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 چکيده

شهمار  بهه  هاآنعنوان ابزاری برای بررسي میزان اثربخشي  هبوده، که ب اپروژهاجرای یکي از ارکان اساسي ارزیابي،  مقوله

عملیهات  اجرای در قبل و بعد از  ارزیابي پروژهمستلزم  ،آبخیزداری اقداماتخصوص در رابطه با  هانجام این مهم ب رود.مي

روش  شهود. ، کار ارزیابي با مشهکل مواجهه مهي   هایي که ارزیابي قبل از اجرا انجام نشده استدر حوضه آبخیزداری است.

ارزیهابي   با هدف پژوهشاین  .استهای ریاضي سازی حوضه با استفاده از مدلشبیه مسئلهعملي در برطرف نمودن این 

. صهورت ررفهت   دادآباد حوضه خیزیسیلبر روی تغییر رفتار حوضه در کاهش سیالب و  های ذخیره آبحوضچهتأثیر 

 و وضعیت ،آراهي از تعدادهای اجرا شده، و برداری و بررسي حجم عملیات سازه نقشه بر اساس در رام نخست روش کار

نتهایج   د.شنسبت به برآورد سیالب اقدام  HEC-HMS. در مرحله بعد با استفاده از مدل ریاضي باشدمي ها آن مشخصات

یي الزم بهرای  ااز کهار مهدل   ،سهازی شهده نشهان داد    های مشاهداتي و شهبیه  سازی و مقایسه هیدرورراف حاصل از شبیه

با محاسبه  .داردبه پارامترهای شماره منحني و تلفات اولیه حساسیت زیادی  بوده وسازی حوضه دادآباد برخوردار هیشب

دست مورد بررسي  و کاهش خطر سیالب برای اراضي پایین  رواناب و سیالب سازی ها در ذخیره حجم مخازن، قابلیت آن

ههای مهدل،    رربارهای طرح، با اعمال تغییرات ایجاد شهده در ورودی منظور تعیین پاسخ حوضه در مقابل  به قرار ررفت.

ساله در قبهل و بعهد از اقهدامات     011و  51، 25، 01، پنج، دوهای  سازی رفتار سیالب برای دوره بازرشت اقدام به شبیه

زم بهرای  ههای ذخیهره آب، از توانهایي ال    حوضهچه  ههای پهایین،  در دوره بازرشهت  نتهایج نشهان داد کهه    .شدآبخیزداری 

، اما بها افهزایش دوره بازرشهت، نقهش ایهن اقهدامات در مههار        سیالب برخوردارند دبي اوج سازی رواناب و کاهش ذخیره

متهر   میلي 02/03های احداث شده در مجموع قادرند روانابي با ارتفاع  حوضچهیابد. سیالب و کاهش دبي اوج کاهش مي

 نمایند.   کنترل  ذخیره و مترمکعب را 236615معادل 
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برداری از این منابع، بدون توجه به  د. بهرهشآبخیز 

ها سبب پسرفت و کاهش نفوذپذیری  توان طبیعي آن

خاک، زوال پوشش ریاهي، افزایش سیل، تشدید 

دست، وقوع  رذاری در پایین فرسایش، رسوب

هش توان تولید، هدر رفت های مکرر، کا خشکسالي

و بروز   های طبیعي ای از سرمایه بخش قابل مالحظه

د. بروز شمشکالت و مسائل اقتصادی و اجتماعي 

 ی نهادها وریر چنین مشکالتي باعث شکل

منظور جلوریری از  های دولتي و غیردولتي به سازمان

سراسر دنیا  های منابع طبیعي در روند تخریب عرصه

ائل مربوط به کنترل توجه به مس شد. در کشور ما

ریری از فرسایش به چند دهه اخیر بر رواناب و جلو

رردد. امروزه در ایران خطرات ناشي از وقوع سیالب  مي

 شود. و فرسایش خاک بیشتر احساس مي

های مختلفي در  برای رفع این معضالت تالش

اجرای عملیات  های اخیر صورت ررفت. سال

وسیعي از کشور با هدف نفوذ های  آبخیزداری در بخش

ریری از الب و جلورواناب، کاهش دبي اوج سی

ها  جمله این تالش رذاری در پشت سدها از رسوب

 است.

جایي که اقدامات آبخیزداری در سطح  از آن

باشد از  رسترده در کشور دارای سابقه طوالني نمي

رو ارزیابي کمي از نتایج اقدامات به عمل آمده نیز  این

های مشخصي نیز به  مورد توجه نبوده و روش چندان

این منظور ارائه نشده است. این در حالي است که 

منظور تجزیه و تحلیل  های آبخیزداری به ارزیابي طرح

کارهای اصولي یکي از  عملکرد اقدامات و تدوین راه

 ،نیازهای اساسي این زمینه است. بنابراین ضرورت دارد

های کمي مناسب برای ارزیابي عملکرد اقدامات  روش

(. Rajora ،0331) استفاده شود مورد بحث شناسایي و

 متحرک، میانگین مضاعف، جرم منحني کمي بررسي

 حوضه در رژیم هیدرولوژیکي و جریان تداوم منحني

 آبخیزداری دارای اقدامات عملکردکشار نشان داد، 

در  .(2113و همکاران،  Sadeghi) است مثبت تاثیر

های آبخیزداری  یقي با عنوان بررسي عملکرد پروژهتحق

مطالعه حوزه آبخیز کلیدر نقش عملیات مکانیکي و 

بیولوژیکي در کنترل سیل مورد بررسي قرار ررفت و 

نتایج بیانگر کاهش دبي اوج سیل در دوره 

های مختلف در اثر عملیات مزبور و نقش  بازرشت

مثبت این عملیات در افزایش پوشش ریاهي و 

، Omraniو  Teimouri) حفاظت خاک بوده است

آبخیزداری و مدیریت کاربری اراضي در واقع . (2101

کارهای موثر در استفاده از منابع حوضه،  ضمن ارائه راه

 رفت نقش مهمي در پیشگیری از بروز سیالب و هدر

اجرای عملیات  ،ها را بر عهده دارد. بر این اساس رواناب

ها، موجبات نفوذ  آبخیزداری خصوصا در سرشاخه

و کاهش دبي اوج سیالب را فراهم خواهد نمود.   رواناب

ررچه بنا بر عقیده بسیاری از متخصصان، نقش 

آبخیزداری و مدیریت کاربری اراضي برای رویدادهای 

کارساز شناخته شده است،  بارش با دوره بازرشت کم

خصوص در مورد  هولي در کاهش رویدادهای بزرگ ب

 باشد های ناشي از ذوب برف نیز موثر مي سیالب

(Abbasi 2113 ،و همکاران).  ،همه ساله در کشور ما

های زیادی صرف  جمله در استان لرستان هزینه من

د. مسلما اجرای شو آبخیزداری ميهای  اجرای پروژه

های اجرا شده  مراحل مختلف پایش و ارزیابي پروژه

های  الیتعمنظور سنجش میزان کارایي و اثربخشي ف به

ای برخوردار است. بعضاً  العاده انجام شده از اهمیت فوق

ارزیابي  اقدامات آبخیزداری انجام شده بدون مطالعه و

اولیه بوده، و چون برای ارزیابي، شرائط قبل از اجرا 

کار ارزیابي با مشکل عمالً  ،لذا ،باشد مورد نیاز مي

های ریاضي و  د. استفاده از مدلشو مواجه مي

امکان بررسي و مطالعه غیرمستقیم  سازی، شبیه

ها را برای کارشناسان  رفتارهای هیدرولوژیکي حوضه

فراهم نموده و قادرند مشکالت فوق را تا حد زیادی 

ای پیشرفته  ای ریاضي و رایانهه برطرف نمایند. مدل

های قابل  عنوان ابزارهایي کار آمد، با ظرفیت به

برای  به مدیرانمالحظه قادرند خدمات زیادی 

، Todd) های چند منظوره ارائه دهند ریری تصمیم

های  سازی مدل با توجه به کاربرد نتایج شبیه  .(0311

اک و هیدرولوژیکي در توسعه منابع آب و خ

های آبخیز و  ریری در زمینه مدیریت حوزه تصمیم

ها،  منظور مطالعه هیدرولوژی حوضه ها به استفاده از آن

و  Sahoo) باشد در این زمینه سودمند ميها  کاربرد آن

هدف از اجرای این تحقیق بررسي و . (2116همکاران، 

ارزیابي نقش عملیات آبخیزداری در بهبود ذخیره 

خیزی در حوزه آبخیز دادآباد  ها وکاهش سیل رواناب

افزار  طور مشخص از نرم در این تحقیق بهلرستان است. 
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ArcGIS  و مدل ریاضيHEC-HMS د. شاده استف

ابزاری قوی و توانا  (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایي

در ایجاد بانك اطالعاتي در رابطه با مدیریت منابع آب 

بررسي  شود. از این سیستم در ها محسوب مي حوضه

 های سطحي و زیرزمیني، تخمین کیفیت آب

های کمي و کیفي  ها، بررسي مشخصات فیزیکي حوضه

رواناب ناشي از بارش و  منابع آب سطحي نظیر تخمین

های پهنه سیالب، بررسي شرایط  تهیه نقشه

ها، تخصیص منابع و  هیدرولیکي جریان آب در آبخوان

در زمینه شود.  تعیین مسیرهای بهینه استفاده مي

توان به تخمین اثرات  مطالعات کنترل سیالب مي

سازی  تغییر در کاربری اراضي، اصالح و به هنگام

ای جدید و  اساس تصاویر ماهواره برهای موجود  نقشه

در نظر ررفتن اطالعات به شکلي رسترده در 

 در HEC-HMSمدل  های آبخیز استفاده نمود. حوزه

 نماید های کوهستاني نتایج خوبي را ارائه مي حوضه

(Abbasi  ،2113و همکاران). شده تحت  مدل یاد

های مختلفي قرار ررفته و مورد تایید مراجع  آزمون

ران نیز باشد. در کشور ای کشور آمریکا مي رسمي

های دیگر نظیر  هضسازی حو توانایي این مدل در شبیه

پارس جنوبي، خرم آباد و ... مورد ارزیابي و تایید قرار 

در . (Nassiri Moghadam ،2111) ررفته است

مطالعه دیگری اثر عملیات آبخیزداری بر زمان پیش 

-HECه رالبدره دربند با استفاده از مدل ضهشدار حو

HMS تغییر  ،مورد ارزیابي قرار ررفت که نشان داد

کاربری اراضي ناشي از عملیات آبخیزداری منجر به 

های  افزایش زمان پیش هشدار سیل در دوره بازرشت

زرشت مدت ده است و با افزایش دوره باشمختلف 

و  Banihabib) یابد زمان هشدار سیل کاهش مي

Arabi ،2103) . 

پور نیز به بررسي عملکرد عملیات  حشمت

آبخیزداری در کنترل سیالب حوزه آبخیز غار محله در 

دبي اوج  ایشاناستان رلستان پرداخته است. 

ساله را برای  011و  51، 21، 01دو، پنج،  های سیالب

شش نقش اقدامات افزایش پو ارزیابي استفاده نمود و

ای بر آن را موثر  کي و سازهریاهي، عملیات مکانی

های مقایسه داده .(Heshmatpour ،2112) دانست

حوضه رودخانه جي  درسازی شده  شبیه و  مشاهداتي

بزاری ا HEC-HMSمدل  چین نشان داد،شمال یانگ 

-رواناب در مناطق نیمه-سازی بارشمناسب برای مدل

، و همکاران Hua Jin) باشدمي خشكمرطوب و نیمه

محاسبه حجم رواناب با استفاده از  ،همچنین (.2105

 در غرب غنا نشان داد، این مدل HEC-HMSمدل 

خوبي ها را بهت حجم رواناب ناشي از بارندريقادر اس

مدیریت سیل  برایمناسبي شرایط  ونموده محاسبات 

در و جلوریری از هدررفت آب که منجر به کمبود آب 

 Yaw) نمایدميد را فراهم شوفصول خشك مي

Danquah در مطالعه حوضه . (2105، و همکاران

 واسنجيبهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری، 

 اولیۀ تلفات ضریب از استفاده با HEC-HMS مدل

 زیرحوضه شش برای SCS رابطۀ و هیدرولوژیکي

 و 03/1 ،03/1 ،03/1 ،03/1 ،06/1 مقادیر با ترتیب به

 سیالب، حجم اوج، دبي خصوص در مدل کارایي 05/1

 تأیید هیدرورراف کلي شکل و اوج دبي به رسیدن زمان

  .(2106و همکاران،  Badri) شد

 از پژوهشگران سایر کار مبنای مدل این از استفاده

 هههایحوضههه در (2101) همکههاران و James جملههه

 در( 2102)همکاران  و Jinkang چین، وانان و میسایي

 سههو،یانههگجههي اسههتان هههوآیکههین رودخانههه حوضههه

Halwatura و Najim (2103) اویها  رودخانه حوضه در 

 همکهههاران و Moradinezhad سهههریالنکا، غهههرب در

در  Narayan (2105) ،یهههرودجنگهههل خ در (2105)

 بوده است. نپال يحوضه رودخانه رانداک

شناخت روابط بین بارش و رواناب نقش حیهاتي در  

حوضهه  که سیل دارد. با توجه به این کنترلو مدیریت 

خیهز بهوده و تغییهر کهاربری     دادآباد کوهستاني و سیل

های اخیر رواناب حوضه را تشدید نموده اراضي در سال

 و است، این تحقیق با هدف شناخت روابط بین بهارش 

سازی حوضهه  رواناب با استفاده از نتایج حاصل از شبیه

و تأثیر عملیات آبخیهزداری در کهاهش سهیالب انجهام     

 شد.  

 

 ها روش مواد و

بها چههار   ، حوضهه دادآبهاد   :پوووهش منطقه موورد  

متوسهط  دارای  کیلومتر مربع، 01مساحت  و زیرحوضه

کیلهومتری   11در کهه  اسهت،  متهر   میلي 501بارندري 

اقههدامات . قههرار داردجنههوب شهرسههتان خههرم آبههاد   

حوضهچه ذخیهره آب    31حوضه شامل این آبخیزداری 
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 مترمکعههب 236615بههاران بهها حجههم کههل آبگیههری   

تا  11˚ 11′ 11″فاصل  در حد دادآباد حوضه. باشد مي

 21″تهها  33˚ 01′ 13″طههول شههرقي و  11˚ ′03 ″26

  .استعرض شمالي واقع شده  33˚ ′21
 

 
 لرستان استان و كشور در منطقه موقعيت -1 شکل

 

سههازی سههیالب حوضههه  بههرای شههبیهروش پووووهش: 

HEC-HMSمدل ریاضي  از ،دادآباد
استفاده شد. این  0

بها   2عنوان یك سیسهتم یکپارچهه  که حوضه را به مدل

 دههد های هیدرولوژیکي و هیدرولیکي نمایش ميمؤلفه

قادر است، پاسخ رواناب سطحي یك حوضهه را نسهبت   

قابلیهت   فهوق  مدل سازی نماید.به بارندري معین شبیه

تحلیههل ذخههایر آبههي و هیههدرولوژی سههیالب و روانههاب 

یکهي از   باشهد. های طبیعي و شهری را دارا مهي حوضه

دالیل عمده انتخاب این مدل کوهستاني بودن حوضهه  

هههای حوضههه دادآبههاد اسههت، زیههرا مههدل مههذکور در  

اجهزا  مهدل    نمایهد. کوهستاني نتایج خوبي را ارائه مهي 

ههای هواشناسهي،   شامل؛ مهدل فیزیکهي حوضهه، داده   

ههای زمهاني و   هها، سهری  کنترل مشخصات زماني داده

 و ههای فیزیکهي   ویژرهي  باشد. ابتداهای زوجي ميداده

و  ،بررسهي  حوضه اقدامات آبخیزداری ،مختصات مکاني

منظور تبدیل بارش به روانهاب از  به .شد به مدل معرفي

و محاسههبه شههماره منحنههي بههرای شههرایط  SCS روش

                                                           
 

1
 Hydrologic Engineering Center-Hydrologic 

Modeling System 
2
 Lumped 

 ه آبخیههز دادآبههادحههوز پههیش از اقههدامات آبخیههزداری

 از ،حوضهه  (CN)نقشهه شهماره منحنهي     د.شاستفاده 

هههای هههای پوشههش ریههاهي، رههروه   تلفیههق نقشههه 

 هیدرولوژیك خاک و کاربری اراضي حاصل از مطالعات

اطالعههات و آبخیههزداری مههدیریت  اجرایههي-تفضههیلي

ETM)سهنجنده لندسهت   
+
، SCSجهداول اسهتاندارد   ، (

، بازدیهدهای مکهرر   Google Earthای  تصهاویر مهاهواره  

 ILWIS و  ArcGISافزارههای  نهرم  استفاده از میداني و

بهرای بهرآورد زمهان تمرکهز و زمهان تهأخیر       د. ش تهیه

 از هاحوضه از روش کرپیچ و برای روندیابي جریان بازه

جهت ارزیابي و بررسهي   شد. استفادهزمان تأخیر روش 

بههرده شههده در  کههارصههحت ضههرایب و پارامترهههای بههه

های هیدرولوژیك تعهدادی واقعهه مهورد    واسنجي مدل

 پنجبا انتخاب . (Sadeghi ،2116 و Neshat) نیاز است

از بهین وقهایع مختلهف     زمهان ههم  روانهاب -واقعه بارش

هیههدرومتری واقههع در سههنجي و هههای بههارانایسههتگاه

 خروجي حوضه دادآباد، واسنجي مدل صورت پذیرفت.

 51، 25، 01 دو، پنج، هایبرای محاسبه دوره بازرشت

 بهر  ،آبهاد  از آمار رربارهای ایسهتگاه خهرم  سال،  011و 

و  (0311-0310) ههای  سهال  مشهاهداتي  ارقهام  اساس
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کهه   شد استفاده( Lashani ،0331) (0) فرمول تجربي

ضههرائب  bو  aسههاعته،  21بههارش حههداکثر     در آن 

ارتفهاع   Hههای مشهخص و    معادله برای دوره بازرشهت 

 (.2 شکل) نگار حوضه دادآباد از سطح دریا است باران

24P a bH  (0  )                                            

برآورد حجم رواناب ذخیره شده در مخزن منظور  به

 -حجم نمودارهایو  انجام،برداری مخازن  نقشه ها،سازه

د. با شترسیم  های زوجيدر قسمت داده ارتفاع

مدل های ثبت شده،  استفاده از اطالعات و داده

د. مدل حوضه شامل شحوضه تهیه  هیدرولوژیکي

پارامترها و اطالعات مرتبط با عناصر هیدرولوژیکي 

محل اتصال  های روندیابي،است. این عناصر شامل بازه

های ذخیره یا مقاطع هیدرولوژیکي، مخازن یا حوضچه

 (.3)شکل  باشندآب مي

 

 
 دادآباد حوضه فراواني مدت، شدت، های منحني -2 شکل

  
 دادآباد حوضههیدرولوژیکي  مدل -3 شکل

 

و  CNمنظور واسنجي مدل، عوامل تلفات اولیه،  به

و مدل برای  شدندعنوان متغییر انتخاب زمان تأخیر به

 سپس د.شآماده برآورد سیالب  و سازی شبیه

 د.شبررسي  الذکرفوق حساسیت مدل نسبت به عوامل

های آبگیری شده،  تعداد سازه بارندري، بعد از هر واقعه

ها ضریب رواناب در هر یك از زیرحوضهو  شدتعیین 

د. در نهایت شمحاسبه کارریری در مدل  هبرای ب

، پنج، دوهای رواناب با دوره بازرشت-سازی بارش شبیه

)بدون اعمال  قبلشرایط  سال در 011و  51، 25

بعد از اجرای عملیات و  ها در مدل(حوضچه

و  انجام شد ها در مدل()با اعمال حوضچه آبخیزداری

در رابطه با تأثیر عملیات بر کاهش  نتایج حاصل از آن

 . شدتجزیه و تحلیل  سیالب

 

 و بحث نتايج

 HEC-HMS به منظور اجرا و واسنجي مدل

خصوص تلفات اولیه،  هدآباد، بهای حوضه دا ویژري

پس از ورود  .محاسبه شد زمان تاخیرمنحني و شماره 
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 مدت بارش به ساعت

 سال011دوره بازرشت 

 سال51دوره بازرشت 

 سال21دوره بازرشت 

 سال01دوره بازرشت 

 سال5دوره بازرشت 

 سال2دوره بازرشت 
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 مدلها، و ثبت مختصات جغرافیایي حوضچه ،اطالعات

 CNکه مقادیر تلفات اولیه و  با توجه به این .دشاجرا 

عامل زمان  دو ،باشند، بنابراینوابسته ميبه یکدیگر 

 با انتخاب شدند. ،برای واسنجي مدل CNتأخیر و 

مشخص شد که مدل  ،پارامترها این ایجاد تغییر در

 CNاست. بنابراین، پارامتر  ترحساس CN نسبت به

 آنبرای واسنجي در نظر ررفته شد، و با تغییر مقادیر 

  .(1)شکل  دشمدل واسنجي 

 ،شودمشاهده مي 0رونه که در جدول  همان

درصد  3/0اولیه و نهایي برای کل حوضه  CNاختالف 

سازی کارآیي مدل برای شبیه دهنده است، که نشان

 ،اجرا بار پس از هر .(5)شکل  باشدمي حوضه

ای سازی شده با هیدرورراف مشاهدههیدرورراف شبیه

قرار مقایسه و  بررسيمورد  ،حوضهدر وقایع مختلف 

 (.2 جدول) ررفت

 

  
 تأخیر زمان و CN اتتغییر ازای به مدل حساسیت آنالیز منحني -4شکل 

 

 دادآباد حوضه اولیه و نهایي CNمقادیر  -1 جدول

 مساحت شماره زیرحوضه
(ha) 

 مقدار اولیه
CN 

 مقدار نهایي
CN 

 اختالف
(%) 

 اختالف میانگین وزني
(%) 

0 2/12 66 60 5 1/1 

2 1/035 51 51 1 6/1 

3 5/0111 51 6/51 1/1 63/1 

1 5/513 51 51 1 1 

 3/0 11/1 03/55 36/55 0111 کل حوضه

 

 
 (CN) منحني شماره شماره نهایي و اولیه مقادیر -5 شکل
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 مختلف رویدادهایدر  شده سازی شبیه و مشاهداتي های داده ثبت از حاصل نتایج -2 جدول

 تاریخ رویداد شماره رویداد
 دبي اوج
(m3s-1) 

 رواناب خروجيحجم 
 اختالف حجم رواناب خروجي (       )

 سازی شده شبیه مشاهداتي سازی شده شبیه مشاهداتي (       )

0 11/11/0331 3/1 1/1 03/01 3/01 3/1 

2 11/11/0331 13/1 0/1 26/3 3 3/1 

3 01/11/0331 05/1 2/1 10/01 5/01 2/1 

1 00/00/0331 0/1 0/1 35/1 3/1 1 

5 13/00/0330 1/2 3/1 2/031 0/031 0/1 

 

دلیل آنکه هدف این  به با توجه به قابلیت مدل و

 بررسي و ارزیابي نقش عملیات آبخیزداری پژوهش

و دبي اوج )حوضچه ذخیره آب( در تغییرات حجم 

سیالب و دبي اوج باشد، ابتدا حجم  سیالب حوضه مي

های  ررفتن حوضچه نظرخروجي در هر واقعه بدون در 

و سپس با در نظر ررفتن  سازی شبیه، ذخیره آب

سیالب و دبي اوج حجم  ،ها رواناب ذخیره شده در آن

که بیشترین  5واقعه شماره در . دشخروجي برآورد 

ای  ابتدا هیدرورراف مشاهده ،رواناب را ایجاد نمود

های زوجي شامل  دادهسپس  ،حوضه ترسیم شد

ثانیه( و  ها )مترمکعب بر های ورودی حوضچه دبي

ها )مترمکعب(  حجم رواناب ذخیره شده متناظر آن

شد. در  اجراو مدل  ،های مربوطه ثبت انتخاب، و داده

مترمکعب رواناب در مخزن  001311واقعه این 

و  ها به مدل د. با معرفي حوضچهشها ذخیره  حوضچه

ها، دبي اوج و حجم  احتساب رواناب ذخیره شده در آن

 مترمکعب بر 6/1به  2/3ترتیب از  رواناب خروجي به

مترمکعب  03111مترمکعب به  031311ثانیه و از 

 .(3)جدول  کاهش یافت

منظور تعیین پاسخ حوضه در مقابل رربارهای  به

های  طرح، با اعمال تغییرات ایجاد شده در روی ورودی

رفتار سیالب برای دوره  سازی شبیهمدل، اقدام به 

سال در  011و  51، 25، 01پنج، ، دوهای  بازرشت

الي  6 شکل) دشقبل و بعد از اقدامات آبخیزداری 

00).  

 حوزههای البیس دروررافیه های دادهسپس 

 طیشرا در های مختلف با دوره بازرشت دادآباد زیآبخ

) دش ستخراجا آبخیزداری اتیعمل از بعد و قبل  

های تحلیل آماری نتایج داده .(02 شکلو  3 جدول

نشان  پیرسون با استفاده از روش همبستگي 3 جدول

دهد که اجرای عملیات آبخیزداری در مقایسه با مي

داری در  از اختالف معني)قبل از اجرا(  شرایط طبیعي

برخوردار بوده، که به معنای تأثیر درصد  33سطح 

قابل مالحظه عملیات آبخیزداری در کاهش سیالب 

 باشد.حوضه دادآباد مي

 
 

 
 

 
 سال دو بازرشت دوره با الب،یس دروررافیه سهیمقا -6 شکل

 یزداریآبخ اتیعمل از بعد و قبل طیشرا در

 

 
 سال پنج بازرشت دوره با الب،یس دروررافیه سهیمقا -7 شکل

 یزداریآبخ اتیعمل از بعد و قبل طیشرا در
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 سال 01 بازرشت دوره با الب،یس دروررافیه سهیمقا -8 شکل 

 یزداریآبخ اتیعمل از بعد و قبل طیشرا در

 

 
 سال 25 بازرشت دوره با الب،یس دروررافیه سهیمقا -9 شکل

 یزداریآبخ اتیعمل از بعد و قبل طیشرا در

 
 سال 51 بازرشت دوره با الب،یس دروررافیه سهیمقا -11 شکل

 یزداریآبخ اتیعمل از بعد و قبل طیشرا در

 

 011 بازرشت دوره با سیالب، هیدرورراف سهیمقا -11 شکل

 آبخیزداری عملیات از بعد و قبل شرایط در سال

 

 اتیعمل از بعد و قبل طیشرا در با دوره بازرشت های مختلف دادآباد زیآبخ حوزههای  البیس دروررافیه های داده ستخراجا -3 جدول

 آبخیزداری

دوره 

 بازرشت

ارتفاع 

 بارش
(mm) 

 اختالف بعد از عملیات آبخیزداری قبل از عملیات آبخیزداری
کاهش 

 دبي اوج

(%) 

کاهش حجم 

 رواناب

(%) 

دبي اوج 

 خروجي
(m3s-1) 

 حجم
(m3 

0111) 

دبي اوج 

 خروجي
(m3s-1) 

 حجم
(m3 

0111) 

دبي اوج 

 خروجي
(m3s-1) 

 حجم
(m3 

0111) 

2 1/51 2/3 3/031 6/1 1/03 6/2 3/001 25/10 1/15 

5 1/11 3/1 3/252 6/0 3/11 1/5 211 11 6/11 

01 0/31 3/01 1/351 1/1 0/033 5/3 6/225 32 1/63 

25 2/011 01 133 00 3/031 3 0/235 1/20 3/51 

51 2/025 1/03 1/612 0/01 363 3/0 1/233 1/6 1/31 

011 2/011 3/21 1/101 2/21 0/513 1/1 6/230 1/2 6/21 

 

-حجم عملیات آبخیزداری در هر یك از زیرحوضه

دهد. بنابراین، دبي خروجي را تحت تأثیر قرار ميها، 

تغییرات جریان ناشي از اجرای عملیات آبخیزداری، 

ای بر کاهش مقدار سیالب حوضه نشان تأثیر عمده

دهد. میزان این تأثیر با افزایش دوره بازرشت و مي

یابد زمان با افزایش حجم سیالب، افزایش ميهم

با  5در رخداد شماره ها (.  بررسي زیرحوضه03)شکل 

در زیرحوضه شماره دوره بازرشت دو سال نشان داد، 

دلیل عدم احداث حوضچه، حجم رواناب و دبي  به ،یك

 6311ترتیب برابر با اوج بدون تغییر بوده و به

در زیرحوضه  .مترمکعب بر ثانیه است 2/1مترمکعب و 

درصد  12با  شده، شماره دو حجم کل رواناب ایجاد
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مترمکعب در شرایط قبل از عملیات  01111کاهش از 

دبي مترمکعب پس از اجرای عملیات رسید.  2511به 

 1/1به  5/1از  درصد کاهش 21زیرحوضه با اوج این 

در زیرحوضه شماره سه  ثانیه تقلیل یافت. مترمکعب بر

 11311ریری شده معادل  م رواناب اندازهحج

 31مترمکعب )  11111مترمکعب بود که از این مقدار 

د. دبي اوج این شذخیره   حوضچه 21وسیله  هدرصد( ب

 3/0سیالب قبل از اجرای عملیات آبخیزداری 

بعد از اجرای عملیات آبخیزداری  ، ور ثانبهمکعب بمتر

. در زیرحوضه شماره چهار حجم تقریباً به صفر رسید

مترمکعب  21011ریری شده معادل کل رواناب انداره

چهار شماره   وسیله حوضچه هب آن ه کل، کبرآورد شد

مترمکعب بر  6/1 هم ازد. دبي اوج سیالب شذخیره 

 .(05و  01های )شکل ه به صفر رسیدیثان

 

 
 یزداریآبخ یاتقبل و بعد از عملشرایط در های مختلف ا دوره بازرشتبسیل اوج  يدب یسهمقا -12 شکل

 

 
 آبخیزدارینتایج مدل هیدرولوژیکي در شرایط قبل و بعد از اجرای عملیات  یسهمقا -13 شکل

 

 
 در قبل و بعد از عملیات آبخیزداریرواناب مقایسه  -14 شکل

 
 یزداریآبخ یاتاوج در قبل و بعد از عمل يدب یسهمقا -15 شکل
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 گيري نتيجه

و ارزیابي مدل و واسنجي از  حاصلبر اساس نتایج 

های مشاهداتي با توجه به درصد کم اختالف بین دبي

مشخص شد که  ،و محاسباتي در وقایع مورد استفاده

سازی هییي الزم برای شبااز کار HEC-HMSمدل 

 دهد،ميها نشان  بررسيحوضه دادآباد برخوردار است. 

به پارامترهای شماره منحني و تلفات اولیه مدل  این

سازی این مدل در  نتایج شبیه .داردحساسیت زیادی 

 و همکاران Shokoohi (2111) ،Abbasi تحقیقات

(2113)، Dehghani ( 2105و همکاران) ،Azari  و

نیز (، 2113) و همکاران Chidaz ( و2100) همکاران

سازی شده و  موید تطابق قابل قبول هیدرورراف شبیه

-، در دوره بازرشتنتایج نشان دادباشد.  مشاهداتي مي

آب، از توانایي الزم  های ذخیره حوضچه های پایین،

سیل  دبي اوج سازی رواناب و کاهش برای ذخیره

با افزایش دوره بازرشت، ، اما برخوردارند دادآباد حوضه

در مهار سیالب و کاهش دبي اوج  نقش این اقدامات

 ایج حاصل از تحقیقاتنتیابد که با کاهش مي

Teimouri  وOmrani (2101 ،)Azari  و همکاران

  انطباق دارد. (2105و همکاران ) Shabani و (2100)

با اولویت اول و دوم  سه و چهارشماره های زیرحوضه

بیشترین کاهش دبي اوج سیل از نظر مساحت، دارای 

، که بعد از اجرای عملیات آبخیزداری هستند

بر کاهش  حجم عملیات آبخیزداری دهنده تأثیر نشان

با جرای عملیات  ،. بنابراینباشد مي حوضه سیالب

 یابد.آبخیزداری اثر مساحت بر دبي اوج تقلیل مي

و همکاران  Badriدست آمده با مطالعه  هب نتایج

 ،شده اجرا عملیات به توجه با خواني دارد. هم (2106)

 بسیال کاهش در عملیات این سهم که شد مشخص

سال بسیار  25خصوص تا دوره بازرشت  ه، بحوضه کل

 Omraniو  Teimouriپژوهش که با نتایج  موثر است

  تطبیق دارد. (2101)

در کاهش های احداث شده  حوضچه ،طور کلي به

سازی روانابي به  قابلیت ذخیرهسیالب اثر بخش بوده و 

مترمکعب را  236615متر معادل  میلي 02/03ارتفاع 

دهد که های انجام شده نشان ميبررسي لیکن .دارند

یابي  اجرای عملیات آبخیزداری بدون توجه به مکان

ای صورت یات سازهمناسب و حجم مورد نیاز عمل

اما  ه است.به بار آوردهنگفتي را  های ررفته، و هزینه

امکان کاهش  ،صورت استفاده از روش ارایه شده در

ه و عملیات شد فراهم های اجرا هزینه ریرچشم

بررسي سوابق . سازی خواهند شد آبخیزداری بهینه

های مختلف در پژوهش که دهدمينشان  نیز تحقیق

 توجه آبخیزداری اقداماتهای اثربخشي جنبهبه  بیشتر

یل اقتصادی و به مساکه توجه  صورتي شده است. در

تعدیل یا  ریری برایهای تصمصم تعیین استراتژی

توسعه عملیات آبخیزداری با صرف کمترین هزینه از 

. است بسیار حائز اهمیتسازی حوضه طریق شبیه

های استراتژی دررا باید بنابراین نوآوری این پژوهش 

ی هاتعداد سازه بینيو پیشمدیریت  ،ریریتصمیم

 د. کرخالصه  مورد نیاز
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Abstract 

Evaluation is a fundamental tool for implementation of projects, and is used as a tool to 

assess their effectiveness. In areas with no evaluation, assessment is difficult. A 

practical method for overcoming to this problem is basin simulation using mathematical 

models. This research was implemented in Dadabad Watershed in Lorestan, followed 

by impact assessment of watershed management operations on basin behavior change 

on reducing watershed area floods. Mapping and determining the volume of the built 

structures and their number, status, and characteristics constituted the first step of the 

research. The HEC-HMS mathematical model was then employed to estimate flood 

volumes. Results of simulations and comparison of the observed and simulated 

hydrographs indicated that the model had the required efficiency for simulating the 

Dadabad Watershed and was very sensitive to the parameters of curve number and 

initial loss. The capability of the storage ponds in storing runoff was then determined 

through calculating their volumes. The behavior of floodwater for the various return 

periods was simulated to determine the response of the watershed to design storms by 

applying the changes that had happened in the input part of the model. Results indicated 

that the water storage ponds could collect and store more than 80 percent of the runoff 

resulting from rainfalls with return periods of 2 and 5 years. In return periods of 10, 25, 

50 and 100 years, 63.4, 54.3, 38.8 and 28.6 percent of the runoff stored in the ponds 

respectively, and the rest left the watershed from its outlet. In general, the water 

harvesting systems in the Dadabad Watershed could store 236645 m
3
 of runoff. 

 

Key words: Effectiveness, Flood control, Flood generation, HEC-HMS mathematical 

model, Storage pond 
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