
 

بندیدراولویتSCSهاینروفازیومقایسةروش

هایآبخیزبهمنظوراجرایاقداماتآبخیزداریزیرحوضه

)مطالعةموردی:حوضةآبخیزطالقان(
  دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب  طبیعی ساری، ایرانصادق تالی خشک؛ 

 استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدة مناب  طبیعی، دانشگاه تدران، ایران؛ *محسن محسنی ساروی 

  استادیار گروه مدندسی آبخیزداری، دانشکدة مناب  طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایرانمهدی وفاخواه؛ 

  طبیعی، دانشگاه تدران، ایران دانشیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدة مناب شهرام خلیقی سیگارودی؛ 

 

 
و ... عملیا  ببخیزداری در کو سطح حوضة ببخیز قاباو اجارا    ،زمان ،بودن امکانا ، بودجه، نیروی انسانی کافینابه دلیو 

از نظار تخریاب،    اثرگاذارتر اسات و   هاایی اجارا شاود کاه     عملیا  ببخیزداری باید در زیرحوضاه  ،. به همین دلیونیست

 هاای هیادرومتری یاا    . همچبین، نقص ایست اهبیشتر در معرض خطر باشدو ...  ،جانی و مالی، سیال  فرسایش، خسارا 

هایی باشبد که  ها به دنبال روش ببدی زیرحوضه بن داشته تا برای اولویت ها در برخی مباط  متخصصان را بر ایست اه فقدان

درستی عماو کباد. در تحقیا  حاضار      ، بهجغرافیایی لفها، در مباط  مخت  هبا استااده از خصوصیا  در دسترس زیرحوض

د در با توان وسیعی از مزایا و معایاب را مای   ةکه محدود ،HEC-HMSدر مدل  SCSهای نروفازی و  امکان استااده از روش

هاای مختلاف، میازان دبای خروجای از       . بارای تعیاین صاحت نتاایج روش    شاد د، بررسای  با ها لحاا  نمای  گیری تصمیم

باا حاداک ر دبای باا دورة      بماده از ایان دو روش   دسات  نتایج باه  .لقان طی یک سال بماری برداشت شدهای طا زیرحوضه

است و ببدی مربوط به روش نروفازی  ها مقایسه شد. نتایج نشان داد بهترین اولویت مشاهداتی زیرحوضه ةبازگشت دوسال

بهترین بربوردهاا را  های مشاهداتی و بربوردشده،   هضرایب خطا و تبیین مربوط به مقایسة داد، بر اساس SCSدر مقایسه با 

 داشته است.

 .SCSخیزی، نروفازی،  ببدی، حوضة ببخیز طالقان، سیو اولویت واژگان کلیدی:

                                                      

 Email: msaravi@ut.ac.ir 026-32249313فاکس:     026-32249313تلفن:  :مسئولة سندينو. *

 چکیده

19/12/1391 

23/8/1392 

 225-213ص



 1394، تابستان 2ارة ، شم 68، مجله مناب  طبیعی ایران، دورة مرت  و آبخیزدارینشریه   
 

214 

 مقدمه
نجرنز عیفیا  آبتیز نرز  ر کل سطو یوضة آبتیز 

به  لیل کیباو  بو جاه، قماان، طیاروز نطاااطی، و ...      

فیا  آبتیاز نرز بایاد   عیپذیر طیات، بنابرنین،  نمکان

بی،الر   نثرگذنرترطد و هایی نجرن شو  که  ر قیریوضه

هاا باه ماا     بندز قیریوضه  ر معرم خطرطد. نولویت

 هد که با هزینه و طیروز کیلر طلیجة  نین نمکان رن می

تارز نق عیفیاا  آبتیاز نرز یاصال شاو .       مطفوب

هاز  طروفاقز با ت،تیص رونبط غیرخطی بین ورو ز

جة مور  طظر رن به صور  مطفاوب نرنکاه   متلفد طلی

، با  رطظرگرفلن عونمل SCS هد. هیننین، رو   می

هااز آبتیاز، میازنن     هاز متلفد قیریوضه و ویهگی

کناد.  ر قمیناة کااربر      سیالب خروجی رن برآور  می

بنادز   بینای سایالب و نولویات    نین  و رو   ر پیش

هاز آبتیز  ر ک،ورهاز متلفد مطالعااتی   قیریوضه

آید:  ر شیال کارولیناا باا    صور  گرفله که  رپی می

بینااای جریاااان  ر  پااایش ANNو  SCSنسااالاا ه نق 

 ست رو خاطه صور  گرفت که شبکة ع،ابی   پایین

[.  ر م،ر با نسلاا ه نق مادل  9طلایج بهلرز نرنکه  ن  ]

HEC-HMS       میزنن  بای سایالبی باا موف یات بارنز

شاد   بینای  پیش SCSهاز متلفد با رو   قیریوضه

[. با نسلاا ه نق طروفاقز،  بی رو خاطة باایلرنطی  ر  8]

هااز   تر نق سرز دابل دبول بینی شد که طلایجْ هند پیش

هااز    ر می،ایگان،  بای   SCS[. رو  20قماطی بو  ]

پیک رن باایار بی،الر نق م ادنر وندعای بارآور  کار         

 لیال   گرفلن تبتیر و تعرق و وضعیت رطوباتْ  طا یده

 ر  SCS[. هیننااین، رو  24] نصاافی آن ذکاار شااد

هاز نوج رن بی،لر نق میزنن وندعی برآور   کالیارطیا  بی

بینی سیل  ر تایونن   ر پیش ANFIS[. رو  17کر  ]

هاز  [.  ر نطدوطزز، رو 5طلایج دابل دبولی نرنکه  ن  ]

آور ن   ست شبکة ع،بی م،نوعی و طروفاقز برنز به

ااه شاد  بار    رنبطة مناسب بین بار  و رونطااب م ای 

[. مادل  2تار باو  ]   نساس نین مطالعه طروفاقز مناسب

طروفاقز  ر نطدوطزز، برنز مطالعة  ینامیاک جریاان،   

[.  ر غارب ترکیاه،   1مدلِ مناسبی ت،تیص  ن ه شد ]

با نسالاا ه نق طروفااقز، شابکة ع،ابی م،انوعی، و      

بیناای جریااان رو خاطااه  رگرساایون چناادملغیره پاایش

تارز نرنکاه  ن     یج مناساب نرقیابی شد و طروفاقز طلاا 

هااز آبتیاز  ر یوضاة     بندز قیریوضاه  [. نولویت7]

باا موف یات    SCSرو  قر  با نسالاا ه نق رو    بزرگ

[.  ر شاارق هندوساالان، ماادل  21صااور  گرفاات ]

WEPP  وHEC-HMS     برنز بررسای رنبطاة باار - 

 HEC-HMSرونطاب مطالعه شد. طلایج ط،ان  ن  مدل 

هاز روقنطه  نر   ینی جریانب دابفیت بی،لرز برنز پیش

بارنز   SCSهاز شبکة ع،بی م،انوعی و   [. رو 3]

رونطاب  ر طاال بررسای شاد     -بینی رنبطة بار  پیش

خاوبی عیال کر طاد و رو  شابکة      هر  و رو  باه 

[. رو  طروفااقز  ر  4تر باو  ]  ع،بی م،نوعی  دیق

رونطااب   - سااقز فرنیناد باار     سنگاپور بارنز مادل  

رآور   بای پیاک باایار مناساب     مطالعه شد که  ر با 

 [.23ت،تیص  ن ه شد ]

 ر نیرنن طیاز مطالعااتی نطجاا  شاده کاه  ر پای       

آید: با مطالعه بر روز یوضاة آبتیاز  ماوطاد، باا      می

 CN، مؤثرترین عامل  ر نیجا  سیل میزنن SCSرو  

[.  ر یوضة آبتیز شهرسلاطک 15ت،تیص  ن ه شد ]

ا ه نق منطاق  هاا باا نسالا    بندز قیریوضه کرج نولویت

[. 13فاقز صور  گرفت و طلاایج دابال دباول باو  ]    

 ر  HEC-HMSشاابکة ع،اابی م،اانوعی و ماادل    

رونطااب  ر یوضاة کاار ه     - ساقز فرنیند بار  شبیه
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بررسی شد. با نینکه هر  و رو   نرنز طلایج صاحیو  

[. باا  10تار باو  ]   بو طد، برآور  شابکة ع،ابی  دیاق   

هااز   ، و سارز ، طروفااقز MLPهاز  نسلاا ه نق رو 

هاز ماهاطه  ر یک گا  قماطی آینده  ر ساه   قماطی  بی

بینای شاد     رو خاطة کرج، جااجرو ، و طال اان پایش   

گالنی نست رو  طروفاقز  ر نغفب ماونر  عیفکار    

هااز   [.  ر یوضة آبتیز کار ه شابکه 6بهلرز  نشت ]

سااقز فرنیناد     ر شبیه SCSع،بی م،نوعی و رو  

ر م ایاه شد. طلایج ط،ان  ن  رونطاب با یکدیگ - بار 

تارز   هاز کیلر طلایج  دیاق  که شبکة ع،بی با ورو ز

(، ANN[. شابکة ع،ابی م،انوعی )   11کند ]  نرنکه می

SCSهاز چندملغیرة خطای و غیرخطای    ، و رگرسیون

بینی سیل  ر یوضة آبتیز طال ان با یکادیگر    ر پیش

م ایاه شد  طلایج ط،اان  ن  عیفکار  شابکة ع،ابی     

بهلر  SCSهاز رگرسیوطی و  طابت به رو  م،نوعی

بینی  [. با مطالعه  ر رو خاطة کرج برنز پیش14نست ]

بار معفق، با نسلاا ه نق منطاق فااقز و شابکة ع،ابی     

م،نوعی، منطق فاقز عیفکر  بهلرز طابت به رو  

[. بااا مطالعااه  ر 22منحناای ساانجة رسااوب  نشاات ]

ویهه  به بینی  بی، رو خاطة گرگان، طروفاقز برنز پیش

 [.28 ر موندع سیالبی، مناسب ت،تیص  ن ه شد ]

بنابرنین، به منظور مدیریت بهلار بو جاه، قماان،    

هااز   ترین قیریوضاه  طیروز نطااطی، و تعیین یااس

آبتیز جهت نجرنز عیفیاا  آبتیاز نرز باه کااربر      

هایی طیاقمندیم که باا کیلارین میازنن     ها و رو  مدل

بندز مناسابی   لویتهاز مطفوب و نو ورو ز خروجی

نرنکه  هند. یوضة آبتیز طال ان بدین سابب نطلتااب   

شد که ط ش مهیی  ر تأمین رسوب سد طال اان و  ر  

 گر شگرز  نر .

 شناسی . روش2

 . منطقة مورد مطالعه2.1

منط ة ماور  مطالعاه  ر نیان تح یاق یوضاة آبتیاز       

طال ان نست که خروجی آن طز یک روسلاز گفیناک  

سنجی نست. نیان بتاش شاامل     آب ر محل نیالگاه 

سرنب یوضة آبتیز طال ان و بت،ی نق یوضة میاطی 

آن نسااات. منط اااة ماااور  مطالعاااه باااین عااارم  

شایالی و طاول    36ْ 11َ 15تاا ً  36ْ 05َ 30جغرنفیایی  ً

شااردی وندااع  51ْ 11َ 22تااا ً 50ْ 45َ 00جغرنفیااایی  ً

نست. نین بتش به طاور عیاده کوهاالاطی نسات و     

 1790و  4180ترتیاب   نرتااع آن باه  یدنکثر و یدندل

ملر نق سطو  ریاسات و نرتاااع ملوساط منط اه طیاز      

ملاار نق سااطو  ریاساات. ماااایت آن معااا ل   2734

کیفاوملر نسات.    148کیفوملر مربع و محیط آن  7/802

 10قیریوضاة آبتیاز نصافی و     18نین یوضه  نرنز 

 (.1قیریوضة فرعی نست )شکل 
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 . روش تحقیق2.2

جاطگ طتالین بار سیاالم طروفااقز رن معرفای کار      
[. طکلااة نصاافی  ر هنگااا  طرنیاای یااک ماادل   12]

( نطلتاب سیاالم نسالنلاج فااقز    ANFIS) 1طروفاقز
(FIS.نست ) 

یاک طیوطاه    Sugenoبرنز مدل فاقز مرتباة نول  

فاقز باه شاکل     IF-Thenطونمجیوعه داطون با  و دا

 قیر دابل نرنکه نست:
 B1ماااوز   yو  A1ماااوز   xداطون نول: نگار  

 p1 x +q1 y + r1 =f1باشد، آطگاه 

 B2ماااوز   yو  A2ماااوز   xداطون  و : نگار  

 p2 x +q2 y + r2=f2 باشد، آطگاه 

ترتیااب تونبااع  بااه B2، و A1 ،A2 ،B1کااه  ر آن 

 p1 ،q1 ،r1لند. ها yو  xهاز  عضویت برنز ورو ز

[. شکل 27نطد ] پارنملرهاز تابع خروجی p2 ،q2 ،r2و 

 هد که  ر آن  رن ط،ان می ANFISمعیارز معیول  2

 هاز الیة م،ابه تابع م،ابه  نر .  گره

 :نستن شرح یبد ANFIS کارکر 

ت نق یه  رجاا  عضاو  ین الی: هر گره  ر ن1 یةال

 :کند ید میرن تول زر ورو یک ملغی

i

1

i B 2OP (y) i 3,4   

i

1

i AOP (x) i 1,2   
 و  به گاره ماور  طظار    ز( ورو yا ی) xکه  ر آن 

) Aiای  (Bi-2ن گاره نسات   یمرتبط با ن زفاق ةمجیوع

که  ر نین تح یق تابع گوسی  نرنز بهلرین برآور هاا  

 بو  و به عنونن تابع عضویت نطلتاب شد که خروجی

 ست:دابل محاسبه ن آن به صور  قیر

i

1

i Ai
2bi

i

1OP (x)
x c

1 ( )
a

  




 

,a1} که  ر آن b1, c1}   مجیوعه پارنملرها هاالند

 [.16] و یدندل صار هالند 1و یدنکثر 

 

 

 

 
ANFIS [18] 1مدل  یمعمار .2شکل 

 

                                                      
1. Adaptive Neuro-fuzzy Inference System 
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 زگنال ورو یه  ر سا یا ن الیا هر گره  ر ن  :2 یةال

ج یدادر  تها   ة هناد  ط،انی و خروج   شو یضرب م

 ک داطون نست:ی
2

i i Ai BiOP w (x) (y) i 1,2     
شاده   زگاذنر  طا  Nه که با ین الین  نi: گره 3 یةال

 کند: یشده رن محاسبه م ج طرمالینست ددر  ته

3 i
i i

1 2

w
OP w i 1,2

w w
   


 

ن  رن به iه م،ارکت داطون ین الی ر ن i : گره4 یةال

ر محاسابه  یا مدل با نسلاا ه نق تاابع ق  یسیت خروج

 :کند یم

4

i i i i i i iOP w f w (p x q y r )    

,pi}و  3 یاااةال یخروجااا w̅ کاااه  ر آن qi, ri} 

 .ستپارنملرها ةمجیوع

 ANFIS یکفا  یه خروجا ین الی: تنها گره ن5 یةال

 کند: یر محاسبه میرن مطابق ق

i i
5 i
i i i

i i

i

w f

OP overalloutput w f
w

  





 

طتات ملغیرهاز مؤثر بر  بای یادنکثر باا  ورة    

نفزنر  طر  ها  ر باقگ،ت  وسالة خروجی نق قیریوضه

IBM SPSS Statistics 19   با رو  تحفیل عامفی باه

تعدن  یدندل )چهار عامل( کااهش  ن ه شاد. سااس،    

هاز آبتیاز    بندز قیریوضه نجرنز طروفاقز و نولویت

طال ان بر نساس میزنن  بی یدنکثر با  ورة باقگ،ات  

 MATLAB R2008aنفازنر    وساله با نسالاا ه نق طار   

زنیش کاارنیی طروفااقز  ر   صور  گرفات. بارنز نفا   

هااا  هاااز ورو ز و خروجاای،  ن ه ساااقز  ن ه ماادل

شوطد  یعنای باین  نمناة     ساقز( می معیارساقز )طرمال

گیرطد. نق نلگوهاز  عد ز معیوالً صار تا یک درنر می

شاو . نق   آموق  برنز آموق  طروفاقز نسالاا ه مای  

یاابی باالسات و تونطاایی     آطجا که طروفاقز فادد برون

یاابی مطارح     هی آن ف اط  ر چاارچوب  رون   متعیی

هاز آموقشی باید طورز نطلتاب شوطد که  نست،  ن ه

هاا  ر هیاة یااال  میکان نق دبیال       طیاینده کل  ن ه

هاااز   [.  ن ه27یاادز )یاادندل و یاادنکثر( باشااند ] 

 رصاد( و آقماون    75موجو  به  و  سالة آماوق  )  

د.  رصد( ت ایم ش 25برنز بررسی کارنیی طروفاقز )

 ر نین تح یق به  لیال آطکاه یوضاة آبتیاز طال اان      

قیریوضه برنز آموق   14قیریوضه بو ،  18 نرنز 

قیریوضه برنز آقمون  ر طظر گرفله شاد. بارنز    4و 

بینی  بی یدنکثر با  ورة باقگ،ت  وسالة مربو   پیش

شاده   مؤلاة نطلتاب 4هاز آبتیز طال ان،  به قیریوضه

هااز مادل و  بای     ورو زنق تحفیل عامفی به عناونن  

هاا   [ برنز هر یاک نق قیریوضاه  27یدنکثر  وساله ]

هااز وقنر  طیارو و    مد  نیالگاه )که نق آمار طوالطی

هااز   آمار بر نشت  بی طی یک سال برنز قیریوضه

فادد نیاالگاه هیادروملرز محاسابه شاد( باه عناونن       

 خروجی مدل به برطامه ونر  شد.
ریاضاای هاااز  نق نطااونع ماادل HEC-HMSماادل 

رونطاب نسات   - ساقز ودایع بار  نز برنز شبیه رنیاطه
که  نرنز چندین قیرمدل  ر نجزنز طااوذ، روطادیابی   
جریااان سااطحی، آب پایااه، و روطاادیابی جریااان     

نز نست. نین مدل  نرنز سه بتش نصفی باه   رو خاطه
هاز کنلرلی  هاز مدل یوضه، مدل ندفییی، و طیایه طا 

رنز دابفیات کالیبرنسایون   نست. هیننین، نین مدل  ن
[. 25] ساااقز پارنملرهااا طیااز نساات خو کااار و بهینااه

هااا،  ، قیریوضااهیوضااة آبتیااز خااونص فیزیکاای  
هاا  ر مادل    و تأسیااا  ونبااله باه آن    ،هاا  رو خاطه

تفااا  باا    ةمحاسب شو . نفزنر معرفی می یوضه به طر 
نطجا  گرفت. نطالعا  مور  طیاق  منحنی ةشیار  رو 

[ نسلترنج شد. بارنز  14العا  دبفی ]نین رو  نق مط
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 SCS  رو نق ها طیز  تولید رونطاب  ر قیریوضه ةمحاسب
هااا و  ساااقز جریااان  ر رو خاطااه شاابیهنساالاا ه شااد. 

رو  ماسکینگا  صور   ها طیز با نسلاا ه نق روطدیابی آن
شامل مجیوعه نطالعا  ماور   گرفت. مدل هونشناسی 

نیی نست که بارنز  طیاق برنز تعیین بار  تاریتی یا طر
محاساباتی    رو . رو  کاار مای   نت،ال با مدل یوضه به

ها  رو  تعیین سطوح تأثیر نیالگاه مطالعه بار   ر نین
 [.25نست ]( تیان)چندضفعی 

هاز هونشناسی موجو   ر یوضة آبتیاز   نیالگاه

 10طال ان، که  ر نین تح یق نق آن نسلاا ه شد، شامل 

ه وقنر  طیارو نسات   سانجی مرباو  با    نیالگاه بارنن

 (.3و شکل  1)جدول 

شااده توسااط  هاااز هیاادروملرز نیاادن  نیااالگاه

ها نسالاا ه شاد،    وقنر  طیرو، که  ر نین تح یق نق آن

شامل پنج نیالگاه گرنب،  هادر، مهارنن، جوسالان و    

ها، برنز بر نشات   گفینک نست. عالوه بر نین نیالگاه

طیوطة آب و محاسبة میازنن  بای  ر محال خروجای     

و  2ها طیز نشل ط،اب شاد )جادول      یگر قیریوضه 

 (.3شکل 

 
 مطالعه منطقة مورد( سنجی بارانی هواشناسی )ها   هایستگا .1 جدول

 نرتااع نق سطو  ریا )ملر( طول جغرنفیایی عرم جغرنفیایی طا  نیالگاه کد
 2800 51˚4´2" 36˚12´11"  هدر 1

 2100 50˚53´56" 36˚11´58" عفیزنن جوسلان 2

 1770 50˚43´57" 36˚9´58" گفینک 3

 2600 51˚ 4´10" 36˚ 10´7" گرنب گله  ه 4

 1990 50˚ 53´ 29" 36˚ 11´ 17" جوسلان 5

 1950 50˚49´55" 36˚15´59" شاهرو   یزنن 6

 2200 50˚43´57" 36˚17´ 3" شاهرو  سکرنطنال 7

 2150 50˚54´10" 36˚8´11" شاهرو  گفیرو  8

 1750 50˚41´ 6" 36˚ 10´ 13" شاهرو  قیدشت 9

 1930 50˚36´ 6" 36˚ 10´55" کیپ قیدشت 10
 

 
 ی هواشناسی و هیدرومتری مورد استفاده در تحقیقها موقعیت ایستگاه ةنقش .3شکل 
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 طالقان حوضة آبخیزشده در  ی هیدرومتری موجود و تعبیهها مشخصات ایستگاه .2جدول 

 نرتااع نق سطو  ریا )ملر( فیاییطول جغرن عرم جغرنفیایی طا  نیالگاه ر ید
 2300 51˚ 4´ 11" 36˚ 10´ 18" *گرنب 1
 2308 51˚ 4´ 10" 36˚ 10´ 17" گله  ه 2
 2235 51˚ 2´ 19" 36˚ 10´ 39" * هدر 3
 2165 51˚ 0´ 45" 36˚ 10´ 39" سیکان 4
 2120 50˚ 59´ 2" 36˚ 10´ 31" ماشینو 5
 2120 50˚ 59´ 6" 36˚ 10´ 34" طاریان 6
 2020 50˚ 55´ 45" 36˚ 10´ 4" خجیره 7
 1960 50˚ 54´ 21" 36˚ 10´ 55" *مهرنن 8
 1940 50˚ 53´ 29" 36˚ 11´ 17" *جوسلان 9
 1980 50˚ 52´ 25" 36˚ 10´ 48" طااء 10
 1920 50˚ 52´ 1" 36˚ 10´ 50" مرجان - کوکین 11
 1900 50˚ 50´ 55" 36˚ 10´ 31" نورنقنن 12
 1900 50˚ 51´ 17" 36˚ 10´ 42" کرکبو  13
 1879 50˚ 49´ 24" 36˚ 10´ 37" خو کاوطد 14
 1820 50˚ 46´ 27" 36˚ 10´ 30" شهر، 15
 1840 50˚ 47´ 36" 36˚ 10´ 13" ورکش - جزن 16
 1800 50˚ 45´ 25" 36˚ 10´ 20" یانجون 17
 1800 50˚ 43´ 56" 36˚ 9´ 50" میناوطد 18

 وجو  )وقنر  طیرو(  ر یوضة آبتیز طال انهاز هیدروملرز م  نیالگاه *
 

 یااده روقنطااه یااک طوباات،  باای   نفاارن  آمااوق 

 1کر طاد )  گیارز   هاا رن نطادنقه   خروجی نق قیریوضاه 

(. هیننین، برنز کاهش 1390مر ن   1تا  1389مر ن  

میزنن خطا  ر موندع سیالبی، هر  و ساعت یک طوبت 

بای  ر  میزنن  بی بر نشت شد. برنز محاسبة میازنن   

ها نق رو  سارعت ساطو م طاع     خروجی قیریوضه

[. سرعت طیز با نسلاا ه نق مون  رطگی 19نسلاا ه شد ]

[. برنز م ایاة جریاان بارآور ز   26گیرز شد ] نطدنقه

نق آمار  بی نیالگاه گفینک نسلاا ه  HEC-HMSمدل 

شد. نجرنز مدل با نسالاا ه نق آماار بارطادگی و  بای     

 31تااا  1385ول مهرماااه مربااو  بااه  ورة  وساااله ن 

سااقز   صور  گرفت و، پاس نق بهیناه   1387شهریور

تاا   1387ا نول مهار   سااله  مدل، برنز  ورة آمارز یک

بندز،  ا مدل نجرن شد. برنز نولویت 1388شهریور  31

ها به صور  یک به یک نق مدل یذ  شد  قیریوضه

ها  ر  بی  و مدل نجرن شد و میزنن تأثیر هر یک نق آن

خروجی مدل محاسبه شد  بدین صور  کاه  یدنکثر 

مرتبااه و هاار مرتبااه بااا یااذ  یکاای نق     18ماادل 

ها نجرن شد و میزنن تأثیر آن قیریوضاه بار    قیریوضه

 خروجی محاسبه و یا  نشت شد.

 نتایج. 3
هااز متلفاد    برنز م ایاة طلاایج یاصال نق ورو ز  

طروفااااقز نق معیارهااااز میااااطگین مربعاااا  خطاااا 

(RMSE میاطگین مطفاق ،)  ( خطااMAE  و ضاریب ،)

 ( نسلاا ه شد:E) 1تبیین

                                                      
1. Efficiency 
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Qi، ها  هتعدن   ن  n ر نینجا 
o  بی م،ااهدنتی ، Qi

p 

Qو ،  باای برآور شااده
o ز هااا میاازنن میاااطگین  باای

 .نستم،اهدنتی 

هااز نصافی نق تحفیال عاامفی      هبرنز تعیین مؤلا

(. باارنز باارآور  ساایالب  3نساالاا ه شااد )جاادول  

مؤلاة نصفی به عنونن ورو ز به مدل  4ها،  قیریوضه

طروفاقز ونر  شد. بارنز نجارنز مادل طروفااقز باه      

نز با  ورة باقگ،ات   منظور برآور   بی یدنکثر لحظه

پااارنملر  32پااارنملر خطاای،  80گااره،  55 وساااله، نق 

 داطون فاقز نسلاا ه شد. 16و غیرخطی، 

RMSE ضریب تبیین، و ،MAE هاز آموق     ن ه

هاااز آقمااون   و  ن ه 89/2، و 71/0، 86/4ترتیااب  بااه

 بای یادنکثر باا     4بو . شاکل   91/9، و 54/0، 75/16

 ورة باقگ،ت  وسالة م،اهدنتی و برآور ز طروفاقز 

  هد. رن ط،ان می

 

  سیالبدر  مؤثری ها مؤلفه ماتریسِ. 3جدول 

 یافله ماتریس مؤلاة چرخش

 
 مؤلاه

1 2 3 4 

 044/0 019/0 958/0 184/0 ضریب ف،ر گی

 076/0 135/0 -162/0 964/0 سطو دطر  نیرة هم

 898/0 019/0 184/0 091/0 طابت نط،عابا 

 037/0 929/0 -097/0 280/0 بارطدگی با  ورة باقگ،ت  وساله

 ساقز کیار رو  چرخش: ونرییاکس با طرمالرو  نسلترنج: تحفیل مؤلاة نصفی/ 

 تکرنر 5گرنیی چرخش  ر  هم

  

 
 مشاهداتی و برآوردی نروفازیة مقادیر دبی حداکثر دوسال . مقایسة4شکل 
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بااا م ایاااة آمااار رونطاااب  HEC-HMS ر ماادل 

، RMSEنیالگاه گفینک و  بی برآور ز مدل ضرنیب 

MAE84/0، و 47/9، 77/17ترتیاااب  ، و تبیاااین باااه 

(. با توجه باه بارآور   و رو    5 ست آمد )شکل  به

بنادز   هاز طال ان نولویت  قیریوضه SCSطروفاقز و 

  هد. طلایج آن رن ط،ان می 4شد  جدول 

 

 
 HEC-HMSمقادیر دبی مشاهداتی و برآوردی مدل  . مقایسة5شکل 

 

 SCSی نروفازی و ها تی( و روششده )مشاهدا با توجه به آمار برداشت ها هحوضزیر بندی اولویت .4 جدول

 HEC-HMS طروفاقز م،اهدنتی نولویت

 (m3/sم دنر ) قیریوضه (m3/sم دنر ) قیریوضه (m3/sم دنر ) قیریوضه

 3/20 مهرنن 62/23 جوسلان 84/56 جوسلان 1

 4/15 جوسلان 63/13 مهرنن 73/24 یانجون 2

 3/11 طاریان 72/11 یانجون 63/19 مرجان - کوکین 3

 2/8 یانجون 41/9 گله  ه 69/15 مهرنن 4

 3/7 گرنب 13/9 شهر، 15/12 خو کاوطد 5

 8/6 شهر، 78/8 جزن ورکش 31/8 گله  ه 6

 7/6  هدر 62/8 مرجان - کوکین 33/7 شهر، 7

 4/6 کرکبو  21/8 خو کاوطد 87/6 نورنقنن 8

 5/5 مرجان - کوکین 38/7  هدر 49/6 طاریان 9

 4/5 خجیره 79/6 یانطار 22/6 جزن ورکش 10

 4/5 نورنقنن 81/4 کرکبو  06/6  هدر 11

 2/5 جزن ورکش 22/4 ماشینو 27/3 کرکبو  12

 2/5 ماشینو 76/2 خجیره 01/3 خجیره 13

 7/4 خو کاوطد 52/2 میناوطد 35/2 گرنب 14

 7/3 طااء 49/2 نورنقنن 22/2 ماشینو 15

 4/3 گله  ه 94/1 گرنب 34/1 میناوطد 16

 2/2 میناوطد 14/1 سیکان 13/1 یکانس 17

 2 سیکان 11/0 طااء 09/0 طااء 18
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بار نسااس    هاا  هیوضقیر بندز نولویتبا توجه به 

 باای یاادنکثر  وساااله، م اادنر تااضاال هاار یااک نق  

 5جدول   محاسبه شد ها مدل بندز نولویتز ها ر ید

هیاان گوطاه کاه م،ااهده     .  هاد  آن رن ط،ان میطلایج 

رآور  )کیلارین میازنن تااضال(    شاو ، بهلارین با    می

نست و  بی یادنکثر   36مربو  به طروفاقز با تااضل 

HEC-HMS  ر ر ة بعدز درنر  نر . 70با تااضل  

 
 ی مختلفها بر اساس دبی حداکثر دوساله برای روش ها تفاضل ردیف اولویت. 5جدول 

 HEC-HMSتااضل  تااضل طروفاقز  بی یدنکثر  وسالة م،اهدنتی

 3 0 جوسلان 1

 1 2 یانجون 2

 6 1 کوکین 3

 2 2 مهرنن 4

 9 2 خو کاوطد 5

 1 4 گله  ه 6

 4 4 شهر، 7

 4 3 نورنقنن 8

 6 2 طاریان 9

 3 1 جزن 10

 3 1  هدر 11

 2 3 کرکبو  12

 2 0 خجیره 13

 9 2 گرنب 14

 3 7 ماشینو 15

 10 2 میناوطد 16

 1 0 سیکان 17

 1 0 طااء 18

 70 36 ها   مجیوع تااضل

 

 



 های آبخیز به منرور اجرای اقدامات آبخیزداری بندی زیرحوضه در اولویت SCSهای نروفازی و  مقایسة روش 
 

223 

 گیری بحث و نتیجه. 4
 ر  SCS ر نین تح یق با نسلاا ه نق رو  طروفاقز و 

میزنن  بی یدنکثر با  ورة باقگ،ت  HEC-HMSمدل 

هاز آبتیز طال ان بارآور  شاد. باا      وسالة قیریوضه

نسلاا ه نق م ا یر برآور ز  و مدل ذکرشده، به منظور 

بندز  نولویت ها نجرنز عیفیا  آبتیز نرز، قیریوضه

شد. با توجه به طلایج م،تص شد که برآور  سایالب  

بااا نساالاا ه نق رو  طروفاااقز بااا م ااا یر م،اااهدنتی 

سیالب هیتاونطی دابال دباولی  نر  و باا توجاه باه       

ضرنیب آمارز مور  نسلاا ه طلاایج بهلارز نرنکاه  ن .    

نین موضوع  ر مطالعا  دبفی برنز برآور  سایالب و  

هاز آبتیز تأیید شده نسات و   وضهبندز قیری نولویت

هاز  یگار دابفیات بی،الرز نق خاو        طابت به رو 

 [.23، 7ط،ان  ن ه نست ]

بایش نق   SCSبرآور  میزنن  بی یادنکثر توساط   

م دنر وندعی بو   نین طلیجه با طلاایج مطالعاا  دبفای    

تااااونن  لیاااال آن رن  [ و ماااای24] م،ااااابهت  نر 

میازنن رطوبات    رطظرطگرفلن تبتیر و تعرق وندعی و 

نز  وندعی خا،  نطات. باه  لیال ف ادنن آماار لحظاه     

برآور  کاامالً  دی ای نق    HMSبار  و رونطاب، مدل 

میزنن  بی نطجا  طدن   نین طلیجه با طلایج مطالعة دبفای  

بناادز  [. بااا م ایاااة نولویاات 14خااونطی  نر  ] هاام

 و م ا یر م،ااهدنتیْ  HMSگرفله توسط مدل  صور 

تااونن نق آن باارنز  ول نساات و ماایطلااایج آن داباال دباا

مطالعا  بعدز نسلاا ه کار . نیان موضاوع  ر طلاایج     

[. هیننین، باا  21تح ی ا  دبفی طیز تأیید شده نست ]

هاز برآور ز مدل  توجه به ضرنیب خطا و تبیین،  بی

HMS خیازز   بینای خطار سایالب و سایل     برنز پیش

مناسااب ت،ااتیص  ن ه شااد  نیاان طلیجااه بااا طلااایج  

[. بارنز بارآور    15، 8خونطی  نر  ] بفی هممطالعا  د

میزنن  بی یدنکثر  وساله و سیالب، طروفاقز، طابت 

هااز بهلارز نرنکاه  ن   نیان      به رو   یگر، خروجی

[. با 6، 5خونطی  نر  ] طلیجه با طلایج مطالعا  دبفی هم

توجه به نینکه طروفاقز بین چنادین عامال ورو ز و   

هاز  کند، خروجی می خروجی مور  طظر نرتبا  بردرنر

 هد و با توجه به نینکه  ر نین تح یق  مناسبی نرنکه می

تعدن  قیا ز عونمال فیزیاوگرنفی و هیادرولونیکی و    

به عنونن ورو ز تحفیل عامفی شاد و بهلارین    ندفییی 

عونمل مال ل به طروفاقز ونر  شد، بهلرین برآور هاا  

 مربو  به نین رو  نست. برترز طروفاقز  ر م ایاه

هاااز  یگاار  ر باارآور  ساایالب خروجاای   بااا رو 

ها  ر تح ی ا  دبفی طیز تأییاد شاده نسات      قیریوضه

[1 ،2 ،20.] 

 ر نین تح یاق بار نسااس سایالب خروجای نق      

بندز صاور  گرفات. پی،انها      ها نولویت قیریوضه

بنادز بار نسااس     شو   ر مطالعا  آیناده نولویات   می

ینناین،  عونمل  یگر فنی و ندل،ا ز بررسی شاو . ه 

 ربااارة پارنملرهااایی هاام کااه دابفیاات نساالاا ه  ر    

هاز فادد آمار رن  نرطد به مطالعه پر نخله شو .  یوضه

 ر مونر ز که طیاق نست نرتبا  باین عونمال متلفاد    

شو . نین مدل   ست آید کاربر   طروفاقز توصیه می به

پذیرز قیا  و تعیین رونباط غیرخطای    به  لیل نطعطا 

یارز نق مونر  کارآمد باشد. با توجه به تونطد  ر با می

طیاز باا  رطظرگارفلن خ،وصایا       SCSنینکه رو  

فیزیکی و هیدرولونیکی یوضة آبتیز و با نسلاا ه نق 

بینای  بای و    آمار بارطدگی و رونطااب داا ر باه پایش    

ساایالب خروجاای نق یوضااة آبتیااز نساات، باارنز   

 شو . مطالعا  آتی پی،نها  می

 



 1394، تابستان 2ارة ، شم 68، مجله مناب  طبیعی ایران، دورة مرت  و آبخیزدارینشریه   
 

224 

 

 
[1] Aqil, M., Kita, I., Yano, A. and Nishiyama, S. (2007a). Analysis and prediction of flow from local 

source in a river basin using a Neuro-fuzzy modeling tool, Journal of Environmental 

Management, 85, 215-223. 

[2] Aqil, M., Kita, I., Yano, A. and Nishiyama, S. (2007b). A comparative study of artificial neural 

networks and neuro-fuzzy in continuous modeling of the daily and hourly behaviour of runoff, 

Journal of Hydrology, 337, 22-34. 

[3] Arbind, K., Verma, M., Rajesh, K. and Mahana, K. (2010). Evaluation of HEC-HMS and WEPP 

for simulating watershed runoff using remote sensing and geographical information system, 

Paddy Water Environ, 8, 131-144. 

[4] Bhola, K., Punit and Singh, A. (2010). Rainfall-runoff modeling of river Kosi using SCS-CN 

method and ANN, Bachelor thesis, Rourkela. 

[5] Chen, S., Lin, Y., Chang, L. and Chang, F. (2006). The strategy of building a flood forecast model 

by neuro fuzzy network, Hydrological processes, 20, 1525-1540. 

[6] Fathabadi, A. (2007). River flow prediction by Neurofuzzy and time series analysis, M.Sc. thesis, 

Tehran University. 

[7] Firat, M. and Güngör, M. (2007). River flow estimation using adaptive neuro fuzzy inference 

system, Mathematics and Computers in Simulation, 75, 87-96. 

[8] Foody, G., Ghoneim, E. and Arnell, W. (2004). Predicting Location Sensitive to Flash Flooding in 

Arid Environment, Journal of Hydrology, 292, 48-58. 

[9] Han, J. (2002). Application of artificial neural networks for flood warning systems, Ph.D. thesis, 

North Carolina University. 

[10] Jahangir, A. (2004). Rainfall-runoff simulation with artificial neural network (ANN) and HEC-

HMS model in Kardeh watershed, M.Sc. thesis, Sari University. 

[11] Jahangir, A., Raeini, M. and Ahmadi, M.Z. (2008). Rainfall-runoff simulation with artificial 

neural network (ANN) and HEC-HMS model in Kardeh watershed, Water and Soil Journal, 22, 

72-84. 

[12] Jang, J.S. (1993). ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system, IEEE Transactions on 

Systems, Management and Cybernetics, 23, 665-685. 

[13] Khedri-Tajan, B. (2003). Application of fuzzy logic in prioritizing watershed management 

operations in the Shahrestanak watershed, M.Sc. thesis, Tarbiat Modares, 110pp. 

[14] Khosravi, M. (2008). Flood forecasting by artificial neural networks and emprical equations 

(Case study: Taleghan watershed), M.Sc. thesis, Tehran University. 

[15] Khosroshahi, M. and Saghafian, B. (2003). Determination of sub-basins Participation in flood 

density, Pajouhesh va Sazandegi, 16, 67-75. 

[16] Kisi, O., Haktanir, T., Ardiclioglu, M., Ozturk, O., Yalcin, E. and Uludag, S. (2009). Adaptive 

neuro-fuzzy computing technique for suspended sediment estimation, Advances in Engineering 

Software, 40, 438-444. 

[17] Klausmeyer, K. (2005). Effects of climate change on the hydrology of upper Alameda Creek, 

M.Sc. thesis, University of California. 

References 



 های آبخیز به منرور اجرای اقدامات آبخیزداری بندی زیرحوضه در اولویت SCSهای نروفازی و  مقایسة روش 
 

225 

[18] Kurtulus, B. and Razack, M. (2010). Modeling daily discharge responses of a large karstic aquifer 

using soft computing methods: Artificial neural network and neuro-fuzzy, Journal of Hydrology, 

381, 101-111. 

[19] Mahdavi, M. (2002). Applied Hydrology, 2nd Volume, University of Tehran Press. 

[20] Nayak, P.C., Sudheer, K.P., Rangan, D.M. and Ramasastri, K.S. (2004). A neuro-fuzzy 

computing technique for modeling hydrological time series, Journal of Hydrology, 291, 52-66. 

[21] Roughani, M., Ghafouri, M. and Tabatabaei, M. (2007). An innovative methodology for the 

prioritization of sub-catchments for flood control, International Journal of Applied Earth 

Observation and Geoinformation, 9, 79-87. 

[22] Salajeghe, A. and Fathabadi, A. (2009). Suspended sediment evaluation by fuzzy logic and 

artifial network, Iranian Journal of Natural Resources (Range and Watershed Management), 62, 

271-282. 

[23] Talei, A., Chua, L.H. and Quek, C. (2010). A novel application of a neuro-fuzzy computational 

technique in event-based rainfall-runoff modeling, Expert Systems with Applications, 37, 7456-

7468. 

[24] Trahan, M. (2005). Hydrology model of the silver river watershed Baraga country, M.Sc. thesis, 

Michigan Technological University. 

[25] USACE (2000). HEC-HMS Technical Manual, Hydrologic Engineering Center, Davis. 

[26] USDI (1975). Water measurement manual, United States government printing office, bureau of 

reclamation, Washington. 

[27] Vafakhah, M. (2008). Simulating snow discharge by artifical neural network, fuzzy logic and 

measurment data of snow in Taleghan watershed, Ph.D. thesis, Tehran University. 

[28] Vafakhah, M. (2012). Application of artificial neural networks and adaptive neuro-fuzzy 

inference system models to short-term streamflow forecasting, Canadian Journal of Civil 

Engineering, 39, 402-414. 

 






