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اثر احداث سدهای اصالحی بر كاهش دبی اوج 
سیالب )مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد يزد(

چكيد ه
 س�ازه ه�ای آبخي�زداری از جمله پ�روژه های پرهزينه ای می باش�د که با اهداف کاهش فرس�ايش و رس�وب، کاهش س�يل خيزی و 
س�يل گي�ری در حوزه های آبخيز احداث م�ی گردند. ارزيابي کمي پروژه ه�اي آبخيزداري به منظور تجزي�ه و تحليل اثرات آن ها و 
تصميم گيري صحيح در اجراي بهينه اين گونه طرح ها، ضروري مي باشد. از آنجا که ايجاد هرگونه سازه در بستر مسيل ها می تواند 
در تغيير رفتار س�يل موثر باش�د اين تحقيق با هدف بررس�ی تاثير سدهاي اصالحي اجرا ش�ده بر سيل خيزی در حوزه آبخيز منشاد 
صورت گرفت. بدين منظور از مدلHEC-HMS  برای مقايسه تغييرات دبی قبل و بعد از اقدامات استفاده گرديد. جهت تعيين تاثير 
سازه های اصالحی، زمان تمرکز در شرايط بعد از اجرای اقدامات محاسبه و با اعمال تغييرات ايجاد شده در ورودي هاي مدل اقدام به 
ش�بيه س�ازي رفتار سيالب گرديد. مدل با 6 واقعه مشاهداتي، واسنجي و اعتباريابي گرديد و هيدروگراف سيل با دوره بازگشت هاي 
2 تا 100 س�اله در وضعيت قبل و بعد از احداث س�ازه ها شبيه سازي گرديد. شاخص های دبی اوج و حجم سيالب برای ارزيابی تعيين 
ش�د و مقادير آن ها برای دو وضعيت قبل و  بعد از اقدامات آبخيزداری محاس�به گرديد. بر اساس نتايج شبيه سازي، تاثير سازه ها بر 
کاهش دبی اوج به طور متوس�ط9/82درصد و بر حجم س�يل7/75 درصد بوده اس�ت. از طرفي با افزايش دوره بازگشت سيالب، تاثير 
س�ازه ها بر کاهش دبي اوج و حجم س�يالب کاهش يافته اس�ت بطوريكه ميزان تغييرات در دوره بازگشت هاي 2 تا 100 ساله از 14/14 

تا 6/95 بوده است.

کلمات کليد ي: دبی اوج، سدهای اصالحی، مدلHEC-HMS ، آبخيز منشاد
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 مقد مه
 پدی��ده س��یل علیرغم هم��ه پیچیدگی های��ش قابل بررس��ی بوده و 
می توان در راس��تای کاهش خس��ارات آن و حتی بهره برداری اقتصادی از 
سیل راه حل های مناسبی جستجو کرد. متأسفانه موضوع سیل و مدیریت 
و کاهش خسارات آن در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته و فقط زمانی 
که سیالب مخربی جاری می شود و فاجعه ای بوجود می آید، توجه مدیران 
و متخصصین به آن جلب می گردد. مهار توان س��یل خیزی با توس��ل به 
اقدامات ساختمانی به ویژه سدهای مخزنی باید به طور جدی در مطالعات 
 س��یالب م��ورد توجه قرار گی��رد. موارد زیادی از بروز خس��ارات ناش��ی از 
س��یالب ها بر اثر بی توجهی و جدی تلقی نکردن اقدامات س��ازه ای بوده 
است. با توجه به حجم مطالعات و عملیات انجام شده طی سالیان گذشته و 
از طرفی روند رو به افزایش تخریب منابع طبیعی، ضروری است تا مطالعات 
و س��رمایه گذاری های انجام شده در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داد. با 
ارزیابی می توان گزینه های نامناس��ب را قبل از اینکه منابع و زمان بیش 
از اندازه برای توس��عه آن ها صرف ش��ود، رد نمود و زمان و هزینه را روی 
گزینه هائی که در یك موقعیت معین بهترین هستند، صرف کرد. در صورت 
طراحي و اجراي دقیق عملیات کنترل سیل مي توان احتمال بروز سیالب و 
خسارات و اثرات نامطلوب سیل را به میزان قابل توجهي کاهش داد. این در 
حالي است که عدم موفقیت در طرح هاي کنترل سیالب با توجه به ایجاد 
یك امنیت کاذب در محدوده تحت حمایت، س��بب تشدید سیل و افزایش 

خسارت مي گردد. 

 ،)1969(  Moore .ارزیابی اقدامات آبخیزداری در دنیا سابقه 70ساله دارد
 با بررس��ی 300 س��ازه احداث ش��ده و اث��ر آن ها بر کاهش دب��ی اوج در 
سرش��اخه های حوزه آبخیز تگ��زاس، نتیجه گرفت ک��ه در زیرحوزه های 
مختل��ف، کاهش دبی از 48 ت��ا 98 درصد دیده می ش��ود و رابطه عکس 
بین حجم رواناب خروجی با رواناب نگهداری ش��ده و ظرفیت س��ازه های 
کنترل س��یالب وجود دارد )22(. بخش مهندس��ی حفاظ��ت آب و خاك 
دانش��گاه جی بي پنت هندوس��تان نیز در س��ال 1997مبادرت به ارزیابی 
 کمی اقدامات آبخیزداری انجام شده درحوزه آبخیز رامگانگا نمود. آن ها از 
روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، جرم مضاعف، رژیم هیدرولوژیکی، 
منحنی های مداوم جریان و میانگین متحرك استفاده نمودند. نتایج ضمن 
ارزیابی بس��یار موفق انجام ای��ن گونه اقدامات، اس��تفاده از روش های یاد 
 Ramireddygari .)19( ش��ده را در ارزیابی کمی اقدامات تأکید نم��ود
و همکاران )2000(، برای ارزیابی اثرات عملیات آبخیزداری بر س��طح آب 
 زیرزمینی و س��طحی، سناریوهای مختلفی را شبیه س��ازی نمودند )23(. 
آن ها به منظور ش��بیه سازی جریان آب سطحی از مدل POTYLDR و 
برای شبیه س��ازی جریان آب زیرزمینی ازمدل MODFLOW استفاده 
کردند. نتایج شبیه سازی، حکایت از افزایش جریان سطحی درحالت بدون 
  Lopez .عملیات داش��ت چون س��یل ها در این حالت کنترل نشده بودند
و همکاران )2002( به مطالعه تأثیر مخزن یس��ا در رودخانه آراگون اسپانیا 
پرداختند. نتایج نش��ان داد که مقدار دبی اوج سیل های خروجی از مخزن 
در دوره بازگش��ت های مختلف، کاهش یافته اس��ت )21(. تأثیر س��دهای 
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Effect of check dams on reduction of flood peak (Case study: Manshad watershed)
By: Mahboobeh. Soltani, Former M.Sc. Student of Watershed Management, Faculty of  Natural Resources of Yazd 
University (Corresponding Author; Tel: +989135737425) Mohammad.Reza. Ekhtesasi, Associate Professor, Dept. of 
Watershed Management, Faculty of  Natural Resources of Yazd University  Ali.Talebi, Assistant Professor, Dept. of 
Watershed Management, Faculty of  Natural Resources of Yazd University Mohammad.Javad. Pouraghniaei, Water-
shed Management Engineer, Ghods Consulting Engineers, Tehran Ali.Reza. Sarsangi, Master in RS and GIS
Watershed management structures are expensive projects that are built with purposes of erosion and sediment reduc-
tion and flood control in watersheds. Quantitative assessment of watershed management activities in order to analyze 
their impacts and making basic decision for implementation of these activities are necessary. As building any structure 
on bed of dry rivers can affect on river behavior, then, this research was done with aim of investigating the effect of 
check dams on flooding in Manshad watershed. Therefore, the HEC-HMS model was used for comparison of discharge 
variations with/without checkdams construction. To determine the effects of check dams, the concentration time (after 
building the structures) was computed and by changing the input parameters, the flood behavior was simulated. More-
over, model was validated and calibrated by six observed event and flood hydrograph was simulated for return periods 
of 2 to 100 years before and after the structures operation. To evaluate the effect of checkdams on flooding, the peak 
discharge and flood volume indices were determined for two conditions (before and after the structures operation). 
Based on the simulation results, the effect of structures on reduction of peak discharge and flood volume were 9.82 and 
7.75%, respectively. On the other hand, by increasing the return period of flood, the structures effects on the reduction 
of peak discharge and flood volume have been decreased as the rate of variations in return periods of 2 to 100 years 
have been 14.14 till 6.95.

Keywords: : Flood Peak, Check Dams, HEC-HMS model, Manshad Watershed
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 )2003( Roshani اصالحی بر دبی های اوج در آبخیز کن تهران توس��ط
با اس��تفاده از مدل HEC-HMS، ارزیابی ش��د و دریافت که گزینه های 
متفاوت تغییر ش��یب در آبراهه های آبخیز، تأثیر متفاوتی برکاهش سیالب 
دارند. براساس نتایج وی، با افزایش زمان تمرکز به میزان یك ساعت )563 
سازه اصالحی(، دبی اوج 31 درصد کاهش خواهد یافت )24(. طی تحقیقی 
HEC-و HEC-HMS و هم��کاران )2007(، از نرم افزاره��ای Shieh
RAS  به منظورش��بیه س��ازی جریان و اثر احداث س��دهای اصالحی، در 
آبخیز تسنگون تایوان استفاده کردند. نتایج رویکرد دامنه تغییرات و آزمون 
تی جفت ش��ده1 نش��ان داد تأثیر احداث س��ازه بر خصوصیات جریان، در 
س��طح p >0/05 معنی دار بوده است )26(. ساختمان های کاهنده سیل 
توس��ط Bustami و همکاران )2009( در زیرحوزه ساراواك2 و با استفاده 
از مدل س��ازی بررسی شد. بدین منظور از شبیه سازی رودخانه و سیستم 
اطالعات جغرافیایی اس��تفاده کردند. همبس��تگی داده های شبیه سازی و 
مشاهده شده بین 87-79 درصد بود. نتایج نشان داد که مخازن موجود در 
زیرحوزه ها کاهش 34/18 درصدی در میزان سیل را موجب شده اند )17(. 
Yoshikawaaو همکاران )2010( پروژه سد Paddy Field را در بخش 
کامیهایاش��ی3 در ژاپن را مورد ارزیابی قرار دادند. آن ها به منظور بررس��ی 
کاهش حجم دبی و کاهش خسارت سیل از ترکیب آنالیزهای هیدرولوژی 
و روندیابی س��یل استفاده نمودند. نتایج نش��ان داد که سازه کنترل سیل، 
دبی را به میزان 26 درصد کاهش داد و بدین ترتیب موثربودن سازه تایید 

شد)28(.
در ایران نیز محمدی گلرنگ )1376( طرحی را با عنوان ارزیابی نتایج 
عملیات آبخیزداری انجام شده در حوزه سد الر به انجام رسانیده که نتایج 
نش��ان می دهد عملکرد عملیات مکانیکی آبخیزداری بالنس��به خوب بوده 
اما راندمان عملیات بیولوژیکی ب��ه دلیل عدم حفاظت و نگهداری، ناموفق 
بوده است )14(. احمدی و همکاران )1382(، اقدامات آبخیزداری زیرحوزه 
مندریجان آبخیز زاینده رود را ارزیابی نمودند. نتایج نش��ان داد که عملکرد 
این اقدامات ضعیف بوده و عدم ارزیابی اقتصادی بهترین عامل این عمکرد 
عنوان ش��ده  است)1(. حس��ینی )1382( در مطالعات خود، مدل ارزیابی 
احمدی را به کار گرفت. نتایج حاصل از مدل مذکور در حوزه آبخیز ویروی 
رامیان در اس��تان گلستان براس��اس مطالعات منسجم و پیوسته از مرحله 
تدوی��ن طرح تا مرحله اج��را و بعد از آن و بازدیده��ای صحرایی و گفتگو 
با مردم محلی، نش��ان داد که به طرح جام��ع آبخیزداری حوزه ویرو امتیاز 
 33 تعل��ق می گیرد. این امتیاز در محدوده ضعیف قرار می گیرد و در کل 
می ت��وان گفت که طرح فوق از نظر مطالعاتی، طراحی، اجرا و مراحل بعد 
از اج��را جزء طرح های با عملکرد ضعیف به ش��مار م��ی رود )7(. صادقی 
و هم��کاران )1383(، ب��ه ارزیابی کم��ی و کیفی اقدام��ات آبخیزداری در 
بخش��ی از حوزه آبخیزکن )کش��ار( پرداختند و به منظ��ور ارزیابی کمی از 
چه��ار روش منحنی جرم مضاعف، میانگین متح��رك، تداوم جریان ورژیم 
هیدرولوژیکی اس��تفاده کردن��د. ارزیابی کیفی درمنطقه م��ورد مطالعه از 
طریق روش پرسش��نامه و اس��تفاده از آزمون های اسکوئر انجام شد. نتایج 
کارب��رد روش ه��ای ارزیابی، داللت بر عملکرد مثب��ت اقدامات آبخیزداری 
در کنترل رواناب و رس��وب درحوزه آبخیز مورد مطالعه داشت که عملیات 
انجام ش��ده بر تقلیل فراوانی س��یل درحدود 90/3 درصد مؤثر بوده  است 
)9(. قاضی محله و همکاران )1384(، عملکرد س��ازه چند منظوره نوکنده 

استان گلستان در مهار سیالب و کاهش دبی اوج سیالب را بررسی نمودند. 
پارامترهای مورد نظر برای اجرای مدل HEC-HMS در ش��رایط قبل و 
بعد از احداث مخازن مربوط به بارش یك ساعته به مدل معرفی شد. نتایج 
حاصل ازاجرای مدل نش��ان داد که مخازن احداث شده در کاهش دبی اوج 
س��یالب ورودی مؤثرند و از40 درصد تا 83 درص��د از دبی اوج را در دوره 
بازگش��ت های مختلف کاهش می دهن��د)11(. آذری )1385(، به منظور 
شبیه س��ازی هیدرولوژیك و هیدرولیك تأثیر  گزینه های مختلف کنترل 
 HEC-HMS سیالب حوزه جاغرق در استان زنجان از مدل هیدرولوژیك
اس��تفاده کرد. پس از واس��نجی و اعتباریابی مدل، اقدام به ش��بیه سازی 
رفتارس��یالب برای بارش های با دوره بازگش��ت 2، 5، 10، 25، 50 و 100 
در قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری کرد. نتایج بدس��ت آمده طی تحقیق، 
داللت برحداکثر تغییر بر کاهش دبی اوج س��یالب به میزان 2 تا 11درصد 
داش��ت و ارجحیت گزینه های بیولوژیکی به اثبات رسید. هم چنین نتایج 
ای��ن تحقیق کاربرد HEC-HMS را به منظور پیش بینی و ارزیابی تأثیر  
اقدامات آبخیزداری توصیه کرد )2(. جمش��یدی )1385(، به بررسی تأثیر 
سد های تأخیری در کاهش سیالب بهبهان پرداخته است. برای انجام این 
مهم، مدل بارش- رواناب HEC-HMS مورد اس��تفاده قرار گرفته است. 
نتایج بدس��ت آمده نشان داد که س��دهای تأخیری بیش از 50 درصد، در 
سیالب منطقه کاهش ایجاد کردند و توانستند سیالب های با دوره برگشت 
پایین ت��ر را به طور کامل مهار نمایند )6(. کبی��ر و همکاران )1386(، در 
بررسی اثر احداث سازه هاي اصالحی بر روي زمان تمرکز در آبخیز رودبار 
قش��الق استان گلستان با اس��تفاده از فرمول کرپیچ به این نتیجه رسیدند 
که میزان افزایش زمان تمرکز در همه موارد کمتر از یك درصد بوده است 
)12(. مصطفی زاده )1387(، ارزیابي طرح کنترل س��یل آبخیز جعفرآباد و 
نیز شبیه سازي تاثیرات هیدرولوژیك و اقتصادي اجراي سناریوهاي سازه اي 
جعفر آباد گلس��تان را با اس��تفاده از مدل HEC-HMS انجام داد. نتایج 
نشان از تأثیر 1/5 درصد سازه ها بر دبی اوج در دوره بازگشت های متفاوت 
داش��ت و نتایج مقایس��ه آماری تفاوت معن��ی داری در دوره قبل و بعد از 
احداث سازه ها نشان نداد. از طرفی با افزایش دوره بازگشت سیالب، تاثیر 
س��ازه ها بر کاهش دبی اوج و حجم س��یالب کاهش م��ی یابد. به عبارتی 
بیش��ترین تاثیر س��ازه ها بر معیارهاي هیدرولوژیك در دوره بازگشت هاي 
پایین  )15-2 ساله( بود )15(. کریمی زاده )1388(، به ارزیابی فنی اثرات 
عملیات اجرایی آبخیزداری بر رودخانه حوزه آبخیز س��یرا- کلوان پرداخت 
 و بدی��ن منظور از م��دل HEC-HMSاس��تفاده ک��رد. درنهایت چنین 
نتیجه گیری کرد که احداث سازه تاثیر معنی داری بر سرعت و تغییر زمان 
تمرکز نداشته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دادکه اجرای 
عملیات آبخیزداری اثرات مثبتی بر دبی رودخانه داشته است )13(. عباسی 
در سال 1389 با اس��تفاده از مدل هیدرولوژیك HEC-HMS، اقدامات 
آبخیزداري اجرا ش��ده در حوزه آبخیز کن در استان تهران را مورد ارزیابی 
قرار دادند. معیارهای دبی اوج وحجم س��یالب برای ارزیابی تعیین ش��د و 
مقادیر آن ها برای دو وضعیت قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری محاس��به 
گردید. نتایج مقایس��ه آماری نش��ان داد که تاثیر این اقدامات بر روی دبی 
پی��ك معنی دار نبوده و در خصوص پارامتر حجم س��یالب در س��طح 95 

درصد معنی دار می باشد)10(.
با توجه به اینکه در سال های اخیر سازه های اصالحی در حوز های آبخیز 
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به طور گسترده احداث می شود این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عملیات 
س��ازه اي اجرا شده )سدهای اصالحی( بر دبی اوج آبخیز منشاد انجام شد. 
در این تحقیق روند تغییر اثرات اقدامات آبخیزداري با افزایش دوره بازگشت 

سیالب مورد بررسي قرار گرفت. 

مواد و روش ها
معرفی منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز منش��اد با مس��احت 6010 هکتار، از نظر تقس��یمات کشوری 
جزء اس��تان یزد محسوب ش��ده و یکی از زیرحوزه های آبخیز میانکوه می 
16΄16 °54 طول  9 °54 تا̋   ́56 باش��د. این حوزه مختصات جغرافیایی̋ 
35°31 عرض ش��مالی را دارا می باش��د.   ́42 ش��رقی و˝59΄28 °31 تا̋ 
حداکثر ارتفاع حوزه3650 متر در قسمت جنوب شرقی و حداقل آن1970 
متر در قس��مت ش��مال شرقی می باش��د. بخش اعظم آبراهه ها از قسمت 
جنوب و جنوب شرقی حوزه سرچشمه گرفته که پس از الحاق به یکدیکر 
و تش��کیل آبراهه های اصلی به طول 14/54 کیلومتر با درجه پنج از حوزه 
 خارج می ش��ود. از مهمترین آبادی های داخل حوزه روستای منشاد و دره 
می باش��د ک��ه در حاش��یه رودخانه اصلی واق��ع گردیده اس��ت. برخی از 

خصوصیات فیزیوگرافیك حوزه آبخیز در جدول 1 ارائه شده است.
استان یزد با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت توپوگرافی از حوادث طبیعی 
و قهری در امان نبوده و نخواهد بود. از این میان میتوان به سیل خرداد ماه 
1374 در میانکوه با خس��ارتی بالغ بر 21 میلیارد ریال  اشاره داشت. حوزه 
میانکوه از س��یل خیزی باالیی برخوردار است. از میان رودخانه های حادثه 
خیز اس��تان یزد، رودخانه های فخرآباد و منش��اد از حوزه میانکوه به چشم 
می خورد )3(. منشاد در بین  تمام مناطق استان یزد دارای باالترین میزان 
بارندگی س��االنه اس��ت. در منطقه مورد مطالعه، دمای متوسط ساالنه 11 
درجه س��انتی گراد و بارش متوس��ط 300/86 میلی متر در سال می باشد. 

شکل )1( موقعیت مکانی حوزه منشاد را در استان یزد نشان می دهد. 
به منظور کاهش س��یل خیزي و کنترل رس��وب حوزه، عملیات مکانیکي 
سازه اي از سال 1375 در منطقه شروع شده است )8(. موقعیت سازه های 
موجود اعم از س��الم یا آسیب دیده در ش��کل 2 نمایش داده شده  است و 

خالصه اقدامات مکانیکی انجام شده در جدول 2 ارائه شده است. 
از آنجا که ایجاد هرگونه س��ازه در بستر مسیل ها می تواند در تغییر رفتار 
س��یل موثر باشد می توان ضرورت تحقیق را پتانسیل باالي سیل خیزي و 

احتمال بروز خسارات ناشي از سیالب در حوزه آبخیز منشاد عنوان نمود.

روش تحقيق
به منظور بررس��ی تحقیق فعلی، ابتدا گزارش های پایه حوزه مورد بررسی 
قرار گرفت. سپس نسبت به تهیه شناسنامه سازه های اجرا شده و مختصات 
و ابعاد سازه اقدام شد. پس از انجام محاسبات فیزیکی مربوط به حوزه، آمار 
و اطالعاتی نظیر بارش متوس��ط زیرحوزه ه��ا و پارامترهای مورد نیاز برای 
مدل، ش��امل شماره منحنی متوسط وزنی زیرحوزه ها، تلفات اولیه و زمان 

تأخیر محاسبه گردید. 

ابزار مدل سازی
مدل HEC-HMS توس��ط مرکز مهندس��ی هیدرول��وژی ارتش ایاالت 

متحده امریکا، برای تهیه هیدروگراف سیل ارائه شد. این مدل از انواع مدل 
ه��ای ریاضی رایانه ای بوده که خود دارای چندین زیر مدل در بخش های 
رواناب، جریان س��طحی، آب پایه و جریان کانالی می باش��د و برای شبیه 
س��ازی رفتار هیدرولوژیك حوزه ه��ای آبخیز بکار می رود. این مدل دارای 
سه بخش اصلی به نام های مدل حوزه، مدل اقلیمی و شاخص های کنترل 
می باشد )27(. پس از تعیین اجزاء زیرحوزه، بازه، اتصال، مخزن و خروجی 
م��دل حوزه در نرم افزار HEC-HMS تهیه و مش��خصات زیرحوزه ها و 
منحني هاي ارتفاع - مس��احت براي روندیابي جریان در سازه ها وارد مدل 
گردید. با توجه به نقش��ه کاربري اراضي و گ��روه هاي هیدرولوژیك خاك، 
ش��ماره منحني وزني زیرحوزه ها تعیین ش��د. مدل حوزه دارای سه بخش 

تلفات، انتقال و آب پایه می باشد. 
براي تبدیل بارش به رواناب در زیرحوزه ها از روش SCS اس��تفاده شد که 

روابط آن به صورت زیر است:
                )1( 

                                                                                                                      
     )2( 

011000
−=

NC
S

                            

جدول 1- برخی ويژگی های فيزيوگرافيك حوزه منشاد

شكل 1- موقعيت مكانی حوزه منشاد در استان يزد
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شكل 2- نقشه اقدامات مكانيكی صورت گرفته در حوزه آبخيز منشاد

HEC –HMS شكل 3- شماتيك زيرحوزه ها و نحوه ارتباط آن ها در مدل

جدول 2- مشخصات کلی سازه های آبخيزداری احداث شده در حوزه منشاد

جدول 4- دبی اوج ثبت شده در ايستگاه هيدرومتری منشاد در رويدادهای محتلف

جدول 3- بارش متوسط رويدادهای مختلف به تفكيك زيرحوزه ها برحسب ميلی متر

تعدادنوع سازه
عرض تاجارتفاع

حداقلحداکثرحداقلحداکثر

9444/153/85/50/5سنگی مالتی

2210/553/83/51خشکه چین

رويداد
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137/828/468/568/546/538/645/9
238/328/469/869/847/438/746/4
338/029/470/870/848/238/743/2
421/116/461/261/250/930/632/6

 ک��ه در آن Tlag زمان تأخیر حوزه که به صورت اختالف بین زمان مرکز 
ثقل بارش مازاد با زمان اوج هیدروگراف واحد تعریف می ش��ود برحس��ب 
س��اعت بیان می شود. باید توجه داش��ت که t∆، کمتر از 29 درصد زمان 
تأخیر  باید اختیار ش��ود )L .)27 طول آبراهه اصلی حوزه برحس��ب فوت، 
Ws ش��یب متوسط وزنی حوزه برحسب درصد، S حداکثر پتانسیل ذخیره 
حوزه برحسب اینچ و CN شماره منحنی متوسط وزنی حوزه است. در این 
بخش زمان تأخیر حوزه برحسب ساعت یا دقیقه به مدل وارد می شود که 
این کار به تفکیك برای هر زیرحوزه انجام می شود شکل 3 طرح شماتیك 
زیرح��وزه ه��ا و نحوه ارتباط آن ها را در مدل HEC –HMS نش��ان می 
دهد.  توزیع مکاني رگبارها با اس��تفاده از آمار 7 ایس��تگاه باران س��نجی 
موج��ود در حوزه و خ��ارج از آن، به روش عکس مرب��ع فاصله در نرم افزار 
"ArcGIS 9,3 به دس��ت آمد. بارش متوسط رویدادهای مختلف به تفکیك 
زیرحوزه ها در جدول 3 ارائه ش��ده است. توزیع زماني رگبارها از کاغذهاي 
باران نگار ایستگاه ثبات منشاد استخراج شد که تنها ایستگاه باران نگار واقع 
در آبخیز می باش��د)4(. داده هاي سیالب هم از آمار ایستگاه هیدرومتري 
منشاد در خروجي آبخیز مورد مطالعه استخراج گردید)5(. میزان دبی اوج 
ثبت ش��ده در ایس��تگاه هیدرومتری در رویدادهای مورد نظر در جدول 4 
نش��ان داده شده اس��ت. با توجه به مطالب فوق، در بخش مدل هواشناسي 
اطالعات مورد نیاز وارد گردید. همچنین در بخش مش��خصه هاي کنترلي 
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مدل، اطالعات ش��روع و پایان فرایند ش��بیه سازي براي هر رگبار مشخص 
گردید. سپس مدل مذکور با در نظر گرفتن سدهای احداث شده اجرا شد. 
بدین منظور محل س��ازه ها با رعایت ارتفاع مفی��د آن ها بر روی پروفیل، 
مشخص گردید و شیب در محل احداث سازه ها محاسبه شد و به دنبال آن 
شیب جدید در قسمت احداث سازه ها به طور وزنی محاسبه گردید. با توجه 
به این که در س��اخت هر سازه کاهش شیب طولی آبراهه مد نظر است که 
موجب تغییرات در رفتار سیالب می گردد لذا تغییرات مورد نظر از طریق 
اثر ب��ر زمان تمرکز و تاخیر هر زیرحوزه در ورودي  مدل اعمال گردید. در 
 ،HMS تحقیق حاضر جهت بررسی میزان ذخیره سازی سازه ها در مدل
از عنصر مخزن اس��تفاده شد و در حالت بررسی شرایط قبل از احداث، این 
عنصر حذف گردید. منحني هاي ارتفاع- مساحت براي روندیابي جریان در 
س��ازه ها وارد مدل گردید. برای تعیین پارامترهای مناسب جهت واسنجی 
مدل، از آنالیز حساس��یت استفاده ش��د. برای این منظور آنالیز حساسیت 
برای چهار پارامتر شماره منحنی، زمان تأخیر، درصد نفوذناپذیری و تلفات 
اولیه انجام گرفت. از سه واقعه برای واسنجی استفاده گردید و سپس مدل 
واسنجي شده با سه واقعه دیگر مورد اعتبارسنجي قرارگرفت. کارایي مدل 
هیدرولوژي در ش��بیه س��ازي هیدروگراف سیل در مرحله اعتبارسنجي، با 
استفاده از شاخص هاي نش- ساتکلیف4 )رابطه 3( و اریبی مدل در برآورد 

حجم جریان )رابطه 4( مورد ارزیابي قرار گرفت.
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که در آن QOi و QSi مقادیر مشاهداتي و شبیه سازي شده و QO مقدار 
دبي متوسط مشاهداتي می باشند. شاخص ناش- ساتکلیف به عنوان یکي 
از شاخص هاي مناسب می باشد. در معیار ناش  - ساتکلیف، مقدار عددي 
یك نش��ان دهنده تطابق کامل هیدروگراف شبیه سازي شده و مشاهداتي 
است )20(. در صورتي که هر چه میزان اریبي مدل در برآورد حجم جریان 

کمتر باشد کارایي مدل باالتر خواهد بود)16(.

جدول 5- مقادير اوليه و بهينه پارامترها

زيرحوزه
شماره منحنیتلفات اوليه

بهینهاولیهبهینهاولیه

130/7230/3662/3164/37

230/4129/3462/5567/39

327/8424/0664/5970/56

427/923/6164/5473/45

شكل 4- منحنی تغييرات مدل به ازای تغيير در پارامترها 

شكل 5- هيدروگراف شبيه سازی شده پس از اعتبارسنجی ) 11/20-21/ 1384(

شكل 6- مقادير دبي مشاهداتي در مقابل مقادير دبي شبيه سازي شده در مرحله 
اعتبارسنجي
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براي مقایس��ه وضعیت دو بازه زماني قبل و بعد از احداث س��ازه ها، اقدام 
به محاسبه هیدروگراف س��یالب براي دوره  بازگشت هاي مختلف گردید. 
پراکنش مکانی بارش در سطح حوزه برای هر دوره بازگشت از روي منحني 
هاي ش��دت- مدت- فراوانی حوزه منش��اد تعیین گردید و مقدار متوسط 
بارش در هر زیرحوزه بدست آمد. برای تهیه هایتوگراف بارش و ورود آن به 
مدل HMS الزم اس��ت که توزیع زمانی بارش طرح نیز مشخص گردد که 
در مرحله بعد مقادیر درصد بارش در فواصل زماني 15 دقیقه از روي نمودار 
بي بعد الگوي توزیع زماني رگبارهاي ایس��تگاه منش��اد استخراج گردید. با 
استفاده از مدل هیدرولوژي واسنجي شده رفتار هیدرولوژیك آبخیز در دو 
وضعیت قبل و بعد از احداث سازه ها در دوره بازگشت هاي 2 تا 100 ساله، 

شبیه سازي گردید.

نتايج
مقدار ش��ماره منحنی وزنی برای هر زیرحوزه محاسبه شد. براساس نتایج 
آنالیز حساس��یت )شکل 4(، مقادیر شماره منحنی و تلفات اولیه بهینه شد 
ک��ه در جدول )5( نش��ان داده  ش��ده  اس��ت. با توجه به اینک��ه در آنالیز 
حساس��یت، شماره منحنی و تلفات اولیه، بیش��ترین حساسیت را دارا می 

باشند این دو پارامتر برای واسنجی مدل انتخاب شد.
با استفاده از پارامترهای بهینه شده، مدل با 3رویداد دیگر مورد اعتباریابی 
قرار گرفت. ش��کل 5 نمونه ای از هیدروگراف ش��بیه س��ازی  شده پس از 

اعتبارسنجی مدل مربوط به واقعه 21-11/20/ 1384 را نشان می دهد.
 ب��ه منظور نمایش بهتر کارایي مدل در ش��بیه س��ازي جری��ان، پراکنش 
دبي هاي محاس��باتي و مش��اهداتي جری��ان در مرحله اعتبارس��نجي در 
 ش��کل 6 ارائه ش��ده اس��ت. کارایي در مرحله اعتبارس��نجي، با استفاده از 
شاخص هاي نش- ساتکلیف و اریبی مدل در برآورد حجم جریان به ترتیب 

0/75 و 0/034 بود.
با اس��تفاده از پارامترهای بهینه شده، مدل در هر یك ازسناریوهای قبل و 
بعد از احداث س��ازه ها به صورت پروژه ه��ای جداگانه، اجرا و هیدروگراف 
سیل بدست آمد. جدول 6، اثر احداث سازه ها بر دبی اوج و حجم سیل در 
دوره بازگشت های مختلف را نشان می دهد. اختالف دبی اوج و حجم سیل 

جدول 6- اثر احداث سازه ها بر دبی اوج و حجم سيل در دوره بازگشت¬های مختلف

جدول 7- درصد  اختالف دبی اوج و حجم سيل قبل و بعد از احداث سازه

شكل 7- مقايسه هيدروگراف سيالب با دوره بازگشت 2 سال در شرايط قبل و بعد از 
اقدامات

شكل 8- مقايسه هيدروگراف سيالب با دوره بازگشت 100 سال در شرايط قبل و بعد از 
اقدامات

دوره بازکشت 
)سال(

بعد آبخيزداریقبل آبخيزداری

حجم سیل 
)1000m3(

دبی اوج 
)s/m3(

حجم سیل 
)1000m3(

دبی اوج 
)s/m3(

2112/77/4102/16/5

5173/811/3157/69/9

10234/914/1215/712/8

25354/221/6332/020/0

50470/030/9446/229/2

100604/041/5575/638/8

دوره بازکشت )سال(

اختالف )%(

دبی اوجحجم سیل

210/3813/84

510/2714/14

108/9010/15

256/688/00

505/335/82

1004/936/95

قبل و بعد از احداث س��ازه در جدول 7 آمده است. بطور نمونه هیدروگراف 
س��یالب کل حوزه براي دوره بازگشت 2 و 100 ساله در شکل های 7 و 8 
ارائه شده است. نتایج مقایسه با استفاده از آزمون من ویت- نی4، نشان داد 
ک��ه تفاوت معنی داري در دبی اوج در دو ب��ازه زمانی قبل و بعد از احداث 

سازه هاي کنترل سیل در آبخیز منشاد وجود ندارد.
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شماره 93، پژوهش های آبخيزد اری، زمستان 1390

بحث
عک��س العمل هیدرولوژیك آبخیز منش��اد در دو بازه قب��ل و بعد از اجراي 
عملیات آبخیزداري با مدل هیدرولوژي ش��بیه س��ازي ش��ده است. در این 
تحقیق، مقادیر ضرایب کارایي ذکر ش��ده حاکي از نتایج قابل قبول ش��بیه 
س��ازي )به عن��وان مثال مقدار عددي 0/75 ش��اخص نش- س��اتکلیف5( 
اس��ت. نتایج شبیه سازي مدل مذکور در تحقیقات مصطفی زاده )1387(، 
Roshani )2003( و Shieh  )2007( نیز از نظر تطابق بین هیدروگراف 

مشاهداتی و شبیه سازي شده رضایت بخش بوده  است.
نتایج نش��ان م��ی دهد که در اثر اجرای عملیات، درص��د دبی اوج در دوره 
بازگشت  100-2س��ال به میزان 6/95-14/14 تغییر داشته است و حجم 
سیل نیز 4/93-10/38 درصد کاهش یافته است. به طور متوسط9/82درصد 
از دبی اوج و 7/75 درصد از حجم سیل در اثر عملیات مکانیکی اجراشده در 
حوزه تقلیل یافته است. نتایج حاصل در این خصوص با مطالعات قاضی محله 
)1384(، جمش��یدی )1969(  Moore ،)1385(، Roshani )2003( و 
Bustami  )2009( مطابقت دارد. پس از بررس��ی اثر عملیات مکانیکی بر 
زمان تمرکز و زمان تأخیر، دیده شد عملیات مذکور تأثیر چنداني بر بهبود 
وضعیت زمان تأخیر آبخیز نداش��ته است که دلیل آن ناشی از کافی نبودن 
حجم س��ازه یا عدم اجرای آن در بعضی از آبراهه ها اس��ت. کمترین میزان 
تغییر زمان تمرکز مربوط به زیرحوزه های 2و 3 می باشد که میزان افزایش 
زمان تمرکز 0/07و 0/11 دقیقه می باشد )زمان تمرکز قبل از تمرکز قبل 
 از اقدام��ات 95/90 و 94/81 و بع��د از اقدام��ات 95/97 و 94/92 دقیق��ه 
م��ی باش��د(. کبی��ر )1386(، کریم��ی زاده )1388( در بررس��ی اقدامات 
آبخیزداري به ترتیب در حوزه های رودبار قش��الق در اس��تان گلس��تان، و 
سیرا- کلوان تهران به نتایج مشابهی دست یافته اند .بیشترین تغییر زمان 
تمرک��ز مربوط به زیرحوزه 4 می باش��د که زمان تمرک��ز به میزان 16/58 
دقیقه افزایش یافته اس��ت )زمان تمرکز قب��ل از اقدامات 161/52و بعد از 

اقدامات 178/11 دقیقه می باشد(. 
بر اس��اس تجمیع نتایج این تحقیق )جداول 6 و 7(، درصد تاثیر س��ازه ها 
بر حجم س��یالب با افزایش دوره بازگش��ت، کاهش یافت. با در نظر گرفتن 
درص��د تأثیر عملیات، مي توان گفت که با افزایش دوره بازگش��ت، میزان 
تاثیر سازه ها بر کاهش دبي اوج کاهش یافته است و بیشترین تاثیر در دوره 
بازگشت هاي پایین بوده  است. سازه های اصالحي و عملیات مکانیکي که 
با هدف تثبیت بس��تر و کنترل رسوب ایجاد گردیده اند، باعث ایجاد شیب 
حد در بستر آبراهه هاي محل احداث شده اند که این خود کاهش سرعت 
جری��ان آب در آبراهه را موجب گردیده اس��ت )Scherider  و همکاران، 
2002 و Castillo  و هم��کاران، 2007(. ای��ن تاثیر در س��یالب هایي با 
دوره بازگش��ت پایین قابل توجه است. همچنین نتایج جمشیدی )1385(، 
مصطفی زاده )1387( و Lopez  )2002( مبني بر گزارش بیشترین تاثیر 
عملیات آبخیزداري در کاهش س��یل خیزي آبخیز در دوره بازگش��ت هاي 

پایین مؤید نتایج تحقیق حاضر است.
در این تحقیق بررس��ی فقط از دیدگاه س��یل خیزی مد نظر بوده  اس��ت 
و در این راس��تا مي توان با بررس��ي اثر اقدامات انجام ش��ده بر رسوبدهي 
آبخیز و مش��خص نمودن نقاط قوت و ضع��ف طرح قضاوت بهتري از تأثیر 
 عملیات ارائه نمود. پیشنهاد می گردد در طراحی سازه های عرضی بر روی 
مسیل های رتبه باال، به نکاتی همچون هدایت بخشی از دبی اوج به داخل 

بس��تر در حین س��یل و رعایت ریس��ك خطر در انتخاب دبی های با دوره 
بازگش��ت طرح، توج��ه کافی صورت گیرد تا از عملک��رد منفی پروژه های 

احداث شده کاسته شود.

پاورقی ها
1- Paired t tests 
2- Sarawak
3- Kamihayashi
4- Mann-Whitney U
5- Nash-Sutcliffe coefficient
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