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چکیده
پژوهش حاضر کاربرد مدل  WMSمی باشد که در حوضه خیاوچای مورد بررسی قرار گرفته است .بدین ترتیب که
پس از تهیه نقشههای توپوگرافی و اطالعات اقلیمی محدوده طرح و واردکردن آنها به نرم افزار ،WMS
هیدروگراف سیل به ازاء دوره بازگشتهای  50 ،25 ،10 ،5 ،2و  100ساله محاسبه می گردد و همچنین مشاهده
می شود که با افزایش دوره بازگشت سیل و در نتیجه افزایش دبی اوج هیدروگراف خروجی از مدل  WMSارتفاع
سطح آب در هر مقطع عرضی افزایش مییابد چنانچه چنین طرحهایی برای مناطق وسیعی از یک منطقه انجام
گردد میتوان مناطق مختلف از لحاظ پتانسیل سیلخیزی را اولویت بندی نمود و با استفاده از نتایج این پژوهش
میتوان با دقت بیشتری دبی طراحی سازههای هیدرولیکی را محاسبه کرد.توضیحات فوق الذکر و نتایج مدلهای
 WMSداللت بر توانایی این مدلها در تعیین وضعیت هیدرولوژیکی و هیدرولیکی جریان در رودخانه خیاوچای
دارد.
واژگان کلیدی :بارش ،رواناب ،هیدروگراف ،WMS ،خیاوچای

مقدمه
بارش مهترین و موثرترین منبع آب یک حوضه آبخیز میباشد که با توزیع مکانی و زمانی در سطح حوضه تغییر
می کند .برآورد و پیش بینی بارش و دستیابی به ارتباط آن با رواناب حاصله نه تنها در مدیریت و بهره برداری
صحیح از حوضه با اهمیت است بلکه در به حداقل رساندن خسارات ناشی از سیالب و خشکسالی نیز نقش
موثری ایفا می کند و رواناب بخشی از نزوالت جوی و یا آب حاصل از ذوب برفها میباشد که در روی زمین به
جریان درآمده و به منابع آبهای سطحی مانند رودخانه ها ،دریاچه ،دریا و نقاط گود روی زمین می پیوندد.
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