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چکیده
سیالبها از مهمترین مخاطراتی هستند که سبب وارد آوردن خسارات زیادی به نووایی شوهری مویشووند .شوهر
نورآباد در استان لرستان یکی از شهرهای است که در معرض سیالب قرار دارد .در این تحقیق به شناسایی مناطق
سیلزده و همچنین مناطق سیلخیز در محدودة شوهری نورآبواد پرداختوه شوده اسوت .بورای شناسوایی منواطق
سیلزده و مناطق مستعد وقوع سیالب از مدل رقومی ارتفاع  ۵متر ،نقشوۀ توپووررافی  ،1:۵۰۰۰۰تصواویر راداری
سنتنیل  ،1اطالعات مربوط به دِبی و ضوریب زبوری رودخانوه بوهعنووان دادههوای تحقیوق اسوتفاده شوده اسوت.
نرمافزارهای  HEC-RAS ،ARCGISو  SNAPنیز ابزارهای تحقیق محسوب میشوند .این تحقیق در چهوار مریلوه
انجام ررفت که در مرایل اول و دوم بهترتیب با استفاده از تصاویر راداری سنتنیل  1و بازدیدهای میدانی ،منواطق
سیلزده در فروردین  139۸مشخص شود .در مریلوۀ سووم ،بوا اسوتفاده از روش  HEA-RASمنواطق سویلخیوز
شناسایی شد و در مریلۀ چهارم ،نتایج با هم مقایسه و ارزیابی شد .نتایج ارزیابی منواطق سویلزده بوا اسوتفاده از
تصاویر راداری و بازدیدهای میدانی بیانگر آن است که بر اثر سیالب فوروردین  ،139۸بوهترتیوب  ۰/۵۶2و 1/212
کیلومتر مربع از محدودة شهری با سیالب مواجه شد .همچنوین نتوایج بوهکوارریری روش  HEC-RASنیوز نشوان
میدهد که  1/۵۴2کیلومتر مربع از محدودة شهری نورآباد در معرض وقوع سیالب با دورة بازرشت صدسواله قورار
دارد .ارزیابی و مقایسۀ نتایج استفاده از روشهای مختلف بیانگر صحت نتایج بهدستآمده است .در واقوع منواطقی
که در بازدیدهای میدانی بهعنوان مناطق مستعد سیالب شناسایی شده است و در تحلیل تصواویر راداری و نتوایج
یاصل از روش  ،HEC-RASجزء مناطق مستعد سیالباند ،در بازدیدهای میدانی نیز تأیید میشوند .بر این اساس،
خسارت با دورة بازرشت صدساله ممکن است دستکم در یدود سهبرابور خسوارت سویالب  139۸هزینوه داشوته
باشد .پیشنهاد میشود که برای کاهش خسارت سیالب و مدیریت آن ،ابتدا بورای آزادسوازی یوریم صدسوالۀ رود
اقدام شده و سپس سد سیالبریر در بخش کوهستانی یوضۀ نورآباد ایداث شود.
واژههای کلیدی :تحلیل فضایی ،دورة بازرشت ،سیالب ،مخاطرات ،نورآباد لرستان.
 نویسندة مسئول

Email: mjbeglou@ut.ac.ir
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مقدمه
امروز مخاطرات محیطی از چالش های پیش روی جوامع بوه شومار مویرونود [ .]19مخواطرات
محیطی نیازمند شناسایی ،مدیریت و کنترل هستند [ .]2۴سیالبها از مخربتورین مخواطرات
محسوب میشوند که هرساله خسارات جانی و مالی زیادی را به بار میآورند [ ،]3، ۵بوهطووری
که براساس رزارش پایگاه دادة بینالمللی مخواطرات ،سویالبهوا در کنوار زلزلوه و خشکسوالی
بیشترین خسارات جانی و مالی را داشتهاند [ ]17و همچنین بر اساس آمار منتشرشده در سوال
 ،2۰1۰بیش از  ۴۰درصد از بالیای طبیعی در جهان را سیالبهوا بوه خوود اختصواص دادهانود
[ .]1۶روند افزایش سیل در پنج دهۀ رذشته نشان میدهد که وقوع سیل در دهۀ  9۰نسبت بوه
دهۀ  ۸۰بهطور تقریبی دهبرابر شده و بهعبارت دیگر 9۰۰ ،درصد افزایش داشته است [ .]7موارد
مذکور بیانگر این است که خطر وقوع سیل در طی زمان افزایش یافته و این افزایش بوهویوژه از
زمانی بوده است که بسیاری از کشورها مجوز ساختوساز در دشتهای سیالبی را صادر کردند و
یتی از رشد تجاری و مسکونی در این مناطق یمایت کردند [.]2
دربارة این موضوع تحقیقات مختلفی صورت ررفته است که از جمله میتووان بوه پوژوهش
کاتر ( )2۰۰۸اشاره کرد که دیدراههای مختلف مدیریت و راهکارهای مقابله با سویالب را بیوان
کرده است [ .]1۵کای و همکاران ( )2۰11عوامل مختلف وقوع سیالب را ارزیابی کردنود [.]13
2
آجین و همکاران ( )2۰13به ارزیابی خطر ریسک سیل در رودخانه واماناپورام 1در ایالت کورا
پرداختند [ .]11سیلوا و همکاران ( )2۰1۴پهنوه بنودی سویل در رودخانوه سودروس برزیول را
بررسی کردند [ .]23ریک و فورست ( )2۰1۴به ارزیابی وضعیت رودخانه درة سور در منطقوۀ
نیزپرسه در ایالت ایداهو پرداختند [ .]21سو و همکاران ( )2۰1۴تأثیر کاربرد الگوهای اسوتفاده
از زمین و همچنین الگوی پراکندری شهری بر افزایش خطر وقوع مخواطرة سویالب در منواطق
جدید شهری چین را بررسی کردند [ .]2۵خاتاک و همکاران ( )2۰1۶به پهنهبندی وقوع سویل
در رودخانۀ کابل پاکستان پرداختند [ .]1۸سره و همکاران ( )2۰1۶راهکارهای وقوع ،مودیریت
و مقابله با سیالب را ارزیابی کردند [ .]22سان و همکواران ( )2۰17کواربرد مودل هیودرولیکی
 HEC-RASرا بهمنظور مدیریت و پیشبینی سیالب در منطقوۀ هیلوی 3چوین بررسوی کردنود
[ .]2۶ازوق و همکاران ( )2۰1۸به ارزیابی مناطق مستعد وقوع سیالب در رودخانوۀ موارتی ۴در
شمال مراکش پرداختند [ .]12پارهی ( )2۰1۸به ارزیابی روشهای مدیریت سویالب و تعیوین
1. Vamanapuram
2. Kerala
3. hilly
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پهنههای سویلریور در یوضوۀ ماهانوادی 1در هندوسوتان پرداخوت [ .]2۰چینوی و همکواران
( )2۰19نتایج یاصل از تصاویر سنتینل  1برای بررسی سیالبهوای شوهری را ارزیوابی کردنود
[ .]1۴در ایران نیز مقیمی و صوفاری ( )13۸9بوه ارزیوابی ژئومورفولووژیکی توسوعۀ شوهری در
قلمرو یوضههای زهکشی سطحی شهر تهران پرداختند [ .]9اصالنی ( )139۶به برناموهریوزی
راهبردی مقابله با وقوع سیالب در محدودة مرکزی شهرستانهای تهران و کور پرداختوه اسوت
[ .]1محمودزاده و باکویی ( )1397پهنهبندی خطر وقوع سیالب در شهر ساری [ ]۶و موددی و
همکاران ( )1397پهنهبندی مناطق مستعد وقوع سیل در یوضۀ خیواو چوای مشوکینشوهر را
بررسی کردند [ .]۸نگهبان و همکاران ( )139۸به ارزیابی روند توسعۀ فیزیکی شهر سنند بوه
سمت مناطق مخواطره آفورین پرداختنود [ .]1۰قنوواتی و همکواران ( )139۸دربوارة جانموایی
پهنههای مستعد وقوع سیالب در یوضۀ آبخیز قمرود تحقیق کردهاند [ .]۴در سالهوای اخیور،
سیالبها خسارات زیادی را به مناطق مختلف و بهخصوص نوایی شهری وارد کوردهانود .بورای
مثال ،سیالبهای فروردین  139۸شهرهای زیادی در استانهای رلستان ،لرستان و خوزسوتان
را در برررفت و سبب تخریب رسترده و خسارات زیوادی در ایون شوهرها شود ،بوهطووری کوه
براساس رزارش استانداری لرستان ،خسارات ناشی از سیالب فروردین  139۸بیش از  1۰هوزار
میلیارد تومان بود و  1۵نفر نیز جان خود را از دست دادند .در این میان شهرستان نورآباد نیز با
خسارات زیادی از جمله تخریب  ۵۰۰۰واید مسکونی و  1۶۰۰۰هکتار اراضی کشاورزی و باغی
مواجه بوده است .در شهر نورآباد سیالب سبب تخریب بخشی از مناطق مسکونی و زیرساختها
نیز شده است .با توجه به اینکه نورآباد دارای پتانسیل زیاد سیلخیزی است و در فروردین سال
 139۸با مخاطرة سیالب مواجه شده است ،در ایون تحقیوق بوه شناسوایی منواطق سویلزده و
همچنین مناطق سیلخیز در محدودة شهری نورآباد پرداخته شده است.
الف) محدودۀ تحقیق

شهر نورآباد از نظر تقسیمات سیاسی مرکز شهرستان نورآباد (دلفان) محسوب میشوود کوه در
شمال غرب استان لرستان قرار دارد .این شهر در محل تالقی رودخانههای رچینه و بادآورد قرار
دارد .رودخانۀ بادآورد رودخانۀ اصلی یوضۀ بادآورد محسوب میشوود کوه در محودودة شوهری
نورآباد پس از دریافت سرشاخۀ رودخانۀ رچینه بهسمت غرب جریان مییابد .محودودة شوهری
نورآباد از نظر ژئومورفولوژی در واید دشت قرار دارد که بخشی از آن را پادرانه و دشت سیالبی
در بر ررفته است .اختالف ارتفاعی کم شهر نورآباد با بستر رودخانه سبب شوده اسوت کوه ایون
1. Mahanadi
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شهر پتانسیل سیلخیزی زیادی داشته باشد .این منطقه از نظر آبوهوایی دارای زمسوتانهوای
سرد و برفگیر و تابستانهای بهنسبت معتدل است .از نظر زمینشناسی قرار ررفتن این منطقوه
در غرب فالت ایران سبب شده که تکوین ،تکامل و تنووع ویژرویهوای زموینشناسوی آن توابع
شرایط یاکم بر پهنۀ سنند  -سیرجان در شمال و زاررس در جنوب باشد و از نظر لیتولووژی
نیز بخشی زیادی از منطقه را رسوبات آبرفتی ،ماسهسنگ و آهک در بر ررفته است .در شکل 1
نقشۀ موقعیت منطقۀ تحقیق نشان داده شده است.

شکل  .۱نقشۀ موقعیت منطقۀ تحقیق

ب) روش پژوهش

در این تحقیق بهمنظور شناسایی مناطق سیلزده و مستعد وقوع سیالب از مدل رقومی ارتفواع
 ۵متر ،نقشۀ توپوررافی  ،1:۵۰۰۰۰تصاویر راداری سنتنیل  ،1اطالعات مربوط به دِبی و ضوریب
زبری رودخانه به عنوان دادههای تحقیق استفاده شوده اسوت .نورمافزارهوای HEC- ،ARCGIS
 RASو  SNAPنیز ابزار تحقیق محسوب میشوند .در این تحقیق ،پس از جموعآوری دادههوا و
اطالعات ،کار در سه مریله صورت ررفت که در ادامه شرح داده میشوند:
مرحلۀ اول (شناسایی مناطق سیل زده) :در ایون مریلوه بوه منظوور شناسوایی منواطق
سیلزده از تصاویر راداری سنتینل  1مربوط به قبل و بعد از سیل استفاده شد (جدول  .)1کوار
در این مریله به این صورت است که پس از تهیۀ تصاویر ،بهمنظور افزایش دقوت در شناسوایی
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مناطق سیلزده ،ابتدا پیشپردازشهای زم روی تصاویر انجام ررفت .سپس پیشپردازشهوای
زم برای هر دو تصویر انجام ررفت .در این مریله هر دو تصویر با هم ترکیب و به دیتای واید
تبدیل شد .برای این منظور از دستور  Coregistrationاستفاده شد .پس از آمادهسازی تصواویر،
مناطق سیلزده در دو مریله شناسایی شد .در اولوین مریلوه ،پهنوههوای آبوی در هور مریلوه
شناسایی و به منظور شناسایی پهنههای آبی از رابطۀ  1اسوتفاده شود .رابطوۀ موذکور بریسوب
آزمون و خطا و همچنین بهرهریری از منابع موجود انتخاب شد .پوس از اعموال رابطوۀ موذکور
روی تصاویر ،پهنههای آبی روی هر تصویر مشخص شد .در مریلۀ دوم ،پس از مشوخص شودن
پهنههای آبی برای هر تصویر ،با استفاده رابطۀ  ،2نقشۀ مناطق سیلزده مشخص شد.
جدول  .۱مشخصات تصاویر استفادهشده
ماهواره

تاریخ

نوع تصویر

Pass

پالریزیشن

دورۀ زمانی

سنتینل 1
سنتینل 1

۲۰۱۸/۰۶/۰۴
۲۰۱۹/۰۴/۰۶

GRD

صعودی
صعودی

VV

۰
3۰۶

( )1رابطۀ شناسایی پهنههای آبی
( )2رابطۀ شناسایی مناطق سیلزده

GRD

VV

 < 0.01 then 1.0 else 0تصویر مورد نظر If

پهنۀ آبی تصویر قبل از سیل – پهنۀ آبی تصویر بعد از سیل

مرحلۀ دوم (شناسایی مناطق سیلخیز) :در این مریله با استفاده از مدل ،HEC-RAS
مناطق مستعد وقوع سیالب شناسایی شد .مدل ریاضی  RAS - HECنسخۀ تکمیلشودة مودل
HEC- 2است .این نرمافزار قابل اتصال  GISبورای پویشپوردازش و پوسپوردازش در سیسوتم
اطالعات جغرافیایی است .برای اتصال از یک رابط با نام  HEC–GeoRASاسوتفاده شوده اسوت.
برای این کار ابتدا با استفاده از افزونۀ  ،HEC–GeoRASدر محیط  ARCGISو براسواس مودل
رقومی ارتفاعی  ۵متر ،بستر رودخانه ،کنارهها و بازهها ترسیم و سپس وارد نرمافزار HEC-RAS
شد .در ادامه در نرمافوزار  HECRASبوا وارد کوردن مقوادیر دبوی و ضوریب زبوری ،پهنوههوای
سیلخیز برای دورههای بازرشت  ۵۰ ،2۵ ،1۰ ،۵و  1۰۰سال تهیه و در نهایت بهمنظوور تهیوۀ
نقشۀ خروجی نهایی ،اطالعات مربوط به پهنههای سیلخیز وارد نرمافزار  ARCGISشد .به این
صورت نقشۀ نهایی مناطق سیلخیز در دورههای بازرشت مختلف تهیه شد.
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مرحلۀ سوم (شناسایی مناطق سیل زده با استفاده از بازدیدهای میددانی) :در ایون
تحقیق بهمنظوور انطبواق و صوحتسونجی نتوایج بوهدسوتآموده از طریوق تصواویر راداری ،از
بازدیدهای میدانی استفاده شد .در واقع بهمنظور تعیین مناطق سیلزده ،ابتودا موقعیوت نقواط
( 12نقطه) با استفاده از  GPSثبت شد و سپس برمبنای نتایج یاصل از طریق بازدید میودانی،
پهنۀ مناطق سیلزدة شهر نورآباد در سیل فرودین  139۸ترسیم شد.
بحث
 شناسایی مناطق سیلزده با استفاده از تصاویر راداری :با توجوه بوه اینکوه هودف از ایونبخش شناسایی مناطق سیلزده است ،از تصاویر مربوط به قبل و بعود از سویل ر داده در منطقوه
استفاده و نقشۀ مناطق سیلزده در فروردین  139۸تهیه شد .براساس نتایج ۰/۵۶2 ،کیلومترمربع
از محدودة شهری نورآباد با سیالب مواجه شده و بخشهای شمالی شهر نورآباد منطبق بور محول
تالقی رودخانۀ رچینه و بادآورد ،بیشترین سیلزدری را داشت .در واقع ،با توجه به اینکه رودخانوۀ
بادآورد ،رودخانۀ اصلی منطقه محسوب میشود ،در زمان وقوع سیالب ،دبی این رودخانوه افوزایش
زیادی یافت و مناطق یاشیهای از جمله شهر نورآباد را دربرررفت .رودخانۀ رچینه نیز که از مرکوز
شهر نورآباد عبور میکند ،طغیان کرد و مناطق یاشیهای را در برررفت.
 بررسی وضعیت سیلخیزی محدوده با اسدتفاده از مددل  :HEC-RASدر مطالعواتپهنهبندی سیالب با اهداف مختلف ،دبی جریان از دادههای ضوروری بورای اجورای مودل و تعیوین
پروفیل سطح آب و دیگر پارامترهای هیدرولیکی رودخانه است .مقادیر سیالب رودخانه با دورههای
بازرشت مختلف در مطالعات هیدرولوژی با استفاده از دادههای ایستگاههای آبسونجی موجوود در
منطقه محاسبه میشود .در مطالعات پهنهبندی سیلریری رودخانههوای بوادآورد ورچینوه نیوز از
مقادیر سیالب با دورة بازرشتهای مختلف استفاده شد .برای این منظور از اطالعات سوازمان آب و
منطقهای استان لرستان مربوط به سال آبی  13۴۶-۴7تا  1397-9۸اسوتفاده شود .بوا توجوه بوه
اینکه رودخانۀ رچینه بهعنوان رودخانۀ فرعی وارد رودخانۀ بادآورد میشود ،دبی این رودخانوه نیوز
در نظر ررفته شد و مقادیر سیالب مطابق با جدول  2بهکار ررفته شد.
جدول  .2مقادیر دِبی استفادهشده (مترمکعب بر ثانیه)
دورۀ بازگشت

۵

۱۰

2۵

۵۰

بادآورد
رچینه

۶9/1
۴3/۶

72/2
۴۸/7

99/۴
۵۸/9

112/3
7۸/۴
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ضریب زبری رودخانه بادآورد و رچینه در محدودة تحقیق با استفاده از بازدیدهای صحرایی و
قضاوت مهندسی و تکمیل چکلیستهای روش  SCSبرآورد شد .رودخانههای بادآورد و رچینوه
در دامنۀ تحقیق ،در واید دشت و با بستر و کنارههای درشتدانه جریان دارد .مقطع رودخانه در
این بازه دارای شکل منظم و تغییرات مالیم است .همچنین بستر رودخانوه در بسویاری از نقواط
فاقد پوشش ریاهی است و در کل مسیر پوشش ریاهی در دشت سیالبی موجود است کوه ایون
نکته در برآورد ضوریب زبوری ایون مقواطع لحوا شوده اسوت .در شوکل  2تصواویری از بسوتر
رودخانههای بادآورد و رچینه و در جدول  3محاسبات مربوط به ضریب زبری برای رودخانههای
بادآورد و رچینه نشان داده شده است.

شکل  .2تصاویری از بستر رودخانه  )Aگچینه؛  )Bبادآورد.
جدول  .3محاسبۀ ضریب مانینگ برای رودخانههای بررسیشده

رودخانه

بادآورد

رچینه

مقادیر ضریب

مقدار ضریب زبری

مقدار ضریب زبری

براساس روش چاو

براساس روش SCS

کنارة راست

۰/۰۵۰

۰/۰۴۸

۰/۰۴۵

مقطع اصلی رودخانه

۰/۰۴۰

۰/۰3۸

۰/۰۴

کناره چپ

۰/۰۵۰

۰/۰۴۸

۰/۰۴۵

کنارة راست

۰/۰۴۰

۰/۰3۵

۰/۰3۵

مقطع اصلی رودخانه

۰/۰3۰

۰/۰2۵

۰/۰2۵

کنارة چپ

۰/۰3۰

۰/۰3۵

۰/۰3۵

مشخصات بازه

زبری براساس
قضاوت مهندسی
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در این تحقیق بهمنظور ترسیم بازه و مقاطع مورد نظر از افزونۀ  HEC-GEORASاستفاده و
بازهها و مقاطع مورد نظر در محیط  ARCGISبرپایۀ مدل رقومی ارتفاعی  ۵متور ترسویم شود.
محدودة انتخابشده برای ترسیم بازه و مقاطع ،بریسب اطالعوات موجوود بوود و بوا توجوه بوه
اهداف مورد نظر در تحقیق انتخاب شد .در شکل  ،3نقشۀ بوازة ترسویمشوده و مقواطع آن و در
شکل  ،۴نمونههایی از مقاطع عرض ترسیمشده نشان داده شده است.

شکل  .3نقشۀ بازۀ ترسیمشده و مقاطع آن

شکل  .4نمونههایی از مقاطع عرضی ترسیمشده  )Aرودخانۀ گچینه؛  )Bرودخانۀ بادآورد.

پس از وارد کردن اطالعات مربوط به بازههوا و مقواطع بوه نورمافوزار  ،HECRASاطالعوات
تهیهشده دربارة وضعیت دبی و ضریب زبری رودخانوه نیوز وارد نورمافوزار  HECRASشود و در
نهایت بهمنظور تهیۀ نقشۀ پهنهبندی در محیط  ،ARCGISاز اطالعات یاصل ،خروجی ررفتوه
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شد و نقشۀ پهنههای سیلریر برای دورههای بازرشت  ۵۰ ،2۵ ،1۰ ،۵و  1۰۰سوال تهیوه شود
(شکل  .)۵بر اساس نتایج ،مسایت پهنههای سیلریور بورای دورة بازرشوت پونجسواله در کول
محدوده و محدوده شهری نورآباد بهترتیب  ۰/۵23و  ۰/1۴9کیلومتر مربع و برای دورة بازرشت
صدساله نیز  ۵/۴۸۴و  1/۵۴2کیلومتر مربع است (جدول  .)۴با توجه به محدودة تحت پوشوش
سیالب با دورة بازرشت صدساله ،وقوع سیالب با این دورة بازرشت میتواند با خساراتی بیش از
سهبرابر سیالب فروردین  139۸همراه باشد که این مسوئله سوبب شوده کوه مخواطرة سویالب
مهمترین مخاطرة پیش روی شهر نورآباد محسوب شود.

شکل  .۵نقشۀ پهنههای سیلگیر در محدودۀ مطالعاتی در دورههای بازگشت مختلف
جدول  .4مساحت پهنههای سیلگیر در کل محدوده و محدودۀ شهری نورآباد در دورههای بازگشت مختلف
دورۀ بازگشت

۵

۱۰

2۵

۵۰

۱۰۰

مسایت پهنههای سیلریر در کل محدوده
(کیلومترمربع)

۰/۵23

۰/93۵

2/۴71

3/۸۶۵

۵/۴۸۴

مسایت پهنههای سیلریر در محدودة شهری
نورآباد (کیلومترمربع)

۰/1۴9

۰/2۵۶

۰/۵۶۴

۰/9۵3

1/۵۴2
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 شناسایی مناطق سیلزده با استفاده از بازدیدهای میدانی :سیالب فوروردین سوال 139۸از مهمترین سیالبهای سالهای اخیر بود که سبب وارد آمدن خسارات زیادی به شوهر
نورآباد شد .این سیالب بخشهای زیادی از شهر نورآباد را در برررفت .براساس نتایج بازدیدهای
میدانی در دوازده نقطه از شهر نورآباد ،این سیالب پهنهای در یدود  1/2کیلومتر مربع از شوهر
را در برررفت .پس از وقوع سیالب ،بهمنظور شناسایی مناطق سیلزده ،در دوازده نقطه از شوهر
نورآباد بازدید میدانی صورت ررفت ،برخی از این نقاط عبارتاند از کالنتری ( 11شوکل ،)A :۶
سرخبان (شکل  ،)B :۶آنا پارک (شکل  )C :۶و پارک بانوان (شکل  )D :۶که موقعیوت آنهوا در
جدول  ۵و شکل  7نشان داده شده است.
پس از بازدیدهای میدانی ،ید نهایی مناطق سیلزده در محدودة شهری نورآبواد تعیوین شود.
در واقع بهمنظور تعیین مناطق سیلزده ،ابتدا موقعیت نقاط با استفاده از  GPSثبت شد و سوپس
برمبنای نتایج بازدید میدانی و همچنوین مصوایبههوای صوورتررفتوه ،در نهایوت پهنوۀ منواطق
سیلزدة شهر نورآباد در سیل فرودین  139۸ترسیم شد که در شوکل  7نشوان داده شوده اسوت.
براساس ایون شوکل ،منواطق مجواور رودخانوۀ رچینوه و بوادآورد بوا سویالب مواجوه شودند کوه
آسیبپذیری در مناطق پاییندست رودخانۀ رچینه شامل منواطق اطوراف شوهرداری و همچنوین
مناطق مجاور رودخانۀ بادآورد شامل مناطق مجاور کالنتری  ،11بیشتر از نوایی دیگر بوده است.

شکل  .6تصاویری از سیالب نورآباد در فروردین  )A ۱3۹۸کالنتری۱۱؛  )Bسرخبان؛  )Cآنا پارک؛ )D
پارک بانوان
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جدول  .۵موقعیت نقاط بازدیدشده
ردیف

محل

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

1
2
3
۴
۵
۶
7
۸
9
1۰
11
12

کالنتری 11
سرخبان
آنا پارک
پارک بانوان
میدانی فردوسی
شهرداری
ادارة پست
مخابرات
دبیرستان امام
آموزش و پرورش
پارک آزادران
فاز  2فرهنگیان

"۴7° ۵۸' 13
"۴7° ۵۸' ۴2
"۴7° ۵۸' 22
"۴7° ۵۸' ۰۸
"۴7° ۵7' ۵۸
"۴7° ۵۸' 3۰
"۴7° ۵۸' 37
"۴7° ۵۸' 31
"۴7° ۵۸' ۴2
"۴7° ۵۸' 3۴
"۴7° ۵۸' 2۸
"۴7° ۵۸' 22

"3۴° ۰۴' ۵۶
"3۴° ۰۴' ۵2
"3۴° ۰۴' ۵۰
"3۴° ۰۴' ۴۸
"3۴° ۰۴' ۴۶
"3۴° ۰۴' ۴۴
"3۴° ۰۴' 31
"3۴° ۰۴' 1۸
"3۴° ۰۴' ۰3
"3۴° ۰3' ۵۵
"3۴° ۰3' ۵3
"3۴° ۰3' ۴۰

شکل  .7تعیین مناطق سیلزده با استفاده از بازدیدهای میدانی

نتایج
مقایسۀ نتایج بهدستآمده از طریق روش  HEC-RASبا نتایج بهدستآمده از تصداویر
راداری و بازدیدهای میدانی در محدودۀ شدهری :در بخوشهوای قبلوی ،وضوعیت منواطق
سیلزده و سیلخیز شهر نورآباد بررسی شد .در این قسمت ،بهمنظور مقایسۀ نتایج بهدستآمده
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از روشهای مختلف ،مسایت مناطق سیلزده و سیلریر در محدودة شهری نورآباد مقایسه شد
که در جدول  ۶نشان داده شده است .براساس جودول موذکور ،نتوایج بوهدسوتآموده از طریوق
 HER-RASبخش رستردهتری از شهر را در بر میریرد .در واقع با توجوه بوه اسوتفاده از دورة
بازرشت صدساله برای مقایسه ،مسایت پهنۀ سیلریر بهدستآمده از طریق مدل ،HEC-RAS
با  1/۵۴2کیلومترمربع ،رستردهتر از مناطق سویلزدة مشوخصشوده توسوط تصواویر راداری و
بازدیدهای میدانی است ،همچنین مسایت مناطق سیلزده که توسط تصاویر راداری تهیهشوده
( ۰/۵۶2کیلومترمربع) ،کمتر از مسایت بهدستآمده از طریق روشهای دیگر اسوت کوه دلیول
آن را میتوان فروکش کردن سیالب در روز تصویربرداری عنوان کرد.
در شکل  ۸نقشۀ مناطق سیلزده و پهنههای سیلریر در محودودة شوهری نورآبواد نشوان
داده شده است .ارزیابی و مقایسۀ نتایج روشهای مختلف بیانگر انطباق نتایج بور هوم اسوت .در
واقع مناطق شناساییشده در بازدیدهای میدانی بهعنوان مناطق سیلزده ،در تصاویر راداری نیز
مناطق سیلزده شناسایی شده است .این مناطق براسواس نتوایج یاصول از روش ،HEC-RAS
جزو مناطق سیلخیز محسوب میشوند ،بنابراین نتایج بهدستآمده بر هوم منطبوقانود .نتوایج
ضمن تأیید کاربردی بودن روشها و مدلهای استفادهشده ،بیانگر این اسوت کوه شوهر نورآبواد
دارای پتانسیل سیلخیزی زیادی است و سیالبهای با دورة بازرشوت بلندمودت ممکون اسوت
خساراتی بیش از سیالب فروردین  139۸داشته باشد .با توجه به موارد یادشده ،میتووان رفوت
که برنامهریزیهای صورتررفته در شهر نورآباد بدون توجه بوه پتانسویل سویلخیوزی منطقوه
صورت ررفته و همین مسئله سبب تشدید مخاطرهپذیری شهر نورآباد شده است.
جدول  .6مساحت پهنههای سیلگیر در محدودۀ شهری نورآباد با استفاده از روشهای مختلف
روش

تصاویر راداری

بازدیدهای میدانی

HEC-RAS

مسایت مناطق سیلزده در محدودة
شهری نورآباد (کیلومتر مربع)

۰/۵۶2

1/212

1/۵۴2
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شکل  .۸نقشۀ مناطق سیلزده و پهنههای سیلگیر در محدودۀ شهری نورآباد

نتیجهگیری
سیالبها از مهمترین مخواطراتی هسوتند کوه هموواره خسوارات زیوادی بوه نووایی شوهری وارد
میآورند .اهمیت سیالبها سبب شده است که در این زمینه تحقیقات مختلفی صوورت ریورد .در
بیشتر تحقیقات پیشین ،پهنههای مستعد وقوع سیالب به روشهای مختلف شناسایی شده یوا بوا
استفاده از تصاویر راداری و روشهای مختلف ،مناطق سیلزده مشوخص شوده اسوت ،اموا در ایون
تحقیق ابتدا با استفاده از تصاویر راداری و بازدیدهای میدانی مناطق سیلزده شناسایی شد .سپس
با استفاده از روش  HEC-RASمناطق سیلخیز شناسایی و نتایج بوا هوم مقایسوه شود .در واقوع،
بهرهریری از روشهای مختلف و مقایسوۀ نتوایج یاصول از ایون روشهوا ،نووآوری ایون پوژوهش
محسوب میشود .نتایج ارزیابی مناطق سیلزده با استفاده از تصاویر راداری بیانگر این است که بور
اثر سیالب فروردین  ،139۸بخشهای زیادی از شهر نورآباد به مسوایت  ۰/۵۶2کیلومترمربوع بوا
سیالب مواجه شدند که در این میان ،بخشهای شمالی شهر ،منطبوق بور محول تالقوی رودخانوۀ
رچینه و بادآورد دارای بیشترین پهنوۀ سویلزدروی بوودهانود .همچنوین در ایون تحقیوق پوس از
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بازدیدهای میدانی ،ید نهایی مناطق سیلزده در محدودة شهری نورآباد تعیین شد کوه مسوایت
آن  1/212کیلومتر مربع است .براساس نتایج بازدیدهای میدانی ،مناطق مجاور رودخانۀ رچینوه و
بادآورد با سیالب مواجه شدند که آسیبپذیری مناطق پاییندست رودخانۀ رچینه شوامل منواطق
اطراف شهرداری و همچنین مناطق مجاور رودخانۀ بوادآورد شوامل منواطق مجواور کالنتوری ،11
بیشتر از نوایی دیگر بود .در این تحقیق پس از شناسوایی منواطق سویلزده ،بوا اسوتفاده از روش
 ،HEC-RASمناطق مستعد وقوع سویالب بورای دورههوای بازرشوت مختلوف مشوخص شود کوه
براساس نتایج بهدستآمده مسایت پهنههای سیلریر در محدودة شهری نورآباد بورای دورههوای
بازرشت  ۵۰ ،2۵ ،1۰ ،۵و صدساله بهترتیوب  ۰/9۵3 ،۰/۵۶۴ ،۰/2۵۶ ،۰/1۴9و  1/۵۴2کیلوومتر
مربع است .ارزیابی و مقایسۀ نتایج بیانگر انطبواق نتوایج بور هوم اسوت .در واقوع منواطقی کوه در
بازدیدهای میدانی مناطق سیلزده شناسایی شد ،در تصاویر راداری نیز مناطق سیلزده شناسوایی
شد .این مناطق براساس نتوایج یاصول از روش  ،HEC-RASجوزو منواطق سویلخیوز محسووب
میشوند و بنابراین نتایج بر هم منطبقاند .با توجوه بوه اینکوه براسواس نتوایج روش ،HEC-RAS
سیالبهای با دورة بازرشت طو نیمدت مانند دورة بازرشت صدساله ،پهنههای بیشتری از شوهر
نورآباد را در بر خواهد ررفت ،بنابراین میتوان رفت که سیالبهوای بوا دورة بازرشوت بلندمودت،
ممکن است خساراتی بیش از سویالب فوروردین  139۸در پوی داشوته باشود .بنوابراین پیشونهاد
میشود برای کاهش خسارت سیالب و مدیریت آن ،ابتدا به آزادسازی یریم صدسالۀ رود پرداخت
و سپس سد سیالبریر در بخش کوهستانی یوضۀ نورآباد ایداث کرد.
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