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چكیده
توزيع ناهمگون مكاني و زماني بارندگي در سطح کشور و تنوع آب و هوايي هر از چند گاهي در برخي نقاط باعث طغیان
آب رودخانهها و وقوع سیالب های بزرگي مي گردد که از بابت خسارت های جاني و مالي ،قابل توجه ميباشد .طراحي عملیات کنترل
سیالب نیازمند اطالع دقیق از شرايط حوضه آبخیز مولد سیالب بويژه واحدهای کوچكتر در حوضههای وسیع است .تعیین پتانسیل
تولید سیل جهت تعیین کمي سهم هر زير حوضه در تولید سیالب پايین دست مي تواند مبنای تعیین شاخصي به نام شاخص سیل
خیزی هر زير حوضه قرار گیرد .در اين پژوهش تأثیر توزيع مكاني بارش های بحراني بر پتانسیل سیلخیزی حوضه آبريز سد
بختیاری با استفاده از مدل  HEC-HMSمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت ،نتايج نشان داد که اثر توزيع مكاني بارندگي در شاخص
سیل خیزی چشمگیر است ،به ويژه هنگاميکه با وقايع بزرگتر و با تعداد زيرحوضههايي با مساحت بیشتر مواجه هستیم .از طرف
ديگر تقدم مشارکت هر زيرحوضه در رونديابي بر دبي اوج خروجي از حوضه و نهايتاً روی شاخص سیل خیزی مؤثر خواهد بود.
افزايش عمق بارندگي در زيرحوضههايي که زمان تمرکز کمتری دارند تأثیر بیشتری بر روی شاخص سیل خیزی دارد .در زير حوضه
هايي که زمان تمرکز بیشتر و وسعت زيادتر است ،توزيع های مكاني مختلف تأثیر کمي بر شاخص سیل خیزی دارد .همچنین نتايج
اين تحقیق نشان داد که اگر اثر توزيع مكاني را در نظر نگیريم ،شاخص سیل خیزی با افزايش مساحت زيرحوضه کاهش مييابد.
واژه های کلیدی :شاخص سیل خیزی ،توزیع مکانی بارندگی ،حوضه آبریز سد بختیاری ،مدل .HEC-HMS
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مقدمه
استفاده و مدیریت بهینه منابع آب ،مستلزم شناخت پدیده های هیدرولوژیکی میباشد که رواناب سطحی یکی از
مهمترین فازهای این چرخه به شمار میآید .رواناب سطحی در برگیرنده بخشی از آب حاصل از بارش است که مازاد بر
ذخیره برگابی ،ذخیره گودالی و نفوذ و تبخیر میباشد .در بسیاری از موارد ،جریانهای سطحی مبنای احداث طرحهای
هیدرولیکی و پروژه های آبی از قبیل تامین آب مصرفی شهری و صنعتی ،طراحی مخازن سد ها ،کنترل سیالبها و پروژه
های تامین آب برای بخش کشاورزی میباشد .بنابراین تخمین و پیشبینی مقدارجریان رودخانهای و سیالب از اهمیت
خاصی برخوردار میباشد .آمار و اطالعات موجود از سیل حاکی از روند افزایشی وقوع این پدیده در طی سالهای اخیر
میباشد .براساس آخرین آمار منتشر شده ،تعداد دفعات سیل در ایران رو به افزایش است .بر اساس رویکردهای جدید ،مهار
کلیه سیالبها امکان پذیر و اقتصادی نیست و تنها می توان با مدیریت آنها ،خسارت ها را در برابر هزینهها به حداقل
رساند .روشهای مختلفی برای مدیریت سیالب به کار گرفته می شوند .این روش ها را می توان در چهار دسته کاهش
سیالب ،کاهش آسیب پذیری در مقابل سیالب ،کاهش خسارات و ایجاد آمادگی برای تحمل خسارات طبقه بندی نمود.
پروژههای تخفیف سیل در بسیاری از مناطق جهان اجرا میشود و مطالعات بی شماری برای برآورد دبی سیل و همچنین
تأثیر خصوصیات حوضه روی دبی اوج آن انجام شده است .از جمله اقداماتی که محققین برای کاهش خطر سیل در مناطق
پائین دست مطرح میکنند ،مهار سیل در سر منشأ آن میباشد .در این ارتباط شناسایی مناطق سیل خیز در درون حوضه
دارای اهمیت بسیاری می باشد ،زیرا انجام عملیات اجرایی و کنترل سیل در سراسر حوضه نه تنها امکان پذیر نیست ،بلکه
ممکن است اثرات تشدید کننده در بر داشته باشد .لذا باید مناطقی که پتانسیل باالیی از نظر سیل خیزی دارند شناسایی و
اولویت بندی شوند تا امکان بهینه سازی عملیات اجرایی در سطوح بحرانی فراهم شود.
یکی از مهمترین مسائل در علم هیدرولوژی ،تحلیل سیالبهای طراحی به منظور استفاده در عملیات کنترل سیالب است.
این مسئله نیازمند روشی جامع است که تمامی فاکتورهای مؤثر سیل خیزی را در نظر بگیرد .تغییرات مکانی عوامل
هیدرولوژیکی ،محدودیت ایستگاههای اندازهگیری در سطح حوضه و نیز عدم وجود آمار طوالنی مدت و کافی همیشه عامل
محدود کننده تحلیل سیالبها محسوب میشود .یکی از راه حلهای در نظرگرفتن کامل تغییرات مکانی عوامل
هیدرولوژیکی ،استفاده از شبیه سازی نیمه توزیعی جهت تعیین پتانسیل سیل خیزی واحدهای هیدرولوژیکی است
(صادقی.)1374 ،
در حوضههای وسیع ،تفکیك حوضه به قسمتهای کوچکتر ضروری است .در این راستا ،تعیین سیل خیزی واحدهای
هیدرولوژیکی و بررسی پتانسیل هر واحد از نظر مشارکت سیالب در نقطه خروجی اصلی حوضة آبخیز حائز اهمیت است
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(خسروشاهی Islam and Sado (2000) .)1380 ،نقشه های سیل خیزی برای بنگالدش را با استفاده از دادههای سنجش
از دور از واقعه سیالب  1988تهیه نمودند .در این تحقیق از ارتفاع ،پوشش سطح زمین ،خصوصیات زمین شناسی و
فیزیوگرافیك حوضه و داده های شبکه زهکشی حوضه استفاده شد .نقشه های سیلخیزی در واقع نشان دهنده درجه
سیلخیزی و تخریب ناشی از سیل در هر منطقه میباشد .این نقشه ه ا برای تعیین ریسك سیالب با استفاده از داده های
سنجش از دور و ارتفاعات رقومی به کار رفته است Juracek (2000).از اطالعات رقومی توپوگرافیك ،خاك و کاربری زمین
جهت تعیین اولویت مکانی سیلخیزی زیرحوضه ها در ایالت کانزاس آمریکا استفاده نمود .ترکیبات مختلفی از نفوذپذیری
خاك و شاخص های رطوبتی ،توپوگرافی و کاربری زمین جهت دسته بندی پتانسیل تولید رواناب از زیاد به کم مورد
استفاده قرار گرفت .این پژوهش در مقیاس وسیعی در حوضه هایی با مساحت  150تا  6600کیلومترمربع و با مالحظه
تأثیر توزیع مکانی شدت بارش بارندگی انجام گرفت .نتایج نشان داد که تمایز پتانسیل سیلخیزی زیر حوضه ها بسیار
محدود است Forozani (2004).با استفاده از نقشه مدل رقومی ارتفاع ( )DEMو نرم افزارهای  ILWISو HEC-GEO

 ،HMSمدل توزیعی شبیه سازی عکس العمل زیرحوضه های رود زرد را با استفاده از نرم افزار  MIKE11ارایه نمود .در
این تحقیق تبدیل بارش -رواناب زیر حوضه ها با روش کالرك انجام گرفت .با توجه به حذف انفرادی و متوالی هر یك از
سلولها در روندیابی ،اولویت بندی زیرحوضههای سیل خیز با توجه به شاخص سیلخیزی مشخص گردید .نتایج این
پژوهش نشان داد که حساسیت دبی اوج خروجی ن سبت به تغییر شماره منحنی بیشتر از زمان تمرکز و ضریب ذخیره
است .همچنین سناریوهای بیولوژیکی نظیر کاهش شماره منحنی جهت کاهش دبی اوج خروجی به کار گرفته شدReyni .

) and Nan (2002با استفاده از نرم افزار  GISروشی را برای تعیین سطح سیلخیز و خسارت پذیر ارایه نمودند .در این
روش با استفاده از نرم افزار HEC-GEO RASسطح سیل خیز و سطح غیر سیل خیز جدا شد و با روش های عددی
مختلف خسارت برآورد گردید .این روش قابلیت خوبی برای مقابله با سیل و کنترل خسارات ارایه نموده است.
) Khosroshahi and Saghafian (2005عکس العمل هر واحد زیرحوضه در هیدروگراف سیالب خروجی از حوضه آبریز
دماوند را بر مبنای مدل شبیه سازی  HEC-HMSمورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش سهم هر واحد سیالبی
(زیرحوضه) از طریق روندیابی پس از حذف آن واحد و محاسبه دبی پیك سیالب خروجی به دست آمد .نتایج این پژوهش
نشان داد که روندیابی رودخانهها در تعیین شاخص سیل خیزی و اولویت بندی زیرحوضهها بسیار مهم میباشد .همچنین
هیچگونه رابطه تك متغیره ای بین شاخص سیل خیزی و سایر خصوصیات زیرحوضه ها از قبیل شماره منحنی و شیب
زمین مشاهده نشد Ashoori et al. (2007) .جهت بررسی اثرات توسعه شهری بر افزایش رواناب از ترکیب سامانه
اطالعات جغرافیایی و الحاقیه  HEC-GeoHMSبا مدل  HEC-HMSاستفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
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تغییر کاربری اراضی ناشی از توسعه شهری باعث افزایش پتانسیل سیلخیزی این حوضه گردیده و اثرات تغییر کاربری
اراضی بر دبی اوج با افزایش دوره بازگشت کم میشود Khosroshahi and Saghafian (2005) .تاثیر سیلخیزی
زیرحوضهها را با استفاده از مدل  HEC-HMSو روش تکرار حذف انفرادی زیرحوضهها در حوضه آبریز دماوند مورد بررسی
قرار داد .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد زمانی که تاثیر دبی زیرحوضهها در دبی اوج خروجی کل حوضه مد نظر قرار می-
گیرد ،نسبت تاثیر آنها به کوچکی و بزرگی دبی در محل زیرحوضه بستگی ندارد .بلکه اثر متقابل عوامل موثر از جمله
موقعیت مکانی زیرحوضهها میتواند تعیین کننده باشد Nasri and Soleimani (2011) .اولویت بندی مناطق موثر بر
دبی اوج سیالب با استفاده از مدل هیدرولوژیك  HEC-HMSدر حوضه آبریز سد شیخ بهایی بررسی نمودند .نتایج نشان
داد مناطقی که در نزدیکی نقطه خروجی حوضه قرار دارند بیشترین نقش را در تولید سیل داشته و بایستی در اولویت اول
فعالیتهای آبخیزداری قرار گیرند .نتایج به دست آمده میتواند کمك شایانی به سیستم پایش منطقه نماید .رضوی زاده و
همکاران ( ) 1392تأثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات سیالب با استفاده از مدل  HEC-HMSدر حوضه آبریز طالقان
را بررسی کردند .بر اساس نتایج شبیه سازی ،به علت تغییرات کاربری اراضی (کاهش سطح اراضی کشاورزی و افزایش
مراتع) ،دبی اوج و حجم سیل در سال  1381نسبت به  1366به ترتیب میزان کاهش متوسط معادل  16/17و 13/6
درصدی را نشان داد .بررسی زمان پایة سیل نشان دهنده عدم تغییر این پارامتر در هیدروگرافهای سیل در دوره مطالعاتی
است MoradNejadi et al. (2015) .بررسی کارایی مدل هیدرولوژیك  HEC-HMSدر شبیه سازی هیدروگراف سیالب
حوضه های آبریز جنگلی خیرود بررسی کردند .همچنین به منظور آنالیز آماری داده های حداکثر بارش روزانه ایستگاه باران
سنج ،پس از ورود مدل هواشناسی حوضه به برنامه  HEC-HMSهیدروگراف سیالب با دورة بازگشت های  25 ،10 ،5 ،2و
 100ساله شبیه سازی شد .در نهایت برای واسنجی مدل پس از بررسی داده های ایستگاه هیدرومتری خیرود ،بین سه
واقعة متناظر جهت واسنجی و اعتبارسنجی ،دو واقعه جهت واسنجی و یك واقعه جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شد .نتایج
نشان داد که کارآیی مدل پس از واسنجی آن برای شبیه سازی دبی اوج سیالب در حوضة مطالعه شده مورد تأیید است .با
توجه به اهمیت توزیع مکانی بارش ها و اینکه این عامل قبالً در سایر تحقیقات شاخص سیل خیزی به مفهومی که در این
پژوهش معرفی شده است مورد بررسی قرار نگرفته است ،هدف از این پژوهش بررسی تأثیر الگوی توزیع مکانی رگبارهای
طراحی بر شاخص سیلخیزی زیرحوضهها است.
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مواد و روش ها
حوضه آبخیز رودخانه بختیاری درجنوب غربی ایران ،در شمال استان خوزستان و در محدوده ای بین چهار استان
لرستان ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و اصفهان واقع شده است .حوضه آبریز رودخانه بختیاری در محدوده حوضه آبریز
رودخانه دز قرار دارد که خود زیر مجموعه ای از حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ و حوضه آبریز خلیج فارس و دریای
عمان می باشد .شکل ( ) 1موقعیت حوضه بختیاری در حوضه کارون بزرگ را نشان میدهد .سد بختیاری روی رودخانه
بختیاری و قبل از اتصال با رودخانه سزار پیش بینی شده است .با توجه به اینکه داده های ایستگاه هیدرومتری تنگ پنج
بختیاری قابل اعتماد تشخیص داده نشدند ،حوضه ابتدا روی ایستگاه تله زنگ سد دز بسته شد تا امکان واسنجی مدل
 HEC-HMSبا داده های این ایستگاه فراهم گردد .در ادامه وضعیت عمومی حوضه سد دز بیان می شود ،لیکن تأثیر توزیع
مکانی بارش تنها بر روی حوضه سد بختیاری مورد بررسی قرار میگیرد .حوضه رودخانه بختیاری با توجه به محل تقاطع
رودخانه ها و نقاط با اهمیت به شش زیرحوضه و حوضه رودخانه سزار به پنج زیرحوضه به اضافه یك زیرحوضه انتهایی (از
محل تقاطع تنگ پنج تا محل ایستگاه تله زنگ) تقسیم شدند .بر اساس نقشه مدل ارتفاعی رقومی ( ،)DEMتوزیع و
مشخصه های فیزیوگرافی ارتفاعی زیر حوضه ها به شرح جدول( )1استخراج شدند.

شكل :1موقعیت حوضه رودخانه بختیاری در حوضه کارون بزرگ.
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جدول  :1برخي مشخصات فیزيوگرافي زيرحوضه ها
زيرحوضه

شماره
منحني

طول آبراهه اصلي
)(Km

شیب متوسط)(%

ارتفاع متوسط)(m

محیط)(Km

مساحت)(Km2

متوسط
1

76

113

26/6

2552

393

2490

2

72

63

35/2

2672

192

671

3

76

56

43/8

2234

240

866

4

77

94

42/7

1875

285

1215

5

80

56

37/1

1679

208

819

6

78

50

45/3

1279

132

327

کل حوضه

76

270

35/2

2212

712

6388

شكل 2:نقشه طبقه بندی شیب زمین حوضه سد بختیاری

همچنين نقشه شيب كل حوضه از مدل ارتفاعي زمين ( )DEMنيز در شكل ( )2آمده است.
مدل کامپیوتری  HEC-HMSبا توجه به سوابق طوالنی کاربرد در مطالعات برآورد سیالب و قابلیتهای نسبتا متنوع و
نیز مقبولیت عام در بین مهندسین هیدرولوژی ،جهت شبیه سازی انتخاب گردید .مدل مورد نظر دارای قابلیت شبیه سازی
تلفات و نفوذ ،ذوب برف ،روندیابی زیرحوضه ها و روند یابی شبکه رودخانه ها می باشد ( .)2000 ،HECآمار و اطالعات
هواشناسی شامل بارندگی و دما از ایستگاه های هواشناسی اخذ گردید .مراحل آماده سازی مدل برای حوضه منتهی به تله
زنگ به شرح زیر انجام گردید .ورود اطالعات زیر حوضه ها و اتصال شبکه رودخانهها (از محل خروجی زیر حوضه ها تا
خروجی کل حوضه) در محیط مدول  BASINو ورود آمار و اطالعات هواشناسی شامل بارندگی و دما و نیز برف از طریق
مدول  METEOROLOGYعملی شد.
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واسنجي و اعتبارسنجي مدل
واسنجی فرآیندی است که در آن پارامترهای هیدرولوژیکی مدل به گونه ای تنظیم میشود که مدل تا حد ممکن رفتار
حوضه را شبیه سازی کند .برای انجام عمل واسنجی نیاز به اطالعات پایه استاتیك مانند شاخص های فیزیوگرافی زیر
حوضه ها و اطالعات دینامیك توفان های کالیبراسیون مانند سری های زمانی بارندگی ،سریهای زمانی دما ،ارتفاع آب
معادل برف و نرخ تنزیل دما به ازاء افزایش ارتفاع میباشد .کمیت و کیفیت اطالعات کالیبراسیون در ادامه تشریح می شود.
برای کالیبراسیون مدل  HMSاز بین رگبارهای بزرگ ثبت شده ،چند توفان که از نظر کمیت و کیفیت دادههای پایه
نسبتاً کامل بودند انتخاب شدند .جدول  2تاریخ وقوع توفانهای انتخابی برای مراحل کالیبراسیون و اعتباریابی و نیز تداوم
سیالب ثبت شده را نشان می دهد .جهت بررسی دقت و ارزیابی مدل در مرحله واسنجی و صحت سنجی مدل از میانگین
قدر مطلق خطا ( )MAEو ضریب تعیین ( )R2استفاده شده است:
()1

()2

جدول:2تاريخ بارش و سیالب مراحل کالیبراسیون و اعتباريابي
دوره بارندگي)(day

پیک سیالبي)(cms

زمان سیالبي

مرحله

4

5680

 6-9اوریل 1998

واسنجي

3

4129

 30ژانویه تا  6فوریه 1991

واسنجي

2

3621

 6تا  15ژانویه 1991

صحت سنجي

توزیع زمانی بارندگی هر توفان در هر زیر حوضه بر اساس مقادیر بارش اندازه گیری شده در ایستگاههای سینوپتیك
سازمان هواشناسی منطقه با فواصل زمانی  6ساعته تعیین گردید .مقدار بارندگی هر توفان در هر زیر حوضه از نقشه های
توزیع مکانی بارش بر اساس روش عکس مجذور فاصله به دست آمد .تلفات نفوذ نیز از روش نفوذ  SCSشبیه سازی شد
که در آن مقادیر عدد منحنی هر زیر حوضه ن یز واسنجی شدند .همچنین مقدار تلفات اولیه معادل  10درصد ظرفیت
نگهداشت پ تانسیل هر زیر حوضه در نظر گرفته شد تا در مرحله کالیبراسیون در صورت نیاز تغییرات الزم در آن داده شود.
از میان روشهای موجود روندیابی زیر حوضه در مدل  ،HMSاز روش هیدروگراف واحد مصنوعی کالرك بعنوان
متداول ترین روش برای روند یابی زیر حوضه ها استفاده شد .در این روش قابلیت خوبی برای انطباق هیدروگراف شبیه
سازی با هیدروگراف مشاهده ای به علت استفاده از پارامترهای زمان تمرکز و ضریب ذخیره وجود دارد .روند یابی جریان
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سیالب در رودخانهها از روش هیدرولوژیکی ماسکینگام انجام گردید .در این روش ،پارامتر بدون بعد  Xبرای تمام
رودخانهها با توجه به دورهای بودن مسیر برابر با  0/2در نظر گرفته شد .پارامتر  Kماسکینگام به صورت زمان پیمایش موج
سیالب در هر رودخانه با تقسیم طول رودخانه بر سرعت متوسط موج جریان در رودخانه محاسبه شد .همچنین تعداد اولیه
بازه های هر رودخانه با تقسیم طول رودخانه به طولی که جریان در هر گام زمانی محاسباتی با توجه به سرعت موج طی
میکند تعیین شد.
شاخص سیل خیزی
در این تحقیق یك شاخص سیل خیزی جهت تعیین مقدار سهم هر زیر حوضه در تولید سیالب خروجی در نظر گرفته شد .ثقفیان و
خسروشاهی ( )2005شاخص سیلخیزی را به صورت زیر پیشنهاد نمودند:

() 3

 100

 Qi

max

Q

Q max

F

که در آن  Qmaxدبی اوج شبیه سازی شده در محل خروجی حوضه و  Qiدبی اوج خروجی پس از حذف زیرحوضه iام میباشد.
شاخص سیلخیزی  Fبه صورت درصد بیان می شود .شاخص دیگری با نرمال کردن اثر مساحت هر زیرحوضه بدست میآید(ثقفیان و
خسرو شاهی:)2005 ،

()4

Qmax  Qi
Ai

fi 

که در آن  fiشاخص سیل خیزی زیر حوضه iام بر حسب  m3/s/km2و  Aiمساحت زیرحوضة iام (بر حسب  )km2است .توزیع
مکانی بارش بر دبی اوج سیالب حوضه و شاخص سیل خیزی مؤثر است .این موضوع در حوضه های بزرگ اهمیت بیشتری دارد .جهت
بررسی اثر توزیع مکانی بارشها ،توزیع مکانی بدون بعد  20توفان مهم تاریخی حوضه ترسیم شدند .توزیع های بدون بعد با اعمال
مقادیر میانگین وزنی بارش  100 ،50 ،25 ،10و  300میلیمتر به خطوط همباران مطلق تبدیل شدند .همچنین مقادیر بارش
میانگین انتخاب شده بارشهای کم تا زیاد را پوشش میدهد ،لذا میتوان حساسیت نتایج شاخص سیلخیزی را به ازای عمق
رگبارهای مختلف در ازای  20توزیع مکانی مشاهدهای سنجید.

نتايج
در مرحله واسنجی ،عملکرد مدل در مقایسه هیدروگراف سیل شبیه سازی شده و اندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری تله
زنگ بررسی گردید .با ترکیب روشهای دستی سع ی و خطا و اتوماتیك ،فرآیند کالیبراسیون برای هر یك از توفانها تکمیل شد.
مقایسه بین هیدروگرافها در مراحل کالیبراسیون و اعتباریابی نشان می دهد که تطابق قابل قبولی بین هیدروگرافهای شبیه سازی و
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مشاهدهای وجود دارد .جدول ( )4مقادیر نهایی پارامترهای حاصل از کا لیبراسیون مدل و میزان حداقل خطا را در مرحله واسنجی و
صحت سنجی را نشان میدهند.
جدول .:4مشخصات مدل کالرك پس از کالیبراسیون و نتايج وسنجي و صحت سنجي مدل
زير حوضه

)(hr.
ضريب

)(hr.
زمان

ذخیره

تمرکز

صحت سنجي

واسنجي
MAE

MAE

1

49/3

1

0/949

0/67

0/945

0/5

2

10/8

4/2

0/947

0/65

0/949

0/35

3

7/6

2/6

0/956

0/62

0/944

0/35

4

19/8

5/7

0/948

0/66

0/947

0/38

5

8

2/8

0/948

0/66

0/947

0/38

6

5/1

2/8

0/95

0/59

0/946

0/34

سپس شاخص سیل خیزی برای هر یك از حاالت توزیع مکانی و میانگین بارش محاسبه شد .در مجموع ،حاصلضرب تعداد زیرحوضه
در مقدار بارش در وضعیت توزیع مکانی ،معادل  20×5×6یا 600شبیه سازی را بوجود آورد .تغییرات شاخص سیل خیزی ( )fرا برای
توزیعهای مکانی مختلف ( 20توزیع) و بارشهای مختلف  300 ،100 ،50 ،25 ،10میلیمتر به دست آمده است .پس از بررسی
مشاهده میشود زیرحوضههای  1و  2بیشترین شاخص سیلخیزی و زیرحوضههای  5و  6کمترین شاخص سیل خیزی را به خود
اختصاص میهند .شکل ( ) 3تعدادی از شاخص های سیل خیزی بدست آمده را برای بارش  10میلیمتر و برای  20توزیع مختلف
نشان می دهد.
زیر حوضه 6

زیر حوضه 5

زیر حوضه 4

زیر حوضه 3

زیر حوضه 2

زیرحوضه 1

0.0300
0.0250

0.0150
0.0100

0.0050
0.0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
توزيع زماني

شكل :3شاخص سیلخیزی محاسبه شده برای بارش  10میلیمتر

شاخص سیل خیزی

0.0200
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جهت بررسی تفاوت شاخصهای سیلخیزی حاصل از توزیعهای مکانی مختلف برای دو بارش حدی پایین و باالی  10و 300
میلیمتر ،رابطهی خطی  fiبا توزیع های مکانی مختلف ترسیم شد .اختالف شیب و عرض از مبدأ این دو خط از آزمون  Fمعنیدار بود.
از نمودار جعبه ای جهت بررسی تغییرات شاخص سیل خیزی حول میانه و حد پایین و باالی توزیعهای مختلف مکانی استفاده شد.
شکل ) )4مبین پراکندگی خارج از محدوده ( 25درصد) برای fهای زیرحوضههای  3تا  6و بارش کوچکتر از  50میلیمتر است که
حاکی از تأثیر چشمگیر توزیع مکانی بارندگی در این زیرحوضهها روی شاخص سیل خیزی است .از طرف دیگر با افزایش بارندگی
( 100تا  300میلیمتر) پراکندگی  fها در زیرحوضههای  1تا  3مشاهده میشود .مشارکت در روندیابی زیرحوضههای  1تا  3نسبت به
 4تا  6در روندیابی تأخیر دارند که به نظر میرسد با در نظر گرفتن توزیع مکانی ،از تغییرات شاخص سیل خیزی حول میانه آن برای
وقایع بارندگی بزرگتر (در زیر حوضههای  1تا  ) 3کاسته میشود.
در شکل( ) 4مالحظه می شود که هر چه وقایع بارندگی بزرگتر باشد شاخص های سیل خیزی بدست آمده تغییرات کمتری را نشان
می دهد یعنی با توجه به توزیع های مکانی مختلف بارش ها ،تأثیر این توزیع ها روی شاخص سیل خیزی کاهش چشمگیری داشته و
شاخص سیل خیزی زیرحوضه به عدد ثابتی میل می کند .این مسئله برای زیرحوضه های  5 ،4و  6در شکل ( )B( )4مشهود است.

شاخص سیل خیزی

شماره زیر حوضه )(A

شاخص سیل خیزی

) (Bشماره زیر حوضه

شكل :4نمودار جعبه ای شاخص سیلخیزی برای بارش 300 )B 10)Aمیلیمتر
( f1تا  f6شاخصهای سیلخیزی زيرحوضههای اول تا ششم ميباشد).
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شكل:.5ضريب تغییرات شاخص سیل خیزی  fدر  6زيرحوضه بر اساس توزيعهای مكاني مختلف

در شکل ( ) 5مالحظه می شود که تفاوت ضریب تغییرات شاخص سیل خیزی محاسبه شده برای هر زیر حوضه ( 1تا  )6برای
بارش های  25 ،10و  50میلی متری زیاد است .بطوریکه ضریب تغییرات زیرحوضة  6باالی  1/7درصد در حالیکه برای بارش 300
میلی متر  0/5درصد است و به نظر می رسد برای بارش های بزرگتر از  100میلی متر ضریب تغییرات شاخص سیل خیزی های
بدست آمده از توزیع های مکانی مختلف به عدد ثابتی میل می کند .بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش عمق بارندگی تأثیر
توزیع مکانی بارش روی شاخص سیل خیزی کاهش یافته بوده و به عدد ثابتی میل میکند .به عبارت دیگر ،در سیالبهای استثنایی
تاخیر توزیع مکانی بارش بر شاخص سیلخیزی هر زیر حوضه نسبت به بارش یکنواخت ناچیز است.
ضریب تغییرات شاخص سیل خیزی در ازای  20توزیع مکانی مختلف تا زیرحوضه سوم با کاهش همراه است که علت آن را میتوان
در توزیع های در نظر گرفته شده خصوصاً برای زیر حوضه سوم جستجو نمود (شکل .)5از طرفی موقعیت و توپوگرافی این زیرحوضه
نیز در کاهش تغییرات شاخص سیلخیزی مؤثر میباشد .دامنة تغییرات شاخص  fبازای توزیعهای بارش در زیر حوضه سوم  80تا
 104در صد (اختالف 24درصد) ،در زیرحوضة دوم  42تا  137درصد ( )95در صد اختالف و در زیرحوضة چهارم  86تا  131درصد
( )45درصد اختالف است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اثر مستقیم توزیع مکانی برروی شاخص سیل خیزی بارش های کوچکتر
( 10و  25میلی متر) قابل مالحظه است.
میانگین  fiبرای عمق بارشهای مختلف و زیرحوضههای مختلف محاسبه شده است .تفاوت زیادی بین شاخص  fiبرای 300
میلیمتری با شاخص  fبارشهای  100میلی لیتر و کمتر وجود دارد .از طرفی میانگین  fiبرای عمق بارش تا  100میلیمتر تفاوت
زیادی بین زیر حوضهها نشان نمیدهد .برای زیر حوضه سوم کمترین تغییرات مشاهده میشود که ناشی از همان تغییرات توزیعهای
مکانی کمتر در این زیرحوضه است .پیش از آنکه مساحت زیرحوضه تعیین کننده شاخص سیل خیزی باشد ،بزرگی وقایع نقش تعیین
کنندهای دارند بطوری که برای وقایع بزرگ  100و  300میلیمتر با افزایش شاخص  fiهمراه است(شکل .)6
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شكل :6درصد مساحت هر زير حوضه و میانگین  fهای بدست آمده
زیرحوضه هایی که زمان تمرکز کمتری دارند ،افزایش عمق بارندگی تأثیر زیادی روی حداکثر شاخص سیل خیزی خواهد داشت .از
طرفی در زیر حوضه اول که زمان تمرکز و وسعت زیادی دارد ،توزیع های مکانی مختلف تأثیر کمی روی شاخص سیل خیزی دارد.
روند خاصی با توجه به تغییرات مکانی بارش روی شاخص سیل خیزی با زمان تمرکز زیرحوضه ها و همچنین  CNزیرحوضه ها
مشاهده نشد .تغییرات فراوانی شاخص های سیل خیزی در هر زیرحوضه در شکل ( )7ترسیم شده است .همانطورکه مشاهده میشود
بازه تغییرات شاخص سیل خیزی برای اکثر بارندگی ها ( 10تا  100میلیمتری) کمتر از  0/2است .هرچه عمق بارش افزایش می یابد،
شاخص سیل خیزی فراوانی بیشتری در مقادیر زیاد دارد .بررسی فراوانی نسبت عمق بارش به  50میلیمتر برای بارشهای کوچکتر از
 50میلی متر و برای بارشهای کوچکتر از  300میلی متر در کنار فراوانی شاخص سیل خیزی نشان داد توزیع فراوانی شاخص سیل
خیزی در بارش های کمتر با توزیع فراوانی بارندگی هماهنگی ندارد.

شكل :7توزيع های فراواني شاخص سیل خیزی برای بارش های مختلف

نتیجه گیری
یکی از مهم ترین پیش نیازهای پروژه های کنترل سیالب در سر منشأ بویژه در روشهای غیر سازه ای ،شناسایی مناطق سیل
خیز در سطح حوضه می باشد .از این رو ارائه یك روش جهت تعیین مناطقی که پتانسیل سیل خیزی بیشتری در حوضه آبریز دارند
بنحوی که جلوگیری یا مهار سیل در این نقاط منجر به کاهش خسارات در پایین دست حوضه گردد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
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یکی از معدود روش های مطرح در این رابطه روش عکس العمل سیل واحد است که در آن با حذف متوالی واحدهای داخل حوضه،
روندیابی رواناب ناشی از بارش طرح و تعیین اثر هر کدام از این واحدها در سیل خروجی از کل حوضه انجام می گیرد .بر مبنای این
راهکار اولویت بندی مناطق سیل خیز میسر میشود .در تحقیق حاضر روش پیشنهادی فوق با توجه به تأثیر احتمالی توزیعهای مکانی
بارش اجر ا شد و نحوه مشارکت واحدهای حوضه در سیل خروجی حوضه باال دست رودخانه بختیاری با توجه به توزیعهای مکانی
بارندگی حاصل از توفانهای مهم این حوضه بررسی گردید .توزیعهای مکانی مختلف تعدادی از توفانهای بزرگ بصورت بدون بعد
تهیه گردید و بارشهای  100 ،50 ،25 ،10و  300میلیمتر در این توزیعها اعمال شد .با تعیین شاخص سیل خیزی برای هر توزیع
مکانی و هر زیر حوضه ،به شاخص سیل خیزی زیر حوضهها با عمق بارشها همبستگی خوبی نشان داد .با افزایش عمق بارندگی تأثیر
توزیع مکانی بارش بر شاخص سیل خیزی ناچیز بوده و به عدد ثابتی میل میکند به عبارت دیگر هر چه وقایع بارندگی بزرگتر باشد،
ضریب تغییرات شاخص سیل خیزی کاهش مییابد و با توجه به توزیع های مکانی مختلف بارش ها ،تأثیر این توزیع ها بر روی
شاخص سیل خیزی کاهش چشمگیری مییابد .رابطه مشخصی بین شاخص سیل خیزی برای توزیعهای مکانی مختلف در زیر
حوضه ها از یك طرف و پارامترهای شماره منحنی ،زمان تمرکز ،طول آبراهه اصلی و نسبت مساحت زیرحوضه به کل حوضه به دست
نیامد .اگر چه زیرحوضه هایی که زمان تمرکز کمتری دارند ،افزایش عمق بارندگی تأثیر بیشتری روی حداکثر شاخص سیل خیزی
دارد .توزیع مکانی بارندگی در شاخص سیل خیزی بویژه زمانی مؤثر است که با وقایع بزرگتر و با زیرحوضههایی با مساحت بیشتر
همراه است .در مجموع اگر چنانچه طراحی ها بر اساس وقایع بارش یا دور بازگشت کمتر (عمق کمتر) انجام گیرد باید به نحوی تأثیر
توزیع مکانی بویژه در حوضه متوسط و بزرگ نیز از طریق روشهای تحلیل حساسیت و یا تعیین دامنه تغییرات شاخص سیل خیزی
انجام پذیرد .لیکن توزیع مکانی اهمیت خود را دارد وقایع بزرگ و نادر با عمق بارندگی زیاد بر شاخص سیل خیزی از دست میدهد.
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