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 .1دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2استاد ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت  ،1399/06/03تاریخ تصویب )1400/02/22

چکیده
با توجه به موقعیت کشور ایران که در منطقۀ خشک و نیمهخشک قرار گرفته است و همچنیی  ،خسیارتهیاي سییببهیا در
سالهاي اخیر ،مطالعات مدیریت سیبب اهمیت زییادي دارد .آثیار تخریبیی و میداخبت گسیتردۀ انسیان در ریریو و بسیتر
رودخانهها به صورتهاي مختلف رخ داده اسیت .بنیابرای  ،شیبیهسیازي رفتیار هییدرولیری رودخانیههیا ،بیراي پیی بینیی
خسارتهاي ناشی از سیبب ،کنترل و مهار سیبب ،ساماندهی رودخانهها و سایر مطالعات ضرورت دارد .در تحقیق راضر به
مدلسازي بازهاي به طول  7کیلومتر از رودخانۀ فاروب رومان نیشابور پرداخته شده است .مدلسازي براي دورۀ بازگشتهاي
 2تا  100سال در دو رالت وجود داشت و نداشت ساختوساز در مسیر رودخانیه بیا اسیتداده از نیرمافزارهیاي  Arc GISو
 HEC-RASانجام گرفت و تأثیر سازهها بر میزان تغییر عمق و پهناي سیبب بررسیی شید .همچنیی  ،رساسییت پارامترهیاي
هیدرولیری مختلف بر دبی سیبب نیز بررسی شد .براي بررسی تغییرات رریو و بستر رودخانه ،عرسهاي هوایی سیالهیاي
 1347و  1398استداده شده و با یردیگر مقایسه شدند .نتایج نشاندهندۀ تأثیر مندی سازهها بر افزای
اثر دخالتهاي انسانی انجامشده در مسیر رودخانه بود که ای مداخبت باعث افزای

عمق و پهنۀ سیبب بیر

 16درصدي پهنۀ سیبب و افزای

30

درصدي عمق سیبب شده است .با بررسی مسارت پهنههاي سیبب ،مشخص شد که بیشیتری مییزان مسیارت زمیی هیاي
زیرآبرفتۀ اطراف 85 ،هزار مترمربع است .نتایج تعیی بستر رودخانه نشان داد بستر رودخانه از سال  1347تا کنون جابهجایی
محسوسی داشته است ،بهطوري که مسارت بستر رودخانه از  550هرتار به  330هرتار کاه

یافته که به معنیاي کیاه

40

درصدي بستر رودخانه تا کنون است .تحلیل رساسیت نشان داد بیشتری میزان خطاي مدل و تیراز آب مشیاهدهاي  6درصید
بوده است که میتوان به دقت مطلوب مدل پی برد.

کلیدواژگان :تغییر کاربري اراضی ،دخالتهاي انسانی ،رودخانۀ فاروب رومان نیشابور ،سیبب ،صحتسنجی.

 نويسندۀ مسئو ل

Email: khodashenas@ferdowsi.um.ac.ir
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مقدمه
رودخانهها به عنوان يک سیستم ییییتدد در حوضتههتا
آبريتتع ع ت م ت کننتتد نتتهتنهتتا یريتتان رودخانتته از نظتتر
هیدرولیک و رفمار آن بر محتی ارترا بااه یت است
بلکه سیسم اکولوژيک رودخانه و تغییرات آن نیع اه یت
زياد دارد بنابراين شناخ شتیوۀ ع لکترد رودخانته در
مسیر و اررا آن بسیار الزم و ضترور است [ ]1تغییتر
کاربر اراضت و شهرنیتین در ستی دشت هتا باعت
ناش از افعايش حج و کاهش زمتان
افعايش خطر سی
م شود به رور مموس آبخیعها شهر 90
اوج سی
درصد بارش را به روانا تبدي م کنند در حتال کته در
حوضهها آبخیع ینگل و غیر شهر  25درصد بارش بته
روانا تبدي م شود [ ]2بررس ها و مطالعات نیان دادد
اس که عل افعايش خسارت سی فق افعايش فراوان و
يا بعرگ رغیان نیس بلکته افتعايش استمهادد از اراضت
سی گیر مجاور رودخانهها را بايتد عامت اصتل و اساست
دانس تعیین حد بسمر و حري رودخانهها امکان حهاظ
بستمر رودخانته را در مقابت احتداگ هتتر گونته ت سیستتات
غیرمجاز در آن فراه م کند به اينترتیب بسمر رودخانه
خال از هرگونه ساخ وساز باق م ماند و خسارت ناشت
از سی کاهش م يابد [ ]3ه ینین بتا تویته بته اينکته
بسمر  25ساله بخش درخور تویه از سی ها با دورۀ
بازگی ت بیی تمر و ستترع مختتر را نیتتع از ختتود عبتتور
م دهد حهاظ از بسمر رودخانته در برابتر تجتاوز بته آن
تلهات انستان
امر ضرور اس کاهش خطرات سی
و نیع خسارتها واردشدد بته امتوال و محتی زيست از
اهدا کلید در کیتورهاي است کته اغلتب در معتر
سی قترار دارنتد مطالعتات زيتاد در رابطته بتا داليت و
ارزياب خسارتهتا ستی رادهتا یییتگیر و کتاهش
و نیع حهاظت منطقته ویتود دارد ايتن مطالعتات
سی
متت توانتتد نیتتاندهنتتدۀ اه یتت بررستت ستتی و
تجعيتتهوتحلیت آن باشتتد [ ]4آبت ن و ه کتتاران )2019
ت ثیر تغییرات کاربر اراض بر ییشبین سی با استمهادد
از مدل  SWATدر حوضۀ آبريع مديمرانه در  5بتازۀ زمتان
مخملف را مطالعه کردند نمايج یژوهش آنهتا نیتان داد بتا
تغییر کاربر زمین میعان خطرات ناش از سی و میتعان
روانا افعايش يافمه است [ ]5وو و ه کتاران  )2018بتا
استتمهادد از داددهتتا متتاهواردا بتته بررست تت ثیر تغییتتر
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کاربر زمین رو سیسم رودخانتۀ يانت تسته واقتر در
شهر سوژو چین از سال  1960تا  2010یرداخمنتد نمتايج
بررس تصتاوير متاهواردا آنهتا نیتان داد میتعان ستطو
ینگل  3/5درصد کاهش داشمه اس ه ینتین از ستال
 1983تتتا  31/5 2014درصتتد کتتاربر هتتا زراع ت بتته
کاربر مسکون تبدي شدداند بررس تویوگراف رودخانه
نیان داد تا سال  1980شاهد افعايش رول رودخانته و تتا
سال  2010کاهش رول رودخانه بودداند در نهاي نمیجه
گرفمند که تغییتر کتاربر زمتین حمت بترا استمهادد از
زمتتینهتتا زراع ت باع ت تغییتتر در سیستتم رودخانتته و
ه ینین تجاوز به بسمر رودخانه م شتود [ ]6کیوراگتا و
ه کتتاران  )2016شتتبیهستتاز عتتدد دوبعتتد بتترا
تجعيهوتحلی سی آمازون در فوريه  2014را با اسمهادد از
نسخۀ یديد  HEC-RASبررس کردند در تحقیق يادشدد
با اسمهادد از نرمافعار HEC-RAS
نمايج شبیهساز سی
و عکسها ماهواردا مقايسته شتد نمتايج یتژوهش آنهتا
نیان داد نرمافعار  HEC-RASکتاراي بستیار ختوب را در
مقايسه با تصاوير ماهواردا ارائه م دهتد و نستخۀ یديتد
مدل  HEC-RASبرا مطالعه و درک وقاير سی اه یت
زيتتاد دارد [ ]7هازاريکتتا و ه کتتاران  )2015تغییتترات
منطقۀ براه ایوترا
کاربر اراض و ت ثیر آن رو سی
هند را با اسمهادد از نقیهها لندس و نرمافعار Arc GIS
ارزيتتاب کردنتتد نمتتايج تحلی ت آنهتتا نیتتان داد بیی تمرين
منارق که در معر دخال و فعالی ها انسان بهويتژد
کیاورز قرار گرفمهاند سی دش ها هسمند ه ینین
انمظار م رود اين افعايش اسمهادد از سی دش هتا بترا
فعالی ها انسان در آيندۀ نعديک با روند رشد ی عیت
زياد در منطقۀ مطالعته شتدد ادامته يابتد [ ]8درخیتان و
ه کاران  )1398رفمار هیدرولیک رودخانهها گتوهررود
و سیادرود را با استمهادد از ستامانۀ ار عتات یغرافیتاي و
مدل هیدرولیک  HEC-RASشتبیهستاز کردنتد نمتايج
با دورۀ بازگی  50ساله در
یژوهش آنها نیان داد سی
رودخانۀ سیادرود خطر برا اراض حاشیۀ رودخانه ايجاد
نخواهد کرد اما امکتان مستدود شتدن کانتالهتا تخلیتۀ
آ ها سطح شهر رش توس یريان رودخانته هنگتام
بتا دورۀ بازگیت هتا  25و  50ستاله رت
وقوع سی
مسیر گوهررود بیش از رودخانۀ سیادرود بود [ ]9اسد و
ه کاران  )1396ر تحقیق فرسايش و رسو گذار را
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در رودخانۀ تاالر بتا استمهادد از متدل  HEC-RASبررست
کتتردد و میتتعان آورد رستتو بتترا  10ستتال آينتتدد را
ییشبین کردند نمايج بررس آنها نیاندهندۀ حساستی
میعان فرسايش و رسو گذار نسب بته انمختا معادلتۀ
انمقال رسو و ضتريب زبتر مانینت بتود بنتابراين بته
منظور ار ینان از مدل شبیهساز هیتدرولیک واستنج
رستتو صتتورت یتتذيرف نمتتايج یتتژوهش آنهتتا نیتتان داد
شبیهساز هیدرولیک یريان و رسو در اين رودخانته بتا
دق نسبماً خوب ارائه شد []10
در تحقیتتق حاضتتر بتته منظتتور بررس ت ستتاخ وستتاز
مداخ ت انسان در بسمر و حري رودخانتۀ فتارو رومتان
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نییابور تغییرات ايجادشدد در  50سال گذشمه اثتر آن در
رفمار رودخانه بررس شد
مواد و روشها
حوضۀ آبخیع فتارو رومتان بتا مستاح  167/5کیلتوممر
مربر در اسمان خراسان رضو بخش مرکتع شهرستمان
نییابور و دهسمانها فض و مازول قرار دارد اين حوضۀ
آبخیع بین عتر هتا یغرافیتاي  36◦ 14′تتا  36◦ 25′و
رولها یغرافیاي  58◦ 47′تا  59◦ 03′قرار گرفمه که از
ش ال به رشمهکود بینتالود و از ینتو بته شتهر نییتابور
محدود م شود موقعی حوضته در شتک  1ن تايش دادد
شدد اس

شکل  .1موقعیت حوضۀ آبخیز فاروب رومان نسبت به استان خراسان رضوی و شهرستان نیشابور

به منظور انمخا مناسبترين روش برا بترآورد دبت
اوج حوضۀ فارو رومان مقادير دب حداکثر لحظتها در
ايسمگاد آ سنج عیشآباد برا دورۀ زمان  37ستال از
ستال آبت 1361تت  1362تتا ستال آبت 1397تت )1398
بتا  7روش
بررس شد یدول  )1مقادير دب اوج سی
3
آمار بور  4یاراممر  1لوگ گاما 2داگتوم  4یتاراممر
)1. Burr (4P
2. Log-Gumma
)3. Dagum (4P

فرش  3یاراممر  4داگوم ییرستون 5تیت  6و ییرستون
تی  )5با اسمهادد از نرمافعار ايتع فیت  6و ه ینتین 4
روش تجرب کريگر 7فولر 8ديکن 9و  )SCSبهدس آمتد
 TINمنطقۀ مطالعتهشتدد از رو
برا یهنهبند سی
نقیهها بتا مقیتا  1:25000تهیته شتدد است بترا
)4. Frechet (3P
5. Pearson
6. EasyFit
7. Creager
8. Fuller
9. Dicken
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 GISالحاقیتته HEC-

تحلیتت یريتتان از نتترمافتتعارهتتا
 GeoRASو  HEC-RASاسمهادد شد یس از شبیهستاز
رودخانه برا بررس وضعی حساسی رودخانه و سازدها
واسنج مدل صورت یذيرف در تحلی حساسی متدل
میعان ت ثیر یاراممرها رو نمايج مدل بررس مت شتود در

اين تحقیق مقادير ضريب زبر مانین با تغییرات 10 5
 15و  20درصد ک مر و بییتمر و مقتادير دبت یريتان بتا
تغییرات  40 30 20 10 5و  50درصد ک متر و بییتمر
برا بازدها مخملف رودخانه اع ال و واستنج متدل بتر
اسا آن انجام شد

جدول  .1مقادير دبی حداکثر لحظهای حوضۀ فاروب رومان (آرشیو آب منطقهای استان خراسان رضوی)1398 ،
ايستگاه هیدرومتری عیشآباد
دبی حداکثر لحظهای

سال آبی

𝟑
(𝒔)𝒎 ⁄

1362-1361
1363-1362
1364-1363
1365-1364
1366-1365
1367-1366
1368-1367
1369-1368
1370-1369
1371-1370
1372-1371
1373-1372
1374-1373

258/93
25/61
11/50
29/20
7/41
208/86
38/96
17/31
65/00
77/95
138/20
36/74
20/97

دبی حداکثر لحظهای

سال آبی

𝟑
(𝒔)𝒎 ⁄

1375-1374
1376-1375
1377-1376
1378-1377
1379-1378
1380-1379
1381-1380
1382-1381
1383-1382
1384-1383
1385-1384
1386-1385

25/00
23/14
46/20
15/25
48/51
2/29
326/56
64/30
8/35
130/19
10/97
56/92

دبی حداکثر لحظهای

سال آبی

𝟑
(𝒔)𝒎 ⁄

1387-1386
1388-1387
1389-1388
1390-1389
1391-1390
1392-1391
1393-1392
1394-1393
1395-1394
1396-1395
1397-1396
1398-1397

7/13
7/58
16/33
11/90
65/10
2/63
13/90
14/70
12/20
25/30
2/42
47/7

دادد ها ماهواردا و عکس ها هتواي در مطالعتات
مهندس رودخانه مطالعات ژئومورفولوژيک ربقهبنتد
منارق آبرفم و نیع تیخیص حري و بستمر رودخانتههتا
بستتیار کارآمتتد هستتمند بنتتابراين استتمهادد از تصتتاوير
ماهوارد ا بته دلیت اشترا کلت بتر یديتددهتا و ثبت
ويژگ ها آنها ک ک بسیار زياد برا آشکارستاز و
تعیین تغییر و تحوالت یديتدد هتا ستطز زمتین بته متا
م ت کننتتد [ ]11در ايتتن تحقیتتق بستتمر رودخانتته بتترا
ستتالهتتا  1347و  1398از رو عکتتسهتتا هتتواي
میخص و ت ثیر ات تغییر بسمر و نقش دخال ها انسان
تهسیر شد عکس ها هتواي مربتوب بته ستال  1347از
شرک آ منطقه ا اسمان خراسان رضو و عکسهتا
هواي سال  1398با اسمهادد از نرمافعار گوگ ارگ 1تهیه
شد

برا تهیۀ فاي ورود متدل  HEC-RASدر  Arc GISبتا
اسمهادد از ار عات مورد نظتر از رو نقتاب ارتهتاع TIN
منطقه ايجاد شد مقدار شتیب منطقته نیتع بتا استمهادد از
نرمافعار  Arc GISو نرمافعار اتوکد 2محاستبه شتدد و 0/02
بترآورد شتد ضتتريب زبتتر بستتمگ مستتمقی بتته شتتراي
هیدرولیک دانهبند متواد بستمر شتک مستیر وضتعی
یوشش گیاه و ساير عوام مصنوع و ربیع مویود در
مسیر روخانه و سی دش دارد در منطقۀ مطالعتهشتدد
سه بازد برا تغییرات ضريب زبر مانین در مدلستاز
در نظر گرفمه شد یدول )2
در یتتدولهتتا  3و  4مقتتادير دبتت اوج ستتی در
خروی حوضۀ فارو رومان با دورۀ بازگی ها مخملتف
به روش آمار و تجرب ارائه شدد اس

1. Google Earth

2. Auto CAD

نتايج
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جدول  .2مقادير ضريب زبری مانینگ رودخانۀ مطالعهشده
بازه
1
2
3

فاصله از پايیندست (متر)
از
0
4380
5000

ضريب زبری مانینگ بستر

ضريب زبری مانینگ ساحل چپ و راست

رودخانه

رودخانه

0/032
0/029
0/035

0/038
0/032
0/04

تا
4380
5000
6800

جدول  .3مقادير دبی اوج سیالب حوضۀ فاروب رومان به روشهای آماری
روش محاسبۀ دبی اوج سیالب ()m3/s
بور  4یاراممر )
لوگ-گاما
داگوم  4یاراممر )
فرش  3یاراممر )
داگوم
ییرسون تی  4 6یاراممر )
ییرسون تی 3 5یاراممر )

دورۀ بازگشت (سال)
2
26
26
26
27
27
27
27

10
153
152
151
151
152
150
150

5
77
81
77
77
77
77
77

25
354
344
351
351
350
342
343

100
1183
994
1215
1210
1206
1133
1140

50
649
592
655
654
652
625
628

500
4684
3052
5052
5003
4984
4443
4492

200
2143
1628
2247
2231
2224
2044
2061

1000
8447
4833
9316
9208
9172
7984
8087

جدول  .4مقادير دبی اوج سیالب حوضۀ فاروب رومان به روش تجربی
روش محاسبۀ دبی اوج سیالب ()m3/s
منحن یوشش سی
کريگر
فولر
ديکن
SCS

دورۀ بازگشت (سال)
2
37
37
32
31
10

حوضتۀ
در اين تحقیق برا بترآورد دبت اوج ستی
فارو رومان از میان روشها آمار با تویته بته نمتايج
برازش نرمافعار) بهمرين براش مربوب به روش لوگتت گامتا
بود و از میان روشها تجرب با تویه به ییینهاد سازمان
آ منطقه روش ديکن اسمهادد شد
به منظور بررس ت ثیر ساخ وسازها رو یريتان ابمتدا
شراي یريان رودخانه در صورت نبود ساخ وساز در مستیر
رودخانه و سپس در صتورت ویتود ستاخ وستاز در مستیر
رودخانه با اسمهادد از مدل  HEC-RASشبیهساز شد یتس
از ایرا شبیهساز یريان بسیار از خصوصتیات رودخانتۀ
فارو رومان شام رقوم سطز آ به ازا دورۀ بازگی ها
مخملف یروفی رول توزير سرع یريتان ع تق بحرانت
آ شعاع هیدرولیک عدد فترود و نتوع رژيت را در مقتارر
مخملف م توان در شک  2میاهدد کرد
با بررست ن تودار توزيتر سترع در رودخانتۀ فتارو
رومان و یدول ار عتات متدلستاز میتخص شتد کته

5
62
72
60
70
35

10
88
107
90
108
52

25
138
215
130
171
86

50
188
322
180
231
123

100
252
393
268
300
184

200
330
430
354
383
272

500
460
572
490
515
336

1000
577
644
610
635
488

سرع رودخانه از  0/1تا  5/4ممر بر ثانیه و عتدد فترود از
 0/01تتتا  1/17ممغیتتر است کتته ايتتن تغییتترات بییتتمر از
تغییرات سطز مقطر رودخانه نیئ م گیرد بررس ع ق
آ گرفمگ در مقارر رودخانۀ فارو رومتان نیتان داد بتا
افعايش دورۀ بازگی و مقتدار دبت یريتان ع تق آ در
مقطر افعايش و ه ینتین در بعضت از مقتارر ظرفیت
آ گذر کاهش يافمه و یريتان وارد ستی دشت شتدد
اس یايهها ی را م توان يک از موانع کته در مستیر
یريان آ رودخانهها قرار مت گیرنتد دانست کته عامت
انقبا و انبساب یريان و به رور کلت تغییتر در یريتان
آ هسمند [ ]12در مسیر رودخانۀ فتارو دو یت و يتک
آ گذر ویود دارد که با تویه به نمايج شبیهساز ظرفی
عبور ی  6دهانه  848ممر مکعب بر ثانیه و ی  2دهانته
 226ممر مکعب بر ثانیه برآورد شد یدول  5خ صۀ نمايج
مدلستاز از نظتر ظرفیت گتذرده یت هتا بترا دورۀ
بازگی ها مخملف را نیان م دهد
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مقطر عرض رودخانه در صورت عدم ویود سازد

مقطر عرض رودخانه در صورت ویود سازد

شکل  .2مقطع عرضی واقع در  5کیلومتری از پايیندست رودخانه در صورت وجود داشتن و نداشتن سازه(سیالب  100ساله)
جدول  .5خالصۀ نتايج مدلسازی (ظرفیت گذردهی پلها) رودخانۀ فاروب رومان برای دورۀ بازگشتهای مختلف
نام پل
دورۀ بازگشت

پل کمربندی
نیشابور-سبزوار
( 6دهانه)

 25سال تجرب
 50سال تجرب
 100سال تجرب
 200سال تجرب

)
)
)
)

عبور یريان
عبور یريان
عبور یريان
عبور یريان

پل دانشگاه نیشابور
( 2دهانه)
عبور یريان
انسداد دهانهها
روگذر ی
روگذر ی

پل کمربندی

نام پل

نیشابورـ سبزوار

دورۀ بازگشت

پل دانشگاه نیشابور
( 2دهانه)

( 6دهانه)

 25سال آمار
 50سال آمار
 100سال آمار
 200سال آمار

)
)
)
)

عبور یريان
انسداد دهانهها
روگذر ی
روگذر ی

عبور یريان
عبور یريان
انسداد دهانهها
روگذر ی

جدول  .6نتايج مربوط به عمق و سطح سیلگیری سیالب با دورۀ بازگشتهای مختلف در صورت وجود داشتن و نداشتن سازه
مقطع

مقطر عرض
قب از ی 6
دهانه

مقطر عرض
قب از ی 2
دهانه

مقطر عرض
قب از آ گذر

دورۀ

عمق سیالب در

عمق سیالب در

بازگشت

صورت وجود

صورت نبود سازه

(سال)
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100

سازه ()m
0/69
0/93
1/18
1/65
2/00
2/43
0/41
0/47
0/65
0/88
1/00
1/17
1/10
1/75
2/10
2/20
2/23
2/30

()m
0/56
0/73
0/88
1/15
1/37
1/67
0/34
0/40
0/53
0/65
0/79
0/98
0/42
0/70
0/95
1/41
1/81
2/00

درصد
اختالف
19
21
25
30
31/5
31
17
15
18
26
21
16
62
60
55
36
19
13

سطح سیالب در

سطح سیالب در

صورت وجود

صورت نبود سازه

2

سازه ( )m
145/86
218/33
312/25
525/93
788/38
1066/31
433/64
520/84
689/12
973/26
1107/53
1302/66
148/17
392/81
515/77
625/84
773/63
1038/82

2

( )m
117/59
158/98
205/22
293/03
391/57
532/57
430/00
492/92
565/60
707/16
864/81
1086/75
43/97
83/02
128/21
211/23
301/35
435/76

درصد
اختالف
19/5
27
34
44
50/5
50
0/8
5/5
18
27
22
16/5
70
78
75
66
61
58

خواجوئی و همکاران :تأثیر مداخالت انسانی در حريم و بستر رودخانۀ فاروب رومان و ويژگیهای سیل آن

با تویه به نمايج که در یتدول  6ارائته شتدد است
م توان به اين نمیجه رسید که ع ق و سطز ستی گیتر
با افعايش دورۀ بازگیت ستیر صتعود دارنتد ه ینتین
ع ق و سطز سی در صورت نبود سازدها هیدرولیک
ک مر از حال ویود سازد اس در یدول  7ت ثیر احتداگ
ی رو ع ق و یهنا سی میاهدد م شود
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یدول  8دامنۀ کل واسنج و صح ستنج را بترا
مدل هیدرولوژ نیان م دهد [ ]13نمايج مقايسۀ خطا
مدل که در یدول  9ارائه شدد با یتدول  8بیتانگر دقت
خیل خو و مطلو مدل در شبیهساز رفمتار رودخانتۀ
فارو رومان اس

جدول  .7نتايج احداث پلها بر رودخانۀ فاروب رومان در محدودۀ مطالعهشده
تغییرات عمق سیالب بر اثر احداث پل
نام پل
دورۀ بازگشت

پل کمربندی نیشابور-
سبزوار

تغییرات پهنای سیل بر اثر احداث پل

پل دانشگاه نیشابور

پل کمربندی نیشابور-
سبزوار

پل دانشگاه نیشابور

 25سال تجرب )
 50سال تجرب )
 100سال تجرب )

افعايش  26/5درصد
افعايش  28درصد
افعايش  30درصد

افعايش  10درصد
افعايش  16درصد
افعايش  20درصد

افعايش  12/5درصد
افعايش  14/7درصد
افعايش  17درصد

افعايش  3/8درصد
افعايش  4/5درصد
افعايش  6/6درصد

 25سال آمار )
 50سال آمار )
 100سال آمار )

افعايش  29درصد
افعايش  31درصد
افعايش  33درصد

افعايش  19درصد
افعايش  21درصد
افعايش  26درصد

افعايش  18درصد
افعايش  25درصد
افعايش  29درصد

افعايش  4/6درصد
افعايش  8/9درصد
افعايش  11/3درصد

جدول  .8دامنۀ کلی واسنجی و صحتسنجی (وزارت نیرو ،نشريۀ )1391 ،584
درصد اختالف بین مقادير مشاهدهای و شبیهسازیشده

نوع مدل
خیل خو
ک مر از 10

هیدرولوژ  /یريان

مموس
بین  15تا 25

خو
بین  10تا 15

جدول  .9خطای بین تراز آب مشاهدهای و شبیهسازیشده
𝟑

تاريخ وقوع سیل

دبی سیالب (𝒔)𝒎 ⁄

تراز آب مشاهدهای ()m

1398/01/29
1396/12/07
1391/01/12
1381/04/31

47/7
2/42
65/10
326/56

1/32
0/34
1/46
2/25

حساستی متتدل بختتش مه ت از درک دقت و عتتدم
قطعی مدل اس دو نوع تحلی حساسی ویود دارد که
شام حساسی عدد و حساسی یاراممر فیعيک است
در تحلی حساسی میعان ت ثیر یاراممرها رو نمايج متدل
بررس م شود [ ]14در اين تحقیتق تغییترات در مقتادير
ضريب زبر و دب یريان برا بازدها مخملتف رودخانته
اع ال و واسنج متدل بتر استا آن انجتام شتد مرحلتۀ
تحلی حساسی بهنوع ت يید مدل اس و شتام اثبتات

تراز آب
شبیهسازیشده ()m
1/4
0/35
1/5
2/4

درصد خطا
5/71
2/85
2/66
6/25

اين اس که مدل انمخاب برا شراي مویود بتهدرستم
کار م کند ضريب زبر و دب یريان رو سرع ع تق
و یهنهسی مؤثر اس ه ینین وقوع ستی و تجتاوز بته
حري و بسمر رودخانته بتر ضتريب زبتر ت ثیرگتذار است
[ ]15در ايتتن تحقیتتق تغییتترات ع تتق ستترع و یهنتتا
سی بر اثر تغییر ضريبزبر مانین و دب بررس شتد
که در شک ها  3و  4نمايج تغییر ع تق ستی بتر اثتر
تغییر ضريب زبر مانین و دب قاب میاهدد اس
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شکل  .3درصد تغییر عمق سیالب بر اثر تغییر ضريب زبری مانینگ

شکل .4درصد تغییر عمق سیالب بر اثر تغییر دبی

بعد از ایرا مدل  HEC-RASنمايج در محتی
 GISتعريتتف شتتد و یهنتتههتتا ستتی بتترا دوردهتتا
بازگی مخملف به دس آمد ه ینین میتعان مستاح

Arc-

سطو زيرآ رفمه در دوردها بازگی مخملف و برا دو
حال ویود داشمن و نداشمن سازد میخص شد که نمتايج
مطابق شک  5اس

شکل .5مساحت سطوح زيرآبرفته (متر مربع) در دورۀ بازگشتهای مختلف برای دو حالت وجود داشتن و نداشتن سازه

در اين تحقیق بتا استمهادد از عکتسهتا هتواي ستال
 1347و سال  1398بسمر رودخانه میخص شد در شک 3
بستتمر رودخانتته در ايتتن دو حالتت میتتخص شتتدد استت
ه ینین در شک  4میعان توسعۀ شهرنیین و تجتاوز بته
بسمر رودخانه به رور کام میهود اس و میاهدد م شتود
که شهر نییابور ر سالها به س شت ال و غتر بستیار
توسعه يافمه و بسمر رودخانه را اشغال کردد اس به صورت
که م توان گه بسمر رودخانه بهرور کامت هت در یهت
یانب و ه در یه رول تغییتر ییتدا کتردد است رت

تهسیر عکسها هواي رودخانه در سال  1347اين نمیجته
اسمنباب شد که یريانها گیسوي رودخانه با زاويۀ بییمر
شاخهها آن بسیار یراکندد و یراکندگ بصورت مثلث بودد
اس ه ینین با تویه بته نمتايج بستمر رودخانته در ستال
 1398و تجعيتتهوتحلی ت تصتتاوير میتتعان تجتتاوز بتته بستتمر
رودخانه قاب تویته است تغییتر در کتاربر اراضت قابت
م حظه اس به رور که قس بعرگ از اراضت کته در
گذشمه یعء بسمر رودخانه بتودد امتروزد تبتدي بته اراضت
کیاورز و منارق مستکون شتددانتد بتا مقايستۀ تصتاوير

خواجوئی و همکاران :تأثیر مداخالت انسانی در حريم و بستر رودخانۀ فاروب رومان و ويژگیهای سیل آن

ماهواردا قدي و یديد میعان تغییرات و یابهیاي بستمر
رودخانه ارزياب شد در حال حاضر ن تا کلت رودخانته از
حال مثلث شک به مسمطی شک تغییر کردد اس نمتايج
تهسیر عکسها هواي منطقه با تحقیقتات ستاير محققتان
مقايسه شد که اين نمايج با نمايج بیترد و ه کتاران )2019

بسمر رودخانۀ فارو رومان در سال 1398

[ ]16میستترا و رو

377

 ]17[ )2019و تنويستتمیهان )2019

[ ]18ه خوان بسیار نعديک داش  .مساح بسمر رودخانه
از  550هکمار به  330هکمتار کتاهش يافمته کته تتا کنتون
مساح بسمر کاهش  40درصد داشمه اس

بسمر رودخانۀ فارو رومان در سال 1347

شکل  .6بستر رودخانۀ فاروب رومان بر اساس عکسهای هوايی سالهای  1347و 1398

شکل  .7مقايسۀ بستر رودخانۀ فاروب رومان و مناطق توسعهيافته در سالهای  1347و 1398
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نتیجهگیری
و نترمافتعار HEC-

اسمهادد از سامانۀ ار عتات یغرافیتاي
 RASدر شبیهستاز رفمتار هیتدرولیک رودخانتۀ فتارو
رومان نمتايج مطلتوب داشت ه ینتین استمهادد از ايتن
نرمافعارها مویب کاهش هعينه و انجام محاسبات م شود
با تویه به عر نستبماً زيتاد رودخانته بترا بررست
وضعی حساسی سازدها و دخال ها صتورتگرفمته در
اين یژوهش دب به دو روش تجربت و آمتار بترا دورۀ
بازگی ها مخملف بررس شد با تویه به نمايج میخص
شد سرع رودخانه از  0/1تا  5/4ممر بر ثانیه و عدد فترود
از  0/01تا  1/17ممغیر و یريان غالباً از نتوع زيتر بحرانت
بودد اس
در مسیر محتدودۀ بررست شتدد یت هتا ک ربنتد
نییابورت سبعوار و دانیگاد نییابور قرار دارند که توانتاي و
ناتوان عبور ی ها در دورۀ بازگی ها مخملتف میتخص
شد به اينترتیب که ی ک ربند نییابورت سبعوار تواناي
 100ستال بته بتاال و یت دانیتگاد نییتابور
عبور ستی
 25سال به باال را ندارند ه ینتین حتداکثر دبت
سی
عبور آنها در اين دورد بازگی ها بهترتیتب برابتر  848و
 226ممر مکعب بر ثانیه برآورد شد
ه انرور که از نمايج ییداس ت ثیر منه ستازهتا بتر
بر اثر دخال ها انسان انجام
افعايش ع ق و یهنۀ سی
شدد در مسیر رودخانه میهود اس به اين صورت کته بته
رور مموس برا دورۀ بازگی  25سال بر اثر احداگ ی
ک ربند نییابورت سبعوار ع ق سی  30درصد و یهنا
سی  15درصد افتعايش ه ینتین بتر اثتر احتداگ یت
4
 15درصد و یهنا سی
دانیگاد نییابور ع ق سی
درصد افعايش يافمه اس
نمايج بهدس آمتدد نیتان داد تغییتر دبت یريتان در
میعان یاراممرها بررس شدد بسیار متؤثر بتودد است بته
رور که با تغییر  50درصد دب به رور مموس ع تق
سی  12درصتد یهنتا ستی  10درصتد و سترع
یريان سی  17درصد افتعايش يافمته است تغییتر 20
درصد ضريب زبر مانینت در رودخانتۀ فتارو رومتان
باع تغییر  1/5درصد تراز سطز آ شد کته مت تتوان
گه تغییر ضريب زبر مانینت در مقايسته بتا تغییترات
دبت تغییتتر چنتتدان در رقتتوم ستتطز آ نداشتتمه است
ه ینین در اين تحقیتق تحلیت حساستی رو میتعان

شیب نیع انجام گرف که نمايج نیتاندهنتدۀ عتدم تغییتر
میعان یاراممرها بررس شدد بود
در واستتتنج متتتدل ع تتتق ستتتی میتتتاهددا و
شبیهساز شدد با يکديگر مقايسه شد که بییتمرين مقتدار
خطا  6درصد بود با تویه به نمايج واسنج مدل م تتوان
به دق مطلو مدل برا رودخانۀ فارو رومان ی برد
با تویه به نمايج بییمرين میعان مساح زمین که زير
آ رفمه  85هعار ممتر مربتر است بتا بررست مستاح
میتخص شتد کته مستاح زمتینهتا
یهنهها سی
زيرآ رفمۀ اررا رودخانه در صورت ویود سازدها بییتمر
از حالم اس که سازدا در مسیر رودخانه ویود نداش
بتتر استتا تصتتاوير متتاهواردا ستتال  1347یراکنتتدگ
شاخهها رودخانه بهصورت مثلث بودد اس در حال که اين
یراکنتتدگ بتترا بستتمر رودخانتته در ستتال  1398ب تهصتتورت
مسمطی بودد اس بستمر رودخانته از ستال  1347تتا کنتون
یابهیاي محسوست داشتمه است ه ینتین تتوان عبتور
سی در برخ منارق کاهش يافمته است مستاح بستمر
رودخانه از  550هکمار به  330هکمار کاهش يافمه که م تتوان
گه تا کنون بسمر رودخانه  40درصد کاهش داشمه اس
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