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هایاصالحیبرزمان تمرکزوکاهشدبیاوجسیل

تأثیراحداثسازه
(مطالعةموردیحوضةآبخیزگاش) 
 بیتا شیروی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکدة مناب طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشدد
 علی گلکاریان*؛ استادیار دانشکدة مناب طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشدد
 علی ابوطالبی پیرنعیمی؛ کارشناسارشد زمینشناسی ،دانشکدة مناب طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشدد

چکیده
سازههای اصالحی ببدهای کوچکی هستبد که در حوضههای ببخیز ،بهویژه حوضههای حساس به فرسایش واقب در باالدسات
سدهای مخزنی ،به مبظور کاهش سرعت جریان ،کاهش فرسایش ،مهار رسو  ،و کبترل سایال

در ببراهاههاا باا اساتااده از

مصالحی مانبد چو  ،سبگ ،سبگ و مال  ،و توریسبگ ساخته میشوند .این سازهها با کاهش سارعت جریاان ب

و شایب

ببراهه و ذخیرة جریان باعث تغییرِ واکبش هیدرولوژیک حوضههای ببخیز میشوند .تجزیه و تحلیو بثار احداث این ساازههاا
پیش از احداث در تصمیمگیری صحیح و اجرای بهیبة این طرحها و همچبین مدیریت بهتر به مبظور نیو باه اهاداف مختلاف
مؤثر است .از بنجا که احداث این سازهها بر رفتار سیو مؤثر است ،این تحقی با هدف تأثیر احداث سدهای اصالحی بر زمان
تمرکز و کاهش د بی اوج سیو در حوضة ببخیز گاش صور گرفت .در این تحقیا باه مبظاور بررسای تاأثیر ایان ساازههاا
روندیابی سیو در مخزن به روش پالس و روندیابی رودخانه به روش ماسکیب ام انجام گرفات و هیادروگراف سایو باا دورة
بازگشتهای  25تا  100ساله در وضعیت قبو و بعد از احداث سازهها شبیهسازی شد .نتایج نشان داد باا احاداث ساازههاای
پیشبیبیشده بین  75تا  97درصد دبی اوج و  73تا  98درصد حجم سیو کاهش مییابد؛ این نتیجه بیان ر تأثیر م بت احاداث
این سازهها در کاهش دبی اوج و حجم سیو است .به عالوه ،در دورة بازگشتهای مختلف با افزایش دبی اوج و حجم سایو
ورودی ،نقش مخازن در کاهش دبی اوج سیال و حجم سیو کاهش مییابد .همچبین ،در اثر احداث سازههای مذکور ،زماان
تمرکز در محو خروجی حوضه بین  0/26تا  0/98ساعت افزایش خواهد یافت.
واژگان کلیدی :حوضة ببخیز گاش ،دبی اوج سیو ،روندیابی سایو در رودخاناه ،رونادیابی سایو در مخازن ،ساازههاای
اصالحی ،واکبشِ هیدرولوژیک.
* طویاندة مائول،

تفان09131576912 :

Email: Golkarian@um.ac.ir

308

نشریه مرت و آبخیزداری ،مجله مناب طبیعی ایران ،دورة  ، 68شمارة  ،2تابستان 1394

مقدمه

صرفهجویی ر هزینهها مؤثر باشد .با نرقیابی میتونن

سیل پدیدهنز نست فرنگیر که ر نکثار منااطق جهاان

گزینههاز طامناسب رنا پیش نق آطکه مناابعی و قمااطی

بهودوع میپیوطد  .بررسیهاز نطجا شده ط،ان می هد

برنز ساخت آنها صر

کر و قماان و

نین پدیده ر هة  1370طابت به هاة  1340یادو

هزینه رن روز گزیناههاایی صار

ه برنبر ر ک،ور نفزنیش یافلاه و ط،اان هنادة رشاد

شو ا یذ

کار کاه ر یاک

مودعیت بهلرطد ]  .[19نرقیابی نددنما

آبتیز نرز ر

رخور توجه آن با گذشت قماان باو ه نسات ] .[9نق

طیا ساب هنز هالا ساله نر  .ر سال  ،1969نثار 300

طرفی ،نیان پدیاده ،باهرغام پینیادگیهاایش ،دابال

ساقة نیدن شده بر کاهش بی نوج ر سرشاخههاز

بررسی نست و میتونن برنز کنلرل آن نددنماتی نطجا

یوضة آبتیز تکزنس بررسی شد .بر نساس طلایج ،ر

ساقههاز

قیریوضااههاااز متلفااد کاااهش باای نق  48تااا 98

نصالیی نست .نین ساقهها بندهاز کاوچکی هاالند

رصد یده شد و طلایج ط،ان ن بین یجام رونطااب

که ر یوضههاز آبتیز ،به ویهه یوضههاز یاااس

خروجی با رونطاب طگه نرزشده و ظرفیت ساقههااز

به فرسایش وندع ر باال سات سادهاز متزطای ،باه

کنلاارل ساایالب رنبطااة عکااس وجااو نر ] .[19ر

منظور کاهش سرعت جریان ،کاهش فرساایش ،مهاار

تح ی ی ر مایر رو خاطة رنین هفند ،تأثیر ساقههااز

رسوب ،و کنلرل سیالب ر آبرنهاههاا باا نسالاا ه نق

نصالیی بر بی نوج سیالب باا ورة باقگ،اتهااز

م،ااالحی ماطنااد چااوب ،ساانگ ،ساانگ و مااال  ،و

 1250 ،500 ،200ساله باا نسالاا ه نق آطاالیز سایالب

توریانگ ساخله میشوطد ] .[2نین ساقهها با کااهش

منط هنز شبیهساقز شد .طلایج ط،ان ن تأثیر ساقههاا

سرعت جریان آب و کااهش شایب آبرنهاه موجاب

بر کاهش یجم سیالب بیش نق کاهش بی نوج نست

نفزنیش قمان تیرکز و نفزنیش قماان پایاه مایشاوطد.

] .[11ر سال  2003تأثیر سدهاز نصاالیی بار بای

هیننین با ذخیرة مودت و نکیی آب باعاث کااهش

نوج سیل ر آبتیاز کان باا نسالاا ه نق مادل HEC-

بی نوج و یجام سایل و ،ر طلیجاه ،موجاب تغییار

 HMSنرقیابی شد .طلایج ط،ان ن میزنن تغییر شایب

ونکنشِ هیدرولونیک یوضههاز آبتیز می شوطد ].[2

ر آبرنهههاا ر میازنن کااهش سایالب ماؤثر نسات.

ر برخی نق مونر نطلتاب طامناسب مکان ،تعدن  ،طوع

563

ن  .یکی نق رنهکارهاز کنلرل سیل نیدن

هیننین ،بر نساس طلایج نین تح یق ،با نیادن

و نبعا ساقههاز نصالیی کیک چنادنطی باه تعادیل

ساقة نصالیی کوتاه قمان تیرکز به میزنن یک ساعت

آثار طاشی نق سیالب طییکند .ر یالی که میتونن باا

نفزنیش و بی نوج سیل به میازنن  31رصاد کااهش

طرنیی و نجرنز دیق نیان ندادنما  ،نیلیاال باروق

رنیاام

سیالب و خاارن

رن به میزنن بایار قیاا ز کااهش

خونهااد یافاات ] .[15ر تح ی اای تغییاارن
هیدرولونیکی ر نثر نیدن

سد باا نسالاا ه نق مادل

ن  .بنابرنین ،بررسی تأثیر نین سااقههاا پایش نق فااق

هیدرولونیکی  IHAبررسی شد .طلایج ط،ان ن پاس

نجرن میتونطد ر نطلتااب مکاان مناساب سااقه و ر

نق ساااخت ساادْ نوج و فاارو هیاادروگرن

کاااهش

و

بایارز نشله نست ] .[4ر تح ی ی با هد

نرقیاابی

طلیجه کااهش نیلیاال باروق سایالب و خااارن

هیننااین تعیااین نرتااااع بهینااة ساااقه بااه منظااور

تأثیر هیدرولونیک و مورفولونیک  72سد بازرگ ر
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رو خاطههاز نمریکا و آطالیز ن ههاز ثبت شادة آنهاا

معرفی شد .طلایج به ستآمده نق نجارنز مادل ط،اان

سد به طور ملوسط باعث کااهش

ن متاقن نیدن شده ر کاهش بی پیاک سایالب

بی نوج ساالطه به میزنن  64رصد شده نست ] .[7ر

ورو ز مؤثرطد و بی نوج رن ر ورههااز باقگ،ات

سال  2010پرونة سد  Field Paddyر بتش کاامی

متلفد نق  40رصد تا  83رصد کاهش می هند .به

هایاشی ر ننپان نرقیاابی شاد .مح اان باه منظاور

عالوه ،ر ورة باقگ،تهاز متلفد با نفزنیش بای

سایل نق

نوج ورو ز ط ش متاقن ر کاهش بی نوج سایالب

ترکیااب آطالیزهاااز هیاادرولونز و روطاادیابی ساایل

خروجی کم میشو ] .[13ر سال  1388نرقیابی فنی

نسلاا ه کر طد .طلایج ط،ان ن ساقة کنلرل سیلْ بی رن

آثار عیفیا

نجرنیی آبتیز نرز بر رو خاطاة یوضاة

به میزنن  26رصد کااهش مای هاد بادین ترتیاب،

آبتیز سیرن -کفونن نطجا شد .طلایج ط،ان ن نیادن

مؤثربو ن ساقه تأیید شد ] .[22ر تح ی ی به منظاور

ساقه  65/86رصد ملوساط بای نوج سایل و 48/42

بندهاز نصالیی بار کااهش بای

رصد ملوسط یجم سیل رن کاهش ن ه نسات ].[10

بیان شد که نیدن

بررسی کاهش یجم بی و کاهش خااار

بررسی نثر نیدن

نوج سیل و قمان تیرکز ر یوضة آبتیز کوشکآباا
ر خرنسان نق  GISو  HEC-HMSنسلاا ه شد .طلایج
ط،ان ن نیادن

بنادهاز نصاالیی تاأثیر کیای ر

ر تح ی ی به منظاور بررسای نثار نیادن

سادهاز

نصالیی بر کاهش بی نوج سیالب ر یوضة من،ا
یز نق مدل  HEC-HMSبرنز م ایاة تغییارن

بای

نفزنیش قمان تیرکز نر  .هیننین ،کاهش بی نوج و

دبل و بعد نق نددنما

یجم سیل به طور ملوسط  19و  14رصد بو ه نست

ساقههاز نصالیی ،قماان تیرکاز ر شارنیط بعاد نق

] .[6ر تح ی ی یگر به نیجا شاخ،ی برنز بررسای
نثر نیدن

نجرنز ندادنما

نسلاا ه شد .برنز تعیاین تاأثیر

محاسابه شاد و باا نعیاال تغییارن

ساد بار رنیام رو خاطاة نبارو ر نساااطیا

نیجا شده ر ورو زهاز مدل به شابیهسااقز رفلاار

پر نخله شد .طلایج ط،ان ن بی جریان نق  1500ملار

سیالب نددن شد .بر نساس طلایج شابیهسااقز ،تاأثیر

مکعب بر ثاطیه ر سال  1900به  400ملر مکعاب بار

ساقهها بار کااهش بای نوج باه طاور ملوساط 9/82

ساد کااهش یافلاه

رصد و بر یجم سایل  7/75رصاد باو ه نسات .نق

نست ] .[21هیننین ،ر تح ی ی ر سال  2014تاأثیر

طرفی ،با نفزنیش ورة باقگ،ت سیالب ،تأثیر ساقهها

بندهاز نصالیی بر رونطاب و رساوب بررسای شاد.

بر کااهش بای نوج و یجام سایالب کااهش یافلاه

طلایج ط،ان هندة آن نست که ساقهها تأثیر معنای نرز

نساات بااه طااورز کااه میاازنن تغییاارن

ر ورة

بر کاهش یجم رونطاب ر نکثریت رویادن ها طدنشاله

باقگ،تهاز  2تا  100ساله نق  14/14تا  6/95رصاد

نست ] .[14ر تح ی ی عیفکر ساقههااز نصاالیی

بااو ه نساات ] .[19ر سااال  1391تااأثیر نداادنما

ثاطیه ر سال  1980ر نثر نیدن

ر مهار سیالب و کاهش بای نوج سایل ر یوضاة

آبتیز نرز بر روز رنیم جریاان ر ساه ورها دبال،

آبتیز طوکندة نسلان گفاالان ،پارنملرهااز ماور طیااق

یین ،و بعاد نق نجارنز پارونههااز آبتیاز نرزا ر

برنز نجرنز مدل  HEC-HMSر شرنیط دبل و بعاد

یوضااة مناادرجان بررساای شااد .طلااایج ط،ااان ن

نق نیدن

متاقن مربو به بار

یکساعله باه مادل

طرحهاز آبتیز نرز ر نین یوضه ر یین نجرن 42
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رصد و بعد نق نجرن  70رصاد باعاث کااهش بای
جریان شد که ط،ان هنادة تاأثیر مثبات ندادنما

بار

کاهش بی جریان نست  .3ر تح ی ای باه منظاور
بررسی ط ش عیفیا

رن باه میازنن قیاا ز کااهش ن .

سیالب و خاارن

بنابرنین ،ر نین تح یق ،برخال
نیلیالی نیدن

مطالعا

دبفای ،نثار

ساقهها پیش نق فاق نجرن بررسی شده

مکاطیکی آبتیاز نرز ر کنلارل

نست تا بلونن مدیریت بهلرز ر منط اه نعیاال کار .

رونطاب یوضة آبتیز قنیندهرو  ،بررسیهاز صحرنیی

بررسی تأثیر نین ساقهها پیش نق فاق نجرن میتونطاد ر

مکاااطی و فیزیکاای ساااقههاااز

نطلتاب مکان مناسب ساقه ر طلیجة کااهش نیلیاال

نیدن شده و تحفیل ن هها نطجا گرفات .ر مریفاة

بروق سیالب و خااارن

و هینناین تعیاین نرتاااع

بعد با نسالاا ه نق مادل  SCSو شابیهسااقز سایالب

بهینة ساقه به منظور صرفهجاویی ر هزیناههاا ماؤثر

یوضه به بررسی تأثیر ساقههاا ر کنلارل سایالب و

باشد.

و ثباات م،ت،ااا

رونطاب یوضة مور مطالعه نددن شد .تحفیل آماارز
طلایج ن هها با نسالاا ه نق هیباالگی پیرساون ط،اان
می هاد نجارنز عیفیاا

آبتیاز نرز ر م ایااه باا

شرنیط طبیعای نق نخالال

معنای نرز ر ساطو 99

رصد برخور نر نست که به ماهو تأثیر باایار قیاا

مواد و روشها
موقعیو منطقة مورد مطالعه
یوضة آبتیز گاا

ونداع ر شایال غربای یوضاة

نر ن ،چنارنن باا مااایلی ر یادو  19/6کیفاوملر

یا شده ر کااهش م اا یر سایالب یوضاة

مربع ر یوضة آبتیز ک،درو و نق طظر سیاسای ر

مور مطالعاه نسات  .16هینناین ،ر ساال 1392

شیال شردی شهرسلان چنارنن وندع شده نست (شکل

عیفیا

تأثیر چکد ها بر کاهش بای پیاک سایل ر یوضاة
آبتیز ر جازین ساینان باا نسالاا ه نق مادل HEC-

 HMSنرقیابی شد .طلایج ط،ان ن چکد ها بی پیک

 .)1نین یوضه بین طولهاز جغرنفیایی "59°12´53
تا " 59°21´28شردی و بین عارمهااز جغرنفیاایی
" 36°48´03تا " 36°58´51شیالی وندع شده نسات.

سیالب رن به طور میااطگین  16/7رصاد کااهش ن ه

ملوسط بارطدگی ساالطة یوضه  255میفیملر نسات و

ساااقههاااز

ومااارتن مدیلرنطااهنز نساات.

نساات ] .[8بااا توجااه بااه نینکااه نیاادن

ندفاایم منط ااه ر رو

نصااالیی ماایتونطااد بااه میاازنن قیااا ز باار ونکاانش

جدول  1م،ت،ا

هیاادرولونیکی یوضااه تااأثیر بگااذنر  ،بااا طرنیاای و

یاضر رن ط،ان می هد.

نجرنز دیاق نیان ندادنما

فیزیکای ماور طیااق ر تح یاق

مایتاونن نیلیاال باروق
جدول  .1مشخصات فیزیوگرافی حوضة آبخیز گاش

ماایت ()km2
19/6

طول آّبرنهه ( )kmنرتااع ملوسط ()m
7/17

2550

شیب ملوسط یوضه

شیب آبرنهه

()%

()%

48

5/5

قمان تیرکز ()h
0/68
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضة آبخیز گاش

مکانیابی سازههای قابل احتدا

در منطقتة

مورد مطالعه

نسلاا ه شد:

𝐻 1

)𝑉 = ( )(𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3

()1

𝑃 6

 S1سطو م طع سد نصالیی تا کاد ساریزS2 ،

ر باق ید میادنطی و باا رطظرگارفلن شااخصهاایی

سطو م طع آبرنهه هنگامی که طییای نق نرتاااع سااقه

پای ،و تکیاهگااههاا،

مالهفک شده باشد S3 ،سطو م طاع آبرنهاه ر پااز

شرنیط پ،ت متزن شامل شیب پ،ت متازن ،یجام

سد باالیی H ،نرتااع ماید ساقه ،و  Pشیب آبرنهاه ر

ماید متزن و باقشدگی ره ،نسلحکا کد و کنارهها،

مایر ساقه نست.

هینون توپوگرنفی ،م،ت،ا

و رنههاز سلرسی به مکانیابی مناطق مناساب بارنز
نیدن

ساقههاز نصالیی نددن شاد .نق آطجاایی کاه

یجم آبگیرز ساقه ر پهوهش یاضر یااکز نهییات
نست و ساقههاز نصالیی مرتاعتر یجم بی،الرز نق
آب رن به صور

مودت و نکیی ذخیاره مایکنناد و

میتونطند تأثیر بی،لرز بار بای نوج سایالب ،شاکل
هیدروگرن  ،و قماان تیرکاز نشاله باشاند ،ر نیان
تح یق سدهاز نصالیی شاش ملار باه بااال مادطظار
خونهد بو و مکانیابی ف ط بارنز سااقههااز شاش
ملرز به باال نطجا میشو .

تعیین حجم مخازن
ر نین مطالعه به منظور تعیین یجم متزن نق رنبطة 1

به جارگیری روش هیدروگراف واحد بیبُعتد
SCS
برنز تهیة هیدروگرن
هیدروگرن

ونید یوضة آبتیز میتونن نق

سایل یوضاه یاا نق رو هااز تجربای

نسلاا ه کر  .ر نین مطالعاه باه لیال طباو نیاالگاه
هیاادروملرز ر خروجاای منط ااة مااور مطالعااه نق
رو هاز تجربی نسلاا ه شد .بدین لحا

ر تح یاق

یاضر برنز تعیین هیدروگرن هااز ونیاد  Tسااعلة
قیریوضهها نق رو

 S.C.Sنسالاا ه شاد .سارویس

یااظت خا ،نمریکا ( )SCSبرنز به ستآور ن بی
ساایالب رونبااط ذیاال (رونبااط  ،4 ،3 ،2و  )5رن نرنکااه
کر ه نست:
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()2

S  25400  254
CN
TP  0.6Tc  Tc

()4

QP  2.083A
TP

()3

(P  0.2 S) 2
P  0.8 S

()5
ر نین رونبط  Sم دنر تفاا

R

مربو به طااوذ آب

ر خا ،و ذخیرة سطحی بار یااب میفایملارCN ،

شیارة منحنی Tp ،قمان تا نوج ونیاد هیادرولونیک
به دی ه Tc ،قماان تیرکاز ونیاد هیادرولونیک باه
دی ه Qp ،بی یدنکثر لحظاهنز باه ملار مکعاب بار
ثاطیه A ،سطو یوضاه باه کیفاوملر مرباع R ،نرتاااع
رونطاب به میفیملر P ،نرتاااع بارطادگی باه میفایملار
ر نین تح یق با توجه به ورة باقگ،ت معیاول
برنز طرنیی ساقههاز نصالیی هیادروگرن

ونیاد

قیریوضههاز باال ست هر ساقه و کل یوضه ،بارنز
ورة باقگ،ااتهاااز  ،50 ،25و  100ساااله نق رو
 SCSنسلاا ه شد .ساس ،به منظور تعیین تأثیر نیدن
سیل ،روطدیابی سیل ر متزن

و رو خاطه نطجاا شاد .روطادیابی متازن بار نسااس
معا لة پالس یا رو

 I.S.Dنطجا شد .ر نین مطالعه

با فرم نینکه منافذز برنز تتفیة آب ذخیرهشاده ر
پ،ت ساقههاز نصاالیی وجاو نر  ،روطادیابی ر
یاللی که متزن خالی نست نطجا شد .روطدیابی سیل
ر رو خاطه باه رو

نست  xضریب ثابلی نست که

ضریب ذخیره معرو

نثر طابی م دنر بی ورو ز و خروجی رن بیان میکند
[ .]12روطدیابی هیدروگرن

سیل رو خاطاه ر محال

قیریوضههاا نطجاا مایشاو ] .[20ر نیان تح یاق
ضرنیب  xو  kباا رو

نسالاا ه نق سارعت ملوساط

جریان [ ]1نسلاا ه شد:
𝐿𝑣 = 𝑘 و

()6

0.5 v
𝑣1.7+

=𝑥

که ر آن  Lطول باقه بر یاب ملر و  Vسارعت
یرکت موج سیل بر یاب ملر بر ثاطیه نست.
برنز تعیین سرعت ملوسط نق رنبطة  ،7کاه بارنز
آبرنهههایی با شیب  3تا  7رصد نرنکاه شاده نسات،

نست.

ساقهها بر خ،وصیا

پییایش ر رو خاطاه ر طظار گرفلاه مایشاو و باه

ماساکینگا نطجاا شاد .رو

ماسااکینگا یکاای نق ملاادنولتاارین رو هااا باارنز
روطدیابی سیل ر رو خاطههاست که ر آن نق معا لاة
پیوسااالگی و معا لاااة ذخیاااره  -بااای باااه شاااکل
] S = k[xI + (1 − x)Qنسلاا ه شده نسات ].[18 ،5
 kو  xپارنملرهاز روطادیابی هاالند k :معاا ل قماان

نسلاا ه شد ].[17

()7

−0.203
𝑈 = 0.712𝑔0.356 𝑆 0.227 𝑄0.281 𝐷84

که ر آن  Uسارعت ملوساط جریاان g ،شالاب
ث ل S ،شیب بالر Q ،بی نوج جریاان ،و  D84دطار
 84رصد نق ذرن

ر منحنی تجیعی نست.

بهینهسازی ارتفاع سدهای اصالحی
با توجه به نینکه ر مریفة مکانیابی ساقه ر باق یاد
میدنطی نرتااع ساقهها بر نساس یدنکثر تونن فیزیکای
منط ااه تعیااین ماایشااو  ،نرتااااع بهینااه باار نساااس
سرریز کر ن کفیة ساقههاا ر سایالب پنجااهسااله ر
یالت متزن خالی تعیین شد.

نتایج
ر منط ة ماور مطالعاه باا توجاه باه شااخصهااز
نرنکهشده ر بتش دبل به جاطیایی  8سااقة نصاالیی
نددن شد .شکل  2مودعیت ساقههاز مذکور و جدول
 2م،ت،ا

ساقهها رن ط،ان مای هاد .هینناین ،ر

313

تأثیر احداث سازههای اصالحی بر زمان تمرکز و کاهش دبی اوی سیل

باق ید میدنطی نق طریق طیوطهگیرز ر چناد ط طاه ر

ضرنیب روطدیابی به رو

ید ونسط و ساقة ملونلی و نطهبندز ر آقمای،اگاه،

ط،ان می هد.

ماسکینگا رن ر هات باقه

 D84بینِ هر و سااقه تعیاین شاد .جادول  3طلاایج

شکل  .2جانمایی  8سازه در زیرحوضة مورد مطالعه

جدول  .2مشخصات سازههای مکانیابیشده

م،ت،ا

جغرنفیایی

UTM

عرم
کد
() m

عرم
باال
() m

نرتااع
() m

شیب
آبرنهه
()%

باقشدگی
ره

یجم
متزن
()m3

65

6

12/66

1

7109

7

5/4

1

11569

4/58

2

57991

1/5

12051
11136

شیارة
بند

X

Y

1

700817

4091464

35

2

700318

4091457

21

30

3

700590

4090480

38

45

8

4

699880

4089843

35

40

5/5

7

5

698582

4091173

42

56

4

7/04

2

6

700496

4089607

38

43

4

3/8

1/5

12789

7

700193

4088891

30

33

7

3/4

1

22698

8

700267

4088433

16/5

28/5

6

4

2

20149
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شاااکلهااااز  3تاااا  10و جااادول  4م ایااااة

یوضه رن ط،ان مای هاد .هینناین ،ر نیان تح یاق

ورو ز و خروجی سااقههاا بارنز ورة

سااقههاا باا

هیدروگرن

میزنن نفزنیش قمان تیرکز ر نثر نیدن

باقگ،ت پنجاهساله رن ط،ان می هاد .شاکلهااز ،10

م ایاة هیدروگرن

 ،11و  12و جدول  5طلایج به ساتآماده نق م ایااة

ساقه محاسبه شد که جادول  6طیاو نر آن نسات .ر

بیبُعد SCS

طهایت ،با توجه به معیار ت،ییمگیرز رطظرگرفلهشده

و روطدیابی سیل باا ورة باقگ،اتهااز متلفاد ر

برنز تعیین نرتااع بهینة ساقهها ،نرتاااع ساه ماور نق

شبیهساقز سیالب به رو
شرنیط دبل و بعد نق نیدن

هیدروگرن

ساقه ر محال خروجای

سایالب دبال و بعاد نق نیادن

تعدیل شد (جدول .)7

ساقهها ر یوضة گا

جدول  .3ضرایب روندیابی به روش ماسکینگام در حوضة آبخیز گاش

باقة روطدیابی

)K(hr

X

باقة  1ا 3

0/14

0/28

باقة  2ا 3

0/09

0/34

باقة  3ا 6

0/11

0/ 3

باقة  6ا 8

0/14

0/ 3

باقة  7ا 8

0/05

0/32

باقة  4ا 7

0/21

0/25

باقة  5ا 7

0/6

0/23

جدول  .4ویژگیهای هیدروگراف ورودی و خروجی هر سازه در دورة بازگشت پنجاهساله

شیارة بند

یجم متزن

ورو ز به ساقه

نخلال

خروجی نق ساقه

بی نوج

یجم سیل

بی نوج

یجم سیل

بی نوج

یجم سیل

()m3/s

()m3

()m3/s

()m3

()m3/s

()m3

1

7109

2/53

8718

0/89

1322

1/64

7396

2

11569

19/01

68965

18/93

54310

0/08

14655

3

57991

20/66

68607

4/18

10407

16/48

58200

4

12051

3/98

13700

0/85

1610

3/13

12090

5

11136

3/48

11990

0/41

860

3/07

11130

6

12789

5/39

22752

1/68

3972

3/71

18779

7

22698

13/80

52870

13/07

29871

0/73

22999

8

20149

17/11

50384

8/94

25443

8/17

24941

()m3
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دبی (مترمکعب بر ثانیه)

دبی ورودی
دبی خروجی

زمان (ساعت)

شکل  .3مقایسة هیدروگراف ورودی و خروجی سازة 1

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

دبی ورودی
دبی خروجی

زمان (ساعت)

شکل  .4مقایسة هیدروگراف ورودی و خروجی سازة 2

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

دبی ورودی
دبی خروجی

زمان (ساعت)

شکل  .5مقایسة هیدروگراف ورودی و خروجی سازة 3
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دبی (مترمکعب بر ثانیه)

دبی ورودی
دبی خروجی

زمان (ساعت)

شکل  .6مقایسة هیدروگراف ورودی و خروجی سازة 4

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

دبی ورودی
دبی خروجی

زمان (ساعت)

شکل  .7مقایسة هیدروگراف ورودی و خروجی سازة 5

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

دبی ورودی
دبی خروجی

زمان (ساعت)

شکل  .8مقایسة هیدروگراف ورودی و خروجی سازة 6
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دبی (مترمکعب بر ثانیه)

دبی ورودی
دبی خروجی

زمان (ساعت)

شکل  .9مقایسة هیدروگراف ورودی و خروجی سازة 7

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

دبی ورودی
دبی خروجی

زمان (ساعت)

شکل  .10مقایسة هیدروگراف ورودی و خروجی سازة 8

دبی(مترمکعب بر ثانیه)

بدون سازه
با سازه

زمان (ساعت)
شکل  .11مقایسة هیدروگراف سیالب حوضه برای رگبار با دورة بازگشت بیستوپنجساله در شرایط
قبل و بعد از احداث سازهها در خروجی حوضه
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دبی(مترمکعب بر ثانیه)

بدون سازه
با سازه

زمان (ساعت)
شکل  .12مقایسة هیدروگراف سیالب حوضه برای رگبار با دورة بازگشت پنجاهساله در شرایط
قبل و بعد از احداث سازهها در خروجی حوضه

دبی(مترمکعب بر ثانیه)

بدون سازه

با سازه
سازه

زمان (ساعت)
شکل  .13مقایسة هیدروگراف سیالب حوضه برای رگبار با دورة بازگشت صدساله در شرایط قبل و بعد
از احداث سازهها در خروجی حوضه

جدول  .5ویژگیهای هیدروگراف سیل در شرایط قبل و بعد از احداث سازهها در خروجی حوضه

دبل نق نیدن
ورة باقگ،ت

ساقهها

بعد نق نیدن

نخلال

ساقهها

بی نوج

یجم سیل

بی نوج

یجم سیل

بی نوج

یجم سیل

()m3/s

()m3

()m3/s

()m3

()m3/s

()m3

25

41/88

144044

1/1

3011

40/78

141033

50

55/84

192058

8/94

25443

46/9

166615

100

70/38

242073

17/28

65907

53/1

176166
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جدول  .6زمان تمرکز در شرایط قبل و بعد از احداث سازهها در خروجی حوضه

ورة

قمان تیرکز دبل نق نیدن

ساقهها

ساقهها

قمان تیرکز بعد نق نیدن

میزنن نفزنیش قمان تیرکز

باقگ،ت

(ساعت)

(ساعت)

(ساعت)

25

0/68

1/66

0/98

50

0/68

1/21

0/53

100

0/68

0/94

0/26

جدول  .7ارتفاع بهینة سازهها

شیارة بند نرتااع ر باق ید میدنطی نرتااع بهینه
3

10

8

4

7

5/5

5

7

4

ساقه مؤید ک،یده و پخشدن شکل هیدروگرن

بحث و نتیجهگیری

سایل

سااقههاا ر

نست .نین موضوع سبب نفزنیش قمان تیرکاز ،قماان

کاهش بی نوج و یجام سایل مؤثرطاد و  75تاا 97

پایااه ،و کاااهش باای نوج ساایل ماایشااو  .تح یااق

رصد بی نوج و  73تا  98رصد یجام سایل رن ر

فرنطااایس جاای ] [4طیااز مؤیااد نیاان موضااوع نساات.

ورههاز باقگ،ت متلفد کااهش مای هناد .طلاایج

ساقههاز مذکور قمان تیرکز

طلایج ط،ان هندة آن نسات کاه نیادن

هیننین ،ر نثر نیدن

داضایمحفاه

ر محل خروجای یوضاه  0/26تاا  0/98سااعت ر

] ،[13کرییاایقن ه ] ،[10مااور ] ،[19روشاانی ] ،[15و

ورة باقگ،تهاز متلفد نفزنیش یافله نست کاه باا

] [7مطاب ت نر  .ذکر نین طکله الق نست کاه

طلاااایج روشااانی ] [15مطاب ااات نر  .باااه عاااالوه،

ر مطالعة یاضر با فرم خالی بو ن متزن سااقههاا

سیل نق یالت تاکنوجای باه و نوجای

به ستآمده ر نین قمیناه باا مطالعاا
گرن

هیدروگرن

یدنکثر تأثیر آنها محاسبه شده نست .بدیهی نست ر

تبدیل شده نست که طلیجة آن طاهمقمانشدن سایل ر

صورتی که متزن ساقهها کامالً یا تا یدز پُار باشاد،

شاخههاز متلفد و به عبارتی یگر تأثیر ساقهها بار

تااأثیر آنهااا کاااهش مااییابااد .بااه عااالوه ،ر ورة

قمان تیرکز ر شااخههااز متلفاد نسات .یکای نق

باقگ،تهاز باالتر با نفزنیش بی نوج و یجم سایل

جنبههاز مهم نیدن

ساقه هاز نصالیی تأثیر آن بار

ورو ز ط ش متاقن ر کااهش بای نوج سایالب و

قمان تیرکز ر شاخههااز متلفاد نسات .ر ونداع،

یجم سیل کاهش مییابد .طلایج داضایمحفاه ] [13و

بی نوج خروجی یوضه منح،ارنً تاابعی نق بزرگای

سفطاطی ] [19ر نین قمینه مؤید طلایج تح یق یاضار

قیریوضه طیات ،بفکاه بی،الر

نست .م ایاة هیدروگرن

سیل دبل و بعد نق نیادن

بی نوج هیدروگرن

ملأثر نق تأخیر قماطی بی نوج قیریوضه هاست ].[15
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به عبارتی ،ودلی کاه بای نوج سایل ر شااخههااز

شاخههاز متلفد نست .طلایج ط،ان هندة تأثیر مثبت

ر یک قمان به خروجی برساد ،نوج جریاان

نین ساقههاا ر طاهیاهناگ کار ن تیرکاز جریاان ر

بی،لر نق یاللی خونهد بو که بی نوج ر قمانهااز

شاااخههاااز متلفااد نساات .ر وندااع ،تغییاار شااکل

ر خروجی یوضه تالدای طیایناد .بناابرنین،

نق یالت تک نوجی به و نوجای بیااطگر

ملااو
ملااو
هد

نین نست که با نیدن

شاخههااز ملاااو

هیدروگرن

ساقهها قمان تیرکاز ر

ط ش مثبت سااقههاسات .هینناین ،باا بررسای نثار

طاهیاهناگ شاو تاا جریاان ر

ساقه پیش نق فاق نجرن میتونن نرتااع بهینة هر

نیدن

شاخههاز متلفد همقمان به هام طرساد و بای نوج

ساقه رن با توجه به نهدن

کاهش یابد .بنابرنین ،یکی نق پارنملرهاز مور بررسی

کر نین موضوع موجاب صارفهجاویی ر ودات و

ر نین تح یق تأثیر نیدن

ساقهها بر قمان تیرکز ر

قمان میشو .

موجو ر منط ه م،اتص
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