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آب با و اشنایدر در برآورد میزان روان  SCSهیدروگراف واحد  هايمقایسه روش
   HEC-HMS راستفاده از نرم افزا

  )حوزه آبخیز سد طرق مشهد: مطالعه موردي(
  

  1و جمال دشتی 2علی طالبی ،3مهدي وفاخواه ،2محمد تقی دستورانی ،1ربابه خداپرست

  دانشگاه یزد عضو هیئت علمی ی ودیریت مناطق بیابانکارشناسی ارشد م يدانشجو به ترتیب - 2و  1
  دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده منابع طبیعی استادیار - 3

  sd.khodaparast@gmail.com :رایانامه
  

  چکیده
د طرق، با درس خیزي و مطالعه وضعیت هیدرولوژیکی،منظور ارزیابی سیلاین مطالعه به

کیلومتر مربع در محدوده شهر مشهد در استان خراسان رضوي، با استفاده از  34/131مساحت 
 HEC-GEO-HMSافزار الحاقی با استفاده از نرم. انجام شد HEC-HMSمدل هیدرولوژیک 

که شامل زیر حوضه، روندیابی  HEC-HMSمدل حوضه در نرم افزار . نقشه حوضه تهیه گردید
رگبار که داراي هایتوگراف و هیدروگراف نظیر  6در ادامه . ه بود طراحی شدوخروجی حوض

آب با هر دو روش هیدرو گراف بررسی گردید و مقدار روان HEC-HMSبودند، در نرم افزار 
به  هاي شماره منحنی، زمان تاخیرسپس پارامتر. حوضه شبیه سازي شد SCSواحد اشنایدر و 

لفات اولیه، توسط نرم افزار مورد واسنجی قرار گرفت و بهینه ، تSCSهر دو روش اشنایدر و 
ترین خطا در این حوضه بهترین روش با کم SCSدر انتها معلوم گردید که روش . سازي گردید

   .باشدآب میدر برآورد میزان روان
 .، هایتوگراف، هیدروگراف HEC-HMSشماره منحنی، واسنجی،: واژگان کلیدي

  
  مقدمه 

 یاست که توسط مرکز مهندس یکیدرولوژیه يستم مدل سازیک سی HEC – HMSمدل 
، به منظور )1373( يعد ).1381جوکار، (ه شده است یکا تهیآمر یانجمن مهندس يدرولوژیه

. را به کارگرفته است HEC-1رودخانه کرج مدل  يها حوضهر یز يدروگراف واحد برایتوسعه ه
آب  یدر و نفوذ سطحیبا روش اشنا حوضهر یهر ز يادروگراف واحد بریق، توسعه هین تحقیدر ا

افته یمشابه انجام  يخاکها ها و حوضهبا سه یدر مقا یدرخاك، براساس توسعه شماره منحن
ک انجام ینماتیاد آنها با روش موج سیب زیل در آبراهه ها با توجه به شیس یابیاست و روند
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 یشده در بارندگ يریر اندازه گیمقادمحاسبه شده با  يل هایاوج س یدر مجموع دب. شده است
با بکارگیري مدل هیدرولوژیکی ، )1382( و همکاران شاهیخسرو. متفاوت مطابقت داشته است

HEC-HMS خیزي حوزه آبخیز  سیل هاي آبخیز در شدت  به بررسی نقش مشارکت زیر حوزه
 حوضه کل فیزیکیتعیین خصوصیات و با ، حوضهزیر  7به  حوضهوي با تقسیم . دماوند پرداخت

اظر با تنم لدر فرمت رقومی، محاسبه هیدروگرافهاي سی GISها با استفاده از  حوضهو زیر 
ها در هر بار اجراي  حوضهزیر  لیها، حذف متوا حوضههاي طراحی براي هر یک از زیر  بارش

 آن محاسبه کرده که در نتیجه ،موردنظر حوضهبدون زیر  را حوضه ل، دبی خروجی کلمد
 1مک کل و آگت .آورد بدست خروجی لد سیلیدر تو را ها حوضهان تأثیر هر یک از زیرمیز

هاي  بینی الگوي کاربري اراضی در سال به پیش HEC-HMS  ، با استفاده از مدل)2006(
-HECآنها با استفاده از مدل . اند پرداخته آمریکادر  يدر حوزه آبخیز 2050 و 2025، 2015

GEOHMSو در محیط  حوضهکی ، خصوصیات ادافیGIS  نیاز مدل را  سایر پارامترهاي مورد
از روش ماسکینگام  ،تعیین رواناب و انتقال براي  SCSهمچنین از روش . اند استخراج نموده

آنها با در نظر گرفتن تلفات اولیه به . اند ها استفاده کرده روندیابی کانال براي اي  نقطه 8کانژ 
که مدل  نشان دادندیبره مدل به روش میانگین خطاي مربعات، کال عنوان پارامتر حساس و

بینی الگوهاي مختلف کاربري اراضی که به ویژه در  قابلیت پیش   HEC-HMSهیدرولوژیکی 
سزایی برخوردار ه هاي شهري از اهمیت ب حوضهطراحی شهري و کاهش خسارات سیل در 

 حوضهر یز يزیل خین سییتع يبرا ،)1382(همکاران  و یگر، روغنید یقیدر تحق. ددار است، را
زان ی، میالبیس يان هایجر يه سازیرودخانه شاپور در استان فارس، با استفاده از شب يها

ش یپ. را، برآورد نمودند حوضهل یس یدروگراف خروجیها در ه حوضهر یک از زیمشارکت هر 
ز از یآبخ حوزه ینقطه خروجد رواناب و انتقال آن به یتول يند هایفرا یزان کمین مییو تع ینیب

اقدام به مقایسه  HEC-1، با استفاده از مدل )1376(وهابی  .ت خاص برخوردار استیاهم
و موج سینماتیک در محاسبه دبی اوج سیالب در حوزه آبخیز طالقان نموده  SCSهاي  روش
متر از با خطاي نسبی ک SCSدهد که روش   ینتایج به دست آمده از این مقایسه نشان م. است

وي با استفاده از مدل . کند یک درصد، دبی اوج وقایع منتخب را بهتر از روش دیگر برآورد می
MIKE11   يها یت دبیبا توجه به اهم .نموده است حوضهاقدام به پهنه بندي سیل در این 

ق حاضر بر یرودخانه، درتحق یات مهندسیو سدها و عمل يزداریآبخ يسازه ها یدر طراح اوج
 ییایستم اطالعات جغرافیو س HEC-HMS یکیدرولوژیم تا، با استفاده از مدل هیآن شد

)GIS( ين پارامتر هایهمچن. مییسد طرق نما حوضهالب در یک سیپ یاقدام به برآورد دب 

                                                   
1 - McColl and Aggett 
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آنها را بر  يزان اثر گذارین کرده و مییشوند را تع یم اوج یر دبییکه باعث تغ یکیدرولوژیه
-HECنرم افزار  یی، کاراحوضه اوج یق ضمن برآورد دبین تحقیدر ا. میینما یبررس اوج یدب

HMS گرفته استمورد بحث قرار  اوج یبرآورد دب يزان خطایاز نظر م.  
  

  ها مواد و روش
کیلومتري شهر مشهد در استان  25 واقع درکیلومتر مربع 34/131به مساحت طرق  حوضه

باشد و از لحاظ شرایط آب و  می%  12/39 حوضهشیب متوسط . خراسان رضوي واقع شده است
 20/320همچنین مقدار بارندگی ساالنه آن  .باشد نیمه خشک می خشک تا هوایی داراي اقلیم

   .دهد استان خراسان رضوي نشان میدر را  طرق آبخیز حوزه )1(شکل . باشد میلیمتر می
  

  
  يوواقع در استان خراسان رض و شبکه آبراهه طرق آبخیز حوزه  - 1شکل



  اري و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوبمجموعه مقاالت ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزد
  ، گروه مهندسی آبخیزداري دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس1389اردیبهشت  9و  8

 

 

و  در این تحقیق به منظور شبیه سازي بارش و رواناب و  تعیین هیـدروگراف سـیالب خروجـی    
هـاي   با توجه بـه روش  .استفاده گردید 1/0/3نسخه  HEC-HMSاز مدل  حوضه اوج یبرآورد دب

براي تبدیل بارش بـه روانـاب از   . هاي مدل گردید انتخابی در این مدل اقدام به شناسایی ورودي
هـاي   از تلفیـق نقشـه   حوضه CNبدین منظور نقشه  .استفاده گردید CNاره منحنی یا روش شم

  Arc Viewافـزار   و نـرم  GISهاي هیدرولوژیک خاك و کاربري اراضـی در   پوشش گیاهی، گروه
بـا  ت یز حساسـ یابتدا آنال. .دیدر ادامه شش رگبار به تصادف انتخاب گرد. تهیه گردید 3/3نسخه 

پس از واسنجی و اعتبار سنجی مدل و استخراج . انجام شد SCSدر و یاشنا ریزمان تاخ دو روش
سـه زمـان   یمقاسپس  .شده بدست آمد يه سازیو شب يدروگراف مشاهده ایه پارامترهاي بهینه

  . دیگرد یک بررسی هر يزان خطایو م SCSر یدر با زمان تاخیر اشنایتاخ
  

 گیريو نتیجه بحث
ج حاصله نشان ینتا. در انجام شدیو اشنا  SCS ریروش زمان تاً خدو  يبرا تیحساس زیابتدا آنال

 یال 0ن یت در دامنه بیزان حساسیم. متفاوت، مختلف است يت در دامنه هایداد که، حساس
کمتر محاسبه  ینسبت به حالت واقع حوضهر ین اگر زمان تاخیبنابرا. باشد یشتر میب%  - 20

 یشتر از حالت واقعیکه ب ینسبت به حالت يترشیر بیتاًث یخروج یدب يشده باشد بر رو
  .آورده شده است )2 (ز در شکلین آنالیاز ا ينمونه ا. محاسبه شده باشد، خواهد داشت

  

 
در در واقعه یو  اشنا  SCSر یر در زمان تاخییتغ يرات مدل به ازاییج تغینتا یمنحن  -2شکل 

25/7/75  
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رفتار هیدرولوژیک  HEC-HMSمدل  .آمد ر بدستیج زیمدل انجام شد و نتا یسپس واسنج
در  % 23/15و  رگباردبی اوج  برآورد در(خطا % 91/0 با متوسط را به طورطرق  حوزه آبخیز

و متوسط %  SCS 61/0متوسط درصد خطا در روش  .است شبیه سارزي کرده  )رواناب حجم
باشد که  یم%  SCS 4/0ن خطا در روش یکمتر. باشد یم% 1/1در  یدرصد خطا در روش اشنا

 یم%  6/0در ین خطا در روش اشنایباشد و کمتر یم 7/1/76و  13/9/73 يمربوط به رگبارها
 .باشد یم%  85/0ع یمتوسط کل خطا در وقا. باشد یم 7/1/76 يباشد که مربوط به رگبارها

  .تآورده شده اس )3(مربوط به رگبار در شکل  يو مشاهده ا يه سازیع شبین وقایاز ا ينمونه ا
  

  
  26/12/70دبی مشاهداتی و محاسباتی بعد از واسنجی در واقعه  - 3شکل 

  
  يریجه گینت
 ین بررسیو همچن یو محاسبات يمشاهده ا يها ین دبیبا توجه به درصد اختالف کمتر ب -1
. ک  انتخاب شدیپ یمحاسبه دب يبه عنوان روش برتر برا  SCSت روش یدرگراف ها، درنهایه

ک یپ یبرآورد دب ين روش برایبهتر%   61/0 يبا خطا SCSوم شد که روش معل ین بررسیدر ا
  .باشد یم حوضهن یا

شده  یو محاسبات یدروگراف مشاهداتیاز رواناب در ه ینکه اختالف حجم ناشیبا توجه به ا -2
ن یهمچن. رش قرار گرفتندیمدل مورد پذ یابیو ارز یدرصد بود، لذا در واسنج 15کمتر از 

 ین اختالف را با حجم رواناب مشاهداتیکمتر SCSاز روش  یدروگراف محاسباتیهحجم رواناب 
  .نشان داد
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سازي رفتار هیدرولوژیک در شبیه HEC-HMS نتایج تحقیق حاضر داللت بر توانایی مدل  -3
همچنین قابلیت استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی به منظور .  دارد سد طرقحوزه آبخیز 
 افزاراین نرم .دهدها، کارایی آن را نشان میهاي مدل و مشاهده خروجین وروديدقت در تامی

هاي مناسب هیدرومتري و بارش همراه باشد با دقت مناسبی قادر به شبیه در صورتی که با داده
  .باشدسازي سیالب می
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