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  HEC-RASیک بعدی و دو بعدی  هایمدلپهنه بندی سیالب با استفاده از 

 )مطالعه موردی رودخانه دوغ استان گلستان(

 

  3شعیب حسن زاده  ،2جعفر یزدی ،1علی حکم آبادی

 

 ، دانشگاه شهید بهشتیهای هیدرولیکیآب و سازه دانشجوی کارشناسی ارشد .1

 زیست، دانشگاه شهید بهشتیو محیط ، آبمهندسی عمران دانشکدهاستادیار  .2

 دانشگاه شهید بهشتی های هیدرولیکی،آب و سازه شددانشجوی کارشناسی ار .3

 خالصه

مخرب قرار گیرد و تلفات جانی و مالی سیل به نحوه چشمگیری  هایسیالبمناطق کشور در معرض تهاجم  بسیاری ازفراوانی وقوع سیل در چند دهه اخیر باعث شده است که      

 اند. برای این منظور،انجام شده است و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده HEC-RASبندی سیالب با استفاده از مدلهای یک بهدی و دوبعدی پهنه افزایش یابد. در این تحقیق

بندی پهنه هاینقشهمطالعه موردی انتخاب شده است و  به عنوان بسیال پذیری نسبت بهآسیب وخیزی از نظر سیلبا توجه به اهمیت منطقه  در استان گلستان بخشی از رودخانه دوغ

ر بوده و بر ضرورت استفاده نتایج حاکی از تفاوت قابل مالحظه دو روش نسبت به یکدیگ .با یکدیگر مقایسه شده است در حالت یک بعدی و دو بعدیهای مختلف در بازه آنسیالب 

 سازی دوبعدی بجای یک بعدی تاکید دارد.از مدل

 HEC-RASکلیدی: سیل، پهنه بندی سیالب، رودخانه دوغ،  کلمات

 

 مقدمه .1

 حریم به هاتعدی از بسیاری[. 1] ددگرمی غرقاب معین بازگشت دوره با سیالبی در که شودمی گفته آن مجاور حاشیه یا رودخانه اراضی از سطحی به سیل پهنه      

 لذا. کندمی ترآماده مخرب را هایسیالب بروز زمینه صورت هر در که گرددمی آب تراز افزایش یا و گیری سیل ظرفیت کاهش باعث مستقیم طور به ،هارودخانه

 حائز اهالی، زیساااتی و های معیشاااتیفعالیت امنیت جهت از که اسااات خساااارات بروز احتمال محدوده و خطر حریم تعیین نحوی به هارودخانه قانونی حریم تعیین

 .گرددمیمحسوب  مهم و پایه اطاعات از عمرانی هایطرح و سیالب مدیریت در سیالب بندی پهنه هاینقشه. بود خواهد اهمیت

 برد: نام را زیر موارد توانمی سیالب بندی پهنه از کاربردهای

 رودخانه بستر و حریم تعیین -الف

 عمرانی هایطرح اقتصادی توجیه و مطالعه -ب

 نجات و امداد عملیات و هشدار و بینیپیش -پ
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 سیل بیمه -ج

سیل و هارودخانه در حریم میزان     ست و حداکثر متر یک حداقل که شودمی تعیین ساله 25 بازگشت دوره با سیالب دبی میزان به توجه با طبیعی انهار و م  متر بی

  .داد کاهش ،برداریبهره وحفاظت  بخش در خصوص به رودخانه کل اهمیت درجه به توجه با توانمی مناطق از بعضی در را رقم این. است گردیده تعیین

ستر تعیین    ست مالکیت تفکیک حقیقت در و مرتبط قوانین و ضوابط به توجه با نیز سطحی هایآب مجاری حریم و ب ستمی که ا سب ابزار یک از بای  جهت منا

اینکه  عالوه مجاری، گونهاین بستر در وسازساخت و رودخانه تصرف بستر و بستر حد به توجه عدم. کرد استفاده حریم و آبگیری حدود تعیین و مجاری سازیشبیه

 .آوردمی وارد هارودخانه این مجاور عمرانی هایطرح و ساکنین و اهالی بر را ناپذیریجبران خسارت سیل وقوع مواقع در ،گرددمی محسوب تجاوز نوع یک

 مشابه حق بیمه فنی محاسبه بیشتر و است نشده بینیپیش سیالب بیمه جهت باشد داشته جانبههمه معیارهای و علمی دقیق محاسبات که متعارفی الگوی ایران در       

 یک از بتوانیم اینکه برای اما. گیردمیانجام  شاادهبیمه هایریسااک سااایر همانند نیز وارده خسااارت پرداخت و هساات غیرمترقبه حوادث و بازرگانی هایبیمه سااایر

 استفاده مورد وارده هایخسارت پرداخت همچنین وبیمه  تعرفه در علمی برآوردهای در دخیل مختلف متغیرهای یبایستمی گردیم مندهبهر علمی و مطلوب الگوی

 این هسااتند، کیفی تعدادی و کمی برخی که قرارداد مورد محاساابه باید را اجزایی بیمه موضااوع بیمه و مورد ماهیت به توجه با ساایالب بیمه مقوله در گیرند، قرار

 اقدامات و پیشااگیری هایسااازه نظیر اجزایی همچنین باشاادمی مساایر و شاایب تراز سااط  و تخریب قدرت و ساارعت - آب دبی و عمق و ساایل بسااتر شااامل اجزاء

سات یا و گذاربیمه که حفاظتی و بازدارنده س سک کاهش و جلوگیری که اندنموده ایجاد دولتی مؤ صان نتیجه در ری سارت نق ستی جانی و مالی خ  در نوعی به بای

سبات شته سهم گر بیمه محا شند دا شده مطالب به توجه با[. 2] با ستورالعملی تهیه و سیل بیمه زمینه در تحقیقات انجام ذکر  مناطق در سیل بیمه نرخ تعیین برای د

 .باشدمی ضروری اراضی گیری سیل نقشه به توجه با کشاورزی و شهری مناطق در هادشت بسیال و سیاسی

 تأساایسااات ایجاد برای ویژه به مختلف اهداف برای کشااور یهارودخانه در ساایالب خطر و ساایالب پهنه تعیین برای متعددی هایبررساای اخیر هایسااال در       

 :به توانمی جمله از که است گرفته صورت هامسیل و هارودخانه مسیر در زیربنایی

 .]3 [پرداختند اترک رودخانه مختلف بازگشت هایدوره برای سیل خطر هایپهنه و آب سط  طولی رخنیم ترسیم (، به1385 توکلی ) و مساعدی    

سلیمانی )        ستفاده با سیل خسارت ارزیابی و خطر بندی پهنه به (، 1386غفاری و   تحقیق این در .پرداختند رود بابل رودخانه روی بر  HEC-GeoRASاز  ا

  ارزیابی و سااایل خطر بندی پهنه به  HEC-GeoRASنام با آن الحاقیه و  ArcViewافزار، نرم HEC-RASمدل تلفیق هایکاربر و توانایی ضااامن معرفی

 بازگشت دوره7در سیل سرعت و مورد نیاز، سط ، عمق هاینقشه تهیه با همچنین .شد بابل رود، پرداخته رودخانه سیالبی دشت از مهمی قسمت بر وارد خسارت

 . ]4[ گردید ترسیم نیز هاآن خسارت-تراز هایمنحنی شد و محاسبه بازگشت دوره در هر محل شالیزارهای به وارده خسارت و محاسبه

سن        شی از رودخانه حلبه رود در منطقه  سازیمدلبه  (،1394و همکاران ) پورح ساوا سپس نتایج پارامترهای دبی گوناگون پرداختند 10در  فیروزکوهبازه   .

که استفاده  دهدمیعرض جریان و مساحت جریان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان  ترینبیشهیدرولیکی همچون سرعت، عدد فرود، تنش برشی، 

سبب افزایش دقت  ArcGIS افزارنرماز  سیالب  سیالب  سازیشبیهدر پهنه بندی  شان  هابررسی. نتایج گرددمیو همچنین دقت بررسی بر روی نتایج پهنه بندی  ن

حداکثر عرض  ؛ اما در این شیب زیاد سبب کاهشهاستپایهکه شیب زیاد ابتدای رودخانه سبب افزایش پارامترهایی نظیر سرعت، عدد فرود و تنش فرود  دهدمی

به عنوان بستر  مترمربع 700120بر ثانیه سیالب گیر  مترمکعب 28که مساحت متناظر با دبی  دهدمیآمده نشان  به دستجریان و پهنه سیالب گردیده است. نتایج 

  .]5 [شودمیرودخانه ساواشی در نظر گرفته 

سی پهنه1394ن و اکبری )عزیزیا        سط مدل هیدرولیکی (، به برر سیالب تو شی از  سارات نا سیالب و  HEC-RASبندی و خ پرداختند. در این تحقیق پهنه 

شول شیه رودخانه  سیالب-محدوده خطر در حا ستان فارس برای  شت مختلف تعیینفهلیان در ا ست. تجزیه و هایی با دوره بازگ سی قرار گرفته ا شده و مورد برر



 
 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، انشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایر

 1396 شهریور 16و  15

 
 

3 
 

ساله و بیشتر در معرض خطر سیل  25باشد در دوره بازگشت ر این رودخانه روستای گورک که مقاطع ابتدایی بازه مورد بررسی میدهد که دتحلیل نتایج نشان می

 .]6[سال باهم مقایسه شد که اختالف بسیار کمی باهم داشتند  25است. برای صحت کار، هیدروگراف خروجی محاسباتی و مشاهداتی برای دوره بازگشت 

به پهنه بندی ساایالب رودخانه کر، اسااتان فارس پرداختند. در این تحقیق جهت محاساابه و تعیین  HEC-RAS(، با اسااتفاده از مدل 1394و نیکنام )ی حیات       

صه شخ سایر م سط  آب و  سیالب با  HEC-RASهای هیدرولیکی جریان از مدل پروفیل  ست. جهت تعیین تغییرات رودخانه کر حداکثر  شده ا ستفاده  دوره ا

ساله است که با توجه به ارتفاع آزاد در نظر گرفته شده که  25سال مبنای محاسبات قرار گرفت. نتایج نشان دادند که دبی طراحی برابر با دبی سیالب  25بازگشت 

 .]7[ دهدساله را نیز عبور می 100باشد، سیالب می5/1برابر 

رودخانه هیل رود را در محدوده شاااهر  هایسااایالب HEC-RASو مدل هیدرولیکی  Arc-GIS افزارنرم(، با به کار بردن 1395سااارحدی و همکاران )       

شتجیرفت با دوره  سی  یهابازگ ضی قراردادندمختلف مورد برر شان داد که تلفیق مدل ریا ستم اطالعات جغرافیایی ) HEC-RAS. نتایج ن سی ( ابزاری GISو 

سیالبی ا ستفاده از مدل هیدرولیکی  ست.کارآمد در جهت تعیین پهنه دشت  سیالب با ا شان داد که رودخانه هیل رود توان  HEC-RASنتایج حاصل از تحلیل  ن

-HECکه برداشاات مقاطع عرضاای برای کالیبره مدل  گرددمیسااال را دارد؛ در نهایت پیشاانهاد  50بر ثانیه با دوره بازگشاات  مترمکعب 92/1309عبوری دبی 

RAS  8[انجام شود[. 

 اتفاق افتادهکه در رودخانه دوغ  یسیالببزرگترین واقعه  HEC-RASو مدل هیدرولیکی یک بعدی و دو بعدی   Arc-GISدر این تحقیق با استفاده از نرم افزار 

سال  شان . نتایج شده استسازی ، مدل (1381)سیالب مردادماه  درصد  11مساحت پهنه دشت سیالب را با اختالف  HEC-RAS که مدل دو بعدی  دهدمین

 کند.برآورد میبیشتر از مدل یک بعدی 

 

 هامواد و روش .2

 معادالت حاکم -2-1

 است:، معادالت سنت ونانت HEC-RASو هم یک بعدی در مدل  حالت تحلیل دوبعدیهم در  بر جریان معادالت حاکم    

 :معادله پیوسنگی

 (1) 

V(، 1که در رابطه )

X




Aتغییرات سرعت نسبت به طول مسیر،  

X




yتغییرات سط  نسبت به طول مسیر،  

t




بیانگر عرض  Tتغییرات عمق جریان با زمان و  

 باشد.سط  آزاد آب می

 معادله ممنتوم:

(2) 

 مشهور است.  St. Venentهای غیر دائمی بوده و به معادله جریانحاکم بر (، معادله 2رابطه )

 برای پایداری حل عددی معادالت فوق، معیار کورانت بصورت زیر تعریف شده است: 
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  و یا:

X
T

V
 

( 1.0)With C  

 باشد.می  اندازه میانگین سلول بر حسب فوت 𝑋∆گام زمانی محاسباتی،  𝑇∆سرعت موج سیل بر حسب فوت بر ثانیه،  𝑉عدد کورانت،  𝐶که در معادله باال 

 

 HEC-RASافزار سازی با نرممدل -2-2

گیر برای دبی مورد نظر مشخص گردد. ر رودخانه، مدل شده و محدوده سیلدامنه سیالب در سیالب دشت الزم است شرایط هیدرولیکی جریان دبرای تعیین        

ها از آنتوان ها میسااازی جریان در رودخانههای در دسااترس و نیز درجه اهمیت شاابیههای هیدرولیکی متعددی وجود دارد که بسااته به دادهبرای این منظور مدل

 جامعیک ساایسااتم  HEC- RASافزار اسااتفاده شااد. نرم غیردائمیو توانایی آن در تحلیل جریان  HEC-RASاسااتفاده نمود. در این تحقیق از مدل هیدرولیکی 

، مولفه های (GUI)فیکی کاربر باشد که برای استفاده متقابل محیط شبکه چند منظوره چند کاربره طراحی شده است. این سیستم از یک واسط گراافزاری مینرم

ستم  سی ست.  شده ا شکیل  تحلیل هیدرولیکی یک  هایشامل مولفه HEC-RASتحلیل هیدرولیکی مجزا، مدیریت داده ها، امکانات گرافیکی و گزارش گیری ت

( آنالیز کیفی 4سازی فرسایش سواحل، ( مدل3سازی جریان غیر ماندگار، ( شبیه2( محاسبه پروفیل سط  آب در حالت جریان ماندگار، 1بعدی و دو بعدی برای: 

 باشد.( محاسبات انتقال رسوب در مرز متحرک می5و 

 عرضی مقطع که یک بعدی هایبر خالف مدل ،باشدمش می یا یبندشبکهمبتنی بر  دیگرافزارهای دو بعدی مانند خیلی از نرم در حالت دوبعدی، افزاراین نرم       

افزار اضافه قابلیتی به این نرم را  یاخ شود.یمشود و متناسب با معادالت انرژی و معادله مانینگ مقدار سط  آب، میزان تلفات و مشخصات جریان محاسبه یمتعریف 

 لحاظ کند. زمانتواند تغییرات عرضی و طولی را همتواند به صورت ساختار مش عمل کند. به عبارت دیگر میشده است که می

تواند پروفیل توزیع را لحاظ کند، به عبارت دیگر نمی Flow-3Dیا  Fluentهای دیگر مثل تواند تغییرات عمقی را مانند ساااایر مدلاین مدل دوبعدی نمی       

 (. یعنی متوسط سرعت، متوسط عمق وdepth averageآورد )مانند یک مدل  به دستتواند متوسط مش را سرعت را در راستای عمق لحاظ کند. این مدل می

 .کندیمرا تعیین  نظایر آن

 

 :میپردازیمهای دو بعدی ر مدلی این مدل نسبت به سایهاتیمزدر ادامه به بررسی 

     های دوبعدی مثل در این مدل نسبت به سایر مدلCCHE 2D  وMIKE محدودیت مش نداریم. به عبارتی دیگر، این مدل تغییرات درون سلولی ،

متری  5دهد که آن را سیالبی را به ما میمتری هم مش بندی کنیم همان پهنه  500به طور مثال اگر رودخانه مورد نظر را به صورت  . کندیمرا لحاظ 

کند و این افزارهای دوبعدی اینطور عمل نمیشود که زمان اجرای مدل کاهش پیدا کند. در صورتی که در سایر نرمبندی کنیم. این عمل باعث می مش

 شود.یک مزیت خیلی خوبی برای یک مدل هیدرولوژیکی محسوب می
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     تواند با توجه به تواند بدون شرایط اولیه )یعنی شرایط خشک( هم روند یابی کند و میفزار دارد این است که حتی میامزیتی دیگری که این نرم

ها را کوچک در نظر بگیریم که در داخل رودخانه سازی کند و نیازی نیست ک پیکسلتغییرات ارتفاعی که داخل سلول قرار دارد، سط  آب را شبیه

تواند مشخصات ارتفاعی را بگیرد و با توجه به ارتفاعی که دارد سط  آب را داخل سلول مورد نظر پخش کند. این عمل مان میقرار بگیرد، یعنی همز

توانند این کار را های دو بعدی نمیشود که بخشی از سلول به صورت خشک و بخشی هم به صورت تر باقی بماند در صورتی که  سایر مدلباعث می

 حالتی وجود ندارد ک بخشی از سلول خشک و بخشی از سلول تر باشد. انجام دهند، یعنی

 
     تواند همزمان بخشی از رودخانه را به صورت دو بعدی و بخشی دیگر از رودخانه را به صورت یک بعدی مدل این نرم افزار قابلیت این را دارد که می

ای از یک منطقه کوهستانی وارد یک منطقه تواند جایی باشد که مثال  رودخانهاین عمل میها همچنین امکانی وجود ندارد. کاربرد کند، که در سایر مدل

شود، چون در ناحیه کوهستانی نیازی به مدل دوبعدی نداریم با توجه به شیب زیاد پروفیل طولی رودخانه، جریان عمدتا  ماهیت یک آبرفتی یا دشتی می

جریان ذاتا   و دهدم و نواحی آبرفتی کم شیب داریم، دیگر جریان ماهیت یک بعدی خود را از دست میرسیبعدی دارد، ولی وقتی به سیالب دشت می

گوییم کنیم و مینظر میشود و حتی گاها به صورت سه بعدی خواهد بود. اما در این حالت از بعد تغییرات عمقی آن صرفبه صورت دوبعدی می

کنند. پس نباید جریان را به کیلومتر از مسیر را در دشت سپری می 30تا  20ای شمال ایران( که حدود هجریان عمدتا  دو بعدی است )مثل رودخانه

 .آید ممکن است اشتباه باشد و نیاز به بازبینی داشته باشددست می های سیالبی که در حالت یک بعدی بهصورت یک بعدی فرض کرد و پهنه

کند، یعنی کرده است باز همچنان یک بعدی کار می کند اما چون مش بندی ایجادنی به صورت یک بعدی کار میباشد، یعفلسفه این مدل یک بعدی می       

باشد. ولی با توجه به این موضوع، پهنه سیالب و مشخصات شود که تصور مدل دوبعدی باعث می هدهد ککند و نتایج را ارائه میهم تلفیق می طوری معادالت را به

 دهد.  به صورت دو بعدی نمایش میجریان را کامال 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -2-3

دقیقه طول جغرافیایی  47درجه و  55از لحاظ موقعیت جغرافیایی در . باشدمحدوده مورد مطالعه بخشی از حوضه رودخانه دوغ که واقع در استان گلستان می       

 شروع گلستان ملی پارک در واقع رودخانه این به مشرف یهادره آب از رودخانه این اصلی سرچشمه .دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد 24درجه و 37و در 

 .گرددمی

 از ییهاشود. چشمهبهار و زمستان به آب این رودخانه افزوده می یها، در فصلکندیبه طرف جنگل گلستان جریان پیدا م خان چشمه ناحیه از که سیل مسیر      

تی به مساف طی از پس رودخانه این .شوندیم منتهی رودخانه این به هستند، که دائمی شیرین آب دارای همگی که تنگراه و لوه دوشان، خان افرالی، گل، تنگه قبیل

متری ) پل بین روستای آق قمیش و دارآباد ( با قطع جاده جهت آن به سمت شمال غربی تغیر یافته و وارد شهرستان کالله  14پس از پل  یالمللنیموازات جاده ب

 .گرددمی
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 جغرافیایی رودخانه دوغ در محدوده شهر گلستان -1شکل    

    

سیالب و تولید  هایتحلیلبرای انجام   شههیدرولیکی و پهنه بندی  سخه  هاینق و همچنین  Arc-GISی افزارنرمضروری و حصول نتایج مورد انتظار از امکانات ن

 استفاده شده است. HEC-RAS (5.0.3)مدل 

 اجرای مدل و تحلیل آن -3

ساختمان بعدیپس از اجرای مدل یک سیل و تعداد  ساحت پهنه  سه گردید که نتایج آن به گیرند، سیل قرار میهایی که در پهنهو دو بعدی م در دو مدل با هم مقای

 صورت زیر است: 

 ( مقایسه مساحت پهنه سیل در دو حالت یک بعدی و دو بعدی1جدول )

بعدی یک دو بعدی  معیار 

 مساحت پهنه سیل)متر مربع( 13636152 15142014

04/11  درصد اختالف 

 تعداد ساختمان در پهنه سیل 12 4

 

شود، مدل عرضی درون یابی میبعدی بین مقاطعگیرد، اما در مدل یکبعدی پیکسل به پیکسل نقشه تویوگرافی مورد بررسی قرار میدر مدل دوبا توجه به اینکه    

 تری را به ما می دهد.بعدی نتایج واقعیدو

شااود، پهنه عرضاای درون یابی میبعدی با توجه به اینکه بین مقاطعولی درمدل یکگیرد بعدی پهنه ساایالب همواره درون نقشااه تویوگرافی قرار میدر مدل دو      

سیل هایی که پهنهگیرد، بنابراین تعداد ساختمانتواند بیرون از نقشه توپوگرافی واقع شود. در این مدل نقشه توپوگرافی مناطق مسکونی کمی را در بر میسیالب می

 بعدی کمتر هستند. ت به مدل یک÷سبگیرند نبعدی قرار میمدل دو

  اند:در مناطق مسکونی با هم مقایسه شده HEC-RAS بعدیبعدی و دودو شکل زیر پهنه سیل در دو مدل یک 
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 در حالت دو بعدی -، بپهنه بندی در حالت یک بعدی -الف  -2شکل

 

کمترین و بیشرین مقدار  هابازه در هر کدام از شود ومتری تقسیم می 8000منطقه مورد مطالعه به پنج بازه  Arc-GISافزار پس از انتقال نتایج مدلسازی به نرم

 اند:در جدول زیر آورده شده HEC-RAS بعدیبعدی و دویک، سرعت و عمق در دو مدل

 

 الف(

(ب  
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 بازه 5ناحیه بندی منطقه به  -3شکل

 

 مینیمم در دو حالت یک بعدی و دو بعدی( مقایسه مقادیر سرعت و عمق ماکزیمم و 2جدول )

  یک بعدی دو بعدی

D min D max V min V max D min D max V min V max بازه 

0.0001 5.46 0.002 7.95 0 15 0 15 1 

0.0002 1.63 0.003 8.62 0.00004 11.64 0 2.67 2 

0.0002 15 0.0014 8.12 0.00004 3.89 0 2.84 3 

0.00019 4.99 0.0033 8.34 0.000037 3.93 0 2.34 4 

0.00019 1.21 0.00018 5.33 0.000035 0.89 0 2.35 5 

 

 گیرینتیجه .4

ستفاده از        ستان بخشی ازدر  رودخانه دوغ سیالبپهنه  HEC-RASو مدل هیدرولیکی  ArcGIS افزارنرم در این تحقیق با ا ستان گل ساس هیدروگراف  ،ا برا

سط دو ماژول یک بعدی و دو بعدی 1381سال  مرداد سیل سی قرار گرفت.  مدل تو سلولی با توجه به  ،بعدیبا توجه به اینکه در مدل دومورد برر تغییرات درون 

عرضاای درون بعدی که در آن پارامترهای جریان بین مقاطعنساابت به ماژول یکتری را بعدی نتایج واقعیدو شااود، ماژولدر نظر گرفته میتویوگرافی دقت نقشااه 

گستره پهنه سیالبی در دو روش قابل  تفاوت دهد که گرچههای مختلف نشان میو پارامترهای جریان در بازه بندیپهنههای دهد. مفایسه نفشهشود، ارائه مییابی می

شود پیشنهاد میHEC-RAS بعدیل دودفت بیشتر ماژولذا با توجه به  .عمق و سرعت بیشینه سیالب در حالت وجود دارد توجه نیست، اما اختالف فاحشی بین نتایج 

 استفاده شود.  بعدییک الب از این روش بجای حالتیبندی سکه در مطالعات پهنه
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 منابع -5

 .307شماره نشریه ،″هارودخانه حریم و بستر حد تعیین و سیل بندی پهنه راهنمای ″ .( 1384) کشور،  ریزیبرنامه و مدیریت سازمان[ 1]

هشتمین کنفرانس  ".GISمحیط در  HEC-RASپهنه بندی سیالب با استفاده از مدل کامپیوتری "(. 1388نعمتی کوتنایی، م.، فضل اولی، ر.، شاهنظری، ع. )[ 2]

 هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

علوم  مجله "میانی )مراوه(. اترک از بخشی در سیل خطر یپهنه بند مانینگ و ضریب تعیین ین روشترمناسب بررسی ".(1385) .توکلی، م و ،.مساعدی، آ[ 3]

 .123-165، صفحه1385 چهارم، زمستان دهم، شماره طبیعی، سال منابع و کشاورزی

 منابع مجله "رود. بابل رودخانه موردی مطالعه HEC-GeoRASاز استفاده با سیل خسارت ارزیابی و خطر بندی پهنه " .( 1386)  ک. غفاری،س.، سلیمانی،[ 4]

 .451-439ایران،  طبیعی

، مطالعه موردی بازه ساواشی HEC-RASتجزیه و تحلیل هیدرولیکی بر پهنه بندی سیالب با مدل "(. 1394، ا.، نجفی جیالنی، ع.، ذاکری نیری، م. )پورحسن ]5[

 ان.شهید بهشتی تهران، تهر المللیبین هایهمایشمرکز  "از رودخانه حلبه رود.

فهلیان -، مطالعه موردی رودخانه شولHEC-RASبررسی پهنه بندی و خسارات ناشی از سیالب توسط مدل هیدرولیکی "(. 1394عزیزیان، غ.، اکبری، ا. ) ]6[

 سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه  "در استان فارس.

هرمزگان، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.  ".HEC-RASپهنه بندی رودخانه کر با استفاده از مدل "(. 1394حیاتی، ع.، نیکنام،ا. )[ 7]

 ایران.

 کنگرهدومین  ".HEC-RASپهنه بندی هیدرولیکی سیالب رودخانه هیل رود با استفاده از "(. 1395سرحدی، س.، نهنانی، م.، امیری، م.، جهانشاهی، ا. ) ]8[

 سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.


