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 .1کارشناس ارشد عمران آب ،شرکت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران
 .2عضو هیئتعلمی دانشگاه ارومیه ،گروه مهندسی آب
 .3دانشجوی دکترای علوم و مهندسی منابع آب ،دانشگاه تبریز و مدرس گروه عمران ،مؤسسۀ آموزش عالی علم و فن ارومیه
(تاریخ دریافت  ،1399/02/02تاریخ تصویب )1399/05/27

چکیده
عوامل متعددی بر فرایند روندیابی سیالب تأثیرگذار هستند که هریک وزن خاصی در کااه

یاک سایالب عباوری از سارریز

دارند .در تحقیق حاضر ،این عوامل شناسایی شده و آنالیز حساسیت ارامترهای مؤثر بر دبی یک طراحای مخازن ساد سردشات
بررسی شد .همچنین ،تأثیرگذاری این عوامل و حساسیت آنها در برآورد هیدروگراف تولیدی حوضه و روندیابی مخزن مشخص
شد .در مرحلۀ نخست س از ساخت مدل حوضه با تمام المانهای مؤثر در  ،HEC-HMSیاک رگباار باارش و روانااب متناا ر
شبیهسازی و ارامترهای مؤثر بر ایستگاههای مختلف واسنجی شد .در مرحلۀ دوم باا تبادیل حاداکرر باارش محتمال ( )PMPباه
حداکرر سیل محتمل ( )PMFدر مخزن سد روندیابی شد .در مرحلۀ آخر ،حساسیت ارامترهای  ،CNمقدار بارش طراحی ،مقادار
زمان تأخیر آبراهه و زمان تأخیر حوضۀ باالدست سد و ارامترهای روندیابی دبی یک طراحی انجام شد .نتایج نشاان داد سایالب
طراحی بیشترین حساسیت را به مقدار بارش طراحی دارد ،بهطوری که با  30درصد تغییار در باارش ،مقاادیر  ،CNزماان تاأخیر
آبراهه و سیالب طراحی بهطور خطی بهترتیب  25 ،40و  8درصد تغییر میکند ،ولی در  ±30درصد زمان تأخیر حوضه ،تغییارات
سیالب بهطور غیرخطی  5درصد در تخمین باال و  16درصد در تخمین ایین را سبب میشود.
کلیدواژگان :روندیابی مخزن ،سد سردشت ،سرریز ،مدل بارش رواناب ،هیدروگراف.

 نویسندۀ مسئول

Email: b.hessari@urmia.ac.ir
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مقدمه
شناخت و دانش کافی از فرایندهای رواناب بارش برای برآورد
میزان رواناب تولیدشده در یک حوضۀ آبریز معین ب ه منظ ور
دانستن میزان رواناب در یک حوضۀ خاص برای برنامهریزی و
م دیریت پ رو ۀ پای دار من ابآ آب ض روری و مه ا ا .ت
فعالیتهای مربوط به تخمین حجا رواناب و پیک  .یالب را
میتوان با اتخاذ یک مفهوم مدل.ازی و ب ا در پیکربن دی
بارندگی و عوامل اصلی ایجادکنندۀ رواناب بهراحتی .اده کرد
[ ]1نوع رویکرد مدل .ازی ب هط ور معم ول ب ه ه د د در
د.ترس بودن دادهها و  .هولت ا .تفاده بس ت ی دارد []2
شناخت روابط پیچیده بین فرایندهای بارندگی و رواناب برای
برآورد منا.ب از میزان رواناب حاصل از تولید در یک حوض ۀ
آبریز ضروری ا.ت .یستا مدل.ازی هی درولو یکی HEC-
HMSد نوعی نرماف زار م دل .ازی هی درولو یکی ا .ت ک ه
تو.ط مرکز مهند.ی هیدرولو یک مهند.ان ارت ش آمریک ا
( )HECتهیه شده و نوعی ابزار مدل.ازی یکپارچه برای کلیۀ
فرایندهای هیدرولو یکی .یستاهای آبخیز ا.ت ای ن م دل
به دلیل توانایی آن در ش یه .ازی روان اب ه ا در ح واد
کوتاهمدت و ها در طوالنیم دتد  .ادگی ک ار ک ردن آن و
ا.تفاده از روشهای متداول بسیار مورد توجه قرار گرفته و از
آن ا.تفاده شده ا.ت [ ]3هیدروگرا های ایجادشده تو.ط
 HEC-HMSبهصورت مستقیا یا همراه ب ا  .ایر ن رمافزاره ا
برای مطالعات در مورد زهکش ی ش هرید در د .ترس ب ودن
آبد تأثیر شهرنشینی بر آیندهد پ یشبین ی جری اند ک اهش
خسارت .یلد تنظیا .یالب و عملکرد .یس تاه ا ا .تفاده
میشوند [ ]4هد از انتخاب حوضۀ .د .ردشت در تحقیق
حاضرد به این علت بوده که حوضۀ گ الس ب هعن وان یک ی از
حوضههای مرزی در ا.تان آذربایجان غرب ی ا .ت رودخان ۀ
گالس یکی از رودخانههای پرآب ا.تان ا.ت و .االنه ح دود
 2/2میلیارد مترمکعب آب از طری ق ای ن رودخان ه از کش ور
خارج میشود و به مخزن .د دوکان عراق میریزد در ح الی
که تنشهای آبی حوضههای مجاور با این حوضه و بهخصوص
ضرورت تأمین نیاز محیط زیستی دریاچ ۀ ارومی ه و قابلی ت
انتقال آب از این حوضه در کنار داشتن پتانسیل تولید ان ر ی
برقآبی و نیز احدا چندین .د روی رودخانۀ گ الس  .ب
شد که برای طراحی و اجرای .ازهه ای هی درولیکی  .د در
حال احدا .ردشت روندیابی مخزن صورت گیرد ت ا ب ا ب ه
د.ت آوردن هیدروگرا خروجید ابعاد .ازههای هیدرولیکی
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.د بهینه شده و بحران یت رین  .ازۀ  .رریز ب ر ا .اس آن
انتخاب شود در این صورتد ریسک خطرات احتمالی تخریب
.د و .ازههای هیدرولیکی کاهش مییابد
آنالیز حسا.یت ابزار منا .ی ب رای نم ایش اخ تال
خروجیها درنتیج ۀ تغیی ر در پارامتره ای م دل ا .ت .از
کاربردهای این نوع تحلیلد یافتن پارامترهای حساس برای
کالی ره ک ردن و شنا .ایی ورودیه ای مه ا در .یس تا
ا.ت برر.ی رفتار هیدرولو یک ط یع تد پیچی دگیه ای
فراوانی دارد و انسان همیشه .عی در ش ناخت آن داش ته
ا.ت برآورد .یلخیزی یک حوض ه و انتخ اب  .ازهه ای
متنا.ب با بزرگی آن از قدیا جزء آرزوهای بشر بوده ا.ت
در قرن بیستویکا و با ظهور و گسترش رایانهد م دله ای
ش یه.از .یالبد به عنوان ابزاری بهصرفهد برای بشر تولید
شد که د.تآوردهای زی ادی ب ه ارمغ ان آورد ه ر م دلی
اگرچه ارزان و قابل د.ترسد باید برای عوامل ه ر منطق ۀ
خاص وا.نجی و ارزیابی ش ود م دل  HEC- HMSن وعی
ابزار یکپارچه برای مدل .ازی و ش یه .ازی فراین دهای
هیدرولو یکی در حوضههای منطقه بوده و موضوع مستقیا
این تحقیق ا.ت
تا کنون پ ووهشه ای زی ادی ب رای ب ارش-روان اب و
روندیابی .یل انجام گرفته که نمونههایی از این تحقیق ات
به شرح ذیل ارائه شده ا.ت
در تحقیقی ع ا.ی و همکاران ( )1389به ارزی ابی ت أثیر
فعالیتهای آبخیزداری اجراشده روی زم ان تمرک ز و ش مارۀ
منحنی در حوضۀ آبخیز کن به مساحت  197کیلومترمربآ در
ا.تان تهران با ا.تفاده از مدل  HEC-HMSپرداختند نت ایج
پووهش آنها نشان داد فعالیتهای مکانیکی در افزایش زم ان
تمرکز حوضه تأثیر کمی داشته و فعالیتهای زیس تی  .ب
کاهش شمارۀ منحنی بهطور میان ین به میزان  3/1در حوضه
شده ا.ت در ضمند برر.یهای صورتگرفته نشان داد ای ن
تأثیرات  .ب کاهش دبی اوج و حجا .یالب ب هترتی ب ب ه
میزان میان ین  21و  11درصد در حوض ه م یش ود [ ]5در
پووهش ی ک ه تو .ط کریم ی ( )1390در حوض ۀ آبخی ز
چه لگ زی ص ورت گرف تد ک ارایی م دل  HEC-HMSدر
ش یه.ازی هیدروگرا .یالب برر.ی و مشخص ات آبنم ود
.یل شامل دبی اوجد حجا رواناب و زمان اوج ب ا ا .تفاده از
.ه روش هیدروگرا واحد مصنوعی SCSد اشنایدر و کالر
مقایسه و تحلیل آماری شد در این ارت اط  7واقع ۀ ب ارش-
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رواناب ا.تخراج شد .پسد پارامترهای مدل بر ا .اس پ نج
هی دروگرا مش اهدهای وا .نجی ش ده و ب ر ا .اس دو
هیدروگرا مش اهدهای دی ر ارزی ابی ش د مقایس ۀ نت ایج
ش یه.ازیشده و مشاهدهای هیدروگرا .یل ب ا ا .تفاده از
دو آمارد ضریب ت یین ) (R2و ریشۀ می ان ین مربع ات خط ا
)(RMSEنشان داد روش  SCSنس ت به روشهای ک الر و
اش نایدر ک ارایی بهت ری دارد مق ادیر  RMSEدب ی اوج
ش یه.ازیش ده و مش اهدهای از  .ه روش SCSد ک الر و
اشنایدر بهترتیب 1/1د  1/4و  1/5به د.ت آم د [ .]6ش یری
( )1394بهمنظور وا.نجی .ه روش هیدروگرا واحد SCSد
کالر و اشنایدر به ش یه.ازی بارش -رواناب با مدل HEC-
 HMSپرداخت نتایج تحقیق ایشان نش ان داد ب ا برر .ی 6
رویداد در مرحلۀ وا.نجید با توجه به متفاوت ب ودن ش رایط
رطوبتی در هر رویداد و متفاوت بودن مشخصات هر  .یالبد
روش اش نایدر در ب رآورد مشخص ات  .یالب مانن د حج ا
.یالب و زمان ر.یدن به دبی اوج .یالب موفق ا .ت روش
کالر نیز در مورد حجا .یالب بیش از  SCSب رآورد دب ی
اوج .یالب و حجا .یالب در برخی .یالبه ا موف ق عم ل
میکند و روش برآورد ا.تد اما در مورد زمان ر.یدن به دبی
اوج و دب ی اوج ک اب رآورد و موف ق ا .ت [ ]7در تحقی ق
ص ورتگرفت ه تو .ط حس ینی ( )1395ب رای برر .ی و
ش یه.ازی میزان رواناب حاصل از بارش حوضۀ آبریز رودخانۀ
کشکان واقآ در ا.تان لر.تان با کم ک م دل هی درولو یکی
 HEC-HMSتو.ط دادههای ث تشده بارش -رواناب روزان ه؛
نتایج بهد.تآمده نشان داد مدل  HEC-HMSدارای ک ارایی
زیادی در ش یه .ازی روان اب روزان ه ط ی دورۀ تر .الی و
همچنیند در ح داکرر دب ی لحظ های  .یالب ب ه ازای دورۀ
بازگشتهای کمتر از  . 300ال را دارد بن ابرایند ب هخ وبی
میتوان از این مدل هیدرولو یکی در ش یه.ازی رواناب روزانه
و حداکرر دبی لحظهای  .یالب ب ه ازای دورۀ بازگش ته ای
کوچک در حوضۀ مطالعهشده ا.تفاده کرد؛ ام ا ب ه ازای دورۀ
بازگشتهای بیشتر از . 300الد فاصلۀ بین دبیهای .یالب
پیشبینیشده تو.ط مدل با مقادیر بهد .تآم ده از تحلی ل
فراوانی بیشتر میشود بنابرایند برای پیشبینی  .یالبه ای
تاریخی بزرگ تو.ط مدل HEC-HMSد باید ضریب اطمینان
الزم را منظور و یا با توج ه ب ه ع وارئ ئومورفولو ی ک ک ه
شواهد عینی شرایط هی درولو یک ح اکا ب ر رودخان ه ط ی
دوران متمادی هستندد ضریب اصالحی الزم را برای اف زایش
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دقت مدل اعمال کرد [ ]8کیانی .لمی و همک اران ()1396
در پووهش ی ض من وا .نجی و اعت ار .نجی م دل HEC-
)HMS(SMAد حسا.یت د.تی و خودکار پارامترهای م دل
در حوضۀ آبخیز بهشتآباد را تحلیل نمودند برای ش یه.ازی
از آمار دبید بارشد دما و ت خیر و تعرق ایس ت اه بهش تآب اد
طی دورۀ آماری  1998تا  2015بهصورت آمار روزانه ا.تفاده
شدد از دادههای . 13ال این بازۀ زم انی ب رای وا .نجی و از
چهار .ال آخر برای اعت ار.نجی ا.تفاده شد نتایج وا.نجی
و اعت ار.نجی دادهها بهترتیب مقدار ضریب راندمان و ریش ۀ
میان ین مربعات خطا  0/696و  2/13مترمکعب بر ثانیه ب رای
وا.نجی و مقدار ضریب راندمان و ریشۀ میان ین مربعات خطا
0/630د  7مترمکعب بر ثانیه برای اعت ار.نجی به د.ت آمد
تحلیل حسا.یت خودکار ب ا ن رماف زار  HEC-HMSص ورت
گرفت ط ق نتایج پارامترهای ذخیرۀ خا د ذخیرۀ کششی و
ثابت افت بیشترین حسا.یت را در وا.نجی مدل داشتند که
اهمیت این عوامل را در فرایند مدل.ازی پیو.ته در حوض ۀ
مد نظر نشان میدهد [ ]9ص مدیان و همک اران ( )1398در
مطالعۀ صورتگرفته در حوضۀ آبخی ز خ اکمردان خ وی؛ ب ه
ارزیابی تأثیر اقدامات آبخیزداری روی زم ان تمرک ز و ش مارۀ
منحنی بهعنوان بخشی از شاخص دبی اوج .یالب پرداختند
برای کمی کردن تأثیر این اقدامات از ش یه .ازی جری ان ب ا
مدل هیدرولو یکی  HEC-HMSبرای تعیین پا.خ حوضه در
براب ر رگ اره ای ط رح ب ا اعم ال تغیی رات ایجادش ده در
ورودیهای مدل اقدام به همانند .ازی رفت ار  .یالب ب رای
بارش با دورۀ بازگشتهای 2د 5د 10د 25د  50و . 100اله در
چهار  .ناریوی ق ل از عملی ات آبخی زداری ( )S1و بع د از
عملیات آبخیزداری ( )S2و همچن یند برر .ی در دو اولوی ت
اجرایی ( S3و  )S4در .طح حوضه شد نتایج نشان داد انجام
عملیات بیولو یکی و مکانیکید بهطور میان ین  .ب ک اهش
مق دار دب ی اوج  .یالب ح دود  34/24درص د در دورۀ
بازگشتهای مختلف شده و در دو اولویت برر.یش ده ب رای
اجرا نیز میزان کاهش مقدار دبی اوج .یالب بهطور می ان ین
 16/26درص د (اولوی ت اول) و  21درص د (اولوی ت دوم) ب ه
د.ت آمد همچنیند مشاهده شد با اف زایش دورۀ بازگش تد
تأثیر اقدامات آبخیزداری بر دبی اوج .یالب کاهشیافت ه ک ه
کامالً مؤید تأثیر اقدامات بیولو یکی بیشتر بر دبیهای با دورۀ
بازگشت کمتر بوده و از طرفید در دبیهای باال پوشش گیاهی
نقش بازدارندگی کمتری داشته و اقدامات مکانیکی و .ازهای
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نیز تا دبیه ای  25و  . 50اله م ؤثر ا .ت [ ]10ا .دی و
همکاران ( )1398در تحقیقی در حوض ۀ آبری ز  .د مین اب
بهعنوان نمونهای از مناطق خشک و نیم هخش کد ب ه دلی ل
داشتن دادههاد برای ش یه.ازی بارش – رواناب با ا .تفاده از
نرمافزار  HEC-HMSپرداختن د در فراین د محا .ات م دل
برای محا .ۀ تلفات رواناب حوضه از روش SCSد ب ه منظ ور
ت دیل فراین د ب ارش م ازاد ب ه جری ان  .طحی از روش
هیدروگرا واحد SCSد ک الر و اش نایدر و از م دل ثاب ت
ماهانه برای محا .ۀ جریان پایه بهره گرفته شد پارامتره ای
مدل بر ا.اس پنج هیدروگرا مشاهدهای وا.نجی شده و بر
ا.اس دو هیدروگرا مشاهدهای دی ر اعت ار.نجی شدد ک ه
به تنظیا پارامترهای حوضۀ آبریز انجامید تحلیل حسا .یت
مدلد نس ت به پارامتره ای مختل ف روش  SCSنی ز برر .ی
شد با توجه به درصد اختال کمتر بین دبی اوج مشاهداتی و
محا .اتی روش هی دروگرا واح د  SCSب هعن وان روش
منا.ب برای حوضۀ مطالعهشده تعیین شد مق ادیر RMSE
برای هر .ه مدل SCSد کالر و اشنایدر بهترتی ب براب ر ب ا
0/353د  117/75و  79/620ا .ت همچن یند تحلی ل
حسا.یت م دل نس ت ب ه پارامتره ای مختل ف نش ان داد
تأثیرگذارترین عامل بر مدل بهترتی ب  CNب ا مق دار 1/591د
تلفات اولیه با مقدار حسا.یت  1/335و زمان تأخیر با مق دار
 0/813هستند [ ]11کاتول و همک اران ( )2003ب همنظ ور
تعیین دبی اوج و حج ا روان اب در دو حوض ۀ کش اورزی در
جنوب شرق ایالت داکوتای جنوبی با ا.تفاده از م دل HEC-
 HMSب ه ای ن نتیج ه ر .یدند ک ه مق دار ش مارۀ منحن ی
حسا.یت زیادی داردد در صورتی که مقدار تلفات اولیه دارای
حسا.یت کمتری نس ت به تغییر مقدار تابآ ه د در م دل
 HEC-HMSا.ت [ ]12ک الر و همک اران ( )2004ب رای
ارزیابی مدلهای هیدرولیکی و هیدرولو یکی برای پیشبین ی
زمان واقعی .یالب در حوضۀ آبریز رودخانۀ یانگتسه کیانگ
از مدل هیدرولو یکی بارش -رواناب ا.تفاده کردند که پس از
کالی را.یون مدل با ا.تفاده از دادههای عمومی از دو حوض ۀ
آبریز کامالً مختلف و باالد.ت یانگتسه و مدل بارش -رواناب
برای ب ه د .ت آوردن پ یشبین ی زم ان وق وع  .یالب در
یانگتسه منا.ب بود و با ا.تاندارد ملی چین مطابقت داشت
[ ]13حص اری ( )2011در برر .ی رون دیابی مخ زن  .د
برده.ور در عراق به مساحتی ح دود  20ه زار کیلومترمرب آ
تو .ط ن رماف زار ب ارش  -روان اب ب ا ش یه .ازی ش رایط
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هی درولو یکی باالد .ت گ زارش ک رد ک ه وج ود  .دهای
باالد.ت اثر بسیار معنیداری در .یالب طراحی .رریز داردد
بهطوری که  .یالب طراح ی  .رریز ب ا احتس اب  .دهای
باالد.ت  7ه زار مترمکع ب ب ر ثانی ه و ب دون آنه ا 11400
مترمکع ب ب ر ثانی ه ا .ت [ ]14کونتی وچ ای ( )2014در
تحقیقی که در حوض ۀ رودخان ۀ چ ی ب ه مس احت 49477
هکتار انجام داد دبه ارزیابی تأثیر مخازن احدا شده در کاهش
دبی .یل در پاییند.ت حوض ه ب ا ا .تفاده از م دل HEC-
 HMSپرداخت نتایج ش یه.ازی نش ان داد مخ ازن موج ود
میتوانند میزان دبی اوج را تا  26/6درصد کاهش دهند []15
 .یلوا و همک ارانش ( )2014م دل .ازی هی درولو یکی در
رودخانۀ کالنی در .ریالنکا را با ا.تفاده از دادههای بارن دگی
انجام دادند کالی را.یون مدل نش ان داد م دل HEC-HMS
ش یه.ازی را بهخوبی انج ام داده ا .ت و م یت وان از آن در
کنترل  .یل و م دیریت من ابآ آب ا .تفاده ک رد [ ]16در
فرایند برر.ی مدل بارش رواناب حوضۀ بالجور ناال هندو.تاند
ب ه کم ک م دل ریاض ی HEC-HMSد تو .ط چودیه اری
()2014؛ نت ایج پ ووهش آنه ا بی ان ر آن ا .ت ک ه مق ادیر
 MAREارتفاع رواناب و دبی اوج بهترتیب ب ین 0/20و 0/25
ا .ت همچن یند ب هط ور مش ابه مق ادیر  RMSEدادهه ای
مشاهدهشده و ش یه.ازیش ده ارتف اع روان اب و اوج تخلی ه
بهترتیب بین 2/30میلیمت ر و 0/28مترمکع ب ب ر ثانی ه ب ه
د.ت آمد با اینحالد پ س از بهین ه .ازی پارامتره ا م دل
کالی ره و اعت ار.نجی شد و نتایج ب ا مق ادیر ک ا اخ تال از
توابآ خطای آماری رضایتبخش بود [ ]17ه وجین ()2015
در حوضۀ جیانگ در کشور چ یند دو حال ت م دل .ازی ب ا
ا.تفاده از مدل زیرمکانیسا توصیفی مختلف ارائهشده تو.ط
مدل  HEC-HMSبرای حجا روانابد شامل رواناب مستقیا و
روندیابی جریان را برر.ی کرد مدل.ازی نتایج ب ا دادهه ای
مشاهدۀ تاریخی مقایسه شدند این کار نشان م یده د م دل
 HEC-HMSم یتوان د اب زار م دل .ازی منا .ی ب رای
موقعیتهای خاص در چین با انتخاب منا .ب از م دله ای
زیرمکانیسا در شرایط نیمهخشک و نیمهمرطوب معمولی در
شمال چین ا.تفاده شود [ ]18ا.خاخفا و اورداچی ()2016
در مطالعۀ واقآ در حوضۀ آبخیز ال برداد شمال شرقی الجزایر
به تخمین مدل .یالبی به کمک نرمافزار  HEC-HMSبعد از
ط ی فراین دهای اعت ار .نجی و کالی را .یون روی وق ایآ
رخداده پرداختند در این برر.ی درصد اختال ب ین مق ادیر
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مشاهدهای و ش یه.ازیشده به ازای شاخص ضریب ت یین و
نش .اتکلیف بهترتیب برابر  0/87و  0/99ا.ت [ ]19رومالی
و همکاران ( )2018به ارزیابی کاربرد .امانههای م دل .ازی
هیدرولو یکی ایجادشده تو.ط مرکز مهند .ی هی درولو یک
( )HEC-HMSروی رودخان ۀ  .امات در کش ور م الزی
پرداختند قابلیت م دل ب ا مقایس ۀ دادهه ای مش اهدهش دۀ
تاریخی با نتایج ش یه.ازی حواد انتخابش ده  .یل  .ال
 2011برر.ی شد با ا.تفاده از ضریب نش .-اتکلیف م دل
کالی را.یون و اعت ار.نجی مدل تأیید شد نتایج پووهش آنها
نشان داد برای ارزیابی ریسک .یل و ش یه.ازی اوج جری ان
ب ا دادهه ای مش اهدهش دۀ ت اریخی نش ان م یده د ب ازده
کالی را.یون و اعت ار.نجی ب هترتی ب  0/90و  0/76ب وده و
قابل ق ول ا.ت [ ]20آندوچ و همکاران ( )2018در تحقیقی
برای پیشبینی .یالب حوضۀ آبریز پ ری کان ادا ب ه ارزی ابی
چهار مدل هیدرولو یکی WATFLOOD, HBV-ECد HSPF
و  HEC-HMSپرداختند تا از بازده و دقت آنها بهعنوان ابزار
پیشبینی .یل ا.تفاده شود عملکرد مدله ا ب ا ا .تفاده از
روشهای آماری ا .تاندارد ض ریب ک ارایی ن ش .-اتکلیفد
ضریب هم ست ید خطای میان ین مربع ات ریش هد می ان ین
خطای نس ی مطلق و انحرا حجا رواناب برر.ی شد نت ایج
پووهش آنها بیان ر ا.ت که هر چهار مدل قادر به ش یه.ازی
جریانها با دقت هستند و میتوانند ب رای پ یشبین ی  .یل
ا.تفاده شوند مدلهای  HSPFو  WATFLOODبرای ک ل
دورههای کالی را.یون و اعت ار.نجی بهت ر عم ل کردن د ب ا
اینح الد م دله ای  HEC-HMSو  HSPFدر ش یه .ازی
روان اب به اره عملک رد بهت ری داش تند [ ]21زوانخ ین و
همکاران ( )2019در تحقیقی به ش یه.ازی .یالب آن ی در
 14حوضۀ معمولی و کوچ ک در من اطق مرتف آ در .را .ر
چین به کمک پنج مدل هیدرولو یکی پرکاربرد ازجمل ه  .ه
م دل هی درولو یکی ت ودهاید ی ک م دل هی درولو یکی
نیمهتوزیعی و یک مدل هیدرولو یکی توزیآش ده پرداختن د
نتایج پووهش آنها نشان داد مدل هی درولو یکی توزی آش ده
 HEC-HMSنس ت ب ه  .ایر م دله ا بهت ر ب وده و ب رای
ش یه.ازی .یله ای آن ی ناش ی از بارن دگی بس یار ش دید
منا.ب ا.ت [ ]22بیتوو و همکاران ( )2019در تحقیقی ب ه
برر.ی و ش یه.ازی جریان در حوضۀ آبری ز دریاچ ۀ تان ا در
اتیوپی به کمک نرمافزار  HEC-HMSپرداختند ش یه .ازی
بارش-رواناب با ا.تفاده از  6رویداد حدی روزان ه انج ام ش د
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نتایج اولیۀ پووهش یادشده نش ان داد ب ین جری انه ای اوج
مشاهدهشده و ش یه.ازیشده و میزان کل تفاوت وجود دارد
پس از آند کالی را.یون م دل ب ا ی ک روش بهین ه .ازی و
تجزیهوتحلیل حسا.یت انجام شد نتیجۀ تحلی ل حسا .یت
نشان داد پارامتر عدد منحنی حسا.یت زیادی دارد عالوه بر
ایند نتایج اعت ار.نجی مدل اختال معقولی را در جریان اوج
(خطای نس ی در اوجد  )٪REP = 1.49و حجا ک ل (خط ای
نس ی در حج اد  )٪REV = 2.38نش ان داد مقایس ۀ
هیدروگرا های مشاهدهشده و ش یه .ازیش ده و عملک رد
مدل ( )NSE = 0/884و هم ست ی آنها ( )R2 = 0.925نشان
داد این مدل برای ش یه.ازیه ای هی درولو یکی در حوض ۀ
آبریز مربوطه منا.ب ا.ت [ ]23بالینه و همک اران ()2020
در تحقیقی بر ا.اس دادههای بارش ماهوارهای با وضوح زی اد
به ش یه.ازی رواناب روزانه در حوضۀ آبخیز دابوس اتیوپی به
کمک مدل ریاضی  HEC-HMSپرداختند عملکرد بارن دگی
ماهوارهای و مدل هیدرولو یکی ب ا ا .تفاده از ک ارایی ن ش-
.اتکلیف ()ENSد ضریب تعیین ()R2د خطای حج ا نس ی
( )RVEو درصد خطای عملکردهای هد اوج جریان برر.ی
شد نتیجۀ عملکرد مدل  HEC-HMSنش ان داد R2= 0.78د
 ENS= 0.69ب رای  CHIRPS_2و R2= 0.79د ENS= 0.76
ب رای  TMPA_3B42v7محص والت بارن دگی م اهوارهای در
دورۀ کالی را.یون ا.ت نتایج پووهش آنه ا نش ان داد م دل
 HEC-HMSبهخوبی رواناب حوضه را برای ه ر دو محص ول
بارش ماهواره پیشبینی میکند بهط ور کل ید ش یه .ازی
م تنی بر دادههای باران.نجی از لحاظ عملکردهای عینی در
منطقۀ مطالعه شده از ماهواره فراتر ا.ت []24
با این اوصا د ام روزه به رهگی ری از قابلی ت م دله ای
هی درولو یکی ب همنظ ور همانند .ازی اثرگ ذاریه ای
فعالی ته ای م دیریتید در فراین د تص میاگی ری نق ش
تعیینکنندهای به خود گرفت ه ا .ت در ای ن تحقی ق آن الیز
حسا.یت پارامترهای مؤثر در روندیابی .یل در مخ زن  .د
در حال اجرای .ردشت مد نظر ا.ت عدد منحنی ب هعن وان
نمایندۀ تغییر کاربری اراضید مق دار ب ارش طراح ی نماین دۀ
تغییر اقلیا در حوضهد مقدار زمان تأخیر آبراهه و زمان تأخیر
حوضۀ باالد.ت .د بهعنوان نمایندۀ تخمین .رعت  .یالب
با ا.تفاده از نرمافزار بارش-رواناب  HEC-HMSروندیابی شده
تا با به د.ت آوردن هی دروگرا خروج ی؛ ابع اد  .ازهه ای
هیدرولیکی .د بهینه شود و بحران یت رین و اقتص ادیت رین
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.ازۀ .رریز بر ا.اس آن انتخاب شود ب دیهی ا .ت در ای ن
صورت ریسک خط رات احتم الی تخری ب  .د و  .ازهه ای
هیدرولیکی کاهش خواهد یافت جن ۀ نوآوری مقال ه در ای ن
ا.ت که هازمان حوضههاد رودخانهها و .دهای یک حوض ۀ
آبریز بزرگ روندیابی شده ا.ت در م ورد تعی ین حسا .یت
عوامل مؤثر در بحث روندیابی مخزن .د و کل .یس تا آب ی
باالد.ت .د بهصورت یکپارچ ه تحقیق ات زی ادی در ای ران
انجام نشده ا.تد در حالی که این م حث اث ر مس تقیمی ب ر
م احث توجیه اقتصادی  .دها دارد ک ه م یتوان د در م وارد
مشابه مورد ا.تفادۀ طراحان و مشاوران قرار گیرد
مواد و روشها
.د .ردشت بر روی رودخانۀ گ الس در ا .تان آذربایج ان
غربی و در شمال غرب کشور که از رودخانههای مرزی ای ران
و عراق به شمار میرودد قرار گرفته ا.ت این رودخانه از نظر
موقعیت جغرافیایی بخش عمدۀ رودخان ۀ گ الس در ا .تان
آذربایجان غربی و شهر.تانهای پیرانش هر و .ردش ت ق رار

گرفته ا.ت و بخش بسیار کوچکی در جنوب غربی حوض هد
یعنی .رشاخههای بوئین و بان ه در ا .تان کرد .تان واق آ
شده ا.ت شرایط فیزیوگرافی حوض ۀ آبری ز  .د .ردش ت
ع ارتاند از :مساحت  2934کیلومترمرب آ و مح یط 397/5
کیل ومترد ط ول ش اخۀ اص لی  167/6کیل ومترد ض ریب
گراویلیوس  1/2و ضریب ش کل 0/1د ض ریب دای رهای 0/2د
مس تطیل مع ادل (ط ول  182/7کیل ومتر و ع رئ
16/1کیلومتر)د ارتفاع حوضه (حداکرر  3630مت رد متو .ط
 1772مترد ح داقل  926مت ر) و ش یب متو .ط حوض ه از
روش آل ورد  18/8درص د و از روش ه ورتن  18/7درص دد
ارتفاع رودخانه (حداکرر  2600مترد حداقل  926متر)د شیب
متو.ط رودخانه ( 1درص د ناخ الص و 0/4درص د خ الص)د
زمان تمرکز به روش کرپیچ  . 20اعت و ب ه روش برانس ی
ویلیامز . 25/3اعت میباشد در شکل 1د نمایی شماتیک از
ش کۀ رودخانهای حوضۀ مطالعاتی و ایست اههای آب .نجی
.د .ردشت در منطقۀ مطالعهشده نشان داده شده ا.ت

شکل  .1شماتیک شبکۀ رودخانهای حوضۀ مطالعاتی و ایستگاههای آبسنجی سد سردشت
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ساختار مدل بارش -رواناب

الف) شبیهسازی بارش رواناب :ق ل از ورود ب ه بح ث
روندیابی .یالب طراحید پیشفرایند بارش روان اب منط ق
آزمایش و برر.ی شد ابتدا .عی ش د چن د واقع ۀ ب ارش
رواناب ش یه.ازیشده و پارامتره ای م دل بهین ه ش وند
مدل هیدرولو یک ا.تفادهشده در این تحقیقد مدل ریاضی
 HEC-HMSا.ت این مدل .ه بخش اصلی ب ه ن امه ای
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مدل حوضهد م دل اقلیم ی و ش اخصه ای کنترل ی دارد
همچنیند این مدل قابلیت وا.نجی و تخمین پارامتره ای
م ورد نی از در حوض ه را نی ز دارد ای ن م دل پ س از
اعت ار.نجی میتوان د ب رای ش یه .ازی فراین د ب ارش-
رواناب در حوضه و پیشبینی اثر تغیی ر پارامتره ا ب ه ک ار
رود فرایند ا.تفادهشده بهمنظور ش یه.ازی بارش -رواناب
در مدل مطابق شکل  2ا.ت []25

شکل  .2جریان کار شبیهسازی بارش-رواناب در مدل HEC-HMS

در این مرحله ب ر ا .اس اطالع ات آم اری م ورد نی از
حوضه از جمله رگ ارد بارشها و .یالبها و گ ردآوری و
تجزیهوتحلیل آماری شد .پسد هیدروگرا ه ای  .اعتی
.یالبهای ث تشده در ایست اههای هی درومتری حوض ه
برر.ی ش ده و ایس ت اهه ای م ورد نظ ر انتخ اب ش دند
متأ .فانهد ب ه عل ت گس تردگی حوض هد ی افتن
هیدروگرا های هازمان و رگ ارهای متناظر آنه ا زم انی
که .دی وجود نداشتد فراوانی کمی دارد بن ابرایند ب رای
کنترل و تر یت ضرایب CNد زمان ت أخیر حوض ه و زم ان
تأخیر رودخانه تنها نمون ۀ رگ ار و  .یالب متن اظر قاب ل
د.ترس در تمام ایست اهها برای م دل ب ارش -روان اب در
این حوضه ش یه.ازی شد همچنیند در این گام اطالعات
فیزیوگرافی حوضۀ باالد.ت .د .ردش ت در مح یط GIS

تهیه و مشخصات هند.ی حوضهها و آبراه هه ا وارد م دل
ریاضی شد زم ان ت أخیر از فرم ول تجرب ی  scsو ک رپیچ
محا .ه شد زمان تأخیر رودخانه از روش زم ان پیم ایش
آب در آبراه ه ب ه روش ا .کرول ( )Scrollمحا .ه ش ده
ا.ت مقدار متو.ط بارش .ه ایست اه باران.نجی درابک ا
با 80/5؛ زنگآبادد با  61و بریسود با  39میل یمت ر ب وده و
برای متو.ط رگ ار از روش پلی ون تیس ین ا .تفاده ش د
توزیآ تیپ رگ ارهای منطق ه ب ر ا .اس مقایس ۀ متو .ط
چندین رگ ار با نمودار ا.تاندارد  scsبهصورت ن وع رگ ار
 SCSIIتعیین ش د روش محا .ۀ تلف ات ب ارش از روش
شمارۀ منحن ی  CNو ب رای رون دیابی رودخان ه ب ه دلی ل
درهای بودن منطقه روش تأخیر یا  lagا.تفاده ش د ب رای
وا .نجی م دل ب ارش -روان ابد از دب ی  .یالب و رگ ار
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متناظر ایست اههای هیدرومتریبریسود درابکاوزن گآب اد
که از نظر کمیت و کیفیت اطالعات دادههای پای هد نس تاً
کامل بودندد انتخاب شد اطالع ات زیرحوض هه ا و اتص ال
ش کۀ رودخانهه ا از م دول حوض ه وارد ش د و ورود آم ار
.یالب و رگ ارهای متناظر از طریق مدول بارش انجامشده
و برای گام زمانی محا .ات از مشخص ه کنت رل ا .تفاده
شد درنهایتد با ا.تفاده از بحث بهینه.ازید ضرایب م ؤثر

در رفتار هیدرولو یک حوضه شامل زم ان تمرک ز و  CNو
زمان تأخیر آبراهه تر یت شد در شکل  3نقشۀ ش ماتیک
مدل بارش-رواناب حوض ه در م دل ریاض ی HEC- HMS
نشان داده شده ا.ت در جدول  1اجزای مدل ش یه.ازی
بارش -رواناب و پارامترهای مدل ارائه شده ا.ت همچنیند
در شکل  4نمودارهای کالی را.یون م دل ب ارش -روان اب
حوضۀ گالس ارائه شده ا.ت

شکل  .3مدل بارش  -رواناب سد سردشت
جدول  .1اجزای مدل شبیهسازی بارش -رواناب و پارامترهای مدل در مرحلۀ اول
اجزای مدل شبیهسازی بارش-

پارامترهای مدل

رواناب
مساحت
285

زیرحوضۀ درابکا
))km2

ال وی بارش

SCS II

متو.ط وزنی بارش از تیسن ()mm

55

روش محا .ۀ تلفات بارش

scs

 CNمیان ین وزنی
دشت پیرانشهر

63

روش بارش -رواناب

SCS UH

زمان تأخیر ()min

1500

ال وی بارش

SCS II

متو.ط وزنی بارش از تیسن ()mm

*55

روش محا .ۀ تلفات بارش

SCS

 CNمیان ین وزنی
(کوهستانید بایر و عمدتاًد مراتآ
متو.ط)

80

روش بارش -رواناب

SCS UH

زمان تأخیر ()min

1600

ال وی بارش

SCS II

متو.ط وزنی بارش از تیسن ()mm

55

روش محا .ۀ تلفات بارش

SCS

 CNمیان ین وزنی
(عمدتاًد پهنه .یالبی زاب و در غرب
کوههای مرزی)

75

SCS UH

زمان تأخیر ()min

مساحت
469

زیرحوضۀ زنگآباد
))km2

مساحت
1716

میانحوضۀ بریسو
))km2

روش بارش -رواناب

1600

تقاطع  :1تقاطع زنگآباد و درابکا
آبراهه یا ریچ تقاطآ درابکا و زنگآباد تا
ایست اه بریسو

روش روندیابی

Lag

زمان تأخیر ()min

1300

تقاطع  :2ایستگاه بریسو

*مقدار متو.ط بارش از روی وزن چندضلعی تیسن .ه ایست اه باران.نجی درابکا با 80/5د زنگآباد با  61و بریسو با  39میلیمتر حاصلشده ا.ت
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در پ ووهش حاض ر ب رای ارزی ابی ک ارایی م دل در
پ یشبین ی هی دروگرا ه ای خروج ی از معیاره ای
اعت ار.نجی آماری نش . -اتکلیف ( )Nash-Sutcliffeب ه
شرح معادلۀ  1ا.تفاده شده ا.ت []22

 (Q
NSE  1 
 (Q

 Qi.est ) 2

i .obs

 Qobs ) 2

i .obs

i

()1

i

که در آند  Qiدبیهای مشاهدهش ده ب رای دورۀ  iام و  Qestو
 Qobsبهترتیب میان ین دبی محا .هشده و مش اهدهش ده در
دورۀ برر.یشده ا.ت ضریب نش از ∞ -تا  1تغییر میکند
اگر مقدار  NSEبرابر یک باشدد تنا.ب کاملی بین دادهه ای
مشاهداتی و ش یه.ازیشده وجود دارد دامنۀ شاخصه ای
آماری شامل اگر 0/75<NSE<1باشدد وضعیت اعت ار.نجی
مدلد خیلی خوب؛ اگر  0/65< NSE<0/75باش دد وض عیت
اعت ار .نجی م دلد خ وب؛ اگ ر  0/50<NSE<0/65باش دد
وض عیت اعت ار .نجی م دلد رض ایتبخ ش؛ اگ ر 0/50
<NSEباشدد وضعیت اعت ار.نجی مدلد غیرقابلق ول ا.ت
نتایج صحت .نجی ب ا ش اخص کم ی و توص یفی ن ش در
فراین د ش یه .ازی ب ارش – روان اب ب ا مقایس ۀ  .یالب
مشاهداتی و ش یه.ازیشده در .ه ایست اه درابکاد زنگآب اد
و بریسو در جدول  2ارائه شده ا.ت
جدول  .2نتایج صحتسنجی با شاخص نش
ایستگاه

شاخص کمی نش

شاخص توصیفی

درابکا
زنگآباد
بریسو
بریسو

0/56
0/802
0/55
0/803

رضایتبخش
خوب
رضایتبخش
خوب

ب) شبیهسازی سیالب طراحی باوجود سددهای
باالدست :در مرحلۀ دوم .یالب طراحی با وجود  .دهای
منطقه ش یه.ازی و روندیابی شد در این مرحله بیشترین
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ب ارش محتم ل ) (PMPه ر ایس ت اه تعی ین و از روش
چندضلعی تیسن به حوضهها تعمیا داده شد .این مقدار با
روش آماری هرشفیلد با ضریب فراوانی برابر  19برابر 312
میلیمتر تعیین شد بقیۀ المانها مرل مرحل ۀ اول تنظ یا
شد ضرایب بهینهشدۀ حوض ه ش امل (CNد زم ان ت أخیر
حوضه و زمان پیمایش رودخان ه) از مرحل ۀ اولد ا .تفاده
ش د در رون دیابی  .دهای منطق ه از پ الس اص الحش ده
ا.تفاده شد این مرحله تحت چهار .ناریو انجام گرفت که
در ادامه تشریح میشود
سناریوهای سیالب طراحی و روندیابی مخزن

پس از .اختد اجراد اعت ار.نجی و وا .نجی نت ایج م دل
ب ارش روان ابد م دل  .یالب طراح ی حوض ه ب ر ا .اس
پارامترهای بهینهشدهد تحت چهار .ناریوی زیر ش یه.ازی
شد
. ناریوی نخست :روندیابی مخزن .د .ردش ت ب ا
مخزن پر و .رریز ب دون تخلی هکنن دۀ تحت انی و
بدون .د باالد.ت (.د .یلوه)
. ناریوی دوم :رون دیابی مخ زن  .د .ردش ت ب ا
مخزن پر و .رریز بدون تخلیهکنندۀ تحتانی ب ا در
نظر گرفتن .د باالد.ت
. ناریوی .وم :روندیابی مخ زن  .د .ردش ت ب ا
مخزن پر و .رریز و تخلیهکنندۀ تحتانی با در نظ ر
گرفتن .د باالد.ت
. ناریوی چهارم :روندیابی مخزن .د .ردش ت ب ا
مخزن خالی و .رریز و بدون تخلیهکنندۀ تحتانی و
بدون در نظر گرفتن .د باالد.ت.
. ناریوی پنجا :روندیابی مخزن  .د .ردش ت ب ا
مخزن خالی و .رریز و بدون تخلیهکنندۀ تحت انی
با .د باالد.ت
در جدول 3د خالص ۀ مشخص ات  .ناریوهای مختل ف
برای محدودۀ طرح ارائه شده ا.ت

جدول  .3خالصه مشخصات سناریوهای مختلف
سناریو
اول
دوم
.وم
چهارم
پنجا

هیدروگراف ورودی به مخزن
(مترمکعب بر ثانیه)
4246/3
4021/5
4021/5
4246/3
4021/5

هیدروگراف خروجی از سرریز
(مترمکعب بر ثانیه)
2557/3
2469/2
936/8
2115/9
2045/3

ذخیرۀ آب در حالت
پیک ()Mm3
804
793
441
751
742

ارتفاع پیک مخزن
(متر)
1043
1042/7
1026/5
1041/1
1040/8
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یافتهها و بحث
هر طرح آبی برای پا.خ به نیازهای طراحی ازجمله ت أمین
اهدا طرحد اقتص ادی ب ودند واک نش منا .ب در مقاب ل
وقایآ ط یع ی ( .یالب و ) ب ه ط ور مس تقیا در گ روی
عوامل هیدرولو یک ا.ت بنابرایند شناخت عوامل و منابآ
آبه ای  .طحی در برنام هری زید طراح ی و م دیریت
طرحهای آبی و مهند.ی ضرورت خواهد داشت با شناخت
و تعیین این عواملد باید رابطۀ متقابل آنها نس ت به ه ا و
نس ت به اهدا طرح و با در نظ ر گ رفتن وق ایآ ط یع ی
آینده بهصورت کمی بیان شود
-تحلیل حساسیت مدل سیالب طراحی

در این تحقیق عالوه بر .ناریوهایی که در مدل میتوانن د
تغییر یک گزینهای داشته باشندد بحث تحلی ل حسا .یت
پارامترها در ش یه.ازی .یالب ت ک وق ایآ تو .ط م دل
 HEC-HMSدر حوضۀ گالس انجام شد با تغییر پارامترها
(ک اهش 5د 10د  20و  30درص د و اف زایش 5د 10د  20و
 30درصد مقدار کمی عوامل ورودی  CNبهعنوان نماین دۀ
تغییر کاربری اراضید مقدار بارش طراح ی نماین دۀ تغیی ر
اقلیا در حوضهد مقدار زمان ت أخیر آبراه ه و زم ان ت أخیر
حوضۀ باالد.ت  .د ب هعن وان نماین ده تخم ین  .رعت
.یالب و روشهای تجربی تخمین این پارامتر)د حسا.یت
مدل و دبی پیک طراحی نس ت ب ه ای ن تغیی رات تعی ین
شده ا.ت برای برر .ی حسا .یت عوام ل ب ا ثاب ت ن ه
داشتن همۀ عواملد یک عامل بین مر ت  30ت ا منف ی30
درصد تغیی ر داده ش د م دل  .یالب طراح ی بیش ترین
حسا.یت را به مقدار بارش طراحی دارد ب ه گون های ک ه
مطابق جدول 4د با  30درصد تغییر در آند مقادیر  .یالب
 40درصد تغییر میکند این مورد که نشان دهن دۀ تغیی ر
اقل یا و پتانس یل ب ارش ح داکرر در حوض ه ا .ت ت ابآ
پراکنش ایس ت اهه ای ث اتد ن وع ب ارش (بارن دگی و آب
معادل بر )د نوع ال وی رگ ارد روش ت دیل بارش به بارش
جریان.ازد ال وی تلفاتد نوع توزیآ آم اری منتخ بد روش
میان ینگیرید شدت بارش و منحنیه ای م دت -عم ق و
.طح (نمایندۀ مرکز رگ ارهاد یکنواختی پخش در حوضه)د
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نوع بزرگی .د و دورۀ بازگشت طراحی .رریز و ا.ت ب ا
توجه به حسا.یت و اینکه این عامل ب ه ط ور مس تقیا در
هزینۀ .د تأثیر میلیاردی داردد نیاز به بیش ترین دق ت در
تعیین آن ا.ت
دومین عامل مق دار ش مارۀ منحن ی ( )CNا .ت ک ه
نمایندۀ تلفات ب ارش و ب ارش م ازاد جری ان .از حوض هد
نفوذپذیری خا د پوشش گیاهید گروه هیدرولو یک خا د
تغییر کاربری اراضی ا.ت مطابق نتایج بهد.تآمدهد با 30
درصد تغییر در آند .یالب  25درصد تغییر میکند
عامل زم ان تمرک ز و زم ان ت أخیرد ت ابآ خصوص یات
فیزیکی حوضه ا.ت و در مراح ل بع دی حسا .یت ق رار
دارندد بهطوری که با  30درصد تغییر در آند .یالب حدود
 8درصد تغییر میکند
شایان ذکر ا.ت که زمان تأخیر آبراهه رفت ار خط ی و
زمان تأخیر حوضه رفتار غیرخطی نشان میدهند در زمان
تأخیر حوضه در برآورد پایین (تخمین کمتر از حد واقع ی)
خطای زیادی حدود  16درصد ایجاد میکندد در حالی ک ه
مقدار برآورد بیشترد این مقدار برابر  5درصد ا.تد به ای ن
معنا که اگر مقدار زمان تمرکز حوضه کمت ر ب رآورد ش ودد
مقدار خطا در .یالب طراحی خیلی بیشتر خواهد بود این
عام ل نماین دۀ مشخص ات فیزیک ی حوض هه ا ب هعن وان
معیارهای کامل حص ول از وض عیت حوض هه اد م یتوان د
پارامترهای مهمی را برای نیازه ای طراح ی در اختی ار م ا
قرار دهد خصوصیات فیزیکی حوضه روی ضرایب رواناب و
شدت و ضعف دبی .یالبها و بیالن آبی یک حوضه ت أثیر
فراوان ی دارد مشخص ات فیزیک ی ان دازهگی ری و
ا.تخراجشده در را.تای نیاز طرحد مساحتد محیطد شکل
حوضهد طول و شیب آبراهۀ اصلید شیب متو .ط حوض هد
منحنی هیپسومترید ارتفاع متو.ط حوض ه مق ادیر زم ان
تأخیر و زمان تمرکز حوضه را تحت ت أثیر ق رار م یده د
.رعت حرکت آب روی .طح خا د .رعت حرکت شیاری
و .رعت حرکت آبراه های عوام ل مس تقیا تعی ین زم ان
تأخیر و تمرکز حوضه و آبراهه هستند ک ه اهمی ت زی ادی
در مقدار .یالب طراحی دارند
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درصد تغییر

پارامترها

 CNحوضه

(مترمکعب بر ثانیه)

دبی پیک طراحی سرریز

دبی پیک طراحی سرریز

(مترمکعب بر ثانیه)

زمان تأخیر رودخانه

عوامل متعددی در فرایند روندیابی .یالب تأثیرگذار ا .ت
که هریک وزن خاصی در کاهش پی ک  .یالب ع وری از
 .رریز دارن د در تحقی ق حاض ر  .عی ش د ای ن عوام ل
شنا.ایی و آنالیز حسا.یت پارامترهای مؤثر ب ر رون دیابی
.یل در مخزن .د .ردشت برر.ی شود تأثیرگذاری ای ن
عوامل و حسا.یت آن در هیدروگرا ع وری .ؤال اص لی
تحقیق حاضر بود که .عی ش د ب ا توج ه ب ه اطالع ات در
د.ترس جواب قابل ق ولی به هریک داده ش ود در ش کل
5د هیدروگرا مش اهداتی و برآوردش ده در م دل ب ارش-
رواناب حوضۀ گالس ارائه شده ا.ت
 مقایسۀ نتایج بهد.تآمده از روندیابی مخ زن  .د
.ردشت با  .ناریوهای مختل ف نش ان داد وج ود
.دهای باالد.ت و نیز پر و خالی بودن مخزن .دد
همچنین باز و بسته بودن تخلیهکنند ۀ تحتدن ی اثد
بسینر معننداری در هی روگ اف خ وجی س ریز دار .
 نتایج ش یه.ازی در زنگآباد با ض ریب ن ش براب ر
 0/8خوب ولی در درابکا و بریس و ب ا ض ریب ن ش
حدود  0/55در حد قابل ق ول ا.ت ب رای ارتق ای
کیفی ش یه.ازید  .ه عام ل  CNو زم ان ت أخیر
می ان حوض ۀ بریس و و زم ان حرک ت  .یالب در
آبراه ۀ گ الس بهین ه .ازی ش ده و ای ن مق ادیر

زمان تأخیر حوضۀ

(دقیقه)

نتیجهگیری

بریسو( -دقیقه)

-5
-10
-20
-30

63/65
60/3
53/6
46/9

4082
3914
3514
3110

949
899
799
699

4307
4366
4474
4571

1500
1421
1263
1105

4273
4307
4528
4923

296
281
250
218

3968
3692
3183
2652

(مترمکعب بر ثانیه)

بارش طراحی (میلیمتر)

دبی پیک طراحی سرریز

0

67

4246

999

4246

1579

4246

312

4246

30
20
10
5

(مترمکعب بر ثانیه)

5289
4956
4607
4428

1299
1199
1099
1049

3852
3986
4120
4184

2053
1895
1737
1658

4040
4126
4193
4224

406
374
343
328

5908
5341
4794
4519

87/1
80/4
73/7
70/35

دبی پیک طراحی سرریز

جدول  .4مقادیر آنالیز حساسیت سیالب طراحی سد سردشت

وا.نجی شدند تغییر پارامترهای درابک ا ب ه دلی ل
ک وچکی هی دروگرا ت أثیر ن اچیزی داش ته و
چشاپوشی شد
 شمارۀ منحنی یا CNد نمایندۀ تغییر کاربری اراضی از
جن لی و مرتآ به کشاورزی در منطقه ا .تد ب ا 30
درصد تغییر در مقدار آن  .یالب  25درص د تغیی ر
میکند ای ن عام ل اگرچ ه در آورد و برداش ته ای
رودخانه میتواند تأثیر زیادی داش ته باش دد ول ی در
.یالبهای بزرگ رابطۀ تقری اً خطی دارد
 وجود .د .یلوه در باالد .ت حوض ه مق دار دب ی
هی دروگرا خروج ی  .د .ردش ت را از 2557
مترمکع ب ب ر ثانی ه ( .ناریوی اول) ب ه 2469
مترمکعب بر ثانیه (.ناریوی دوم) یعنی حدود 3/5
درصد کاهش داد و نیز پر و خالی بودن مخزن .د
مقدار دبی خروجی  .د را از  2469مترمکع ب ب ر
ثانیه (.ناریوی دوم) به  2045مترمکعب ب ر ثانی ه
(.ناریوی پنجا) یعنی ح دود  17درص د ک اهش
داد و نیز ب از ب ودن تخلی هکنن دۀ تحت انی مق دار
هی دروگرا خروج ی از  .رریز را از 2469
مترمکع ب ب ر ثانی ه ( .ناریوی دوم) ب ه 937
مترمکعب بر ثانیه (.ناریوی .وم) کاهش میدهد
 پیشنهاد میشود در تمامی  .دها ق ل از اح دا
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.د در مطالعاتد آنالیز حسا.یت روی پارامترهای
مؤثر ازجمله مق دار ب ارش طراح ید  CNحوض ه و
زمان تمرکز و زمان تأخیر حوضه و صورت گرفته
و نیز روندیابی مخزن .د با وجود .دهای باالد.ت
و بدون .دهای باال و نی ز ب ا مخ زن پ ر و مخ زن
خالی و با تخلیهکنندۀ تحتانی و بدون تخلیهکنندۀ

تحت انی ص ورت ب ی رد ت ا ب ا ب ه د .ت آوردن
هی دروگرا خروج ی واقع ی ابع اد  .ازهه ای
هی درولیکی  .د بهین ه ش ود بحران یت رین و
اقتصادیترین .ازهها بر ا.اس آن انتخاب شود در
این صورتد ریسک خطرهای احتمالی تخریب  .د
و .ازههای هیدرولیکی کاهش مییابد
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