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 چکیده

تطحی ات .  هئ آبهئ و تخلیه زهکش ،هئکئنئلشامی  ریایی ر ت  از مسائل  مم  ر  میییی   ییک

ر  غیب شاامی  شاا  بئ جم  جبوب به  گوهی ور  ورخئنه از ا بئزهمحیوره مو ر مطئلعه ر  این تحقیق 

اییان  ر  شائل ومتییلک 16 رول به لئکئنشمی تئ نزریکی مح  تقئرع بئ  ورخئنه تیئهیور( ییفئص شاائل  

 هئ کئنئل شین مسایور ،آبتاط   آمین بئلئ هایاه به عیم  عئی  ییی   ورخئنه گیلئن اتا . ر  اتاتئن

 از یکی تطحی هئ  وانئب زهکشی بئعث شیه تئ و شای  ک   ورخئنه ر  مبئرق شاائلی شمی، زهکشای

 الحئقیه از اتاااتهئره بئ هئ  تحقیقراره مبظو  بیین. بئشااای  شااا  شااامیکلئن میییی  مشاااکلائ 

HECGeoRAS آو   جاع گوهی ور  ورخئنه یئشیه ا اضی و بستی ژلومتی   ورخئنه، پلئن  هئنقشه و

تئ  2 هئ بئزگش  هو ر بئ ایستگئه لئکئن ربی آمئ  ، هئ راره وتحلی تجزیه بئ ر  ارامه .شای تائز شايیه و

   میلر  ورخئنه یئشیه ا اضی و بستی ژلومتی  ارلئعئ  کئ گیی به بئ تپس. شیه ات  بیآو ر تئله 222

 طیمح به مجیر انتقئل از پس و شاایه تاائز هیشااي ، ورخئنه یکیی ولیه  فتئ  HECRAS یکیی ولیه

GIS، بی  و بئ توجه به نوع کئ  نتئیج یئص  از تحقیقبی اتئس  .شیه ات   یتیت  ورخئنه ییگ یتا پمبه

 نی.اگیی محیوره مطئلعئتی به تاه نئییه بئ خطیپییی  ک ، متوتط و زیئر تقسی  شیها اضای، نوایی تای 

متی   622ر  یک بئزه تئله یئکی از رغیئن  ورخئنه  62ربی بئ رو ه بئزگش   تمیه شیهتیلئب هئ  نقشاه

   .ات  (شمیا  گابئمبلوا  از   ورخئنه گی بعی از  اتطلختیئهشمی  شائلی ر  نئییه 

 .شمی  ش  ،RAS-HECGeoالحئقیه   ،یت  ورخئنه گوهیوره، :هاواژهکلید

 

                                                           
  :Rezaei@iaurasht.ac.ir Email                                                                                25110014060نویسبیه مسئول:  1

mailto:Rezaei@iaurasht.ac.ir


 شائ ه بیس  و هه                            جغیافیئ و مخئریا  محیطی                                                                                           42

 

 مقدمه -7

 نییو، وزا    شورگهته می تی  ببی پمبه ،هئ  معینبئزگشا  رو ه بئ هئ تایلئب بیا  گییتای  هئ پمبه تعیین

 خصوصیئ  و تیلئب پیشیو  میزان تعیین تای  ببی پمبه ریگیعيئ تیبه ؛(1034 تاوای ، و  ورخئنه یممبیتا رفتی

  ورخئنه اریاف نوایی تائمی که اتاا  آن بی تااعی تاای  ببی پمبه ر . اتاا  مختلف بئزگشاا  هئ رو ه ر  آن

 گیفتگیآب. گیررببی  تقساای  مختلف خطیپییی  بئ هئ قسااا  به ،آن توتااعه و ا اضاای کئ بی تعیین  مبظو به

 یز  و ر  بینئمه ساا یبئیم و به افزایش مبئرق شاامی  اتاا ، که  هئ بحیانشاامی  از  هئ تاایلئبهئ و خیئبئن

 تيیی   وانئب به بئ ش تلهئ  از ر صی 52 شامی  هئ ر  یوضاههئ  میتيط بئ رق  لئزم مو ر توجه قیا  گییر. ریح

 (Jingfen & Wilson. 2009).ات  بئ نیگی از ر صی 26 جبگلی هئ یوضه غییشمی ، هئ یوضاه ر  امئ شاورمی

ريیعی  تعئرل خو رن بیه  نهوذنئپییی و مبئرق بئعث افزایش هئ  شااامی کئ بی  افزایش و ا اضااای تغییی کائ بی 

  اهئ  ريیعی ر  اثی توتعه شمی  و هاچبین گستیش شمی ر  بستی  ورخئنه. از بین  فتن مسای گیرریم آب چیخه

( از عوام  اصلی بیوز 1054 کیمی و هاکئ ان، نهوذنئپییی تطوح افزایش ر نتیجه و شامینشیبی (، توتاعه1031، زا ع 

 ر  که تحقیقی را ر. ر  وتیعی کئ بیر شمی  میییی  مطئلعئ  ر  تیلئب ببی هئ  پمبهقشاهن تایلئب شامی  اتا .

 (GIS)جغیافیئیی  ارلئعئ  هئ تایست از  گیی گیف ، بمیه صاو   1550 تائل ر  آمییکئ متحیهایئلئ  آليیتئ  مبطقه

 بیا  ابزا هئیی قی تابی (GIS) جغیافیئیی ارلئعئ  و نشئن رار که تیست  ا زیئبی تی  تائز شايیه ر  کئ بیر مبظو به

بئ اتتهئره از تیست   و هاکئ ان، کو یئ .(Nations, ESCAP,1984) Unitedاتا  تای   خطیا  کئهش و یبیبشیپ

تأثیی کبتیل کئ بی  ا اضااای ر  کئهش  هئ  هیی ولوژیکی و هیی ولیکی ر  مبئرق شااامی ارلئعئ  جغیافیئیی و میل

بئ  و هاکئ ان، تئتی (.Correia et al., 1999کیرنی  ببی  و آنئلیز تاای  ر  ارامه اقیام به پمبهخطی تاای   ا ا زیئبی و 

افزا  ر  پمبهآنئلیز و خیوجی نیم رق به بی، هبیتاااه  ورخئنه و کبتیل زمیبیبیرا   زمیهئ  نقشاااهمطئبق  رارن راره

 میل قئبلی  (Plate, 2002  یپلئتو ( Hill, 2001) هی  .(Tate et al., 1999) پیراختبیشاامی   هئ تاایلئبببی  

 ناورنی. بیئن  ا HEC-RAS افزا نیم از اتااتهئره مزایئ  و تاای  خطی ببی پمبه ر   ا HEC-Geo-RASکئمپیوتی  

 تئلئنه یبئ نیگ متوتط بئ  ش ، شامی اتا . شامی  شا  تایکز تحقیق یئضای بی زیی یوضاه گوهی ور ر  محیور

. (1050ا  گیلئن،  رفتی مطئلعئ  پئیه شاایک  آب مبطقه اتاا  کشااو  پیبئ ان مبئرق از یکی متیمیلی 1422 به کینزر

 گیگیفتآب و  ورخئنه از ییهئبئزه ر  تاایلئب بئعث بئشاای هایاه کوتئه یزمئن ر  و بئلئ شاای  بئ اگی هئیبئ نیگ نیا

 و  شمی سئ یتأت  یتخی ه،ینقل  یوتئ ییک   کبی ، شمی معئبی و هئئبئنیخ گیفتگیآب. شاوریم شامی از یمبئرق

این مسائله ر  تاط  شامی  ش   رفعئ به هیتائلهو  بئشاییم هئیبئ نیگ نیا جینتئ از یهاگ گییر ئ یبسا مشاکلئ 

   گیرر.می تکیا 
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پیییفته  صااو   اییان و جمئن تااط  ر  گیی مطئلعئتی متعیر تاای  نوایی ببی و پمبه خصااوش شاابئتاائیی ر 

اقیام به تولیی و  (EOبئ  زولوشااان بئلئ    امئهوا ه  هئرارهکوتاااتائس و هاکئ ان بئ اتاااتهئره از  ازجالاه اتااا ؛

  هئیتئخ یزجاعی ، توتاعه اقتصئر  و  ازجالهشائخص  خطی تای  بی اتائس چبیین  هئنقشاه ی وز تائنبه

 (Joseph et al., 2017) و هاکئ ان ژوزف .(Costas et al., 2017ناورنی  ییئتی بیا  یوضااه  ور رون، تو نتو 

کئ تون لییا  ر  یوضاه  ورخئنه پئرارا ر  جبوب شیقی فیلیپین انجئم رارنی.   هئرارهو  GISتائز  تای   ا بئ اتاتهئره از میل

(Carson, 2006،) ا  و فیتئیش کبئ   ورخئنه خطی تیلئبتائز   فتئ  هیی ولیکی  ورخئنه و بی تی اقیام به شايیه

 ناور. متحیهایئلئ ر  

ر  رو  ویژهبهر  اییان نیز بئ توجه به فیاوانی و  ونی افزایشاای تاایلئب تحقیقئ  صااو   گیفته ر  این خصااوش 

حلی  ت عایتئ  رهه اخیی بسایئ  زیئر اتا . ر  گیشاته عایه تحقیقئ  به عل  وقوع، ابعئر خسائ   و تلهئ  تیلئب و 

 به آن، میییی  ر  تی  خسئ ا  ا زیئبی نقش به ختنپیرا (، ضاان1052آمئ   تای  بوره اتا . عزیز  و عيقی   

-HEC  هیی ولیکی تئز شايیه میل تلهیق از اتاتهئره بئ تاپس پیراخته، تایلئب خسائ   ا زیئبی هئ میل مقئیساه

RAS )و GIS، میل ر  ا اضاای کئ بی  نوع نظی گیفتن ر  بئ  HEC-FDA)ا اضاای به وا ره خساائ ا  تحلی  به ؛ 

 ه رتاا ب مطئلعه مو ر مبطقه خطیپییی  هئ نقشااه یئصااله، نتئیج از اتااتهئره بئ ر نمئی  و پیراختبی  ورخئنه یئشاایه

تفاده با اس  اخیی بیشتی کئ هئ هئ تائلامئ ر   ؛کبیمی ایهئ تای  وقوع از نئشای بحیان میییی  ر  ممای نقش که آو رنی

تائز  تی  بوره ات . ببی ، میلسائز  و شايیهعایتئ  پمبههئ  الحئقی آن بوره که خیوجی این کئ هئ و بینئمه GISاز 

 از قساتی ر  ضان تعیین ییی  تی   HEC-RAS و GIS هئ افزا نیمتلهیق  از اتتهئره ( بئ1050هاکئ ان   ضائلی و 

تاائله را ر،  26مقئرعی از بئزه  ورخئنه که بیشااتیین عیو و گسااتیه تاای   ا بئ رو ه بئزگشاا   میغک،  ورخئنه

 و HEC-RAS هیی ولیکی افزا نیم از اتااتهئره بئ تحقیقی (، ر 1052رانشااهیاز و هاکئ ان  مشااخص ناوره اتاا . 

  ورخئنه از قساااتی گییتاای  پمبه و تااايو چئ   ورخئنه  فتئ  تاائز شاايیه به( GIS  جغیافیئیی ارلئعئ  تاایساات 

 آنمئ  و  بی لئزم تحلی  و کیره تمیه تاائله 62 و 22، 2 هئ ربی بئ  ا مطئلعه مو ر بئزه هئ نقشااه ر نمئی و  پیراخته

، (1035 و امیبی  غهئ  (، 1051(، میارخئنی و هاکئ ان  1051  هاکئ ان یائنی و :شاای محققین ریگی هاچون انجئم

نیز تااعی ( 1035  تلو  و ( 1032  یشااایابییساایبی و  ،(1036هاکئ ان   و (، غلئمی1033  هاکئ ان و فی یکاتی

تائز  تی   ا شايیه  HEC-RAS هیی ولیکیو میل  HEC-GeoRas431 هیالحئق توأمئنانی بئ اتاتهئره از بینئمه ناوره

(، 1051(، بشئ تی و هاکئ ان  1052هاکئ ان   و تئجیا  کشو  انجئم رهبی. ر  شمی  ش  نیز  هئ یوضاهر  تائیی 

 ور بئ تاایساات  ارلئعئ  تاائز   فتئ  هیی ولیکی  ورخئنه ز جوب و تاایئهشاايیه بئ زین( 1035هاکئ ان   ور خشاائن 

هئ  تاطحی شمی  ش  مبئتا  بیا  تخلیه و زهکش  وانئب  هئمکئن  HEC-RAS یکیی ولیهجغیافیئیی و میل 

   . ا مشخص کیرنی
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هئ  شاامی رو  از جئذبه چبیاننهر  گیشااته  اگیچهعيو  رو  ورخئنه ز جوب و گوهی ور از راخ  شاامی  شاا  

هئ  شمی  و عیم میییی  ر ت  بی این رو شییئن ريیعی بئعث بوره امئ عیم  عئی  ییی   ورخئنه، تخلیه فئضالئب

شااییی نیز ر  بیخی نقئب به رلی  بئلئ آمین  هئ شاایه تئ این رو  ورخئنه محله تخلیه فئضاالئب و ر  زمئن وقوع بئ ش

از ه نیز بئ اتااتهئر پژوهش نیا ر متعیر  بیا  شاامیونیان گیرر.  و مشااکلئ  هئئبئنیخ گیفتگیآبتااط  آب بئعث 

نقشااه   RAS-HECGeo الحئقیه و GIS افزا  نیم و DEM)1ا تهئعی    قومی هئ میل هئ   یئضاای و بئ کاکمیل

 و بحثشاامی  شاا   ر ر  ابتیا  و ور  تئ خیوجی آن  گوهی ور  ورخئنهبئزه اصاالی   از قساااتیر  پمبه تاایلئب 

  تئزهیشيشمی  ات .  کپئ چهیتئز  تی  و توجه به این امی ر  میییی  شيیه مقئله، این هیف خواهی شای. بی تای

 از یکی HEC-RAS یکیی ولیه میل و HEC-GeoRAS هیالحئقاز  اتاااتهئره بئ گوهی ور  ورخئنه ییگ یتااا پمبه

 ئب مقئبله جم  ر   زی بینئمه  بیا هیاول اقیامئ  ناورن فیاه  ر  توانییم که اتاا   ایتاائزهیغ  هئ وش و اقیامئ 

 تای، توجه به این موضاوعئ  ر  میییی  شامی  ش  بئیی ر  . بی این اتائس به نظی میناور اتاتهئره آن از لئبیتا

 اولوی  قیا  گییر.

 هاروش وها داده -1

 مطالعه مورد منطقه -1-7

 ر  یبئزا یپ  ورخئنه یاصاال  هئتاایشاائخه از گوهی ور  ورخئنه از  ابئزهتحقیق،  نیر  امحیوره مو ر مطئلعه 

به  از که ات  یانزل تئلئب زیآبی هضیو  هئ ورخئنه ازی کی یبئزا یپ  ورخئنه .ات  ر  شائل اییان  شا  شامیتاتئن

 کوه جبوب از گوهی ور  ورخئنه. ات  شایه  یتشاک  ورتایئه و گوهی ور  هئنئم به یاصال شائخه رو وتاتنیپ ه 

 از شئخه رو نیا. یریگیم تایچشاه متی 2622 ا تهئع به یتایایپکوه یجبگل ا تهئعئ  از ز جوب  ورخئنه و ئنیزکیعز

. رهبییم  یتشااک  ا یبئزا یپ  ورخئنه و کیره یایپ یتلئق گییر به ه  فخ  بئلئرتاا  ر  و کیره عيو   شاا  شاامی

 نیا از  آمئ بیرا  کئ . اتا  کیلومتیمیبع 01 لئکئن،  ی ومتییه سااتگئهیا تئ گوهی ور  ورخئنه زیآبی یوضاه مسائی 

  ییگانیازه  بیا  فلز پ  از ات  عيئ   آن زا یتجم و 1ر جه  نوع از ستگئهیا ی،یگیر آغئز 1053 تائل ر  ساتگئهیا

 ئکئنل  ی ومتییه ستگئهیا مح  ر   ورخئنه آبیهی تائلئنه متوتاط .اتا  اشا  و بگیافیلا تائزه ،یلئبیتا مواقع ر 

هئ  هیی ومتی  نشئن راره شیه موقعی  بئزه مو ر مطئلعه و ایساتگئه (1  شاک ر   .اتا  متیمکع  ونیلیم 23 ییور

 ات .

                                                           
1 Digital Elevation Model  
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 های هیدرومتریموقعیت جغرافیایی بازه تحقیق و ایستگاه -7 شکل

  

 داده استخراج -1-1

هئ  مو ر اتااتهئره شاائم  آمئ  بئ توجه به اهیاف تحقیق و بی تای پمبه تاایلئب ر  یئشایه  ورخئنه گوهی ور راره

هئ  هیی ومتی   ورخئنه بئ اتااتهئره از نقشه ( و ویژگیتائله 26 1053-52هیی ومتی  ایساتگئه لئکئن ر  رو ه آمئ   

 جم  نیئز مو ر هئ راره ببی  تاایلئب اتاا .  تمیه نقشااه پمبههئ  مو ر نیئز بیاو بئزریی مییانی و تمیه لئیه 1:2222

 عيئ تبی از: HEC-RASمیل  از اتتهئره تئز  بئگیی و شيیهتعیین پمبه تی 

  بئ ش، ییاکثی بئ ش  وزانه و....( ارلئعئ  هواشبئتی 

  ورخئنه مسیی وضعی  زبی ، هیی ولیکی  ضیای  ارلئعئ ..). 

  یئشیه ا اضی و  ورخئنه عیضی و رولی  پیوفی  توپوگیافیک ارلئعئ...) 

  اش  _ ربی مبحبی تی ، و ور  تی   هیی وگیاف جییئن ارلئعئ ....) 

توصایف مقیا  متوتاط بئ ش ر  تااط  یوضه  مبظو بهر  ابتیا جم  تحلی  هواشابئتای و وضاعی  اقلیای و 

و مئتااوله بئ توجه به رول رو ه آمئ     ورخئن، کسااائ، شاائنی منهئ  ببی انزلی،  شاا ، قلعهمو ر مطئلعه، ایسااتگئه

 هئ هئ  مهقور ر  بئ شتکای  تاای  راره مبظو بهر ازمی  و پیاکبیگی مبئتاا  ر  تااط  یوضااه انتخئب شااینی. 

هئ  مجئو  اتتهئره شیه ات . ر  این  وش معیئ  مئهئنه، از  وش هايساتگی خطی بین ایساتگئه مو ر نظی بئ ایساتگئه

 آمئ   بئلئتیین ضیی  هايستگی بوره ات .  خلأهئیا  پی کیرن انتخئب ایستگئه ميبئ ب
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 مبظو  نیا  بیا. ات  شیه اتاتهئره SMADA افزا نیم از مختلف  هئبئزگشا  رو ه بئ یرب بیآو ر جم تاپس 

وق، ف افزا نیم از اتااتهئره بئ و هیتم  آمئ  رو ه رول ر  لئکئن  ی ومتییه سااتگئهیا ر   ورخئنه تاائلئنه کیپ  هئیرب

   .ات  شیه ا اله تئله 222و  122، 62، 26، 12، 6، 2 بئزگش   هئرو هر   یرب بیآو ر جم   آمئ  عیتوز نیبمتی

ر  محیط  HEC-RASهئ  و ور  به میل لئیهتمیه مقئرع عیضااای و  فتئ  هیی ولیکی  ورخئنه  مبظو به ر  ارامه

ArcGIS  وCAD  شاائم  ارلئعئ  اتااتخیاه شاایه از لئیهTIN1  ،شاايکه نئمبظ  مثلثی(، مئنبی مشااخصاائ   ورخئنه 

بیا  تائی  چ،، کئنئل اصالی و تئی   ات  و  رتا پئیینو رول بئزه  مقطع 145 به تعیارخطوب مقئرع عیضای 

تمیه شیه هئ و ... نیز ارلئعئ  ریگی  مئنبی ضایی  مئنیب،، گو ه هئ، تاطوح جییئن غییموثی، تطوح مسیور شیه، پ 

 .شی گیفته نظی ر  بئشبی  ورخئنه عاومی وضعی  که معیف ا گونهبه ات .

کیلومتی  که ر   16هئ  توپوگیافی مبطقه مو ر تحقیق، شی  اتتهئره شیه بیا  این بئزه  تای مییانی و نقشاهیبئ ب

 ،قیا  را ر اتطلخ شمی تئ انتمئ  مبطقه تیئهرانشاگئه آزار  ش  ر  مبطقه لئکئن ییفئصا محیوره شامی   شا  و ر  

مبظو   26/2و کئنئل وتط  ورخئنه  25/2ر  نظی گیفته شای و بیا  ضایی  زبی  تئی  چ، و  ات  مقیا   222/2

     تئله اتتهئره گیریی. 62بئ توجه به ایبکه این بئزه ر  محیوره شمی  قیا  را ر از تیلئب بئ رو ه بئزگش  گیریی. 

 روش انجام کار -1-9

لئن هئ  پبیرا   شایه از مبطقه، شائم  نقشههئ  نقشاهاتا  که ابتیا بئ اتاتهئره از راره وش کئ  به این صاو   

  هئرارههئ و مقئرع عیضاای و... ، شاایایط بسااتی، نظیی خط اصاالی جییئن  ورخئنه، کبئ ه1:2222 ورخئنه بئ مقیئس 

 هئ وا ر میل رارهاین تپس و آمیه  به رت  TINتعیین شیه از  و  نقشه  تئز شيیههبیتای مو ر نیئز جم  انجئم 

HEC-RAS هئ  جییئن و شایایط میز  ر  تیست  مبظو  شیه و اجیا  محئتيئ  هیی ولیکی . پس از آن رارهشاینی

   شیه ات .انجئم 

هئ  ، پیرازشHEC-GeoRasتمیه و بئ اتتهئره از الحئقیه  GIS محیطو ور  به  هئ فیم ر  قئل   یئصا نتئیج 

، تبش بیشاای و قی   جییئن ر  رول بئزه  ورخئنه آب تاایع ، آب عاقهئ  ر  انتمئ نقشااهو  لئزم صااو   گیفته

شور. این می نیز ا اله Google Earthر   GISعلئوه بی نائیش ر  محیط بمتی  وضوحهئ جم  شای. این نقشهتائخته 

هئیی از  ورخئنه که هاچبین بئزه .رهبیهئ  مختلف ا اله میهئ بئ رق  بساایئ  بئلئ پمبه تاای   ا بئ رو ه بئزگشاا نقشااه

یی ک ، و مبئرق تاای  گیی بئ خطی پی گیفتگیآبگیرنی  ا هایاه بئ عاق می گیفتگیآبتاای  گسااتیش یئفته و بئعث 

هئ  فیمول نیتیجی اخیز  یوضه یکی از تعیین پتئنسای  تای  مبظو به. هاچبین رگیرمشاخص میمتوتاط و زیئر 

 بکئ  گیفته شیه  ات . (1033،  ممیو  2 وریه -فیانکوتجیبی یئ هائن فیمول 

                                                           
1 Triangulated Irregular Network 

2 Francou-Rodier 
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K=]1- (logQ-6)/ (logA-8)  [ *10                                                   (                   1  ابطه  

 فیمول: نیر  ا

A:                 )مسئی  یوضه  کیلومتیمیبعQ :ثئنیه(ا   متیمکع  بی لحظه یییاکثی آبیه 

K:   کبییمتغییی  5تئ  2که مقیا  آن ر  تط  جمئن معاولئ  بین   امبطقهضیی. 

 و بحث  نتایج -9

 های هواشناسی و هیدرولوژییافته -9-7

 GIS حیطمر  نقشه هايئ ان شمیتتئن  ش  خیز  شمیتتئن  ش  و یوضه پییبئزا  جم  تعیین وضاعی  تای 

ات  و این  متیمیلی 1062رهی که متوتط بئ ش تئلئنه شمی  ش  نشائن می(. نتئیج یئصا  2 شاک   گیرییتیتای  

 تگیگیفآبخیز  و مشاااکلئتی نظیی توانی بئعث تااای میهئ  شاااییی میزان بائ ش بئ توجه به  ژی  بئ ش و بئ ش

 افزا نیم کئ گیی بهبئ  ا لحظه ییاکثی هئ ربی لئکئن هیی ومتی  ایسااتگئه آمئ  ازهئ گیرر. ر  ارامه بئ اتااتهئره خیئبئن

Smada نوع پییتااونلوگ توزیع وتحلی تجزیهو پس از  تعیین III ییاکثی هئ ربی بیآو ر بیا  آمئ   توزیع بمتیین 

 (.  1 جیولمشخص شی   مختلف هئ بئزگش  رو ه ر  ا لحظه
 

 
 (منبع: نگارنده) پیربازارهمباران شهرستان رشت و حوضه  هنقش -1 شکل



 شائ ه بیس  و هه                            جغیافیئ و مخئریا  محیطی                                                                                           43

 

 (منبع: نگارنده) گوهررود-لاکان ایستگاه ایلحظه حداکثر دبی مقادیر -7 جدول

 222 122 62 26 12 6 2 دوره بازگشت

 6/021 5/202 4/153 3/121 1/35 3/65 4/06 مترمکعب برثانیه() یدب

 

 و بستی فیزیکی میل  ورخئنه پلئن هئ نقشه HEC-GeoRAS)  جغیافیئیی ارلئعئ  تایسات  کئ گیی به بئ هاچبین

و نتئیج یئص   HEC-RASافزا  نیم بئ شیه انجئم یئضی  تئز هیشي اتائس بی تمیه گیریی. هئ ورخئنه یئشایه ا اضای

  ورخئنه زا یمقئرع ابتیا که  یتیتنیابه. ییگیر آمئره یکیی ولیه طیشاایا نییتع جم  میل آمیه به رتاا از ارلئعئ  

 ییشاابئتاائ ییانیم یهئ یبئزر نیهاچب و  ورخئنه یعیضاا وی رول هئ  یپیوف یبی تاا به توجه بئر  محیط شاامی  

  یر نمئ. ییگیر اصاالئح یممبیتاا قضاائو  و مجئو  مقئرع شااک  به توجه بئ میکو  مقئرع بعی  مییله ر . ییگیر

تاائله  62 بئزگشاا  رو ه بئ یرب بیا  میل یکیی ولیه  پئ امتیهئ یخیوج و جینتئ و شاایه اجیا یئل  نیا بیا  میل

اتطلخ که بئ تایئه بئزه ر   ورخئنه( A,B,C,D  مقئرع از  و تعیار( موقعی  4شاک    ر و  آمی به رتا  (0شاک   

  یظیف نيورن یکئف از نشئن هئشئخه از کی هی ر  ا تهئع نئهاگون یا ییتغ. اتا  راره شینائرغیئن آب مواجه شایه 

 .را ر  ورخئنه مقطع
 

 
 )منبع: نگارنده( GIS محیطساله در  05و پهنه سیل  یعرض مقاطع کاربری اراضی و موقعیت -9 شکل
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 -گوهررود  رودخانه در ساله 05 بازگشت دوره با( A,B,C,D) عرضی مقاطع از یتعداد -4 شکل

 )منبع: نگارنده) اسطلخسیاه منطقه

 نتایج حاصل از اجرای مدل هیدرولیکی  -9-1

تصاایائ  لئزم ر  هبیتاه میل و پس از ارایبئن از رق  مبئتاا  میل هیی ولیکی نسي  به اجیا  پس از انجئم 

 RASهئ  مو ر نیئز ر  واقع ميبئ  اتاااتخیاه خطوب تیاز و لئیه TINلئیه  هئ  لئزم اقیام گیریی.میل و تمیه خیوجی

تی خواهی بیشتی به واقعی  نزریکتی بئشای، میل تاه بعی  یئصا  اتا  و هیچه  قوم ا تهئعی به رتا  آمیه رقیق

میجع مبئتاايی جم  شاايیه TIN قومی جم  تاائخ  لئیه  1:2222هئ  اتااتهئره از نقشااه  یبه رلبور. ر  این تحقیق 

  ورخئنه  بیا مقطع 143 هئ،کبئ ه و  ورخئنه بستی طیشایا به توجه بئتائز  بساتی و رشا  تایلئبی یئصا  گیریی. 

بئ  GISهئ  تولیی شیه ر  محیط . فئی شی گیفته نظی ر  بئشای  ورخئنه یعاوم  یوضاع معیف که نحوبه گوهی ور،

  ورخئنه ئنیرغ از ییئککه  ربی تئله 62 بئزگش  رو ه بئ یلئبیت  هئنقشهشئم   ،HECGeoRASاتاتهئره از الحئقیه 

 ی گ از بعی آمی. این مبطقه خطیپییی به رت  ات  اتاطلخئهیتا نئم به شامی یشاائل هینئی ر   متی 622 بئزه کی ر 

 .را ر قیا  گابئم  شمیا بلوا  از  ورخئنه

ا  تغییی بئ رو ه بئزگشااا  مختلف، هئ تااایلئبهئ  رولی و عیضااای تاااط  جییئن بیا  پیوفی بئ توجه به  

که بئ  اتاا  ورخئنه مؤیی این مطل   رتاا نیپئلپئ امتیهئ  جییئن ر  رول  ورخئنه به تیتی  از بئلئرتا  به تااا  

شیبه و بئشای. مقئریی بیمی رتا پئیینتغیییا  عاق و عیو،  ونی تغییی شاک  مقطع  ورخئنه از بئلئرتا  به تاا  

   آو ره شیه ات . (2جیول  کایبه و میئنگین پئ امتیهئ  هیی ولیکی  ورخئنه گوهی ور ر  
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 منبع: نگارنده() ساله 05پارامترهای هیدرولیکی در شرایط موجود با سیلاب -1 جدول

برش تنش

)2(N/m 

عدد 

 فرود

 ارتفاع سطح

 (m) آب

 سطحعرض

 (m) آب
 سرعت

(m/s) 

 لیکیپارامترهیدو

 بازگشت سیلاب دوره

 تئله 62 بیشیبه 2/6 150 5 2/1 455

 " میئنگین 5/0 26 -3 1 023
 " کایبه 5/2 12 -15 5/2 100

 

 تغییرات طولی عرضی سطح آب -9-1-7

نتئیج مطئلعئ   نیتی کئ بیرو  تیینمم اریاف آن از   هائنیزم ورخائناه و  گیفتگیآبتعیین محایوره 

. ات  شاور. ر  واقع هیف مطئلعئ  یئضای تعیین ییور بسااتی  ورخئنه ورخئنه محساوب می کییلهیی و

 مبظو بهشی. بئشااور، میساای میهئ  تایلئبی پس از تعیین میز  ورخئنه که به آن بساتی گهته میتعیین رشا 

تئله ا اله شیه  62ربی   ازامیزان عیو تط  آزار آب به ( 6شاک   بی تای تغیییا  عیضای  ورخئنه ر  

اتا . تغیییا  شاییی عیو  ورخئنه ر  مبطقه تایئه اتاطلخ نشئن رهبیه رغیئن آب ر  این قسا  از بئزه 

  ورخئنه ات . 
 

 
 (منبع: نگارنده)ساله رودخانه گوهررود  05تغییرات عرض سطح آب در دبی -0 شکل

 

 تغییرات سرعت جریان و تنش برشی -9-1-1

یا   ر  گپییی  یئ  تااوبپئ امتی تاایع  جییئن ر  واقع تعیین کببیه نوع جییئن و معیف پتئنساای  فیتاائیش

تلف آن بئشااای. ر  مطئلعئ  هیی ولیک تااایع  متوتاااط  ورخئنه ر  مقئرع مخهئ  مختلف  ورخئنه میمحایوره

توانی ر   فتئ شابئتای  ورخئنه و نحوه تغیییا  آن کاک شئیئن توجمی نائیی. ر  واقع بئ محئتيه محئتايه شایه و می
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بی  بهئ  مختلف  ورخئنه که بیاتئس رانههئ  بحیانی ر  بئزهتایع  و تبش جییئن و مقئیساه آن بئ تایع  و تبش

 3و  5  هئگیا    ورخئنه  ا تشخیص رار. ر  شک ئ  توبتوان قی   فیتئیش یبساتی آن قئب  محئتايه اتا  می

تئله  62تغیییا  رولی تایع  متوتاط و تبش بیشای جییئن ر  رول  ورخئنه بیا  تیلئب بئ رو ه بئزگش  ناورا  

 نشئن راره شیه ات .
 

 
 ساله رودخانه گوهررود )منبع: نگارنده( 05عت جریان در دبی تغییرات سر -1شکل 

 

 ساله رودخانه گوهررود )منبع: نگارنده( 05تغییرات تنش برشی جریان در دبی  -1 شکل



 شائ ه بیس  و هه                            جغیافیئ و مخئریا  محیطی                                                                                           62

 

 هئ  مختلف ر  تبئت  بئ یکییگیبئ توجه به اشاکئل یئر شایه تغیییا  تایع  جییئن و عیو تط  آب ر  ربی

یئن ک  هئ  هاین، ر  هی رو شاک  نشائن راره شایه و بیئنگی بئلئ بورن تیع  ر  جئهئیی ات  که عیو جیبئ راییه

 شیه و عکس این مطل  نیز صئرق ات .

 عمق هیدرولیکی -9-1-9

 عاق شور. نحوه تغیییا می نئمییه هیی ولیکی عاق آزار تاط  عیو به جییئن مقطع تاط  نساي  تعییف به ببئ

ناونه ر   شک   صاو  به تائله 62 بیگشا  رو ه بئ تایلئب بیا  ر  بئزه مو ر مطئلعه گوهی ور  ورخئنه هیی ولیکی

کاتیین  شوریمرییه  هئکه ر  این شک  رو هائنات .  شیه راره نشئنتائله  62عاق هیی ولیکی جییئن ر  ربی  (3 

 بئشی.میزان عاق هیی ولیکی ر  قساتی از  ورخئنه که ر  مبطقه تیئه اتطلخ قیا  را ر می
 

 
 )منبع: نگارنده( گوهررودساله رودخانه  05عمق هیدرولیکی جریان در دبی  -8 شکل

 

 های خطرپذیری سیل خروجی مدل و محدوده -9-1-4

ر  این تحقیق میییی  تایلئب مبطقه شامی  می نظی اتا  و ضایو   انجئم تحقیق بیا  یک یوضه وقتی معقول به نظی 

ی مطئلعئ  جئمع و هئ نیئزمبخیز  یوضهخیز  بئلئیی راشته بئشی. بیا  تعیین پتئنسی  تی  تای که آن یوضاه پتئنسای  تی می

 ا اله شیه ات . (0خیز  یوضه ر  جیول   وریه بیا  تعیین تی _ رقیق ات . نتئیج یئص  از فیمول فیانکو
 

 (منبع: نگارنده) در حوضه گوهررود خیزیسیلپتانسیل  -9 جدول
A Q logQ logA K 
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ات  که نشئن رهبیه  3/0بیابی  Kمتیمکع  بی ثئنیه اتا  و مقیا  ضیی   32تائله  62ر   ابطه فوق ربی بئ رو ه بئزگشا  

 خیز  بیش از متوتط جمئنی قیا  را ر. هئ  بئ پتئنسی  تی این ات  که یوضه گوهی ور ر   ره یوضه

ه لی شمی ات . بئلئ بورن یج  جییئن و ببیشاتیین خطی تای  ر  محیوره تحقیق  میبوب به نوایی ک  شی  شائ

هئ  تاییه، رغیئن  ورخئنه  ا تااي  شیه ات . ر  اثی هئ تئ کبئ هرنيئل آن افزایش تاط  تیاز آب که ر  بیخی از مکئن

تطحی شمی وجور راشته و بیگش  آب به  هئ آبتخلیه   هئکئنئلاین یج  تایلئب امکئن مسایور شین مجئ   و 

 ا به هایاه خواهی راش . این وضعی  خصوصئ  ر  مبطقه تیئه اتطلخ که  یگیفتگآبتاا  امئکن و معئبی شامی  و 

ا نشئن خور   یخوببهتاطحی شامی کاتی بوره  هئ آبشای   ورخئنه کئهش یئفته و تیاک  شايکه زهکشای و تخلیه 

 (.5شک  رهی  می

 

 
 منبع: نگارنده() شهریسیل رودخانه گوهررود در ناحیه  خطرپذیرینقشه  -3 شکل

 بندیجمع-4

 و بوره، گسااتیره اییان هئ  ورخئنه تاائمئنیهی و بسااتی یی تعیین  هئریح ر  HEC-RAS یئضاای  میل کئ بیر

یئتی و را ر   گستیره کئ بیر ا وپئلی کشاو هئ  ر   RubarBE  بعیکی میل مقئب ، ر . اتا  نییو وزا   تأییی مو ر

ئره از خطیپییی تی  بئ اتته هئ محیورهتعیین  مبظو به گوهی ورگیی  ورخئنه تی  تائز  پمبهشايیه(. 1055هاکئ ان، 

ا  اتااا  که هئ  غییتااائزهاز اقیامئ  و  وش یکی HEC-RASمیل هیی ولیکی  و HEC-GeoRAS-431 الحئقیه

ئ  ه یز  ر  جم  مقئبله بئ تاایلئب از آن اتااتهئره ناور. تمیه نقشااهر  فیاه  ناورن اقیامئ  اولیه بیا  بینئمه توانییم
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 .ت امسئول ر  این زمیبه   هئتئزمئنجزء اولین کئ هئ   تائزیئرثهتای  بیا  شابئتائیی مبئرق پیخطی و   ببیپمبه

بئ رق  بیشاااتی  مشاااخص شااایه اتااا .  پیییآتااای  هئ ر  این پژوهش نیز بئ توجه به مقیئس نقشاااه محیوره

کیلومتی   ورخئنه گوهی ور که  16بئزه قساااتی از تبمئ  رهی کههئ و نتئیج یئصاا  از میل نشاائن میراره  یوتحلهیتجز

متی  از  ورخئنه بعی از بلوا  شاامیا   622تاائله قیا  را ر، بئزه  62ر  معیو خطی تاایلئب بئ ربی بئ رو ه بئزگشاا  

ییی ه، نوایی خطیپر  نئییه تایئه اتاطلخ اتا . ر  این نئییه بئ توجه به کئ بی  ا اضی مبطقبه تاا  شاائل گابئم 

 به یرمضان ملزوم ناورن م، گیرریمپیشبمئر انی. لیا ، متوتاط و پیخطی تقسای  گیرییهخطیک ببی  تایلئب بئ رتاته

اولوی   ر  ساا یبئیما  بی  و   ورخئنه تاائزهاولوی  بیا  هیگونه اقیام  ورخئنه،  ییی  بیشااتی چه هی  عئی 

   .گییراجیایی شمیرا   و نمئرهئ  میتيط قیا  

 تشکر و قدردانی

قیا رار  چمئ چوبعطئ فیمور. این تحقیق ر   جائنا نیاتاااپائس پیو رگائ  بز گ  ا کاه توفیق انجائم این پژوهش  ا باه 

از  ، رانر  ایبجئ وظیهه خور می پژوهشای بئ رانشاگئه آزار اتلئمی وایی  ش  بئ یائی  مئلی معئون  پژوهشی انجئم شیه ات .

که ر   ییهئتئزمئن افیار، نمئرهئ و هیو کلبورجه ریح  نیتأم به خئریرانشاگئه آزار اتالئمی وایی  ش  یوزه معئون  پژوهشای 

 .  و مآمی به عا تشکی و قی رانی  ،انیتمیه، تیوین و تکای  گزا ش یئضی نقش راشته

 منابع

 رو ه بئ لئبیتاا از یئصاا  خساائ   یئبیا ز .1051؛ محای ی،کیمئنذونعا ؛ محایبئقی ، هبائ ؛فئراه ،یبشاائ ت

 جئمع  یییمی یمل شیهائ نیتوم. ( شا   شامی محیوره  ز جوب  ورخئنه هییئشا ر  متهئو   هئبئزگشا 

 ی.عیري مبئبع و  کشئو ز علوم رانشگئه : تئ  .آب مبئبع

 ر  ئهیوریت  ورخئنه ییگ یت پمبه  تئزهیشي .1052؛ نئصای  ،نیبیقکوچک ؛ تاولیی، یزایمخئن؛ خسایو ، تئجیا 

 .تمیان .لئبیت  یییمی یمل کبهیانس .HEC-RAS یکیی ولیه میل و GIS از اتتهئره بئ  ش  شمی محیوره

میییی  ممئ  تایلئب و کئهش خسائ   تای . کئ گئه آموزشاای تخصااصی ممئ  تیلئب  .1035؛ تلو  ، عيیالیتاول

 .62-65، 1035 يمش یا ر 16-15هایان.  .هئ ورخئنه

 . انتشئ ا  آتتئن قیس  ضو .هئ  بئزهیی ولیک کئنئل .1032 یسیبی، تیی محاور؛ ابییشای، جلی ؛

 اتتهئره بئ تیلئب از نئشی کشئو ز  خسئ ا  ا زیئبی .1033؛ چی، تاعیی، ممیرار؛ گیوههئ نظییساین؛  فی، یکاتی

-123 .4 شائ ه 11 تئل .زیسا  محیط تکبولوژ  و مجله علوم. HEC-RAS و  ARC View تائز  میل از

56. 
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  ورخئنه لئبیت پمبه یبی ت .1052؛ ئ یال ،گلویگیهات؛ نیمحاییس ،ائیپجمئنی؛ میتض ،ورنقیبئن؛  تول، رانشاهیاز

 جمئر :تااببیه .خشااک اهین مبئرق  ی ولوژیه یمل کبهیانس نیاول .HEC-RAS و GIS میل بئ  تااايو چئ

 .کیرتتئن اتتئن یرانشگئه

تاائز   فتئ  هیی ولیکی  ورخئنه گوهی ور و شاايیه .1035؛ ر خشاائن، شاامیام. غلئمی، وییی. تقو  تاالیای، ار یس

نشاااییه تحقیقئ  کئ بیر  علوم . HEC-RAS یکیی ولیه ور بئ تااایسااات  ارلئعئ  جغیافیئیی و میل تااایئه

 .56-35 .15شائ ه  جغیافیئیی.

تعیین گساتیه تی   ورخئنه میغک ر  محیط  .1050؛  ضائلی، پیویز؛ خسایو، تئجیا   و تاییاتاائعی ، مییقئتاای

HEC-GeoRAS ..25-45، 2 شائ هتئل اول  .رانشگئه خوا زمی تحلی  فضئلی مخئریا  محیطی. 

. اولین هئ  پیشاااگیی  از آنر  مبئرق شااامی  اییان و  اه گیفتگیآبعل  و عوام  تااایلئب و  .1031؛ زا ع، جائل

 الاللی بلئیئ  ريیعی ر  مبئرق شمی . تمیان. کبهیانس بین

 رفتی مطئلعئ  پئیه. .1050؛ گیلئن  امبطقهشیک  آب 

 نیاول ی.آن هئ تیلئب  یییمی مبظو به لئبیتا خسائ    هئمیل یئبیا ز .1052؛ یاریه  ،عيقی ؛وبیاییتا ، زیعز
 .کیرتتئن اتتئن یرانشگئه جمئر :تببیه .خشک اهین مبئرق  ی ولوژیه یمل کبهیانس

 (GIS) تاایلئبی بئ اتااتهئره از تاایساات  ارلئعئ  جغیافیئیی  هئرشاا میییی   .1035؛ عطئاله ،امیبی .گلئله ،غهئ  

   .113-104، 02 شائ ه  .12 تئل .فضئ  جغیافیئیی .مطئلعه مو ر   ورخئنه قزل اوزن 

تیلئب  از نئشای آلورگی و گیفتگیآب خطیپییی  میییی  .1054؛ ا رشایی، عيیالله؛ بمزاریئن، کو وش کیمی، مژگئن؛

-112 .0 شائ ه .11 تئل اییان. آب مبئبع نشاییه تحقیقئ نوین.  و متیاول بمیبه  اهکئ هئ  از اتاتهئره بئ شامی 

122. 

 اتااتهئره بئ یهیرو  ورخئنه لئبیتاا خساائ ا  یئبیا ز .1051؛ الهیج  ،ا وانه ؛ هئر ،معئضاای ؛محاییعل ،یمیارخئن

 :اهواز .ه ورخئن یممبیت یالالل نیب بئ یتا نینما یی.ئیجغیاف ارلئعئ   هئست یت و یکیی ولیه  هئمیل قیازتله

 .اهواز چایان ییشم رانشگئه

 تمیان. رانشگئه انتشئ ا  روم. و اول جلی. کئ بیر  هیی ولوژ  .1033؛ محای ممیو ،

 .توای  و  ورخئنه یممبیت رفتی .1034؛ نییو وزا  

 بئ رالای جییئن بئ  هئ ورخئنه ر  جییئن ا زیئبی و تئز  شيیه .1055؛ لعیئ؛ ایای ، تلطئن یئتای، ممی ؛ نصایی ،

 .226-205 .2 شائ ه . 23تئل  .خئك و آب رانش نشییه. RubarBEو    HEC-RAS میل رو

 مطئلعه HEC-RAS)   میل از اتتهئره بئ گییتی  هئ پمبه تعیین .1051؛ یائنی، مجتيی؛ تو انی، میی ؛ چزغه، تاییا

 .1-15، 1شائ ه  .1تئل  .محیطی مخئریا  و جغیافیئ مجلهوشته. پ  تئ گلیبکپ  از رئلقئن تی مو ر  بئلئرت 
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