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 خالصه

مهم در  عات پایه وی از اطالها یکبندی سیالب در مطالعات مدیریت سیالب کاربرد وسیعی دارد. امروزه این نقشههای پهنهتهیه نقشه

ار ررسی آن در دستور کهای توسعه، بگذاری و اجرای طرحشده و قبل از هرگونه سرمایهمحسوبهای عمرانی در دنیا مطالعات طرح

ه ب (GIS)رافیایی العات جغبا استفاده از مدل دوبعدی و سیستم اط بندی سیالبهای ذیربط قرار دارد. در این تحقیق، پهنهزمانسا

متر انجام شده است.  2500طول های بآهن در مجاورت ساحل سمت چپ رودخانه ایرانشهر، در بازهمنظور طرح احداث ایستگاه راه

کار رفته در هعدی ببهای یکباشد که نسبت به استفاده از مدلبعدی میدوه از مدل هیدرولیکی نوآوری این تحقیق در استفاد

ه وگرافی محدودجه نقش مهم توپبا تودر این مطالعه، الگوی جریان برخوردار است. سازی شبیهتحقیقات گذشته، از دقت باالتری در 

های هوایی با دقت عکس مستخرج از (DEM)گیر، از مدل رقومی ارتفاع سیلهای پهنهمورد مطالعه در اطمینان از صحت محاسبات 

میزان خطرپذیری مورد ارزیابی  ر، از نظGIS استفاده ازبا محاسباتی گیر های سیلپهنهمتر( استفاده شده است.  2بسیار باال )در حدود 

خوبی نشان هتلف بمخ هایبازگشت دوره در را سرعت جریانو عمق ، سیالب پیشروی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر، میزان

مناسب  ساماندهی و ت سیالبیهمراه با مدیرمتوسط ایستگاه را در محدوده خطر  موقعیتتوان داده است که با توجه به آن می

 رودخانه جانمایی کرد.
 

  .آهن ایرانشهرآنالیز خطرپذیری، راهدو بعدی،  سازیبندی سیالب، مدلپهنهکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه.1

 

دهه اخیر بیش از نیمی از کل خسارات ناشی از بالیای طبیعی در دنیا را به خود اختصاص  5دهد که خسارات سیالب در بررسی آمار نشان می

ها . بررسی[1]باشیم ن میساله شاهد رخداد پدیده سیالب همراه با خسارات فراوان آهرایست که داده است. شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران نیز به گونه

رشد داشته است  80میلیارد ریال در دهه  1500به  40میلیارد ریال در دهه  120دهد که خسارات محسوس و مستقیم ناشی از سیل از در ایران نشان می

[2]. 

ای و توان به دو قسمت عمده سازهشود را میریزی و اجرا میهکارهایی که به منظور پیشگیری و کاهش خسارات سیل برنامهها و راطرح

هایی نظیر سدسازی، احداث دایک و خاکریزها، ساماندهی رودخانه و انحراف مسیر ای عمدتا با اجرای پروژههای سازهای تقسیم کرد. در روشغیرسازه

های ای نظیر مدیریت حوضههای غیرسازهگردد. از طرفی در روش. منجر به دور کردن سیالب از مردم و عدم بروز خسارات مربوطه میرودخانه و ..
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رسانی رخداد سیالب پیش از وقوع و های هشدار سیالب و اطالعبندی سیالبدشت و اعمال مقررات خاص کاربری این اراضی، ایجاد سیستمآبخیز، پهنه

های عملیاتی مدیریت بحران سیالب، با دور کردن مردم از سیالب )برعکس روش اول( ضمن اجازه گذر سیالب از مناطق، موجبات ام نامهتهیه نظ

 .[1]د شوآورده می کاهش خسارات سیل فراهم

ها و ییم. تعیین بستر و حریم رودخانهلیکن به منظور رسیدن به نتایج مطلوب، الزم است تلفیقی از این دو روش را در مناطق مختلف اعمال نما

بندی سیالب های پهنهباشد. پس از تعیین نقشههای پیشگیری و کنترل سیالب مینیازهای کلیه طرحبندی سیل یکی از ملزومات و پیشهای پهنهتهیه نقشه

صحیح سیل و خطر ناشی از آن عالوه بر تعیین نقاط دارای اند، تهیه گردد. برآورد های خطر سیالب که در آن مناطق امن مشخص شدهالزم است تا نقشه

 .[3]آورد خطر باالتر، امکان شناسایی نقاط ساماندهی و پایین آوردن نرخ رشد خسارات سیل را فراهم می

 

 

 سوابق مطالعاتی.2
 

عمده  ا به سه گروهرها است. این روش ارائه شده سیالب بندیهای پهنهمتعددی جهت تهیه نقشه هایدر مطالعات مختلف، روشتاکنون 

ثر اردن سیالب، ک فروکش توان روش سنتی نامید، بر پایه مشاهده داغاب سیالب است. در این روش پس ازتقسیم نمود. روش اول را که میتوان می

رافی و های توپوگهر روی نقشبها گذاری شده و با توجه به موقعیت تقریبی این داغابها، درختان و زمین عالمتها، ساختمانداغاب سیل بر روی پل

سیالب  بندیای پهنههه نقشهگردد. معایب این روش، کار صحرایی زیاد و عدم دقت کافی در تهیها به یکدیگر، پهنه سیل مربوطه مشخص میاتصال آن

 است.

خیزی منطقه مورد مطالعه است. در این ای موثر بر سیلهای نقشهو الیهای تصاویر ماهواره ،روش دوم، بر پایه سیستم اطالعات جغرافیایی

-بارندگی و غیره نسبت به تهیه نقشهای نظیر کاربری اراضی، جنس خاک، شیب حوضه، های نقشهدهی به الیهپوشانی و وزنروش، محققین از طریق هم

خیزی حوضه سیلبندی پتانسیل ( نقشه پهنه1388. به عنوان مثال، موغلی و کردوانی )[10-4]کنند اقدام می و خسارات ناشی از آن بندی سیالبهای پهنه

. [11]کالس خیلی کم، کم، متوسط و زیاد ارائه کردند  4ای در آبخیز رودخانه وربند الرستان واقع در استان فارس را با استفاده از تصاویر ماهواره

 ای از رودخانه و اراضی حاشیه آن در زمان سیالب دارد.های ماهوارهای و عکسهای نقشهموفقیت این روش بستگی زیادی به وجود الیه

سازی شده و پس از محاسبه پروفیل جریان سیالب شبیه ،های ریاضیی ریاضی است. در این روش به کمک مدلهاروش سوم، استفاده از مدل

گردد. در مطالعات متعددی که در این زمینه صورت های توپوگرافی منتقل میهای مختلف بر روی نقشهجریان توسط مدل، پهنه سیل با دوره بازگشت

-12]های جریان غیرماندگار استفاده شده است ، روندیابی هیدرولوژیکی و یا روندیابی هیدرولیکی سیالب با مدلهای جریان ماندگارپذیرفته از مدل

یی برخوردار است و در صورت برقراری لینک مناسب بین مدل ریاضی مورد شده از کارایی باالعنوانهای . این روش در مقایسه با سایر روش[17

ها به سادگی و با صرف هزینه اندک میسر خواهد رسانی این نقشهبروزاستفاده و سیستم اطالعات جغرافیایی، امکان اعمال تغییرات مورد نظر، اصالح و 

دلیل عدم تحلیل جریان به هد بودن نتایج محاسبات موثر است. در مطالعات پیشین بآنچه مهم است دقت مدل ریاضی است که بر قابل اعتما امابود. 

 صورت دوبعدی، نتایج دقیقی از مشخصات جریان در رودخانه در هنگام وقوع سیل، ارائه نشده است.

 

 HEC-RAS 5.0 مدل.3
 

از مطالعات و تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته  عنوان یک مدل محبوب و پرکاربرد در بسیاریبهسالهاست که  HEC-RAS بعدییکمدل 

 کیفیت رسوب، سازیمدل غیرماندگار، ماندگار، هایجریان تحلیل توانائی و شدهداده توسعه آمریکا متحده است. این مدل توسط مهندسین ارتش ایاالت

قادر  HEC-RAS 5.0ل مدکه بطوریا تغییر و تحوالتی همراه بوده های اخیر بباشد. این مدل در سالکی را دارا میهیدرولی هایسازه سازیمدل و آب

 کمترین و دنباشمی حساس بسیار سلولی ابعاد به نسبت ،عمق در شده گیریمتوسط دوبعدی هایبسیاری از مدلباشد. سازی دوبعدی جریان میبه مدل

. . . یک سلول  وCCHE2D  مانند بعدی دو هایمدل از بسیاری در چنینهم. دهد دستهب را متفاوتی نتایج تواندمی محاسباتی ابعاد در تغییرات

. به (1)مطابق شکل  تواند هم خشک باشد و هم تریک سلول محاسباتی می  HEC-RAS 5.0تواند یا خشک باشد و یا تر. اما در مدل محاسباتی می

برای  1یسلولدرونخشک باشد. این مدل از مفهوم تغییرات سلول دیگر  تواند تنها در بخشی از سلول در جریان باشد و بخشعبارت بهتر جریان می

                                                 
1 Subgrid Variability 



 

 

 اردبیلي، اردبیل ، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محققشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

3

 

ن توانائی ارزشمندی برخوردار های دو بعدی از چنیست که عمده مدلا نماید و این در حالیمحاسبه پارامترهای جریان در داخل هر سلول استفاده می

 . [18] دشنبا نمی

اگر تفاوت معناااداری بااین پاساا  دو  باشد.میمیسر  3 دینامیکو موج کامالً  2اجرای مدل در دو حالت موج دیفیوژن، 5.0RAS -HEC در مدل

افزار، کاربر باید نتایج معادله مومنتم را که دارای دقاات بیشااتری اساات در نظاار بگیاارد. معادلااه معادله مذکور وجود داشته باشد، بنا به توصیه سازندگان نرم

 :[19]مومنتم مطابق رابطه زیر است 
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شتاب جاذبه،  gهای سرعت در مختصات کارتزین، مولفه و  uکه در این رابطه  
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عمق محلی آب و  hگردد.ثابت بدون بعد بوده که با توجه به طول اختالط محاسبه می Dکه در رابطه فوق، 
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 باشد. ضریب مانینگ می nشیب خط انرژی و  Sشعاع هیدرولیکی،  Rکه در این رابطه،

 

 

                                                 
2 Diffusion Wave 
3  Full Momentum 

*Dhut 
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 انشهر  بر مبنای سلول محاسباتی تر و خشکبندی مدل دوبعدی رودخانه ایرشبکه مش بخشی از :1شکل 

 

اطق مسکونی الب وارد منیان سیبا توجه به شرایط مسیل مورد مطالعه و عمق نسبتًا کم آن که موجب طغبان سیل به بیرون از بستر گردیده و جر

دقت کمتری  از ،با توجه به فاصله مقاطع ،بعدی شرایط مذکورسازی یککه مدلشود، و همچنین با عنایت به اینو همچنین اراضی کشاورزی می

 شود.  رسی خطر سیالب استفادهسازی دوبعدی جهت برتصمیم گرفته شد که از مدل ،دقت بسیار باال با DEMنقشه  توجه به وجود، لذا با برخوردار است

 

 

 

 وقعیت منطقه مورد مطالعهم.4
 

 (. 2بق شکل ار دارد. )مطاجازموریان قر-ز اصلی هامونباشد که در حوضه آبریبمپور می-رحوضه آبریز رودخانه ایرانشهر بخشی از حوضه آبریز ایرانشه

 

 
 ازموریانج-: موقعیت حوضه آبریز مورد مطالعه در حوضه آبریز اصلی هامون2شکل 
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محدوده  4ا توجه به شکل بگذرد. ، از جنوب شرق شهرستان ایرانشهر می3رودخانه ایرانشهر قبل از پیوستن به رودخانه بمپور مطابق شکل 

زیابی ، ارنیز حقیقتهدف از این  .اهدان، در مجاورت ساحل سمت چپ رودخانه واقع شده استز-آهن چابهارایستگاه ایرانشهر در طراحی مسیر خط راه

 باشد.بندی سیالب و خطرپذیری سیل میموقعیت این ایستگاه از لحاظ پهنه

 

 
 العه در استان سیستان و بلوچستان: موقعیت حوضه آبریز مورد مط3شکل

 
 آهن شهرستان ایرانشهر در مجاورت رودخانه ایرانشهر: محدوده ایستگاه راه4شکل 
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 مرزی شرایط و طرح سیالب.5
 

ن عنواهب هایدروگرافهارائه شده است. این  5شکل محاسبه شده و در  های بازگشت مختلف رودخانه ایرانشهرهیدروگراف سیالب با دوره

 شود.شرط مرزی باالدست درنظر گرفته می

عدد سلول بوده که متوسط  134617( دارای 1شکل ) HEC-RAS 5.0افزار شده در محیط نرمتدوینبعدی بندی مدل دوشبکه مش

و  035/0الح بستر بندی مصهاندبا توجه به  رودخانه در بازه مورد مطالعه بستر ضریب مانینگ ،باشد. در این مدلمتر مربع می 01/16مساحت هر سلول 

دست، منظور شده یینبرای شرط مرزی پا 005/0عمق نرمال با شیب همچنین در نظر گرفته شده است.  05/0دشت بطور متوسط ضریب مانینگ سیالب

 است.

 
 مختلف  های بازگشتبا دوره رودخانه ایرانشهر : هیدروگراف سیل5شکل 

 

 و بحث نتایج.6
 

سرعت جریان نیز  پتانسیلکند، با این وجود نقش طر سیل به خصوص در نواحی شهری، عمق آبگرفتگی جلب توجه میهر چند در تحلیل خ

های زراعی و باغی(، نقش سیل در محیط ها )نظیر زمینهای متعدد حاشیه رودخانهغیر قابل انکار است. این موضوع با در نظر گرفتن عواملی نظیر کاربری

گیر سیالب یلجا که بستر رودخانه، پهنه س. از آن[3]شود های ناگهانی محسوس میها به ویژه در سیلدر حاشیه و بستر رودخانه زیست و مباحث فرسایش

 سال نشان داده شده است. 25بندی عمق و سرعت جریان سیل با دوره بازگشت پهنه 6باشد، لذا در شکلساله می 25با دوره بازگشت 
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 ساله در بازه مطالعاتی رودخانه ایرانشهر 25بندی عمق )سمت راست( و سرعت جریان )سمت چپ( با دوره بازگشت : پهنه6شکل 

 

-گیری که داخل پهنه سیلآید. پهنه سیلساله به عنوان پهنه سیل پرخطر به شمار می 100گیر با دوره بازگشت ع فنی، پهنه سیلبر اساس مراج

ای که شود و پهنهگیر با خطر متوسط محسوب میگیر پرخطر است، به عنوان پهنه سیلگیرد و خارج از پهنه سیلساله قرار می 500گیر با دوره بازگشت 

بندی سیالب بر اساس خطر نسبی ارائه شده پهنه 7. در شکل [20]آید گیرد، به عنوان پهنه کم خطر به حساب میساله قرار می 500گیر از پهنه سیلخارج 

 است. 
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 دوده رودخانه ایرانشهربندی سیالب بر اساس میزان خطر نسبی در مح: پهنه7شکل

 

که این اراضی باشد. خصوصاً آنگیر حاشیه میبندی سیل، تعیین حدود گذرگاه سیل و اراضی سیلهای پهنهترین کاربردهای نقشهیکی از مهم

 باشند.ل و طغیان رودخانه میارزش بوده و از سوی دیگر به علت مجاورت با رودخانه در معرض خطر سیپراز یکسو به علت دسترسی به منابع آبی بسیار 

های نماید که در محدودیتراه و حاشیه سیل تقسیم میسال را به دو بخش سیل 100گیر با دوره بازگشت بنگاه مدیریت بحران فدرال آمریکا، پهنه سیل

راه بندی سیل و تعیین سیلاپن، چین و ویتنام از پهنهنامه ایران مطابقت دارد. در کشورهای آسیایی مانند ژراه با بستر رودخانه، با آییناستفاده از سیل

حاصلضرب "در کشور استرالیا، برای تعیین سیلراه از شاخص  .[20]گردد ای برای کاهش خسارت سیل استفاده میهای غیرسازهعنوان یکی از روشبه

، 8شوند. شکلراه محسوب نمیباشد، سیل 1گیری که در آنها این شاخص کمتر از های سیلشود. پهنهاستفاده می "در عمق جریان سرعت جریان

 دهد. راه و حاشیه سیل نشان میگیر را به دو بخش سیلسیل پهنهبندی تقسیم
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 راه و حاشیه سیل در محدوده مورد مطالعه: نمایش سیل8شکل

 

وجه به تبا  . لذاار گرفته استآهن در منطقه خطرپذیری متوسط و حاشیه سیالب قر، محدوده ایستگاه راه8و  7های لشکبا توجه به   بنابراین

 م گردد.اقدا 8 بایست نسبت به جابجایی موقعیت ایستگاه و یا ساماندهی سواحل رودخانه در محدوده مشخص شده در شکلاهمیت پروژه می

 
 

 گیرینتیجه.7
 

بر  وعمق جریان   بر اساسبندی سیل عمدتاًکند. در تحقیقات گذشته، پهنهبندی خطر سیل در بحث مدیریت سیالب نقش بسزایی ایفا میپهنه

 طربندی خهنهپهای بعدی در تهیه نقشهدوهای استفاده از مدل دهد کهنتایج این تحقیق نشان میگرفت. بعدی صورت میهای هیدرولیکی یکپایه مدل

یک مناسب ها و تفکندیبنه پهنهگوگردد. تهیه اینجویی منابع میسیل با در نظر گرفتن و تلفیق دو مولفه عمق و سرعت، موجب تدقیق مالحظات و صرفه

های رحتصادی طه اقنی، توجیبینی مسیرهای امداد رسامیان خطرات احتمالی ناشی از سیل عالوه بر موارد ذکر شده، برای شناسایی مناطق امن، پیش

 باشد. ساماندهی رودخانه، بیمه سیل اراضی تحت تأثیر و همچنین مدیریت سیالب مناسب می

نکااه خااط ا توجااه بااه ایبااسازی، جانمایی فعلی ایستگاه مسافری ایرانشهر در محدوده خطر متوسط سیالب واقع شده اساات. با توجه به نتایج مدل

های هندساای دیتبه محاادو با عنایتباشد، ستگاه کم میفته است و همچنین عمق و سرعت سیالب در محدوده ایآهن در ارتفاع مناسب قرار گرپروژه راه

اه، از توان بااا ساااخت دیااوار و ساااماندهی رودخانااه در محاادوده ایسااتگو همچنین مالحظاتی که در تملک اراضی وجود دارد، با حفظ جانمایی فعلی می

 آهن و ساختمان و تأسیسات ایستگاه جلوگیری نمود.برخورد با خاکریز راه طغیان سیل به بیرون از بستر اصلی و
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