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 خالصه
تعيين ميزان  صورتبهبوده و خروجي آن  بارشوقايع طبيعي حوضه نسبت به  العملعكس دهندهنشانهيدرولوژيكي حوضه آبريز  سازيمدلسيستم 

در حوضه آبريز دره خارگي رواناب  -بارش سازيشبيههدف اين مطالعه  .گرددميمختلف بيان  هايبازگشتدبي سيالب با دوره تلفات، رواناب و 
پايه به همراه  هاينقشه. استمدل رقومي ارتفاع  هايعكسو  ArcGISو  HEC-HMSدر منطقه تنگستان با استفاده از مدل تركيبي 

 منظوربه. اندگرديدهمعرفي   HEC-HMSورودي به مدل  عنوانبهو  شدهتهيه  ArcGISدر محيط مربوطه  هايحوضهفيزيوگرافي زير 
بارندگي براي آن محاسبه  -تمد -شدت هايمنحنيايستگاه ثبات شنبه،  ايدقيقهيكبارندگي  هايداده وتحليلتجزيهوقايع بارش، با  سازيمدل

هيدرولوژيك ن مدل در تحليل يقابليت مناسب ا دهندهنشان ايمنطقهاز آناليز  آمدهدستبه هايدادهو مقايسه آن با  نتايج خروجيگرديده است. 
   . استحوضه آبريز 

 
 رواناب، دره خارگي - ، بارش SCSروش  ، ArcGIS، مدل HEC-HMSمدل كلمات كليدي: 

 
 

   مقدمه  .1
 

مكاني و زماني شـامل   هايدادههيدروليكي بوده و نيازمند  هايسازهي در طراحي هيدرولوژيك حوضه آبريز يكي از مراحل اوليه و اساس سازيمدل       
هيدرومتري در بسياري از مناطق كشـور و   هايايستگاه. با توجه به نبود است، خصوصيات اقليمي منطقه و پوشش گياهي حوضه شناسيزمين، توپوگرافي

ك حوضه آبريز از اهميت زيادي برخوردار بوده و تحقيقات وسيعي در سرتاسر دنيا در هيدرولوژي سازيمدللزوم تخمين هيدروگراف سيالب خروجي، 
 .انـد دادههيـدرولوژيك تخمـين سـيالب را مـورد ارزيـابي قـرار        هـاي روشاين رابطه صورت گرفته است كه برخي به مطالعه موردي پرداختـه و برخـي   

هواشناسـي را انجـام    هـاي مدلو  HEC-HMSتركيب مدل آبريز را با استفاده از  هيدرولوژيك حوضه سازيمدل 2002و همكاران در سال  اندرسون
-HECآخرين نسخه مدل هيدرولوژيك  هايقابليت 2008و هريس در سال  شافنبرگ. ]1[آوردند به دستداده و ميزان رواناب خروجي از حوضه را 

HMS  كـه از   قراردادنـد  موردبررسيپيشين را  هاينسخهو تغييرات آن نسبت به  دندقراردا موردبررسيبه بازار عرضه گرديده بود  2005را كه در سال
 سـتينمن و  چـو .  ]2[را نام برد ايمنطقهباران  خودكارشده و تنظيم  بنديشبكهپيوسته  سازيشبيه هايروشبه بهبود سرعت محاسباتي،  توانميآن جمله 

 سـازي شـبيه . ايـن  قراردادنـد  موردبررسـي  HEC-HMSپيوسته را با استفاده از مـدل   رتصوبههيدرولوژيك وقايع سيالب  سازيمدل، 2009در سال 
پيشـنهاد   هـا آنتحقيقات نتايج  بر اساسوضه آبريز را فراهم آورد. امكان تعيين جزئيات پارامترهاي هيدرولوژيكي نظير ميزان نفوذ، رواناب سطحي در ح

 سازيمدل) 2010و همكاران ( گيبسون. ]3[صورت پذيرد ايدقيقه 5 مقياسكوچك هايبارندگيبارندگي بر پايه  مقياسبزرگ سازيمدلنمودند كه 
 1388و همكـاران در سـال    چيداز. ]4[انجام دادند HEC-RAS و  HEC-HMS هايمدلاستفاده از  با زيآبرلوژيكي و رسوب را در حوضه هيدرو
انجام داده و هيدروگراف خروجي سيالب را محاسبه نمودنـد. نتـايج    HEC-HMSاز مدل هيدرولوژيك حوضه آبريز كسيليان را با استفاده  سازيمدل

، 1393در سـال   .]5[با هيدروگراف هاي مشاهداتي كمتـرين اخـتالف را دارد   SCSاز روش  آمدهدستبهاين بود كه هيدروگراف  دهندهنشانحاصل 
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جنگلـي   آبخيـز  هـاي حوضههيدروگراف سيل در  سازيشبيهدر  SCSمصنوعي به همراه روش  را HEC-HMSو همكاران،  كارايي روش  مرادنژادي
 گونـه ايـن هيـدرولوژيك داراي عملكـرد مناسـبي در     نشان دادند كه ايـن مـدل  با مقايسه نتايج با هيدروگراف هاي مشاهداتي و  قراردادند موردمطالعهنيز 

-بـارش  سـازي شـبيه بـراي   داراي قابليت مناسب HEC-HMSمشخص است مدل  شدهانجاموع تحقيقات مكه از مج گونههمان. ]6[استنيز  هاحوضه
براي حوضه آبريـز دره خـارگي بـا اسـتفاده از      سازيمدلاست كه تا اين  بر آنبنابراين در اين تحقيق سعي  . استآبريز فاقد آمار  هايحوضهرواناب در 

بوده كه از طرف منطقـه ويـژه اقتصـادي      P6پروژه كنترل سيالب منطقه  كه اين بخشي از صورت پذيرد SCSاين مدل و روش هيدروگراف مصنوعي 
 ، ادامـه در بخـش سـوم   و در  گـردد مـي معرفـي   موردمطالعـه در بخـش دوم منطقـه    پارس به شركت مهندسين مشاور پارس فرازبند محول گرديده اسـت. 

بـه   سـازي مـدل نتايج حاصل از  ، جزئيات. در بخش چهارم و پنجدگردميبه همراه روابط مربوطه ارائه   SCSو روش مصنوعي  HEC-HMS افزارنرم
  .گرددميارائه  گيرينتيجههمراه 

 

 عرفي منطقه طرحم .2

 31/28 تا 26/28 جغرافيايي يهاعرض بين جغرافيايي ازنظربوده كه  ،كيلومترمربع 8/19 با برابر مساحت با  خارگي دره آبريز حوضه طرح منطقه       
 استان در كامل طوربه طرح محدوده كشوري-سياسي جغرافيايي تقسيمات ازنظر .است قرارگرفته شرقي 25/51 تا 19/51 جغرافيايي هايطول و شمالي
 و در استان بوشهر تنگستان صنعتي سايت انتهايي كيلومتري 7 در منطقه اين . دهدمي پوشش آن را) دلوار بخش( تنگستان شهرستان و داشته قرار بوشهر
  .دهدمينشان  Google Earthرا در محيط  موردمطالعهوده دشماره يك، مح شكلدارد.  قرار هدكان روستاي شرقي جنوب لومتريكي چهار

  

  
  و موقعيت جغرافيايي  موردمطالعهحوضه آبريز منطقه  -1شكل 

 HEC-Geo-HMS افزارنرممعرفي  .3

 هايداده پردازشپيش منظوربه ArcGISكه قابليت تبادل اطالعات با محيط  است HEc-1مدل  يافتهتوسعهنسخه   HEC-Geo-HMS افزارنرم      
رواناب در يك  -سيستم بارش سازيمدلجهت  افزارنرماين  .]7[استموردنياز شامل مشخصات فيزيوگرافي و هيدرولوژيكي به آن اضافه گرديده 

كه  شدهطراحي ايگونهبهاين برنامه  است. شدهدادهنشان  2در شكل  سازيمدلكه كليات  وسط اداره مهندسي ارتش آمريكا ارائه گرديدهتحوضه آبريز 
پايه در اين  هاينقشهو تهيه پردازش زمين  منظوربه نمايد.  سازيمدلمختلف را  هايمقياسآبريز با  هايحوضهاز نواحي جغرافيايي و  ايگستردهدامنه 

تهيه ) DEMمدل رقومي ارتفاع ( ، توپوگرافي زمين با استفاده از  افزارنرماستفاده گرديده است. در اين   ArcGIS افزارنرممدل هيدرولوژيكي از 
و مشكالت احتمالي در مدل  گرددميرولوژيكي بر روي آن آغاز هيد هايپردازشنقشه براي  سازيآمادهعمليات  ازآنپس). 3گرديده است(شكل 

   شوند.ميوجود تصحيح  در صورتو  شدهكنترل
  
 

 رودخانه اصليد مطالعهحوضه مور

راستان بوشه
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  الگوريتم كلي محاسبه رواناب در حوضه آبريز -2شكل 

 
 

  
  P6مدل رقومي ارتفاع در حوضه آبريز  -3شكل 

  
  P6در حوضه آبريز  شبكه آبراهه -4شكل 

ه يكديگر متصل مختلف ب هايپيكسلجهت جريان در  ازآنپسموجود در اين مدل مشخص گرديده و  هايپيكسلجهت جريان بر روي در ادامه      
خطوط آبراهه  بر اساس(پنج زير حوضه) زير حوضه  مشخصيحوضه آبريز به تعداد  ،بعد مرحلهدر  است. شدهدادهنشان  4گرديده كه در شكل شماره 

روي  بر HEC-Geo-HMS برآورد هيدرولوژيكي  افزارنرماطالعات براي ورود به  پردازشپيشو تبديل گرديده و نقطه خروجي حوضه حوضه 
. مشخصات فيزيوگرافي در هريك از زير گرددمي HEC-HMS افزارنرمزير وارد محيط  صورتبهنقشه حوضه آبريز  .در انتها، پذيردميصورت  هاآن

 سازيمدل. است شدهدادهكه در زير نشان  است استخراجقابل Arc GIS، در جداول مشخصاتي در محيط 5در شكل شماره  شدهارائه هايحوضه
  است:  شدهتشكيلاز سه بخش  افزارنرماين رواناب در  -بارش

1. Basin Model 
2. Metrological Models 



 
 

  اردبيل محقق اردبيلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشكده ، كنفرانس هيدروليك ايران شانزدهمين
  1396  شهريور  16و  15

 

 4

3. Control specification 
  

  
  منحني مشخصه براي حوضه آبريز -6شكل 

 
  جهت ورود به  ARCMAPشده در محيط  پردازشپيشنقشه  -5شكل 

  

 تعيين تلفات آب، تعيين دبي پايه سيالب، تعيين هيدروگراف سيالب  و روند يابي هايمدل، هاحوضهدر بخش اول، مشخصات فيزيوگرافي زير      
كه داراي گسترده زيادي بوده  افزارنرمدر  مورداستفادهتعيين تلفات آب  هايمدل. شوندميوارد  موردنيازمشخصات  به همراه هاحوضهسيالب در زير 

هماهنگي بهتر در تعيين ميزان تلفات در حوضه آبريز از  منظوربهاستفاده گرديده،  SCSسيل از روش با توجه به آنكه در قسمت تعيين هيدروگراف 
كلي مختلف دو روش  هايبازگشتتعيين هيدروگراف سيالب براي بارندگي در دوره  منظوربه .گرددمياستفاده  SCS Curve Number روش 

با توجه به آنكه در محدوده حوضه آبريز ايستگاه هيدرومتري وجود دارد.  مصنوعي هايروشه از استفادو  ايستگاه هيدرومتري هايدادهستفاده از ا
  .گرددميمصنوعي براي اين منظور استفاده  هايروش، بنابراين در اين حوضه از ستينجهت تعيين هيدروگراف سيالب موجود  استفادهقابل

زير  صورتبهمختلف  هايبازگشتجهت تعيين هيدروگراف سيل در دوره  HEC-Geo-HMS افزارنرمدر  مورداستفادهمصنوعي  هايروش    
  باشند: مي

1- Clark Unit Hydrograph 

2- Kinematic wave 

3- Modclark 

4- Snyder Unit Hydrograph 

5- SCS Unit Hydrograph 

6- User Specified S-Graph 

7- User Specified Unit Hydrograph 
 

روش هيدروگراف واحد و با توجه به گستردگي استفاده از  مقياسكوچكآبريز  هايحوضهآن در  بنديطبقهز و با توجه به مساحت حوضه آبري      
SCS است.  شدهاستفادهمختلف  هايبازگشتتعيين دبي حداكثر سيالبي و هيدروگراف سيل در دوره  منظوربه  

  SCS دبي حداكثر سيالبي به روش  .3-1

مشخصات هيدروگراف  توانمي) pt) و زمان رسيدن به اين دبي (PQبدون بعد و با محاسبه دبي حداكثر (يك هيدروگراف  بر اساسدر اين روش  
  است. شدهتعيينبا استفاده از روابط زير  scsهيدروگراف واحد مصنوعي  واحد را محاسبه كرد.
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  در اين روابط:

     ptه اوج (ساعت)=زمان رسيدن ب ،Lt حوضه (ساعت) تأخير= زمان ،A) كيلومترمربع= مساحت حوضه( ،y(%) شيب متوسط حوضه = ،L طول =

sec= دبي حداكثر سيالبي (PQ، رودخانه اصلي (كيلومتر)
3m

( ،S ضريب نگهداشت سطحي =(in) ،CN و  = شماره منحنيtR  تداوم  =
دار نقشه مق، و پوشش گياهي و شيب شناسيزمين پايه هاينقشهبا توجه به بازديدهاي صحرايي صورت گرفته و . است موردنظر براي بارندگي (ساعت)

CN  وزني براي حوضه در محيطArcGIS   .موردنظرر محدوده با توجه به آنكه د و شدهتعييندر هريك از زير حوضه  تأخيرزمان تهيه گرديده است 
. گرددميسمت برابر با صفر منظور اين ق هايوروديبنابراين ميزان دبي پايه در  باشندميمسيل  صورتبه عمدتاً هاآبراههرودخانه دائم موجود نبوده و 

اين نكته ضروري است كه با توجه به طول ذكر  ،وجودباايناست.  انجام پذيرفته Lagاز روش با استفاده موجود  هايدادهبا توجه به سيالب  روند يابي
 نداشته است.بسزايي در نتايج هيدروگراف سيل خروجي از حوضه آبريز  تأثير، روند يابي سيالب هاآبراههكوتاه 

بارش ايستگاه شنبه  هايدادهاز  موردمطالعه. در منطقه است موردنياز هايبازگشتبارندگي در ايستگاه مبنا در دوره  هايداده، شامل افزارنرمبخش دوم 
 ايدقيقهيكبارش  هايدادهفراواني در ايستگاه ثبات شنبه با استفاده از  -مدت -شدت هايمنحنياستفاده گرديده است.  بارندگيتعيين ميزان  منظوربه

ر زير حوضه مشخص گرديده است. و دوره بازگشت مربوطه، ميزان بارندگي ه هاحوضهو با توجه به زمان تمركز زير ) 2(جدول محاسبه گرديده 
. بايد گردندميمعرفي  افزارنرمسري زماني هايتوگراف بارش در اين بخش به  صورتبهو  شدهتبديل مقياسكوچكزماني  هايبازهبارندگي به  ازآنپس

انتخاب توزيع زماني بارش مناسب دقت  سري زماني بارش بسيار حساس بوده و بايستي در هايدادهدقت نمود كه نتايج خروجي هيدروگراف واحد به 
به مدل معرفي  سازيشبيهبه همراه زمان شروع و پايان  سازيشبيهطول دوره در بخش انتهايي، كنترل  هايشاخصزيادي را بكار برد. در قسمت 

  . اندگرديده
 نتايج .4

عالوه بر آن مقادير منحني مشخصه است.  شدهدادهيك نشان در حوضه آبريز اصلي در جدول شماره  موردمطالعه هايحوضهمشخصات فيزيوگرافي زير 
  است.  شدهدادهوزني محاسبه گرديده است در اين جدول نشان  گيريميانگينكه با استفاده از  هاحوضهزير 

  
  P6پيشنهادي شماره يك سد در حوضه  ساخت گاهحوضه آبريز متناظر با  هايزير حوضهمشخصات فيزيوگرافي  -1شماره جدول 

5.  

شماره حوضه مساحت(كيلومتر مربع ) طول آبراهه اصلي(متر ) طول آبراهه اصلي(فوت) cn ارتفاع حداكثر (متر ) ارتفاع حداقل(متر ) s شيب حوضه Tl(hr)

w680 3.79 4145.77 13601.61 85.87 333 0 1.65 17.10 1.64

w690 2.47 4616.27 15145.23 95.74 611.03 0 0.44 38.89 2.26

w910 2.50 4678.75 15350.23 93.89 580 0 0.65 36.71 2.07

w980 0.31 1381.73 4533.23 88.95 40 1.29 1.24 6.99 0.70

w1020 3.93 4633.85 15202.92 86.13 422.21 19.34 1.61 20.33 1.80
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در  الذكرفوق هايحوضهكه در زير هيدروگراف سيل در دوره بازگشت صد سال براي زير  شدهتعيينبا اجراي مدل نتايج خروجي  ازآنپس     
 SCSبا استفاده از روش  عالوه بر آن در اين نمودار مقادير بارندگي به دو صورت نفوذ و رواناب كه است. شدهدادهنشان   10تا  7اشكال 

كه از اين نمودارها مشخص است، زمان رسيدن به دبي حداكثر سيالبي  در هر زير حوضه متغير  گونههماناست.  شدهدادهمحاسبه گرديده، نشان 
آن در  فردمنحصربه زماني كه هر حوضه با توجه به خصوصيات تأخيركوچك نيز بايستي به  هايحوضهكه حتي در زير  دهدميبوده و اين نشان 

  دقت فراواني نمود. دارد،ديگر در پاسخ هيدرولوژيك به خروج سيالب  هايحوضهمقايسه با زير 
  

 
  W690هيدروگراف سيالب صد ساله در زير حوضه  -7شكل

 
 W 910هيدروگراف سيالب صد ساله در زير حوضه  -8شكل

  
  W680 هيدروگراف سيالب صد ساله در زير حوضه  -9شكل

 
  W980 هيدروگراف سيالب صد ساله در زير حوضه  -10شكل

  
 منظوربهاست.  شدهدادهمحاسبه گرديده و در جدول شماره سه نشان  افزارنرممختلف با استفاده از اين  هايبازگشتمقادير دبي حداكثر سيالبي در دوره 

براي تعيين دبي حداكثر سيالبي در دوره  ستينتگاه هيدرومتري موجود سايمنطقه، ، با توجه به آنكه در اين آمدهدستبهارزيابي صحت نتايج 
آبريز اطراف منطقه  هايحوضههيدرومتري  هايايستگاه هايدادهاست. در اين روش با استفاده از  شدهاستفاده ايمنطقهمختلف از آناليز  هايبازگشت

مشخص  هاايستگاهمختلف و مساحت حوضه در اين  هايبازگشتدبي با دوره مختلف مشخص گرديده و سپس رابطه  هايبازگشتطرح دبي با دوره 
 ، اقبال آباد براك، تنگ كارزين، حنيفقان، دهرم، باغان، حكان و دژگاهنرگسي، اهرم سنجيآب هايايستگاهبا استفاده از  ايمنطقهگرديده است. تحليل 

  است. شدهمشخصاين اساس در حوضه آبريز منطقه طرح  مختلف بر هايبازگشتصورت پذيرفته و ميزان دبي با دوره 
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  در ايستگاه ثبات شنبه ايدقيقهيكبارندگي  هايدادهبا استفاده از  شدهاستخراجفراواني  - مدت - شدت هايمنحني -2جدول شماره 

دوره بازگشت
(سال) 10min 20min 30min 1hour 2hour 3hour 6hour
200 147.3 105.2 83.5 53.7 30.5 25.4 13.0
100 130.4 93.7 74.2 48.1 27.5 22.7 11.7
50 114.1 82.5 65.2 42.7 24.6 20.1 10.5
25 98.3 71.7 56.4 37.4 21.8 17.5 9.2
10 78.1 57.7 45.1 30.5 18.0 14.1 7.6
5 63.0 47.0 36.6 25.1 15.0 11.5 6.3
3 51.5 38.9 30.1 21.0 12.7 9.6 5.3
2 41.7 31.8 24.5 17.4 10.7 7.9 4.5

شدت بارندگي (ميليمتر بر ساعت)

  
      

  
  ايمنطقهو آناليز  سازيمدلاز  آمدهدستبهمقايسه نتايج دبي  -11شكل 

  

بر ثانيه)  مترمكعبدبي حداكثر سيالبي ( -3جدول شماره 

  مختلف در حوضه آبريز هايبازگشتدر دوره 

دوره بازگشت  دبي حداكثر
(سال) سيالبي

2 14
5 32.4
10 45.8
25 63
50 77.6
100 92.6  

خطاي ميانگين )، MEحداكثر خطا(از پارامترهاي آماري  ايمنطقهاز تحليل  آمدهدستبهاز مدل و مقايسه با نتايج  آمدهدستبهارزيابي نتايج  منظوربه
) CRM) و ضريب جرم باقيمانده (RRMSE)، خطاي نسبت ميانگين مجذور مربعات خطا(MAE)، خطاي ميانگين مطلق (MREباقيمانده(
  :اندشدهتعريفزير  صورتبهاست كه اين پارامترهاي  شدهاستفاده

  
)5(  

 
 

)6(  

 
  

)7(  

 
  

)8(  
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  است: شدهدادهنشان  4، مقادير خطا محاسبه گرديده و در جدول شماره شدهعنوانبا توجه به روابط         
  

  با استفاده از پارامترهاي مختلف خطاي محاسباتيتحليل آماري  -)4جدول(
  ME RRMSE CRM MAE  MRE  پارامتر
  03/1  3/2  019/0  77/4  8/3  مقدار

  
 SCSروش مصنوعي  از آمدهدستبه هايدادهاي و منطقهاز تحليلي  آمدهدستبه هايدادهتطابق مناسبي بين ، استاين اعداد مشخص كه از  گونههمان

از تحليل  آمدهدستبهاز مقادير  كمتراندكي  SCSاز مدل  آمدهدستبهاين است كه مقادير  دهندهنشان CRM مثبتهمچنين مقدار  وجود دارد
  .اندآمدهدستبه ايمنطقه

  
  گيرينتيجه .6

با استفاده از مدل تركيبي  كيلومترمربع 13مساحتي نزديك به با  ضه آبريز دره خارگي در منطقه دشتي در استان بوشهرهيدرولوژيك حو سازيمدل   
ArcGIS  وHEC-HMS  مشخصات فيزيوگرافي حوضه به همراه نقشه وزني منحني  انجام پذيرفت.پايه مدل رقومي ارتفاع  هاينقشهبا استفاده از

الگوريتم محاسبه دبي خروجي از حوضه آبريز  گرديد. معرفي HEC-HMSورودي به مدل  هايداده عنوانبهتهيه گرديده و  GISمشخصه در محيط 
 روند يابيجريان و گرفتن نفوذ  در نظرايستگاه ثبات شنبه و  ايدقيقهيكبارش  هايداده بر اساس آمدهدستبه هايتوگراف بارشمقادير كه بر پايه 

وضه آبريز گرديد. مقايسه نتايج خروجي با مقادير حداكثر سيالبي مختلف در اين ح هايبازگشتمنجر به محاسبه هيدروگراف سيل با دوره سيالب بوده 
از روش هيدروگراف مصنوعي  آمدهدستبه هايدادهدقت مناسب  دهندهنشانبا استفاده از پارامترهاي آماري  ايمنطقهبر اساس آناليز  آمدهدستبه

SCS  است .  
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