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 چکیده

 ها یشا خسارات بسیار زیاای  را بارا  سااکنی   هرسالهمخاطرات طبیعی هستند که  ازجمله هاسیلاب

 هاا روش ازجمله بازگش  مختلف ها یورهسیلاب برا   بند پهنه ها نقشهتهیه  .آوریمیسیلابی به بار 

که  ،پژوهش حاضریر  .گیریمیقرار  موریاستفایهکه جه  نمایش پتانسیل مخاطرات سیلابی  متداولی اس 

 ،یهدمیر قرا یموریبررس یر محدویه استان اریبیل سوقرهه کیلومتر از رویخان 27ع سیلاب را یر وخطر وق

و  زشپاریاپیشو  اساتفایه شاد HEC-RAS عد بُیکلاب از مدل هیدرویینامیکی یس ساز شبیهجه  

-HECتوساا  الحاااقی  GIS افاارار نرمژئااومتر  و هیاادرومتر  یر محاای   هااا یایهش زپااپ پااریا

GeoRAS  ۀسیلابی با یور رخداینشان یای که با  سوقرهسیلاب رویخانه  بند پهنهنتایج  پذیرف .صورت 

به  سوقرههکتار از اراضی کشاورز  و باغات حاشیه رویخانه  5801مساحتی یر حدوی ، سال 71بازگش  

همچنی  نتایج نشاان یایه کاه  را برا  کشاورزان ای  منطقه به وجوی خواهد آوری.ی رفته و خسارات زیرآب

متار نیار  118تاا  یوم، ساوم و ههاارم هاا بازهساال یر  71برا  یوره بازگشا   سیل گیرعرض پهنا  

 یر ایا  منطقاه سایلابی ها یشا . بر ای  اساس لروم توجه به اقدامات اساسی یر زمینه مدیری  رسدمی

 .یابدمیضرورت 

 سوقرهرویخانه ، یش  سیلابی، یوره بازگش ، HEC-RASسیلاب، مدل  بند پهنه :واژگان کلیدی
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 مقدمه -7

شاوی توسعه پایدار هستند که بارآوری مای  اجتماعی و نیتهدیدات ام تری بررگیکی از  هاسیلاب ،یر حال حاضر

 یرواقا . (Hirabayashi & Kanae, 2009یهناد  مایقارار  تاثییرون انساان را تحا  میلیا 088-78زنادگی  هرسااله

 هاا بخشیک نگرانی یر بیشاتر  عنوانبههمچنان  که ندهست ت طبیعیامخاطر تری پرهرینهگرتری  و از ویران هاسیلاب

مخااطرات  ۀیجایکننادا همچنای . (Wilby et al., 2012; Kundzewich, 2012; Jha, 2010  نادیآمایبه شامار جهان 

ها بر رو  مورفولاوژ  مجارا باشند. تحلیل ایر سیلابژئومورفیکی از طریق تغییرات یر شکل مجرا و انتقال رسوب می

اخیار ها  یر یهاه .(Wohl, 2000اسا   ا  باویه و انتقال رسوب، یکی از توجهات اصلی ژئومورفولاوژ  رویخاناه

و یک جهشای یر ایا  مطالعاات باه سام  مادیری  ریساک  یافتهفرایشا ا رویخانه ها سیلابمطالعات بر رو  

 ها سایلابند هیدرولیک رویخاناه و توانمیابرارهایی هستند که  5پخش سیلاب ها مدلسیلاب به وجوی آمده اس . 

بارا   پخش سیلاب ابرار مفیاد  ها مدل ییگرعبارتبه (.Horrit, 2007کنند   ساز شبیهیر یش  سیلابی را  یایهرخ

حفاظا   صاورتبهسیلاب یر کاهش پتانسیل خسارت سیلاب  بینیپیشمدیری  یش  سیلابی هستند. ای  توانایی یر 

مریمان ساک  یر اطراف یشا  سایلابی و جلاوگیر  از    اراضی اطراف رویخانه، بالا برین سطح آگاهیهاکاربر از 

یر ای  میاان نقشاه  (.Di Baldassarre, 2010اس   ویه ممنوعه یش  سیلابی بسیار مفید ب  یر محدویه وسازهاساخ 

ی اسا  کاه بارا  نماایش پتانسایل هاینقشاه تری متاداولبازگش  مختلف یکی از  ها یورهسیلاب برا   بند پهنه

 (.Bates, 2005  رییگمیقرار  موریاستفایهمخاطرات یر یش  سیلابی 

یر حال مساائل پیچیاده و حجایم،  هارایاناهو قابلی  بالا  اخیر  ها سالیر  GISعلم  سری با توجه به پیشرف  

اسا  تاا جاایی کاه اماروزه بارا  افارایش یقا  و سارع   پیداکریهبرا  نیل به ای  اهداف افرایش  GISاستفایه از 

قادیمی، بادون  هاا روشیساتی و باا  صاورتبه بناد پهنهمرسوم شده و انجاام  GISسیلاب، استفایه از  بند پهنه

 بیشاتربعاد  هاا  یاکسایلابی، مادل بناد  یشا پهناه منظاور باه .(5094 اززنلاو،  معنایی نداری  GIS  ریکارگبه

؛ قمای اویلای و همکااران، 5095یمانی و همکاران، شوند  میبه کار گرفته  طورمعمولبهو هنوز هم  قرارگرفته موریاستفایه

   ;Patro et al., 2009 ;Machado et al., 2007 ;Yang et al., 2006;Knebl et al., 2005). 5009؛ غفار  و امینی، 5009

-HECیر ایا  رابطاه، (. Merwade, 2004  گیرنادها آسان بویه و محاسبات، ساری  صاورت مایتنظیم ای  مدل

RAS آمریکاا  متحادهایالاتبخش مهندسی ارتش   7یک مدل هیدرولیکی اس  که توس  مرکر مهندسی هیدرولوژیک

 بعاد  رویخاناهتحلیال یاک مؤلفاهشامل ههار  HEC-RAS. سیستم (Maidment &Tate, 1999  اس  یافتهتوسعه

( محاسابات انتقاال 0؛  غیار مانادگارساز  جریاان ( شبیه7( محاسبات پروفیل سطح آب جریان ماندگار؛  5:  منظوربه

نتاایج مادل، (. Hydrologic Engineering Center, 2010اسا    ( تحلیال کیفیا  آب4رسوب مارز  متحارو و  

                                                           
1 Flood Inundation Models 
2 Hydrologic Engineering Center 
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ارزیاابی ایارات تجااوز باه مسایر سایلاب،  منظورباهیر مدیری  یشا  سایلابی و مطالعاات بیماه سایل،  مخصوصاً

بازگشا   هاا یورهبارا  یر ای  تحقیق، خطر وقوع سیلاب  .(Maidment &Tate, 1999  رندیگقرار می موریاستفایه

قارار  موریبررسای( تلاقی رویخاناه اهار هاا تا  پیرازمیان ستا  از رو سوقرهاز رویخانه  کیلومتر 27طول مختلف یر 

 .گرف 

 مواد و روش -5

 منطقه مورد مطالعه -5-7

ها  شمالی کوه سبلان سرهشامه گرفتاه که از یامنه اس ها  یائمی استان اریبیل سو یکی از رویخانهرویخانه قره

شاده و یر نرییکای شهرساتان اصالاندوز باه شناختهعنوان رویخاناه یره روی و پپ از اتصال رویخانه اهار هاا  باه

̍ 40 هاا طولشامالی و  00˚01̍ 04̋ تاا 00˚08̍ 15  هاعرضیر بی   موریمطالعهمنطقه  شوی.رویخانه ارس ملحق می

ها  مهمی که قبل از پیوست  اهر هاا  باه رویخاناه از رویخانه (.5 شکل  اس  شدهواق شرقی  42˚05̍ 75̋ تا 42˚11

یر ایا  پاژوهش  موریمطالعاهمنطقاه  ها  بالیخلی ها  و خیاوها  اشااره کاری.توان به رویخانهریرند میسو میقره

رساد. طاول ها  به پایاان میشده و یر تلاقی رویخانه اهر شروع پیرازمیان یخانه اس  که از روستا رو ای  ازا  بازه

باه  تاوانمیرویخاناه  ایا  یر حاشایه استقراریافتهروستاها   ازجمله باشد.کیلومتر می 27تقریبی رویخانه یر ای  بازه 

 ، لمبر، قدیرلو، کنگرلو، قارایاش، لعل گنج، آق یرق، جبدرق و روستا  یوس  بیگلو اشاره کری.پیرازمیانروستاها  
 

 
 استان اردبیل(کشور )در شمال غرب  موردمطالعه. موقعیت منطقه 7شکل 
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 استخراج داده -5-5

اساتان  ا منطقاهشارک  آب  5:7888 مقیاس بررگ ها نقشهاز  سوقرهسیلاب مجرا  رویخانه  ساز شبیهجه  

باا شاده و سا پ  TINتبادیل باه نقشاه  Arc GIS افرارنرمپپ از انجام اصلاحات یر  هانقشهاریبیل استفایه شد. ای  

 1و مقااط  عرضای 4رویخانه ا هکنارهو خ   0، مسیر جریان7خ  مرکر  جریان eoRASG-HEC 5استفایه از الحاقی

 ،شادهترسیمبار اسااس خطاو   ترسیم گریید. سوقرهرو  مجرا  رویخانه  بر راس از ساحل هپ به سم  ساحل 

یر کنااره هاپ رویخاناه، فاصاله  یکادیگرمقاط  عرضای از  ۀفاصل ،الحاقی شامل ای  توس مختلف، سه بعد فاصله 

ایا   .گرفا قرار  گیر اندازه موریفاصله مقاط  یر بستر آبراهه اصلی  رویخانه و مقاط  عرضی از هم یر کناره راس 

جریان رویخانه شامل رژیم جریان، یبی، شرای  اولیاه و شارای  مارز  یر محای   ها یایههندسی به همراه  ها یایه

 شاد. سااز بیهش (7و  5 رابطه  رواب  اصلیحل بازگش  مختلف با استفایه از  ها یورهبرا   HEC-RAS افرار نرم

. شارای  اولیاه و مارز ، باشادمیبازه یر سیساتم رویخاناه  اطلاعات یبی شامل حداقل یک مقدار جریان یر طول هر

شاوی مایجریان یاا منحنای سانجه تعیای   هیدرو گراف، یس پایی ترازها  سطح آب اولیه یر بالایس  و  برحسب

 Merward, 2004.) ماادل HEC-RAS ب را باارا  جریااان پایاادار متغیاار تاادریجی یر محاساابات پروفیاال سااطح آ

تواند انجاام یهاد. محاسابه ها  جریان زیربحرانی، فوق بحرانی و مختل  میها  مصنوعی یر رژیمها و کانالرویخانه

وسیله حال معایلاه انارژ  باه روش اساتانداری طرف مقاط  ییگر بهپروفیل سطح آب با شروع از یک مقط  عرضی به

 صورت زیر اس :شوی. معایله انرژ  بهام میگام انجبهگام

                                      (5رابطه  
2 2

1 2
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Z ،ارتفاع بستر =Y = ،عمق آبV  سرع  متوس =، α ، ضریب تصحیح بار سرع =eh  =انارژ  کال، افا  g  =

 شتاب یقل.

   (:Brunner, 2010شوی  صورت زیر محاسبه میبه  HEC -RASوجوی یر مدل معایله مومنتم م
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1 Extension 
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3 Flow Path 
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5 Cross Section 
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،ضریب تصحیح مومنتوم =y
= Aگیر  شده از سطح آب تا مرکار یقال ساطح مقطا  جریاان، = عمق اندازه  

 .جریان یبی = Q= فاصله بی  مقاط ،L  = شیب کانال،Sرطوب زیر مقط  عرضی، م ۀمساح  منطق

مادل رقاومی تاراز آب  هاآنتا از  منتقل گریید Arc GISهیدرولیکی به محی   ساز مدلیر ایامه نتایج حاصل از  

تاراز آب یر محای   از مقایسه و بررسی مدل رقومی زمی  و مادل رقاومی یسیلاب ها پهنه نقشه یرنهای ایجای گریی. 

Arc GIS   هاا یایهاز  ساوقرهرویخاناه  روزاناه حاداکرر یبای هاا یایهیر ای  تحقیق جه  استخراج  .آمدبه یس 

بازگشا  و  هاا یوره هاایایهبا اساتفایه از ایا   هیدرومتر  ارباب کند  و یوس  بیگلو استفایه گریید. ها ایستگاه

 رابطه یبی و اشل محاسبه گریید.

 

 
-HEC هیدرودینامیکی و مدل HEC-GeoRASسیلاب با استفاده از الحاقی  سازیشبیه. روند 5ل شک

RAS(Cameron, 2009) 
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 نتایج و بحث -9

 سوقرهرودخانه  هایسیلاب بندیپهنه -9-7

 شادهارائه 58به لگااریتم مبناا   0یر ای  تحقیق جه  برآوری توزی  فراوانی سیلاب از روش توزی  پیرسون تیپ 

بازگشا  مختلاف  هاا یورهسیلاب با  ها پیکاستفایه شد و یبی امریکا  فدرال بازساز  رویخانه ها سازمانتوس  

هیادرومتر   ایساتگاهبارا   ،اساتان اریبیال ا منطقهشرک  آب  بر اساس آمار یبی حداکرر روزانه و احتمال وقوع آن

 .(5 جدول  حاسبه گرییدم  بازه هفتم( سوقرهرویخانه  یس پایی یر  یوس  بیگلو
 

 بازگشت مختلف و احتمال وقوع  هایدورهسیلاب با  هایپیک. دبی 7جدول 

  برای ایستگاه هیدرومتری دوست بیگلو آن

 دوره بازگشت

 ایستگاه هیدرومتری دوست بیگلو

 احتمال وقوع
 حداکثر دبی

 در ثانیه( مترمکعب) یالحظه

 50 522/0 ساله 9/7

 2/52 952/0 ساله 2/7

 92/40 200/0 ساله 5

 96/36 000/0 ساله 2

 57/724 300/0 ساله 70

 01/524 360/0 ساله 52

 2/925 300/0 ساله 20

 04/415 330/0 ساله 700

 91/670 332/0 ساله 500

 

باا اساتفایه از نقشاه کااربر  اراضای و انجاام مطالعاات  سوقرهرویخانه  ها کنارهبستر و  5ضریب زبر  مانینگ

مقدار ضریب زبر  بارا  بیشاتر مقااط   محاسبه گریید. 7کاونجدول  بر اساس یدانی برا  هر یک از مقاط  عرضیم

 هارویخاناهنوع جریاان یر  به یس  آمد. 847/8تر رویخانه عدی و برا  بس 80/8رویخانه عدی  ها کنارهعرضی برا  

فاوق جریاان  معمولاً  کوهستانی هارویخانهباشد. یر  1و یا مختل  4فوق بحرانی ،0بحرانی زیرممک  اس   طورکلیبه

                                                           
1 Manning's Roughness Coefficients 
2 Cowan 

3 Sub Critical 
4 Super Critical 
5 Mixed 
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 ،موریمطالعاهیر منطقاه  کاهای توجاه باه  . بااباشادمی بحرانی زیرنوع جریان  یشتیسیلاب  هارویخانهو یر  بحرانی

رویخاناه  بارا  ناوع جریاان ،یش  سایلابی جریاان یاریمحدویه ستانی و هم یر هکوواحد رویخانه هم یر محدویه 

 .یر نظر گرفته شدختل  م سوقره
 

 
 مختلف هایبازگشتبا دوره  سوقرهسیل گیر دشت سیلابی رودخانه  هایپهنه. 9شکل 

 

 71تاا یوره بازگشا   سطح سیلاب یر محدویه یشا  سایلابیافرایش  شویمیمشاهده  0شکل که یر  طورهمان

و شااید بتاوان  یابادمیمحسوسی کاهش  طوربهروند یوره بازگش ،  ازای پپسریعی بویه و  نسبتاًساله یارا  آهنگ 

بایاد افاروی،  باشاد. هثلمسهمی   ،ساله 71بر اساس یوره بازگش   هارویخانهگف  یکی از یلایل تعیی  محدویه بستر 

 هنقشاباا توجاه باه . یهدمیکاهش یا افرایش سطح سیلابی عمق رویخانه نیر افرایش و کاهش خوی را نشان  موازاتبه

 هاا بازهمختلاف یر  ها یورهسیلابی برا   ها پهنهبیشتری  عرض ، سوقره  سیلابی رویخانه شسیل گیر ی ها پهنه

عارض پهناه سایلابی  هاابازهیر ایا   اسا . مشاهدهقابل  از روستا  قدیرلو تا روستا  لعل گنج( یوم، سوم و ههارم

هفاتم ششام و اول و بخشی از باازه  ها بازهیر  .باشدمیمتر  188متوس  نرییک  طوربهسال  71برا  یوره بازگش  

سایل گیار یر ایا   ها پهناهاز عارض  (جریان رویخانه یر واحد کوهساتان مجرا و وجوی مان   شدگیتنگبه عل  

با توجه به استقرار روستاها  کنگرلاو، آق یرق و یوسا   .اس  شدهافرویه گرفتگیآبعمق بر  متقابلاً کاسته و هابازه

 .شاویمیاحسااس  ازپایشبیشایا  رویخاناه  ها سایلاب بناد پهنه، لروم توجه به سوقرهحاشیه رویخانه بیگلو یر 
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 پوشاانیهم .باشادمی کااربر  کشااورز   زراعا  و باغاات(از ناوع  بیشاتر سوقرهکاربر  اراضی اطراف رویخانه 

کاه بیشاتر ایا  اراضای  یهادمینشاان  عاهموریمطال منطقاه  IRS  اماهوارهسیلابی بر رو  تصویر  ها پهنه ها لایه

د توانامی ایا  امار ساال( کاه 71 باا توجاه باه یوره بازگشا   قرارگرفتهستر و حریم رویخانه کشاورز  یر ناحیه ب

 71برا  مرال رخادای سایلابی باا یوره بازگشا   برا  کشاورزان ای  منطقه تحمیل کند. هنگام وقوع سیل را خساراتی

قارار  تاثییررا تحا   ساوقرههکتار از اراضی کشاورز  و باغات حاشیه رویخاناه  5801اح  به مس ا محدویه ،ساله

 .یهدمی
 

  
 بخشی ازعرض و عمق رودخانه در . 4شکل 

 )بازه دوم(
 در محدوده بستر کشاورزیکشت محصولات . 2 شکل

  رودخانه )بازه دوم(

  
در داخل مجرای  شدهتثبیتمیانی  هایپشته . 6شکل 

 )بازه دوم( سوقرهودخانه ر

در داخل  شدهتثبیت و کناری میانی هایپشته. 1 شکل

 )بازه چهارم( سوقرهمجرای رودخانه ۀ کنارو 
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، 01/5، باازه ساوم 00/5، بازه یوم 55/5شاخص سینوزیته برا  بازه اول  یاینشان  سوقرهرویخانه  5بررسی پلانفرم 

باا توجاه باه میاانگی   یرمجماوعکاه  باشادمی 57/5و بازه هفتم  11/5، بازه ششم 44/5، بازه پنجم 10/5بازه ههارم 

 بالایسا . ظر گرفا نیرنوع مئاندر  را از  سوقره مجرا  رویخانه توانمی (15/5 عدی  هابازهشاخص سینوزیته برا  

. باشادیم 7مورفولوژ  مجرا  رویخانه از ناوع حوضاچه و خیارآب ،، یر محدویه مربو  به بازه اولسوقرهرویخانه 

اماا ؛ اسا  شادهتشکیل سانگپارهو  سنگقلوهییگر از رسوباتی یر اندازه  ها بازهبستر رویخانه یر ای  بازه برخلاف 

یر طاول مسایر . باشادمیو گراول تغییر کریه و بیشتر از نوع ماسه  یس  ییپا ا هبازهنوع رسوبات بستر رویخانه یر 

کاه  باشایممیمجارا  هاا کنارهیر یاخل و هم یر هم  0ا نقطه ها پشتههون  هاییفرمیر بیشتر نقا  شاهد  ،رویخانه

گیااهی  استقرار پوشاشبا . بویه اس  هاسالتربی  ای  رسوبات یر طول  یهندهنشان هاآنرشد پوشش گیاهی بر رو  

رویخاناه یر حالا  تعاایل  رسدمیبه نظر  ،شدهتنظیمو یبی  سوقرهمتراکم یر اطراف مجرا  رویخانه  نسبتاً 4کنارروی 

   .بریمیبه سر  1یینامیکی
 

  
 عرضی و سطوح سیلابی در بازه سوم مقطع. 0شکل 

 ساله 9/7برای دوره بازگشت 

 یلابی در بازه چهارمعرضی و سطوح س مقطع. 3 شکل

 ساله 9/7برای دوره بازگشت 
 

ازه سوم و ههارم اس  که باه علا  فراوانای بیر مقاطعی از  سوقرهرویخانه  5یبی غالب یهندهنشان، 9و  0 شکل

. به عقیاده لئوپلاد و ولما  باشدمیبر عهده ای  یبی  سوقرهرویخانه  ل فرم و ابعای عمومی مجرا رکنت ،ای  یبی رتکرا

بررسای مقااط  عرضای رویخاناه (. 04: 5094یاسی،باشد  میساله منطبق  4/5بر یوره بازگش    یبی غالب( ی  یبیا

                                                           
1 Planform 

2 Pool-Riffle 

3 Point Bars 

4 Riparian 

5 Dynamic Equilibrium 
6 Dominant Discharge 
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و بر سطح سایلاب یر هار یاک از مقااط   یافتهافرایشکه با افرایش یوره بازگش  میران یبی نیر  یهدمینشان  سوقره

 .یابدمیسیل گیر نیر کاهش ۀ پهنارتفاع همچنی  با افرایش سطح مقط  پروفیل عرضی،  .شویمیافرویه 
 

  

  

  

 
 گانههفت هایبازهمختلف به تفکیک  هایبازگشتخطر سیلاب با دوره  تأثیرتحت  هایپهنه. 70شکل 

R2 

 

R1 

R3 R4 

R5 R6 

R7 
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   توان رودخانه تغییرات مورفولوژیکیاثرات  -9-5

، باا افارایش هاسایلاب. شویمیبیان  (SP  5توان رویخانه عنوانبه معمولاً، هارویخانهتوانایی انجام کار ژئومورفیک 

رضاایی مقادم و   کنندمیایفا  هارویخانهتوان رویخانه، نقش هشمگیر  یر تغییرات مورفولوژیکی مجرا   توجهقابل

بالایس  خاوی بیشاتر باشاد، فرساایش غلباه  SPنسب  به  توجهیقابل طوربهمحلی،  SP کههنگامی .(5091همکاران، 

کااهش  روازایا کااهش شایب و  باه علا  ساوقرهیر رویخانه  افتد.گذار  اتفاق میافته و یر حال  عکپ، نهشتهی

تاوان رویخاناه یر  .شاوییس  ییده میکلی کاهش توان رویخانه یر جه  پایی  روندیکسرع  و تنش برشی مجرا 

 هااکنارهرساوبات  و 7شادهتربی  بساتر سانگی ناوع بستر رویخانه یر ای  نواحی بیشاتر از کهای اول با توجه به  بازه

جریاان  ،یر ایا  باازه یرواقا  .کنادنمیتوانایی کف کنی و همچنای  جابجاایی عرضای را پیادا  ،باشدمی یانهیرش 

یر . قارار گیاری شناسایزمی ر شدید متغی تثییرتح   یر واحد کوهستان سبب شده اس  که رویخانه، سوقرهرویخانه 

   باشد.ها میبیشتر از خیرآب مراتببهها ن رویخانه یر حوضچهتواای  بازه 

توجاه انارژ  باعث اتلاف قابال پخش جریان آب یر بستر یش  سیلابی ههارماوایل بازه   یوم، سوم و هابازهیر 

هاا  پشاتهفراوانای  .یهادها  حداکرر سالانه( نشان میرویخانه شده و توان رویخانه مقاییر پایینی را  حتی برا  یبی

هاا یر ایا  بازه .باشادمیگواه ای  امر ها  مئاندرها یر ای  بازها ا ، هه یر یاخل مجرا و هه یر کناره محدب خمنقطه

شااهد یاک ششام  بازه پنجم واواخر بازه یر  .باشدجنپ بستر رویخانه تغییر کریه و بیشتر از نوع گراول و ماسه می

شاید یلیل ای  امر کااهش پهناا  عارض یشا  . باشیممیبازگش   ها یورهکرر یر ا سوقرهافرایش یر توان رویخانه 

و افرایش یبی رویخانه به عل  وروی تلاقی رویخانه خیاو هاا  یر بالایسا   شناسیزمی کنترل متغیر سیلابی به عل  

متغیار  وابساته باه  وانعنباهبا کاهش محسوس شیب رویخانه، توان رویخانه نیار  (هفتم یر بازه  .باشدمی هابازهای  

نتیجاه گرفا  کاه  تاوانمیبازگشا  مختلاف  هاا یورهبا مقایسه توان رویخانه بارا  یابد. یبی و شیب، کاهش می

 هاا یورهیر تاوان رویخاناه  گیرهشامبا توجاه باه افارایش  سوقرهپتانسیل تغییرات مورفولوژیکی مجرا  رویخانه 

اکناون یر  رویخاناه ،اشااره شادکاه  گوناههمان هرهناد(. 55 شکل   افرایش خواهد یاف ،سال 71بازگش  بیش از 

 .افتدمیاتفاق  کم مجرا یر مسیر رویخانه بسیار 0مهاجرت جانبیحال  تعایل یینامیکی بویه و 

  

                                                           
1 Stream Power 

2 Armoring 

3 Lateral Migration 
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 در بخشی از بازه چهارمه سال 20و  52بازگشت  هایدورهبرای  تغییرات توان رودخانه سازیشبیه. 77 شکل

 
 دوم و سومدر بخشی از  هسال 700و  52 ،9/7بازگشت  هایدورهعمق آب، برای تغییرات  سازیهشبی .75شکل 
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ها  هشویم که توپاوگرافی مجارا نقاش مهمای یر توزیا  پهناهمچنی  با بررسی نقشه توزی  عمق آب متوجه می

یش یاشاته و بارعکپ یر عرض مجرا افرایش پیداکریه پهناا  ساطح سایلابی نیار افارا هر جاکه نحو سیلابی یاری به

 تغییارات سااز یهشبنتایج  .شده اس شدگی گرییده، بر عمق سطح سیلابی افرویهمناطقی که مجرا رویخانه یهار تنگ

متار، بارا   40/7سااله  0/5باا یوره بازگشا   هاییسایلابر نشان یای که عمق آب برا  نی سوقرهعمق آب رویخانه 

متار خواهاد  54/1سااله  588شا  هاایی باا یوره بازگمتر و برا  سیلاب 58/4ساله  71ها  با یوره بازگش  سیلاب

 (.57 شکل  رسید

 جمع بندی -4

سایلاب  بناد پهنه واق  یر اساتان اریبیال( جها   سوقرهاز رویخانه یائمی   کیلومتر 27 ا بازه یر ای  پژوهش

از  ساوقرهمجارا  رویخاناه  ها سایلاب سااز شبیهبارا   قرار گرف . موریبررسیبازگش  مختلف  ها یورهبرا  

 افارار نرمیر محای   هاایایهو پاپ پاریازش ایا   پریازشپیش استفایه شد. HEC-RASهیدرویینامیکی  ها مدل

Arc-GIS . باا یوره بازگشا  مختلاف و  هاسایلابنمایش پراکنش فضاایی  ،روشای   ها مری از  صورت گرف

 ایا  ازجریان با اساتفایه  ساز شبیه یرواق  .باشدمیه از مسیر رویخانه همچنی  نمایش مشخصات جریان یر هر نقط

 ارائاهمخاطره سایلاب  یرخطرد یید مناسبی نسب  به مناطق ام  و همچنی  مناطق مسکونی و کشاورز  توانمی شرو

ساال  مبناا  تعیای   71سیلابی باا یوره بازگشا   سو نشان یای که با رخدایقرهسیلاب رویخانه  بند پهنهنتایج  یهد.

رفتاه  زیارآبباه  سوقرههکتار از اراضی کشاورز  و باغات حاشیه رویخانه  5801بستر رویخانه( مساحتی یر حدوی 

وروی کشااورزان باه بساتر و حاریم  ییگرعبارتباه را برا  کشاورزان ای  منطقه به وجاوی خواهاد آوری. یو خسارات

مجرا( و همچنی  کاهش ظرفیا  انتقاال جریاناات  شدگیتنگنه  سبب کاهش عرض مجرا  رویخا سوقرهرویخانه 

مطالعاه شاکل   باررگ اسا . هاسایلابخوی سبب افرایش ریسک خطرات ناشای از  هبنوبهکه ای   شویمیسیلابی 

میاانگی   .باشادمیمجرا  رویخاناه از ناوع مئانادر   هاقسم نشان یای، یر بیشتر  سوقرهمسطحاتی مجرا  رویخانه 

هاون  هااییفرمیر طول مسیر رویخانه، یر بیشتر نقا  شااهد  محاسبه گریید. 15/5 هف  بازهینوزیته برا  شاخص س

 یهندهنشاان هااآنکه رشد پوشاش گیااهی بار رو   باشیممیمجرا  ها کنارههم یر یاخل و هم یر  ا نقطه ها پشته

متاراکم یر اطاراف مجارا  رویخاناه  نسابتاً هیپوشاش گیاابویه اس . با استقرار  هاسالتربی  ای  رسوبات یر طول 

یر  ساوقرهرویخاناه  .باریمیرویخانه اکنون یر حال  تعایل یینامیکی به سار  رسدمی، به نظر شدهتنظیمو یبی  سوقره

ن یش  سیلابی جریان یاری. مورفولاوژ  واحاد کوهساتا هم یر واحد کوهستان و هم یر واحد  ،موریمطالعه محدویه

یر کنتارل متغیرهاا  آنتروپوژنیاک  آنمورفولاوژ  یشا  سایلابی و  شناسایزمی ر متغیا تثییرتح   سوقرهرویخانه 

بساتر و حاریم  تحا  تصارف بایاد منااطق هارویخاناهمربو  به بستر و حاریم  نامهآیی  58بر اساس مایه . باشدمی
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آنلاای   رساانیاطلاعو  ا لحظاه جه  پاایش. استان اریبیل تعیی  تکلیف گریی ا منطقهتوس  شرک  آب  ،رویخانه

   .گرییمیسیلابی پیشنهای  ها یش  کلان یر مدیری  Web GISاستفایه از سامانه  ،نیر مخاطره سیلاب

 منابع

بند  سیلاب با . بررسی شکس  سد خاکی شهر ها  ارومیه ناشی از روگذر  جریان و پهنه5094؛ ارزنلو، ابوالفضل

ها  نامه کارشناسی ارشد، استای راهنما: یوسف حس  زایه، سازه. پایانGISو  HEC- RASاستفایه از مدل 
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