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  چکيده

هاي انساني در اين شوند و فعاليتهاي ژئومورفولوژيکي جزء محدوده با خطر سيلاب محسوب ميها به واسطه ويژگيافکنهمخروط

اي هتجربي به بررسي و جانمايي فعاليت -تشديد ناپايداري جريانها است. در اين پژوهش با روش کاربردي ها عاملي بر محدوده

-HEC. جهت رسيدن به اين هدف از مدل هيدروليکي ه شده استانساني در فضاي جغرافيايي پرديسان در محدوده سيلاب پرداخت

RAS-6 هاي کاربري اراضي و توپوگرافي بعنوان مواد در اين پژوهش ها، نقشهي، گزارشابعنوان ابزار کار و از تصاوير ميداني و ماهواره

، 5pو  10pو  19pهاي ساله مشخص گرديد؛ حوضه 144ها و اجراي مدل با دوره بازگشت استفاده شده است. با جانمايي پديده

3p ،2p کنندکه نياز به توجه بيشتري در مباحث توسعه شهري دارد. سيلاب در محدوده بيشترين حجم جريان را وارد منطقه مي

پذيري بالايي است. همچنين هاي کشاورزي داراي نرخ آسيبخطوط ريلي و ارتباطي، بخش شرقي کانال اصلي و همچنين زمين

هايي مثل اثر مثبتي در کنترل سيلاب در منطقه داشته است. در بحث تعبيه سازهتعبيه خاکريزها بعنوان محدود اقداماتي است که 

ها مثل کانال اصلي به سبب عدم مطابقت حجم سيلاب با ساله مطابقت دارد و در برخي سازه 144ها، شرايط با جريان سيلابپل

 کند. علاوه بر اين مسير انتخابي کانال نيز بدرستيابعاد کانال، قابليت عبور کل جريان را نداشته و از حاشيه شرقي خود طغيان مي

شناسي و حجم سيلاب، انباشته از مواد انتخاب نشده است. همچنين اکثر بندهاي احداثي در بالادست پرديسان بخاطر شرايط زمين

ري و متعاقب آن آواري و در واقع فاقد عملکرد مناسب است. در مجموع عليرغم تازه تأسيس بودن شهرک پرديسان، طراحي شه

انداز ناپايداري بر فضاي جغرافيايي محدوده حاکم هاي جغرافيايي منطقه همخواني نداشته و چشممطالعه و اصلاح مسير با ويژگي

شود اصلاح و نظارت مسير سيلاب در بالادست جهت حفظ پايداري محيطي صورت گرديده است. جهت توسعه آتي شهر پيشنهاد مي

 گيرد.

 ، پرديسان قم.HEC-RASهاي انساني، مخروط افکنه، سيلاب، پديده :کلمات کليدي
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 مقدمه -1

 قبيل از طبيعي بلاياي خطر پهنه در کشور شهرهاي برخي از قرارگيري و کشور در شهرنشيني روند سريع افزايش

 هاسيلاب حاضر، حال سازد. درنمايان مي را خود پيش از بيش شهرها، نمودن مقاوم توجه به لزوم زلزله، و سيل

-24 زندگي شود هرسالهمي برآورد که هستند پايدار يتوسعه و اجتماعي امنيتي تهديدات ترينبزرگ از يکي

 و ويرانگرترين از ها(. در واقع سيلاب2445، 1)هيراباياشي و کانا قرار دهد تأثير تحت را انسان ميليون 344

)ويلبي  آيندمي شمار به هاي جهانبخش بيشتر در نگراني يک عنوانبه که هستند طبيعي مخاطرات ترينپرهرينه

 مجرا شکل ير تغييرات طريق از مخاطرات ژئومورفولوژيکيي هايجادکنند (.  همچنان300: 2412، 2و همکاران

اصلي  توجهات از يکي رسوب، انتقال مجرا و مورفولوژي روي بر هاسيلاب اثر باشند. تحليلمي رسوب انتقال و

افکنه مخروطهر گيري در (. مطالعه و بررسي راجع به سيل33: 2444، 3)وهل بوده است ايرودخانه ژئومورفولوژي

تفاده ديگر اس هايافکنهبراي مخروط تواننمي افکنهاختصاصي داشته و از نتايج بررسي يک مخروط حالت کاملا  

تر گيرد، بسيار خطرناکافکنه شکل مي(.  از اين رو سيلابي که در مخروط2443)ستاد مديريت بحران امريکا:  کرد

افکنه را به (، سيلاب مخروطNFIP) ي سيلاب ايالات متحده امريکااي است. برنامه بيمه ملاز سيلاب رودخانه

افکنه آبرفتي يا شکل زميني مشابه که از سرچشمه در اوج سرچشمه عنوان سيل رخ داده در سطح يک مخروط

گذاري و مسيرهاي پيشهاي با سرعت بالا، فرآيندهاي فعال فرسايش، انتقال رسوب و رسوبگيرد و با جريانمي

افکنه فعال ممکن است در خطر جاري کند. هر نقطه در مخروطشود، تعريف مينشده جريان مشخص مي بيني

کند، اين کار بايد در تجزيه و تحليل خطر شدن سيل قرار گيرد و جاري شدن سيل در طول زمان تغيير مي

افکنه، باعث عدم اطمينان مخروط(. تقويت يک اهرم در سطح 1043: 1535 ،0)داودي سيل در نظر گرفته شود

کند. اما از بين بردن شود و از مناطق پشت آن محافظت ميدر مورد پتانسيل خرابي آن در هنگام سيلاب مي

محاسبه شده و هم  يتواند، هم منحني فرکانس مرحلهمسير جريان از طريق نقض در سطح اهرم قبلي مي

 قطع ارتباط سيلاب يدهندهافزايش دهد. اين نتيجه گيري نشانها در پايين دست را شانس بروز ساير خرابي

فرض يک خطر يکنواخت يا عدم و الگوي سيلاب رودخانه در زمينه مديريت سيل است. فرض پيش افکنهمخروط

دهد با استفاده از يک روش افکنه، يک حدس رسمي است، که به شما امکان مياطمينان کامل در يک مخروط

را در نقشه نرخ بيمه سيل مشخص کنيد. بايد استدلال کرد که هرگونه تلاش براي کاهش و ساده، خطرات 

ساخت خطر سيل را در قسمت ديگري از سازي و يا خاکريزها و ساير عناصر انسانانحراف سيلاب با کانال

 (. 1559 ،)ستاد مديريت بحران امريکا دهدافزايش مي افکنهمخروط

                                                           
1- Hirabayashi & Kanae 

2- Wilby et al. 

3- Wohl 

4  - Dawdy 



 
  ...ي سيلاب با استفاده از مدل هيدروليکيهاي انساني در محدودهفعاليت و جانمايي بررسي

 ، شهرام روستايي، داود مختاري ابوالفضل فرجي منفرد

 

 و آب سيلاب برابر در شهري بافت بحراني هايشهري، محدوده توسعه راستاي در يلابس بندي خطرپهنه در ريز

( و در بررسي کاهش خسارت سيل، کنترل سيلاب 51: 1354)اميراحمدي، باشندپذيرتر ميها آسيبگرفتگي

نيکرو، ) ها اهميت داردافکنهآن بر آبخوان زيرزميني در مخروط تأثيرهاي طولي و سرريز با توجه به توسط ديواره

بيني ها، يک گام به پيشافکنهدر مخروط  (CFD)گيري از مدل ديناميک سيالات محاسباتي(. بهره103: 1354

از قابليت بالايي  CCHE2Dکند و مدل تر مياي نزديکافکنههاي مخروطجامع به فرايندهاي حاکم در جريان

: 1353زاده، )محسني برخوردار است افکنهبيني تغييرات پارامترهاي هيدروليکي جريان در مخروطجهت پيش

ا دوره ب(. در راستاي کاهش خطرات ناشي از سيلاب در شهر، توجه بيشتر به افزايش پتانسيل عبور سيلاب 100

. در مقايسه (29: 1359پور، حسن وزراعتکار ) باشدها ضروري ميهايي مثل پلدر سازهسال  29بازگشت بالاتر از 

با  زمانرودخانه، راهبرد کشت ديم، همپذير و مقاومتي به منظور مديريت ريسک سيلاب در هاي انعطافرويکرد

پور زکي) پذير به منزله بهترين روش براي مقابله با بروز سيلاب استهشدار سيل و بيمه سيل، راهکاري انعطاف

)دارابي و  هاي آبخيزداري نيز اثرات مثبتي در کاهش حجم سيلاب سالانه دارد(. پروژه01: 1353و همکاران، 

)صمديان و  ها در آبگذري و رونديابي جريان موثر استعمليات ساماندهي رودخانه( و 03: 1355همکاران، 

هاي انحرافي در مسير رودخانه هاي غيرقابل پيش بيني، توان عبوري جريان وجود سازه .(104: 1350همکاران، 

هاي توجه به ويژگي ( و29: 1353)اميري و همکاران،  توانند در بعضي موارد نزديک به دو برابر افزايش دهدرا مي

، )زماني باشدترين راهکارهاي مقابله با سيلاب ميعنوان مهمههيدروليکي رودخانه و نفوذ دادن آب در زمين ب

هاي هاي هيدروليک و دادهافکنه، بکارگيري مدلبرداري ريسک سيلاب در مخروط(. براي نقشه342: 1350

: 1350)ملايي و همکاران،  دهددل، نتايج قابل قبولي ارائه ميژئومورفولوژي و ترکيب نتايج حاصل از اين دو م

ها ها، سبب تغييرات زيادي در عرض بستر فعال رودخانهکشاورزان در رودخانه هاياندازي(. همچنين دست 29

گردد و جريان آب را از مجراي اصلي خارج و وارد محدوده دشت و متعاقب آن سبب تنگ شدگي مجرا مي

 هايکاربري مساعد، در طبيعي محيط دليل به هاافکنه (. مخروط29: 1355)مهرورز و همکاران،  دکنسيلابي مي

 جاري قبيل از هيدرولوژيک ژئومورفولوژيک و خطرات با را شهرها شود، بنابراينمي استفاده آنها از بيشتر شهري،

ريزي شهري در برنامه طراحان و ريزانبرنامه(. 1553: 1همکاران و اسچيک .پي .)اي کنندمي مواجه سيل شدن

 کنند توجه هاسيلاب وسيله به رسوبات شهري و همچنين سرعت حمل زهکشي شبکه ساماندهي شهري بايد بر

( و در مبعث مديريت خطر سيل، درمان آن با خواص ساخته شده قبل از تصويب 1533، 2والينگ و )گرگوري

 از قلمرو دو به را آن اي بايدمنطقه هر در سيل خطر مطالعه (. براي929: 1500، 3)نيجل مقررات سيلاب است

 عوامل اين اول داد. گروه قرار بررسي و مطالعه مورد جداگانه را هريک و نمود تجزيه يکديگر از مستقل عوامل

                                                           
1- SchicK and et al. 

2- Gregory and  Walling  

3- Nigel  

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=249890
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=249890
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=74982
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 شامل عوامل، دوم گروه و است سيل وقوع اجتماعي و اقتصادي خطرات مفهوم پايه بر که است عواملي شامل

)جيلارد و  دارند قرار سيل بروز گذار درتأثير هيدرولوژيکي شرايط از حاصل هايآگاهي پايه بر که است عواملي

 سيل مشکلات دهد کهمي نتيجه زماني احتمالا   سيل خسارات کاهش درباره منطقي (. تصميمات1553 ،1گيون

هاي مختلف سيل، (. درجه311: 2412، 2)ژا شوند نظرگرفته در زمين ريزي کاربريبرنامه فرايند يمرحله هر در

هاي مختلف آبرفت وجود دارد و حفاظت مهندسي بايد براي افکنهها بر روي مخروطخطرات سيل و انواع سيلاب

  (.33: 2410، 3)جاناتان و همکاران انواع خطر انجام گيرد افکنههر مجموعه منحصر به فرد مخروط

 کاهش در سيلاب بينيپيش توانايي بر اين هستند. سيلابي دشت براي مديريت يدمف ابزار سيلاب پخش هايمدل

 مردمان آگاهي سطح بردن بالا رودخانه، اطراف اراضي هايکاربري حفاظت از صورتبه سيلاب خسارت پتانسيل

 بوده است مفيد بسيار سيلابي دشت ممنوعه يمحدوده در و سازها از ساخت جلوگيري و دشت سيلابي ساکن در

هاي آبرفتي استفاده از يک روش افکنهجهت برآورد خطر سيل در مخروط( و 24: 2412، 0)دي بالداسار

ا و ني)هاشمي بخشدشناسي و ژئومورفولوژي، طراحي خطرات سيلاب آبرفتي را بهبود ميهيدروليکي، زمين

 ترينمتداول از يکي مختلف بازگشت، هايدورهبراي  بندي سيلابنقشه پهنه ميان اين در(. 29: 2410همکاران، 

گيرد. جهت شناخت مي قرار مورد استفاده سيلابي دشت در پتانسيل مخاطرات که براي نمايش است هايينقشه

 ، HEC-RAS-6 افزاراستفاده کرد. نرم HEC-RAS توان از مدل هيدروليکيبندي خطر سيلاب ميو بررسي پهنه

 مرکز توسط که باشد،آمريکا مي ارتش مهندسين انجمن رودخانه تحليل سيستم( 2421 ،)سال آخرين نسخه

 گيرد. که در اين پژوهش مورد استفاده قرار مي شده تهيه هيدرولوژي مهندسي

هاي انساني در فضاي جغرافيايي پرديسان قم در محدوده سيلاب به بررسي و جانمايي فعاليت ،در اين پژوهش

هاي اخير به دليل ورود مهاجرين از رود، در دههقم نيز به شمار مي 0پردازيم. شهرک پرديسان که منطقه مي

)سازمان مديريت و  تهزار نفر را در خود جا داده اس 124شهرهاي ديگر گسترش يافته و جمعيتي بالغ بر 

( ولي آنچه مسلم است عدم توجه به عملکرد سيستمي کلي منطقه است که باعث 1359ريزي کشور، برنامه

رو شده مشکلاتي در شهرک پرديسان بوجود آيد. سيلاب از جمله مخاطراتي است که پرديسان را با چالش روبه

شاهد  00عنوان نمونه در فروردين سال ه آورد. بمي کرده و هر ساله مشکلاتي را براي ساکنين پرديسان بوجود

شديد و سيلاب در استان بوديم و به دليل واقع شدن شهرک پرديسان در محدوده سيلاب خسارات و بارندگي 

هاي هاي مواصلاتي و دامهها، راهاي کشاورزي و مسکوني، قناتها، زمينمشکلات زيادي بر محدوده شهري، جاده

(. برخورداري از شيب، آب و هواي مطبوع نسبت به شهر قم، 1359)منابع طبيعي،  وارد گرديداهالي منطقه 

                                                           
1- Gilard &  Givone  

2- Jha  

3- Janatan and et al.  

4- Di Baldassarre  
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 ، شهرام روستايي، داود مختاري ابوالفضل فرجي منفرد

 

هاي مواصلاتي و همچنين فضاي هموار در توسعه شهري، اهميت دارد که توسعه آتي اين دسترسي به جاده

 944هزار و  01کلنگ احداث  1044منطقه به صورت منطقي و اصولي مورد توجه قرار گيرد. از طرفي در سال 

وزير راه به زمين زده شده است  واحد مسکوني)طرح نهضت ملي مسکن( در اراضي بالادستي پرديسان توسط

طلبد تحقيقات و اقدامات بهينه در بحث مديريت شهري و منطقه اي در فضاي جغرافيايي پرديسان انجام لذا مي

هاي انساني در محدوده مورد مطالعه بر ديدهگيرد. رسالت اين تحقيق، پاسخ به اين سوال که آيا جانمايي پ

هاي جغرافيايي صورت گرفته است يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال نياز به ارزيابي وضعيت شهرک مبناي ويژگي

ه با هاي طبيعي و انساني است کانداز کنوني پرديسان ترکيبي از پديدهپرديسان در محدوده سيلاب است. چشم

 دهد. قرار مي تأثيربر شيب، دبي و جهت جريان وضعيت محدوده خطر سيلاب تحت  تأثير

 
 (: موقعيت منطقه)محدوده( مورد مطالعه1شکل )

Fig (1): Location of the study area 

 مواد و روش -2

مورد  يمورد مطالعه در محدوده رودخانه قمرود)در محدوده شهر قم( قرار گرفته است. وسعت محدوده يمنطقه

پرديسان از مراکز  ها و شهرکهاي کم ارتفاع احاطه شده است. آباديهکتار است که توسط کوه 22203 نظر

هاي هشتهن ه شمال است، که قسمت جنوبي عمدتا باشند. شيب کلي منطقه جنوب بجمعيتي حوضه مطالعاتي مي
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هاي قديمي به شدت توسط افکنهروطهاي جديد هستند. مخهاي قديمي و قسمت شمالي نهشتهافکنهمخروط

(. در اين 1 )شکل اندهاي جديد شدهافکنههاي آبريزي براي مخروطدار شده و حوضهفرايندهاي آبي عارضه

آيد. پژوهش اتخاذ اقدامات و مکانيسم مورد نياز در بهبود فضاي مورد نظر تحقيق امري مطلوب بحساب مي

 DEM) ( و توپوگرافي محدوده1:29444) هاي کاربري اراضيها، نقشهشاي، گزاربدين منظور تصاوير ماهواره

اي و منابع طبيعي استان قم از جمله منابع مهم استفاده شده در اين تحقيق متري(، از سازمان آب منطقه 9

ترين ابزار مورد استفاده در اين تحقيق به شمار بعنوان مهم ARC GISو  HEC-RAS-6افزارهاي هستند. نرم

)حل معادلات موج  سازي يک بعدي و دوبعديبخاطر مکانيسم مدل HEC-RASمدل هيدروليکي  آيند.يم

دهد. مدل يک بعدي به ديناميک يا معادلات موج پخشيدگي( و ادغام دو مدل واقعيت سيل را بهتر نشان مي

ها از شود. اين مدلاستفاده ميها و خورها طور فراوان براي شبيه سازي تراز بستر در مقياس بزرگ در رودخانه

يک مختصات طولي در جهت جريان بعنوان بعد مکاني استفاده مي کنند. مقاطع عرضي براي تعريف هندسه 

نند. بيني کتواند تغييرات تراز بستر عمودي را پيشهاي يک بعدي ميگيرد. مدلکانال مورد استفاده قرار مي

شود. مدل دو بعدي قائم براي پيش بيني نرخ انتقال، قي استفاده ميدر حالت دو بعدي دو نوع مدل قائم و اف

شوند. در بيشتر اي به کار برده ميافکنهگذاري و فرسايش در رودخانه ها، خورها، مناطق ساحلي و مخروطرسوب

باشد. در اين صورت فقط توزيع هاي آب کم عمق، تغييرات قائم پارامترهاي جريان کوچک ميشرايط وضعيت

گيري افقي مقادير متوسط گيري قائم بايستي تعيين شود. مدل هاي دو بعدي افقي بر مبناي معادلات انتگرال

 ودشگيري شده عمقي تلفيق ميشده عمقي حرکت آب با روابط انتقال رسوب يا با يک مدل رسوب انتگرال

زيرحوضه تقسيم کرديم.  19به (. در ادامه بدليل گستردگي منطقه، محدوده را 30: 1353)عزيزيان و صمدي، 

هاي هيدرولوژيکي منطقه استخراج گرديد. سپس مدل در اين تحقيق ابتدا با استفاده از معادلات حاکم داده

ار افزهاي هيدروليکي در محيط نرمساله با استفاده از مقادير بدست آمده از داده144بعدي و دو بعدي سيلاب يک

HEC-RAS سازي در نقشه زمينههاي انساني جهت مدله نتايج مطلوب، پديدهسازي شد. براي ارائمدل RAS 

هاي خطر مشخص ساله مورد بررسي و محدوده144جانمايي گرديد و در نهايت مدل ترسيم شده با سيلاب دوره 

 گرديد. 

 ها و بحثيافته-3

د مطالعه تهيه شود. براي هاي هيدرومتري از منطقه مورسازي سيلاب نياز است دادهقبل از وارد شدن به مدل

باشد که از پردازيم. در مطالعات هيدرولوژي هر منطقه نياز ميها مياين منظور ابتدا به استخراج اين داده

هاي هيدرومتري استفاده کرد. به علت فقدان ايستگاه هيدرومتري در آوري شده توسط ايستگاهاطلاعات جمع

هاي تجربي جهت برآورد عوامل و پارامترهاي مورد نياز، از روش محدوده مورد مطالعه براي تجزيه و تحليل
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ساله استفاده شد. جهت محاسبه دبي  144هاي برگشت يهاي حداکثر سالانه در دورهپارامترهاي آبدهي و دبي

هاي طبيعي در حوضه ( استفاده شده است. اين روش معمولا SCS) حداکثر سيل از روش اداره حفاظت آمريکا

صفوي، ) گيردها قرار ميا مساحت هاي مختلف توسعه يافته و بطور گسترده مورد استفاده هيدرولوژيستبزرگ ب

1300 :139). 

(1)                                                       Qp =
0.2083AR

tp
                 

 𝑡𝑝(، mm= ارتفاع معادل رواناب)R(،  2km= مساحت حوضه )A،   (m3/s)= دبي حداکثر رواناب𝑄𝑝 که در آن:

 آيد: به دست مي 2 ي(که از رابطهhrزمان به اوج رسيدن رواناب)

  Tp = √Tc + 0.6Tc (2  )                                                 

Tc زمان تمرکز بارش است که در روشSCS (.1300)صفوي،  شودبه روش تأخيري از فرمول زير استفاده مي 

  Tc = 0.000142L0.8(
25400

CN
− 228.6)

0.7
S−0.5

                           (3 )   

 شيب آبراهه اصلي)%(. S(، mطول آبراهه) Lکه 

 (:1330آيد )مهدوي، به شرح زير بدست مي 0 يارتفاع رواناب ناشي از باران از رابطه

   R =
(𝑃−0.2𝑆)2

𝑃+0.8𝑆
       (0      )  

= مجموع تلفات بارش شامل گيرش هوايي گياه، نفوذ آب در خاک و S(، mm= ارتفاع بارندگي ) pکه در آن: 

)شماره  CNبا يک عامل بدون بعد به نام  9ي توسط رابطه Sباشد. مقدار تلفات کل يا ذخيره سطحي مي

 يابد:منحني( ارتباط مي

S =
25400

CN
− 254               (9                   )  

 CNبرابر صفر هيچ گونه روانابي از بارندگي حاصل نيامده و در  CNمتغير است. در  144بين صفر تا  CNمقدار 

کل بارش در سطح زمين جريان يافته و ارتفاع رواناب برابر ارتفاع بارندگي خواهد بود. شماره منحني  144برابر 

(CNاز روي مشخصات خاک، نوع بهره )مهدوي،  شودقبلي خاک تعيين مي برداري از زمين و شرايط رطوبت(

منطقه پرديسان که توسط سازمان منابع طبيعي استان  CN با متوسط گيري وزني از نقشه CN(. مقادير 1330

در روش شماره  (.1359)گزارش هيدرولوژي منطقه پرديسان:  (1 )جدول قم تهيه شده، بدست آمده است

شود. البته به شرطي که زمان تمرکز حوضه عته محاسبه ميسا 3هاي منحني، هيدروگراف سيل بر اساس باران

توان از روي حداکثر بارش را مي P6,Tساعته با دوره برگشت مورد نظر  3ساعت کمتر باشد. حداکثر بارش  3از 
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(. در اين مطالعه نيز به 1309)عليزاده،  بدست آورد 3( از رابطه P24,Tبرگشت ) يساعته با همان دوره 20

هاي مختلف به عنوان رگبار ساعته در دوره برگشت 3باشد، رگبار ساعت مي 3دليل اين که زمان تمرکز کمتر از 

ساعته مطالعات هواشناسي  20ساعته از مقادير بارندگي  3شود. براي تعيين مقادير رگبار طرح در نظر گرفته مي

 ( استفاده شده است.  1303ن آب هستي، حوضه پرديسان )فنو

 P6T =
P24T

1.48
                    (3)  

آورده شده است. همچنين نمودار  1ابعاد هيدروگراف واحد به تفکيک واحدهاي هيدرولوژيکي در جدول 

 ،5pو  10pو  19pهاي آمده است. با توجه به نمودار، حوضه 2 هاي واحد هر حوضه نيز در شکلهيدروگراف

3p ،2p کند. براي همين بايد توجه بيشتري در مباحث توسعه ها ميافکنهبيشترين حجم سيلاب را وارد مخروط

 ها مبذول داشت. شهري در خروجي اين حوضه

 (: پارامترها براي هيدرگراف سيلاب1جدول ) 

Table (1): Parameters for flood hydrograph 

 L (m) Tc (hr) A (km2) Tp (hr) Qp (m3/s) R  (mm) Q (m3/s) هاحوضه

p1 14034 29/1 39/13 03/4 02/0 9/0 2/0 

p2 14544 10/2 10 09/1 2 3/3 0/3 

p3 5331 40/3 21/5 43/2 50/4 3 3 

p4 3543 03/2 0/3 0/1 5/4 9 0 

p5 3300 15/2 10/0 03/1 95/4 0 3/2 

p6 3535 1400 2431 4450 4405 240 140 

p7 13121 2413 12452 1400 1403 0/3 3/10 

p8 0394 01/1 50/1 21/1 33/4 0/2 1/1 

p9 10140 29/2 59/19 9/1 21/2 3/0 3/13 

p10 0333 35/1 29/1 531/4 20/4 1/0 0/4 

p11 3034 25/1 33/1 09/4 13/4 3/2 5/4 

p12 3351 0/3 0/0 23/2 035/4 0/1 3/4 

p13 9/3333 3/1 32/3 12/1 35/4 3/2 9/1 

P14 13040 13/2 20 0/1 9/3 0/3 3/20 

P15 15430 35/2 31 3/1 3/0 5 3/33 

 .......... ..…… ........... ............ 0/192 ......... 105513 مجموع
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 هاي محدوده مطالعاتي( نمودار هيدروگراف زيرحوضه2شکل)

Fig (2): Hydrograph diagram of the sub-basins of the study area 

 

  HEC-RAS  افزارسازي با نرممدل -3-2

بعدي و دو بعدي بايستي ابتدا مدل هندسي اي توسط مدل بر روي يک سطح جريان يکقبل از انجام هر محاسبه

باشد. متري مي 9سطح زمين ايجاد گردد. فايل مورد نظر براي ايجاد مدل هندسي سطح زمين نقشه توپوگرافي 

جغرافيايي مناسب، بايستي مدل هندسي مناسب سطح زمين را فراخواني  مختصاتپس از تنظيمات سيستم 

بايستي تنظيماتي مانند تعيين نام لايه، انتخاب مسير ذخيره مدل   RAS Mapperنمود. براي اين کار در پنجره

ي راهندسي، تعريف ميزان گرد شدگي اعداد مربوط به رقوم ارتفاعي سطح زمين و انتخاب فايل مورد نظر ب

متري  dem  9ساخت مدل هندسي سطح زمين را انجام دهيم. با اين روش فايل مربوط به مدل هندسي زمين 

هاي بعدي براي همه کانالشود. پس از ايجاد مدل هندسي، مدل يکمي RAS Mapperوارد محيط  Fltبا فرمت 

حل، تعيين مسير جريان، مقاطع عرضي ها، خطوط سواهاي رودخانهاصلي ايجاد گرديد. براي اين منظور زير لايه

 هاکناره و 40/4بستر  مانينگ زبري يابي مقاطع عرضي استخراج شد. هچنين ضريبو سطوح ناشي از درون

 اساس بر عرضي و مقاطع از يک هر اراضي و بازديد ميداني براي کاربري ينقشه از استفاده با 49/4ها رودخانه

(. پس از ساخت 05: 1350کشور،  ريزي برنامه و مديريت )سازمان گرديدبعدي لحاظ در مدل يک 1جدول چاو

)سيلابدشت(  مطالعاتي يمدل هندسي مربوط به کانال اصلي، بايد آن را با مدل هندسي مربوط به کل محدوده
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 HEC-RASمزيت اصلي مدل  سازي هيدروليکي بدست آيد.تلفيق و يک مدل يکپارچه و مناسب براي مدل

 2و ساختارنيافته 1قابليت کاربرد آن در شبکه محاسباتي ساختاريافتهسازي جريان در مدل دوبعدي براي شبيه

وجهي و  9، 0، 3هاي محاسباتي اين بدان معني است که شبکه محاسباتي مي تواند ترکيبي از سلول باشد.مي

)عزيزيان  باشد(وجه مي 0حداکثر وجوه قابل تعريف براي يک سلول محاسباتي  HEC-RAS)در مدل  ... باشد

در ايجاد شبکه محاسباتي نياز به وارد نمودن ابعاد سلولي مورد نظر است. براي ايجاد (. 02: 1353 و صمدي،

فوت استفاده شد. ابعاد انتخاب شده جزئيات  24*24(DY( و عرضي)DXشبکه محاسباتي از ابعاد طولي)

گذارد. در مجموع شبکه محاسباتي ايجاد شده براي کل بيشتري از محدوده مناطق سيلابي را به نمايش مي

  باشد.مقطع مي 3435سلول و همچنين مقاطع عرضي ايجاد شده نيز  230255سيلابي دشت 

 
 ها(: مقاطع عرضي و ابعاد شبکه محاسباتي زير حوضه3شکل)

Fig (3): Transverse sections and dimensions of the computing network the sub-basins 

ها، هنگام برخورد با عوارض انساني مثل جاده عدي مناطقي وجود دارد که جريان سيلاب دربدر سطوح دو

اين  کردن شود مدل به درستي جريان پيدا نکند، به همين منظور، براي برطرفها، خاکريزها که سبب ميکانال

درستي عبور  هتر است تا بتواند جريان را مطابق توپوگرافي سطح بهاي بيشتر با ابعاد کوچکمشکل نياز به سلول

                                                           
1- Structured Computational Mesh  2- Unstructured Computational Mesh  
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اي مسئله  کنيم.عوارض خطي را برطرف مي اين Hec RAS افزارنرم Breaklinesدهيم. از اين رو با کمک ويژگي 

 هايي بايدباشد. مقاطع عرضي اضافي را در مکانعرضي مي بعدي مطرح است نحوه ايجاد مقاطعکه در مدل يک

با اين حال، اگر مقاطع عرضي خيلي نزديک به هم  قرار داد که مدل نتواند در چندين مرحله زماني همگرا شود.

شود و مدل در قسمت بالارونده موج سيلاب مسيريابي شده قرار گيرند، آنگاه حل عددي باعث شيب موج مي

شود. به طور کلي، براي شرايط نواحي انتقالي و تغيير شيب عمودي به مقاطع عرضي اضافي نياز ناپايدار مي

)خطوط منحني ميزان( براي  تر به هم( و  بهتر است از هندسه واقعي زمين)به عنوان مثال، مقاطع نزديک است

 (.3)شکل يابي مقطع استفاده شودساخت مقاطع اضافي به جاي صرفا  درون

 (U.S. Army Corps of Engineers, 2021: 37)(: مانينگ در محدوده مدل دوبعدي2)جدول 

Table (2): Manning in the scope of the two-dimensional model (U.S. Army Corps of Engineers 2021: 37) 
 ضريب زبري کاربري اراضي شماره

 1/4 مناطق مسکوني 1
 49/4 هاي کشاورزيزمين 2
 40/4 مراتع 3
 43/4 زمين باير )سنگي، شن، ماسه( 0
 12/4 باغ با تراکم متوسط 9

 

بعدي از ضريب مانينگ استفاده گرديد، براي سيلابدشت نيز از ضريب مانينگ مورد همانطور که براي مدل يک

گيرد. نقشه کاربري اراضي براي محاسبه ضريب مانينگ در ناحيه دو بعدي مورد استفاده قرار استفاده قرار مي

ايجاد  GISها در بستر هر کدام از کاربريگيرد. براي اين منظور يک لايه پليگوني حاوي اطلاعات در مورد مي

دهيم. در ادامه نقشه کاربري اراضي به مدل ضريب زبري مشخصي را نسبت مي (2) شد و با استفاده از جدول

هاي هندسي موجود ارتباط برقرار گردد. پس از ايجاد لايه رقومي سطح زمين بين آن و فايلهندسي اضافه مي

بعدي به يک سطح جريان دوبعدي، در پايين دست آخرين مقطع عرضي گرديد. براي اتصال يک آبراهه يک

اهه يک بعدي، در راستاي شرط مرزي بالادست سطح دو بعدي ارتباط برقرار گرديد. براي اتصال آبراهه يک آبر

يک سطح دوبعدي را طوري ترسيم کنيم -1بعدي به يک سطح جريان دوبعدي به اين ترتيب عمل مي کنيم؛ 

پس نقطه انتهايي آبراهه س -2که مرز بالادست آن دقيقا منطبق بر آخرين مقطع عرضي آبراهه يک بعدي باشد 

کنيم. به اين ترتيب مدل يک بعدي يک بعدي را در پايين دست جابجا کرده و در داخل سطح دو بعدي رها مي

آبراهه بايد انجام شود. در اين نوع شرط مرزي، جريان  19بايد. اين فرايند را براي هر به سطح دوبعدي اتصال مي

بعدي به سطح دو شود. زماني که آبراهه يکبه سطح دو بعدي وارد ميبعدي در هر گام زماني از آبراهه يک
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گردد، بايستي شرايط اوليه را براي هر دو بخش تعريف نمود. شرايط اوليه براي سطح دو بعدي بعدي متصل مي

 تواند يکي از حالت هاي خشک، تراز سطح آب و يا استفاده از نتايج اجراي قبلي مدل باشد.مي

دل در هر حالت غيرماندگار نياز به دو شرط مرزي بالادست و پايين دست است. براي شرط مرزي براي اجراي م

دقيقه و گام زماني  3:09هاي مختلف فوت مکعب بر ثانيه، با زمان پايه بالادست از يک هيدروگراف با دبي اوج

ي هر حوضه استفاده شده با مقادير مختلف برا 1ثانيه و براي شرط مرزي پايين دست از حالت عمق نرمال 9

 مبناي بر که شده استفاده نرمال عمق با متناظر از شيب مدل، دستپايين در مرزي شرايط معرفي است. جهت

گردد. مقادير عمق نرمال از شيب سطح آب که عمدتا برآورد مناسبي از شيب مي لحاظ جريان نرمال عمق آن

(. جهت بدست آمدن عمق 210 :1303، فرد و همکاران )جبلي گيرداصطکاک است که مورد استفاده قرار مي

افزار نيمرخي ايجاد نرمال کافيست در جهت جريان و به طرف خروجي محدوده در سطح دوبعدي توسط نرم

کرد و به صورت خودکار عمق نرمال به صورت تقريبي بدست مي آيد. بنابراين مقدار شيب متناظر براي شرايط 

ت که در مدل مورد لحاظ گرديد. براي شروع محاسبات بايستي مقادير دبي در اس 4409/4مرزي پايين دست 

مقادير عددي بر حسب فوت مکعب بر ثانيه  2لحظه شروع مشخص باشد و به همين خاطر در بخش شرايط اوليه

ساله 144بازگشت دوره با سيلاب دبي ميزان ورودي ها وارد گرديد. شرايطبعنوان دبي اوليه براي هر يک از حوضه

 (.1)جدول است شده گرفته نظر در

علاوه بر اين، يک گام زماني مناسب، شکل هيدروگراف  پايداري مدل به گام زماني محاسباتي بسيار حساس است.

پيک(  شود )يعني تضعيفيک گام زماني که خيلي بزرگ باشد منجر به انتشار عددي مي کند.را به دقت ثبت مي

ثباتي مدل شود، زيرا لبه اصلي موج سيل تا جايي که باعث تواند منجر به بيمييک گام زماني بسيار کوچک  و

يک گام زماني که بيش از حد طولاني است نيز ممکن است منجر به  شود.دار ميشود، شيبايجاد نوسان مي

ه است کزمان هاي طولاني مدت غير منطقي شود. براي تعيين )تقريبا( گام زماني خود، يک قانون عملي اين 

تعريف کنيم. همچنين از روش  20گام زماني محاسباتي را برابر با زمان افزايش هيدروگراف ورودي تقسيم بر

له ترين مرحتوان براي آزمايش مراحل مختلف زماني محاسباتي استفاده کرد تا ببينيم بزرگآزمون و خطا مي

 U.S. Army) دهدهاي همگرايي را ارائه ميکند و در عين حال نتايج دقيق و حداقل خطازماني چه کار  مي

Corps of Engineers, 2016: 521  با توجه به اينکه در هر حوضه، از يک آبراهه استفاده شده و هر کدام از .)

آبراهه ها مستقل از ساير آبراهه جريان دارند، عملا در مدل يک بعدي معادله مومنتوم مقاديري نخواهد داشت 

پذيري جريان ها از هم شرايط مومنتوم به صورت خودکار  تأثيرل دو بعدي است که با و تنها در شرايط مد

عملکرد خود را نشان خواهد داشت. همچنين براي اجراي مدل و پارامترهاي خروجي گام زماني مناسب براي 

                                                           
1- Normal Depth   2- Initial Conditions 
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)عمق و شبيه سازي، گام زماني براي توليد هيدروگراف و گام زماني مناسب براي توليد پارامترهاي خروجي

 سرعت( انتخاب شد. 

 جانمايي عناصر انساني در فضاي جغرافيايي -3-2

ايي اي در فضاي جغرافيافکنهاي و مخروطجهت مشخص شدن فرايند سيلاب در ارتباط با سيستم سيلاب رودخانه

قشه نو همچنين حساسيت هر يک در ارتباط با پرشدگي و انحراف مسير، نياز است عناصر انساني را به محيط 

( 1359) ساله اضافه گردد. بنابر گزارش سازمان منابع طبيعي استان قم 144با سيلاب دوره بازگشت  RASزمينه 

)از جمله سنگ ملاتي، گابيون، تورکينست، بند خاکي( در بالادست  سازه 02جمعا  1353تا  1303از سال 

ها، پرديسان به موجب کنترل سيلاب و رواناب ايجاد شده است. علاوه بر اين، عناصر ديگر مثل پل يمحدوده

ها از جمله عناصري هستند که در فضاي ها و ساختمانها، خاکريزآهن، بندها، کانالها، خطوط راهجاده

 (. 0اند)شکلهاي مختلف ايجاد شدهجغرافيايي پرديسان در زمان

 
 (1در شکل شماره  5)موقعيت  هاي انساني، ديد از شرقعيت برخي از پديده(: موق4شکل )

Fig (4): Location of some human phenomena, view from the east (position 5 in Fig 1) 

ات کند. مشخصهر يک از عناصر ياد شده به نسبت جهت، تراکم، ارتفاع و عرض در فرايند سيلاب نقش ايفا مي

جانمايي شد. بعد از اينکه عوارض مورد    HEC-RASگيري در محل در محيطعناصر ياد شده با اندازههر يک از 

گيري شده و تنظيمات مورد نظر در مدل نظر در نقشه زمينه جانمايي شد، اقدام به وارد نمودن مقادير اندازه

باشد، ناپايدار شدن مدل زياد ميهاي وارد شده احتمال نمائيم. البته قابل ذکر است که بخاطر حجم دادهمي

(، 9کل)ش بنابراين بايد خطاهاي مشخص شده توسط مدل برطرف و دوباره مدل را اجرا کنيم. بعد از ترسيم نقشه

اي، يک هافکنبا توجه به مبحث سيلاب مخروطپردازيم. به تحليل وضعيت شکل گرفته در محدوده پرديسان مي

هايي را به روش افکنهتواند مسيرهاي جريان در قسمت تحتاني مخروطمي نهافکانحراف در قسمت بالايي مخروط
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هاي هاي عمراني در قسمتمحلي باشد تغيير دهد. قرارگيري پروژه افکنهکه مستقل از مورفولوژي مخروط

گذاري مواد آواري شده ها سبب تغيير گسترده در نهشتهمختلف منطقه پرديسان، بخصوص در مسير جريان

هايي از پرديسان بعنوان نمونه بناي خطوط ارتباطي و ريلي، تأسيسات سازمان ست. نمونه اين وضعيت در بخشا

ن اين بناها اقدام به انحراف سيلاب به طرفين با اآب و بيمارستان خاتم شکل گرفته است. مالکان و مسئول

ت، ولي بايد در نظر داشت که روند اين جريان اند. البته در نگاه اول يک اقدام مناسب اساستفاده از خاکريز کرده

سبب افزايش و تغيير جريان در هنگام  3و  2به سطوح  1چگونه خواهد بود. در واقع انتقال مواد آواري از سطوح 

سيار بيني مسير سيلاب بپيش افکنهسيلاب در پايين دست خواهد شد و به دليل سستي مواد در سطح مخروط

دهد که وضعيت پيش آمده، با تقويت جريان مجاور، ( نشان مي9)شکل شد. نقشه نهاييسخت و پيچيده خواهد 

افکنه با مشکل مواجه کرده، بنحوي که خطوط ريلي و کانال هاي پاييني مخروطبيني جريان را در بخشپيش

شده  ساناند جريان را منحرف و تثبيت کنند و لذا بخشي جريان سيلاب وارد شهرک پرديانحرافي نتوانسته

است. بخش ديگر جريان توسط کانال فرعي و همچنين توسط خاکريزها به سمت جريان اصلي در شرق محدوده 

شود. با ادغام جريان در کانال اصلي و فرعي و همچنين ساير جريان ها شاهد ورود حجم عظيمي از هدايت مي

سئولين شهري در اين بخش، جهت سيلاب در بالادست شهرک پرديسان به محدوده شهرک پرديسان هستيم. م

اند. اين کانال در خارج از مسير طبيعي جريان ايجاد شده و به هدايت سيلاب اقدام به ايجاد کانال انحرافي زده

ساله درست در اين نقطه از کانال اصلي خارج و وارد مسير طبيعي خود شده  144همين منظور جريان سيلاب 

 گونه توسعه شهري صورت نگرفته استل حاضر به جز بخش شمالي هيچاست. البته اين محدوده خطر در حا

هاي تثبيت و پخش هاي جذبي، خاکريزها، سايت(. با اين وجود، بايستي اقدامات حفاظتي مانند چاهc-9)شکل

هاي پايين دستي شهرک همچنين در بخش  هاي بالادستي انجام گيرد.سيلاب هم در اين بخش و هم در بخش

که براي  (b-9)شکل ( و افزايش حجم عبوري در کانال هستيمa-9)شکل گاها شاهد آبگرفتگي معابرپرديسان 

ساله صورت پذيرد  144بازگشت  ياهالي اين مناطق مشکلاتي را بوجود مي آورد. حال اگر بارندگي با دوره

دهايي به لحاظ طراحي ها ايراشرايط کانال و معابر شهرک پرديسان به چه صورت خواهد شد. در بعضي از بند

کانال انحرافي بر روي بند ايجاد شده، تا مازاد جريان در  5زير حوضه  3 مسير عبور جريان وجود دارد. در شکل

مواقع سيلابي را عبور دهد، ولي مشکلي که وجود دارد، اين کانال وارد يک مسير فرعي آبراهه شده است. در 

را   افکنهمخروط 3و  2، 1بيني در روند شکل زايي در مسيرهاي شواقع اين روند شرايط آشفته و غيرقابل پي

 بوجود مي آورد و مطلوب است، روند کانال انحرافي، اصلاح و در مسير اصلي هدايت شود.
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 هاي انسانيسازي سيلاب با جانمايي پديده(: مدل5شکل) 

Fig (5): Flood modeling with placement of human phenomena 
 

 
 1در شکل شماره  6در مسير جريان، موقعيت شماره  9( تصوير بند انحرافي در زير حوضه 6شکل)

Fig (6): The image of the diverter of the sub-basins 9 in the flow path (position number 6 in fig1) 

 

 کانال انحرافی

 سازه بند
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)آبراهه  3 وارد سطح )آبراهه اصلي( 2در واقع جريان از سطح  اين کانال جريان را وارد حوضه مجاور کرده و

تحمل اين حجم از جريان را نخواهد داشت و منجر به ناپايداري جريان در پايين دست  3شود. سطح فرعي( مي

، فرايند 3دهد که بعد از تقويت جريان در سطح( بخوبي نشان مي3)شکل سازي جريانخواهد شد. مدل

انداز فضايي شبکه آبراهه هاي پايين دستخوش تغييرات و منجر به آشوب در چشمبخشگذاري در نهشته

 پرديسان خواهد شد.

 هاتعبيه سازه -3-3

ترين مسائل در بحث هيدروليک رودخانه باشد. مسئله زماني ها شايد يکي از مهمها در مسير جريانتعبيه پل

بازگشت هدف بدرستي انجام نگرفته باشد. در  يب با دورهکند که طراحي انجام شده با پتانسيل سيلابروز مي

چنين شرايط سيلاب اين توان را دارد علاوه بر تخريب پل باعث تغيير گسترده در جهت مسير سيلاب شود. در 

پل به نسبت  3ها احداث شده است، در بخش غربي منطقه هاي زيادي در مسير جريانمنطقه پرديسان پل

 دهيم. اصلي جهت تردد وسايل نقليه تعبيه شده است که مورد بررسي قرار ميبزرگ بر روي جريان 

 
 ساله 111ها در شرايط سيلاب ( وضعيت پل7شکل)

Fig (7): Condition of bridges in 100-year flood conditions 
 

پيش آمده را  ها، شرايط( و پروفيل بدست آمده از وضعيت جريان در محل پل3 )شکل با توجه به خروجي مدل

ساله است.  144ها، عاملي براي عبور جريان کند. عرض مقطع و ارتفاع تعبيه شده مناسب در پلبخوبي بيان مي

باشد که توانسته است جريان مد نظر را با متر مي 3و  3، 9به ترتيب  3و  2، 1هاي ارتفاع تعبيه شده در پل
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(، ولي بعد از پل سوم به دليل کاهش عرض بستر 0شکل) متر بخوبي عبور دهد 09/2و 93/1، 02/1مقادير 

کانال اصلي، جريان سيلاب از ساحل شرقي خود طغيان کرده و اين قابليت را دارد که سبب خسارت جاني و 

 مالي شود.

 
 ها(: پروفيل بدست آمده از وضعيت جريان در محل پل8شکل)

Fig (8): The profile obtained from the state of the flow in the place of the bridges 
 

 هاخاکريز -3-4

ها و جريان مواد آواري نقش مثبتي دارند. جانمايي خاکريز در خاکريزها و مخازن رسوب گير در تثبيت جريان

انحراف جريان اهميت بارزي دارند. هاي خطر علاوه بر تثبيت مواد آواري در کاهش سرعت جريان و محدوده

هاي مختلف کارکرد مناسبي را ايفا خاکريزها در محدوده پرديسان يکي از عواملي است که توانسته در موقعيت

آهن با زواياي متر در مسير جريان در حاشيه بالادستي خطوط راه 9/1خاکريزهايي به ارتفاع   5 کند. در شکل

انسته در بيشتر مناطق بخوبي جريان را منحرف و در طرفين پخش کند و در اند که تومختلف جانمايي شده

آهن وارد محدوده شهرک پرديسان ههاي تعبيه شده در خطوط راادامه جريان با کاهش مواد و املاح از طريق پل

 هاي متناسب با حجم جريان جهت مديريت جريان تعبيه گردد.   شده و در ادامه مسير بايد کانال
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 ( خاکريزهاي تعبيه شده در حاشيه بالادستي خطوط  راه آهن9کل)ش

Fig (9): Embankments installed on the upstream side of the railway lines 
 

 تشديد سيلاب با دخالت عوامل انساني -3-5

است. از اي که در اينجا مطرح است، در خصوص طراحي و نظارت در حين و بعد از اجراي سازه يک مسئله

ها و جلوگيري از خروج رسوبات است. با بررسي ميداني آنجاييکه يکي از اهداف اين سازه ها، تثبيت آبراهه

ملاحضه گرديد، اقدامات و نظارت موجود کارساز نبوده و چه بسا در اکثر حالات شرايطي نامطلوب در وضعيت 

بر طراحي، نظارت بر اجراي سازه نيز اهميت فراوان بندها ايجاد کرده است. بايد به اين نکته توجه داشت علاوه 

ها و مواد آواري حاصل از فعل و انفعالات شرايط محيطي در حوضه آبخيز، باعث دارد. با توجه به جنس سازند

الف(. در واقع -14)شکل پر شدن سريع اين مخازن شده و در واقع به نوعي کارکرد خودش را از دست داده است

جريان در اين بندهاي انباشته، جريان سيلاب قدرت و سرعت بيشتري به خود گرفته و سبب حفر در حين وقوع 

ت به اي، دسافکنهتواند زودتر از تقويم موجود در سيستم مخروطکند. اين وضعيت ميبستر و سواحل آبراهه مي

افکنه است. لذا ضرورت روطافکنه بزند و نتيجه آن ناپايداري در مسير جريان و  مختغيير گسترده در مخروط

شناسي بسترهاي مشخص شده جهت ايجاد و بناي دارد شرايط نظارتي نيز در مخازن انجام گيرد. شرايط زمين

ها يکي از نکاتي است که بايد رعايت شود. بسترهاي سست و ريزدانه قابليت انحلال و نفوذ آب را دارند، لذا سازه

بايد توجه شود. در حوضه بالايي پرديسان يک نمونه از تخريب سازه  در عمليات عمراني به اين نکات حتما

شودکه عدم وجود طراحي مناسب و نظارت در روند ايجاد سازه، سبب حفر شديد بستر و پايه سازه مشاهده مي

ب(. وضع پيش آمده در پايين دست، بنا بر ادعاي اهالي -14)شکل و در نهايت منجر به تخريب بند شده است

 هاي بناها شده است.از بين رفتن محصولات کشاورزي و خسارت به ديوارهباعث 
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 (1 در نقشه 3 قسمتي از بند )موقعيت)ب( تخريب -( 1)موقعيت پر شدن بند -(: )الف(11شکل)
Fig (10): (A) Dam filling (Position1); (B) Destruction of a part of the dam (Position 3 in Map 1) 

 

واحد مسکوني طرح نهضت ملي مسکن در اراضي  944هزارو  01(کلنگ احداث 1044درحال حاضر)سال

 ها و اقدامات. ضرورت دارد بيش از گذشته بررسيوزير راه به زمين زده شده است بالادستي پرديسان توسط

هاي شود علاوه بر تهيه نقشهمطالعاتي و اجرايي در بهبود پايداري محيط جغرافيايي انجام گيرد. پيشنهاد مي

ال و گير، انتقپايه بزرگ مقياس، اقدامات حفاظتي در بالادست پرديسان به مانند پخش سيلاب، مخازن رسوب

هاي انتقال سيلاب، تهيه نقشه ها و کانالنفوذ دادن آب به درون زمين با تعبيه مخازن مخصوص، تعبيه خاکريز

ي تواند شرايط پايدارترين اقداماتي است که ميخطر سيل، آموزش به ساکنان محلي در حفظ و بقاي مراتع مهم

گير، نياز است هر چند سال و ايمني در توسعه شهري براي منطقه به ارمغان بياورد. در مبحث مخازن رسوب

 هاي شنتواند در شرکتفي مواد انباشته درون مخازن حاوي شن و ماسه است که مييکبار تخليه گردد. از طر

د راندمان توانها ميو ماسه فراوري و به مصرف برساند، بنابراين پيشنهاد بر همکاري در جهت تخليه با اين شرکت

 و بازدهي کار را بالا ببرد.  

  گيرينتيجه-4

هاي انساني در محدوده شهرک ها با جانمايي پديدهافکنهسازي سيلاب بر روي مخروطشبيه ،در اين پژوهش

اي نوعي از کلاس افکنهساله موضوع تحقيق است. تصوير سيلاب مخروط 144پرديسان قم با دوره بازگشت 

اهش براي ک تر از سيل معمولي است. هرگونه تلاشتر و در نتيجه خطرناکسيلاب است که نامشخص، خطرناک

دهد و براي کاهش خطرات سيل افکنه، خطر سيلاب را در قسمت ديگري افزايش ميو انحراف جريان در مخروط

اي، افکنهگيري در سطوح مخروطبايد تلاش کنيم تا عدم قطعيت را کاهش داد. پرديسان قم به لحاظ موقعيت قرار

هاي بندي سيلاب همراه با جانمايي فعاليتين جهت به پهنهپتانسيل بالايي براي مواجه شدن با سيلاب را دارد. بد

حوضه زير 19پرداختيم. بدليل گستردگي محدوده مطالعاتي، منطقه را به  Hec-ras-6انساني در مدل هيدروليکي 

ها و ساير عوارض در مدل به تقسيم کرديم. در اين مدل به لحاظ عددي بودن سعي شد، مقاطع عرضي، پل

 )الف( )ب(

 تخریب ایجاد شده در بند

 

مواد آواری شن، ماسه و املاح 

 نمکی
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آهن، بند، ها، خطوط راهها، جادههاي انساني به مانند پلشود. پديدهشود وگرنه مدل ناپايدار ميدرستي لحاظ 

ها جانمايي شد. با جانمايي پديده RAS گيري در محل در نقشه زمينه ها با اندازهها و ساختمانها، خاکريزکانال

ي پرديسان مشخص گرديد که عليرغم تازه اي در فضاي جغرافيايافکنهو در نظر داشتن شرايط سيلاب مخروط

تأسيس بودن شهرک پرديسان، عمليات مکانيابي جهت بناي شهرک به درستي انجام نگرفته و همچنين با 

هاي جغرافيايي منطقه همخواني ندارد. نتيجه اين اقدامات خسارات و ايجاد مشکل سيلاب در برخي از ويژگي

هاي کشاورزي شده است. البته تعبيه يسان و همچنين زمينها مثل بخش بالادستي شهرک پردموقعيت

خاکريزها بعنوان محدود اقداماتي است که اثر مثبتي در تثبيت و انحراف جريان سيلاب داشته است. در قسمت 

دهد که خاکريزها سازي نشان ميآهن خاکريزهايي تعبيه شده است و نتايج حاصل از مدلجنوبي خطوط راه

ج نشان داد که ها، نتايهايي مثل پلاند. در بحث تعبيه سازهمثبتي بر انتقال و تثبيت جريان سيلاب داشته تأثير

ساله مطابقت دارد. همچنين اکثر بندهاي احداثي در بالادست پرديسان بخاطر  144با شرايط جريان سيلاب

قع علاوه بر اينکه قابليت خودش را از شناسي و حجم سيلاب، انباشته از مواد آواري شده و در واشرايط زمين

 در بحث کانالمنفي خواهد گذاشت.  تأثيرزايي هيدروليک رودخانه در پايين دست دست داده، بر روند شکل

موجود در شهرک پرديسان دو نکته اهميت دارد، نکته اول مسير کانال است که خارج از روند طبيعي جريان 

ه درست در محل جدايي کانال از مسير جريان طبيعي، سيلاب از کانال دهد کها نشان ميايجاد شده و مدل

باشد. همچنين در برآورد دبي ساله مي 144طغيان کرده است و نکته دوم عدم مطابقت ظرفيت کانال با سيلاب 

 کند.ها ميافکنهبيشترين حجم سيلاب را وارد مخروط 5p ،3p ،2pو  10pو  19pهاي ها، حوضهحاصل از حوضه

ها مبذول داشت. در تحقيق استفاده از براي همين بايد توجه بيشتري در مباحث توسعه شهري در اين حوضه

هاي انسان ساخت در مدل دوبعدي و ارزيابي شرايط پيش آمده بعنوان وجه تمايز با جانمايي پديده ويژگي

البته باشد. مي (2421)سال  Hec ras-6افزار شود که بر اساس آخرين نسخه از نرمتحقيقات قبلي محسوب مي

شود که علاوه بر متري( پيشنهاد مي DSM 3) براي رسيدن به نتايج بهتر، استفاده از مدل رقومي سطح زمين

در مجموع عليرغم تازه تأسيس بودن شهرک باشد. نيز مي ساختانسانتوپوگرافي سطح زمين، شامل عوارض 

هاي جغرافيايي منطقه همخواني نداشته و اصلاح مسير با ويژگي پرديسان، طراحي شهري و متعاقب آن مطالعه

شود اصلاح و نظارت مسير انداز ناپايداري بر فضاي جغرافيايي محدوده حاکم گرديده است. پيشنهاد ميو چشم

 جريان سيلاب در بالادست جهت حفظ پايداري محيطي صورت گيرد.

 

  



 
  ...ي سيلاب با استفاده از مدل هيدروليکيهاي انساني در محدودهفعاليت و جانمايي بررسي

 ، شهرام روستايي، داود مختاري ابوالفضل فرجي منفرد

 

 منابع-5

Alizadeh, A. (2010). Principles of Applied Hydrology, 34th Edition, Mashhad, Astan Quds 

Razavi Publications. (In Persian). 

Amir Ahmadi, A., Keramati, S., Ahmadi, T. (2011). Micro zoning of flood risk in the city of 

Neishabour for urban development, Journal of Urban Research and Planning, 2 (7) 91-110. 
(In Persian). 

Amiri, M. Kikha, M, Hasanpour, F. (2017). Performance evaluation of Sistan and Zahek diversion 

dams on Sistan River using HEC-RAS hydraulic model, Environmental Science and 

Technology, 20(4) 51-67. (In Persian). 

Committee on alluvial fan flooding (1996). Water Science and Technology board Commission on 

Geosciences, Environment, and Resources National Research Council. Alluvial fan flooding. 

Academy Press Washington, D.C.  

Costas, A.N. (2014). Flood Risk Mapping for the City of Toronto, Procedia Economics and 

Finance, p320 

Country Management and Planning Organization (2015). Guide for determining the hydraulic 

roughness coefficient of rivers. (In Persian). 

Darabi, M. Maleki Nejad, H. Talebi, A. Heydari, M. (2019). Evaluation of the performance of 

watershed management plans on the flood situation of Sivand dam watershed, Fars province, 

Journal of Hydrogeomorphology, 7(23)83-105. (In Persian). 

Dawdy, D. (1979).  Flood frequency estimates on alluvial fans, Journal of Hydraulic Engineering, 

105: 1407-1412. 

Di Baldassarre, G. (2012). Floods in a changing climate: Inundation modelling (Vol. 3). 

Cambridge University Press. doi. Org/101017/CBO9781139088411 

FEMA (1995). Appendix 5: Studies of alluvial fan flooding. Guidelines and Specifications for 

Study Contractors. Doc. no. 37. Washington, D.C. 

FEMA (2009). Guide to Flood Maps Using the Flood Map to Improve Your Understanding of 

Risk FEMA. 

Gilard. O., P. Givone (1997). Flood risk management:  new concepts and methods for objective 

negotiations.  

Gregory K.J., Walling D.E. (1973). Drainage basin form and process, a geographical approach: 

London, Edward Arnold,. 

Hasheminia, S.M. Mollaei, Z, Davary, K. Faridhosseini, A. and Pourmohamad, Y. (2018). 

Enhancing flood hazard estimation methods on alluvial fans using an integrated hydraulic, 



 
  33-95  ، صص1041زمستان ، دهم، سال 33 يدروژئومورفولوژي، شمارهيه

Hydrogeomorphology,  Vol. 10, No. 33, Winter 2023, pp (37-59) 

 

geological and geomorphological approach. Nathral hazard and eard system sciences, 

18(4)1159-1171.  

Hasti Water Technology Consulting Engineers. (2009). Report on hydrological, meteorological 

and land use studies of Partisans basin in Qom. (In Persian). 

House, K. (2005). Using geology to improve flood hazard management on alluvial fans an 

example from Laughlin, Nevada, Journal of the American water resources association. P143 

Iran Management and Planning Organization. (2015). Population and housing census (in Persian). 

Jebelifard, S., Omidvar, A., Najafi Jilani, A. (2008). Translation of the book River Analysis 

System, Amir Kabir University of Technology Publications, third edition. (In Persian). 

Jha, A.; Robin Bloch, R.; Lamond.J. (2012). Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban 
Flood Risk Management for the 21st Century", published by World Bank, p.311. 

Jonathan E. Fuller David P. Meyer (2018). Case Studies of Flood Impacts to Development on 

Active Alluvial Fans in Central Arizona, Arizona Geological Survey, p63 

Mahdavi, Mohammad. (2011). Applied hydrology, volume 2, 7th edition, Tehran University 

Press, Tehran (In Persian). 

Mehrovarz, A. Maddi, A. Esfandiari Darabad, F. Rahimi, M. (2019). Simulating the floods of the 

Aort Valley using HEC-RAS hydraulic model in GIS environment (study area: from 

Shurestan village to Aras river confluence) Quantitative Geomorphology Research, 8(4) 131-

146. (In Persian). 

Mohsenizadeh, H. (2014). Hydraulic analysis of flood in river by CCHE2D model (Case study: 

Rudan river between Abnama bridge and Bika village), Master Thesis, Faculty of Agriculture 

and Natural Resources, Hormozgan. (In Persian). 

Mollaii, Z. Davari, K. Ansari, H. Farid Hosseini, A. Hashminiya, S. M. (2018). Preparation of 

flood risk map using hydraulic model and geomorphological information, Frisi alluvial fan in 

Razavi Khorasan province, Iran Water Research, 13(1)19-28. (In Persian). 

Natural resources of Qom province (2015). Topographic map of 5 meters of Pardisan area of 

Qom province. (In Persian). 

Nigel, W. (1984). Flood hazard management in the United States and the National Flood 

Insurance Program, Geoform, p525 

Nikro, P. (2011). Simulation and flood management on rivers located in alluvial fans (alluvial fan 

and Jamash river basin), Master Thesis, Department of Water Engineering, Khajeh Nasir al-

Din Tusi University of Technology. (In Persian). 

Safavi, H. (2009). Engineering Hydrology, Second Edition, Isfahan, Isfahan University Press. (In 

Persian). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001671858490023X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001671858490023X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00167185


 
  ...ي سيلاب با استفاده از مدل هيدروليکيهاي انساني در محدودهفعاليت و جانمايي بررسي

 ، شهرام روستايي، داود مختاري ابوالفضل فرجي منفرد

 

Samadian, M. Hessari, B. Mohammadi, M.A. Alami, M.T. (2018). Evaluation of river 

management plans using the MIKE11 model (case study: Zarineh River in the suburbs of 

Shahin Dej), Journal of Hydrogeomorphology, 6(18) 161-180. (In Persian). 

SchicK, A.P., et al. (1997). Hydrologic processes and geomorphic constraints on urbanization of 

alluvial fan slopes, Elsevier Science. Environmental statistics, Ottawa, Canada, Pp.1-15. 

U.S. Army Corps of Engineers (2016). River Analysis System User’s Manual. Version0/5. 

California. 

U.S. Army Corps of Engineers. (2021). 2D Modeling User's Manual, Version 0/6 California.  

Wilby, R.L., Keenan, R. (2012). Adapting to flood risk under climate change. Progress in Physical 

Geography, 36(3), 348-378. 

Wohl, E.E. (2000). Inland Flood Hazards (Human, Riparian, and Aquatic Communities). 

Cambridge University Press, Geomorphology, 46(s 3-4)311-313. 

Yoshiaki, K., John, W. P (2012). Flood Risk Management in the People’s Republic of China 

Learning to Live with Flood Risk, Asian Development Bank, p55. 

Zakipour, M., Talei, M., Wadi, Q. (2018). Comparison of Flexible and Resistance Approaches 

for Flood Risk Management in Ghezelozen River, (Mahneshan County), Iranian Journal of 

Remote Sensing and GIS, 10 (1) 41-56. (In Persian). 

Zamani, Z. (2019). Article Solutions with Flood, Journal of Geography and Human Relations, 2 

(5) 302-307. (In Persian). 

Zeraatkar, Z. Hasanpour, F. (2015). Simulating Birjand urban flood using HEC-RAS and ARC-

GIS model, watershed researches (Research and Development, 29(112)41-56 (In Persian). 


