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  ادبیات و علوم انسانیی دانشکده

  جغرافیای طبیعیگروه آموزشی 

 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 مخاطرات محیطیگرایش  شناسیاقلیمی در رشته
 

 

 عنوان:

 های مختلف براورد مقایسه روش حوضه نوران چای با تحلیل خطرپذیری سیالب در

 WMS لاستفاده ازمد سیالب با

 

 

  :راهنما استاد

 بتول زینالی

 

 

 :مشاور  استاد

 عبدالرحیم فاضلی

 

 

 :پژوهشگر

 بهاره باقرزاده ثمرین

 

 59 پائیز
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 بهاره: نام                                                    ثمرینباقرزاده :  دانشجو خانوادگي نام

 هاای مختلاب باراورد    مقایساه رو   حوضه نوران چای باا  تحلیل خطرپذیری سیالب در :نامهپايان عنوان
 WMS استفاده ازمدل سیالب با

 بتول زینالی :راهنما استاد 
 عبدالرحیم فاضلی ر: مشاو استاد 

                        شناسیاقلیم:  رشته                                                              کارشناسی ارشد ي:تحصيل مقطع 
   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                           مخاطرات محیطی: گرايش

 111 ات:صفح تعداد           11/70/1959    دفاع: تاريخ                ادبیات و علوم انسانی :دانشكده 

 :چكيده
خيزی رتبه ششم دنيا را به خود اختصاص داده است.  بته علت. نتوع ا لتيم و      کشور ايران از نظر سيلبا توجه به اينكه 

طول سال، ستب  شتده است.    عدم يكنواختي مكاني و زماني بارندگي در سطح کشور، شرايط متفاوت آب و هوايي در 
آبخيتز   حوضههای عظيم در سطح های جوی در مدت زمان کوتاهي رخ داده و باعث سيالبی ريزشکه  سم. عمده

 4/121بوليت  چتای بتا مستاحتي     ی آبخيتز يتدی  حوضته های مهتم  حوضهآبخيز نوران چای يكي از زير حوضهگردد  
 ايستتگاه  11ی در اين تحقيق با استتخرا  حتداک ر بتارش روزانته    مربع در دامنه شر ي کوه سبالن وا ع اس.  کيلومتر
کنتترل و   SPSSها با نترم افتزار   با روش همبستگي نوا ص آماری بازسازی شدند  همگن و نرمال بودن داده بارانسجي
از سه محت   برای انتخاب بهترين توزيع احتماالتي   شدندجه. انتخاب بهترين توزيع  Easy Fitافزار ها وارد نرمداده

هتای آمتاری نشتان از تفتاوت     آماری کلموگراف اسميرنوف، کای اسكوئر و آندرسون دارلينگ استفاده شد  نتايج مح 
هتای  بترای دوره تترين توزيتع   های مورد بررسي را دارد  هر ايستگاه براستا  مناست   های احتماالتي در ايستگاهتوزيع

شتد و بتا کنتترل     GISافتزار  وارد نرمهای بازگش. دورهاک ر روزانه ساله محاسبه گرديد  بارش حد 111تا  2بازگش. 
با  ، معمولي و سادهو کوکريجينگ جهاني ، معمولي و سادهيابي کريجينگ جهانيهای درونمجددا نرمال بودن با روش

عتي و  هتای  ط روشيتابي شتد    درون GPIو IDW ،RBF ، LPIهای ای و نمائي و روشهای نرمال، کروی، دايرهمدل
، 25، 11، 5، 2های بازگشت.  زمين آماری توسط پنج مح  آماری مورد آزمون  رار گرفتند  نتايج نشان داد برای دوره

 -ای، کوکريجينتگ معمتولي  دايتره  -ای، کريجينتگ معمتولي  دايره-سال به ترتي  مدل کوکريجينگ ساده 111و  51
نقشته  هتا  دست. آمدنتد کته براستا  آن    بهترين مدل به RBF-Mکروی و  -، کوکريجينگ سادهRBF-CRSنمائي، 
آبخيز نوران چای تهيته شتد  نتتايج نشتان داد      حوضهبرای  های بازگش. مختلفدر دوره حداک ر بارش روزانهمتوسط 

ميتانگين  هتا بيشتترين مقتدار را دارد     نسب. به ستاير  ستم.   حوضههای غربي و شمال غربي مقدار بارش در  سم.
شتبيه   برای WMOالگوی بارش  ازساعته تبديل گرديد   1های مختلف به بارش وزانه با دوره بازگش.حداک ر بارش ر

 111تتا   2هتای بازگشت.   برای دوره Easy Fitبا  حوضهحداک ر دبي مشاهداتي  سازی هيدروگراف سيل استفاده شد 
رواناب از  بيل: نقشه شي ، جه. شي ، های فيزيوگرافي موثر در ايجاد نقشه GISاستفاده از  سال محاسبه گرديد  با

سازی هيدروگراف دبي حداک ر ستيالب  ارتفاع از سطح دريا، شماره منحني و گروه هيدرولوژيكي خاک تهيه شد  شبيه
، 1/4، 44/4، 11/1، 12/2صورت گرفت. کته بته ترتيت  برابتر     ساله  111 و 51، 25، 11، 5، 2های بازگش. برای دوره

ستازی نشتان داد بتا افتزايش دوره بازگشت.، زمتان تتا او         نتايج شتبيه   شد بر ثانيه برآوردمترمكع   11/14، 21/11
يابتد زمتان شتروع    هر  در دوره بازگش. سيل افزايش متي شود  هيدروگراف کاهش و بر زمان فروکش سيل اضافه مي

با دبتي ستيالب مشتاهداتي     شدهسازی دبي شبيهيابد  که زمان نفوذ کاهش ميافتد به طوریسيل نيز زودتر اتفاق مي
و ريشه ميانگين مربعات خطا مورد ارزيابي  ترار گرفت.  نتتايج نشتان داد      خطای نسبي درصد مح  آماریدو  توسط

باشتد   متر مكع  برثانيه  مي 41/1درصد و ميانگين ريشه مربعات خطا نيز برابر  WMS 5افزار سازی نرمخطای شبيه
همچنتين نتتايج نشتان داد     گردد مناس  و  توصيه مي حوضهسازی دبي در اين برای شبيه  WMSبنابراين نرم افزار 
Rساعته با حجم سيالب و دبي سيالب رابطه نمايي با  1بين مقدار بارش 

 بر رار اس.  11/1برابر  2
 

  WMS ،GIS نوران چای، آبخيز حوضه، Easy Fit ،SCS ،شبيه سازی، هيدروگراف: هاواژه کليد
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

 کلیات پژوهشفصل اول: 

 12                                                                                                                                                                             مقدمه -1-1

 15                                                                                                                                                                     مسئله انيب-1-2

 21                                                                                                                                                            قيتحق اتيفرض-1-1

 21                                                                                                                                                             قيتحق ضرورت-1-4

 22                                                                                                                                                               قيتحق اهداف -1-5

 24                                                                                   يسطح یها آب مطالعات در مدل یريکارگ به ضرورت -1-1

 : مبانی نظری پژوهشدومفصل 

 .Error! Bookmark not defined                                                                                هيپا ميمفاه و فيتعار-2-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                      البيس-2-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                         رواناب يمنحن شماره -2-1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                 يابي درون-2-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                      آمار نيزم یهايتئور -2-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                (GIS) جغرافيايي اطالعات سيستم-2-1-4

 .Arc Hydro                                                                            Error! Bookmark not defined الحا يه-2-1-5

 .Error! Bookmark not defined                                                  (WMS) زيآبخ یمدلساز ستميس -2-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                                            قيتحق نهيشيپ-2-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                    کشور از خار  قاتيتحق -2-2-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                          کشور داخل قاتيتحق-2-2-2
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  هامواد و رو منطقه مورد مطالعه و : سومفصل 

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                           مقدمه -1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                       موردمطالعه منطقه مشخصات -1 -1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                         يوگرافيزيف و يتوپوگراف -1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                       ارتفاع -1-2-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                                          حوضه  يش -1-2-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                                          حوضه جه. -1-2-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                                            یمورفومتر -1-2-4

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                يكيزيف مدل-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                             خاک هيدرولوژي  یها گروه-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                            زمين از برداری بهره وضعي.-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                    بارش مدل-1-4

 .Error! Bookmark not defined                     يهواشناس یها ستگاهيا ليتحل و هيتجز و يبررس -1-4-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                              ها ستگاهيا .يمو ع -1-4-2

 .Error! Bookmark not defined               ها ستگاهيا یآمار مشخصات و ها داده .يفيک کنترل -1-4-1

 .Error! Bookmark not defined                                               روزانه بارش حداک ر يفراوان ليتحل -1-4-4

 .Error! Bookmark not defined                                                 روزانه بارش حداک ر يفراوان زيآنال -1-4-5

 .Error! Bookmark not defined                                                                   برازش يينكو یها آزمون -1-4-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                           اسكوئر یکا آزمون 1-4-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                      رنوفياسم-کلموگراف آزمون -1-4-1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                            نگيدارل-آندرسون آزمون -1-4-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                               بارش يمكان راتييتغ -1-5



   

 .Error! Bookmark not defined                                                                            يابي درون یها روش -1-5-1

 .Error! Bookmark not defined                                                            ي طع يابي درون یها  روش 1-5-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                (IDW) معكو  يوزن فاصله -1-5-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                        (RBF) محور شعاع تابع -1-5-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                (GPI) عام نگريتخم -1-5-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                        (LPI) يموضع نگريتخم -1-5-1-1-4

 .Error! Bookmark not defined                                               یآمار نيزم يابي درون یها روش -1-5-1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                                   نگيجيکر -1-5-1-2-1

 .Error! Bookmark not defined                                                              يمعمول نگيجيکر -1-5-1-2-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                   ساده نگيجيکر -1-5-1-2-1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                يجهان نگيجيکر -1-5-1-2-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                      (همبسته نگيجيکر) نگيجيکوکر-1-5-1-2-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                                            نما رييتغ مين-1-5-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                                               ريتاث دامنه-1-5-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                      نما رييتغ آستانه اي سقف-1-5-4

 .Error! Bookmark not defined                                                                                              یا  طعه اثر-1-5-5

 .Error! Bookmark not defined                                                                               ها داده یساز نرمال-1-5-1

 .Error! Bookmark not defined                                                يابي درون روش نيتر مناس  نييتع-1-5-4

 .Error! Bookmark not defined                                                          طرح باران يزمان عيتوز یالگو-1-5-1

 Error! Bookmark not(WMO) يجهان يهواشناس سازمان ساعته 1 استاندارد بارش پيت-1-5-1-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined          يمشاهدات و يمحاسبات ريمقاد یخطا محاسبه یروشها-1-5-1



 د 

 .Error! Bookmark not defined                                                                        ينسب یخطا درصد-1-5-1-1

 .Error! Bookmark not defined                   (RMSE)  خطا مربعات نيانگيم شهير محاسبه-1-5-1-2

 های پژوهشو یافته نتایج: چهارمفصل 

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                           مقدمه -4-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                      ها حوضهريز یساز مدل -4-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                    يوگرافيزيف و يتوپوگراف -4-1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                                          يش و جه.-4-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                      (CN) يمنحن شماره نقشه هيته-4-1-4

 .Error! Bookmark not defined                                                                                   ياراض یکاربر-4-1-4-1

 .Error! Bookmark not defined                                                      خاک يكيدرولوژيه یها گروه-4-1-4-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                                   يمنحن شماره-4-1-4-1

 .Error! Bookmark not defined                                                               البيس و وع يفراوان ليتحل-4-1-5

 .Error! Bookmark not defined                                                                      یدرومتريه ستگاهيا -4-1-5-1

 .Error! Bookmark not defined                                                             زيآبخ ی حوضه بارش ليتحل-4-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                            ساعته 24 بارش یبازساز -4-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                    ساعته 24 بارش نرمال آزمون -4-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                                   ها داده يهمگن آزمون -4-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                         روزانه بارش حداک ر يفراوان ليتحل -4-1-1-4

 .Error! Bookmark not defined                                                                                          يابي درون-4-1-1-5

 .Error! Bookmark not defined                                                 طرح باران مقدار و مدت نييتع -4-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined                                                                                    کار انجام نديفرآ-4-1-4

 .Error! Bookmark not defined                                                 حوضه يكيدرولوژيه مدل ديتول-4-1-4-1



 ه 

 WMSError! Bookmark not افزار نرم با SCS روش به حوضه البيس ريمقاد برآورد -4-1-4-2

defined. 

 و بحث نتیجه گیری: پنجمفصل 

 11                                                                                                                                                                             مقدمه -5-1

 11                                                                                                                     حوضه يكيزيف مدل جينتا يبررس-5-1-1

 11                                                                                                                          حوضه بارش مدل جينتا يبررس-5-1-2

 11                                                                                                                                                                   یريگجهينت -5-2

 111                                                                                                                                                                 شنهاداتيپ -5-1

 115                                                                                                                                                                        منابع و مأخذ  

 

 

  



 و 

 هافهرست جدول 

 صفحه                                                        جدول شماره و عنوان

 11        رياخ سال 24 طول در ريگ همه یايبال قاتيتحق مرکز توسط شده ارائه گزارش خالصه -1-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined           قيتحق محدوده يهواشناس یها ستگاهيا مشخصات -1-1جدول

ستاعته  1 بتارش  یبترا ( WMO) يجهتان  يهواشناست  سازمان یشنهاديپ توگرافيه یهاداده-2-1 جدول

                                                                                                                                    Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkیچا نوران حوضه شده  يتفك یهاحوضه ريز يوگرافيزيف اتيخصوص -1-4جدول

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined            یچا نوران زيآبخ حوضه ياراض یکاربر مشخصات -2-4جدول

 .Error! Bookmark not defined           خاک يكيدرولوژيه یها گروه از  ي هر مشخصات -1-4جدول

 .Error! Bookmark not defined           يمنحن شماره نقشه ديتول جه. Look Up جدول -4-4جدول

بترازش  يينكتو  آزمتون  سته  از استتفاده  بتا  هتا  ستگاهيا از  ي هر یبرا عيتوز نيبهتر انتخاب -5-4 جدول

                                                                                                                                    Error! Bookmark not defined. 

 !Errorها ستگاهيا از  ي هر در آن یپارامترها و ياحتمال عيتوز تابع نيتر مناس  -1-1 جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorیچا نوران و درق لهيو آتشگاه، یدرومتريه  ستگاهيا در( Qmax) يدب حداک ر -4-1 جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined                                           ساعته 24 يليتكم بارش حداک ر -1-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined                                                           ها داده بودن نرمال آزمون -1-4جدول

 .Error! Bookmark not defined                         تس. ران روش با ها داده يهمگن يبررس -11-4 جدول

بترازش  يينكتو  آزمتون  سته  از استتفاده  بتا  ها ستگاهيا از  ي هر یبرا عيتوز نيبهتر انتخاب -11-4 جدول

                                                                                                                                    Error! Bookmark not defined. 

 !Errorها ستگاهيا از  ي هر در آن یپارامترها و ياحتمال عيتوز تابع نيتر مناس  -12-4 جدول

Bookmark not defined. 
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 تابع نيتر مناس  به توجه با ستگاهيا هر در مختلف یها بازگش. دوره با روزانه بارش حداک ر 11-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                         احتمال عيتوز

 Error! Bookmark notساله 2 بازگش. دوره یبرا RBF یپارامترها با يابي درون جينتا -14-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 2 بازگش. دوره یبرا ي طع یها روش با يابي درون جينتا -15-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 2 بازگش. دوره یبرا نگيجيکر  روش با يابي درون جينتا -11-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 2 بازگش. دوره یبرا نگيجيکوکر روش با يابي درون جينتا -14-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 2 بازگش. دوره یبرا يابي درون مدل نيبهتر انتخاب -11-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 5 بازگش. دوره یبرا RBF یپارامترها با يابي درون جينتا -11-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 5 بازگش. دوره یبرا ي طع یها روش با يابي درون جينتا -21-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 5 بازگش. دوره یبرا نگيجيکر  روش با يابي درون جينتا -21-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 5 بازگش. دوره یبرا نگيجيکوکر روش با يابي درون جينتا -22-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 5 بازگش. دوره یبرا يابي درون مدل نيبهتر انتخاب -21-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 11 بازگش. دوره یبرا RBF یپارامترها با يابي درون جينتا -24-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 11 بازگش. دوره یبرا ي طع یها روش با يابي درون جينتا -25-4جدول

defined. 
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 Error! Bookmark notساله 11 بازگش. دوره یبرا نگيجيکر  روش با يابي درون جينتا -21-4جدول

defined. 

 Error! Bookmarkساله 11 بازگش. دوره یبرا نگيجيکوکر روش با يابي درون جينتا -24-4جدول

not defined. 

 Error! Bookmark notساله 11بازگش. دوره یبرا يابي درون مدل نيبهتر انتخاب -21-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 25 بازگش. دوره یبرا RBF یپارامترها با يابي درون جينتا -21-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 25 بازگش. دوره یبرا ي طع یها روش با يابي درون جينتا -11-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 25 بازگش. دوره یبرا نگيجيکر  روش با يابي درون جينتا -11-4جدول

defined. 

 Error! Bookmarkساله 25 بازگش. دوره یبرا نگيجيکوکر روش با يابي درون جينتا -12-4جدول

not defined. 

 Error! Bookmark notساله 25بازگش. دوره یبرا يابي درون مدل نيبهتر انتخاب -11-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 51 بازگش. دوره یبرا RBF یپارامترها با يابي درون جينتا -14-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 51 بازگش. دوره یبرا ي طع یها روش با يابي درون جينتا -15-4جدول

defined. 

 Error! Bookmark notساله 51 بازگش. دوره یبرا نگيجيکر  روش با يابي درون جينتا -11-4جدول

defined. 

 Error! Bookmarkساله 51 بازگش. دوره یبرا نگيجيکوکر روش با يابي درون جينتا -14-4جدول

not defined. 

 Error! Bookmark notساله 51بازگش. دوره یبرا يابي درون مدل نيبهتر انتخاب -11-4جدول

defined. 



 ط 

 Error! Bookmarkساله 111 بازگش. دوره یبرا RBF یپارامترها با يابي درون جينتا -11-4جدول

not defined. 

 Error! Bookmarkساله 111 بازگش. دوره یبرا ي طع یها روش با يابي درون جينتا -41-4جدول

not defined. 

 Error! Bookmark notساله 111 بازگش. دوره یبرا نگيجيکر  روش با يابي درون جينتا -41-4جدول

defined. 

 Error! Bookmarkساله 111 بازگش. دوره یبرا نگيجيکوکر روش با يابي درون جينتا -42-4جدول

not defined. 

 Error! Bookmark notساله 111بازگش. دوره یبرا يابي درون مدل نيبهتر انتخاب -41-4جدول

defined. 

مختلتف  یهتا  بازگشت.  دوره در یچا نوران زيآبخ ی  حوضه یبرا شده انتخاب  مدل نيبهتر -44-4 جدول

                                                                                                                                    Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkمتر يليم به یچا نوران زيآبخ ی حوضه روزانه بارش حداک ر متوسط -45-4جدول

not defined. 

 Error! Bookmark notمتريليم به یچا نوران زيآبخ حوضه ساعته 1 بارش حداک ر -41-4جدول

defined. 

 .STRTL                                                                        Error! Bookmark not defined  يضر -44-4 جدول

 Error! Bookmark notیبرآورد و يمشاهدات روش به یچا نوران حوضه سيالب مقادير -1-5 جدول

defined. 

M) حوضه او  يدب -2-5 جدول
3
/s )1000) بازگش. دوره هر در درگرافيه حجم وm

3)Error! 

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkقهيد  به مختلف یها بازگش. دوره در دروگرافيه يزمان یها يژگيو -1-5 جدول

not defined. 

 



 ی 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

 15                     ها  اره  يتفك به 2115 تا 1111 سال از جهان در يعيطب یايبال و وع يمنحن -1-1 شكل

 11                                                         2115 تا 1111 سال از  ارهها از  ي هر در ليس عيو ا تعداد -2-1شكل 

 11                                                    2115 تا 1111 سال از ليس و وع اثر در شده کشته افراد تعداد -1-1شكل 

 14                                                                            جهان در افتاده اتفاق ليس عيو ا تعداد  روند گراف -4-1شكل 

 11                                             2115 تا 1111 سال از رانيا در يعيطب یايبال شدگان کشته تعداد-5-1شكل 

 .Error! Bookmark not defined    لياردب استان و کشور در مطالعه مورد منطقه .يمو ع -1-1 شكل

 42                                                                                         در منطقه يبارانسج هایستگاهيپراکنش ا .يمو ع -1-2

 .Error! Bookmark not defined                                                      نما رييتغ مين  ي از یا نمونه -1-1 شكل

 .Error! Bookmark not defined                         ساع. 1 از شيب رگبار یبرا حيتصح  يضر -4-1 شكل

 Error! Bookmark notیچا نوران زيآبخ حوضه رمستقليغ و مستقل یها حوضهريز -1-4 شكل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined                     یچا نوران زيآبخ حوضه يارتفاع طبقات نقشه -2-4شكل

 .Error! Bookmark not defined                                        یچا نوران زيآبخ حوضه  يش نقشه -1-4شكل

 .Error! Bookmark not defined                   یچا نوران زيآبخ حوضه ييايجغراف جه. نقشه -4-4شكل

 .Error! Bookmark not defined                       یچا نوران زيآبخ حوضه ياراض یکاربر نقشه -5-4شكل

 .Error! Bookmark not defined        یچا نوران زيآبخ حوضه يكيدرولوژيه یها گروه نقشه-1-4شكل

 .Error! Bookmark not defined                       یچا نوران زيآبخ حوضه يمنحن شماره نقشه -4-4شكل

 .Error! Bookmark not defined          یچا نوران زيآبخ حوضه روزانه بارش حداک ر نقشه -1-4 شكل

 .Error! Bookmark not defined                        یچا نوران زيآبخ حوضه يكيدرولوژيه مدل -1-4 شكل

 .Error! Bookmark not defined   یچا نوران زيآبخ حوضه يكيدرولوژيه یبعد سه مدل -11-4شكل



 ک 

 Error! Bookmark notساله 2 بازگش. دوره با یچا نوران حوضه سيالب دروگرافيه -11-4 شكل

defined. 

 Error! Bookmark notساله 5 بازگش. دوره با یچا نوران حوضه سيالب دروگرافيه -12-4 شكل

defined. 

 Error! Bookmark notساله 11 بازگش. دوره با یچا نوران حوضه سيالب دروگرافيه -11-4 شكل

defined. 

 Error! Bookmark notساله 25 بازگش. دوره با یچا نوران حوضه سيالب دروگرافيه -14-4شكل

defined. 

 Error! Bookmark notساله 51 بازگش. دوره با یچا نوران حوضه سيالب دروگرافيه -15-4شكل

defined. 

 !Errorساله 111 بازگش. دوره با یچا نوران حوضه البيس حداک ر دروگرافيه -11-4 شكل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined               ليس او  يدب و ساعته 1 بارش ارتفاع نيب رابطه -1-5 شكل

 .Error! Bookmark not defined               ليس او  يدب و ساعته 1 بارش ارتفاع نيب رابطه -2-5 شكل
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 مقدمه  -1-1

 در  لاحد که گف. تتتوان يت متتاجتتر به و س.ا انيرا صليا و طبيعي یباليا سه از يكي سيل ادخدر

بترآورد   ( 55: 1112دهد )ثروتي و همكتاران،   يم رخ يتوجه  ابل بسيال مينزسر ينا از نقطه ي  در لسا

بته   ين بختش ايتن تحقيقتات بتوده است.،     تر مهمسيالب طراحي از همان ابتدای تحقيقات هيدرولوژيكي، 

منظتور   بته  يربنای ا دامات حفتاتتي و اجترای متديري. يكچارچته ستيل     زطوری که مطالعه سيالب طرح 

(  موفقي. ا دامات کاهش خسارات ستيالب  2112باشد )روگر و همكاران،  و مال مردم ميحفات. از جان 

ها و بزرگي سيالب در مناطق مورد مطالعه وابسته اس. )چاو  يژگيوبه دانش د يق از فراواني مورد انتظار، 

رف. در نتيجه افزايش سطح آب درياها و افتزايش فراوانتي و    يمطور که انتظار  همان ( 2111و همكاران، 

؛ 2114، 1پانتل بتين دولتتي تغييترات ا ليمتي     (ها، تعداد و ايع سيالب افزايش يافته است.   يبارندگشدت 

( و به دليل افزايش سطح شهرنشيني، تعداد افراد در معرض و تايع ستيالبي   2111رامين و ام سي ميشل، 

(  از طرفتي ديگتر بتترهم ختوردن تتتوازن بتين تقاضتتا و آب     2111و همكتتاران، رو بته فزونتي استت. )ديتو    

يرزميني و ر اب. در مصرف آب و ستاير منتابع در   زی سطحي و ها آببا تخري  کيفي.  توأم دستر   ابل

المللتي و نيتز بتر هتم ختوردن تعتادل اکولتوژيكي و هيتدرولوژيكي          ينبت ی و ا منطقته های محلي،  يا مق

آبتي، فزونتي فرستايش ختاک و     ي، کتم ستال  خشت  جر به فراواني رويتدادهای ستيل،   ی آبخيز، منها حوضه

: 1111ي و آبياری گرديتده است. )بهرامتي و همكتاران،     رسان آبی ها کانالی در مخازن سدها، گذار رسوب

و تخليه آن از نقطته خروجتي    روانابآبخيز به عنوان ي  هيدروسيستم، عامل تبديل بارش به  حوضه ( 11

 حوضته (  تجربه نشان داده اس. که ارتباط بتين مقتدار ستيل و    42: 1111اس. )حشم. پور و همكاران، 

کننتد  آبخيز نتيجه برهمكنش تعداد زيادی از روندهای فيزيكي اس. که ايجاد و انتقال سيل را کنترل متي 

                                                
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 



 

عوامل و عناصر متعدد دخيل هستند، متديري. ايتن   (  از آنجا که در ي  آبخيز 2111و همكاران،  2)ويتزار

ريتزی، کست     نياز هتر برنامته   (  پيش141: 1111ريزی اس. )امير احمدی و شيران،  عوامل نيازمند برنامه

های آنان نسب. به ساير عوامل و نيز ارتبتاط   اطالعات الزم و شناخ. د يق عناصر موثر و آگاهي از واکنش

 يالببترآورد ست  (  411: 1111ين عوامل بتا يكتديگر است. )ضتيائي و بهنيتا،      دروني و نظامدار هر ي  از ا

کته   یبوده اس.؛ بته طتور   يقاتتحق ينبخش ا ينتر مهم يدرولوژيكي،ه يقاتتحق یاز همان ابتدا يطراح

به منظور حفات. از جتان   يلس يكچارچه يري.مد یو اجرا يا دامات حفاتت يربنایطرح ز يالبمطالعه س

 يتق به دانش د  يالبس راتا دامات کاهش خسا ي.(  موفق2112و همكاران،  1)روگر اشدب يو مال مردم م

در مناطق مورد مطالعه وابستته است. )چتاو و همكتاران،      يالبس يو بزرگ ها يژگيمورد انتظار، و ياز فراوان

کننتد و  امروزه سيالب ها يكي از مهمترين بااليای طبيعي هستند که جوامع بشری را تهديتد متي  (  2111

هتای  های طبيعي خسارت جبران ناپذيری وارد مي کنند  بررسي شمار و توع ستيل در ستال    به اکوسيستم

هتای  ای فزاينتده است.  در ا لتيم   اخير نشان مي دهد، ديگر سيل نه ي  مصيب. اتفا ي نادر، بلكه پديتده 

همكتاران،   و 4خش ، رطوب. خاک موثرترين محدودي. در توسعه و تترميم پوشتش گيتاهي است. )چتن     

های اين منتاطق، استت نايي و مو ت. هستتند     ( که در نتيجه آن سيالب2111و همكاران،  5؛ مورنو2114

(، چنانكه کشور ايتران از نظتر ستيل خيتزی رتبته ششتم دنيتا را بته ختود          2111و همكاران،   1)بيانوسي

ثتر دهتي و بهبتود    اجرای ا دامات پيشتگيرانه جهت. ا   .(1115اختصاص داده اس. )خسروشاهي و  وامي، 

هتای   يالبست های  يژگيوبيني و کس  آگاهي از  يشپشرايط فعلي، نيازمند مدت زمان طوالني و همچنين 

هتای  يده سيل، علل و عوامل موثر و راه(  بنابراين برای شناخ. پد2111باشد )دوما  و همكاران،  يمآتي 

: 1111ليماني ستاردو و همكتاران،   های مختلف صورت گيترد )ست   حوضهپبشگيری از آن بايد مطالعات در 

 هتای حوضته  مطالعتات  در پژوهشتي  هتای زمينته  مهمترين از يكي آن، بينيپيش و سيل سازی(  شبيه12

                                                
2  . reitzar 

3  . Roger 

4  . Chen 

5  . Murono 

6  . Bianucci 



 

 شتود  بينتي پتيش  حوضته  هيتدرلوژي   خصوصتيات  مگر اينكته  ؛(2111و همكاران،  4يوهوی) اس. آبخيز

سيستم طبيعي در آينده تحت. اثتر شترايط و    بيني د يق رفتار ي  برای پيش  (2111بهادرا و همكاران، )

ی ارتباط آنها و به طور کلي ی علل و عوامل موثر در سيستم، نحوه های وارده، به درک کاملي از کليهتنش

 وانين حاکم بر سيستم نياز مي باشد  اين در حاليس. که انسان به تجربه دريافته اس. که از درک شفاف 

هتای کتافي    ها نبتود داده  های  ابل توجه برای هيدرولوژيس. يكي از چالشو کامل اين  وانين عاجز اس.  

و هاردی،  1سازی مي تواند برای رفع برخي از مشكالت راه حل مناسبي باشد )گوزا رو مدل مي باشد، از اين

سهم هر کتدام   يدکننده آن اس. و با يجادمطالعه عوامل مختلف ا يازمندن يالبو وع س ينيب يشپ(  2111

روانتاب در دستتر     يمبرای برآورد مستق يادیز یها مشخص شود  اگرچه مدل يالبس يدعوامل در تولاز 

به واسنجي، کاربردی محتدود دارنتد     يازمندیو ن يادهای ورودی ز داده يلها به دل از مدل ياریاس. اما بس

 یدارا يتز و ن يرناپتذير ستاده و تاث  يتد با يريتي،هتای متد   يریگ يمهای استفاده شده برای تصم مدل ينبنابرا

در چند سال گذشته تجزيه و تحليتل عوامتل متوثر بتر     های مشخص باشند   ضيهداده ای کم و فر يازهاین

ستازی   بيني آتتي ايتن خصوصتيات و همچنتين شتبيه      های آبخيز و  پيش حوضهخصوصيات هيدرولوژيكي 

هتای مطالعتاتي    رين زمينته تت  رواناب يكتي از مهتم  -های بارش ها از طريق مدل حوضهيا زير حوضهخروجي 

-رواناب  ادر به شبيه-های بارندگيوا ع مدل  (  در2112و همكاران،  1سازی تبديل شده اس. )پلسكا مدل

روش ستازند   آبخيز بوده و فرايند تبديل بارندگي را به رواناب ميستر متي   حوضهسازی رفتار هيدرولوژيكي 

 -ينهای مبتنتي بتر معادلته گتر     مدل يرو نسب. به سا بر اسا  معادله هورتون استوار اس. يشماره منحن

اراضتي،   ربریروش گروه هيدرولوژی ختاک، نتوع کتا    يندهد در ا مي يهاز رواناب را ارا یامچ.، برآورد بهتر

های حفات. خاک و وضعي. رطوب. خاک پيشتين، خصوصتيات اصتلي متورد      گيری پوشش گياهي، اندازه

     باشند آوردن شماره منحني رواناب مييز برای به دس. خآب حوضهاستفاده 

 

                                                
7  . Yuhui 

8  . Guzha and Hardy 

9  . Plesca 



 

 بیان مسئله  -1-2

در  چنانكته  ،گيترد  ناشي از باليای طبيعي را دربر مي ميرهایدرصد از آمار مرگ و  41سيالب حدود 

ميليارد نفر را تح. تتاثير   4/1آخرين دهه  رن بيستم، مرگ حدود صد هزار نفر را ر م زد و زندگي حدود 

 داد  ترار ميليون نفتر را تحت. تتاثير     141زندگي  2111در سال  و تنها (2111)ازموني و امري ،   رارداد

ميليارد دالر خسارت متالي   115در مجموع  2111و در طول ي  دهه تا سال  (2112)مارتين و همكاران، 

بستياری از  در مقيا  جهاني،  سيلبا افزايش  که(  تصور بر اين اس. 2111به بار آورده اس. )دواروکس، 

 افتزايش  و ا تصتادی  اجتمتاعي  اختتالالت  يتر، وم مترگ و فشارهای روانتي،   مسائل جهاني از جمله بيماری

بهداشتي و درمتاني دچتار يت  فشتار      خدمات ی مرتبط باها بخشمنابع  در کشورهای کم  به ويژه يابد يم

گير،  تاره آستيا نستب. بته     مرکز باليای همه طبق گزارش ( 2112مداوم خواهند شد )الدرمن و همكاران، 

 ، ميزان و ايع و خستارات روند 1-1و  2-1، 1-1باشد شكل ها دارای ببشترين باليای طبيعي ميساير  اره

 دهد   را نشان مي 2115تا  1111را از سال ها و به تفكي   ارهباليای طبيعي در جهان 

 

 
 به تفکیک قاره ها 2719تا  1577جهان از سال منحنی وقوع بالیای طبیعی در  -1-1شکل 

 



 

 

 2719تا  1577ها از سال تعداد وقایع سیل در هر یک از قاره-2-1شکل 

 

 

 
 2719تا  1577تعداد افراد کشته شده در اثر وقوع سیل از سال -9-1شکل 

ی خطتر جهتاني همچتون ستيل،     نوارهتا در اين ميان  اره آسيا و کشورهای حاشيه ا يانو  آرام در 

ی موسمي، زلزله، گردباد، اموا  جزر و مدی و زمين لغزش  رار گرفته اس. )کيمت. و همكتاران،   ها طوفان

 افتتد  يمت درصد از باليای طبيعي مهم جهان در اين ناحيه از کره زمتين اتفتاق    51(  به طوری که 2111
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از بتين تمتامي باليتای طبيعتي، ستيل دارای       ( 1115، 11يون ا تصادی و اجتماعي آسيا و ا يانوسيهکمس)

رونتد   4-1با شيبي تند افزايش پيدا کرده اس. شتكل   2114تا  1151که از سال افزايشي داشته به طوری

 دهد را در جهان نشان مي 2115تا  1111وا عه سيل از سال 

 
 گراف روند  تعداد وقایع سیل اتفاق افتاده در جهان-4-1شکل 

بيشتترين خستارات را    ليست  توسط سازمان ملل متحد در ميان باليای طبيعي، شده هيتهمطابق آمار 

بتر   بالغی که تنها در ي  دهه ميزان خسارات ناشي از سيل و طوفان ا گونه بهکند، به جامعه بشری وارد مي

حتدود،   2112تا  2111سال باشد  از ميليارد دالر خسارت ناشي از زلزله مي 11ميليارد دالر در مقابل  21

اثتر   در درصتد 21بته ستيل،    مربوط درصد51که  اند شده  کشتهاثر باليای طبيعي در جهان  نفر در 11111

 طتور   بته (  اين نستب.  111: 1114،راني)بی طبيعي ديگر بوده اس. ايبالاثر طوفان و  در درصد11زلزله و 

ستاالنه طترح    اعتبتارات  درصتد 41ذشته حتدود  های گاغل  سال و دراس.  تقريبي در کشور ما نيز صادق

 صرف جبتران خستارات ناشتي از ستيل شتده است.       رمتر بهيغحوادث  ستادکاهش اثرات باليای طبيعي 

 ( 111: 1114،راني)ب

خشت  بتا    يمته نيری در مو عي. خاص جغرافيتايي دارای ا لتيم خشت  و     رارگيل به دلکشور ايران 

های فصلي خسارات ا تصادی، اجتماعي  يالبسباشد و در نتيجه چنين شرايطي و وع  يمبارندگي پراکنده 

هتای خشت  رطوبت.     يما لت (  در 2111 آورد )عسگرپور و اژدری، يم به وجودی را ا مالحظه  ابلو محيطي 

                                                
10. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 



 

؛ مورنتو و  2114خاک موثرترين محدودي. در توسعه و تترميم پوشتش گيتاهي است. )چتن و همكتاران،       

 )بيانوستي و همكتاران،   هستتند  های ايتن منتاطق، استت نايي و مو ت.     يالبساين رو  از (2111همكاران، 

خيتتزی رتبته ششتتم دنيتا را بته ختتود اختصتاص داده استت.      يلست (، چنانكته کشتور ايتتران از نظتر    2111

، زمتين لغتزش،   تعتداد کشتته شتدگان در اثتر و توع ستيل       5-1در شكل  .(1115 )خسروشاهي و  وامي،

در کشور ايران طبق گزارش مرکز باليای همته گيتر ارائته     2115تا  1111از سال  را  خشكسالي و طوفان

 شده اس. 

 
  2719تا  1577در ایران از سال بالیای طبیعی تعداد کشته شدگان -9-1شکل 

 1-1( کته در جتدول   CRED) 11يتر گ همته با توجه به آمار ارائه شود توسط مرکز تحقيقات باليتای   

 1111( 1111-2112ستال گذشتته )   24در طتول   شتده  گتزارش داده شده اس. تعداد کل ستيالب   نشان

رختداد مربتوط بته ايتران      11رخداد مربوط به  اره آسيا و  1111وا عه سيالب بوده اس. که از اين تعداد 

بته  نفتر مربتوط    121554نفر تعداد افراد کشته شتده،   111411شود  در طول اين دوره آماری از بين  يم

نفر مربوط به ايران اس.  در همين دوره آماری مجموع خستارت متالي وارده در جهتان     1214 اره آسيا و 

ميليتون   4151ميليارد دالر مربوط به  اره آسيا و در حدود  41/1ميليارد دالر اس. که از اين ميزان  44/5

 (   CRED ،2111دالر مربوط به ايران گزارش شده اس. )
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 سال اخیر 20یر در طول گ همهتوسط مرکز تحقیقات بالیای  شده ارائهگزار   خالصه -1-1 جدول

 خسارت مالي

 US$ به

 تعداد

 ها خانمان بي

 تعداد افراد

 تح. تاثير
 ها تعداد زخمي

 تعداد

 ها کشته

 و وعتعداد 

  سيل

 ايران 11 1214 511 2142111 11141 111 × 4151

 آسيا 1111 121554 111 × 1141 111 × 211211 111 × 51215 111 × 142452

 جهان 1111 111411 111 × 1112 111 × 211111 111 × 14421 111 × 544114

 

-ترين موضوع در هيتدرولوژی آب ترين و در وا ع اساسيرواناب از مهم-حث رواناب و رابطه بارندگيب

روانتاب فراينتدی است.     های مختلف بترآورد نمتود    توان به روشهای سطحي اس.  رواناب سطحي را مي

های ستاده بته راحتتي    باشد و تشريح آن با مدلزماني و مكاني کامالً تصادفي مي بعدکامالً غير خطي و از 

  تمامي اين های زيادی پيشنهاد شده اس.امكان پذير نيس.  جه. اين فرايند بسيار پيچيده تاکنون مدل

-حليلتي و تجربتي  متدلهای فيزيكتي فراينتد بتارش      شوند: فيزيكي، تها به سه دسته اصلي تقسيم مي مدل

کنند  مدلهای تحليلتي بطتور تقريبتي    رواناب را با بكارگيری  وانين فيزيكي تبادل ماده و انرژی تشريح مي

های فيزيكي که بر سيكل هيدرولوژی حاکم اس.، طراحي شده و در وا ع شكل ستاده  در محدوده مكانيزم

هتای   شوند  متدل اس.، نشان داده مي حوضههای  ترهايي که بيانگر ويژگي وانين فيزيكي هستند و با پارام

گيرنتد  تجربي از توابع انتقالي رياضي جه. نشان دادن ارتبتاط بتين تغييترات جتوی و روانتاب بهتره متي       

 بترای   طراحي آبخيز، حوضه عملكرد توانمندی ارزيابي برای سطحي رواناب (  برآورد414: 1111)عليزاده، 

و  12است. )شتي   هتای آبخيتز ضتروری    حوضته  در ستيالب  و رسوب خطرات کاهش و آب و خاک حفات.

 عتت فر جه. در تواند مي رشاتباز  لتحاصرواناب  ،مناس  و اصولي ريزی برنامه داشتن   با(2111همكاران، 

 رسياتت ب ستالي،  خشت   شترايط  خصتوص در  به نعتيتص و ورزیشاتک ب،رتش مصارف آب دوتکمب شكلتم

 .يت رعا ستاز  و  ستاخ. های در اين ميان بهبود روش ( 54: 1111دد )جوادی و همكاران، رتگ عت وا وثرتم

 متأسفانهدهد ولي مقابل خطراتي چون زلزله افزايش مي را درها و تاسيسات ، ايمني سازهو مقرراتضوابط 

طبيعتي شتده و خستارات     منتابع  س.يز طيمحتخري   هايي نظير ايران باعثروند طبيعي توسعه در کشور

 ديت مؤدرصدی خسارات ناشي از سيل کشور در پتنج دهته گذشتته     251يابد  رشد افزايش مي مرت سيل 

                                                
12. Shi 



 

ديگتر،   عبتارت  ميليون هكتار برآورد شده اس.؛ به 11کشور حدود  زيخ ليسطح منتاطق س اين مدعاس. 

ميليتون هكتتار    42که حتدود   درصد از سطح کشتور در توليتد روانتاب مستتقيم و سريع نقش داشته 55

-يبررست  ( 22: 1114 ،و همكتاران  شتتعبانلو )متوسط تا خيلي زياد ميباشدند  یزيخ ليآن دارای شدت س

درصتد و   4حتدود   1141تتتا   1111دهد، رشد ساالنه حتوادث ستيل طتي دوره شده نشان مي انجام یها 

-درصد بوده اس.، از سويي ميتزان رشتد تعتداد ستتيالب در دهته   11رشد ساالنه خسارت مالي آن حدود 

 ( 21: 1114، همكارانسليماني و )درصد بوده اس.  225و  111ترتي   به 41تا  11های 

های وارده، به درک بيني د يق رفتار ي  سيستم طبيعي در آينده تح. اثر شرايط و تنشبرای پيش

هتا و بته طتور کلتي  توانين حتاکم بتر         ی ارتبتاط آن سيستم، نحوه ی علل و عوامل موثر در کاملي از کليه

های باران سنجي اعم از ثبتات و غيرثبتات بته مراتت      سيستم نياز مي باشد  به طور معمول تعداد ايستگاه

هتای آبخيتز فا تد    حوضهباشد  از طرفي اک ري.  ري  به اتفاق های آب سنجي مي بيشتر از تعداد ايستگاه

هتای هيتدرومتری در    مجهز به ايستگاه هيدرومتری نبتوده و همچنتين فاصتله بتين ايستتگاه     جريان پايه، 

در اين راستا استفاده از آمار بارندگي به منظور  باشد های اصلي )حاوی جريان پايه( بسيار زياد ميرودخانه

 حوضته رولوژيكي سازی رفتار هيدرواناب  ادر به شبيه-های بارندگيکند  مدلدبي طراحي ضرورت پيدا مي

روانتاب بته عنتوان يت       -های بارشسازند  مدلآبخيز بوده و فرايند تبديل بارندگي را به رواناب ميسر مي

بترداری از مختازن و   آبخيتز، بهتره   حوضته ابزار توانمند مهندسي برای مقاصد مختلفي از جملته متديري.   

ها بستگي تام بته  يج حاصله از اين مدلرود  د . نتاهای هشدار سيل به کار ميگسترش و طراحي سيستم

روانتاب را بتا بته     -هتای فيزيكتي فراينتد بتارش    ساختار مدل و پارامترهای به کار رفته در آنهتا دارد  متدل  

هتای تحليلتي بته طتور تقريبتي در      کننتد  متدل  کارگيری  وانين فيزيكي تبادل ماده و انرژی تشريح متي 

-هيدرولوژی حاکم اس.، طراحي شده و در وا ع شكل ستاده  های فيزيكي که بر سيكلی مكانيزممحدوده

شتوند   آبخيز اس. نشتان داده متي   حوضههای  ی  وانين فيزيكي هستند و با پارامترهايي که بيانگر ويژگي

-های تجربي از توابع انتقالي رياضي جه. نشان دادن ارتباط بين تغييرات جوی و روانتاب بهتره متي   مدل

 (   51: 1114ران، گيرند )جهانگير و همكا

هتای متتداول   های آبخيز به منظور يافتن پاسخي مناس  برای برخي پرسشحوضههای توزيعي  مدل

های هفتاد و هشتتاد متيالدی، بته کتار بتردن ايتن       اند  در دههژی و منابع آب ابداع شده مرتبط با هيدرولو



 

اختيار داشتن و استتفاده از مجموعته    ها مستلزم درها بسيار دشوار بوده اس. چرا که اجرای اين مدلمدل

های باال، فراوان شتدن و در دستتر   ترار     هايي با  ابلي.هاس.  عمومي. يافتن رايانهبسيار بزرگي از داده

اند و همچنتين ارائته نترم افزارهتايي کته بته منظتور         هايي که به شكل الكتروني  ذخيره شدهگرفتن داده

هتای  ها را به کتاربرد دوبتاره متدل   اند بسياری از هيدرولوژيس. تهيه شدهها سازی و مديري. اين داده آماده

روانتاب  -هتای بتارش  (  تا به امروز متدل 41: 1111های آبخيز عال مند کرده اس. )حاتمي، حوضهتوزيعي 

انتد کته از   بيني سيالب ساخته و به کار برده شتده های متفاوت جه. پيشها و پيچيدگيفراواني با  ابلي.

و    اشاره کرد )عباستي   HEC-1 ،HEC-HMS ،PRMS ،WMS ،SWMMها مي توان به مدلهای آنميان 

 (   21: 1111موسوی، 

 تحقیق فرضیات -1-9

ستازی   بين مقتادير دبتي او  شتبيه    ،با د . باال تعريف گردند WMSچنانچه پارامترهای ورودی مدل  -1

 با مقادير مشاهداتي اختالف  ابل توجهي وجود نخواهد داش.  WMSشده سيالب با مدل 

 گيرد    ی آبخيز به صورت يكنواخ. صورت مي حوضههای با دوره بازگش. مختلف در تمام نقاط بارندگي-2

 شود با افزايش شدت بارش زمان رسيدن به او ، دبي او   و زمان فروکش سيالب دچار تغييرات مي-1

 تحقیق ضرورت -1-4 

ای از کشورهای جهان از جمله ايران اطالعات مقدار رواناب از اين نظر اهمي. دارد که در پاره تعيين

هايي که نمايانگر مقدار آبدهي ماهيانه يا ساليانه ي  رودخانته  ها و دبي يا کمي.د يق از وضعي. رودخانه

 حوضته طور مستقيم به ميتزان آب آن  ای که بهباشد، در دس. نيس. و از آنجا که اهمي. هر طرح و پروژه

هتايي بتود کته بته     آبخيز اس.، لذا بايستتي در جستتجوی راه   حوضهارتباط دارد متناس  با مقدار رواناب 

و سيل ع  ور، وبخيز کشوآ یهتا  حوضته غل  در اين که ابا توجه به نحوی مقتدار روانتاب را تخمتين زنتد      

بنتدی   و اولوي.يل تتد ستت. مولتتلوياواطق تتين منتتعيتدارد، شي تتيافزاد تنهای ناشي از آن رو خسارت

 )ثقفيتان و فرامرزجتو،   ورت داردبخيزها ضرآامع تت ديري. جتت مو يل تسل کنترهای  پروژهنظر از  حوضهيرز

توانتد در تتدوين    متي ز يبخآ یهتا  حوضته خيتزی   ان پتانسيل ستيل زيماز گاهي آ( به طوری که 24: 1111

داری و زيبخزم، متتديري. منتتابع آب، آجه الدبوص ختصاان، ا. بحريريدتتتمای رتتتف بتتتمختلهتتای  برنامتته

ی منتتاطق توستتعه(  11: 1111 )رستتتمي و نجتتف زاده، باشتتدد يمفر ايش بسيمقابله با فرساهتتای  برنامتته



 

های سيالبي بدون توجه به شرايط هيتدرولوژيكي و  ها و بستر دش.ی رودخانهمسكوني و شهری در حاشيه

ی آبخيز باالدس. و رودخانه، از ي  ستو افتزايش خطرپتذيری از ستيالب و از     وضهحهيدروليكي حاکم بر 

از طرفتي منتاطق کوهستتاني نستب. بته       گذاری در اين مناطق را به دنبال دارد طرف ديگر اتالف سرمايه

تتری  و پرشتي   تتر  کوچت  ی آبخيتز  هتا  حوضته پتذير هستتند؛ زيترا از     ي آست تتر   تهديدات سيالب بتيش 

، 11شتود )نتدکو و بورکتاو    يمت که باعث حرک. و جريان سريع دبي او  در امتداد رودخانته  اند؛  شده يلتشك

هتای   يالبست روانتاب و توع   -(، چنانكه در مناطق کوهستاني به دليل کوتاه بودن زمان واکنش باران2112

 ( 2111، 15، معمول اس. )بارو 14ناگهاني

 ترار گترفتن بستياری از مراکتز صتنعتي و      به دليل  نوران چایرودخانه ، شده عنوانبا توجه به موارد 

مهتم   یهتا  منطقه، يكي از رودخانته  یآب شرب و کشاورز ينتفريحي در نزديكي حريم اين رودخانه و تأم

زهكشتي ايتن    حوضته .  از طرف ديگر به دليل حتاکم بتودن شترايط کوهستتاني در     منطقه آذربايجان اس

در باشتد  همچنتين    يمت يری بتااليي  خطرپتذ ای خيتزی دار  يلست های آن از نظتر   حوضهرودخانه، اغل  زير

ی ا منطقته  معضتالت ين تتر  مهتم ی زيرزميني در دش. اردبيل بته يكتي از   ها آبی اخير اف. شديد ها سال

يرزمينتي،  زی آب هتا  سفرهين کمبود آب کشاورزی و همچنين تغذيه تأمتبديل شده اس.  از اين رو جه. 

ی هتا  آبی آور جمتع خيتزی و توليتد روانتاب و     يلسباالی مطالعات مربوط به شناسايي مناطق دارای توان 

ين در ايتن  ؛ بنابراگشای بخشي از مشكالت باشدتواند راه يمسطحي مخرب ناشي از و وع رگبارهای شديد، 

هتای مختلتف در ايتن     تحقيق به بررسي توليد روانتاب و هيتدروگراف خروجتي ستيالب در دوره بازگشت.     

 رودخانه پرداخته شد 

 تحقیقاهداف  -1-9

 باشد: يمهدف از تحقيق حاضر موارد زير 

 حوضته تعيين تغييرات شكل هيدروگراف و زمان رسيدن به او  با تغييترات شتدت بتارش در     -1

 مورد نظر

 WMS بررسي کارايي مدل -2
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14. Flash Floods 
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 های مختلف آبخيز در دوره بازگش. حوضهتعيين هيدروگراف خروجي از  -1

   های مختلف ش.مقايسه حجم رواناب ناشي از بارندگي در دوره بازگ -4

ي حاصل از کاربری درست.  و اجتماعا تصادی  منابع ترين منابع ملي کشور اس. آب يكي از پرهزينه

ی از زمين ستب   بردار بهرهی برای زير برنامهبا ضعف  همراه آن اهمي. بسيار زيادی دارد  افزايش جمعي.،

ی ايتن تغييترات ستب     جته ينت در يا به زمين زراعي تبديل شوند، شده  يتخرمراتع  ها جنگلشده اس. تا 

 تتر  فتراوان  هتا  ليست   يت ترتکاهش نفوذ آب در باالدس. و افزايش جريان سطحي را به همراه داشته بدين 

به دليل اثراتتي   حوضهدر سطح  وجود پوشش گياهي ديترد يب  ننديب يمبيشتری از آن آسي   و مردمشده 

در  ني؛ بنتابرا رود يمت ی بته شتمار   زيت خ ليست عوامتل کتاهش   از  سيكل هيدرولوژی دارد،ی ها مؤلفهکه در 

-نفتوذ در افتزايش   هتا  آنزيتاد   ريتأثپوشش گياهي به دليل  جاديو ا اصالح ، حفات.،زيخ ليسی ها حوضه

و  درختتان جنگلتي    طتع   باشتد  يمت اهميت.   زيحتا رواناب سطحي، بسيار  و کنترلی و زمان تمرکز ريپذ

کته   شتود يمت  حوضهتخري  پوشش گياهي باعث کاهش ترفي. نفوذ خاک و يا افزايش ترفي. زهكشي 

 ) .11،2111شد )کرچ منجر به افزايش دبي سيالبي خواهد جتاًينت

ي عتوامل  در آن است.   روانتاب  ديت تولی ي  منطقه افزايش زيخ ليسبر مؤثر عوامل  نيتر مهميكي از 

به نوع کاربری زمتين   توان يم ها آن نيتر مهمدارند که از  ريتأث بارش   حاصل از ي بزيادی در ميزان روانا

تمرکز ستيل را کنتترل    و زمانپذيری کاربری با آثار مستقيم در سرع. رواناب، ميزان نفوذ نوع اشاره کرد 

ير زيادی بتر کتاهش   يا مرتع به کاربری شهری تا مقاد کاربری از نوع کشاورزیتبديل  نيب  نيا در ،کند يم

تغيير کتاربری   واسطه  بهرواناب    افزايشگذارد يم ريتأثميزان رواناب حاصل از بارش  شيافزا و کيفي. آب

، 11ونتواز  14پترری ) باشتد  حوضته شاخص خوبي برای تعيين احتمال بالقوه افزايش سيالب در ي   تواند يم

2111(  

به همتراه خواهتد    را جهاني، اثرات ثانويه بر هيدرولوژیمحلي خواه  هوا، خواه در مقيا  و  تغيير آب

اراضي بتر هيتدرولوژی    تغييرات کاربری و پوشش ،ها به تأثير مستقيم و محليداش.  سابقاً هيدرولوژيس.

  تغييرات عمده کاربری و پوشش اراضتي  دهند يمبه اثرات ثانويه نيز اهمي.  ها آنتوجه داشتند، اما امروزه 

کشاورزی، زهكشي اراضتي مرطتوب، احتداث جتاده و      یها .يفعالنگل، افزايش روزافزون شامل تخري  ج
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 یهتا  انيت جرخواهند داش.  اين اثترات هيتدرولوژيكي بتر روی     شهرسازی اثرات هيدرولوژيكي را به همراه

 ( 1111، 11کلدرباشد ) يممشاهده  فصلي و ساالنه سيل، کيفي. آب و فرسايش  ابل

 ی سطحیها آبی مدل در مطالعات ریگکار بهضرورت  -1-6

و رواناب ستطحي يكتي   باشد ميهيدرولوژي   یها دهيپداستفاده بهينه از منابع آب، مستلزم شناخ. 

عنتوان يكتي از      بترآورد د يتق روانتاب، بته    رود يمت هيدرولوژي  به شتمار   ی چرخه یها بخش نيتر مهماز 

 یبتردار  آن بترای بهتره   ينت يب شيحساب آمده و پ منابع آب بهمديري.  نهيزم و اساسي در عمليات محوری

مختلتف هيتدرولوژي     یهتا  مدلتوسط  توان يممطلوب از ي  سيستم هيدرولوژي  نقش مهمي دارد که 

مقدار آن را تخمين زد  با توجه به محدودي. منابع آب در عصر حاضتر و نيتز  ترار گترفتن کشتور متا در       

جه. استفاده بهينه از منابع آب بديهي به نظتر   یزير لزوم مديري. و برنامه ،کره زمين خش   مهيمنطقه ن

ستطحي و منتابع آب زيرزمينتي و     یهتا  آب  بايد سعي کرد تا حد ممكن از نزوالت جوی، جريتان  رسد يم

مهندسي رودخانه بدون اطالع  نهيدرزم یزير رطوب. خاک به نحو مطلوب و بهينه استفاده شود  اين برنامه

بهينته از   یبردار ، ضمن اينكه اطالع از دبي جريان ي  رودخانه جه. بهرهس.ين ريپذ دبي جريان امكان از

باشتد   يساماندهي رودخانه الزم و ضتروری مت   یها پروژههشدار سيل و  یها ستميسها، طراحي مخازن سد

  (12: 1111سليماني، )

آبريز و نيز استفاده بهينته   یها حوضه، کنترل سيالب يسال ، خش يآب کم یها دوره ينيب شيامكان پ

بختش   نيتتر  مهتم   روانتاب ستطحي يكتي از    است.  هيدرولوژي  یها دهيپداز منابع آب، مستلزم شناخ. 

 نته يزم عنتوان يكتي از عمليتات محتوری و اساستي در      هيدرولوژي  بوده و برآورد د يتق آن، بته   ی چرخه

مختلتف   یهتا  متدل از ي  سيستم هيدرولوژي  اس. که توستط   مطلوب یبردار مديري. منابع آب و بهره

 ( 51: 1111سليماني، ) رواناب  ابل تخمين اس.-بارش

 یهتا  ستميسو کاربرد  یا که با فراهم شدن امكتان دسترستي بته تصتاوير ماهواره ييها روشجمله  از

در  توانتد  يمت اطالعات منتابع زمينتي    یها هيالروز کردن   اطالعات جغرافيايي برای پردازش، نگهداری و به

 تواننتد  يمت  ها مدلميباشدند  اين  يكيدرولوژيه یها مدلمحاسبه سيل ناشي از ي  بارش معين بكار رود، 

-متدل های  ابل  بولي را به دس. دهند  برآورد ،آبخيز حوضهبتا لحتاظ توزيتع مكاني خصوصيات بارش و 
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منظور بهبتتود  های هيتتدرولوژيكي ستتطح زمتتين بهفرآينتتد یساز هيهيتدرولوژيكي  تادر بتته شب یها 

 ( 2111، 21دورنسباشند ) يممتتديري. منتتابع آب 

-تخمتين روانتاب و ابتزاری مناست  بترای مطالعته فرآينتد   یها روشرواناب يكي از -بارش یها مدل

رواناب،  -بتارش یها مدلکاربرد مهم  دو (21،1111النگباشند ) يمهای هيدرولوژيكي و ارزيابي منابع آبي 

 ( 2111، 22گوتمهای هيدرولوژيكي اس. )فرآيند یساز هيسيالب و شب ينيب شيپ

متديريتي در   یها .يفعالاثرات  یساز هيمنظور شب  هيدرولوژي  به یها مدلامروزه استفاده از  ابلي. 

بتا معرفتي منتابع     جيتتدر  به ( 2115، 21روبه خود گرفته اس. ) یا کننده نيينقتش تع یريگ مييند تصمآفر

ی سيستتم اطالعتات   هتا افزار نرمهای و نيز ی هوايي و تصاوير ماهوارهها عكسی زميني مانند ها دادهجديد 

 افتته ي ارتقتا  ی هتا  روشبه ي  بارش با خصوصتيات معتين بتا     حوضهی پاسخ ساز هيشب (،GISجغرافيايي)

آبخيتز   حوضته که در آن خصوصيات مكاني بارش و  ها مدلگيرد اين نوع بااليي انجام مي توزيعي و با د .

 ی هيدرولوژيكي توزيعي معروف ميباشدند و نيازمند  ها مدلبه  گردد يمدر آن لحاظ 

 ( 2111، همكارانو 24باشند )توکل. يم حوضهی داخل ها آبراههتعيين د يق شبكه 

آبريز چندی اس. که توجه محققتان هيتدرولوژی را    حوضهالگوی توزيع بارش در پاسخ  ريبررسي تأث

توزيتع بتارش در    راتيمختلفتي در ارتبتاط بتا تتأث     یستاز  و مطالعتات متدل   به خود معطوف کترده است.  

حتداک ر ستيل محتمتل بتا استتفاده از حتداک ر بتارش         ( 25،1111وني)ب شده اس. هيدروگراف سيل انجام

رواناب بته هيتدروگراف ستيل محاستبه      -رايج بارش  یها آن به رواناب با استفاده از مدل محتمل و تبديل

هتای هواشناستي و هيتدرولوژيكي    بنابراين حداک ر سيل محتمل تابعي از پتارامتر (  1112 بيون،گردد ) يم

های مؤثر و مهم هواشناسي در محاسبه سيالب، زمان تداوم بارندگي و الگتوی توزيتع   اس.  يكي از پارامتر

  شود يهدف حداک رسازی مقدار سيل انتخاب م که باميباشد زماني بارش و يا هايتوگراف طراحي 

جهت.   در هتای مختلتف متديريتي،   بترای ارزيتابي استتراتژی    م.ي  نو ارزای، روشي سريع ساز مدل

هتای آبخيتز بتا منتابع     حوضته توانتايي متديري.    کتردن  هدفمند ،مطلوبناش آمدن نتايج جلوگيری از پي
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 های تجربتي، اس. در مقايسه با مدل شده  اشاره نيهمچن باشد نيروی کارمي حفظ و محدود دستر   ابل

بته خصوصتيات    هتا  آندادن  ارتبتاط هتا  از ورود داده بعد اند،هايي که بر مبنای اصول فيزيكي بنا شدهمدل

هتای  ی بته داده ازيت ن ،(ي و پوشش گيتاهي شناس نيزم ی خاک،بند طبقه )مانند توپوگرافي، حوضهفيزيكي 

ي بكتار  شت يرآزمايغهتای  حوضته توانند برای مي واسنجي ندارد بنابراين منظور بههيدرومتئولوژی  بلندمدت

  (1111،وهمكاران 21ابوت) برده شوند

هتای متتداول   يافتن پاسخي مناس  برای برخي پرستش  منظور  بههای آبريز حوضهی توزيعي ها مدل

های هفتاد و هشتتاد متيالدی، بته کتار بتردن ايتن         در دههاند شده  ابداعی و منابع آب درولوژيهمرتبط با 

ها مستلزم در اختيار داشتن و استتفاده از مجموعته   اجرای اين مدل که چراها بسيار دشوار بوده اس. مدل

ی باال، فراوان شتدن و در دستتر   ترار    ها .ي ابل باهايي هاس.  عمومي. يافتن رايانهيار بزرگي از دادهبس

-آمتاده  منظتور  بهيي که هاافزار نرمو همچنين ارايه  اند شده رهيذخيي که به شكل الكتروني  ها دادهگرفتن 

هتای تتوزيعي   به کاربرد دوبتاره متدل   ها س.يدرولوژيهبسياری از  اند شده هيتهها ی و مديري. اين دادهساز 

 ( 55: 1111کرده اس. )حاتمي  مند عال ههای آبريز حوضه
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Abstract:  

According to the world flood ranking, Iran ranked sixth. Due to different climate type and non-

uniform spatial and temporal rainfall in the Iran country, much of the precipitation has been rained 

at a short time, annually, that caused produce massive and grisity floods. Nouran Chay watershed is 
one of the important sub basins of yadibolik chay watershed, with 128 square kilometers area, that 

located at eastern hillsides of Sabalan Mounting. In this study maximum of daily rainfall, 19 

stations extracted end it is missing data  reconstracted using the Correlation method. The 
homogeneity and normality of data controlled by SPSS software, and also for  sellection the best 

distribution, Data Were analyzed  by Easy Fit Software. For select the best statistical probability 

distribution were used of the three test Kolmogorov-Smirnov, chi-square and Anderson-Darling. 
Results Statistical test showed the difference in the probability distribution stations is investigated. 

According to the Every station The most appropriate distribution for return periods of 2 to 100 

years was estimated. maximum daily precipitation login to ArcGIS software And normality of data 

contrelled using kriging Universal, Ordinary and simple and Cokriging universal, Ordinary and 
simple inter pollatin method The models normal, spherical, circular and exponential, then inter 

polated using IDW, RBF, LPI and GPI methods. Deterministic and geostatistical methods were 

tested by five tests. The results showed that for return periods of 2, 5, 10, 25, 50 and 100 years, 
respectively cokriging model simple - circles, ordinary kriging - circular, cokriging Ordinary - 

exponential, RBF-CRS, cokriging simple- spherical and RBF-M Best models were obtained. 

According to them the average maximum daily rainfall maps for different return periods was 

prepared for the Watershed NOURANChay. Results showed The amount of precipitation in 
western and north-western parts of the basin compared to other areas is highest. 6-hour 

precipitation extraction from mean Maximum daily rainfal with diffrent return period. The WMO 

pattern of rainfall were used for simulation flood hydrograph. Maximum observed discharg with 2, 
5, 10, 25, 50 and 100 years return period obtained from observed data using Easy Fit software.  

physiographical maps such as slope map, aspect map, CN map and soil hydrological grop map. 

Flood discharge Hydrograph simulated for different return period 2, 5, 10, 25, 50 , 100 years 
Respectively, 2.12, 3.13, 4.47, 7.8, 11.29, 14.03 CMS Estimated. Results of simulations showed 

that by increasing the return period, decrease time to peak and added to the time flood subsides. By 

increasing the return period flood, time flood the early onset happens so that the time influence is 

reduced. Discharge simulated with flood discharge observations by by two percent tests was 
evaluated relative error and root mean square error. The results showed that the simulation WMS 

software error 5%  and the RMSE equal to 0.79 CMS were obtained. therefore software recognized 

suitable tool for simulating of flood Hydrograph of watershed. The results showed that between 
amount of 6-hour precipitation with volume floods and flood discharge exponential relationship is 

with R
2
 equal to 0.98 established. 

 

Keywords: Simulation, hydrography, Easyfit, SCS, catchment NOURAN Chy, WMS, GIS. 
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