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پهنه بندی سیالب و تعیین اراضی 

سیلگیر رودخانه اروانه با استفاده از 

  HEC-RASمدل هیدرولیکی 
 

 مریم مطهری فر

 علوم و تحقیقات تهران آزاد اسالمی واحد دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه

AHOO.COMMARYAM.MOTAHARIFAR@Y 

  علی صارمی 

 علوم و تحقیقات تهرانآزاد اسالمی واحد دانشگاه  دانشکده کشاورزی استاد

SAREMI.PTMCO@GMAIL.COM 
 

 چکیده -1
جاری شدن سیالب طی چند دهه اخیرر در جهران مهندسری   روند افزایشی خسارات مالی و جانی ناشی از

ابزار مدرن چاره ای نو جهت کنترر  و مردیریت ایر  به آب و دیگر متخصصی  مربوطه را برآن داشت که با اتکا 

، تخمی  خسرارات سری  ،کنتر  سیالب ،پدیده طبیعی بیندیشند. از اساسی تری  گامها در مدیریت سیالبدشت

. از جمله مدلهای و تعیی  دقیق مرزهای سیالبدشت یا همان پهنه بندی سیالب می باشدتعیی  حق بیمه سی  

  HEC-RASه مرد  ک جریان برخوردار می باشد میتروان برموجود که از قابلیتهای خوبی در تحلی  هیدرولی

از الحاقیررره  اسرررتیادهو  ARCVIEW ودر ایررر  مقالررره برررا تلییرررق مرررد  هیررردرولیکی  .اشررراره نمرررود

(Extension)HEC-GEORAS بهره پهنه بندی سیالب به منظور تعیی  اراضی سیلگیر  تهیه نقشه های در

 شده است. گرفته
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  ARCVIEW  ،HEC-RASپهنه بندی سیالب،  واژه های کلیدی:

 مقدمه -2
با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به دلی  نزدیکی به منابع آبی در دشتهای سیالبی و 

گیرد. از ای  رو به لحاظ منابع مختلف موجود در آنها امروزه مدیریت ای  مجاور رودخانه صورت میمناطق 

مناطق از جمله مباحث قاب  توجه بوده و تهیه نقشه های پهنه بندی سی  جهت مدیریت دشت های سیالبی 

ه سیستم هشدار سی  و باشد. تهیه ای  نقشه ها یکی از مراح  اساسی در تجهیز منطقه باجتناب ناپذیر می

باشد. ای  نقشه ها اطالعاتی درباره وسعت و عمق منطقه سی  گیر در تعیی  نرخ بیمه مناطق مجاور رودخانه می

دوره بازگشتهای مختلف را در اختیار مدیران قرار داده و بدی  ترتیب اجرای اقدامات حیاظتی مناسب در مقاب  

 {1}. زدساخسارات مالی و جانی سی  را آسان می

روند افزایشی خسارات مالی و جانی ناشی از جاری شدن سیالب طی چند دهه اخیر در جهان مهندسی  

آب و دیگر متخصصی  مربوطه را برآن داشت که با اتکا ابزار مدرن چاره ای نو جهت کنتر  و مدیریت ای  پدیده 

ی  اگر چه مطلوبست اما امری طبیعی بیندیشند. از سوی دیگر بر همگان روش  است که کنتر  کام  س

غیرممک  است و فقط با تمهیداتی می توان خسارت ناشی از جاری شدن آن را به حداق  رساند. از اساسی تری  

تعیی  حق بیمه سی  و تعیی  دقیق  ،تخمی  خسارات سی  ،گامها در مدیریت سیالبدشت کنتر  سیالب

شد که دستیابی به ای  نتایج جز با تحی  هیدرولیکی مرزهای سیالبدشت یا همان پهنه بندی سیالب می با

امکان پذیر نمی باشد. مدلهای ریاضی نقش محوری را در ای  تحلی  ها دارند. با استیاده از ای  مدلها میتوان 

پروفیلها و پهنه های سیالب را در طو  مسیر رودخانه که هر یک مربوط به شدت جریان خاصی می باشد را به 

نمود. به طور معمو  پهنه بندی سیالب بر اساس مدلسازی هیدرولیک جریان در شرایط دائمی  سادگی تعیی 

 بدست می آید. 

اما نقص اکثر مدلهای هیدرولیکی ناتوانی آنها در مرتبط کردن اطالعات مربوط به خصوصیات پهنه های 

هنه سیالب رقومهای سطح سیالب با موقعیت فیزیکی آنها روی زمی  است. معموال به منظور مشخص کردن پ
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آب را به صورت دستی روی کاغذهای مربوطه ترسیم می نمایند. با کامپیوتری کردن عملیات ترسیم پهنه 

سیالب می توان در وقت و نیروی انسانی به میزان قاب  توجهی صرفه جویی کرد. با افزایش قابلیت دسترسی به 

نقش بسزایی را در مدلسازی هیدرولوژیکی و  GISاطالعات دیجیتا  و کارایی تحلی  های کامپیوتری 

استخراج اطالعات  رمدلسازی هیدرولیکی پتانسی  آن د در GISهیدرولیکی اییا کرده است. مزیت استیاده از 

را می توان در قالب دو   DEM.ر زیاد از روی مد  رقومی زمی  می باشدارقومی مقاطع عرضی با دقت بسی

با ساختار رستری   DEMعنی رستری و برداری تولید کرد. ارزش هر سلو  در ی  GISساختار اصلی داده ها در

معاد  ارتیاع متوسط قطعه کوچکی از زمی  خواهد بود. مد  رقومی در حالت برداری دارای ساختار ویژه ای 

 {2}. است که شبکه های نامنظم مثلثی نیز نامیده می شود

 هنه بندی سیالب:پ -2-1

 خصوصیات آن در دوره بازگشتهای مختلف وارتیاع  ،تعیی  میزان پیشروی سیالب عنیی پهنه بندی سیالب

در پهنه بندی سیالب سعی بر آن است که تمام نواحی اطراف رودخانه و سیالب دشتها به منظور کنتر   است.

توسط  مورد استیاده قرار گیرد. در مدارکی که ی مختلفبه قسمتهایی با خطرپذیر کاربری و توسعه اراضی

سیالب دشت به سه منطقه تقسیم شده است که ای  مناطق  اسیالب یسازمان  مل  منتشر شده است پهنه 

باشد. منطقه ممنوعه شام  مناطقی است که سیلراه و معبر سیالبهای مشروط و مجاز می ،شام  مناطق ممنوعه

نمی باشد. در منطقه مشروط  متوسط است. در ای  منطقه هیچ گونه کاهش ظرفیت بخاطر ساخت و ساز مجاز

شاورزی وجود دارد و اجازه ساخت و هرگونه ابنیه منوط به افزایش رقوم سطح کی و شاجازه احداث زمینهای ورز

 {3} زمی  تا سیالب صد ساله است. مرز ای  مناطق بر اساس سیالب طراحی تعیی  می گردد.

 صورت زیر بیان نمود: بهرا بطور کلی می توان کاربرد نقشه های پهنه بندی سی  

 تعیی  بستر و حریم رودخانه 

 مطالعه و توجیه طرح های عمرانی 

 پیش بینی هشدار سی  
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 عملیات امداد و نجات 

 {4}بیمه سی  

 مواد و روشها: -3
منطقه مورد مطالعه در قسمت مرکزی استان سمنان و در بخش شما  غرب شهر سمنان در محدوده شما  

متر از  3180لی رودخانه اروانه از ارتیاعات سیاه سر و کوه بشم با حداکثر ارتیاع شهر سرخه قرار دارد. شاخه اص

باشد. به دلی  نوع جنوب شرقی می -جریان شما  غربیسطح دریا سرچشمه گرفته و دارای جهت عمومی

ای باشد، فعالیتهسازندهای زمی  شناسی واقع در سطح حوضه آبریز ای  رودخانه که اکثرا از نوع گچی می

شک  نگرفته است. مهمتری  کشاورزی محدود بوده و لذا در مسیر ای  رودخانه شهر و یا روستاهای مهمی

باشد. طو  روستای واقع در سطح حوضه آبریز ای  رودخانه در محدوده مطالعاتی روستاهای افتر و اروانه می

،  ARCVIEWمد  هیدرولیکی و در ای  مقاله با تلییق کیلومتر می باشد. 30محدوده مورد مطاله حدود 

به منظور تعیی  اراضی سیلگیر تهیه شده است. لذا  ساله 100و  50، 25پهنه بندی سیالب با دوره برگشت های 

 در ای  بخش ابزار و داده های مورد استیاده در پهنه بندی بندی سیالب رودخانه اروانه معرفی شده است. 

 ببندی سیال پهنه انتخاب نرم افزار -3-1

از جمله مدلهای موجود که از قابلیتهای خوبی در تحلی  هیدرولیک جریان برخوردار می باشد میتوان به 

غیردائمی بوده و به خوبی دائمی و اشاره نمود که قادر به شبیه سازی جریان های یک بعدی   HEC-RASمد  

 {5}مد  نماید. و مخزنی و سرریز را سد های انحرافی ،می تواند سازه های عرضی همچون پ 

همچنی  می توان به منظور نمایش محدوده مورد مطالعه و تحلی  و استخراج اطالعات مورد نیاز همچرون 

اسررتیاده نمررود. مزیررت اسررتیاده از  ARCVIEWاز نرررم افررزار  ،پهنرره سرریالب حاصرر  از تحلیرر  هیرردرولیکی

ARCVIEW عات اطالعات توپوگرافی مربروط در مدلسازی هیدرولیکی پتانسی  باالی آن در بدست آوردن اطال

به مقاطع با دقت بسیار باال از مد  رقومی زمی  تصویرسازی سه بعدی از رودخانه و ابنیه و تاسیسات موجود در 

در  HEC-GEORASلحاقیه ای را تحت عنوان ا HECموسسه  1999حاشیه آن است. به همی  منظور در سا  
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هیره نمرود. تلییرق ت ARCVIEWورد نیاز مد  هیردرولیکی برای استخراج فای  ورودی مARCVIEW محیط 

ARCVIEW وHEC-RAS بزار بسیار قدرتمندی را در اختیار مدیران بخش مطالعات رودخانه قرار می دهد که ا

 {6}بتوانند در تعیی  دقیق پهنه سیالب و مدیریت دشت سیالبی تصمیم مناسب اتخاذ نمایند.

 (DEMآماده  سازی مدل رقومی زمین )-3-2

اسرتخراج  ،جریران رودخران یاز جمله مشخصرات مرورد نیراز بره منظرور ارزیرابی خصوصریات هیردرولیک

و بررا  ARCVIEWاطالعررات مقرراطع عرضرری رودخانرره از نقشرره هررای توپرروگرافی مرری باشررد. در محرریط 

اطالعررات جارافیررایی مقرراطع عرضرری از مررد  رقررومی زمرری  کرره در قالررب  HEC-GEORASاسررتیاده از 

TIN همچنری  مری تروان ابنیره موجرود در داخر  و خرارج از رودخانره را در  اسرتخراج مری شروند. می باشد

از نقشره هرای دارای رقروم اسرتیاده مری گرردد. بره  TINبره منظرور تهیره  مد  رقرومی زمری  نمرایش داد.

وارد کرردن نقشره هرای مرذکور در آن  ARCVIEWای  ترتیرب کره پرز از تعریرف یرک پرروژه جدیرد در 

مررد  رقررومی  1شررک   تهیرره مرری گررردد. TINو فراخرروانی ابررزار هررای الزم مررد  رقررومی زمرری  در قالررب 

تهیره شرده  500/1اسراس نقشره هرای توپروگرافی برا مقیراس  بررزمی  در برازه ای از رودخانره اروانره را کره 

 است را نشان می دهد.
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 ای از رودخانه اروانههدر محدوده  TINومی زمین در قالب مدل رق -1شکل 

 

 HEC-RASتهیه فایل ورودی مدل  -3-3

مشخص  HEC-RASاولی  گام در تهیه فایلهای ورودی  TINپز از تهیه مد  رقومی زمی  در قالب 

پایی  دست تهیه به  نمودن رودخانه توسط الیه مسیر رود می باشد. ای  الیه بصورت ناحیه به ناحیه از باالدست

می شود که هر ناحیه در بر دارنده نام رودخانه و بازه مربوطه است. از ای  الیه به منظور تعیی  محدوده 

و تعریف جهت جریان در رودخانه استیاده می  HEC-RASقرارگیری مقاطع نمایش موقعیت رودخانه در مد  

د  رودخانه اروانه را نشان می دهد. جداسازی بر روی مالف( الیه مسیر رودخانه ترسیم شده -2شود. شک  )

. موقعیت سواح  هر مقطع مجرای جریان اصلی در رودخانه از سواح  آن توسط الیه سواح  انجام می شود

ب( الیه سواح  رودخانه را نشان می دهد. به -2مح  برخورد ای  الیه با الیه سطح مقطع ها خواهد بود. شک  )

یدرولیکی جریان در مجرای اصلی جریان و نواحی سیالبدشت و همچنی  تعیی  منظور تعیی  ابعاد مسیر ه

ج( -2ک  )فاصله مجرای اصلی و سواح  چپ و راست دو مقطع متوالی از الیه مسیر جریان استیاده می شود. ش
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رفی را نشان می دهد. موقعیت وضعیت و پهنای مقاطع در الیه مقاطع عرضی معرودخانه الیه ابعاد مسیر جریان 

با توجه به خطوط ترسیم شده در ای  الیه اطالعات رقومی هر یک از مقاطع  HEC-GEORASمی شود. 

د( الیه -2درج می نماید. شک  )  HEC-RASعرضی را از مد  رقومی زمی  استخراج و در فای  ورودی 

را که در نتیجه یک  پز از تهیه الیه های مذکور ی توان فای  ورودی مقاطع عرضی رودخانه را نشان می دهد.

 معرفی نمود.  HEC-RASحاص  شده است به مد   ARCVIEWتجزیه و تحلی  درمحیط 

 

 

 یر جریان

 

 

 

 

 

 

 

 

الف( الیه مسیر رودخانه ب( الیه سواحل رودخانه ج( الیه مسیر جریان د(الیه مقاطع عرضی رودخانه  -2شکل 

 اروانه 

 واسنجی مدل -3-4

رودخانره برا توجره سراله بره عنروان سریالب طراحری در ایر   25بازگشرت  نظر بر اینکه سریالب برا دوره

لررذا واسررنجی مررد  هیرردرولیکی برمبنررای ایرر    .انتخرراب گردیررده اسررت برره کرراربری اراضرری ایرر  محرردوده

 )الف(

 )ج(

 )ب(

 )د(
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( ±%15باشررد. برردی  منظررور بررا تاییرررات افزایشرری و کاهشرری)سرریالب از اهمیررت بیشررتری برخرروردار می

یرهرای جریران ارزیرابی گردیرد.در ایر  راسرتا تاییررات متوسرط ارتیراع ضریب مانینگ، حساسریت دیگرر متا

آب، متوسررط سرررعت جریرران و متوسررط عررر  سررطح آزاد آب برره ازای تاییرررات ضررریب مانینررگ محاسرربه 

 .گردید

 تعیین پهنه سیالب -3-5

جهررت پهنرره بنرردی سرریالب کلیرره پلهررا و کالورتهررای موجررود بررر روی در مدلسررازی رودخانرره اروانرره 

مقراطع  بره طرور متوسرطاست و بره مرد  هیردرولیکی معرفری شرده اسرت.  ه مورد بررسی قرار گرفتهرودخان

مقطررع عرضرری در ایرر   892متررر از طررو  رودخانرره اسررتخراج گردیررد کرره در مجمرروع  35هررر  عرضرری در

و توجرره برره خصوصرریات بسررتر و  Cowanبررا توجرره برره جامعیررت روش  رودخانرره برداشررت شررده اسررت.

اسررتیاده  اروانرره، در ایرر  مطالعررات از ایرر  روش برررای تعیرری  ضررریب مانینررگ رودخانررههررای رودخانررهکناره

سرراله کرره از مطالعررات  100و  50،  25گردیررده اسررت. همچنرری  مقررادیر سرریالب بررا دوره برگشررتهای 

از آنجرا کره اطالعررات معرفری شررده اسرت.  HEC-RASهیردرولوژی منطقره بدسرت آمرده اسررت بره مرد  

باشررد، لررذا فررر  گردیررده مرررزی ورودی و خروجیهررای مررد  موجررود نمیمناسرربی در خصرروا شرررایط 

کنررد. بررا توجرره برره برابررری شرریب دسررت، شرررایط نرمررا  را تجربرره مرریجریرران در مرررز باالدسررت و در پایی 

سطح آب با شیب کف رودخانه در شرایط نرمرا ، شریب متوسرط رودخانره بره عنروان شررط مررزی بره مرد  

پهنره سریالب بره صرورت رقروم سرطح آب محاسربه شردهکه در   HEC-RASدر مرد   معرفی شده اسرت.

هررای پهنرره بنرردی  تهیرره نقشرره مقرراطع عرضرری، پروفیرر  طررولی و نمررای سرره بعرردی قابرر  مشرراهده اسررت.

سرریالب شررام  سرره مرحلرره پرریش پررردازش داده هررا، تهیرره مررد  هیرردرولیکی و پررز پررردازش داده هررا مرری 

    -HEC از مررد  اروانرره بنرردی سرریالب رودخانررهپهنههای حاضررر برره منظررور تهیرره نقشرره مقالررهباشررد. در 

RAS  از الحاقیرره(Extension)HEC-GEORAS نتیجرره مراحرر   3شررک   .اسررتیاده گردیررده اسررت
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رودخانره اروانره مری سراله  100و پهنره سریالب قب  کره شرام  پرالن سره بعردی و موقعیرت قراطع عرضری 

 نشان می دهد.  HEC-RASباشد را در مد  

 

 

 

 

 

 

 

 
ساله در بازه ای از رودخانه  100پالن سه بعدی و موقعیت مقاطع عرضی و پهنه سیالب با دوره بازگشت  -3شکل 

 اروانه

 نتیجه گیری: -4
تروان از از سریالب  می (نقراط مسرکونی، تيسیسرات و اراضری کشراورزی)پذیر آسریب نقراطجهت بررسی 

استیاده نمود. اما در بعضی از مناطق واقرع در  بندی سیالب به همراه نقشه کاربری اراضی منطقههای پهنهنقشه

باشد. در واقع در بعضی از مناطق محدوده نقشه برداری شده جهت تعیی  میزان دقیق خسارات کافی نمی ،دشت

امکان ادامه و گسترش دامنه سیالب در دشت وجود داشته که به علت عدم وجود نقشه با مقیاس مناسب در ای  

پذیر جهت تعیی  نقاط آسیب. الزم به توضیح استهنه نهایی سیالب مشخص نگردیده استدر مدلسازی پ مناطق،

ساله و در اراضی کشراورزی سریالب  50در اراضی مسکونی روستایی سیالب با دوره بازگشت  ،در رودخانه اروانه

روانره برر اسراس های سیلگیر رودخانره امحدوده 1در جدو   مد نظر قرار گرفته است.ساله  25با دوره بازگشت 
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هرای حاشریه وضرعیت سری  گرفتگری زمی  1نمرودار و  2همچنی  در جدو   ه شده است.ئسیالب طراحی ارا

 ساله ارائه شده است. 100و  50،  25 برای سیالب با دور برگشتهای رودخانه اروانه

 

 های سیلگیر رودخانه اروانه بر اساس سیالب طراحیمحدوده -1جدول 

 طو  ست )متر(فاصله از پایی  د

موقعیت استقرار 

 نوع کاربری ساح 

 چپ راست )متر( انتها ابتدا

3+135 3+744 609 * * 

بایر  -کشاورزی )راست(

 )چپ(

20+31

0 

20+83

2 

 کشاورزی  * 522

21+21

3 

21+28

3 

 کشاورزی  * 70

28+01

3 

28+16

8 

 کشاورزی *  155

28+31

0 

28+35

0 

 کشاورزی *  40

28+43

5 

28+57

2 

 مسکونی *  137

29+05

0 

29+09

5 

 کشاورزی *  45
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 100و  50،  25 های حاشیه محدوده مطالعاتی برای سیالب با دور برگشتهایوضعیت سیل گرفتگی زمین2 - دول ج

 ساله رودخانه اروانه

دوره برگشت 

 سیالب

 سطح سیلگیر )متر مربع(

باغات، مزارع و 

 کشتزار

مسکونی و 

 صنعتی

 

 بایر
 سیالب پهنه رودخانه

25 15224 774 528808 553267 1098073 

50 16773 1093 583254 561681 1162801 

100 18661 1908 630865 568328 1219762 
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 25 های دارای کاربری حاشیه محدوده مطالعاتی برای سیالب با دور برگشتهایوضعیت سیل گرفتگی زمین -1 نمودار 

 ساله رودخانه اروانه 100و  50، 
 

 

شکر و قدردانیت -5  

آقای  صدرآب پویا به مدیرعاملی جنابنویسنده ای  مقاله بر خود الزم می داند که از شرکت مهندسی  مشاور 

ردانی را نماید.دمهندس مهدی فیض اله کما  تشکر و ق  

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13 

 

نابعم -6  

1- Plate , E , J , 2002. Flood Risk and Flood Management , Journal of Hydrology 276 . P.P.211. 

Hydrology and Water Resources Planing , University Karsuhe(TH). 

2- Carter, J.R. (1988), “Digital Representations Of Topographic Surfaces Photogrammetric 

Engineering and Remote Sensing” , 54 (11), 15777-1580 

 تعیی  حریم و بستر رودخانه های ششتمند، شصت دره درونگر و طرق مطالعات ،1381،آب مهندسی  مشاور طوس  -3

 . پهنه بندی سیالب و نخستی  کارگاه فنی روشهای غیر سازه ای مهار سیالب. 1379س .ع. چاوشیان.  وم  ،برخوردار  -4

5- USACE, Hydrologic Engineering center, River Analysis System HEC- RAS Hydraulic Reference 

Manual version 3.0 january 2001 .usace.army.mil 

مدیریت سیالبدشت رودخانه ها با استیاده از تلییق مد  هیدرولیکی و  "محمد رستمی، عبداله اردشیر، سمیه اقبالی  -6

 1385هیتمی  سمینار بی  المللی مهندسی رودخانه  "(GIS)سامانه اطالعات جیرافیایی 

پهنه بندی سیالب رودخانه گرمرود "د حبیب موسوی جهرمی، دکتر حسی  صدقی علی باقری عباسعلی کشی، دکتر سی -7

 1385هیتمی  سمینار بی  المللی مهندسی رودخانه  " HEC-RASبا استیاده از مد  هیدرولیکی

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

