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اولویتبندی زیرحوضههای آبخیز بهشتآباد از نظر پتانسیل سیلخیزی
بهرام بدری -کارشناسارشد آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
رفعت زارع بیدکی  ـ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
افشین هنربخش -دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
فاطمه آتشخوار -کارشناسارشد مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد
پذیرش مقاله 1394/05/08 :تأیید نهایی1394/10/12 :

چکیده
تحقیق حاضر به اولویتبندی مکانی سیلخیزی زیرحوضههای آبخیز بهشت آباد با استفاده از نرمافزار HEC-HMS

پرداخته است .در این تحقیق از روش شمارة منحنی برای برآورد تلفات بیارش ،از روش  SCSبیرای شیبیهسیازی
تبدیل بارش-رواناب در سطح زیرحوضهها و از روش ماسکین ام به منظیور رونیدیابی هییدروگراف سییل خروجیی
حوضه استفاده شد .سپس ،با روش حذف متوالی ،میزان مشارکت زیرحوضهها در دبی اوج خروجیی حوضیه تعییین
شد و اولویتبندی زیرحوضهها از نظر دبی اوج سیل و کاهش دبی به ازای واحد سطح صورت گرفت .روندیابی سیل
در آبراههها نشان داد که میزان مشارکت زیرحوضهها در سیل خروجی متناسب با دبی اوج زیرحوضهها نیست .لیذا،
بهمنظور حذف اثر مساحت در اولویتبندی زیرحوضه ها ،میزان تأثیر هر واحد سطح زیرحوضه در سیل خروجی نییز
محاسبه شد .نتایج اولویتبندی از نظر دبی اوج ،بر اساس سهم مشارکت هر زیرحوضه در محیل خروجیی حوضیه
نشاندهندة این است که زیرحوضههای درکش ورکش و بهشتآباد به ترتیب با  29/16و  2/5درصد ،بیشیترین و
کمترین سهم را در دبی اوج سیالب خروجی از حوضه بر عهده داشته است .نتایج اولویتبنیدی براسیاس کیاهش
دبی به ازای واحد سطح نشاندهندة این است که زیرحوضة بهشتآباد با داشتن کمترین مساحت نسبت بیه بقییة
زیرحوضهها بیشترین و زیرحوضة تنگ دهنو کمترین تأثیر را داشته است.

کلیدواژه ها :استان چهارمحال و بختیاری ،حوضة آبخیز بهشتآباد ،روش  ،SCSشیمارة منحنیی ،ماسیکین ام،
.HEC-HMS

مقدمه
سیالب در زمرۀ مهمترین بالیای طبیعی است که خسارتهای فراوانی به مناطق تحت تـأثیر خـود وارد مـیکنـد .بـرای
مدیریت سیالب باید عوامل تولید و ایجاد سیل شناسایی و سپس مناطق دارای پتانسیل باال در تولید سـیل تعیـین شـود.
بهطور کلی ،دو دسته عوامل اقلیمی و حوضهای در ایجاد سیالبها نقش دارد .منشـأ بسـیاری از سـیالبهـا بـهویـژه در
مناطق خشک و نیمهخشک رگبارهای با شدت زیاد و تداوم نسبتاً کوتاه است .بنابراین ،در بررسی رگبارها باید بـه تـداوم،
شدت و توزیع زمانی و مکانی آنها در بروز سیل توجه کرد .از مهمترین عوامل حوضهای میتـوان بـه کـاربری اراضـی،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09132534104 :

 E- mail: Zare.rafat@nres.sku.ac.ir
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وضعیت زمینشناسی ،نفوذپذیری ،پوششگیاهی ،مساحت ،شیب و خصوصیات شبکۀ زهکشـی اشـاره کـرد .در مـدیریت
سیل برخی از این عوامل کنتریپذیر است که در طرحهای کنتری سیل بیشتر باید به آنها کرد .این مجموعه عوامـل در
داخل حوضه و در تبدیل بارش باریده بر سطح حوضه به رواناب نقش دارد .بنابراین ،هرگونه راهحل اصولی و چارهسـاز را
باید در حوضههای آبخیز جستوجو کرد .برای انجام اینکار نیاز به شناسایی مناطق سیلخیز در داخل حوضه است ،زیـرا
به دلیل وسعت زیاد و گستردگی حوضههای آبخیز انجام عملیات اصالحی در سراسر حوضه امکانپذیر نیست .اقدام غلـط
در مکان نامناسب نیز ممکن است آثار معکوسی بههمراه داشته باشد .لذا ،باید مناطق دارای پتانسیل بـاال در تولیـد سـیل
شناسایی شود تا امکان عملیات اجرایی و اصـالحی در سـطوح کوچـکتـر و خطرسـاز فـراهم شـود .بـا توجـه بـه نبـود
ایستگاههای هیدرومتری در تمام زیرحوضهها و کمبودن آمار و اطالعات ثبتشده از سیل در حوضههـای آبخیـز کشـور،
بهطور عملی نمیتوان شدت سیلخیزی زیرحوضهها را به تنهایی از تجزیه و تحلیل دادههـای موجـود اسـتنتام کـرد .در
نتیجه ،نقش مدیهای ریاضی هیدرولوژیکی در تعیین سیلخیزی حوضـه هـا بسـیار مهـم اسـت .یکـی از ایـن مـدیهـا
 HEC-HMSاست که گروه مهندسی ارتش آمریکا آن را تدوین و ارائه کرده است .کاربرد آن شبیهسازی فرایند بـارش-
رواناب است که با استفاده از نتایج مدی میتوان اقدام به تعیین مناطق مولد سـیل و اولویـتبنـدی زیرحوضـههـا از نظـر
پتانسیل سیلخیزی کرد.
مطالعات در مقیاسها و اقلیمهای مختلف توانایی این مدی را در شبیهسازی هیدروگرافی جریان خروجی از حوضـه،
هم در مقیاس زمانی ساالنه و هم به صورت تکواقعهای تأیید کردهاند .کنبل و همکاران  )2005به منظور تعیین مقیاس
محلی برای مدلسازی سیالب ،از مدی  HEC-HMSاسـتفاده کردنـد .یوسـوپ و همکـاران  )2007نیـز کـارایی مـدی
 HEC-HMSرا در مدلسازی هیدروگراف جریان و تعیین ویژگیهـای روانـاب مناسـب اعـالم کردنـد .آنهـا در مرحلـۀ
واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب به ضرایب کارایی  0/81و  0/82دست یافتند .چوداری و همکاران  )2014نیز اسـتفاده
از مدی  HEC-HMSدر شبیهسازی وقایع بارش -رواناب به منظور برآورد حجم رواناب ،دبی حداکثر سیل ،و جریان پایه
را در حوضۀ آبخیز بالیجوری ناال هند رضایتبخش دانستند .فودی و همکاران  )2004با مطالعاتی که در غرب مصـر بـه
منظور شناسایی مناطق حساس به سیالبهای شدید داشتند ،از مدی  HEC-HMSاسـتفاده کردنـد .از تصـاویر لندسـت
 TMو آزمایش نفوذپذیری برای بهدستآوردن شمارۀ منحنی منطقه استفاده کردند .این مدی دارای الگوریتمهای مختلف
در برآورد تلفات بارش و روندیابی سیالب است و با توجه به دادههای ارائه شده به مدی برای هر منطقه امکـان واسـنجی
دارد و مناسبترین روشها برای شبیهسازی بارش -رواناب انتخاب شد.
کومار و باتاچاریا  )2011در هند با استفاده از مدی  HEC-HMSبه مدلسازی بـارش -روانـاب پرداختنـد و عنـوان
کردند راهکار توزیعی مدی  HEC-HMSبهتر از مدی متمرکز شبیهسازی جریان رود عمل میکند .هگدوس و همکـاران
 )2013در مطالعۀ سیالبهای سریع ،به حساسیت مدی  HEC-HMSبه رطوبـت خـاک پرداختنـد .نتیجـه گرفتنـد کـه
حساسیتپذیری قابلتوجه مدی  HEC-HMSنسـبت بـه عامـل رطوبـت پیشـین خـاک در شـبیهسـازی حـداکثرهـای
جریانهای سیالبی است.
شامحمدی و زمردیان  )1392با بهکار بردن مدی HEC-HMSاز روش شمارۀ منحنی و مدی رطوبت خـاک بنـت
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برای برآورد رواناب رودخانۀ زرد استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که مدی رطوبت خاک بنت شبیهسـازی بهتـری از
آبنمود نسبت به روش شمارۀ منحنی میدهد .رستمیزاد و همکاران  )1392نیز به مقایسۀ نتایج روشهای مختلف برآورد
تلفات بارش در مدی  HEC-HMSپرداختند و روشهای بهینه برای برآورد تلفات بارش در حوضۀ آبخیز کن را به ترتیب
تلفات نمایی ،گرین و آمپت ،شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات ،و شمارۀ منحنی برشمردند .مقیاس مکانی اسـتفاده از ایـن
مدی بسیار وسیع است و میتوان در هر بار اجرای مدی مساحتهای مختلف از یک زیرحوضه در باالدست تـا کـل یـک
حوضه آبخیز را مدی کرد .لذا ،با داشتن قابلیتهای مناسب در تعیین میزان مشارکت هـر زیرحوضـه یـا تعیـین پتانسـیل
سیلخیزی مناطق مختلف آبخیز به کار میرود.
ثقفیان و فرازجو  )1386مشارکت زیرحوضهها در سیلخیزی حوضۀ سد گلستان را با استفاده از روش واکنش سیل
واحد در محیط مدی  HEC-HMSبررسی کردند و دریافتند که شدت سیلخیزی زیرحوضهها تنها تحت تأثیر یک عامل
نیست و اثر ترکیبی پارامترها ،بهویژه سهم بارش هر زیرحوضه ،زمان تمرکز و زمان انتقای مـوم سـیل از بـازه رونـدیابی
دارای نقش متثرتری است.
سلیمانی و همکاران  )1387در حوضۀ آبخیز معرف کسیلیان ،زهتابیان و همکاران  )2010در زیرحوضههای آبخیـز
مارمه ،و بهرامی و همکاران  )1390در حوضۀ سد بوستان ،با استفاده از مدی HEC-HMSو با کاربرد روش تکرار حذف
انفرادی زیرحوضهها به این نتیجه رسیدند که میزان مشارکت زیرحوضهها در سیل خروجی متناسب با دبـی اوم نیسـت و
لزوماً زیرحوضههای دارای دبی بیشتر ،بیشترین مشارکت را در سیل خروجی حوضه ندارد .همچنین ،سهم زیرحوضهها در
پتانسیل سیلخیزی کل حوضه ،تنها تحت تأثیر مساحت آنها نیست و عـواملی چـون موقعیـت مکـانی زیرحوضـههـا و
روندیابی سیل در رودخانۀ اصلی نیز در رژیم سیالبی حوضه تأثیر مهمی دارد.
درخشان  )1389در حوضۀ آبخیز کسیلیان با استفاده از این مدی به این نتیجه رسید که زیرحوضههـای بـا پوشـش
جنگلی دارای کمترین میزان رواناب و پتانسیل سیلخیزی و بیشترین پتانسیل تولید رواناب در زیرحوضههـایی اسـت کـه
اراضی وسیع زراعی و گسترش خاکهای گـروه هیـدرولوژیکی  Cبافـت سـنگین) و اراضـی نفوذناپـذیر دارد .نصـری و
همکاران  )2011در حوضۀ آبخیز سد شیخ بهایی شهرستان کاشان به منظور اولویـتبنـدی منـاطق مـتثر بـر دبـی اوم
سیالب از مدی  HEC-HMSاستفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد مناطق نزدیک نقطۀ خروجی حوضه ،بیشـترین
نقش را در تولید سیل دارند و باید در اولویت فعالیتهای آبخیزداری قرارگیرند .کمالی و همکاران  )1394از مدی HEC-

 HMSبرای اولویت بندی مناطق مولد سیل در حوضۀ آبخیز باراجین شهر قزوین استفاده کردند و نشـان دادنـد کـه نـوع
کاربری اراضی ،نوع واحدهای هیدرولوژیکی خاک و باالبودن میانگین وزنی  CNحـاکی از خطـر بـاالی تولیـد سـیل در
حوضه است .همچنین ،بیان کردند زیرحوضههای شیبدارتر در این منطقه با داشتن کاربری اراضی نامناسب اولویت اوی را
کنتری سیل دارند .رفیعی و همکاران  )1394نیز در حوضۀ آبخیز باالدست سد کرم با تکرار حذف انفرادی زیرحوضهها به
تعیین میزان مشارکت آنها در سیل خروجی این حوضه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که زیرحوضـۀ تکیـۀ سپهسـاالر
بیشترین و زیرحوضۀ والیترود کمترین سهم را در پتانسیل سیلخیزی دارد .هدف از تحقیق حاضر تعیین سهم مشـارکت
هر کدام از زیرحوضههای آبخیز بهشتآباد در دبی سیالب خروجی به منظور اولویتبندی آنها در اقدامهای پیشگیری و
تخفیف آثار سیالب است.
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مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه
حوضۀ مورد مطالعۀ حوضۀ آبخیز بهشتآباد با مساحت  3866کیلومترمربع در استان چهارمحای و بختیاری واقع شـده اسـت.
این حوضۀ آبخیز بین عرضهای جغرافیایی شمالی  31درجه و  28دقیقه و  32درجـه و  56دقیقـه و طـویهـای جغرافیـایی
شرقی  50درجه و  36دقیقه و  51درجه و  45دقیقه قراردارد .محیط آن  389/61کیلومتر و ارتفاع متوسط آن  2317/28متـر
است .حوضۀ مورد مطالعه براساس توپوگرافی و شبکۀ آبراههها به شش زیرحوضه تقسیم مـیشـود شـکل  .)1خصوصـیات
فیزیوگرافیکی حوضۀ بهشتآباد و زیرحوضههای آن در جدوی  1آمده است.

شکل  .1موقعیت ایست اههای هیدرومتری حوضة بهشتآباد

جدول  .1برخی خصوصیات فیزیوگرافی حوضة آبخیز بهشتآباد و زیرحوضههای مربوط

مساحت

محیط

طوی آبراهه

شیب متوسط

ارتفاع متوسط

(Km 2

)Km

)Km

%

)M

بهشتآباد

44

35

12/151

23/16

2380/15

تنو پردنجان

371

115

35/427

1/95

2390/38

درکش ورکش

529

128

21/877

7/34

2406/98

کوه سوخته

364

102

25/133

7/49

2293/19

تنو دهنو

945

195

48/037

3/33

2315/31

خراجی

1613

243

84/388

3/20

2278/67

کل حوضه

3866

389/615

120/056

3/11

2317/28

نام حوضه

اولویتبندی زیرحوضههای آبخیز بهشتآباد از نظر پتانسیل سیلخیزی

147

تهیة نقشة کاربری اراضی و شمارة منحنی حوضه
برای تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی از تصاویر ماهوارهای لندست  )ETM+سای  2009میالدی استفاده شـده اسـت .پـس از
انجام تصحیحات و تهیۀ نقشۀ کاربری اولیه در  170نقطۀ روی زمین کاربری ثبت شد .سـپس بـا اسـتفاده از ایـن نقـاط
کنتری نمونۀ تعلیمی تهیه و نقشه با استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده و با ترکیب بانـدی  NIRتهیـه شـد .در ایـن
روش با ادغام سه باند مادون قرمز نزدیک ،قرمز ،سبز ترکیب باندهای  3 ،4و  2تصاویر ماهوارهای لندست) نقشـه تهیـه
میشود .نقشۀ کاربری نهایی با دقت کلی  93/44درصد و ضریب کاپا  0/81تهیه شد شکل  .)2مساحت انواع کاربریهـا
در حوضۀ بهشتآباد و زیرحوضههای آن در جدوی  2آمده است .بیشترین کاربری موجود در سطح کل حوضۀ بهشتآبـاد
در سای مورد مطالعه مربوط به مرتع ضعیف و کمترین آن مربوط به کاربری اراضی کشاورزی آبی است.

شکل  .2نقشة کاربری اراضی حوضة بهشتآباد سال 2009
جدول  .2درصد مساحت انواع کاربریها در حوضة بهشتآباد و زیرحوضههای آن

حوضه
کاربری
اراضی آبی
اراضی دیم
مرتع ضعیف
باغ
اراضی آیش
مرتعمتوسط
اراضی لخت
آب
مرتع خوب
شهری

کل حوضه

بهشتآباد

تنو پردنجان

درکش ورکش

کوه سوخته

تنو دهنو

خراجی

0/70
3/18
65/03
0/7
2/67
14/75
1/32
0/01
10/16
1/42

0/004
1/43
92/83
0/016
0/76
0/045
0/23
0/218
4/67
0

0/18
2/7
64/22
0/16
1/13
15/22
1/28
0/005
5/57
1/59

0 /8
3/78
69/32
2/01
4/16
2/32
0/13
0/007
16/18
1/24

0/37
2/73
79/14
0/88
1/81
2/22
0/056
0
12/27
0/49

1/10
2/43
62/67
0/65
2/17
22/48
1/28
0
5/57
1/59

0/64
3/69
61/25
0/41
3/08
17/42
2/18
0/01
9/42
1/84
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گروه هیدرولوژیکی خاک در واقع واکنش زمین به بارش و تولید رواناب است .همچنین ،نشاندهندۀ وضعیت بافت و
نفوذناپذیری خاک حوضه است .براساس وضعیت بافت و نفوذپذیری خاک ،گروههای هیدرولوژیکی خاکها بـا توجـه بـه
تقسیمبندی روش  SCSشامل چهار گروه  C ،B ،Aو  Dبا توانایی تولید رواناب به ترتیب از کـم بـه زیـاد اسـت .نقشـۀ
گروه هیدرولوژی خاک از تلفیق نقشههای توپوگرافی و شیب و بافت خاک و زمینشناسی تهیه میشود .به منظور تعیـین
شمارۀ منحنی مناطق مختلف حوضه ،ابتدا با تطبیق نقشههای گروه هیدرلوژی خـاک و کـاربری اراضـی ،محـدودههـای
همگن مشخص شد .سپس ،شمارۀ منحنی در هر یک از این واحدها بر اساس جداوی سازمان حفاظت خاک آمریکـا و بـا
توجه به گروه هیدرولوژی خاک ،نوع کاربری اراضی ،پوشش گیاهی ،اندازهگیریهای حفاظت خـاک و وضـعیت رطوبـت
پیشین خاک مشخص شد و شمارۀ منحنی متوسط وزنی حوضه با توجه به مساحت هر کدام از واحدهای همگن محاسـبه
شد جدوی  .)3میانگین وزنی شمارۀ منحنی کل حوضۀ بهشتآبـاد برابـر  72/69اسـت و زیرحوضـۀ خراجـی بـا داشـتن
بیشترین درصد از مساحت کل حوضه ،بیشترین شمارۀ منحنی است که باعث باالرفتن شمارۀ منحنی کـل حوضـه شـده
است.
جدول  .3مقادیر  CNمیان ین وزنی کل حوضة بهشتآباد و زیرحوضههای آن

حوضه

کل حوضه

بهشتآباد

تنو پردنجان

درکش ورکش

کوه سوخته

تنو دهنو

خراجی

شمارۀ منحنی

72/69

72/24

70/68

71/71

69/73

73/48

73/71

شکل  .3نقشة شمارة منحنی  CNحوضة بهشتآباد
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دادههای بارش -رواناب و تعیین توزیع مکانی و زمانی رگبارها
شرایط الزم به منظور ارزیابی روش آن است که نتایج بهدست آمده از آن روش با نتایج واقعی اندازهگیـریشـده مقایسـه
شود .بنابراین ،نیاز به سیالبهای مشاهداتی و سیالبهای ایجادشده با مدی است .اطالعات سـیالبهـای ثبـتشـده در
ایستگاههای هیدرومتری موجود در حوضـۀ بهشـتآبـاد و دارای لیمنـوگراف از ادارۀ آب منطقـهای اسـتان چهارمحـای و
بختیاری از سای  1369تا سای  1390تهیه و آب پایه از سیالبهای مشاهداتی به روش خط مستقیم کسر شد .به منظـور
تعیین بارش مولد سیل در تاریخ هر رویداد مقدار بارندگی روزانۀ ثبتشده در ایستگاههای بارانسنجی منطقه استخرام شد
و مقدار بارش هر زیرحوضه با استفاده از روش میانگین وزنی تیسن به دست آمد .بهمنظور شبیهسازی هیدروگرافی سـیل
به کمک مدی  HEC-HMSعالوه بر مقدار بارش به هایتوگراف بارش ،نحوۀ توزیع بارش در مدت زمانی نیاز اسـت کـه
بارندگی اتفاق میافتد .با استفاده از الگوهای بارش تعیینشده برای ایستگاههـای فرودگـاه و بـروجن و فارسـان حـداکثر
بارش  24ساعتۀ تمامی ایستگاههای بارانسنجی محاسبه شد .سپس ،به کمک نرمافزار  SMADAمقادیر حداکثر بـارش
 24ساعته با دورۀ بازگشتهای  100 ،50 ،25 ،10 ،5 ،2و  200سای تعیـین شـد .در نهایـت ،رویـدادهای سـیالب دارای
بارش همزمان در ایستگاههای ثبات تعیین شد جدوی .)4
جدول  .4مشخصات وقایع بارش-رواناب مشاهدهای برای کالیبرهکردن و اعتباریابی مدل HEC-HMS

ایستگاه هیدرومتری

تاریخ وقوع سیالب

شرایط رطوبتی

دبی اوم سیل مترمکعب بر ثانیه)

خراجی

 /8دسامبر2007 /

خشک

12/2

 /1می2009/

خشک

4

/1می2009/

خشک

2/4

 /6اوریل2011/

خشک

3/2

 /9دسامبر2007 /

خشک

17/4

 /28ژانویه2009 /

خشک

15

 /1ژانویه2009 /

خشک

2/3

 /28فوریه2009 /

خشک

10/7

 /28آوریل2009/

خشک

6/7

 /4نوامبر2009 /

خشک

5/6

 /25فوریه2009 /

خشک

0/3

 /19آوریل2010 /

خشک

3

تنو پردنجان

درکش ورکش

کوه سوخته

بهشتآباد

دهنو
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شبیهسازی

واکنش هیدرولوژیکی حوضه با مدل HEC-HMS

به منظور شبیهسازی هیدروگرافی سیالبهای مشاهدهشده ،مدی با استفاده از روش شمارۀ منحنی  SCSبرای رویدادهای
بارش -رواناب مشاهدهشده اجرا شد؛ گزینهای که هایتوگراف بارش آنها موجود بود .مـدی  HEC-HMSچنـدین زیـر
مدی در اجزای رواناب ،جریان سطحی ،آب پایه و جریان کانالی دارد .این مدی سه بخش اصلی به نامهای مـدی حوضـه،
مدی اقلیمی و شاخصهای کنترلی دارد .همچنین ،این مدی قابلیت کالیبرهکردن خودکار و بهینهسـازی پارامترهـا را نیـز
داراست .در این تحقیق ،روش  CNبرای شبیهسازی تلفات اولیۀ بارش و نفوذ انتخاب شد .برای تعیین هیدروگراف رواناب
مستقیم حوضه از روش هیدروگراف واحد  SCSاستفاده شد .روندیابی سیل در شبکۀ رودخانهها از خروجی هر زیرحوضـه
تا خروجی کل با استفاده از روش ماسکینگام صورت گرفت.

واسنجی و اعتباریابی

HEC-HMS

در این تحقیق ،برای واسنجی و اعتباریـابی مـدی  HEC-HMSاز روش  Simple-Split Sample Testاسـتفاده شـده
است .در این روش ،سیالبهای مشاهدهای به دو گروه تقسیم میشود .پارامترهای مـدی بـا یـک گـروه از دادههـا و بـا
استفاده از توابع هدف واسنجی میشود .سپس ،اعتباریابی مدی از طریق اجرای مدی با پارامترهای بهینهشده بـرای گـروه
دوم دادهها انجام میشود .در نهایت ،هیدروگراف مشاهدهای و هیدروگراف شبیهسازیشده با یکدیگر مقایسه میشود.
تعیین مناطق مولد سیل و اولویتبندی پتانسیل سیلخیزی زیرحوضهها
پس از بهینهسازی پارامترها ،مدی با استفاده از بارش طراحـی  24سـاعته بـا دورۀ بازگشـت  50سـاله اجـرا شـد و
هیدروگراف سیل در محل خروجی هر زیر ح وضـه بـه دسـت آمـد .سـپس ،بـا اسـتفاده از روش تکـرار حـذف انفـرادی،
زیرحوضههای آبخیز بهشتآباد از نظر سیلخیزی اولویتبندی شد .شاخص سیلخیزی مورد استفاده به صورت زیر تعریف
شده است.
)1

 Q 
F
 100
 Q 

)2

F 
f  
A 

که در آن F ،سهم مشارکت زیرحوضه در دبی خروجی کل حوضه به درصد ∆𝑄 ،مقدار کاهش در دبی خروجی کل
حوضه در اثر حذف زیرحوضۀ مورد نظر بر حسب مترمکعب بر ثانیه 𝑄 ،دبی خروجی کل حوضه بر حسـب مترمکعـب بـر
ثانیه f ،سهم مشارکت زیرحوضه در دبی خروجی کل حوضه به ازای واحد سطح و  Aمساحت زیرحوضه به کیلومترمربـع
است.
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یافتههای پژوهش
نتایج واسنجی و اعتبارسنجی

مدل HEC-HMS

از میان سیالبهای ثبتشده که دادههای بارش متناظر آن در ایستگاههای بارانسنجی به طور دقیق ثبت شده بود ،برای
هر زیرحوضه دو سیل به منظور واسنجی مدی و یک سیل برای اعتبارسنجی مدی استفاده شد .مقادیر اولیۀ ضریب تلفات
برای وقایع مورد بررسی  0/2sدر نظر گرفته شد .سپس ،سایر پارامترها از جمله زمان تأخیر و شمارۀ منحنی کـه از پـیش
تعیین شده بود به مدی وارد شد .به منظور بازسازی سیالب متناظر با بارش وارد شده از روش ماسکینگام استفاده شد و به
منظور واسنجی ضریب رواناب برای مدی تعریف شد تا دبی پیک سیالب مشاهدهای و شبیهسازی شده را بر هم منطبـق
کند .بنابراین ،مدی با روش سعی و خطا ضریب رواناب را تا جایی تغییر میدهد که دبی پیک دو سیالب بـر هـم منطبـق
شود .دادههای واردشده به مدی به منظور کالیبرهکردن ضریب رواناب برای زیرحوضههای مـورد نظـر در جـدوی  5آمـده
است.
جدول  .5دادههای ورودی به مدل به منظور کالیبرهکردن مدل

نام حوضه

پارامترهای وردی به مدی
مساحت کیلومتر مربع)

شمارۀ منحنی

تلفات اولیه به میلیمتر

زمان تأخیر به ساعت

خراجی

1613

73/71

18/11

5/72

تنو پردنجان

371

70/64

21/11

2/44

درکشورکش

529

71/71

20/03

2/25

کوه سوخته

364

69/73

22/05

2/22

بهشتآباد

44

72/24

19/51

0/99

دهنو

945

73/48

18/33

3/15

به منظور اجرای عملیات اعتبارسنجی ،با استفاده از پارامتر ضریب تلفات بهینهشده در مرحلۀ واسـنجی و واردکـردن
سایر پارامترهای الزم ،مدی برای واقعهای کـه هیـدروگراف سـیل آن در محـل ایسـتگاه هـر زیرحوضـه موجـود اسـت،
اعتبارسنجی شد .نتایج اعتبارسنجی نشان داد که اختالف مقدار دبی اوم مشاهدهای نسبت به مقدار شبیهسـازی شـده در
زیرحوضههای تنو پردنجان و درکش ورکش به ترتیب  -0/76و  -0/99درصـد و بـرای بقیـۀ زیرحوضـههـا اختالفـی
مشاهده نشده است .کنبل و همکاران  ،)2005یوسوپ و همکاران  ،)2007و چوداری و همکـاران  ) 2014نیـز کـارایی
این مدی را در شبیهسازی بارش -رواناب تأیید کردند.

نتایج مربوط به اولویتبندی مناطق سیلخیز
در بین زیرحوضههای آبخیز بهشتآباد ،زیرحوضۀ خراجی بیشترین مسـاحت و زیرحوضـۀ بهشـتآبـاد انتهـایی کمتـرین
مساحت را دارد .با فرض همگنبودن توزیع بارش بر سطح حوضه ،داشتن بیشترین نسبت دبی خروجی به دبی کل حوضه
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برای خراجی و کمترین آن برای بهشتآباد انتهایی دور از انتظار نیست ،چرا که داشتن کمترین مقـدار سـطح بـا دریافـت
کمترین مقدار بارش برابر است .درکشورکش با داشتن مقدار مساحتی کـه در رتبـۀ سـوم قرارمـیگیـرد ،در برخـی دورۀ
بازگشتها بیشترین سهم دبی خروجی را به خود اختصاص میدهد .مقدار درجۀ منحنی این زیرحوضه در مقایسه با دیگر
زیرحوضهها تبدیل سهم بیشتری از بارش به رواناب در این زیرحوضه را تأیید مـیکنـد .نتـایج بـهدسـت آمـده بـا نتـایج
تحقیقات کومار و باتاچاریـا  )2011و هگـدوس و همکـاران  )2013مشـابه اسـت .از مقایسـۀ نسـبت مسـاحت و دبـی
زیرحوضهها جدوی  )6میتوان فهمید که زیرحوضههای با بیشترین مساحت الزاماً بیشترین نسبت دبی زیرحوضه به دبی
کل را ندارد مانند زیرحوضههای خراجی و تنو دهنو که با داشـتن رتبـۀ اوی و دوم از نظـر مسـاحت در ردههـای دوم و
چهارم نسبت دبی زیرحوضه به کل حوضه قرارمیگیرد .علت این امر در تأثیر عوامل گفتهشده در باال به غیـر از مسـاحت
است که ثقفیان و فرازجو  ،)1386درخشان  )1389و رفیعی و همکاران  )1394نیز به نتیجۀ مشابهی در منـاطق مـورد
مطالعۀ خود دست یافتهاند.
جدول  .6نسبت دبی زیرحوضههای بهشتآباد به دبی خروجی کل در دورة بازگشتای مختلف

نسبت دبی زیرحوضه به دبی کل حوضه در دورۀ بازگشت
زیرحوضه

نسبت مساحت زیرحوضه

 5سای

 10سای

 25سای

 50سای

 200سای

 100سای

خراجی

0/41

0/29

0/3

0/25

0/25

0/22

0/22

تنو پردنجان

0/09

0/12

0/17

0/18

0/18

0/17

0/17

درکش ورکش

0/13

0/27

0/29

0/29

0/29

0/26

0/27

کوه سوخته

0/09

0/15

0/18

0/19

0/19

0/17

0/17

بهشتآباد

0/01

0/02

0/02

0/02

0/02

0/02

0/02

دهنو

0/24

0/18

0/19

0/16

0/16

0/14

0/13

به مساحت کل حوضه

در اولویتبندی که تنها بر اساس دبی اوم زیرحوضه ،بدون روندیابی هیدروگراف سیل از محل زیرحوضه تا خروجی
کل حوضه انجام میگیرد میزان مشارکت زیرحوضهها در سیل خروجی کل حوضۀ آبخیز مشـخص نمـیشـود .بنـابراین،
زیرحوضهای که دبی بیشتری دارد ،اولویت اوی را به خود اختصاص میدهد .بر ایـن اسـاس نتـایج نشـان مـیدهـد کـه
زیرحوضۀ درکش ورکش بیشترین و زیرحوضۀ بهشتآباد کمترین مقدار دبی اوم را با مقادیر  435/2و  38/1مترمکعب بر
ثانیه داراست .شکل  4مقایسۀ دبی خروجی زیرحوضهها در محل خروجی زیرحوضـه بـه ازای دورۀ بازگشـت  50سـاله را
نشان میدهد.
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شکل  .4مقایسة دبی خروجی زیرحوضههادر محل خروجی زیرحوضه به ازای دورة بازگشت  50ساله

زمانی که میزان تأثیر دبی زیرحوضهها پس از روندیابی ،در دبی اوم خروجی کل حوضـه در نظـر گرفتـه مـیشـود،
نسبت تأثیر آنها تنها به مساحت و دبی اوم زیرحوضه بستگی ندارد ،بلکه اثر متقابل عوامل متثر مثـل موقعیـت مکـانی
زیرحوضهها نقش مهمی خواهد داشت .بنابراین ،لزوماً زیرحوضههای دارای مساحت بـزرگتـر یـا دبـی بیشـتر ،در سـیل
خروجی کل حوضه تأثیر بیشتری ندارد .اولویتبندی زیرحوضههای مختلف از نظر دبی اوم ،بر اساس سهم مشارکت هـر
زیرحوضه در محل خروجی ایستگاه بهشتآباد بررسی شـده اسـت .زیرحوضـهای اولویـت اوی شـناخته مـیشـود کـه بـا
حذفکردنش بیشترین سهم کاهش را در دبی خروجی کل حوضه داشته باشد .نتایج اولویتبندی در جدوی  7آمده اسـت.
نتایج نشاندهندۀ این است که زیرحوضههای درکش ورکش و بهشتآبـاد انتهـایی بـه ترتیـب بـا  29/16و  2/5درصـد
بیشترین و کمترین سهم را در دبی اوم سیالب خروجی از حوضه بر عهده داشت .شکل  5مقایسۀ مشارکت زیرحوضههـا
در دبی خروجی کل حوضه را نشان میدهد .این امر نشاندهندۀ آثار متقابل روندیابی سیل در رودخانه ،موقعیت مکـانی و
خصوصیات زیرحوضهها در تعیین سهم مشارکت در دبی اوم کل حوضه است .زیرحوضۀ درکش ورکش با قرارگـرفتن در
ردۀ سوم از نظر مساحت بیشترین تأثیر را بر دبی خروجی کل حوضه دارد .این نتایج با نتایج سلیمانی و همکاران ،)1387
زهتابیان و همکاران  ،)2010بهرامی و همکاران  )1390و کمالی و همکاران  )1394همخوانی دارد.
اولویتبندی بر اساس کاهش دبی به ازای واحد سطح نشاندهندۀ این است کـه عـاملی غیـر از عامـل مسـاحت از
جمله موقعیت مکانی هر زیرحوضه نسبت به خروجی حوضه ،در پتانسیل تولید سیل زیرحوضهها نقـش دارد .در مـواردی
که مساحت زیرحوضهها اولویتبندی پتانسیل تولید سیل را تحت تأثیر قرارمیدهد ،این اولویتبنـدی را بـرای هـر واحـد
سطح زیرحوضه میتوان انجام داد.
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زیر حوضه
شکل  .5مقایسة مشارکت زیرحوضههادر دبی خروجی کل حوضه

شاخص تعیین شدت تولید سیل به ازای واحد سطح حوضه ،در اولویتبندی طراحی عملیات کنتـری سـیل بـه ازای
هزینه و امکانات موجود از شاخص قبلی کارایی بیشتری دارد .در بخشهای اجرایی نیـز کـه مسـائل اقتصـادی طـرحهـا
تعیینکننده است ،میزان کاهش سیل خروجی به ازای واحد سطح زیرحوضه اهمیت بیشتری دارد .از آنجا که تقریباً تمامی
روابط و فرموی ها مربوط به محاسبات دبی ،وابسـته بـه عامـل مسـاحت اسـت ،تقریبـ ًا ایـن موضـوع بـدیهی اسـت کـه
زیرحوضه های با مساحت زیاد ،به دلیل دریافت نـزوالت بیشـتر نسـبت بـه زیرحوضـههـای کوچـک ،دبـی بیشـتری در
خروجیشان تولید میکنند که البته این روند افزایشی تا حدی صحت دارد .شکل  6مقایسۀ مشارکت زیرحوضهها در دبی
خروجی کل حوضه به ازای واحد سطح را نشان میدهد.
به منظور دستیابی به ویژگیهای سیالب بدون تأثیر مساحت هر زیرحوضه اقدام به تعیین میزان سیالب خروجـی از
هر زیرحوضه و مشارکت آن در محل خروجی حوضه به ازای واحد سطح شد .در بخش اجرایی کنتری سیالب نیز میـزان
کاهش سیل خروجی به ازای واحد سطح زیرحوضه اهمیت بیشتری دارد .نتایج نشـان داد کـه زیرحوضـۀ بهشـتآبـاد بـا
داشتن کمترین مساحت نسبت به بقیه زیرحوضهها بیشترین مشارکت و زیرحوضۀ تنـو دهنـو کمتـرین مشـارکت را در
سیالب کل حوضه داشته است .همانطور از جـدوی  7و شـکل  7برمـیآیـد ،عامـل مسـاحت تـأثیری در اولویـتبنـدی
سیلخیزی در حوضه ها ندارد .حوضۀ خراجی با داشتن بیشترین مساحت در اولویت پنجم سیلخیزی است و تنو دهنو با
قرارگرفتن در اولویت دوم از نظر مساحت ،در ردۀ ششم سیلخیزی اسـت .بـه دلیـل مسـاحت ،باالدسـت دبـی اوم بـاال
حساسیت خود را در اولویتبندی برای سیلخیزی از دست میدهد .نصری و همکاران  )2011نیز نتیجه گرفتند منـاطقی
که در نزدیکی خروجی حوضه قراردارند بیشترین نقش را در تولید سیل دارند.
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شکل  .7اولویتبندی نهایی زیرحوضهها بر اساس مشارکت در دبی خروجی کل حوضه به ازای واحد سطح

بحث و نتیجهگیری
 با توجه به کالیبرهکردن مدی ،ضریب تلفات اولیۀ هیدرولوژیکی  )Iدر رابطۀ  SCSبرای زیرحوضههای خراجـی ،تنـوپردنجان ،درکش ورکش ،کوه سوخته ،بهشتآباد ،و دهنو به ترتیب  0/15 ،0/13 ،0/13 ،0/13 ،0/19 ،0/16به دست آمد.
کارایی مدی  HEC-HMSدر حوضۀ مورد مطالعه با استفاده از کنتریهای صـورتگرفتـه در خصـوص دبـی اوم ،حجـم
سیالب ،زمان رسیدن به دبی اوم و شکل کلی هیدروگراف تأیید شد.
 نتایج اولویتبندی براساس دبی اوم زیرحوضه بدون روندیابی هیدروگراف سیل از محل زیرحوضه تا خروجی کلحوضه نشاندهندۀ این است که زیرحوضۀ درکش ورکش بیشترین و زیرحوضۀ بهشتآباد کمترین مقـدار دبـی اوم را بـا
مقادیر  435/2و  38/1مترمکعب بر ثانیه با دورۀ بازگشت  50سای داراست.
 نتایج اولویتبندی از نظر دبی اوم ،بر اساس سهم مشارکت هر زیرحوضه در محل خروجی حوضـه نشـاندهنـدۀاین است که زیرحوضههای درکش ورکش و بهشتآباد به ترتیب با  29/16و  2/5درصد بیشترین و کمتـرین سـهم را در
دبی اوم سیالب خروجی از حوضه بر عهده داشته که نشاندهندۀ تأثیر عـواملی همچـون مسـاحت ،موقعیـت مکـانی ،و
خصوصیات فیزیوگرافی حوضه است.
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 نتایج اولویتبندی براساس کاهش دبی به ازای واحد سطح نشاندهندۀ این است کـه زیرحوضـۀ بهشـتآبـاد بـاداشتن کمترین مساحت نسبت به بقیۀ زیرحوضهها بیشترین و زیرحوضۀ تنو دهنو کمترین نقـش و مشـارکت را داشـته
است .همچنین ،نشاندهندۀ این است که عاملی غیر از عامل مساحت از جمله موقعیت مکانی هر زیرحوضه ،در پتانسـیل
تولید سیل زیرحوضهها نقش دارد.
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