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  چکیده
 .آورد سیل بعنوان یکی از بالیاي مخرب طبیعی، هر ساله خسارات فراوانی را در کشور به بار می

به (لحاظ هزینه هاي اقتصادي و سایر امکانات الزم  هغالبا اجراي طرحهاي کنترل سیل ب
آبخیز در  هاي  حوضه تردگی زیاد و گس وسعت  دلیل  و همچنین به ) استثناي شرایط بحرانی

چه بسا در بسیاري از مواقع عملیات و هزینه ها در . امکان پذیر نمی باشد حوضهسرتاسر یک 
لذا در این گونه مواقع . مناطقی صورت گرفته است که تاثیري در تخفیف سیل نداشته است 

 .ن نتیجه حاصل شودهزینه کرد که بهتری حوضهاعتبارات اختصاص یافته را باید در نقطه اي از 
سیل کاهش دبی اي به منظور  سازي تاثیرات اجراي سناریوهاي سازه هدف این تحقیق شبیه

  شد و هیدروگراف سیل با دوره استفادهHEC-HMS مدل  به همین منظور از. است
سناریوهاي متفاوت که در آنها تعداد سدها در آبخیز ساله در  100تا  2هاي متفاوت  بازگشت
 بر مختلف هايدر دوره بازگشت ، سدهابر اساس نتایج .سازي گردید شبیهمی باشد، متفاوت 

  .شوددبی اوج تاثیر زیادي ندارند هر چند با افزایش تعداد سازه این تاثیر بیشتر می
 HEC-HMSآبخیز منشاد، دبی، سناریو، : کلیدي واژگان

 
  مقدمه
 کاهش راستاي در توانمی و بوده بررسی قابل هایشپیچیدگی همۀ علیرغم سیل پدیدة

 متأسفانه. کرد جستجو مناسبی هايحلراه سیل از اقتصادي برداريبهره حتی و خسارات آن
 فقط و نگرفته قرار جدي توجه مورد کشور در آن خسارات کاهش و مدیریت و سیل موضوع
 به تخصصینم و مدیران توجه آید،می بوجود ايفاجعه و شودمی جاري مخربی سیالب کهزمانی
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یکی از راهکارهاي خیزي با توسل به اقدامات ساختمانی مهار توان سیل. گرددجلب می آن
  . باید به طور جدي در مطالعات سیالب مورد توجه قرار گیرد مرسوم می باشد که

Moore  )1969( ها بر کاهش دبی اوج در سرشاخهسازه احداث شده و اثر آن 300، با بررسی -
 98تا  48هاي مختلف، کاهش دبی از حوضهز تگزاس، نتیجه گرفت که در زیرآبخی حوضههاي 

 هايبازگشتدوره در مخزن از خروجی هايسیل اوج کاهش مقدار دبی. شودمیدرصد دیده

با  Roshani  ،2003در سال  .است نیز گزارش شده) 2002(همکاران  وLopez توسط  مختلف،
هاي آبخیز، هاي متفاوت تغییر شیب در آبراههکه گزینه داد، نشان HEC-HMSاستفاده از مدل 

که  ندنشان داد )2007(و همکاران  Shiehطی تحقیقی . تأثیر متفاوتی برکاهش سیالب دارند
و  Yoshikawaa ،2010در سال . دار بوده استمعنی تأثیر احداث سازه بر خصوصیات جریان

در  .درصد کاهش داد 26کنترل سیل، دبی را به میزان هاي که سازه  ندهمکاران، نشان داد
عملکرد عملیات مکانیکی آبخیزداري بالنسبه  داد که نشان ) 1376(ایران نیز محمدي گلرنگ 

. دلیل عدم حفاظت و نگهداري، ناموفق بوده استخوب بوده اما راندمان عملیات بیولوژیکی به
و  هاي بیولوژیکیارجحیت گزینه ، نتایج بدست آمده طی تحقیق، داللت بر)1385(آذري 

هم چنین . درصد به اثبات رسید11تا  2حداکثر تغییر بر کاهش دبی اوج سیالب به میزان 
بینی و ارزیابی تأثیر  اقدامات را به منظور پیش HEC-HMSنتایج این تحقیق کاربرد 

دبی اوج در کاهش سازه ها بر %  5/1ثیر أ، نتایج ت)1387( مصطفی زاده. آبخیزداري توصیه کرد
 مدل استفاده از با 1389عباسی در سال . می دهدنشان  را هاي متفاوتدوره بازگشت

، نشان داد که تاثیر این اقدامات بر روي دبی پیک معنی دار نبوده و HEC-HMSهیدرولوژیک 
هدف از این مطالعه تأثیر .باشدمی معنی دار% 95در خصوص پارامتر حجم سیالب در سطح 

  .سدهاي رسوبگیر در کاهش دبی جریان می باشد
  

  هامواد و روش
  معرفی منطقه مورد مطالعه

استان یزد از موقعیت کوهستانی و دشت برخـوردار اسـت، وضـعیت بـارش آن      با توجه به اینکه
 داراي یـزد  اسـتان  طقمنـا  تمـام   منشاد در بـین  .گیرد نیـز تحت تأثیر چنین شرایطی قرار می

 9΄ 56˝آبخیـز منشـاد داراي مختصـات جغرافیـایی      حوضه. است ساالنه بارندگی میزان باالترین
مسـاحت  . عرض شـمالی اسـت   31°35΄ 42˝تا  31° 28΄59˝طول شرقی و 54° 16΄16˝تا  °54

ها از قسمت جنوب و جنوب شـرقی  بخش اعظم آبراهه. هکتار  است 6010در حدود  حوضهاین 
 54/14هاي اصلی به طـول  سرچشمه گرفته که پس از الحاق به یکدیکر و تشکیل آبراهه حوضه
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منشـاد را نشـان    حوضهموقعیت مکانی ) 1(شکل . شودخارج می حوضهکیلومتر با درجه پنج از 
  . دهدمی

  

  
  منشاد  حوضهموقعیت مکانی ): 1(شکل

  
  تحقیقروش 

 .اسـت  شـده  استفاده منشاد آبخیز حوضه سازي مدل براي HEC-HMSمدل   از تحقیق این در
 هـاي روش از یکـی  روانـاب _بـارش  روش .شـده اسـت   بنا رواناب_بارش روش اساس بر مدل این

). USCA ،2000(باشد می هاسیالب ايلحظه حداکثر دبی و هیدروگراف استخراج براي مفهومی
 ايمشـاهده  هـاي سیالب رافهیدروگ و بارندگی تاریخی هايداده از استفاده با ابتدا مدل در این

 شـرایط  بـراي  سـپس  شـده،  ارزیـابی  و واسنجی در محاسبات، استفاده مورد مشخصات فیزیکی

تـرین محاسـبات   مهـم  .شـود مـی  طراحی محاسبه هايسیالب هیدروگراف طراحی، هايبارندگی
 و رونـدیابی در  حوضـه شامل محاسبات تلفات، انتقال، برآورد دبی پایـه   HEC-HMSداخلی در 

 دره هیـدرومتري  ها مربوط بـه ایسـتگاه  سیالب اطالعاتدر تحقیق حاضر . ها و مخازن استبازه
 شد که تنهـا  استخراج منشاد ثبات ، و اطالعات بارش از ایستگاه)حوضهواقع در محل خروجی (

و در بخـش   SCS CNدر بخـش تلفـات، روش   . باشدآبخیز می حوضه در نگار واقعباران ایستگاه
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از  هـا حوضهزیر در رواناب به بارش تبدیل براي. استفاده شدSCS واحد  هیدروگراف وشانتقال، ر
 .استفاده شد SCSروش 
 زمـانی  توزیـع  کـه  است الزم HEC-HMSمدل  به آن کردن  رداو و بارش هایتوگراف تهیه براي

 دقیقـه  15که در مرحله بعد مقادیر درصد بارش در فواصل زمانی  گردد مشخص نیز طرح بارش
 مـدل  سـپس . بعد الگوي توزیع زمانی رگبارهاي ایستگاه منشاد استخراج شـد از روي نمودار بی

 نیـز  اقلیمـی  مـدل  در .شـد  هریک از سناریوها تهیـه  به مربوط شده بهینه پارامترهاي با  حوضه

 ازسناریوها به یک هر در مدل صورت بدین. شد وارد بازگشت هر دوره در طرح بارش هایتوگراف

اوج و هیـدروگراف   دبـی  مقـدار  و آمد سیل بدست هیدروگراف و اجرا جداگانه، هايوژهپر صورت
 قـرار  بررسـی  ساله مـورد  100و  50، 25، 5هاي در دوره بازگشت هاآن تغییرات و تعیین سیل

  .گرفت
که همه کارهـاي سـازه اي در   (متر 8615 /71در آبراهه اصلی به طول سناریوهاي مورد بررسی 

 با فواصل مناسـب در بدون سازه، افزودن سازه حالت شامل ) ر نظر گرفته شده استاین آبراهه د
جـا کـه   از آن. کل مسیر استدر حالت پنجم در  درصد و  70 در ، درصد30در ، مسیر درصد10

-مـی  تغییر دبی جریان در دوره بازگشت هاي مختلفها بر روي هدف، بررسی میزان تأثیر سازه
به میزان یک سوم شـیب  (با ثابت در نظر گرفتن پارامترهاي شیب آبراهه اصلی، شیب حد  .باشد

 )متر باشند 2احداثی داراي ارتفاع مفید هاي با فرض اینکه سازه(و ارتفاع سازه ها ) آبراهه اصلی
 روش( در فرمـول  آنها محاسبه شد و با قرار دادن شـیب   و سپس تعدادها سازهبین فاصله  ابتدا

در هـر یـک از سـناریوهاي در نظـر گرفتـه شـده بـرآورد        زمان تمرکز آبراهـه   )ویلیامز انسبیبر
   .اطالعات مربوط در این زمینه را نشان می دهد 1جدول .شد

  
  برآورد پارامترها در سناریوهاي مختلف:1جدول

  
 سازهمفید ارتفاع   تعداد سازه  )متر( طول احداث سازه  سناریو  ردیف

  )ترم( ارتفاع کل  )متر(

1  10%  57/861  13  2  26  
2  30%  71/2584  39  2  78  
3  70%  99/6030  91  2  182  
  260  2  130  71/8615  کل مسیر  4

 سناریو بدون سازه فاقد پارامتر سازه اي می باشد.  

  
  نتایجبحث و 
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با افزایش تعداد ها  و سازه مفید در این مطالعه نتایج نشان داد که با ثابت در نظر گرفتن ارتفاع 
دربردارنـده   افزایش زمان تمرکـز   کهشده باعث افزایش زمان تمرکز  مسیر آبراههطول  درازه س

  .می شودکاهش میزان دبی پیک 
می شود مسـیري کـه بـه احـداث سـازه       مشاهده  1همانطور که در جدول  1شماره در سناریو 

دوره  عـدد سـازه میباشـد دبـی پیـک در      13کـه داراي  اسـت  متر  57/861 .اختصاص داده شد
و سـاله   50تغییري نداشته و در دوره بازگشت ساله  25و ساله  5بازگشت هاي مختلف به ویژه 

   .تغییر دبی پیک نسبت به سناریوي بدون سازه مشاهده شد/. 1تنها ساله  100
انجام می گیرد کـه   متر  71/2584 مساحتاحداث سازه در طول آبراهه به   2شماره در سناریو 

سـاله تغییـري نداشـته و در دوره     5دبی پیک در دوره بازگشت . را دارا می باشدسازه  39تعداد 
 100و در دوره بازگشت /. 3ساله به میزان  50، در دوره بازگشت /.2به میزان ساله  25بازگشت 

این سناریو نسبت به سـناریو  . نسبت به سناریوي بدون سازه تغییر یافته است/. 4ساله به میزان 
 سـاله،   و در دوره بازگشت صد/. 2به میزان ساله   50و ساله  25وره بازگشت هاي در د 1شماره 

  .هش میزان دبی پیک مشاهده می شودکا/. 3
سـازه   91متـر بـا تعـداد     99/6030ساحت احداث سازه در طول آبراهه به   3شماره در سناریو 

 سـاله   25دوره بازگشت ،در  2/0ساله  5دبی پیک در دوره بازگشت . مورد بررسی قرار می گیرد
سـاله بـه میـزان     100و در دوره بازگشـت  /. 9ساله به میزان  50، در دوره بازگشت /.6به میزان 

شـماره  این سناریو نسبت به سناریو . کاهش یافته است ، دبینسبت به سناریوي بدون سازه 3/1
سـاله    50بازگشـت  ، در دوره 6/0ساله  25دوره بازگشت در ،  2/0ساله  5در دوره  بازگشت  1
ایـن سـناریو   . کاهش میزان دبی پیک مشاهده می شـود  1/ 2 ساله و در دوره بازگشت صد/.  8

و در صـد   6/0سـاله   50در، 4/0سـاله  25 در، 2/0سـاله   5در دوره بازگشت  2شماره نسبت به 
  . کاهش دبی پیک مشاهده می شودمتر مکعب بر ثانیه  1/1ساله 

سازه احداث شده که کاهش دبی پیـک در دوره   130مسیر تعداد  کل در طول 4شماره سناریو 
ت بـه سـناریو   بنس 4/2و در صد ساله  8/1ساله  50  در ،1/1ساله  25در ، 4/0ساله  5بازگشت 

 5در دوره بازگشـت   4/0 ،1سناریوي شماره این سناریو نسبت به . بدون سازه مشاهده می شود
کـاهش دبـی پیـک را مشـاهده     در صـد سـاله    3/2و  سـاله  50در  7/1سـاله،   25در  1/1ساله، 

سـاله   50، در9/0ساله 25  در ،4/0ساله  5در دوره بازگشت  2شماره نسبت به سناریو  . میکنیم
در دوره  3شـماره  نسـبت بـه سـناریو     ومتر مکعب بر ثانیه کـاهش دبـی    2صد ساله در و  5/1

  1/1صـد سـاله   دوره بازگشـت  در  و 9/0سـاله   50 در، 5/0سـاله   25 در، 2/0سـاله   5بازگشت 
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 2-5و شـکل هـاي    2ایـن نتـایج در جـدول شـماره      .کاهش میزان دبی پیک مشاهده می شود
  .مشاهده می شود

  
  میزان دبی پیک بر حسب متر مکعب بر ثانیه در سناریو و دوره بازگشت هاي مختلف: 2جدول 

  بازگشت ره دو  سناریو
5  25  50  100  

10%  3/11  6/21  8/30  4/41  
30%  3/11  4/21  6/30  1/41  
70%  1/11  21  30  2/40  
100%  9/10  5/20  1/29  1/39  

  5/41  9/30  6/21  3/11  بدون سازه
  
  

  
  ساله 5هیدروگراف سیالب در سناریوهاي مختلف در دوره بازگشت ): 2(شکل
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  ساله 25هیدروگراف سیالب در سناریوهاي مختلف در دوره بازگشت ): 3(شکل

  
  

  ساله 50هیدروگراف سیالب در سناریوهاي مختلف در دوره بازگشت ): 4(شکل
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  ساله 100هیدروگراف سیالب در سناریوهاي مختلف در دوره بازگشت ): 5(شکل

  
متري در سناریو هـاي    2از این بحث، این نتیجه به دست می آید که ایجاد سازه هایی  با ارتفاع 

غییر قابل توجه  دبی پیک نگردیده است، یعنـی  ذکر شده در دوره بازگشت هاي مختلف باعث ت
می توان گفت که سازه ها تاثیر بسـزایی در تغییـر میـزان دبـی پیـک و جلـوگیري از خطـرات        
احتمالی سیل نخواهند داشت و براي جلوگیري از این خطرات می توان به جاي کارهـاي سـازه   

  .طقه انجام داداي،  عرض رودخانه را افزایش داد یا کارهاي بیولوژیکی در من
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