فراکتال ترسیمی
فراکتال محاسباتی

لگاریتم حضور شبکه زهکشی

فراکتال ترسیمی
فراکتال محاسباتی

3

1/6792

لگاریتم حضور شبکه زهکشی

3.5

1/69

1/5998

1/579

1/5749

لگاریتم اندازه پیکسل ( بر حسب میلی متر)
شكل  :8تصویر شبكهي زهكشي و محاسبهي بعد فراكتال
زیرحوضهي F
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3.5

پیکسل ها

1.5
1
0.5
2

1.5

1

0.5

2.5

y=-1.5749x + 1.1
R2 =0.9866

2
1.5
1
0.5
0

0
0

3

پیکسل ها

Y=-1.579X + 1.058
R2 =0.9969

2

لگاریتم حضور شبکه زهکشی در

2.5

فراکتال ترسیمی
فراکتال محاسباتی

لگاریتم حضور شبکه زهکشی در

فراکتال ترسیمی
فراکتال محاسباتی

3

3.5

-0.5

لگاریتم اندازه پیکسل ( بر حسب میلی متر)

-1

1

2

0

-1

لگاریتم اندازه پیکسل ( بر حسب میلی متر)
شكل  :10تصویر شبكهي زهكشي و محاسبهي بعد

شكل  :9تصویر شبكهي زهكشي و محاسبهي بعد

فراكتال زیرحوضهي H

فراكتال زیرحوضهي G

مقایسهي هيدروگراف واحد  NRCSو هيدروگراف واحد فراكتالي

در این بررسی ،میزان تطابق هیدروگراف واحد  NRCSو هیدروگراف واحد فراکتالی با هیدروگراف مشاهداتی در 8
زیرحوضه رودخانه کالن ( اشکال 11تا  )18مقایسه و ارزیابی شد .نتایج نشان میدهد که فقط زیرحوضههایی که رده آبراهه
پایینی دارند .هیدروگرافها انطباقهای خوبی با هم دارند ،بهصورتیکه در برخی زیرحوضهها نمودارها کامأل منطبق هستند
(اشکال11تا  .)18نکته مهمیکه از هیدروگرافهای فراکتال قابل استنباط است ،این است که زمان تمرکز نسبت به شبکه
هیدروگرافی در تمامی زیرحوضهها اصالح شده است ،که این امر در هیدروگرافها به خوبی قابل مشاهده است .در زیر-
حوزهی Cبین بعد فراکتال و هیدروگراف  NRCSو مشاهداتی تطابق قابل قبولی وجود دارد که بیانگر دقت نتایج حاصل از
تحلیل بعد فراکتال شبکهی زهکشی است .الزم بهذکر است که در نمودارهای اشکال 11تا  18مقدار دبی به میزان یک
فوت مکعب بر ثانیه ( )cfsبرابر با  0/0283متر مکعب بر ثانیه است ،بنابراین حداکثر مقدار دبی در محور (600 )cfs( )y
فوت مکعب بر ثانیه برابر با 16/98متر مکعب بر ثانیه است.

شكل  :11مقایسهي

هيدروگراف واحد NRCS

مشاهداتي و فراكتالي زیرحوضهي A

شكل  :12مقایسهي هيدروگراف NRCS

مشاهداتي و فراكتالي زیرحوضهي B
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شكل  :13مقایسهي هيدروگراف NRCS
مشاهداتي و فراكتالي زیرحوضهي C

شكل  :15مقایسهي هيدروگراف NRCS
مشاهداتي و فراكتالي زیرحوضهي E

شكل  :17مقایسهي هيدروگراف NRCS
مشاهداتي و فراكتالي زیرحوضهي G

شكل  :14مقایسهي هيدروگراف NRCS
مشاهداتي و فراكتالي زیرحوضهي D

شكل  :16مقایسهي هيدروگراف NRCS
مشاهداتي و فراكتالي زیرحوضهي F

شكل  :18مقایسهي هيدروگراف NRCS
مشاهداتي و فراكتالي زیرحوضهي H
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نتایج تحلیل آماری مقادیر  RMSEو  R2نشان میدهد که زیرحوضهی  Cبا کمترین خطا بیشترین تطابق و زیرحوضههای
 G,D,Fدارای تطابق نسبتأ خوب و در زیرحوضههای  Bو  Eبا بیشترین خطا کمترین تطابق را در هیدروگرافهای مشاهداتی
NRCSو فراکتالی ارائه دادهاند (جدول .)3
جدول  3 :نتایج برآورد خطاي آماري هيدروگرافهاي زیرحوضههاي سد كالن

زیرحوضه

RMSE
0/82
0/98
0/76
0/94
0/96

R2
1/86
1/36
0/92
1/2
1/34

F

0/92

2/65

G

0/95

1/38

H

0/93

1/35

A
B
C
D
E

تحليل هيدروگرافها:

با توجه به شکل ( )13که مربوط به زیرحوضه رودخانهای  Cاست ،میتوان نتیجه گرفت که هیدروگراف واحد  NRCSو
هیدروگراف واحد فراکتالی تطابق خوبی با هم دارند و با توجه به شکل ( )12که مربوط به زیرحوضه رودخانهای Bاست،
میتوان نتیجه گرفت که هیدروگراف واحد  NRCSو هیدروگراف واحد فراکتالی تطابق خوبی با هم ندارند .این امر برای
شکل ( )15که مربوط به حوضهی رودخانهای  Eاست ،نیز حاکم است که این موضوع میتواند بهدلیل پایین بودن رده
آبراهه (شبکه زهکشی) باشد .با توجه به شکل ( )17که مربوط به زیرحوضهی رودخانهای  Gاست و با توجه به جدول ()4
میتوان نتیجه گرفت که هر چه اختالف ارتفاع بیشتر باشد ،تطابق هیدروگراف واحد  NRCSو هیدروگراف واحد مثلثی
کمتر است .بررسی بعد فراکتال در  8زیرحوضهی رودخانهای نشان میدهد که هیدروگرافها کامأل اصالح شده اند .بررسی
درصد خطای پارامترهای هیدروگراف فراکتالی و  NRCSمربوط به هر زیرحوضهی رودخانهای نیز مؤید این موضوع است
(جدول .)5
جدول  :4اختالف ارتفاع به همراه اختالف پارامترهاي هيدروگراف فراكتالي و  NRCSمربوط به هر زیرحوضه

زیرحوضه

اختالف دبی پیک ()cfs

اختالف زمان اوج
)(hr

اختالف زمان پایه
)(hr

اختالف ارتفاع )(m

A

100/84

0/59

1/58

289/05

B

142/02

1/38

3/69

280/80

C

44/86

0/33

0/88

287/00

D

44/74

0/53

1/43

216/50

E

58/53

0/59

1/58

199/75

F

68/93

0/26

0/70

261/00

G

94/09

0/62

1/66

302/80

H

88/06

0/60

1/60

131/80
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جدول  :5درصد خطاي پارامترهاي هيدروگراف فراكتالي و NRCS

زیرحوضه

درصد خطا دبی پیک )(cfs

درصد خطا زمان اوج )(hr

درصد خطا زمان پایه )(hr

A

17/75

17/76

17/7

B

33/83

33/82

33/83

C

11/01

11/01

11/02

D

16/34

16/33

16/33

E

17/48

17/43

17/44

F

8/168

8/16

8/16

G

17/43

17/47

17/49

H

16/62

16/62

16/63

نتایج بعد فراکتال محاسبه شده ،نشاندهنده سطح پر شده از صفحه توسط منحنی فراکتال مورد مطالعه است .در مورد
شبکهی رودخانهها این عدد نشان دهندهی میزان پخششدگی آبراههها در سطح حوضهی رودخانهای و میزان پوشش داده
شده سطح حوضهی رودخانهای توسط آبراههها است .هر چقدر این عدد به  2نزدیکتر باشد ،نشان از این دارد که سطح
بیشتری از حوضهی رودخانهای توسط آبراههها زهکشی میشود (محمدی و همکاران .)1398 ،بهطوریکه عدد  2نشان-
دهنده این است که کل سطح حوضهی رودخانهای توسط آبراههها پوشیده شده است .در واقع افزایش بعد فراکتال به دست
آمده از این روش از باالترین نقطه به سمت خروجی نشاندهندهی این مطلب است که با نزدیکتر شدن به خروجی
حوضهی رودخانهای آبخیز تعداد بیشتری از آبراههها در زهکشی سطح حوضهی رودخانهای و زمان تمرکز و هیدروگراف
مؤثر واقع میشوند .همچنین محاسبه بعد فراکتال در آبراهههای منتهی به خروجی حوضهی رودخانهای نیز این مطلب را
تأیید میکند .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار بعد فراکتال آبراههها از باالدست به سمت خروجی روندی افزایشی
دارد .ثابت شدن این عدد به این معناست که از یک سطح مشخص به بعد هندسه حوضهی رودخانهای حالت یکنواختی به
خود میگیرد.
نتيجهگيري

برآورد هیدروگراف سیل یکی از موضوعات مهم در طراحی سازههای کنترل و مدیریت سیل در حوضههای آبخیز است .از
طرف دیگر با توجه به فقدان ایستگاههای هیدرومتری در اکثر حوضههای آبخیز کشور برآورد هیدروگراف واحد مصنوعی
بر مبنای پارامترهای ژئومورفولوژیکی حوضهی یک امر ضروری است .تولید هیدروگراف واحد مصنوعی بر اساس زمان
تمرکز ،طول آبراهه اصلی ،اختالف ارتفاع و خصوصیات ژئومورفولوژیکی یکی از ابزارهای مهم و دقیق در این رابطه است
که میتوان با استفاده از بعد فراکتال تولید هیدروگراف واحد مصنوعی را بر اساس زمان تمرکز فراکتالی ترسیم نمود .نتایج
حاصل از تولید هیدروگراف واحد مصنوعی بر پایهی ویژگیهای فراکتال حوضهی رودخانهای آبخیز سد کالن نشان داد که
میتوان هیدروگراف واحد مثلثی  NRCSرا تنها با داشتن تصویری از وضعیت الگوی زهکشی و مورفولوژیکی آبراههها و
بدون نیاز به محاسبات پیچیده رسم کرد.
بررسی هیدروگرافهای واحد  NRCSو هیدروگراف واحد فراکتالی در اکثر حوضههای رودخانهای نشان میدهد که
هیدروگرافها تطابق خوبی با هم داشتند که در زیر حوضههای رودخانه ای  C,D,Fبهخوبی قابل مشاهده است .اما در زیر
حوضههای  B,Eبهدلیل پایین بودن رده آبراههها (شبکه زهکشی) ،گسترش در راستای بلندترین طول آبراهه و اختالف
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ارتفاع زیاد ،تعداد بیشتر کانالهای مئانداری نسبت به کانالهای مستقیم در مقایسه با سایر زیرحوضهها ،هیدروگرافها
تطابق نسبتأ خوبی نداشتند .بهطوریکه دبی پیک در زیرحوضههای  B,Eتحت تأثیر این عوامل کاهش قابل توجهی پیدا
نموده و همین امر باعث شده تا از نظر دبی پیک اختالف بیشتری نسبت به سایر زیرحوضهها داشته باشند .نتایج نشان داد
که هر چه اختالف ارتفاع و گسترش حوضه در بلندترین طول آبراهه زیاد باشد ،تطابق هیدروگراف واحد  NRCSو
هیدروگراف واحد مثلثی کمتر است .بررسی بعد فراکتال در  8زیر حوضهی رودخانهای نشان میدهد که هیدروگرافها
کامأل اصالح شدهاند و بررسی درصد خطای پارامترهای هیدروگراف فراکتالی و  NRCSمربوط به هر زیرحوضهی رودخانه-
ای نیز مؤید این موضوع است .نتایج تحلیل آماری مقادیر  RMSEو  R2نشان میدهد که در زیرحوضهی  Cبا کمترین
خطا بیشترین تطابق و در زیرحوضههای  G,D,Fنسبتأ خوب و در زیرحوضههای  Bو  Eبا بیشترین خطا ،کمترین تطابق
در هیدروگرافهای مشاهداتی  NRCSو فراکتالی مشاهده میشود .بررسی و مقایسهی هیدروگراف واحد فراکتالی،
هیدروگراف واحد  NRCSو مشاهداتی نشان داد که هیدروگراف بعد فراکتال تطابق نسبتأ خوبی با  NRCSو مشاهداتی
ارائه داده و این موضوع دقت و کارآیی هیدروگراف بعد فراکتال با استفاده از شاخصهای ژئومورفولوژی بهویژه شبکهی
زهکشی مخصوصأ در حوضههای رودخانهای فاقد ایستگاه اندازهگیری را نشان میدهد .پیشنهاد میشود که هیدروگراف
واحد فراکتالی و هیدروگراف واحد  NRCSرا با استفاده از سایر پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی مانند ضریب شکل
حوضه ،تراکم زهکشی انجام و با مدلهای مختلف مانند  HEC-HMSارزیابی و مؤثرترین پارامتر را شناسایی و بکار بست.
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