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 25/11/1399تاریخ پذیرش:  25/01/1399تاریخ دریافت: 

 چكیده 

ي  ابزار   ،یع ی طبمخاطرات    نیترو از جدي   یم یاقل  سیالب به عنوان رویداد   محیطیزیستمخاطرات  ارزیابی      

برنامه براي  توسعه  مناسب  در  ریزي  سكونتگاهپایدار  انسانی محدوده  محدوده    ن یا  است.   هاي  در  پژوهش 

به    تادارد    انیجر  غربدر جهت شرق به    و   ردیگ  یسرچشمه م   المیان  استااز غرب    که  خوشرودخانه گدار

  ساالنه   و  بودهبرخوردار    ییباال  يزیخل یس  تی از قابل  . این رودخانهانجام شده است  شود  ی م  یخاک عراق منته

فراوان محدوده  را  یخسارات  میبه  وارد  ایالم  سكونتگاهی  اکندهاي  از  هدف  بررس  نی.   یپژوهش، 

تحل  ی وگرافیزیف  ات یصصو)خیك یدرولوژیه آبر  دروگراف یه   ل یو  شناسا  (زیحوضه  منظور  خصوصیات    یی به 

رودخانه   یکانال اصل   رامونیپ  ییو روستا  يدر منطقه شهر   البیخطر س  پذیرهاي آسیبپهنه  نییتعرودخانه و  

 ر یارتفاع، تصاو  یرقوم   هاي مدل ،  سیالب  آماري  هاي داده اي،  کتابخانه  يهااز داده   فاده پژوهش با است نیا.  است

زمیننقشه ،  ارثگوگل   ،لندست و  توپوگرافی  ه  ... و  شناسیهاي  مدل  از    با  ،((HEC-1  ی كیدرولوژی در  استفاده 

  انجام  در هیدرولوژیست افزارهانرمترین ترین و علمییكی از دقیق  که (WMS)ي هیدرولوژيسازمدل  ستمیس

نتا است.  م  ج یشده  بررس  دهدی نشان  با  سازه  یکه  و    باعث رودخانه    رامونیپ   شهراصولی    ریغ  ياساخت 

  با   یالبیس  يها پهنه لومترمربعیک   19/3در اطراف رودخانه گدار خوش شده است و حدود  سیالب  خطر    شی افزا

اصل  ادیز  اریخطر بس کانال  اطراف  مقطع رودخانه سطح آب و سطح    12در    . همچنین است  کرده  جادیا  یدر 

س  یبحران مواقع  تالق  البیدر  هم  مال  کندی م  یبا  خسارات  باعث  جان  یو  توشودی م  فراوانی  یو  با  به   جه. 

  تواند ی ه و مشد  ییو شناسا  ک یقابل تفكبطور دقیق  ، مواضع پرخطر در شهر  در این مدل  شده   هیته   ي هانقشه

 . کندارائه  یتیر یمد يراهكارها  ،کاهش خسارات  و يشهر  يزیردر خصوص برنامه

 

 WMS،هیدرولوژی، رودخانه گدارخوش مدل ، هطرمخا ، یشهر البیس : گان کلیديهواژ
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   مقدمه
 زمینهه در پژوهشگران هایمهمترین دغدغه از آنها با رفتار چگونگی و طبیعی مخاطرات هوایی، و آب  تغییرات  سبب  به  امروزه      

بوده   یعیمخاطرات طب  نیترهممره مدر ز  البیس(.    1399:241باشد)مالزهی و همکاران،  می  بحران  مدیریت  و  محیطی  ریزیبرنامه
باعه    سهیالب،  (43:  1390  ،ی)محمهدگیردبهر مهی  در  یمهیمخاطرات اقلرا    ستمیقرن ب  یعیدرصد مخاطرات طب  86است و حدود  

 امروزه جوامع بشهری(.  2016:1شود)راشتینا،  خسارات و تلفات شدید فیزیک، اجتماعی، و اقتصادی در مناطق شهری و روستایی می
است که بسته  یاز عوامل متعدد  یناش  لیاندازه و تکرار س  داد،یاما رو  اند،رفتهیپذ  ریپذاجتناب  یارا به عنوان واقعه  یعیطب  دهیپد  نیا
ساختی و چهه (. موقعیت ایران چه از نظر مخاطرات زمین74:1389فر،  انیو ک  دواری)امکندیم  رییهر منطقه تغ  موقعیت جغرافیاییبه  
و  افتهدیاتفها  م رانیهدر ا  لیس  دادیرو  60در هر سال    نیانگیطور مب  .(34:  1385،ی)وهابسترولوژی حساس از نظر اقلیمی و هیدا
 یکی زیرزمینی آب منابع مصنوعی تغذیه و سطحی آبهای مهار در واقع  .(77:  1388زاده،  حی)ذبشماری داردبی  یتلفات انسان  نیانگیم
 باشهد)مهی کشهور  در  سهطحی  ههایروانهاب  شهدن  جاری  و  بارندگی  خصوصیات  به  توجه  با  آب  سازی  ذخیره  اساسی  راهکارهای  از

بها اعمهال  نههیبه  یبهردارجامع با هدف مهار، کنتهرل و بهره یهابرنامه نیدوت نیبنابرا(.  1399:2فیروز آبادی و همکاران،  ضیائیان  
: 1389و همکهاران،  یلیاسهت)او یضهرور یامنطقه یهاالبیس انیو طغ جادیدر ا  لیعوامل دخ  هیمتناسب با کل  ،یتیریاقدامات مد

توسهعه بشهمار  یهابرنامهه ازدارندهو از عوامل ب  یستیز  طیو مح  یمسائل جوامع بشر  نیتراز عمده  یکی  لیس  به بیانی دیگر  (.106
 یکیلهوژو ژئومورفو یشناسهنیزم ،یمهیاقل یههایژگیو ،یکیدرولوژیه یهابه واکنش  یدر هر منطقه بستگ  دهیپد  نی. وقوع ادیآیم

 و  (1393:50سراسکاوند،  یاست)اصغر  دهیچیو پ  ریمتغ  البیاز س  یناش  یریپذبی. آسباشدیمرتبط با آن م  یباالدست حوضه  ینواح
و   ی)بدرشهودیم  نییتع  لیس  دیباال در تول  لیپتانس  یو سپس مناطق دارا  ییشناسا  لیس  جادیو ا  دیعوامل تول  البیس  تیریمد  یبرا

از و شود که بیش از ظرفیهت حمهل طبیعهی مجهرای رودخانهه بهوده به هر گونه تراز جریانی گفته میل سی(.  1395:  144همکاران،
مناطقی که برای انسان بنابر این  (.  2014:138سازد)چادی و همکاران،  رودخانه سرریز کرده و اراضی کم ارتفاع مجاور را غرقاب می
 رتبدیل کرد، نباید برای توسهعه در نظههای امن  جبران ناپذیر به محیط  خطرآفرین هستند، در صورتی که نتوان آنها را بدون آسیب

از وقهوع   یدر کاهش خسارات ناش  ییبسزا  ریتاث  تواندیکه م  یتیریاز جمله اقدامات مد  .(55:  1389،یخیپور و شیگرفته شوند)شمس
 یها(. گسترش ساخت و ساز356:1396ن، و همکارا ینیاست)حس بالیخطر سهای متاثر از محدوده یبندداشته باشد، پهنه  البیس

بهوده،  یتوسعه شهر  زانیرو برنامه  رانیمدنظر مد  ربازیها، سواحل کم ارتفاع و دلتاها از دافکنهها، مخروطه رودخانهیدر حاش  یشهر
(. بها رشهد 15:  1393  ،یو عبهداله   یزیه)عزگرددیم  البیدر برابر خطر س  یجوامع شهر  یریپذبیآس  شیامر منجر به افزا  نیا  یول
و  یو ساز شهر  اختاند.گسترش سشده  دتریو شد  شتریب  یشهر  یدر نواح  هاالبیس  ها،رساختیو توسعه ز  جادیو ا  یشهرساز  عیسر
 هیهبزرگتر، تغذ یهایرواناب، دب شیقابل نفوذ باع  کاهش نفوذ آب حاصل از بارش، افزا  ریغ  ایکم و    یریسطوح با نفوذپذ  شیافزا

 و  تهرینعمهومی  از  یکی  هیدرولوژی  مطالعات  در.  (25:1373) موحد دانش ،شودیم  هایریرپذییتغ  شیو افزا  ینیرزمیز  یهاکمتر آب
 ایمحدوده از عبارت آبریز حوضه.  باشدمی  حوضه هیدرولوژیکی هایویژگی  بررسی و  آبریز حوضه  توجه، مورد های بخش  ترینمهم
 داشههته متفههاوتی مقیههاس توانههدمی و یابههدمی ادامههه دریهها طههرف بههه نهایتهها و اصههلی رودخانههه سههمت بههه آب جریههان آن از کههه
 دانهش  موحهد)داد  انجام  مختلف  های  باهدف  را  آبی  بیالن  دقیق  مطالعات  توانمی  که  است  محدوده  دراین(.  22:1388والیتی،)باشد
های جنگلی رژیم رودخانه  (، به بررسی مقایسه2003آندم).  شده است  یبررس  یادیز  پژوهشگرانتوسط    البیموضوع س(.  50:1373،

، تغییرات سرعت و عدد فرود را در این دو نوع رودخانهه HEC-GeoRASو الحاقیه    HEC-RASیر جنگلی با استفاده از مدل  و غ
ایجش بیانگر کارآیی باال ایهن مهدل بررسی قرار داده و تأثیر پوشش گیاهی بر رژیم و رفتار فیزیکی جریان را مقایسه کرد و نت  مورد
( در مطالعه خود با عنهوان کنتهرل 2014. استرانی و گریمالت )بود  لعه رژیم و سایر خصوصیات هیدرولیکی جریان رودخانهمطا  برای

ای کوچک تأثیر عواملی مانند خصوصیات حوضه، ای مدیترانههای دهانهانسانی در ژئومورفولوژی سیستمهای حوضه آبخیز و تعرض
( بهه بررسهی 2014بر روی تغییرات ژئومورفولوژی سیستم بررسی نمودنهد. مهانفردا و همکهاران)  ها راهای انسانی، و سیالبدخالت

بندی ی مستعد سیالب، از سه رویکرد شامل شاخص توپوگرافیک، طبقههامحدوده  استفاده از رویکردهای جغرافیایی برای تشخیص
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های خطهر سهیالب و نمودنهد. نتهایآ آنهها بهه تهیهه نقشهه  دوگانه خطی و روش هیدروژئومورفیک در رودخانه تیبر ایتالیا اسهتفاده
وادی موسهی اردن بهه بررسهی  انی در شهرهای ناگه ( به ارزیابی سیالب2015بندی مخاطره سیل منجر شده است. الحسنات)درجه

 100و  75، 50، 25های های خطر را نیهز بهرای دوره بازگشهتهای احتمالی، محدودهآنها پرداخت و عالوه بر تعیین بزرگی سیالب
ای از فنهون های ژئوماتیک ابهداعی از مجموعههبه بررسی تحلیل مدلسازی سیالب از طریق روش  (2015سال مشخص نمود. زازو)

( بهه 1398رسهتمی و کهاظمی) سازی سیالب اسهتفاده نمهود.های فضایی و ارتفاعی برای بررسی مدلو اطالعاتی و دادهژئوماتیک  

مؤثرترین عوامهل در بهروز  پرداختند و بیان کردند   GISو AHP روش از استفاده با ایالم شهر محدوده در سیالب خطر بندیپهنه

بهاقالنی و  .باشهد ،ارتفاع و کاربری اراضهی مهی CN ترتیب شامل فاصله از مسیل، ضریبدر منطقه مورد مطالعه به سیالب خطر 
 مهدلر ایهالم پرداختنهد و بیهان کردنهد در حوضهه آبخیهز شهه  ( به شناسایی عوامل موثر بر بروز سیالب شههری1398همکاران)

SWMM مدل میتهوان بهرای طرحههای مهدیریت  را دارد و از اینالم شهری در شهر ایا البسازی سی دقت مورد نیاز برای شبیه
که از شهر  رودخانه گدار خوش محدودهپژوهش  نیا در د.رواناب شهری و طراحی شبکه جمعآوری و دفع آبهای سطحی استفاده کر

سهیالب ایهن  گذشهته یهادر سهال کهیبطور انتخاب شده است.  ،خیزی بااللیت سیلبقا  به دلیل  گذردیمنطقه م  یو روستاها  المیا
 یفضهاها ،یشههر یهارساختیبر ز یادیخسارات ز هیمتر مکعب بر ثان2160 یدب 07/08/1394  لیسره آمیز بوده و  مخاط  رودخانه
 یبنهدنهو په  ههاتیقابل ارزیهابیمنطقهه این مخاطره در  تیبا توجه به اهماست. ( وارد کرده یشهر-ییتا)روسیارتباط  یهاسبز، راه
 کند.را ایجاب میپژوهش  نیضرورت اهای انسانی ریزی سکونتگاهبرای برنامه لیمتاثر از سپذیر آسیپمناطق 

 

   ژوهش روش پ
شناسهی، داده ههای های زمینهای حاصل از نقشههمنابع تصویری شامل داده  ،ایدر این پژوهش ابتدا از اسناد و منابع کتابخانه     

متر استفاده شده است. بدین منظور بعد از تعیین حدود 10ارث و مدل رقومی ارتفاع ای لندست، تصاویر گوگلاقلیمی، تصویر ماهواره
محاسهبه شهده اسهت تها  WMS وسط نرم افهزارتهای فیزیوگرافیک حوضه آبخیز ترین ویژگیحوضه آبریز در منطقه برخی از مهم
، محاسهبه دبهی پیهک، محاسهبه حجهم روانهاب زیرسهطح SCSروشمحاسبه زمان تاخیر بهه شناخت مناسبی از حوضه بدست آید.  

باشهد. ایهن مهدل هیدروگراف، محاسبه زمان اوج زمان شروع و پایان سیالب ومقادیر دبی ایجاد شده در زمان های ذکهر شهده می
شهد،  SCS اقدام به استخراج هیدروگراف واحهد 6/8/94های رویداد سیل با استفاده از داده شود.می محاسبهWMS افزار توسط نرم

تعیهین 100دقیقه و برای تعداد فواصل قائم هیدروگراف مقدار 5فاصله زمانی  HEC-1 بدین منظور برای برآورد هیدروگراف در مدل
مساحت حوضه، متوسط بارنهدگی سهاالنه )میلیمتهر(، شهماره  SCS احدروگراف وبرای هید WMS-HEC-1مدلشده است. ورودی 
کهه بهرای  SCSواحهدوگراف باشد و خروجی مدل هیهدرهای زمانی)ساعت( می، مقادیر رواناب یا بارش در بازه(CN)منحنی حوضه

 دقیقه شبیه سازی شده است.  3000
ز سهیل و مشهخص طوح عمق و ارتفاع آب و تعیهین مسهاحت متهاثر ابندی سیالب و تعیین سپژوهش به منظور پهنه سپس در این
استفاده شده ، مدل مفهومی شبکه شماتیک و هندسی  HEC-RAS- WMSمدلهای خطر سیالب در محیط شهری از نمودن پهنه

متر وتصویر  10ی با قدرت تفکیک مکان (DEM) ابتدا با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی :است. مراحل انجام مدل به شرح زیر است
و سهواحل )حدود رود از ساحل چپ تا راست آن( خط اصلی رودخانه  شامل ای اقدام به استخراج خصوصیات فیزیکی حوضهماهواره

های حوضه، موقعیت مقاطع تعریف آبراهه)شامل  شده است. سپس به ایجاد مدل مفهومی GIS و WMS زارراست و چپ در نرم اف
ته شده است. مقهاطع عرضهی بخهش های کناره پرداخها، و جنس زمین(، خط مرکزی و قوسقعیت کنارهها، موعرضی روی آبراهه

رضی نیاز اسهت. بهرای اسهتخراج مقهاطع عرضهی از خطهوط باشد و حداقل در هر آبراهه به دو مقطع عمهمی از مدل مفهومی می
ماتیک نیز نموداری از مدل مفهومی است و یک مهدل منحنی میزان نواحی که دارای خط القعر هستند استفاده شده است. شبکه ش
ل موقعیهت د که در این قسمت مدل مفهومی کهه شهامدهعددی از مقاطع عرضی را که در هر آبراهه برآورد شده است را نشان می

. های کناره، و بافت زمین است به صورت یک مدل عددی برای مقاطع عرضهی تبهدیل شهده اسهتها، خط مرکزی، پوششآبراهه
ههای داخهل از جدول مانینگ الزم است تها اطالعهات کهافی ازکهاربری زمینبرای کاربری اراضی  های عددی  جهت استخراج داده

 .(1شه کاربری استفاده و ضرایب مانینگ استخراج شد) جدول شماره حوضه را برآورد کنیم بدین منظور از نق
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ت جریان: ضرایب مانینگ براي کاربري، وضعیت خاک، وضعی1جدول   

 نوع کاربري 
 
 

ضریب 
 مانینگ 

مزارع 

 کشاورزي 

مناطق  باغ 

 روستایی

بدون   رودخانه 

پوشش  

 گیاهی
04/0  12/0  08/0  03/0  02/0  

 (105:1387)اکبرپور و همکاران، منبع :                                    
 

بیان کرد باید  های سه  به عالوه داده HEC-RAS شده توسط های مقاطع عرضی استفاده  فایل هندسی شامل داده   همچنین 
های  در طرح HEC-RASافزارنرم   HEC-RAS اجرای مدل  .شوداز شبکه شماتیک تهیه می  کهباشدبعدی زمین مرجع شده می

ها، بررسی وضعیت جریان و اشل در ابتدا و انتهای بازه-مهندسی رودخانه ازجمله تهیه پروفیل سطح آب، تعیین منحنی دبی
(. اجرای این  63:  1385غفاری و همکاران،  گیرد)ندی سیل در شرایط مختلف ساماندهی رودخانه مورد استفاده قرار میبپهنه

آبراهه برای  مرزی  شرایط  و  جریان  تعریف  شامل  عمقبرنامه  محاسبه  برای ها،  جریان  توزیع  موقعیت  جهت  و  نرمال  های 
پروفیل شمحاسبه  و  جریان  تعریف  برای  است.  سرعت  سیالب  های  برای  پیک  دبی  عدد  مرزی  دبی   07/08/1394رایط 

متر از سطح دریا که پارامترهای   385واقع در استان ایالم با ارتفاع ایستگاه هیدرومتری تخت خان  نیه درمتر مکعب بر ثا2160
می ارزیابی  را  گدارخوش  استکند  رودخانه  شده  نرمالبرای محاسبه عمق  .برآورد  مرزها   HEC-RAS های  بادر  ال به شیب 

مقدار   مقدار    0124/0دست  دست  پایین  شیب  فو     0088/0و  نیز  جریان  توزیع  موقعیت  جهت  است.  شده  داده  اختصاص 
بحرانی در نظر گرفته شده است. در مرحله پایانی مدل برای اجرای تحلیل جریان ماندگار محاسبه شده و نتایآ به صورت فایل 

ابیانگر تعداد مقاطع    آنها. تعداد این نقاط و  صورت گرفته است   اضافه شده و تحلیل نهایی WMS جدا به   ست کهیعرضی 

HEC-RAS  یابی به دقت بیشتر برای تولید  به کمک آن ارتفاعات سطح آب را محاسبه کرده است. در این مرحله برای دست
به همراه خط مرکزی و قوس ارتفاع سطح آب  نقاط پراکنده  متری درون یابی  20اصله  های مقطع عرضی با فنقشه سیالب 

های بحرانی و تحت تاثیر سیالب در منطقه تهیه شده است و  با تعیین محدوده  های همه مقاطعشده است. در نهایت نقشه
  ارائه شده است. ریزی شهریمدیران برنامهبرای پذیر از خطر سیالب شناسایی مناطق آسیبهای نقشه 
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 ههایکوه به شمال ایالم از. است واقع شده  المیو عرا  در استان ا رانیکشور در مرز ا  یمرز  یهااز رودخانهخوش    گدار  رودخانه  

 شهود.می منتههی جنهوب تهرین( درکبیرکهوه )بلنهد کوه رشته نهایتاً و قالقیران کوه  به  غرب  از  و  شلم  هایکوه  به  شر   از  چیر،شنه
 دهیهو تلخهاب واقهع گرد ریکنجانچم، کنگ زیسه حوضه آبر نیمربع ب لومتریک 1202معادل  رودخانه با سطح حوضه  نیا  زیحوضه آبر
محهدوده مهورد پهژوهش در  متهر از سهطح دریاسهت. 2453متر از سطح دریا و بیشهترین ارتفهاع  161کمترین ارتفاع حوضه    است.

 رودچوار تنگ گراب و گهالل یرشاخه اصلارد. رودخانه از سه سقرارد عرض شمالی 33 26 59طول شرقی و  45 51 57  مختصات
سارد به رودخانه گدارخوش چم  یروستا  یوالو در ح  افتهی  انیغرب جرها به سمت جنوبسرشاخه  نیشده که پس از الحا  ا  لیتشک

تنها در  شده است و  لیپراکنده تشک  اهانیو گ  یشیفرسا  یهاغیت  ،یماهورتپه  یهانیرودخانه از زم  زیحوضه آبر  شتریمشهور است. ب
و   وسهنیم  همتعلق به دور  یآسمار  یهاسرچشمه رودخانه از سنگ  .باشدیم  یمیمال  بیش  یاز دشت دارا  ییهامرز، قسمت  یکیزدن
و تنهگ  کیهبار یههارودخانهه، دره ترنییپها یها. در قسهمتباشهدیم نیبا سهاختمان زمه  یرودخانه مواز  ریبوده که مس  گوسنیال

 .(2،1393و همکاران، یاست)رمضان ریرودخانه در فصول مختلف سال متغ یآبده زانی. مندکنیتر را قطع منرم یهاسنگ
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 : نگارنده()منبع منطقه ییایجغراف تی:موقع1شکل

 

   و بحث هایافته
 بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبخیز

 WMS توسط نهرم افهزار زیحوضه آبخ کیوگرافیزیف یهایژگیو نیتراز مهم یبرخ (2شماره)شکل زیحدود حوضه آبر نییبعد از تع

 .باشدیم ریبه شرح ز 2که در جدول و مورد تحلیل قرار گرفته است،محاسبه 
   

 حوضه  یكیوگراف یز یف اتی خصوص. 2 جدول
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53/59 24/36346 46/0 1098/0 71/4 66/9606 0192/0 79/2985 17/11763 0255/0 89/56 
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 ()منبع : نگارندهرودخانه گدارخوش زی: حوضه آبر 2 شکل

 
مربهع   لهومتریک53/59حوضهه    ایهن  . مساحتدهدیقرار م  ریرا تحت تاث  دروگرافیشکل ه  حجم رواناب و  ،یدب  مساحت حوضه-1  

 .کوچک بودن حوضه آبخیز است انگریاست، که ب
 کیهتوپوگراف  طیمحه،  کنهدیمجاور جهدا مه  یهاحوضه را از حوضه  کیشودکه  می  گفتهآب    میحوضه به طول خط تقس  طیمح-2 

 برآوردشده است. لومتریک81/45حوضه مقدار
 البیحهداکرر سه  یباشهد، دبه  کسهانی  یکهیزیف  طیدارد. اگر تمام شرا  ریتاث  لیس  رافدروگیه  و  یرواناب سطح  شکل حوضه بر-3 

اساس عامهل شهکل   نیتر است. براگرد کوتاه  یهازمان تمرکز در حوضه  رایاست، ز  دهیکش  یاز حوضه ها  شتریب  ردگ  یهادرحوضه
 یالبیاحتمال س  بیضر  نیا  .تراستدهیباشد حوضه کش  کی  از  شکل حوضه کوچکتر  بیاست هر چه ضر  46/0حوضه برابر است با  

تر ممکن است در معرض باران شکل کوچک باشد کم  بیضر  یکه دارا  یزیآبخحوضه    رایز  دهدیرودخانه را نشان م  انیشدن وطغ
 ببارد کسانیسطح حوضه آن  یبرتمام ردکهیقرار بگ دیشد

. ردیهگیمورد مطالعهه قرارمه  انیبه جر  زشیر  لیتبد  ژهیبه و  زیآبخ  کیدرولوژیمربوط به رفتار ه  یهایابیجهت ارز  زیآبخ  بیش-4  .
 ،یسهطح انیهبا مقهدار نفهوذ آب، جر  دهیچینسبتا پ  یمهم ول  یارابطه  و  ها داردحوضه  کیدرولوژیه  یهابر واکنش  یادیاثر ز  بیش

اسهت کهه زمهان  یملعوا نیتراز مهم یکی  بی. شداردرودخانه    یدر دب  ینیزمریز  یهادخالت آب  مقداربه    تیدر نها  رطوبت خاک و
 .برآورد شده است1098/0حوضه مقدار  بیش ،کند یدر رودخانه کنترل منیز تمرکز را  ایو زمان تراکم  یسطح انیجر
 کیکه مقدار آن هرچه از عدد    یارهیحوضه دا  کیاز    زینشان دهنده انحراف شکل آبخ  قتیدرحق  بیضر  نیا  ،یفشردگ  بیضر-5 

اسهت(. مقهدار 2.5تها  1.5حهدود  دهیکشه  یهاحوضه  یبرا  بیضر  نی)اافتیخواهد    یتردهیحالت کش  بزرگتر شود حوضه  یعنیدورتر  
 دروگرافیهوه انیهجر یبهر رو بیضهر نیهدارد ا دهیکه حوضه حالت کش است نیا انگریاست و ب 71/4در حوضه   یفشردگ  بیضر
 .(33:1389دوار،یخواهد داشت)ام یکل از باران اثر یناش
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 .متر است 66/9606آبراهه اصلی در حوضه طول  .ی از عوامل مهم در تعیین زمان تمرکز حوضه استطول آبراهه اصلی یک-6 
 .مقدار کمتری دارد0255/0و بیشترین شیب جریان  1098/0برآورد شده است که از شیب حوضه 0192/0شیب مرکز جریان -7
 متر است. 79/2985متوسط فاصله جریان از ورودی حوضه برابر با - 8
 .تر استم 17/11763شترین فاصله جریان از ورودی حوضه برابر با بی-9 
کمتر است و مشخص کننده این نکته است   1098/0که این مقدار از شیب حوضه    0255/0بیشترین شیب جریان برابر است با  -10

 اند.که بیشترین جریانات حوضه در شیبی کمتر از شیب کل حوضه جریان داشته
بها توجهه بهه بررسهی خصوصهیات  .متراسهت 89/56رابهر بها بفاصله از مرکز ثقل تا آبراهه در نهرم افهزار   محاسبه شده  مقدار-11 

 فیزیوگرافی حوضه و تحلیل آن پس از شناخت نسبی حوضه، اجرای مدل هیدرولوژی انجام شد.
 

 استخراج هیدروگراف و اجراي مدل هیدرولوژي
 HEC-1 مدل یورود یمنظور برا نیشد، بد SCS واحد دروگرافیقدام به استخراج ها 6/8/94 لیس دادیرو یهادادهاستفاده از با   

 یشماره منحن و متریلیم791ساالنه  یمتوسط بارندگ شده است. همچنین محاسبه مساحت حوضه WMS 1/9با استفاده ازنرم افزار 
سهاعت  48 یبهرا SCS واحد دروگرافیه تیشد. در نها نییتع 75حوضه مقدار  یهاخاک کیدرولوژیباتوجه به گروه ه CN حوضه

روانهاب  انیجر نیشتریبدر حوضه ما  1555  ی  قهیدر دق  3با شکل    مطابق  .استخراج شد  لیس  دادیرو  1  یبرا  قهیدق  3000معادل با  
ن خهاتخت سهتگاهیدر ا 7/8/94 خیدر تهار البیسهسهاعت اول  25در  مقهدار    نیکه ا  باشدیم  هیمتر مکعب بر ثان2160که    میرا دار

 13در  یکهیوقفهه  دوکهه بها  باشهدیدر بارش م رینشان دهنده نفوذ آب و تاخ  دروگرافیه  ینزول  یهاحالت.  باشدیرودخانه چوار م
کهه  دههدیرا نشهان م دروگرافیهه یبهازو ینزول  ریاست که س  2000  قهیدر دق  یگریو د  800  قهیدر دق  البیساعت اول شروع س

 .باشدیو ...( م ریبا ،ی)کشاورزهاطراف رودخان یهانیآب در زم و نقوذ یبارندگ  افتنی انیاز پا یحاک
 

 
 )منبع : نگارنده( SCSواحد حوضه دروگراف ی: ه 3شکل 

-نقشه  هیته  یبرا ابتدا wms رودخانه گدار خوش با استفاده از نرم افزار  البیس یهامحدوده تعیین  یبرا هیاز انجام مطالعات پا بعد
. (4)شکل شمارهمشخص گردید محدوده 4رودخانه گدارخوش در  یبر رو یمقطع عرض 40تعداد  ایهیو خطر ناح یریپذبیآس یها

از    یحاک  یانسان  یسکونتگاه ها  ی کیدر مقاطع مختلف رودخانه در نزد  یعرض  لیپروف  یهاپالت  مرخین  تیوضعپس از اجرای مدل  
در    40و    39،  38،  37،  36،  35،  29،  27،  21،  16،20،  2  عمقط   یهاپالت  ب یترت  نیآب است. بد  یو سطح فعل  ی سطح بحران  یبرابر

 .خطر هستند یبحران یهامحدوده
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 )منبع : نگارنده(  یرودخانه و مقاطع عرض تینقشه موقع : 4 شکل

 

 

 آب  یو بحران یبا عمق و ارتفاع سطح فعل  یمقاطع عرض يهاپالت .3جدول 

شماره پالت  

 مقطع عرضی

ارتفاع مقطع 

 عرضی 

شیب مقطع 

 درجه( ) عرضی

ارتفاع سطح  

 فعلی آب )متر( 

ارتفاع سطح  

 بحرانی آب)متر( 

عمق بحرانی  

 آب )متر( 
2 1337 2 27/1337 27/1337 99/4 

16 1271 8 14/1271 14/1271 94/3 

20 1250 13 50/1250 50/1250 5/4 

21 1251 6 31/1251 31/1251 65/6 

27 1219 15 05/1219 05/1219 57/4 

29 1213 7 33/1213 33/1213 81/3 

35 1194 12 57/1194 57/1194 64/5 

36 1191 21 73/1191 73/1191 98/5 

37 1190 13 74/1190 74/1190 74/6 

38 1181 18 20/1181 20/1181 2/6 

39 1182 7 17/1182 17/1182 27/5 

40 1185 7 19/1185 19/1185 99/3 
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جدول    با  به  بحران  نیشتریب  3توجه  سطح  ب   یخطر  ترتآب  مقطع    بیه  عمق  37در  شماره    74/6با  شکل  مقطع  5متر  با   21، 
متر،   64/5با عمق  35متر، مقطع    98/5با عمق  36، مقطع  7مترشکل شماره    2/6با عمق    38، مقطع6متر شکل شماره    65/6عمق
عمق  39مقطع   مقطع    27/5با  مقطع    99/4با عمق  2متر،  مقطع    57/4با عمق  27متر،  عمق    20متر،  مقطم  5/4با  با    40ع  تر، 
  ( 5،6،7)هایدر شکل  21و    38،  37نمودار مقطع    .متر قرار دارد  81/3با عمق  29متر، مقطع    94/3با عمق  16مترمقطع    99/3عمق

 مشخص شده است. 

 

 
 )منبع : نگارنده(رودخانه گدار خوش یبر رو 37شماره   یمقطع عرض :5شکل

 

 
 )منبع : نگارنده( خوشرودخانه گدار يبر رو 21شماره    یمقطع عرض :6 شكل

 
 )منبع : نگارنده( رودخانه گدار خوش يبر رو 38شماره    یمقطع عرض :7 شكل

 
در    رودخانه  دو ساحل  باشددارد، با توجه به شکل بستر رود اگر بستر باز    یاریبس  ریتاث  البیبستر رودخانه در پخش س  نوعهمچنین  
که دو ساحل رود در    ییدر بسترهااما    .شودی پخش م  یشتریف در شعاع بدارند. اما آب از اطراقرار  نسبت به هم    یشتریفاصله ب

کمتر کمتر  یفاصله  آب  عمق  دارند  باست،    قرار  شعاع  در  اطراف  از  آب  م  ی شتریاما  هیدرو  شکل    بیترت  نیبد.  شودیپخش 
  توان ی خواهد داشت که م  ریتاث  یدر دو طرف ساحل رودخانه اصل  البیدر پخش س  یعیبستر رودخانه به صورت طبژئومورفولوژیکی  

وقوع    یفراوان  و در جهت کاهش خسارات در نظر بگیریم.  را کنترل  مهمعامل    نیا  البیپخش س  تیر یو مد  یدارزیآبخ  اتیبا عمل
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و   یو تلفات جان  ردی ار گادواری و مخرب قر  هایالب یباع  شده که اکرر مناطق کشور در معرض تهاجم س  ریاخ  سالدر چند    لیس
ها جنگل   بیتخر  ن،ی برداری از زمبرای بهره  زییرهمراه با ضعف برنامه   تیجمع  شی. افزاابدی  ش یافزا  ریینحو چشمگبه    لیس  یمال

تر به طرف  عینفوذ کرده و سر  نیتری به زمآب کم  ز،یهای آبخه ضنفوذ سبب شده تا در حو  قابلر یسطوح غ  سعهتو  زیو مراتع، و ن
قرار   بیآس  مخاطره مورد  نیاز ا  تریش یشده و افراد ب  تری و ناگهان  تردیتر، شدفراوان  هال یس  جهیکند، در نت  دای پ  انیدست جر  نییپا
 .گیرندمی

 
 )منبع : نگارنده( 1خطر در بازه شماره یهاپهنه تی:موقع 8شماره  شکل

 
 ی هات. محدودهشده اس  میترس  ی مقطع عرض  10بازه هرکدام در    4محدوده رودخانه گدارخوش در    ، دهدنشان می  4نقشه شماره  

رودخانه در سواحل سمت   یدر اطراف کانال اصل یشهر ی هایکاربر ( بیانگر اینست که 1محدوده ) 8خطر در نقشه شماره  یاحتمال
با وقوع س  رارچپ و راست کامال در معرض خطر ق به همراه دارد  یادیز  یخسارات مال  لیدارد و  و سطح آبگرفتگی و تخریب  را 

دسکونتگاه انسانی  استای  زیاد  بسیار  بازه  این  شماره  ر  نقشه  م  زین(    2محدوده  )  9.  مس  دهدینشان  از   یها یکاربر  ریرودخانه 
 یزیخل یخطر س  یهادر سمت راست کانال در محدوده  ی کشاورز  یهان یو مراتع و باغات و زم  یت چپ کانال اصلدر سم  یشهر

 3محدوده  در)  10شماره    شکل  .شویمنزدیک می  یکم خطر  یهادوده  به مح  میریگیفاصله م  یاصل  نالقرار دارند و هر چقدر از کا
 4محدوده  )  11شکل شماره    تایو باغات را متاثر کرده است و نها  یکشاورز  یهان یمراتع و زم  شتریخطر ب  یهاپهنه  دهدینشان م(
داشت در مناطق با خطرخیزی و    ان یب  دی. بادهدی و جاده را در معرض خطر قرار م  یارتباط  یهارودخانه وارد دشت شده است و راه(
سکونتگاه  بآسی تمرکز  باال،  ارزشپذیری  بودن  دارا  همچنین  و  فعالیتی  و  جمعیتی  شدید  تراکم  با  اکولوژیکی  های  عظیم  های 

باالی  های با خطر  سازد. به عالوه، توجه به موقعیت پهنهها و اکوسیستم ویژه آنها ارزش توجه به این مطالعات را افزون میجنگل
می نشان  مجمو محیطی،  در  که  حاشیه    عدهد  مناطق  ناحیه،  مرکزی  سکونتی  و  فعالیتی  متمرکز  محور  بر  افزون  طبیعی،  عوامل 

 ها هستند، درمحدوده مناطق با آسیب پذیری محیطی قرار دارندهای متراکم و مراتع که در معرض بیشترین تغییر کاربریجنگل
دراین رودخوقوع سیالب نشان میهای گذشته  از محدانه  باید  به شدت  و  ودهدهد که  برای ساخت  رودخانه  این  پذیر  های آسیب 

 .سازهای سکونتگاهی دوری کرد
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 )منبع : نگارنده( 2خطر در بازه یهاپهنه تی:موقع 9شماره  شکل

 
 )منبع : نگارنده(3 خطر در بازه شماره یهاپهنه تی:موقع10شماره   شکل
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 )منبع : نگارنده(4خطر در بازه شماره  یهاپهنه تیموقع :11شماره   شکل

 
است. نتایآ آورده شده    متر  بر حسب  در معرض خطر برحسب عمق آب  یالبیس  یهامجموع مساحت پهنه  4  در جدول  همچنین
،  تر  م  3متر بیشترین مساحت را در حوضه دارد و بعد از آن عمق    2های مورد خطر سیالب با عمق آبگرفتگی  دهد پهنهنشان می

  گیرد. متر را در بر می 5متر و 4متر ، 1

 

 الب یخطر س يهامساحت پهنه.  4 جدول

هاي خطر به )کیلومتر  مساحت پهنه 

 مربع( 
 عمق آب به )متر( 

6437/0 1 

1077/1 2 

7931/0 3 

5907/0 4 

0623/0 5 

       گیري نتیجه

س  یناش  یر یپذبیآس  یهانقشه  مناسب  تواندیم  البیاز  خطر    یبازتاب  مواقع  در  خسارت  برآورد  برای  از  و   یاجتماع  تیوضعرا 
ا  یاقتصاد باشد  المیشهر  س  یهامحدود  یریپذب یآس  یبندمنطقه   نیهمچن.  داشته  و  رواناب  برابر  در  شهر  رودخانه    الب یمختلف 

  بازتاب   تواندمی   سیالب  از   ناشی  پذیریآسیب  هاینقشه   .و کنترل بحران داشته باشد   تیریدرمد  ینقش موثر  تواندگدارخوش می
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  بندی منطقه  همچنین.  باشد  داشته   ایالم  شهر  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  برای   را   خطر  مواقع   در  خسارت  برآورد  از  مناسبی
  کنترل   و  درمدیریت  موثری  نقش   تواند-می  گدارخوش  رودخانه  سیالب   و  رواناب  برابر  در  شهر  مختلف  هایمحدود  پذیریآسیب
 . باشد  داشته بحران

 پهنه بندی مخاطره سیالب رودخانه گدار خوش :12شکل شماره 

 انیجر  نیشتریب  7/8/94  خیدر تار  البیساعت اول س  25در   رودخانه گدارخوش  واحد  دروگرافیو ه  یدرولوژیبا توجه به مطالعات ه
  وکه با د  باشدیدر بارش م  رینشان دهنده نفوذ آب و تاخ  دروگرافیه  ینزول  یهاو حالت  میرا دار  هیمتر مکعب بر ثان2160رواناب  
اطراف رودخانه    یهانیو نقوذ آب در زم  یارندگب  افتنی  انیاز پا   یاست که حاک  2000  قهیدر دق  یگریو د  800  قهیدر دق  یکیوقفه  
تع  است، از  ا  البیس  میحر  نییاما پس  تراکم جمع(    1محدوده  )رودخانه در    نیدر  از  است، کاربر  ییباال  یتیکه    ی های برخوردار 
از   سیالب  خطر  یها که محدوده  3و    2در منطقه شماره    مورد تهدید سیالب هستند.(  هارساختیو ز  یانسان  یهاه )سکونتگایشهر

زم مراتع م  یکشاورز   یهان یباغات،  گ  ان یب  دیبا  گذرد،یو  قبیل کمبود پوشش  از  بهره    ، یاهیداشت وجود عواملی  و  قطع درختان 
مال مدیریت صحیح  های جنگلی و روستایی، عدم اععایت نکردن اصول فنی در نگهداری جادهها، ربرداری های بی رویه از جنگل

بهره  از منابع موجود سبب شده است که هر ساله خسارتو  بر سکونتگاه برداری غیراصولی  انسانی و  ها و فعالیتهای زیادی  های 
گذرد و تخریب آنها در  می  یارتباط  یهاها و راهجادهب از  های با خطر سیال پهنه    زین  4منابع طبیعی تحمیل شود و محدوده شماره  

را دچار مشکل می اساس  جهیدر نت  کند.مواقع بحرانی دسترسی و کمک رسانی  دشت، کنترل   البی س  تیریها در مدگام  نیتری از 
جهت برنامه    البیبندی سهمان پهنه  ا یدشت    البی س  قیمرزهای دق  نییو تع  ل یس  مه یحق ب  نییتع  ل، یخسارات س  نیتخم  ل،یس
مد  یطیمح  یزیر است  تیریو  الگو  همچنین  .مخاطرات  از  سازها  یاستفاده  و  ساخت  توسعه  کنترل  و  در    یشهر  یمناسب 

در کاهش خسارات   تواندیشهر در محدود خطر م یاصول ری و غ هیرویاز گسترش ب یریجلوگ نی رودخانه و همچن می حر یهامحدوده
 . داشته باشد ییبسزا ریتاث
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