Iranian Hydraulic Association

Research Article

Journal of Hydraulics

https://doi.org/10.30482/jhyd.2020.232604.1462

Introducing Two-Dimensional Hydraulic Simulation as a
Technique for Estimating the Time of Concentration
Fatemeh Esmaeil Manesh 1, Masih Zolghadr 2*, Mohamad Rafi Rafiee 3
1- M.Sc. Student of Irrigation and Drainage, Jahrom University, Fars, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture, Jahrom
University, Fars, Iran.
3- Assistant Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture, Jahrom
University, Fars, Iran
*

zolghadr.masih@jahromu.ac.ir

Received: 24 May 2020, Accepted: 1 August 2020

⸙⸙⸙

J. Hydraul. Homepage: www.jhyd.iha.ir

Abstract
Introduction: Time of concentration (TC) is the time in which a water parcel travels from a
watershed divide to its outlet. Time of concentration is also the most important factor in
selecting design discharge for an area since the most severe floods are those caused by
rainfalls with durations equal to the concentration time of a watershed. Time of
concentration is necessary for the studies of water resources management, flow volume and
discharge estimation, design of spillways and hydraulic structures, development of flood
predicting models, flood alert systems, river management, and drainage projects and many
other water related studies. Currently, there are two main methods to evaluate the time of
concentration; applying empirical formulas or applying graphical methods which require
flood hydrograph and corresponding rainfall hyetographs. Due to the differences in the
accuracy levels of empirical methods in different areas, along with the unavailability of
graphical methods in most of the watersheds, this study aims to estimate TC, using the basic
definition of time of concentration which is the travel time of a water parcel from basin
divide to the outlet. The focus of this study is to simulate the water parcel to calculate the
time of concentration with a two-dimensional hydraulic model (HEC-RAS 5.0.7). To the best
knowledge of the authors, this method has never been applied for the estimation of time of
concentration.
Methodology: Two-dimensional HEC-RAS model was used to navigate the runoff flow in
the main channel of a watershed from the farthest hydrological point to the outlet. Besides,
48 different empirical equations were gathered from the literature and used to estimate the
time of concentration. To validate the numerical method and the empirical formulas, the
actual concentration time of the flow was measured by salt solution tracking. Then, the
comparison of the measured data with the results of the numerical and experimental
methods was made, using the percent of error index. Ali Abad watershed located in Fars
province was selected as a case study due to the appropriate data availability and the
possibility of various measurements as described in the following sections.
Results and discussion: Results showed that only five methods indicate relative errors less
than 20%, of which four belong to the empirical formulas (8% of the total empirical methods)
and one to the numerical simulation. The NRCS is also a well-known equation in which
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runoff flow in a watershed is divided into three parts: sheet flow, concentrated shallow flow,
and open channel flow. Flow velocity is estimated by the Manning's equation in the reach
according to this method. This method’s accuracy is about 82%. In order to run the twodimensional model, DEM of the area with 10 meters’ spatial resolution was used to define
the bathymetry. Manning roughness coefficient was also calibrated for model tuning. The
best results were obtained from the hydraulic simulation of the case study, when applying
bank-full discharge equal to 3.53 cms so that the error of this method was limited to 3%.
Hence, it might be reasonable to accept the computational costs of a two-dimensional
hydraulic simulation to predict the time of concentration instead of empirical formulas in the
case of utilizing the results for constructing costly hydraulic structures.
Conclusion: Different methods of time of concentration estimations were evaluated and
compared with the observed time of concentration obtained by salt solution tracing in
Aliabad watershed located in Fars province. Two-Dimensional simulation of the water parcel
(according to the definition of Tc) from the basin divide to the outlet was also performed by
HEC-RAS 5.0.7. The results indicated that among empirical relations, the concentration time
value obtained from the Simas and Hawkins equation (Azizian, A, 2018) is much closer to
the actual value and is considered as the best empirical equation for Aliabad watershed. This
equation involves river length and slope, watershed area and surface storage. Following
Simas and Hawkins, equations developed by SCS, SCSlag, (Alizadeh, A, 2009) Yen and
Chow (Azizian, A 2018), and NRCS (USDA Natural Resource Conservation Service, 2010)
gave closest estimations to the actual concentration time, respectively. However, the results
of hydraulic simulation show the most accuracy depending on water parcel definition. That
is because, the two-dimensional model takes the topography, local slope, roughness and
geometry of the water body into account and is a reliable technique to estimate the time of
concentration in any desired location. Nevertheless, for empirical relations it is necessary to
realize the limitations of each method and compare it with the study area. Hence, it is
recommended to apply hydraulic simulation instead of empirical formulas to estimate the
time of concentration. Also, with the measurement data, the results of this study can be used
as a criterion for measuring concentration time in similar hydrological studies.
Keywords: HEC-RAS 2D model, Hydraulic simulation, Salt solution tracking, Empirical
formulae, Case study.
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چکیده :زمان تمرکز فراسنجهای اساسی در برآورد سیالب برای طراحی انواع سازههای هیدرولیکی است .لذا انتخاب روش درست برآورد
زمان تمرکز دارای اهمیت خاصی است .هدف از این تحقیق ارائه روشی نوین برای محاسبه زمان تمرکز بر مبنای مفهوم اصلی آن یعنی
مدت زمان الزم برای حرکت آب از دورترین نقطه هیدرولوژیکی حوضه تا خروجی آن است .بدین منظور مدلسازی حرکت آب به وسیله
شبیهسازی هیدرولیکی دوبعدی صورت گرفته است .حوضه آبریز علیآباد در استان فارس به عنوان بررسی و ارزیابی موردی انتخاب شده و
زمان تمرکز آن به وسیله روش ردیاب محلول نمک تعیین شده است .نتایج اندازهگیری صحرایی برای صحتسنجی شبیهسازی عددی
استفاده شده است .همچنین ضمن مرور روشهای موجود در پیشینه پژوهش ،انتخاب دقیقترین روش از میان فرمولهای تجربی برآورد
زمان تمرکز از طریق مقایسه با دادههای اندازهگیری شده صورت گرفته است .لذا ،غیر از شبیهسازی عددی ،مدت زمانهای تمرکز با
استفاده از  48رابطه تجربی محاسبه شد از میان روشهای تجربی محاسبه زمان تمرکز ،بیشینه خطای به دست آمده بیش از سیصد درصد
و کمینه خطای به دست آمده معادل  6/7درصد میباشد .نتایج شبیهسازی عددی نیز بسته به تعریف و میزانهای مختلف قطرههای
(پارسل) آب بین  3تا  27درصد خطا داشتهاند که در مقایسه با روشهای تجربی نتایج بسیار بهتری میباشد .به طور کلی نتایج نشان
میدهد که از میان روشهای تجربی مورد استفاده سه روش کمترین خطا را در مقایسه با دادههای اندازهگیری شده داشتهاند که برای
حوضه مورد بررسی و حوضههای با ویژگیهای هیدرولوژیکی همانند پیشنهاد میشود .همچنین شبیهسازی هیدرولیکی یک روش کارآمد
برای تعیین زمان تمرکز برای هر نوع حوضه آبریز معرفی میشود.
کلید واژگان :شبیهسازی هیدرولیکی ،جریان دوبعدی ،ردیابی محلول نمک ،فرمول تجربی ،مطالعه موردی.

 -1مقدمه

) .(Pavlovic and Moglen, 2008به همین دلیل دارای

زمان تمرکز عبارت است از زمان حرکت یک قطره

اهمیت بسیار زیادی در تجزیه و تحلیلهای هیدرولوژیکی

(پارسل) آب از دورترین فاصله هیدرولوژیکی حوضه تا

است ) .(Green et al., 2002زمان تمرکز مهمترین عامل

خروجی حوضه ) .)de Almeida et al., 2017برآورد زمان

برای انتخاب رگبارهای طرح هر منطقه است ،زیرا

تمرکز ،یکی از فراسنجههای کلیدی برای تجزیه و

شدیدترین سیالب از بارانی ناشی میشود که تداوم آن

تحلیلهای هیدرولوژیکی به شمار میرود و متداولترین

برابر زمان تمرکز حوضه آبریز باشد .(Shahbazi et al.,

فراسنجه زمانی مورد استفاده در هیدرولوژی است

) 2015زمان تمرکز برای مدیریت منابع آب و مسئلههایی

) .(Razmjuie et al., 2012این فراسنجه نشاندهنده

مانند برآورد کمیت جریان ،در طراحی سرریزها ،تدوین

سرعت پاسخ حوضه آبریز در مقابل بارش رخ داده است

مدلهای پیشبینی سیل ،در اجرای سامانه (سیستم) های
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هشدار سیل ،برآورد حجم سیالب ،تهیه آبنگار

و پیلگریم–مک درمات استفاده کردند و پس از مقایسه

(هیدروگراف) سیل و پروژههای زهکشی ،طراحی سازههای

آنها با زمان تمرکز بهدست آمده از تجزیه آبنگارهای

هیدرولیکی و بسیاری دیگر از تحلیلهای هیدرولوژی مورد

حوضهها به این نتیجه رسیدند که فرمولهای پاسینی

نیاز میباشد ) .(Mirzayi and Raoof, 2015از این رو زمان

بیشترین و فرمول کارتر کمترین خطا را در محاسبه زمان

تمرکز برای درک رفتار یک حوضه در رخدادهای بارندگی

تمرکز حوضههای مورد بررسی نشان میدهد (

ضروری است.

 .)and Soroush, 2006در یکی از حوضههای آریزونا به

برای برآورد زمان تمرکز روشهای مختلفی وجود دارد،

بررسی زمان تمرکز پرداخته شد و نتایج نشان داد که

برخی از این روشها ترسیمی بوده و با توجه به نگاره

رابطه کرپیچ میتواند رابطه مناسبی برای حوضه یاد شده

زمانی (هایتوگراف) بارندگی و آب نگار سیالب حاصله به

باشد ) .)Goitom, 1989در مطالعهای در منطقه تگزاس به

دست میآیند که مستلزم اطالعاتی است که در بیشتر

بررسی رابطههایی تجربی ویلیامز ،کرپیچ ،جانستون-

حوضههای آبریز در دسترس نیستند .برخی از این روشها

کراس و هاکتانیرسزن در  96حوزه آبریز پرداختند که

نیز بر پایه فراسنجههای مشخصات هندسی (فیزیوگرافی)

نتایج گویای از آن بود که روشهای کرپیچ و هاکتانیرسزن

حوضه میباشد که شامل روشهای تجربی میشود .با

برآوردهای قابل قبولی را ارائه میدهند (

وجود این ،امروزه تعریف واحدی برای این فراسنجه وجود

 .)2008برای برآورد زمان تمرکز در حوزه آبریز استانهای

نداشته و تعریفهای چندی برای آن مطرح شده است.

تهران ،مازندران و اصفهان 14 ،رابطه تجربی برآورد زمان

تعریفهای مختلف زمان تمرکز منجر به نتایج مختلفی

تمرکز با به کارگیری نرمافزار  SASارزیابی شدهاند .نتایج

میشود ،به طوری که روشهای مختلف محاسبه زمان

نشان داد که در بین رابطههای ،رابطه پیلگریم  -مک

تمرکز ممکن است تا  %500با هم اختالف داشته

درمات دارای دقت خوبی نسبت به دیگر روشها میباشد

باشند) .(Grimaldi et al., 2012علت اختالف در نتایج

) .(Eslamian and Mehrabi, 2005برای ارزیابی کارایی

برآورد زمان تمرکز نادیده گرفتن وضعیت مسیر جریان آب

شش رابطه تجربی زمان تمرکز در دو حوضه منشاد و

از نظر زبری بستر ،پستی و بلندی یا عوارض (توپوگرافی)،

دهباال واقع در استان یزد ،دادههای برآوردی با مشاهدههای

پوشش گیاهی ،شعاع هیدرولیکی در نقطههای مختلف و

مقایسه شده است .نتایج آنها نشان داد که رابطههای

دیگر عاملهاست .بنابراین ،بهتر است ،افزون بر استفاده از

هاکتانیز  -سزن و کالیفرنیا نتایج بهتری را ارائه دادند

رابطههای موجود ،همواره شرایط محیطی نیز در نظرگرفته

) .(Dastourani et al., 2011با به کارگیری دادههای

Razmjuie et al.,

آبسنجی (هیدرومتری) در شش زیرحوضه رودخانه

 .)2012با توجه به اینکه تعیین زمان تمرکز به شرایط

کارون در جنوب غرب ایران ،رابطهای برای محاسبه زمان

هندسی (فیزیوگرافی) و اقلیمی حوضه بستگی دارد ،در

تمرکز حوضه ارائه شده ،این رابطه که مدل شهرکرد نام

نقطههای مختلف جهان رابطهها و روابطههایی را برای

دارد ،برمبنای دو فراسنجه محیط حوضه و طول آبراهه

برآورد زمان تمرکز توسعه داده و از آن استفاده کردهاند.

اصلی ،زمان تمرکز را برآورد میکند

( Sadatinejad et al,

این در حالی است که این رابطهها ممکن است برای

.)2012

بسیاری از منطقههای دیگر از دیدگاه اقلیمی و

با توجه به پاسخهای متفاوت روشهای تجربی ،و نبود

( Razmjuie et al.,

امکان بهرهگیری از روشهای نگارهای در بیشتر حوضهها،

 .)2012پژوهشی در حوضه آبریز رودخانههای کارون و دز

در این پژوهش ،برای نخستین بار ،برآورد زمان تمرکز با

در کشور ایران برای انتخاب رابطه برتر برآورد زمان تمرکز

استفاده از تعریف پایهای زمان تمرکز یعنی زمان الزم برای

انجام شده است .برای این منظور محققان از فرمولهایی

پیمایش آبراهه اصلی از دورترین فاصله هیدرولوژیکی تا

مانند کرپیچ ،اسپی ،ونتورا ،پاسنی ،کارتر ،جانسون–کراس

خروجی حوضه از طریق شبیه سازی هیدرولیکی انجام

شود و اصالحهای الزم انجام گیرد (

هیدرولوژیکی همخوانی نداشته باشند
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شده است .بدین منظور از شبیهسازی هیدرولیکی با
استفاده از مدل دوبعدی  HEC-RASنسخه  5.0.7استفاده
شده است .همچنین از  48رابطه تجربی مرسوم و موجود
در پیشینه پژوهش به منظور برآورد زمان تمرکز استفاده
شده است .به منظور صحتسنجی روش عددی و
فرمولهای تجربی ،زمان تمرکز واقعی جریان بوسیله
ردیابی محلول نمک اندازهگیری شده است .پس از آن
مقایسه دادههای اندازهگیری شده با نتایج روشهای
تجربی ،بوسیله فراسنجه آماری درصد خطا صورت گرفته
است .حوضه علیآباد استان فارس با توجه به وجود

Fig. 1 Study area and its location in Fars Province

شکل  1حوضه مورد بررسی و موقعیت آن در استان فارس

دادههای مناسب و امکان اندازهگیریهای مختلف که در

توسعه یافته است .در مدل جدید ،کاربران قادر خواهند

ادامه شرح داده خواهد شد به عنوان بررسی موردی مورد

بود تا مدل خود را در حالت یکبعدی ،دوبعدی و یا

توجه قرار گرفته است .با توجه به اینکه اندازهگیری

تلفیقی از هر دو حالت اجرا کنند .این بررسی شبیهسازی

مستقیم زمان تمرکز در پیشینه پژوهش کمیاب میباشد،

هیدرولیکی دوبعدی انجام شده است .در این مدل

از نتایج این پژوهش میتوان برای معیاری در برآورد زمان

معادلههای حاکم بر جریان شامل پیوستگی و مومنتم

تمرکز در حوضهای با ویژگیهای مشخص استفاده کرد.

دوبعدی به شرح زیر است:

در این پژوهش از  DEMبا دقت  10متر که از اداره منابع

معادله پیوستگی:

طبیعی استان فارس تهیه شده استفاده شده است .به

)(1

=0

منظور تعیین حدود حوضه آبریز افزون بر اطالعات موجود
بازدید میدانی نیز صورت گرفته است .اطالعات مربوط به
شماره منحنی نیز از اداره منابع طبیعی استان فارس تهیه

)H  (p)  (q
+
+
t
x
y

معادله مومنتم در جهت :x
)(2

شده است.

H2
)p  (p2 H)  (g 2 )  (pq/H
+
+
+
=
t
x
x
y
p p2 + q 2
 2 p  2 p  2q
) + [2
+
+
]
C2 H 2
x 2 y2 xy

 -2مواد و روشها

−

−h 0
x

(gH

 -1-2معرفی منطقه مورد مطالعه
رودخانه حوضه علیآباد یکی از سرشاخههای رودخانه

معادله مومنتم در جهت :y

خشک شیراز واقع در غرب شهرستان شیراز میباشد.

)(3

گستره این حوضه  3/529کیلومترمربع و بیشینه و کمینه

q p2 + q 2
 2q  2q  2 p
) + [2
+
+
]
C2 H 2
y2 x 2 xy

ارتفاع این حوضه به ترتیب  2427و  2008متر میباشد.
این رودخانه با سرشاخه دره مارون و سرشاخه پسکوهک
یکی شده و در انتها به رودخانه خشک شیراز میریزد.
شکل شماره  1نمایی از حوضه مورد بررسی و موقعیت آن
در استان فارس را نمایش میدهد.

H2
)q  (q 2 H)  (g 2 )  (pq/H
+
+
+
=
t
y
y
x
−

−h 0
y

(gH

در این معادلهها H ،عمق آب p ،و  qبه ترتیب بدده جریدان
در جهددت  xو  C ، yضددریب شددزی) v ،(Chezyضددریب
لزوجت آشفتگی یا تالطم h0 ،عمق آب در زیدر سدطآ آب
ساکن و  gشتاب جاذبه می باشد .مدل عددی معادلدههای

 -2-2معادلههای حاکم
مدل  HEC-RASتوسط اداره مهندسی ارتش آمریکا

حاکم را به وسیله روش عددی احجام محدود ضمنی حدل
میکند.
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 -3-2روش پژوهش

الکتریکی در پایین دست بازه ،زمان طی مسیر بازه توسط

در این تحقیق سعی شده از رابطههایی استفاده شود که

جریان برآورد شده است .این عملیات در چند بازه و تا

فراسنجههای مورد نیاز آنها وجود داشته یا قابل برآورد

نزدیکی نقطه خروجی حوضه تکرار شده و زمان تمرکز کل

باشند .بدین منظور با استفاده از نقشههای  ،DEMشبکه

از جمع آنها به دست آمده است .در مرحله بعدی شمار

آبراههها و مدل رقومی ارتفاع منطقه ،اطالعات هندسی

 48فرمول تجربی برآورد زمان تمرکز انتخاب شده و

منطقه در نرمافزار  ARC-GISمحاسبه شد .پس از آن با

محاسبات زمان تمرکز برای حوضه مورد نظر انجام شده

انجام بازدیدهای میدانی ،پیمایش رودخانه اصلی،

است .در انتخاب فرمول ها محدودیت هایی مانند گستره،

عکسبرداری از رودخانه و ساحلها ،در بازههای مختلف

شیب آبراهه و  ...که شرط استفاده از برخی رابطهها است

انجام شد .شکل شماره  2تصویر ماهواره ای از رودخانه را

مدنظر قرار گرفته است .برای مثال برخی فرمول ها ویژه

نشان می دهد که نقطههای خروجی دستگاه  GPSدر

منطقههای شهری است که در بررسی حاضر حذف

بازدید میدانی روی آن نمایش داده شده است .در این

شدهاند .اطالعات مورد نیاز شامل اطالعات هندسی منطقه

شکل  56نقطه از ابتدای رودخانه تا خروجی حوضه

میباشد که به وسیله نرم افزار  ARC-GISاستخراج

برداشت شده است که با توجه به طول  3/5کیلومتری

شدهاند .همچنین اطالعاتی چون شماره منحنی از اداره

رودخانه به طور میانگین هر  62متر یک نقطه برداشت

منابع طبیعی استان اخذ دریافت شده است .در مرحله آخر

شده است.

مدتهای زمان تمرکز به دست آمده از روشهای مختلف
با زمان تمرکز به دست آمده به وسیله ردیاب نمک مقایسه
شد .به دلیل شمار باالی فرمولهای تجربی و محدودیت
فضایی به ذکر نام رابطهها مطابق جدول  2بسنده شده اما
به مرجع آنها جهت برای بررسی بیشتر اشاره شده است.
در مرحله بعد ،زمان تمرکز حوضه مورد بررسی با توجه به
این رابطهها محاسبه شده است .سپس ،برآورد زمان تمرکز
بوسیله شبیهسازی دوبعدی حرکت قطرههای (پارسل) آب
از باالدست تا نقطه خروجی صورت پذیرفته است .بدین
منظور از نرمافزار  HEC-RASنسخه  5.0.7که قابلیت

Fig. 2 River Path and GPS points

شکل 2مسیر حرکت رودخانه و نقطههای برداشت شده دستگاه
GPS

زمان تمرکز واقعی به روش ردیابی محلول نمک محاسبه
شد .غلظت الزم برای تهیه محلول نمک و طول بازههای
اندازهگیری با انجام سعی و خطا به ترتیب معادل 326
گرم بر لیتر و بازه های  500متری تعیین شده است .با
ثبت زمان ورود محلول نمک در باالدست بازه و ثبت
تغییرپذیریهای زمانی غلظت (از طریق اندازه گیری
هدایت هیدرولیکی با دستگاه  ECمتر) در پاییندست
همان بازه ،فاصله زمانی ورود محلول نمک در باالدست و
به اوج رسیدن منحنی تغییرپذیریهای زمانی هدایت

شبیه سازی دوبعدی را دارد استفاده شده است .منظور از
قطرههای آب در تعریف زمان تمرکز ،دبی لبریز و یا دبی
سیالب ناشی از بارندگی با دوره بازگشت دوساله و تداوم
 24ساعته میباشد

( Perdikaris et al., 2018; Sharifi et

 .)al., 2011لذا دبی معادل دبی لبریز و دبی ناشی از
بارندگی دو ساله  24ساعته به عنوان ورودی به مدل
عددی تعریف شده و با لحاظ شبکه محاسباتی و ضریب
زبری شبیه سازی انجام شده است .شرایط مرزی در
باالدست و پایین دست مدل به ترتیب شامل دبی های
یاده شده باال و جریان یکنواخت با شیب سه درصد که
معادل شیب قسمت پایین دست آبراهه میباشد در نظر
گرفته شده است.
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 -3نتایج و بحث

با بررسی خروجیها ،معلوم شد که نتایج

در رابطههای مورد استفاده ،فراسنجههایی مانند طول

دقیقتر است به این دلیل که خود نرمافزار مقطعهای

آبراهه اصلی ،شیب و مساحت مهمترین فراسنجههایی

عرضی را به صورت صددرصد عمود بر خطالقعر رسم

هستند که در بسیاری از این رابطهها وجود دارند .در

میکند و امکان تعریف فاصلههای مشخص در آن وجود

برخی رابطهها نیز فراسنجههایی مانند شماره منحنی

دارد ،در حالی که در نرمافزار  HEC-GeoRASمقطعها

(برای مثال ردیفهای 17و19و20و ،)38ضریب رواناب

باید به صورت دستی ترسیم شود ،که این کار به دقت

(مانند ردیف  ،)35شدت بارندگی با دوره بازگشت دو ساله

چشم بستگی دارد .همچنین امکان تعریف مقطعها با

و تداوم  24ساعته (مانند ردیف های  )47 ،46 ،45و ...

فاصلههای معین نیز وجود ندارد .به منظور برآورد

مهم بوده که برای برآورد آن ها نقشه های شماره منحنی

قطرههای (پارسل) آب برابر تعریف دوم ،با استفاده از

تهیه شده توسط اداره منابع طبیعی استان فارس و

روش  ،SCSبارندگی دوساله  24ساعته اعمال شده و

جدولهای ضریب رواناب کتابهای هیدرولوژی و تحلیل

میزان دبی  2/87متر مکعب بر ثانیه به دست آمده است.

آماری داده های بارندگی مورد استفاده شده است.

در مدل دوبعدی در مورد شرایط مرزی پاییندست

همچنین برای برآورد ضریب زبری مانینگ (که برای مثال

رودخانه ،از عمق نرمال با شیب  0/03متر بر متر استفاده

در رابطه ردیف  48مورد استفاده بوده) از روش واسنجی و

شده است .در اجرای مدل اندازه سلولهای محاسباتی از 1

مقایسه با جدولهای ضریب مانینگ و روش کاون استفاده

متر تا  20متر با زمانهای  1ثانیه تا  1دقیقه اجرا شده و

شده که جزییات بیشتر در قسمت نتایج ارائه شده است.

در نهایت با سعی و خطاهای متعدد ،اندازه سلول

با توجه به ویژگیهای هندسی حوضه علیآباد ،زمان

محاسباتی  4متر و زمان  10ثانیه برای برقراری پایداری

تمرکز با توجه به این روشها محاسبه و در جدول  1نشان

انتخاب شده است .اندازههای به دست آمده را مالک

داده شده است .الزم به یادآوری است که به منظور ایجاد

شبکهبندی در مدل قرار داده و در نهایت  3مقدار دبی

یکنواختی ،واحدهای همه رابطههای زمان تمرکز برحسب

برآوردی (برابر ردیف اول جدول شماره  )2که از دو تعریف

ساعت نوشته شده است.

کلی دبی لبریز و دبی حاصل از بارندگی دوساله  24ساعته

همانطور که بیان شد ،قطرههای (پارسل) آّب که در زمان

به دست آمده ،هر کدام به صورت جداگانه برای

تمرکز مورد استفاده میباشد دو تعریف کلی دارد -1 :دبی

شبیهسازی هیدرولیکی استفاده شده است .همانطور که

لبریز  -2دبی ناشی از بارندگی دوساله  24ساعته .بر این

اشاره شد ،برای بارندگی دو ساله  24ساعته دبی معادل

مبنا در این تحقیق ،دبی مورد نیاز برای ورودی به مدل

 2/87مترمکعب بر ثانیه و برای حدود باال و پایین دبی

عددی بر مبنای هر دو تعریف باال محاسبه شده است.

لبریز به ترتیب میزانهای  2/53و  3/53مترمکعب بر ثانیه

HEC

در نظر گرفته شدند .برای برآورد ضریب زبری مانینگ از

 RASدر حالت ماندگار اجرا شده و پس از ان با اجرای

روش واسنجی استفاده شده است .بدین ترتیب که در

دبیهای مختلف ،دبی که ساحل آبراهه (کانال) را پوشش

بازدید میدانی مقطع رودخانه برداشت شده و سرعت و

میدهد ،به عنوان دبی لبریز انتخاب شده است .الزم به

دبی جریان با استفاده از روش سرعت جسم شناور به

یادآوری است که در این روش یک محدوده برای مقدار

دست آمده است .با دانستن میزانهای سرعت و مقطع

دبی گزارش شده است .با توجه به شبیهسازیهای انجام

ضریب مانینگ به دست آمده است .این روش در چند بازه

شده ،مقدار دبی لبریز بین  2/53تا  3/53متر مکعب بر

مختلف تکرار شد و در نهایت با میانگینگیری ضریب

ثانیه برآورد شده است.

زبری مانینگ معادل  0/045به دست آمده است که با

برای استخراج دبی لبریز ،درآغاز مدل یکبعدی

Civil 3D

HEC-

ضریب زبری پیشنهادی جدول کتابهای هیدرولیک نیز

 GeoRASو همچنین بوسیله  Civil 3Dانجام شده است.

سازگاری دارد .برای مثال در جدول تعیین ضریب زبری

در این پژوهش استخراج مقطعهای عرضی بوسیله
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 زمان تمرکز حوضه علیآباد با استفاده از رابطههای یاد شده1 جدول
Tc
(hr)
1.227

0.948

0.752

0.401

0.474

0.760

0.229
4.564

2.132

1.863
7.064

0.075
0.478

1.149

1.321

1.435

Table 1 Time of Concentration for Aliabad district resulted from empirical relations
Method
Row
Tc (hr)
Method
Row
Tc (hr)
Method
No.
No.
Pilgrim and Mac
33
1.592
SCSlag
17
0.377
Kirpich
Dermott
(Azizian, 2018)
(Dasturani et al.,
(Azizian, 2018)
2011)
Arizona DOT
34
0.772
SCS
18
0.0816
Kirpich
(de Almeida et al.,
(Alizadeh, 2009)
(Ghafari et al.,
2017)
2016)
TXDOT
35
0.730
SCS
19
0.402
Kirpich
(Thomason., 1994)
(Grimaldi et al.,
(Alizadeh, 2009)
2012)
California Culverts
36
0.959
SCS lag
20
0.111
Kirpich
Practice
Pensylvania
(Safavi, 2014)
(Grimaldi et al.,
(Azizian, 2018)
2012)
California Curvets
37
0.83
Corps of
21
0.490
Kirpich Tenecy
Practice(CHPW)
Engineers
(Safavi, 2014)
(Azizian, 2018)
(de Almeida et al.,
2017)
CN
38
1.303
Temez
22
1.600EChow
(Alizadeh, 2009)
05
(Perdikaris et al.,
(de Almeida et
2018)
al., 2017)
Fon cycle
39
6.073
Carter (Safavi, H,
23
1.510
Yen and Chow’s
(Safavi, 2014)
2014)
(Azizian, 2018)
Flawel
40
0.387
Johnson and
24
0.845
Chow
(Azizian, 2018)
Cross
(Azizian, 2018)
(Fang et al., 2008)
Haktanir and Sezen
41
0.477
Kerby
25
0.899
Williams
(Perdikaris et al.,
(Williams, 1922)
(Gericke and
2018)
Smithers, 2014)
Simas and Hawkins
42
0.704
Kerby (Ghafari et
26
1.285
Williams
(Azizian, 2018)
al., 2016)
(Azizian, 2018)
Sheridan
43
1.067
Hathaway
27
1.284
Bransby William
(Azizian, 2018)
(Mirzayi and
(de Almeida et
Raoof, 2015)
al., 2017)
Zomorodi
44
0.489
Kerby Hathaway
28
1.262
Bransby William
(Azizian, 2018)
(Alizadeh, 2009)
(Safavi, 2014)
Corps of Engineers
45
0.342
Kerby Hathaway
29
0.961
Bransby William
(Michailidi et al.,
(Azadnia et al.,
(Razmjuie et al.,
2018)
2009)
2012)
Morgali and Linsley
46
0.473
Pickerin
30
0.213
Basso
(Michailidi et al.,
(Azizian, 2018)
(Azizian, 2018)
2018)
Kadoya and
47
0.499
Picking
31
0.857
Ventura
Fukushima
(de Almeida et
(de Almeida et al.,
(Michailidi et al.,
al., 2017)
2017)
2018)
NRCS
48
0.948
Pasini
32
0.041
Espey
(Dasturani et al.,
(de Almeida et al.,
(USDA Natural
2011)
2017)
Resource
Conservation
Service, 2010)

) زمان تمرکز ناشی از شبیهسازی هیدرولیکی (بر حسب ساعت2جدول
Table 2 Time of concentration resulted from hydraulic simulation (hr)
2D Model Simulation with 3.53
2D Model Simulation with 2.53
2D Model Simulation with 2.87
m3/s
m3/s
m3/s
1.8

2.217
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کتاب هیدرولیک آبراهههای باز ) ،(Chow, 1959ضریب

شده است .ستون اول این جدول دبی ناشی از روش

 0/045برای رودخانههای طبیعی کوچک با ویژگیهایی

و ستون دوم و سوم باندهای پایین و باالی دبی لبریز هستند.

چون مسیر نامستقیم و ناهموار که همسان با شرایط

الزم به یادآوری است که زمان تمرکز اندازهگیری شده

رودخانه مورد بررسی میباشد ،پیشنهاد شده است.

بوسیله ردیاب محلول نمک برابر روش یاد شده معادل

همچنین برابر روش کاون ) ،(Chow, 1959و با در نظر

 1/75ساعت به دست آمده است .برای بررسی میزان دقت

گرفتن شرایط رودخانه مورد بررسی و لحاظ جنس مصالآ

هر یک از روشهای محاسبه زمان تمرکز در مقایسه با

جزئی،

دادههای اندازهگیری ،میزان خطای هر روش با استفاده از

تغییرپذیریهای سطآ مقطع کم ،بازدارندههای ناچیز

شاخص آماری درصد خطای نسبی (رابطه  )4محاسبه

موجود در مسیر ،پوشش گیاهی کم و درجه مارپیچی

) (Shahbazi et al., 2015و نتایج درجدول 3ارائه شدهاست.

جزیی ضریب مانینگ معادل  0/045نتیجه میشود .نتایج

)(4

بهدست آمده از شبیهسازی هیدرولیکی در جدول  2بیان

که در آن  REدرصد خطای نسبی Oi ،میزان مشاهده شده

درشت

برای

بستر،

درجه

بی

نظمی

 100

Oi − Pi
Oi

SCS

= RE

و  Piمیزان برآورد شده است.
جدول  3درصد خطای نسبی رابطههای زمان تمرکز
Method

Row
No.
1
2

Kirpich
Kirpich

3

Kirpich

4

Table 3 Relative errors of empirical relations of concentration time
Method
Row
RE%
Method
Row
RE%
No.
No.
TXDOT
35
55.761
SCS
18
78.394
California Culverts
36
58.182
SCS
19
95.325
Practice
California Curvets
37
45.09
SCSlag
20
76.999
)Practice(CHPW
CN
38
52.471
Corps of
21
93.655
Engineers

RE%
56.956
77.027
72.846

Kirpich
Pensylv
ania
Kirpich
Tency
Chow
Yen and
Chow’s
Chow
William
s
William
s
Bransby
William
Bransby
William
Bransby
William
Basso
Ventura

71.912

22

Temez

25.347

39

Fon Cycle

86.897

99.999
13.515

23
24

51.623
48.491

25
26

Carter
Johnson and
Cross
Kerby
Kerby

247.843
77.840

40
41

Flavel
Haktanir and Sezen

161.379
22.124

72.654
59.703

42
43

Simas and Hawkins
Sheridan

6.722
304.606

26.398

27

Hathaway

38.882

44

Zomorodi

95.677

26.44

28

27.708

29

80.432

46

Morgali and Linsley

34.169

44.948

30

Kerby
Hathaway
Kerby
Hathaway
Pickerin

71.996

45

Corps of Engineers

72.634

72.898

47

87.788
50.899

31
32

Picking
Pasini

71.436
45.729

48
49

Kadoya and Fukushima
Kirpich
NRCS
2D Simulation with 2.87
m3/s

24.335

16

Espey

97.632

33

Pilgrim and
Mac Dermott

29.716

51

2D Simulation with
2.53m3/s

26.976

17

SCSlag

8.829

34

Arizona DOT

45.707

52

2D Simulation with 3.53
m3/s

3.093

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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56.437

17.818
20.275
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برابر با جددول بداال ،تعدداد  5مدورد خطدایی کمتدر از 20

آبراهه باز تقسدیم میگدردد .جریدان ورقدهای در باالدسدت

درصد در مقایسه با زمان تمرکدز انددازهگیری شدده دارندد

حوضه جاییکه هنوز آبراهه مشخصی دیده نمیشدود و بده

(ردیفهدددای  52و  42و  17و  7و .)48همدددانطور کددده

طول تقریبی  30متر (  100فوت) پیشنهاد میشود .پدس

مشاهده میشود از بین روشهای تجربی ،رابطه شماره 42

از آن جریان متمرکز سدطحی ایجداد میشدود کده سدطآ

بددا درصددد خطددای نسددبی  6/722از بددین همدده رابطددهها،

مقطع مشخص و عمقی بین  3تدا بیشدینه  15سدانتیمتر

کمترین خطا را دارا بوده و بسیار نزدیکتر به زمان تمرکدز

دارد .در جریان آبراهه باز سطآ مقطع آبراهده بده روشدنی

واقعی ناشی از پیمایش محلول نمک میباشدد .ایدن رابطده

مشددخص میباشددد .در حوضددههای بددزر

آبراهدده بدداز بددا

افزون بر دارا بودن سه فراسنجه اساسی به طور هدمزمدان،

عکسهای ماهوارهای نیز به آسانی قابل مشاهده اسدت .در

فراسنجه ضریب نگهداشت سطحی را هم دارا میباشد کده

این منطقه سرعت جریان به وسیله رابطه مانیندگ بدرآورد

بیان کننده اهمیت زیاد وجود فراسنجه ضدریب نگهداشدت

میشود .همانطور که مشاهده میشود دقت این رابطده در

سطحی در کنار سده فراسدنجه اساسدی بدوده و در بدرآورد

حدود  82درصد میباشد .یکی از نقطههای قوت این رابطه

دقیق زمان تمرکز موثر میباشد .به ترتیدب پدس از رابطده

دخیل شدن ضریب زبری در برآورد زمان تمرکز میباشد.

شماره  ،42بهترین رابطه تجربی برای حوضه آبریز علیآباد

در رابطههای تجربی ،طول آبراهده اصدلی ،شدیب متوسدط

رابطه شماره  17با درصد خطای نسبی  8/829مدیباشدد.

آبراهه اصلی و مساحت حوضه ،سده فراسدنجه اساسدی در

در این رابطه عامل طول ،شدیب و شدماره منحندی دخیدل

محاسبه زمان تمرکز میباشدند کده در بیشدتر رابطدههای

میباشند که نمایندهای از میدزان نفدوذ و جدذب سدطحی

تجربی استفاده شدهاندد .اگرچده در رابطده  SCSفراسدنجه

هستند .البته الزم به یادآوری است که در رابطه شماره 20

مساحت به کار گرفته نشده است ،امدا ایدن رابطده در بدین

هم به صورت همانند هر سده فراسدنجه موجدود در رابطده

رابطههای به کدار گرفتده شدده ،بدرآورد نزدیدکتری را بده

شماره  17استفاده شدهاند .تفداوت ایدن دو رابطده در فدرم

مقدار واقعی نشان داده است .این موضدوع نشداندهنده آن

نوشتاری و توانهای مدورد اسدتفاده فراسدنجهها میباشدد.

است که شمار فراسنجههای موثر بیشتری در این رابطه به

رابطدده شددماره  20دارای درصددد خطددای نسددبی 45/09

کار گرفته شده و نتایج مطلدوبتری را بده همدراه خواهدد

میباشد که این میزان با وجدود دارا بدودن فراسدنجههدای

داشت .این رابطه برای محاسبه زمان تمرکز حوضه افدزون

همانند ،بسیار بیشتر از میدزان خطدای رابطده شدماره 17

بر فراسنجههای طول آبراهه اصلی و شیب متوسط آبراهده

است .در رابطه شماره  7افدزون بدر شدیب و طدول مسدیر

اصلی CN ،را به کار برده است که این فراسنجه ،بدا توجده

جریان ،عامل مقاومت در برابر جریان یا ضریب مانینگ نیز

به پوشش خاک ،وضعیت هیدرولوژیکی ،و همچندین گدروه

وجود دارد کده خدود بیدان کنندده اهمیدت ضدریب زبدری

هیدرولوژیکی خاک محاسبه میشود.

مانینگ در محاسبه زمان تمرکز مدیباشدد .البتده الزم بده

همانطور که مشاهده میشود ،برخالف بیشدتر روشهدای

یادآوری اسدت کده ایدن فراسدنجهها بده طدور همانندد در

تجربی ،روش شبیهسازی دوبعدی در مقایسه با روشهدای

رابطههای شماره  28و  44نیز اسدتفاده شدده کده میدزان

تجربی دارای دقت خوبی میباشد .به طوری که کمتدرین

خطای این دو رابطه به ترتیب برابر بدا  71/996و 95/677

خطا مربوط به یکی از بانددهای دبدی لبریدز اسدت (ردیدف

میباشد .تفاوت این سه رابطه در توانهدای اسدتفاده شدده

 .)51علت این موضوع را میتوان به لحاظ عوارض ،زبدری،

برای هر فراسنجه میزان اعمال ضریب زبری است.

شیب موضعی و … در مدل عددی مرتبط دانسدت کده در

رابطه  48معروف به  NRCSنیز یک رابطه معتبر میباشدد

رابطههای تجربی مورد غفلت قرار می گیرد .سابقا به علدت

کدده شددمار فراسددنجههای زیددادی در محاسددبه آن دخیددل

محدودیت اطالعات و امکانات ،محققان با بررسدی شدماری

هستند .در این رابطه حرکت جریان در حوضه آبریز به سه

محدود از حوضههای آبریز ،زمدان تمرکدز را بده فراسدنجه

قسمت جریان ورقهای ،جریان متمرکدز کمعمدق و جریدان

شیب متوسط جریان با توان  ،n1مساحت حوضه بده تدوان
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 n2و  ...ارتباط داده و در نهایت ،یک رابطه تجربی متناسب

دوم را میتوان در این دانسدت کده مددلهای مختلدف بدر

با حوضههای مورد بررسی ارائه مدیدادندد .امدا امدروزه بده

مبنای مفهومهای مختلف و حتدی تعریفهدای مختلدف از

دلیل اینکه امکاناتی مانند  DEMو مدل دوبعدی رایگدان

زمان تمرکز به وجود آمدهاند ،و سومین دلیل را میتوان به

وجود دارد ،به جای استفاده از رابطههای تجربی مدیتدوان

فراسنجههای محدودی که در بیشدتر ایدن روشهدا مدورد

قطرههای (پارسل) آب را به طور مستقیم شبیهسازی کرده

توجه قدرار گرفتهاندد مدرتبط دانسدت .بدا بررسدی بیشدتر

و مدت زمان تمرکز را برآورد کرد .محاسبه زمان تمرکز به

رابطهها به این نکته میتوان پی برد که مدت زمان تمرکدز

این روش سبب میشود از اطالعاتی استفاده شدود کده در

به دست آمدده از روابدط تجربدی بده شدمار فراسدنجهها و

این فرمولها وجود نداشته و شامل فراسنجههای بیشدتری

ماهیت آنها بستگی دارد.

اسددت .همددان طددور کدده اشدداره شددد ،در مدددل دوبعدددی

نتایج ناشی از شبیهسازی مدل دوبعدی  HEC-RASنشان

فراسنجههایی مانند شیب واقعی و موضعی ،ضدریب زبدری

میدهد که شبیهسازی زمان تمرکز حاصدله بدا اسدتفاده از

مانینگ و همچنین عوارض واقعی حوضده در نظدر گرفتده

دبیهای به دست آمده از روش  SCSو همچندین هدر دو

مددیشددود .ایددن مدددل در واقددع بددا اسددتفاده از معادلددههای

دبی لبریز ،از حدود  3/093درصد تا حدود  26/976درصد

پیوستگی و مومنتم قطرههای (پارسل) آب را شدبیهسدازی

متغیر است ،که در مقایسه با روشهای تجربی که در ایدن

میکند .بنابراین بر خدالف رابطدههای تجربدی کده هریدک

تحقیق تا بیش از  %300خطا دارند ،قابل قبول مدی باشدد.

برای اقلیمی خاص و حوضههای با اطالعات هندسدی ویدژه

به این ترتیب استفاده از مدل دوبعددی  HEC-RASنتدایج

توسعه یافته اند ،برای هر حوضهای قابل کداربرد میباشدد.

بسیار خوبی را در شبیهسازی زمان تمرکز ارائه داده اسدت.

ضمن اینکه امروزه اطالعات ماهوارهای موجود بدوده و ایدن

در این مدل شبیهسازی قطرههای (پارسدل) آب بدا لحداظ

امکان را فراهم میکند که به طور رایگان دادههای عوارض

پستی و بلندی و عدوارض زمدین و ضدریب زبدری صدورت

دسترسی پیدا کرد .هر چند هزینه محاسدباتی مددل هدای

میگیرد.

هیدرولیکی بیشتر از روش های ساده تجربی میباشد ،امدا

نتایج نشان میدهد که پس

فراسنجه زمان تمرکز عامل مهمی است کده ممکدن اسدت

مقدار زمان تمرکدز حاصدله از رابطده سدیماس و هداوکینز

درپددی آن در تهیدده مدددلهای هیدددرولیکی بددرای تعیددین

بسیار نزدیدکتر بده مددت زمدان تمرکدز واقعدی ناشدی از

نقشهای خطرپذیری سیل و بررسیهای همانندد اسدتفاده

پیمایش محلول نمک میباشد و عنوان بهترین رابطه برای

شود .لذا پذیرش هزینه محاسدباتی بدرآورد آن مدی تواندد

حوضه علیآباد در نظر گرفته شده است .پس از این رابطه،

توجیه پذیر باشد.

رابطههایی که پاسدخ نزدیدکتری بده مددت زمدان تمرکدز

از مددل دوبعددی HEC-RAS

واقعی ناشی از پیمدایش محلدول نمدک دارندد بده ترتیدب

 -4نتیجهگیری

عبارتاند از ،scslag :ین و چاو ،و رابطه  .NRCSهمچندین

در این تحقیق روش شبیه سدازی هیددرولیکی بده منظدور

الزم است محدودیتهای هدر رابطده سدنجیده شدده و بدا

برآورد زمان تمرکز معرفی شده و طی یک بررسی موردی،

منطقه مورد نظر مقایسه شود .از نتایج این تحقیق میتوان

ارزیابی شده است .بدین منظور درآغاز ،روشهای مختلدف

برای محاسبه زمان تمرکز حوضههای با ویژگیهای همانند

برآورد زمان تمرکز ارزیابی شد و با زمدان تمرکدز ناشدی از

اسددتفاده کددرد .همچنددین بددا توجدده بدده وجددود دادههددای

پیمایش محلول نمک در بررسی موردی در حوضه علیآباد

اندازهگیری از نتایج این تحقیق میتوان به عنوان معیداری

استان فارس مقایسه شد .فرمولهای تجربی نتایج متفاوتی

برای سنجش زمان تمرکدز در بررسدیهای هیددرولوژیکی

را نشان دادهاند ،در کل این اختالفهدا مدیتواندد ناشدی از

مشددابه اسددتفاده کددرد .بددر خددالف روش هددای تجربددی،

این واقعیت باشد که هر کدام از ایدن روشهدای تجربدی از

شبیهسازی هیدرولیکی روشی است که مدی تواندد در هدر

گردآوری دادههای منطقه خاصی توسدعه یافتدهاندد .دلیدل

منطقه استفاده شود.
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