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  ارزيابي كمي خطر سيل خيزي در حوزه آبخيز رودخانه بار
  5، مجتبي زارعيان جهرمي4نائينيمحمدعلي صارمي ، 3نادر جندقي، 2محمد فرجي،1علي محمديان بهبهاني

  
  چكيده

آمار چه از طريق هيدروليكي و چه به صورت هيدرولوژيكي        روند يابي سيالب در حوزه هاي فاقد        با توجه به اينكه     
 از طرفي عدم وجود ايستگاههاي هيدرومتري مناسب جهـت محاسـبه دبـي هـاي                 و مي باشد با مشكل مواجه    عمالً  

حداكثر و هيدروگرافهاي مربوطه امكان روند يابي و انجام مطالعات سيل خيزي را تنها به استفاده از برخي روشهاي                   
بخيـز رودخانـه بـار كـه     آسيل خيزي در حوزه  در اين تحقيق به منظور ارزيابي كمي خطر .تجربي محدود مي سازد   

يكي از دو حوزه آبخيـز باالدسـت شـهر دماونـد محـسوب مـي شـود، اقـدام بـه محاسـبه دبـي هـاي مـاكزيمم و                               
 و سپس مقايـسه آن بـا ظرفيـت آبگـذري             سال 100 و   50،  25،  10،  5،  2 دوره بازگشتهاي    اهيدروگرافهاي مربوط ب  

نتـايج  . نزديكي شهر دماوند با استفاده از روش ضريب زبري مانينگ گرديـد           لها در   پمقاطع خروجي زير حوزه ها و       
نشان داد كه به جز مقطع دهانه پل خروجي حوزه در شهر دماوند ساير مقاطع توان عبور دبي هايي با دوره بازگشت 

ر باالدسـت شـهر    سال را دارند، هر چند تلفيق اين نتايج با ساير زير حوزه هاي تغذيه كننده سـيالب د         100حداكثر  
  .دماوند از جمله حوزه آبخيز رودخانه تار مي تواند احتماالً نتايج متفاوت تري را نشان دهد

  
  .رونديابي سيالب، هيدروگراف، ضريب زبري، دماوند: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).behbahani1383@yahoo.com(عضو هيأت علمي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه شهيد چمران اهواز  -1
  .دانشجوي دكتري آبخيزداري و عضو هيأت علمي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه شهيد چمران اهواز -2
  .عضو هيأت علمي گروه مرتع و آبخيزداري دانشكده گنبد، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -3
  . بيابان زدايي، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهرانكارشناس ارشد -5و-4
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  مقدمه 
وجود سيالبها به لحاظ خسارات هنگفتي كه به جاده ها، تأسيسات، پل ها و كانالهـاي انتقـال آب، شـهرها، منـاطق                       

عالوه بـر ايـن جـاري شـدن سـيل باعـث افـزايش        . مسكوني و اراضي كشاورزي وارد مي كنند، حائز اهميت است   
 پرشدن مخازن سدها و كاهش ظرفيت آنها مي شود به طـوري كـه در بعـضي از                   ،هاو رسوب دهي آبراهه   فرسايش  

حوزه هاي آبخيز كشور رسوبدهي زياد، باعث شده تا عمر مفيد سدهاي مخزني مانند سد سفيد رود  تـا بـه نـصف              
  . كاهش يابد خود يت اسميظرف

 مورد آن در ايران وجود داشته كه خود دليلي بـر  31ان وقوع  حادثه طبيعي شناخته شده در جهان، امك 40از مجموع   
 كه سهم سيل و زلزله در ايجاد خـسارات بـه داليـل متعـددي در     ،استعداد طبيعي كشور ايران در اين زمينه مي باشد 

 ايران به مراتب بيشتر از ساير حوادث طبيعي است حوزه آبخيز رودخانه بار كه يكي از حوزه هاي آبخيـز باالدسـت                   
يكـي از  فادشهر دماوند محسوب مي شـود و بـه جهـت دارا بـودن شـرايط خـاص آب و هـوايي، توپـوگرافيكي وا                      

  .اي از نظر سيل خيزي برخوردار مي باشدحساسيت ويژه
در اين تحقيق به منظور ارزيابي كمي خطر سيل خيزي در حوزه آبخيز رودخانه بـار كـه يكـي از دو حـوزه آبخيـز                          

حسوب مي شود، اقدام به محاسـبه دبـي هـاي مـاكزيمم و هيـدروگرافهاي مربـوط بـا دوره                باالدست شهر دماوند م   
 سال و سپس مقايسه آن با ظرفيت آبگذري مقاطع خروجي زيـر حـوزه هـا و                  100 و   50،  25،  10،  5،  2بازگشتهاي  

  .پلها در نزديكي شهر دماوند با استفاده از روش ضريب زبري مانينگ گرديد
  

  مواد و روشها 
 كيلومتر مربع خود يكي از حوزه هاي مهم حوزه آبخيز دماونـد مـي               44 آبخيز رودخانه بار با مساحتي بالغ بر         حوزه

   و عـرض 52 05  َ 00 ًً     تـا 51 59 َ 15باشد ، كه در شمال و شمال غرب شهرستان دماوند بين طول جغرافيـايي ً 
ً15 َ 43 35ً 48 َ 00  تا 35  تعيين پارامترهاي مورد نياز براي بررسي سيل خيـزي حـوزه   در . شمالي واقع شده است

 ،نيازمند بررسي خصوصيات فيزيكي حوزه، رودخانه و آبراهه هاي اصلي و فرعي، شـكل، مـساحت، شـيب ارتفـاع                   
. مي باشيم كه از جمله اجزاي اصلي و تعيين كننده رفتارهاي هيدرولوژيكي يك حوزه آبخيز مـي باشـد                  ... جهت و   

  . برخي مشخصات فيزيوگرافي حوزه به تفكيك زير حوزه ها آمده است )1(در جدول 
  

   مشخصات فيزيوگرافي زير حوزه هاي حوزه مورد مطالعه– 1جدول شماره 

  پارامتر                 
  زير حوزه ها                                

  كل حوزه  احمد آباد  چشمه اعالء  دره سرخ پلنگ

  ha  (  6/265  4/791  4/414  6/4481( مساحت 
  km (  13/9  23/14  00/9  9/29( محيط 

  m (  2082  2090  2035  1950(ارتفاع حداقل 
  m (  2765  2550  2750  3150(ارتفاع حداكثر 

  km (  26/4  4/6  5/4  64/11( طول آبراهه اصلي 
  26/1  25/1  42/1  58/1  ضريب گراوليوس 
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   مواد -
 نيازمند آمار و اطالعات دقيق از هيدرو گرافهاي طبيعي، تراز سـطح آب،               به طريق هيدروليكي   در روند يابي سيالب   

 باشـد و    ين نوع اطالعات م   يز رودخانه بار فاقد ا    يحوزه آبخ معادله پيوستگي جريان و دبي حداكثر سيالب بوده كه          
ـ  ا13 ي هايق با استفاده از آمار دبين تحقيدر ا .  با مشكل همراه است    يزيل خ يلذا امكان مطالعات س    ستگاه مجـاور  ي

  ).2جدول(دي بودند استفاده گردي و صحت مناسبي همگنيحوزه كه دارا
  

  آمار دبي با دوره بازگشتهاي مختلف ايستگاههاي مجاور براي استفاده در روش سيالب منطقه اي -2جدول

دوره بازگشت هاي مختلف 
  )سال (ايستگاههاي مجاور

  ايستگاه  رودخانه
2  5  10  25  50  100  

  30/22  83/16  31/12  59/7  82/4  02/2  پس قلعه  ونسوا
  30/23  23/21  11/19  25/16  96/13  46/10  مگسك  آب ميگون
  63/219  21/189  33/160  06/124  54/97  57/61  رودك  جاجرود

  69/175  32/138  03/106  26/70  76/47  83/22  نجار كالء  وددگلن
  03/35  69/31  24/28  40/23  39/19  06/13  اوشان  آهار

  18/72  53/46  57/29  69/15  31/9  09/4  قالك  ر آباددا
  67/86  50/66  12/49  98/29  03/18  90/4  نارون  افج

  24/57  45/45  82/34  38/22  03/14  91/3  پس قلعه  جعفر آباد
  43/11  79/10  90/10  06/9  13/8  45/6  كمرخاني  هامام
  19/6  65/5  09/5  29/4  63/3  53/2  باغ تنگه  هامام

  44/43  92/36  82/30  30/23  92/17  85/10  دعلي آبا  لوارك
  82/52  31/43  0/35  69/25  58/19  22/12  روح افزا  -
  5/94  5/82  4/70  10/54  29/41  76/22  بومهن  ابرا
  

  روشها 
 در اين تحقيق براي محاسبه دبي هاي سيالبي با دوره بازگشت هاي مختلف با توجـه بـه اينكـه حـوزه داراي آمـار                        

در ق،  يـ ن تحق يكه در ا  . ديگردتحليل منطقه اي سيالب استفاده       يروشهاباشد، از   رومتري نمي  و ايستگاه هيد   سبامن
 بين مساحت و دبي با      كه نسبتها . تجزيه و تحليل منطقه اي سيالب از روش همبستگي و ميانگين نسبتها استفاده شد             

  . گردديجاد رابطه همبستگي ايجاد ميق اي از طردوره بازگشتهاي مختلف
وي مقاطع حساس حوزه مورد مطالعـه       دقايسه دبي هاي سيالبي بدست آمده با دوره بازگشتهاي مختلف با آب            م يبرا

مانينـگ  يب زبـري    ر جهت بررسي خطر سيل خيزي از روش ض        ي اصل يآبراهه ها  شهر دماوند و     يورودمانند پلها،   
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 از نظـر سـيل خيـزي انتخـاب و           خطر حـوزه    مقطع در نقاط حساس و پر      5 در اين مطالعه     . )1فرمول  ( استفاده شد 
  . مشخصات هر يك از مقاطع اندازه گيري شد 

AiR                            )1فرمول  (                                                                 
n

KQ ...1. 2
1

3
2

=  

Q  =  دبي مقطع مورد اندازه گيري بر حسب متر مكعب بر ثانيه  
K = ريب ثابت كه بستگي به واحدهاي مورد استفاده دارد و در سيستم متريك برابر يك استض .  
R = شعاع هيدروليكي كه نسبت سطح خيس شده به محيط خيس شده مي باشد .  
i =  شيب سطح آب بر حسب متر بر متر  

A =  مساحت مقطع بر حسب متر مربع  
  

ون، سـ هندر. گ تنها هنگامي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه جريان كامالً آشفته وجود داشـته باشـد             نينمعادله ما 
  . شرط وجود جريان كامالً آشفته را با فرمول زير نشان داد

6-13            )2فرمول (                                                                         101.1≥. ×iRN

33.214.02 += AQ

 

  
ـ كـسان و    ي سـطح مقطـع      يبـاً دارا  ي انتخاب گردد كه تقر    يد طور ي با يرين روش محل اندازه گ    يدر ا  ك شـكل در    ي

ر نبوده و يين فاصله متغي در ا يب زبر يبه عالوه ضر  . شود، باشد ي م يريب سطح آب اندازه گ    يم كه ش  ي مستق يافاصله
نگ وجـود دارد  ي از روش مانين دبيي كه در تعيين خطايمترمه. ز وجود نداشته باشدي نيب طولي ش يرات ناگهان ييتغ

  .]4[شتر استي بيعي طبين امر خصوصاً در بسترهاي باشد كه اي ميب زبريمربوط به محاسبه ضر
ـ  كانال و مجـرا      ينگ برا ي مان يب زبر ين ضر ييق از جداول تع   ين تحق ي در ا  مـك   مختلـف كـه توسـط        يا جـدارها  ي
اده گرديد كه اين جداول در مقايسه با موارد مشابه سطوح، مجرا و جـداره هـاي                 ارائه شده است استف   ) 2004(كوين

  ].5[طبيعي و مصنوعي بيشتري را جهت تعيين ضريب زبري در نظر گرفته است
  

  نتايج 
 وهمانطور كه گفته شد براي تعيين دبي حداكثر سيالب با استفاده از آمار ايـستگاههاي مجـاور از روش همبـستگي                    

تها استفاده شد كه در اين روش ابتدا بين مساحت و دبي با دوره بازگشتها ي مختلف رابطـه همبـستگي                     ميانگين نسب 
 درصد  5 سال بهترين همبستگي در سطح اعتماد        2 كه بين مساحت و دبي با دوره بازگشت          شد مشاهدهايجاد شد و    
در  جـدول    يهمبـستگ  ضـريب     مي باشد كه اين ضريب از      995/0ضريب همبستگي محاسبه شده برابر      . وجود دارد 

  .  رابطه همبستگي معني دار استني بنابراباشد و بود بيشتر مي553/0 درصد كه برابر با 5سطح اعتماد 
  .  مي باشد3فرمول سال به صورت 2رابطه همبستگي بين مساحت و دبي با دوره بازگشت 
              )3فرمول  (                                                                     

Q =  بر حسب متر مكعب بر ثانيه (  سال 2دبي با دوره بازگشت (  
A =  بر حسب كيلومتر مربع ( مساحت حوزه (  
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  .دهدها نشان مي حوزه و زير حوزدوره بازگشتهاي مختلف را براي كل  دبي هاي با مقادير)3(جدول 

   سيالبي با دوره بازگشتهاي مختلف با استفاده از روش همبستگي ميانگين نسبتها دبي هاي-3جدول 

( مختلف ي با دوره بازگشتهايدب
s

m 3

( 

  واحد هيدرولوژيك  
Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100

 98/20  29/16  51/12  38/8  85/5  91/2  زير حوزه احمد آباد

 46/19  12/15  61/11  77/7  43/5  2/7  زير حوزه دره سرخ پلنگ

 73/24  20/19  75/14  87/9  89/6  43/2   اعالءهزير حوزه چشم

  62  16/48  98/36  76/24 28/17  6/8  كل حوزه

  
 يقالب فرمها  دريك و مشخصات هر يي مقطع حساس در حوزه شناسا5  تعداديزيل خي خطر سيابيجهت ارز

گ اقدام به تعيين دبي سيالبي اين مقاطع جهت مقايسه با  گرديد و سپس با استفاده از روش مانينجداگانه استخراج
مشخصات مقاطع انتخاب شده و دبي بدست آمده با ) 4( جدول .نتايج دبي با دوره بازگشتهاي مختلف گرديد

  .استفاده از روش مانينگ را براي هر مقطع نشان مي دهد
  

  بي سيل خيزي مشخصات مقاطع اندازه گيري شده در روش مانينگ جهت ارزيا-4جدول
   پارامتر            

  
  شماره مقطع

مساحت 
  )m2(مقطع

محيط خيس 
  )m(شده

شيب 
  )درجه(مقطع

ضريب 
  زبري

  سرعت
)(  

  دبي
) m3

s
m

s
  موقعيت مقطع  )

 پايين  حوزهي آبراهه اصليمقطع پل بر رو  52/249  18/6 065/0  5/2  18  37/40  1
  انتر از دشتب

نزديكي  حوزه در يمحل آبراهه اصل  25/74  18/5 060/0  5/3  11/12  33/14  2
  روستاي دشتبان

محل پل بر روي آبراهه اصلي اطراف   84/45  95/2  15/0  6  6/11  54/15  3
  روستاي دشت مزار

تقاطع آبراهه اصلي با آبراهه خروجي از زير   44/46  85/6 045/0  5  55/7  78/6  4
  طراف روستاي اورهحوزه دره سرخ پلنگ ا

  محل خروجي آبراهه اصلي در شهر دماوند  28/61  66/7 055/0  8  8  8  5

  
 مختلف با استفاده از روش ي با دوره بازگشتهاين دبييج حاصل از تعين مقاطع با نتاي از ايمده دبآاعداد بدست 

حمد آباد، چشمه اعالء و دره سرخ ر حوزه ايج نشان داد كه در سه زينتا. ديسه گردين نسبتها مقايانگي و ميهمبستگ
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 ي در خروجين نسبتها را دارند وليانگي و مي محاسبه شده در روش همبستگيانهايپلنگ، مقاطع توان عبور جر
نگ كه يمم بدست آمده در روش ماني ماكزي با شهر دماوند دبي آبراهه اصليخانه بار در محل تالقدز رويحوزه آبخ

ن يانگي و مي سال در روش همبستگ100 با دوره بازگشت ي باشد كمتر از دبيه ميان متر مكعب بر ث28/61برابر با 
 يالبين مقطع در مواقع سي دهد كه در اين نسبت نشان ميا.  باشديه بوده، مي مترمكعب بر ثان62نسبتها كه برابر با 

 درون شهر دماوند وجود هالب بير شدن سيها و سرازب سازهي سال، احتمال تخر100شتر از ي بيدوره بازگشتها با
حوزه «واضح است كه توان . د مقطع پل مناسبتري با ظرفيت آبگذري بيشتر در نظر گرفته شوديدارد كه در نتيجه با
 مي تواند در افزايش خطر سيل - حوزه آبخيز رودخانه بار-به عتوان حوزه مجاور حوزه تحقيق» آبخيز رودخانه تار

  .خيزي بسيار موثر باشد
  

  نتيجه گيري بحث و 
     هاي آبخيز هيچگاه شـبيه جريانهـاي عبـوري از كانالهـاي آبيـاري و هـدايت شـده                 هر چند جريان سيالبي در حوزه     

 طي مسير خود بر روي سطوح توپوگرافي، رسوبات، سـنگها و حتـي تنـه هـاي                  باشد بلكه اين جريانها به دليل     نمي
گردد ظرفيت مقاطع و سر ريز شدن آب و رسوبات از آنها مي           را با خود حمل مي كنند و سبب كاهش          ... درختان و   

ها و پلها در حوزه مـورد مطالعـه همـين عامـل      سازه ، مي توان گفت علت تخريب برخي از مقاطعگر يبه عبارت د  
. باشـد جمع شدن رسوبات در پشت سازه و مسدود شدن دهانه آن به وسيله سنگها، رسوبات و تنه هاي درختان مي                  

حجم ديشـد باعـث كـاهش      ) 5و3،4مقاطع شـماره    (  هاي انتقال آب از زير پلها در محدوده شهر دماوند            عبور لوله 
آبگذري سازه شده است و همچنين وجود ساختمانهاي مسكوني و تأسيسات در بستر آبراهه و حاشـيه آن احتمـال                    

سـازيها بـا      زيرا ايـن سـاختمان     ،دهديمبروز خسارات جاني و مالي را در اين حوزه در مواقع سيالبي افزايش داده               
 در موقـع     تـا  گـردد  خارج از مسير اصلي خود همراه است كه اين انحراف از مسير اصلي سبب مي                به هدايت آبراهه 

  . طغياني و سيالبي، آبراهه به مسير اصلي خود برگردد كه همان ساختمان ها و تأسيسات مذكور مي باشد
  

  پيشنهادات 
مقـاوم   و    هـا  آبخيزداري و كنترل سيالب با انجام مكان يابي مناسـب در مـسير آبراهـه               اجراي عمليات    به طور كلي  

 و مراقبت از پلها و سازه ها و همچنين پاك و اليروبـي كـردن مقطـع سـازه هـا از رسـوبات و نخالـه هـاي                              يساز
 د مطالعه  حوزه مور  ي ها ساختماني و احداث پلهاي با ظرفيت بيشتر به خصوص در نقاط حساس و خروجي آبراهه              

    .مي تواند از ايجاد خسارات شديد در هنگام وقوع سيالبها جلوگيري كند
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