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 چکیده

های احداث سازهمنطقه،  کیدر  البیکنترل س یها نمودن پروژه یو اقتصاد خسارات ناشي از سیلمنظور کاهش  به

 یها از راه يکباال امری ضروری است. ی خیزیهایي با پتانسیل سیلدر مکان داریانجام عملیات آبخیزو مناسب 

 نیا ر. دباشد يم يخروج البیآن در س یها حوضهریمشارکت ز هنحو يابیحوضه و ارز یساز هیمناطق، شب نیا شناسایي

و مدل   ArcGISیيایسامانه اطالعات جغراف افزارنرم استفاده ازبا بهار -همدانحوضه  يکیدرولوژیه یواحدها ،پژوهش

ها در  شاخص نیا راتییتغ هنقشمحاسبه و خیزی سیل هایسپس شاخص د.شی ساز هیشب HEC-HMS يکیدرولوژیه

ر بر دبي اوج سیالب شناسایي و های هیدرولوژیکي مؤثها، واحدآن بررسي و سهیمقاشدند. با  استخراج ها رحوضهیز

خیزی نشان دادند که های سیلیابي حاصل از شاخصمکان. بندی شدندمنظور اجرای عملیات آبخیزداری اولویت به

نتایج نشان تحلیل  حوضه دارند. البیس ي اوجسهم را در دب نیکمتر آغاج قره هحوضزیر و نیشتریب گیبهادرب هحوضزیر

 حوضه ندارند. يخروج لیس اوج بر یشتریب ریدارند، لزوماً تأث یشتریب مساحت یا روانابکه  یيها رحوضهیز که داد

های هیدرولوژیکي شناسایي شده در این های هیدرولیکي مناسب در واحدهای مدیریتي و احداث سازهاجرای برنامه

 .طور محسوسي کاهش دهد بهار را به-همدان تواند خسارات سیالب در حوضهمي ،پژوهش

 

 ArcGIS ،  HEC-HMSسازی، کنترل سیالب، شبیه خیزی،سیل هایشاخص کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

شده پیرامون بالیای طبیعي  نتایج مطالعات انجام

دهد که سیالب، از لحاظ فراواني و میزان نشان مي

 خسارت وارده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده

(. شناخت Khosroshahi ،1002و  Saghafian) است 

ریزی، کنترل و برنامهمنظور  طبیعي به دقیق این پدیده

داری و آبخیزبرداری بهینه از آن، مسئله مهمي در بهره

است. در این ارتباط  حفاظت از منابع آب و خاک

خیز در درون حوضه دارای شناسایي مناطق سیل

زیرا انجام عملیات اجرایي و  .باشداهمیت بسیاری مي

پذیر تنها امکان کنترل سیل در سراسر حوضه نه

ای نیز کننده اثرات تشدید ،لکه ممکن استنیست، ب

، Khosroshahiو  Saghafian)باشد  داشته در بر

1002). 

آگاهي از میزان وقوع سیالب و بررسي رفتار آن 

کافي از وضعیت و اطالعات نیازمند وجود آمار 

. در باشدها ميهیدرولوژیکي حوضه و دبي رودخانه

 به توجه ها بازیرحوضه سطح تحقق این هدف در ،عمل

___________________________ 
 irrigation_razavian@yahoo.com :اتمسئول مکاتب* 



 101/   بهار - همدان حوضه در البیس اوج يدب بر مؤثر يکیدرولوژیه هایواحد یيشناسا

 اطالعات و آمار سنجي و نبودآب هایایستگاه کمبود

سیل در مناطق فاقد جریانات دائمي  از شده ثبت

 خیزیشدت سیل تواننمي ،بنابراین .باشدمقدور نمي

 هایداده تحلیل و تجزیه از تنهایي به را هازیرحوضه

 نمود. استنتاج موجود

 مدل هیدرولوژیکي گیریکارامروزه به  لذا 

مرکز هیدرولوژی  وسیله ، که به HEC-HMSتوزیعي

 رواناب-یند بارشافر بررسيمنظور  به مهندسي آمریکا

توزیع مکاني خصوصیات بارش و  سازیشبیهاز طریق 

. این باشدسودمند مي آبخیز تهیه شده، بسیار حوزه

هم  تم بهسعنوان یک سی بهحوزه آبخیز را  ،مدل

-که هریک جنبهدهد  هایي نمایش ميپیوسته با مؤلفه

رواناب را در داخل بخشي از حوضه -یند بارشای از فرا

شود،  عنوان زیرحوضه در نظر گرفته مي که معموالً به

، Flemingو  Scharffenbergerکند )سازی مي شبیه

 کاربرد سامانه اطالعات جغرافیایي ،همچنین(. 1002

ArcGIS ،های منظور نمایش و تجزیه و تحلیل داده به

عملکرد  مکاني در بسیاری از مطالعات مانند نحوه

  باشد.ابزاری کارآمد مي ،سیستم هیدرولوژیکي منطقه

Mirzakhan (1003)،  در تحقیقي تحت عنوان

روش  واناب بهر-بارشسازی شده  مقایسه مدل شبیه

یز خآب زهدر حو HEC-HMSبا مدل  سطح-شیب

جاغرق استان خراسان نشان داد که دبي سیل برآورد 

 -و روش شیب HEC-HMSشده از مدل کامپیوتری 
داری با یکدیگر ندارند. سطح تفاوت معني

Khosroshahi (1003)،  به کمک مدلHEC-HMS  و

ها، با استفاده از روش تکرار حذف انفرادی زیرحوضه

بندی ه آبخیز دماوند را اولویتزخیز در حومناطق سیل

 افزاربا استفاده از نرم ،Montazeri (1002)نمود. 

ArcGIS  حوضه کارده در  يدروگرافیات هیخصوص

دروگراف واحد یو ه. ادست آورد هشمال خراسان را ب

دروگراف واحد یه یپارامترها وکالرک  یا لحظه

محاسبه نمود.  را GIUH یژئومورفولوژ یا لحظه

Maryanaji  وMaarofi (1002)،  ازArcGIS  و روش

SCS چای استفاده  یز قرهخه آبزبرای برآورد رواناب حو

نموده و نشان دادند که انطباق بسیار زیادی بین نقشه 

 مدل رقومي و عمق جریان وجود دارد.

Radmanesh  وPorhemat (1006)، مدل HEC-

HMS  یني سیالب حاصل از بارش در ب را برای پیش

زرد مورد بررسي قرار دادند و با یز رودخه آبزحو

سازی شده شبیه ای وهای مشاهده بررسي هیدروگراف

اوج،  دبي اختالف زماني در رسیدن به که دریافتند

 Azagra. باشدمساوی یا کمتر از یک ساعت مي

رواناب در حوضه رودخانه -روند تبدیل بارش ،(3332)

سازی شبیه HEC-HMS مدل گوادالوپ را با استفاده از

در مناطقي که اطالعات  که نمود. این محقق نشان داد

میداني مناسب در دسترس نیست، سامانه اطالعات 

تواند ابزار مناسبي برای تعیین جغرافیایي مي

 خصوصیات حوضه باشد. 

Christopher ( 1003و همکاران)، جاد یمنظور ا به

 HEC-GeoHMS شبکه تحلیل هیدرولوژیکي از مدل

-ه آبخیز باالدست رودخانه سنزحو در  HEC-HMSو

های توزیعي، نیمه توزیعي و مدلو نیز از جاکینتور 

سازی هیدروگراف سیل منظور شبیه یکپارچه به

که ایشان نشان داد  نتایج .کردند استفادهخروجي 

ای و های منطقي با سیالب مشاهدهسازی جوابمدل

نتایج  ،همچنین دهد.حجم کل رواناب نشان مي

در  ،(1031و همکاران ) Soleimani sardoمطالعات 

بیانگر نقش   HEC-HMS حوضه سد جیرفت با مدل

 ها در مقدار دبي خروجي و افزایشمهم سرشاخه

سمت باالدست  دست بهخیزی از پایینمیزان سیل

منظور  ، به(1031و همکاران ) Kazemiحوضه است. 

و   GISدامغان از شرق خیزمناطق سیل بندیپهنه

HEC-HMS  .استفاده نمودند 

 در ها پژوهش مشارکت هر یک از زیرحوضه این در

 واحد سیل روش پاسخ استفاده از خروجي با سیل

بندی شدند. نتایج این اولویت هامشخص و زیرحوضه

 موقعیت روندیابي آبراهه و که تحقیق نشان داد

 سیل بر موثر ها از عوامل مهمحوضهرهندسي زی

 خیزی باو الزاماً تناسبي بین سیل حوضه است خروجي

که از  طور حداکثر زیرحوضه وجود ندارد. همان دبي

آید، تلفیق سیستم اطالعات بررسي منابع بر مي

تواند ابزار های هیدرولوژیکي ميجغرافیایي و مدل

آبخیز  های مرتبط با مدیریت حوزهمناسبي در پژوهش

 باشد.

بندی  با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه پهنه

 لپنج استان در طو ،مجموع های ایران، در سیالب

های اخیر از نظر میزان خسارات در اولویت سال
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خوزستان، خراسان، کرمان،  ترتیب باشند که به مي

در بیشتر  (.Jabbari ،1002) باشند مي النگی و همدان

مطالعات صورت گرفته در زمینه کنترل سیل در ایران، 

صورت یکپارچه و  همحاسبه دبي سیل در حوضه، ب

بدون لحاظ تغییرات مکاني پارامترهای فیزیوگرافي و 

و همکاران،  Alvankar) باشد بارش در منطقه مي

تولید شده در  . در این حالت اثر متقابل رواناب(1006

تأثیر  ،ها روی یکدیگر و همچنین سطح زیرحوضه

منظور  شود. لذا به یابي رودخانه، نادیده گرفته مي روند

ریزی در کاهش اثرات سیل در سطح حوضه و  برنامه

های کنترل سیل، نیاز به  اقتصادی نمودن پروژه

بندی این مناطق  خیز و اولویت شناسایي مناطق سیل

 باشد.  مي

یل با توجه به اهمیت س پژوهشدر این  ،بنابراین

بهار که -همدان هخصوص حوض در استان همدان و به

د تا شخیز استان است، سعي  های سیل یکي از حوضه

 جغرافیایي طالعاته اسامان افزارنرم به کمک تلفیق

ArcGIS هیدرولوژیکي مدل و HEC-HMS   حوضه را

 مشارکت میزانتر تقسیم و  های کوچک به زیرحوضه

د. امید است شوخروجي حوضه تعیین  سیل در ها آن

مؤثر بر دبي اوج  های هیدرولوژیکيواحدیابي با مکان

بتوان به الگویي روشن در  ،بهار - همدان حوضه سیالب

 های کنترل سیل در بندی مکاني و زماني پروژه اولویت

 دست یافت. حوضه این

 

 ها مواد و روش

بهار در  آبخیز همدان زهحو :پژوهشمنطقه مورد 

 با مختصات جغرافیایي مرکزی استان همدان هناحی

 33´تا  32° 32´و شرقي طول  22° 20´تا  °22 00´

. مساحت (3)شکل  است واقع شدهشمالي عرض  °32

 2/31باشد که مربع مي  کیلومتر 23/1203این حوضه 

دهد.  درصد مساحت استان همدان را تشکیل مي

-متر و پست 3220حوضه  نقطه در اینترین مرتفع

 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.  3602آن  ترین نقطه
میلیون  2/126رواناب ساالنه این حوضه برابر 

درصد حجم  30 باشد که حدودمترمکعب مي

ترین  عمده های استان همدان است. رواناب

که از ارتفاعات شمالي  های این حوضه رودخانه

آباد،  آبشینه، عباس ،گیرند مي سرچشمه های الوند کوه

نیز  از ارتفاعات غربي دشت. هستند مریانج و صالح آباد

گیرند.  آغاج سرچشمه مي بهادربیگ و قرههای رودخانه

هم   های مرکزی دشت به ها در قسمتاین رودخانه

رود را  نام سیمینه پیوسته و رودخانه اصلي حوضه به

مدتاً در بخش دهند. این رودخانه ع تشکیل مي

درجه( جریان  0-3ای با شیب کم تا متوسط ) کوهپایه

شمال حوضه خارج  در آباد از تنگه کوشک و دارد

میزان بارش در  و بیشترین کمترین ،د. همچنینشو مي

 باشد مي متر میلي 2/203و  0/132ترتیب  آن به

(Maryanaji  وMaarofi ،1002). 

 
 بهار - موقعیت جغرافیایي استان همدان، حوضه مطالعاتي همدان -1 شکل

 

 پژوهشروش 

برای  ،پژوهشدر این : هازیرحوضه تعیین محدوده

 ها از ابزار جانبيها و تفکیک زیرحوضهشناسایي آبراهه

ArcHydro13 در محیط ArcGIS9.3 شد. این  استفاده

است با دقت مورد نظر کاربر، از طریق  برنامه قادر

های هر ناحیه و با توجه القعر ها در خطشناسایي آبراهه



 102/   بهار - همدان حوضه در البیس اوج يدب بر مؤثر يکیدرولوژیه هایواحد یيشناسا

 ها بپردازد.ها، به تفکیک زیرحوضهبه جهت شیب آن

مذکور، حوضه مورد مطالعه  برنامهلذا با به کارگیری 

زیرحوضه تقسیم و مشخصات  33به  1 مطابق شکل

استخراج   ArcGIS فیزیوگرافي هر کدام در محیط

 ،همچنین ارائه شده است. 3 نتایج در جدول و دهش

-ها و اولویتالب در زیرحوضهیس یساز هیمنظور شب به

 يخیزی نیاز به نقشه رقومها از لحاظ سیلبندی آن

و  Saghafian) باشدمي( CN)شماره منحني 

Farazjoo ،1000)ه یق دو الین مرحله با تلفی. در ا

جدول  ArcGISبرنامه  وسیله به ياراض یخاک و کاربر

کمک آن نقشه  ایجاد و به مربوط به شماره منحني

 (.3 )شکل تهیه شد CN يرقوم
 

 هازیرحوضه مشخصات فیزیوگرافي -1 جدول

 شماره

 زیر حوضه

 مساحت

 )کیلومتر مربع(

 حداکثر ارتفاع

 )متر(

 متوسط ارتفاع

 )متر(

ارتفاع حداقل 

 )متر(

 شیب حوضه

 )درصد(

 طول آبراهه اصلي

 )کیلومتر(

3 22/363 1602 32/1022 3313 30/2 13/33 

1 31/363 3262 23/1213 3320 22/33 00/33 

3 36/13 3220 20/1630 1303 20/16 23/6 

2 23/21 3300 31/1332 3222 32/11 62/30 

2 62/123 1320 22/1022 3020 23/0 20/11 

6 0/12 1030 23/3263 3002 33/6 26/0 

0 63/103 1220 23/1321 3220 23/2 02/10 

2 30/100 1220 33/1020 3201 33/2 32/36 

3 21/330 1200 62/3233 3020 32/2 03/36 

30 32/16 1031 33/1022 3220 22/36 30/3 

33 00/32 3220 22/1226 1033 03/12 22/33 

31 23/22 3121 22/1012 3020 11/36 12/32 

33 20/332 3212 01/1130 3012 21/36 01/10 

32 20/332 1302 33/3206 3602 32/2 01/12 

32 22/112 3300 63/1313 3016 32/30 22/12 

36 32/61 3200 32/3033 3000 16/3 13/31 

30 03/326 1032 22/3022 3633 30/2 60/11 

32 23/332 1302 60/3023 3620 12/2 33/32 

33 33/133 1123 20/3232 3602 21/3 22/30 
 

 

منظور  در این قسمت به: توزیع مکانی و زمانی بارش

های حداکثر منطقه، با مراجعه به محاسبه بارش

ای غرب کشور، آب منطقهادارات هواشناسي و  سازمان

سنجي درون و بیرون محدوده مورد های بارانایستگاه

ها، مقادیر مطالعه شناسایي شد و با مطالعه آمار آن

ساعته ساالنه موجود استخراج 12های حداکثر بارش

د. پس از آن با بررسي کفایت اطالعات موجود در هر ش

ها، آزمون کفایت داده ها بر اساسایستگاه و ارزیابي آن

-3333ساله )30آماری  با طول پایه ایستگاه 36

کمک  قرار گرفت. در این مرحله بهید أیمورد ت (3360

ساله هر  12بارش با دوره بازگشت  SMADAمدل 

رابطه بین سپس  (.1 جدول)ایستگاه محاسبه شد 

د. در ادامه شها استخراج بارش و ارتفاع ایستگاه

، ArcGIS افزار نرم کمک رابطه استخراجي مذکور و به

الیه رستری مربوط تهیه شد و توزیع مکاني بارش 

منظور تعیین  به ،د. همچنینشدر منطقه تعیین طرح 

فراواني -مدت-های شدت از منحني بارش توزیع زماني

که از لحاظ موقعیت مکاني و ارتفاعي ایستگاه اکباتان 

شد.   استفادهدرون حوضه مناسب و قابل تعمیم است، 

یع مکاني بارش طرح در ترتیب توز به 2و  2های  شکل

را  منتخب زماني بارشبهار و الگوی -حوضه همدان

  .دنهد نشان مي
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 بهار -همدان  های درون حوضه زیرحوضه -2 شکل       

 
بهار -نقشه توزیعي شماره منحني حوضه همدان -3 شکل

  

 
 سنجي های باران مختصات ایستگاه -2 جدول

 نام

 ایستگاه

 طول جغرافیایي

 )درجه(

 عرض جغرافیایي

 )درجه(

 ارتفاع ایستگاه

 )متر(

 ساله12بارش 

 متر( )میلي

 3/61 3320 06/32 60/22 اکباتان

 26/26 3201 22/32 06/22 آغاجانبالغي

 32/26 3330 63/32 32/20 پیرعلي بابا

 23/23 3023 22/32 60/22 تویسرکان

 3/23 3200 32/32 06/23 درجزین

 3/22 3312 21/32 22/22 سرابي

 03/23 3223 21/32 26/22 سوالن

 2/03 3020 12/32 33/20 سیاه دره

 13/36 3061 36/32 00/22 آکند قره

 33/23 1020 32/21 63/22 قلعه جوق 

 23/22 3001 03/32 22/22 آباد کوشک

 01/03 3012 12/32 21/22 مالیر

 3/03 3003 10/32 21/22 نامیله

 00/60 3622 01/32 20/22 نهاوند

 66/22 3603 10/32 62/22 نوژه

 0/22 3023 22/32 23/22 )فرودگاه( همدان

 
سازی رواناب منظور شبیه به پژوهش،در این 

سطحي حوضه مورد مطالعه نسبت به بارندگي معین، 

 .شد استفاده HEC-HMSاز مدل هیدرولوژیکي 

 HEC-HMSها در محیط شمایي از تعریف زیرحوضه

پارامترهای  3 و جدول ه استدشآورده  6 شکلدر 

را  SCSروش انتخابي  مورد نیاز برای اجرای مدل به

چک دهد. الزم به ذکر است که با توجه به کونشان مي

مورد مطالعه، های منطقه بودن مساحت زیرحوضه

 منظور محاسبه زمان تمرکز از معادله کرپیچ استفاده به

 .(3)رابطه  شد
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3
0.3850.949( )

L
T c

H
    (3)  

طول مسیر  L(،ساعت)زمان تمرکز  Tc،که در آن

اختالف ارتفاع بین نقطه  Hو (کیلومتر)اصلي  آبراهه

 باشد. مي (متر) تمرکز تا بلندترین نقطه حوضه

 

 
 بهار -توزیع مکاني بارش طرح در حوضه همدان -4 شکل

 

 
بهار -الگوی زماني بارش طرح در حوضه همدان -5 شکل  

 

صحت  بایستي ،پژوهشبا توجه به هدف 

ها مورد ارزیابي  استخراجي زیرحوضه SCSپارامترهای 

قرار بگیرد. به همین منظور اقدامات واسنجي و 

ترتیب زیر صورت پذیرفت. ابتدا  اعتباریابي مدل به

های ساعتي ثبت شده در  کلیه سیالباطالعات 

. دشآوری  جمع 2جدول های هیدرومتری  ایستگاه

 ،شد رواناب استفاده -وقایع همزمان بارشسپس از 

سیالب ساعتي  عالوه بر موجود بودن کهبدین معني 

، )از شروع شاخه اوج تا پایان آن( طور کامل آن به

 دهشهای داخل حوضه ثبت  در تمام ایستگاهبارش آن 

با توجه به  بارش باشد. همان واقعه مربوط به ،سیالبو 

احراز ط فوق ایشر تمامي که در بسیاری از موارد این

آوری شده را  های جمع ، لذا بسیاری از سیالبنشد

 کار برد. واناب بهر-مدل بارشواسنجي توان برای  نمي

واقعه با شرایط الزم انتخاب  چهارتعداد نهایت در 

و  32/02/3322-30)واقعه  سه ، ازاین بین در و دش

 برای واسنجي و( 6/01/3326-2و  13-10/03/3326

استفاده یابي  برای اعتبار( 32/03/3326-36)واقعه از 

پارامترهای بهینه اعتباریابي )شماره  ،3 جدولشد. 

منحني، جذب اولیه و زمان تأخیر( را برای 

 دهد. های منطقه نشان مي حوضهزیر

های سیل مشاهداتي و هیدروگراف  پس از مقایسه

  SCS سازی شده و حصول اطمینان از مقادیرشبیه

ورودی، مدل هیدرولوژیکي حوضه برای تمام 

ها به ازاء  هر یک از آن برای بارش طرحها زیرحوضه

پیک  ، دبيکمک مدل بهاجرا و  سال 12برگشت   دوره

ها و روندیابي  و هیدروگراف سیل هر یک از زیرحوضه

های اصلي در رودخانه روش زمان تأخیر به موج سیالبي

ها تا خروجي کل حوضه از محل خروجي زیرحوضه

سپس در هر بار اجرای مدل، یکي از  د.شبرآورد 

صورت مشابه صورت  هها حذف و روندیابي ب هزیرحوض

کاهش در دبي اوج  میزان ،پس از آن گرفت.

هیدروگراف خروجي بر اثر حذف هیدروگراف 

بررسي میزان  منظور بهزیرحوضه محاسبه شد. 

ها بر دبي اوج خروجي و  تأثیرگذاری زیرحوضه

 شد  شاخص زیر استفاده دو ها، از بندی آن اولویت

(Saghafian  ،1002و همکاران) . 

i

i
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Q
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     (1)  

ام i خیزی زیر حوضهشاخص سیل  ifکه در آن، 

تغییر دبي  Q(، مترمکعب بر ثانیه بر کیلومتر مربع)

مکعب  متر)ام iاوج خروجي حوضه با حذف زیرحوضه 

( مربع کیلومتر)ام i حوضه مساحت زیر A( و ثانیه  بر
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 100     (3)  
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 .(1002و همکاران،  Saghafian )است ( مترمکعب بر ثانیه)دبي اوج کل حوضه  Q( و بر ثانیه

 
 ها زیرحوضه SCSپارامترهای  -3 جدول

 شماره

 زیرحوضه

 شماره

 منحني

 جذب اولیه

 متر( )میلي

 زمان تمرکز

 )ساعت(

 زمان تأخیر

 )دقیقه(

 بارش طرح

 متر( )میلي

3 03 3/32 32/1 2/32 2/60 

1 06 0/32 00/3 1/62 3/21 

3 02 2/36 23/0 2/33 2/22 

2 02 0/36 22/0 2/32 2/62 

2 02 2/36 13/1 3/31 3/26 

6 02 2/36 00/3 0/23 0/23 

0 01 6/33 23/1 0/30 0/23 

2 02 2/30 20/3 1/02 1/00 

3 01 3/33 33/3 2/00 3/23 

30 06 0/36 00/3 1/20 6/22 

33 00 3/32 32/0 3/32 3/02 

31 02 2/33 63/3 2/62 1/22 

33 02 6/33 06/3 2/00 3/60 

32 63 2/11 00/3 6/310 3/66 

32 00 6/32 31/1 3/33 0/302 

36 02 1/32 31/1 2/330 3/63 

30 63 3/13 23/1 3/63 2/66 

32 62 2/13 33/3 2/03 3/33 

33 62 2/13 16/3 2/20 3/21 

 

 
 HEC-HMS ها در شمای مدل زیرحوضه -6 شکل
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 های هیدرومتریمختصات ایستگاه -4 جدول

 نام

 ایستگاه

طول جغرافیایي 

 )درجه(

 عرض جغرافیایي

 )درجه(

 ارتفاع ایستگاه

 )متر(
 ایستگاهنوع 

طول دوره آماری 

 )سال(

 22 3درجه  3036 322/32 300/22 بهادربیگ

 22 1درجه  1022 066/32 222/22 تقسیم آب

 22 2درجه  3303 212/32 236/22 توئیجین

 30 2درجه  3363 030/32 023/22 کمر سیاه

 22 3درجه  3026 302/32 302/22 آباد صالح

 33 3درجه  3203 036/32 301/22 آغاج قره

 20 3درجه  3632 031/32 260/22 آباد کوشک

 22 2درجه  3333 013/32 633/22 یلفان

 

 بحثو  نتایج

طرف   دست به مناطق باالهای  در جریان انتقال دبي

های سیالبي ممکن  دلیل عبور از دشت پایاب حوضه، به

طور موقت  بخش قابل توجهي از حجم جریان به ،است

 .های سیالبي نگهداری شوند در بستر اصلي و دشت

 ،شودها ذخیره مياین بخش از دبي اوج که در کناره

 را کاهش داده و زمان پایه هیدروگراف را اوجارتفاع 

. اما چگونگي وقوع این وضعیت برای کندتر ميطوالني

همین منظور  ها یکسان نیست. لذا به تمامي زیرحوضه

ابي یهای داخل حوضه، روندبا حذف انفرادی واحد

اثر هر کدام از  چگونگي رواناب ناشي از بارش طرح و

  .ها در سیل خروجي از کل حوضه انجام گرفتواحد

ها در سیل خروجي حوضه  میزان مشارکت آن

 fi خیزی د و با توجه به معیار شاخص سیلشتعیین 

های زیرحوضه،  Fiخیزی درصد سیلو  آمده دست به

اعمال مدیریت  منظور بهخیزی   مولد از نظر سیل

با توجه به  3 و 2 های . شکلدشدنبندی اولویت

خیزی هر یک از  درصد سیلهای مذکور  شاخص

میزان  2 جدولو  مذکورها تحت بارش  زیرحوضه

ها در دبي اوج سیل مشارکت هر یک از زیرحوضه

د. مقایسه بین نده خروجي در بارش طرح را نشان مي

برای هر  fi خیزیو شاخص سیل Fi خیزی درصد سیل

 نشان داده شده 0 ها نیز در شکل کدام از زیرحوضه

 ست.ا
 

  
 ها زیرحوضه f خیزی و شاخص سیل F خیزیدرصد سیلمقایسه نتایج مربوط به  -7 شکل

 

اثر مساحت  f که در شاخص با توجه به این

زیرحوضه حذف شده و تأثیر عوامل مهم دیگر از قبیل 

خیزی اهمیت خود را بیشتر  نفوذ و بارش در سیل

ها از لحاظ  زیرحوضهبندی  لذا اولویت ،دهد نشان مي

گیرد. زیرا  خیزی مطابق با این شاخص صورت مي سیل

رفولوژیک و بارندگي نقش ودر واقعیت نیز شرایط م

 خیزی یک منطقه دارند. بسزایي در پتانسیل سیل

برای بارش طرح با دوره حاضر  پژوهشدر  ،بنابراین

  شد. از این شاخص بهره برده  ساله12بازگشت 
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 ها خیزی زیرحوضه نقشه شاخص سیل -8  شکل

 

 
 ها خیزی زیرحوضه نقشه درصد سیل -9  شکل

 f   خیزی و شاخص سیل  F خیزی روش درصد سیل دو خیزی به ها از لحاظ سیل بندی زیرحوضه اولویت -5 جدول

 شماره

 زیرحوضه

 مساحت

 )کیلومتر مربع(

 خیزیدرصد سیل

F 

 اولویت بر اساس
F 

 خیزیشاخص سیل

f 

 اولویت بر اساس

f 

3 22/363 662/2 0 133/0 30 

1 31/363 362/3 33 362/0 30 

3 36/13 006/0 32 303/0 32 

2 23/21 232/3 36 123/0 3 

2 62/123 220/6 2 322/0 32 

6 0/12 603/0 33 362/0 36 

0 63/103 020/3 31 301/0 33 

2 30/100 212/2 3 123/0 0 

3 21/330 323/1 32 320/0 32 

30 32/16 202/0 30 133/0 33 

33 00/32 323/3 32 322/0 2 

31 23/22 331/2 6 230/0 1 

33 20/332 100/2 3 332/0 6 

32 20/332 201/2 2 322/0 33 

32 22/112 32/10 3 630/0 3 

36 32/61 233/1 33 120/0 2 

30 03/326 26/2 30 330/0 31 

32 23/332 230/6 2 321/0 2 

33 33/133 26/31 1 336/0 3 

 

های مهار  های پروژه ترین پیش نیاز از جمله مهم

داری، شناسایي مناطق با  سیل و عملیات آبخیز

خیزی باال در داخل حوضه برای کنترل  پتانسیل سیل

یابي حاصل و مدیریت سیل در سرمنشأ آن است. مکان

برای بارش در تحقیق حاضر   f  خیزیاز شاخص سیل

 و گیحوضه بهادرب که نشان داد 2طرح، مطابق شکل 
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مترمکعب بر  301/0و  630/0ترتیب با  بهآغاج  قره

سهم را در  نیکمترو  نیشتریب ،بر کیلومتر مربع ثانیه

عوامل روندیابي،  حوضه دارند. البیس ي اوجدب

موقعیت مکاني و ترکیب عواملي چون نوع خاک، 

 پوشش گیاهي و سایر عوامل فیزیکي مانند شرایط

تواند در چگونگي  مي بستر رودخانه در باالدست

ها در سیل خروجي حوضه مؤثر  مشارکت زیرحوضه

که  یيها رحوضهیزکه  . تحلیل نتایج نشان دادباشد

 یشتریب ریدارند، لزوماً تأث یشتریب مساحت یا رواناب

های اجرای برنامه حوضه ندارند. يخروج لیس اوج بر

های هیدرولیکي مناسب در مدیریتي و احداث سازه

های هیدرولوژیکي شناسایي شده در این تحقیق، واحد

بهار  -همدان ز سیل در حوضهتواند خسارات ناشي امي

 طور محسوسي کاهش دهد. را به
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Abstract 

In order to reduce the losses caused by floods and economize flood control projects in 

an area, construction of appropriate structures and operating watershed practices in 

areas with high risk of flooding is essential. One of the approaches to identify high risk 

flooding regions is watershed simulation and evaluation of sub-watersheds participation 

in outlet discharge. In this research, hydrological units of Hamedan-Bahar basins were 

simulated using ArcGIS and HEC-HMS hydrological model. Then, flooding indexes 

were calculated and their changes in all sub-basins were mapped.Effective hydrological 

units on peak discharge were identified and prioritized for watershed management, by 

reviewing and comparing these indexes. Site selection of flooding indexes showed that 

Bahador Beyg and Qareh Aghaj sub-basins had the highest and the lowest effect on 

flood peak, respectively. Analyzing results demonstrated that sub-basins with large 

areas or with huge amount of runoff not necessarily cause more effect on flood peak. 

Performance of management practices and construction of suitable hydraulic structures 

in studied hydrological units efficiently reduce flood damages in Hamedan-Bahar basin. 

 

Key words: ArcGIS, Flood control, Flooding index, HEC-HMS, Simulation. 
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