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بررسی نقش مشارکت زیرحوضه های آبخیس در شذت سیل خیسی؛
مطالعه موردی :حوضه آبخیس حصارک

*3

محمد مهدی حسین زاده ،1کاظم نصرتی ،2سپیده ایمنی

 1داًطیار داًطکذُ ػلَم سهیي داًطگاُ ضْیذ بْطتی ،تْزاى
 2داًطیار داًطکذُ ػلَم سهیي داًطگاُ ضْیذ بْطتی ،تْزاى
 3داًطجَی کارضٌاسی ارضذ ّیذرٍصئَهَرفَلَصی در بزًاهِريشی هحیطی ،داًطگاُ ضْیذ بْطتی ،تْزاى

چکیده

1

فزسايص خاک اس جولِ فزآيٌذّايی است کِ هٌابغ آب ٍ خاک يک کطَر را هَرد تْذيذ قزار هیدّذ .فزآيٌذ
يکی اس هْوتزيي اقذاهات هَرد ًظز در پزٍصُّای هذيزيت سیالب ،بزرسی هیشاى هطارکت سيزحَضِّای
هختلف يک آبخیش در تؼییي هؤلفِّای هختلف سیالب خزٍجی اس حَضِ است .با تَجِ بِ ًبَد ايستگاُّای
ّیذرٍهتزی در هحل خزٍجی توام سيزحَضِّا ،تحقق ّذف هذکَر ًیاسهٌذ ضبیِساسی فزآيٌذ بارش-
رٍاًاب در سيزحَضِّا اس طزيق هذل ّای ّیذرٍلَصيکی هیباضذ .اس ايي رٍ بزای اجزای بزًاهِّای کٌتزل
سیالب در باالدست حَضِ بايذ بِ سْن سيزحَضِّا در سیالب تَجِ کزد ٍ آًْا را اٍلَيتبٌذی ًوَد .در ايي
پضٍّص ،ابتذا بزای تؼییي هطارکت سيزحَضِّا در دبی سیالبی ،حَضِ حصارک بِ  3سيزحَضِ تقسین
گزديذ .سپس با اجزای هذل  ،HEC- HMSسيزحَضِّای آبخیش حصارک اس ًظز سیلخیشی اٍلَيتبٌذی
ضذًذّ .ذف اس ايي هطالؼِ بزآٍرد ارتفاع رٍاًاب ٍ سیالب خزٍجی در سيزحَضِّای آبخیش حصارک هیباضذ.
ًتايج ًطاى داد ،هیشاى هطارکت سيزحَضِّا در دبی اٍج کل حَضِ صزفاً بِ يک ػاهل بستگی ًذارد ٍ اثزات
هتقابل ػَاهل تؼییيکٌٌذُ سْن هطارکت سيزحَضِّا را در سیلخیشی تؼییي هیکٌذ .با اجزای هذل HEC-
 HMSهطاّذُ ضذ ،سيزحَضِ تقاطغ دٍ ضاخِ ( )S1کوتزيي سْن ٍ سيزحَضِ چپ درُ ( )S3بیطتزيي سْن
را در دبی اٍج کل حَضِ دارا است ٍ در اٍلَيت اٍل قزار هیگیزد.
کلید واژهها :اٍلَيتبٌذی سیلخیشی ،سيزحَضِ ،HEC- HMS ،حَضِ آبخیش حصارک

مقذمٍ
حَضِ آتریع ًؿثت تِ تاضـ ٍضٍزی تِ حَضِ ٍاوٌف ًكاى هیزّس .ایي ٍاوٌف تِ نَضت ضٍاًاب ٍ ؾیالب
ًوایاى هیگطزز (پَضحؿیي لازضی ٍ هحوسًػاز ،1392 ،ل  .)1زض  50ؾال اذیط حسٍز ٍ 3700الؼِ ؾیل زض وكَض

* ًَيسٌذُ ػْذُ دار هکاتبات:

Sepide.sbu@gmail.com
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گعاضـ قسُ اؾت وِ حسٍز  53زضنس آى زض ؾال ّای اذیط ضٍی زازُ اؾت .تطضؾی ػَاهل ظیؿت هحیطی ًكاى
هیزّس وِ زذالت اًؿاى زض چطذِ طثیؼی آب اظ ططیك ترطیة پَقف گیاّی زض ػطنِّای آتریع ،واضتطی غیط
انَلی اضاضی ،تَؾؼِ ؾطَح غیطلاتل ًفَش ٍ اهثال آى ،پتاًؿیل ؾیلذیعی ضا زض هٌاطك گًَاگَى افعایف زازُ اؾت
(ذلیلیظازُ ٍ ّوىاضاى ،1388 ،ل  .)1-3هسلّا ٍ ضٍـّای ظیازی تطای هحاؾثِ همساض زتی ؾیل ٍخَز زاضز.
تطضؾی واضایی ضٍـّای اًتراب قسُ تؿتگی تِ ًَع هكىل ٍ اطالػات هَخَز ٍ هىاًیعم ضٍاًاب زاضز .هسل ّای
ّیسضٍلَغیىی لازض تِ قثیِ ؾاظی فطآیٌسّای ّیسضٍلَغیىی ؾطح ظهیي تِ هٌظَض هسیطیت هٌاتغ آب هیتاقس .یىی اظ
ایي هسل ّا ،هسل  HEC-HMSهیتاقس (هلىی ٍ ّوىاضاى ،1391 ،ل  .)224زض ظهیٌِ تؼییي هٌاطك ؾیلریع یه
حَضِ آتریع ًیع پػٍّف ّایی نَضت گطفتِ اؾت هاًٌس غٍضاؾه ،)1999( 1زض همالِ ای پتاًؿیل هكاضوت ضٍاًاب
ضا زض  91حَضِ اظ ایالت واًعاؼ تا اؾتفازُ اظ اطالػات ذان ،واضتطی اضاضی ٍ تَپَگطافی هَضز تطضؾی لطاض زازُ
اؾت .وٌثلّ ٍ 2وىاضاى ( ،)2005هسل هٌطمِ ای ؾیل ضا تا اؾتفازُ اظ هسلّای HEC-RAS ٍ HEC-HMSتطضؾی
ًوَزًس .آًْا پاضاهتطّای هسل ضا والیثطُ وطزًس تا قثیِ ؾاظی ذَتی اظ زتی12ظیطحَضِ زاقتِ تاقٌس .گاضؾیاٍ 3
ّوىاضاى ( ،)2008تِ اضظیاتی هٌاتغ آب ؾطحی زض حَضِ ّای تا تؼساز ایؿتگاُ ون زض قوال اؾپاًیا پطزاذتٌس .زض
ٍالغ اظ هسل  HEC-HMSتطای ترویي همساض آب لاتل زؾتطؼ اؾتفازُ قسً .تایح حانل اظ ایي تحمیك ًكاى زاز وِ
زازُّای حانل اظ قثیِ ؾاظی تَؾط هسل ٍ زازُ ّای ثثت قسُ تفاٍتی چٌساًی تا ّن ًساضًس " .تطضؾی اهٌیت ؾس
هایؿَضا 4زض تایلٌس اظ لحاظ ّیسضٍلَغیىی" ،ػٌَاى تحمیمی اؾت وِ تیٌگؿایْالی ،)2012( 5تطای ضزیاتی تثسیل
حساوثط تاضـ هحتول ( )PMPتِ حساوثط ؾیل هحتول ( ٍ )PMFضزیاتی آى زض هرعى ؾس ٍلتی وِ خطیاى ؾیل اظ
تاج ؾطضیع ػثَض هی وٌس ،اظ ًطم افعاض  HEC-HMSاؾتفازُ وطزُ اؾتً .تایح ًكاى زازًس وِ تیكتطیي حدن ؾیل زض
زقت ؾیالتی ٍ زض هٌطمِ قْطًكیي ضخ هیزٌّس اظ ایي ضٍ تایس الساهاتی زض ذهَل وٌتطل ؾیالب زض هٌطمِ اًدام
قَز .زض همالِای هحوَزیاى قَقتطی ٍ ّوىاضاى ( ،)1381تِ قثیِ ؾاظی خطیاى ضٍزذاًِ وط ٍ ؾیًَس اؾتاى فاضؼ تا
اؾتفازُ اظ هسل  HEC-HMSپطزاذتٌس .آًْا حَضِ آتریع ضا تِ  17ظیطحَضِ تثسیل وطزُ ٍ ؾپؽ تا  3ایؿتگاُ
آتؿٌدی ،هسل  HEC-HMSضا هَضز اػتثاضؾٌدی لطاض زازًس ٍ ًتایح حاوی اظ هطلَب تَزى قثیِ ؾاظی تاضـ-
ضٍاًاب تا اؾتفازُ اظ ایي هسل هی تاقس .تكاضتی ( ،)1385تِ اٍلَیت تٌسی هىاًی هٌاطك ؾیلذیع زض حَضِ ضٍزن
تا اؾتفازُ اظ هسل قثیِ ؾاظی تاضـ  -ضٍاًاب تا اؾتفازُ اظ هسل  HEC-HMSپطزاذتٌس .زض ایي تحمیك تا اؾتفازُ اظ
الحالیِ  HEC-Geo HMSزض ًطم افعاض  5 ArcViewظیطحَضِ اًتراب ٍ ولیِ ذهَنیات فیعیَگطافی آًْا تا تَخِ
تِ ًمكِ هسل ضلَهی حَضِ اؾترطاج گطزیسً .تایح حانل اظ ایي پػٍّف ًكاى زاز وِ هیعاى هكاضوت ظیطحَضِ ّا
زض ؾیل ذطٍخی ،تا هؿاحت آى ّا ضاتطِ هؿتمین ًساضز .زؾتَضاًی ٍ ّوىاضاى ( ،)1389تِ اضظیاتی ٍ ٍاؾٌدی
پاضاهتطّای ّیسضٍلَغیىی حَضِ ؾس ططق ٍالغ زض اؾتاى ذطاؾاى ضضَی تا اؾتفازُ اظ هسل  HEC-HMSپطزاذتٌس.
پؽ اظ تؼییي همازیط قواضُ هٌحٌی ،همازیط تلفات اٍلیِ ،ظهاى تأذیط تا ضٍـ ّای  ٍ SCSاقٌایسض ٍ ظهاى توطوع
1

Juracek
Keneb, et all
3
Garcia
4
Mae Sruai Dam
5
Tingsanchali
2

فصلىامٍ خغرافیایی سرزمیه ،علمی – پژيَطی ،سال ديازدَم ،ضمارٌ  ،88زمستان 4998

89

حَضِ تا ضٍـ  ،SCSهسل  HEC-HMSضا اخطا ًوَزًسً .تایح ًكاى زاز وِ زض هحاؾثِ قواضُ هٌحٌی ٍ تلفات اٍلیِ
خطیاى تَؾط هسل ،اؾتفازُ اظ ضٍـّای اقٌایسض ٍ  SCSتطای هحاؾثِ ظهاى تأذیط حَضِ اظ تفاٍت چٌساًی
تطذَضزاض ًویتاقٌسً .هطی ٍ ّوىاضاى ( ،)1390تا اؾتفازُ اظ هسل ّیسضٍلَغیه  HEC-HMSقثیِؾاظی خطیاى زض
ٍاحسّای ّیسضٍلَغیه حَضِ ؾس قید تْایی ضا اًدام زازُ ٍ ًتایح ًكاى زاز وِ هٌاطمی وِ زض ًعزیىی ًمطِ
ذطٍخی حَضِ لطاض زاقتٌس تیكتطیي ًمف ضا زض تَلیس ؾیل زاقتِ ٍ تایؿتی زض اٍلَیت اٍل فؼالیت ّای آتریعزاضی
لطاض گیطًس .ظّتاتیاى ٍ ّوىاضاى ( ،)1390تِ اٍلَیت تٌسی ظیطحَضِّای حَضِ آتریع ًاظلَچای اظ ًظط پتاًؿیل
ؾیل ذیعی تا ًطم افعاض  HEC-HMSپطزاذتِ ٍ ًتایح تسؾت آهسُ اظ هطالؼِ ًكاى زٌّسُ ایي تَزُ وِ  5ظیطحَضِ
تاالزؾت ٍ هیاًی ًاظلَ تا زاقتي زتی ٍیػُ تِ تطتیة  0/73 ،0/77 ،0/81 ،0/94 ،0/95هتط هىؼة تط ثاًیِ ٍ تیكتطیي
همساض هؿاحت تِ تطتیة  45 ٍ 42 ،35 ،43 ،7/42 ،6/52ویلَهتطهطتغ زاضای ضتثِ  1تا  5اظ ًظط ؾیل ذیعی خعء
ظیطحَضِ ّای تحطاًی قٌاؾایی قسًس .تٌاتطایي ّسف اظ ایي هطالؼِ ،تطآٍضز اضتفاع ضٍاًاب ٍ ؾیالب ذطٍخی زض
ظیطحَضِّای حَضِ آتریع حهاضن ٍ تؼییي ؾْن ّط ظیطحَضِ زض زتی اٍج حَضِ هیتاقس.

مًاد ي ريش
مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ
حَضِ آتریع حهاضن ،حَضِ ای وَّؿتاًی زض قوال غطب اؾتاى تْطاى زض  51° 19 30تا´ 51° 17طَل قطلی
ٍ  35° 51تا  35° 46ػطو قوالی ٍالغ قسُ اؾت .ایي هٌطمِ اظ غطب تِ حَضِ آتریع وي ٍ اظ قطق تِ حَضِ
آتریع فطحعاز هحسٍز هی قَز ٍ هؿاحت آى  13/87ویلَهتطهطتغ اؾت .ضٍزذاًِ حهاضن هؿیل انلی ایي هٌطمِ
اؾت وِ اظ وَُ تٌسػیف تِ اضتفاع  2766هتط ؾطچكوِ گطفتِ اؾت ٍ پؽ اظ ػثَض اظ ضٍؾتای حهاضن ٍ تعضگطاُ
آیت اهلل واقاًی زض اهتساز خٌَب اظ اضاضی قْطاى ٍ خٌت آتاز گصقتِ ٍ زض هحل اتَتاى تْطاى -وطج تِ هؿیل
تطگطزاى غطب هی ضیعز ٍ زض ًْایت تِ ضٍزذاًِ وي هی پیًَسز .اظ ًظط ّیسضٍلَغیىی ضٍزذاًِ حهاضن زاضای زٍ
قاذِ انلی تِ ًام ّای چپ زضُ ٍ زٍچٌاضاى اؾت وِ یه یال انلی تِ اضتفاع حساوثط  2405هتط زض ٍؾط آى لطاض
هی گیطز (قىل .)1
ريش تحقیق
زض ایي پػٍّف تِ هٌظَض پیف تیٌی هیعاى ضٍاًاب ٍ زتی ؾیالتی تَلیس قسُ زض ظیطحَضِّا اظ ضٍـ قثیِؾاظی
ّیسضٍلَغیىی زض تثسیل تاضـ تِ ضٍاًاب زض ؾطح ظیطحَضِّا اؾتفازُ قسُ اؾت .هطاحل تحمیك تِ قطح شیل
هیتاقس:
 -1تْیِ ًمكِ تَپَگطافی  1:25000هٌطمِ هَضز هطالؼِ
 -2تْیِ آهاض ٍ اطالػات تاضًسگی اظ ایؿتگاُ تثریطؾٌدی وكاض اظ ٍظاضت ًیطٍ
 -3تؼییي اطالػات فیعیَگطافیه ٍ تفىیه ظیطحَضِ ّاا تاا اؾاتفازُ اظ ؾیؿاتن اطالػاات خاطافیاایی (ٍ )GIS
واضتطز زٍ تطًاهِ الحالیHEC-geoHMS ٍ Arc Hydro
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 -4تطآٍضز اٍلیِ پاضاهتطّا ٍ زازُ ّای ٍضٍزی هسل
 -5اػتثاضؾٌدی هسل

ضکل  :4مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ در استان تُران

پارامترَای يريدی مذل HEC-HMS

یه هسل قاهل ضٍاتطی اؾت وِ ضفتاض اخعاء ؾیؿتن آتكٌاؾی ضا اضائاِ هایوٌاس ٍ هاسل  HEC- HMSیاه هاسل
ضایاًِای هٌاؾة خْت اضائِ ؾیؿتن آب قٌاؾی اؾت وِ تَؾط گطٍُ هٌْسؾیي اضتف آهطیىا ػطضِ قسُ اؾات .ایاي
هسل ،حَضِ آتریع ضا تِ ػٌَاى یه ؾیؿتن تِ ّن پیَؾتِ تا هؤلفِّای آتكٌاؾی ٍ ّیسضٍلیىی ًوایف هیزّس .ؾاذتاض
هسل  HEC- HMSقاهل  3ترف انلی هی تاقس وِ ػثاضتٌس اظ الف( هسل حَضِ ،ب( هسل َّاقٌاؾی ،ج( قااذم
وٌتطلی ظهاىّ .وچٌیي ایي هسل زاضای لاتلیت والیثطاؾیَى ذَزواض ٍ تْیٌاِؾااظی پاضاهتطّاا ًیاع هایتاقاس (یَؾاان،
 ،1972ل  )42زازُ ّای هَضز ًیاظ هسل زض خسٍل  1آٍضزُ قسُ اؾت.
الف) مذل حًضٍ :زض ایي ترف ،حَضِ تِ طَض قواتیه تِ هسل هؼطفی گطزیسُ وِ قاهل ظیط حَضِّا ،1اتهال
آًْا تِ یىسیگط ٍ 2تاظُّا 3هیتاقٌس .ؾپؽ تایس ضٍـ هٌاؾثی تطای تؼییي تلفات اٍلیِ ضٍاًاب ،آب پایِ ٍ ضزیاتی ؾیل
زض ضٍزذاًِ اًتراب قَز ٍ اطالػات فیعیىی حَضِ آتریع ٍاضز گطزز .زض ایي هسل ضٍـّای هتؼسزی تطای تطآٍضز
تلفات ٍخَز زاضز .زض ایي تحمیك اظ ضٍـ تلفات قواضُ هٌحٌی  SCS- CNاؾتفازُ قسُ اؾت .همساض تلفات اٍلیِ
 ،SCSتا تَخِ تِ ضٍاتط  3 ٍ 2 ،1تسؾت هی آیس (یَؾان ،1972 ،ل :)50 -45
1

Sub basin
Junction
3
Reach
2
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(ضاتطِ )1
(ضاتطِ )2
(ضاتطِ )3
وِ زض آى  Peاضتفاع تاضـ هؤثط (ضٍاًاب) تِ هیلیهتط P ،اضتفاع تاضًسگی تِ هیلیهتط S ،حساوثط پتاًؿیل شذیطُ
حَضِ تِ هیلیهتط ٍ  aضطیثی اؾت وِ زض ّط قطایط هتفاٍت هیتاقس (تیي  0/1تطای ذانّای هططَب ٍ  0/3تطای
ذانّای ذكه) زض ًظط گطفتِ هیقَز (یعزاًی ،2000 ،ل  .)26زض ایي تحمیك تطای تطآٍضز اٍلیِ آى  0/2زض ًظط
گطفتِ قسُ اؾت .تطای هحاؾثِ اًتمال ضٍاًاب اظ ضٍـ ّیسضٍگطاف ٍاحس  SCSاؾتفازُ قسُ اؾتّ .وچٌیي زض ایي
پػٍّف هسل زض حالت تسٍى آب پایِ اخطا قسُ اؾت .تا اؾتفازُ اظ تطًاهِ  HEC- geoHMSهسل حَضِ حهاضن
تْیِ قس وِ تِ زضن ضاتطِ ظیطحَضِّا ،تاظُّا ٍ هحل تطویة آتٌوَزّا زض ًماط اتهال ووه هیوٌس.
ب) مذل ًَاضىاسی حًضٍ :زض ایي ترف تایس زازُّای تاضًسگی ٍ تثریط ٍ تؼطق تطای قثیِؾاظی حَضِ ٍاضز
گطزًس .هسل َّاقٌاؾی وِ زض ایي هطالؼِ اؾتفازُ قسُ اؾت ،ضٍـ ّایتَگطاف ؾفاضقی 1هیتاقس .تطای اؾتفازُ اظ
ایي ضٍـ ایؿتگاُ تثریطؾٌدی ٍ همازیط ثثت قسُ آى لثالً تِ هسل هؼطفی قسُاًس .زض ایي تحمیك ،تِ زلیل ػسم ٍخَز
ایؿتگاُّای َّاقٌاؾی ٍ ّیسضٍهتطی زض حَضِ آتریع حهاضن ،زازُّای تاضـ ایؿتگاُ تثریطؾٌدی وكاض ،تِ زلیل
ّن ػطو تَزى ٍ قطایط یىؿاى ٍ هكاتِ تا حَضِ هَضز هطالؼِ تِ ظیطحَضِ ّا تؼوین زازُ قسُ اؾت.
محاسبٍ زمان تمرکس
ظهاى توطوع یؼٌی هست ظهاى ضؾیسى ضٍاًاب زٍضتطیي ًمطِ حَضِ تِ ًمطِ ذطٍخی وِ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ
وطپیچ( 2ضاتطِ  )4تِ ٍاؾطِ ی تأییس ػولىطز آى زض هٌطمِ هَضز هطالؼِ هحاؾثِ قس.
) (

(ضاتطِ )4

وِ زض آى  Tcظهاى توطوع تط حؿة ؾاػت L ،طَل تعضيتطیي هؿیط آب حَضِ ویلَهتط ٍ  Hاذتالف اضتفاع تیي
تاالتطیي ٍ پاییيتطیي ًمطِ حَضِ تِ هتط.
محاسبٍ زمان تأخیر

9

ظهاى تأذیط ،فانلِ ظهاًی تیي هطوع ثمل تاضـ هاظاز ٍ هطوع ثمل ّیسضٍگطاف هی تاقس ٍ غالثاً تِ خای آى ،ظهاى
تأذیط تا اٍج 4زض ًظط گطفتِ هیقَز وِ فانلِ ظهاًی تیي هطوع ثمل تاضـ هاظاز ٍ ًمطِ اٍج هیتاقس (هْسٍی،1390 ،
ل  .)212ؾاظهاى حفاظت ذان آهطیىا ،ضاتطِ  5ضا تطای هحاؾثِ ظهاى تأذیط حَضِ پیكٌْاز زازُ اؾت:
1

Specified Hyetograph
Kirpich
3
Lag time
4
Lag to peak
2
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(ضاتطِ )5
 tcظهاى توطوع تط حؿة ؾاػت ٍ  tlظهاى تأذیط تط حؿة ؾاػت
ج) ضاخص َای کىترلی :زض ایي ترف ،تاضید ٍ ؾاػت قطٍع ٍ پایاى قثیِ ؾاظی ٍ فَانل ظهاًی هَضز ًظط تاِ
هسل هؼطفی گكتِ اًس .واض انلی هكرهِ ّای وٌتطل ،وٌتطل ؾطػت ٍ زلت هحاؾثات هی تاقس .الظم تِ شوط اؾت وِ
گام ظهاًی اًتراتی زض هسل تایس اظ  0/29ظهااى تاأذیط حَضاِ ووتاط تاقاس (لكامایی ظازُ ،1391 ،ل  .)20زض ایاي
پػٍّف تِ زلیل ایٌىِ قثیِ ؾاظی زض زٍضُ آهاضی  1379 -1392اًدام هی قَز ،لصا اظ گام ظهاًی  24ؾاػتِ زض اًداام
هحاؾثات اؾتفازُ قسُ اؾت.
4

اعتبارسىدی مذل HEC-HMS

ًتایح حانل اظ هسلّا زض تهوین گیطیّا ٍ ططح ّای هٌاتغ آب ٍ ّوچٌیي هؿائل هطتَط تِ ؾیل ٍ اهثال آى
واضتطز فطاٍاًی زاضز .تٌاتطایي ّوَاضُ زضخِ اػتثاض ٍ نحت آًْا هَضز ؾَال اؾت ٍ یا ایٌىِ هكرم قَز ،ػولىطز
هسل ضضایت ترف اؾت یا ذیط ،ضطٍضی هی تاقس .الثتِ اظ ّیچ هسل واهپیَتطی ًوی تَاى پیف تیٌی ّای واهل ٍ
زلیمی ضا اًتظاض زاقت ٍ ّویكِ تِ نَضت ًؿثی هططح اؾت (قىطی وَچه ٍ ّوىاضاى ،1391 ،ل  .)70تطای
اؾتفازُ اظ هسل زض قثیِ ؾاظی حَضِ ،تایس اػتثاضؾٌدی هسل تطای حَضِّایی وِ زاضای آهاض تاضـ  -ضٍاًاب ّؿتٌس
تا هَفمیت اًدام گیطز .زض ایي هطالؼِ خْت اػتثاضؾٌدی اظ زازُ ّای هطتَط تِ ؾطی ظهاًی یه ؾالِ وِ تَؾط
ؾاظهاى هٌاتغ طثیؼی اؾتاى تْطاى تسؾت آهسُ ،اؾتفازُ قسُ اؾت .تطای اخطای هسل اظ زازُ تاضـ هتَؾط ؾاالًِ
حَضِ آتریع حهاضن اؾتفازُ قسُ اؾت ٍ زض هطحلِ تؼس هیعاى ضٍاًاب پیف تیٌی قسُ تَؾط هسل تا همساض ضٍاًاب
هحاؾثِ قسُ تَؾط ؾاظهاى هٌاتغ طثیؼی هَضز همایؿِ لطاض گطفتِ اؾت.
تعییه مىاطق مًلذ ي ايلًیت بىذی پتاوسیل سیلخیسی زیرحًضٍَا
پؽ اظ اػتثاضؾٌدی هسل ،تطاؾاؼ همازیط ضٍاًاب ٍ زتی اٍج تَلیس قسُ زض ظیطحَضِّا تطای ضٍیسازّای هرتلف
تاضـ ،ظیطحَضِّای آتریع حهاضن اظ ًظط هیعاى هكاضوت آًْا زض افعایف زتی اٍج ول حَضِ ٍ ؾیلریعی اٍلَیت
تٌسی قسًس.

وتایح
خصًصیات فیسیًگرافیک زیر حًضٍَا
زض ایي پػٍّف تطاؾاؼ پؿتی ٍ تلٌسی ،قثىِ آتطاِّّا ٍ تا اؾتفازُ اظ تطًاهِ الحالی  Arc Hydroحَضِ آتریع
حهاضن تِ  3ظیطحَضِ وَچهتط تفىیه قسً .مكِ ٍاحسّای ّیسضٍلَغیه حَضِ آتریع حهاضن زض قىل 2 ٍ 1
آهسُ اؾت .هسل اضتفاػی ضلَهی ( )DEMحَضِ تط هثٌای ًمكِ ضلَهی تَپَگطافی تا همیاؼ  1:25000زض هحیط GIS
Validation

1
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تْیِ گطزیس .ؾپؽ ذهَنیات فیعیَگطافی هَضز ًیاظ زض هحیط تطًاهِ  HEC-geoHMSاظ  DEMاؾترطاج قس .قیة
هتَؾط ول حَضِ تطاتط  33/32زضنس ٍ اضتفاع هتَؾط ٍظًی آى  2242/47هتط هی تاقس .قىل  2قثىِ آتطاِّ ٍ
ظیطحَضِ ّا ضا ًكاى هی زّس ٍ خسٍل ً 1یع ًكاى زٌّسُ پاضاهتطّای فیعیَگطافی ّط ظیطحَضِ اؾت.

ضکل  :2ضبکٍ َیذريگرافی ي محذيدٌ زیرحًضٍ َای آبخیس حصارک
خذيل  :4دادٌ َای يريدی بٍ مذل حًضٍ در زیر حًضٍ َای حصارک
دادٌ َای يريدی در بخص مذل حًضٍ
قواضُ ظیط حَضِ

هؿاحت

قواضُ

تلفات اٍلیِ

ظهاى تأذیط

ظهاى توطوع

طَل آتطاِّ

ًفَش ًاپصیطی

قیة آتطاِّ

()Km2

هٌحٌی

()mm

()min

()min

انلی()Km

()%

انلی()%

( S 1تماطغ زٍ قاذِ)

1/5

80

129/31

9/72

16/21

1/7

26/66

7/62

( S 2زٍچٌاضاى)

5/09

78

152/13

16/96

27/88

4/56

0/01

12/92

( S 3چپ زضُ)

7/3

75

85

26/62

43/97

7/1

0/19

9/98

اخرای مذل برای حًضٍ مًرد مطالعٍ
تطای اخطای هسل حَضِ اتتسا ظیطحَضِّا ،تاظُ ّا ٍ ًحَُ اتهال آًْا تِ ّن ،هكرهات ظیطحَضِّا قاهل
هؿاحت ،قواضُ هٌحٌی ،تلفات اٍلیِ ضٍاًاب ،آب پایِ ٍ ظهاى توطوع ٍاضز هسل گطزیس .تؼس اظ ٍاضز وطزى اطالػات
ٍضٍزی هسل اخطا قس .ایي هسل زض ًْایت قاهل  3ظیطحَضِ 3 ،تاظُ ٍ  2گطُ گطزیس .قىل ً 3وایی اظ هسل حَضِ
زض هحیط ًطم افعاض  HEC- geoHMSهیتاقس.
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ضکل  :9وقطٍ اخسای مذل  HEC- HMSدر حًضٍ آبخیس حصارک

اخرای مذل برای حذاکثر بارش  28ساعتٍ
پؽ اظ ٍاضز وطزى زازُّای ؾطی ظهاًی ٍ تىویل هسل حَضِ ،هسل َّاقٌاؾی ٍ هكرهِ وٌتطل ،هسل HEC-

 HMSتطای زازُ ّای هكاّسُ قسُ حساوثط تاضـ  24ؾاػتِ ایؿتگاُ تثریطؾٌدی وكاض اخطا قسُ ٍ ّیسضٍگطاف
قثیِؾاظی قسُ تِ زؾت آهسُ اؾت .زض ایي تاضید ،حَضِ زض قطایط ضطَتتی ظیاز (هدوَع تاضـ  5ضٍظ لثل58 ،
هیلیوتط) تَزُ اؾت .فَانل ظهاًی ثثت تاضـ  24ؾاػتِ (یه ضٍظ) تَزُ اؾت .خسٍل  2هحاؾثات حانل اظ اخطای
هسل ضا تطای حساوثط تاضـ  24ؾاػتِ ًكاى هی زّس.
خذيل  :2وتایح ضبیٍ سازی بارش  -رياواب (حذاکثر باروذگی  28ساعتٍ)
حاصل از اخرای مذل  HEC- HMSحًضٍ آبخیس حصارک
حساوثط تاضـ  24ؾاػتِ (هیلیهتط)

58

ضٍاًاب S 1

7/49

زتی اٍج S 1

0/2

ضٍاًاب S 2

2/44

زتی اٍج S 2

0/3

ضٍاًاب S 3

0/6

زتی اٍج S 3

0/4

اخرای مذل برای فصل زمستان
تا تَخِ تِ ایٌىِ حساوثط تاضًسگی  24ؾاػتِ زض زٍضُ آهاضی ( )1379 -1392زض تْوي هاُ ؾال آتی 1383 -1384
اتفاق افتازُ اؾت .لصا تطای تسؾت آٍضزى ّیسضٍگطاف قثیِؾاظی قسُ ،هسل  HEC- HMSتطای تاضًسگی فهل
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ظهؿتاى ؾال آتی  1383 -1384اخطا قسُ اؾت .فَانل ظهاًی ثثت تاضـ  24ؾاػتِ (یه ضٍظ) تَزُ اؾت .خسٍل 3
هحاؾثات حانل اظ اخطای هسل ضا تطای تاضًسگی فهل ظهؿتاى ًكاى هی زّس ٍ ّیسضٍگطاف ّای قثیِ ؾاظی قسُ
ظیطحَضِ ّا زض اقىال شیل ًوایف زازُ قسُ اؾت.
خذيل  :9وتایح ضبیٍ سازی بارش  -رياواب (بارش فصل زمستان سال آبی )4989 -4988
حاصل از اخرای مذل  HEC- HMSحًضٍ آبخیس حصارک
تاضـ فهل ظهؿتاى (هیلیوتط)

251

ضٍاًاب S 1

125/55

زتی اٍج S 1

0/6

ضٍاًاب S 2

57/34

زتی اٍج S 2

1/3

ضٍاًاب S 3

110/18

زتی اٍج S 3

3

ضکل  :8ومًدار ضبیٍ سازی بارش رياواب زیرحًضٍ تقاطع دي ضاخٍ ( )S1حاصل از باروذگی فصل زمستان

ضکل  :5ومًدار ضبیٍ سازی بارش رياواب زیرحًضٍ ديچىاران ( )S2حاصل از باروذگی فصل زمستان
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ضکل  :6ومًدار ضبیٍ سازی بارش رياواب زیرحًضٍ چپ درٌ ( )S3حاصل از باروذگی فصل زمستان

للِ ّیسضٍگطاف زض ظیطحَضِّای وكیسُ ،پْي تط اظ ؾایط ظیطحَضِّا هیتاقس ٍ زتی ؾیالتی زض ٍاحس ؾطح
آًْا ووتط اظ ؾایط ظیطحَضِّا تَزُ اؾت ،زض ًتیدِ ظهاى ضؾیسى تِ اٍج آًْا طَالًی هیتاقس .تطػىؽ
ظیطحَضِّای غیطوكیسُ ،زتی ؾیالتی آًْا زض ٍاحس ؾطح تیكتط تَزُ ٍ زض ظهاى وَتاّی تِ زتی اٍج ضؾیسُاًس ٍ
آتٌوَز آًْا ًَن تیع تَزُ اؾت .تا تَخِ تِ ّیسضٍگطاف ّای قثیِؾاظی قسُ ظیطحَضِ ّای آتریع حهاضن تطاؾاؼ
تاضًسگی فهل ظهؿتاى (اقىال  4تا  )6هی تَاى گفت وِ ّیسضٍگطافّای ؾیل ّط ؾِ ظیطحَضًَِ ،ن تیع تَزُ ٍ
زتی ؾیالتی آًْا زض ٍاحس ؾطح ،تیكتط هیتاقس .لصا زض ظهاى وَتاُتطی تِ زتی اٍج هیضؾٌسّ .وچٌیي هی تَاى
تطاؾاؼ ّیسضٍگطاف تاضـ  -ضٍاًاب ،ظیطحَضِّا ضا اظ ًظط همساض زتی اٍج اٍلَیتتٌسی ًوَزّ .واًطَض وِ اظ
اقىال  4تا  6هكاّسُ هی قَز ،ظیطحَضِ چپ زضُ تا زتی اٍج  0/4هتطهىؼة تط ثاًیِ تیكتطیي همساض زتی اٍج ٍ
ظیطحَضِ تماطغ زٍ قاذِ تا زتی اٍج  0/2هتطهىؼة تط ثاًیِ ووتطیي همساض زتی اٍج ضا زاضا هی تاقٌس.
اعتبارسىدی مذل
تِ هٌظَض اػتثاضؾٌدی هسل  HEC- HMSاظ اطالػات ضٍاًاب هكاّسُای ثثت قسُ زض ؾاظهاى هٌاتغ طثیؼی اؾتاى
تْطاى اؾتفازُ قسُ اؾت .فَانل ظهاًی ثثت تاضـ  24ؾاػتِ هی تاقس .هحاؾثات حانل اظ اخطای هسل زض خسٍل
 5آٍضزُ قسُ اؾتً .تایح حانل اظ اػتثاضؾٌدی هسل ً HEC- HMSكاى هیزّس وِ هیعاى اذتالف ضطیة ضٍاًاب
هكاّسُای ٍ ضطیة ضٍاًاب تطآٍضز قسُ تا اؾتفازُ اظ هسل 10/66زضنس هی تاقس .تٌاتطایي خسٍل ّ ،4وثؿتگی تیي
همازیط زتی هكاّسُای ٍ قثیِؾاظی قسُ تؼس اظ اػتثاضؾٌدی ضا ًكاى هیزّس.
خذيل  :8وتایح اخرای مذل حاصل از متًسط باروذگی ساالوٍ خُت اعتباریابی مذل  HEC- HMSدر حًضٍ آبخیس حصارک
ضٍیساز

 /01غاًَیِ2000/
تا  /01غاًَیِ 2001/

تاضـ ؾاالًِ

ضٍاًاب

ضطیة ضٍاًاب

ضٍاًاب قثیِ

ضطیة ضٍاًاب

تاییطات ضطیة ضٍاًاب ضٍاًاب زتی

()Mm

هكاّسُای

هكاّسُ ای ()%

ؾاظی قسُ

تطآٍضز قسُ ()%

هكاّسُ ای ٍ تطآٍضز قسُ

409/9

342/23

83/49

298/57

72/83

10/66
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ايلًیت بىذی سیلخیسی زیرحًضٍَا
ًتایح حانل اظ اخطای هسل تطای ضٍیسازّای هرتلف ًكاى هیزّس وِ ظیطحَضِ ّای تا زتی اٍج تیكتط ضطٍضتاً
تأثیط تیكتطی زض ؾیل ذطٍخی حَضِ زاضًس .ػالٍُ تط ایي تطاؾاؼ پػٍّفّای پیكیي هی تَاى گفت ػَاهل هرتلفی
اظ خولِ ضطیة ضٍاًاب ،همساض قواضُ هٌحٌی ،هیعاى ًگْساقت ذان ٍ هؿاحت هی تاقس .زض ایي هطالؼِ هْن تطیي
ػاهل تطای افعایف زتی اٍج زض ظیطحَضِ ّا ،هؿاحت هی تاقس .تا اخطای هسل  HEC- HMSتطای ضٍیسازّای
هرتلف هكرم قس ،ظیطحَضِ چپ زضُ تیكتطیي ؾْن ٍ ظیطحَضِ تماطغ زٍ قاذِ ووتطیي ؾْن ضا زض افعایف
زتی اٍج ول حَضِ زاضا اؾت ٍ اظ لحاظ هكاضوت زض هیعاى ضٍاًاب حَضِ ،ظیطحَضِ تماطغ زٍ قاذِ ( )S1زض ضزُ
اٍل لطاض هی گیطز ٍ ظیطحَضِ چپ زضُ ( )S3زض ضزُ ؾَم لطاض هی گیطز ٍ ون تطیي همساض ضٍاًاب ضا زاضا هی تاقس.
تطاؾاؼ هطالؼات اًدام قسُ هی تَاى ًتیدِ گطفت وِ ظیطحَضِ هطتَط تِ تماطغ زٍ قاذِ ( )S1اگطچِ تیكتطیي
هیعاى ضٍاًاب ضا زاضا هی تاقس اها تِ زلیل هؿاحت ووتط آى ًؿثت تِ ؾایط ظیطحَضِ ّا ،ووتطیي پتاًؿیل ؾیلریعی
ضا زاضزّ .وچٌیي ظیطحَضِ چپ زضُ ( )S3تا ووتطیي قواضُ هٌحٌی ٍ تیكتطیي ظهاى توطوع ،تِ زلیل ایٌىِ تیكتطیي
هؿاحت ضا زاضز لصا ًؿثت تِ ؾایط ظیطحَضِ ّا ،اظ ًظط پتاًؿیل ؾیلریعی زض ضزُ اٍل لطاض هی گیطزً .تایح حانل اظ
اٍلَیت تٌسی ظیطحَضِ ّا تطاؾاؼ حساوثط تاضًسگی ضٍظاًِ زض خسٍل  ٍ 5قىل ّای  8 ٍ 7آٍضزُ قسُ اؾت.
خذيل  :5ايلًیت بىذی پتاوسیل سیلخیسی زیرحًضٍ َا (براساس حذاکثر باروذگی  28ساعتٍ)
مساحت

رياواب زیرحًضٍ

دبی ايج زیرحًضٍ

ايلًیت بىذی براساس دبی

ايلًیت بىذی براساس

()Km2

()mm

()M3/S

ايج زیرحًضٍ َا

رياواب زیرحًضٍ َا

 S1تماطغ زٍ قاذِ

1/5

7/49

0/2

3

1

 S2زٍچٌاضاى

5/09

2/44

0/3

2

2

 S3چپ زضُ

7/3

0/6

0/4

1

3

زیرحًضٍ

ايلًبیت بىذی زیرحًضٍ َا از وظر تًلیذ رياواب ()mm
ضکل  :7ايلًیت بىذی زیرحًضٍ َا از وظر تًلیذ رياواب (براساس حذاکثر باروذگی  28ساعتٍ)
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ايلًیت بىذی زیرحًضٍ َا براساس دبی ايج ()M3/S
ضکل  :8ايلًیت بىذی زیرحًضٍَا از وظر دبی ايج (براساس حذاکثر باروذگی  28ساعتٍ)

وتیدٍگیری
زض غالة ضٍـّایی وِ تطای قٌاؾایی ،تفىیه ٍ اٍلَیت تٌسی هٌاطك زاضای پتاًؿیل تاالی تَلیس ؾیل تِ واض
گطفتِ قسُاًس ،ول حَضِ تِ نَضت یىپاضچِ زض ًظط گطفتِ هیقَز ٍ یا تِ نَضت هٌطمِای ٍ تسٍى زض ًظط گطفتي
هطظّای فیعیىی حَضِ ٍ یا ظیطحَضِّا نَضت هیپصیطز .زض هَاضز ًازضی وِ ؾیلذیعی زض ؾطح ظیطحَضِ ّا
هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ ،هؼوَالً ضفتاض آتكٌاؾی ظیطحَضِّا ذطی فطو قسُ اؾت ٍ نطفاً تسُّای ذطٍخی ّط
یه اظ ظیطحَضِ ّا تسٍى اثطات ضًٍسیاتی آتطاِّای ٍ تا فطو ّوعهاًی ضؾیسى تسُّا تِ ذطٍخی حَضِ هالن
ػول تَزُ اؾت .زض ایي پػٍّف تا تلفیك ؾاهاًِ اطالػات خاطافیایی  ٍ GISهسل آتكٌاؾی ،اثطات هتماتل ػَاهل
فیعیَگطافیه ٍ اللیوی تط پتاًؿیل ؾیلریعی ظیطحَضِّای آتریع حهاضن هَضز هطالؼِ لطاض گطفت ٍ تا زض ًظط
گطفتي هیعاى زتی اٍج ّط ظیطحَضِ ،اٍلَیت تٌسی ؾیلریعی ّط ظیطحَضِ اًدام پصیطفت .تطاؾاؼ ًتایح خسٍل 5
(ؾتَى  ٍ )4قىل  ،7ظیطحَضِ تماطغ زٍ قاذِ تا تَلیس زتی اٍج  0/2هتطهىؼة تط ثاًیِ زض هحل ذطٍخی
ظیطحَضِ ووتطیي ؾْن ٍ ظیطحَضِ چپ زضُ تا تَلیس زتی اٍج  0/4هتطهىؼة تط ثاًیِ تیكتطیي ؾْن ضا تِ ذَز
اذتهال هیزٌّس ٍ تِ ایي تطتیة هیعاى هكاضوت ظیطحَضِّا زض ؾیل ذطٍخی ول حَضِ آتریع هكرم هیقَز.
تٌاتطایي ظیطحَضِای وِ زتی تیكتطی زاضز ،اٍلَیت اٍل ضا تِ ذَز اذتهال هیزّس .اها زض اٍلَیتتٌسی
ظیطحَضِّا اظ ًظط تَلیس ضٍاًاب ،ظیط حَضِ تماطغ زٍ قاذِ تِ زلیل ؾطَح ًفَشًاپصیط ٍ  CNتاال ،تیكتطیي همساض
ضٍاًاب ضا تَلیس هی وٌس اها ظیطحَضِ چپ زضُ تِ زلیل  CNووتط ٍ ًگْساقت ؾطحی ذان تیكتط ،ووتطیي همساض
ضٍاًاب ضا تَلیس هی وٌس.
زض هطالؼِ ای وِ تَؾط اهیطاحوسی ٍ قیطاى زض ؾال  1388زض زقت وطٍى اًدام قسً ،كاى زاز وِ تاییطات
هؿاحت ظیطحَضِّا هؿتمیواً تا زتی ؾیالتی ول حَضِ زض اضتثاط اؾت ٍ ظیطحَضِ  S1تیكتطیي ؾْن ٍ ظیطحَضِ
 S18ووتطیي ؾْن ضا زض زتی ؾیالتی ول حَضِ زاضز وِ اظ لحاظ هكاضوت زض ؾیالب حَضِ زض ضزُ ًَظزّن لطاض
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هیگیطزّ .وچٌیي ثمفیاى ٍ فطاظخَ زض ؾال  ،2007تطای اٍلَیت تٌسی ؾیلریعی ٍاحسّای آتكٌاؾی حَضِ ؾس
گلؿتاى ٍ ذؿطٍقاّی ٍ ثمفیاى زض ؾال  2003تطای اٍلَیت تٌسی هٌاطك ؾیلذیع حَضِ آتطیع زهاًٍس ،اظ هسل
 HEC- HMSاؾتفازُ ًوَزُاًسً .تایح ًكاى زاز وِ هیعاى هكاضوت ظیطحَضِ ّا زض تَلیس ضٍاًاب ول حَضِ نطفاً تِ
یه ػاهل تؿتگی ًساضز ٍ اثطات هتماتل ػَاهل تؼییي وٌٌسُ ؾْن هكاضوت ظیطحَضِّا ضا زض ؾیلریعی تؼییي هیوٌس
.اظ ًتایح حانل اظ ایي پػٍّف هی تَاى زض تطًاهِ ضیعی ػولیات وٌتطل ؾیالب اظ ًَع ؾاظُ ّای وَچه ٍ تمَیت
هسیطیت پَقف گیاّی زض هٌطمِ هَضز تطضؾی اؾتفازُ ًوَزّ .وچٌیي زض تؼییي هىاى ًهة ازٍات اًساظُگیطی ٍ
ّكساض ؾیل زض ظیطحَضِّا ًیع هی تَاى اظ ایي پػٍّف تْطُ تطز.
مىابع
 -1اهیط احوسی ،اتَلماؾن ٍ قیطاى ،هٌْاظ ،1388 ،واضتطز هسل  HEC-HMSزض تحلیل حؿاؾیت هتایطّای
غئَهَضفَلَغی هَثط تط ؾیالب زقت وطٍى ،هدلِ خاطافیا ٍ تَؾؼِ ،قواضُ ،16ل.153-173
 -2تكاضتی ،طاّطُ ،1385 ،اٍلَیت تٌسی هىاًی هٌاطك ؾیلذیع زض حَظُ آتریع ضٍزن تا اؾتفازُ اظ هسل قثیِؾاظی
تاضـ -ضٍاًاب  ،HEC-HMSپایاىًاهِ واضقٌاؾی اضقسآتریعزاضی ،زاًكىسُ هٌاتغطثیؼی ؾاضی 116 ،نفحِ.
 -3پَضحؿیي لازضی ،ؾیوا ٍ هحوسًػاز ،تایطاهؼلی ،1392 ،هسلؿاظی تاضـ-ضٍاًاب زض حَضِی آتریع ًاظلَچای
اضٍهیِ تا اؾتفازُ اظ هسل  ،WMS/HEC-HMSپٌدویي وٌفطاًؽ هسیطیت هٌاتغ آب ایطاى ،نم.1-9
 -4ثمفیاى ،تْطام ٍ فطاظخَ ،حؿي ،2007 ،تؼییي هٌاطك هَلس ؾیل ٍ اٍلَیت ؾیلذیعی ٍاحسّای ّیسضٍلَغیه
حَضِ ؾس گلؿتاى ،هدلِ ػلوی -پػٍّكی ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى ،ؾال  ،1قواضُ ،1نم .1-11
 -5ذؿطٍقاّی ،هحوس ٍ ثمفیاى ،تْطام ،2003 ،تؼییي حؿاؾیت اثط تطذی اظ ػَاهل هؤثط تط ؾیلذیعی
ظیطحَضِّای آتریع تا اؾتفازُ اظ تحلیل ّیسضٍگطافّای ذطٍخی حَضِ ٍ واضتطز هسل  ،HEC- HMSهدلِ
خٌگل ٍ هطتغ ،قواضُ .67
 -6ذلیلی ظازُ ،هدتثی ،ظّتاتیاى ،غالهطضا ،لسٍؾی ،خوال ٍ احوسی ،حؿي ،1388 ،تطضؾی اٍلَیت پتاًؿیل
ظیطحَضِ ّای ظیطحَضِ ّای آتریع ٍ تؼییي هٌاطك هَلس ؾیل زض آى (هطالؼِ هَضزی :حَضِ آتریع هاضهِ-
اؾتاى فاضؼ) ،فهلٌاهِ خاطافیای طثیؼی ،ؾال  ،2قواضُ  ،6نم .1 -13
 -7زؾتَضاًی ،هحوس تمی ،ذساپطؾت ،ضتاتِ ،طالثی ،ػلیٍ ،فاذَاُ ،هْسی ٍ زقتی ،خَاز ،1389 ،اضظیاتی ٍ
ٍاؾٌدی پاضاهتطّای ّیسضٍلَغیىی حَضِ آتریع تا اؾتفازُ اظ ًطمافعاض ( HEC-HMSهطالؼِ هَضزی :حَضِ
آتریع ؾس ططق هكْس) ،هدوَػِ هماالت قكویي ّوایف هلی ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی ٍ چْاضهیي ّوایف
هلی فطؾایف ٍ ضؾَب ،نم .1-8
 -8ظّتاتیاى ،غالهطضا ،هلىیاى ،آضـ ٍ طالیی ،ؾویطا ،1390 ،اٍلَیت تٌسی حَضِ ّای آتریع اظ ًظط پتاًؿیل ؾیل
ذیعی تا ًطم افعاض  HEC-HMSهطالؼِ هَضزی حَضِ آتریع ًاظلَچای اؾتاى آشضتایداى غطتیّ ،فتویي ّوایف
هلی ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى ،نم .12 -25
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