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دكتر سيد حميدرضا صادقي1مهندس محمود آذري
نشيار مهندسي آبخيزداري دانشگاه تربيت مدرسمدرس         دا كارشناس ارشد آبخيزداري دانشگاه تربيت

دكتر عبدالرسول تلوري
 دانشيار پژوهشي پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري تهران

چكيده
هـاي  هاي مديريت سيالب، بررسي ميزان مشاركت زيرحوضـه       هترين اقدامات مورد نظر در پروژ          يكي از مهم  

هـاي  با توجه به نبود ايـستگاه     . ختلف سيالب خروجي از حوضه است     هاي م لفهؤمختلف يك آبخيز در تعيين م     
 روانـاب  -سازي فرآيند بارشها، تحقق هدف مذكور نيازمند شبيه   هيدرومتري در محل خروجي تمام زيرحوضه     

منظور تعيين ميزان سيالب خروجي     در اين مطالعه به   . باشدهاي هيدرولوژيكي مي  ها از طريق مدل   در زيرحوضه 
خراسان رضوي از مدل    آبخيز جاغرق در استان   اي از حوضه  مشاركت آن در  بازه    يرحوضه و بررسي ميزان   از هر ز  

HEC-HMS 2.2.2هـاي  آوري آمار بارش و سيالب مربوط به ايستگاهبدين منظور پس از جمع.  استفاده گرديد
 و سيالب متناظر، بـه منظـور         واقعه رگبار  5ها، از   هواشناسي و هيدرومتري داخل و خارج حوضه و كنترل داده         

با استفاده از اطالعات وضعيت پوشش گيـاهي، خـاك و كـاربري             .  واسنجي و اعتبار سنجي مدل استفاده شد      
سپس . در سامانه اطالعات جغرافيايي استخراج گرديدArcview 3.3 حوضه در محيط CNاراضي حوضه، نقشه 

، 10هـاي  ها، هيتوگراف بارش مربوط به دوره بازگشت  ضهبندي زيرحو به منظور بررسي ميزان مشاركت و اولويت      
سازي، ميزان تـأثير آن  هاي مختلف از جريان شبيه  مدل وارد و با حذف متوالي زيرحوضه       سال حوضه به   50 و 20

. در دبي اوج و حجم سيالب خروجي از حوضه مورد نظر تعيين شد
 درصد كاهش   98/65دبي اوج و    )  ترمكعب بر ثانيه   م 42/39( درصد كاهش    16/66   نتايج مطالعه نشان داد كه      

ي باالدسـت و  زيرحوضـه 4سال متعلـق بـه    20ي بازگشت معمول    حجم سيالب براي دوره   )  مترمكعب 01/298(
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