Iranian Hydraulic Association

Research Article

Journal of Hydraulics

https://doi.org/10.30482/jhyd.2021.282357.1523

Flood Modeling in Bandsars Using Cell Model Technique
Hojjat Bina1, Mohammad Reza Jaefarzadeh2*
1- Former Graduate Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi
University of Mashhad
2- Professor, Department of Civil Engineering, Water and Environment Research Institute,
Ferdowsi University of Mashhad
*

jafarzad@um.ac.ir

Received: 29 April 2021, Accepted: 17 September 2021

⸙⸙⸙

J. Hydraul. Homepage: www.jhyd.iha.ir

Abstract
Introduction: Farmers in arid lands construct long levees along contour lines called bandsars
adjacent to an ephemeral stream in floodplain areas to harvest floodwater and cultivate crops.
The flood water stored in reservoirs behind the bandsars ensures soil moisture through flood
harvesting. The use of bandsars contributes to the development of domestic agriculture.
Thereby, seasonal and flush floods are prevented from being wasted into the desert. This
method is common in the provinces of South Khorasan, Razavi Khorasan, Kerman and some
other regions of Iran and as well as neighboring countries of Afghanistan and Pakistan.
Bandsars can be directly constructed across the ephemeral streams or at their flood plains in a
short distance. The purpose of this study is to model the flow in dry rivers and bandsars based
on MODCEL algorithm to route the incoming flood and assess the amount of stored water in
this traditional structure to evaluate its role in flood alleviation. Flow modeling is performed
in two modes of controlled and uncontrolled inflow to bandsar and the importance of
controlling the inflow is investigated. The program code is written in MATLAB software.
Methodology: The structure of the cell model (MODCEL) is based on the concept of flow cells,
inwhich the study area is divided into a set of different cells that the surface or channel currents
between them are expressed via hydraulic laws. This arrangement forms a quasi-twodimensional hydrologic-hydraulic model, although all relationships are written in one
dimension. The cellular model is based on the laws of conservation of mass, energy and
momentum. Model cell types include river/ canal, normal surface, and reservoir cells. River /
canal cells are used to model flow in open channels. Superficial cells are used for natural
surfaces where runoff occurs. These cells are usually larger than the river cells. The reservoir
cell is used to simulate a temporary pond or reservoir and is represented by an area-volumeheight curve. The hydraulic relationship for surface flows is based on the St. Venant dynamic
equations. The output flow from the reservoirs is calculated from the classical formula of widecrested weirs. Cells are storage elements where the principle of mass conservation is applied
to them. Therefore, at any time increment, the amount of water stored in a cell is related to the
inflow-outflow rates from the adjacent cells plus the shares of rainfall and penetration. The
volume of water inside each cell is a function of the water level in the cell center and the
discharge between two adjacent cells at any given time.
Results and Discussion: The performance of bandsars in Akbarieh village (33°41′N, 59°06′E),
in Qaen County of South Khorasan are studied in this research. An ephemeral stream is
bifurcated into two channels at the apex of an alluvial fan in the region. The bandsars are
constructed over the floodplains of the ephemeral stream, in alignment with the contours of
Journal of Hydraulics
16 (4), 2021
49

Flood Modeling in Bandsars …

Bina & Jaefarzadeh, 2021

the alluvial fan. The maximum height of bandsars are 0.95 m above the bed with a 3. m wide
spillway at 0.5m height. A five-year flood hydrograph was developed from the available
climatological data using HEC-HMS and GIS tools and was given to the model as an upstream
boundary condition. The inflow hydrograph was routed for the system of stream-bandsar
using MODCEL model and the time history of water elevation was obtained for each bandsar,
separately. The effects of infiltration and evaporation were added to the model as well.
Computational results indicated that the volume of floods at stations R1 and R2 located at the
downstream of each bifurcation decreased by 91 and 94 percents, respectively, when the
bandsars were active. The peak discharge of hydrographs at the same stations were reduced
by 81 and 89 percents as well. The bandsars were able to control a total of 92% of the volume
of the incoming flood. This amount of flood penetrated into the soil surface layer, making the
land suitable for cultivation. The high efficiency of bandsars in the region reduced the volume
of floods in the village downstream of the bandsar complex. On the other hand, if the inflow
to the earthen bandsars are not controlled, water level in some of the upstream dikes overflow
the levees and breaking them, successively. Moreover, the downstream bandsars will not be
able to drew water from the stream.
Conclusions: Inflow, outflow and the amount of water storage in traditional levees or
bandsars were modeled using the MODCEL algorithm. These structures were able to control
92% of the total volume of an incoming 5-year flood. The bandsars had an effective role in
reducing the peak and volume of flood flow and delay its lag time.
Keywords: Bandsar, floodwater harvesting, indigenous water conservation methods,
MODCEL modeling.
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چكیده :کشاورزان منطقههاي خشک براي بهرهبرداري از سيالب وگسترش کشاورزي از سازههاي خاکي در محدوده جريان سيالبي بهنام
بندسار استفاده ميکنند .استفاده از بندسار موجب تامين رطوبت خاک از طريق استحصال سيالب و آب باران ميشود .در اين پژوهش دبي
سيالب ورودي ،خروجي و همچنين آبنگار جريان عبوري در خشکرود با استفاده از الگوريتم  MODCELکه يک مدل هيدروليکي است،
براي منطقه مورد بررسي اکبريه در قاينات مدلسازي ميشود .مدل پيشنهادي برپايه مفهوم سلولهاي جريان ميباشد به اين صورت که
منطقه مورد بررسي به مجموعهاي از سلولها تقسيم ميشود که ارتباط جريان بين آنها از طريق قوانين هيدروليکي مختلف مانند معادله
سنت -ونانت و فرمول کالسيک جريان براي سرريزهاي لبه پهن بيان ميشود .بندسارهاي منطقه مورد بررسي از حاشيه رودخانه آبگيري
ميکنند .در صورت کنترل سيالب ورودي به اين سازههاي خاکي همه بندهاي محدوده مورد بررسي تغذيه آبي ميشوند و تراز آب در آنها
نيز خطري را از لحاظ شکست ناشي از روگذري از بندخاکي بهوجود نميآورد .محاسبات نشان ميدهد که  92درصد سيالب ورودي پنج
ساله توسط بندهاي خاکي استحصال مييابد و درنتيجه از هدررفت جريانهاي فصلي جلوگيري ميشود .درنتيجهي کارکرد بندسارها دبي
اوج آبنگار سيل عبوري از خشکرود بين  80تا  90درصد کاهش يافت .درصورتيکه سيالب ورودي به بندسار کنترل نشود بندهاي خاکي
پاييندست ناحيه مورد بررسي نميتوانند از جريان سيالبي استفاده کنند چراکه اين جريان توسط بندهاي باالدست بهطور کامل استفاده
ميشود .افزون بر اين ،بهسبب جريان اضافي ورودي به بندهاي باالدست و بيشتر شدن تراز آب از تراز تاج بند بهدليل روگذري اين سازه
خاکي تخريب ميشود.
كلیدواژگان :بندسار ،استحصال سيالب ،روشهاي بومي حفاظت از آب ،مدلسازي با .MODCEL

 -1مقدمه

سطحي و جريانهاي سيالبي شناخته ميشود و در اين

بخش عمدهاي از ايران داراي اقليم خشک و نيمهخشک

روش از هدر رفتن جريانهاي سيالبي فصلي و موقتي به

است .از مهمترين مسئلههاي اين اقليم کمآبي است .عامل

درون کوير جلوگيري ميشود .آبي که وارد بندسار ميشود

کمآبي منجر به محدود شدن و کاهش يافتن فعاليتهاي

بهتدريج در خاک نفوذ ميکند و سبب تغذيه آبهاي

کشاورزي ميشود .کشاورزان از گذشته با استفاده از

زيرزميني و ذخيره رطوبتي خاک ميشود .با توجه به اين

روشهاي متعدد با تدبير بر مسئله کمآبي چيرگي کرده و

که اين سازهها در منطقههاي خشک و نيمهخشک با دماي

به گسترش کشاورزي پرداختهاند که يکي از آنها احداث

باال احداث ميشوند ميزان تبخير از آنها هم شايانتوجه

مجموعه خاکريزهاي طويلي بر خطوط تراز در برابر جريان

است در نتيجه از ذخيره رطوبتي خاک کم ميشود

آب بهنام بندسار است .اين روش در استانهاي

( .)Arabkhedri and Kamali, 2017اگر بندسارها در مسير

خراسانجنوبي ،خراسان رضوي ،کرمان و بعضي منطقههاي

مستقيم جريانهاي سيالبي بر آبراههها احداث شوند ارتفاع

ديگر ايران و افغانستان و پاکستان مرسوم ميباشد .بندسار

خاکريز آنها بيشتر و سرريز تعبيه شده بزرگتر ميشود و

بهعنوان يک سازه سنتي براي استحصال آب باران ،رواناب

جريان در بندسار باالدست از طريق سرريز وارد بندسار
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پاييندست ميشود .افزون بر اين ،خاکريز بايد پايداري کافي

زانوبتي و همکاران براي مدلسازي جريان سيالب برحوضه

داشته باشد .نوع ديگري از بندسارها در کنار خشکرود يا

رودخانه مکونگ ،مدل سلولي (الگوريتم  (MODCELرا

با فاصله کمي از آن ساخته ميشوند و جريان سيالبي

معرفي کردند ( .)Zanobetti et al., 1970

بهوسيله يک بند انحرافي و کانال آبرسان ،به درون آنها

مدل شبه دو بعدي سلولي براي مدلسازي جريان سيالبي

هدايت ميشود .بندسار دراين نوع ممکن است داراي سرريز

در منطقههاي شهري و روستايي استفاده شده است .اين

يا بدون سرريز باشد ( .)Akbari et al., 2016ساختار بندها

مدل براي شبيهسازي جريانهاي سيالبي دائمي و نادائمي

شامل حوضچه ذخيره ،خاکريزهايي در امتداد خطوط

متغير تدريجي در دو بعد مکاني بهکار ميرود .تقسيمبندي

توپوگرافي و رودخانه خشک است ( Nazari Samani et al.,

رودخانه و دشت به سلولهاي جريان ،يک شبکه جريان

 .)2014در مخروطافکنهها بستر زمين توسط آبرفتهاي

شبه دو بعدي را تشکيل ميدهد که جريان در جهتهاي

درشتدانه پوشيده شده است .تجمع رسوبهاي حمل شده

مختلف ناحيه غرقابي را شبيهسازي ميکند .سطح آزاد آب

توسط سيالب سبب افزايش درصد رس ،سيلت و مواد آلي

در درون هر سلول بهصورت افقي در نظر گرفته ميشود.

خاکهاي فقير ناحيههاي بياباني شده و بهبود ساختمان

انواع سلولهاي تعريف شده شامل سلولهاي رودخانه،

فيزيکي خاک را بهدنبال دارد (.)Jafari et al., 2003

کانال ،سطحي طبيعي و مخزن ميباشند .اين مدل از

شريفيکيا و مظفري ويژگيهاي فيزيکي بندسار و بستر

معادلههاي هيدروليکي مختلف يک بعدي براي بيان جريان

جغرافيايي استقرار آن را بهمنظور سنجش کارايي اين

بين سلولها استفاده ميکند .براي مدلسازي نفوذ ،تبخير

تکنيک در مديريت بهرهوري بهينه از منبعهاي آب و خاک

و تبديل بارش به رواناب سطحي از معادالت هيدرولوژيکي

بررسي کردند .بدين منظور مدل رقومي ناهمواريها از داده

استفاده ميشود.

راداري با دقت ارتفاعي پنج متر در نمونه انتخابي دشت

کونژ جريان درمنطقه دلتاي مکونگ را با استفاده از همين

بيرجند توليد شد .سپس ويژگيهاي فيزيکي (ارتفاع تاج يا

مدل شبه دو بعدي مدلسازي کرد .براي واسنجي مدل،

ديواره ،سطح آبگير ،شيب محل استقرار) اين سازه سنتي

ترازهاي آب محاسبه شده در مرکزهاي سلولهاي منطقه

بهدست آمد .همچنين به کمک سري زماني دادههاي

مورد بررسي با ميزانهاي تراز آب واقعي ثبت شده توسط

سنجش از دور اپتيکي ،پارامترهاي بافت ،شوري و رطوبت

خطکشهاي اندازهگيري مقايسه شدند (.)Cunge, 1975

خاک در پهنههاي آبگيري بندسارها تعيين شد .يافتههاي

ماسکارنهاس و ميگوئز مدلسازي سيالب شهري را بهوسيله

بهدستآمده بهمنظور سنجش کارايي اين تکنيک با

مدل سلولي انجام دادند .آنان اين مدل را براي روندسازي

ناحيههاي مجاور مقايسه شد و نتيجهگيري شد که بندسار

سيالب شهر جوينويل 1که يک شهر ساحلي در ايالت

تاثير زيادي در تجمع خاک حاصلخيز و ايجاد عرصههاي

سانتاکاتارينا 2در جنوب برزيل است بهکار بردند .نتايج

قابل کشت از طريق کاهش شيب و تسطيح اراضي ،اصالح

حاصل از مدل سلولي با نتايج مشاهداتي مقايسه شد و نشان

بافت ،رطوبت و شوري خاک دارد .احداث بندسار و

داده شد که روش پيشنهادي براي مدلسازي سيالب شهري

استحصال سيالب در آن و تهنشين شدن رسوبهاي ريزدانه

رضايتبخش بود (.)Mascarenhas and Miguez, 2002

بر بستر آن ،خاک مناسبي را براي کشاورزي فراهم ميکند

ميگوئز و همکاران ميدان ادموندورگو 3در ريودوژانيرو را به

و پوشش گياهي کم منطقههاي بياباني بهوسيله آن افزايش

عنوان يک حوضچه ذخيرهسازي با در نظرگرفتن آبنگار

مييابد .بندسارها با ذخيرهسازي آب و فرايند نفوذ باعث

سيل  10ساله با مدل سلولي هيدروديناميکي ،هيدروليکي

( Sharifikia and

شبيهسازي کردند .نتيجه نهايي کاهش دبي پيک سيالب

تغذيه آبهاي زيرزميني ميشوند

خروجي از ميدان بود ( .)Miguez et al., 2005ميگوئز و

.)Mazaffari, 2014
Joinville
Santa Catarina
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همکاران ضمن معرفي الگوريتم  MODCELبهعنوان يک

هدف از اين پژوهش بررسي هيدروليکي تاثير بندسارها بر

مدل رياضي شبيهسازي جريان و يک ابزار مفيد براي

استحصال جريان سيالبي از طريق مدلسازي جريان در

مديريت سيستمهاي زهکشي بهويژه در سيالبهاي شديد،

خشکرودها و بندسارها برمبناي الگوريتم

با بررسي موردي حوضه رودخانه جوآنا 1در شهر ريودوژانيرو

ميباشد .جريانهاي ورودي ،خروجي و ذخيره آبي در

در برزيل ،مجموعه اقدامهايي را شامل مخزنهاي ذخيره

بندسارها رونديابي شده و کارکرد اين سازههاي سنتي در

آب در نزديکي منطقههاي شيبدار ،ميدانها و بوستانها

کاهش حجم سيالب ،کاهش دبي اوج آبنگار و افزايش

براي کنترل سيل و کاهش دبي اوج سيالب پيشنهاد دادند

زمان رسيدن به دبي اوج بررسي ميشود .از برتريهاي مدل

( .)Miguez et al., 2011ميگوئز و همکاران حوضه شهري

شبه دو بعدي پيشنهادي ،افزايش شايانتوجه سرعت

در معرض سيالب رودخانه گورنگو 2را که در غرب شهر

محاسباتي در مقايسه با مدلهاي دو بعدي مانند نرمافزار

بود با کمک

مايک  21ميباشد بهويژه در مواردي که شمار بندها زياد

الگوريتم  MODCELارزيابي کردند .نتايج مدلسازي نشان

باشند .برنامه مدلسازي در نرمافزار متلب نوشته شده است.

ريودوژانيرو و در همسايگي

جاکارپاگوا3

MODCEL

داد که بخش بزرگي از حوضه در معرض سيالبهايي با
عمقهاي  0/15متر تا  1/5متر ميباشد .تراز سيل در

 -2مدل سلولی

منطقههاي بحراني از  1/5متر هم فراتر رفت .بنابراين حوضه

ساختار مدل سلولي )MODCEL( 5برپايه مفهوم سلولهاي

مورد بررسي نيازمند اقدامهايي براي ميرايي سيل شناخته

جريان است ( .)Zanobetti et al., 1970به اين طريق که

شد ( .)Miguez et al., 2012ميگوئز و همکاران براي نشان

حوضه مورد بررسي به مجموعهاي از سلولها تقسيم

دادن قابليتها و تواناييهاي الگوريتم  ،MODCELاين مدل

ميشود که تبادل جريان بين آنها با استفاده از قانونهاي

را با معيارهاي پيشنهاد شده توسط بنگاه محيط زيست

هيدروليکي مختلف بيان ميشود .هر سلول مي تواند يک

بريتانيا محک زدند .درنتيجه اختالف شايانتوجهي بين

تبديل بارش-رواناب انجام دهد .مدلهاي ساده

مدل پيشنهادي و مدلهاي دو بعدي ديگر وجود نداشت.

هيدرولوژيک براي انجام اين کار در دسترس هستند .در يک

سپس آنان توانايي مدل را در نمايش جريان زهکشي شده

نمايش مکاني ،جريان ميتواند به صورت سطحي ،کانالي و

در مقايسه با جريان مشاهداتي و مدل  SWMMتاييد

سرريزي برقرار باشد .اين آرايش يک مدل شبه دو بعدي،

کردند .هر دو مدل بهخوبي اوجهاي سيالب و شکل آبنگار

هيدروليکي و هيدرولوژيکي را تشکيل ميدهد .هرچندکه

را نشان دادند .اگرچه حجم جريان شبيهسازي کمي بزرگتر

همه رابطهها در يک بعد نوشته ميشوند .مدل سلولي بر

نواله4

پايه قانون پايستگي جرم و مومنتوم استوار است .ارتباط

و پيرامون آن در ونيز ايتاليا را شبيه سازي کردند ( Miguez

هيدروليکي براي جريانهاي سطحي برمبناي معادله

 .)et al., 2017بريتو و همکاران در مورد نفوذ و جريان آب

ديناميکي سنت -ونانت نوشته ميشود .اصل بقاي جرم براي

زيرزميني ايجاد شده در حوضه آبريز روستايي تحقيق

هر سلول نوشته ميشود .سلولها بهعنوان عنصرهاي

کردند .اين جريان سهم شايانتوجهي از آبنگار را تشکيل

ذخيرهسازي مدل عمل ميکنند .توازن جرمي به همه

ميداد .هدف نمايش فرايندهاي نفوذ و گنجاندن جريان آب

سلولها اعمال ميشود .بنابراين در هرگام زماني ميزان

زيرزميني در ساختمان  MODCELبود درنتيجه استفاده از

ذخيره شده آب در هر يک از سلولها به مبادله دبي بين هر

اين مدل براي شبيهسازي حوضههاي روستايي ممکن شد

سلول و سلول مجاور و سهم باران از طريق رواناب ارتباط

(.)Brito et al., 2018

دارد ( .)Miguez et al., 2011سطح آزاد آب در درون هر

از مقدار مشاهداتي بود .در نهايت آنها ،سيالب شهر

1

Joana
Guerenguê
3 Jacarepaguá
2
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سلول به صورت افقي برابر تراز آب در مرکز آن سلول فرض

پيوستگي بهکار رفته براي سلول بيان ميشود ( Miguez et

ميشود ( .)Cunge, 1980هر سلول برمبناي مدل

.)al., 2011

توپولوژيکي منطقه با سلولهاي همسايه در ارتباط است.

)(1

حجم آب داخل هر سلول ،تابع تراز آب در مرکز
()  )Vi =V(Ziاست و دبي جريان بين دو سلول مجاور در هر
زمان به ترازهاي آب در آن سلولها () )Qi,k = Q(Zi ,Zk
وابسته است .شکل  1نمايش شبه دوبعدي سلولهاي تعريف
شده در مدل را نشان ميدهد.

dZi
Asi
= Pi + ∑ Qi,k
dt
k

که در آن  Qi,kدبي بين دو سلول  iو  Zi ،kتراز سطح آب
در مرکز سلول  Asi ،iمساحت سطح آب براي سلول

Pi ،i

دبي مربوط به بارش بر سلول و  tمتغير مستقل مربوط به
زمان است.
با گسستهسازي معادله  1داريم:
)(2

))Asi ∆Zi =Pi (τ)∆t+∆t ∑ Qi,k (Zi (τ),Zk (τ
k

دبي )) Qi,k (Zi (τ),Zk (τبا

فرض j.∆t ≥ τ ≤ (j+1).∆t

 Qt+1است.
ميانگين وزني بين  Qti,kو
i,k
)(3

Qi,k (Zi (τ),Zk (τ)) = θ.Qt+1
+ (1-θ).Qti,k
i,k

که  0 ≥ θ ≥ 1است .با جايگذاري معادله  3در معادله 2
داريم:
Fig. 1 Quasi 2D sketch of cells in MODCEL
شكل  1نمايش شبه دوبعدي سلولها در مدل MODCEL

t
t+1
∆Zt+1
i .Asi = Pi ∆t + ∆t{θ ∑ Qi,k
k

)(4

} + (1-θ) ∑ Qti,k
k

 -1-2انواع سلولهاي تعریف شده در مدل
 -1سلول رودخانه/کانال براي مدلسازي جريان در
کانالهاي باز استفاده ميشود .شکل مقطع عرضي آن
مستطيلي است و ممکن است ساده يا مرکب باشد.
 -2سلول سطحي طبيعي براي سطحهاي طبيعي که رواناب
در آن رخ ميدهد استفاده ميشود .اين سلول در مقايسه با
سلول رودخانه بزرگتر است.
 -3سلول مخزن براي شبيهسازي يک حوضه يا مخزن
استفاده ميشود و بهوسيله منحني سطح -حجم -ارتفاع
معرفي ميشود .انواع ارتباط دبي بين سلولها با قانونهاي
هيدروليکي بيان ميشود .استفاده از قوانين هيدروليکي اين
امکان را ميدهد که توزيع سيل در منطقههاي مختلف نشان
داده شود (.)Miguez et al., 2017

در اين معادله  ∆Zt+1 =Zt+1 -Ztاست .فاصله زماني گسسته
 Qt+1مجهول
 Zt+1و
با پارامتر  ∆tنمايش داده ميشودi .
i,k
هستند و بسته به ميزان  θمدل عددي مي تواند ضمني يا
صريح باشد .متغيرهاي مجهول در زمان محاسباتي ،t+1
درنظر گرفته ميشوند .به عبارت ديگر در زمان  ،tهمه
متغيرها معلوم هستند زيرا پيشتر محاسبه شده يا بهصورت
شرط اوليه داده شدهاند .مساحت سطح آب Asi ،تابعي از
تراز سطح آب معلوم  Ztiاست .ميزان بارندگي  Piبراي تمام
بازههاي زماني ،مشخص است .بهمنظور حل اين معادله،
دبيهاي مجهول بهعنوان تابعي از ترازهاي آب در سلول  iو
همه سلولهاي همسايه  kدرنظرگرفته ميشوند .بنابراين
براي حذف جمله غيرخطي در معادله  ،4از بسط سري تيلور

 -2-2مدل هیدرودینامیكی

با درنظرگرفتن جملههاي مرتبه اول استفاده

مدل هيدروديناميکي از قانون بقاي جرم و رابطههاي

(.)Cunge, 1975

هيدروليکي بهعنوان اجزاي اصلي استفاده ميکند .تغييرات
تراز آب در يک سلول  ،iدر فاصله زماني  ،tبا معادله

)(5
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∆Zt+1
k

∂Qti,k
∂Zk

∆Zt+1
+
i

∂Qti,k
∂Zi

ميشود

Qt+1
= Qti,k +
i,k

دوره  ،16شماره  ،4زمستان 1400

هیدرولیک

با جايگذاري معادله  5در معادله  4داريم:
∆Zt+1
i

∂Qti,k

الف) اگر از معادله ديناميکي سنت -ونانت بهصورت کامل

∑ {= Pi + ∑ Qti,k +θ

∂Zi

k

∆Zt+1
i
Atsi
∆t

k

)(6

∂Qti,k

∆Zt+1
} k

∂Zk

استفاده شود .با درنظرگرفتن مقطع عرضي مستطيلي با کف
ثابت و سلول  iدر باالدست نتيجه ميشود (

+

:)2017
1 ∂Qi,k Qi,k ∂Ai,k Qi,k ∂Qi,k
+ 2
Ai,k ∂t A2i,k ∂t
Ai,k ∂x

اگر  θ = 0در معادله انتخاب شود ،مدل تفاضل محدود صريح
 Zt+1در سلول  iدر زمان  t+1= (j+1).∆tاز
است و تراز
i
ترازهاي معلوم در سلولهاي همسايه در زمان

)(10

Q2i,k ∂Ai,k

∂Z
+g +gSf = 0
∂x
∂x

t = j.∆t

تعيين ميشود .ميتوان نشان داد که  ∆tبا يک شرط
پايداري عددي محدود خواهد شد .بهمنظور جلوگيري از
θ=1

اين محدوديت استفاده از روش ضمني با فرض

ترجيح داده ميشود .دراينصورت سيستم معادلههاي
تفاضل محدود بدون قيد و شرط پايدار است .با اعمال θ = 1

 Sfشيب خط انرژي و  xو  tمتغيرهاي مستقل بهترتيب
مکاني و زماني هستند.
با ضرب معادله  10در  Ai,kو با استفاده از معادله پيوستگي

در معادله  6سيستم معادالت جبري خطي زير حاصل مي
شود:

ميشود:

)(7

∆Zt+1
i

∂Qti,k
∂Zi

∑ + ∑ Qti,k +
k
k

Pt+1
i

=

∆Zt+1
k

∆t

∂Qti,k
∂Zk

)(11

k

)(12

t+1
 Zt+1مرتبط هستند .سلولها در يک مدل توپولوژيکي
 Ziو k

سازماندهي ميشوند (.)Miguez et al., 2017

Atk -Ati
Ztk -Zti
( +gAti,k
) +gAti,k Sf = 0
∆x
∆x

2

)

Qti,k
Ati,k

(

مقدار  Sfبهطورتقريبي بهصورت زير بيان ميشود.

معادله  7براي حل مرتب ميشود:
)(8

∂Qi,k Qi,k ∂Ai,k Q2i,k ∂Ai,k
∂Z
-2
- 2
+gAi,k
∂t
Ai,k ∂t Ai,k ∂x
∂x

Qti,k -Qt-1
2Qti,k Ati,k -At-1
i,k
i,k
- t
∆t
∆t
Ai,k

∆Zt+1
k

وابسته به سلولهاي  iو  kبهترتيب با ارتفاع سطح آب در

Q2i,k n2

t

∂Qi,k
∂Qi,k
Asi
∑+
∑}+
∆Zk +Li =0
∆t
∂Zi
∂Zk
k

∂x

با

∂t

 −معادله11به صورت زير نوشته

جملههاي معادله  11گسستهسازي ميشود:

برابر معادله ( ،)7دبيها در زمان  tنوشته شدهاند که همه

t

∂Qi,k

∂Ai,k

+gAi,k Sf = 0

∑+

 ∆Zt+1و
متغيرها معلوم هستند .متغيرهاي مجهول
i

A3i,k

که  Ai,kسطح مقطع عرضي جريان بين سلولهاي  iو،k

براي جايگزيني

∆Zt+1
i
Atsi

Miguez et al.,

∆Zi {−

)(13

k

4
3

A2i,k Ri,k

= Sf

که  Liتعريف ميشود:
)(9

Li = Pi + ∑ Qti,k
k

معادله  8با استفاده از روشهاي عددي حل ميشود.

که  Ri,kشعاع هيدروليکي مقطع عرضي جريان بين
سلولهاي  iو  kميباشد n .ضريب زبري مانينگ برابر با
 0/025است ( .)Chow et al., 1988همه اطالعات در زمان
 t-1دردسترس هستند و همه ترازهاي آب در زمان  tمعلوم

 -3-2قانونهاي دبی بین سلولها
براي ارتباط دبي بين سلول ها از قانونهاي هيدروليکي به
شرح زير استفاده ميشود.

هستند .بهمنظور داشتن معادلهاي صريح و حل مستقيم آن
جملههاي درجه دوم با خطيسازي بيان ميشود.
)(14

 -1ارتباط رودخانه/کانال :اين ارتباط با جريانهاي رودخانه
و کانال مرتبط ميباشد و با جريان سطح آزاد همخواني دارد.
اين ارتباط به يکي از دو صورت ميتواند تعريف شود.

2

(Qti,k ) = Qt-1
.Qti,k
i,k

با ترکيب معادله  12و  13و استفاده از معادله  14داريم:
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Ztk -Zti
∆x

)(15

∆t

2
Qt-1
i,k .n
2
t-1 t
t 3
Ai,k .Ai,k (Rt-1
) i,k .Ri,k

Qt-1
- gAti,k .∆t.
i,k

.∆t + g.Ati,k

) (Atk -Ati
∆x

.

Qt-1
i,k

t-1 t
Ai,k .Ai,k

-

(Ati,k -At-1
) i,k
t
Ai,k

=

Qti,k

1-2.

ب) اگر از جملههاي اينرسي در معادله سنت -ونانت صرف

 bعرض موثر سرريز Zw ،تراز ارتفاعي سرريز Zi ،تراز آب

نظر شود از فرمول مانينگ -استريکلر استفاده ميشود

مخزن باالدست و  μضريب دبي برابر با  0/384ميباشد

(:)Cunge, 1975
)(16

(.)Chow et al., 1988
⁄
Ai,k .R2i,k 3

n.√∆x

=

) K(Z̅ i,k

√∆x

 -4ارتباط روزنه :اين ارتباط بيانگر فرمول کالسيک

= ) ∅(Z̅ i,k

جريان از طريق روزنه است.

که  nضريب زبري مانينگ Ai,k ،مساحت مقطع عرضي
جريان بين سلولهاي  iو  Ri,k ،kشعاع هيدروليکي مقطع
جريان بين سلولهاي  iو  Z̅ i,k = αZi +(1-α)Zk ،kميانگين
وزني تراز بين ترازهاي دو سلول  iو  kاست .تابع
 K=K(Z̅ i,k )=K(Zi,Zk )،Kبهعنوان فاکتور انتقال مقطع
جريان بين دو سلول  iو  kتعريف ميشود .ضريب وزني

α

براي يک جفت معين از سلولها ثابت ميباشد Z̅ i,k .نتيجه
درونيابي خطي بين ترازهاي  Ziو  Zkدر مراکز سلولهاي

i

و kاست .فرمول دبي به تابع عالمت (قراردادي سازگار با
توجه به جهت جريان) بستگي دارد (:)Cunge, 1975
)(17

| Qi,k = sign(Zi -Zk ). ∅.√|Zi -Zk

در عمل تفاوت چنداني در استفاده از معادلههاي  15يا 17
مالحظه نگرديد.
 -2ارتباط جريانهاي سطحي :اين ارتباط مربوط به جريان
سطح آزاد و برمبناي معادله سنت -ونانت بدون جملههاي
اينرسي است .در مدل سلولي از اين ارتباط براي بيان جريان
بين سلولهاي سطحي طبيعي استفاده ميشود .براي مدل
سازي اين نوع جريانها از فرمول  17استفاده ميشود.
 -3ارتباط از نوع سرريزي :جادهها يا خاکريزها يک مرز با
افت بار شايانتوجه بين دو سلول تشکيل ميدهد .دراين
مورد از فرمول دبي کالسيک براي سرريزهاي لبه پهن
استفاده ميشود .جريان برروي سرريز ميتواند آزاد يا
مستغرق باشد .براي مثال براي جريان خروجي از مخزن با
فرض  i( Zi <Zkسلول باالدست) و شرايط جريان آزاد از
سرريز از معادله زير استفاده ميشود (.)Cunge, 1975
)(18

3

Qi,k = μ.b.√2g.(Zi -Zw )2

)(19

) Q(Zi ) = mAo .√2g.√(Zi -Zr

 Aoسطح مقطع روزنه Zi ،تراز آب مخزن Zr ،تراز قرارگيري
روزنه در مخزن و  mضريب ثابت تخليه روزنه مي باشد.
ارتباط روزنه هنگامي تعريف ميشود که از لوله پوليکا در
بدنه خاکريز براي خروج جريان اضافي استفاده شده باشد.
 -5ارتباط مخزن :جريان از طريق روزنه يا سرريز بين
مخزنها برقرار ميشود .کارکرد مخزن در ابعاد مختلف
سرريز و روزنه و جانمايي متفاوت آنها در شرايط طراحي
بررسي ميشود (.)Miguez et al., 2017

 -3حوضه مورد بررسی
براي مدلسازي توزيع جريان سيالبي بر بندسار ،منطقه
اکبريه در  33درجه و  41دقيقه شمالي و  59درجه و 6
دقيقه شرقي و با ميانگين ارتفاع حدود  1550متر از سطح
دريا برابر شکل  2از روستاهاي شهر قاين در خراسان جنوبي
در نظرگرفته شد .بندسارهاي منطقه اکبريه از ساحل
رودخانه خشک آبگيري ميکنند .خشکرود در باالدست به
دو شاخه تقسيم ميشود در ساحل هر شاخه بندسارهايي
براي آبگيري احداث شده است .شيب ميانگين خشکرود بر
مخروطافکنه  5درصد ميباشد .شمار  48بندسار واقعبر
مخروطافکنه برابر شکل  2شمارهگذاري و مدلسازي شدند.
مدل ساماندهي سلولي منطقه در شکل  3ترسيم شده است.

 -4مدل هیدرولوژیكی
 -1-4آبنگار ورودي
آمار بارش منطقه از گزارش بررسيهاي سازمان هواشناسي
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Fig. 2 Akbarieh catchment in Qaen city

شكل  2حوضه مورد بررسي اکبريه در شهر قاين

Fig. 3 topological model of Akbarieh in Qaen city

شكل  3مدل ساماندهي سلولي اکبريه در شهر قاين

استخراج شد (اداره هواشناسي خراسان جنوبي) و با استفاده

شد (.)Chow et al., 1988

از نرم افزارهاي  HEC-HMSو  GISآبنگارهاي طرح ناحيه

)(20

مورد بررسي (برابر شکل  )4بهدست آمد.

-kt

f = fc + ( fo - fc ) e

بافت خاک بستر بندسارها لومالي است .برهمين مبنا

 -2-4مدل نفوذ

سرعت نفوذ اوليه (  ،210mm⁄hr )foسرعت نفوذ نهايي ( )fc

در اين تحقيق از مدل هورتون براي مدلسازي نفوذ استفاده

 21/3 mm⁄hrو پارامتر ثابت کاهش سرعت نفوذ (،)k
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بندسارها ،درنظرگرفته شد و سيل  5ساله بهعنوان شرط
مرزي ورودي به آن با استفاده از مدل  MODCELبدون اثر
نفوذ و نرمافزار استاندارد  HEC-RASرونديابي شد .بهعلت
شيب زياد منطقه و بهجهت پايداري ،در

نرمافزارHEC-

 RASاز مدل بهطور کامل ضمني استفاده شد و گام زماني
در هر دو مدل  180ثانيه درنظر گرفته شد .در شکل 5
آبنگار سيالب در ايستگاه  R2با مدلهاي  MODCELو
Fig. 4 Flood hydrographs of Akbarieh catchment with
different return priods

 HEC-RASترسيم شده است.

شكل  4آبنگارهاي سيل حوضه آبريز اکبريه با دورههاي
بازگشت مختلف

 0/033 sec-1در نظر گرفته شد

( Arabkhedri and

 )Kamali, 2017و ( .)Alizadeh, 2015درصد رس و سيلت
خاک بندها به دليل تجمع رسوبهاي ريزدانه زياد است
(.)Akbari et al., 2016
 -3-4مدل تبخیر
Fig. 5 Flood routing simulation at R2 station with
MODCEL and HEC-RAS algorithms
شكل  5رونديابي سيالب  5ساله در ايستگاه  R2با

براي مدلسازي تبخير ،فرمول تجربي زير بهکار گرفته شد
(.)Alizadeh, 2015
)(21

)E = 0.35(es -ed )(0.5+U2 ⁄100

 esو  edبهترتيب فشار بخار اشباع و فشار بخار واقعي
(برحسب ميليمتر جيوه) و اختالف آنها کمبود فشار بخار
ميباشد .برمبناي گزارش بررسيهاي هواشناسي سرعت
ميانگين باد در ارتفاع  2متري از سطح زمين ، U2 ،در
منطقه اکبريه ( 215مايل بر روز) درنظرگرفته شد .براي
محاسبه ) ( (es -edبرحسب کيلوپاسکال) از فرمول زير
استفاده شد.
)(22

16.78T-116.9
RH
)](1)
T+237.3
100

الگوريتمهاي

 MODCELو HEC-RAS

نتايج رونديابي نشان ميدهد دبي اوج وحجم سيالب براي
دو الگوريتم با کمتر از نيم درصد اختالف بسيار نزديک به
هم هستند که نشان دهنده دقت مدل  MODCELميباشد.

 -6نتایج و بحث
جهت مدلسازي جريان در منطقه مطالعاتي هيدروگراف
سيل پنج ساله به عنوان شرط مرزي ورودي به مدل داده

(es -ed = [exp

شد .پس از برقراري جريان سيالب در خشکرود ،بندداران

T

منطقه به آبگيري محدود اقدام ميکنند .به اينصورت که با

RH

حضور در زمان آبگيري بندسار ،جريان ورودي به آن را

متوسط رطوبت نسبي برابر با  75درصد درنظر گرفته شدند

کنترل ميکنند .پس از آبگيري بهمقدار کافي ،بنددار اقدام

(اداره هواشناسي خراسان جنوبي).

به بستن جريان ورودي ميکند تا جريان اضافي سبب آسيب

برمبناي گزارش مطالعات هواشناسي در منطقه اکبريه
متوسط دماي روزانه برابر با  4درجه سانتيگراد و

به بندسار نشود و همچنين بندداران پاييندست بتوانند از

 -5صحتسنجی مدل سلولی

جريان سيالب استفاده کرده بندهاي خود را تغذيه کنند.

براي صحتسنجي مدل سلولي ،شاخه اصلي خشکرود

در اين تحقيق براساس هيدروگراف سيل ورودي و مساحت

مخروطافکنه اکبريه ،منتهي به ايستگاه  ،R2پس از مجموعه

هر بندسار مديريت بهينه سيالب بهگونهاي انجام گرفت که
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بندسارهاي پاييندست براي استفاده از جريان سيل با
مشکل مواجه نشوند .بنابراين فرض بر آن شد که جريان
ورودي از خشکرود پس از رسيدن تراز آب در پشت هر
بندسار به  35سانتي متر در يک بازه زماني  15دقيقهاي
کامالً متوقف شود .ورود جريان سيالبي به بندخاکي تا
مسدود شدن کامل عرض ورودي ادامه دارد ،پس در عمل
تراز نهايي آب در بندها بيشتر از  35سانتيمتر ميشود.

()a

ارتفاع بندسارها  0/95متر ميباشد و در هر يک از آنها
سرريزي در ارتفاع  50سانتي متر با عرض  3متر
درنظرگرفته شده است بهطوريکه اگر تراز آب پشت بندسار،
باالتر از تراز سرريز شود آب مازاد به بندسار بعدي هدايت
شود تا از مخاطرات تخريب ناشي از روگذري بندخاکي
جلوگيري شود.
در شکل  6هيدروگراف جريان ازخشکرود به بندسارهاي
 39 ،22 ،13 ،7بهعنوان نمونه ترسيم شده است.

( )b
Fig. 7 Water levels in a few bandsars including the
effect of infiltration and evaporation

شكل  7تراز آب در چند نمونه از بندسارها با اثر نفوذ و
تبخير

نمونه ترسيم شده است.
تراز آب در اين بندسارها در مدت نسبتاً کوتاهي به حداکثر
خود ميرسند اما پس از آن بهسبب نفوذ بهتدريج و در مدت
نسبتاً طوالنيتري بهطور تقريباً خطي با شيب ماليمي
کاهش پيدا ميکند و به صفر ميرسد.

Fig. 6 Hydrograph of the incoming flood from dry
river to typical bandsars

مطابق شکل  8درصورت درنظرنگرفتن اثر نفوذ و تبخير،

شكل  6هيدروگراف سيل ورودي از خشکرود به چند

پس از قطع کامل جريان ورودي به بندسار تراز آب

نمونه از بندسارها

درصورتيکه باالتر از تراز تاج سرريز ( 50سانتيمتر) باشد

بندسارهاي پاييندست (13و )39نسبت به بندهاي
باالدست (7و )22در زمان ديرتري آبگيري ميشوند.
سطح زير منحني هيدروگرافهاي سيل ورودي از خشکرود
به هر بندسار حجم سيالب ورودي به آن را بدست ميدهد.
برهمين اساس مطابق شکل  6حجم سيالب ورودي به
بندسارهاي  22 ،13 ،7و  39بهترتيب برابر با ،1424 ،980
 2169و  1267مترمکعب ميباشد .درنتيجه هرکدام از
بندسارهاي مذکور بهترتيب  2/18 ،1/43 ،0/98و 1/27
درصد سيالب ورودي به منطقه را استحصال ميکنند.
در شکل  7تراز آب بندسارهاي  22 ،13 ،7و  39بهعنوان

به علت روگذري تا تراز سرريز کاهش مييابد و پس از آن
ثابت باقي ميماند و در صورتي که کمتر از تراز تاج سرريز
باشد تراز آب در بند تغيير نميکند .حداکثر تراز آب در
بندها در اين حالت نسبت به حالت مدلسازي با اثر نفوذ و
تبخير تفاوت زيادي ندارد زيرا درفاصله کوتاه پرشدن بندسار
آب هنوز فرصت نفوذ کافي پيدا نميکند.
در شکل  9هيدروگراف جريان عبوري از خشکرود در
ايستگاههاي  R1و ( R2واقعدر پاييندست مجموعه
بندسارهاي شکل )2در حالتهاي با و بدون عملکرد
بندسارها ترسيم شده است.
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 99570مترمکعب برآورد ميشود .از اين مقدار جمعاً 92
درصد توسط بندسارها ذخيره ميشود .اين ميزان سيالب با
نفوذ به داخل خاک ،زمين را مستعد کشت ديم ميکند.
براي بررسي اهميت کنترل سيالب توسط بندداران،
مدلسازي جريان درصورت عدم کنترل سيالب ورودي به
بندسارهاي منطقه (برابر شکل  )10صورت گرفت .برمبناي
نتايج بهدست آمده تراز آب بندسارهاي (45 ،44و  )47در
باالدست از تراز تاج سازه خاکي ( 95سانتيمتر) باالتر رفته

()a

و بهسبب روگذري موجب تخريب آن ميشود .در نتيجه
بندسارهاي پاييندست آنها نيز تخريب ميشوند .همچنين
بندسار  41در پاييندست به سبب پايان جريان سيالبي
توسط بندهاي باالدست تغذيه نميشود.

( )b
Fig. 8 Water levels in a few bandsars excluding the
effect of infiltration and evaporation

شكل  8تراز آب در چند نمونه از بندسارها بدون اثر نفوذ و
تبخير

Fig. 10 Water levels in a few bandsars without flood
control

شكل  10تراز آب در چند نمونه از بندسارها بدون کنترل
سيالب ورودي

شکل  11تراز آب در چند نمونه از بندسارها در حالت
کنترل سيالب را نشان ميدهد.
Fig. 9 Flood hydrograph at stations R1 and R2 in the
presence and absence of the bandsars
شكل  9هيدروگراف سيل در ايستگاههاي  R1و  R2در

حضور و عدم حضور بندسار

کارايي بندسارهاي منطقه اکبريه در استحصال سيالب باعث
کاهش چشمگير حجم سيالب در ايستگاههاي  R1و

R2

ميشود .برابر شکل  9حجم سيالب در ايستگاههاي  R1و
 R2بهترتيب  91و  94درصد و دبي اوج آبنگار  81و 89
درصد در حضور بندسار کاهش پيدا ميکند .حجم کل
سيالب ورودي به منطقه اکبريه از آبنگار شکل  4معادل
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Fig. 11 Water levels in a few bandsars with flood
control

شكل  11تراز آب در چند نمونه از بندسارها در حالت
کنترل سيالب ورودي
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در صورت کنترل سيالب ورودي به بندسار ( برابر شکل )11

زمين نفوذ ميکند و محيط مناسبي را براي کشت ديم

تراز آب بندهاي باالدست از تراز تاج سازه خاکي باالتر

فراهم ميسازد.

نميرود و روگذري رخ نميدهد .بندسار  41در پاييندست
نيز از جريان سيالبي استفاده ميکند و آب در آن ذخيره
ميشود.

 -8فهرست نشانهها
سطح مقطع عرضي مرطوب شده سلول )m2 ( i
مساحت مقطع عرضي جريان بين سلولهاي

i

Ai
Ai,k

 -7نتیجه گیري

و )m2 ( k

در اين پژوهش کاربرد مدل شبه دوبعدي  MODCELدر

سطح مقطع عرضي مرطوب شده سلول )m2 ( k

Ak

بررسي نقش بندسارها بهعنوان سازههاي سنتي در پخش و

مساحت سطح آب سلول )m2 ( i

Asi

نگهداري سيالب خشکرودها بررسي و ارزيابي شد .نتايج

سطح مقطع روزنه ()m

Ao

اين مدل در مقايسه با  HEC-RASبهطور کامل رضايت

عرض موثر سرريز

b

بخش است و سرعت محاسباتي آن بهويژه در منطقههاي با

تبخير از سطح آزاد آب ()mm⁄day

E

شمار زياد بندسار در مقايسه با مدلهاي دو بعدي بيشتر

عدد نپر

e

است هرچندکه جزئيات کمتري دارد .مدل پيشنهادي در

فشار بخار واقعي ()mmHg

ed

شيبهاي تند بستر ،شبکههاي نامنظم ريز و درشت و

فشار بخار اشباع ()mmHg

es

بسترهاي تر و خشک پايدار است ،قابليت در نظرگرفتن

سرعت نفوذ در هر لحظه ()mm⁄hr

اثرات نفوذ و تبخير را دارد و آبنگار جريانهاي ورودي،

سرعت نفوذ نهايي ()mm⁄hr

fc

خروجي و ذخيره آبي در بندسارها با استفاده از آن محاسبه

سرعت نفوذ اوليه ()mm⁄hr

fo

ميشود .کارکرد بندسارهاي منطقه اکبريه قاين در سيالب

شتاب گرانش زمين ( )m⁄sec2

g

پنج ساله بررسي شد .درصورت کنترل سيالب ورودي ،همه

ضريب گام زماني

j

بندهاي خاکي ناحيه مورد بررسي ميتوانند از جريان

ثابت کاهش سرعت نفوذ ( )sec-1

k

سيالبي استفاده کرده و تغذيه آبي شوند .بهدليل کنترل

فاکتور انتقال مقطع جريان

K

سيالب ورودي ارتفاع آب داخل بندها از تراز تاج آنها باالتر

ضريب ثابت تخليه روزنه

m

نميرود و در نتيجه از شکست اين سازه خاکي جلوگيري

ضريب زبري مانينگ

n

ميشود .درصورتيکه سيالب ورودي کنترل نشود بندهاي

دبي مربوط به بارش بر سلول ()m3 ⁄sec

Pi

iوk

f

Qi,k

خاکي پاييندست ناحيه مورد بررسي نميتوانند از جريان

جريان مبادله شده بين سلولهاي

سيالبي استفاده کنند چراکه اين جريان توسط بندهاي

()m3 ⁄sec

باالدست بهطور کامل استفاده ميشود .افزون بر اين ،بهسبب

ميانگين رطوبت نسبي ()%

RH

آب اضافي ورودي به بندهاي باالدست ،تراز آب از تراز تاج

شعاع هيدروليکي مقطع عرضي جريان بين

Ri,k

بند بيشتر شده امکان دارد که سازه خاکي بهدليل روگذري

سلولهاي

تخريب شود .برمبناي نتايج بهدست آمده  92درصد از حجم

شيب خط انرژي

کل سيالب ورودي به منطقه اکبريه در مجموعه بندسارها

متغير مستقل زمان ()s

t

ذخيره ميشود .در اين تحقيق نشان داده شد که

ميانگين دماي روزانه ()°C

T

بندسارهاي خاکي در مديريت بهرهبرداري از سيالب با

سرعت ميانگين باد در ارتفاع  2متري از سطح

کاهش حجم و دبي اوج و افزايش زمان رسيدن به دبي اوج

زمين ()mile⁄day

نقش موثري دارند .آب ذخيره شده در بندسار بهتدريج در

متغير مستقل مکان
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