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ارزيابي مدل HEC-HMS   به منظور برآورد هيدروگراف 
سيالب در حوزه آبخيز کسيليان

چکيد ه 
در مديريت جامع حوزه آبخيز، مهار و کاهش خس�ارت هاي س�يل جايگاه ويژه اي دارد. بنابراين، شناسايي دقيق مناطق سيل خيز 
درسطح حوضه ضروري است، زيرا مي توان با اقدامات مناسب آبخيزداري اعم از سازه اي و غير سازه اي و يا تلفيقي از آن ها، شدت 
سيل خيزي حوضه را کاهش داد. منطقه مورد مطالعه حوزه آبخيز کسيليان در استان مازندران است. در اين تحقيق، به مقايسه سه 
روش اشنايدر، روش هيدروگراف واحد SCS و کالرک در برآورد هيدروگراف سيالب پرداخته شد. در مرحله بعد، تحليل حساسيت 
مدل نسبت به پارامتر هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق، با استفاده از الحاقيه HECGEO-HMS در نرم افزار 
ARC/VIEW، تعداد ش�ش زير حوضه انتخاب ش�د. با تهيه و تکميل اطالعات مورد نياز به مدل در سيس�تم اطالعات جغرافيايي، 
روش ش�ماره منحني در بخش تلفات، روش شبيه س�ازي هيدرولوژيک�ي SCS در بخش انتقال و روش ماس�کينگام براي روند يابي 
سيل برگزيده شد. در اين بررسي، با توجه به درصد اختالف کمتر بين دبي مشاهداتي و محاسباتي و بررسي هيدروگراف ها، روش 
هيدروگراف واحد SCS به عنوان روش مناس�ب انتخاب ش�د. هم چنين تحليل حساسيت مدل نسبت به پارامتر هاي مختلف نشان 
داد که تأثيرگذارترين عامل بر مدل زمان تأخير مي باشد. در اين تحقيق، با استفاده از روش حذف متوالي زير حوضه ها، نقش کليه 
زير حوضه ها در هيدروگراف س�يل خروجي تعيين و بر اس�اس آن اولويت بندي انجام گرفت. نتايج نش�ان مي دهد ميزان مشارکت 

زير حوضه ها در سيل خروجي با مساحت آنها رابطه مستقيم ندارد.

کلمات کليد ي: حوزه آبخيزکسيليان، تحليل حساسيت، مدل HEC-HMS ، هيدروگراف سيالب
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Evaluating the HEC_HMS model for estimating flood hydrograph in Kasilian basin
By:A.Chidaz، Islamic  Azad University. Sciences and Researches Branch (Correspoding Author، Tel: 0989123842421)
M.M.Saravi. Scientific     Member of Vatural Resourses Faculty.Tehran University
M.Vafakhah. Tarbiat Modarres University.
Flood damage mitigation and control has a special place in integrated watershed management .There for the exact identify 
of flood ness areas is necessary .Because through suitable watershed measures include structural or nonstructural or a 
combination of both of them can be reduced flood ness of watershed .this research focused on a comparative of Synder 
,SCS unit hydrograph ,and Clark methods in flood hydrograph estimation with attention to lower different percent between 
discharge observation and estimation and hydrographs investigation ,SCS UH method has been chosen as the best one. In 
next step, the sensitivity analysis of model related to different parameters has been done. the results showed that the lag time 
factor is the most effective factors on the model. Finally the priority of the main sub basins of Kassilian watershed carried out 
by using HEC-HMS simulation model. In this research the 6 sub basin have been chosen by using of HEC GEO extension 
in ARC/VIEW software. By providing and reconstruction of requirement data and maps to model through geographic 
information system(GIS),the curve number (CN) in loss part of model and Maskingham method for flood process have been 
chosen. In this study the sub basin number 4 has been identified as the flooding sub basin. Also results show that the amount 
of sub basins cooperation in the out let flood is not directly related to their areas

Keywords: HEC HMS Model ,Flood Hydrograph, Sensitivity Analysis, Kassilian watershed.

مقد مه 
حیات بشر بر روي کره زمین موجب بروز تحوالت عظیمي بر سطح 
زمین ش��ده ک��ه از جمله اين تحوالت مي توان ب��ه تخريب جنگل ها و 
مراتع در س��طح وس��یع اش��اره کرد. اين عوامل نقش مهمي را در سیل 
خیزي منطقه ايجاد مي کند. با توجه به شرايط موجود و پیچیدگي اکثر 
سیس��تم هاي هیدرولوژيکي و عدم امکان شناخت کامل آن ها، استفاده 
از روش ي��ا روش هايي که بتوان به کم��ك آن ها، میزان رواناب حاصل 
از بارندگ��ي را در حوضه ه��اي فاقد آمار يا داراي آمار ناقص تخمین زد، 
از اهمیت قابل توجهي برخوردار اس��ت. يکي از اين روش ها، استفاده از 
توانمن��دي ها و قابلیت هاي مدل هاي هیدرولوژيکي در ش��بیه س��ازي 
فرآيند هاي هیدرولوژيکي است که در حوضه هايي که داراي آمار کاملي 
هستند، مي توان فرآيند هاي هیدرولوژيکي نظیر رواناب را شبیه سازي 
ک��رد و ب��ا کمترين هزينه و حداقل زمان براي ب��رآورد میزان رواناب در 

حوضه هاي مشابه فاقد آمار يا داراي آمار ناقص به کار برد. 
Azagra)1998(، رون��د تبديل بارش- روان��اب در حوضه رودخانه 
گوادالوپ1 را با اس��تفاده از مدل  2HEC-HMS بررس��ي نمود. نتايج 
نش��ان دادک��ه در مناطقي که اطالعات میداني مناس��ب در دس��ترس 
نیستند، استفاده از س��امانه اطالعات جغرافیايي ) GIS3( مي تواند يك 
ابزار مؤثر براي تعیین خصوصیات حوزه آبخیز باش��د. همچنین واسنجي 

مدل با استفاده از تغییر يك پارامتر، سريع تر انجام مي گیرد.
در تحقیق��ي، Knebl و همکاران )2005( مدل منطقه اي س��یل را 
با استفاده از مدل هاي HEC-HMS و HEC-RAS بررسي نمودند. 
آن ها در تبديل بارش به رواناب از روش مود کالرك اصالح ش��ده بهره 
گرفته و پارامترهاي حوضه مورد مطالعه را نیز به صورت دستي کالیبره 

کردند تا شبیه س��ازي خوبي از دبي 12 زير حوضه داش��ته باشند. نتايج 
حاکي از دس��ت يافتن به  ابزاري مناسب براي پیش گويي هیدرولوژيکي 

منطقه اي در حوضه بود. 
Mccoll و Aggett)2006( ، با استفاده از مدل HEC-HMSبه 
پیش بیني الگوي کاربري اراضي در سال هاي 2015، 2025و 2050 در 
حوزه آبخیز کیتاتیس4 در واشنگتن پرداخته اند. آن ها از روش SCS براي 
تعیین رواناب و انتقال، از روش ماسکینگام کانژ 8 نقطه اي براي رونديابي 
کانال ها اس��تفاده کردند و به اين نتیجه رسیدند که مدل هیدرولوژيکي 
HEC-HMS قابلیت پیش بیني الگوهاي مختلف کاربري اراضي که به 
ويژه در طراحي شهري و کاهش خسارات سیل که در حوضه هاي شهري 

از اهمیت به سزايي برخوردار است، را دارا است.
براي تعیین هیدروگراف س��یل در حوزه آبخیر رودخانه کروسیوند، 
محموديان شوشتري و همکاران )1381( از مدل HEC-HMS استفاده 
نمودند. آن ها براي تعیین تلفات بارش از روش ش��ماره منحني، کمك 
گرفت��ه و هیدروگراف حوض��ه را با اس��تفاده از روش هیدروگراف واحد 
اشنايدر بدست آوردند. هم چنین به علت وجود سازندهاي نفوذپذير در 
منطقه از روش منحني افت )کاهش نمايي( اقدام به تجزيه هیدروگراف 
س��االنه نمودند. در نهايت رونديابي هیدروگراف به روش ماس��کینگام و 
کالیبراس��یون مدل با س��ه رويداد صورت گرفت. نتايج اين مطالعه مؤيد 
قابلیت هاي س��امانه  مدل سازي هیدرولوژيك در پیش بیني هیدروگراف 

است.
خلیقي و همکاران )1383(، در بررس��ي میزان تأثیر تغییر کاربري 
اراضي بر مش��خصات هیدرولوژيکي آب هاي سطحي در حوضه بار اندوز 
چاي اس��تان آذربايجان غربي از مدل شماره منحني براي تبديل بارش 

... HEC-HMS ارزيابي مدل 
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


)پژوهش وسازند گی(61

شماره 84، پژوهش های آبخيزد اری، پاييز 1388

به رواناب و از روش ماسکینگام در محیط نرم افزار HEC-HMS براي 
رونديابي اس��تفاده نمود. پس از انجام مراحل مدل س��ازي، واس��نجي و 
اعتبارس��نجي براي شبیه سازي رفتار حوضه مورد مطالعه دبي اوج سیل 
بیشتر از حجم سیل افزايش يافته و زمان تمرکز، زمان تأخیر و زمان تا 

اوج کاهش يافته است.
 طي تحقیقي، بشارتي)1385( به اولويت بندي مکاني مناطق سیل 
خیز در حوضه  رودك با اس��تفاده از مدل ش��بیه سازي بارش-رواناب با 
اس��تفاده از مدل HEC-HMS پرداخت. در اين تحقیق با اس��تفاده از 
الحاقیه HEC-GEOHMS در نرم افزار ARC/VIEW، تعداد پنج 
زير حوضه انتخاب و کلیه خصوصیات فیزيوگرافي آنها با توجه به نقش��ه 
مدل رقومي حوضه اس��تخراج گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان 
 داد که میزان مشارکت زير حوضه ها در سیل خروجي،با مساحت آن ها

رابطه مستقیم ندارد.
 ه��دف از تحقیق حاضر، تعیین دق��ت و ارزيابي مدل هیدرولو ژيك 
ب��ارش- رواناب  HEC-HMSدر برآورد هیدروگراف س��یالب درحوزه 

آبخیز کسیلیان مي باشد

مواد  و روش ها 
خصوصيات منطقه مورد مطالعه

حوضه معرف کس��یلیان با مس��احت 68/22 کیلو 
متر مربع در ارتفاعات زون مرکزي سلس��له جبال البرز 
در اس��تان مازندران قرار دارد. اين حوضه از شش زير 
حوضه اصلي تشکیل شده است.گستردگي جغرافیايي 
اين حوضه ازَ 18‚53ْ تاَ 30‚53ْ طول شرقي وَ 58‚35ْو 
7َ‚36ْ عرض شمالي اس��ت حداقل ارتفاع آن 1120 و 
حداکثر 3350 متر اس��ت و داراي متوس��ط بارندگي 
800 میلي متر مي باش��د. طول رودخانه اصلي حوضه 
16/5 کیلومتر اس��ت که متوسط شیبي برابر 13/3% را 
به خود اختصاص مي دهد. کل س��طح حوضه کسیلیان 
از پوش��ش جنگل، مرتع و زمین زراعي پوش��یده شده 
اس��ت. خاك هاي حوضه نیز عمدت��اً از نوع پدوزولیك، 
قهوه اي جنگلي و رسوبي مي باشد. شبکه ايستگاه هاي 
هواشناس��ي در حوضه شامل دو ايس��تگاه هواشناسي 
کلیماتولوژي و 10 ايس��تگاه باران س��نجي معمولي و 
ذخیره اي  مي باش��د . در ش��کل1 نقشه مدل ارتفاعي 

رقومي حوضه کسیلیان آمده است.

روش تحقيق 
براي ش��بیه س��ازي هیدروگراف س��یالب از مدل 
HEC-HMS اس��تفاده ش��د ک��ه براي اي��ن منظور 
ابتدا نقشه هاي توپوگرافي، پوشش گیاهي، گروه هاي 
هیدرولوژيکي خاك در محیط Arc/view تهیه ش��د. 
در مرحله بعد از تلفیق نقش��ه کارب��ري اراضي و گروه 
هاي هیدرولوژيکي خاك نقش��ه CN حوضه بدس��ت 
آمد. ش��کل 2 نشان دهنده نقشه کاربري اراضي، شکل 

3 نقش��ه گروه هاي هیدرولوژيکي خاك و ش��کل4 نش��ان دهنده نقشه 
CN  در حوضه کسیلیان مي باشد.

در مرحله بعد با ورود مقادير الزم در بخش تلفات و در بخش رواناب 
مدل اجرا شد. در بخش رواناب سه روش SCS  کالرك و اشنايدر مورد 
بررس��ي قرار گرفت که پارامتر هاي مورد نیاز هر يك از اين روش ها و 
مقادير بدس��ت آمده در جدول 1 ارائه شده است. در بخش تلفات در هر 
س��ه روش ذکر شده از روش SCS استفاده شد،که میزان CN و تلفات 
اولیه براي حوضه و هر يك از زير حوضه ها محاسبه شد که نتايج حاصل 

از آن در جدول 2 ارائه شده است.
در مرحل��ه بعد، کالیبراس��یون مدل با اس��تفاده از هفت واقعه ثبت 
ش��ده در هر س��ه روش مورد بررسي قرار گرفت. در اين فرآيند، در ابتدا 
مقدار اولیه اي براي هر پارامتردر نظر گرفته ش��د و تابع هدف مشخص 
گرديد. س��پس در تکرار هاي بعدي، مقادير پارامتر ها در دامنه خود آن 
قدر توس��ط کاربر تغییر داده مي ش��ود تا تابع ه��دف به کمترين مقدار 
خود برس��د. در اين تحقیق، تابع هدف با اس��تفاده از روش خطاي مربع 
میانگی��ن پیك وزني حاصل ش��د. اين تابع وزن بیش��تر را به خطاهاي 

شکل1- مدل ارتفاعي رقومي حوضه کسيليان
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شکل3-نقشه گروه هاي هيدرولوژيکي حوضه کسيليان

شکل4- نقشه شماره منحني حوضه کسيليان

نتايج محاسباتپارامتر هاي الزمنام روش

کالرك
1/26زمان تمرکز)ساعت(

4/07ضريب ذخیره)ساعت(

اشنايدر

 زمان تاخیر استاندارد
)TP( )ساعت(

0/83

)Cp( ضريب اوجCp:0/1 1تا

SCS)0/756زمان تاخیر )ساعت

جدول1- پارامتر هاي الزم در روش هاي مختلف محاسبه 
رواناب در حوضه کسيليان

جدول2- نتايج محاسبه شماره منحني و تلفات اوليه در 
کل حوضه و زير حوضه ها

 زير
حوضه

123456
کل 
حوضه

 شماره
منحني

47475263665747

 تلفات
اولیه

57/257/246/829/82638/357

... HEC-HMS ارزيابي مدل 

شکل2- نقشه کاربري اراضي حوضه کسيليان
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بزرگت��ر و وزن کمتر را به خطاهاي کوچکت��ر مي دهد. بعالوه بزرگترين 
وزن به دبي اوج داده مي شود. وزن مذکور بر پايه جريان متوسط بنا شده 
اس��ت. اعتباريابي مدل نیز بر اساس س��ه واقعه اي که در کالیبراسیون 
دخالت داده نش��ده بود، انجام گرفت. درمرحله بعد، تحلیل حساس��یت 
مدل نسبت به پارامتر هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت 

به اولويت بندي زير حوضه ها از نظر سیل خیزي پرداخته شد.

اشنايدرSCSکالركروش

574931تلفات اولیه

CN465262

--3/6زمان تمرکز)ساعت(

--2/15ضريب ذخیره )ساعت(

-86-زمان تأخیر)ثانیه(

3--زمان تأخیر استاندارد

Cp--0/7

جدول3- مقادير کاليبره پارامتر ها در بخش تبديل بارش 
به رواناب در هر 3 روش ذکر شده در واقعه 51/6/27

نتايج
نتايج واس��نجي مدل به عنوان نمونه در واقعه 51/6/27 نشان داده 
ش��ده است. جدول )3( مقادير کالیبره پارامترها را در بخش تلفات و در 
بخش تبديل بارش به رواناب را در هر سه روش ذکر شده در واقعه مورد 
نظر به عنوان نمونه نش��ان مي دهد. جدول 4 به ارزيابي دبي مشاهداتي 
و محاس��باتي و واسنجي شده در سه روش ذکر شده مي پردازد. اشکال 

دبي اوج مشاهداتيروش
دبي اوج محاسباتي قبل از 

واسنجي
دبي اوج محاسباتي بعد از  

واسنجي

در صد اختالف در دبي 
اوج

مشاهداتي و محاسباتي 
قبل

از واسنجي

در صد اختالف در 
دبي اوج مشاهده اي و 

محاسباتي بعد از واسنجي

2/60901/91372/37368/82کالرك

SCS2/60901/752/57491/46

2/60903/1012/23741814/24اشنايدر

جدول4- ارزيابي دبي مشاهداتي و محاسباتي)m3s( و 
واسنجي شده در سه روش ذکر شده  در واقعه 51/6/27
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SCS شکل5- دبي مشاهداتي و محاسباتي قبل از واسنجي)الف(بعد از واسنجي )ب( گراف پراکندگي)ج( گراف باقيمانده ها )د(  در واقعه 51/6/27 در روش

الف

ب

دج
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دج

شکل6- دبي مشاهداتي و محاسباتي قبل از واسنجي)الف(بعد از واسنجي )ب( گراف پراکندگي)ج( گراف باقيمانده ها )د( در واقعه51/6/27 در روش کالرک

الف

ب
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... HEC-HMS ارزيابي مدل 

شکل7-دبي مشاهداتي و محاسباتي قبل از واسنجي)الف(بعد از واسنجي )ب( گراف پراکندگي)ج( گراف باقيمانده ها )د(  در واقعه 51/6/27 در روش اشنايدر

الف

ب

دج

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


)پژوهش وسازند گی(67

اشنايدرSCSکالركروش

0/890/890/89مشاهده اي

0/8160/860/712شبیه سازي شده

9/063/4825در صد اختالف

جدول5- ارزيابي اختالف دبي اوج )m3s( شبيه سازي شده وقايع بعد از 
اعتبار يابي در واقعه 52/7/6

SCSشکل8- هيدروگراف مشاهده اي و شبيه سازي شده  واقعه 52/7/6 بعد از اعتبار يابي در روش

شکل9- هيدروگراف مشاهده اي و شبيه سازي شده واقعه 52/7/6 بعد از اعتبار يابي در روش کالرک

)7،6،5(نمونه اي از هیدروگراف ش��بیه سازي شده پس از کالیبراسیون مي 
باش��د. در اين نمودارها، گراف پراکندگي کیفیت جريان شبیه س��ازي شده 
را نس��بت به واقعیت مشاهداتي نش��ان مي دهد. اگر نقاط پالت شده دقیقاً 
روي خط قرار گیرند، يعني مدل با پارامترهاي انتخاب ش��ده به طور دقیق 
مختصات مش��اهداتي را پیش بیني کرده اس��ت. اگر نقاط دقیقاً در زير خط 
قرار گیرند، مدل مقادير پیش بیني را کمتر از مقدار واقعي نشان خواهد داد 
و برعکس. گراف باقیمانده ها نیز  مانده ها را در هر گام زماني نشان مي دهد. 

باقیمانده ها از تفاضل دبي محاسباتي و مشاهداتي به دست مي آيند.
در قس��مت اعتباريابي با يك سري اطالعات جديد، مستقل از اطالعات 
استفاده شده در مرحله واسنجي، شبیه سازي جريان انجام مي شود. میزان 
نزديکي جريان محاس��باتي به جريان مشاهداتي حاکي از معتبر بودن مدل 
 است. در غیر اين صورت، صحت و اعتبار مدل زير سوال خواهد بود. جدول 5

به ارزيابي اختالف دبي اوج شبیه سازي شده وقايع بعد از اعتبار يابي در هر 
 سه روش مورد نظر در واقعه 52/7/6 به عنوان نمونه مي پردازد و شکل هاي

)10،9،8( هیدروگراف مش��اهداتي و شبیه سازي ش��ده واقعه مورد نظر را 
نشان مي دهد. 
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جدول6- حساسيت پارامتر هاي زمان تأخير، شماره منحني و تلفات اوليه نسبت به تابع هدف و دبي اوج

12345678910

110858175696352464034زمان تأخیر

1/81/72/32/52/62/83/13/43/63/9تابع هدف

14/4813/3216/5117/0717/8218/5620/3221/5422/6924/17دبي اوج

__8075656054504325شماره منحني

__2/22/22/22/22/22/22/22/2تابع هدف

__15/9615/9615/9615/9615/9615/9615/9615/96دبي اوج

تحليل حساسيت
روش ه��اي جس��تجو مقادير بهینه پارامتر ه��ا را تخمین مي زنند. 
اما اين که کدام يك از اين پارامتر ها تأثیر بیش��تري بر روي حل نهايي 
دارند، در هاله اي از ابهام قرار دارد. میزان حساسیت در واقع بیانگر اين 
تأثیر بر حل نهايي است. در پايان عملیات بهینه سازي مقدار حساسیت 
هر پارامتر نس��بت به تابع هدف تخمین زده مي ش��ود. براي محاس��به 
میزان حساسیت از حد باال يا پايین آن پارامتر استفاده مي شود. از وقايع 
مختلف يك واقعه براي تحلیل حساسیت انتخاب شد. در اين واقعه دبي 
حداکثر مش��اهده اي 12/304 متر مکعب بر ثانیه بود که براي محاسبه 
میزان حساسیت س��ه پارامتر زمان تأخیر، شماره منحني و تلفات اولیه 
مورد بررس��ي قرار گرفت. نتايج حاصل از حساسیت پارامترها نسبت به 
تابع هدف و دبي حداکثر محاسباتي حاکي از آن است که تغییرات زمان 
تأخیر بر روي تابع هدف و به همان نسبت دبي حداکثر تأثیر مي گذارد 
ولي تغییرات شماره منحني و تلفات اولیه هیچ تأثیري را در دبي حداکثر 

و تابع هدف ايجاد نمي کند.

اولويت بندي زير حوضه ها
ب��راي اولويت بندي زير حوضه هاي مورد نظر س��ه واقعه که از نظر 
ش��رايط رطوبتي به هم نزديك تر بودند، انتخاب شد. روش مورد نظر در 
بخش رواناب هیدروگراف واحد SCS و در بخش تلفات ش��ماره منحني 
و در بخش رونديابي از روش ماس��کینگام استفاده شد. در ابتدا، اولويت 
بندي زير حوضه ها بر اساس در صد مشارکت دبي آنها در سیل خروجي 
برآورد شد. در مرحله بعد، با از بین بردن اثر مساحت بر دبي، اين اولويت 
بندي مورد بررسي قرار گرفت. جداول 6، 7 و8 نشان دهنده اين اولويت 

بندي به روش هاي مختلف مي باشد.

نتيجه گيري
   بر اس��اس نتايج به دس��ت آمده از کالیبراسیون و ارزيابي مدل و 
با توجه به درصد اختالف کمتر بین دبي هاي مش��اهداتي و محاسباتي 
و هم چنین بررس��ي هیدروگراف ها در نهايت روش  SCSدر بررس��ي 
وقايع مورد اس��تفاده در ش��بیه س��ازي رفتار حوضه، با تفاوت کمتر از 

شکل10- هيدروگراف مشاهده اي و شبيه سازي شده واقعه 52/7/6بعد از اعتبار يابي در روش اشنايدر
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جدول7- اولويت بندي زير حوضه هاي حوزه کسيليان به روش هاي مختلف در واقعه 67/6/30

مساحتزير حوضه

اولويت 
بر اساس 

مساحت زير 
حوضه

دبي اوج زير 
حوضه
)m3s(

اولويت بر 
اساس دبي 

اوج زير 
حوضه

دبي خروجي 
با حذف زير 

حوضه 
)m3s(

کاهش در 
دبي خروجي 

حوضه 
)m3s(

در صد 
کاهش در 
دبي اوج 
خروجي

اولويت بر 
اساس در 

صد کاهش 
در دبي 
خروجي 
حوضه

کاهش دبي 
اوج در واحد 
سطح زير 
حوضه 
)m3s(

اولويت 
بر اساس 

کاهش دبي 
اوج در واحد 
سطح زير 

حوضه

12510/4410/4890/3274010/0134

22/6850/03250/7920/024360/2952

36/0240/07340/7570/0597/2340/1253

42/0660/02560/7910/0253/0650/381

510/8930/13130/6890/12715/530/0115

621/5720/25420/5940/2222720/016

68/220/816حوضه کل

جدول8- اولويت بندي زير حوضه هاي حوزه کسيليان به روش هاي مختلف در واقعه 52/7/6

زير حوضه
مساحت

اولويت 
بر اساس 

مساحت زير 
حوضه

دبي اوج زير 
حوضه
)m3s(

اولويت بر 
اساس دبي 

اوج زير 
حوضه

دبي خروجي 
با حذف زير 

حوضه 
)m3s(

کاهش در 
دبي خروجي 

حوضه 
)m3s(

در صد 
کاهش در 
دبي اوج 
خروجي

اولويت بر 
اساس در 

صد کاهش 
در دبي 
خروجي 
حوضه

کاهش دبي 
اوج در واحد 
سطح زير 
حوضه 
)m3s(

اولويت 
بر اساس 

کاهش دبي 
اوج در واحد 
سطح زير 

حوضه

10/25 11/3211/450/82636/310/0322

22/6850/0952/20310/07293/260/0276

36/0240/2142/0940/182840/03024

42/0660/0762/20280/0732450/03551

510/8930/3831/950/3201530/02995

621/5720/521/580/6903620/03223

68/222/276حوضه کل
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20 درص��د دب��ي اوج به عنوان بهترين روش انتخاب ش��د. اين نتیجه با 
نتاي��ج تحقیق جهان تیغ مقدم)1379(، خسروش��اهي)1380( و جوکار 
)1381( مطابقت دارد. هم چنین در اين تحقیق تحلیل حساسیت مدل 
نس��بت به پارامترهاي مختلف انجام ش��د. نتايج نشان داد که تنها عامل 
زمان تأخیر، نیاز به بهینه س��ازي دارد و پارامتر شماره منحني و تلفات 
نیاز به کالیبراس��یون ندارد. بدي��ن ترتیب، تأثیر گذارترين عامل بر مدل 
زمان تأخیر مي باش��د. اولويت بندي زير حوضه هاي حوزه آبخیز برروي 
وقايعي انجام ش��د که از نظر ش��رايط رطوبتي به ه��م نزديکتر بودند. با 
حذف عامل مس��احت، اولويت بندي براس��اس کاه��ش دبي خروجي به 
ازا واحد س��طح زير حوضه ها انجام ش��د که مشخص شد عاملي غیر از 
مساحت در پتانس��یل تولید سیل در منطقه نقش دارد. نتايج نشان داد 
که همیش��ه زير حوضه هاي با دبي اوج برتر، سیل خیزتر نیستند. براي 
مثال، در ارتباط با زيرحوضه ش��ماره 6 و زيرحوضه ش��ماره 4 مي توان 
در واقع��ه 51/6/27 اينطور بیان کرد که با توجه به دبي اوج باالتري که 
زيرحوضه 6 نس��بت به زيرحوضه 4 داراس��ت از نظر سیل خیزي، رتبه 
باالت��ر از آن يعني س��یل خیزي کمتر را به خود اختصاص داده اس��ت. 
مورد ذکرشده در وقايع ديگر نیز همین نتیجه را نشان مي دهد. در اين 
تحقیق، زيرحوضه شماره 4 در هر 3 واقعه مورد نظر با وجود قرار گرفتن 
در رتبه 6 مس��احت رتبه اول س��یل خیزي را به خود اختصاص داده و 
زيرحوضه بحراني تش��خیص داده ش��د. نتايج اين قسمت با بررسي هاي 

خسروشاهي )1380( و بشارتي )1385( مطابقت دارد.

پيشنهادها
1-ب��راي تعیین اعتبار بیش��تر مدل و کارايي آن بهتر اس��ت که مدل با 

اس��تفاده از داده هاي دو حوضه مورد بررس��ي قرار گیرد. در ابتدا، مدل 
با داده هاي يك حوضه واس��نجي و س��پس کالیبره شود و با داده هاي 
حوض��ه ديگر اعتباريابي گردد. اس��تفاده از اي��ن روش، اعتبار مدل را با 
توجه به ش��رايط آب و هوايي ايران بهتر نش��ان م��ي دهد. هم چنین با 
اس��تفاده از اين روش مي توان به پیش بیني تأثیر تغییر کاربري اراضي 

پرداخت.
2-در اولويت بندي زير حوضه ها، بهتر است زير حوضه ها به واحد هاي 
هیدرولوژيکي کوچکتر تقسیم شود و نقش اين واحد ها نیز در سیل خیزي 
 بررسي شود.  اين  امر در حصول نتیجه  دقیق تر و هم در کاهش هزينه طرح هاي

آبخیزداري و مهار سیالب  نقش به سزايي خواهد داشت.

تشکر و قدرداني
با تشکر فراوان از همه اساتید گرانقدرم که مرا در انجام اين تحقیق 
ياري نمودند. جناب آقاي دکترمحس��ني س��اروي، جناب آقاي مهندس 
وفاخواه، جناب آقاي مهندس علیرضا اسالمي، جناب آقاي دکتر قنبرپور 
و استاد عزيزم جناب آقاي دکتر قدوسي و با تشکر فراوان از جناب آقاي 
دکتر بابايي رئیس دانش��کده کشاورزي دانشگاه علوم تحقیقات به دلیل 

همه زحمات و مساعدت هاي بي دريغشان.

 پاورقی ها
1 -Guadalup
2- Hydrologic Modeling System 
3-Geogriphic Information System 
4 -Kitatis

جدول9- اولويت بندي زير حوضه هاي حوزه کسيليان به روش هاي مختلف در واقعه51/6/27

زير حوضه
مساحت

اولويت 
بر اساس 

مساحت زير 
حوضه

دبي اوج زير 
حوضه
)m3s(

اولويت بر 
اساس دبي 

اوج زير 
حوضه

دبي خروجي 
با حذف زير 

حوضه 
)m3s(

کاهش در 
دبي خروجي 

حوضه 
)m3s(

در صد 
کاهش در 
دبي اوج 
خروجي

اولويت بر 
اساس در 

صد کاهش 
در دبي 
خروجي 
حوضه

کاهش دبي 
اوج در واحد 
سطح زير 
حوضه 
)m3s(

اولويت 
بر اساس 

کاهش دبي 
اوج در واحد 
سطح زير 

حوضه

12512/18912/540/8625/210/0344

22/6850/15653/320/082/3560/22986

36/0240/3543/1620/238740/3953

42/0660/1263/260/144/150/0671

510/8930/6332/890/511530/0462

621/5721/2622/740/6619/420/03055

68/223/4حوضه کل
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