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Abstract  
Flood assessment and forecasting its potential volume is one of the main problems of catchment managers, which needs 
more cooperation from flood forecasters, users, managers and water users in the region to prevent financial and human 
losses. The purpose of this study is to provide an appropriate solution to establish a flood forecasting system based on 
the cooperation of model developers, users and managers in order to improve management and reduce flood damage. 
In this study, to predict the flow in 5 basins of Karun 4 Dam, Seymareh Dam, Rudbar Dam, Sardasht Dam and Azad 
during seven years, meteorological maps of two models, COLA and WRF, were used to predict precipitation. The 
developed NAM simulation model led to forecasting floods in the coming days of the basin and reducing financial and 
human losses. The results of the reports indicate that 70% of the forecasts are in the observational flood range. 
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 توسعه NAMبا مدل  بارش در برآورد دبي و حجم سيالببيني هاي پيشارزيابي عملكرد مدل  

  هاي غرب)مطالعات:حوضه(محدوده  يافته
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١٤٠١/ ٠٦/ ١٨؛ تاريخ پذيرش:١١٤٠/ ٠٦/ ٠٧تاريخ دريافت:  
  

  چكيده
اساسي مديران حوضه آبريز است كه براي جلوگيري از خسارات مالي و  بيني حجم احتمالي آن يكي از مشكالتو پيش بررسي سيالب 

ف از هد بيني سيالب، كاربران آن، مديران و بهره برداران آب در منطقه دارد. دهندگان مدل پيشتر توسعهجاني نياز به همكاري بيش
 رانديم و كاربران مدل، دهندگانتوسعه يبر همكار يمبتن ليس ينبيشيسامانه پ يمناسب به منظور برقرار يپژوهش حاضر، ارائه راهكار

ودبار، ، سيمره، ر٤حوضه كارون ٥بيني جريان در در اين پژوهش، براي پيش است. البياز س ياشن بيو كاهش آس تيريبهبود مد يدر راستا
بيني بارش استفاده گرديد كه در براي پيش  COLA   WRFبيني بارش هاي هواشناسي دو مدل پيشسردشت و آزاد طي هفت سال از نقشه

ت بيني جريان و سيالب در روزهاي آينده حوضه و كاهش خسارتوسعه داده شده منجر به پيش NAMسازي نهايت خروجي آن در مدل شبيه
   ها در بازه سيالب مشاهداتي است.بينيدرصد پيش ٧٠ها بيانگر قرارگيري مالي و جاني شد. نتايج حاصل از گزارش

  WRFبيني بارش  ، پيشCOLAبيني بارش  توسعه داده شده ،پيش  NAMبيني سيالب،پيش: كليديكلمات 
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  مقدمه

سيالب به عنوان يكي از بالهاي طبيعي در سطح جهان  
- شناخت هرچه بيشتر آن براي پيششود كه ميمحسوب 

الزامي است هاي هشدار دهنده سيل امانهبيني و كمك به س
(Hoseynzade et al., 2013) .در هر  باندازه و تكرار سيال

بستگي به عوامل متعددي دارد كه حجم و زمان  مكان
از رودخانه جريان و شرايط  باالدسترواناب سطحي حوضه 

هاي ويژگي.  (Qobadian, 2008)ستا آنها ترينمهم
بارش، ذخيره، تبخير و  مانندهيدرولوژيكي حوضه ، فيزيكي

انساني منجر به تغيير نفوذ پذيري و اقدامات عوامل ، تعرق
 Kafleشود (ميخسارات وارده  و سيالبدر ميزان تشديد 

et al., 2006( .ها در بندي آناين عوامل و دسته شناسايي
 ,Vahabi)است سيالب  مديريت، از اصول اوليه حوضههر 

ها در انجام محاسبات . با افزايش كاربرد رايانه(2005
توسعه  ١٩٦٠ي از اوايل دهه مختلفيهاي مدلده، پيچي

. كنندسازي رواناب را شبيه-تا فرايندهاي بارش داده شد
رواناب -هاي هيدرولوژيكي اجزاي مختلف فرآيند بارشمدل

حوضه و  سامانهاز كل نمايي  ،كنند. مدلرا تشريح مي
هاي هيدرولوژيكي . مدلدهدرا نشان ميهاي موجود واقعيت

مهمي در مطالعه اقليم و فرآيندهاي هيدرولوژيكي ابزار 
سازي فرآيندهاي سطح شبيه كه توانايي حوضه هستند

 ,Dovonec)دارند بهبود مديريت منابع آب را براي زمين 

ريزي و توسعه منابع آب، اندازه گيري منابع در برنامه .(2000
آب موجود در سيستم رودخانه ضروري است. در هند، شبكه 

رودخانه كافي نيست و دسترسي به داده ها بسيار سنجش 
ضعيف است. در چنين شرايطي، بارش با ايجاد رابطه بين 
بارندگي و رواناب يا با استفاده از مدل مناسب رواناب، تبديل 

رواناب يك مدل رياضي -شود. مدل بارشبه توليد رواناب مي
اب كند و بين بارش و رواناست كه حوضه آبريز را توصيف مي

كند. به طور معمول، يك مدل رواناب ارتباط برقرار مي
شود، بارندگي هنگامي كه بارش به عنوان ورودي داده مي

 .(Das, 2012)كند هيدروگراف رواناب سطحي را توليد مي
هاي ها اطالعات بارندگي وجود دارد اما دادهدر اكثر مكان

رواناب  -سازي بارشرواناب در دسترس نيست. مدل
هاي گيري در مورد سياستالعاتي را براي تصميماط
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.   (Chander and Prasad, 2014)دهد مديريت آب ارائه مي
مفهومي و  رواناب، مدل -هاي بارشيكي از كارآترين مدل

توان به هاي اين مدل مياست. از ويژگي  NAMيكپارچه 
دقت و سرعت پردازش باال در كنار استفاده از پارامترهاي 

هاي هيدرولوژيكي براي ه هواشناسي اشاره كرد. مدلاولي
 هايو داده بيني دبي رودخانه نياز به اطالعاتپيش

مدل . (Goharnejad et al., 2017)هواشناسي دارند 
 اسيرواناب را در مق-شبار يندهايفرآ NAM يكيدرولوژيه

از ماژول  يبخش NAMكند. يم يسازهيحوضه شب
رودخانه را  يمدل ساز ستمي) سRRرواناب (-يبارندگ

  دهد.يم ليتشك
 ياريبه طور گسترده در بس NAM يكيدرولوژيمدل ه 

و  يكيدرولوژيمختلف ه يهاميبا رژ زيآبر يهااز حوضه
مختلف در سراسر جهان استفاده شده  ييآب و هوا طيشرا

 هايسامانه يدر ارتباط با برقرار .(Madsen, 2000) است
مختلف  يدر كشورهاآن  بيني¬پيشو  ليهشدار س

تا حد زيادي صورت گرفته است  مختلفي يهاهشوپژ
امه جلوگيري از خسارت مالي و جاني به همراه دارد كه در اد

بيني حجم سيالب و كاهش مطالعات انجام شده براي پيش
  شود.خسارت اشاره مي

 درگزارشي  (Werneret al., 2016)ورنر و همكاران  
 ينيبشياطالعات پ ديياستفاده از تأ ليمورد پتانس

 بيني سيالبي با همكاري ديگر ذينفعان از پيشكيدرولوژيه
و كاهش  ينيبشيپ نديدر فرآ يريگ ميبهبود تصم يبرا

 ساير ركنادر  هاي عدديمدل . ارائه نمودند خسارات
راداري در  يهااي و دادهارهماهو يروتصا مانند ت،مكاناا

- سالو در  موثري داشته نقش هابينيپيش كيفيت افزايش

 يهاروش جملهاز ند. اگرفته ارقر توجه ردمو هاي گذشته
 ١WRF لمد به انتوميكنندگان بينيپيش توجه ردمو

 يهش جووپژ ملي نمازسا ريهمكا با لمد ينا دكر رهشاا
٢NCAR توسعه مريكاييآ هنشگاو دا مؤسسه ١٥٠و حدود 

   . (Pennelly et al., 2014)ست ا يافته
با استفاده از   (Rauofi et al., 2013)رئوفي و همكاران 

رواناب حاصل از ذوب برف، آب  NAMسازي مدل شبيه
معادل برف و مساحت سطح پوشش برف را تعيين نموده 
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بنديردهكه در اين پژوهش با انتخاب آستانه دمايي مناسب و 
ارتفاعي حوضه، سطح پوشش برف در هر رده ارتفاعي  

ش سازي ذوب برف را نمايتعيين شد كه نتايج مطلوبيت شبيه
  دهد.مي

دو  (Aherwar and Aherwar, 2019)آهروار و آهروار  
را براي مطالعه رفتار   NAMو  SCS-CNمدل مفهومي 

سازي شده هيدرولوژيكي رودخانه توسعه دادند. مقادير شبيه
هاي مشاهده شده كه تناسب خوبي را نشان مي دهد، با داده

دهد كه مدل اي دو مدل نشان ميمقايسه شد. مطالعه مقايسه
NAM  بر مدلSCS-CN تري دارد و براي برتري بيش

نه شيپرا در ماديا پرادش مطالعه هيدرولوژيكي حوضه رودخا
 Hafezparast  در هند مناسب است. حافظ پرست و همكاران

et al., 2013)(  پس از كاليبره مدلNAM هاي جريان با داده
گيري شده به بررسي پيك و جريان ماهانه حوضه اندازه

رودخانه ساريسو در شمال غرب ايران پرداختند. نتايج پيك 
،  ٢٠٠٣سازي شده در ماه هاي فوريه در سال جريان شبيه

متر  ٦,١٣و  ٩,٣٥،  ٦,٣٢با مقادير تقريبي  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦
به دست آمده  R2مكعب در متر مربع به ترتيب رخ مي دهد. 

 Kumar)است. كومار و همكاران  ٠,٧٤در طول اين مطالعه 

et al., 2019)  از روش هيدرولوژيكي مفهوميMIKE 11 

NAM سازي رواناب براي حوضه ه يك مدل شبيهبراي توسع
آرپا حوضه رودخانه سئوناس در چاتيسگر هند استفاده 

دهد كه نمودند. نتايج كاليبراسيون و اعتبارسنجي نشان مي
ها قادر به تعريف روند رواناب بارندگي حوضه و در مدل آن
رواناب روزانه است. در نهايت نتايج مدل  بيني¬پيشنتيجه 

- بيني رواناب در حوضه آرپا نشان ميبراي پيش توسعه يافته

دهد كه توانايي توسعه و مديريت منابع آب يكپارچه در 
  مقياس حوضه وجود دارد.

پژوهشي با  (Sajadi et al., 2020)سجادي و همكاران  
هدف ارزيابي عملكرد مدل بارش رواناب هيدرولوژيكي 

سازي ميزان جريان در شبيه MIKE11 NAMمفهومي 
با  NAMروزانه در حوضه آبريز گنبد انجام دادند. مدل 

هاي جريان سه ايستگاه هيدرومتري حوضه استفاده از داده
آبريز گنبد كاليبره و اعتبارسنجي شد. بر اساس نتايج، مدل 

MIKE 11 NAM سازي ميانگين جريان توانايي شبيه
را دارد. لوليانا و پاتل  روزانه و ميانگين حجم جريان

Loliyana and Patel, 2015) (  از مدلMIKE11 NAM 
سازي سازي رواناب جريان حوضه پورنا بر اساس بهينهدرشبيه

) و خطاي ميانگين مربع ريشه WBL ٪درصد تعادل آب (
)RMSE استفاده نمودند. عملكرد مدل با استفاده از (

نتايج نشان داد كه  هاي عملكرد آماري ارزيابي شده وشاخص
ها را به طور رضايت تواند هيدروگرافمي مدل كاليبره شده

سازي كند. بخشي براي ساالنه، ماهانه و روزانه شبيه
 MIKE) از مدل  (Aredo et al., 2021آردو و همكاران 

11 NAM  در حوضه آبريز شايا در اتيوپي استفاده نموده و
نه پارامتر مدل با استفاده از بارندگي مشاهده شده، تبخير و 

) ٢٠٠٨-١٩٩٠جريان مشاهده شده در طول كاليبراسيون (
هاي مدل بهينه شد. اعتبارسنجي مدل با استفاده از داده

 انجام شد. در نهايت نتايج ٢٠١٥تا  ٢٠٠٩مستقل براي دوره 
نشان داد كه يك رابطه بسيار خوب بين رواناب مشاهده شده 

 Jayapadmaو محاسبه شده وجود دارد. جاياپادما و همكاران 

et al.,2018)هاي) در مطالعه اي بر تعيين عملكرد مدل 
سازي در شبيه MIKE 11 NAMمفهومي بارش رواناب 

پارامترهاي هيدرولوژيكي حوضه رودخانه جين، سريالنكا با 
هاي حوضه متمركز هاي ميداني محلي و دادهاستفاده از داده

سازي شده نشان دهنده رابطه مستقيم با شدند. رواناب شبيه
دبي مشاهده شده است كه با كارايي معقول و دقيق براي 

سازي شده ساتكليف و نسبت حجم رواناب شبيه-كارايي نش

 دييأت نيارتباط ببه تخليه مشاهده شده تأييد شده است. 
- شيپ تيفيك يابيروند ارز يعني، يكيدرولوژيه ينيبشيپ
و  ينيبشيپ يهاو بهبود سامانه يكيدرولوژيه يهاينيب

 .شد يبررسبا دقت و كيفيت بااليي كاربران  ماتيتصم
 نفعانيذ يهاينيبشي، تناسب استفاده از پتيفيك يابيارز

و افراد در معرض خطر  يعيمنابع طب رانيمانند مد ريتحت تأث
متمركز است.  تيفيك يهابر جنبه دييكند. تأيم يابيرا ارز

- يقرار م يو علم ي، اقتصاديدر سه دسته ادار دييتأ ليدال
و كاربرد  ديياز تأ يپس از آگاه(Welles et al., 2007).  رديگ

 ينيبشياطالعات پ دييتأ يرا برا يديشد ميلآن، كاربران 
گذشته به  ينيبشيگزارش از عملكرد پدهند. نشان ميشده 

 وكاربران  يتوسعه در نظرسنج تياولو نيباالتريكي ازعنوان 
عضو  يكشورها يدرولوژيه ينيبشيپ هايآژانس ياعضا
و  در حال افزايشاروپا  ليس يآگاه سامانه واروپا  هياتحاد

با توجه ). (Hartmann et al ., 1999است  توسعه در مناطق
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 در يگذارهيتر از سرماكم اريآن بس يدگيچيپ نكهيبه ا
   .)(Pagano, 2014است  يكيزيبهبود مدل ف

بيني عددي اي پيشهاي منطقهضرورت استفاده از مدل
ه ب، است الزامي سيالب امريبيني براي صدور پيش بارش

- نوعها در جهان بهبود يافته و متكه هر ساله اين مدلطوري

ي از كشور ايران استفاده عملياتي و تحقيقاتشوند. در تر مي
بيني عددي وضع هوا در چند سال اي پيشهاي منطقهمدل

ي اخير متداول شده است. با وجود اين در كشور هنوز پژوهش
ه نتايج ها با توجه ببينيبراي راستي آزمايي و تاييد اين پيش

- حاصل و تصميم مديران و كاربران استفاده كننده از پيش

ني هاي ارائه شده صورت نگرفته است و وجود منبعي بي
 هاي آينده براي كاهش زيان وموثق براي آگاهي از سيالب

در اين هاي وارده بسيار حائز اهميت است. لذا خسارت
هاي حاصل به بررسي و مقايسه ميان نتايج سيالب پژوهش
 ١٣٩٣-٠٠هاي آبي طي سال WRFو  COLAهاي از مدل

، ٤برداري كارونسدهاي در حال بهرهدر حوضه آبريز 
  سيمره، رودبار، آزاد و سردشت پرداخته شد.

  

  ها مواد و روش
  بيني بارش و روانابمدل پيش

براي استفاده  WRF و COLA پس از انتخاب دو مدل
سازي رواناب افزاري براي شبيهبارش نياز به نرم ينيبشيپاز 

داشته كه در اين پژوهش از نرم افزار تخصصي شركت دانش 
ريزي پايه NAMبنيان پايشگر تدبير افزاركه بر اساس مدل 

 يهامدل و توسعه داده شده استفاده شده است.
هستند كه  يكل ينيقوان يبه طور معمول حاو يكيدرولوژيه

اين  .رواناب است در ريو تبخ ،مربوط به بارش، ذوب برف
- است كه به صورت كمي شبيه ايمدل ذخيره مدل يك

هاي نمايد و با استفاده از ميزان آب موجود در اليهسازي مي
كند. اين مدل از چهار سازي ميمختلف زمين شروع به شبيه

مخزن و سه جريان كه با هم در ارتباط هستند تشكيل شده 
 مخزن زيرين -٢مخزن برف  -١مخزن عبارتند از:  ٤كه 

مخزن آب زيزميني  -٤مخزن سطح خاك  -٣اليه خاك 
موجود در حوضه و سه جريان مورد استفاده نيز شامل 
جريان سطحي، زير سطحي و جريان آب زيرزميني است. از 

 -هاي هواشناسي مانند بارش، تبخيرطرفي مدل نياز به داده
 به  تعرق و دما داشته كه پس از اجراي آن جريان خروجي 

شود. زماني روزانه براي كاربر نمايش داده ميصورت سري 
توسعه داده شده در مجموعه نرم افزاري  NAMدر مدل 

سيالبنما از كاليبراسيون خودكار براي پارامترهاي مدل با 
استفاده شد كه نتايج نسبتًا مطلوبي حاصل  SCE الگوريتم

اين مدل با استفاده از  نيهمچن. (Eslami et al., 2003)شد 
 زيحوضه آبر يهايژگياز و برگرفته مشاهده شده يپارامترها

مشاهده شده  يداده ها بااست كه  يمفهوم يو پارامترها
در واقع اين مدل از كاليبراسيون  شوند. يم ميتنظ يمحل

بيني دادهاي شش روزآينده استفاده زمان واقعي براي پيش
هاي كند و با استفاده از جريان مشاهداتي و دادهمي

مقادير دبي در  بيني¬پيشهواشناسي اقدام به محاسبه و 
كند. نتايج رواناب حوضه بطور مفهومي به جريان آينده مي

شوند كه سطحي، جريان زيرسطحي و دبي پايه تقسيم مي
بيني ها مجموع اين سه جريان را به عنوان پيشدر گزارش

سيالب به مديران شركت مديريت و توسعه منابع آب و نيرو 
گردد تا تصميمات الزم در جهت مديريت ايران ارائه مي

سيالب اتخاذ نمايند. تجمع برف و ذوب آن از فرآيندهاي 
هايي هستند كه تجمع برف مهم هيدرولوژيكي در حوضه

مانند يك مخزن عمل مي نمايد. در فصول سرد بارش 
هاي گرمتر شده و در طول دورهبصورت برف در مخزن جمع 

شود. براي محاسبه ميزان ذوب برف به مي به تدريج ذوب
هاي دما و ميزان حجم برف تجمع يافته روي ارتفاعات داده

نياز است. ذوب برف از روش نيمه توزيعي عمومي كه حوضه 
را به تعدادي ناحيه با پارامترهاي مجزا تقسيم كرده و در هر 

نمايد استفاده شده است. در ناحيه ذوب برف را محاسبه مي
بارش برف و ذوب آن وابستگي به تغييرات دمايي در مدل 

حوضه داشته و براي تعيين شكل بارش اتفاق افتاده در يك 
شود اي در نظرگرفته ميرده ارتفاعي، درجه حرارت آستانه

  گردد.كه خود نيز در پردازش واسنجي خودكار محاسبه مي

  
  منطقه مورد مطالعه

سد در حال بهره  ٥اين پژوهش از حوضه آبريز در 
، سيمره، سردشت، رودبارلرستان و آزاد كه ٤برداري كارون

در غرب و شمال غرب كشور قرار دارند استفاده شد. به لحاظ 
زير حوضه نام برده شده قسمتي  ٥اي هر تقسيمات حوضه

).١(شكل  دهنداز حوضه بزرگ خليج فارس را تشكيل مي
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  هاي آبريز مورد مطالعهموقعيت حوضه -١شكل

  

- شيپهاي در اين پژوهش از اطالعات هواشناسي و مدل
، ٤براي سه حوضه آبريز كارون  ٩٣-٩٤از سال آبي  ينيب

براي حوضه آزاد تا پايان  ٩٤-٩٥سيمره و رودبار و از سال 
مورد استفاده قرار گرفت تا جريان خروجي  ٩٩-٠٠سال آبي 

 ينيبشيپي شود. براي آنكه بتوان پس از نيبشيپمحاسبه و 
بايست جريان از خطرات ناشي از سيالب جلوگيري كرد مي

از يك سامانه مناسب ايجاد نمود. بنابراين همكاري با طيفي 
ها تعامل ايجاد بينيكننده از نتايج پيش استفاده كاربران 

بهبود  ارائه شده، اطالعات دييتأ يسازمفهومنموده و با 
به عنوان نقطه  گردد.حاصل مي ينيبشيپ نتايج ياثربخش

 - ميتصم - بينيپيش"از مدل  در اين پژوهششروع، 
  كيبه عنوان   "بينيپيش" نجاي. در اشداستفاده  "پاسخ

مدل و  توسعهاز جمله  نديفرا نيواحد شامل چند نديفرآ
 كي نديفرآ جهيشود. نتيمسازي ي مدلزمان واقعبيني پيش
حساس  ميتصم كيشود تا ياطالع داده م مدير به بينيپيش

- شيپ سامانههدف  اطالع دهد. با توجه بهرا  ينيبشيپ براي
هشدار آب تا  هايدريچهارتفاع باالتر از تواند يم سيل، ينيب

انتخاب آگاهانه  تغيير يابد اما با ليجامعه در معرض خطر س
نقش  ٢. شكل استمتفاوت  پيشگيري نتايجانجام  يبرا
 نيو همچن پاسخ – ميتصم - ينيبشيپ نديرا در فرآ دييتأ

دهد. ينشان مهم  كنارو مشاهده در  توسعه مدل يندهايفرآ
 ماتيتصم اي، ينيبشيمدل، پ جينتا سهياغلب با مقا دييتأ

شود. اطالعات يبا مشاهدات انجام مشده  ينيبشيحساس پ
 مدل،  ندگاندهموارد به توسعه نيا تيفيمربوط به ك

- ينيبشيپ پاسخ، -ميتصم-ينيبشيپ سامانهطراحان 
 نيهدف ا .شوديمنتقل م رندگانيگ ميتصم ايكنندگان و 

و كاربرد آن را  ينيبشيصحت پ براساس  مديرانه است ك
ترين آسيب را مطالعه كم مورد  مناطق  تا  بهبود بخشند

  شوند. متحمل
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  بينياطالعات در روند كار و پيشنقش تاييد  -٢شكل 

   نتايج و بحث
 و  COLAهاي مدل پس از دستيابي به هريك از نقشه

WRFبيني پيشتوان ميروز آينده را  ٥و  ٦ بارش ترتيب به
سيالب با توجه به بيني شگزارش پيارائه در زمان  .نمود

بيني پيششده دو مقدار  ينيبشيميزان بارش و دماي پ
باالتر از معمول بارش (حالت  ينيبشيپمعمول بارش و 

- بيني معمول دما و پيشبدبينانه) و همچنين براي دما پيش

بيني باالتر از معمول دما(حالت بدبينانه) در نظر گرفته مي 
- هاي پيششود. حالت بدبينانه در واقع ميزان خطاي مدل

داده تا در صورت افزايش را كاهش  COLA و WRFبيني 
مقادير  بارش تاثير آن در سيالب مشخص شده باشد و از 

تري از برف شده و طرفي افزايش دما باعث ذوب حجم بيش
يابد. در نهايت از تركيب جريان رودخانه حوضه افزايش مي
توسعه داده شده  NAMبارش و دما براي ورودي مدل 

سيالب  ينيبشيي پاستفاده نموده كه چهار ستون دبي (برا
روزه)  ٥يا  ٦ بينيپيش WRF يا  COLAبسته به نوع نقشه 
حجم كه در نهايت مجموع  شده گزارشبه عنوان خروجي 

ترين كوچك گزارش ارائه شدهمحاسبه مي شود. در  سيالب
ترين مجموع حجم محاسبه شده، به عنوان بازه و بزرگ

سيالب كه با  سيالب در نظر گرفته شده است.  بنابراين بازه
- ترين و بيششده در واقع از كم ارائهبيني عنوان حجم پيش

به  بيني شدهپيشترين مجموع حجم سيالب در روزهاي 
، ٤حوضه كارون  ٥در اين پژوهش براي هر  .آيددست مي

هاي آوري دادهرودبار، سردشت و آزاد اقدام به جمع سيمره، 
جريان رودخانه نموده و با تعرق و  -شاهداتي بارش، دما، تبخير

بيني شده مقايسه گرديد. براي باال بردن مقادير جريان پيش
ها زماني كه مجموع حجم سيالب ضريب اطمينان به گزارش

بيني شده قرار مشاهداتي در بازه مجموع حجم سيالب پيش
استفاده شده است اما اگر در بازه مورد گرفت از نتيجه صحيح  

درصد از باال افزايش  ٢٥توان بازه را به ميزان نظر قرار نگرفت مي
تري را بيني بزرگبا اين عمل بازه پيشو از پايين كاهش داد تا 

سيالب مشاهداتي در داخل تحت پوشش قرار دهد. بنابراين، اگر 
در داخل بازه  اصالحيسيالب با تاثير ضريب  يابازه قرار گيرد 

صورت دو حالت پيش است در غير اين صحيح  قرار گرفت، نتيجه
. مي آيد كه يا عدد سيالب مشاهداتي بيشتر يا كمتر از بازه است

و سيالب بود كه گزارش با شكست مواجه شده و  اگر عدد كمتر
شود اما اگر مقدار سيالب نتيجه مي گزارش شده دسته باال

عنوان سيالب  و از استتر بود گزارش غلط مشاهداتي بيش
در بررسي دو مدل شود. يستفاده ماگزارش شده دسته پايين 

- زماني كه ميزان بارش پيش WRF  وCOLA هواشناسي 

مورد مطالعه  هايميليمتر در حوضه ٣٠تر از شده بيشبيني
بيني اقدام به ارائه و تحليل وضعيت است كارشناسان پيش

كنند. بررسي و مقايسه  آتي جريان رودخانه در منطقه مي
كه  آن است  هواشناسي بيانگر بينيعملكرد دو مدل پيش

هاي گزارش )  ميزان١٣٩٥-١٤٠٠سال آبي اخير ( ٥در 
تر است از لحاظ كميت  بيش COLAارائه شده از مدل 

).١(جدول 
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 WRF و COLA بررسي ميزان تعداد گزارش ارائه شده از دو مدل  -١جدول 

 
COLA  WRF  

  

  سال آبي
تعداد 
كل 

  گزارش

تعداد سيالب 
گزارش شده 

  صحيح

تعداد سيالب 
گزارش شده 
  دسته پايين

تعداد سيالب 
گزارش شده 

  دسته باال

تعداد كل 
  گزارش

تعداد سيالب 
گزارش شده 

  صحيح

تعداد سيالب 
شده گزارش 

  دسته پايين

تعداد سيالب 
گزارش شده 

  دسته باال
                  

١  ٠  ٢  ٣ ١٩ ٢ ٢٤ ٤٢  ١٣٩٩-٠٠  

٧  ٠  ١٠  ١٧  ٢٤  ٢  ٥٥  ٨١  ١٣٩٨-٩٩  

٤  ١  ١٠  ١٥  ١٥  ٥  ٦١  ٨١  ١٣٩٧-٩٨  

١  ٠  ٠  ١  ١١  ٥  ٢٥  ٤١  ١٣٩٦-٩٧  

٠  ٠  ٤  ٤  ٦  ٣  ٤٢  ٥١  ١٣٩٥-٩٦  
 

هاي كه تعداد گزارشمشخص گرديد  در جدول باال
هاي اخير با افزايش تعداد گزارش و در سال WRF مرتبط با

ها رابطه مستقيم داشته كه بيني سيالبافزايش حجم پيش
تري مورد دهد در زمان سيالب با حساسيت بيشنشان مي

بيني جريان دهندگان مدل و كارشناسان پيشتوجه توسعه
 تنها دو ١٣٩٩-٠٠قرار گرفته است. همچنين در سال آبي 

تر از بازه سيالب جريان رودخانه پايين بينيمورد از پيش
بيني شده است كه نشان از افزايش اطمينان به گزارش پيش

مدل در پنج  و بهبود در روند توسعه مدل است. نتايج دو 
و  COLA درصد در ٧١كننده متوسط عملكرد بيان سال 

 است كه نشان دهنده عملكرد بهتر  WRFدرصد در  ٥٩

COLA   هب نسبت  WRF ٣است (شكل.(  
  

  
  در ارائه گزارش صحيح WRF و  COLA بررسي و مقايسه عملكرد دو مدل  -٣شكل 

  

-٠٠هاي آبي طي سالها در بررسي ساالنه گزارش
گزارش به مديران و  ٤٠٤مشخص گرديد كه تعداد  ١٣٩٩
عدد  ٢٨٣كه تعداد دگان حوضه آبريز ارائه شد گيرنتصميم

اي گزارش بازه ٢٦بوده و  از آن در بازه سيالب مشاهداتي
)٢تر از سيالب مشاهداتي داشته است (جدولمك
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  هابيني جريان رودخانهررسي نتايج ساالنه پيشب -٢جدول 
  

تعداد سيالب گزارش   تعداد كل گزارش  سال آبي رديف
  شده صحيح

تعداد سيالب گزارش 
  شده دسته پايين

تعداد سيالب گزارش 
  شده دسته باال

            
٢٠  ٢  ٢٦  ٤٨  ١٣٩٩-٠٠  ١  
٣١  ٢  ٦٥  ٩٨  ١٣٩٨-٩٩  ٢  
١٩  ٦  ٧١  ٩٦  ١٣٩٧-٩٨  ٣  
١٢  ٥  ٢٥  ٤٢  ١٣٩٦-٩٧  ٤  
٦  ٣  ٤٦  ٥٥  ١٣٩٥-٩٦  ٥  
٥  ٤  ٢٥  ٣٤  ١٣٩٤-٩٥  ٦  
٢  ٤  ٢٥  ٣١  ١٣٩٣-٩٤  ٧  

  ٩٥  ٢٦  ٢٨٣  ٤٠٤  جمع
  

ترين توان نتيجه گرفت كه بيشبا مشاهده جدول مي
 ١٣٩٧-٩٨و  ١٣٩٨-٩٩تعداد گزارش به ترتيب در دو سال 

به كل باالترين درصد گزارش صحيح ت، اما اس ارائه شده
). ٤است (شكل ١٣٩٥-٩٦گزارش مربوط به سال آبي 

  
  

  
 ساله ٧گزارش سيالب هاي صحيح در بازه زماني   -٤شكل 

 

هاي صحيح به كل ازمقايسه و بررسي نسبت گزارش
- تفكيك ماه مشخص شد كه در ماه بهمن بيشها به گزارش

هاي ديگر در سال به ماه صحيح نسبت  ترين تعداد گزارش
  ). ٣ئه شده است (جدول ارا

  
  

  
  
  
  
  
  

 نسبت گزارش صحيح هر ماه به كل گزارش همان ماه (درصد)  -٣جدول 

  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر ماه
درصد گزارش 

  صحيح
٨٤ ٦٦ ٦٧ ٨٦ ٨٠ ٦٥ ٦٠ ٣٨ 

تعداد گزارش 
  اراِئه شده

٣٧  ٨٥  ٦١  ٧٠  ٤٤  ٥٧  ٤٢  ٨  
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  صحيح ارائه شده در طول هر ماه (به درصد)هاي نمودار گزارش -٥شكل 
  

ها  بينيدرصد پيش ٧٠نمايش داده شده كه بيانگر متوسط سال  ٧مقادير گزارش صحيح هر ماه در طي  ٥در شكل 
 تواند مرجعدر بازه سيالب مشاهداتي قرار گرفته و مي

اگر  مواقع بحراني باشد. گيري دربراي تصميم مناسبي
هاي آبريز تفكيك هاي ارائه شده را به تفكيك حوضهگزارش

حوضه ترين گزارش براي شود كه بيشنموده مشاهده مي
ترين گزارش صحيح را نيز به خود رودبار بوده كه بيش

 ).٦) (شكل ٤اختصاص داده است (جدول 
  

  بيني جريان به تفكيك حوضه آبريزبررسي نتايج پيش -٤جدول 
  سد سردشت  سد سيمره  سد آزاد  سد رودبار  ٤سد كارون   گزارش رديف

              
 ٦٥ ٧٥ ٧٩ ٩٣ ٩٢  تعداد كل گزارش  ١

 ٤١ ٥٢ ٥٤ ٧٥ ٦١  تعداد سيالب گزارش شده صحيح  ٢

 ٥ ٣ ٤ ٨ ٦  تعداد سيالب گزارش شده دسته پايين  ٣

 ١٩ ٢٠ ٢١ ١٠ ٢٥  تعداد سيالب گزارش شده دسته باال  ٤
              

  
  هاي آبريزهاي صحيح ارائه شده را به تفكيك حوضهگزارش - ٦شكل 
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   گيرينتيجه
بيني جريان رودخانه و پژوهش، مقادير پيش در اين

، سيمره، رودبار، ٤حوضه آبريز كارون ٥هاي سيالب
سردشت و آزاد به تفكيك نماي طرح، ماهانه و ساالنه مورد 
بررسي قرار گرفت. براي پيش آگاهي از تغييرات جريان 

هاي مورد مطالعه هاي هواشناسي حوضهرودخانه ابتدا نقشه
مورد بررسي قرار گرفت و   WRF و  COLA با دو مدل 

متر در مناطق مورد ميلي ٣٠بيني بارش بيش از مقادير پيش
هاي مشاهداتي بارش، دما نظر انتخاب شدند. با توجه به داده

مقادير  NAM و تبخير و تعرق با مدل توسعه داده شده 
سازي شد و نتايج حاصل در طول جريان در منطقه شبيه

كه نشان از افزايش تعداد گزارش و در ماه مقايسه شدند 
نتيجه افزايش تعداد و حجم سيالب در فروردين ماه منطقه 

دهد. مقايسه ساالنه نتايج نيز بيانگر مورد مطالعه را نشان مي

در كنار  است كه  ١٣٩٨-٩٩افزايش تعداد گزارش در سال 
ترسالي بيانگر افزايش حساسيت به سيالب و هشدار سيل 

دهد. اي براي اعمال تدابير الزم را ميب منطقهبه مديران آ
- همچنين مشخص شد كه تعداد سيالب باالتر از بازه پيش

ها در بيني در حال كاهش است. متوسط عملكرد گزارش
درصد است كه  ٧٠حدود  ١٣٩٣-١٤٠٠طول سال آبي 

عملكرد نسبتاً مناسب نتايج را در طول بازه زماني و  مكاني 
ترين دهد. درمقايسه نماي طرح نيز بيشمورد نظر نشان مي

گزارش صحيح به ترتيب براي سه حوضه آبريز رودبار ، 
 ٦٨و  ٦٩، ٨١ سيمره و آزاد مشخص گرديد كه به ترتيب 

دهد دهند. نتايج اين پژوهش نشان ميدرصد را نمايش مي
مناسب بوده و در نهايت  WRF به  COLA كه عملكرد 
تواند باعث درصد مي ٧٠وسط هاي صحيح با متارائه گزارش
تر بين كاربران، مديران آب و و همكاري بيش توسعه مدل

تواند منجر همكاري مي بيني كنندگان شود. اينپيش
جلوگيري از افزايش  تر براي و كاربردي تربه ارائه نتايج دقيق

بهبود روند مديريت  در  ميزان خسارت مالي، جاني و تاثير 
.شود هاي آتي منطقه بحران در سيالب

 سپاسگزاري

پايان از شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران كه  در
طي پانزده سال گذشته امكان انجام اين پژوهش كاربردي 
 را مهيا نموده؛ بخصوص مديران و كارشناسان محترم آن 

شركت در معاونت فني و پژوهش ها و طرح هاي مختلف و 
بنيان) افزار (دانش تدبير پايشگر شركت كارشناسان زحمات 

و تشكر را  يكمال قدرداندر بخشهاي منابع آب و نرم افزار 
   خواهيم داشت.
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