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 چکیده

و کاهش  یلس نترلمهم در ک یاربس یاز جمله کارها یزه آبخزدر حو یزیخیلس یادز یلپتانسمناطق دارای  یيشناسا

در حوزه  یزیخیلاز نظر سه ضزیرحو نه یبند یتامکان اولو يبررسبه  ،حاضر یقتحق درباشد.  از آن مي يخسارات ناش

بندی  اولویت ،چنینهماست. پرداخته شده HEC-HMS افزار  استفاده از نرم ی واقع در استان اصفهان بااسکندر یزآبخ

منظور اجرای  خیزی و دبي پیک در واحد سطح انجام شد. به های تجربي ضریب سیلها با استفاده از روشهضزیرحو

حذف با کاربرد روش  ساله استفاده شد. 155و  05، 15 دو ، پنج، های از بارش طرح با دوره بازگشت HEC-HMS مدل

متناظر با  یلهای س یدروگرافه ها در هر مرتبه از اجرای مدل،ههر یک از زیرحوض CNو حذف  ها هضحویرز ترتیبي

و  دست آمد به يخروج یلس یدها در تول از آن یکهر  تأثیر یزانم و ها محاسبه هضحویراز ز یکهر  یبارش، برا

با احتساب  Iه ، زیرحوضدند. نتایج نشان دادش یبند یتاولو يخروج یلها در س نقش آن یبترت ها به هضحویرز

در دو  هاهبندی زیرحوض باشد. اولویت ميخیزی های مستقل و غیر مستقل دارای اولویت نخست پتانسیل سیل هزیرحوض

بندی از یک روند خاص عدم تبعیت این اولویتو  کار برده شده نتایج کامال متفاوتي از یکدیگر داشته روش تجربي به

خیزی دارای اولویت ششم و در روش برآورد دبي پیک در واحد  در روش ضریب سیل E هکه زیرحوض طوری باشد. به مي

های در دوره بازگشت HEC-HMSها در مدل هبندی زیرحوض باشد. با مقایسه اولویت سطح دارای اولویت سوم مي

کند. تبعیت مي های مختلف از روندی خاصها در دوره بازگشتهحوضبندی زیردهد که اولویتنتایج نشان مي ،مختلف

های تجربي خیزی نسبت به روشها از لحاظ سیل هبندی زیرحوض کارایي بیشتری در اولویت HEC-HMSمدل  ،بنابراین

  دارد.

 

 یلس نترلکخیزی،  ضریب سیل دبي پیک،رواناب، -بارش اصفهان، استان کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 است آن از حاکي های اخیر سال در سیل افزایش

های  سیالب تهاجم معرض در کشور مناطق بیشتر که

 تلفات و خسارات ابعاد و دارند قرار مخرب و ادواری

 پیشگیری است. برای یافته  یشافزا سیل مالي و جاني

 پتانسیل که مناطقي درجه اول در باید سیالب مهار و

 عوامل سپس و تعیین ،دارند سیل تولید در باالیي

 دو طورکلي هشناسایي شوند. ب سیل ایجاد و تولید

ها  سیالب ایجاد ای در هضحو و اقلیمي عوامل از دسته

 و Khosroshah(. Soofi ،2553) دارند نقش
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Saghafian (2552 به بررسي عوامل موثر بر )

ها به  آن های دماوند پرداختند. هضحوخیزی زیر سیل

عدد  عوامل مهم،این نتیجه رسیدند که از میان 

ای بحراني از دیدگاه هضحومنحني در سطح زیر

ترین عامل برای تغییر در راستای خیزی مهم سیل

 برای تعیین Jokar (2552) .باشد کنترل سیل مي

استفاده از  با های رودخانه شاپور هضحوزیر خیزیسیل

میزان مشارکت هر  های سیالبي، سازی جریان شبیه

هیدروگراف سیل خروجي را ها در  هضحویک از زیر

برای  (2552)همکاران و  Shooshtari دست آورد. هب

 کر و های ه رودخانهضتعیین هیدروگراف سیل در حو

-HEC کیلومتر مربع از مدل 1331 سیوند با مساحت

HMS ها برای تعیین تلفات بارش  آن. استفاده نمودند

ه را با ضهیدروگراف حو ،کمک گرفته SCSاز روش 

دست  ز روش هیدروگراف واحد اشنایدر بها استفاده

-HECهای مدل  نتایج مطالعه موید قابلیت آوردند.

HMS بیني هیدروگراف سیل بوده است. در پیش 

Peghe ( 2559و همکاران)  با استفاده از مدلHEC-

HMS کارگیری  رویداد بارندگي و سیل و به شش و

روش  روش شماره منحني در بخش تلفات،

هیدروگراف واحد در تبدیل بارش به رواناب و 

 یابي سیل،ای در روند نقطه هشتماسکینگام کونژ 

موقعیت مکاني و ، نتیجه گرفتند که عالوه بر مساحت

با  هضزماني دبي اوج هر زیرحو یا عدم هم هم زماني

ها در دبي  ها نیز در مشارکت نهایي آن هضحوسایر زیر

 و Sher Jamal Khan نقش دارد. هضحواوج کل 

Zahiruddin Khan (2511)  تغییرات که بیان کردند

داری بر فرایند اکولوژیکي و  کاربری اراضي اثرات معني

 پنجها  آن ه آبخیز داشته است.زهیدرولوژیکي در حو

-واقعه بارش را برای واسنجي و ارزیابي مدل بارش

در آبخیز الی  HEC-HMSرواناب با استفاده از مدل 

مدل برای این از  ،سپس .نوال پاکستان استفاده کردند

ها که در اثر روند تغییر  اوج سیالب بیني رواناب و پیش

 .استفاده کردند ،کاربری در منطقه ایجاد شدند

Halwatura  وNajim (2519) سازی رواناب  به شبیه

-HECیز ایا اتاگاناتو با استفاده از مدل خبآ حوزهدر 

HMS مدل برای سه روش  ،در این مطالعه .پرداختند

روش  افت شماره منحني سرویس حفاظت خاک،

 واسنجي هیدروگراف واحد اشنایدر وکالرک تنظیم و

روش هیدروگراف واحد  سازی جریان باشبیه .شد

تر از روش هیدروگراف واحد ابل اعتماداشنایدر ق

( در 2510و همکاران ) Mostafaکالرک بود. 

ای به تجزیه و تحلیل هیدرولوژیکي و کاهش  مطالعه

را به هشت  هضحو هاآن. سیل در وادی یمن پرداختند

برای براورد  HEC-HMSتقسیم و از مدل  هضزیرحو

ج نشان داد که نتای هیدروگراف سیل استفاده کردند.

نیاز به ایجاد سازه برای جلوگیری و  هضتنها دو زیرحو

بررسي  ،کاهش خطر سیل دارد. هدف از این تحقیق

خیزی با ها از نظر سیل هضزیرحوبندی  اولویتامکان 

و مقایسه  HEC-HMSرواناب -استفاده از مدل بارش

اسکندری واقع  آبخیز حوزههای تجربي در  آن با روش

اصفهان  استانکنون در  باشد. تا اصفهان مي در استان

ها از نظر ضهحوبندی زیراولویت ،هضویژه این حو هب

 کاربرد تحقیق این نتایج خیزی انجام نشده است. سیل

 با هحوضزیر و داشته خیزی سیل رفتارسنجي در زیادی

آبخیز  حوزه مدیریت تا شناسایي را خیزیسیل اولویت

 .شود بحراني انجامشرایط  در

 

 ها  مواد و روش

 واقع اسکندری آبخیز حوزه ،مطالعه مورد منطقه

 با مذکور هضحو. باشد مي اصفهان استان غرب در

 ارتفاع و مربع کیلومتر 1343 بر بالغ مساحتي داشتن

 52ʹ مختصات و دریا سطح از متر 2323 وزني متوسط

 11΄ تا 92° 42ʹ و شرقي طول 05° 95΄ تا °05

 واقع رود زاینده سد یزآبخ حوزه در شمالي عرض °99

 شهرستان ارتفاعات از که پالسجان رودخانه. است شده

 سرچشمه اصفهان استان توابع از شهر فریدون

. باشد مي جاری اسکندری آبخیز حوزه در گیرد، مي

 خلج نهر و دهق دامنه، شعبه سه از مذکور رودخانه

 هم به سواران روستای حوالي در که یافته تشکیل

 ایستگاه محل در رودخانه این رواناب. پیوندند مي

 شرقي درجه 05° 20 ΄طول با اسکندری هیدرومتری

 از متر 2195 ارتفاع و شمالي درجه 92° 43΄ عرض و

 ساالنه آبدهي متوسط. شود مي گیری اندازه دریا سطح

 بارندگي میانگین. است مکعب متر میلیون 191 آن

 محاسبه متر میلي 993 اسکندری آبخیز حوزه سالیانه

 رود زاینده از بعد که پالسجان رودخانه. است شده

 در باشد، مي رود زاینده یزآبخ حوزه شاخه مهمترین



 1931، 2، شماره 11جلد   مهندسي و مدیریت آبخیزپژوهشي  -/  نشریه علمي991

 

 غرب الیهمنتهي در واقع آباد علي روستای نزدیکي

 ملحق رودزاینده رودخانه به رود،زاینده سد دریاچه

 اسکندری آبخیز  حوزه موقعیت ،1 شکل در. شود مي

 .است  شده داده نشان اصفهان استان و ایران در
 

 
 ندر ایران و استان اصفها موقعیت حوزه آبخیز اسکندری -1 شکل

 

-HECه با سازی واکنش هیدرولوژیک حوض شبیه

HMS :یدرولوژیکيمدل ه HEC-HMS  بر اساس

 يطراح یزهای آبخ رواناب در حوزه يبارندگ یسازیهشب

قادر به  یشيهای نما یتشده است که با استفاده از قابل

تنوع شامل مطالعات  یناست. ا يحل مسائل متنوع

 یدرولوژیهای بزرگ، ه رودخانه يهای آبرسان هضحو

، Rahimi) شدبا تلفات آن مي بارش و یعها، توزیالبس

های  به نام يسه بخش اصل یمدل دارا ینا (.2552

 يهای کنترل و شاخص یمي، مدل اقلهضحومدل 

پارامترها  یساز ینهبه یتقابل یدارا ،ینباشد. همچن مي

شامل  افزار ي در این نرممحاسبات داخل ینترمهم .است

بارش مازاد به رواناب، برآورد  یلمحاسبات تلفات، تبد

 .ها و مخازن است در بازه یابيه و روندضحو یهپا يدب

 یندیفرا واسنجي: سنجی مدلرو اعتبا واسنجی

شده به يمعرف یپارامترها یرآن مقاد ياست که ط

های  همگون با داده یجبه نتا يمدل، با هدف دسترس

تواند  مي يواسنج یندشود. فرا یحتصح یعيو طب يواقع

به روش  ،يو با قضاوت کارشناس يصورت کامالً دست به

 ینبرازش ب ینمکرر پارامترها و محاسبه بهتر یحتصح

مشاهده شده،  یدروگرافه و شده محاسبه یدروگرافه

 . یردانجام پذ

 صورت دستي و با استفاده از مدل به ،در این تحقیق

درصد  یر،زمان تأخ ي،چهار پارامتر شماره منحن

در ایستگاه  رویداد پنج برای یهو تلفات اول یرینفوذناپذ

که میانگین مقادیر  شدند واسنجي اسکندریهیدرومتری 

سنجي  پارامتر واسنجي شده برای اجرای بعدی و اعتبار

پس از اجرای مدل با  مدل در نظر گرفته شده است.

رویداد ایستگاه  پنجشده، با   پارامترهای واسنجي

 ولاجدد. شانجام  سنجي مدل اعتباربویین  سنجي باران

نشان ها را  های بارش انتخابي و تدوام آن رویداد 2و  1

 ورودی پارامترهای اصالح یا تعدیل واسنجي، دهد. مي

 هایداده با را برازش بهترین که نحوی است؛ به مدل

 برازش بهترین کمي مقدار. باشند داشته ایمشاهده

 مقدار کردن کمینه برای. بود خواهد هدف تابع همان

 از توان مي ،پارامترها بهینه مقادیر یافتن و هدف تابع

 این. کرد استفاده افزار نرم در موجود هدف تابع پنج
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 تابع اوج، دبي وزني معیار انحراف تابع: از عبارتند توابع

 قدرمطلق مجموع تابع ها،مانده باقي مربع مجموع

 درصد تابع اوج، دبي خطای مانده، تابع درصد باقي

 حجمي. خطای
 

 رویدادهای انتخابي برای واسنجي -1جدول 

 بارش میزان بارش مدت زمان پارامتر

 متر میلي ساعت رویداد

22/51/13 3 2/24 

19-14/52/13 12 3/23 

29/12/13 1 3/13 

21-25/51/13 3 1/13 

12/52/11 29 4/13 

 

 رویدادهای انتخابی برای اعتبارسنجی -2جدول 

 مدت زمان بارش مقدار بارش پارامتر

 ساعت متر میلي رویداد

52/12/1913 11 19 

20/11/1935 0/21 11 

14/51/1911 20/14 3 

14/53/1913 0/21 15 

19/15/1913 30/23 3 

 

خیزی با  ها از نظر سیل هبندی زیرحوض اولویت

 های تجربی استفاده از روش

بندی اولویتبرای : (FC) خیزی روش ضریب سیل

خیزی نیاز به برآورد و تعریف ها از نظر سیلهزیرحوض

خیزی بر اساس آن  بندی سیل اولویتضریبي است که 

این ضریب برای برآورد انجام شود و طبیعي است که 

دی عوامل موثر در بروز بن نیاز به بررسي و طبقه

و  Talebi) شود پیشنهاد مي (1)که رابطه  سیالب است

 .(2551همکاران، 

 1 10
10

CN
FC I G      (1                 )       

 هضحو شکل Geشماره منحني،  CNکه در آن، 

 و)درصد(  هضحو شیب I، ضریب گراویلیوس صورت به

FC باشد. مي هضحو خیزی سیل ضریب  

این روش، : در واحد سطح یکپ یروش برآورد دب

اجرا  ،روشي است که در بسیاری از موارد مرسوم بوده

ها، بر  هحوضبندی زیر شود و در آن برای اولویت مي

رحوضه قضاوت واحد سطح زی دربیشینه اساس دبي 

و  Talebi) شود ( استفاده مي2)که از رابطه  شود مي

 .(2551 همکاران،

max

2.083 .QA
Q

Tp
 (2       )                               

 0.6p cT t tc  (9        )                                   
Mدبي اوج ) QPکه در آن، 

3
S

-1 ،)Q  ارتفاع رواناب

 Tpو ( cmدر زمان تمرکز با دوره بازگشت مختلف )

محاسبه  (9)که از رابطه  است (hrزمان تا اوج )

 شود. مي

در : شدت بارش طرحاجرای مدل هیدرولوژی در 

این مرحله با استفاده از بارش طرح و مقادیر جدید 

. دشو اجرا مي HEC-HMSمدل  شماره منحني

بارش در طبیعت باعث تغییرات  تغییرپذیری پدیده

میزان و الگوی پراکنش بارندگي در زمان و مکان 

ندرت  به ،بنابراین .(Hashemi ،2559) شدخواهد

مقایسه  برایتوان به رویدادی با مشخصات یکسان  مي

های متفاوت، دست  العمل هیدرولوژیکي وضعیت عکس

برای حل این مشکل و  ،. لذا(Tajiki ،2553) یافت

، با های مختلف هحوضخیزی در سیلمقایسه وضعیت 

استفاده از خصوصیات بارش اقدام به تعیین بارش 

 .دشهای مختلف  بازگشتطرح با دوره 

شود که  شدیدترین سیالب از باراني ناشي مي

تداوم آن برابر زمان تمرکز حوزه آبخیز یا بیشتر باشد. 

های  هضحوبرای محاسبه دبي سیالب برای زیر ،لذا

تدوام بارش طرح برابر زمان تمرکز ، مختلف

شدت بارش  گرفته شده است. ها در نظر هضحوزیر

های  با دوره بازگشت هضحوطرح در زمان تمرکز 

فراواني بارندگي ایستگاه -مدت-مختلف، از رابطه شدت

 .(4رابطه ) دشمحاسبه  دارانهواشناسي سینوپتیک 

 
log

1
n

a b T
I

t
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 1931، 2، شماره 11جلد   مهندسي و مدیریت آبخیزپژوهشي  -/  نشریه علمي945

 

 شود مي تقسیم گروه دو به ها سیالب اعتبارسنجي، و

 برای دوم گروه و واسنجي برای یک گروه که

برای  گیرند. استفاده قرار مي مورد مدل اعتبارسنجي

واسنجي مدل، از برای مناسب  تعیین پارامترهای

 تحلیلد. برای این منظور شحساسیت استفاده  تحلیل

حساسیت برای چهار پارامتر شماره منحني، زمان 

پذیری و تلفات اولیه انجام گرفت. ناتأخیر، درصد نفوذ

منحني تغییرات مدل به ازای تغییر در هر  ،2شکل 

طور که  دهد. همان یک از پارامترها را نشان مي

شماره منحني و تلفات اولیه،  ،دشو مشاهده مي

 باشد. بیشترین حساسیت را دارا مي

ها در هر مرحله با توجه به  در هر یک از زیرحوضه

های هیدرولوژیکي از نظر گروهخصوصیات منطقه 

وری زمین، وضعیت هیدرولوژیکي ، وضعیت بهرهخاک

نحني مشخص اراضي و رطوبت پیشین خاک، شماره م

سازی  ر دبي تا اوج و زمان تا اوج شبیهمقادیده است. ش

مدل اختالف چنداني با  واسنجيشده و واقعي پس از 

این نشانه خوبي از کارایي مدل واسنجي  ،هم نداشته

در برآورد دبي اوج جریان و زمان تا  HEC-HMSشده 

باشد و تنها موردی که جای بحث را باقي  اوج مي

 واسنجيکه با است گذارد، برآورد حجم جریان  مي

مدل تا حدودی این ضعف اصالح شده است. میزان 

ردی حجم جریان نسبت به قبل از اختالف برآو

 باشد. شدن مدل کمتر است و قابل قبول مي واسنجي

توان گفت که نتایج مدل مورد استفاده  در مجموع مي

سازی جریان آبخیز  با دقت قابل قبولي در شبیه

که با تحقیقات  قابل اعتماد است رودخانه پالسجان

Anderson (،2552همکاران ) و Ali و همکاران 

(2511،)  Mostafazade(2551 ) وSaghafian  و

در زمینه کارایي مناسب مدل ( 2553همکاران )

HEC-HMS دروگراف جریان سازی هی در شبیه

  باشد. راستا مي هم

 ه موردضبرای حو HEC-HMSپس از تهیه مدل 

محاسبات مربوط به بارش طرح در  ،مطالعه و همچنین

آبخیز اسکندری  های مختلف برای حوزه بازگشت دوره

های طرح محاسبه شده  نسبت به اجرای مدل با بارش

نتایج حاصل از میزان دبي اوج در  ،9د. جدول شاقدام 

-مي نشان را طرح بارش با های مختلفبازگشت دوره

  .دهد

ها با مدل و  بندی زیرحوضه مقایسه نتایج اولویت

های تجربي که  : روشHEC-HMSهای تجربی روش

کار برده شده، نتایج کامال متفاوتي  بندی بهاولویتبرای 

دهنده عدم تبعیت این از یکدیگر داشته، نشان

 0و  4باشد. جداول  بندی از یک روند خاص مي اولویت

بندی به روش دبي پیک در واحد  ترتیب نتایج اولویت به

طوری  دهد. به خیزی را نشان مي سطح و ضریب سیل

خیزی دارای ب سیلدر روش ضری E که زیرحوضه

اولویت ششم و در روش برآورد دبي پیک در واحد 

باشد. با مقایسه  سطح دارای اولویت سوم مي

در دوره  HEC-HMSها در مدل  بندی زیرحوضه اولویت

دهد که  های مختلف، نتایج نشان ميبازگشت

های مختلف  ها در دوره بازگشتبندی زیرحوضه اولویت

-HECند. بنابراین، مدل ک از روندی خاص تبعیت مي

HMS ها از  بندی زیرحوضه کارایي بیشتری در اولویت

 های تجربي دارد. خیزی نسبت به روش لحاظ سیل

 

 
درصد  impتلفات اولیه،  Iaشماره منحني،  CNزمان تأخیر،  Lag timeمنحني تغییرات مدل به ازای تغییر در پارامترها ) -2 شکل
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 های مختلف های مختلف در دوره بازگشت هحوضسیالب برای زیر رواناب دبي سیالب و حجمبیشینه میزان  -3 جدول

 مساحت )کیلومتر مربع( هضحوزیر
 )سال( در شرابط رطوبتي متوسط مکعب بر ثانیه( در دوره بازگشت حداکثردبي سیالب )متر

 ساله 155 ساله 05 ساله 15 ساله 0 ساله 2

A 3/100 5 3/2 1/3 9/11 1/93 

B 3/910 5 1/5 3/2 1/3 3/23 

C 4/313 5 5 3/1 2/3 3/23 

D 1/131 1/0 1/23 0/01 4/33 1/132 

E 1/39 4/5 2/3 3/19 2/21 9/04 

F 3/130 4/93 33 1/149 1/221 1/993 

G 9/291 1/13 0/03 39 3/109 0/240 

H 2/420 0/11 3/31 0/152 3/139 0/219 

I 131 1/5 9/13 3/93 4/13 0/130 

       
 مساحت )کیلومتر مربع( حوزهزیر

 )سال( در شرایط رطوبتي متوسط متر مکعب( در دوره بازگشت حجم رواناب سیالب )هزار

 ساله 155 ساله 05 ساله 15 ساله 0 ساله 2

A 3/100 5 3/92 1/31 3/213 2/403 

B 3/910 5 4/1 3/43 1/133 9/434 

C 4/313 5 5 91 0/133 4/312 

D 1/131 1/21 3/133 3/910 0/032 1/1544 

E 1/39 1/2 1/93 1/13 2/114 1/901 

F 3/130 1/141 3/941 0/011 0/335 9/1131 

G 9/291 39 1/214 4/403 2/300 1/1251 

H 2/420 1/110 3/932 0/305 0/1155 0/1330 

I 131 0/1 3/291 4/033 3/1952 1/2355 

 
 های مختلف در دوره بازگشت در واحد سطح یکپ يدبهای اسکندری با استفاده از روش  هضخیزی زیرحو بندی سیل اولویت -4 جدول

 هضزیرحو

 مساحت

)کیلومتر 

 مربع(

 ساله 155 ساله 05 ساله 15 ساله 0 ساله 2
دبي در واحد 

 سطح
 اولویت

 دبي در واحد

 سطح
 اولویت

 دبي در

 سطح واحد
 اولویت

واحد  دبي در

 سطح
 اولویت

واحد  دبي در

 سطح
 اولویت

A 3/100 5 3 513/5 3 505/5 3 111/5 3 249/5 3 

B 3/910 5 3 5 1 553/5 1 520/5 3 533/5 1 

C 4/313 5 3 5 1 559/5 3 510/5 15 540/5 15 

D 1/131 591/5 4 132/5 9 911/5 4 352/5 9 534/1 2 

E 1/39 550/5 0 510/5 0 113/5 9 913/5 0 342/5 9 

F 3/130 291/5 1 015/5 1 131/5 1 945/1 1 541/2 1 

G 9/291 515/5 2 241/5 2 935/5 2 340/5 2 595/1 4 

H 2/420 544/5 9 140/5 4 241/5 0 453/5 4 333/5 0 

I 5/131 5 3 513/5 3 543/5 3 151/5 3 252/5 3 

J 4/1341 5 3 551/5 3 553/5 15 522/5 1 503/5 3 

 

 گیری نتیجه

 بررسي برای ایران در که مطالعاتي بیشتر در

 حوضه کل است، گرفته صورت ها زیرحوضه خیزی سیل

 اثرات به و شده گرفته نظر در یکپارچه صورت به

 مکاني موقعیت و ها رودخانه در سیل روندیابي

 های مدل از استفاده. است نشده توجهي ها زیرحوضه

 و رواناب-بارش فرایند سازی شبیه برای هیدرولوژیکي

 کل و زیرحوضه هر تولیدی سیالب میزان تعیین

 این به دستیابي برای مناسبي روش تواند مي حوضه

 پتانسیل دارای مناطق قبلي، مطالعات در. باشد اهداف

 دبي بر اساس تنها حوضه، یک داخل در سیل تولید

 قرار بررسي مورد هم با مقایسه در ها زیرحوضه اوج
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 محل از سیل روندیابي اثر که این بدون اند، گرفته

 بررسي مورد حوضه کل خروجي تا زیرحوضه خروجي

 امکان بررسي به حاضر، تحقیق در. گیرند قرار

 حوزه در خیزی سیل نظر از زیرحوضه نه بندی اولویت

 HEC-HMS افزار نرم از استفاده با اسکندری آبخیز

 تهیه از پس تحقیق، این در. است شده پرداخته

 از سیل، هیدروگراف تهیه برای نیاز مورد اطالعات

 سازی شبیه در SCS هیدرولوژیکي سازی شبیه روش

 و ها زیرحوضه سطح در رواناب به بارش تبدیل

 خروجي سیل هیدروگراف استخراج منظور به همچنین،

 بندی اولویت. است شده استفادهSCS  روش از حوضه

 مدل کارگیری به با خیزی سیل نظر از ها زیرحوضه

HEC-HMS تلفات های پارامتر با الزم واسنجي و 

 نفوذناپذیری درصد تأخیر، منحني، زمان شماره اولیه،

 از HEC-HMS مدل اجرای منظور به. گرفت صورت

، 05، 15 پنج، دو، های بازگشت دوره با طرح بارش

 .شد استفاده ساله 155

 
 خیزی های اسکندری با استفاده از روش ضریب سیل هضخیزی زیرحو بندی سیل اولویت -5 جدول

 بندی اولویت FC ه )درصد(ضشیب حو ضریب گراولیوس CN هضحوزیر

A 15 02/1 9/1 19/11 15 

B 33 45/1 9/15 10/14 1 

C 33 13/1 9/19 00/12 3 

D 11 22/1 1/12 51/11 0 

E 31 90/1 3/12 13/13 3 

F 13 04/1 3/24 11/23 1 

G 10 04/1 13 53/22 2 

H 10 15/1 3/25 13/21 9 

I 19 01/1 4/13 13/11 4 

J 11 32/1 3/14 14/10 3 

 

 حذف و ها زیرحوضه ترتیبي حذف روش کاربرد با

CN مدل، اجرای از مرتبه هر در ها زیرحوضه از یک هر 

 از یک هر برای بارش، با متناظر سیل های هیدروگراف

 در ها آن از یک هر تأثیر میزان و محاسبه ها زیرحوضه

 ترتیب به ها زیرحوضه. آمد دست به خروجي سیل تولید

 نتایج. دندش بندی اولویت خروجي سیل در ها آن نقش

 های زیرحوضه احتساب با I حوضه زیر ،داد نشان

 نخست اولویت دارای مستقل غیر و مستقل

 های زیرحوضه بررسي با سپس. باشد مي خیزی سیل

 A زیرحوضه ساله 15 و پنج بازگشت دوره در مستقل

 G زیرحوضه ساله 155 و 05 باال بازگشت دوره در و

. دادند اختصاص خود به را خیزی سیل نخست اولویت

 با ها زیرحوضه بندی اولویت که دهد مي نشان نتایج

 از مختلف های بازگشت دوره در HEC-HMS مدل

 با بخش این نتایج. کندمي تبعیت خاص روندی

 همکاران و Ali ،(2553) همکاران و Kafel تحقیقات

(2511)، Dastoorani (2511در ) کارایي زمینه 

 هیدروگراف سازی شبیه در HEC-HMS مدل مناسب

 با هازیرحوضه خیزیسیل. باشد مي راستا هم جریان

 و سطح واحد در پیک دبي تجربي هایروش از استفاده

 داد نشان نتایج. گرفت صورت هم خیزی سیل ضریب

 خاص روند از تجربي های روش با بندی اولویت که

 کارایي HEC-HMS مدل ،بنابراین .کند نمي تبعیت

 لحاظ از ها زیرحوضه بندی اولویت در بیشتری

 به توجه با. دارد تجربي های روش به نسبت خیزی سیل

 که شود مي پیشنهاد ،منطقه در فراوان کاربری تغییر

 خیزیسیل افزایش در ها کاربری تغییر این نقش

 با ،همچنین .گیرد قرار مطالعه مورد ها زیرحوضه

 توانمي خیزی،سیل اولویت با هزیرحوض شناسایي

 بار زیان آثار با مقابله برای الزم مدیریتي اقدامات

 .داد انجام زیرحوضه آن در را سیالب

 مورد استفاده منابع
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