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 چکیده

شوند که همه ساله موجب خسارات جانی و ترین بالیای طبیعی محسوب میترین و مخربفراوانها جزو سیالب

 هاو ساخت و ساز در حریم رودخانهای های رودخانهانسان در سیستم به دلیل دستکاریشوند. مالی سنگینی می

ای در جهت کاهش ازهرسترین اقدامات غییکی از مهم در این رابطه، خسارات سیالب دارای روند صعودی است.

های مکانی است. در این ریزیو استفاده از آنها در برنامه سیلبندی خطر های پهنهتهیه نقشه خسارات سیالب

تحقیق خطر سیالب در حوضه آبریز نیرچای واقع در استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، از مدل 

HEC-HMS همخیز و از منطق فازی به منظور رویهای سیلب و شناسایی پهنهروانا -سازی بارشبرای شبیه-

دهنده کارایی باالی مدل سازی نشاننتایج شبیهاستفاده شد.  و تهیه نقشه خط سیالبهای موضوعی گذاری الیه

HEC-HMS تبدیل باشد. های پیک سیالب میرواناب حوضه آبریز نیرچای و برآورد دبی -سازی بارشدر شبیه

بیشترین ارتفاع رواناب و باشد. بیشتر در کنترل شیب و کاربری اراضی مینیرچای در سطح حوضه بارش به رواناب 

های باالدست است. این امر به دلیل شیب زیاد، نفوذپذیری اندک خاک، های پیک حوضه نیرچای در زیرحوضهدبی

در نشان داد که با استفاده از منطق فازی ای موضوعی هترکیب الیهباالست.  CNفراوانی سطوح غیرقابل نفوذ و 

ها عمدتا اند. این پهنههای با خطر بسیار باالی وقوع سیالب واقع شدهدرصد از سطح حوضه در پهنه 6/8حدود 

عرض بودن دره و شیب کم همیشه در این اراضی به علت کمباشند. منطبق بر دشت سیالبی رودخانه نیرچای می

اند. این امر باعث های منطقه مطالعاتی در پایین دست حوضه مستقر شدهاکثر سکونتگاهمعرض سیالب هستند. 

 افزایش مخاطرات ناشی از سیالب شده است. 

 پوشانی فازی، نیرچای(، همGIS، سیستم اطالعات جغرافیایی )HEC-HMSسیالب، مدل واژگان کلیدی: 
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  مقدمه -1 -1

قابل توجه در سراسر جهان  خسارتدهند و باعث یقرار م یرها نفر را تحت تاثیلیونها ساالنه مو بحران یابال

 یبر زندگ یردر سطح جهان از لحاظ تاث یعیطب بالیای ینبارترفاجعه ینبها در یالبشوند. به طور خاص، سیم

 بالیایتحت تاثیر  ی کهدرصد از افراد 55 هاسیالبته، . به عنوان مثال، در دو دهه گذشباشندمیانسان و اقتصاد 

 انداختصاص دادهبه خود را  یاقتصاد یهایاناز ز یاسهم عمده وشوند شامل میرا  اندقرار گرفتهطبیعی 

(Revilla‐Romero et al., 2015 .)هایفوران ،های، سونامهالرزه ین)زم یزیکیژئوف یایبال یاگر چه فراوان 

)عمدتا  اقلیممربوط به  یدادهایرواما  اندمانده یسال گذشته عموما ثابت باق 20( در یاتوده حرکاتو  یآتشفشان

 یعی،طب یایبال یدمیولوژیاپ بر روی یقاتمرکز تحق) اندیافته یشافزا ی( به طور قابل توجههاو طوفان هایالبس

های . بین سال(2015، (CRED, UNISDR) 1یعیطب یایکاهش بال یسازمان ملل برا یالملل ینب یاستراتژ

توسط پایگاه در سراسر جهان(  6873)در مجموع درصد از تمامی بالیای ثبت شده  43ها ، سیالب2013و  1994

، خطر در این پژوهش (.Sapir et al‐Guha. ,2017)شوند را شامل می DAT-EM 2رویدادهای اضطراری داده

گیرد. در این رابطه، در فصل واقع در استان اردبیل مورد ارزیابی قرار میحوضه آبریز نیرچای سطح سیالب در 

 شود.پرداخته میحاضر به بیان مساله، اهداف، فرضیات، پیشینه و چارچوب نظری تحقیق 

 بیان مساله -2 -1

آوری و نواحی ساحلی، آثار بسیار زیان هاشود که با زیرِ آب بردن زمینای گفته میسیالب غالبا به پدیده

ای دارد. هجوم سیالب باعث از گذارد. مسائل مربوط به سیالب، گوناگون بوده و طبیعت بسیار پیچیدهبرجای می

شود. عالوه بر آن، ها و راه آهن میمدن خسارات جانی و اخالل در استفاده از بزرگراهبین رفتن امکانات، وارد آ

سیالب مانعی برای زهکشی موثر و استفاده اقتصادی از اراضی برای اهداف کشاورزی و صنعتی است. به دلیل وقوع 

                                                 

 

1 - Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, UN International Strategy for Disaster Reduction 

2 - Emergency Events Database EM‐DAT 
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افتد و نهایتا اتفاق میهای عظیمی در سطح حوضه ها، فرسایشجریان یا رواناب زیاد در حوضه آبریز رودخانه

نشین و انباشته شدن رسوب است )گش، آورد که ناشی از تهای را در پایین دست بوجود میمشکالت عدیده

 Proverbs andباشند )میبالیای طبیعی ترین ها از لحاظ بزرگی و اثرات انسانی مخربسیالب(. 5: 1377

Soetanto, 2004: 1 درصد از رخدادهای  40-20ها حدود سایر بالیای طبیعی، سیالب(. به طوریکه، در مقایسه با

نفر در  390000( حدود 1988 -1977در یک دوره ده ساله ) (.Sene, 2008: 8شوند )گزارش شده را شامل می

در  %16مربوط به زلزله و  %26این آمار مربوط به تلفات سیل،  %58اند که ته شدهاثر بالیای طبیعی در جهان کش

(. به همین دلیل، سازمان ملل متحد با 35 -38: 1386طوفان و بالیای دیگر بوده است )حسینی و مطلبی فر، اثر 

ترین بالیای طبیعی قلمداد کرده است. مختلف جهان، سیل را در زمره جدی مدت از نقاطتوجه به آمارهای دراز

باشند )سازمان خسارات این بلیه مصون میدهد که فقط تعداد معدودی از کشورها بطور جدی از آمارها نشان می

 (. 6 -7: 1380مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

دهند که خطر وقوع سیالب در طی زمان افزایش یافته است، بخصوص از زمانیکه آمارهای مختلف نشان می

ونی در این های سیالبی را صادر کردند و حتی رشد تجاری و مسکبسیاری از کشورها مجوز ساخت و ساز در دشت

ها توسط انسان اشغال (. درواقع، هنگامی که منطقه حریم رودخانهKusky, 2008: 61مناطق را تشویق نمودند )

های (. ازاینرو، با توسعه بیشتر دشتWohl, 2000: 5شوند )رسان میها بسیار خطرناک و آسیبشود سیالبمی

 :Hyndman and Hyndman, 2009شوند )زیادتر میها نیز های مربوط به سیالبسیالبی، تلفات و هزینه

ها و مطالعات نشان داده است که علت افزایش خسارات سیالب در دنیا، افزایش تکرار و یا بزرگی بررسی(. 334

-ترین نقش را داشته است. لذا تدوین برنامههای سیالبی مهمها نبوده، بلکه استفاده گسترده از اراضی دشتطغیان

برداری بهینه با اعمال اقدامات مدیریتی متناسب با کلیه عوامل دخیل در هدف مهار و کنترل و بهره ای جامع با

 (.90: 1387یابد )رضوی، ای ضرورت میهای منطقهایجاد سیالب

-توان جلوی رخداد آن را گرفت اما با اقداماتی میناپذیر است و با اینکه نمیای اجتنابوقوع سیالب پدیده

(. در این Proverbs and Soetanto, 2004: 9را به حداقل رساند ) آنرات و اختالالت ناشی از توان خسا
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-Committee on Riskشوند )ریزی، عوامل مهمی محسوب میبندی و برنامهزمینه،کنترل کاربری اراضی، پهنه

Based Analysis for Flood Damage Reduction, 2000: 31 علل مختلف و موثر در (. ازاینرو، با توجه به

ها جلوگیری ها، اقدامات و راهکارهای علمی و عملی، از وقوع بسیاری از سیلروز سیالب، می توان با اعمال روشب

بندی سیل و به هایی که نتوان از وقوع آنها جلوگیری کرد، با انجام اقدامات مختلف از جمله پهنهکرده و در سیل

گیر، خسارات ناشی از آن را کاهش داد )زینی وند و همکاران، رای مناطق سیلیین کاربری مناسب بدنبال آن تع

ها و اثرات مندی را در رابطه با طبیعت سیالببندی سیل اطالعات ارزشهای پهنهنقشه(. بنابراین، 14-1: 1385

ر سیل و تسهیل دهند. در نتیجه امکان ارسال هشدارهای مناسب در مواقع خطاراضی دشت سیالبی ارائه می آن بر

اراضی، نواحی  بندی سیل به منظور کنترل کاربری و توسعهکنند. در پهنهعملیات امداد و نجات را فراهم می

بندی برای مشخص شدن میزان هشوند. پهنهای متفاوت تقسیم میهایی با خطرپذیریدشت به قسمتسیالب

های ی برای بیمه سیل و ایجاد محدودیتنواح خطرپذیری به سیالب برای استفاده کنندگان محتمل، شناسایی

های ناشی از آن وجود تی قدرت الزم برای اعمال محدودیتباشد و بایسباری کاربری در مناطق خطرپذیر میاج

 (. 153 -169: 1386داشته باشد )ولیزاده، 

نیر استان  چای( واقع در شهرستاندر این تحقیق، خطر وقوع سیالب در حوضه آبریز نیرچای )آغالغان

-حوضه آبریز نیرچای به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در دامنه. گیردمیاردبیل مورد تحلیل فضایی قرار 

توان به سیالب در این زمینه میباشد. های جنوبی سبالن از پتانسیل باالیی برای وقوع سیالب برخوردار می

به را به اراضی کشاورزی، روستاها و شهر نیر وارد ساخت.  خسارات زیادی اشاره کرد که 1396فروردین ماه سال 

همین دلیل، ضرورت دارد که رخداد آن از نظر فضایی مورد تحلیل قرار گرفته و از این طریق نسبت به کاهش 

های با خطر باالی رخداد تواند منجر به شناسایی پهنهنتایج حاصل از این تحقیق می خسارات آن اقدام شود.

  ریزی و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.شده و از این طریق در موضوعات برنامهسیالب 
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 اهداف تحقیق -3 -1

 توان به شرح ذیل بیان داشت:را می پژوهشترین اهداف این مهم

 ترین متغیرهای موثر بر وقوع سیالب در حوضه آبریز نیرچایشناسایی و تعیین مهم -

بندی و تحلیل فضایی مخاطره سیالب در حوضه آبریز و منطق فازی در پهنه HEC-HMSکاربرد مدل  -

 نیرچای

سیالب در سطح حوضه  های با بیشترین احتمال خطرتهیه نقشه خطر وقوع سیالب و شناسایی پهنه -

 آبریز نیرچای

 فرضیات تحقیق -4 -1

 دارند.  نیرچای زیحوضه آبر البیبر رخداد س یادیز ریتاث یمورفومتریک یرهایمتغ -

بندی خطر وقوع سیالب در ترکیب با منطق فازی از کارایی باالیی در پهنه HEC-HMSنتایج مدل  -

 باشد.حوضه آبریز نیرچای برخوردار می

 های با خطر باالی وقوع سیالب واقع شده است.شهر نیر در پهنه -

 پیشینه پژوهش -5 -1

را از دیدگاه عوامل طبیعی از جمله خصوصیات  (، عوامل موثر در ایجاد و تشدید سیالب1383داورزنی )

خیز را در سطح حوضه مورد های سیلژئومورفولوژیک در حوضه داورزن مورد تحقیق و بررسی قرار داده و پهنه

 Indexو  Boolean Logic ،Fuzzy Logicدر قالب مدل های مختلف  ILWISنظر با بکارگیری نرم افزار 

Overlay.تعیین نموده است ، 

های هیدرولوژیکی و با رود با استفاده از مدلسیل را برای حوضه طالقانبندی خطر (، پهنه1385ابی )وه

انجام داده است و محدوده و میزان اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی را  ILWISافزار های نرماستفاده از قابلیت
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ساله  100و  50، 25، 10، 5های ره بازگشتافتاد برای سیالب با دوکه در صورت وقوع سیالب به مخاطره خواهند 

 مشخص کرده است.

های آبخیز ناحیه غربی خزر، نقش عوامل مورفومتری و اقلیمی موثر (، برای حوضه1387المی و ثقفیان )اس

لف را با استفاده از روابط های مختگونگی تغییرات آن در دوره بازگشتای و چهای اوج سیالب لحظهدر برآورد دبی

ای به روش رگرسیون چند متغیره و شاخص سیل مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که منحنی های همنطق

درصد و نیز حوضه های با بارش بیش از  35تا  25درصد و  25تا  10دبی نسبت به مساحت در دو طبقه شیب 

درصد و طبقه مربوط به  45تا  35میلیمتر همواره روند افزایشی دارند. اما این منحنی ها در طبقه شیب  800

ای است باشند. این تغییرات به گونهیک بخش صعودی و یک بخش نزولی می میلیمتر دارای 800بارش کمتر از 

-یش و سپس روند کاهشی را دنبال میکه مقادیر دبی جریان با افزایش مساحت حوضه، تا یک مقدار معینی افزا

 کنند. 

هوا،  های مربوط به توپوگرافی، آب وشامل ویژگیر در سیالب، (، عوامل موث1388نجفی و نصری )

های های منتهی به ایستگاهشش گیاهی و کاربری اراضی زیرحوضههیدرولوژی، خاک، زمین شناسی، پو

هیدرومتری را تعیین و محاسبه کردند. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی نشان داد که عوامل زمان تمرکز با وزن 

درصد، دارای  6/24با وزن  1های درجه درصد و تراکم زهکشی آبراهه 29با درصد، شیب سطح حوضه  9/37

 مورد مطالعه است.های سیالبی در منطقه ن تاثیر در ایجاد و یا تشدید دبیبیشتری

برای بازسازی  HEC-HMSسازی هیدرولوژیکی از روش شبیه یدر پژوهش( 1388امیراحمدی و شیران )

و بررسی و روندیابی هیدروگراف های سیل در آن و نیز برای تحلیل حساسیت دبی سیالبی کرون مدل حوضه 

و مساحت در هر یک از  CNب شامل: شیب، حوضه نسبت به تغییر دو پارامتر قابل مدیریت ژئومورفولوژی در سیال

ها در سیل زیرحوضهدهد نحوه مشارکت . نتایج نشان میکردندها و در گستره منطقی خود استفاده زیرحوضه

ضرورتا تاثیر بیشتری در  اوج بیشتربا دبی های و زیر حوضهها نبوده زیرحوضهاوج با دبی ا متناسب لزوم خروجی

بل کنترل از نظر ها نسبت به متغیرهای قاد. همچنین آنالیز حساسیت زیرحوضهندارن حوضه خروجی سیل
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ها در مقابل تغییرات این متغیرها، رفتارهای متفاوتی رات روندیابی، زیرحوضهدهد که با اعمال اثمدیریتی نشان می

 اند. داشته

و کالرک  SCSبه مقایسه سه روش اشنایدر، روش هیدروگراف واحد  یدر تحقیق(، 1388چیداز و همکاران )

. در مرحله بعد، تحلیل حساسیت مدل نسبت به ندپرداختحوضه آبریز کسیلیان در برآورد هیدروگراف سیالب 

افزار در نرم HECGEO-HMS. در این تحقیق، با استفاده از الحاقیه دادندمورد بررسی قرار را پارامترهای مختلف 

ARC/VIEW تعداد شش زیر حوضه انتخاب شد. با تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز به مدل در سیستم ،

در بخش انتقال  SCSاطالعات جغرافیایی، روش شماره منحنی در بخش تلفات، روش شبیه سازی هیدرولوژیکی 

اختالف کمتر بین دبی  و روش ماسکینگام برای روندیابی سیل برگزیده شد. در این بررسی، با توجه به درصد

به عنوان روش مناسب انتخاب شد.  SCSها، روش هیدروگراف واحد تی و محاسباتی و بررسی هیدروگرافمشاهدا

رترین عامل بر مدل زمان های مختلف نشان داد که تاثیرگذادل نسبت به پارامترهم چنین تحلیل حساسیت م

ها در ها، نقش کلیه زیر حوضهحذف متوالی زیرحوضها استفاده از روش باشد. در این تحقیق، بتاخیر می

بندی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد میزان مشارکت زیر خروجی تعیین و بر اساس آن اولویتهیدروگراف سیل 

 حوضه ها در سیل خروجی با مساحت آنها رابطه مستقیم ندارد.

ای به منظور تعیین پتانسیل تحلیل خوشه های آماری تحلیل عاملی و(، از روش1389میدوار و کیان فر )ا

ها را متغیر زیرحوضه 28های استفاده کردند. بدین منظور داده های حوضه آبریز کنجانچمخیزی زیرحوضهسیل

-اهه، شیب، زهکشی و رواناب( خالصهپردازش کردند و در قالب پنج عامل اصلی )شکل، آبر SPSSتوسط نرم افزار 

یزی خترین عامل در سیلمهم 75/9آمده بیانگر این است که عامل شکل با مقدار ویژه  سازی کردند. نتایج بدست

، 45/3، 55/6آید. عوامل آبراهه، شیب، زهکشی و رواناب به ترتیب با مقدار ویژه حوضه مورد مطالعه به شمار می

 گیرند.های بعدی قرار میبه ترتیب اولویت در رتبه 26/2، 51/2

( در پژوهشی سعی کردند تا نواحی با بیشترین خطر رخداد سیالب در حوضه 1391)قنواتی و همکاران 

فرحزاد را با استفاده از مدل فازی تعیین کنند. در این زمینه الیه های اطالعاتی مربوط به شیب، انحنا پروفیل و 
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استفاده قرار گرفته است. در ها و کاربری اراضی مورد پالنیمتریک، ارتفاع، تراکم زهکشی، فاصله از آبراهه، لندفرم

گیری نواحی با خطر بسیار باال در پایین دست حوضه و منطبق بر دره اصلی بندی خطر سیلنقشه نهایی پهنه

کیلومترمربع است.  29/14فرحزاد هستند. بیشتر مساحت منطقه مربوط به نواحی با خطر بسیار کم با مساحت 

اند. ع گردیدهای واقدرصد و واحدهای دره 20-0های بین گیری بسیار باال در شیب اغلب نواحی با خطر سیل

ری از آبراهه فرحزاد واقع مت 130-0متر است و بیشتر در فاصله  2650-2300ارتفاع این سطوح اغلب بین 

گیری سیل های با خطرای هستند. پهنهها دارای پوشش درختی و درختچهاند. سطح وسیعی از این پهنهگردیده

درصد را شامل  40-20های بین ند. این نواحی شیبگیری بسیار باال هستهای با خطر سیلباال در اطراف پهنه

 شوند.می

-HECرواناب  -بارش یکیدرولوژیاز مدل ه دنکیا زیحوزه آبخ البیس نیبه منظور تخم (1391شکری )

HMS  یواسنج اتینسبت به عمل ماندهیمجموع مربعات باق یساز. سپس با استفاده از تابع حداقلکرداستفاده 

که استفاده از  دهندینشان م جی. نتانمود یاعتبارسنج ی راحاصل از مرحله واسنج جینتا تیو در نها کرداقدام 

و  ی( با استفاده از روابط تجربIa, CNمدل ) یبر برآورد پارامترها هیاعتماد است. تک لقاب ریغ یمدل بدون واسنج

را  یشده به بار خواهد آورد و ضرورت واسنج سازیهیو شب ایرواناب مشاهده نیب یفیمعمول تطابق ضع هایروش

شده  سازیهیو شب ایهاوج آبنمود مشاهد یمدل اختالف دب یو اعتبارسنج ی. در مرحله واسنجکندیاثبات م

 جی. نتاباشدیم 82/0 یو برآورد یمشاهدات یآبنمودها نیا نیب نییتب بیو ضر باشدیدرصد م 10همواره کمتر از 

 یاعتبارسنج جیدارد و نتا البیاوج س یمدل مذکور در برآورد رواناب و دب ییشده داللت بر کارا یمدل واسنج

شده  سازیهیو شب ایحجم رواناب مشاهده نیاختالف ب رای. زباشدیرش نمیمدل در ارتباط با حجم رواناب مورد پذ

 .باشدیدرصد م 31از  شیب

 رواناب -، مدل بارش(RPGش )استفاده از مدل آماری تولید بار با یدر تحقیق (1391شرافتی و ذهبیون )

HEC-HMS   زمانی توزیع الگوی نظیر رواناب - روش مونت کارلو، عدم قطعیت متغیرهای ورودی مدل بارشو 

مانند جریان پایه، تلفات  HEC-HMS واقعه تک رواناب - بارش، عمق بارش، مدت بارش و پارامترهای مدل بارش
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. یکی دیگر از موارد بررسی شده در این تحقیق، نحوة انتشار و چگونگی کردندارزیابی را و هیدروگراف واحد 

های مختلف است. نتایج گزینهدر  HEC-HMS همبستگی عدم قطعیت متغیرهای ورودی و پارامترهای مدل

عدم قطعیت بیشینه و حجم سیالب، ناشی از عدم قطعیت مدت بارش، الگوی دهد که بیشترین تأثیر بر نشان می

 .توزیع زمانی بارش و تلفات است

-HEC از مدل  استفاده ر باتاال رودخانه آبریز حوضه سیالب برآورد ( به1392زاده )امامقلی و جعفرنیا

HMS منطقه بارش هایتوگراف و شده اندازه گیری های سیالبداده از مدل کردن کالیبره . برایپرداختند 

 مدل دارند کهبیان می .است داشته اندکی اوج خطای دبی بینی پیش که داد نشان تحقیق نتایج کردند. استفاده

-پیش برای توانمی مدل این بنابراین. دارد منطقه سیالب اوج دبی بینی پیش در خوبی بسیار توانایی شده یاد

  .گردد استفاده منطقه سیالب بینی

سازی هیدروگراف در شبیه HEC-HMS( به بررسی کارایی مدل هیدرولوژیک 1394مرادنژادی و همکاران )

در این مطالعه، برای تهیة نقشة شمارة منحنی و ورود اطالعات مدل های آبریز جنگلی خیرود پرداختند. حوضه

و تصاویر  ArcGIS افزارنرم، HEC-GEOHMSه ، از الحاقیHEC-HMSه فیزیکی حوضة آبخیز خیرود به برنام

های حداکثر بارش روزانة ایستگاه شد. همچنین به منظور آنالیز آماری دادهاستفاده  Google Earth ایماهواره

  SPSS ،Excel،Easy Fitی افزارها، از نرمHEC-HMSه سنجی، برای ورود مدل هواشناسی حوضه به برنامباران

سال  100و  50، 25، 10، 5، 2های وگراف سیالب با دورة بازگشتشد و هیدر استفاده  Curve Expertو

های هیدرومتری ایستگاه خیرود، بین سه واقعة نهایت برای واسنجی مدل پس از بررسی دادهسازی شد. درشبیه

متناظر جهت واسنجی و اعتبارسنجی، دو واقعه جهت واسنجی و یک واقعه جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شد. 

شده، مورد سازی دبی اوج سیالب در حوضة مطالعهاز واسنجی آن برای شبیهپس   HEC-HMS مدل کارایی

 .تأیید است

-HECهای ( به منظور تخمین رواناب مناطق فاقد آمار از تلفیق مدل1395طاهری تیزرو و همکاران )

HMS  وGLDAS  .مدل در این تحقیق استفاده کردندGLDASبا مدل هیدرولوژیکی ، WMS/HEC-HMS 
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ن استفاده گردید. در این گیال استان پلرود منطقه رواناب - تلفیق شده و از آن به منظور انجام مطالعات بارش

برای  2006برای واسنجی و سال  2003-2005الت دوره آماری های مشاهداتی ایستگاه طولخصوص از داده

، SCSو  SMA ایج نشان داد که هر دو روشبه کار برده شد. نت SCS و SMA سنجی از طریق دو روشصحت

دهند. ارزیابی نتایج بر اساس نتایج بهتری را ارائه می GLDAS و HEC-HMS در مرحله تلفیق دو مدل

درصد خطا نشان داد که و   Bias ،RMSEی خطا(، Eف )ساتکلی -ضریب نش(، R2تعیین )معیارهای ضریب 

های آبریز جهت تخمین رواناب در نقاط فاقد آمار حوضه مفیدیابزار   GLDAS و HEC-HMS تلفیق دو مدل

 د.خواهد بو

 خیزی و هیدرولوژیکیبه منظور برآورد ارتفاع رواناب و مطالعه وضعیت سیل( 1395زاده و ایمنی )حسین

 -واقعه بارش  5استفاده کردند. به منظور اعتبارسنجی مدل  HEC- HMSرودک، از مدل  -حوضه آبخیز قوچک 

سازی، مقدار دبی مشاهداتی با مقدار دبی محاسباتی هیدروگرافی رودک استخراج و بعد از مدل رواناب از ایستگاه

د نتایج مدل در ارتباط با کارایی مدل مذکور در برآورد رواناب و دبی اوج سیالب مور .مورد مقایسه قرار گرفت

 باشد.درصد می 20دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی بیش از  باشد زیرا اختالف بینپذیرش نمی

(، تاثیر عوامل مورفومتری حوضه را بر شکل هیدروگراف سیل حوضه مورد بررسی قرار داده 1984) 1هارلین

های مورفومتری حوضه رگرسیون چند متغیره با داده –و روابط بین هیدروگراف سیل را با استفاده از همبستگی 

 بویژه منحنی هیپسومتری حوضه مورد تحلیل قرار داده است. 

مدل دشت سیالبی  تحلیلبرای  را GIS-HECالحاقی و  Arcviewترکیبی از  (2001مک لین و همکاران )

های هداد تش سوزی قرار گرفته بود.تاثیر آ تحت 2001 سال این دشت در .پاتارگا در لس آالموس به کار گرفتند

های با کالیبره کردن مدل توسط داده موجود بود. HEC-HMSمدل بارش قبل از آتش سوزی توسط  -رواناب

                                                 

 

1 - John M. Harlin  
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های سیل منطقه دارد و شد که اجرای مدل فوق همخوانی خوبی با داده مشخص 2001بارش در تابستان سال

 سال برای منطقه طراحی شد. 100در دوره برگشت ساعته 6هیدروگراف سیل برای بارش 

سیستم اطالعات  بکارگیری با (2001) 1های آبخیز، استونسازی رفتار هیدرولوژیک حوضهدر زمینه شبیه

-رواناب ارائه نمود. نتایج حاکی از قابلیت این روش در شبیه -یک مدل بارش  HEC-HMSجغرافیایی و نرم افزار 

 .باشدیک حوضه آبخیز میسیالب  سازی هیدروگراف

نتایج  .رواناب پرداختند -سازی بارشبه مدل HMS-HEC(، با استفاده از مدل 2003و همکاران ) 2امرسون

 دهند. را برای واقعه رگبار کاهش می نشان داد که سطوح ذخیره، مقدار پیک جریان

ول در آرژانتین را به منظور برآورد (، ویژگی های مورفومتریک متنوعی از حوضه رودخانه کوالنگ2008) 3یانیا

ه تقسیم های ناگهانی مورد تحلیل قرار داده است. بدین منظور حوضه آبخیز را به هفت زیرحوضخطرات سیالب

ای مانند مساحت، محیط، طول حوضه، بستر رودخانه، ارتفاع و شیب بستر رودخانه اصلی کرده و برخی مقادیر پایه

های رتبه پایین را محاسبه کرده است. نتایج نشان داد که این مقادیر اجازه پیش بینی و بستر تعدادی از رودخانه 

 دهد.های ناگهانی را میتقریبی رفتار حوضه نسبت به سیالب

پرداختند.  تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر میزان رواناب (، به بررسی سناریوهای2009و همکاران ) 4چن

و  2050 منتخب و سناریوی کاربری اراضی آینده برای سال واقعه 7و  HEC-HMSآنها با استفاده از مدل 

 دادند. پایه قرار را به عنوان 2002کاربری اراضی سال 

                                                 

 

1 - Stone 

2 - Emerson 

3 - Maria Yanina Esper Angillieri 

4 - Chen 
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 کاربری اراضی بر رواناب سطحی در حوضه لینواله در (، برای بررسی میزان تاثیر تغییر2011علی محمد )

واقعه  5بعد از واسنجی و اعتبارسنجی مدل برای  .استفاده کرد HEC-HMSپاکستان از مدل بارش رواناب 

استفاده از زمین در آینده واسنجی کردند. در  در محدوده مطالعه شده، مدل را برای سناریوهای مختلف بارندگی

صد در 100تا  6/51اراضی، رواناب کل بین  نشان دهنده این امر بود که در آینده با تغییر کاربری نهایت نتایج

 یابد. می افزایش

حداکثر سیل  ( بهPMPحداکثر بارش محتمل ) (، برای  ردیابی تبدیل2012) 1و تانمانیتینگ سان چالی 

-HECکند، از نرم افزار از تاج سرریز عبور می و ردیابی آن در مخزن سد وقتی که جریان سیل( PMF) محتمل

HMS سیل در دشت سیالبی و در منطقه شهرنشین رخ می استفاده کردند. نتایج نشان دادند که بیشترین حجم-

 در منطقه انجام شود.  دهند از این رو باید اقداماتی در خصوص کنترل سیالب

شاخص  سازی مدل گرادیان هیدرودینامیکی وبه وسیله شبیه (،2012و همکاران ) 2هونگ مینگ

شناسی و یندهای اقلیمی، کوهفرا ،HEC-HMS/ RASهای خطرپذیری هیدرولوژیکی و با ترکیبی از مدل

وقوع  کردند و به این نتیجه رسیدند که تغییر اقلیم عامل اصلی های کوئینلینگ ارزیابیهیدرولوژیک را در کوه

 شود.افزایش رخدادهای طوفان رگباری و سیل در منطقه می های مذکور باعثهای عظیم است و کوهسیل

 چارچوب نظری تحقیق -6 -1

 سیل تعریف -1 -6 -1

مجرای رودخانه  یعیحمل طب یتاز ظرف یشکه ب شودگفته می یانیجرهر گونه تراز به  یلسی، به طور کل

 یشناس ینسازمان زم(. OAS, 1999اع مجاور را غرقاب کند )کم ارتف های آن سرریز شده و اراضیاز کناره، بوده

                                                 

 

1 - Tingsanchali & Tanmanee 

2 - Hongming 
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های طبیعی یا مصنوعی یک رودخانه یا ناحیه آب با تراز نسبتا باال که از کناره» را به عنوان یلمتحده س یاالتا

 ,USGSکند )تعریف می« سازدکند و اراضی که در حالت عادی زیر آب نیستند را غرقاب میساحلی سرریز می

 یتاز ظرف یشرودخانه ب دبیکه در آن  شود یفتعر یدرولوژیکیه وضعیت یکبه عنوان تواند می سیل(. 2007

 جریان سرریز. ارتفاع کندرا غرقاب می درهکف از  یو بخش شودسرریز می مازادو آب  گرددمی کانال یساز یرهذخ

آن مرتبط است. در هر محل  فراوانیکه به نوبه خود با  ،دارد یبستگ یلبه اندازه سشدگی گستره غرقابو 

و معمول  یدهپد یک یلهستند. س یعکوچکتر شا یهایلدهند و سیبزرگتر به ندرت رخ م یهایالبمشخص، س

 یهایالبهستند، س یتمعموال پرجمع هاهای رودخانهکناره که از آنجارودخانه است، اما  یک یبرا قابل انتظار

رودخانه ها عموما در (. Alcántara-Ayala and Goudie, 2010: 97) هستند زاخطر مولفه یک یبزرگتر دارا

طبیعی خود دستخوش تغییر و تحوالت مستمر می باشند. از دیدگاه ریخت شناسی، تغییر در روند تکوین و تکامل 

و برقراری  ها به منظور نیل به تعادل نهاییمشخصه های هندسی و راستای مسیر، بخشی از مراحل تکامل رودخانه

ها و دهی رودخانهکلشود. وقوع سیالب از جمله فرایندهای طبیعی مهمی است که در ششرایط پایدار تلقی می

-(. بنابراین، سیالب90: 1387کند )رضوی، ای را ایفا میفتاری آن نقش عمدهبرقراری توازن و تعادل در الگوهای ر

 (.Wohl, 2000: 3باشند )ای میها جزء الینفک دینامیک هر مجرای رودخانه

 انواع سیالب -2 -6 -1

 یهایزممکان یقکه از طر هستند یاز حد یشب یاز بارندگ یناش ایرودخانه یهادر اکثر حوضه هابیالس

، به خصوص در یخ وتوانند از ذوب برف یبزرگ م یهایالبس ،در مناطق سرد .ندشویم یجادا یجومختلف 

 بیالس ،شوندکشی میی که به ساحل زهیهارودخانه امتدادکه در  یشوند در حال ایجادباران،  رشبا با یبترک

-فاجعهاز شکست  ینها همچنیالبباشد. س مرتبططوفان ناشی از  امواج بلند یدادهایممکن است با رو گسترده

گدازه  اتیانجر ،های یخچالیرفتیخ یخ، ی ایجاد شده توسطسدها) یعی)مخازن( و طب یمصنوعهای دریاچه یزآم

(. در حالت کلی، Alcántara-Ayala and Goudie, 2010: 111)شوند یم ایجاد( هالغزش ینو زم یآتشفشان

 (.382-380: 1396)فوکس و همکاران،  بندی نمودتوان به شرح زیر طبقهها را بر اساس منشا میسیالب
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 ایهای رودخانهسیل -1 -2 -6 -1

ها( یا درازمدت بارش شدید باران در به طور کلی این نوع سیل نتیجه یک دوره نسبتا طوالنی )روزها یا هفته

شود. گاهی اوقات نیز بارش باران با ذوب برف موجود در سطح زمین ترکیب شده و وسیع ایجاد می هایپهنه

شود، شود. برخی اوقات درنتیجه بارش طوالنی مدت و نفوذ آن، زمین حوضه به تدریج اشباع میموجب سیل می

)در یک شرایط مشابه شود در این حالت گنجایش خاک برای ذخیره آب کم شده و تداوم بارش موجب سیل می

-های سیالبی و درهتواند در خاک نفوذ کند(. در دشتزند و آب بارش نمیدهد که زمین یخ میسیل زمانی رخ می

های تنگ فقط نوار باریکی در گیرند. اما در درهتری تحت تاثیر سیل قرار میهای وسیع و باز، مناطق گسترده

هایی عمق آب افزایش یافته و سرعت جریان بسیار ند، در چنین درهگیرهای غالبا هولناک قرار میمعرض سیل

 باالتر است.

 ایهای لحظهسیل -2 -2 -6 -1

ای کوچک و ای که اغلب حوضههای محلی و دورهخشک و در رودخانهاین نوع سیل در مناطق خشک یا نیمه

محدود ایجاد شده و به طور معمول  دهد. آنها درنتیجه بارش شدید باران در یک منطقهپرشیب دارند روی می

ای یک شروع بسیار های لحظهآیند. سیلهنگامی که شدت بارندگی بیش از سرعت نفوذ آب باشد به وجود می

-های لحظهبینی سیلیابند. پیشسریع داشته و اغلب با عبور یک موج طوفانی از محدوده آبراهه رودخانه پایان می

و فضایی آن محدود بوده و زمان وقوع آن نیز بسیار کوتاه است. لیکن آنها پتانسیل ای بسیار مشکل است زیرا قلمر

 بسیار زیادی برای تخریب دارند.

 سیل ناشی از شکست سدها -3 -2 -6 -1

نفر  2200شود. به عنوان مثال، بیش از ای و ناگهانی میهای لحظهشکست سدها نیز منجر به وقوع سیل

در پنسیلوانیا جان باختند. در این واقعه، سد قدیمی فورک جنوبی  1889در سال  درنتیجه وقوع سیل جانستون
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مایل در ساعت از شهر عبور  40میلیون تن آب با سرعت  20درنتیجه بارش سنگین باران شکسته شد و حدود 

 پر یک سد موجلغزش بزرگ و وارد شدن آن به یک مخزن نیمهدرنتیجه حرکت یک زمین 1963کرد. در سال 

ای(. این موج از روی دیواره سد وایونت در شمال ایتالیا عبور کرد. سای عظیمی را ایجاد کرد )سونامی دریاچهآسیل

ای ایجاد شده به پشت سد منتقل شده و در هر چند در این رویداد سد مذکور جان سالم به در برد، اما سیل لحظه

 نفر شد. 3000پایین دست موجب مرگ بیش از 

 یخچالیدریاچه شکست سیل ناشی از  -4 -2 -6 -1

توانند ، میاندی یخی یا سدهای یخرفتی تشکیل شدههای مناطق مجاور یخچالی که در پشت سدهادریاچه

تواند به های پایین دست خود محسوب شوند. شکست سد یخرفتی یا سد یخی میخطر بزرگی برای سکونتگاه

ها اغلب دارای دبی بیش از چند هزار مترمکعب در ثانیه بوده و ل. این سیمنجر شود سیل انفجاری کاتاستروفیک

 1725کنند. وقوع سیل کاتاستروفیک سال های یخرفتی را به همراه خود منتقل میمعموال حجم زیادی از رسوب

 نفر از اهالی روستای آنکاش در کوردیلرا بالنکای کشور پرو کشته شوند. 2000تا  1500موجب شد که 

 در مقیاس حوضه زهکشی عوامل موثر بر سیالب -3 -6 -1

 یهایژگی، واست بر روی هیدرولوژی جریان یاساس کنندهعامل کنترل یک یکه حوضه زهکش ییاز آنجا

 کنندهکنترلهیدرولوژیکی  ی. فاکتورهاگیرندمیقرار  یزآبر حوضه یاسدر مق مختلفی عوامل یرتحت تأث یالبس

 یشناسین( زم3) ،دامنهخاک  پذیری( نفوذ2) ی،شبکه زهکش ومتری( مورف1عبارتند از: ) یالبرواناب و س یدتول

 یط( شرا5و ) ،کاربری اراضیو  یاهی( پوشش گ4، )زمین سطح یریپذیشو فرسا تکتونیک، ساختمان مرتبط با

در  یمهم هایکنترل ناهمواری )پستی و بلندی(و  حوضهاندازه  ،زهکشیحوضه  ی. مورفولوژاقلیمی -هواشناسی

 Alcántara-Ayala and) هستند یلس یکو پ یدروگرافزمان تمرکز، شکل ه قبیل از یالبس یدرولوژیه

Goudie, 2010: 113 .)  ،د.نشوتشریح میبرخی از عوامل موثر در بروز و یا تشدید سیالب در ادامه 
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 بارش -1 -3 -6 -1

 رواناب یاها در رودخانهباعث رواناب باال است که مدت  یطوالنو  ینبارش باران سنگ هایالبس یعلت اصل

کوتاه مدت  یهادوره طیدر  یدشد یبارندگ یگر،د طرف. از شودمی اندک پستی و بلندیبا در مناطق  یسطح

 یهادرهسراسر در شدید  1ایهای لحظهسیالب و یو ناگهان یعتواند رواناب سر یم هاهوریکانو  هاطوفان ناشی از

انسان  اموالو  یبه زندگ جبران یرقابلغ خساراتمنجر به  هایالبانواع س یربا سا یسهکه در مقا ایجاد کندرودخانه 

ترین عامل وقوع سیل است )زاهدی و ریزش باران های شدید، اساسیبنابراین،  (.Few et al., 2004) شود یم

هایی است که به صورت رگبارهایی با شدت عظیم بارانهای (. منشا بسیاری از سیالب139: 1387بیاتی خطیبی، 

دهند. وقوع این رگبارها وابسته به زیاد، تداوم نسبتا طوالنی، تکرارهای مداوم و یا در سطح وسیع حوضه رخ می

از جمله موثرترین (. 79: 1387شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه و معموال تابع عوامل هواشناسی است )رضوی، 

 :هوایی میزان بارش و خصوصیات آن در منطقه است مشخصات آب و

نوع بارش: بسته به درجه حرارت محیط، بارش ممکن است به صورت باران، برف، تگرگ و یا حالت بینابین  -

باشد. احتمال وقوع سیالب در حالت بارش به فرم برف کمتر و تگرگ بیشتر خواهد بود. گاهی بارش باران باعث 

ها به سرعت در مناطق مرتفع حوضه شده و به علت باال بودن ظرفیت گرمایی باران، برفهای موجود ذوب برف

 (.60و  59: 1388)حافظی مقدس و غفوری،  شودده و سیالب مهیبی ایجاد میذوب ش

باشد. با رژیم باران: منظور از رژیم باران پراکندگی بارش در طی سال در منطقه معین جغرافیایی می -

ای توان تعیین نمود. مثال ممکن است در منطقهارندگی در یک منطقه، زمان تقریبی سیالب را میبررسی رژیم ب

                                                 

 

1 - flash floods 
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این بارش اتفاق افتد، بدین  %5متر در طی یک سال باران نازل شود، ولی طی چهار ماه معین کمتر از میلی 2000

 د. کشور ایران از نظر آب و هوایی توان گفت که در طی این چهار ماه سیالبی در منطقه رخ نخواهد داترتیب می

Spatial Analysis of Flood Hazard in Nirchay River Basin Using HEC-HMS 

Model With Emphasis on Effective Geomorphologic Variables Role in Flooding  
 
 

Fariba Sfandyary Darabad 

Mansour Kheirizadeh Arough 

Masoud Rahimi 
 

Abstract 

Floods are one of the most abundant and destructive natural disasters that every year 

are caused heavy losses of life and property. Due to human activity in river systems 

and construction in rivers, flood damage has an upward trend. One of the most 

important actions to reduce flood damage is the provision of flood hazard zoning 

maps and their use in spatial planning. In this study, the risk of flood in the Nirchay 

River Basin that located Ardebil province was investigated. For this purpose, the 

HEC-HMS model was used to simulate rainfall-runoff and to identify flood zones 

and fuzzy logic in order to overlay the layers and prepare a flood hazard zoning 

map.The simulation results show the high performance of the HEC-HMS model in 

simulating rainfall-runoff of the Nirchay River Basin and estimating peak flood 

discharges. Rainfall conversion to runoff at the Nirchay River Basin controlled by 

slope and land-use.The most runoff height and peak flow in Nirchay River Basin are 

located in the upstream sub-basins. This is due to the steep, low permeability soil, 

frequency impervious surfaces and high CN. The combination of layers using fuzzy 

logic has shown that about 8.6% of the surface of the basin are located with a high 

risk of flooding. These zones are located mainly on the floodplain of the Nirchay 

Basin. Due to the Low valley width and low slope, these lands are always at flood 

risk. Most settlements in the study area are located at downstream of the basin. This 

has increased the risk of flooding. 

Keywords: Floods, HEC-HMS model, Geographic information system (GIS), Fuzzy 

overlays, Nirchay Basin. 
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