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   نیقزو یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالم -1

 دانشگاه تهران ست،یز طیمنابع آب، دانشکده مح -ستیز طیمح یمهندس يدکتر يدانشجو -2
  (مسوول مکاتبات)

  علوم محیط زیست، دانشگاه تهران –ط زیست استادیار گروه مهندسی محی -3

دانشگاه  ست،یز طیمنابع آب، دانشکده مح - ستیز طیمح یمهندس کارشناسی ارشد يدانشجو -4
  تهران

  
  Behzad.ghiasi@ut.ac.ir  

 
 خالصه

 یو کنترلگیرانه  تخاذ تدابیر پیشا گردد. که منجر به خسارات اقتصادي و انسانی می مخاطرات طبیعی استترین  از اصلییکی ها  ب در رودخانهسیال
ي تجاوز آب امري ضروري  بندي خطر سیالب و تعیین محدوده لذا پهنهباشد.  در این زمینه می صحیحمدیریت  هاي یکی از راهپیش از وقوع سیالب 

ذیلکـی در اسـتان گـیالن، میـزان     ه در رودخانـ  سـاله  25با دوره بازگشـت    در این پژوهش سعی گردیده است تا با مدلسازي جریان سیالبباشد.  می
  HEC-GeoRASبراي انجام این مدلسـازي از افزونـه    برآورد گردد و خطر تجاوز آب با توجه به اراضی منطقه مشخص شود. پیشروي رودخانه

نقشـه  دخانه با ، استفاده شده است. از نتایج مدلسازي و تطبیق میزان پیشروي هاي رو HEC-RASو همچنین مدل یک بعدي  ArcGISدر محیط
هـاي   زمـین ، خسارات زیـادي بـه   ساله 25با دوره بازگشت کاربري اراضی زمین هاي اطراف رودخانه مشخص گردید که در صورت وقوع سیالب 

  آید. کشاورزي و همین طور منازل مسکونی وارد می
  

  ، مدیریت سیالبHEC-RAS ،رودخانه ذیلکی،) GIS( سیستم اطالعات جغرافیایی سیالب،بندي  پهنهکلمات کلیدي: 
  
 

   مقدمه  .1
  

تخریـب  طغیان رودخانه یکی از فراوانترین و مهمترین مخاطرات طبیعی است که می تواند منجر به خسارات انسانی، اقتصادي و اجتماعی گردد و باعث 
وامل مختلف در بروز سیل انواع اقدامات مدیریتی هاي کشاورزي شود. بنابراین با توجه به تاثیر عامالك، ایجاد اخالل در راه هاي ارتباطی و شستن زمین

گیري و حمایتی در مناطق بینی و هشدار سیل، اقدامات پیشها، پیشها و مسیلریزي و مدیریت در مسیر رودخانهاز جمله مدیریت کاربري اراضی، برنامه
بندي سیالب به عنوان یک ابزار مدیریتی و کنترلی به همین دلیل پهنهبندي خطر سیل می تواند در کاهش خسارات ناشی از آن موثر باشد. گیر و پهنهسیل

  باشد. هاي احتمالی به اراضی کشاورزي و دیگر منافع انسانی، گزینه مناسبی میهاي مجاور رودخانه و آسیب براي بررسی توسعه روستایی، سازه
 هـاي  نقشـه  تهیـه  بـراي  موجـود  فته است که در مجموع روشهايبندي خطر سیالب صورت گر هاي پهنه زیادي بر روي روش تاکنون مطالعات

  نمود:  تقسـیم بندي زیـر شرح به عمده گروه چهار به توان می را بندي پهنه
مشاهده اي و استفاده از داغاب سیالب که پس از فروکش کردن سیل با عالمت گذاري و نقطه برداري به دست می آید. این روش نیـاز بـه    -1

 زیادي می باشد.  صرف وقت و هزینه

مقایسه عکس هاي هوایی. در این روش از حجم عملیات صحرایی نسبت به روش قبل کاسته می شود ولی بـه دلیـل مسـائل اجرایـی امکـان       -2
  پرواز و تهیه عکس هوایی به موقع با دشواري زیادي همراه است مخصوصا اگر رودخانه مرزي باشد.
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ساله استفاده مـی شـود و    25ین حریم و  بستر رودخانه ها و پس از تعیین سیالب با دوره بازگشت محاسبه دستی. از این روش بیشتر براي تعی -3
 نمی توان آن را جزء روش هاي مهندسی و داراي دقت جهت تهیه پهنه بندي سیل محسوب کرد. 

 پروفیــل جریـان   محاسـبه از پـس و شـده سازي شبیه سیالب جریان ریاضی مدلهاي کمک به روش این استفاده از مدل هاي ریاضی که در -4
 مـی گردد.  منتقـل توپـوگرافی هـاي نقشـه برروي مختلف بازگشت هاي دوره با سیل پهنه مدل، توسط

عبدالرضـا رکـن    هاي مختلفی ارائـه شـده اسـت.    اي صورت گرفته است و روش افزاري نیز مطالعات گسترده در استفاده از مدلهاي ریاضی و نرم
و به کمـک تصـاویر مـاهواره اي، مـدل رقـومی، مقـاطع عرضـی         ArcGISدر محیط  HEC-GeoRASاز مدل  همکاران با استفاده الدین افتخاري و

هـاي  اي قابلیـت ) در مقالـه 2001رودخانه، مقاطع طولی و شیب به ارزیابی پهنه بندي روستاهاي در معرض خطر سیالب حوزه گرگانرود پرداختند. هیل(
را بیـان کـرد.    HEC-RASو  ArcView GISافـزار هـاي   بندي خطر سیل و مزایاي لینک شدن نـرم را در پهنه HEC-GeoRASمدل کامپیوتري 

-HECدر مدلسـازي هیـدرولیکی، عنـوان کـرد کـه یکـی از مهمتـرین مزایـاي اسـتفاده از           GISاي با نام کـاربرد ابزارهـاي   )، در مقاله2002تري بیر (

GeoRAS هاي بزرگ و اعمال بهترین روش مدیریتی در منطقه است. هاي مهندسی رودخانه، به ویژه در حوضهینهجویی در هز افزایش دقت و صرفه  
، نقشـه  HEC-RASبعـدي   افـزار مدلسـازي یـک    و نرم ArcGISافزار  در نرم HEC-GeoRASبنابراین در این تحقیق با استفاده از افزونه 

  بندي رودخانه ذیلکی استخراج خواهد شد. پهنه
  
  

  اد و روش هامو  .2
  

HEC-GeoRAS  یکی از ضمایمArcView GIS ) است که براي پردازش داده هاي زمینی در سیستم تحلیل رودخانهHEC-RAS طراحی (
را می دهد. این الیه ها شامل اطالعات استخراج شده از  ArcView GISدر محیط  HEC-RASشده و به کاربران امکان تهیه الیه هاي ورودي به 

توپوگرافی و محدوده رودخانه مانند بازه ها، مسخصات رودخانه، خطوط مقاطع عرضی و طول بازه ي پایین دست براي ساحل چپ، کانال الیه هاي 
ي اصلی و ساحل راست می باشد. بنابراین اولین گام در بررسی سیالبدشت هر رودخانه، تهیه نقشه رقومی منطقه با مقیاس مناسب، جهت شبیه ساز

به  Topo to Rasterتهیه شده و با فرآیند تبدیل  ذیلکیاضی اطراف است که بدین منظور فایل اطالعات رقومی دیجیتالی منطقه رودخانه رودخانه و ار
با ایجاد الیه هاي مورد  HEC-GeoRASتبدیل شد. دومین گام شبیه سازي هندسی رودخانه توسط ماژول  ArcView GISفایل مورد استفاده در 

است که شامل الیه هاي خط مرکزي جریان، سواحل کانال اصلی، خطوط برش مقاطع عرضی می باشد. گام سوم  ArcView GISنیاز در محیط 
مانند  HEC-RASمی باشد. گام چهارم تکمیل اطالعات رودخانه در نرم افزار  HEC-RASبراي نرم افزار  ArcView GISگرفتن خروجی از 

  یان می باشد.مشخصات هیدرولیکی و هیدورولوژیکی جر
  
  منطقه مطالعاتی 2-1

 7رودخانه ذیلکی در محدوده استان گیالن واقع شده و به رودخانه سفیدرود در پایاب سد سفیدرود تخلیه می شود. طول این رودخانه در حدود 
 .کیلومتر میباشد

  
  اي رودخانه ذیلکی نقشه ماهواره -1شکل 
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شود،  وستاهاي زیادي قرار گرفته است و فعالیت هاي کشاورزي و آبزي پروري در کنار این رودخانه انجام میبا توجه به اینکه رودخانه ذیلکی در کنار ر
ریان سیل لذا با ایجاد یک حریم مطمئن براي دور ماندن از خطر سیالب و پهنه بندي ناحیه خطر سیالبدشت این رودخانه، می توان از عوارض ناشی از ج

  لی جلوگیري کرد.و آسیب هاي و خسارات احتما
  
  به دست آوردن دبی طرح  2-2

. دبی سالیانه رودخانه ذیلکی که از سـایت آب  گردد میمحاسبه  شود،باید وارد  HEC-RASدر ابتدا دبی طرح یا دبی دوره بازگشت که در نرم افزار 
  باشد.  می 1مطابق جدول منطقه اي گیالن بدست آمده است، 

  
  )m3/sرودخانه ذیلکی ( اطالعات دبی سالیانه – 1جدول 

 

  
دبی در دوره باشد. براي بدست آوردن این  سال می 25دبی معمول مورد استفاده در پهنه بندي سیالب طبق نشریات وزارت نیرو دبی با دوره بازگشت 

ه به ، بهترین توزیع ک1در این نرم افزار با وارد کردن دبی حداکثر لحظه اي جدول  استفاده شده است. SMADAاز نرم افزار  ،هاي مختلف بازگشت
 مقابل داده هاي موجود به ترتیب زیر بدست آمد: توزیع مختلف در 6. نمودار گردد داده هاي موجود نزدیکتر باشد را انتخاب می

  
  
  
  
  

 رودخانه ذیلکی رود

 ایستگاه شهربیجار

 سال حداکثر روزانه سال حداکثر روزانه
 آبی لحظه اي نظیر آبی لحظه اي نظیر

136.0 175.0 1373-74 78.0 88.0 1361-62 
119.0 153.0 1374-75 55.3 71.0 1362-63 
126.0 178.5 1375-76 51.6 101.2 1363-64 
63.7 74.6 1376-77 45.3 90.1 1364-65 
74.2 123.2 1377-78 53.8 82.9 1365-66 
79.4 98.8 1378-79 176.0 328.0 1366-67 
130.0 168.0 1379-80 147.0 204.2 1367-68 
78.8 124/3* 1380-81 107.0 197.0 1368-69 
61.5 134.0 1381-82 96.8 189.0 1369-70 
99.0 139.3 1382-83 97.2 125.0 1370-71 
101.0 148.2 1383-84 119.0 162.0 1371-72 
64.7 216.6 1384-85 120.0 171.0 1372-73 
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  هاي مشاهداتی نمودار روشهاي مختلف توزیع دبی در مقابل داده -2شکل 

  
آورده شده  2نتایج خطاي روش ها در جدول گردد.  ، استفاده میها را نشان می دهد که میزان خطاي روش RMSEبراي مقایسه بهتر از پارامتر آماري 

  است.
  

  مقادیر خطاي روش هاي مختلف تخمین دبی -2جدول 
Method Normal 2 Log norm 3 Log norm Pearson Log pearson Gumbel 
RMSE 18.23332 14.61709 14.64577 15.3586 13.27466 13.247279 

  
طبـق  . در نتیجـه  گـردد  وره بازگشت هاي مختلف استفاده مـی که کمترین مقدار خطا را دارد، براي تخمین دبی در د Gumbel، از روش 2ول طبق جد
  دهد.  هاي مختلف را نشان می  براي دوره بازگشت Gumbelبینی شده توسط روش  هاي پیش مقادیر دبی 3جدول  ،SMADAافزار  نتایج نرم

احتمال وقوع دبی تخمین زده شده، در ستون دوم دوره بازگشت و در ستون آخر مقدار دبی تخمین زده شده مشاهده می شود که از در ستون اول میزان 
  شده است.استفاده  HEC-RASآن براي وارد کردن در نرم افزار  هسال 25دبی با دوره بازگشت 
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 Gumbelمقادیر دبی تخمین زده شده در دوره بازگشتهاي مختلف توسط روش  -3جدول 
Prob R Period Prediction 
0.99 100 346.17 
0.98 50 312.12 
0.96 25 277.8 
0.9 10 231.56 
0.5 2 139.67 

  
 
  GISآماده سازي نقشه ها در  2-3
  
 ههاي اولی وارد کردن نقشه و آماده سازي الیه 2-3-1

. براي نمودبتوان آن را اضافه  ArcGISتا در  تبدیل کرد 2000ا به فرمت اتوکد فایل اتوکد ر باید ، ابتداArcGISبراي وارد کردن الیه هاي اتوکد به 
ات رقـومی  نقاط مورد استفاده بایـد حـاوي اطالعـ    GIS. در شود) در اتوکد استفاده می  Topo- DTMاز نقاط ارتفاعی ( الیه  Rasterساخت فایل 

توسـط   رودخانـه  و مقـاطع عرضـی   جریـان  ، ساحلشامل خط مرکزي آن و ایجاد الیه هاي رودخانه Rasterبا ساختن فایل . باشند تا مشکلی پیش نیاید
HEC-GeoRASهاي اراضی منطقه باید مشخص گردد. ، ضرایب مانینگ کاربري  

  
  ایجاد الیه کاربري اراضی 2-3-2

که این الیـه هـا در    گردد ایجاد می GISفایل اتوکد در  مطابقنوع کاربري اراضی  پنجابتدا الیه هاي  GISمحیط ضرایب مانینگ در  وارد کردنبراي 
  . شده استترسیم مرزبندي محدوده و الیه رودخانه و ساحل آن به ترتیب زیر 

 

  
  Forestالیه                                                                           Riceالیه                                                        

 Wallالیه                                                                       Gardenالیه                                 

 
  River Bedالیه 

  لکیرودخانه ذی هاي کاربري اراضی منطقه الیه - 3شکل 
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، راهنمـاي تعیـین ضـریب زبـري     331نشریه شماره  مطابقو ضرایب مانینگ  گردد میالیه کاربري اراضی را ایجاد  HEC-GeoRAS افزونه سپس در
  شود.  میوارد  N-Valueدر ستون  4جدول  با استفاده ازهیدرولیکی رودخانه ها، 

  
  مقادیر ضریب مانینگ کاربري مختلف اراضی -4جدول 

  ضریب مانینگ  نوع کاربري
Forest  0,2  
Rice  0,05  

Garden  0,04  
Wall  0,035  

River Bed  0,03  
  

وارد کردن ویژگی هاي هیدرولیکی و اصالح مقاطع عرضـی در ایـن   ، حال نوبت HEC-RASبا انجام مراحل پایانی و گرفتن خروجی براي نرم افزار 
  .خواهد بودنرم افزار 

  
  
  HEC-RASنرم افزار   2-4

براي شـرایط   باید وارد شود. بدین منظور، ، اطالعات هیدرولیکی الزمHEC-RASبه نرم افزار  GISاطالعات تکمیل شده در  روجی گرفتنخپس از 
، لحـاظ  می باشد 0,002404شیب بستر بین دو مقطع آخر که برابر  نیز پایین دست براي شرایط مرزيو  تعیین گردید مرزي در باالدست، شرایط بحرانی

  گردد.  افزار در حالت جریان یکنواخت اجرا می شود و نرم افزار وارد می ساله نیز در نرم 25دار دبی با دوره بازگشت شد. مق
که این کار در بعضی مقاطع که دو  شوند ح ارتفاعی شروع به پر کردن میمقاطع عرضی به طور پیش فرض از پایین ترین سط HEC-RASدر نرم افزار 

 مقاطعی که نیاز بـه اصـالح شـدن    ،افزار . پس از اجرا شدن نرماشتباه است ،در مسیر جریان نباشند همچنین دور از هم باشند ون و در یک مقطع جریادره 
پـر شـدن آب در دره    ،در محدوده یک دره قرار می گیرد ساله 25دبی  که ارتفاع آب پروفیل 4شکل  مثال در مقطع عنوانبه گردد.  ، مشخص میدارند

   .گردد ده آن در مقطع سمت راست مشاهده میکه اصالح ش شود این مقطع را اصالح می )Leveeلوي (با ایجاد  .اه استکناري اشتب
  

  
  مقطع عرضی قبل و بعد از اصالح - 4شکل 
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  بحث و نتایج  .3
  

  شود.  می 5مطابق شکل که پروفیل طولی به  گردد راي آخرین بار برنامه را اجرا میبا اصالح مقاطع عرضی ب

 پروفیل طولی رودخانه - 5شکل 
  

 6مطـابق شـکل   ساله  25براي پروفیل دبی با دوره بازگشت  سیالب ي پهنه بندي ، نقشهGISبراي نرم افزار  HEC-RASبا خروجی گرفتن از نرم افزار 
زیـادي گرفتـه اسـت و در کـل مسـیر از      آید. همانطور که مشخص است سطح آب از خط مرکزي رودخانه و محل اصلی جریان آن، فاصـله   بدست می

ساله،  25و میزان به زیر آب رفتن آنها در اثر سیالب  منطقه هاي اطراف وارد شده است. براي بررسی وضعیت اراضی جریان اصلی خارج شده و به زمین
مشـخص    7از شکل نشان داده شده است.  7شکل  شوند که در بر روي یکدیگر انداخته می GISافزار  ها در نرم و کاربري اراضیبندي سیالب  نقشه پهنه

ساله در پایین دست مزارع برنج را در بر می گیرد و در میانه رودخانه باغات را نیز در بـر مـی گیـرد و در     25که پهنه آب براي دوره بازگشت  گردد می
گردد. همچنین با توجه به قـرار گـرفتن منطقـه روسـتایی و      یاقتصادي زیادي مباالدست جنگل ها را نیز فرا می گیرد که این باعث وارد آمدن خسارات 

هاي کشاورزي و تجاوز سیالب به ایـن منـاطق، خسـارات انسـانی نیـز نگـران کننـده         مناطق حساسی همچون خانه بهداشت و درمان روستا در کنار زمین
ن مقطع به همراه سـاحل اصـلی جریـان (کـه بـا نقـاط قرمـز        یک نمونه مقطع عرضی جریان و وضعیت پیشروي آب بر اثر سیل در آ 8باشد. در شکل  می

  مشخص شده است) نمایش داده شده است. 
  

  
 ساله و خط جریان اصلی رودخانه 25بندي سیالب با دوره بازگشت  وضعیت پهنه - 6شکل 
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 ساله و اراضی منطقه 25بندي سیالب با دوره بازگشت  وضعیت پهنه - 7شکل 

  

0 50 100 150 200 250
79

80

81

82

83

84

85

86

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG PF 4

WS PF 4

Crit PF 4

Ground

Levee

Bank Sta

.2 .03 .05

  
 

  متر با نقاط قرمز مشخص شده است) 150و  100سیل در یک نمونه مقطع عرضی جریان (ساحل جریان بین نقاط پیشروي   - 8شکل 
  
 

  نتیجه گیري  .4
  

کند در  یم دایاطراف راه پ يها نیزند و به زم یم رونیخود ب یاصل ریاز مقاطع آب از کانال و مس یلیدر خ داست،یپ 8و  7، 6 يهمانطور که از شکل ها
 البیسـ  يپهنـه بنـد   دیدر همه رودخانه ها ابتدا با جهیباشد. در نت یم یمنازل مسکون یو باغات و حت ياطراف شامل مزراع کشاورز يها نیمکه ز یحال

شـان  در رودخانـه هـا را ن   يپروژه لزوم انجام پهنه بند نیا جی. نتاردیدر کنار رودخانه ها صورت پذ ییتوسعه روستا يپهنه بند نیو بر اساس ا دیبدست آ
  شود. يریجلوگ یو انسان يخسارت اقتصاد زانیاز م د،یشد یدر صورت وقوع بارندگ توان یکار م نیدهد که با انجام ا یم

  
 
  مراجع  .5
 
. شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران. معاونـت پـژوهش و مطالعـات    296. نشریه شماره "راهنماي ارزیابی آسیب سیالب ") : 1385وزارت نیرو. ( .1
  .پایه

 1385پهنه بندي خطر سیل با استفاده از مدل هاي هیدرولوژیکی و هیدرولیکی ( مطالعه موردي طالقان). پژوهش و سازندگی، ). 1385(وهابی، جلیل.  .2
)71.( 

  .1392شتم، زمستان پهنه بندي خطر سیالب شهر کرج با استفاده از منطق فازي. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره ه). 1392(قنواتی، عزت اهللا.  .3
(مطالعـه   HEC-GeoRASاز  اسـتفاده  بـا  سـیل  خسـارت  ارزیـابی  و خطـر  پهنه بندي). 1386(غفاري، گالله. سلیمانی، کریم. مساعدي ابوالفضل.  .4

  .451-439، 1386، تیر ماه 2، شماره 60موردي رودخانه بابلرود). نشریه دانشکده منابع طبیعی، دوره 
ارزیابی و پهنه بندي خطر رخداد سیالب در حوضه فرحزاد (تهران) با استفاده از مدل فازي.  ).1391( رم، امیر. آقاعلیخانی، مرضیه.قنواتی، عزت اهللا. ک .5

  .1391، زمستان 4، شماره 48، پیاپی 23مجله جغرافیا و برنامه ریزي محیطی. سال 
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ارزیابی پهنه بندي روستاهاي در معرض خطـر  ). 1388(سجاسی قیداري، حمداهللا.  رکن الدین افتخاري، عبدالرضا. صادقلو، طاهره. احمدآبادي، علی. .6
، 1. مطالعه موردي : روستاهاي حوزه گرگانرود. مجله توسعه روسـتایی، دوره اول، شـماره   GISدر محیط  HEC-GeoRASسیالب با استفاده از مدل 
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