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 مقاله پژوهشی
 

با استفاده از مدل  استان کرمانشاه() نوریدژئومورفولوژیکی سیلاب رودخانه  للیو تح بندیپهنه

 HEC-RAS یکیدرولیه
 

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ن،یدانشکده علوم زم ،یژئومورفولوژ یدکتر -9یپناه ایرؤ

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ن،یدانشکده علوم زم اریدانش - زادهنیحس یمحمدمهد

 

 19/99/9911: تصویب تاریخ         91/91/9911تاریخ بازنگری:         19/8/9911: دریافت تاریخ

 

  چکیده

و خطورا  مورتبب  وا ن  در  در حوال ازویای  مخاطره طبیعی است که تکرار وقوع  ن  ترینمتداولسیل  

 مخواطره  نودیژهنوههدف ایون ژوهوه  . اهمیت جهانی  رخعردار استهای شهری و روستایی از حعضه

 یعوددسویلاب از مودل  سوازیشبیه نوا راین جهوت  ؛اسوتدر اسوتا  کرماناواه  سیلاب رودخانوه دینوعر

HEC_RAS استفاده شد و از طریق الحاقی HEC–GEORAS  بیمحدر GIS هوای ژورداز  داده و

محاسوبه  ایلحظوهد ی ژیو  دوره  ازگات  ،SMADAازیار استفاده از نرم ا  .گرزته شد ه کار ژئعمتری 

سوازی منطقه شوبیه سال 211و  011، 24،41، 4،01 ،3و  2های مختلف و ژهنه سیلاب  ا دوره  ازگات شد

 ا استفاده از معادلوه توا   خسار  ، مییا  اراضی کار ریو  ا کم  مدل رقعمی عمق نب و لایه  شده است

نتایج حاصل از این ژوهوه   .محاسبه شدسال  011و  41سال،  24های در دوره  ازگات خسار عمق و 

و در دوره  ازگاوت  کیلعمترمر و  36/61سال  24که ژهنه گستر  سیلاب در دوره  ازگات  دهدناا  می

از نظر  .است را تحت مخاطره قرار داده کیلعمترمر   22/66، سال 011 ازگات و در دوره  40/63سال  41

را  تعجهیقا لکه خسار   شده استدر نظر گرزته  مبنا لیس  ی سال 24یل  ا دوره  ازگات ، سخسار 

کمتور  یهواولی سویل در دوره  ازگاوت ،دهدقرار می ژعش  ی را تحتمیار  زراع که تمام دهدیناا  م

 011 و 41و  24 یهوالیس کهدرحالی ؛است کنترلقا لدهد اما قرار می ریتأثهایی از میار  را تحت قسمت

 وا تعجوه  وه نتوایج میویا   داده اسوتل تحت مخاطره قرار می روستایی و میار  را کا سیاری از مراکساله 
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 24متعسوب  طعر هساله  41درصد و نسبت  ه  11ساله، در حدود  24ساله نسبت  ه  011 لابیسخسار  

 .که لیوم کنترل سیلاب جهت مدیریت ژایدار ضرور  دارد  عده استدرصد  یاتر 

 .HEC-RAS  ندی سیلاب، رودخانه دینعر، مدل عددیژهنه :هاواژهکلید

 مقدمه -9

 لایوای همچنوین شوعد منجر  ه تادید و  روز مخاطرا  طبیعوی مویناینی، تغییرا  تعژعگرازی  ار  شدید، شهر

تورین  لایوای طبیعوی در ترین و گستردهسیل شای  .شعندهای طبیعی می اعث ایجاد اختلالا  در اکعسیستم غالباًطبیعی 

  یوتسوی . در قور  (2104، و همکوارا  0نوی ن)  عده استسراسر جها  است که  یاترین تکرار وقع  ن  در نسیا 

را  وه خوعد  المللوی ینهوای ازیای  احتمال خطر سیلاب  ه دلیل تغییرا  نب و هعایی و گرم شد  کره زمین نگرانوی

نب مناطق زیوادی از سوطز زموین را  ،هنگام طغیا  سیلابدر (. 2121و همکارا ،  2رحمانی رضاییه) کرده استجلب 

-زیور سواختهوای زراعوی، دهد که  اعث از  ین رزتن زمینقرار می ریتأثتحت  ،اندلاب نبعدهیتحت ژعش  س قبلاًکه 

و همکوارا ،  3نکعنعنوعشوعد )هوا مویهای اقتصوادی و مورا انسوا ها، اختلال در زعالیتجا جایی جمعیت ،های مهم

نیمی از مخاطرا  مرتبب  وا تغییورا  نب و هوعایی را  وه خوعد  باًیتقرها سیل 2104تا  2111های در طی سال (.2121

و  6گراونود)  عده اسوتدرصد از خسارا  مرتبب  ا سیل  61ها و حدود درصد از مرا و میر 21اند که اختصاص داده

 جواری  وه منجور که یازت ادامه 2100 نوریل تا و شد نغاز ایرا  در شدید  ارا  2100 مارس 00 در(. 2121همکارا ، 

 ،نزادشوهر تورکمن،  نودر گرگا ، شهرهای ازجمله ایرا  شرقی شمال در ا تدا در سیل این. شد استا  30 در سیل شد 

  اردوسوتانه اموعر همواهنگی دزتور (www.ifrc.org) .شود نغواز مینعدشوتو  ن وادیعل گی،  ندر ،گنبدکاووس ،قلانق

-طغیوا  کورده رودخانوه 061 حدود در در ایرا  2100نوریل های مارس و در اثر  ار  داد گیار  متحد ملل سازما 

 01در ایورا  حودود  گسوتردهسویلاب  ایون .انددیده نسیب شد  ه خعزستا  و لرستا  ایلام، گلستا ، هایاستا  و اند

 نفور 0031 و داده دسوت از را خوعد جوا  نفر 12 که داد قرار تأثیر تحت را( را یشهروند ا 2از   ی)حدود  نفر میلیع 

 در روسوتا و شهر 3211 ،احمرهلال و سرخ صلیب جعام  المللی ین زدراسیع  یهاگیار   راساس. شدند زخمی نیی

 هوایژناهگواه در و شودند نواره معقوت طعر وه نفور 344111 حدود شده ویرا  خانه 44111 اند،شده متأثر هاسیل اثر

 سوال 21 طوی طبیعوی  ایزجو تورین یرا از یکی این ها،خسار  گرزتن نظر در  ا. گییدند اقامت معقتی یا اضطراری

احتموال خطور منواطق  هوایتهیه نقاوه ا تعجه  ه معارد زعق، . (212و همکارا ،  4شکریاست )در ایرا   عده  گذشته

تعسوعه  کوهدرحالیدر کاوعرهای  اهنقاه این تهیههرچند  اشد  لیکاه  خطر س یاستراته ی را یاهیژاتعاند می لیس
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کوه  دارداحتیاج  ه مدل رقعمی ارتفاعی دقیق )لیودار(  هان علاوه  ر ن  تهیه  نگرزته استکازی معرد تعجه قرار  اندازه ه

عددی یو  معضوع  مهوم در  سازیمدل. (2121و همکارا ،  نکعنعنع) ستیندر دسترس  تعسعهدرحالهای در کاعر

سویلاب  سوازیمدلهوای عوددی یو   عودی در زمینوه مودل 0011 اشود از دهوه مدیریت احتمال خطر سیلاب موی

ساختن مدل ریاضی  ا زرضیا  مناسوب، تعسوعه  ،های عددی شامل چهار مرحلهساختن مدل .قرار گرزت معرداستفاده

نموای   تفسویر نتوایج  وه کمو  جوداول و نمعدارهوا و درنهایوتو ی  مدل عددی مناسب،  ه دست نورد  نتوایج 

هوای عوددی مدل. (2102، 0یدیلف الله و سعخ ؛2104ننی  و همکارا ،  اشد )ممکن می هایحلراهه گرازیکی و ارائ

ی، دیلوف اللوه و سوعخگرزوت )  معرد تعجه اغلب محققوا  قورار علت محاسبه سری  و کار رد نسا  ن ی   عدی  ه

تعسعه یازوت کوه و چند  عدی دو  عدی ی  یا های عددی مدل ی محاسباتیزناور  ا ژیارزت(. 2102، 2؛ ژاراهی2102

و  3)دووتوا گرزوت قورار معرداسوتفادهه هیودرولعژی لعوا  زرسوای  و رسوعب و سور  در زمینوا تدا در زمینوه مطا

کوه  اشود ی   عدی عددی می مدل HEC_RAS ،های عددیمیا  مدل در .(2101و همکارا ،  6ساملا ؛2103همکارا ،

 تعسوعه ژیودا کورد و (2110، 4ونور ر) وسویله هو  قورار گرزوت معرداسوتفادهگسوترده  طعر ه  GIS ه دلیل سازگاری  ا

دموای نب  سوازیمدلو محاسبا  انتقوال و رسوعب و  های ژایدار و ناژایدارجریا  صعر  ه  را های هیدرولیجریا 

کوه شوامل شوعد انجوام موی HEC_RAS ازویارنرممطالعا  متعوددی  وا  .(2104و همکارا ،  4شیلی)دهد را انجام می

ژواراهی و علواوه  ور ن ،  و (2104 و همکوارا ، 2روگایکع؛ 2104و همکارا ،  1 لانگر) های سیلابمحاسبا  تعیین ژهنه

ژرداختوه و تعزی  گامبل  ه مطالعوه  CEH-ASR(  ه مدیریت سیلاب رودخانه ماهاندی  ا استفاده از 2102همکارا  )

اسوت  قورار گرزتوه معردمطالعهساله  ا تعجه  ه تغییرا  نب و هعایی  24که در این مطالعه سیل  ا دوره  ازگات  است

متور در  0متور در سواحل سومت چو  و  01توا  1100مقط  نب  23مقط   رداشت شده  34 دهد که ازنتایج ناا  می

احتموال خطور  سوازیمدل(  وه 2100) ارا و همکو 0زلنواکعواهمچنین  و کرده استساحل سمت راست ازیای  ژیدا 

های سیل را  وا اسوتفاده و ارزیا ی نسیب SISاند که  ا تلفیق اسلاوین  در اسلعاکی  ه مطالعه ژرداختهرودخانه سیلاب 

منواطق احتموال خطور  درنهایتکه  شده است( اجرا CEH-ARSدر )اند که این مدل ( انجام دادهHRاز تحلیل هیینه )

 مطالعوه ور ن   سویاری از ژهوهاوگرا   وه  علواوه .شده استو مییا  خسار  محاسبه  گردیده استسیلاب ماخص 

علوی و همکوارا ، رسعب )حمل و انتقال  سازیشبیه و (2104، 01هاژکینی و داوو  ستر )تغییرا  معرزعلعژی کانال و 
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 نودی است که در راسوتای  ورنورد و ژهنوه ذکرلازم  ه  اند. ه مطالعه ژرداخته CEH-ARS ازیارنرم ا استفاده از (، 2106

عوا  مختلفوی مطال در ایورا  های ی   عدی و دو  عدیمدلهای مختلف ر مناطق مختلف  ا استفاده از رو سیلاب د

و  ، حجوازی(0304همکوارا  )رضوایی مقودم و  ازجملوه تعا   ه موعارد ذیول اشواره کوردکه می گرزته استصعر  

-HEC ی عود ندی خطر وقع  سیلاب  ا استفاده از مودل یو  (  ه ژهنه0300همکارا  ) و شفیعی ( و0302همکارا  )

RAS  ازویارنرمسازی دو  عدی جریوا  در محویب  ا استفاده از شبیه (0300همکارا  )و همچنین روستایی و Milk  وه 

علواوه  ور  و انودمحاسبه کردههای مختلف ه  ازگاتو ژهنه سیلاب در دور اندمطالعه رزتار هیدرولی  رودخانه ژرداخته

احتمال در  رنورد ریسو  خسوار  کاواورزی  –(  ه محاسبه اثر عدم قطعیت تا   د ی0304همکارا  )و  نعروزین  

 ا تلفیوق ریسو   درنهایت ژرداخته است ه مطالعه  کارلعمعنتاز رو   ا استفاده و  HEC-RAS ا کم   ناشی از سیل

احتمال در محاسبه ریس  منظعر گردیود و خسوار  سوالیانه موعرد  –زمانی و مکانی خسار  عدم قطعیت تا   د ی 

 اسوت و خسوارا  حاصول از ن  لابیسو یا یم نیمطالعه تخم نیا یهدف اصل نا راین ؛ انتظار کااورزی محاسبه شد

هوای حعضوه ن ریوی حعضه دینعر از زیور حعضوه .کیلعمتر است 21 خای از رودخانه دینعر  ه طعل  معردمطالعه ازه 

در سوال از   ر ثانیوه مترمکعب 11/0222د ی سالیانه میانگین  یاترین   ا تعجه  ه وضعیت اقلیمی و . اشدگاماسیاب می

وری ژوایین، تمرکوی مراکوی محدودیت منا   ن وی در کاوعر،  هوره  ا تعجه  ه مستعد سیل است و علاوه  ر اینها مناطق

در را  هوان رونود اسوتفاده از ایون منوا   را تاودید نموعده و  رودخانه دینعرجمعیتی، کااورزی و صنعت در حاشیه 

در را ایون منواطق تعانود رونود تعسوعه تعجهی  ه این معضع  میکه  یطعریه،  داده استمعرض انعا  تهدیدها قرار 

و کواه  مدیریت سویلاب رودخانوه دینوعر   ه همین دلیل جهت نینده نیدی   ا معان  و تنگناهای جدی معاجه نماید

هوای ژهنه سیلاب در دوره  ازگات HEC-RAS ا کم  مدل ی   عدی استفاده درست از منا   ن ی    ورمییا  خسا

 .شده استرد و مییا  خسار  ن   رنو مختلف محاسبه

 وشمواد و ر -1

 پژوهش منطقة -9 -1

در مقیواس  نقاوه تعژوعگرازی شویت 01 روی ور  دینوعر حعضوه ن ریوی رای تعیین محدوده ا تدا حودود طبیعوی 

547 ین  معردمطالعهمنطقه ترسیم شد.  0:41111   1547تا   3234طعل شرقی و   3534توا   عورض شومالی

و از نظور تقسویما  سیاسوی جوی   شوده اسوتمال شرق استا  کرمانااه واقو  مر عطه در شواق  شده است. حعضه 

دینوعر  را ور  ضوهمحویب حع ،کیلعمترمر   2001 . وسعت حعضه ن ریی(0)شکل   اشدی سنقر و صحنه میهاشهرستا 

. تموامی (0جودول  اشود )موی متور 3311ارتفوا  ن  متور و حوداک ر  0211ه لعمتر و حداقل ارتفوا  حعضوکی 311 ا 

 تورینمهمریوید. از و رودخانوه دینوعر  وه گاماسویاب موی شووعند ه رودخانوه دینوعر خوتم موی های حعضهرودخانه
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اشواره کورد. از ارتفاعوا   ، کنگر شاه و دینوعرسیاه، چم سرخلیجههای عالیتعا   ه رودخانهمیهای حعضه رودخوانوه

 اشاره کرد. مراکی مهم سوکعنتی حعضوه ن ریویری، امروله و ... دروی  ژراو، دالاخانی تعا   ه ارتفاعا می مهم حعضه

 26نمواری  متعسب  ار  سالیانه منطقه در یو  دوره اشد. سطر میزارسینج، کندوله، سنقر، میانراها ، دینعر عبارتند از 

 -4  وه میویا  مواهیدگراد، کمترین متعسوب دموا در درجه سانتی 06حرار  نیی  و متعسب درجه مترمیلی 4/600 ساله

ه در اقلویم نموای نمبورژه رسد. اقلیم منطقدرجه می 22 ه مییا   رماهیتدر  گراد و  یاترین مقدار متعسب دمادرجه سانتی

روی رودخانوه دینوعر در مورز خروجوی  ور  ن ادایستگاه هیودرومتری حیودرو  گیردسرد قرار می خا نیمهدر اقلیم 

 .قرار دارد دینعر حعضه ن ریی

 

 ینورو ضرایب شکل حوضه آبریز د ضهمساحت و محیط و طول حو -9جدول 

واحد هیدرولوژیک 

ابحوضه آبریز گاماسی  
 (km)طول حوضه  (km)محیط  (km2مساحت )

 ضرایب شکل حوضه

 روش میلر روش هورتن شیوم گراویلیوس

4/24 311 2001 دینعر  2/0  03/0  20/1  20/1  

 

 
 در استان و کشور آبریز دینور نقشه موقعیت حوضه -9شکل 
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 روش پژوهش- 1-1

سوازما   0:24111ه مودل رقوعمی ارتفوا  منطقوه، از نقاوانجوام مطالعوا  تعیوین حودود  سوتر و تهیوه  منظعر ه

هوا و ترسویم نقاوه. شده اسوتمنطقه تهیه  متر 4 ا قدر  تفکی   و مدل رقعمی ارتفا  شده استاستفاده   ردارینقاه

شوده ( ایجواد 41113 وا ورژ  ) HEC-RAS ازویارنرمتهیه مدل هیدرولیکی در  و SIS ازیارنرمدر محیب  هادادهتحلیل 

ه، هوای هندسوی و محاسوبا  مسویر رودخانوداده تهیه  رای HEC-Geo RASاز ا یار  ا استفاده  SISدر محیب  .است

لایوه خوب مرکویی  HEC-Geo RASدر اولوین مرحلوه در  اسوتفاده گردیود. HEC-RAS ه  هان رسم مقاط  و انتقال 

-HECتعیین محدوده قرارگیوری مقواط ، نموای  معقعیوت رودخانوه در مودل  منظعر هجریا  تهیه گردید. از این لایه 

RAS هوت جداسوازی مجورای اصولی رودخانوه از و تعریف جهت جریا  در رودخانوه اسوتفاده گردیود. در اداموه ج

تعیوین ا عواد  منظعر هترسیم و در ادامه لایه ا عاد مسیر جریا  تهیه گردید. از این لایه  0سعاحل ن ، لایه سعاحل رودخانه

 .شوده اسوتمسیر هیدرولیکی جریا  در مجرای اصلی جریا  و ساحل چ  و راست ن  در ناحیه سیلاب گیر استفاده 

مقاط  در جهوت جریوا ، عموعد  ور مسویر جریوا  از سواحل   اشند،سازی سیلاب، مقاط  عرضی میکلید اصلی شبیه

 RAS ا کمو  لایوه  اطلاعا  ژئعمتری رودخانه تمامHEC-Geo RAS .شد دهیکاسمت چ   ه ساحل سمت راست 

هوای مختلوف و سور   ازیوا ی دو واره های ژئعمتری زمینی را  ا رقعمی کرد  لایوهویهگیRAS هایشعد. لایهتهیه می

. یکوی از ژارامترهوا منتقول شودند RAS-HEC بیمح ه در ادامه اطلاعا  (. 2102، 2یللیرامیکند ) ندی میها جم داده

است. مقودار ضوریب  تأثیرگذار، ضریب مانینگ است که  ر روی سرعت جریا  و ژهنه گستر  سیلاب سازیمدلدر 

ز ری مانینگ  ه ععاملی از قبیل: ز ری  ستر کانال، نامنظمی سطز مقط ، ژعش  گیاهی، شکل مسویر، وجوعد معانو  در 

گ جهت محاسبه ضریب ز ری مانینو(. 2111، 6؛ سانچی و روما 0044، 3کعوا دارد )مسیر جریا ، د ی جریا   ستگی 

ی اجهت تعیین دوره  ازگات از د ی ژی  لحظوه(. در مرحله  عد 2ول جد( شده است( استفاده 0044کعا  )از رو  

 وا تعزیو   SMADAازیار  ا استفاده از نرم .شده استاستفاده ( 0304- 0344ساله )60 ماترکنماری   ا دوره حیدرن اد

د وی ژیو   انتخاب شد و  عده استهای تجر ی دارای  هترین  راز  انطباق منحنی تئعری  ا داده که سه، تی ژیرسع  

 ورای محاسوبه (. 2جودول ) سواله محاسوبه شود 211و 011، 41، 24، 01، 4و 3و 2 یهاه  ازگاتورای  رای دلحظه

  وه محویب HEC-RA نتایج حاصول  های سطز نب از حالت جریا  دائمی و رژیم زعق  حرانی استفاده گردید.ژروزیل

SIS  گردید. سازیمدل و ژهنه سیلاب در طعل رودخانه دینعر محاسبه و شده استمنتقل 
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 دینورمقدار ضریب زبری مانینگ در مقاطع رودخانه -1 جدول

 شماره بازه مقاطع چپساحل  کانال راستساحل 

14/1 16/1 14/1 011 -0 0 

14/1 16/1 14/1 211- 010 2 

11/1 16/1 11/1 231 -210 3 

 

 دینورهای مختلف رودخانه دبی با دوره بازگشت -9جدول 
 111 911 51 15 91 5 1 ایستگاه

 32/630 13/302 02/340 40/321 42/241 22/044 10/006 حیدرن اد

 

 در خسوار  درصود ر اساس این ناریه،  .گرزته استنع  وزار  نیرو انجام  046مییا  خسار   راساس ناریه 

در ایون  (0304، وزار  نیورو معاونت امعر نب و ن فوا) .متفاو  است عمق و مد  متغیرهای  ه تعجه  ا نمریکا کاعر

و از طریق ژرس  محلی و مااهدا  میودانی نوع   شده استساعت در نظر گرزته  26ژهوه  مد  استغراق کمتر از 

 وه  هوان حتوعای سوتایی و مهای رومحصعل غالب و مییا  درنمد حاصل از محصعل در هر هکتار و ارز  ساختما 

  وه وارده  عود  وی خسوار  نموعدار از هواسواختما   وه وارده خسوار   ورنورد .  ورای(4)جدول  نمده استدست 

 شوده اسوت اسوتفاده شوده، تهیوه متحودهایالا  زودرال  یمه تعسب هان  خسار  زیییکی تعا   که مختلف هایکار ری

  رقوراری کاوت، ترکیوب هور  ورای یوا کااورزی محصعل هر  رای خسار  عمق تا   تعیین  رای . در ادامه(2شکل )

 رشود دوره طوعل در رشد رحله، مزصعل یا هاماه از ی  هر  رای ماخص ارتفا   ا سیلاب از ناشی خسار  درصد معیار

 راسواس ژهنوه سویل دینوعر کار ری اراضی حعضه استخراج گردید. سر   شده است(  یا  6ت که در جدول )اس گیاه

هوای مختلوف در هور کوار ری  ازگات مختلف جدا شده و مییا  عموق نب هور ژیکسول در دوره  ازگاوت ا دوره 

 وزار نوع   046های روستایی  راسواس ناوریه  عد جهت محاسبه خسار  ساختما  . در مرحلهشده استاستخراج 

 ارز  ماوخص، عموق در یو  خسوار  محاسوبه  ورای سر  و (4)جدل  شعدمی  رنورد ساختما  ارز  ا تدا نیرو

 .(2)شکل  شعدلحاظ می ضریب عنعا  ه عمق هما  درصد  رای  ه ساختما 

های مختلوف کوه حواوی دوره  ازگات در مختلف، ژهنه سیلاب هایکار ریحال  رای ارزیا ی خسارا  وارده  ر 

انتقوال داده شود.  ArcGIS ازویارنرم ه  RASTERزایل  صعر  ه HEC-RASساز  اشد از شبیهاطلاعا  عمق نب می

  اشود.  واقا ول اسوتخراج موی ریتأثهای تحت اطلاعا  ارتفا  عمق نب در تمامی ژیکسل ،GISهای  ا تعجه  ه قا لیت

زیور نب  هوایکار ری هوای مختلوف ندی دوره  ازگاتژهنه ،رستری هاینقاه اراضی  ا کار ری هاینقاه همرعشانی

(  ا تعجه  وه ارز  هور کااورزی و ر کار رهای زیر نب رزته )مسکعنی های وارده رزته ماخص شد. سر  خسار 

 .شده استمحاسبه کار ری 
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سازمان بیمه فدرال ) آبدر ارتباط با عمق  هاآنمعادله درصد خسارت برای نوع ساختمان و محتوای  -1 شکل

 آمریکا(

ب کشاورزی و آ عمق با ارتباط در هاآن محتوای و ساختمان نوعو  زراعی گیاهان برای خسارت صددر -1 جدول

 نون وزارت نیرو 961سازمان بیمه فدرال امریکا(. نشریه ) یمسکون

 مختلف یهاعمقدرصد خسارت برای  ماه نوع محصول نوع کاربری

X<0.6 X>0.6 

 کااورزی

 گندم

 01 1 مارس

 60 21 لینور

 40 30 می

 21 62 جع 

 34 20 جعلای

 0 4 او 

 1 6 سرتامبر

 0 4 اکتبر

 1 4 نعامبر

 ذر 

 0 0 لینور

 2 4 می

 60 22 جع 

 44 20 جعلای

 24 2 او 

 02 3 سرتامبر

 06 2 اکتبر

 3 --- نعامبر

 34 22 لینور جع 

y = -0.6623x6 + 7.8153x5 - 38.652x4 + 104.32x3 - 166.07x2 + 160.43x - 29.091

R² = 0.9996

y = 9.0274x6 - 104.78x5 + 477.99x4 - 1078.7x3 + 1220.7x2 - 562.57x + 84.291

R² = 0.9972

-4

16

36

56

76

96

116

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

درصد خسارت

درصد خسار  ساختما  درصد خسار  محتعا

Poly. ( (درصد خسار  ساختما  Poly. ( درصد خسار  محتعا)
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 مختلف یهاعمقدرصد خسارت برای  ماه نوع محصول نوع کاربری

X<0.6 X>0.6 

 00 03 می 

 34 26 جع 

 31 21 جعلای

 

 در کاربری کشاورزی و مسکونی های محاسبه شدهارزش پیکسل -5 جدول

 نوع کاربری
مساحت هر بنا )متوسط مساحت زیر 

 مترمربعپیکسل( 
 ارزش ساختمان )به میلیون تومان(

میلیون ) اتیمحتوارزش 

 تومان(

 31 63 611 مسکعنی

 کااورزی

  ارز  هر ژیک   ه تعما  

611 

 341111 گندم

 621111 ذر  

 211111 جع

 

 .9916 – 9955ایستگاه حیدرآباد در دوره آماری  روزانهمیانگین دبی  -6 جدول
 مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور سال 

0344 - 0304  62/1  40/1  10/0  11/4  60/24  20/32  41/24  23/02  26/0  42/0  66/6  41/1  

 

 
 آبریز دینور حیدرآباد حوضهمیانگین دبی ماهیانه ایستگاه  -9شکل 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ه 
زان

رو
ی 

 دب
ن

گی
یان

م
(

m
3

  )

1355-1396میانگین دبی روزانه ایستگاه حیدرآباد ، دوره آماری 



 شام و سی ۀشمار                                                   محیطی مخاطرا  و جغرازیا                                                                   46

 

 نتایج و بحث -9

کیلوعمتر از  21در طوعل رودخانوه دینوعر  وا طوعل  HEC-RASازیار  ا استفاده از نرم های ژایدارجریا  سازیشبیه

رودخانوه دینوعر در  وازه  .شوده اسوت سازیشبیهحدود سد انحرازی نازلیا  تا محدود شهر  یستع  در استا  کرمانااه 

شویب رودخانوه  . اشوددارای الگعی سینعسی موی ،از نظر الگعی و  عده است 63/0دارای ضریب انحنای  معردمطالعه

رسع ا  منفصولی  وا  واحد دشت دارای .کرده است عده است که در داخل دشت چمچمال جریا  ژیدا درصد  11002

هوای اطوراف رودخانوه دینوعر زمینو تمام گیرد شعد که  ر روی سازندهای قدیمی قرار میدیده می %2شیب کمتر از 

سونگی واحودهای  ازجن  رسع ا  کوف  سوتر رودخانوه  . عده است اغلب گندم، ذر  () یکااورزدارای کار ری 

شوعد می دیوده های رییدانوه نیویدشت ن رزتی و  عضی از وارییه معرد حثدر منطقه  ،شده استتاکیل  شیلی و مار 

 در سومت و شوعددر سودهای خواکی اسوتفاده می هوان گردد و محل استفاده های رییدانه میکه  اعث ایجاد مجمععه

و اختلاف ارتفوا  نسوبی  %24این واحد دارای شیب  ی  از  .است قرار داشتهاو رودخانه ارتفاعا  کعهستانی ژر راست

میویا  که  ا تعجه  وه جون  سوخت سونگی ن   یکنعاختامنه معازق  ا داین مناطق کعهستانی  است.متر  411 الاتر از 

مرز خروجی محودوده  ی ر رو ،درن ادیحایستگاه   اشد.زرسای  کم  عده و دارای رخنمع  سنگی تقریباً یکنعاخت می

و  011 ،01،41، 4، 3، 2هوای در دوره  ازگاوت ایلحظوهد ی حداک ر  وقرار داشته   ر روی رودخانه دینعرن ریی دینعر 

 ورای منطقوه هوای مختلوف سوازی سویل در دوره  ازگاوتشوبیه .(3)جدول  گردیده استسال از ن  استخراج  211

  وعده اسوتسال دارای نهنگ ملایمی  01و  4، 3، 2های ژهنه سیلاب در دوره  ازگات .شده استمحاسبه  معردمطالعه

ر تودر قسومت ژوایین .(4و  6شوکل )  وعده اسوتسریعی  نسبتاًسال  ه  عد دارای نهنگ  24های اما در دوره  ازگات

-از مراکی روسوتایی در دوره  ازگاوتو تعدادی  شده استتر ژهنه سیلاب گسترده ،رودخانه دینعر  ه علت شیب کمتر

متعسوب  وه ترتیوب در سواحل  طعر وه 4در دوره  ازگاوت  انود.سال در معرض مخاطره سیل قرار گرزته01و  4های 

اسوت و  متر گسوتر  ژیودا کورده 0111تا  211و ساحل سمت چ   411تا  211ژهنه گستر  سیلاب راست سمت 

متر در ساحل سمت چو  ژهنوه  0411تا  0111ل سمت راست و حمتر در سا 211تا  411سال  01در دوره  ازگات 

 (.4و 6شکل ) گستر  داشته است سیلاب
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 91و  5و  9 و1در دوره بازگشت رودخانه دینور  سیلاببندی پهنه نقشه -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چپ و راست در دوره  یهاکرانه:حد گسترش سیلاب در  ب

 سال 91و  5، 9، 1های بازگشت

 

 چپ و راست در دوره یهاکرانهالف:حد گسترش سیلاب در 

سال 91و  5، 9، 1های بازگشت  

 

سال 91و  5، 9، 1های چپ و راست در دوره بازگشت یهاکرانه:حد گسترش سیلاب در پ  
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ژواراهی و همکوارا ،  اشود )سال موی 24دوره  ازگات، دوره  ازگات  ترینمهم ا تعجه  ه تغییرا  نب و هعایی 

در  .داشوته اسوتگستر  سوریعی نهنگ های قبل نسبت  ه دوره  ازگات(. ژهنه سیلاب در این دوره  ازگات 2102

سوال  41در دور  ازگاوت و کیلعمتر رسیده است  4/2ه  ی  از ساحل سمت چ  حداک ر گستر  را داشته است و  

 (.4)شکل  کیلعمتر رسیده است 3/3 ه سال  011کیلعمتر و در دوره  ازگات  3 ه حدود 

 211و  011، 41ای هودر دوره  ازگاوت ه علت محودودیت تعژوعگرازی ژهنه سیلاب  ،معردمطالعهدر ا تدای  ازه  

گسوتر  هوای ژهنوه . وعده اسوتو در این  خ  سیلاب دارای  یاوترین عموق  سال نهنگ رشد کمتری داشته است

نیمورخ  ریتوأثکامول تحوت  طعر وهدر این محدوده زرم کانال و دشت سویلا ی  .شده است سیار  ه هم نیدی   لابیس

هوای و تفواو  دوره  ازگاوتو  ا تعجه  ه تعژعگرازی، گستر  عرضی زیوادی نداشوته  گرزته استعرضی دره قرار 

 ه علوت محودودیت  راستدر ساحل سمت   علاوه  ر ن (.4و  4)شکل  شعدمختلف از طریق ارتفا  نب ماخص می

ولی در ساحل سومت چو  ) وا تعجوه  وه شویب  نداشته استچندانی سیلاب گستر  )کعهستانی  عد (  تعژعگرازی

 24هوای مسواحت ژهنوه سویلاب در دوره  ازگاوت همچنین .رسیده استدشت چمچمال(  ه حداک ر گستر  خعد 

 وعده  مر و کیلعمتر 04/60معوادل  سوال 211و  22/66 معوادل سوال 011و  40/63 معادل سال 41، 36/61 سال معادل

سوال  211و  24/01سوال 011و 31/01سال  41، 01سال  24های دوره  ازگات  مییا  عمق نب در  ر ن علاوه. است

سال اغلب مراکی روستایی و  خ  شورقی شوهر  یسوتع   011و  41، 24های در دوره  ازگات . عده استمتر  02/01

 (.4و 4)شکل  انددر معرض مخاطره سیلاب قرار گرزته

 

 
 سال 51و  15دوره بازگشت  در نوریدبندی سیلاب رودخانه نقشه پهنه -5 شکل
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 111و 911 سیلاب رودخانه دینور در دوره بازگشتبندی نقشه پهنه -6 شکل

 

 

 

 
 

2000 3000 4000 5000

1260

1280

1300

1320

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n

 (
m

)

Legend

EG 200yr

WS 200yr

EG 100yr

WS 100yr

EG 50yr

WS 50yr

EG 25yr

WS 25yr

Ground

Bank Sta

.55 .67 .58

 

 الف

 ب

 پ

ه های چپ و راست در دورحد گسترش سیلاب در کرانه :الف

سال 111و  911، 51، 15های بازگشت  

 

های چپ و راست در دوره حد گسترش سیلاب در کرانه :ب

سال 111و  911، 51، 15های بازگشت  

 

 111و  911، 51، 15های چپ و راست در دوره بازگشت یهاکرانه: حد گسترش سیلاب در پ

 سال

 

8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400

1280

1290

1300

1310

1320

1330

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n

 (
m

)

Legend

EG 10yr

WS 10yr

EG 5yr

WS 5yr

EG 3yr

WS 3yr

EG 2yr

WS 2yr

Ground

Bank Sta

.55 .67 .58

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
1300

1310

1320

1330

1340

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n

 (
m

)

Legend

EG 200yr

WS 200yr

EG 100yr

WS 100yr

EG 50yr

WS 50yr

EG 25yr

WS 25yr

Ground

Bank Sta

.56 .64 .47



 شام و سی ۀشمار                                                   محیطی مخاطرا  و جغرازیا                                                                   42

 

 مختلف یهابازگشته گسترش سیلاب در دور مساحت پهنه -7 جدول

 مساحت پهنه سیلاب

 10/04 سال 2

 00/02 سال 3

 40/24 سال 4

 40/31 سال 01 

 36/61 سال 24

 40/63 سال 41 

 22/66 سال 011

 04/60 سال 211

 

 برآورد خسارت -1

اغلوب  هوای اطوراف رودخانوهنمایود، زموینداخل منطقوه روسوتایی عبوعر موی ازدینعر  ا تعجه  ه اینکه رودخانه 

 ا تعجه  ه اطلاعا  مر عط  وه کوار ری و   عده است مسکعنی –کار ری کااورزی دارای  ازجملهمختلف  هایکار ری

در منطقوه  وه دسوت   خ  کااورزی و مسکعنی(خسار  )های نامه گروهکه از طریق ژرس  یکااورزساختمانی و 

سویلاب و  وا  ریتوأثهای مختلف منطقه تحت و نیی اطلاعا  دیگر شامل زایل رستر عمق نب دوره  ازگات نمده است

نتوایج حاصول . شده استمحاسبه  کم  منحنی تا   عمق و خسار ، مییا  خسار  در  خ  کااورزی و مسکعنی

و  (درصود 21)، ذر  (درصود 11)شوامل گنودم  ا تعجه  ه اینکه کات غالب منطقه دهد که از این ژهوه  ناا  می

 2)جوداول  سال محاسبه گردیود 011سال و  41سال، 24مییا  خسار  در سه دوره  ازگات  است، (درصد 01)جع 

   (.01و  0و 

 ،مختلوف هوایکار ری  وه وارده  عود  وی خسوار  نموعدار  ا استفاده از هاساختما   ه وارده خسار   رنورد  رای

و علواوه  ور ن   وا تعجوه  وه نتوایج میویا   داده استرخ ساختما  خسار  مر عط  ه  خ    یاترین مییا  خسار 

درصد  یاوتر  وعده  24ساله متعسب  41درصد و نسبت  ه  11در حدود  ساله، 24ساله نسبت  ه  011 لابیسخسار  

 (.2و  1)شکل  شده است ناا  داده 01و  0، 2 ولاهای  رنورد شده  ه تفکی  در جدمییا  خسار . است
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در دوره  سیل احتمال با ارتباط در کل ارتسخ و گرفته سیل اراضیمیزان خسارت محاسبه شده  -8جدول 

 رودخانه دینور سال 15 بازگشت

 سال به )میلیون تومان( 15خسارت وارد شده در سیل با دوره بازگشت  بازگشتدوره 

 نوامبر اکتبر سپتامبر اوت جولای جون می آوریل مارس   ماه

 کااورزی

 1/0600 ---- ---- --- 2/1111 06661 02044 3/2211 6/2120 گندم

 4/000 ---- ---- ---- 3044 3030 4/422 6/22   ذر 

 1 ---- --- ---- 620 6/412 4/301 441 1 جع

 مسکعنی

خسار  

 ساختما 
1/02146 

خسار  

 محتعا
2/01264 

 24222 23400 23400 23400 34064 60143 34111 4/32642 24433   مجمع 

 

در دوره  سیل احتمال با ارتباط در کل ارتسخ و گرفته سیل اراضیمیزان خسارت محاسبه شده  -1جدول 

 رودخانه دینور سال 51 بازگشت
 سال به )میلیون تومان( 51خسارت وارد شده در سیل با دوره بازگشت  بازگشتدوره 

 نوامبر اکتبر سپتامبر اوت جولای جون می آوریل مارس   ماه

 کااورزی

 0/0440 ------ ----- ---- 1264 04022 03641 0124 2234 گندم

 200 ---- --- --- 6641 3620 401 1/01 -- ذر 

 1 --- --- ---- 432 1/420 2/360 426 -- جع

 مسکعنی

خسار  

 ساختما 
0/04424 

خسار  

 محتعا
6/03242 

 30226 20604 20604 20604 0/62361 60401 0/63021 30204 30130   مجمع 
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ره در دو سیل احتمال با تباطرا در کل ارتسخ و گرفته سیل اراضیمیزان خسارت محاسبه شده  -91جدول 

 رودخانه دینور سال 911 بازگشت
 سال به )میلیون تومان( 911خسارت وارد شده در سیل با دوره بازگشت  بازگشتدوره 

 نوامبر اکتبر سپتامبر اوت جولای جون می آوریل مارس   ماه

 کااورزی

 1/0411 ------ ----- ----- 6/2311 01123 0/06363 0412 2321 گندم

 2/261 ----- ---- ---- 4/4321 3/1330 4/134 04 ---- ذر 

 1 ---- ---- ----- 4/440 4/444 2/340 40/441 ---- جع

 مسکعنی

خسار  

 ساختما 
0/01400 

خسار  

 محتعا
1/04640 

 4/34042 1/36140 1/36140 1/36140 6/62312 2/44612 60606 3/66624 1/34630   مجمع 

 

 
 سال( 911و  51و  15دوره بازگشت ) مختلفهای یع میزان خسارت وارده شده در ماهتوز -7شکل 
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 سال رودخانه دینور 911سال و  51 نقشه عمق آب در دوره بازگشت -8 شکل

 یریگجهینت -5

امول ع وه دنبوال داشوته  اشود. عهوا یویرا از نظر خسوارا  دارا یریتعاند ععاقب چامگیم لیاز س یخطرا  ناش

 یو کاواورز ینیماننود شهرناو یانسوان یهواتیوزعال ایو اندازچام یتعانند  ه تعژعگرازیم سیل ۀطراخمۀ کنند دیتاد

اب لیسو محاسبه ژهنوهو جریا  ژایدار  ر اساس معادلا   یکیدرولیمدل ه  ی جادی ا هدف ا این ژهوه . مرتبب  اشند

 تعژوعگرازی و کوار ریو  یشناسوختیر، مانند های محیب طبیعیویهگی. شده استانجام  حعضه ن ریی دینعرمنطقه  در

را  لیسو ا یوو انتاوار جر سومیمکان ،شعد که ذاتواً رونودینظر گرزته م مخاطره سیل در در کنندهنییتعععاملی  عنعا  ه

کول منطقوه  باًیتقرو  الاتر  24 ازگات دوره در  لیس چمچمال دینعرهمعار مانند دشت  نیسرزم  یکند. در یکنترل م

کوم  ی مانینوگ اشود و ز ور داربیشها و دامنه قیکه کانال عم ییدر جاسیلاب  عمق همچنین .دشت را ژعشانده است

-جریوا  کمتور موی دسوتنییژاجریا   یاتر و در قسمت   الادستدر قسمت  یدر حال رهایمتغ نیاست. ا ادی، زاست
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سوال و  41، سال 24های  ازگات . ژهنه سیلاب در دورهشعدتر میگسترده دستنییژادر  شعد و در مقا ل ژهنه سیلاب

نتایج این ژهوه   ا نتایج سوایر محققوا   .گرزته استدشت چمچمال دینعر را در  ر  مناطق وسیعی ازسال اغلب  011

و همچنوین مهورورز و ( 0300)(، روستایی و همکوارا  0302) (، ژناهی و همکارا 0304) مختاری و همکارا  ازجمله

 هوای سویلاب محاسوبه و میویا  خسوار  حاصول ازژهنوه هوا،در تمامی این ژهوه  مطا قت دارد. (0300)همکارا  

-یدر نظور گرزتوه مو مبنا لیس  ی سال 24یل  ا دوره  ازگات ، ساز نظر خسار  شده استمخاطره سیلاب محاسبه 

ولوی سویل در دوره  ؛دهودرا تحت کنترل قرار موی یمیار  زراع تمام زیرا ؛دهدیناا  م تعجهیقا لشعد که خسار  

و  24 یهوالیسو کوهدرحالیاسوت،  کنترلقا ل اما ،دهدقرار می ریتأث  را تحت هایی از میارکمتر قسمت یها ازگات

علواوه  ور ن   وا تعجوه  وه  داده اسوت.تحت مخاطره قرار  ی روستایی و میار  را کاملاز مراک اریی سساله  011 و 41

 24سواله متعسوب  41درصود و نسوبت  وه  11سواله، در حودود  24ساله نسبت  ه  011 لابیسمییا  خسار   ،نتایج

اقوداما  در  تورینمهم جهت مودیریت و کنتورل سویلاب ضورور  دارد. یییر رنامهکه لیوم   عده استدرصد  یاتر 

تعاند استفاده از کار ری مناسب در ژهنه سیلاب  اشد در ایورا  مالکیوت حود  سوتر ها، جهت کنترل سیلاب میرودخانه

ن حودود ها تعیین ایونامهساله( در اختیار حکعمت جمهعری اسلامی است و طبق مقررا  این نیین 24)دوره  ازگات 

)حود  سوتر، دوره  ایورا  کوار ری یهاناموهنیینگوردد. در ای تعیین میهای نب منطقهنیرو و یا شرکت وزار تعسب 

، ماروط  ه ننکه همراه  ا سکعنت یا تعقف روزانه شهروندا  نباشد در اراضوی )حود  سوتر( مجواز ساله( 24 ازگات 

که مانعی در مقا ول جریوا  ننمایود  یزراعهای کااورزی نظیر غلا  سبییجا ، علعزه و هرگعنه کات است: استفاده

گ نظیور ژارکینو ایاسوتفاده صونعتی و تجواری و غیرسوازه از نظر اقتصادی  الا نباشد و علاوه  ر ن  هان  و خسار   ه

های متقاط  رودخانوه نظیور سازه جادیو ا نمایدمعقت و سکعی تخلیه  ار ماروط  ه اینکه مان  در مقا ل جریا  ایجاد ن

تعاند منجر  ه کواه  خسوارا  ناشوی  اشد که میمی ییکارهاراه ازجملهسدهای انحرازی و اسکله  رای مهار سیلاب، 

 از سیلاب گردد.
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