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(25/9/1394تاریخ پذیرش:  -25/8/1394) تاریخ دریافت: 
چکیده

 ینتار  مخار   از سای   مشااهدات،  و شده ثبت به آمارهای توجه با ،در کشور طبیعی مخاطرات همۀ میان در

 و مختلا   شارای   در سای   خسارات دامنۀ بینی پیش رایب .ستدارا نیز را فراوانی وقوع بیشترین و ستآنها
  بازگشات  هاای  هدور بارای  سی  خطر بندی پهنه مهار سی ، و کنترل های برنامه اجتماعی و اقتصادی توجیه
با توجه به اینکه روساتاها، اراضای   کشکان واقع در استان لرستان،  رودخانۀ حوضۀدر ضرورت دارد.  مختل 

رودخانه همواره در معرض خطر طغیان سی  قرار دارناد، بررسای    ۀحاشیدر  شده زراعی و تأسیسات احداث
در این محدوده ضرورت دارد کاه ایان تحقیا      گیر ی س یها پهنه ۀنقش ۀتهینواحی مستعد وقوع سیال  و 

 هاای  برای دوره گیر ی ساین پژوهش سطوح  درسعی دارد برای اولین بار به مدلسازی و تحلی  آن بپردازد. 
-HEC ۀالحاقیا با استفاده از مدل  کشکان رودخانۀکیلومتر از  5طول  به یا بازهساله در  1000تا  2 بازگشت

geo-RAS  در محی Arc GIS ةدورمرباو  باه    گیار  ی سا نتایج نشان داد که از ک  مساحت  شد و عیینت 
ساال( اسات.    25) مادت  کوتاه های بازگشت دورهبا  گیری ی سدرصد آن مستعد  77سال،  1000بازگشت 

زراعی اطراف رودخاناه   های ینزمسال(  2)کوتاه  های بازگشت دورهحتی برای همچنین نتایج نشان داد که 
 25بازگشات   ةاز دور، اغلا   مسکونی )روستاها( و صنعتی های یکاربراما  ،در معرض خطر سی  قرار دارند
 ةبااز  باالدسات با توجه به شرای  توپاوگرافی منطقاه در   این مسئله  شوند یمسال به باال دچار این مخاطره 

رودخانه با توجه باه   گیری ی س پهنۀسیال  و  ةرهمچنین مخاط. دارای اهمیت بیشتری استمورد مطالعه، 
 بازه دارای اهمیت بیشتری است.  باالدستشرای  توپوگرافی منطقه در 

مادل   ،اطالعات جغرافیایی، مخااطرات سای    ۀسامانرود کشکان، سیال ،  یبند پهنه:کلیدیهایهواژ
HEC-RAS.
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مقدمه

دانست که رخداد آن برای فرد، جامعه و محی  زیان جدی  یا واقعهپدیده یا  توان یممخاطره را 

 ینبرد مکانی، اندازه، فراوانی، احتمال وقاوع و همچنا    داشته باشد؛ ویژگی یک مخاطره از طری

 ر  ممکن است با یرخداد س. ]13[ شود یم، تشخیص داده دهد یمجمعیتی که تحت تأثیر قرار 

انساان مانناد زهکشای زماین و      یها تیفعالو  ؛اثر نوسانات اقلیمی، مانند افزایش فراوانی توفان

 از وقوع ناشی ۀساالن خسارات اطالعات و آمار بررسی. ]11[ تخری  و نابودی جنگ  تشدید شود

 و انسانی منابع طبیعی، سیال  به از ناشی صدمات گستردگی بیانگر ،جهان و ایران در ها ال یس

مخااطرات   ،درصد مخاطرات طبیعی قارن بیسات    86حدود  .]9[ است مختل  مناط  اقتصادی

و  افتاد  یما رویاداد سای  در ایاران اتفاا       60میانگین در هار ساال    طور به .]12[ اقلیمی است

 هاای  برناماه  تدوین بنابراین ؛]5[ نفر است 141میانگین تلفات انسانی ناشی از سی  در هر سال 

 ۀکلیا  باا  متناسا   مادیریتی،  اقادامات  اعمال با بهینه برداری بهرهو  کنترل مهار، با هدف جامع

 ریتاأث  باه  عنایات  باا . ]9[ اسات  ضاروری  ای منطقه های ال یس طغیان و ایجاد در دخی  عوام 

 اراضی، کاربری مدیریت و مدیریتی مانند آبخیزداری اقدامات انواع سی ، بروز در مختل  عوام 

 اقادامات  سای ،  و هشادار  ینا یب شیپا  ،هاا   یمسا  و ها رودخانه مسیر در مدیریت و زییر برنامه

 از ناشای  کااهش خساارات   در سی ، خطر بندی پهنه و گیر سی  مناط  در حمایتی و پیشگیری

خساارات   کااهش  در ییبسازا  تاأثیر  تواناد  یم که مدیریتی اقدامات ازجمله. خواهد بود مؤثر آن

 ، باه بارآورد  ]6[ ناژاد  یسور. ]9[ است سی  خطر بندی پهنه باشد، داشته سیال  وقوع از ناشی

بارنادگی ساالیانه    یهاا  دادهاز  اساتفاده  با اوکشکان پرداخت.  رودخانۀآبریز  حوضۀ روانا  حج 

همباران را تهیه کردند و به  یها نقشهمدل  GIS افزار نرم( با کمک 1343-75سال ) 32مدت  به

-محاساباتی و مشااهداتی )بارنادگی    یهاا  دادهاین نتیجه رسیدند که ضری  همبساتگی میاان   

 باا  ]8[عبقری  .استدرصد  99/99و  5/97این منطقه بین  یها حوضه زیرروانا ( سالیانه برای 

 برای  GISو  HEC-RASمدل  از استفاده با جاجرود حوضۀ از بخشی در خطر سیال  یبند پهنه

 تاراز  هیادرولیکی  تحلی  در خوبی قابلیت مدل این که نتیجه گرفت ،متفاوت  بازگشت های دوره

 خساارات  شادت  ]4[و همکااران   فار  یحکمتا  مختلا  دارد.  هاای بازگشات   دورهآ  در  سطح

 باا و کرمانشااه را مطالعاه    در شاهر  ساو  قره رودخانۀدشت  سیال  در سیال  از ناشی کشاورزی

 کاه  نشاان داد   و نتاایج  ندکرد یساز هیشبرا  ریگ  یس، اراضی HEC-RASاز مدلسازی  استفاده

 دو به چشمگیری نسبت خسارت کاهش دارای دیرس یمنظر  به که الیروبی و اصالح ترکیبی طرح

 الیروبی طرح با طرح این از ناشی خسارت کاهش تفاوت عمالً باشد، طور جداگانه به شده یاد طرح
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باارش و دبای روزاناه در یاک      یهاا  داده، با استفاده از ]15[و همکاران بوده است. نگارش  ناچیز

روناد  نشاان داد  کاه نتاایج    دناد کربررسای  را  کشاکان  حوضاۀ  یزیخ  یسساله شدت 28 ةدور

و همکااران   ینیحسا  اسات.  بودهدرصدی  84حوضه دارای رشد  ۀساالنتغییرات ضری  روانا  

کشاکان   رودخاناۀ سااله(   1000تا  2 های بازگشت دورهتاریخی )با  یها ال یس ینیب شیپبه  ]3[

-باارش  ةشاد  ثبات  یهاا  داده، و توس  HEC-HMSکمک مدل هیدرولوژیکی  بهپرداختند. آنها 

 زیاادی  ییکاارا  این مادل د و نتایج نشان داد که کردن یساز هیشب، روانا  روزانه را روانا  روزانه

 و هیادرولوژیک  یهاا  مادل  باا تلفیا    ]19[ و همکااران  میلر روانا  روزانه دارد. یساز هیشبدر 

 واکانش  بار  را گیااهی  پوشاش  و اراضای  کااربری  تغییارات  جغرافیایی، اثر اطالعات های سیست 

 حوضاۀ  در که داد نشان . نتایجبررسی کردند آمریکا ةمتحد ایاالت آبخیز حوضۀ دو هیدرولوژیک

 ، شهری مناط  و کشاورزی اراضی ازدیاد و ها جنگ سطح  کاهش علت بهپدرو  سن رودخانۀ آبخیز

هیادرولوژیکی   مدل از استفاده با ]17[و همکاران   باست. ک یافته افزایش ساالنه متوس  روانا 

HEC-HMS هیدرولیکی  مدل وHEC-RAS یمدل ،مرکزی یآمریکا راداری در تخمین بارش و 

کردناد و   مقایساه  2002 ساال  تابساتان  سیال  با را مدل و معرفی کردهسیال   برای ای منطقه

 .دارد ای منطقاه  در مقیااس  سایال   بینای  پایش  در زیاادی  کاارایی  که این مدل نتیجه گرفتند

رودخاناه   رساو   انتقاال  محاسابات  برای را HEC-RASقابلیت مدل  ]16[و همکاران گیبسون 

مادل   نتاایج  کاه  گرفتناد  نتیجاه  آنها. ندکرد مقایسه HEC-6مدل  با را مدل این نتایج و بررسی

HEC-RAS با مدل  مقایسه درHEC-6 آن   یا دل کاه  اسات  متفااوت  کمای  خاصای،  شرای  در

  یافزارهاا  نارم تلفیا    باا  ]20[ و همکاااران وناد  ینا یز .اسات  ماادل هیادرولیک  در تفااوت 

ArcViewوHEC-RAS  سیالخور بروجارد در ایاران بارای هفات      رودخانۀسیال   یبند پهنهبه

 هاای بازگشات   دورهو ارتفاع جریاان در   زیخ  یسدر نهایت، مساحت  و بازگشت پرداختند ةدور

بارای   HEC-RASارزیاابی مادل    منظور به ]18[ و همکاران . کلیماسکردندمختل  را مشخص 

یخای   ۀاچیدرداده در یک  رخیک سیال   یساز هیشببه وفان تخطر سی  ناشی از  شدتتعیین 

اطالعاات   تواناد  یما  HEC-RASدر پرو پرداختند. پس از اجرای مدل نتایج نشان داد که مادل  

خطاار ساای ، شاادت ساای  و حااداکدر عماا  آ  در طااول او  ساایال  و     ةدرباااررا مهماای 

شاهری   یها سازهتأثیر سیال  بر  ۀمطالع، به ]21[نشان دهد. زیوپی  دهید  یآس یها رساختیز

تغییارات پوشاش ساطح     یهاا  نقشههند پرداختند. آنها با استفاده از  مبئی دربدر شهر ساحلی 

اراضی مختل  را با مدل هیادرولیکی   یها یکاربرخطر سی  برای  نقشۀ ،اراضی یو کاربرزمین 

HEC-RAS سی  توس  مدل  یبند پهنه یها نقشهنشان داد که  نتایج .تهیه کردندHEC-RAS 

در خصاوص   گرفته به مطالعات انجام توجهبا برای برآورد سیال  و خطر سی  بسیار مؤثر است. 
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ریاضای   یها مدل( و GISاطالعات جغرافیایی ) ۀسیال  مشخص شده است که سامان یبند پهنه

بنادی سای  و نماایش چندبعادی آن را در اختیاار       هاای پهناه   تولید نقشاه  برایتوانایی زیادی 

مدیریت سیال  دشت پیش از وقوع  برای زیادیدهند. چنین سیستمی توانایی  میکاربران قرار 

سی  و حتی مدیریت بحران و امداد و نجات در حین وقوع سی  و بازسازی پاس از سایال  در   

کشاکان و لازوم    رودخاناۀ  خیازی  ی سا  زیاددهد. پتانسی   اختیار مدیران و کارشناسان قرار می

بتاوان باا    تا کند یمو مطمئن را ایجا   کاراز یک مدل هیدرولیکی استفاده ا آن، ۀبهینمدیریت 

شاناخت   ،پژوهش هدف ایند. رک سازی یهشبرفتار هیدرولیکی رودخانه را  زیادیدقت و صحت 

 های بازگشت دوره درشت د مرز سیال  کشکان و تعیین رودخانۀرفتار هیدرولیکی  سازی یهشبو 

( در قالا   GISو سیست  اطالعاات جغرافیاایی )   HEC-RASبا تلفی  مدل هیدرولیکی  مختل 

شناخت رفتار هیدرولیکی رودخاناه در  با  توان یمآن  براساسکه  است HEC-geo-RAS ۀالحاقی

 ۀآبراها ناشای از طغیاان رودخاناه در پیراماون      مخاطرات سیال از مختل ،  های یال سمقاب  

و طراحی سیسات  هشادار   دیریت سیال  م منظور بهاصلی تا حدودی کاست و تمهیدات الزم را 

کیلومتر مربع در استان لرساتان   9276کشکان با وسعت  رودخانۀآبریز  حوضۀ .کرداتخاذ سی  

 ۀرودخانا پارآ    یهاا  سرشاخهاست. این حوضه بخش مهمی از  شدهایران واقع  یجنو  غربدر 

در مح  پ   و ردیگ یبرماز خاک استان لرستان را در  سوم کیو حدود  دهد یمکرخه را تشکی  

 ۀمنطقا  .]6[ دهاد  یما کرخه را تشاکی    رودخانۀو  شود میسیمره ملح   ۀرودخانگاومیشان به 

 گاز  چا  که از پ  باستانی کشکان تاا روساتای امیرآبااد     استآبریز  حوضۀبخشی از این  تحقی 

 یهاا  طاول بین  تحقی  ةمحدودکیلومتر واقع شده است. مختصات جغرافیایی  5طول تقریبی  به

 33دقیقه تا  33 درجه و 33 یها عرضشرقی و  ۀدقیق 59درجه و  47 تا قهیدق 36درجه و  47

 یهاا  دادهساری زماانی    وتحلیا   تجزیاه  براساس (.1شمالی قرار دارد )شک   ۀدقیق 52درجه و 

 2/33 ،تحقی رود کشکان در ایستگاه پ  کشکان، واقع در محدوده  ۀموجود، متوس  دبی ساالن

 .]7[ اسات مرباع   لیتر بر ثانیه در هر کیلاومتر  02/9ایستگاه  دبی ویژه این و ثانیه بر مکع  متر

شناسی نیز  خاک ازنظراست.  متر یلیم 650تا  450میانگین بارندگی سالیانه در این نواحی بین 

برای زیادی رس و سیلت است که پتانسی   رینفوذناپذو  زدانهیربیشتر سطح حوضه دارای خاک 

 1334دائمی لرستان از ساال   یها رودخانه از بین. ]10[تولید روانا  حین وقوع بارندگی دارند 

مکعا  در   متار  1000سایال  بااالی    16کشاکان باا    رودخانۀساله،  58 ةدوردر یک  1392تا 

  .(1استان است )جدول  رودخانۀ خیزترین سی  ثانیه،
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یامنطقهشرکتآب)1349-1388کشکانازسالرودخانۀیالحظههاییالبسمشخصات.1جدول

(1392لرستان،

 

 
 دراستانلرستانتحقیقۀمحدودشیراوندوموقعیتحوضۀکشکاندرزیررودخانۀحوضۀ.1شکل

سیالبیالحظهحداکثردبی

(m
3
/s) 

تاریخوقوع

سیالب

سیالبیالحظهحداکثردبی

(m
3
/s)

تاریخوقوع

سیالب

1300 24/12/1349 1020 6/12/1370 

1208 2/11/1351 1900 14/11/1371 

1140 24/9/1356 2325 2/9/1372 

1500 21/9/1357 2667 12/11/1372 

1265 4/9/1363 1160 10/1/1377 

2180 14/2/1365 1630 21/12/1383 

1345 30/10/1366 3030 15/11/1384 

1220 13/1/1369 1290 7/1/1386 
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تحقیقوتحلیلروش

رقاومی   نقشاۀ سایالبی، از   یهاا  پهناه  ۀمحاسب برایمنطقه   TINتهیۀ منظور هب در این پژوهش

مختلا  از   های بازگشات  دورهدبی پیک با  تهیۀبرای ؛ 1:50000توپوگرافی  یها نقشهو  1:150

و بارای تحلیا  جریاان     ؛کشاکان  پا  ایساتگاه هیادرومتری    یا لحظهحداکدر دبی  ۀسال 24آمار 

 Arc GISدر محای    HEC-geo –RAS ۀو الحاقیا  HEC-RAS یافزارهاا  نرمروش ماندگار، از  به

 باا  مختلا ،  هاای بازگشات   دورهپیاک بارای    هاای  یدبا  تهیاۀ  منظاور  باه اسات.   شاده استفاده 

در حوضاه باا اساتفاده از     شاده  ثبات  یا لحظاه حداکدر سایال    یها ادهدفراوانی  وتحلی  تجزیه

ف در ورنیاسم-لموگروفوآزمون نکویی برازش ک براساسبهترین توزیع برازشی  Easy fit افزار نرم

پاارامتری مشاخص شاد کاه پاس از       سهپیرسون تیپ پنج ( α= 05/0) درصد 95سطح اعتماد 

سااله در   1000تاا   2( این متغیار از  𝑇مختل  )  بازگشت های دوره بهترین توزیع برازشی تعیین

 ارائه شده است.  2نتایج در جدول  کهمحاسبه شد  Easy  fitافزار نرم

مختلفبازگشتهایدورهازایبهیالحظهحداکثریدبریمقاد.2جدول

 دورة بازگشت )سال( 2 5 10 25 50 100 200 300

m3) دبی پیک  226 411 598 934 1308 1798 2457 2957
/s) 

 دورة بازگشت )سال( 400 500 600 700 800 900 1000 -

m3) دبی پیک  3343 3689 4070 4316 4617 4797 5001 -
/s) 

 

 سیالبییهاپهنهنقشۀتهیۀعملیات

که در تحقی  حاضر با اساتفاده   است HEC-RAS افزار نرم اطالعات ورودی برای تهیۀگام اول شام   

رقاومی منطقاه    نقشۀ تهیۀ :استزیر  ۀمرحلپنج  براساسو  گرفتهانجام  HEC-geo –RAS ۀالحاقیاز 

 ۀالیا  تهیاۀ ، ریاان  مرکازی  خ  تهیۀ، رودخانه و اراضی اطراف آن سازی یهشب برایبا مقیاس مناس  

فراخاوانی   گاام دوم . عرضای  مقااطع  ۀالیا  تهیاۀ و  جریاان  حرکات  یرمسا  ۀالی تهیۀ، رودخانه سواح 

 شاده  در اینجاا خطاهاای ایجااد    که است و اجرای مدل هیدرولیکی HEC–RAS افزار نرماطالعات در 

 ؛کاما  شاد  هندسای   یها داده و دشبرطرف  ریگ  یس یها پهنهتعیین  برای افزار نرمبرای دقت بیشتر 

شاد. بارای ایان     یسااز  هیشاب  دقت بهدر مسیر جریان  شده ایجاد یها و سازهاینکه تمام موانع  ازجمله

پا ،   یهاا  هیا پاشام  طول و عرض پا ، تعاداد    ها پ اطالعات  ،منظور با بازدیدهای میدانی از منطقه

شاد.   یساز هیشب افزار نرمو در بود حاص   ضروریپ ، که  عرشۀو اندازه  ها هیپاطول و عرض هریک از 

HEC افزار نرمکشکان در  ةشد بازسازی پ  2 شک  −  RAS  دهد یمرا نشان. 
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درنماییازبازسازیپلکشکانب(؛درمسیررودخانهشدهاحداثۀساز،الف(پلکشکان.2شکل

HEC- RASافزارنرم

تعری  شاود کاه ایان     افزار نرمباید سطوح غیرمؤثر جریان نیز برای  ها پ  یساز هیشبپس از 

کاه در آنهاا، آ     شاود  یما از یک مقطع عرضای اساتفاده    ییها بخشبرای تشریح  اغل سطوح 

 .]1[ ، نزدیک یاا برابار صافر اسات    دست نییپاآ  در جهت  ةتوداما سرعت جریان  ،ذخیره شده

ماورد   ةبازبرای تعیین ضری  زبری مانینگ در که  است جریان مقاومت ضری  تعیین گام بعدی

 ابتادا  ،بدین منظور ضمن بازدیدهای میدانی از منطقه .مطالعه از روش کاون استفاده شده است

 تأثیر دیگار  به توجه با سپس و شد زده تخمین اولیه مانینگ ضری  موجود، های جدول براساس

 ۀرابطا از  آماده  دسات  بهمختل ، برای اصالح ضری  مانینگ  مقاطع رودخانه در بر حاک  شرای 

کاناال اصالی   بارای  ، 060/0برای سااح  چاپ    آمده دست بهاستفاده شد؛ ضرای  مانینگ  کاون

 مارزی )شای    شارای   کاردن  وارد بعدی ۀمرحلدر  .است 058/0ساح  راست برای و  049/0

 ضاروری  آ  آغازین سطح یک تعری  برنامه، توس  محاسبات شروع منظور بهآ (،  سطح نرمال

 :]2[ شاود  یمباز مشاهده  یها کانالدر  عدد فرود سه نوع رفتار متفاوت از جریان براساس .است

باشاد جریاان را زیربحرانای     Fr< 1 ( اگار  ؛بحرانی گویناد  فو باشد جریان را  Fr>1ال ( اگر 

Fr 1اگر  (  ؛گویند بادین   .]2[جریان مخاتل  اسات    یباشد جریان را بحرانی گویند که نوع =

کاه   آماد   دسات  باه  18/1مورد مطالعه محاسبه شد که مقادار آن   حوضۀمنظور عدد فرود برای 

مشخص شد که برای این نوع جریان شرای  مرزی باالدست  یبحران فو آن نوع جریان  براساس

جریاان و تعیاین رژیا      تحلیا   بارای  الزم دبی مقدار کردن وارد عدیگام ب. شدبه مدل معرفی 

در . (2 جادول )د مختلا  باه مادل معرفای شا      های بازگشت دورهدبی با  مقدار که است جریان

اطالعات مکاانی   ۀدر سامان HEC–RAS افزار از نرمبا استفاده  هگرفت انجام یمدلسازنتایج نهایت

عوارض زماین و ساطح    TINسیالبی از تفاض   ۀآ ، پهنسطح  TINو پس از محاسبه  شدارائه 

 د.شمختل  تهیه  های بازگشت دورهرای آ  ب




 1394 پاییز، 3، شمارة 2دانش مخاطرات/ دورة    362

 بحث

و  خاناه رود مسایر د در موجاو ارض عاو  ۀکلیا  سازی هیشبو  هندسیل مد ۀتهیاز  پسدر این پژوهش 

 ةبااز کشاکان در   رودخاناۀ ل، شارای  هیادرولیکی   مدز در نیارد موی مترهاراپا ۀکلی معرفی همچنین

باا اساتفاده از مادل هیادرولیکی      سااله  1000تاا   2 های بازگشات  دورهبا  یها ال یسمورد نظر برای 

HEC–RAS باا   مدلساازی  از شاده  اخاذ  نتایج از برخی زیر های شک  . درشد یساز هیشبHEC–RAS 

کیلاومتر از پا  باساتانی     5تقریبای   باه طاول  کشکان را  رودخانۀ ةباز 3شک   .نشان داده شده است

 جیوخر ینتر مه  آ  سطح ازتر عرضی و طولی های یمرخن .دهد یمکشکان تا روستای امیرآباد نشان 

. اناد  مختلا    بازگشات  هاای  باا دوره   سیال ایبر آ  سطح اتتغییر ةدهند نشانو  HEC–RASل مد

نماایی از مقطاع    5و شاک    (باازه  متری از ابتدای 37در )نمایی از مقطع عرضی پ  کشکان  4شک  

هاای   دورههمراه تراز آ  رودخاناه باه ازای    بهمتری از ابتدای بازه(  414عرضی پ  جدید کشکان )در 

تاراز   نیاز  6شاک    .دهناد  یما نشاان   HEC-RAS افزار نرمدر را سال  1000مختل  از دو تا  بازگشت

 .دهد یمساله نشان  1000ا دو ت های بازگشت دورهسطح آ  را در طول افقی رودخانه در 

 

HEC–RASرودخانهدرمحیط شماتیک نماییازطرح.3شکل

 
پلسازییهشبمحل3ۀشمارمختلفدرمقطعهایبازگشتدورهدرگیریلسارتفاعسطح.4شکل

کشکان



 363 ... منظور کاهش هیدرولیکی به با استفاده از مدل کشکان رود گیر ی س یها پهنه تعیین

 

 

 
پلسازییهشبمحل19ۀشمارمختلفدرمقطعهایبازگشتدورهدرگیریلسارتفاعسطح.5شکل

کشکانجدید

 
مختلفهایبازگشتدورههمراهارتفاعسطحآبدرپروفیلطولیرودخانه.6شکل



 آماده  دسات  بهضرای  مانینگ  ،اطمینان برایآنالیزحساسیتضرایبمانینگدرمدل:

بارای  ،  060/0)برای ساح  چپ  آمده دست به که به ضرای  گونه ینا؛ به شدنددر مدل واسنجی 

 درصاد  30و  15و  افازوده  درصاد  30و  15 ،(058/0ساح  راست برای و  049/0اصلی  کانال

 ساطح،  در اخاتالف  و اجارا  مجادداً  مدل آمده دست به یدجد یرمقاد ازای به آن از و پس شد کسر

نااچیز باود کاه در     اخاتالف  ایان  ،آماده  دست به نتایج تمام شد که در گیری اندازه سرعت و عم 

ساله نشان داده شده است. 25بازگشت  ةدورزیر این تغییرات در طول بازه برای  یها شک 
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ساله25بازگشتۀدورتغییراتضریبمانینگدرسرعتآبدرطولبازهدرۀآمددستبه نتایج.7شکل

GISمحیط در هیدرولیک مطالعات برمبنای سیالبی یهاپهنه و رودخانه بستر حد تعیین

 ری اطکه از  اصلی ورودی )با استفاده از اطالعات HEC-RAS افزار نرم توس  مدل اجرای از پس

 خروجای  شده باود( و تولیاد   تولید و به آن منتق  GISمحی   در HEC-GeoRAS  ۀااحاقیالا

  Arcview افازار  نارم  شدند. بعاد از تماام ایان مراحا      ارسال GISمحی   مجدداً به نتایج مدل،

 هاای بازگشات   دوره سیال  با پهنۀ و آ  عم  آ ، آزاد توپوگرافی سطح نظیر مختلفی های یهال

که حدود دشت سیالبی را  است سیال  پهنۀ ها یهال این ترین یکاربرد که کند یم تهیه را مختل 

 ۀمنطقا ژئومورفولوژیک، دشت سیالبی باه   ازنظر .کند یممختل  مشخص  های بازگشت دورهدر 

موجاود در اقلای  کناونی و تکارار      ۀرودخانا  ۀیلوسا  باه کاه   شاود  یممجاور کانال رودخانه گفته 

و تغییرات  مساحت سطح آ  گیر ی س یها پهنه 8شک  . ]13[  کند یمعظی  تغییر  های یانطغ

هاای   دورهکاه باه ازای    دهد یممطالعاتی را نشان  ةبازمختل  در  های بازگشت دورهعم  آ  با 

 .شاود  یموده فزا مقاطعاز  یک هر  در سیال سطحه و شد بیشتر بید ، مقدارتر یطوالن بازگشت

 مقااطع  ساایر  به نسبت یشافزا یا کاهش  سیال سطح ینا مقاطعاز  یک هر فی وپر به توجه با

 هماین  ماوازات  باه  .کند پیدا می کاهش یریگ ی سع تفاار مقطع سطح یشافزا باو  دهد یمن نشا

 یشافاز ا باا  مقطاع  هردر  که یابد می یشافزا یا کاهش نیز عم  سیالبی سطح یشافزا یا کاهش

 طولی فی وپر خصوص بهو  مقاطع عرضی سازی یهشب. هستی   سیال عم شاهد  ،تگشزبا ةدور

 برخای   در سیال سطح کاهش علتو  است  سیال سطح یشافزاز ا حاکی خانهرود یریگ ی س

پیادا   کااهش   سایال  ساطح رت صاو  یان در ا که است مقاطع نشد تنگ یا نعامود جوو ،مقاطع

 .شود یموده فزا یگرفتگ آ  عم  برو  کند می
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)عالمتمطالعاتیۀبازمختلفدرهایبازگشتدورهجریانآبرودخانهباگیریلسیهاپهنه.8شکل

Aاستنظربازگشتموردۀدورازایبهگیریلسپهنۀمساحتۀدهندنشاندرزیرهرشکل.)



 Arc Gis افازار  نارم مختلا  توسا     هاای بازگشات   دورهدر  گیر ی س یها پهنهبعد از اینکه 

سااله   1000 گیار  ی سا  پهناۀ که مساحت ک   شدمحاسبه  نیز ها پهنهمساحت این  آمد دست به

از این مقدار مربو  باه  درصد  77که  کیلومتر مربع محاسبه شد 40/3مشخص و مقدار آن برابر

 .استسال و کمتر از آن(  25) مدت کوتاه های بازگشت دورهبا  گیر ی س یها پهنه

ساحت این م ،مختل  های بازگشت دورهدر  گیر ی س یها پهنهمساحت  دست آمدن بهبعد از 

منااط  مساکونی    ،3نتایج جدول  براساسشد که محاسبه مختل  نیز  های یکاربربرای  ها پهنه

و  اناد  شاده واقع ( مدت کوتاه بازگشت ةدور)ساله  25بازگشت  ةدورگرفتگی  سی در معرض خطر 

 .استساله  10بازگشت  ةدوراین خطر برای مناط  صنعتی مطاب  با 
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درگوگلارثگیریلسیهاپهنهنمایش.9شکل

هایبازگشتدورهازایبهنوعکاربریبرحسب)کیلومترمربع(گیریلسیهاپهنهمساحت.3جدول

مختلف

 بازگشتدورۀ

)سال(

نوعکاربری

251025501002005001000

 36/2 09/2 84/1 78/1 51/1 46/1 34/1 98/0 95/0 زراعی های ینزم

 91/0 8/0 74/0 7/0 65/0 63/0 - - - مناط  مسکونی روستایی

 12/0 12/0 12/0 1/0 09/0 07/0 04/0 - - مراکز صنعتی
 

هاای   دورهنشان داده شده است که در بیشتر طاول باازه در    4تغییرات عدد فرود در جدول 

بحرانی بودن جریان در  فو دهندة  نشانکه  است 1مقدار این پارامتر بیشتر از  ،مختل  بازگشت

 آنکاه دلیا    و به داردمستقی   ۀرابط. عدد فرود با نیروی ثق  استشیبدار )کوهستانی(  ةبازیک 

و باا تغییار    دارد، به نیروی ثق  حساسیت زیاادی  است، دارای سطح آزاد ها کانالجریان آ  در 

تغییار   سارعت  باه در شی  )تغییر در نیروی ثق ( عدد فرود تغییر کرده و وضعیت جریاان نیاز   

. با افازایش  هاست کانالی اهمیت نیروی ثق  )عدد فرود( در رفتار جریان در امعن به. این کند می

 آن دلیا   کاه  شاود  یما بیشاتر   بساتر  فرسایش و یابد میم  کاهش ع حداکدر مقدار عدد فرود،

 سب  قطع طور به سرعت افزایش که این استافزایش شی   دلی  بهسرعت جریان  مقدار افزایش

 .یابد می فرسایش افزایش مقدار نتیجه در و شود می بستر بر شده اعمال تنش برشی افزایش
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 مطالعاتیۀبازمختلفدرطولبازگشتهایدورهتغییراتعددفروددر.4جدول

 

گیرییجهنت

 ۀپهنا مطالعااتی، مسااحت    ةبااز در کشاکان   رودخاناۀ  حوضاۀ توپوگرافی  های یژگیوبا توجه به 

 71سااله کاه معاادل بارنادگی حاداکدر       25بازگشات   ةدورمتناظر با وقاوع سایلی باا     گیر ی س

سیالبی وقوع  پهنۀعبارت دیگر  به. است آمده  دست بهکیلومتر مربع  61/2، استدر روز  متر یلیم

 رةدوازای  باه  گیار  ی سا  پهناۀ درصد از کا  مسااحت    77 سال حدود 25بازگشت  ةدورسی  با 

همچنین نتاایج نشاان    است. شمگیریچکه رق   استکیلومتر مربع(  4/3ساله ) 1000بازگشت 

زراعای   هاای  ینزما سال(  2بازگشت  ةدور) ازای دبی متوس  عبوری از رودخانه بهداد که حتی 

به حری  رودخاناه در   توجهی بی ةدهند نشاناطراف رودخانه در معرض خطر سی  قرار دارند که 

از  اغلا  مسکونی )روساتاها( و صانعتی    های یکاربراما  ؛استتوس  کشاورزان  شده بررسی ةباز

m معادل دبی )سال به باال  25بازگشت  ةدور
3
/s 934 در  همچناین  .شوند یم( دچار این مخاطره

باا   یحتی برای وقایع تحقی  ۀمنطقتوجه به مخاطرات ناشی از وقوع سی  در مورد تحقی ،  ةباز

داشاته باشاد    در پیرا تلفات انسانی و خسارات اقتصادی  تواند یم مدت کوتاه های بازگشت دوره

الزم را اتخااذ   یا ساازه و غیر یا ساازه  هاای  یاسات س باید یزانر برنامهکه در این زمینه مدیران و 

   .کنند



بازگشت)سال(ۀدور  
 فاصلهازابتدایبازه)متر(

47 529 1024 1513 2017 2514 3002 3505 4018 4505 4776 

2 09/1  1/1  11/1  11/1  11/1  13/1  14/1  04/1  04/1  11/1  99/0  

5 13/1  12/1  12/1  06/1  09/1  1 07/1  07/1  07/1  14/1  01/1  

10 02/1  04/1  12/1  11/1  12/1  12/1  13/1  17/1  08/1  21/1  98/0  

25 13/1  13/1  99/0  01/1  1/1  11/1  08/1  08/1  1 15/1  1 

50 12/1  12/1  12/1  01/1  12/1  09/1  08/1  04/1  04/1  13/1  92/0  

100 04/1  1 14/1  12/1  1/1  1/1  1/1  08/1  06/1  09/1  1/1  

200 08/1  04/1  11/1  1 17/1  16/1  09/1  1/1  07/1  3/1  01/1  

500 1/1  11/1  11/1  13/1  14/1  16/1  15/1  11/1  07/1  2/1  89/0  

1000 02/1  13/1  14/1  28/1  08/1  06/1  05/1  03/1  04/1  1 1/1  
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 .انتشارات دانشگاه تهران چاپ چهارم، تهران:
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