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ارزیابی و واسنجی پارامترهاي هیدرولوژیکی حوزه آبخیز  با استفاده از نرم افزار 
HEC-HMS  

  )حوزه آبخیز سد طرق مشهد: مطالعه موردي(
  

و جمال  3، مهدي وفاخواه1، علی طالبی2، ربابه خداپرست1محمد تقی دستورانی
  2دشتی

دانشکده منابع طبیعی،  یمدیریت مناطق بیابانکارشناسی ارشد  گانتخدانش آموو  اناستادیار به ترتیب - 2و  1
 دانشگاه یزد 

  ، دانشگاه تربیت مدرس و علوم دریایی استادیار دانشکده منابع طبیعی - 3
  mdastorani@yazduni.ac.ir :رایانامه

  
  چکیده

خیزي و مطالعه وضعیت هیدرولوژیکی حوزه آبخیز  سد این مطالعه به منظور ارزیابی سیل
کیلومتر مربع در محدوده شهرستان مشهد در استان خراسان  34/131 طرق، با مساحت

با استفاده از نرم افزار الحاقی . انجام شد HEC-HMSرضوي، با استفاده از مدل هیدرولوژیک 
HEC-GEO-HMS مدل حوضه در نرم افزار . نقشه حوضه تهیه گردیدHEC-HMS  که شامل

رگبار که داراي هایتوگراف و  7در ادامه . حی شدزیر حوضه، روندیابی و خروجی حوضه بود، طرا
بررسی گردید و مقدار دبی پیک حوضه شبیه  HEC-HMSهیدروگراف نظیر بودند، در نرم افزار 

سپس شماره منحنی و میزان تلفات اولیه حوضه توسط نرم افزار مورد کالیبراسیون . سازي شد
. ماره منحنی حوضه انتخاب و معرفی شدسازي گردید و بهترین عدد براي شقرار گرفت و بهینه

، با S2/0 همچنین با مقایسه میزان تلفات اولیه محاسبه شده بر مبناي فرض تلفات اولیه برابر با
افزار، مشخص گردید که فرض مقدار برآورد شده بعد از واسنجی شماره منحنی توسط نرم

  .باشدمذکور براي حوزه آبخیز سد طرق مناسب می
  .، هایتوگراف، هیدروگراف HEC-HMSشماره منحنی، کالیبراسیون،: يواژگان کلید

  
  مقدمه 

ز در درون یخ لید مناطق سیز بایاز هر چ لقب لیکاهش خسارات س ت جامع مهار ویریمد يبرا
دهد موضوعات مرتبط با  یانجام شده نشان م يها یبررس .)1381تلوري، ( ن شودییحوضه تع

ر رفتار ییتغ ب ویالبروز س يبر رو یاراض يرات کاربرییر تغیثنه تایعمدتا در زم ،قین تحقیا
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 ،یتجرب يها لفرمو و ينمودار يه روشهایز بر پایخ لین مناطق سییتع ز،یآبخ يها حوزه
 لمد و ییایعات جغرافالستم اطیو س یدور سنج يداده ها ب،الیس يداده ها  يآمار لیلتح
ز یبخآ يها حوزهدر سطح  لید سیلدگاه تویاز د همچنین رواناب بوده و -بارش  يانه ایرا يها
سازي  لیک سیستم مد 1HEC-HM .(Suwanwerakamtorn, 1994)هستند ، مطرحکپارچهی

وژي انجمن مهندسین ارتش امریکا تهیه لوژیکی است که توسط مرکز مهندسی هیدرولرودهی
سعه هیدروگراف به منظور تو ،)1373( يعد .)1384موسوي ندوشنی و داننده مهر، ( شده است

 در این تحقیق، .را به کار گرفته است HEC-1لمدهاي رودخانه کرج  واحد براي زیر حوضه
 ،و نفوذ سطحی آب در خاك ،ربراي هر زیر حوضه با روش اشناید توسعه هیدروگراف واحد

 ، وها و خاکهاي مشابه انجام یافته است در مقایسه با حوضه براساس توسعه شماره منحنی
. ها با توجه به شیب زیاد آنها با روش موج سینماتیک انجام شده است در آبراهه لبی سیروندیا

 هاي گیري شده در بارندگی هاي محاسبه شده با مقادیر اندازه يل هادر مجموع دبی اوج سی
-HECوژیکی لهیدرو لبا بکارگیري مد ،)1380(خسروشاهی  .متفاوت مطابقت داشته است

HMS خیزي حوزه آبخیز دماوند  ل یسهاي آبخیز در شدت  کت زیر حوزهاربه بررسی نقش مش
حوضه  کل ات فیزیکیتعیین خصوصیو با زیر حوضه،  7وي با تقسیم حوضه به . پرداخته است
اظر با تنم لهاي سی در فرمت رقومی، محاسبه هیدروگراف GISبا استفاده از  ها و زیر حوضه

ها در هر بار اجراي  زیر حوضه یلها، حذف متوا هاي طراحی براي هر یک از زیر حوضه بارش
 آن را محاسبه کرده که در نتیجه ،بدون زیر حوضه موردنظر را حوضه ل، دبی خروجی کلمد

در تحقیقی  .است آورده بدست خروجی لد سییلدر تو را ها میزان تأثیر هر یک از زیرحوضه
با استفاده از  ،ر استان فارسرودخانه شاپور د ير حوضه هایز يزیخ لین سییتع يبرا دیگر،

دروگراف یدر ه ر حوضه هایک از زیزان مشارکت هر یم ،یبالیس يان هایجر يه سازیشب
  .)1382روغنی و همکاران، ( برآورد شده است ،حوضه لسی یخروج

 
  هاروش مواد و

ن ییتع ،منابع یبررس له شامیلاو يها یبررس ،قیز مورد تحقیآبخ حوزهعه رفتار لبه منظور مطا 
 يکردن نقشه ها ضرور یه نقشه ها و رقومیته ،داده ها يجمع آور ،ر حوضه هایحوضه و ز

ت ید و در نهاینقشه ها گرد لاقدام به کنتر  ،ن داده هایه ایو ته يذا پس از جمع آورل .است
محدوده  باشد، یرودخانه کشف رود م ياز شاخه ها یکیرودخانه طرق  .اجرا شد لمد

                                            
1  - Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System 
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 لطو و یلشما 36-13تا  36-06 ییاین عرض جغرافیببخیز رودخانه طرق حوزه آ ییایجغراف
 يرو بر .باشد یومتر مربع ملکی 34/131 و مساحت آن .قرار دارد 59-33 تا 59-17 یشرق

سد . قرار دارد ،و سد طرق یآمار آبده لسا 41 ان با یکرت يدرومتریستگاه هیرودخانه طرق ا
بند  لدست محالبا يمتر 100در  ،تان مشهدشهرس یجنوب شرق يومترلیک 25در طرق 

در  .باشد یف میضع یاهیاز نظر پوشش گ خیزه آبزمحدوده حو. طرق قرار گرفته است یمیقد
   .نشان داده شده است حوضهخصوصیات فیزیکی و بارش متوسط ) 1( لجدو

  
  آبخیز طرق هزخصوصیات فیزیوگرافی حو ) 1( لجدو

  واحد مقادیر برحسب  پارامتر مورد مطالعه
  کیلومتر مربع 34/131  مساحت حوضه
  کیلومتر 26/59  محیط حوضه

  406/0  ضریب فرم فاکتور
  307/1  ضریب فشردگی

  کیلومتر 24  طول بلندترین آبراهه
  درصد  12/39  شیب متوسط

  کیلومتر 33/10  فاصله خروجی از مرکز ثقل حوضه
  متر  2680  حداکثر ارتفاع حوضه
  متر 1220  حداقل ارتفاع حوضه

  میلیمتر 2/320  مقدار بارندگی متوسط ساالنه
  
مرطوب آن  لافته است که فصی لیمه خشک تشکیم خشک تا نیک رژیمنطقه از  یتم آبسیس

حدود  لیلن دیبه ا. ز قرار داردییپا لیاوا خشک آن در تابستان و لفص و ،بهار و در زمستان
زان مساحت حوضه را ین میشتریکه ب.دهد یم لیر تشکیاز مساحت حوضه را مراتع فق 65/66%
مراتع متوسط  آن را درصد%19 ، وو باغات یمزارع شخص %15 له شامیو بق ،شود یم لشام
   .دهد یمل یتشک

 ياستفاده از داده ها ،یاضیر لمد يریق بکارگیعه از طرلامورد مط حوضه يساز لبه منظور مد
توگراف یها يرگبار که دارا 20ابتدا در  .است يضرور لمد یواسنج يرواناب برا-همزمان بارش

 رگبار به 7انین میاز ا، و شدند بررسیها همه رگبار. انتخاب شد ،ر بودندیدروگراف نظیه و
و با تاریخهاي وقوع مشخص  7تا  1که در این مقاله با شماره ( دیگردانتخاب  یتصادف صورت

ز یآبخ حوزه رواناب ، - بارش يه سازیشب يبراHEC-HMS  لمد .)آمده است  4شده در جدول
 يفه هالب مویبا ترک لن مدیا .دهد یش مینما یکیلدرویه و یکیوژلدرویه يفه هالرا با مو
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ق یفلن با تیبنابرا .دنمای یمدروگراف یمحاسبه ه م ویاقدام به ترم ،زمالپس از محاسبات  ،مذکور
 يبرا CN ریقادم ،یاراض يکاربرخاك و  یکیوژلدرویه يشده از گروههاه یته يرسترنقشه 

 يروش ها با ریزمان تاخ ،هیلوفات الر تیمقاد ،بدست آمده CNر یاز مقاد .حوضه بدست آمد
 يورود یاساس يز به عنوان پارامتر هاین،  SCSبا روشزمان تمرکز حوضه  و ،SCS در ویاشنا
پس از  .هم محاسبه شد هیان پایجررواناب و سپس میزان ، گردیدمحاسبه  HEC-HMS  لمد
با  لمد یواسنج ده ویمزبور اجرا گرد لمد ،HEC-HMS لمد يورود يشدن پارامترهاده اآم

  .  )1رابطه  ( صورت گرفتهدف کم کردن خطاي دبی اوج برآوردي 
)1(                                                                                               
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و مخرج کسر  ،سازي، صورت کسر واریانس خطاهاي دبی محاسباتی لراندمان مد E آن در که
خطاها و راندمان مجموع مربعات . )1375تلوري، ( باشد واریانس خطاهاي دبی مشاهداتی می

ی از آنجا که بزرگترین خطاها لرواناب نیستند، و -سازي بارش لی براي مدلسازي توابع کاملمد
ذا این خطاها، لرسند،  دهند و در این معیارها خطاها به توان می در نزدیکی دبی اوج رخ می

در برخی . شود هاي تابع هدف محسوب می پایه بارزتر خواهند بود، که از مزیتنسبت به آب 
بینی گردد، این معیارها ممکن است نسبت به  ها حتی اگر دبی اوج صحیح پیش سازي شبیه

میزان صحت  یدر ادامه جهت بررس .)1381کارآموز، ( بینی حساس باشند خطاي زمان پیش
از واسنجی  ل، با قرار دادن شماره منحنی بدست آمده قب Sیه، میزان لفات اولت= S 2/0: فرض 

ه با یلفات اولو تمحاسبه و با مقدار برآورد شده بعد از واسنجی شماره منحنی ) 2(در رابطه 
  .آنها محاسبه شد یزان همبستگیو م ، مقایسه گردیدتوسط نرم افزار SCSروش 

)2 (                S= 25400/CN-254                                                                          
 یم حوضه یشماره منحن CNو ) mm( متر ییلبر حسب م ینگهداشت سطحS  که در آن  

  .باشد
  

  يریجه گیبحث ونت
از  لقب(رگبار انتخاب شده 7 يحوضه براه یلفات اولت و CNه از محاسبات مربوط به لج حاصینتا

ه یارا )2(شماره  لدر در جدویاشنا و SCSدو روش  يبرا لدر مد ،)یواسنجاز  بعدو  یواسنج
ن داده یب یکینزد یهمبستگ ،ن است کهیمربوطه نشانگر ا له از جدولجه حاصینت .شده است

از این دو روش استفاده از هر کدام  لذا .دارد وجود SCS در ویر اشنایه از زمان تاخلحاص يها
زمان تاخیر با روش  بهینه سازيآمد،  لبررسی دیگري که به عم .ندارد يادیتفاوت ز لدر مد
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SCS  ،ف البا توجه به درصد اخت .آمده است) 3(شماره  لکه در جدوو روش اشنایدر می باشد
، در نهایت روش همچنین بررسی هیدروگراف ها کمتر بین دبی هاي مشاهداتی و محاسباتی و

scs براي پارامتر هاي  لواسنجی مد .انتخاب شد تاخیربراي محاسبه زمان برتر  به عنوان روش
از  ينمونه ا )1( لدر شک. و زمان تاخیر در رگبارهاي مزبور صورت گرفت CN ،یهلفات اولت
 ین دبیهمچن .ارائه شده است 19/11/76 رگبار يشده برا یو واسنج يدروگراف مشاهده ایه
ارائه شده )  4( ل، که در جدو انتخاب شده محاسبه شد يرگبار ها يبرا) اوج ( ک یپ يها

متر  49/8ک حوضه مذکور یپ ین دبیشتریهم مشخص است، ب لهمانطور که در جدو. است
 – HEC لک توسط مدیپ یبرآورد دب يخطا. باشد یم 2/3/71 تاریخه مربوط به یمکعب در ثان

HMS کیپ یدر محاسبه دب ،نیوه  بر االع. درصد است 96/0ن حوضه بطور متوسط یدر ا  ،
سه با روش یرا در مقا)91/0(%زان خطا ین میکمتر) ریمحاسبه زمان تاخ يبرا(  SCSروش
همانطور که سایرین  ،سازي نیز لدر مورد استفاده از سامانه مد .دارد  )01/1(%دریاشنا

 لیدلبه  لاز این مد ،می توان اذعان داشت که ،کردند بیان )1377 ،و حیدري 1381، موزآکار(
و  لسی لعات کنترلف می توان در مطال و دسترسی به روش هاي مختالایت هاي بلقاب

در  .استفاده نمود )مناسب به شرط منظور کردن پارامتر هاي منطقی و واسنجی( وژيلروهید
ارائه  یو بعد از واسنج یاز واسنج له قبیلفات اولزان تیاز برآورد م لج حاصینتا)  5( لجدو

زان ین میب باالیی یمشخص شده، همبستگ یبه روشن هم يهمانطور که در جدو. شده است
  ).)1 (شکل) (R2= 0/985( وجود دارد  یو بعد از واسنج له قبیلفات اولت

  
و  لرگبار انتخاب شده قب7 يبرا حوضه) به میلیمتر(ه یلفات اولو ت CNمحاسبات مربوط به )  2 (ل جدو

 یواسنج بعد از
7 6 5 4 3 2 1  شماره رگبار

   42/76    CNیاز واسنج لقب  
 02/76  01/76    CNر یبا زمان تاخ یبعد از واسنجSCS  
   08/76    CN دریر اشنایبا زمان تاخ یبعد از واسنج  
 67/15  67/15     یاز واسنج لقب *هیلفات اولت

 01/15  80/14   42/35  ریتاخ SCS با زمان یاز واسنج ه بعدیلفات اولت

 02/14 5/32 7/12    ر یبا زمان تاخ یه بعد از واسنجیلاو فاتلت
    دریاشنا
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  )ساعت  به(  قبل و بعد از بهینه سازي دریو روش اشنا SCSر به روش یسه زمان تاخیمقا  )3 (لجدو
7654321  شماره رگبار

 8/88/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8  زمان تاخیر اشنایدر اولیه
12/685/640/56/690/559/621/6 ر بعد واسنجیزمان تاخیر اشناید

 61/661/6 61/6 61/6 61/6 61/6 61/6  اولیهSCS زمان تاخیر 
59/725/701/721/716/74/88 بعد واسنجی SCSزمان تاخیر 

   

  
  SCSبعد از اعتبار سنجی با روش  24/11/76هیدروگراف مشاهداتی و محاسبه اي در رخداد  - 1شکل

  
  انتخاب شده يرگبار ها يبرا لمحاسبه شده توسط مد اوج يها یدب)  4 (لجدو

درصد 
 خطا

  دبی اوج محاسباتی
m3/s  

 شاهداتیمدبی اوج 
m3/s 

  زمان تاخیر
 رگبارتاریخ   روش )ساعت( 

5/0 69/1  71/1  12/6  اشنایدر
  4/0 7/1 59/7 scs 

9/0 39/8 5/8  85/6  اشنایدر


8/0 49/8 25/7 scs 
2/0 9/1 950/1 40/5  اشنایدر


1/0 92/1 01/7 scs 
6/0 69/3 90/3 6/6  اشنایدر

  5/0  69/3 21/7 scs 
9/0 69/3 709/4 9/5  اشنایدر


8/0 70/3 16/7 scs 
8/3 87/6 6/5 54/6  اشنایدر


7/3 05/7 4/8 scs 
2/0 52/2 55/2 21/6  اشنایدر

1/0 53/2  scs 
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  قبل و بعد از واسنجی ه رواناب حوضهلیات اولفزان تیسه می مقا)  5 (لجدو
  یبعد از واسنج یاز واسنج لقب  فیرد

1  78/36  47/32  
2  78/36  47/32  
3  78/36  86/33  
4  67/15  95/15  
5  78/36  30/35  
6  04/16  02/16  
7  78/36  47/32  

  

  
  مقایسه تلفات اولیه حوضه سد طرق قبل و بعد از واسنجی -2شکل 

  
  :عبارت است از ن پژوهش یه از الج حاصیصه نتاالبه طور خ

 SCSدر و یاشنا يها ، استفاده از روش لان توسط مدیه جریلفات اولو ت CNدر محاسبه   -1
 ين داده هایب يادیز یهمبستگ( وجود ندارد یاوت چندانتف ،ر حوضهیمحاسبه زمان تاخ يبرا

  ).ن دو روش وجود داردیاز ا لحاص
 ين روش برایدرصد ، بهتر0.91 يبا خطا SCSک حوضه ، روش  یپ یجهت محاسبه دب -2

  .باشد ین حوضه میر در ایبرآورد زمان تاخ
درصد نسبت به  1با خطاي کمتر از  هیمتر مکعب در ثان 8.049ک حوضه یپ یحداکثر دب -3

  .دیبرآورد گرد دبی مشاهداتی
  والیت هاي بالقاب لیلبه د لاین مد ،می توان اذعان داشت که ه ،لبا توجه به نتایج حاص -4

 وژیکی،لف هیدرولبراي محاسبه پارامتر هاي مخت فلبه روش هاي مخت آسان دسترسی امکان



  مجموعه مقاالت ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداري و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب
  ی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزداري دانشکده منابع طبیع1389اردیبهشت  9و  8

 

 

ط منظور کردن پارامتر هاي به شر( وژيلروو هید لسی لعات کنترلمطا مناسبی جهت لمد
  .می باشد )منطقی و واسنجی 

، براي حوضه سد )S(میزان نگهداشت سطحی  2/0کردن میزان تلفات اولیه به اندازه فرض  -5
  .طرق مناسب می باشد
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