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 چکیذُ

ساسی ّیذرٍگزاف سیل اس رٍضْای هٌاسبة در   رٍاًاب تزای ضثیِ -ی تارشهذلْای ّیذرٍلَصیک

اس رٍش ّبای  SCS) رٍش ضبوارُ هٌحٌبی )  تَیضُ در هٌاطق فاقذ آهار است. ل هذیزیت تْتز سی

تسیار کارتزدی است کِ تِ طَر گستزدُ تزای پیص تیٌی رٍاًاب هسبتیین ًاضبی اس تارًبذگی در    

ِ   HMS-HEC در ایي تحییق کارایی هذلًیاط هختلف دًیا استفادُ هی ضَد.  سباسی   در ضبثی

ّیذرٍگزاف سیل تزرسی ٍ هطخصات آتٌوَد سیل ضاهل دتی اٍج، حدن رٍاًاب ٍ سهباى اٍج تبا   

در ایي پبضٍّص   .هَرد  تحلیل آهاری قزار گزفتاًذتیل ، در حَضِ آتخیش  SCS اس رٍش استفادُ

 ARC  ٍ گزٍُ ّیذرٍلَصیکی خاک در هحیط ّای کارتزی اراضی اتتذا تا استفادُ اس تلفیق ًیطِ

GIS،      ٍاسبٌدی ٍ   ًیطِ ضوارُ هٌحٌی تزای حَضِ تذست آهبذ. درًْایبت تبِ هٌظبَر تبزآٍرد

آهبار   اًذتیل اسدر ضثیِ ساسی رفتار ّیذرٍلَصیک حَسُ آتخیش  HEC-HMSاػتثارسٌدی هذل 

درصبذ  23/7 تالف هتَسطاخ سالِ استفادُ گزدیذ  کِ ًتایح ًطاى داد  10  تاسگطتُ دٍر تارش تا

تزآٍرد گزدیذ کِ اختالف هؼٌی داری را ًطباى   حدندر  درصذ 08/31 ٍاختالف در دتی اٍج سیل

 خبزا ضبذ  ا  HEC-HMSهذلحَسُ اًذتیل تا رٍاًاب ٍ ّیذرٍلَصیکی  -تارش  ارتفاع. ًوی دّذ

َصیک ساسی رفتار ّیذرٍلدر ضثیِ HEC-HMSّای ًتایح تحییق حاضز داللت تز تَاًایی هذل

 .دارداًذتیل ٍ ّیذرٍلیک حَسُ آتخیش 
 ّیذرٍگزاف، ّیذرٍلَصیکی، ٍاسٌدی  ضثیِ ساسی، ضوارُ هٌحٌی، ّا:  کلیذ ٍاصُ
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Evaluation HEC-HMS hydrologic model to estimate flood hydrograph 

(Case Study: Watershed Andabil) 

 
 

 

Abstract 
 
Hydrologic models to simulate rainfall-runoff hydrograph appropriate methods in the 

management of floods, especially in areas without statistics. The curve number 

method ((SCS many methods that are widely used to predict the direct runoff caused 

by rainfall in different parts of the world used.The HMS-HEC model in flood 

hydrograph simulation determined the peak flood hydrograph, runoff volume and peak 

time using SCS, the basin was analyzed AndabilIn this research by using the soil 

overlaying the created maps land use and environment ARC GIS, Map No. The curve 

were obtained for the basin. Finally, to estimate the calibration and validation of the 

simulation model HEC-HMS hydrologic basin was estimated Andabil Which 

represents the difference between the average of 23/7 percent volume flood peak flood 

differences were observed in 31.8 percent. The height of rainfall - runoff hydrological 

models HEC-HMS was Andabil basin results of this study indicates the ability of 

hydrological and hydraulic models HEC-HMS watershed in the simulated behavior is 

Andabil 
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 هیذهِ

 Yuhuiضثیِ ساسی ٍ پیص تیٌی سیل یکی اس سهیٌِ ّای هْن پضٍّطی در هطالؼات حَسُ آتخیش هی تاضذ)

ِ آتخیش، کطاٍرسی ٍ اٍضاع اختواػی ٍ سیالتْای خاری در یک هٌطیِ تاثیز هستیین تز حَض(. 2011ٍّوکاراى،

هیلیَى ّکتار تزآٍرد گزدیذُ است. تِ ػثارتی  91سطح هٌاطق سیل خیش کطَر حذٍد  .اقتصادی آى دارًذ

هیلیَى ّکتار آى  42درصذ اس سطح کطَر در تَلیذ رٍاًاب هستیین ٍ سزیغ ًیص داضتِ کِ حذٍد  55دیگز 

ّشار رضتِ قٌات،  2ّشار رٍستا،  66ضْز،  592. اس ایي ًظز استدارای ضذت سیل خیشی هتَسط تا خیلی سیاد 

 یک هیلیَى ّکتار اس اراضی سراػی ٍ تخص ػظیوی اس خادّْای کطَر ٍ تأسیسات صٌؼتی در هؼزض خطز سیل

رٍاًاب یکی اس هَارد کلیذی در  -هذلساسی تارش (.  1385ایلخچی ٍ ّوکاراى،گیزی ٍ تخزیة قزار دارًذ )

اػتثارسٌدی ایي  تٌاتزایيهی تاضذ. ب التزای دستیاتی تِ خصَصیات سی هٌاتغ آبی ٍ هذیزیت ػلَم ّیذرٍلَص

هذلْا اهزی ضزٍری ٍ گاّاً اختٌاب ًاپذیز است. تا تَخِ تِ رٍضْای ًَیي در هذلساسی ٍ ًزم افشارّای هَخَد 

رٍلَصی تؼذ اس دِّ کِ تاػث افشایص سزػت ٍ کاّص سهاى اخزای هحاسثات گزدیذُ، هطالؼات هزتَط تِ ّیذ

 رٍاًاب هذل -تِ طَر چطوگیزی گستزش یافت. یکی اس ًزم افشارّای هَخَد خْت ضثیِ ساسی تارش 1950

HEC-HMS کارایی ٍسیؼی در تسیاری اس  ّای هَخَد در آى کارتزد ٍ تاضذ. ایي هذل تا داضتي تٌَع هذل هی
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در  HEC-HMS ات هتؼذدی تا استفادُ اس ًزم افشارب هطالؼالتِ هٌظَر تزآٍرد رٍاًاب ٍ سی(. 3)ًیاط دًیا دارد

 اضارُ کزد کِ  (1385)در سالغیاثی ٍ رٍغٌی  تِ تَاىهی  تحیییاتایي   کِ اس خولِهٌاطق هختلف اًدام ضذُ 

ّای هصٌَػی اضٌایذر،  ای صئَهَرفَلَصی ٍ هیایسِ آى تا ّیذرٍگزاف تِ تزرسی کارائی ّیذرٍگزاف ٍاحذ لحظِ

ّای آهاری تیي رٍضْای  حَضِ آتخیش کسیلیاى پزداختٌذ. ًتایح ًطاى داد تزاساط تحلیلدر   SCS هثلثی ٍ

در ) 1385 )تزخَرداری ٍ ّوکاراىدر تحیییی دیگز هختلف اختالف قاتل هالحظْای ٍخَد ًذاضتِ است. 

ِ استاى ّزهشگاى تِ ایي ًتید ارسیاتی رٍضْای تْیِ ّیذرٍگزاف ٍاحذ هصٌَػی در حَضِ آتخیش سیخَراى

ّای دضتی ٍ  ٍ هثلثی در حَضِ SCS ّای کَّستاًی پزضیة ٍ رٍضْای رسیذًذ کِ رٍش اضٌایذر در حَضِ

ًیش در تحیییی دیگز تِ ایي ًتیدِ رسیذًذ ) 1389)خالیی ٍ ّوکاراى ًوایذ. ضیة تزآٍرد تْتزی را ارایِ هی کن

صئَهَرفَکلیواتیک اس کارایی ٍ   Rosso،هثلثی ، SCSرٍش صئَهَرفَلَصیک ًسثت تِ رٍضْای اضٌایذر،کِ 

در حَضِ آتخیش رٍد سرد HEC-HMS در هطالؼِ دیگزی ٍاسٌدی ٍ ارسیاتی هذل. تاضذ هی تاالتزی تزخَردار

ای  ساسی ضذُ ٍ هطاّذُ صَرت گزفت در ایي ارتثاط هیایسِ آتذّی ضثیِ) 1385)تَسط راد هٌص ٍ ّوکاراى

ًتیدِ را در تز داضتِ است، ّویي ًتیدِ ًیش تَسط  تْتزیي  SCS   در رٍضْای هختلف ًطاى داد کِ رٍش

 ٍ دقت تؼییي حاضز، تحییق اس ذفّ .دست آهذُ است. در حَضِ آتزیش هارٍى تِ( 1387هیزهْذی ٍ خْاًگیز )

ٍ  یالبدر تزآٍرد ّیذرٍگزاف سSCS تا رٍش  HEC-HMS   رٍاًاب -ارشت ّیذرٍلَصیک هذل ارسیاتی

هی ضْزستاى خلخال اًذتیل ٍاقغ در آتخیش  درحَسُسال  10ُ تاسگطت هذل تا دٍراػتثارسٌدی ٍ ٍاسٌدی 

 .تاضذ

 

   

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

 هٌطیِ هَرد هطالؼِ

ؽزلی ؽْزعتاى خلخال ٍ در ارتفاع  ویلَهتزی ؽوال 6ّىتار در  4/278رٍيؾگاُ هَرد هطالؼِ تا هغاحت         

 ؽزلی ٍ ˝43 ΄38 ˚37 تا ˝6 ΄40 ˚37ػزض  36 ΄16˝ تا 48 ˚34 ΄28˝هتزی اس عطح دريا ) 2527تا  1980

 6/384تزاعاط آهارّای َّاؽٌاعی هیشاى تارًذگی عالیاًِ در (. 1)ؽىل  ؽوالی( ٍالغ ؽذُ اعت ˚48 طَل

 1100تاؽذ. پتاًغیل تثخیز ٍ تؼزق عاالًِ حذٍد  درخِ عاًتیگزاد هی 7/8هیلیوتز ٍ هتَعط درخِ حزارت عالیاًِ 

رٍػ آهثزصُ تا تَخِ تِ ضزية  تِ ًَع اللین هٌطمِ ت. رٍس در عال اع 5/92خثٌذاى هیلیوتز ٍ طَل رٍسّای ي

2/57Q2=  هاُ اعت وِ اس خزداد ؽزٍع ٍ تا ؽْزيَرهاُ اداهِ  4تاؽذ. طَل فصل خؾه در ايي رٍيؾگاُ  هیعزد

رٍيؾگاُ در  درصذ 92هٌطمِ هَرد تزرعی ػوذتاً دارای خْت خغزافیايی ؽوالی ٍ خٌَتی تَدُ ٍ تیؼ اس . دارد

تافت  د.هتز اس عطح دريا لزار دار 2400تا  2100درصذ درطثمِ ارتفاػی  79درصذ ٍ حذٍد  80تا  30طثمات ؽیة 

تحت  دلیل افشايؼ رطَتت عیلتی تَدُ ٍ تا افشايؼ ارتفاع اس عطح دريا تِ -رعی ٍ لَهی -خان هٌطمِ لَهی، لَهی

ياتذ. ّوچٌیي در ارتفاػات  ؽزايط هیىزٍولیوای هٌطمِ ٍ ٍخَد هِ در ارتفاػات تاال( هیشاى اعیذيتِ واّؼ هی
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تَاًذ ًاؽی اس افشايؼ تزاون  تاالتز هیشاى ًیتزٍصى لاتل خذب ٍ وزتي آلی خان افشايؼ يافتِ وِ ايي هَضَع هی

 .تَدُ خٌگلی تاؽذ

 

 

 

 

 
 لؼًِیطِ هَقؼیت  هَرد هطا- 1ضکل 

 رٍش تحییق 

در ايي تحمیك تِ هٌظَر ؽثیِ عاسی تارػ ٍ رٍاًاب ٍ  تؼییي ّیذرٍگزاف عیالب خزٍخی اس حَسُ اس هذل 

HEC-HMS ِّای  ّای اًتخاتی در ايي هذل الذام تِ ؽٌاعايی ٍرٍدی اعتفادُ گزديذ تا تَخِ تِ رٍػ 3.1.0 ًغخ

حَسُ  CNاعتفادُ گزديذ تذيي هٌظَر ًمؾِ  CNٌحٌی يا هذل گزديذ. تزای تثذيل تارػ تِ رٍاًاب اس رٍػ ؽوارُ ه

 Arc Viewافشار  ٍ ًزم GISّای ّیذرٍلَصيه خان ٍ وارتزی اراضی در  ّای پَؽؼ گیاّی، گزٍُ اس تلفیك ًمؾِ

ّای هٌطمِ ٍ اًتخاب  تْیِ گزديذ. ٍاعٌدی ٍ اػتثار عٌدی هذل تا اعتفادُ اس ٍلايغ تارػ ٍ رٍاًاب ايغتگاُ 3.3

ی  تارػ فزاگیز هٌفزد ٍ عیالب هتٌاظز اًدام پذيزفت وِ تزای تزرعی تَسيغ هىاًی تارًذگی اس رٍػ رٍيذادّا

IDW1  درGIS  تْزُ گزفتِ ؽذ ٍ تزای تؼییي الگَی سهاًی تارػ تزای ّز سيز حَسُ  اس الگَی تارػ ًشديىتزيي

پاراهتزّای تْیٌِ، تارػ هزتَط تِ  اعتفادُ گزديذ. پظ اس ٍاعٌدی ٍ اػتثار عٌدی هذل ٍ اعتخزاج اتتايغتگاُ ث

اعتخزاج ٍ ٍارد هذل گزديذ خلخال ّای ؽذت، هذت، فزاٍاًی ايغتگاُ عیٌَپتیه  عال اس هٌحٌی 10تاسگؾت   دٍرُ

 .هحاعثِ ؽذعال  10 دٍرُ آًگاُ ّیذرٍگزاف عیالب تزای

   

 

 ًتایح ٍ تحث

آٍردُ ؽذُ  1ّای ٍرٍدی در خذٍل تايح هزتَط تِ تْیِ دادًُ هٌطمِ اًذتیل اًدام پذيزفتؽثیِ عاسی عیالب تزای       

اًذتیل اًدام گزفت وِ در ؽثیِ عاسی رفتار ّیذرٍلَصيه حَسُ آتخیش  HEC-HMSاعت. ٍاعٌدی ٍ اػتثارعٌدی هذل 

. ًتايح حاصل وِ ًواياًگز دلت ايي هذل هی تاؽذ  % حدن08/31% در دتی اٍج عیل 23/7هتَعط اختالف ًؾاى هی دّذ 

                                                 
1
 Inverse Distance Weighted 
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رادهٌؼ ٍ  (،1380ٍ يا خذب اٍلیِ دارد وِ تا ًتايح خغزٍؽاّی ) CNاللت تز اّویت ٍاعٌدی پاراهتزّای د

هطاتمت دارد.  CNتا تغییز در هماديز  SCS( هثٌی تز اهىاى ٍاعٌدی هذل 2005ٍ ّوىاراى ) Kneblٍ  (1385ّوىاراى)

هتز هىؼة  32/ 2تِ هیشاى  ّای اٍج عیالب تِ ٍلَع دتیعال تِ تزتیة هٌدز  10 تاسگؾت  تا دٍرُ  تزای تارػ اخزای هذل

 عال ارايِ ؽذُ اعت. 10 تاسگؾتُ ّای خزٍخی تزای دٍرّیذرٍگزاف 2ّای تز ثاًیِ ؽذُ وِ در ؽىل
 

 HEC-HMSّای ٍرٍدی تزای هذل دادُ -1خذٍل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیز حَسُ
هساحت 

(Km2) 
S 

(mm) 

Ia 
 اٍلیِ خذب

(mm) 

سهاى 

 توزکش

(Min) 

سهاى 

تاخیز 

(Min) 

1 2/7 243/7 10/5 45/5 27/2 

2 1/6 234/5 10 29/3 17/38 

3 52/ 225/4 10/6 49/3 29/5 

4 7/5 207/7 10/6 48/7 29/2 

5 7/1 203/3 10/8 55 32/9 

6 4/1 187/6 10/7 49/3 29/5 

7 4/7 186/2 11 63/1 37/8 

8 6/6 149/4 10/9 52/7 31/5 
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 10ّای تزای دٍرُ تاسگطت HEC-HMSّیذرٍگزاف خزٍخی اس هذل  -2ضکل 

 
 

   
 

 ًتیدِ گیزی

عاسی رفتار ّیذرٍلَصيه ٍ ّیذرٍلیه حوَسُ آتخیوش   در ؽثیِ HEC-HMSّای ًتايح تحمیك حاضز داللت تز تَاًايی هذل

ّوای هوذل ٍ   دلوت در تواهیي ٍرٍدی  اعتفادُ اس عاهاًِ اطالػات خغزافیوايی توِ هٌظوَر    تَاًای ّای دارد.  ّوچٌیي اًذتیل 

ّای هٌاعة ّیذرٍهتزی ٍ تارػ دّذ. تزویة حاضز در صَرتی وِ تا دادُّا، وارايی تلفیك آًْا را ًؾاى هیهؾاّذُ خزٍخی

 .تاؽذّوزاُ تاؽذ تا دلت هٌاعثی لادر تِ ؽثیِ عاسی عیالب هی
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 تیٌالوللی هٌْذعی رٍدخاًِ. داًؾگاُ ؽْیذ چوزاى. اَّاس

   حَضِ آتخیش تا اعتفادُ اس هذلالب تخویي آتٌوَد عی(، 1390)ؽىزی وَچه، ط.، تٌْیا، ع. ا.، رادهٌؼ، ف. ٍ آخًَذ ػلی، ع. م.، .6

HEC-HMSًِ2، پضٍّؾٌاهِ هذيزيت حَضِ آتخیش، عال عَم، ؽووارُ  )ايذًههطالؼِ هَردی: حَضِ  )خغزافیايی اطالػات ٍ عاها  ،

 ؿ 93- 88.

.وارائی ّیذرٍگزاف ٍاحذ لحظْای صئَهَرفَلَصی ٍ همايغِ آى تا ّیوذرٍگزافْای هصوٌَػی اؽوٌايذر،    (1385)غیاثی ى. ٍ رٍغٌی م. . 7

 70: 32-23. .در حَضِ آتخیش وغیلیاى. هدلِ پضٍّؼ ٍ عاسًذگی SCS هثلثی ٍ
ٍ ارسياتی ايي هوذل در پاعوخگَيی توِ عویالب حَضوِ آتزيوش هوارٍى.        HEC-HMS .ٍاعٌدی هذل رياضی(1387)  .ز عیهْذی م. ٍ خْاًگ هیز. 8

 چْارهیي وٌگزُ هلی هٌْذعی ػوزاى. داًؾگاُ تْزاى
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