
                                                                          
  
  
  
  
  
  

  
 HEC-RASمدل روستاهاي در معرض خطر سيالب با استفاده از بندي  پهنه

(مطالعه موردي: روستاي نظام آباد، شهرستان مياندوآب،  GISدر محيط 
  استان آذربايجان غربي)

  
  *1اكبر مرادي

      2ور ايشگهپجعفر نعمت
    26/3/1397 تاريخ پذيرش:       14/1/1397تاريخ دريافت: 

  
  ه:چكيد

 هاي سيالبي بدون شـناخت و توجـه بـه    توسعه مناطق روستايي در حاشيه رودخانه، بستر و حواشي دشت
يش سـيالب و  موجـب افـزا  هاي باالدست حـوزه كـه    شرايط هيدرولوژيكي و ديناميكي رودخانه و قسمت

رو اهميـت   ينازاسازد.  شود، توسعه را با ناآگاهي مواجه مي مالي و زيربنايي ناشي از آن ميخسارات جاني، 
گردد. لذا  بندي سيالب كه كاربرد بسياري در مديريت دشت سيالبي دارد، مشخص مي هاي پهنه تهيه نقشه

دشت سـيالبي،  در پژوهش حاضر با توجه به شرايط اقليمي و نيمرخ عرضي و توپوگرافي اطراف رودخانه و 
سـال   100و  50، 25، 10، 5هاي  زمان تداوم بارش و دوره بازگشت سيل به تعيين پهنه سيل با دوره بازگشت

 جـوار  همو روستاهاي  آباد بندي خطر سيالب و تعيين ضريب خطرپذيري نقاط روستايي نظام پهنه منظور  به
بـا   GISو  HEC_RASاي اين كار از مـدل  شهرستان مياندوآب در حريم رودخانه پرداخته شده است. كه بر

هاي مانند مدل رقومي ارتفاع، مقاطع عرضي رودخانه و مقاطع طولي به همراه شيب متوسط  يري دادهكارگ به
يد كارايي مدل، نشان داد كه روند افزايش خسارت و سطح تائهر مقطع استفاده گرديد. نتايج پژوهش ضمن 

سـال، داراي سـير    100تـا   25هاي بازگشـت   سال نسبت به دوره 25تا  5هاي  يري در دوره بازگشتگ يلس
  سال خواهد شد. 25هاي دشت سيالبي زير  اي از خسارت به پهنه تري بوده و بخش عمده صعودي سريع

  
  آباد روستاي نظام ، HEC_RAS  ، GISمدل  ،دوره بازگشت ،بندي سيل پهنه واژگان كليدي:

  
دانشـگاههشگران جوان و نخبگـان، واحـد ممقـان،، باشگاه پژوGISكارشناسي ارشد. 1

 .آزاد اسالمي، ممقان
akbarmoradi1366@yahoo.com * 

  دانشگاه آزاد اسالمي ممقانجغرافياييهاي اطالعاتكارشناسي ارشد سيستم. 2
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  مقدمه
توانـد منجـر بـه     ترين مخـاطرات محيطـي اسـت كـه مـي      مهم ترين و طغيان رودخانه يكي از فراوان

مدتي را بر جاي گـذارد و   يطوالنومير شده و آثار اقتصادي اجتماعي  خسارات شديدي از قبيل مرگ
هـاي كشـاورزي    هاي ارتباطي و شستن زمين ممكن است باعث تخريب امالك، ايجاد اخالل در نظام

در كالله در اسـتان گلسـتان    1384سال نمونه در  عنوان به. )Suwanwerakamtom, 1994( شود
نقطـه مكـان    35واحـد مسـكوني شـده و در     200 يـب تخرمفقـودي و   7، كشـته  32سيل موجب 

(بنيـاد مسـكن    آوردميليـارد تومـان بـه بـار      20حدود از بين رفت و خسارات مالي  كامالًروستايي 
دليل تجاوز دانسته و ندانسته مـردم  هچند سال است ب متأسفانه). اين فاجعه 1385انقالب اسالمي، 

هاي اقتصادي در فضا و قلمرو رفتـاري   وساز و انجام فعاليت بومي روستاها به حريم رودخانه و ساخت
بنـدي سـيالب و روسـتاهاي در     شود. به همين دليل پهنـه  هاي سيالبي در كشور ما تكرار مي جريان

ريـزان  ابزار اساسي براي برنامه عنوان بهنه معرض سيل، در مهندسي آمايش روستاهاي حاشيه رودخا
و مديران روستايي براي ارائه الگوهاي مناسب فعاليتي و زيستي را بـا كمتـرين ميـزان خطـر يـاري      

توان يك نسخه واحد براي نقاط  زيرا بر اساس الگوهاي رفتاري تعامل انسان با محيط نمي؛ رساند مي
ي نقاط روستاهايي در فاصله نزديك به رودخانه قرار داشته و ها برا ريزي روستايي پيچيد، زيرا برنامه

هاي روسـتايي   گاه در معرض سيل هستند متفاوت از سكونت دائماًهاي كوتاه بازگشت سيل  در دوره
 است كه در فاصله دورتري از بستر اصلي رودخانه قرار دارند، است.

تـرين   ي ممكـن اسـت. از مهـم   حذف فاجعه غير ممكن است اما كاستن صدمات ناشي از آن امر
عوامل در كاهش خطر سيل، وجود آمادگي و داشتن برنامه مشخص قبلي براي برخورد با آن اسـت  

كه منطقـه مـورد   پذير است و از آنجايي بندي سيل و شناسايي مناطق آسيب يكي از اين ابزارها پهنه
بار بر اثر بـارش بـاران و طغيـان    رود قرار گرفته و چندين مطالعه در مجاورت و مسير رودخانه زرينه

كارگيري  بندي سيالب با هدف به ديده است از طرف ديگر تاكنون در اين روستا پهنه رودخانه آسيب
ريزي و مديريت در كنترل و مهار سيالب كمتر مورد توجه بوده و در قالب طرح تحقيقاتي  در برنامه

ـ  يـت با عنات نگرفته است بنابراين و يا حتي مطالعاتي، فعاليت چنداني در اين زمينه صور  يرتـأث  هب
 ي،كـاربري اراضـ   يريتو مـد  يـزداري (آبخ يريتيانـواع اقـدامات مـد    يل،عوامل مختلف در بـروز سـ  

و  يشـگيري اقدامات پ يل،و هشدار س بيني يشپ ها، يلو مس  رودخانه يردر مس يريتو مد يزير برنامه
در  ناز آ يدر كاهش خسارات ناشـ  توانند ي) ميلبندي خطر س و پهنه يرگ يلدر مناطق س يتيحما

در  يروسـتا  يبنـد  و پهنـه  يباهدف بررس حاضر پژوهش از اين رومؤثر باشند. منطقه مورد مطالعه 
 GIS محـيط در  HEC-RASمطالعـه بـا اسـتفاده از مـدل      را در منطقه مورد يالبمعرض خطر س
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در منطقه مورد مطالعه در صورت  هاي زيادي و به دنبال اين پرسش است كه پهنه .پذيرد يصورت م
  بروز سيالب به زير آب خواهد رفت؟

  
  مباني نظري و پيشينه تحقيق

. شود يم يدهاز آن د يمختلف يفتعار يل،در مراجع مختلف بر اساس منظور و نوع استفاده از واژه س
از  نظـر توان به اين صورت عنوان كرد كه هر جريـان سـطحي آب صـرف    يكي از تعاريف سيل را مي

شود كه جريان آب در مقطع خاصي از رودخانـه بـيش از    عامل ايجاد كننده آن در صورتي تلقي مي
جريان عادي باشد، تداوم زماني آن محدود باشد، جريان آب از بستر طبيعي خـود تجـاوز و اراضـي    

ر و (محمـدپو  هاي مالي و جاني به همراه داشته باشـد  پست و حاشيه رودخانه را فرا گيرد و خسارت
بنـدي سـيالب اسـت و از     هـا پهنـه   ). يكي از مراحل حساس در مـديريت رودخانـه  1386سبزواري، 

بندي سيالب، استفاده از سيستم اطالعات مكاني و تلفيـق   ها براي تهيه نقشه پهنه جديدترين روش
ن توان بـه تعيـي   بندي سيالب مي هاي پهنه هاي مختلف هيدروليكي است. از كاربرد نقشه آن با مدل

بينـي و هشـدار سـيل،     هاي عمراني، پـيش  ها، مطالعه و توجيه اقتصادي طرح بستر و حريم رودخانه
بنـدي و   ). در خصـوص پهنـه  1379عمليات امداد و نجات و غيره اشاره نمود(برخوردار و چاوشيان، 

 يبخش به بررسـ  يندر اگير مطالعات و تحقيقات مختلفي صورت گرفته است  شناسايي نواحي سيل
  شده است. پرداخته يلخطر س يبند گرفته در مورد پهنه انجام يو خارج يداخل يقاتاز تحق يخبر
بنـدي خطـر    را دي پهنـه  HEC_GeoRAS يوتريكامپهاي مدل  اي قابليت ) در مقاله2001( يله

. )Hill, 2001( كـرد را بيـان   HEC_RASو  ArcViewافزارهـاي   سيل و مزاياي لينك شدن نـرم 
سازي هيدروليكي، عنوان كـرد   اي در مدل GIS يابزارهاكاربرد  باناماي  در مقاله )،2002( يربتري 

جــويي، در  افــزايش دقــت و صــرفه HEC_GeoRASتــرين مزايــاي اســتفاده از  كــه يكــي از مهــم
هاي بزرگ و اعمال بهترين روش مديريتي در منطقـه   يژه در حوزهو بههاي مهندسي رودخانه،  هزينه
 استدالل) يك سستم مديريت سيل را براي بخش 2005همكاران (ويچل و . )Terry, 2002( است

اصلي ارائه راهكار براي سيل به كار  ابزاريك  عنوان به GISآن در كشور آلمان طراحي كردند كه در 
ساله سيل در منطقه ارائـه   100و  20،50مختلف هاي بازگشت  گرفته شد و سناريوهايي براي دوره

 يهـا  با استفاده از عكـس  يگرد يا در مطالعه ينگك يماومكاظم و س ).Weichel.et.al, 2005(شد 
بــه   2006-2002 يزمــان ةدر دور Landsatو  ADARSAT يهــا از مــاهواره يريو تصــاو ييهــوا
-سـپتامبر بـه   يها ساله در ماه همه يراپرداختند؛ ز يلندكشور تا يدر استان سوختار يلس يبند پهنه

ها در  را به همراه دارد. آن يرفته و خسارات فراوان يرآباز شهر ز يبخش يدو شد يادز يها باران يلدل
 بنـدي  يممتوسـط و كـم تقسـ    ياد،ز ياد،ز يليخ پذيري يبمطالعه خود شهر را به چهار منطقه با آس
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داشـته   يلسـ  يريتمـد  يخـاص خـود را بـرا    يهـا  برنامـه  توانـد  يكردند كه هركـدام از منـاطق مـ   
سـازي مـدل    ) پژوهشـي بـراي يكپارچـه   2017بدالرازك و همكاران(ع ).Uamkasem,2007باشند(

 هيدرولوژيكي و هيدروليكي براي مـديريت ريسـك سـيالب در يـك منطقـه شـهري انجـام دادنـد        
)Abdulrazzak, et al,2017 . ()در سورات هند پژوهشي بـراي ارزيـابي و   2017پاتل و همكاران (

يكي دو بعــدي و يــك بعــدي بــا اســتفاده ســازي هيــدرودينام بنــدي ســيالب شــهر بــا مــدل پهنــه
جديد بـراي   HEC_RAS 5 ها در اين مطالعه به توانايي دوبعدي انجام دادند آن HEC_RAS 5از

) 2018رومالي و همكاران( ).Patel, et al,2017(سيل اشاره كردند مديريت و برداري مطالعات نقشه
سـازي   ريسـك سـيل و مـدل    و با هدف كمك بـه مـديريت   ArcGISو  HEC_RASبا استفاده از 

بنـدي سـيالب در شـهر سـگامات مـالزي       ها در ارائه اطالعات در مورد ميزان سيل بـه پهنـه   سيالب
بنـدي و   ) پژوهشـي را جهـت پهنـه   2018پراستيكا و همكـاران(  ).Romali, et al,2018پرداختند(

هـاي   ازگشـت در شهرستان بوژنگورو براي دوره ب HEC_RASسازي سيالب با استفاده از مدلمدل
  .)Prastica, et al, 2018( ساله انجام دادند 100و  50، 25، 10، 5

هـاي   خيـزي زيـر حـوزه    يلسـ در داخل كشور بيشتر به تعيين  شده انجامافزون بر اين مطالعات 
هاي هيـدروليكي   يالب با استفاده از مدلسبندي  هاي هيدرولوژيك و پهنه مختلف با استفاده از مدل

) در 1380( يخسروشـاه ، گلستان محمدآباد) در حوزه 1380فالح (العات شقايقي پرداختند كه مط
باشـد كـه     از مطالعـاتي مـي   HEC_HMSمدل با شاپور ) در رودخانه 1381جوكار (، دماونديز آبخ

مـدل  ) از تلفيـق  1382همكـاران ( نماينـد. همچنـين صـادقي و     يـد مـي  تائكارايي مدل مـذكور را  
HEC_RAS  وGIS يج نتـا بندي سيالب در رودخانـه دارآبـاد اسـتفاده نمودنـد كـه       هنهپ منظور به

) نيـز در  1383زاده ( يقلـ . حـاجي  داردبندي سـيالب   تحقيق داللت بر كارايي مدل مذكور در پهنه
هـا در   شـكن  ، شـيب هـا  شـكن  آبها، آبگذرها،  هاي انساني شامل پل تحقيقي به بررسي نقش دخالت
ير متفاوت تأث. نتايج مطالعات داللت بر پرداخت HEC_RASمدل  رودخانه كن تهران با استفاده از

هاي با دورة بازگشـت مختلـف در    اي كنترل سيالب بر عمق و سطح سيالب  هر يك از اقدامات سازه
بـه   GISو  HEC_RAS) با استفاده از 2013. عاشوري و همكاران(استداشته  موردمطالعهمنطقه 

دسـت سـتارخان اهـر     نه قبل و بعـد از احـداث سـد در پـايين    بررسي تغيير مورفولوژي بستر رودخا
دليـل جلـوگيري از جريـان يـافتن     ها به اين نتيجه دست يافتند كه با احداث سـد بـه   پرداختند. آن

ها ثابت بوده است. افتخاري و  طور تقريبي پايدار و دبي طي سالهاي بزرگ، بستر رودخانه به سيالب
، حد تاثير افزايش يا كاهش ضريب زبري مانينگ بر پهنه سـيل،  ) در رودخانه اترك1390همكاران(

اطالعـات الزم را   HEC_GeoRASو  TINها با استفاده از اليه  تراز سطح آب را بررسي كردند. آن
بينـي پهنـه    ترين تاثير را بر پيش استخراج كردند. نتايج بيانگر اين بود كه افزايش ضريب زبري مهم
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مـدل هـم بيشـترين حساسـيت را بـه ضـريب زبـري دارد. لشـكري و          هاي جريـان و  سيل و ويژگي
رود بــا اســتفاده از مــدل هيــدروليكي  بنــدي ســيالب رودخانــه زرينــه ) در پهنــه1392( همكــاران

HEC_RAS  در محيطGIS آمـده و انطبـاق    هاي به دست به اين نتيجه رسيدند كه بر اساس پهنه
ي حاشيه رودخانه چندان در معـرض خطـر سـيل    توان گفت مناطق مسكون آن بر تصاوير هوايي مي

اي و كشاورزي طي ساليان اخير سبب محدود شدن حـريم و   هاي سازه نيست، ولي گسترش فعاليت
عليشـاهي و   شـود. شـيخ   بستر رودخانـه شـده و امكـان نفـوذ سـيل در اراضـي اطـراف بيشـتر مـي         

دل هيدروليكي تحليل رودخانـه  بندي سيل با استفاده از م ) در مطالعه خود به پهنه1395همكاران(
هـاي   ها نشان داد كه تلفيـق سيسـتم   در حوضه آبريز منشاد استان يزد پرداختند. نتايج مطالعات آن

گيـر سـبب تسـهيل محاسـبات و      در تحليل مناطق سيل HEC_RASاطالعات جغرافيايي با مدل 
  شود. كاهش عمليات ميداني است و كاربرد آن در آبريزها توصيه مي

  
  HEC_RASبندي خطر سيل با استفاده از مدل  پهنه
باشد، توسط مركز مهندسي هيـدرولوژيكي   مي HEC_2 شده ليتكمكه نسخه  HEC_RAS مدل 

هاي فراوان و توانـايي   و داراي قابليت شده ارائهل رودخانه، يوتحل هيتجزسيستم  عنوان بهارتش آمريكا 
باشد و در مطالعات هيـدروليك رودخانـه و    ي ميا هايي رودخانه سازي پديده گرافيكي در مورد شبيه

بندي  هاي مهندسي رودخانه مانند پهنه اين مدل در طرحگيرد. همچنين  قرار مي مورداستفادهسيل، 
كار پروفيل سطح آب با توجه به شرايط رودخانه، بررسي وضعيت و مشخصات جريان، به سيل، تهيه
  شود. گرفته مي

 HEC_RASي سـيل بـا اسـتفاده از مـدل    بنـد  پهنـه ي ساز هيشبجهت  ازيموردناطالعات اوليه 
، وضـعيت مسـير   موردمطالعـه از: اطالعات هيدروليكي (ضرايب زبري آبراهه اصلي منطقـه   اند عبارت

پالن رودخانه، مقاطع عرضي)، اطالعات توپوگرافي( پروفيل طولي و عرضي رودخانه  ازجملهرودخانه 
ي هـا  بازگشـت ورودي سـيل، دبـي بـا دوره     گـراف  درويـ هو اراضي حاشيه) اطالعات جريان سيل( 

  مختلف و غيره).
  ) محاسبه كرد.1-4رابطه با استفاده از فرمول مانينگ( توان يمحداكثر آبگذري مقاطع را 

 
  : فرمول مانينگ1-4رابطه 

  كه در آن:
V انيجر: سرعت متوسط )M/S(  
R) شعاع هيدروليكي :M(  
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I :يانرژ خط بيش )M/S(  
nانينگ: ضريب م  

  

 ازيـ موردني مشـاهده در حـوزه   هـا  ليسـ  گـراف  درويهسيل،  گراف درويهي ساز هيشب منظور به
) كه 1آباد (جدول  نظامدر ايستگاه هيدرومتري  شده ثبتي ها البيس. بدين منظور اطالعات باشد يم

  ي شد.آور جمعاز شركت آب شهرستان مياندوآب 
  

 )1390(نويدي فر و همكاران، وردمطالعهممشخصات ايستگاه هيدرومتري منطقه  -1جدول 

 سطح حوزه آبريز  مشخصات جغرافيايي  نام ايستگاه
  كيلومترمربع)(

  ارتفاع  عرض  طول
  1158  1283  دقيقه 56درجه و  37  دقيقه 56درجه و  45  آباد نظام

  
  منطقه مورد مطالعه

 صـورت  بههكتار  1953 وسعتشهرستان مياندوآب يكي از شهرهاي ميانه استان آذربايجان غربي با 
توجـه  اي و بـا  است. اين شهر بر اساس تصاوير ماهواره قرارگرفتهيباً در امتداد شرقي غربي تقرخطي 

درجـه عـرض    36درجـه طـول جغرافيـايي و     46مختصـات  وسازهاي موجـود در   به آخرين ساخت
 يهـا  ق آمارهاي سال.  طبدارداز سطح درياهاي آزاد قرار  متر 1300متوسط جغرافيايي و در ارتفاع 

نفـر رسـيد(مركز آمـار    273,949بـه   114153به ترتيب جمعيت اين شـهر از   1395سال و 1385
آباد از توابع بخش مركزي شهرسـتان ميانـدوآب اسـت ايـن روسـتا در       ). روستاي نظام1395ايران، 

جمعيت  1395آباد جنوبي قرار دارد و بر اساس سرشماري مركزآمار ايران در سال  دهستان مرحمت
دليل قرار گرفتن در مسـير و مجـاورت   خانوار است. اين روستا به210باشد و شامل  نفر مي 684آن 

رود از  ). زرينــه1رود در معــرض خطــر ســيل و طغيــان رودخانــه قــرار دارد(شــكل  رودخانــه زرينــه
و  درجه طـول شـرقي   47،22تا  45،30هاي مستقل حوضه آبريز درياچه اروميه بوده و بين رودخانه
هاي مريوان و سـقز در اسـتان    درجه عرض شمالي قرار دارد. اين رود از شهرستان 37،44تا  35،40

هـاي   غربي جريان دارد. از كـوه  دژ و مياندوآب در استان آذربايجان هاي شاهين كردستان و شهرستان
آباد در  مهاي مختلف از جمله روستاي نظا شرقي مريوان سرچشمه گرفته و با گذشتن از آبادي شمال

شـود. منبـع تغذيـه رود نـزوالت      شرقي درياچه اروميه، وارد آن مي مياندوآب نهايتا در بخش جنوب
دژ بـه بعـد در جهـت     جوي بوده و در ابتداي مسير با جهـت كلـي جنـوب بـه شـمال و از شـاهين      

 4/0كيلومتر، شيب بستر كوهسـتاني آن   284غرب جريان دارد. طول رودخانه  شرق به شمال جنوب
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درصـد اسـت(فرهنگ جغرافيـايي     3/0درصد و شيب متوسـط بسـتر آن    1/0اي  درصد، شيب جلگه
  ).1384هاي كشور،  رودخانه

  

 
  موقعيت منطقه مورد مطالعه -1شكل 

  روند كلي پژوهش
اي، اولين  ، پس از بررسي كتابخانهمطالعه موردبندي خطر سيل در منطقه  در اين پژوهش براي پهنه

سـازي رودخانـه و اراضـي اطـراف      رقومي منطقه با مقياس مناسب، جهـت شـبيه   مرحله تهيه نقشه
رودخانه يا بـه عبـارتي مـدل     TINمدل كه با استفاده از اطالعات توپوگرافي قادر به ساختن  هست

رودخانـه كـه از    1:2000هـاي توپـوگرافي   بعدي رودخانه خواهيم بود.كه براي اين كـار از نقشـه   سه
سازي هندسي رودخانه توسـط   مرحله بعد، شبيه اخذ شده بود استفاده شد. سازمان امور آب منطقه

باشـد. مرحلـه    هاي اطالعـاتي الزم مـي   و ايجاد اليه ArcGISدر محيط  HEC_GeoRASالحاقيه 
باشد. مرحله بعـدي، تكميـل    مي HEC_RASافزار  به نرم GISيدشده در تولسوم، انتقال اطالعات 

مشخصات هيدروليكي و هيدرولوژيكي جريان رودخانـه از قبيـل    مانندرودخانه (مشخصات هندسي 
هـاي مختلـف و    ، نوع رژيم جريان، دبي رودخانه با دوره بازگشـت موردمطالعهشرايط مرزي محدوده 

باشـد. در مرحلـة بعـدي پـس از      مي HEC_RASها به مدل  آن واردكردنضرايب زبري مانينگ) و 
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 ArcGIS) بـه سيسـتم   ASCIIتوسط فايـل متنـي (  ، نتايج خروجي HEC_RASافزار  اجراي نرم
شـود. نتـايج حاصـل از     هاي مختلف نمـايش داده مـي   هاي سيالب با دوره بازگشت برگردانده و پهنه

بعـدي جريـان، جـدول     هاي طولي، نمـاي سـه   مقاطع عرضي، پروفيل صورت بهسازي رودخانه  شبيه
يـدروليكي در طـول   هپارامترهـاي  يـدروليكي در مقـاطع عرضـي و نمودارهـاي تغييـرات      پارامتر ه

كه اين اطالعـات در   يدرصورتباشد.  يش مينما قابل HEC_RASافزار  هاي نرم رودخانه، در خروجي
امكان نمايش نتايج نهايي مانند سطح  GISانتقال يابد، با استفاده از توابع تحليل  ArcGISمحيط 

آب در هر نقطـه از دشـت سـيالبي را     هاي مختلف، ارتفاع و عمق ي به ازاي دوره بازگشتگرفتگ آب
  ).2گرداند (شكل  فراهم مي

  

 
  

  فلوچارت روند كلي پژوهش -2شكل 
  

دشت هر رودخانه، اولين مرحله تهيه نقشه رقومي منطقه با مقيـاس مناسـب،    يالبسدر مطالعة 
ر بـه  باشد كه با اسـتفاده از اطالعـات توپـوگرافي قـاد     يمسازي رودخانه و اراضي اطراف  يهشبجهت 
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). مرحلـه دوم،  3بـود (شـكل   ي رودخانـه خـواهيم   بعد سهرودخانه يا به عبارتي مدل  TINساختن 
و ايجــاد  ArcGISدر محــيط  HEC_GeoRASســازي هندســي رودخانــه توســط الحاقيــه  يهشــب
 افـزار  نـرم بـه   GISيدشـده در  تولباشد. مرحلـه سـوم، انتقـال اطالعـات      يمهاي اطالعاتي الزم  يهال

HEC_RAS باشد. يم  
  

 
  

  نقشه رقومي منطقه مورد مطالعه -3شكل 
  

  مقاطع عرضي و طولي
، ژئومتري رودخانه مقاطع عرضي و فاصله اين مقـاطع از يكـديگر   HEC_RASي در مدل طوركل به
 موردمحاسـبه گردد و از سوي ديگر در هر مقطع عرضي كليـه پارامترهـاي هيـدروليكي جريـان      يم

ي مقاطع عرضي، طوركل بهشود.  روليكي و نمايش گرافيكي ارائه ميجداول هيد صورت بهو  قرارگرفته
  ).4باشند (شكل  يمدهنده مرز هندسي آبراهه  يشنما
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  شماي كلي رودخانه و موقعيت مقاطع عرضي -4شكل 
  

افـزار   نرمو موقعيت مقاطع عرضي را در محيط  موردمطالعهيك رودخانه منطقه شما ت) 5شكل (
HEC_RAS  واره ، خط مركزي جريان و خطوط سواحل چپ و راست . در اين طرحدهد يمنمايش

شود براي ترسيم مقـاطع عرضـي    يمكه در شكل مشاهده  طور همانشود.  يمو مقاطع عرضي ديده 
  قرار دهيم: موردتوجهبايستي برخي از موارد را 

 .خطوط معرف بايد از ساحل چپ به ساحل راست كشيده شود 

 توانند با هر يك از خطوط كشيده شده تقاطع داشته باشند. يمبار  اين خطوط فقط يك 

 .اين خطوط بايد عمود بر خط جريان رسم شوند 

  شود نبايد متقاطع باشند، زيرا تقاطع دو مقطع عرضي بدين  يمخطوطي كه در اين اليه رسم
گيرد و در اين  يمقرار  موردمحاسبهمعني است كه مقدار حجم معيني از آب در هر دو مقطع 

 قانون بقاي جرم است. برخالفشود و اين  يمصورت حجمي از آب كم 

ي از در تعـداد سـال را   100و  5،10،25،50ي ها بازگشت) ارتفاع سطح آب را در دوره 5شكل (
  دهد. يممقاطع مختلف نمايش 
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  ي مختلفها بازگشتارتفاع سطح آب در مقاطع و در دوره  -5شكل 

  
 100و  5،10،25،50هـاي   ل رودخانـه در دوره بازگشـت  ) سطح آب را در طو6شكل (همچنين 
  دهد. يمسال نمايش 



  )2  ، (پياپي1397بهار ، اول ، شمارهدوم / سال مطالعات جغرافياي انساني نواحي ساحلي  پوراكبر مرادي و جعفر نعمت   /   132

 

 
  ي مختلفها بازگشتسطح آب در طول رودخانه در دوره  -6شكل 

   
 ؛ ودهـد  يمي مختلف نمايش ها بازگشت) تغييرات سرعت در طول رودخانه را در دوره 7شكل (

) 8شـكل ( ازگشـت مختلـف در   ي بهـا  دورهبـراي   شـده  مشـاهده ي ا لحظههمچنين حداكثر سيالب 
  است. شده دادهنمايش 

  

 
  تغييرات سرعت در طول رودخانه -7شكل 
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  ي بازگشت مختلفها دورهبراي  شده مشاهدهي ا لحظهحداكثر سيالب  -8شكل 

  
  تعيين پهنه سيالب

ديگر مشخصات الزم مانند ضريب مانينگ و  GISبا استخراج مشخصات هندسي رودخانه در محيط 
معرفـي   HEC_RASسازي هيدروليكي و تعيين سيالب بـه مـدل    يهشبب طراحي براي دبي سيال

رقـوم سـطح آب محاسـبه و در محـل مقـاطع       صـورت  بهپهنه سيالب  HEC_RASشد و در مدل 
عرضي نشان داده شد و با استفاده از رقوم سطح آب در هر يك از مقاطع عرضي، يـك فايـل تبـادل    

TIN ي را نشان دهد تهيه گرفتگ آبات هندسي بازه كه بتواند سطح پايه استخراج خصوصي عنوان به
ي بسـتر و حـريم رودخانـه    طوركل بهنمايش و  GIS، پهنه سيالب در محيط TIN يقتلفگرديد و از 

  ).9 يها شد (شكلسال طراحي  100و  5،10،25،50ي ها بازگشتهاي با دوره  يالبسبراي 
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  سال 100 و 50، 25، 10، 5 بازگشتي سيالب براي دوره بند پهنه -8شكل 

  
  گيري   نتيجه

رود و اطـراف روسـتاي    ينـه زربندي ميزان خطر سيل در قسمتي از رودخانه  در اين پژوهش به پهنه
دهد كه  بندي، نتايج نشان مي پس از انجام پهنه ؛ كهپرداخته شد است جوار همآباد و روستاهاي  نظام

و داراي  قرارگرفتـه در نواحي دشتي حوضـه   عمدتاًه شود ك پهنه با ريسك باال شامل روستاهايي مي
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ي يا افزايش حجم آب در اثر بارش در باالدست گرفتگ آبين تر كوچكشيب بسيار كمي هستند و با 
كـه   يـن اتوجـه بـه   شـود. بـا   يري را متحمل ميناپذ جبراني شده و خسارات گرفتگ آبرودخانه دچار 

هاي حاشيه رودخانه را كشـاورزي   اغلب كاربري اند تهقرارگرفروستاها در مناطق حاصل خيز آبرفتي 
باشند لذا لزوم توجـه بـه مـديريت سـيالب و      دهد و ساكنان داراي فعاليت كشاورزي مي تشكيل مي
يجـه بـا   درنتگـردد.   ازپيش مشخص مي يشبير ناپذ جبرانجلوگيري از خسارات  منظور بهكنترل آن 

 ازجملـه ناپـذيري   ي شـدن سـيل خسـارات جبـران    ين تغيير در وضعيت زمين در اثر جـار تر كوچك
  شوند. اقتصادي، محيطي، جاني و غيره مي

بنـدي منطقـه مـورد مطالعـه،      هـاي پهنـه   توجه به نقشـه در جهت پاسخ به پرسش  تحقيق و با
ارتفـاع   چراكـه شود  ، اطراف رودخانه دچار سيل ميموردمطالعهمشخص شد در اكثر مقاطع منطقه 

جبـران   باالدسـت تر از ارتفاع سرريز است و ايـن كمبـود سـطح در     ن بيشآب عبوري از سرريز شد
افزايد. ايـن در حـالي اسـت كـه در ايـن منـاطق، منـازل         گيري مناطق اطراف مي يلمشود و بر  مي

مسكوني، جاده و مزارع در نزديكي رودخانه قرار دارد و با باال آمدن آب رودخانه، خسارت زيادي بـه  
يـر ناشـي از   گ يلسـ هـاي   ود. افزايش دبي سيالب و افـزايش سـطح پهنـه   ش اين مناطق تحميل مي

  باشد. كاربري نامناسب اراضي و پيشروي اراضي كشاورزي مي
، مشخص شد كه در اين منطقه روند افزايش موردمطالعهبندي منطقه  هاي پهنه توجه به نقشهبا

تـا   25هاي بازگشت  دورهسال نسبت به  25تا  5هاي  يري در دوره بازگشتگ يلسخسارت و سطح 
هـاي دشـت    اي از خسـارت بـه پهنـه    تري بوده و بخش عمـده  ساله، داراي سير صعودي سريع 100

هـاي   ، بـه ازاي دوره بازگشـت  شـده  انجامهاي  يبررستوجه به است. با واردشدهسال  25سيالبي زير 
اسـت البتـه تفـاوت در    تر ميزان دبي بيشتر  شده و پهنه سيالبي نيز وسعت بيشتري  يافته  طوالني

باشـد. هـر جـا عـرض      هاي توپوگرافي مسير مـي  گسترش پهنه سيالب در درجه اول ناشي از ويژگي
تـري گسـترش    يافتـه و آب در سـطح وسـيع    يشافزابستر آبراهه زياد شده پهناي سطح سيالبي نيز 

يافتـه   اهشكتر شده به همان نسبت پهناي سطح سيالبي نيز  دره تنگ هر جاداشته است. برعكس، 
 يلسـ يقت علت كم بودن تفاوت سطح حقيافته است. در  يشافزاآن عمق سطح سيالبي  موازات بهو 
). در 10اصـلي است(شـكل   رودخانـه يب در حاشيه پرشها وجود توپوگرافي  ير در بسياري از بخشگ

ورد نياز در هاي پهنه خطر سيل با تدوين ضوابط م نهايت با توجه به نتايج تحقيق، تهيه و ارائه نقشه
گيـري از ايـن    ريزي است بهره ها امري ضروري جهت برنامه هاي سيالبي و حريم رودخانه كليه دشت

بينـي رفتـار جريـان در شـرايط مختلـف،       هاي عمراني به لحاظ پيش ها در كاهش هزينه طرح نقشه
قـه مـورد   منجر به كاهش خسارات ناشي از سيل در شرايط طغياني با اتخاذ تدابير مناسـب در منط 

توان  هاي آينده براي حصول نتيجه بهتر مي شود در پژوهش مطالعه خواهد شد. بنابراين پيشنهاد مي
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هـاي مختلـف ديگـري نيـز      هـا و روش  بندي سيل را در منطقه مورد مطالعـه بـه كمـك مـدل     پهنه
  مود.تري را تهيه ن بندي دقيق هاي پهنه سازي نمود و نتايج را باهم مقايسه كرد تا نقشه مدل

  
  ي مختلفها بازگشتخيز با دوره  يلسهاي  ميزان درصد پهنه -10شكل 

  
  منابع
 ييـرات بـا تغ  يلسـ  يبنـد  پهنـه  يابيارز ،)1390( احمد يدس يني،حس و يسالجقه، عل يرحسين؛ام ي،افتخار
  .91-106  :12 ،يعيطب يايفصلنامه جغراف ،: رودخانه اترك)ي(مطالعه مورد يزبر يبضر

ها،  رودخانه يالبمهار س يكارگاه آموزش يالب،س يبند پهنه ،)1379( سيدعلي يان،چاوش و ادهردبرخوردار، م
  .20 يران،ا يدروليكانجمن ه

دفتر بازسازي و نوسـازي   ،گزارش سيل مخرب گلستان و عملكرد بنياد ،)1385( بنياد مسكن انقالب اسالمي
  مناطق محروم بنياد مسكن استان گلستان.

 هـاي  يانجر سازي يهرودخانه شاپور با استفاده از شب يها حوزه يرز خيزي يلس يبررس ،)1381( بارجوكار، ج
 يـت دانشـگاه ترب  ،يييـا و علـوم در  يعـي دانشكده منابع طبيزداري آبخ ارشد يكارشناس نامه يانپا ،يالبيس

  .يعبدالرسول تلور :استادراهنما مدرس،
از رودخانـه كـن    يدر بخشـ  يلبر رفتـار سـ   يسانان يها نقش دخالت يبررس ،)1383( حمدم قليزداه، يحاج

 يـت دانشـگاه ترب  ،يـايي و علـوم در  يعـي دانشكده منـابع طب يزداري ارشد آبخ يكارشناس نامه يانپا ،تهران
  . يصادق يدرضاحم :استاد راهنمامدرس، 
(مطالعـه مـورد    حـوزه  يزيخ يلدر شدت س يزآبخ يها حوزه يرنقش ز يينتع ،)1380( حمدم ي،خسروشاه
 :راهنمـا  استاد ،مدرس يتدانشگاه ترب ،دانشكده علوم انساني ياجغراف يرساله دكتر ،دماوند) يزه آبخحوز

  .يانبهرام ثقف
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رودخانه با استفاده از مـدل   يفرع يها در شاخه يالبيحداكثر س يدب سازي يهشب ،)1380( ضافالح، ر ييشقا
HEC_HMS ارشـد   ينامـه كارشناسـ   يـان پا ،ن)(استان گلسـتا  محمدآباد يزمطالعه مورد در حوزه آبخ

 :گرگـان، اسـتادراهنما   يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ،يزداريخ دانشكده مرتع و آبي، ريزداآبخ
  .يعبدالرسول تلور

بـا اسـتفاده از    يلسـ  يبند پهنه ،)1395( محمد ي،زاده نفوت حسنو  اكبر؛ علي ي،جمال نجمه؛ عليشاهي، يخش
-يفصـلنامه علمـ   ،)يـزد منشـاد اسـتان    يـز : حوضه آبري(مطالعه مورد دخانهرو يلتحل يدروليكيمدل ه
  .77-96 ): 16( 53 ،ياييجغراف يفضا يپژوهش

با استفاده  يلس يبند پهنه ،)1382( باسع سراب، يمحمد يو عل ، رامينراد ي؛ جاللسيد حميدرضا ي،صادق
دارآبـاد   يشـهر  يزمطالعه: حوزه آبخ(منطقه مورد  ياييو سامانه اطالعات جغراف HEC_RASافزار  از نرم

  خزر. يعيو منابع طب ينامه علوم كشاورز پژوهش ،تهران)
  . 33 يوار،مجله نكشور،  يسازمان هواشناس يالبي،و ابزار آن در دشت س يريتمد ،)1376( احمدرضا يه،غواص

لح، ج چهـارم، ص  مس يروهاين ياييانتشارات سازمان جغراف ،)1384( كشور يها رودخانه ياييفرهنگ جغراف
46-41.  
بـا اسـتفاده از    رود ينـه رودخانـه زر  يالبس يبند پهنه ،)1392( علي يي،رضاو  علي يدي،حسن؛ رش ي،لشكر

  .51-68 ): 3(13 ين،دانش زم يها مجله پژوهش ،GISيطدر مح HEC_RAS يدروليكيمدل ه
 GISياييجغراف يسامانده يستمسبا استفاده از  يالبس يبند )، پهنه1386( ورجت ي،سبزوار و ضامحمدپور، ر

ـ   آغاج در استان فـارس)،   از رودخانه قره ي: قسمتي(طرح مطالعات  GIS يشهمـا  ينمجموعـه مقـاالت اول
  شهريور. 5و  4، آمل ،يشهر

  نفوس و مسكن يعموم يسرشمار ،)1395( يران،مركز آمار ا
وقـوع   يفراوان يبررس ،)1390( محمود نژاد، يبحبو  ايوب محمد ي،محمد؛ حسين روشان،؛ ونسي فر، يدينو

 يملـ  يشهمـا  ين). هفتمـ غربي يجاناستان آذربا ياندواب،(شهرستان مرود ينهدر حوضه رودخانه زر يلس
  .يبهشتارد 8و  7اصفهان.  يدانشگاه صنعت يعيدانشكده منابع طب ،يزداريآبخ يعلوم و مهندس
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