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چکیده
سیالب های حاصل از رگیار یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی حوضه های آبخیز کشور است که همه ساله خسارات زیادی به بخشهای
مختلف وارد میکند از این رو ،برنامه ریزی و مهار سیالب برای کاهش خطرات احتمالی از اولویتهای ویژه محسوب میشود .از جمله اقداماتی
که برای کاهش خطر سیالب مطرح است ،مهار سیل در مناطق منشاء سیالب است ..هدف اصلی این پژوهش تعیین مناطق منشاء سیالب در
مقیاس زیرحوضه در حوضه آبخیز سد درونگر در استان خراسان رضوی است که با استفاده از مدل  ModClarkدر مدل  HEC-HMSانجام
شد .برای این منظور ورودیهای مدل با نرم افزار  ArcGISاستخراج شد و سپس مدل با  6واقعه رگبار و آبنمود متناظر واسنجی و
اعتبارسنجی شد .در مرحله بعد ،به منظور تعیین مناطق منشاء سیالب رگیارهای با دوره بازگشتهای  25 ،10و  50سال به مدل وارد شد و با
استفاده از شش شاخص سیلخیزی ،زیرحوضههای مختلف اولویت بندی شد .نتایج شبیهسازی مدل  HEC-HMSبا توجه به مقادیر NSE
(  0/797تا  0/2( RMSE ،)0/973تا  )0/4و  -23/14 ( PBIASتا  13/94درصد) داللت بر کارایی مدل در محدوده مطلوب تا بسیار خوب
دارد .نتایج اولویت بندی برای دوره بازگشت های مختلف نیز متفاوت بود اما در مجموع اختالف ،معنی دار نبود .در دوره بازگشت  25سال
زیرحوضههای 9 ،53و  56بیشترین مشارکت در دبی اوج حوضه و در دوره بازگشت  50سال زیرحوضههای 66 ،53و  37بیشترین مشارکت را
داشتهاند .زیرحوضه های  71 ،67 ،52 ،53 ،56 ،66و  9بر اساس هر  6شاخص مورد بررسی در طبقه بسیار سیل خیز قرار گرفته اند که می-
تواند به عنوان زیرحوضههای منتخب در برنامههای کنترل سیالب حوضه مد نظر قرار بگیرد.

کلید واژهها :اولویت بندی حوضه ،سیل خیزی ،ModClark ،پاسخ سیل واحد.HEC-HMS ،

* نویسنده مسئول051138805473 :

Email: m.azari@um.ac.ir

اولویتبندی مناطق منشا سیالب در حوضه سد درونگر با استفاده از مدلسازی هیدرولوژیکی

مقدمه
سیل از مهمترین مخاطرات طبیعی است که به دلیل موقعیت
خاص اقلیمی ،پستی و بلندی و رژیم بارندگی ویژه کشور،
آسیبهای جانی و مالی زیادی را در سالهای گذشته به بار
آورده است (کاظمی و پورهمت .)2021،مطالعات نشان
میدهد که در سالهای  1331تا  1340تعداد  201مورد سیل
در کشور به وقوع پیوسته در حالی که در سالهای  1361تا
 1370با افزایش دو برابری به  402مورد رسیده است
(شریف .)1381 ،سیالبهای بهار سال  1398از  31استان
کشور  25استان را تحت تاثیر قرار داد و منجر به آبگرفتگی
حدود  500هزار هکتار از اراضی کشاورزی ،تخریب و
آبگرفتگی مناطق مسکونی ،سازهها ،راههای ارتباطی و کشته
شدن حدود  100نفر از هموطنان گردید و خساراتی بالغ بر
 30تا  35هزار میلیارد تومان برجا گذاشت (وزارت کشور،
 .)1398از این رو ،برنامه ریزی و کنترل سیالب برای کاهش
خطرات احتمالی از اولویتهای سازمانهای مربوطه در
کشور میباشد که نیازمند مطالعه رفتار سیالب میباشد .از
جمله اقداماتی که برای کاهش خطر سیالب مطرح است،
مهار سیل در منشاء و مناطق سیل خیز میباشد .به طور کلی،
سیلخیزی میزان مشارکت زیرحوضهها در مقدار کل سیل در
خروجی حوضه تعریف میشود (ثقفیان و فرازجو.)1386 ،
به دلیل وسعت زیاد حوضههای آبخیز و محدودیتهای
اقتصادی و اجرایی ،کنترل سیل در سطح وسیع نه تنها عملی
نیست ،بلکه ممکن است اثرات معکوس داشته باشد (ثقفیان
و فرازجو .)1386 ،مطالعات مختلف بیانگر آن است که
شناسایی مناطقی که بیشترین نقش در ایجاد سیل در
حوضههای آبخیز را دارند ،برای کاهش خطرات سیل و
عملیات مهار سیل ضروری است (بهات و همکاران.)2014 ،
بر همین اساس ،شناسایی مناطق منشا سیل در یك حوضه،
برای اجرای عملیات کنترل و مدیریت سیالب از اهمیت
ویژهای برخوردار است (رضایی و همکاران.)1395 ،
برنامه ریزی برای شناسایی مناطق منشاء سیالب و کنترل و
مدیریت آن مستلزم درک دقیق فرایند بارش -رواناب است.
مدل سازی هیدرولوژی آبخیز یکی از روشهای اصلی برای
تعیین مناطق سیلخیز است (ژائو و همکاران:2019 ،
خسروی و همکاران .)2018 ،بدین منظور مدلهای
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هیدرولوژیکی مختلفی شامل مدلهای توزیعی ،نیمه توزیعی
و یکپارچه بکار گرفته شده است (ثقفیان و همکاران:2010،
بون :2000 ،منصوری و پیرمرادیان .)1397،مدلهای توزیعی
به دلیل اینکه فرایندهای هیدرولوژیکی را با لحاظ پارامترهای
مکانی و زمانی شبیه سازی میکنند توانایی تعیین مناطق
منشا سیالب را دارا میباشند (قویدلفر و همکاران.)2011 ،
مدلهای توزیعی در تلفیق با تصاویر ماهوارهای و دادههای
مکانی دقیق ،امکان شبیهسازی پاسخ یك حوضه آبخیز به
یك بارندگی با ویژگیهای خاص را فراهم میکند .در
مدلهای توزیعی با ساختار شبکهای ،یك حوضه آبخیز به
سلولهایی کوچکتر تقسیم میشود و پارامترهای مدل بر
اساس ویژگی فیزیکی حوضه ،نوع خاک و کاربری اراضی
موجود در آن سلول تعیین میشود.
در سالهای اخیر ،روشهای متعددی برای تعیین مناطق مولد
سیل در مطالعات مختلف به کار گرفته شده است .آذری و
همکاران ( )1387به منظور تعیین میزان سیالب خروجی و
میزان مشارکت زیرحوضهها در حوضه آبخیز جاغرق در
استان خراسان رضوی از مدل  HEC-HMSاستفاده کردند.
نتایج نشان داد که زیرحوضههای باالدست و یکی از
زیرحوضههای نزدیك به خروجی حوضه باالترین میزان
مشارکت در دبی و حجم کل سیالب را داشتهاند .همتی و
همکاران ( )2017با هدف تعیین شدت سیالب و تعیین
اولویت مناطق بالقوه تولید سیل بر اساس رویکرد پاسخ
واحد ،از مدل هیدرولوژیکی توزیع شده  ModClarkبرای
حوضه آبخیز قرانقو در استان آذربایجان شرقی استفاده
کردند .نتایج شاخص شدت سیالب نشان داد که زیرحوضه
آلملوچای مهمترین زیرحوضه از نقطه نظر مشارکت دردبی
اوج سیل است .رضایی و همکاران ( )2017با استفاده از
روش واکنش سیالب واحد و مدل توزیع شده

ModClark

مناطق منشا سیالب را در حوضه آبخیز خانمیرزا تعیین
کردند .نتایج نشان داد که مدل در پیشبینی میزان سیل و
تخلیه اوج خطای کمتری دارد و دوری و نزدیکی از
خروجی حوضه عامل تعیین کننده در میزان سیلخیزی
حوضه نمی باشد .همچنین رابطه خطی مثبت آماری معنی
داری بین مناطق منشا سیالب و عدد شماره منحنی ( )CNدر
هر سلول مشاهده شد .سامانتا و همکاران ( )2018از سنجش
از دور ،سیستم اطالعات جغرافیایی و نسبت فرکانس ()FR
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برای تعیین نقشه حساسیت سیل در گینه پاپوآ استفاده کردند.

بررسی قرار گرفته است و سایر معیارها مانند دبی ویژه و

در این مطالعه از ده متغیر مستقل (کاربری اراضی /پوشش

حجم رواناب تولیدی در واحد سطح مورد بررسی قرار

گیاهی ،ارتفاع ،شیب ،شاخص رطوبت توپوگرافی ،رواناب

نگرفته است .از این رو هدف این پژوهش بررسی کارایی

سطحی ،فرم زمین ،سنگ شناسی ،فاصله از رودخانه اصلی،

مدل  ModClarkدر برنامه  HEC-HMSو تعیین مناطق مولد

بافت خاک و زهکشی خاک) استفاده شد .نتایج نشان داد که

سیالب در بخشی از حوزه سد درونگر است و در مرحله

پارامترهای زهکشی خاک ،شیب ،ارتفاع و فاصله از رودخانه

بعد با استفاده از  6شاخص سیلخیزی ،رتبه بندی

اصلی بیشترین تاثیر در سیالب را داشتهاند .ملك و همکاران

زیرحوضهها انجام شد.

( )2020برای پیش بینی مناطق بسیار مستعد سیل در رودخانه
کویای حوضه بنگال در هند از مدلهای  KD ،FL ،AHPو
 LRدر منطقه بنگال از چهارده پارامتر موثر در ایجاد سیل

مواد و روشها

شامل شاخص  ،NDVIبارندگی ،شاخص قدرت جریان

منطقه مورد مطالعه

( ،)SPIکاربری اراضی و پوشش زمین ( ،)LULCشاخص

حوضه آبخیز این تحقیق بخش باالدست حوضه سد درونگر

رطوبت توپوگرافی ( ،)TWIزمین شناسی ،خاک ،شیب،

تا ایستگاه هیدرومتری محدتقی بیگ است که در شهرستان

ارتفاع ،تراکم زهکشی انحنای طرح ،انحنای مشخصات،

درگز در استان خراسان رضوی و در مجاورت مرز

جهت و فاصله از رودخانه استفاده کردند .اعتبارسنجی مدل

ترکمنستان قرار گرفته است .وسعت حوضه 941/1

با استفاده از منحنی  AUCانجام شد و مشخص شد روش

کیلومترمربع است که در این تحقیق به  74واحد

 LRدر مقایسه با  FL ،AHPو  KDدارای دقت بیشتری

هیدرولوژیك تقسیم شده است (شکل  .)1وضعیت

است .فتحعلی زاده و همکاران ( )2020به بررسی کارایی

توپوگرافی حوضه کوهستانی بوده و ارتفاع متوسط آن

مدل  HEC-HMSبه همراه روشهای مدل سازی

 1956متر است که از ارتفاع  990متر در محل خروجی

هیدرولوژیکی  HEC-GeoHMSبرای ارزیابی و شناسایی

حوضه تا ارتفاع  2922متر واقع در ارتفاعات شمال غربی

مناطق مستعد سیالب یا مناطقی که پتانسیل باالتری برای

حوضه متغیر است( شکل  .)1متوسط بارندگی ساالنه حوضه

تغییر بارندگی به رواناب دارند پرداختند .تجزیه و تحلیلها

 304/2میلیمتر و شیب متوسط برابر با  34/35درجه است.

نشان داد که شیب ،کاربری زمین ،پوشش گیاهی و فرم

بیش از  39درصد مساحت حوضه را مراتع متوسط و 21/1

زیرحوضهها به دلیل تأثیر بیشتر بر پارامترهایی مانند

درصد از مساحت را جنگلهای بسیار کم تراکم و کاربری

نفوذپذیری ،تلفات بارندگی ،زمان تأخیر و زمان تمرکز از

های اراضی کشاورزی ( 20درصد) ،مناطق مسکونی (4/1

اهمیت زیادی برخورداراند .اوسی و همکاران ( )2021از یك

درصد) و سایر کاربریها (  8/4درصد) در ردههای بعدی

روش مبتنی بر  GISبرای ترسیم مناطق مستعد سیل در منطقه

قرار دارند .شکل ( )1موقعیت حوضه مورد مطالعه را در

معدن تارکوا استفاده کردند .آنان نقشه مناطق مستعد سیل را

استان خراسان رضوی و کشور نشان میدهد.

با ادغام نقشه شیب و نقشههای شبکه جریان ایجاد نمودند.
نتایج نشان میدهد که در حدود  42/5درصد از منطقه مورد
مطالعه بسیار مستعد سیالب میباشد که عمدتاً از زمینهای
کشاورزی تشکیل شده است.
تاکنون روشها و مدلهای مختلفی برای تعیین مناطق
سیلخیز انجام شده است اما کارایی روشها در شریط
اقلیمی و محیطی متفاوت همچنان نیازمند پژوهشهای
منطقهای است .همچنین در مطالعات قبلی تنها برخی از
روشها مانند مشارکت در دبی اوج خروجی از حوضه مورد
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شکل  -1موقعیت حوضه آبخیز سد درونگر در استان خراسان رضوی و ایران

آماده سازی و اجرای مدل HEC-HMS
در این تحقیق از مدل هیدرولوژی توزیع مکانی

مدل ابزارهایی برای واسنجی خودکار و بهینهسازی پارامترها
ModClark

نیز قرار داده شده است (.)USACE, 2000

در برنامه  HEC-HMSاستفاده شد که توسط پیترز و ایستون

در این تحقیق برای تعیین تلفات از روش شماره منحنی

( )1996توسعه یافته است .برنامه  HEC-HMSبرای

شبکه بندی شده ،برای تبدیل بارش به رواناب از روش

شبیهسازی هیدرولوژی حوضه و فرآیند بارش-رواناب

 ،ModClarkبرای مدل جریان آّب پایه از روش

توسط مرکز مهندسی هیدرولوژی ارتش آمریکا حوزههای

و روندیابی رودخانه با روش  Lagانجام شد .بدین منظور

آبخیز درختی ارایه شده است ( .)HEC,2010این برنامه هم

نیاز به دادههای بارندگی و رواناب ،مدل ارتفاع رقومی

از مدل سازی یکپارچه و هم از مدلسازی توزیعی پشتیبانی

) ،(DEMکاربری اراضی ،پوششگیاهی و گروههای

میکند .این مدل برای شبیهسازی فرآیند بارش-رواناب در

هیدرولوژیکی خاک میباشد .جهت آماده سازی دادههای

طیف وسیعی از مناطق جغرافیایی و حوضههای متعدد از

ورودی در مرحلهی اول  DEMمنطقه با اندازه سلولی  30متر

حوضههای بزرگ رودخانهای تا حوضههای کوچك شهری

 ASTERاز سایت سازمان زمین شناسی آمریکا

قابل استفاده است (چادهاری و همکاران .)2014،مدل

HEC-

دریافت گردید و با استفاده از اکستنشن

Recession

)(USGS

HEC-GeoHMS

 HMSدارای سه بخش اصلی به نامهای مدل حوضه ،مدل

پیش پردازشهای اولیه برای استخراج زیرحوضهها ،مسر

بارش و مدل کنترل میباشد و همچنین دارای چندین

جریان حوضه و پارامترهای فیزیکی حوضه انجام گرفت .در

زیرمدل ازجمله نفوذ ،روندیابی جریان سطحی ،آب پایه و

مرحله بعد نقشه شماره منحنی شبکه بندی شده ،با استفاده از

روندیابی جریان رودخانهای برای شبیهسازی فرایندهای

نقشههای رقومی کاربری اراضی ،گروه هیدرولوژیکی خاک و

مختلف هیدرولوژیکی حوضه میباشد .برای شبیه سازی

پوشش گیاهی تهیه شد .این نقشهها از اداره کل منابع طبیعی

فرآیند بارش -رواناب ،دادههای اقلیمی مانند بارش روزانه،

و آبخیزداری استان خراسان رضوی دریافت شدند جدول()1

تبخیر و تعرق بالقوه ،میزان رواناب مشاهدهای و اطالعات

عدد شماره منحنی هر طیقه کاربری اراضی در گروههای

جغرافیایی حوضه مورد نیاز است .همچنین برای واسنجی

مختلف هیدرولوژیکی خاک را نشان میدهد.
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جدول  -1شماره منحنی طبقات مختلف کاربری زمین و گروههای هیدرولوژیکی
گروه هیدرولوژیکی خاک

کاربری زمین

درصد مساحت

جنگل کم تراکم

26.86

مرتع خوب

5.95

39

مرتع متوسط

39.86

42

69

مرتع ضعیف

9.4

68

79

86

کشت دیم

16.2

65

76

84

88

کشت آبی

0.85

65

75

82

86

باغ

0.74

36

60

73

79

روستا

0.14

38

39

40

41

در مدل  ModClarkبرای هر بازهی زمانی در مدل بارش-
رواناب باید یك نقشه شبکه بندی بارش در قالب یك فایل
 DSSبر اساس سیستم

)SHG(Standard Hydrologic Grid

معرفی شود که در این تحقیق از بازههای زمانی  15دقیقهای
استفاده شد .این بازه زمانی با لحاظ دقت زمانی قابل قبول
برای پیشبینی سیالب و همچنین امکانات نرمافزاری برای
انجام محاسبات انتخاب شد .بدین منظور ابتدا دادههای
بارش ثبت شده در  10ایستگاه باران سنج منطقه و ایستگاه
باراسنجی ثبات درگز و همچنین آبنمود سیالبهای ثبت

A
45

B
66

C
77

D
83

61

74

80

79

84
89

0.385

𝐿3

) 𝐻 ( 𝑇𝑐 = 0.885

رابطه ()1

برای محاسبه ضریب ذخیره از روش تجربی نش استفاده
شد (رابطه  )2که در آن  Aمساحت حوضه برحسب کیلومتر
مربع L ،طول آبراهه اصلی برحسب کیلومتر S ،شیب حوضه
و  Kضریب ذخیره برحسب ساعت میباشند .همچنین زمان
تاخیر هر زیر حوضه با استفاده از رابطه ( )3بدست آمد و
به مدل وارد شد (مهدوی.)1392 ،
رابطه ()2

شده در ایستگاه محمد تقی بیگ در خروجی حوضه ،از

1.2𝐴0.3
𝐿0.1 𝑆 0.3
𝑙 0.8 (𝑆+1)0.7

=𝐾

= 𝑔𝑎𝐿

شرکت آب منطقهای خراسان رضوی اخذ گردید .سپس با

رابطه ()3

بررسی دادهها ،رگبارهای منفردی که آبنمود سیالب کاملی

در رابطه ( Lag)3زمان تاخیر (ساعت) l ،طول جریان

داشتند ،انتخاب شد .سپس با استفاده از باران نگار ایستگاه

(فوت) S ،توان تلفات حوضه (اینچ) و  Yشیب متوسط

باراسنجی ثبات درگز باران نگار بارش برای رگبارهای

میباشد.

1900𝑌 0.5

منتخب در بازه زمانی  15دقیقه تهیه گردید و با استفاده از
آن نقشههای شبکه ای بارندگی برای واقعههای بارش-
سیالب ثبت شده تهیه شد .این نقشهها به صورت شبکهای
بوده که با استفاده از نرمافزارهای  HEC-GridUtil2.0و
 HEC-DssVue2.0.1فایلهای  ASCIIساخته شد و به
فرمت DSSتبدیل گردید.
برای محاسبه زمان تمرکز حوضه و زیرحوضهها ،از روش
کالیفرنیا به صورت رابطه ( )1استفاده شد (مهدوی.)1392 ،
در رابطه ( Tc )1زمان تمرکز به ساعت L ،طوالنیترین
مسیر جریان در داخل حوضه به کیلومتر و  Hاختالف ارتفاع
بین باالترین و پایین ترین نقطه حوضه بر حسب متر
میباشد.

آنالیز حساسیت ،واسنجی و اعتبار سنجی مدل
برای تعیین پارامترهای مناسب به منظور واسنجی مدل ،آنالیز
حساسیت مدل انجام شد .آنالیز حساسیت به این معنی است
که تغییر در متغیرهای مستقل (پارامترهای مدل) در یك
محدوده مشخص چگونه میتواند بر روی متغیرهای وابسته
(دبی سیالب) تأثیر بگذارد .به این منظور ،آنالیز حساسیت
برای پارامترهای شمارۀ منحنی ،زمان تاخیر ،ضریب ذخیره و
 CNRatioبه روش دستی انجام گرفت .به این صورت که
هر پارامتر  10 ،5و  15درصد تغییر داده شد و مقدار تغییر
آبنمود سیالب در خروجی حوضه تعیین شد .در این مطالعه
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Simple-Split

سیل واحد استفاده شد (ثقفیان و خسروشاهی .)2005،در

واسنجی مدل به صورت نیمهدستی با روش

 Sample Testانجام شد (اون و پارکین .)1996 ،در این

این روش با حذف هر زیرحوضه ،آبنمود سیل متناظر با

روش ،سیالبهای مشاهداتی به دو دسته تقسیم می شوند.

بارشهای طراحی برای هر یك از زیرحوضهها شبیهسازی

پارامترهای مدل با یك گروه از دادهها واسنجی شده ،و با

شد .در مرحله بعد وضعیت سیلخیزی حوضه با حذف

دادههای گروه دوم واسنجی میشود و درنهایت هیدروگراف

متوالی زیرحوضهها در هر بار اجرای مدل و برآورد میزان

مشاهدهای و هیدروگراف شبیهسازی شده با یکدیگر مقایسه

دبی خروجی و حجم سیالب کل حوضه تعیین شد (رضایی

میشود.

و همکاران .)2017،در نهایت اولویت بندی زیرحوضهها با

به منظور بررسی میزان کارایی مدل ،از شاخصهای آماری

رابطههای ( )7و ( )8انجام شد.

مجذور میانگین مربعات خطا ) ،(RMSEضریب نش-

رابطه ()7

ساتکلیف ) (NSEو درصد خطا ( )PBIASاستفاده شد که
به ترتیب در رابطههای ( )5( ،)4و ( )6ارایه شده است .در
این رابطهها  Qobsبیانگر دبی مشاهداتی و  Qsimبیانگر دبی
محاسباتی میباشد.
رابطه ()4
رابطه ()5

رابطه (])6

𝑛∑
) 𝑠𝑏𝑜𝑄(𝑖=1

F = ( 𝑄 ) × 100
𝐹

𝐴=𝑓

در رابطههای ( )7و ( F )8سهم مشارکت زیرحوضه در دبی
خروجی از کل حوضه ( ∆𝑄 ،)%میزان کاهش دبی در اثر
حذف زیرحوضه در خروجی کل حوضه ) Q ،(m3/sدبی

2
𝑛∑
) 𝑚𝑖𝑠𝑄𝑖=1(𝑄𝑜𝑏𝑠 −

𝑛
2
𝑛∑
𝑄(
) 𝑚𝑖𝑠𝑄𝑜𝑏𝑠 −
[∑𝑡=1
]
𝑄( 𝑛
2
̂
) 𝑠𝑏𝑜𝑄𝑡=1 𝑜𝑏𝑠 −
𝑛∑
) 𝑚𝑖𝑠𝑄𝑖=1(𝑄𝑜𝑏𝑠 −

رابطه ()8

𝑄∆

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

حداکثر لحظهای حوضه ) f ،(m3/sسهم مشارکت زیرحوضه

𝑁𝑆𝐸 = 1 −

از سیالب خروجی از کل حوضه در واحد سطح و

[ × 𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 = 100

A

مساحت زیرحوضه مورد نظر میباشند (ثقفیان و
خسروشاهی .)2005 ،سپس زیرحوضههای مختلف بر
اساس شاخصهای  6گانه رتبه بندی شدند و با استفاده از

تعیین مناطق منشاء سیالب
پس از واسنجی و اعتبارسنجی مدل به منظور تعیین مناطق
منشا سیالب از شاخصهای مختلف استفاده شد بدین
منظور ابتدا مقدار بارندگی ایستگاهها برای دوره

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن مورد مقایسه قرار
گرفت.

نتایج و بحث

بازگشتهای  25 ،10و  50ساله با استفاده از نرمافزار

واسنجی ،اعتبارسنجی و آنالیز حساسیت مدل

 SMADAبرآورد شد .سپس الگوی کلی رگبار منطقه بر

نتایج آنالیز حساسیت برای پارامترهای منتخب شامل زمان

اساس روش پیل گریم ( )1975با استفاده از  10رگبار 7

تمرکز ،زمان تاخیر ،ضریب ذخیره CNratio ،و شماره

ساعته (برابر با زمان تمرکز حوضه) در بازههای زمانی 15

منحنی نشان داد که پارامترهای مربوط به شماره منحنی

دقیقهای بدست آمد و نقشه سلولی بارندگی هر دوره

(نقشه شماره منحنی و  )CNratioبیشترین و ضریب ذخیره

بازگشت تهیه شد .سپس این رگبارها به مدل واسنجی شده

کمترین حساسیت را نسبت به تغییرات نشان دادند .غریب و

وارد شد و مدل اجرا گردید .شاخص های مورد استفاده در

همکاران ( )2018در حوضههای تنگراه و طالبی و همکاران

این پژوهش شامل :دبی سیالب در خروجی زیرحوضه،

( )1398در حوضه اسکندری هم شماره منحنی را

حجم سیالب در خروجی زیرحوضه ،دبی سیالب در واحد

حساسترین پارامتر مطالعه گزارش کردند .با توجه به نتایج

سطح و حجم سیالب در واحد سطح زیرحوضه و همچنین

آنالیز حساسیت و حساسیت ناچیز ضریب ذخیره ،واسنجی

میزان مشارکت در دبی و حجم سیالب هر زیرحوضه در

مدل با سایر پارامترهای حساس انجام شد .با توجه به مقدار

خروجی اصلی حوضه استفاده شد .برای تعیین مشارکت

متغیر آن در زیرحوضه های مختلف دامنه تغییرات و مقدار

زیرحوضه ها در محل خروجی حوضه نیز از روش پاسخ

متوسط پارمترها در جدول ( )2ارایه شده است .همچنین در
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جدول ( )3نتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدل برای وقایع

واقعههای بارش-رواناب مورد استفاده در واسنجی و

منتخب بارش و رواناب نشان داده شده است .در شکلهای

اعتبارسنجی نشان داده شده است.

( )2و ( )3نیز آبنمود خروجی حوضه برای هر یك از
جدول  -2مقادیر پارامترهای واسنجی شده در زیرحوضههای مختلف
پارامتر

بعد از واسنجی مدل

قبل از واسنجی
کمینه

بیشینه

میانگین

کمینه

بیشینه

میانگین

CNratio

0/1

0/14

0/115

0/115

0/115

0/115

زمان تمرکز ( ساعت)

0/2

4/68

1/39

0/654

3/310

1/411

CN

60

96/5

78/25

72/704

81/543

76/67

زمان تاخیر آبراهه( ساعت)

0/02

107

14/23

0/034

74/244

14/226

جدول  -3نتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدل  HEC-HMSبرای وقایع مورد استفاده
دبی اوج (مترمکعب بر ثانیه)

واقعه سیل

شاخصهای کارایی

زمان اوج سیالب

NashSutcliffe
0/943

0/2

74/3

76/7

10:00

10:15

0/798

0/4

13/94

92/6

91

01:00

01:15

0/908

0/3

-23/14

1377/12/02

88/4

84

10:00

10:15

0/973

0/2

-12/34

1371/03/18

110/6

107/5

16:30

16:30

0/826

0/4

-19/15

58

57/7

00:00

23:30

0/899

0/3

3/73

تاریخ

مرحله

1370/02/21
1371/02/23
1371/03/15

1381/02/14

واسنجی

اعتبارسنجی

مشاهداتی

شبیهسازی

مشاهداتی

شبیهسازی

49/2

48/6

16:00

16:15

RMSE

Percent
Bias
8/10

مقادیر  RMSE ،NSEو  PBIASبدست آمده با سطوح

واسنجی و ارزیابی مدل اختالف دبی اوج و زمان رسیدن به

ارزیابی ارایه شده توسط باربوسا و همکاران ( )2019مقایسه

اوج آبنمود در آبنمودهای مشاهدهای و شبیهسازی شده به

شد که با توجه به اینکه مقادیر  NSEاز  0/797تا 0/973

ترتیب به طور میانگین  1/3درصد و  20دقیقه میباشد

میباشد در محدوده بسیار خوب و مقادیر  RMSEکه از 0/2

(جدول  ،)2که با نتایج قویدل فر و همکاران (،)2011

تا  0/4بدست آمده در محدوده خوب و مقادیر  PBIASکه

پریسای و همکاران ( )1393مبنی بر کارایی خوب مدل

از  -23/14تا  13/94درصد قرار دارند در محدوده کارایی از

 HEC-HMSدر شبیهسازی دبی اوج به روش توزیعی

مطلوب تا بسیار خوب قرار گرفتهاند .نتایج میزان خطاها در

مادکالرک مطابقت دارد .مقایسه آبنمودهای مشاهدهای و

جدول ( )3نشان دهنده عملکرد خوب مدل میباشد که

شبیهسازی شده پس از واسنجی و اعتبارسنجی (شکلهای

نسبت به مطالعات مشابه در کشور دقت قابل قبولی دارد

( )2و ( ))3نشان میدهد که در اکثر موارد بازوهای

(قویدلفر و همکاران :2011 ،غریب و همکاران:2018 ،

باالرونده آبنمود محاسباتی بر آبنمود مشاهداتی تقریباً منطبق

کاظمی و پورهمت.)1399 ،

است و مقدار دبی پیك با توجه به تمایل به مقداری کم

نتایج حاصل از ارزیابی مدل  HEC-HMSنشان میدهد که

برآوردی تقریباً با هم مساوی هستند که نشاندهنده آن است

مدل در پیش بینی دبی اوج و زمان رسیدن به دبی اوج نتایج

که مدل به خوبی توانسته خصوصیات فیزیکی و پوشش

بسیار خوبی را ارائه مینماید ،به طوری که در مراحل

سطح زمین و ویژگیهای بارندگی را شبیهسازی کند .با این
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حال در بازوی پایین رونده آبنمودهای مشاهداتی و

همکاران )1388 ،و (پریسای و همکاران )1393 ،مطابقت

محاسباتی انطباق کاملی دیده نمیشود .با توجه یه این که

دارد .همچنین این اختالف در بازوها تا حدودی میتواند به

بازوی پایین رونده آبنمود بیانگر شرایط زهکشی حوضه

دلیل این باشد که دادههای مشاهداتی در بازههای  2ساعته

است و فروکش کردن سیل از نقطه عطف به بعد مستقل از

برداشت شدهاند در حالی که شبیهسازی در بازههای 15

خصوصیات بارش بوده (علیزاده ،)1387 ،این عدم انطباق

دقیقهای انجام گرفته است .با توجه به مقادیر ضریب ناش-

میتواند به نقشه نوع خاک ،گروههای هیدرولوژیکی خاک،

ساتکلیف برای رخدادهای بارندگی در جدول ( ،)3فرآیند

نقشه کاربری اراضی دریافتی و روش به کار رفته برای

واسنجی مدل قابل قبول بوده و بیانگر کارآیی مدل در شبیه

محاسبه تلفات بستگی داشته باشد که با نتایج (آذری و

سازی حجم رواناب و دبی اوج میباشد.
60

100

دبی (مترمکعب برثانیه)

شبیهسازی
مشاهده ای

40

60

30

40

20

20

10

0

0

زمان (ساعت)

زمان (ساعت)
100

دبی (مترمکعب برثانیه)

80

مشاهده ای

100
شبیهسازی
مشاهده ای

1371/03/15

دبی (مترمکعب برثانیه)
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شکل  -2آبنمود مشاهداتی و شبیه سازی مدل برای وقایع مورد استفاده در واسنجی مدل
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شکل  -3آبنمود مشاهداتی و شبیه سازی مدل برای وقایع مورد استفاده در اعتبارسنجی مدل
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نتایج تحلیل سیل خیزی زیرحوضهها

را در دبی خروجی دارند که میتواند به دلیل شیب نسبتا

در این مطالعه جهت تعیین شدت سیلخیزی از شاخصهای

کم ،خاک با نفوذپزیری باال و پوشش گیاهی خوب مراتع در

شاخص های دبی سیالب و حجم سیالب در خروجی هر

این زیرحوضهها باشد (ثقفیان ،فرازجو :1386 ،عفیفی،

زیرحوضه ،دبی سیالب و حجم سیالب در واحد سطح هر

 )1399همانطور که در شکل ( )4مشخص است زیرحوضه

زیرحوضه و همچنین میزان مشارکت در دبی و حجم

 3که بزرگترین حوضه از نظر وسعت بوده و در نزدیکی

سیالب در خروجی حوضه در واحد سطح استفاده شد .در

خروجی قرار دارد ،بر اساس شاخص میزان مشارکت واحد

جدول ( )4اولویت سیلخیزی زیرحوضهها بر اساس

سطح در دبی حوضه جزء زیرحوضههای بسیار کم خطر

شاخص مشارکت واحد سطح زیرحوضه در دبی و حجم

طبقهبندی شده است .در زیرحوضههای با سیلخیزی بسیار

سیالب خروجی حوضه ،برای دوره بازگشت های 25 ،10

زیاد درصد تشابه زیرحوضهها  60درصد میباشد اما زیر

و  50سال ارایه شده است .نتایج نشان داد که در دوره

حوضههای غیر مشابه همگی در دو دسته بسیار سیلخیز و

بازگشت  10سال زیرحوضههای 56 ،9و  28بیشترین

سیلخیز قرار گرفتهاند .این زیرحوضهها در مناطقی با

مشارکت و زیرحوضههای  69 ،44و  43کمترین مشارکت

پوشش گیاهی ضعیف ،خاک نفوذناپذیر و تغییر کاربری داده

در دبی اوج خروجی را داشتهاند .در دوره بازگشت  25سال

شده قرار گرفتهاند .زیرحوضههای  53 ،52و  71که در

زیرحوضههای 9 ،53و  56بیشترین مشارکت و

باالدست حوضه قرار گرفتهاند در همه دوره بازگشتها در

زیرحوضههای  69 ،44و  43کمترین مشارکت نسبت به

گروه بسیار سیل خیز قرار گرفتهاند که از دالیل اصلی آن

مساحت در دبی اوج حوضه را داشتهاند .در دوره بازگشت

میتوان به شیب بسیار زیاد ،خاک بسیار نفوذناپذیر و

 50سال زیرحوضههای 66 ،53و  37بیشترین مشارکت و

پوشش گیاهی ضعیف این زیرحوضهها اشاره کرد و این

زیرحوضههای  43 ،2و  44کمترین مشارکت نسبت به

مهم نشان دهنده آن است که فاصله از خروجی تاثیر چندانی

مساحت را در دبی کل خروجی حوزه را داشتهاند (شکل

در میزان مشارکت زیرحوضهها در دبی کل خروجی از

 .)4اولویت بندی از نظر حجم سیالب نتایج هماهنگتری را

حوضه ندارد .غریب و همکاران ( )1397نیز در مطالعهی

نشان میدهد به گونهای که اولویتهای اول تا سوم در دوره

خود به نتیجه ای مشابه رسیدند .مقایسه دبی و حجم

بازگشت های مختلف به یکی از سه زیرحوضه 66 ،53و

سیالب در شکلهای  4و  5نشان می دهد که با وجود

 37اختصاص دارد (شکل  .)5بر اساس نتایج بدست آمده از

برخی اختالفات در اولویت بندی به وسیله این دو معیار،

شکل ( )4زیرحوضههای با اولویت بیشتر در دوره بازگشت

پراکنش مکانی درجات مختلف خطر تقریبا هماهنگ

 10سال نسبت به دوره بازگشتهای  25و  50سال به

میباشد به گونهای که زیرحوضههای بسیار سیلخیز در

خروجی حوضه نزدیكتر میباشند که این امر در نتیجهی

مرکز و شمال غربی حوضه قرار دارند ،با این تفاوت که با

مقدار بارندگی کمتر در دوره بازگشتهای کمتر میباشد.

معیار دبی اوج بیشتر این زیرحوضه ها در مرکز و با معیار

این موضوع نشان دهنده آن است که برای کاهش اثر دبی

حجم اکثرا در شمال غربی حوضه قرار گرفتهاند .زیر

زیرحوضهها در خروجی حوضه باید دوره بازگشت معقولی

حوضههای جنوبی در هر دو معیار در دسته زیر حوضههای

را برای اجرای عملیات آبخیزداری در نظر گرفت تا کاهش

کم خطر و بی خطر قرار دارند.

خطرات سیل با اطمینان باالتری انجام گردد (معماریان و

در شکل ( )6نیز نتایج اولویت بندی زیرحوضهها با

همکاران .)1397 ،با وجود اختالف در ترتیب اولویت

معیارهای  6گانه برای دوره بازگشت  25سال به عنوان دوره

زیرحوضه ها ،مقایسه نتایج شاخصها برای دوره

میانه ارایه شده است .همچنین در جدول ( )5نتایج رتبه

بازگشتهای  25 ،10و  50سال مختلف داللت بر نبود

بندی زیرحوضه های مختلف با استفاده از آزمون همبستگی

تفاوت معنیدار دارد .همچنین زیرحوضههای بیخطر در

اسپیرمن مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج هر چند بیانگر

همه دوره بازگشتها کامالٌ مشابه بوده و کمترین میزان تاثیر

تفاوت و جابجایی زیرحوضههای با اولویت باال در شاخص

اولویتبندی مناطق منشا سیالب در حوضه سد درونگر با استفاده از مدلسازی هیدرولوژیکی
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های مختلف است اما مقایسه آماری با توجه به تعداد

خروجی اصلی حوضه مورد نظر باشد توجه به شاخصهای

زیرحوضه ( )N=74بیانگر عدم وجود اختالف آماری بین

مشارکت در دبی اوج و حجم کل اهمیت دارد .از نظر

رتبه بندها با روش های مختلف است .زیرحوضههای ،74

مشارکت در دبی سیل خروجی حوضه زیرحوضههای ،53

 53و  6که در حوضه پراکندهاند باالترین اولویت را از نظر

 9و  56اولویت باالتری دارند و از نظر مشارکت در حجم

دبی خروجی و حجم سیالب خروجی در زیرحوضه

سیالب کل ،زیرحوضههای  53 ،66و  37باالترین سهم را

داشتهاند(شکل ( )6الف و ب) .اما در شاخص دبی در واحد

دارند( جدول  .)4به منظور جمع بندی ،نتایج شاخصهای 6

سطح و شاخص حجم در واحد سطح ،زیر حوضههای ،66

گانه  15زیرحوضه که اولویت باالتری در هر شاخص

 53و  74به ترتیب اولویت اول تا سوم را در دبی اوج و زیر

داشتند مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که

حوضههای  66 ،53و  37باالترین میزان مشارکت در حجم

زیرحوضه های  71 ،67 ،52 ،53 ،56 ،66و  9بر اساس هر

سیالب زیرحوضه را داشتهاند ( شکل ( )6ج و د) .این

 6شاخص مورد بررسی در طبقه "بسیار سیل خیز" قرار

موضوع داللت بر این دارد که به منظور کاهش دبی اوج

گرفته اند .همچنین زیرحوضههای  55 ،54 ،4،37و  65در 5

سیالب در خروجی زیرحوضهها ،حداکثر تاثیرگذاری با

شاخص و زیرحوضههای  6و  12تنها در دو شاخص در

اجرای اقدامات کنترل سیالب در زیرحوضههای  66و 53

طبقه "بسیار سیل خیز" قرار گرفته اند.

قابل حصول است .اما در مواقعی که کنترل سیالب در
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شکل -4نقشه سیلخیزی حوضه برای رگبارهای با دوره بازگشتهای مختلف با شاخص مشارکت واحد سطح زیرحوضه در دبی اوج
سیالب

اولویتبندی مناطق منشا سیالب در حوضه سد درونگر با استفاده از مدلسازی هیدرولوژیکی
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شکل -5نقشه سیلخیزی حوضه برای رگبارهای با دوره بازگشتهای مختلف با معیار مشارکت واحد سطح زیرحوضه در حجم سیالب
جدول  -4اولویت سیلخیزی زیرحوضهها بر اساس شاخص مشارکت واحد سطح زیرحوضه در دبی اوج حوضه در دوره بازگشت
مختلف

اولویت

حجم سیالب

دبی اوج
 10سال

 25سال

 50سال

 10سال

 25سال

 50سال

1

9

53

53

53

66

66

2

56

9

66

66

53

53

3

28

56

37

65

37

37

4

64

66

71

37

65

67

5

63

52

9

9

67

54

6

25

71

52

54

54

65

7

53

28

67

67

9

55

8

52

63

56

12

55

9

9

71

11

28

56

12

52

10

15

64

3

52

6

12

11

11

37

55

28

52

4

12

23

3

63

55

71



13

19

6

64

71

4

68

14

6

13

56

56

15

31

4

28

28

15
67

25
11
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شکل  -6نتایج مربوط به اولویت بندی حوضه بر اساس شاخص های مختلف
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اولویتبندی مناطق منشا سیالب در حوضه سد درونگر با استفاده از مدلسازی هیدرولوژیکی
جدول  -5ضریب همبستگی اسپیرمن برای شاخصهای مختلف

دبی زیرحوضه

دبی

حجم سیالب

زیرحوضه

زیرحوضه

درصد کاهش دبی

درصد کاهش حجم

دبی در واحد

حجم سیالب در

حوضه در واحد

سیالب حوضه در

سطح

واحد سطح

سطح

واحد سطح

زیرحوضه

زیرحوضه

1.000

حجم سیالب زیرحوضه

0.988

درصد کاهش دبی حوضه در واحد سطح

1.000

0.654

0.690

1.000

0.786

0.824

0.844

1.000

دبی در واحد سطح زیرحوضه

0.742

0.766

0.824

0.975

1.000

حجم سیالب در واحد سطح زیرحوضه

0.774

0.813

0.838

0.993

0.978

درصد کاهش حجم سیالب حوضه در
واحد سطح

خود تولید میکنند ممکن است اولویتهای مختلفی را به

نتیجه گیری
در این مطالعه ،با مدلسازی هیدرولوژیکی در

1.000

HEC-HMS

و استفاده از روش  ،ModClarkزیرحوضههای آبخیز سد
درونگر با شش شاخص دبی سیالب و حجم سیالب در
خروجی هر زیرحوضه ،دبی سیالب و حجم سیالب در
واحد سطح هر زیرحوضه و همچنین میزان مشارکت در
دبی و حجم سیالب در خروجی حوضه در واحد سطح
استفاده شد .از نظر سیلخیزی اولویتبندی شدند بدین
منظور با رگبارهای با دوره بازگشتها  25 ،10و  50سال
میزان سیلخیزی زیرحوضههای مختلف مشخص شد .نتایج
حاصل از اولویت بندی زیرحوضهها نشان میدهد در دوره
بازگشتهای کوتاه اغلب زیرحوضهها در سیل خروجی
حوضه مشارکت کمی داشتهاند ،اما با افزایش دوره بازگشت
رگبار اولویتبندی زیرحوضهها ثبات بیش تری پیدا
میکنند .مطابق شاخص دبی و حجم سیالب در خروجی
حوضه در واحد سطح مشاهده شد که عالوه بر عوامل
زمینشناسی و پوشش گیاهی ،بین سیلخیز بودن
زیرحوضهها و شیب آنها ارتباط مستقیم وجود دارد و در
عمل موثرترین زیرحوضه در سیل خیزیحوضه ،دارای
بیشترین شیب متوسط میباشد اما این قاعده در مورد کم
اثرترین زیرحوضهها صادق نبوده و لزوما کمترین شیب را

خود اختصاص دهند .سیلخیزی زیرحوضهها عالوه بر اینکه
به مشخصات فیزیوگرافی ،ادافیکی و پوشش گیاهی حوضه
وابسته است به ارتباطات هیدرولوژیکی حوضه و زمان
تمرکز هر زیرحوضه نیز بستگی دارد .نتایج شاخصهای 6
گانه  15زیرحوضه که اولویت باالتری در هر شاخص
داشتند مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که
زیرحوضههای  71 ،67 ،52 ،53 ،56 ،66و  9بر اساس هر
 6شاخص مورد بررسی در طبقه "بسیار سیل خیز" قرار
گرفتهاند .از این رو نتایج مطالعه میتوان در برنامهریزی
عملیات کنترل سیالب در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود.
از آنجایی که روشهای زیادی جهت اولویتبندی زیر
حوضهها از لحاظ سیلخیزی وجود دارد پیشنهاد میشود که
اولویتبندی با سایر روشها نیز انجام گیرد و نتیجه آنها
جهت معرفی بهترین مدل مقایسه شود .نتایج پژوهش حاضر
مبتنی بر شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژی حوضه با مدل
 HEC-HMSاست که نتایج آن به کیفیت دادهها ،فرایند
واسنجی و اعتبارسنجی مدل و روشهای انتخابی بستگی
دارد .از این رو بررسی و مقایسه مدل های هیدرولوژیکی
دیگر با سایر روش های برآورد سیل خیزی در حوضههای
با آمار و اطالعات کامل تر توصیه میشود.

ندارند .بر اساس نتایج حاصل چنین استنباط گردید که

تشکر و قدردانی

بزرگترین و نزدیك ترین زیرحوضهها به خروجی و یا

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه فردوسی مشهد انجام

دورترین و کوچك ترین آنها ،لزوما بیشترین و کمترین اثر

شده است و دادههای مورد استفاده در این مطالعه از سازمان

را بر روی حداکثر دبی سیالب در خروجی حوضه ندارد و

آب منطقهای استان خراسان رضوی ،اداره کل منابع طبیعی

زیر حوضههایی که باالترین و کمترین دبی را در خروجی

خراسان رضوی و سازمان هواشناسی کل کشور دریافت
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