
ششمین مهایش ملی سامانه های 
سطوح آبگیر باران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مخیين ١٣٩۶هبمن 
شهر

تعیین اولویت زیر حوزه هاي مولد سیل رودخانه اوره نطنز با استفاده از روندیابی 
رودخانه

2، حمید لیاقتی*،1سید میثم داودي

m_davoudi007@yahoo.com: نویسنده مسئول

هاي کلیديواژهچکیده
و نیمه اي و آب و هواي خشک داري از موقعیت کوهپایهایران به لحاظ برخوربا توجه به اینکه 

هاي با شدت و دبی زیاد و نیز فقر شود؛ ولی به دلیل بارشهاي کمی را شامل میخشک، بارش
از راه حل . آوردها به سیالب تبدیل شده و خسارات هنگفتی را به بار می، این بارشپوشش گیاهی
ا ب. زیر حوزه ها می باشدپیشگیري و مهار سیل، شناسایی مناطق سیل خیز جهتهاي اصولی 

شناسایی و اولویت بندي هر زیر حوزه، امکان اقدامات آبخیزداري با توجه به نوع عملیات و 
هر زیر حوزه مهیا شده و می توان به کاهش خسارات وارده از سیل دست و اولویت ضرورت 

در این . از اهمیت ویژه اي برخوردار استخیز بودن به علت سیل اورهحوزه آبخیز رودخانه . یافت
استفاده شده است، با استفاده از HEC-HMSرواناب-بارشکه از مدل هیدرولوژیکه مطالع

بارهردرحوزهریزهرحذفبامدل،درهاحوزهریزيانفرادحذفتکرار روشبکارگیري
ها حوزههیدروگراف هاي سیل متناظر با بارش هاي طراحی براي هر یک از زیرمدلياجرا

با . ها در تولید سیل خروجی به دست آمدحوزهمیزان تاثیر هر یک از زیربدین ترتیب. محاسبه شد
اعمال این روش و مشخص نمودن نوع کاربري اراضی، میزان تشکیل سیالب خروجی دو زیر 

این میزان با توجه به میزان دبی خروجی از هر کدام، به ترتیب داراي اولویت بوده و 4و 1حوزه 
.باشدمیفقر پوشش گیاهی زیر حوزه ها شناسی و ب، ساختار زمینبیشتر تحت تاثیر شیسیالب 

اولویت بندي، حوزه آبخیز، سیل خیـز، مـدل   
HEC-HMSسیستم اطالعات جغرافیایی ،.

، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اصفهانکارشناس ارشد آبخیزداري1*
، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اصفهانکارشناس ارشد منابع آب2
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مقدمه-1
بیندرخسارتپتانسیلبیشتریندارايهاسیالب

دهند مینشانشواهد. هستندجهاندرطبیعیبالیاي
بهايدهندههشدارروندامروزهانسانیتلفاترشدآهنگ

واند نقشتمیمیانایندرکهآنچه. استگرفتهخود
داشتهسیالبازناشیخساراتوتلفاتکاهشدرمؤثري
مدیریتجامع درتفکرنمودنعملیاتیوتفهیمباشد،

ازناشیاجتماعیاقتصادي ووجوهبهتوجه. استسیالب
وقوعدرمؤثراساسیوکلیديعواملسیالب،خسارات

توسعهنگاهبامدیریتیواجراییهايطرحسیالب، ارائه
وقوعازپیشاقداماتشامل(آبخیز، اجراهايحوزهایدارپ

وارزیابی،)آنازپسووقوع سیالبحیندرسیالب،
. هستندمدیریتیدیدگاهایناجزايازهمهطرح،پایش

]1[بهزادفر
روانابتولیدفرآیندهايکمیمیزانتعیینوبینیپیش

خاصیاهمیتازآبخیزحوزهخروجینقطهبهآنانتقالو
هاي در حوزهبراي برآورد میزان رواناب .استبرخوردار

شود که در این هاي گوناگونی استفاده میآبخیز از روش
در این راستا به منظور . کاربرد جهانی دارد3SCSمیان روش 

یابی سیالب حوزه آبخیز اوره از مدل هیدرولوژیکروند
.استفاده شده استHEC-HMS4رواناب ـبارش

جهت شبیه سازي حوزه آبخیز چهاردانگه با ]8[میري
و با روش تکرار حذف HEC-HMSاستفاده از مدل 

انفرادي، زیر حوزه ها را از لحاظ پتانسیل سیل خیزي 
ده که زیر حوزه نتایج حاصله نشان دا. اولویت بندي نمود

هایی که وسعت بیشتري دارند و نیز دبی اوج بیشتري تولید 
.می کنند، تاثیر بیشتري در سیل خروجی حوزه را دارند

رودخانه بشار پارامترهاي هیدرولیکی]3[روشان و همکاران
و HEC-RASدر کهکیلویه و بویر احمد را با تلفیق مدل 

نتایج نشان می دهد که مدل . شبیه سازي نمودندGISبرنامه 
ناسبی را جهت مطالعات مذکور منتج به مقادیر عددي م

شکري . جریان در رودخانه ها می شودهیدرولوژیک

3 Soil Conservation Service
4 Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling
System

HEC-HMSبا استفاده از مدل ]6[کوچک و همکاران

نتایج نشان داد که در . الب حوزه ایدنک را تخمین زدندسی
مراحل واسنجی اختالف بین دبی اوج مشاهده شده و شبیه 

درصد است و مدل دقت باالیی در 10سازي شده کمتر از 
ملکیان و . تخمین دبی اوج و شبیه سازي سیالب را دارد

با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتب فازي، ]7[همکاران
. سیل سیل خیزي حوزه آبخیز اخترآباد را مطالعه نمودندپتان

درصد و 60نتیجه نشان می دهد که مناطق با شیب بیش از 
]5[کمالی و همکاران. میلیمتر قرار دارند400-300بارش 

جهت اولویت بندي مناطق مولد سیل حوزه آبخیز باراجین 
نتایج نشان داد . استفاده کردندHEC-HMSقزوین، از مدل 

که نوع کاربري اراضی، نوع واحدهاي هیدرولوژیک خاك 
در حوزه باعث سیل خیزي CNو باال بودن میانگین وزنی 

همچنین زیر حوزه هاي داراي شیب زیادتر با دارا . می شود
بودن کاربري اراضی نامناسب، اولویت اول را در تولید سیل 

و HEC-HMSبا استفاده از مدل ]2[رفیعی و همکاران. دارند
روش تکرار حذف انفرادي زیر حوزه ها در حوزه آبخیز 
باالدست سد کرج، به این نتیجه رسیدند که زیر حوزه تکیه 
سپهساالر بیشترین و زیر حوزه والیترود کمترین سهم را در 

هدف از این تحقیق میزان . پتانسیل سیل خیزي دارد
مشارکت هر کدام از زیر حوزه ها در دبی سیالب خروجی 

ولویت بندي آنها جهت اقدام پیشگیرانه و تخفیف آثار و ا
.سیالب است

-در بررسی توزیع مدلسازي بارش]12[کومار و باتاچاریا
هاي باران سنج در حوزه آبریز را به تعداد رواناب، ایستگاهـ

ر روي تمام حوزه توزیع نمودند؛ با مساوي و یکنواخت ب
هاي نفوذ پارامترCN(5(استفاده از معادالت و شماره منحنی 

-HECرواناب ـسازي بارشحوزه برآورد شده که از مدل

HMSهاي و سنجش از دور و تکنیکGIS استفاده شده
هاي آماري و گرافیکی مشخص بر اساس شاخص. است

سازي جریان روزانه در یهگردید که این مدل با رویکرد شب
-حوزه مورد مطالعه، قابل اعتماد بوده و به خوبی عمل می

-HECبا استفاده از مدل ]11[چوداري و همکاران. کند

5 Curve Number
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٣

HMS رواناب به منظور –در شبیه سازي وقایع بارش
برآورد حجم رواناب، دبی حداکثر سیل و جریان پایه را در 

. ت بخش دانستندحوزه آبخیز بالیجوري ناال هند رضای
-در یک پژوهش فرضی با رویکرد ژئو]13[ناراسایا

انفورماتیک در برآورد جریان از یک حوزه توسعه نیافته با 
از روش هیدروگراف واحد HEC-HMSاستفاده از مدل 

SCS ،با در نظر گرفتن از دست دادن رطوبت اولیه و ثابت
رسی و ها بریابی توسط مدل را در همه دوره بازگشتروند

هاي بطور کلی مدل. کندعمل آن را خوب بیان می
را تنها راه جایگزین براي تخمین جریان حوزه هیدرولوژیک

با بررسی ]14[ندافی و حسینی.داندجهت مدیریت سیل می
یک رویکرد جدید براي واکنش سیل واحد جهت اولویت 

بندي حوزه به هاي کنترل سیل، با تقسیمبندي فعالیت
هاي کوچکتر و بکارگیري روش حذف انفرادي، زیرحوزه

ها در میزان جریان خروجی با سهم هر کدام از زیر حوزه
جهت اولویت بندي از نظر HEC-HMSاستفاده از مدل 

.اندهاي کنترل سیل را تعیین نمودهانجام فعالیت

:وشهامواد و ر-2
210هزار و 3شهرستان نطنز با پهنه اي حدود 

32درجه و 33کیلومترمربع، در شمال استان اصفهان، در 
ازاي خاوري دقیقه در56درجه و 51دقیقه پهناي شمالی و 

نسبت به نیمروز گرینویچ قرار دارد و بلندي آن از سطح دریا 
.متر است1372دحدو

40با مساحتی بیش از ،)اوره(حوزه آبخیز مورد مطالعه
با مختصات جغرافیایی طول کیلومتر مربع در استان اصفهان،

و 3702000و عرض جغرافیایی بین 584000و 573000بین 
) طامه-اوره-نطنز(هايحوزهیکی از سه زیر 3711000

موقعیت ) 1(شکل(شهري نطنز را شامل می شود حوزه
حوزهحت این مسا). دهدمحدوده مورد مطالعه را نشان می

هکتار 3975محدود به خروجی آن قبل از شهر نطنز، معادل 
متر و 3910که حداکثر ارتفاع محدوده مطالعاتی . می باشد

بیشترین سطح شیب منطقه در . متر می باشد1700حداقل آن 
میانگین شیب . درصد می باشد60کالس شیب بیش از 

رصد، و د13درصد، میانگین شیب آبراهه اصلی 10حوزه 

مجموع میانگین . باشدکیلومتر می3/13طول آبراهه اصلی 
میلیمتر و اقلیم منطقه طبق 3/183بارندگی ساالنه حدود 

ضریب ایوانف، استپی، طبق ضریب خشکی دومارتن، 
خشک و طبق نمودار اقلیم نماي آمبروژه، خشک و سرد 

اي، مرتع کل سطح حوزه، داراي پوششی از صخره. باشدمی
خصوصیات . باشد، کشاورزي و منطقه شهري میفقیر

آن در فیزیوگرافی حوزه آبخیز اوره و زیر حوزه هاي 
.آمده است) 1(جدول

موقعیت محدوده مورد مطالعه): 1(شکل 

مساحت و محیط حوزه و زیر حوزه هاي ): 1(جدول 
مطالعاتی

واحد 
طول )Km(محیط)km2(مساحتکاري

)Km(آبراهه
شیب 
(%)متوسط

رتفاع ا
)m(متوسط

ه زیرحوز
143/113/14528/23100

ه زیرحوز
29/67/133/638/12750

ه زیرحوز
343/65/126/429/12750

ه زیرحوز
454/63/137/33/12800

ه زیرحوز
584/34/117/476/02450

ه زیرحوز
642/47/84/387/01950

کل 
57/3977/3133/1392/192805هحوز

آبخیز به شش ابتدا حوزه) 2(مطابق شکلدر این مطالعه، 
، سپس اطالعات فیزیوگرافی، زیر حوزه تقسیم شده

شناسی منطقه، مورد مطالعه هواشناسی، هیدرولوژي و زمین
--یند بارشآاز فرجنبهیکمدل هر مولفه . قرار گرفت
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زیر عنوان معموالً به کهاز حوزهبخشیرا در داخل رواناب 
به عبارت . کندمیسازي شود، شبیه میدر نظر گرفته حوزه

فیزیکیسیستمسازي شبیهبرايمختلفی هاي دیگر مولفه
الزم از محاسبات قسمتی شوند و هر مولفه میترکیب حوزه

.دهدمیانجام کاملهیدروگرافیکرا براي 

اي مورد مطالعههحوزه و زیرحوزه): 2(شکل 

ن به مدل شامل هاي مورد نیاز جهت وارد کردداده
، )2جدول(زمان تاخیر، زمان تمرکز و)1جدول(مساحت

هاي کاربري که با ترکیب نقشه) (3جدول(شماره منحنی
، )اراضی و گروه هیدرولوژي خاك بدست می آید

... سال و25بارندگی کوتاه مدت بر اساس دوره بازگشت 
در این ) 4(سال مطابق جدول25دوره بازگشت باشد کهمی

.تحقیق استفاده شده است

زمان تمرکز و زمان تاخیر حوزه و زیر حوزه ): 2(جدول 
هاي مطالعاتی

پارامتر
زیر 

حوزه 
1

زیر 
2حوزه

زیر 
3حوزه

زیر 
4حوزه

زیر 
5حوزه

زیر 
حوزه 

6
کل 
حوزه

زمان 
h(52/067/052/04/061/041/015/1(تمرکز

زمان 
min(2/312/402/31246/366/2469(تمرکز

زمان 
h(31/04/031/024/037/025/065/0(تاخیر

زمان 
min(6/18246/184/142/221539(تاخیر

شماره منحنی حوزه و زیر حوزه هاي مطالعاتی): 3(جدول 
پارام
تر

زیر 
حوزه 

1
زیر 
2حوزه

زیر 
3حوزه

زیر 
4حوزه

زیر 
5حوزه

ر زی
6حوزه 

کل 
حوزه

شماره 
86868380827882منحنی

بارشهاي کوتاه مدت حوزه و زیرحوزه هاي ): 4(جدول
)میلیمتر(مطالعاتی

زمان

)دقیقه(

)سال(دوره بازگشت

25102550100

308/71/12157/185/212/24

609/93/15197/232/277/30

903/114/177/211/271/3135

1204/121/198/237/291/344/38

1804/152/232/283/348/383/43

2407/162/256/303/373/421/47

3009/17278/32403/455/50

360196/288/344/42485/53

4809/206/313/387/469/5259

6006/222/345/416/502/758/63

:تایج و بحثن-3
جهت بررسی رفتار استفاده از مدل هاي هیدرولوژیک

. حوزه هاي آبخیز امري اجتناب ناپذیر استهیدرولوژیک
این مدل ها که امروزه استفاده از آن بطور گسترده اي رایج 
شده است از مزایایی چون دقت کارایی، سهولت کاربرد و 

یط همچنین امکان تغییر در پارامترها و متغییر ها براي شرا
.مشابه جدید و غیره برخوردار است

6هايسازي بارش رواناب نخست باید الماندر شبیه

اي تعریف شده و به هم در یک شبکه شاخههیدرولوژیک
سازي ها و مدلنمایی از اتصال المان) 3(شکل.متصل شوند

هیدروگراف ) 4(صورت گرفته توسط این نرم افزار و شکل
.دهدحوزه آبخیز اوره نشان می

، SCSروشاز،هاحوزهیرجهت محاسبه رواناب در ز
و از روش زمان SCSیدروگراف انتقال رواناب از روش ه

6 Elements



دانشگاه آزاد ١٣٩۶هبمن ٢۵و٢۶، ششمین مهایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
اسالمی واحد مخینی شهر

۵

جهت SCSرگبارازینو همچنیلسیابی جهت روندیرتاخ
با . شده استبه مدل استفاده یهواشناسهايوارد کردن داده

-بکار گیري چندین واقعه بارش و محاسبه ي منحنی شدت
بارندگی با استفاده از ایستگاه سینوپتیک نطنز، مدت

.هیدروگراف سیالب، مورد ارزیابی قرار گرفته است

سازي حوزه جهت مشاهده نتایج در هر المانمدل): 3(شکل 

هیدروگراف حوزه): 4(شکل 

سطحازاعمهاالمانهیکلجینتاخالصه)5(جدول
حوزهریزهردرراانیجرکلحجمواوجیدب،یزهکش

باشود،یمدهیدجدولنیادرکههمانگونه. دهدیمنشان
حوزهریزبودنوابستهلیدلبه(3و1حوزهریزدوبرخورد

کلحجمآنتبعبهویزهکشسطح) 1حوزهریزبه3
انیجرآن،ازبعد. استکردهدایپشیافزا1پیوندانیجر

ریزازیخروجانیجربه3و1يهاحوزهریزازیخروج
. اندشدهادیزمذکوريهارقم2پیونددرووستهیپ2حوزه

ازحاصلهروانابتاکردهدایپادامهروندنیابیترتنیبد
ازیخروجانیجرکلحجمانتهادر. شودخارجحوزهکل

هزار8/331برابرسال25بازگشتدورهدرحوزهریزشش
.شودیمبرآوردهیثانبرمکعبمتر

هاخالصه نتایج کلیه المان): 5(جدول 

المان 
هیدرولوژیک

سطح 
زهکشی

)(

دبی اوج

)(

حجم کل 
جریان

)(

حجم کل 
جریان

)(

143/110/607/82/92زیرحوزه 

343/67/308/80/52زیرحوزه 

186/177/907/82/144پیوند 

29/60/307/87/55حوزه زیر

276/247/1207/88/199پیوند 

454/61/510/95/59زیرحوزه 

33/319/1728/83/259پیوند 

584/31/224/86/31زیرحوزه 

414/359/1928/80/291پیوند 

642/47/325/99/40زیرحوزه 

556/396/2339/88/331پیوند 

ها در مدل، می توان یک از الماندر صورت قطع هر 
هاي هر زیر حوزه، با قطع المان. شاهد کاهش دبی اوج بود

با . به میزان سیالب تولیدي هر زیر حوزه دست می یابیم
هاي هر زیر حوزه مشخص توجه به این موضوع، با قطع المان

داراي دبی اوج باالتري نسبت 4و 1هاي شد که زیر حوزه
) 6و5(و اشکال)6و5(جداول.باشندها میبه بقیه زیر حوزه

با قطع .می باشد4و1نمایانگر میزان دبی اوج زیرحوزه هاي 
-متر6/23، دبی اوج خروجی حوزه از 1المان زیر حوزه 

مکعب بر ثانیه و کل جریان متر6/17مکعب بر ثانیه به 
-هزار متر6/239مکعب به هزار متر8/331خروجی حوزه از 

، دبی اوج خروجی 4با قطع المان زیر حوزه مکعب و سپس 
مکعب بر ثانیه و متر4/12مکعب بر ثانیه به متر6/17حوزه از 

مکعب به هزار متر6/239کل جریان خروجی حوزه از 
توان بدین ترتیب می. مکعب رسیده استهزار متر1/180

هاي مذکور جهت انجام اقدامات گفت زیر حوزه
دهاي کنترل سیل از نظر مدیریت آبخیزداري و ایجاد بن
گرفته زیر بیشترین سطح در بر. باشندسیالب، در اولویت می
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اي بوده و بیشترین از نظر کاربري اراضی، صخره1حوزه 
با اینکه زیر . مرتع فقیر است4گرفته زیر حوزه سطح در بر

باشند، داراي ترکیبی از این دو کاربري می5و 2هاي حوزه
از طرفی پیشرفت منطقه . گیرنداي آخر قرار میهدر اولویت

باشد، می4که بیشتر از زیر حوزه 6شهري در زیر حوزه 
باعث نشده که این زیر حوزه را در اولویت قرار دهد؛

1هیدروگراف قطع المان زیر حوزه): 5(شکل 

4و1هیدروگراف قطع المان زیر حوزه هاي ): 6(شکل 

خروجی حوزهمیزان سیالب): 6(جدول 

پارامتر
دبی پیک 
خروجی

)(

حجم کل جریان 
خروجی

)(

حجم کل جریان 
خروجی

)(

6/2339/88/331هاکل حوزه و زیر حوزه

16/1752/86/239قطع المان زیر حوزه 

44/1234/81/180و1هاي قطع المان زیر حوزه

یکافایستگاه هیدرومتري و م وجودعدبهتوجهبا
یبارندگآمارلحاظازمطالعهموردحوزهاطالعاتنبودن

دورهبامدت-شدتیمنحنروشاز، کینوپتیسستگاهیادر
کهدر صورتی . استشدهاستفادهمختلفيهابازگشت

جهتداشت،وجودحوزهساعته24یبارندگآماراگر
ياسهیمقامدل،بهاعتمادواعتباردرصدازنانیاطمحصول 

شدهمشاهدهدروگرافیهوشدهمحاسبهدروگرافیهنیب
.گرفتیمقراریواسنجموردوصورت
بدونمدلازاستفادهشده،انجاميهاپژوهشطبق
ازاستفادهبامدلپارامترهايبرآوردبرتکیهوواسنجی

درصد خطا می 20تا 10تنها ایجادباعثتجربی،روابط
راهگشاآمارفاقدمناطقخصوصدرشود که با این حال 

الب،یستیریمدجهتراموضوعتیکلوتیماهوبوده
.کندیملیتسهمراتببه

:نتیجه گیري-4
هر حوزه آبخیز از یک نظام سیبرنتیک با توجه به اینکه

لذا بارش و یا تغییرات بارش در هر منطقه از ،کندتبعیت می
در هیدروگراف سیل خروجی را اتی سطح حوزه تغییر

خواهد داشت در نتیجه هیدروگراف سیل هر حوزه آبخیز 
.باشدمبین عکس العمل حوزه نسبت به وقوع بارش می

در بحث نتیجه گیري آنچه که بیشتر از سایر موارد به 
چشم می آید وابستگی شدید نتایج بدست آمده به اطالعاتی 

لذا هر چه این اطالعات . است که وارد نرم افزار می گردند
صحیح و دقیق باشند واضح است نتایج حاصله داراي خطاي 

.کمتر و قابل استفاده تر خواهند بود
ریزيانفرادحذفدیجدروشبا توجه به بکارگیري

ياجرابارهردرحوزهریزهرحذفبامدل،درهاحوزه
با اعمال.ی قرار گرفتبررسمورد حوزهریزآننقشمدل،

داراي بیشترین میزان سیالب 4و 1هاي این روش زیر حوزه
بیشتر 1میزان تشکیل سیالب زیر حوزه . باشندخروجی می

شناسی، ارتفاع و فقر پوشش تحت تاثیر شیب، ساختار زمین
بیشتر تحت تاثیر 4گیاهی و میزان تشکیل سیالب زیر حوزه 

-یو فقر پوشش گیاهی مسنگیشناسیساختار زمینشیب، 
با ایجاد سامانه هاي این مناطقصحیح مدیریت کهباشد



دانشگاه آزاد ١٣٩۶هبمن ٢۵و٢۶، ششمین مهایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
اسالمی واحد مخینی شهر

٧

در زیر حوضه هاي مولد سیل مختلف استحصال آب باران 
داشته حوزه کل سیالب کاهشنقش بارزي بر می تواند

.باشد
مطالعهموردحوزهي زیخلیسآمده،بدستجینتامطابق

ی، ارتفاع شناسنیزمشیب، ساختار چونی عواملریتاثتحت
شیافزادرموثرعواملنیمهمترازی اهیگپوششفقر و
.باشندیمالبیس

ی هر خروجدرساالنهمتوسطانیجرحجمتوجه به با
ه بهروکنترلامکانمطالعه،مورددر حوزه حوزهریز

وهاروشي ریبکارگبای نیز سطحي هاروانابازي بردار
-یمسریممطالعهموردمحدودهدری مهندسوی فنداتیتمه

باشد و با پیش بینی سناریوهاي عملیاتی آبخیزداري اعم از 
حاصله مکانیکی، بیولوژیکی و یا بیومکانیکی، دبی سیالب 

را در زیر حوزه هاي داراي اولویت در سطح آبگیر حوزه 
ترل نمود و از هدر رفت سرمایه در زیر حوزه کاهش و کن

.هاي داراي حساسیت کمتر، جلوگیري نمود
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Given that Iran hassubtropical positions, and dry and semi-arid climate, it
contains a small amount of rainfall; but due to high precipitation and
heavy discharge, and also poverty of vegetation cover, these precipitations
has turned into flood and caused significant damage. Identifying flood
areas sub-basins is one of the principal methods for preventing and
controlling floods. With identification and prioritization of each sub-basin,
the possibility of watershed management measures is provided according
to the type of operation and the necessity and priority of each sub-basin
and can reduced the damage caused by flood. Watershed Basin of Oreh
River is very important due to flooding. In this study, that it using the
HEC-HMS precipitation-runoffhydrologic model, with using of
utilizationrepetition method of sub-basin individual elimination in model,
by removing each sub-basin at each time of implementation of the
corresponding flood hydrographs model with precipitations design was
calculated for each sub-basin. Thus, the effect level of each sub-basin in
production of an outflow flood was obtained. By applying this method and
determining the type of land use, the amount of outflow flood formation in
the two sub-basins 1 and 4, with regard to the discharge rate of each of
them, has priority, respectively, and this amount of flood is most affected
by gradient, geological structure and poverty under vegetation cover of
sub-basins.
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