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استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران

منصور جعفربیگلو
دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران

فاطمه گراوند
کارشناس ارشد هیدروژئومورفولوژی دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران

( تاریخ دریافت -1394/8/25 :تاریخ پذیرش)1394/9/25 :
چکیده
در میان همۀ مخاطرات طبیعی در کشور ،با توجه به آمارهای ثبتشده و مشااهدات ،سای از مخار تارین
آنهاست و بیشترین فراوانی وقوع را نیز داراست .برای پیشبینی دامنۀ خسارات سای در شارای مختلا و
توجیه اقتصادی و اجتماعی برنامههای کنترل و مهار سی  ،پهنهبندی خطر سی بارای دورههاای بازگشات
مختل ضرورت دارد .در حوضۀ رودخانۀ کشکان واقع در استان لرستان ،با توجه به اینکه روساتاها ،اراضای
زراعی و تأسیسات احداثشده در حاشیۀ رودخانه همواره در معرض خطر طغیان سی قرار دارناد ،بررسای
نواحی مستعد وقوع سیال و تهیۀ نقشۀ پهنههای سی گیر در این محدوده ضرورت دارد کاه ایان تحقیا
سعی دارد برای اولین بار به مدلسازی و تحلی آن بپردازد .در این پژوهش سطوح سی گیر برای دورههاای
بازگشت  2تا  1000ساله در بازهای بهطول  5کیلومتر از رودخانۀ کشکان با استفاده از مدل الحاقیاۀ HEC-
 geo-RASدر محی  Arc GISتعیین شد و نتایج نشان داد که از ک مساحت سای گیار مرباو باه دورة
بازگشت  1000سال 77 ،درصد آن مستعد سی گیری با دورههای بازگشت کوتاهمادت ( 25ساال) اسات.
همچنین نتایج نشان داد که حتی برای دورههای بازگشت کوتاه ( 2سال) زمینهای زراعی اطراف رودخاناه
در معرض خطر سی قرار دارند ،اما کاربریهای مسکونی (روستاها) و صنعتی ،اغلا از دورة بازگشات 25
سال به باال دچار این مخاطره میشوند این مسئله با توجه به شرای توپاوگرافی منطقاه در باالدسات باازة
مورد مطالعه ،دارای اهمیت بیشتری است .همچنین مخاطرة سیال و پهنۀ سی گیری رودخانه با توجه باه
شرای توپوگرافی منطقه در باالدست بازه دارای اهمیت بیشتری است.
واژههایکلیدی:پهنهبندی سیال  ،رود کشکان ،سامانۀ اطالعات جغرافیایی ،مخااطرات سای  ،مادل
.HEC-RAS


* نویسندة مسئول

Email: smhosseini@ut.ac.ir
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مقدمه
مخاطره را میتوان پدیده یا واقعهای دانست که رخداد آن برای فرد ،جامعه و محی زیان جدی
داشته باشد؛ ویژگی یک مخاطره از طری برد مکانی ،اندازه ،فراوانی ،احتمال وقاوع و همچناین
جمعیتی که تحت تأثیر قرار میدهد ،تشخیص داده میشود ] .[13رخداد سی ممکن است بار
اثر نوسانات اقلیمی ،مانند افزایش فراوانی توفان؛ و فعالیتهای انساان مانناد زهکشای زماین و
تخری و نابودی جنگ تشدید شود ] .[11بررسی آمار و اطالعات خسارات ساالنۀ ناشی از وقوع
سیال ها در ایران و جهان ،بیانگر گستردگی صدمات ناشی از سیال به منابع طبیعی ،انسانی و
اقتصادی مناط مختل است ] .[9حدود  86درصد مخاطرات طبیعی قارن بیسات  ،مخااطرات
اقلیمی است ] .[12بهطور میانگین در هار ساال  60رویاداد سای در ایاران اتفاا مایافتاد و
میانگین تلفات انسانی ناشی از سی در هر سال  141نفر است ][5؛ بنابراین تدوین برناماههاای
جامع با هدف مهار ،کنترل و بهره برداری بهینه با اعمال اقادامات مادیریتی ،متناسا باا کلیاۀ
عوام دخی در ایجاد و طغیان سیال های منطقه ای ضاروری اسات ] .[9باا عنایات باه تاأثیر
عوام مختل در بروز سی  ،انواع اقدامات مدیریتی مانند آبخیزداری و مدیریت کاربری اراضی،
برنامه ریزی و مدیریت در مسیر رودخانه ها و مسای هاا ،پایش بینای و هشادار سای  ،اقادامات
پیشگیری و حمایتی در مناط سی گیر و پهنهبندی خطر سی  ،در کااهش خساارات ناشای از
آن مؤثر خواهد بود .ازجمله اقدامات مدیریتی که میتواناد تاأثیر بسازایی در کااهش خساارات
ناشی از وقوع سیال داشته باشد ،پهنهبندی خطر سی است ] .[9سوریناژاد ] ،[6باه بارآورد
حج روانا حوضۀ آبریز رودخانۀ کشکان پرداخت .او با اساتفاده از دادههاای بارنادگی ساالیانه
بهمدت  32سال ( )1343-75با کمک نرمافزار  GISمدل نقشههای همباران را تهیه کردند و به
این نتیجه رسیدند که ضری همبساتگی میاان دادههاای محاساباتی و مشااهداتی (بارنادگی-
روانا ) سالیانه برای زیرحوضههای این منطقه بین  97/5و  99/99درصد است .عبقری ] [8باا
پهنهبندی خطر سیال در بخشی از حوضۀ جاجرود با استفاده از مدل  HEC-RASو  GISبرای
دورههای بازگشت متفاوت ،نتیجه گرفت که این مدل قابلیت خوبی در تحلی هیادرولیکی تاراز
سطح آ در دورههاای بازگشات مختلا دارد .حکمتایفار و همکااران ] [4شادت خساارات
کشاورزی ناشی از سیال در سیال دشت رودخانۀ قرهساو در شاهر کرمانشااه را مطالعاه و باا
استفاده از مدلسازی  ،HEC-RASاراضی سی گیر را شبیهسازی کردند و نتاایج نشاان داد کاه
طرح ترکیبی اصالح و الیروبی که بهنظر میرسید دارای کاهش خسارت چشمگیری نسبت به دو
طرح یادشده بهطور جداگانه باشد ،عمالً تفاوت کاهش خسارت ناشی از این طرح با طرح الیروبی
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ناچیز بوده است .نگارش و همکاران ] ،[15با استفاده از دادههاای باارش و دبای روزاناه در یاک
دورة 28ساله شدت سی خیزی حوضاۀ کشاکان را بررسای کردناد کاه نتاایج نشاان داد روناد
تغییرات ضری روانا ساالنۀ حوضه دارای رشد  84درصدی بوده اسات .حساینی و همکااران
] [3به پیشبینی سیال های تاریخی (با دورههای بازگشت  2تا 1000سااله) رودخاناۀ کشاکان
پرداختند .آنها بهکمک مدل هیدرولوژیکی  ،HEC-HMSو توس دادههاای ثباتشادة باارش-
روانا روزانه ،روانا روزانه را شبیهسازی کردند و نتایج نشان داد که این مادل کاارایی زیاادی
در شبیهسازی روانا روزانه دارد .میلر و همکااران ] [19باا تلفیا مادلهاای هیادرولوژیک و
سیست های اطالعات جغرافیایی ،اثر تغییارات کااربری اراضای و پوشاش گیااهی را بار واکانش
هیدرولوژیک دو حوضۀ آبخیز ایاالت متحدة آمریکا بررسی کردند .نتایج نشان داد که در حوضاۀ
آبخیز رودخانۀ سنپدرو بهعلت کاهش سطح جنگ ها و ازدیاد اراضی کشاورزی و مناط شهری،
روانا متوس ساالنه افزایش یافته است .کب و همکاران ] [17با استفاده از مدل هیادرولوژیکی
 HEC-HMSو مدل هیدرولیکی  HEC-RASو تخمین بارش راداری در آمریکای مرکزی ،مدلی
منطقهای برای سیال معرفی کرده و مدل را با سیال تابساتان ساال  2002مقایساه کردناد و
نتیجه گرفتند که این مدل کاارایی زیاادی در پایشبینای سایال در مقیااس منطقاهای دارد.
گیبسون و همکاران ] [16قابلیت مدل  HEC-RASرا برای محاسابات انتقاال رساو رودخاناه
بررسی و نتایج این مدل را با مدل  HEC-6مقایسه کردند .آنها نتیجاه گرفتناد کاه نتاایج مادل
 HEC-RASدر مقایسه با مدل  HEC-6در شرای خاصای ،کمای متفااوت اسات کاه دلیا آن
تفااوت در هیادرولیک ماادل اسات .زینایوناد و همکاااران ] [20باا تلفیا نارمافزارهاای
ArcViewو HEC-RASبه پهنهبندی سیال رودخانۀ سیالخور بروجارد در ایاران بارای هفات
دورة بازگشت پرداختند و در نهایت ،مساحت سی خیز و ارتفاع جریاان در دورههاای بازگشات
مختل را مشخص کردند .کلیماس و همکاران ] [18بهمنظور ارزیاابی مادل  HEC-RASبارای
تعیین شدت خطر سی ناشی از توفان به شبیهسازی یک سیال رخداده در یک دریاچۀ یخای
در پرو پرداختند .پس از اجرای مدل نتایج نشان داد که مادل  HEC-RASمایتواناد اطالعاات
مهماای را دربااارة خطاار ساای  ،شاادت ساای و حااداکدر عماا آ در طااول او ساایال و
زیرساختهای آسی دیده نشان دهد .زیوپی ] ،[21به مطالعۀ تأثیر سیال بر سازههای شاهری
در شهر ساحلی بمبئی در هند پرداختند .آنها با استفاده از نقشههاای تغییارات پوشاش ساطح
زمین و کاربری اراضی ،نقشۀ خطر سی برای کاربریهای اراضی مختل را با مدل هیادرولیکی
 HEC-RASتهیه کردند .نتایج نشان داد که نقشههای پهنهبندی سی توس مدل HEC-RAS
برای برآورد سیال و خطر سی بسیار مؤثر است .با توجه به مطالعات انجامگرفته در خصاوص
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پهنهبندی سیال مشخص شده است که سامانۀ اطالعات جغرافیایی ( )GISو مدلهای ریاضای
توانایی زیادی برای تولید نقشاههاای پهناهبنادی سای و نماایش چندبعادی آن را در اختیاار
کاربران قرار می دهند .چنین سیستمی توانایی زیادی برای مدیریت سیال دشت پیش از وقوع
سی و حتی مدیریت بحران و امداد و نجات در حین وقوع سی و بازسازی پاس از سایال در
اختیار مدیران و کارشناسان قرار میدهد .پتانسی زیاد سای خیازی رودخاناۀ کشاکان و لازوم
مدیریت بهینۀ آن ،استفاده از یک مدل هیدرولیکی کارا و مطمئن را ایجا میکند تا بتاوان باا
دقت و صحت زیادی رفتار هیدرولیکی رودخانه را شبیهسازی کرد .هدف این پژوهش ،شاناخت
و شبیهسازی رفتار هیدرولیکی رودخانۀ کشکان و تعیین مرز سیال دشت در دورههای بازگشت
مختل با تلفی مدل هیدرولیکی  HEC-RASو سیست اطالعاات جغرافیاایی ( )GISدر قالا
الحاقیۀ  HEC-geo-RASاست که براساس آن میتوان با شناخت رفتار هیدرولیکی رودخاناه در
مقاب سیال های مختل  ،از مخاطرات سیال ناشای از طغیاان رودخاناه در پیراماون آبراهاۀ
اصلی تا حدودی کاست و تمهیدات الزم را بهمنظور مدیریت سیال و طراحی سیسات هشادار
سی اتخاذ کرد .حوضۀ آبریز رودخانۀ کشکان با وسعت  9276کیلومتر مربع در استان لرساتان
در جنو غربی ایران واقع شده است .این حوضه بخش مهمی از سرشاخههاای پارآ رودخاناۀ
کرخه را تشکی میدهد و حدود یکسوم از خاک استان لرستان را در برمیگیرد و در مح پ
گاومیشان به رودخانۀ سیمره ملح میشود و رودخانۀ کرخه را تشاکی مایدهاد ] .[6منطقاۀ
تحقی بخشی از این حوضۀ آبریز است که از پ باستانی کشکان تاا روساتای امیرآبااد چا گاز
بهطول تقریبی  5کیلومتر واقع شده است .مختصات جغرافیایی محدودة تحقی بین طاولهاای
 47درجه و  36دقیقه تا  47درجه و  59دقیقۀ شرقی و عرضهای  33درجه و  33دقیقه تا 33
درجه و  52دقیقۀ شمالی قرار دارد (شک  .)1براساس تجزیاهوتحلیا ساری زماانی دادههاای
موجود ،متوس دبی ساالنۀ رود کشکان در ایستگاه پ کشکان ،واقع در محدوده تحقی 33/2 ،
متر مکع بر ثانیه و دبی ویژه این ایستگاه  9/02لیتر بر ثانیه در هر کیلاومتر مرباع اسات ].[7
میانگین بارندگی سالیانه در این نواحی بین  450تا  650میلیمتر است .ازنظر خاکشناسی نیز
بیشتر سطح حوضه دارای خاک ریزدانه و نفوذناپذیر رس و سیلت است که پتانسی زیادی برای
تولید روانا حین وقوع بارندگی دارند ] .[10از بین رودخانههای دائمی لرستان از ساال 1334
تا  1392در یک دورة 58ساله ،رودخانۀ کشاکان باا  16سایال بااالی  1000متار مکعا در
ثانیه ،سی خیزترین رودخانۀ استان است (جدول .)1
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منطقهای

لحظهایرودخانۀکشکانازسال(1349-1388شرکتآب

یالبهای

جدول.1مشخصاتس
لرستان)1392،
حداکثردبیلحظهایسیالب

تاریخوقوع

حداکثردبیلحظهایسیالب

تاریخوقوع

()m3/s

سیالب

3

()m /s

سیالب

1300
1208
1140
1500
1265
2180
1345
1220

1349/12/24
1351/11/2
1356/9/24
1357/9/21
1363/9/4
1365/2/14
1366/10/30
1369/1/13

1020
1900
2325
2667
1160
1630
3030
1290

1370/12/6
1371/11/14
1372/9/2
1372/11/12
1377/1/10
1383/12/21
1384/11/15
1386/1/7

شکل.1حوضۀرودخانۀکشکاندرزیرحوضۀشیراوندوموقعیتمحدودۀتحقیقدراستانلرستان
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روشتحقیقوتحلیل
در این پژوهش بهمنظور تهیۀ  TINمنطقه برای محاسبۀ پهناههاای سایالبی ،از نقشاۀ رقاومی
 1:150و نقشههای توپوگرافی 1:50000؛ برای تهیۀ دبی پیک با دورههای بازگشات مختلا از
آمار 24سالۀ حداکدر دبی لحظهای ایساتگاه هیادرومتری پا کشاکان؛ و بارای تحلیا جریاان
بهروش ماندگار ،از نرمافزارهاای  HEC-RASو الحاقیاۀ  HEC-geo –RASدر محای Arc GIS
استفاده شاده اسات .باهمنظاور تهیاۀ دبایهاای پیاک بارای دورههاای بازگشات مختلا  ،باا
تجزیهوتحلی فراوانی دادههای حداکدر سایال لحظاهای ثباتشاده در حوضاه باا اساتفاده از
نرمافزار  Easy fitبهترین توزیع برازشی براساس آزمون نکویی برازش کولموگروف-اسمیرنوف در
سطح اعتماد  95درصد ( )α =0/05پیرسون تیپ پنج سهپاارامتری مشاخص شاد کاه پاس از
تعیین بهترین توزیع برازشی دورههای بازگشت مختل (𝑇) این متغیار از  2تاا 1000سااله در
نرمافزار  fit Easyمحاسبه شد که نتایج در جدول  2ارائه شده است.
بازگشتمختلف

بهازایدورههای
لحظهای 

جدول.2مقادیردبیحداکثر
دورة بازگشت (سال)

2

5

10

25

50

100

200

300

) (m3/sدبی پیک

226

411

598

934

1308

1798

2457

2957

دورة بازگشت (سال)

400

500

600

700

800

900

1000

-

) (m3/sدبی پیک

3343

3689

4070

4316

4617

4797

5001

-

پهنههایسیالبی
عملیاتتهیۀنقشۀ 

گام اول شام تهیۀ اطالعات ورودی برای نرمافزار  HEC-RASاست که در تحقی حاضر با اساتفاده
از الحاقیۀ  HEC-geo –RASانجام گرفته و براساس پنج مرحلۀ زیر است :تهیۀ نقشۀ رقاومی منطقاه
با مقیاس مناس برای شبیهسازی رودخانه و اراضی اطراف آن ،تهیۀ خ مرکازی ریاان ،تهیاۀ الیاۀ
سواح رودخانه ،تهیۀ الیۀ مسایر حرکات جریاان و تهیاۀ الیاۀ مقااطع عرضای .گاام دوم فراخاوانی
اطالعات در نرمافزار  HEC–RASو اجرای مدل هیدرولیکی است که در اینجاا خطاهاای ایجاادشاده
برای دقت بیشتر نرمافزار برای تعیین پهنههای سی گیر برطرف شد و دادههای هندسای کاما شاد؛
ازجمله اینکه تمام موانع و سازههای ایجادشده در مسیر جریان بهدقت شابیهساازی شاد .بارای ایان
منظور با بازدیدهای میدانی از منطقه ،اطالعات پ ها شام طول و عرض پا  ،تعاداد پایاههاای پا ،
طول و عرض هریک از پایهها و اندازه عرشۀ پ  ،که ضروری بود حاص و در نرمافزار شبیهسازی شاد.
شک  2پ بازسازیشدة کشکان در نرمافزار  HEC − RASرا نشان میدهد.

تعیین پهنههای سی گیر رود کشکان با استفاده از مدل هیدرولیکی بهمنظور کاهش ...
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احداثشدهدرمسیررودخانه؛ب)نماییازبازسازیپلکشکاندر

شکل.2الف)پلکشکان،سازۀ
نرمافزارRAS


HEC-

پس از شبیهسازی پ ها باید سطوح غیرمؤثر جریان نیز برای نرمافزار تعری شاود کاه ایان
سطوح اغل برای تشریح بخشهایی از یک مقطع عرضای اساتفاده مایشاود کاه در آنهاا ،آ
ذخیره شده ،اما سرعت جریان تودة آ در جهت پاییندست ،نزدیک یاا برابار صافر اسات ].[1
گام بعدی تعیین ضری مقاومت جریان است که برای تعیین ضری زبری مانینگ در بازة ماورد
مطالعه از روش کاون استفاده شده است .بدین منظور ضمن بازدیدهای میدانی از منطقه ،ابتادا
براساس جدولهای موجود ،ضری مانینگ اولیه تخمین زده شد و سپس با توجه به تأثیر دیگار
شرای حاک بر رودخانه در مقاطع مختل  ،برای اصالح ضری مانینگ بهدساتآماده از رابطاۀ
کاون استفاده شد؛ ضرای مانینگ بهدستآمده برای سااح چاپ  ،0/060بارای کاناال اصالی
 0/049و برای ساح راست  0/058است .در مرحلۀ بعدی وارد کاردن شارای مارزی (شای
نرمال سطح آ ) ،بهمنظور شروع محاسبات توس برنامه ،تعری یک سطح آغازین آ ضاروری
است .براساس عدد فرود سه نوع رفتار متفاوت از جریان در کانالهای باز مشاهده میشاود ]:[2
ال ) اگر  Fr<1باشد جریان را فو بحرانی گویناد؛ ) اگار Fr> 1باشاد جریاان را زیربحرانای
گویند؛ ) اگر  Fr = 1باشد جریان را بحرانی گویند که نوعی جریان مخاتل اسات ] .[2بادین
منظور عدد فرود برای حوضۀ مورد مطالعه محاسبه شد که مقادار آن  1/18باهدسات آماد کاه
براساس آن نوع جریان فو بحرانی مشخص شد که برای این نوع جریان شرای مرزی باالدست
به مدل معرفی شد .گام بعدی وارد کردن مقدار دبی الزم بارای تحلیا جریاان و تعیاین رژیا
جریان است که مقدار دبی با دورههای بازگشت مختلا باه مادل معرفای شاد (جادول  .)2در
نهایتنتایج مدلسازی انجامگرفته با استفاده از نرم افزار  HEC–RASدر سامانۀ اطالعات مکاانی
ارائه شد و پس از محاسبه  TINسطح آ  ،پهنۀ سیالبی از تفاض  TINعوارض زماین و ساطح
آ برای دورههای بازگشت مختل تهیه شد.
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بحث
در این پژوهش پس از تهیۀ مدل هندسی و شبیهسازی کلیاۀ عاوارض موجاود در مسایر رودخاناه و
همچنین معرفی کلیۀ پارامترهای مورد نیاز در مدل ،شارای هیادرولیکی رودخاناۀ کشاکان در باازة
مورد نظر برای سیال های با دورههای بازگشات  2تاا 1000سااله باا اساتفاده از مادل هیادرولیکی
 HEC–RASشبیهسازی شد .در شک های زیر برخی از نتایج اخاذشاده از مدلساازی باا HEC–RAS
نشان داده شده است .شک  3بازة رودخانۀ کشکان را باه طاول تقریبای  5کیلاومتر از پا باساتانی
کشکان تا روستای امیرآباد نشان میدهد .نیمرخهای طولی و عرضی تراز سطح آ مه ترین خروجی
مدل  HEC–RASو نشاندهندة تغییرات سطح آ برای سیال باا دورههاای بازگشات مختلا اناد.
شک  4نمایی از مقطع عرضی پ کشکان (در  37متری از ابتدای باازه) و شاک  5نماایی از مقطاع
عرضی پ جدید کشکان (در  414متری از ابتدای بازه) بههمراه تراز آ رودخاناه باه ازای دورههاای
بازگشت مختل از دو تا 1000سال را در نرمافزار  HEC-RASنشاان مایدهناد .شاک  6نیاز تاراز
سطح آ را در طول افقی رودخانه در دورههای بازگشت دو تا 1000ساله نشان میدهد.

شکل.3نماییازطرح شماتیک رودخانهدرمحیطHEC–RAS

یهسازیپل
دورههایبازگشتمختلفدرمقطعشمارۀ3محلشب 
یلگیردر 
شکل.4ارتفاعسطحس 
کشکان

تعیین پهنههای سی گیر رود کشکان با استفاده از مدل هیدرولیکی بهمنظور کاهش ...
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یهسازیپل
دورههایبازگشتمختلفدرمقطعشمارۀ19محلشب 
یلگیردر 
شکل.5ارتفاعسطحس 
جدیدکشکان

دورههایبازگشتمختلف
شکل.6پروفیلطولیرودخانههمراهارتفاعسطحآبدر 


آنالیزحساسیتضرایبمانینگدرمدل:برای اطمینان ،ضرای مانینگ بهدساتآماده
در مدل واسنجی شدند؛ به اینگونه که به ضرای بهدستآمده (برای ساح چپ  ،0/060بارای
کانال اصلی  0/049و برای ساح راست  15 ،)0/058و  30درصاد افازوده و  15و  30درصاد
کسر شد و پس از آن بهازای مقادیر جدید بهدستآمده مدل مجادداً اجارا و اخاتالف در ساطح،
عم و سرعت اندازهگیری شد که در تمام نتایج بهدستآماده ،ایان اخاتالف نااچیز باود کاه در
شک های زیر این تغییرات در طول بازه برای دورة بازگشت 25ساله نشان داده شده است.
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25ساله
دستآمدۀتغییراتضریبمانینگدرسرعتآبدرطولبازهدردورۀبازگشت 

شکل.7نتایج به

پهنههای سیالبی برمبنای مطالعات هیدرولیک در محیطGIS

تعیین حد بستر رودخانه و

پس از اجرای مدل توس نرمافزار ( HEC-RASبا استفاده از اطالعات ورودی اصلی که از طاری
الاحاقیااۀ  HEC-GeoRASدر محی  GISتولید و به آن منتق شده باود) و تولیاد خروجای
مدل ،نتایج مجدداً به محی  GISارسال شدند .بعاد از تماام ایان مراحا نارمافازار Arcview
الیههای مختلفی نظیر توپوگرافی سطح آزاد آ  ،عم آ و پهنۀ سیال با دورههاای بازگشات
مختل را تهیه میکند که کاربردیترین این الیهها پهنۀ سیال است که حدود دشت سیالبی را
در دورههای بازگشت مختل مشخص میکند .ازنظر ژئومورفولوژیک ،دشت سیالبی باه منطقاۀ
مجاور کانال رودخانه گفته میشاود کاه باهوسایلۀ رودخاناۀ موجاود در اقلای کناونی و تکارار
طغیانهای عظی تغییر میکند ]  .[13شک  8پهنههای سی گیر مساحت سطح آ و تغییرات
عم آ با دورههای بازگشت مختل در بازة مطالعاتی را نشان میدهد کاه باه ازای دورههاای
بازگشت طوالنیتر ،مقدار دبی بیشتر شده و سطح سیال در هر یک از مقاطع افزوده میشاود.
با توجه به پروفی هر یک از مقاطع این سطح سیال کاهش یا افزایش نسبت به ساایر مقااطع
نشان میدهد و با افزایش سطح مقطع ارتفاع سی گیری کاهش پیدا میکند .باهماوازات هماین
کاهش یا افزایش سطح سیالبی عم نیز کاهش یا افزایش مییابد که در هر مقطاع باا افازایش
دورة بازگشت ،شاهد عم سیال هستی  .شبیهسازی عرضی مقاطع و بهخصوص پروفی طولی
سی گیری رودخانه حاکی از افزایش سطح سیال است و علت کاهش سطح سیال در برخای
مقاطع ،وجود موانع یا تنگ شدن مقاطع است که در ایان صاورت ساطح سایال کااهش پیادا
میکند و بر عم آ گرفتگی افزوده میشود.

تعیین پهنههای سی گیر رود کشکان با استفاده از مدل هیدرولیکی بهمنظور کاهش ...
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دورههایبازگشتمختلفدربازۀمطالعاتی(عالمت
یلگیرجریانآبرودخانهبا 
پهنههایس 
شکل .8
بهازایدورۀبازگشتموردنظراست).
یلگیر 
Aدرزیرهرشکلنشاندهندۀمساحتپهنۀس 


نارمافازار Arc Gis

بعد از اینکه پهنههای سی گیر در دورههاای بازگشات مختلا توسا
بهدست آمد مساحت این پهنهها نیز محاسبه شد که مساحت ک پهناۀ سای گیار 1000سااله
مشخص و مقدار آن برابر 3/40کیلومتر مربع محاسبه شد که  77درصد از این مقدار مربو باه
پهنههای سی گیر با دورههای بازگشت کوتاهمدت ( 25سال و کمتر از آن) است.
بعد از بهدست آمدن مساحت پهنههای سی گیر در دورههای بازگشت مختل  ،مساحت این
پهنهها برای کاربریهای مختل نیز محاسبه شد که براساس نتایج جدول  ،3منااط مساکونی
در معرض خطر سی گرفتگی دورة بازگشت 25ساله (دورة بازگشت کوتاهمدت) واقع شادهاناد و
این خطر برای مناط صنعتی مطاب با دورة بازگشت 10ساله است.
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یلگیردرگوگلارث
پهنههایس 
شکل.9نمایش 
بهازایدورههایبازگشت
پهنههایسیلگیر(کیلومترمربع)برحسبنوعکاربری 
جدول.3مساحت 
مختلف
دورۀ

بازگشت

(سال)

2

5

10

25

50

100

200

500

1000

زمینهای زراعی
مناط مسکونی روستایی
مراکز صنعتی

0/95
-

0/98
-

1/34
0/04

1/46
0/63
0/07

1/51
0/65
0/09

1/78
0/7
0/1

1/84
0/74
0/12

2/09
0/8
0/12

2/36
0/91
0/12

نوعکاربری

تغییرات عدد فرود در جدول  4نشان داده شده است که در بیشتر طاول باازه در دورههاای
بازگشت مختل  ،مقدار این پارامتر بیشتر از  1است که نشاندهندة فو بحرانی بودن جریان در
یک بازة شیبدار (کوهستانی) است .عدد فرود با نیروی ثق رابطۀ مستقی دارد و بهدلیا آنکاه
جریان آ در کانالها ،دارای سطح آزاد است ،به نیروی ثق حساسیت زیاادی دارد و باا تغییار
در شی (تغییر در نیروی ثق ) عدد فرود تغییر کرده و وضعیت جریاان نیاز باهسارعت تغییار
میکند .این بهمعنای اهمیت نیروی ثق (عدد فرود) در رفتار جریان در کانالهاست .با افازایش
عدد فرود ،مقدار حداکدر عم کاهش مییابد و فرسایش بساتر بیشاتر مایشاود کاه دلیا آن
افزایش مقدار سرعت جریان بهدلی افزایش شی است که این افزایش سرعت بهطور قطع سب
افزایش تنش برشی اعمالشده بر بستر میشود و در نتیجه مقدار فرسایش افزایش مییابد.

367

تعیین پهنههای سی گیر رود کشکان با استفاده از مدل هیدرولیکی بهمنظور کاهش ...
جدول.4تغییراتعددفروددردورههایبازگشتمختلفدرطولبازۀمطالعاتی
فاصلهازابتدایبازه(متر)

دورۀبازگشت(سال)

4776

4505

4018

3505

3002

2514

2017

1513

1024

529

47

0/99

1/11

1/04

1/04

1/14

1/13

1/11

1/11

1/11

1/1

1/09

2

1/01
0/98
1
0/92
1/1
1/01
0/89
1/1

1/14
1/21
1/15
1/13
1/09
1/3
1/2
1

1/07
1/08
1
1/04
1/06
1/07
1/07
1/04

1/07
1/17
1/08
1/04
1/08
1/1
1/11
1/03

1/07
1/13
1/08
1/08
1/1
1/09
1/15
1/05

1
1/12
1/11
1/09
1/1
1/16
1/16
1/06

1/09
1/12
1/1
1/12
1/1
1/17
1/14
1/08

1/06
1/11
1/01
1/01
1/12
1
1/13
1/28

1/12
1/12
0/99
1/12
1/14
1/11
1/11
1/14

1/12
1/04
1/13
1/12
1
1/04
1/11
1/13

1/13
1/02
1/13
1/12
1/04
1/08
1/1
1/02

5
10
25
50
100
200
500
1000

یجهگیری
نت 
با توجه به ویژگیهای توپوگرافی حوضاۀ رودخاناۀ کشاکان در باازة مطالعااتی ،مسااحت پهناۀ
سی گیر متناظر با وقاوع سایلی باا دورة بازگشات 25سااله کاه معاادل بارنادگی حاداکدر 71
میلیمتر در روز است 2/61 ،کیلومتر مربع بهدست آمده است .بهعبارت دیگر پهنۀ سیالبی وقوع
سی با دورة بازگشت  25سال حدود  77درصد از کا مسااحت پهناۀ سای گیار باهازای دورة
بازگشت 1000ساله ( 3/4کیلومتر مربع) است که رق چشمگیری است .همچنین نتاایج نشاان
داد که حتی بهازای دبی متوس عبوری از رودخانه (دورة بازگشت  2سال) زماینهاای زراعای
اطراف رودخانه در معرض خطر سی قرار دارند که نشاندهندة بیتوجهی به حری رودخاناه در
بازة بررسیشده توس کشاورزان است؛ اما کاربریهای مسکونی (روساتاها) و صانعتی اغلا از
دورة بازگشت  25سال به باال (معادل دبی  )934 m3/sدچار این مخاطره میشوند .همچناین در
بازة مورد تحقی  ،توجه به مخاطرات ناشی از وقوع سی در منطقۀ تحقی حتی برای وقایعی باا
دورههای بازگشت کوتاهمدت میتواند تلفات انسانی و خسارات اقتصادی را در پی داشاته باشاد
که در این زمینه مدیران و برنامهریزان باید سیاساتهاای ساازهای و غیرساازهای الزم را اتخااذ
کنند.
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