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  چكيده

همواره خسارات فراواني را كه هاي متعددي مواجه بوده  رودخانه طالقان در گذشته با سيالب
هـاي   از اين رو بررسي نواحي مستعد وقوع سـيالب و تهيـه نقشـه پهنـه     ؛در پي داشته است

 هـاي  گير در دوره بازگشت سطوح سيل ،در اين تحقيق. گير در اين منطقه ضرورت دارد سيل
رودخانه طالقان رود با استفاده از مدل بستر كيلومتر از  5/6اي به طول  ساله در بازه 200 تا 2

HEC-RAS 2و الحاقيهHEC-geo-RAS هـاي   به اين منظـور از نقشـه  . است  گرديده تعيين
 ،هـاي منطقـه   اطالعات مربـوط بـه ويژگـي پـل     ،طالقان رودايستگاه آمار دبي  ،1:400رقومي
آوري گرديـده،   هاي مورفولوژي بستر و مقاطع عرضي كه طي عمليات ميـداني جمـع   ويژگي

ارد و مورد تجزيه و تحليـل  و  HEC-RASها به نرم افزار  در نهايت داده. استفاده شده است
هاي گوناگون در هر مقطع  گيري در دوره بازگشت سيلپس از تعيين حدود . ه استقرار گرفت
بندي سـيالب   هاي پهنه وارد و از اين طريق خروجي نقشه ArcGISنتايج به محيط  ،عرضي

ود ساله حـد  200از كل مساحت در قلمرو سيل كه دهد  نتايج نشان مي. ه استبه دست آمد
سـال و كمتـر از آن    25بـا دوره برگشـت   هـاي   گيري توسط سيلدرصد مستعد سيل 16/88

  .است
-HEC گير، طالقان رود، ضريب زبري مانينـگ،  سيالب، پهنه بندي مناطق سيل :ها كليدواژه

RAS.  
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  مقدمه

هـاي  ه و زمينشود كه طي آن آب باال آمدسيالب به جريان آبي با دبي باال گفته مي ،الملليدر فرهنگ بين
هاي سـيالبي بـه دليـل وجـود      دشت). 5 :1377 ،قدسيان(كند  اطراف را كه معموالً زير آب نيستند غرقاب مي

هـاي   در سـال  .انـد  مورد توجه جوامع بشري قرار گرفته منابع مختلف از اهميت زيادي برخوردارند و همواره
رشد روزافزون جمعيت و  .ه فزوني گذاشته استها قرار دارد رو ب اخير رشد شهرهايي كه در حاشيه رودخانه

شـده   باعث گسترش خسارات به جوامع مذكور  ،هاي محيط و استفاده نامناسب از منابع عدم توجه به ظرفيت
  . سازد ها را آشكار مي دشت مسئله لزوم اعمال مديريت در سيالب و همين

از مـوارد  . اسـت بنـدي سـيل    نقشه پهنه هاي سيالبي تهيه هاي مديريتي سيالب و دشت اولين گام در طرح
هـاي عمرانـي،    ها، مطالعه و توجيه اقتصادي طـرح  توان به تعيين بستر و حريم رودخانه ها مي كاربرد اين نقشه

بـراي   .)1379برخوردار و چاوشيان،( بيني و هشدار سيل، عمليات امداد و نجات و بيمه سيل اشاره نمود پيش
اطالعات  هاي سامانهها استفاده از  فاوتي وجود دارد كه يكي از جديدترين روشهاي مت ها روش تهيه اين نقشه

هـا در مـورد    نخسـتين فعاليـت  . هاي هيدروليكي و هيدرولوژيكي اسـت  و تلفيق آن با مدل GIS(1(جغرافيايي
ه اولـين  گردد ك ميالدي باز مي 1980كاربرد سامانه اطالعات جغرافيايي در مطالعه پديده سيالب به اوايل دهه 

امـا ارتبـاط    ؛كارها در اين زمينه با آناليز مدل ارتفاعي رقـومي بـراي كاربردهـاي هيـدرولوژيكي شـروع شـد      
  .)5: 1382 ،صادقي و همكاران( گردد بر مي 1990به اوايل دهه  GISيكي و وژهاي هيدرول مدل

كاربر امكـان انجـام   نرم افزاري است كه به  )HEC-RAS( تحليل رودخانه انجمن مهندسين ارتش آمريكا
شـامل  HEC-RAS سيستم. دهد محاسبات هيدروليك رودخانه را در حالت جريان ماندگار و غير ماندگار مي

؛  محاسـبات پروفيـل سـطح آب در حالـت جريـان مانـدگار      فه تحليل هيـدروليكي يـك بعـدي بـراي     سه مؤل
ايـن سـه مؤلفـه از يـك     . باشـد  مي ،محاسبات انتقال رسوب در مرز متحرك و ماندگار سازي جريان غير شبيه

فـرد   جبلي(كنند ميهاي هندسي مشترك و از روند محاسبات هندسي و هيدروليكي يكسان استفاده  نمايش داده
  ).پيشگفتار ،1387و همكاران، 

تـرين   كـه اصـلي   ،با توجه به اينكه رودخانه طالقان در محدوده مـورد مطالعـه از حاشـيه شـهرك طالقـان     
در منطقه است گذر كرده و ساخت و ساز بناهـاي مسـكوني در حاشـيه رودخانـه بـدون       استقرارگاه جمعيتي

هـاي   ، ايـن پـژوهش بـا هـدف تعيـين پهنـه      استمحيطي رو به گسترش   توجه به مسائل و مخاطرات زيست
سـعي شـده   Hec-Ras كيلومتر انجام و با اسـتفاده از نـرم افـزار     5/6اي به طول حدود  گير در امتداد بازه سيل

                                                 
1 Geographic Information System(GIS) 
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گيـر در هـر دوره    هاي مختلف تعيـين و مسـاحت ايـن سـطوح سـيل      گير در دوره بازگشت اراضي سيل ستا
 .مشخص گردد

 گير مطالعاتي در سطح جهان و ايـران صـورت پذيرفتـه    در خصوص پهنه بندي و شناسايي نواحي سيالب
هـاي آبريـز    حوضـه گيـري را بـراي    نقشه پهنه بندي خطـر سـيل  ) 2006(همكاران و 1نناپرادي از جمله است؛

 و WetSpa براي اين منظور از تركيب دو برنامـه . تهيه كردند 3آستورودره در  2درياي بايادر نزديكي كوچك 
Hec-Ras هاي برنامه  بدين ترتيب كه از خروجي داده ،استفاده كردند WetSpa به عنوان ورودي براي برنامه
 Hec-Ras 2و  3 افزاراستفاده شد و براي هر دو مدل از نرم ArcView   و همكـاران   4نبـل . اسـتفاده گرديـد

و استفاده از تخمين  HEC-RASو مدل هيدروليكي  HEC-HMSبا استفاده از مدل هيدرولوژيكي  )2005(
اي بـراي سـيالب    تگزاس مركزي در آمريكا مدل منطقه 5سن آنتونيو در حوضه )(NEXRADبارش راداري 

بيني سـيالب در   نتايج كارايي مدل در پيش. نمودندمقايسه  2002ن سال ارائه كردند و مدل را با سيالب تابستا
را در پهنه بندي خطـر   HEC-geo-RASكامپيوتري  قابليت مدل) 2001( 6هيل. اي را نشان داد مقياس منطقه

روشي براي افـزايش  ) 1999( و همكاران 7تيت .را بيان نمود HEC-RASسيل و مزاياي استفاده از نرم افزار 
مطابقـت دادن داده هـاي   در سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي بـا      HEC-RASآناليز خروجي نـرم افـزار    دقت
برداري زميني، هندسه رودخانه و سازه هاي كنترل با مدل زميني موجود درسيستم اطالعـات جغرافيـايي    نقشه

  .ارائه دادند
در رودخانـه   HEC-RASدل اقدام به پهنه بنـدي سـيل بـا اسـتفاده از مـ     ) 1389( قمي اويلي و همكاران

در مسـير مـورد نظـر بـا اسـتفاده از روش       هـا  آنبـراي ايـن منظـور    . بند قير تا اهواز كردند حد فاصلكارون 
را بـه  د هاي موجـو  هيدروگراف سيل خروجي در باال دست حوضه و زير حوضهص يدروليك واحد و شاخه

نمودند و حداكثر رقوم تراز آب را در مقاطع  مقطع ترسيم 44كيلومتر از رودخانه  43دست آوردند و در طول 
ساله بـه دسـت آوردنـد و محـدوده و ميـزان اراضـي        100 و 5،10،20،25،50هاي  معين براي دوره بازگشت

ـ  ،وع سيل به مخاطره خواهند افتادكه در صورت وق را كشاورزي و مناطق مسكوني فـاري و  غ. دمحاسبه كردن
و  ArcViewو نـرم افـزار   HEC-RAS با اسـتفاده از امكانـات مـدل   به پهنه بندي خطر سيل ) 1389(اميني 

هـاي   نقشـه  هـا  آن. اند پرداخته اوزن قزلكيلومتر از رودخانه  5/4اي به طول  در بازه HEC-geo-RASالحاقيه 

                                                 
1 Napradean 
2 Baia 
3 Usturoi 
4 Knebl 
5 San Antonio 
6 Hill 
7 Tate 
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كـل سـطح   % 14/86كـه  و دريافتنـد  ساله تهيـه كردنـد    200 و 100،50،25،10،5،2دوره  7پهنه بندي را براي 
بـه ارزيـابي   ) 1388( حكمتـي فـر و همكـاران   . دهـد  سال تشكيل مـي  25هاي زير  ساله را سيل 200گير  سيل

كيلومتر  5/29اي به طول  دربازه ArcViewو  HEC-RASخسارات كشاورزي ناشي از سيالب با استفاده از 
طـرح  بـراي   شـده  ارائـه  يشـنهادهاي پو نتيجه گرفتند كه  پرداختندهاي كرمانشاه  از حوضه سو قرهاز رودخانه 

. تركيبي اصالح و اليروبي تفاوت زيادي به لحاظ كاهش خسارات با طـرح اصـالح و طـرح اليروبـي نـدارد     
و معادالت تجربي به پـيش بينـي    HEC-HMSبا استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي و )1387( خسروي

-HEC ده از نـرم افـزار  بـا اسـتفا  )1387( شعبانلوو همكـاران . سيالب در بخشي از حوضه آبريز طالقان نمود

HMSو HEC-RASبندي سيالب در شبكه رودخانه هاي اسـتان گلسـتان پرداختنـد و منـاطق مـورد       پهنه به
بـراي دوره   HEC-RAS تهديد سيل را مشخص و نهايتاً كل مساحت خسارت ديده را بر اسـاس نـرم افـزار   

ندي خطر و ارزيابي خسـارت سـيل   ب به پهنه)1386(غريب و همكاران . هاي گوناگون محاسبه كردند بازگشت
و پـس از محاسـبه    پرداختـه   HEC-RASدر رودخانه قره چاي در حومه شهر راميان با استفاده از نرم افزار 

رقوم سطح آب پهنه خطر در هر بخش را تعيين و نهايتـاً مقـادير خسـارت احتمـالي در هـر پهنـه را بـرآورد        
كال پرداخـت و ابتـدا    ومورفولوژيكي سيالب در حوضه رئيسبه بررسي آثار ژئ) 1383(رضايي مقدم . نمودند

برداري كرد و بـا اسـتفاده    هاي گياهي از چند مقطع عرضي نقشه هاي ديرينه تراز و روش با استفاده از شاخص
 هاي مورد نياز را بـه دسـت آورد و  )پارامتر( محرك تنش برشي، قدرت رود و ساير HEC-RASاز نرم افزار 

هاي ديرينه تراز و توانش جريان در رودخانه هـاي پرشـيب و كوچـك     استفاده از شاخص نتيجه گرفت كه با
در حوضـه  )1383( زاده و همكاران خليلي. بيني كرد توان بزرگي سيالب را با دقت بيشتري پيش كوهستاني مي

ودنـد و  نم ArcViewو HEC-RASبا استفاده از نرم افـزار   آبخيز شهر گرگان اقدام به پهنه بندي خطر سيل
حـاجي  . سـاله محاسـبه كردنـد    200 و 50،100، 25، 10، 5، 2هـاي   پروفيل سطح آب را براي دوره بازگشت

هاي انساني بر رفتار سيل در بخشي از رودخانه كن تهران با اسـتفاده   به بررسي نقش دخالت) 1383( زاده قلي
هـا   ها، آبشـكن  ها، آب گذر امل پلهاي انساني ش نقش دخالت پرداخت و HEC-RASافزار هيدروليكي  از نرم

نتـايج   .هاي متفاوت بررسـي كـرد   ه بازگشتكيلومتر در دور 7اي به طول  و احداث پارك ارم را در طول بازه
گيـري بـوده و تعيـين     بر عمق و سطح سيل هاي مذكور پژوهش وي حاكي از تأثير متفاوت هر يك از دخالت

ها به  گذرها و شيب شكن ر بازه مورد نظر مشخص نمود كه آبها د دوره بازگشت بهينه براي هريك از سازه
بندي خطـر   اقدام به پهنه)1383( عبقري. گيري دارند بيشترين و كمترين تأثير را در عمق و سطح سيل ،ترتيب

هاي متفاوت  براي دوره بازگشت GISو HEC-RASسيالب در بخشي از حوضه جاجرود با استفاده از مدل 
 راد جاللـي . دهـد  اين مدل قابليت خوبي در تحليل هيدروليكي رقوم سطح آب نشان مـي  نمود و نتيجه گرفت
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در ايـن  . بندي خطر سيالب در حوزه شـهري دارآبـاد پرداخـت    به پهنه HEC-RASبا استفاده از مدل)1381(
  .تحقيق او توانايي اين مدل را در پردازش رقوم سطح آب نمايش داد

 منطقه مورد مطالعه

در دامنـه جنـوبي رشـته     ،رود هاي مهم سفيد رود به شمار مي كه يكي از زير حوضه ،القانحوضه آبخيز ط
ر از نظـ . كيلومتري آن قـرار گرفتـه اسـت    120هاي البرز و در بخش شمال غربي شهر تهران و در فاصله  كوه

 1' 16" تـا  50◦ 21' 00"شـمالي و  عـرض   36 ◦ 23' 37" تا  36◦ 5' 31" موقعيت جغرافيايي اين حوضه بين
 4400تـا   1100ارتفاع حوضه از سطح دريـا  . استهكتار  135200آن شرقي قرار گرفته و وسعت طول  51◦

گيـرد و   رودخانه طالقان در مركز اين حوضه از گردنه عسلك در غرب كندوان سرچشمه مـي . متر متغير است
انجام بـه رودخانـه المـوت    هاي متعدد سر اين رودخانه پس از دريافت شاخه. به سمت غرب در جريان است

اي بـه   در ايـن پـژوهش بـازه   . ريزد پيوندد و پس از آن با نام رودخانه شاهرود به درياچه سد سفيد رود مي مي
از پل گلينك در غرب تا پل وشته در شـرق مـورد بررسـي     كيلومتر در باالدست درياچه سد طالقان 5/6طول 

نيـز در ايـن    ،رود اسـت  ،هاي سكونتي اصلي در امتـداد طالقـان   كه از استقرارگاه ،قرار گرفته و شهرك طالقان
  ).1شكل (بخش است 

  
 بازه مورد مطالعه در مسير طالقان رود 1شكل 

 ها مواد و روش

شبيه سـازي  براي دشت هر رودخانه ابتدا نياز به  تهيه نقشه رقومي با مقياس مناسب  جهت مطالعه سيالب
شـاخه اصـلي طالقـان رود كـه      1:400هـاي توپـوگرافي    ت از نقشهبدين جه. استرودخانه و اراضي اطراف 
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بـه   ،بـرداري شـده بـود    اي تهران در مطالعات تعيين بستر و حريم طالقان رود نقشـه  توسط شركت آب منطقه
منطقه تهيـه و   TIN از نقشه توپوگرافي آن نقشه ArcGISدر محيط . هاي پايه استفاده شده استعنوان نقشه

 1خط مركزي جريان و سواحل كانال اصـلي مذكور  در محيط نرم افزار HEC-geo-RASلحاقيه با استفاده از ا
براي نمايش شكل كلي رودخانه، مقاطع عرضي در فواصل مناسـب از  . ترسيم شدند 2همچنين مسير جريانو 

شاخه اين مقاطع كامالً عمود بر جريان و در طول . رسم گرديد TINكناره چپ به سوي كناره راست بر روي
الزم به ذكـر  . اندو در تمامي طول مسير بازه مورد بررسي انطباق يافته اصلي و در كل سيالب دشت تهيه شده

 :كه عبارتند از گردداي مختلف بين مقاطع عرضي در نظر گرفته شده و به مدل معرفي مياست سه بعد فاصله
بـه دليـل   (عرضي از هم در كنـاره راسـت    فاصله مقاطعـ 2 ؛فاصله مقاطع عرضي از يكديگر دركناره چپـ 1

اطع در بسـتر  فاصـله مقـ  ــ  3 ؛)مستقيم نبودن آبراهه، فاصله دو پروفيل عرضي در طرفين آبراهه يكسان نيست
هـا را  دار بودن آبراهه و امتداد اين پـيچ تواند مستقيم بودن يا پيچبدين ترتيب، مدل مي. )تالوگ( اصلي آبراهه

با رسم اين خطوط موقعيت، وضعيت و پهناي مقاطع عرضـي از  . بي تشخيص دهددر راستاي رودخانه به خو
TIN در نهايت اين اطالعـات بـه نـرم افـزار     . استخراج شده و در اليه مذكور معرفي و ذخيره گرديدHEC-

RAS  انتقال داده  شدند.  
  :عبارتند از HEC-RASاطالعات اوليه مورد نياز جهت شبيه سازي پهنه بندي سيل با استفاده از مدل  
 ؛)... ضرايب زبري، وضعيت مسير رودخانه( اطالعات هيدروليكي -

 ؛)... پروفيل طولي و عرضي رودخانه و اراضي حاشيه( اطالعات توپوگرافيك -

 .)... اشل –هيدروگراف ورودي سيل، منحني دبي ( اطالعات جريان سيل -

  :سازي در نرم افزار به ترتيب زير انجام شده استمراحل مدل
طـول،  ( پالن رودخانه از طريق تعيين مختصات و ترسيم مقاطع عرضـي رودخانـه تعريـف گرديـد     )الف

بـا اسـتفاده از   ـ طور كـه بيـان شـد     همانـ اطالعات اين بخش  ). عرض و ارتفاع هر نقطه در امتداد هر مقطع
هـاي   بـر ايـن سـازه    عالوه. گرديد HEC-RAS وارد نرم افزار Arc GIS از نرم افزار Hec-geo rasالحاقيه 

هـاي ايجـاد شـده در     براي اجراي دقيق مدل، تمام موانع و سـازه . موجود در مسير آبراهه نيز وارد سامانه شد
هاي اين موانع شامل سه قطعه پل و همچنين گروهي از موانع و سازه. مسير آبراهه برداشت و شبيه سازي شد
ها و در قالب ها و حصار سكونتگاهعمدتاً به شكل پايه پلها اين سازه. حفاظتي در حاشيه رودخانه بوده است

هـا، طـي كارهـاي     سـازي پـل   شبيه براي). 2شكل( ديواره سنگ چين شده، پرچين و حصار باغات بوده است
هاي پل به انضمام طـول و عـرض هـر يـك از      پايه و تعداد، شامل طول، عرض ها آنميداني مشخصات كلي 

                                                 
1 River Banks 
2 flowpath 
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نيز  دشت يالبسسازي موانع موجود در سطح  جهت شبيه. رصه پل برداشت گرديدها و سرانجام اندازه ع پايه
در نهايـت داده هـاي   . برداري شده منطقه استفاده و موقعيت هر يك از اين موانع تعيين شـد  هاي نقشه از داده

  ).3شكل (د مذكور در نرم افزار شبيه سازي شدن
  

 

  پل در سمت راست و سازه هاي مسكوني در سمت چپسازه هاي احداث شده در مسير رود شامل،  2شكل 

 

  HEC-RAS نمايي از بازسازي پل شهرك در نرم افزار 3شكل 

 
تـرين روش، تعيـين    كـاربردي ؛ تعيين ضريب زبري رودخانه در مسير كانال اصلي و سـيالب دشـت    ) ب

بازديد ميداني، قضاوت كارشناسي و استفاده از جـداول پيشـنهادي   : عبارت است از )n(ضريب زبري مانينگ 
از جملـه روابـط   . اندكه عموماً بر مبناي نوع دانه بندي بستر و پوشش آن ارائه شده ،ارائه شده توسط محققين

اسـاس جـداول    كه ابتـدا بـر   اشاره كرد 1توان به رابطه معروف كاونارائه شده براي تعيين ضريب مانينگ مي
موجود، ضريب مانينگ اوليه تخمين زده شده و سپس با توجه به ديگر شرايط حاكم بـر رودخانـه در مقـاطع    

                                                 
1 Cowan 
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مختلف، تأثير ديگر عوامل همچون درجه ناهمواري، وجود موانع، پوشـش گيـاهي و شـكل مسـير اعمـال و      
         :) 79 :1390وزارت نيرو،( اصالح شده است) 1(ضرايب مانينگ مطابق رابطه 

  n=(nb+n1+n2+n3+n4)m                                                    ):      1( رابطه شماره  
nb= دشت تعيـين   ضريب مانينگ پايه كه بر اساس دانه بندي مواد تشكيل دهنده جدار آبراهه و يا سيالب

  .شود مي
n1 =دشت و يا سيالب ضريب مانينگ تعديلي براي درجه بي نظمي سطح آبراهه  
n2 =ضريب مانينگ تعديلي براي تغييرات مقاطع عرضي  
n3= ضريب مانينگ تعديلي براي موانع آبراهه اصلي و سيالب دشت  
n4 =ضريب مانينگ تعديلي براي پوشش گياهي آبراهه اصلي و سيالب دشت  
m =رودي آبراهه اصليضريب اصالحي بر اساس درجه پيچان  

. شـده كاون براي تعيين ضرايب زبري در رودخانه اصلي و سيالب دشت استفاده  در اين پژوهش از رابطه
باالي شـهرك تـا پـل     موجود در سه بخش باالدست سد، شهرك طالقان ابتدا با استفاده از اطالعات دانه بندي

ز تعيين شد و پـس ا ) nb(ضريب زبري دانه هاي رسوب ) 1923( 1وشته با استفاده از رابطه تجربي استريكلر
آن با استفاده از جداول مربوطه ضريب مانينگ تعديلي براي عوامل مختلـف بـه دسـت آمـد و پـس از آن بـا       

نتايج حاصله حساسـيت سـنجي   . گرديد ضريب مانينگ نهايي براي هر بخش به محاسبه) 1(استفاده از رابطه 
درصد كسـر گرديـد و    20و  10درصد افزوده شد و  20و  10بدين ترتيب كه به ضرايب به دست آمده  شد؛

 .گيري شد اجرا و اختالف در سطح، عمق و سرعت اندازه اًپس از آن به ازاي مقادير به دست آمده مدل مجدد
بود كـه ايـن مسـئله    % 5اكثر موارد كمتر از  و در% 10 در تمام نتايج به دست آمده ميزان اين اختالف كمتر از

 .بيان شده است 1در جدول شماره  نتايج به دست آمده .باشد نشان دهنده اعتبار ضرايب به دست آمده مي
  

  

  
  )چپ(و باالدست حوضه مورد مطالعه ) راست( دانه بندي مواد بستر رودخانه در حاشيه شهرك طالقان 4شكل 

                                                 
1 Bary Strick(1923) 
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  )چپ( و باالدست) راست( وضعيت پوشش گياهي در حواشي رود در شهرك 5 شكل

  در آبراهه اصلي و سيالب دشتنتايج حاصل از تعيين ضرايب زبري  1 جدول

  محل مقطع
  ضريب زبري

  ساحل راست  بستر ساحل چپ
 083/0 049/0 08/0 باال دست سد طالقان

 105/0 055/0 06/0 شهرك

 078/0 047/0 083/0  باال دست شهرك تا پل وشته

  

دست و پـايين   سوي بازه مورد مطالعه در باال در دو؛ وارد كردن شرايط مرزي باالدست و پايين دست )ج
يـك از دو انتهـاي    شرايط مرزي براي برقراري سطح آب آغازين در هر. دست، بايد شرايط مرزي تعيين شود

به منظور شروع محاسبات توسط برنامـه، تعريـف   . استمورد نياز ) پايين دست و باالدست(سيستم رودخانه 
الدست و پايين دست در بـازه مـورد   شرايط مرزي در مرز فيزيكي با .باشد يك سطح آغازين آب ضروري مي

بدين منظور از روش عمق نرمال استفاده گرديده كه مستلزم وارد كردن شيب خط انرژي و . نظر بازسازي شد
تـوان از شـيب    چنانچه شيب خط انرژي موجود نباشـد، مـي  . استهمچنين دبي داده شده در محل مورد نظر 

رودخانه اين شـيب بـه    ي پروفيل طولي در باال دست و پايينكف رودخانه استفاده كرد كه بدين منظور از رو
  .دست آمده است

براي اين منظور از نتـايج مطالعـات شـركت آب     ؛)به منظور تحليل جريان( وارد كردن ميزان دبي الزم )د
 اي در دوره از مقادير سيالب حداكثر لحظـه  همچنين. منطقه اي تهران بر روي رودخانه طالقان استفاده گرديد

شايان ذكر است كه در محل مـورد   .مطالعه به روش كريگر استفاده شد هاي مورد نظر در محل موردبازگشت
هاي ديكن، فولر و كريگر صـورت پذيرفتـه كـه روش     اي به روش مطالعه برآورد مقادير سيالب حداكثر لحظه
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پيونـدد كـه در ايـن     لي مـي بخش رودهاي فرعي به شاخه اص 2در بازه مورد نظر در . استكريگر مورد تاييد 
  .ها لحاظ گرديد يابد و مقدار دبي محاسباتي در اين محل ها ميزان دبي نيز افزايش مي محل
  .)كه جريان مختلط انتخاب گرديد(انتخاب رژيم جريان مورد نظر  )و

  بحث و نتايج

  .داده شده است نشان HEC-RASبرخي از نتايج اخذ شده از مدل سازي با نرم افزار  13تا  6درشكل هاي 
  

 

  موقعيت مقاطع عرضي بر روي رودخانه 6شكل 
  

  
  پروفيل هاي طولي سطح آب به ازاي دوره بازگشت هاي مختلف 7شكل 
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 قرارگيري پل شهركفيل عرضي و سطوح سيالبي در محل پرو 8شكل 

  
 1پروفيل عرضي و سطوح سيالبي در محل قرارگيري مقطع شماره 9شكل 

  
  2رضي و سطوح سيالبي در محل قرارگيري مقطع شمارهپروفيل ع 10شكل 
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  3پروفيل عرضي و سطوح سيالبي در محل قرارگيري مقطع شماره 11شكل 

  
  4پروفيل عرضي و سطوح سيالبي در محل قرارگيري مقطع شماره 12شكل 

  

  
  نماي سه بعدي از سطوح سيالب گير در بازه مورد مطالعه 13شكل
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از طريق الحاقيـه   HEC-RASهاي مختلف در نرم افزار  وح آب در دوره بازگشتنتايج حاصل از محاسبات سط
HEC-geo RAS  بهGIS ديـده   14 همان طـور كـه در شـكل   . منتقل و پهنه هاي سيالبي در هر دوره تعيين گرديد

. افتـه اسـت  سيالبي نيز وسعت بيشـتري ي   تر ميزان دبي بيشتر شده و پهنه هاي طوالني به ازاي دوره بازگشت ،شود مي
هـر جـا   . باشـد  هاي توپوگرافي مسـير دره مـي   گير در درجه اول ناشي از ويژگي البته تفاوت در گسترش پهنه سيالب

. تري گسـترش داشـته اسـت    عرض بستر آبراهه زياد شده پهناي سطح سيالبي نيز افزايش يافته و آب در سطح وسيع
ح سيالبي نيز كاهش يافته و بـه مـوازات آن عمـق سـطح     شده به همان نسبت پهناي سط تر هر جا دره تنگ ،برعكس

ها وجود توپوگرافي  گير در بسياري از بخش در حقيقت علت كم بودن تفاوت سطح سيل. سيالبي افزايش يافته است
همچنين از طرف شهرك بـه  . اين ويژگي در حوالي شهرك به خوبي نمايان است. استپرشيب در حاشيه رود اصلي 

در . محرز اسـت  ،كه با بخش جنوبي كناره انطباق دارد ،خانه، اين مسئله در ساحل چپ رودخانهسمت باالدست رود
سال وجود برخي از موانع به خصوص آن دسـته از موانـع    100هاي زير  به ويژه در دوره بازگشت ،بسياري از مقاطع

حتي . از وسعت كمي برخوردار باشداند كه دشت سيالبي  ها موجب شده متر دارند نظير ساختمان 2كه ارتفاع بيش از 
كه تمام سطوح سيالبي بر يك سطح مشترك انطباق دارند، وجود موانع مرتفع و عدم توانايي آب  ،در برخي از مقاطع
  .استها علت اين موضوع  در غرق كردن آن

  

  
  هاي سيل گير در دوره بازگشت هاي مختلف پهنه 14شكل 
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مشـخص گرديـد كـه عامـل اصـلي       ،اهدات ميـداني از منطقـه  شناسـي و مشـ   هاي زمـين  با بررسي نقشه 
طـور كـه در    همـان . هاسـت  سنگ تفاوت مقاوت نسبي، شدگي دره در محدوده مورد مطالعه شدگي و باز تنگ

ها عمدتاً از ژيـپس و مادسـتون و    جنس سنگ) A( در محدوده پل وشته تا پل آهنيآمده،  )15(شكل شماره 
قابليـت   ،سيعي از دره با رسوبات آبرفتي و سيالبي پوشيده شـده اسـت  همچنين بخش و .استسيلت استون 

انحالل ژيپس و همچنين فرسايش پذيري بسيار زياد ساير رسوبات مـذكور منجـر بـه گسـترش دره در ايـن      
گير و كاهش ارتفاع سيالب در اين بخش را در پي  هاي سيل  بخش شده، همين عامل گسترش عرضي در پهنه

در اين بخش جـنس   ،اي ديگر است يعني از پل آهني تا پل شهرك وضعيت به گونه Bش در بخ. داشته است
در اين   تر پليوستوسن و گراول هاي مقاوم است و همچنين رسوبات قديمي ها و دولوميت ها عمدتاً آهك سنگ

 لغزشي عظيم در جهت شـيب دره بـه سـمت بسـتر رود رخ     ،به عالوه در اين ناحيه ؛خورد بخش به چشم مي
ايـن مسـئله باعـث شـده تـا از عـرض       . شدگي و كاهش عـرض دره اسـت   داده كه خود عامل مهمي در تنگ

نيز كه پل شهرك تـا   Cبخش . گير كاسته شده و بر ارتفاع آب در مواقع سيالبي افزوده گردد هاي سيالب پهنه
كه پيوستن چندين شاخه  به عالوه بايد بيان داشت. دارد  Bوضعيتي مشابه بخش ،گيرد پل گلينك را در بر مي

ها  گذاري پي در پي اين شاخه اند و رسوب ها در جهت عرضي شده مانع گسترش دره C و  Bفرعي در بخش
  .منجر به تنگ شدگي مجراي اصلي گرديده است

 

  
  نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه 15شكل شماره
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  گيري نتيجه

گيـري   مسـتعد سـيل   % 16/88ساله حـدود   200ل دهد كه از كل مساحت تحت پوشش سي نتايج نشان مي
هـا در   بخش زيادي از اراضي كشاورزي و بخشـي از سـكونتگاه  . استسال و كمتر از آن  25هاي  توسط سيل

كيلـومتر   18/1 سـاله و  2هاي  كيلومتر مربع از اراضي با سيالب 05/1 در اين ميان. اين بخش واقع شده است
 25هـاي   كيلومتر مربع با سيالب 37/1ساله، 10هاي  كيلومتر مربع با سيالب 29/1ساله،  5هاي  مربع با سيالب

كيلومتر مربع  56/1ساله و  100 كيلومتر مربع با سيالب 50/1ساله، 50هاي  كيلومتر مربع با سيالب 44/1ساله،
  .ساله به زير آب خواهند رفت 200 با سيالب
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