
  
بندي عملیات بررسی تأثیر پارامترهاي شماره منحنی رواناب، چاالب و زمان تمرکز در اولویت

 هاي آبریزکنترل سیل حوضه
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  چکیده
در این . بزرگ نقش مهمی داشته باشدهاي آبریز حوضهتواند در مدیریت بهتر خیزي هر زیرحوضه مین مناطق مولد سیل و عوامل مؤثر بر سیلتعیی

اره ، شـم هاي کارده واقع در خراسان رضوي با اعمال پارامترهاي مختلف مانند اندازه سلول مدل رقومی ارتفـاع خیزي زیر حوضهبندي سیلمطالعه اولویت
نتـایج  . چنین وجود یا عدم وجود چـاالب بررسـی گردیـد   محاسبه هیدوگراف واحد با دو روش متفاوت و هم منحنی رواناب در سه وضعیت رطوبتی زمین،

، در ضـه در پتانسـیل سـیل خیـزي حو   و زمـان تمرکـز    ها تأثیر پارامترهاي اندازه سلول مدل رقومی ارتفاعبدون اعمال چاالب در زیرحوضهنشان داد که 
کند، تأثیر سایر پارامترها نیز بـر  ها تغییر میبندياما با افزایش چاالب عالوه بر اینکه اولویت. باشدمقایسه با پارامتر شماره منحنی رواناب بسیار ناچیز می

  .شودتر میها بیشسیل خیزي زیرحوضه
  

  سیالبهاي آبریز، وضعیت رطوبتی زمین، مهار چاالب، حوضه :کلیديهاي هواژ
 

   3 2 1 مقدمه
سیالب خطري است که مردم بسیاري از کشـورها بـا آن مواجـه    

 یـاي طبیعـی  عنـوان یکـی از شـدیدترین بال    بوده و در کل جهـان بـه  
هـاي دور در معـرض   از گذشـته که بشـر  با وجودي. شناخته شده است

ها مانند امروز سیالب هیچگاه اثرات مخرب ها بوده ، خطرات سیالب
-ها زنـدگی مـی  دشت در سیالب تريزیرا افراد بسیار کم. تنبوده اس

هاي انسانی در گذشـته ایـن چنـین موجـب افـزایش      کردند و فعالیت
امروزه مشخص شده است که مهار همـه  . گردیدپتانسیل سیالب نمی

ها ها، خسارتتوان با مدیریت آنها امکان پذیر نیست تنها میسیالب
اسـتفاده از  بیان نمودندکه  ل و همکارانمیلرادوف، بال .را حداقل نمود

هاي سنجش از راه دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در ترکیـب  داده
دبـی   ورد حجم رواناب،آبر آل براي ابزاري ایده رواناب–با مدل بارش 

) .Miloradov and Marjanovic.,1991باشد میاوج و هیدروگراف 
Bellal et al.,1996) . ه خطر سیل را براي کشـور  نقشاسالم و سادو
 تهیـه کردنـد   GISاي و کـاربرد  هـاي مـاهواره  بنگالدش توسـط داده 
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Islam and Sado.,2000)( .،پوشش  در این نقشه از اطالعات ارتفاع
و شـبکه زهکشـی اسـتفاده     فیزیـوگرافی  شناسی،عوارض زمین زمین،
را براي تعیین  4روش واکنش سیل واحدثقفیان و خسروشاهی . نمودند

 اسـتفاده نمودنـد  ها در هیدروگراف خروجـی  میزان مشارکت زیرحوضه
(Saghafian and Khosroshahi.,2005). ابتدا حوضه  در این روش

تر تقسیم و با روندیابی جریان هریک را به واحدهاي مطالعاتی کوچک
سـهم هـر واحـد را در دبـی اوج      از واحدها تا نقطـه خروجـی حوضـه،   

سـپس از روش واکـنش سـیل واحـد     . دوسیالب در خروجی تعیین نم
رهیدروگراف خروجـی حوضـه اسـتفاده    ها دمیزان مشارکت زیرحوضه

در این روش پس از به دست آوردن هیدروگراف سیل طراحـی در   .شد
ها حذف و دبی اوج خروجی حوضه یکی از زیر حوضه، خروجی حوضه

خیزي هاي سیلسپس شاخص. بدون حضور آن زیرحوضه محاسبه شد
مساحت را  نتریاي که بیشنتایج نشان داد که زیرحوضه. ن شدندتعیی

و  تـري نـدارد  دبی خروجی بیش دارد لزوماًها نسبت به سایر زیرحوضه
شـاخص   تري دارد لزومـاً اي که دبی خروجی بیشچنین زیرحوضههم

ـ چنـین  هـم . خیزي باالتري نـدارد سیل داوم و دوره بازگشـت بـارش   ت
ـ   ،طراحی محمـدپور و  . هـا ندارنـد  بنـدي زیرحوضـه  تتأثیري بـر اولوی

و نـرم   RAS-HECبا استفاده از مدل هیـدرولیکی  ) 1386(سبزواري 
از طریــق   ، SGIافزارهــاي  مجموعــه نــرم از   Arcviewافــزار

                                                             
4- Unit Flood Response 
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با بندي سیالب خیزي و پهنهبه آنالیز سیل GeoHMS  -HECماژول
 .پرداختهاي مختلف دوره بازگشت

HEC-روانـاب  –تفاده از مـدل بـارش   با اسـ  سلیمانی و همکاران
HMS و تکنیک هايGIS,RS ترین شاخص سیلبه انتخاب مناسب-

. )(Solaimani et al.,2013 خیزي در حوزه سـد جیرفـت پرداختنـد   
 fخیزي با استفاده از شـاخص  سیلنتایج نشان داد که مقادیر شاخص 

-به دلیل حذف پارامتر مساحت، با مقادیر شماره منحنـی ضـریب هـم   
تـرین  در نتیجه این شاخص بـه عنـوان مناسـب   . دارد 813/0ستگی ب

تـاکنون اثـر بعضـی پارامترهـا ماننـد       .خیزي انتخاب شدشاخص سیل
ها در تحقیقـات انجـام   خیزي زیرحوضهمیزان چاالب بر پتانسیل سیل

هدف از این مطالعه بررسـی جـامع اثـر    . نظر قرار نگرفته استشده مد
اندازه سلول رقومی  میزان چاالب در حوضه،پارامترهاي مختلف مانند 

بنــدي ســیل خیــزي ارتفــاع و وضــعیت رطــوبتی زمــین، بــر اولویــت
 .باشدها میزیرحوضه

  

  هامواد و روش
  معرفی منطقه مورد مطالعه

0 بریز کارده در محدوده عرض جغرافیاییآحوضه  ' ''36 39  تا  52

 
0 ' ''36 58 0جغرافیـایی  طول و شمالی35 ' ''59 26 0تـا  59 ' ''59 4514 

شرقی و شمال غربی مشهد واقع شده به طوري که رودخانه کارده بـه  

عنوان آبراهه اصلی از شمال به جنوب و به سمت سـد کـارده جریـان    
 56/116کیلومتر مربع و محیط آن  78/254مساحت کل حوضه . دارد

کیلومتر است که مجهز به یک ایستگاه آب سـنجی در داخـل و یـک    
) محـل سـد  (ایستگاه آب سنجی از نوع درجه یک در خروجی حوضـه  

ایستگاه هوا و اقلیم شناسی،  2چنین در سطح این حوضه هم. باشدمی
 2زنـی و  سـنج نـوع و  ایستگاه بـاران  5ایستگاه باران سنج معمولی،  3

 1حوضه در شـکل  موقعیت نسبی . ت وجود داردبسنج ثاایستگاه باران
  ).1384جهانگیر و همکاران، ( نشان داده شده است

  
  روش تحقیق

ر این پژوهش حوضه آبریز کارده بر اساس توپـوگرافی و شـبکه   د
تـا   1هاي تر تقسیم شده و زیر حوضهزیرحوضه کوچک 6ها به آبراهه

در ، دهـد ها را در منطقه نشان میه و موقعیت آنمحدود 1که شکل  5
سـپس مـدل رقـومی ارتفـاع     . انـد این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته

و  WMSمتر در محیط  100متر و  40حوضه با قدرت تفکیک مکانی 
ـ   1با اسـتفاده از روش شـبکه نـامنظم مثلثـی     اکبرپـور و  ( دتهیـه گردی

مـدل  فی مورد نیاز نیـز از  سایر خصوصیات فیزیوگرا .)1388همکاران، 
  .تارائه شده اس 2و 1استخراج گردید که در جدول  رقومی ارتفاع

1
 

  
  )بدون مقیاس( حوضه مورد مطالعه، شبکه هیدروگرافی و محدوده سد و زیرحوضه هاي نقشه موقعیت نسبی -1شکل

                                                             
1- TIN: Triangulated Irregular Networks 



  689     ...بررسی تأثیر پارامترهاي شماره منحنی رواناب، چاالب و زمان تمرکز

 متر 40اندازه سلول  مشخصات فیزیوگرافیک زیرحوضه ها در مدل رقومی ارتفاع با - 1جدول 

5B 4B 3B 2B 1B زیرحوضه/پارامتر 
  )کیلومترمربع(مساحت حوضه  65/73  35/66 58/109 90/98  70/70
  )کیلومتر(محیط حوضه  70/61 62/67 72/75 36/72  20/58
 )متر(ارتفاع متوسط حوضه  36/1932  90/1864 42/2085 20/2318  85/2265

 )رمتر به مت(شیب حوضه  38/0 30/0 38/0 37/0  30/0
 )کیلومتر(طول آبراهه  38/14 59/13 80/19 11/19  04/15

  
  متر100اندازه سلول  ها در مدل رقومی ارتفاع بامشخصات فیزیوگرافیک زیرحوضه - 2جدول 

5B 4B 3B 2B 1B زیرحوضه/پارامتر 
  )کیلومترمربع(مساحت حوضه   51/74  29/65  8/111  37/98  60/70
  )کیلومتر(حیط حوضه م  83/62 52/65  44/72  66/68  21/57
  )متر(ارتفاع متوسط حوضه   10/1928  73/1860  49/2091  07/2319  51/2265

  )متر به متر(شیب حوضه   34/0  24/0  30/0  30/0  25/0
  )کیلومتر(طول آبراهه   99/14 07/13  83/19  15/19  84/14

  
ها در سه وضـعیت  زیر حوضهرواناب در این مطالعه شماره منحنی 

-که در حالت برآورد گردید) خشک، متوسط و مرطوب(رطوبتی خاك 
 شماره منحنـی حوضـه بـا اسـتفاده از جـدول      ،هاي خشک و مرطوب

 محاسـبه قابـل  از شرایط متوسـط بـه خشـک و مرطـوب      CNتبدیل 
براي محاسبه شماره منحنی حوضه در حالت  ).1391علیزاده، (ند هست

هـاي  گـروه  زمین با رطوبت متوسط از تلفیق نقشه کـاربري اراضـی و  
جهـانگیر و  ( شـد هیدرولوژیکی و جداول تعیین شماره منحنی استفاده 

) 1384(ابتدا از نتایج تحقیق جهـانگیر و همکـاران   ). 1384همکاران، 

و کالرك از قبیل شماره منحنی رواناب، زمان  SCSپارامترهاي روش 
در هر زیر حوضه شماره منحنـی  تمرکز و ضریب ذخیره گردید، سپس 

شــماره منحنــی . ج شــداســتخرا 1زنــی بــر اســاس رابطــه متوســط و
  .است ارائه شده 3رطوبتی در جدول ها در سه حالت مختلف زیرحوضه

)1(                                                     
CN Ai iCN =

Ai




    

  

  
  )توسط، مرطوبخشک، م(ت زیر حوضه ها در سه حالت رطوبتی متفاو شماره منحنی -3جدول

  رطوبت متوسط زمین با *مرطوب زمین
)7( 

 زیرحوضه *زمین خشک

2/95 82 8/65 1B 
8/92 79 8/61 2B 
6/94 81 4/64 3B 
8/92 79 8/61 4B 

91 75 57 5B 
  )1391علیزاده، (از شرایط متوسط به خشک و مرطوب  CNتبدیل  با استفاده از جدول *      

 
مقـدار تلفـات اولیـه و     SCSاز روش  بـا اسـتفاده   پژوهشدر این 

رواناب مستقیم واحد تعیین شد و سپس براي تعیین هیدروگراف  1نفوذ
ــنوعی   ــد مصـ ــدروگراف واحـ ــه از دو روش هیـ و  NRCS3 2حوضـ

در روش سـازمان   .استفاده گردید 4کالرك ايهیدروگراف واحد لحظه
                                                             
1- RTIMP  
2- Synthetic Unit Hydrograph  

 ك آمریکاسازمان حفاظت خا -3
4- Clark or Lag and Route Technique  

اف براي محاسبه هیدروگر 2رابطه  حفاظت خاك آمریکا از زمان تاخیر
اي از واحد و در روش کالرك براي محاسبه هیدروگراف واحـد لحظـه  

استفاده  3رابطه  هاي خالیزمان تمرکز توسط رابطه کریپچ براي زمین
  .شد

)2(                                              
0.8 0.7

0.5

( 1)
1900l

L St
y
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)3           (                          
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0.00013
c
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 S، (ft)طول رودخانـه اصـلی    Lزمان تاخیر،  tl 2که در رابطه   
شـیب   y، (mm)هاي سـطح حوضـه  نمایه نگهداشت رطوبت در خاك

زمـان   ct 3امـا در رابطـه   . باشـد متوسط حوضه بر حسب درصد مـی 
  .باشدمتوسط شیب حوضه می Sضریب بستر،  m، (hr)تمرکز 

% 30و %  10و بـا   بـدون افـزایش  در سـه مرحلـه    مقدار چـاالب 
صـورت  بـه   افـزایش که ایـن مقـدار    سازي لحاظ شددر مدل افزایش

 HEC1-WMSکاهش در مقدار ضریب غیر قابل نفوذ در نـرم افـزار   
ضریب غیر قابـل  % 10چاالب، کاهش % 10یعنی افزایش  .اعمال شد

مدل با استفاده از بارش طراحی با دوره بازگشت . نفوذ را به دنبال دارد
مدت بارنـدگی بـا دوره بازگشـت    -که منحنی شدتساله اجرا شد  50

هیدروگراف سیل در محـل   سپس . ارائه شده است 2مذکور در شکل 
روجی هر زیـر  روندیابی سیل از خ. خروجی هر زیر حوضه به دست آمد

صورت 1یروجی نیز با استفاده از روش موج سینماتیکخ حوضه تا محل
و  4در روندیابی بر اساس ایـن روش از رابطـه انـدازه حرکـت      .گرفت

در  .)2013سـلیمانی و همکـاران،   ( شوداستفاده می 5معادله پیوستگی 
و پـس از   2Bبه  5Bو  4Bهاي حوضهزیرشماتیک  روندیابی 1شکل 

نشان  و نقطه خروجی زیرحوضه مذکور 1Bبه  3Bو  2Bابی آن روندی
  .داده شده است

)4     (                                    0 FS S A Q    
)5 (                                                      Q A q

x t
 

 
 

 

3 دبـی خروجـی   Qرابطه که در این  /m s ،A  3مسـاحتm  ، 
,αβ باشندنیز ضرایب ثابت می.  

نیافته با اسـتفاده   ها افزایشهایی که چاالب در آنابتدا براي مدل
ترهـاي  و اعمال سـایر پارام ها از روش تکرار حذف انفرادي زیر حوضه

شرایط مختلـف   متر، 100متر و  40مدل رقومی ارتفاع با اندازه سلول 
 SCS)( هاي محاسبه هیدروگراف واحدروش چنینهم و رطوبتی زمین

,Clark  1در مدل-HEC،  ترتیـب حـذف   . انجـام شـد  بنـدي  اولویـت
در این روش با حـذف  . باشدها در این روش مورد توجه نمیزیرحوضه

ها در هر بار اجراي مدل، دبی خروجی زیر حوضه متوالی و یک به یک
کل حوضه پس از روندیابی سیل در رودخانـه اصـلی بـدون اثـر زیـر      

براي اعمال افزایش چاالب در گام بعـدي  . شدحوضه مورد نظر تعیین 
به ترتیب در هر زیر حوضـه در هـر    افزایشدرصد  بندي،انجام اولویت

در دبی خروجی کل حوضه  و میزان کاهش شدبار اجراي مدل اعمال 
محاسـبه   6توسط رابطه  fشاخص  با بنديسپس اولویت. آمدبه دست 
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  باشـد می .
در تولید سیل داشته باشد به تري بیشاي که سهم مشارکت زیرحوضه

ر ایـن مطالعـه در   د .شودمیخیزترین زیر حوضه شناسایی عنوان سیل
 .مـورد بررسـی قـرار گرفـت    مدل با ویژگی هاي متفـاوت   36مجموع 

نمونه اي از تقسیم بندي براي شماره منحنی در حالت زمـین   3شکل 
هاي شماره منحنی نیز همین براي بقیه حالت .دهدمینشان را خشک 
 .شدعمال بندي اتقسیم
  
 و بحث نتایج

ت تـأثیر پـارامتر انـدازه سـلول     ها تحبندي زیرحوضهنتایج اولویت
آورده  4نظر گرفتن اثر چـاالب در جـدول   مدل رقومی ارتفاع بدون در 

هـاي مـدل شـده بـا     بندي زیرحوضهدر این جدول اولویت. شده است
متر، با ثابت در نظر گـرفتن سـایر    50متر و  100اندازه سلول ارتفاعی 

د مقایسـه قـرار   وضعیت رطوبتی زمین، مـور  هاي زمان تمرکز وپارامتر
محاسبه شده است و  SCSزمان تمرکز این مدل با روش . گرفته است

-این جدول نماینده. وضعیت رطوبتی زمین در حالت متوسط قرار دارد
طبق اطالعات جدول مشـخص اسـت کـه    . مدل مشابه است 6اي از 

ها، تأثیر اندازه سلول ارتفاعی بدون در نظر گرفتن چاالب در زیرحوضه
 .باشدبندي سیل خیزي اندك مییتبر اولو

بندي دو مدل ذکر شده در باال بـا اعمـال   مقایسه اولویت 5جدول 
بر اسـاس جـدول بـا    . دهدافزایش در چاالب را نشان می% 30و % 10

ها تغییـر کـرده   بندي زیرحوضهاولویت% 30به % 10افزایش چاالب از 
توان نتیجه گرفت که با چنین بر اساس نتایج بدست آمده میهم. است

وجود چاالب در زیرحوضه، پارامتر اندازه سلول مدل رقومی ارتفاع نیـز  
شماره منحنـی، پـارامتر   . بندي تأثیر محسوسی خواهد داشتبر اولویت

. بندي در این تحقیـق بررسـی شـد   دیگري است که اثر آن بر اولویت
ثیر مقایسه اولویت بنـدي دو مـدل هیـدرولوژیکی تحـت تـأ      6جدول 

هـاي رطـوبتی زمـین بـدون اعمـال      پارامتر شماره منحنی در وضعیت
 .دهدافزایش در چاالب را نشان می

بـراي محاسـبه هیـدروگراف     6در دو مدل مقایسه شده در جدول 
سـازي  چنـین در مـدل  هـم . اسـت  واحد از روش کالرك استفاده شده

عیت وضـ . متر در نظر گرفته شده است 40حوضه اندازه سلول ارتفاعی 
هـا تـأثیر بسـزایی    خیزي زیرحوضهبندي سیلرطوبتی زمین در اولویت
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اولویت اول  3Bدارد به طوریکه در وضعیت رطوبتی خشک زیرحوضه 
در سیل خیزي را دارد، امـا در وضـعیت رطـوبتی متوسـط و مرطـوب      

اثـر   ).6را دارا اسـت جـدول   خیـزي  ترین پتانسیلبیش 1Bزیرحوضه 

-اولویت  8دي نیز باید بررسی شود که جدول بنچاالب بر این اولویت
افزایش در % 30و  10%بندي دو مدل هیدورلوژیکی باال را تحت تأثیر 

 .دهدچاالب نشان می
  

  
  ساله 50مدت بارندگی با دوره بازگشت -منحنی شدت -2شکل

 

    
 چاالب بدون افزایش

 مدل رقومی 
 ارتفاع با اندازه

 متر 40سلول 

  افزایش %10با  چاالب واحد با روش حفاظت خاك هیدروگراف محاسبه

 
 

  افزایش %30با  چاالب

 
 چاالب بدون افزایش

 
 افزایش %10با  چاالب کالركروش هیدروگراف واحد با  محاسبه

 شماره منحنی
 خشک در زمین

   
 افزایش %30با  چاالب

   
 چاالب بدون افزایش

 مدل رقومی 
 ارتفاع با اندازه

 100لول س
 متر

 افزایش %10با  چاالب محاسبه هیدروگراف واحد با روش حفاظت خاك

   
 افزایش %30با  چاالب

   
 چاالب بدون افزایش

 
 افزایش %10با  چاالب کالركروش محاسبه هیدروگراف واحد با 

    
 افزایش %30با  چاالب

  شماره منحنی در زمین خشک: همطالع بندي مدل هاي بررسی شده در ایناي از تقسیمنمونه- 3شکل 
 

  هاي مدل بارش رواناب با وضعیت رطوبتیاولویت بندي زیرحوضه- 4جدول 
  بدون اعمال افزایش در چاالب SCSمتوسط و استفاده از هیدورگراف واحد با روش 

    متر 40اندازه سلول ارتفاعی   متر 100اندازه سلول ارتفاعی 
 زیرحوضه fشاخص   اولویت بندي fشاخص   اولویت بندي

2  264/0 2  255/0 1B 
3 159/0 3 16/0 2B 
1 273/0 1 278/0 3B 
4 112/0 4 092/0 4B 
5 041/0 5 032/0 5B 

  هاي مدل بارش رواناب با وضعیت رطوبتیبندي زیرحوضهاولویت- 5جدول 
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  افزایش در چاالب% 30و% 10با اعمال SCSمتوسط و استفاده از هیدروگراف واحد با روش 
    افزایش در چاالب% 10اعمال 

    متر 40اندازه سلول ارتفاعی   متر 100اندازه سلول ارتفاعی 
 زیرحوضه fشاخص   بندياولویت fشاخص   اولویت بندي

5 005/0 5 005/0 1B 
4 007/0 4 007/0 2B 
3 008/0 3 01/0 3B 
2 010/0 1 018/0 4B 
1 016/0 2 012/0 5B 

   بافزایش در چاال% 30اعمال 
3 015/0 4 016/0 1B 
5 012/0 5 0001/0- 2B 
2 023/0 1 023/0 3B 
4 014/0 2 024/0 4B 
1 025/0 3 019/0 5B 

 
  هاي مدل بارش رواناب با اندازهبندي زیرحوضهاولویت- 6جدول 

  متر و استفاده از هیدروگراف واحد کالرك بدون اعمال افزایش در چاالب 40سلول ارتفاعی 
   زمین خشک  وضعیت رطوبتی متوسط  زمین مرطوب
 زیرحوضه fشاخص   بندياولویت fشاخص   بندياولویت fشاخص   بندياولویت
1 799/0 1 175/0 2 044/0 1B 
3 628/0 3 102/0 4 016/0 2B 
2 654/0 2 149/0 1 050/0 3B 
5 409/0 4 072/0 5 014/0 4B 
4 580/0 5 065/0 3 022/0 5B 

 
  زیرحوضه هاي مدل بارش رواناب با اندازهبندي اولویت- 7جدول 

  افزایش در چاالب% 30و % 10متر و استفاده از هیدروگراف واحد کالرك با اعمال  40سلول ارتفاعی 
    افزایش در چاالب% 10اعمال 

   زمین خشک  وضعیت رطوبتی متوسط  زمین مرطوب
 حوضهزیر fشاخص   بندياولویت fشاخص   بندياولویت fشاخص   بندياولویت
5 002/0 5 004/0 4 005/0 1B 
3 003/0 4 004/0 3 005/0 2B 
4 002/0 3 004/0 5 004/0 3B 
2 003/0 2 005/0 1 007/0 4B 
1 005/0 1 006/0 2 007/0 5B 

   افزایش در چاالب% 30اعمال 
3 006/0 2 012/0 2 014/0 1B 
4 004/0 5 006/0 5 006/0 2B 
1 007/0 1 013/0 1 015/0 3B 
5 004/0 4 007/0 4 010/0 4B 
2 007/0 3 010/0 3 011/0 5B 
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آید که افزایش چـاالب در  از اطالعات جدول باال این چنین بر می

% 10بـا اعمـال   . باشدخیزي مؤثر میبندي سیلها بر اولویتزیرحوضه
افزایش در میزان چـاالب، در وضـعیت رطـوبتی خشـک اولویـت اول      

و در وضـعیت رطـوبتی متوسـط و     4Bبه  3Bخیزي از زیرحوضه سیل
-هـم . تغییر یافتـه اسـت   5Bبه  1Bمرطوب این اولویت از زیرحوضه 

خیزي در هر سـه وضـعیت   افزایش چاالب اولویت سیل% 30چنین با 
سومین پارامتري . تغییر پیدا کرده است 3Bحوضه رطوبتی زمین به زیر
گراف واحـد بـا   خیزي بررسی شد، محاسبه هیدروکه اثر آن روي سیل

هــاي محاســبه بــا روش دو مــدل 8جــدول . متفــاوت اســتدو روش 
هیدروگراف واحد متفاوت را در سه حاالت بـدون چـاالب، بـا اعمـال     

  .کندافزایش در چاالب مقایسه می% 30و % 10

-آید که بدون اعمال چاالب تأثیر روشاز جدول این چنین بر می
. بندي نـاچیز اسـت  ولویتهاي مختلف محاسبه هیدروگراف واحد در ا
افـزایش در چـاالب   % 10ولی با اعمال چـاالب مخصوصـاً بـا اعمـال     

بـه طوریکـه اولویـت اول از    . کنـد هـا کـامالً تغییـر مـی    بندياولویت
و  2Bهـاي  در شرایط عدم اعمال چاالب، به زیرحوضه 3Bزیرحوضه 

4B هاي محاسبه هیدروگراف واحد بـا روش حفاظـت خـاك    در حالت
درنتیجه با اعمـال چـاالب اثـر پـارامتر     . یابدو کالرك تغییر میامریکا 

هـا قابـل توجـه    بنـدي هاي محاسبه هیدروگراف واحد در اولویتروش
  .باشدمی

  

 
  هاي مدل بارش رواناب با وضعیت رطوبتیبندي زیرحوضهاولویت - 8جدول 

  افزایش در چاالب% 30و % 10متر در سه حالت بدون چاالب و  40خشک و اندازه سلول ارتفاعی
    بدون اعمال افزایش در چاالب

   SCSمحاسبه هیدروگراف واحد با روش   محاسبه هیدروگراف واحد با روش کالرك 
 زیرحوضه fشاخص   اولویت بندي fشاخص   اولویت بندي

2 044/0 2 051/0 1B 
4 016/0 3 025/0 2B 
1 050/0 1 075/0 3B 
5 014/0 4 004/0 4B 
3 022/0 5 002/0 5B 

   افزایش در چاالب% 10اعمال 
4 005/0 3 008/0 1B 
3 005/0 1 008/0 2B 
5 004/0 2 008/0 3B 
1 007/0 4 002/0 4B 
2 007/0 5 001/0 5B 

   افزایش در چاالب% 30اعمال 
2 014/0 2 021/0 1B 
5 006/0 3 012/0 2B 
1 015/0 1 025/0 3B 
4 010/0 4 003/0 4B 
3 011/0 5 002/0 5B 

  
 گیرينتیجه

تـرین پـیش   خیز داخل حوضه از جمله مهمشناسایی مناطق سیل
بـراي شناسـایی   . باشـد هاي مهار و مدیریت سیالب مینیازهاي پروژه

سازي حوضه در نـرم افزارهـاي مربوطـه و اعمـال     این مناطق از مدل
در نـرم افـزار   . شـود پارامتر هاي مختلف هیـدرولوژیکی اسـتفاده مـی   

WMS-HEC1 سازي مدل با انجـام رونـدیابی و   توان پس از مدلمی

هـا بـر سـیل    استفاده از روش واکنش سیل واحد اثر حذف زیرحوضـه 
اما مسـئله مهـم در ایـن امـر تعیـین      . خروجی از حوضه را تعیین نمود

در ایـن  . باشـد هـا مـی  خیزي زیرحوضـه پارامترهاي تأثیرگذار بر سیل
ارامترهاي مختلف مانند انـدازه سـلول   تحقیق بررسی جامعی از تأثیر پ

هاي محاسبه هیدروگراف واحد، وضعیت رطوبتی زمـین  ارتفاعی، روش
-مقایسـه نتـایج اولویـت   . ها انجام گردیدو میزان چاالب در زیرحوضه

هـا، اثـر اعمـال    بندي نشان داد که بدون حضور چاالب در زیرحوضـه 
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اي متفاوت برآورد هاندازه سلول مختلف در مدل رقومی ارتفاع و روش
زمان تمرکز در مقایسه با پـارامتر شـماره منحنـی روانـاب در انتخـاب      

اما با اعمال چاالب تأثیر تمـام  . باشدخیزترین زیرحوضه ناچیز میسیل
ها تأثیر عالوه بر این وجود چاالب در زیرحوضه. شودپارامترها بارز می
شود این توصیه میبنابر. خیزي حوضه داردبندي سیلزیادي بر اولویت

هـا و  هـا در زیـر حوضـه   در مطالعات کنترل سیل درصد وجود چـاالب 
بنـدي بـر   شرایط رطوبتی زمین با دقت تعیین گردد و سـپس اولویـت  
چنین هم. اساس آن درصد چاالب و اعمال سایر پارامترها صورت گیرد

سازي زیرحوضه با نـرم افـزار از انـدازه    شود در مراحل مدلتوصیه می
  .تري حاصل گرددتري استفاده شود تا نتایج دقیقول ارتفاعی کمسل
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Abstract 
To determine and locate of the flood-prone areas, effective flood factors in every sub-basin through the flood 

control studies can play an important and indispensable role in better management of large ecosystems. In this 
study, the priority of basin flood control operation was done by applying different parameters such as Digital 
Elevation Method cell size, runoff curve number in three ground moisture, calculation of unit hydrograph with 
two different method, and presence or absence of  depression storage were examined. The result showed that 
without the presence of depression storage in sub-basins, the effect of Digital Elevation Method cell size and 
time concentration on potential flooding in the basins, is very negligible in comparison with the runoff curve 
number parameter but with the increase of depression storage rate; in addition priority is changed and the effect 
of other parameters on flood basins are increased. 
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