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 چکیده
شوهر  . شووند  یمو مخاطراتی هستند که سبب وارد آوردن خسارات زیادی به نووایی شوهری    نیتر مهماز  ها البیس

به شناسایی مناطق حقیق در این ت .که در معرض سیالب قرار دارداست یکی از شهرهای نورآباد در استان لرستان 
شناسوایی منواطق    بورای  شوهری نورآبواد پرداختوه شوده اسوت.      ةمحدوددر  زیخ لیسو همچنین مناطق  زده لیس
، تصواویر راداری  1:۵۰۰۰۰توپووررافی   ۀنقشو متر،  ۵و مناطق مستعد وقوع سیالب از مدل رقومی ارتفاع  زده لیس

تحقیوق اسوتفاده شوده اسوت.      یهوا  داده عنووان  بوه دخانوه  بی و ضوریب زبوری رو  ، اطالعات مربوط به د1ِسنتنیل 
مریلوه   چهوار . این تحقیق در شوند یمنیز ابزارهای تحقیق محسوب  SNAPو  ARCGIS ،HEC-RAS یافزارها نرم

و بازدیدهای میدانی، منواطق   1ترتیب با استفاده از تصاویر راداری سنتنیل  بهکه در مرایل اول و دوم  ررفتانجام 
 زیو خ لیسو منواطق   HEA-RASسووم، بوا اسوتفاده از روش     ۀمشخص شود. در مریلو   139۸فروردین  در زده لیس

بوا اسوتفاده از    زده لیسو نتایج ارزیابی منواطق   چهارم، نتایج با هم مقایسه و ارزیابی شد. ۀشناسایی شد و در مریل
 212/1و  ۵۶2/۰ترتیوب   بوه ، 139۸اثر سیالب فوروردین   است که بر آنتصاویر راداری و بازدیدهای میدانی بیانگر 

نشوان  نیوز    HEC-RASروش  کوارریری  بوه  جینتوا همچنوین  . شدشهری با سیالب مواجه  ةمربع از محدود کیلومتر
قورار  صدسواله  بازرشت  ةدورشهری نورآباد در معرض وقوع سیالب با  ةمحدودمربع از  کیلومتر ۵۴2/1که  دهد می

است. در واقوع منواطقی    آمده دست بهنتایج  مختلف بیانگر صحت یها روشاستفاده از نتایج  ۀمقایسارزیابی و دارد. 
تصواویر راداری و نتوایج    لیدر تحل و شناسایی شده است البیمستعد سمناطق  عنوان بهکه در بازدیدهای میدانی 

 ،اساس. بر این شوند می دییتأدر بازدیدهای میدانی نیز  ،اند ، جزء مناطق مستعد سیالبHEC-RASیاصل از روش 
هزینوه داشوته    139۸برابور خسوارت سویالب     سهکم در یدود  ممکن است دست صدسالهبازرشت  ةخسارت با دور

رود  ۀصدسوال یوریم   یآزادسواز بورای  ابتدا  ،برای کاهش خسارت سیالب و مدیریت آن که شود یمپیشنهاد . باشد
 .ودش ایداث نورآباد ۀیوضدر بخش کوهستانی  ریر البیسسپس سد  شده و اقدام

 .لرستاننورآباد  مخاطرات،سیالب، ، بازرشت دورة، ییفضاتحلیل کلیدی:  یها واژه
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 مقدمه

مخواطرات  . [19] رونود  بوه شومار موی   جوامع  یرو  شیپ یها چالشامروز مخاطرات محیطی از 

مخواطرات   نیتور  مخرباز  ها البیس .[2۴]محیطی نیازمند شناسایی، مدیریت و کنترل هستند 

 یطوور  بوه  ،[3 ، ۵] آورند یمخسارات جانی و مالی زیادی را به بار  هرسالهکه  شوند یمب محسو

در کنوار زلزلوه و خشکسوالی     هوا  البیسو مخواطرات،   یالملل نیب ةدادکه براساس رزارش پایگاه 

ر سوال  د منتشرشدهو همچنین بر اساس آمار  [17] اند داشتهخسارات جانی و مالی را  بیشترین

 انود  دادهبوه خوود اختصواص     هوا  البیسالیای طبیعی در جهان را درصد از ب ۴۰ز ، بیش ا2۰1۰

 بوه  نسبت 9۰ ۀده در لیس وقوع که دهد یم نشان رذشته ۀده پنج در لیس شیافزا روند. [1۶]

موارد  .[7]است  داشته شیافزا درصد 9۰۰ ،گرید عبارت بهو  شده برابر ده یبیتقرطور  به ۸۰ ۀده

 از ژهیو و بوه  و این افزایش افتهی شیافزازمان  یطدر  لیس وقوع ست که خطرمذکور بیانگر این ا

 و کردند صادر را یالبیس یها دشت در وساز ساختمجوز  کشورها از یاریبس که بوده است یزمان

 .[2] کردند تییما مناطق نیا در یمسکون و یتجاررشد  از ییت

پوژوهش    بوه  تووان  یماز جمله  موضوع تحقیقات مختلفی صورت ررفته است کهاین بارة در

مختلف مدیریت و راهکارهای مقابله با سویالب را بیوان    یها دراهیداشاره کرد که  (2۰۰۸) کاتر

. [13] کردنود عوامل مختلف وقوع سیالب را ارزیابی  (2۰11) کای و همکاران. [1۵] کرده است

 2در ایالت کورا   1ناپورامبه ارزیابی خطر ریسک سیل در رودخانه واما( 2۰13) و همکاران آجین

سویل در رودخانوه سودروس برزیول را      یبنود  پهنوه  (2۰1۴) و همکاران سیلوا .[11] پرداختند

 ۀمنطقو سور  در   ةدربه ارزیابی وضعیت رودخانه  (2۰1۴)ریک و فورست  .[23] بررسی کردند

گوهای اسوتفاده  ال کاربرد ریتأث (2۰1۴) و همکاران سو .[21] دنپرداخت داهویا التیا در زپرسهین

سویالب در منواطق    ةمخواطر از زمین و همچنین الگوی پراکندری شهری بر افزایش خطر وقوع 

وقوع سویل   یبند پهنهبه  (2۰1۶)و همکاران  خاتاک .[2۵]را بررسی کردند جدید شهری چین 

راهکارهای وقوع، مودیریت   (2۰1۶)سره و همکاران  .[1۸] کابل پاکستان پرداختند ۀرودخاندر 

 کواربرد مودل هیودرولیکی    (2۰17)سان و همکواران   .[22] کردندمقابله با سیالب را ارزیابی  و

HEC-RAS  بررسوی کردنود  چوین   3هیلوی  ۀمنطقو سیالب در  ینیب شیپمدیریت و  منظور بهرا 

در  ۴موارتی  ۀرودخانو به ارزیابی مناطق مستعد وقوع سیالب در  (2۰1۸)همکاران  زوق وا .[2۶]

مدیریت سویالب و تعیوین    یها روشبه ارزیابی  (2۰1۸)پارهی  .[12] تندشمال مراکش پرداخ
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چینوی و همکواران    .[2۰] در هندوسوتان پرداخوت   1ماهانوادی  ۀیوضو در  ریو ر لیسو  یها پهنه

 کردنود  ارزیوابی  را شوهری  یهوا  البیسبرای بررسی  1نتایج یاصل از تصاویر سنتینل  (2۰19)

در  یشوهر  ۀتوسوع  یکیژئومورفولووژ  یابیو ارزبوه   (13۸9)مقیمی و صوفاری  در ایران نیز  .[1۴]

 یزیو ر برناموه به  (139۶)اصالنی  .[9] شهر تهران پرداختند یسطح یزهکش یها یوضه قلمرو

 پرداختوه اسوت   کور   و تهران یها شهرستان یمرکز ةمحدوددر  البیس وقوع با مقابله یراهبرد

موددی و   و [۶]ب در شهر ساری خطر وقوع سیال یبند پهنه (1397)محمودزاده و باکویی  .[1]

را شوهر   ینمشوک خیواو چوای    ۀیوضمناطق مستعد وقوع سیل در  یبند پهنه (1397)همکاران 

فیزیکی شهر سنند  بوه   ۀتوسعارزیابی روند  به (139۸) نگهبان و همکاران .[۸]بررسی کردند 

انموایی  جدربوارة   (139۸)قنوواتی و همکواران    .[1۰] پرداختنود  نیآفور  مخواطره سمت مناطق 

اخیور،   یهوا  سال در .[۴]اند  تحقیق کردهآبخیز قمرود  ۀیوضمستعد وقوع سیالب در  یها پهنه

بورای   انود.  وارد کورده خصوص نوایی شهری  هبه مناطق مختلف و برا خسارات زیادی  ها البیس

رلستان، لرستان و خوزسوتان   های استان درشهرهای زیادی  139۸فروردین  یها البیس مثال،

کوه   یطوور  بوه ایون شوهرها شود،     دربرررفت و سبب تخریب رسترده و خسارات زیوادی   را در

هوزار   1۰بیش از  139۸براساس رزارش استانداری لرستان، خسارات ناشی از سیالب فروردین 

. در این میان شهرستان نورآباد نیز با دادندجان خود را از دست نفر نیز  1۵میلیارد تومان بود و 

هکتار اراضی کشاورزی و باغی  1۶۰۰۰واید مسکونی و  ۵۰۰۰جمله تخریب  خسارات زیادی از

 ها رساختیزمواجه بوده است. در شهر نورآباد سیالب سبب تخریب بخشی از مناطق مسکونی و 

است و در فروردین سال  یزیخ لیس زیادشده است. با توجه به اینکه نورآباد دارای پتانسیل نیز 

و  زده لیسو جه شده است، در ایون تحقیوق بوه شناسوایی منواطق      سیالب موا ةمخاطربا  139۸

 شهری نورآباد پرداخته شده است. ةمحدوددر  زیخ لیسهمچنین مناطق 

 محدودۀ تحقیقالف( 

در کوه   شوود  یم)دلفان( محسوب شهرستان نورآباد  مرکزشهر نورآباد از نظر تقسیمات سیاسی  

رچینه و بادآورد قرار  یها رودخانهر محل تالقی این شهر دشمال غرب استان لرستان قرار دارد. 

شوهری  محودودة  کوه در   شوود  یمبادآورد محسوب  ۀاصلی یوض ۀبادآورد رودخانرودخانۀ دارد. 

شوهری  محودودة  . ابدی یمسمت غرب جریان  بهرچینه سرشاخۀ رودخانۀ نورآباد پس از دریافت 

بخشی از آن را پادرانه و دشت سیالبی  نورآباد از نظر ژئومورفولوژی در واید دشت قرار دارد که

ایون  کوه  اختالف ارتفاعی کم شهر نورآباد با بستر رودخانه سبب شوده اسوت    ررفته است. بر در
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 یهوا  زمسوتان وهوایی دارای  این منطقه از نظر آب داشته باشد.زیادی  یزیخ لیسشهر پتانسیل 

این منطقوه  قرار ررفتن  یشناس نیزممعتدل است. از نظر  نسبت به یها تابستانو  ریبرفگسرد و 

آن توابع   یشناسو  نیزمو  یهوا  یژرو یوتکامل و تنووع   ین،تکو شده کهسبب  یراندر غرب فالت ا

و از نظر لیتولووژی   در شمال و زاررس در جنوب باشد یرجانس -سنند   ۀپهنیاکم بر  یطشرا

 1شکل در  ه است.ررفت بر و آهک در سنگ ماسهزیادی از منطقه را رسوبات آبرفتی، یز بخشی ن

 نشان داده شده است. تحقیق ۀموقعیت منطقنقشۀ 

 
 تحقیق ۀمنطقموقعیت  ۀنقش .۱شکل 

 ب( روش پژوهش

و مستعد وقوع سیالب از مدل رقومی ارتفواع   زده لیسشناسایی مناطق  منظور بهدر این تحقیق 

بی و ضوریب  وط به دِ، اطالعات مرب1، تصاویر راداری سنتنیل 1:۵۰۰۰۰توپوررافی نقشۀ متر،  ۵

-ARCGIS ،HEC یافزارهوا  نورم تحقیق استفاده شوده اسوت.    یها داده عنوان بهزبری رودخانه 

RAS  وSNAP  و  هوا  داده یآور جموع . در این تحقیق، پس از شوند یمنیز ابزار تحقیق محسوب

 :شوند می شرح دادهکه در ادامه  صورت ررفتمریله  سهاطالعات، کار در 

شناسوایی منواطق    منظوور  بوه در ایون مریلوه   (: زده لیساسایی مناطق اول )شن ۀمرحل

(. کوار  1مربوط به قبل و بعد از سیل استفاده شد )جدول  1از تصاویر راداری سنتینل  زده لیس

افزایش دقوت در شناسوایی    منظور بهتصاویر،  ۀتهیدر این مریله به این صورت است که پس از 
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 یهوا  پردازش پس پیشس .ررفتانجام  زم روی تصاویر  یها پردازش پیش، ابتدا زده لیسمناطق 

در این مریله هر دو تصویر با هم ترکیب و به دیتای واید  ررفت.تصویر انجام  دو زم برای هر 

تصواویر،   یساز آمادهپس از  استفاده شد. Coregistrationبرای این منظور از دستور . تبدیل شد

آبوی در هور مریلوه     یهوا  پهنوه شد. در اولوین مریلوه،   یی شناسامریله  دوزده در  سیلمناطق 

موذکور بریسوب    ۀرابطو اسوتفاده شود.    1 ۀرابطآبی از  یها پهنهشناسایی  منظور بهو  شناسایی

موذکور   ۀرابطو پوس از اعموال    از منابع موجود انتخاب شد. یریر بهرهآزمون و خطا و همچنین 

 مشوخص شودن  دوم، پس از  ۀمریلدر  آبی روی هر تصویر مشخص شد. یها پهنهروی تصاویر، 

 .مشخص شد زده یلسمناطق  نقشۀ  ،2 ۀرابطآبی برای هر تصویر، با استفاده  یها پهنه

 شده استفادهمشخصات تصاویر  .۱جدول 

 زمانی ۀدور پالریزیشن Pass نوع تصویر تاریخ ماهواره

 VV ۰ صعودی GRD ۰۴/۰۶/۲۰۱۸ 1سنتینل 

 VV 3۰۶ دیصعو GRD ۰۶/۰۴/۲۰۱۹ 1سنتینل 

 

  If تصویر مورد نظر  then 1.0 else 0 0.01 >  آبی یها پهنهشناسایی  ۀرابط   ( 1)

 آبی تصویر بعد از سیل ۀپهن –آبی تصویر قبل از سیل  ۀپهن زده یلسشناسایی مناطق  ۀرابط (  2)

 ،HEC-RASدر این مریله با استفاده از مدل (: زیخ لیسدوم )شناسایی مناطق  مرحلۀ

 مودل  ةشود  لیتکم ۀنسخ RAS - HEC ریاضی مدل مناطق مستعد وقوع سیالب شناسایی شد.

HEC- 2 اتصال قابل افزار نرم این. است GIS   سیسوتم  در پوردازش  پوس  و پوردازش  شیپو بورای 

اسوت.   شوده  اسوتفاده  HEC–GeoRAS نام با رابط یک از اتصال . برایاست جغرافیایی اطالعات

و براسواس مودل    ARCGIS، در محیط HEC–GeoRASافزونۀ ستفاده از کار ابتدا با ا برای این

 HEC-RAS افزار نرم ترسیم و سپس وارد ها بازهو  ها کنارهمتر، بستر رودخانه،  ۵رقومی ارتفاعی 

 یهوا  پهنوه بوا وارد کوردن مقوادیر دبوی و ضوریب زبوری،        HECRAS افوزار  نرمدر ادامه در  .شد

تهیوۀ   منظوور  بهسال تهیه و در نهایت  1۰۰و  ۵۰، 2۵، 1۰ ،۵بازرشت  یها دورهبرای  زیخ لیس

به این  .شد ARCGIS افزار نرموارد  زیخ لیس یها پهنهخروجی نهایی، اطالعات مربوط به  نقشۀ

 بازرشت مختلف تهیه شد.  یها دورهدر  زیخ لیسنهایی مناطق  نقشۀصورت 
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در ایون  ای میددانی(:  با استفاده از بازدیده زده لیسمناطق  ییشناسا) ومس مرحلۀ

آموده از طریوق تصواویر راداری، از     دسوت  هسونجی نتوایج بو    صوحت انطبواق و   منظوور  بهتحقیق 

، ابتودا موقعیوت نقواط    زده لیس مناطق تعیین منظور بهدر واقع بازدیدهای میدانی استفاده شد. 

 ،میودانی ثبت شد و سپس برمبنای نتایج یاصل از طریق بازدید  GPSبا استفاده از نقطه(  12)

 شد.ترسیم  139۸شهر نورآباد در سیل فرودین  ةزد لیسمناطق  ۀپهن

 بحث

با توجوه بوه اینکوه هودف از ایون      : زده با استفاده از تصاویر راداری سیلشناسایی مناطق  -

داده در منطقوه   ر است، از تصاویر مربوط به قبل و بعود از سویل    زده لیسبخش شناسایی مناطق 

کیلومترمربع  ۵۶2/۰، براساس نتایج .تهیه شد 139۸در فروردین  زده لیسطق منا نقشۀاستفاده و 

شمالی شهر نورآباد منطبق بور محول    یها بخش وشهری نورآباد با سیالب مواجه شده محدودة از 

 ۀرا داشت. در واقع، با توجه به اینکه رودخانو  یزدر لیس نیشتریبرچینه و بادآورد،  ۀرودخانتالقی 

افوزایش  دبی این رودخانوه   ،، در زمان وقوع سیالبشود یماصلی منطقه محسوب  ۀنرودخا ،بادآورد

رچینه نیز که از مرکوز   ۀنورآباد را دربرررفت. رودخان از جمله شهر یا هییاشزیادی یافت و مناطق 

 برررفت. را در یا هییاشطغیان کرد و مناطق   ،کند یمشهر نورآباد عبور 

 مطالعوات  در: HEC-RASبا اسدتفاده از مددل    محدوده یزیخ لیسبررسی وضعیت  -

 تعیوین  و مودل  اجورای  بورای  ضوروری  یها داده از جریان دبی مختلف، اهداف با سیالب یبند پهنه

 های هدور با رودخانه سیالب مقادیر .است رودخانه یکیدرولیه پارامترهای دیگر و آب سطح پروفیل

 در موجوود  سونجی  آب یها ستگاهیا یها دادهاز  استفاده با هیدرولوژی مطالعات در مختلف  بازرشت

 از نیوز  بوادآورد ورچینوه   یهوا  رودخانه یریر لیس یبند پهنه مطالعات در .شود یم محاسبه منطقه

برای این منظور از اطالعات سوازمان آب و   .شد استفاده مختلف یها بازرشت دورة با سیالب مقادیر

 بوه  توجوه  اسوتفاده شود. بوا    1397-9۸تا  13۴۶-۴7استان لرستان مربوط به سال آبی  یا منطقه

، دبی این رودخانوه نیوز   شود یمبادآورد  ۀرودخانفرعی وارد  ۀرودخان عنوان بهرچینه  ۀرودخاناینکه 

   .کار ررفته شد به 2 جدول با مطابق سیالب مقادیر در نظر ررفته شد و

 )مترمکعب بر ثانیه( شده بی استفادهمقادیر دِ .2جدول 

 ۵۰ 2۵ ۱۰ ۵ شتبازگ دورۀ

 3/112 ۴/99 2/72 1/۶9 بادآورد

 ۴/7۸ 9/۵۸ 7/۴۸ ۶/۴3 رچینه
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 و صحرایی بازدیدهای از استفاده با تحقیق ةمحدود در بادآورد و رچینه رودخانه ضریب زبری

بادآورد و رچینوه   یها رودخانه .شد برآورد SCS روش یها ستیل چک لیتکم و مهندسی قضاوت

 در مقطع رودخانه .دارد جریان دانه درشت یها کناره و بستر با و اید دشتو در تحقیق، دامنۀ در

 رودخانوه در بسویاری از نقواط    بستر همچنین است. مالیم تغییرات و منظم شکل دارای بازه این

 ایون  کوه  است موجود سیالبی دشت در یاهیپوشش ر مسیر کل در است و یاهیپوشش ر فاقد

تصواویری از بسوتر    2اسوت. در شوکل    شوده  قواطع لحوا   م ایون  زبوری  ضوریب  برآورد در نکته

 یها رودخانهمحاسبات مربوط به ضریب زبری برای  3بادآورد و رچینه و در جدول  های رودخانه

 بادآورد و رچینه نشان داده شده است. 

 
 .بادآورد( B ؛گچینه( Aتصاویری از بستر رودخانه  .2شکل 

 شده بررسی یها خانهرودضریب مانینگ برای  ۀمحاسب .3جدول 

 مشخصات بازه رودخانه
مقدار ضریب زبری 

 براساس روش چاو

مقدار ضریب زبری 

 SCSبراساس روش 

مقادیر ضریب 

زبری براساس 

 قضاوت مهندسی

 بادآورد

 ۰۴۵/۰ ۰۴۸/۰ ۰۵۰/۰ راست ةکنار

 ۰۴/۰ ۰3۸/۰ ۰۴۰/۰ مقطع اصلی رودخانه

 ۰۴۵/۰ ۰۴۸/۰ ۰۵۰/۰ کناره چپ

 رچینه

 ۰3۵/۰ ۰3۵/۰ ۰۴۰/۰ استر ةکنار

 ۰2۵/۰ ۰2۵/۰ ۰3۰/۰ مقطع اصلی رودخانه

 ۰3۵/۰ ۰3۵/۰ ۰3۰/۰ چپ ةکنار
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استفاده و  HEC-GEORAS ۀافزونترسیم بازه و مقاطع مورد نظر از  منظور بهدر این تحقیق 

متور ترسویم شود.     ۵مدل رقومی ارتفاعی  ۀبرپای ARCGISدر محیط و مقاطع مورد نظر  ها بازه

برای ترسیم بازه و مقاطع، بریسب اطالعوات موجوود بوود و بوا توجوه بوه        شده ة انتخابودمحد

شوده و مقواطع آن و در    ترسویم  ةبواز  نقشۀ ،3اهداف مورد نظر در تحقیق انتخاب شد. در شکل 

 شده نشان داده شده است.  ترسیماز مقاطع عرض  ییها نمونه ،۴شکل 

 
 آن شده و مقاطع ترسیم ۀباز ۀنقش .3شکل 

 
 .بادآورد ۀرودخان( B ؛گچینه ۀرودخان( Aشده  ترسیماز مقاطع عرضی  ییها نمونه .4شکل 

، اطالعوات   HECRAS افوزار  نورم  بوه و مقواطع   هوا  بازهاطالعات مربوط به  وارد کردنپس از 

شود و در   HECRAS افوزار  نورم وضعیت دبی و ضریب زبری رودخانوه نیوز وارد   بارة شده در تهیه

خروجی ررفتوه   ،عات یاصل، از اطالARCGISدر محیط  یبند پهنه ۀنقش ۀتهی منظور بهنهایت 
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سوال تهیوه شود     1۰۰و  ۵۰، 2۵، 1۰، ۵بازرشت  یها دورهبرای  ریر لیس یها پهنه نقشۀشد و 

سواله در کول    پونج بازرشوت  دورة بورای   ریو ر لیس یها پهنهبر اساس نتایج، مسایت  .(۵)شکل 

بازرشت  دورةمربع و برای  کیلومتر 1۴9/۰و  ۵23/۰ترتیب  بهرآباد محدوده و محدوده شهری نو

تحت پوشوش  محدودة با توجه به  (.۴)جدول  استمربع  کیلومتر ۵۴2/1و  ۴۸۴/۵ساله نیز صد

با خساراتی بیش از  تواند یمبازرشت  دورةساله، وقوع سیالب با این صدبازرشت دورة سیالب با 

سویالب  کوه مخواطرة   راه باشد که این مسوئله سوبب شوده    هم 139۸برابر سیالب فروردین  سه

 روی شهر نورآباد محسوب شود. پیشمخاطرة  نیتر مهم

 
 بازگشت مختلف یها دورهمطالعاتی در  ۀمحدوددر  ریگ لیس یها پهنه نقشۀ .۵ شکل

 ختلفبازگشت م یها دورهشهری نورآباد در  ۀمحدوددر کل محدوده و  ریگ لیس یها پهنهمساحت  .4جدول 

 ۱۰۰ ۵۰ 2۵ ۱۰ ۵ بازگشت دورۀ

در کل محدوده  ریر لیس یها پهنهمسایت 

 )کیلومترمربع(
۵23/۰ 93۵/۰ ۴71/2 ۸۶۵/3 ۴۸۴/۵ 

شهری  ةمحدوددر  ریر لیس یها پهنهمسایت 

 نورآباد )کیلومترمربع(
1۴9/۰ 2۵۶/۰ ۵۶۴/۰ 9۵3/۰ ۵۴2/1 
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سیالب فوروردین سوال    انی:با استفاده از بازدیدهای مید زده لیسمناطق  شناسایی -

خسارات زیادی به شوهر   آمدناخیر بود که سبب وارد  یها سال یها البیس نیتر مهماز  139۸

برررفت. براساس نتایج بازدیدهای  زیادی از شهر نورآباد را در یها بخشنورآباد شد. این سیالب 

مربع از شوهر   کیلومتر 2/1یدود در  یا پهنهنقطه از شهر نورآباد، این سیالب  دوازدهمیدانی در 

نقطه از شوهر   دوازدهدر   ،زده یلسشناسایی مناطق  منظور به  برررفت. پس از وقوع سیالب، را در

(، A: ۶)شوکل   11ند از کالنتری ا نورآباد بازدید میدانی صورت ررفت، برخی از این نقاط عبارت

در  آنهوا ( که موقعیوت  D: ۶ل ( و پارک بانوان )شکC  :۶(، آنا پارک )شکل B  :۶سرخبان )شکل 

 نشان داده شده است.  7و شکل  ۵جدول 

تعیوین شود.    شهری نورآبواد  ةمحدودزده در  سیلپس از بازدیدهای میدانی، ید نهایی مناطق 

ثبت شد و سوپس   GPSزده، ابتدا موقعیت نقاط با استفاده از  سیلمناطق تعیین  منظور بهدر واقع 

منواطق   ۀپهنو ررفتوه، در نهایوت    صوورت  یهوا  مصوایبه برمبنای نتایج بازدید میدانی و همچنوین  

 نشوان داده شوده اسوت.    7ترسیم شد که در شوکل   139۸شهر نورآباد در سیل فرودین  ةزد سیل

کوه   شودند رچینوه و بوادآورد بوا سویالب مواجوه       ۀرودخانو شوکل، منواطق مجواور    ایون  براساس 

رچینه شامل منواطق اطوراف شوهرداری و همچنوین      ۀرودخان دست نییپادر مناطق  یریپذ بیآس

 بوده است. دیگر از نوایی شتریب، 11بادآورد شامل مناطق مجاور کالنتری ۀ رودخانمناطق مجاور 

 
( D ؛( آنا پارکC ؛( سرخبانB ؛۱۱( کالنتریA ۱3۹۸تصاویری از سیالب نورآباد در فروردین  .6شکل 

 پارک بانوان



 323 و مخاطرات آن لرستانشهر نورآباد  زیخ لیسو  زده لیسمناطق  ییفضا یلتحل

 شدهزدیدباموقعیت نقاط   .۵جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی محل ردیف

 3۴° ۰۴' ۵۶" ۴7° ۵۸' 13" 11کالنتری  1

 3۴° ۰۴' ۵2" ۴7° ۵۸' ۴2" سرخبان 2

 3۴° ۰۴' ۵۰" ۴7° ۵۸' 22" آنا پارک 3

 3۴° ۰۴' ۴۸" ۴7° ۵۸' ۰۸" پارک بانوان ۴

 3۴° ۰۴' ۴۶" ۴7° ۵7' ۵۸" میدانی فردوسی ۵

 3۴° ۰۴' ۴۴" ۴7° ۵۸' 3۰" شهرداری ۶

 3۴° ۰۴' 31" ۴7° ۵۸' 37" پست ةادار 7

 3۴° ۰۴' 1۸" ۴7° ۵۸' 31" مخابرات ۸

 3۴° ۰۴' ۰3" ۴7° ۵۸' ۴2" دبیرستان امام 9

 3۴° ۰3' ۵۵" ۴7° ۵۸' 3۴" آموزش و پرورش 1۰

 3۴° ۰3' ۵3" ۴7° ۵۸' 2۸" پارک آزادران 11

 3۴° ۰3' ۴۰" ۴7° ۵۸' 22" فرهنگیان 2فاز  12

 

 
 زده با استفاده از بازدیدهای میدانی سیلمناطق  تعیین .7شکل 

 نتایج

آمده از تصداویر   دست هبا نتایج ب HEC-RASآمده از طریق روش  دست هنتایج ب ۀمقایس

وضوعیت منواطق    ،قبلوی  یهوا  بخوش در : شدهری  ۀمحدودراداری و بازدیدهای میدانی در 

آمده  دست هنتایج ب ۀمقایس منظور بهدر این قسمت، شد. بررسی شهر نورآباد  زیخ لیسو  زده لیس
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قایسه شد مشهری نورآباد  ةدر محدود ریر لیسو  زده لیسمختلف، مسایت مناطق  یها روشاز 

آموده از طریوق    دسوت  هنشان داده شده است. براساس جودول موذکور، نتوایج بو     ۶که در جدول 

HER-RAS  دورة ازاسوتفاده  . در واقع با توجوه بوه   ردیر یم براز شهر را در  یتر رستردهبخش 

، HEC-RASآمده از طریق مدل  دست هب ریر لیس ۀپهنمسایت   ،مقایسه برایساله صدبازرشت 

ر راداری و شوده توسوط تصواوی    مشوخص  ةزد لیسو از مناطق  تر رستردهکیلومترمربع،  ۵۴2/1با 

 شوده  یهتهکه توسط تصاویر راداری  زده لیسهمچنین مسایت مناطق بازدیدهای میدانی است، 

کوه دلیول     اسوت  ی دیگرها روشآمده از طریق  دست هاز مسایت ب کمترکیلومترمربع(،  ۵۶2/۰)

 فروکش کردن سیالب در روز تصویربرداری عنوان کرد. توان یمآن را 

شوهری نورآبواد نشوان     ةمحودود در  ریر لیس یها پهنهو  زده لیسمناطق  نقشۀ ۸در شکل  

در  بور هوم اسوت.   نتایج  انطباقبیانگر  مختلف یها شرونتایج مقایسۀ ارزیابی و  داده شده است.

، در تصاویر راداری نیز زده لیسمناطق  عنوان بهدر بازدیدهای میدانی شده  شناساییواقع مناطق 

، HEC-RASاین مناطق براسواس نتوایج یاصول از روش     .شناسایی شده است زده لیسمناطق 

نتوایج   .انود  منطبوق هوم  بر آمده  دست هب ، بنابراین نتایجشوند یممحسوب  زیخ لیسمناطق جزو 

، بیانگر این اسوت کوه شوهر نورآبواد     شده استفاده یها مدلو  ها روشکاربردی بودن  دییتأضمن 

 ممکون اسوت   بلندمودت بازرشوت   دورةبا  یها البیس است وزیادی  یزیخ لیسدارای پتانسیل 

رفوت   تووان  یم، یادشدهرد باشد. با توجه به موا داشته 139۸سیالب فروردین  از شیب یخسارات

منطقوه   یزیو خ لیسو ررفته در شهر نورآباد بدون توجه بوه پتانسویل    صورت یها یزیر برنامهکه 

 پذیری شهر نورآباد شده است. مخاطرهصورت ررفته و همین مسئله سبب تشدید 

 مختلف یها روششهری نورآباد با استفاده از  ۀمحدوددر  ریگ لیس یها پهنهمساحت  .6جدول 

 HEC-RAS بازدیدهای میدانی تصاویر راداری وشر
 ةمحدوددر  زده لیسمسایت مناطق 

 مربع( شهری نورآباد )کیلومتر
۵۶2/۰ 212/1 ۵۴2/1 
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 شهری نورآباد ۀمحدوددر  ریگ لیس یها پهنهو  زده لیسمناطق  نقشۀ .۸شکل 

 یریگ جهینت

وارد زیوادی بوه نووایی شوهری     مخواطراتی هسوتند کوه هموواره خسوارات       نیتر مهماز  ها البیس

تحقیقات مختلفی صوورت ریورد. در   زمینه در این که سبب شده است  ها البیساهمیت  آورند. می

یوا بوا    شده مختلف شناسایی یها روشمستعد وقوع سیالب به  یها پهنهتحقیقات پیشین،  شتریب

ت، اموا در ایون   شوده اسو  مشوخص   زده لیسمختلف، مناطق  یها روشاستفاده از تصاویر راداری و 

سپس  شد.شناسایی  زده لیستحقیق ابتدا با استفاده از تصاویر راداری و بازدیدهای میدانی مناطق 

در واقوع،   شناسایی و نتایج بوا هوم مقایسوه شود.     زیخ لیسمناطق  HEC-RASبا استفاده از روش 

ن پوژوهش  ، نووآوری ایو  هوا  روشنتوایج یاصول از ایون    مقایسوۀ  مختلف و  یها روشاز  یریر بهره

 با استفاده از تصاویر راداری بیانگر این است که بور  زده لیسنتایج ارزیابی مناطق . شود یممحسوب 

کیلومترمربوع بوا    ۵۶2/۰به مسوایت   زیادی از شهر نورآباد یها بخش، 139۸اثر سیالب فروردین 

خانوۀ  رودل تالقوی  منطبوق بور محو    شهر،شمالی  یها بخشدر این میان، که  نددشسیالب مواجه 

پوس از   در ایون تحقیوق  همچنوین   .انود  بووده  یزدرو  لیسو پهنوۀ   نیشتریبرچینه و بادآورد دارای 
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تعیین شد کوه مسوایت    شهری نورآبادمحدودة در  زده لیسبازدیدهای میدانی، ید نهایی مناطق 

رچینوه و   ۀرودخان، مناطق مجاور نتایج بازدیدهای میدانیبراساس  .استمربع  کیلومتر 212/1آن 

رچینه شوامل منواطق    ۀرودخان دست نییپامناطق  یریپذ بیآسکه  شدندآورد با سیالب مواجه باد

، 11بوادآورد شوامل منواطق مجواور کالنتوری       ۀرودخاناطراف شهرداری و همچنین مناطق مجاور 

، بوا اسوتفاده از روش   زده لیسو در این تحقیق پس از شناسوایی منواطق    .دیگر بوداز نوایی  شتریب

HEC-RASبازرشوت مختلوف مشوخص شود کوه       یهوا  دورهناطق مستعد وقوع سویالب بورای   ، م

 یهوا  دورهبورای   شهری نورآباد ةمحدوددر  ریر لیس یها پهنهمسایت آمده  دست هبراساس نتایج ب

 کیلوومتر  ۵۴2/1و  9۵3/۰، ۵۶۴/۰، 2۵۶/۰، 1۴9/۰ترتیوب   بهساله صدو  ۵۰، 2۵، 1۰، ۵بازرشت 

در واقوع منواطقی کوه در     بور هوم اسوت.   نتوایج   انطبواق ایج بیانگر نتمقایسۀ ارزیابی و . استمربع 

شناسوایی   زده لیسشناسایی شد، در تصاویر راداری نیز مناطق  زده لیسبازدیدهای میدانی مناطق 

محسووب   زیو خ لیسو منواطق  جوزو  ، HEC-RASاین مناطق براساس نتوایج یاصول از روش    شد.

، HEC-RASبا توجوه بوه اینکوه براسواس نتوایج روش      . اند منطبق بر همیج بنابراین نتا و شوند یم

از شوهر   یشتریب یها پهنهساله، صدبازرشت  دورةمانند  مدت یطو نبازرشت  دورةبا  یها البیس

، بلندمودت بازرشوت   دورةبوا   یهوا  البیسرفت که  توان یم، بنابراین بر خواهد ررفت نورآباد را در

بنوابراین پیشونهاد    باشود. در پوی داشوته    139۸سویالب فوروردین    از شیب یخسارات ممکن است

پرداخت رود  ۀآزادسازی یریم صدسال به ابتدا ،برای کاهش خسارت سیالب و مدیریت آن شود یم

 .ایداث کرد نورآباد ۀیوضدر بخش کوهستانی  ریر البیسسپس سد  و
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