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 .1کارشناس ارشد سنجش از دور و  ،GISدانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
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چکیده
بررسی آمار و اطالعات خسارتهای ساالنۀ ناشی از وقوع سیالبها در ایران بیاانگر گساتردگی صادمات ناشای از آن با مناابع
طبیعی است .استفاده از فناوری های اطالعات مکانی و سنجش از دور میتواند در کاهش این خسارتها و برنام ریزی بهتر بسیار
سودمند باشد .در پژوهش حاضر از این فناوریها برای پهن بندی سیالب در رودخانۀ کارون و محدودۀ شهر اهواز اساتفاده شاده
است .پهن بندی منطقۀ مطالع شده با تلفیق مدل هیدرولیکی و نرمافزار  ArcGISاز طریاق الحاقیاۀ  HEC-Geo RASدر طاول 33
کیلومتر از این رودخان صورت گرفت .ب منظور استخراج مرز سواحل رودخان در بازۀ شهری اهواز ،از طبق بندی نظارتشاده و
تصاویر ماهوارۀ لندست  8استفاده شد .پس از معرفی اطالعات هندسی رودخان با مادل ،مقادار ضاریب زباری مانیناگ بارای
بازههای مختلف تعریف و سپس ،دورۀ بازگشتهای  50 ،2و  100سال محاسب شد .بیشینۀ سرعت در دورۀ بازگشتهاای 50 ،2
و  100سال ب ترتیب معادل  6/15 ،2/6و  7/2متر بر ثانی حاصل شد .ب این معنا ک در صورتی ک سواحل رودخان سااماندهی و
دیوارسازی شده باشد ،آبشستگی ،فرسایش و رسوبگذاری اتفاق نمیافتد .در مقایس با محدودۀ واقعی سیل ،انطباق  87درصد
در دورۀ بازگشت  100سال حاصل شد .تهیۀ سامان های هشدار سیالب بر اساس بارشهای با دورۀ بازگشت باال ،دیاوارهساازی،
ساحلسازی و ساماندهی رودخان در مقاطع ناپایدار و فرسایشپذیر و اصالح شیب بستر و الیروبی کانال در مقاطع مورد نیااز ،از
جمل راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای ساماندهی رودخانۀ کارون هستند.
کلیدواژگان :پهن بندی سیالب ،رودخانۀ کارون ،GIS ،سنجش از دور ،ضریب مانینگ.HEC-RAS ،

 نویسندۀ مسئول

Email: mhvahidnia@srbiau.ac.ir

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،4زمستان 1400

990

مقدمه
رودخانهها به عنوان یکی از موهبت های جغرافیای طبیعیی
بییرای می می رب ییربر ربیییاری تییاورزیر مو ییید بییر ر
حملونقل رودخانهای( 1مثل رودخانۀ ارون)ر مهییۀ غیاا و
مجارت مورد استفاده قرار مییگیرنید برخیی ویژگییهیای
رودخانهها همانند ناررامیر پویایی و دامنۀ گستردۀ رنهار ه
از وهستانها ما د تها ادامه میییابیدر امکیان حفاتیتر
نترلر نظیارت و معییی حیدود رنهیا را حتیی در گسیترۀ
قلمروی ملی به عنوان یك زیستگاه بسیار د وار میسیازد
[ ]1مغییرات و جابهجاییهایی ه بر اثر عوامل طبیعی ییا
مصنوعی در تاهر فیزیکی رودخانیه ر مییدهیدر نتیجیۀ
منطقی وا نش سامانۀ رودخانه برای برقراری موازنۀ جدید
بی عواملی مانند فرسایش و رسوبگااری 2است از ای رور
انجیییاا دادن اقیییدامات سیییاماندهی و دخا یییت در نظیییاا
رودخانهای مستلزا ناخت قواعد خاص حا م بر رن بیوده
و پیشبینی وا نش رودخانه قبیل از هیر اقیدامی ضیروری
است در ای میانر بهوییژه مغیییرات رودخانیهای نا یی از
سییاخت سییازههییای رب یی بس ییار بااهمیییت اسییت سییاخت
سازههای ربی در مسیر رودخانه موجب مغییر رژیم طبیعی
می ود و رودخانه برای انطبا و سازگاری مقاطع
رودخانه 
طو ی و عرضی خود با رایط جدید بیا رسیوبگیااری ییا
فرسایشر وضیعیت موجیود را مغیییر مییدهید در ننیی
رایطیر عوامل مهم رودخانهای از جمله یبر میراز ی ر
عرض بستر و عمی جرییان ممکی اسیت میا رسییدن بیه
وضعیت پایدار دستخوش مغییرات ود []2
اهداف مدلسازی جریان رودخانیههیار یامل بررسیی
م ی ثیر سییازههییای حفییاتتی روی ا گییوی جریییانر بررسییی
پایداری دیوارههای رودخانه و عملکرد سازههای نصب یده
بر دیوارۀ رودخانه است در نار ای مواردر درك و ناخت
دقی مکانیزاهای انتقال رسوب به علت وجیود سیازههیای
هیدرو یکیر ارزیابی و بررسی مغییرات موضعی میراز بسیتر
رودخانه به علیت وجیود سیازههیای هییدرو یکیر بررسیی
مغییرات د تای رودخانیههیای جیزر و میدیر یبیهسیازی
فرسایش و رسیوبگیااری در خیم رودخانیههیا و بررسیی
و ماسه در مطا عۀ طغیان
مغییرات بستر بر اثر بردا ت
رودخانییههییا و وقییو سیییل دارای اهمیییت هسییتند بییه
1. River Transport
2. Sedimentation

ای منظورر اسیتفاده از میدلهیای ییكبعیدیر دوبعیدی و
سهبعدی بسته به اطالعات او ییۀ موجیود و اهمییت طیر
امکانپایر است [ ]3با موجه به اهمیت موضو وقو سیل
در اسییتان خوزسییتانر م لیییل منییاط سیییلگیییر و امخییا
رویکردهای پیتگیرانه میمواند به جلوگیری از وقو ب ران
در منطقه و یا دست م اهش اثرات رن مك نید ایی
میی یود و
مسئله به موضو اصلی م قی پیش رو مبدیل 
ارائۀ رو ی مبتنی بر م لیل های مکانی و هیدرو وژیکی در
دستور ار قرار میگیرد
پیشینۀ تحقیق
در اییی بخییش بییه برخییی از مهییممییری پییژوهشهییای
صورتگرفته در حوزۀ مهیۀ نقتههای پهنهبندی خطر سیل
و م لیل های مکانی و هیدرو وژیکی مرمبط با اهیداف ایی
م قییی پرداختییه مییی ییود در پژوهتییی اسییماعیلی و
نانچم
حسونیزاده ( )2008رفتار هیدرو یکی رودخانۀ
استان ایالا را در مقابل سیالبهای احتما ی برای یاهش
خسییارت وارد ییده مییورد مطا عییه قییرار دادنیید [ ]4رنهییا
بهمنظور نمایش م دودۀ مطا عه ده و استخراج اطالعیات
مورد نیاز در م لیل هیدرو یکیر از نراافیزار  HEC-RASو
ا اقیۀ  HEC-GeoRASاستفاده ردند
افتخاری و همکاران ( )2010نیز در پژوهتیی متیابهر
بهمنظور پهنهبندی خطر سیل و معیی ضریب خطرپایری
نقاط روستایی حیریم رودخانیۀ گرگیانرود از میدل HEC-
 GeoRASاستفاده ردند [ ]5رنها میزان م ثیر افزایش ییا
اهش ضریب زبری مانینگ بر پهنۀ سیل و مراز سیط رب
را مورد بررسی قرار دادند نتایج پژوهش رنها بیانگر ای بود
ه افزایش ضریب زبریر مهممری می ثیر روی پییشبینیی
پهنۀ سیل و ویژگیهای جریان را دارد
غفاری و امینی ( )2010بیرای میدیریت  4/5یلیومتر از
د ت سیالبی قزلاوزنر اقداا به پهنهبنیدی خطیر سییل بیا
استفاده از مدل  HEC-RASردند نتایج پژوهش رنها نتان
داد  86درصد از ل مساحت م ت می ثیر سییل  200سیا هر
مستعد سیلگیری موسط زیرسیلهای  25سا ه است []6
در همی راستار النتری اسکوئی و همکیاران ()2014
با ارائۀ راهحلی بیرای اسیتفاده از میدل هییدرو وژیکی میاد
الرك در م یط  HEC-HMSدر ایران و مهیۀ ورودیهای
مدل به معیی دت سیلخیزیر او ویتبنیدی و پتانسییل

دنیاری و همکاران :بررسی سیالب شهری اهواز با استفاده از تلفیق تحلیلهای مکانی و هیدرولوژیک در ...

وقو سیل در حوضۀ ربخیز قزل اوزن در استان ر ربایجیان
رقی پرداختند []7
در پژوهتییی دیگییرر یمییانی و همکییاران ( )2012بییه
مطا عه و پهنهبندی باالدسیت سید طا قیان بیا اسیتفاده از
افزونۀ م لیل هییدرو یکی  HEC-RASاقیداا ردنید []8
رنها به ای منظورر از نقتههای رقیومی 1:400ر رمیار دبیی
ایستگاه طا قانرودر اطالعات مربیوط بیه ویژگیی پیلهیای
منطقهر ویژگیهای مورفو وژی بستر و مقیاطع عرضیی یه
طی عملیات میدانی جمعروری دهر استفاده ردند نتیایج
پژوهش رنها نتان میدهد از ل درصید مسیتعد مسیاحت
در قلمروی سیل  200سا ه حدود  88درصید سییلگییری
موسط سیلهای با دورۀ بازگتیت  25سیال و متیر از رن
استر ه بخیش زییادی از اراضیی تیاورزی و بختیی از
سکونتگاهها را امل می ود
در م قی دیگری یخ علیتاهی ( )2016با هدف ملفی
مدل هیدرو یکی  HEC-RASبا نراافزار  GISاز طری ا اقی
 HEC-GeoRASبه بررورد پهنۀ سیل در حوضۀ ربریز منتان
یزد پرداخته اسیت [ ]9در ایی مطا عیه گسیترۀ سییالب در
اراضی حا یۀ رودخانه برای سیالب با دورههیای بازگتیت 2ر
5ر 10ر 25ر 50ر  100و  200سال م اسبه ید بررسییهیا
نتییان داد پهنیۀ سیییالب م اسییبه دارای مسییاحت حییدود 9
یلومتر ده است ه با زمی های تاورزی مالقی دارد
م رازاده و خراسانیان ( )2017نیز در م قیقی به پهنیۀ
سیل در بازهای از رودخانۀ تی رود در م یدودۀ روسیتای
صدررباد در استان خراسان با ملفی مدل هیدرو یکی HEC-
RASو  GISاقداا ردند [ ]10در ای پژوهش با اسیتفاده از
نقتۀ موپوگرافیر گسترۀ سیالب در اراضی حا ییۀ رودخانیه
برای سیالب با دورۀ بازگتت  50سیا ه معییی یده اسیت
متاهده د ه ملفی سیستمهای  GISبا مدل هیدرو یکی
 HEC-RASدر م لیییل منییاط سیییلگیییر باعییه مسییهیل
م اسبات و اهش عملیات میدانی است
مختاری و همکاران ( )2017پهنهبندی جریان سیالبی
و غیر سییالبی در رودخانیۀ مربیوط بیه منیاط ختیك و
نیمییهختییك را بییا مییدل  HEC-RASو HEC-GeoRAS
بیهسازی ردند [ ]11رنها رودخانیۀ بی رود در حوضیۀ
ربخیز قمصر را مورد مطا عه قرار دادند در ای مطا عه برای
مهی یۀ نقتییههییای سیییلگرفتگییی باییید انییال رودخانییه و
مورفو وژی رن بهمنظیور اسیتخراج پارامترهیای سیهبعیدی
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مقاطع عرضی و هیدرو یك جریانر بیهسیازی یود بیه
مك نتایج حاصل از بیهسازیر جریان ناپایدار سریهای
زمانی دبی به دست رمد
رحمتی و همکاران ( )2016با استفاده از فرایند م لیل
سلسلهمرامبیر نقتیۀ پتانسییل سییالب منطقیۀ یاسیوج را
بررسی ردند و سپسر نتیایج رن را بیا میدل هییدرو یکی
 HEC-RASمورد مقایسه قرار دادند [ ]12ای نقتهها در
پیشبینی سییالب بیرای سیناریوهای مختلی سییالب در
سالهای رینده قابل استفاده خواهند بیود نتیایج پیژوهش
یاد ده نتان داد استفاده از م لیل سلسلهمرامبی در مهییۀ
نقتههای پیشبینی نندهر همراه با اسیتفاده از میدلهیای
هیدرو یکی نتایج قابل قبو ی را ارائه میدهند
ن و همکاران ( )2020پاسیخ هییدرو وژیك حوضیه را
نسبت به جریانهای سیالبی مختل بررسیی ردنید []13
رنها از میدل ارمفیا نسیبی ( 1)REMبیه جیای نقتیههیای
 2LiDARبرای مهیۀ نقتۀ اربری اراضیی و معییی پیالن و
مقاطع عرضی سواحل رودخانه اسیتفاده ردنید بیا بررسیی
روابط بی جریانها و متغیرهای د تر نتیان داده ید یه
میموان از ای روش برای مدیریت رودخانه از جملیه منظییم
جریانر اثرات ا وسیستم و نیازهای احیای رودخانه سود برد.
رستا و همکاران ( )2020به مقایسۀ مدل ییكبعیدی
 MIKEو  HEC-RASدر موانییایی پهنییهبنییدی سیییالب
پرداختند [ ]14مورفو وژی انیال و ویژگییهیای جرییان
برای دورۀ بازگتت مختل هنگاا مدلسازی گنجانده ده
و دادههای ثبت یدۀ  USGSبیرای ا یبراسییون میدلهیا
استفاده می ود پژوهش یاد ده بیان میدارد مدل HEC-
 RASنسبت به مدلهیای متیابه نتیایج دقیی میری بیرای
پهنهبندی سیالبها به م ققان ارائه میدهد
هومانو و همکاران ( )2020از میدل ییكبعیدی HEC-
 RASو مصییاویر  LiDARبییرای مهی یۀ نقت یۀ پهنییهبنییدی
سیالب استفاده ردند [ ]15رنها نتیجه گرفتند در صورمی
ه قدرت مفکیك مکانی مصاویر ماهوارهای مناسیب با یدر
امکان پهنهبندی سیالب به مك نراافیزار  HEC-RASبیا
دقت افی و هزینۀ بسیار م وجود دارد ضم اینکه ایی
نقته میمواند اخص بسیار مناسبی برای هتدار سییالب
بهخصوص در نواحی هری و روستایی با د
1. Relative Elevation Model
2. Light Detection and Ranging
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دسا گ و مو و ( )2021در مطا عیۀ خیود بیرای مهییۀ
نقتۀ مناط سیالبی در امتیداد رودخانیۀ  Fetamاز  GISو
 HEC-RASاسییتفاده ردنیید [ ]16در اییی م قییی ر بییا
استفاده از داده های گا ته در سواحل رودخانه ها و انتتیار
سیل های قبلی در نار داده هیای موپیوگرافیر نقتیههیایی
برای نتان دادن مناط وقو سیل مهیه ید رنهیا نتیان
دادند مناط ساخته ده و مزار تاورزی یه در امتیداد
ساحل رودخانه واقع دهاندر بسیار مستعد سیل هستند
مونییا و همکییاران ( )2021وقییو سیییالب در تییور
بیینگالدش را مییورد مطا عییه قییرار دادنیید [ ]17بییرای ایی
منظورر از مقادیر ان نیا )(CNر روانیاب مسیتقیم منطقیه و
حدا ثر مقیدار مخلییه بیرای دوره هیای مختلی بازگتیت
استفاده ردند رنها داده های هندسی و مخلیۀ پییك را بیه
مدل  HEC-RASوارد ردنید میا عمی سییل و گسیترش
سیل به دست رید در نهایتر بیهسازی HEC-GeoRAS
به نقتۀ د یت سییالبی منجیر ید نتیایج نتیان داد در
صورت طغیان رودخانهر بر اساس نقتهر  6/34درصد از ل
منطقه مورد مطا عه برای  2سال دورۀ بازگتیت را پو یش
میدهد
هدف از مطا عۀ حاضرر بررسیی و پیایش سییالب هیای
رودخانۀ ارون به مك مدلهای مکیانی و هییدرو یکی و
به منظور جلوگیری از بروز خسارتهای سیل در م یدودۀ
مورد نظر است از جمله نوروریها و متیار تهیای اصیلی
ای مطا عه نسبت به سایر پژوهش های مطر ده میموان
به مدل سیل با بهرهگیری از مصاویر ماهوارهای برای معیی
م ییدودۀ رودخانییه و ییاربری اراضیی و  HEC-RASبییرای
مدلسازی هیدرو یك سیالب در بازههیای مختلی زمیانی
ا اره رد همچنی ر بهرغم اهمیت موضو سیل در استان
خوزستانر ما نون مطا عات اند ی با یوه های مهندسیی
مطر ده صورت گرفته است نتایج ننی پیژوهشهیایی
مسئوالن امر را قادر میسیازد میا بتواننید پییش از احیدا
سازهها و زمی هیای تیاورزی نیاری رودخانیهر بهتیری
مصمیمهای پیتگیرانه را بیرای یاهش صیدمات نا یی از
سیالبهای احتما ی امخا نند
مواد و روشها
در اییی پییژوهش از سیسییتم اطالعییات مکییانی ( )GISو
م لیل های مکانی هیدرو وژیکی به همراه داده های مصیاویر
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ماهوارهای برای پهنهبندی سییالب در رودخانیۀ یارون در
هر اهواز استفاده می ود برای ایی منظیورر پارامترهیای
هیدرو یکی وارد مدل  HEC-RASمیی یود و سیپسر بیه
میییك افزونی یۀ  HEC-GeoRASپهنیییهبنیییدی منطقی یۀ
مطا عه ده در طول  33یلومتر از ایی رودخانیه صیورت
میییگیییرد  HEC-RASیییك برنام یۀ رایانییهای اسییت ییه
هیدرو یك جرییان رب در رودخانیه هیای طبیعیی و سیایر
انالها را مدلسازی می ند [ ]18به خیالف نسیخههیای
او یه ه منها مدلسازی یكبعدی را امکانپایر میساختر
در نسخه های جدید امکان مدلسازی دوبعدیر سهبعدی و
همچنی ر جرییان رسیوبهیا را نییز ممکی مییسیازد در
حقیقتر مر ز مهندسی هیدرو وژیك )HEC( 1مد ی با ناا
سیستم م لیل رودخانه )RAS( 2موسعه داد ه با موجه بیه
جامع بودن ای مدل نیراافیزار  HEC-RASیکل گرفیت
[ ]18ای مدل بر اساس اطالعات مقاطع طیو ی و عرضیی
رودخانهر اطالعات دبیر موانع موجود مانند پل ها و سازههیا
و ضریب زبری و غیره متکیل میی یود م اسیبات اصیلی
مدل بر اساس حل معاد یۀ انیرژی ییكبعیدی اسیت افیت
انیییرژی بیییا اسیییتفاده از اصیییطکاك (رابطییۀ مانینیییگ) و
منگ دگی/باز دگیر ارزییابی میی یود HEC-GeoRAS
نیز در واقع مجسم و ویرایش دوبعدی و سهبعدی دادهها بیا
نییراافییزار  HEC-RASاسییت و بییرای مطا عییات مهندسییی
نترل سیل و یاهش سییل اسیتفاده میی یود [ ]19در
حقیقتر ای افزونه مبادل داده هیای مکیانی بیا  ArcGISو
مهیۀ نقته را امکانپایر میسازد نراافیزار ا یاقی HEC-
 GeoRASمجموعهای از روشهار ابزارهیا و خیدمات بیرای
پردازش دادههای مکیانی در  ArcGISبیا اسیتفاده از ییك
رابط گرافیکی اربر است رابط یاربر امکیان رمیادهسیازی
دادههیای هندسیی بییرای ورود بیه  HEC-RASو پییردازش
نتایج بیهسازی استخراج ده از  HEC-RASرا میدهد
کل  1مراحل اجرایی م قی را نتان میدهید ابتیدا
مصاویر ماهوارهای به مك ماهوارۀ ندسیت  8و بیا هیدف
معیی نقتۀ لی رودخانیۀ یارون و نیو پو یش منطقیۀ
هییدف دریافییت مییی ییود سییپسر ای ی مصییویر بییه روش
طبقهبندی  ISODATAالس های اربری منطقه را نتان
می دهد [ ISODATA ]20یك روش نظیارت نتیده اسیت
1. Hydrologic Engineering Center
2. River Analysis System
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ه در ای پژوهش از همۀ  11باند مصویر ماهوارهای بیرای
انجاا طبقهبندی در رن اسیتفاده ید ایی روش نییاز بیه
معرفی معداد الس ها ندارد و در صیورت یزوار ملفیی ییا

مقسیم الس ها را انجاا میدهید گیروههیای هییدرو وژی
خاك نیز به صورت میدانی و بر اساس اطالعیات موجیود از
منطقه معیی دند

اطالعات

مصویر ماهوارهای

مصویر ماهوارهای

اطالعات دبی

السهای خاك

Landsat-8

SRTM

رودخانه

مارۀ من نی ()CN
حوضههای ربریز به
روش هاو ینگ

طبقهبندی به روش
ISODATA

مدل رقومی ارمفاعی
با ساختار TIN

مهیۀ نقتۀ اربری
اراضی در ENVI

نقتۀ ربراههها به روش
جریان مجمعی ()FA

معیی ضریب زبری مانینگ به روش اون
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مرسیم پالن رودخانه
با HEC-GeoRAS

مد سازی سیل به  HEC-RASو مهیه نقته دوره های بازگتت مختل با  HEC-GeoRASو ArcGIS

شکل  .1فلوچارت روش تحقیق

اطالعات نو اربری و اطالعات الس های هیدرو وژی
خاك ه از منطقه موجود بودندر برای معیی ضریب زبیری
مانینییگ اسییتفاده ییدند ضییریب زبییری مانینییگ یکیی از
پارامترهای مهم در مدل  HEC-RASاست در هییدرو یك
رودخانهر عوامل متعددی در سرعتر عم و نییروی مینش
رب مؤثرنیید ییه از رن جملییه میییمییوان بییه ضییریب زبییری
هیدرو یکی رودخانه یا ضریب مانینیگ 1ا یاره یرد []21
ضریب زبری هیدرو یکی رودخانه ه بهاختصار م ت عنوان
«ضریب زبری» یاد می ودر به درجیۀ مقاومیت در مقابیل
جریان گفته می ود در بررورد ایی پیارامتر هرنیه دقیت
بیتییتری صییورت پییایردر میییمییوان بییه نتییایج م اسییبات
1. Manning Coefficient

هیدرو یکی اطمینان بیتتری دا ت در پژوهش حاضر بیه
منظور بررورد ضریب زبری مانینگر از روش مجربیی یاون
استفاده ده است [ ]22ای روش با ارائۀ نندی فیا تور
اصلی م ثیرگاار بر ضریب زبریر رابطهای را برای بیررورد n
پیتنهاد رده است ه عبارت است از (رابطۀ :)1
()1

n  (n0  n1  n 2  n3  n 4 )m5

در رابطۀ  n0 1ضریب مانینگ پایه بر اساس دانهبنیدی
موارد متکیلدهندۀ جدار ربراهه و یا سیالب د یت اسیت
 n1ضریب مانینگ معدیلی بیرای درجیۀ بیینظمیی سیط
ربراهه و یا سیالب د ت است  n2ضریب مانینگ معیدیلی
برای مغییرات مقاطع عرضی است  n3نتاندهندۀ ضیریب
مانینگ معدیلی برای موانع ربراهۀ اصیلی و سییالب د یت
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جدولهای معیی ضرایبر از رابطۀ اون ضریب زبیری بیه
دست میرید نمونیهای از اطالعیات مکیی بیرای بیررورد
پارامترهای روش اون با موجه به ویژگییهیای منطقیه در
جدول  1متاهده می ود

است  n4ضیریب مانینیگ معیدیلی بیرای پو یش گییاهی
ربراهۀ اصلی و سیالب د ت است  mنیز ضیریب اصیالحی
بر اساس درجۀ پیچان رودی ربراهیۀ اصیلی اسیت در ایی
مطا عه با استفاده از اطالعات دانهبندی موجود از منطقیه و

جدول  .1جدول چگونگی برآورد پارامترهای مربوط به روش کاون
ردیف
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4

پارامتر

مقدار پارامتر

مواد بستر

n0مقدار

خاك
سنگ
ریز
در ت

0/02
0/025
0/024
0/025

درجۀ همواری در سط بستر

n1مقدار

صاف
می صاف
صاف متوسط
زبر سخت

0
0/005
0/01
0/02

مغییرات در سط مقطع انال

n2مقدار

مغییرات مدریجی
مغییرات متناوب و ی م
مغییرات متناوب و ی زیاد

0
0/005
0/015 -0/018

اثر موانع در انال

n3مقدار

نانیز
م
قابل مالحظه
امالً زیاد

0
0/01 -0/015
0/02 -0/03
0/04 -0/06

ارمفا گیاهان

n4مقدار

وماه
متوسط
بلند
خیلی بلند

0/005 -0/01
0/01 -0/025
0/025 -0/05
0/05 -0/1

1
2
3
4

مرحلۀ بعد امل مهیۀ مدل رقومی ارمفاعی ( )DEMبه
فرمت  TINدر منطقه و مرسیم پالن رودخانه به مك ابزار
 HEC-GeoRASاست برای مهیۀ مدل رقیومی ارمفیاعی از
یك مصویر ماهوارۀ  SRTMاستفاده میی یود سیپسر بیه
مك م لیل مجمعی جریان 1در نراافیزار  ArcGISمسییر
ربراهه ها معیی میی یود [ ]23در روش م لییل مجمعیی
جریانر به میك ورودی  DEMدر هیر سیلول در منطقیه
جهت جریان به سلولهای مجاور معیی ده و طی فرایند
مکرار مسیرهای مجمع و جریان رب متخص می ود پیس
1. Flow Accumulation

از رنر مرسیم پالن رودخانه و مهیۀ خروجی مقاطع مر زیر
مقاطع عرضی و سواحل رودخانه بیه میك میدل رقیومی
ارمفییاعی زمییی ( )DEMو بییه مییك ا اقیییۀ HEC-
 GeoRASامکانپایر است
از جمله داده های مورد نیاز دیگر بیرای ورود بیه میدل
HEC-RASر مغییرات دبی رب در سالهای اخیر است یه
بر اسیاس اطالعیات موجیود در قا یب فاییل ا سیل رمیاده
می ود پارامتر دیگرر بررورد پارامتر مارۀ من نیی ()CN
حوضۀ ربریز است ه از دغدغههای اصلی هیدرو وژیستها
اسییت بییررورد  CNدر زیرحوضییههییا مسییتلزا رگییاهی از
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خصوصیات سط حوضه است و میموان از مدل هاو ینگ
و جدولهای ارائه ده برای ای منظور استفاده یرد []24
به ای د یل در معیی  CNضروری است ه نو استفاده از
زمی وضعیت هیدرو وژیکی معیی ود ننانچه در بررورد
پارامترهای مهم رن مانند یاربری اراضیی از فنیاوریهیای
سیینجش از دور و سییامانۀ اطالعییات جغرافیییایی ()GIS
استفاده ودر ص ت و سرعت در دستیابی به نتایج بیتتر
خواهد د در مرحلۀ پایانی مدل اجرا می ود و بیا موجیه
به دورههای بازگتت مختلی 2ر 50ر و  100سیا هر نقتیۀ
سطو سیلگیر استخراج ده و به مك HEC-GeoRAS
از ای نقتهها خروجی گرفته می ود بیه عنیوان یاخص
ارزیابی نیز سطو حاصل از دوره های بازگتت مختلی بیا
م دودۀ واقعی سیل مورد مقایسه قرار میگییرد و صی ت
نتایج ارزیابی میی یود در انتهیا نییز راهکارهیای اجراییی
پیتنهادی برای سیاماندهی رودخانیۀ یارون در م یدودۀ
هر اهواز ارائه خواهد د
منطقۀ مطالعهشده

همانطور ه در کل  2نتان داده دهر بازۀ مطا عه یده
از رودخانۀ ارونر  33یلیومتر از م یدودۀ یهری اهیواز
است ه از باالدست خانرباد رغاز می ود و ما باالدسیت اا
ا طمیر ادامه دارد بازۀ مطا عه ده  8سازه مقیاطعی یامل
یییب ییک ر بنیید و پییل را در بییر میییگیییرد و بییه مییاالب
هورا عظیم می ریزد و در انتهار به خلیج فارس مییپیونیدد
هنگاا بارشهای سییلرسیار حجیم زییادی رب از سیدهای
باالدست ارون و رخه رزادسازی ده است ما مخزن سد
رمادۀ مهار سیالبهای رمی با د ای میزان از سییالب بیه
همراه رورد رودخانه و رواناب سط ی م دودۀ یهری وارد
رودخانۀ ارون در م وطۀ هری اهواز ده و ای یهر را
به یکی از انونهای سیالب در تور مبدیل یرده اسیت
بنابرای ر بررسی پهنۀ سیالبی و حدود قانونی بستر و حریم
رودخانه در ای م دودهر به منظور جلیوگیری از مصیرفات
بیتتر و رزادسازی مصرفاتر ضیروری بیه نظیر مییرسید و
میمواند راهکاری عملی برای برنامههای نتیرل سییالب و
جلوگیری از خسارتهای بیتتر به جان و مال مردا با د
استان خوزستان با مساحت  64057یلومتر مربیع و
متوسط بارش درازمدت سا یانه  358میلیمتر دربرگیرندۀ
بختی از دو حوضۀ ربریز رخه و ارون بزرگ است ای
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دو حوضۀ ربریز در مقسیمبندی حوضههای ایرانر حوضیۀ
فرعی به مار میروند و زیرمجموعۀ حوضۀ ربرییز خلییج
فییارس و دریییای عمییان اسییت مسییاحت حوض یۀ رخییهر
 51400یلومتر مربع و مسیاحت حوضیۀ یارون بیزرگ
 67112یلومتر مربع اسیت رود رخیه یه رود اصیلی
حوضۀ ربریز رخه استر از وههیای زاگیرس سرنتیمه
میگیرد و پس از طی مسیری حیدود  755یلیومترر در
جنوب غربی به ماالب هیورا عظیم در میرز اییران و عیرا
میریزد رود ارون نیز ه رود اصلی حوضۀ ارون بزرگ
و بزرگمری رودخانۀ اییران اسیتر از یوههیای زاگیرس
مر زی سرنتمه میگیرد و در نزدیکی و تر به رب دز
میپیوندد و از رنجا به بعد ارون بزرگ نامیده میی یود
ای رود در نزدیکی خرمتهر بیه دو یاخۀ بهمی ییر و
حفار مقسیم می ود حفار از طری بهم یر و اروندرود
مستقیم به خلیج فارس میپیوندد روی رودخانیۀ یارون
از باالدست بیه سیمت پیایی دسیتر سیدهای یارون 4ر
ارون 3ر هید عباسپورر مسجد سلیمان و گتونید واقیع
ده است
در هفتۀ نخست فرودی ماه  1398هجری مسیر بیه
د یل افزایش رب خروجی سدهای دز و رخیهر روسیتاها و
اراضی حا یۀ ای دو سد با متکالت زیادی مواجه یدند
بر اساس گزارشهای رسمی سازمان رب منطقیهای اسیتان
خوزستانر از ابتدای بهم میاه  1397میا انتهیای فیروردی
1398ر حجمی معادل  8000میلیون مترمکعب به مخیزن
سد رخه وارد یده یه نزدییك بیه  6000میلییون متیر
مکعب رن خیارج یده اسیت حیدود  60درصید از حجیم
ورودی به سدر در ماه فروردی وارد مخیزن یده اسیت از
ابتییدای مهرمییاه  1397مییا انتهییای فییروردی مییاه 1398ر
 22242میلیون مترمکعب وارد سدهای حوضۀ ربریز ارون
ده است ه از ای مییزان  16هیزار مترمکعیب از طریی
دریچههای خروجی رهاسازی ده و  6240مترمکعیب رن
نیز خیرهسازی ده اسیت بنیا بیر گیزارشهیای رسیمی
سازمان رب منطقیهای میا میاریخ  20فیروردی میاه 1398ر
سیییدهای گتونیییدر یییارون  3و 4ر یییهید عباسیییپورر
مسجدسییلیمانر رخییه و دز بییاالی  90درصیید پر ییدگی
دا ییتند و فقییط مخییزن سیید سیییمره حییدود  70درصیید
پر دگی دا ت []25
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شکل  .2منطقۀ مورد مطالعۀ رودخانۀ کارون در شهر اهواز

بارش گستردهر دید و همزمیان در دو حوضیۀ بیزرگ
رخه و ارونر موجب سیالبی بسییار یدید در فیروردی
 1398در استان خوزستان د همی امر موجیب ید میا
سیالب حدود یك ماه در م دودۀ استان خوزسیتان فعیال
با د و خسارتهای طوالنیمدت به م سیسات زیربنیایی از
جمله راه رهی ر خطیوط انتقیال رب و نفیتر حمیلونقیلر
بازرگانی و تاورزی و دامداری وارد رده اسیت از سیوی
دیگرر بارشهایی ه در بهم  1397ما فروردی  1398در
استان خوزستان امفا افتیادهر بییسیابقه بیوده و افیزایش
نتمگیری دا ته اسیت مییانگی بیارش دهسیا ۀ اسیتان

خوزستان  318میلیمتر بیوده یه در سیال ربیی 1397یی
 1398به  559میلیمتر افزایش دا ته است
پیادهسازی و نتایج
در ای بخش نتایج پیاده سازی میدل معرفیی یده ارائیه
مییی ییود لیییۀ فراینییدهای جمییع روری اطالعییاتر
مجزیهو م لیل دادهها و مدل سازی هیدرو یکیر در پیاییز
و زمستان  1399صورت گرفته اسیت در ادامیهر در هیر
بخش به ر فعا یت های اصلی صورت گرفتیه پرداختیه
می ود

دنیاری و همکاران :بررسی سیالب شهری اهواز با استفاده از تلفیق تحلیلهای مکانی و هیدرولوژیک در ...
تعیین ضریب زبری مانینگ

با موجه به اینکه معیی ضریب زبری نیاز به ناخت منطقیه
دارد و وسعت منطقه اجازۀ ننی ناختی را در بازۀ زمیانی
وماهمدت نمیدهدر از طبقیهبنیدی مصیویر  Landsat-8بیه
روش  ISODATAاستفاده ده و اربریها ناسایی دند
سپسر با اطالعات گونههای خاك موجود در مسیر رودخانیه
و از جدولهای موجود ه در بخش روش ناسی ارائیه یدر
ضرایب معاد ۀ زبیری معییی یدند ضیریب زبیری در ایی
م قی طب موضی ات ارائه ده در بخیش روش ناسیی بیا
مدل مجربی اون به دست رمد با موجه به مغییرات جداره و
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بسییتر رودخانییه در طییول  33یلییومتر رودخان یۀ ییارون از
باالدست ما پایی دسیت یهر اهیوازر مقیادیر ضیریب زبیری
مانینگ نیز برای ای رودخانیه در بیازههیای مختلی متغییر
معری ده است به گونیهای یه در بیازههیای باالدسیت و
پایی دست هر ه رودخانه حا ت طبیعی داردر یك ضریب
و در م یدودۀ یهری
برای جدارهها و یك ضریب برای
ه دیوارهسازی به صورت مصیا سینگ و سییمان صیورت
گرفتهر ضریب مانینگ متغیر معری ده است در جیدول 2
مقادیر ضریب زبیری بی هدسیترمیده از روش یاون و ییوۀ
معرفی رنها به مدل  HEC-RASنمایش داده ده است

جدول  .2مقادیر ضریب زبری برای بازههای مختلف رودخانۀ کارون
ردیف

کیلومتر ابتدا

کیلومتر انتها

نام محل ابتدا

نام محل انتها

ضریب زبری دیوارهها

1
2
3

0+000
4+800
26+250

4+800
26+250
33+120

خانرباد
ابتدای م دودۀ هری
انتهای م دودۀ هری

ابتدای م دودۀ هری
انتهای م دودۀ هری
اا ا طمیر

0.035
0.025
0.045

ضریب زبری
کف
0.025
0.025
0.035

شمارۀ منحنی حوضههای آبریز و مقدار دبی

تهیۀ پالن رودخانه و پروفیلها عرضی

مطاب موضی ات ارائه ده در روش م قیی ر بیرای معییی
پارامتر  CNاز روش هاو ینگ استفاده ید در ایی روش
با موجه به پو ش گیاهیر نفو پایری و غیره حوضۀ میورد
نظر به ننیدی واحید هییدرو وژیك اصیلی مقسییمبنیدی
می ود واحد هیدرو وژیك خاك خیود نییز مییموانید بیه
واحدهای ونكمر مقسیم ود در جیدول  3گیروهبنیدی
خاك از اظ نفو پایری ارائیه یده اسیت در جیدول 4
مقدار مخمینی  CNبا موجه به نفو پایری خاك و پو یش
رن رمده است همچنیی ر مقیادیر دبیی نییز بیا موجیه بیه
اطالعییات موجییود در گییزارشهییای رسییمی سییازمان رب
منطقهای استان خوزستان استخراج و به مدل HEC-RAS
معرفی د به د یل حجم زییاد اطالعیاتر از روردن رن در
مقا ه اجتناب می ود

در ای الیه خیط مر یزی رودخانیه طیی بیازۀ میورد نظیر از
باالدست به سمت پیایی دسیت رودخانیه مرسییم میی یود
همچنی ر در ای قسمت میموان رودخانههای فرعیی یه بیه
رودخانۀ اصلی متصل می وند را نیز متخص رد با موجه به
هدف مدلسازی در پژوهش حاضر ( کست سد)ر هیی گونیه
ربراهۀ فرعی معیی نتده و در نتیجهر مدلسازی نتده است
خط مر زی رودخانۀ ارون بیهصیورت دقیی و یکپارنیه بیا
رعایت ممامی قوسها و مئاندرها 1به طول لی  33120متیر
برای رودخانۀ ارون از م ل خانرباد ما اا ا طمیر مرسیم د
برای مهیۀ الیۀ سواحل رودخانیهر ابتیدا سیاحل سیمت
نپ از باالدست میا پیایی دسیت رودخانیه معییی یده و
سپسر ساحل راست نیز به همی روال معیی ید دقیت
مرسیم سواحل رودخانه در معیی مقطع رودخانه و ارمفیا
سط رب هنگیاا سییالب می ثیر بسیزایی دارد اسیتفاده از
پسزمینۀ مصاویر ماهوارهای ندست  8در م یط ArcGIS
میمواند دقت معیی سواحل را ما حد امکان بیاال ببیرد در
کل  3سواحل رودخانه و خط مر زی رودخانه در بیازهای
از رودخانۀ ارون به همراه مصیویر پیسزمینیه در م ییط
 HEC-GeoRASنمایش داده ده است

جدول  .3گروهبندی خاك حوضه بر حسب نفوذپذیری []24
گروه

حداقل نفوذپذیری (میلیمتر در ساعت)

A
B
C
D

7/5ی 11/5
3/8ی 7/5
1/3ی 3/8
0ی 1/3

1. Meander
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جدول  .4مقدار  CNبرای حوضههای مختلف با توجه به نفوذپذیری خاك []24
ویژگی

A

B

C

D

خصوصیات پوشش سطح حوضه
36
25
49
39

پو ش جنگلی متوسط
پو ش جنگلی خوب
مرامع طبیعی با پو ش متوسط
مرامع طبیعی با پو ش خوب

60
55
69
61

73
70
79
74

79
77
84
80

اراضی کشاورزی
55
65
60

زیر تت حبوبات
زیر تت غالت (ردی های مستقیم)
زیر تت غالت (ردی ها به موازات خطوط مراز)

69
76
73

78
84
81

83
88
84

زیر کشت گیاهان ردیفی
72
67

ردی های مستقیم با پو ش متوسط
ردی های مستقیم با پو ش خوب

81
78

88
85

91
89

ردیفهای به موازات خطوط تراز
با پو ش متوسط
با پو ش خوب
پتتبااهار پار ینگها و دیگر جاهای رسفا تی
مناط مسکونی با  65درصد رسفا ت
مناط مسکونی با  20درصد رسفا ت
خیابانها و جادههای رسفا تی
جادههای خا ی
جادههای وسه

در ا اقیییۀ  HEC-GeoRASفراینیید مرسیییم مقییاطع
عرضی بهصورت دستی انجاا میگیرد مهممری معایب ای
فرایند عبارت انید از :یکسیان نبیودن فاصیلۀ مییان مقیاطع
عرضیر یکسان نبودن طول مقیاطع عرضیی در دو سیاحل
نپ و راست و زمانبر بودن با موجه به طوالنی بیودن بیازۀ
مطا عه ده نظر به معایب یاد دهر از نراافزار HEC-RAS
استفاده ده است ما مقاطع عرضی با متری میزان خطیا
در ای بخش مرسیم وند در ننی حا تی مقاطع عرضی
با عرض  2هزار متر و با فاصلۀ طو ی  200متر مرسیم ده
و بنابرای ر در طول رودخانهر  167مقطع مورد بررسی قیرار
گرفته است مقاطع مرسیم ده در ا اقی HEC-GeoRAS
به عنیوان مقیاطع عرضیی 1معرفیی میی یوند در ننیی
رایطی هم معایب مرسیم دسیتی مقیاطع عرضیی حیاف
ده و هم مراحل رمادهسازی دادههای هندسی بیه میك
ا اقی  HEC-GeoRASگیاابیهگیاا رعاییت یده اسیت
1. XS Cutlines

70
65
98
77
51
98
72
76

79
75
98
85
68
98
82
85

84
82
98
90
79
98
87
89

88
86
98
92
84
98
89
91

هی یك از دادههای هندسی رمادهسازی ده ما ای مرحلهر
دارای ارمفا نیستند و بیرای ایی منظیورر داده هیای TIN
رماده ده از مصویر  SRTMاستفاده می ود بنیابرای ر بیه
منظور مرسیم پروفیل طو ی در مقاطع عرضی و همچنیی ر
ارمفا دار ردن خط مر زی رودخانه و سواحلر نییاز اسیت
ه لیۀ خطوط به وسیلۀ فایل رقومی ه ابتدا بیه دادههیا
معرفییی ییده اسییتر دارای متخص یۀ ارمفییا نیییز با ییند
دادههایی یه بایید در نیراافیزار ا یاقی HEC-GeoRAS
رمادهسیازی و بیه نیراافیزار  HEC-RASانتقیال یابنیدر در
بخش قبلی معرفی دند سایر دادهها اعم از ضریب زبیری
مانینگر سازه برخط و دبیی هییدروگراف ورودی بیا موجیه
وجود جدولهای جداگانه در نراافیزار  HEC-RASمعریی
می وند همچنی ر در ابزار  RAS Mapperنراافزار HEC-
 RASمطییاب ییکل 3ر مییدل رقییومی و مقییاطع عرضییی
رودخانه مرسیم ده است ما نقتههای پهنهبندی سیالب و
مغییییرات پارامترهییای هیییدرو یکی بییه همییراه پییسزمینیۀ
مصاویر ماهوارهای نتان داده ود به منظور بررسیی پهنیۀ

دنیاری و همکاران :بررسی سیالب شهری اهواز با استفاده از تلفیق تحلیلهای مکانی و هیدرولوژیک در ...

سیلگییر رودخانیۀ یارون در م یدودۀ یهر اهیوازر دورۀ
بازگتتهای 2ر  50و  100سا ه انتخاب و مدل بیر اسیاس
رنهییا اجییرا ییده اسییت دورۀ بازگتییت  2سییا ه بیییانگر
سیالبهای متیداول و راییج رودخانیه اسیت یه بیه طیور
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میانگی هر سا ه در رودخانه امفا میافتند دورۀ بازگتت
 50و  100نیز بهمرمیب برای بررسی میزان م ثیر سیالب بر
هر اهواز و روستاها و هرهای اطراف رن پیشبینی یده
است

شکل  .3مقاطع عرضی در بازۀ مدلسازی رودخانۀ کارون در نرمافزار HEC-RAS

دورۀ بازگشت  2ساله

مطاب پهنۀ سیالبی با دورۀ بازگتت  2سا هر بیتینهر متری
و میانگی سرعت جریان در بیازۀ میورد مطا عیه معیدل 2/6ر
 0/04و  0/28متر بر ثانیه بوده است ه نتاندهندۀ سیرعت
پایی جریان بیه د ییل عیرض و همچنیی ر ییب یم بیازه
مطا عییه ییده رودخانیۀ ییارون اسییت بیتییتری ر متییری و
مییانگی عمی معییادل 12/1ر  0/58و  5/06متیر اسیت ییه

بیتینه در خط ا قعر رودخانه نزدیك به خط مقیاطع عرضیی
در بازۀ مدلسازی بخش مر زی رودخانه و مینه در نارهها
نزدیك به خط ساحل امفا افتاده است بیتتری ر متیری و
میانگی عرض سیط رب معیادل 2000ر  37/61و 1127/7
متر است ه نتان میدهید حتیی در سییالبهیایی بیا دورۀ
بازگتت پایی نیز عرض سط رب باالی  1هزار متر اسیت و
قسمتهایی از هر اهواز را در بر میگیرد


شکل  .4پهنۀ سیلگیر رودخانۀ کارون در دورۀ بازگشت  2ساله (ارتفاع رواناب بر حسب سانتیمتر است)
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دورۀ بازگشت  50ساله

با موجه به عم استخراج ده در سیالب بیا دورۀ بازگتیت
 50سا هر باید نسبت به ایجیاد دییوارههیای سیاماندهی بیا
ارمفا مناسب در م دودۀ هر اهواز اقداا ود بر همیی
اساسر بیتتری ر متری و میانگی عم جرییان در بیازۀ
مطا عه ده معادل 17/82ر  1/75و  10/77متر بوده اسیت
ه با در نظیر گیرفت ارمفیا رزادر بایید ارمفیا رزاد دییوار
نسبت به خط ا قعرر  12متر با د ما م وطۀ یهری اهیواز
را از گزنیید سیییالبهییای رودخانییۀ ییارون در امییان دارد
بیتتری ر متری و میانگی سرعت جریان معیادل 6/15ر

 0/018و  0/6متییر بییر ثانیییه بییوده اسییت ییه در م ییدودۀ
سییرعتهییای مجییاز جریییان سیییالبی قییرار دارد و در هییی
نقطهای سرعت فو ب رانی دیده نتیده اسیت در ننیی
م دودۀ سرعتیر استفاده از دییوارههیای سینگ و سییمان
برای حفاتت از سواحل رودخانه با رعایت عمی فرسیایش
مناسب پیتنهاد می یود بیتیتری ر متیری و مییانگی
عرض سط رب نییز معیادل 2000ر  147/2و  1858متیر
قسمتهیایی از

است ه در صورت نبود دیوارهای مناسبر
هر اهواز را در بر میگیرد

شکل  .5پهنۀ سیلگیر رودخانۀ کارون در دورۀ بازگشت  50ساله (ارتفاع رواناب بر حسب سانتیمتر است)

دورۀ بازگشت  100ساله

پهنۀ سیلگیر رودخانۀ ارون در دورۀ بازگتت  100سیا ه
در کل  6نمایش داده ده اسیت ایی پهنیۀ سییلگییر
نتان مییدهید در صیورت وقیو سییالبی بیا ایی حجیمر
قسمتهای زیادی از هر اهواز در بر گرفته میی یود و از

خط مر زی رودخانه به هر طرفر  2هیزار متیر بیه عنیوان
پهنۀ سیالبی در نظر گرفته می ود به ایی معناسیت یه
خیابانهیای یریعتی

م دودۀ وسیعی از هر اهواز امل
جنوبیر بهارستانر گلستانر یان پارس و م لههای یوت
سیدصا و جنگیه م ت م ثیر سیالب قرار گرفتیه و دنیار
ربگرفتگی دید خواهند د روانابهای سط ی م دوده

نیز با ای سیالبها یکی ده و متیکالمی نظییر رنچیه در
سا یان گا ته به مرامب در هر اهواز بیه وقیو پیوسیتهر
امفا میافتد بیتتری ر متری و میانگی سرعت جریان
معادل 2ر 7ر  0/08و  0/43متر بر ثانیه است ه نقش مهم
وسعت عرض و م بودن یب در منطقه را م یید می نید
بیتتری ر متری و میانگی عم جرییان معیادل 2482ر
 1/95و  12/35متر است ه بیا یاظ یردن ارمفیا رزاد
سیالبر ارمفا دیواره اگیر بیر اسیاس دورۀ بازگتیت 100
سا ه معییی یودر معیادل  13میا  14متیر از خیط ا قعیر
رودخانه خواهید بیود بیا موجیه بیه ب یران ربگرفتگیی و
سیالبهای هری اهوازر دورۀ بازگتیت  100سیا ه بیرای

دنیاری و همکاران :بررسی سیالب شهری اهواز با استفاده از تلفیق تحلیلهای مکانی و هیدرولوژیک در ...

ضییریب اطمینییان بیتییتر پیتیینهاد مییی ییود بیتییتری ر
متری و میانگی عرض سیط رب معیادل 4000ر  98و
 3582متر است ه به طور میانگی در بازه  33یلومتری
رودخانۀ ارونر از خط مر زی رودخانه ما  1750متیر هیر
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ربگرفتگی و سیالب می ود ایی بیه معنیای
طرف دنار 
ییزوا برنامییهریییزی هرنییه سییریعمییر بییرای جلییوگیری از
امفا هایی نظیر پلدختر یا دیگر سیالبهای عظییم تیور
است

شکل  .6پهنۀ سیالبی رودخانۀ کارون با دورۀ بازگشت  100ساله (ارتفاع رواناب بر حسب سانتیمتر است)

در کل  7مغییرات عم در بازههای مختل رودخانیۀ
ارون نمایش داده ده است قبل از پلهای یهر اهیوازر
عم رب به د یل یاهش سیرعت رب افیزایش یافتیه و در
همۀ دورۀ بازگتتهیا بیتیتری عمی مربیوط بیه قبیل از
پلهای هر اهواز است با موجه به اینکه معیداد پاییههیای
پلها در رودخانه زیاد استر مانند بند عمل می نید و
ای 
پلها اختالفی  1ما  4متر دارد
سط رب قبل و بعد از ای 
بالفاصله بعد از پایههای پیلر سیرعت رب افیزایش یافتیه و
نی رودخانه بیه
عم اهش مییابد در ای قسمتر
د یل سرعت زییاد و ترفییت حمیل رسیوبات بیاالر امفیا
میافتد بیتینۀ عم جریان در دورۀ بازگتتهیای 2ر 50
و  100سا ه بهمرمیب معیادل 12/1ر  17/82و  24/82متیر

است ه در باالدست اا ا طمیر و در قوس داخلی رودخانیه
امفا میافتد با موجه به نزدیکی ایی منطقیه بیه منیاط
مسکونی و اراضیر باید اقیدامات الزا بیرای امنییت اهیا ی
صورت گیرد
در نمودارهای کل  7مغییرات عیدد فیرود نییز نتیان
داده ده است در بازههای معیدودی از رودخانیهر جرییان
حا ت فو ب رانی پیدا رده و در بقیه مواردر رژیم جرییان
ب رانی و زیر ب رانی است در بررسیی منیاطقی یه دارای
عدد فرود بیتتر از یك هستندر ای نتیجه حاصل د یه
به د یل زییاد بیودن سیرعتر مینش بر یی افیزایش پییدا
می ند و ستگی سواحل و مخریب دیوارههای رودخانه را
در پیش خواهد دا ت
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شکل  .7تحلیلهای انجامشده برای عمق ،عرض و عدد فرود :الف) عمق در بازههای مختلف بر اساس دورۀ بازگشت  2ساله ب) عمق در
بازههای مختلف بر اساس بازگشت  50ساله؛ ج) عمق در بازههای مختلف بر اساس بازگشت  100ساله؛ د) عرض سطح آب در بازههای
مختلف بر اساس دورۀ  2ساله؛ ه) عرض سطح آب در بازههای مختلف بر اساس دورۀ  50سال؛ و) عرض سطح آب در بازههای مختلف
بر اساس دورۀ بازگشت  100سال؛ ز) عدد فرود در بازههای مختلف بر اساس دورۀ بازگشت  2ساله؛ ح) عدد فرود در بازههای مختلف
بر اساس دورۀ بازگشت  50ساله

دنیاری و همکاران :بررسی سیالب شهری اهواز با استفاده از تلفیق تحلیلهای مکانی و هیدرولوژیک در ...

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر از نراافزار  HEC-RASبیرای پهنیهبنیدی
سیالب در رودخانۀ ارون بازه هر اهواز استفاده ده است
پهنییهبنییدی منطق یۀ مطا عییه ییده از طری ی ملفی ی مییدل
هیییدرو یکی  HEC-RASبییا نییراافییزار  ArcGISاز طرییی
ا اقیییه  HEC-Geo RASدر طییول  33یلییومتر از اییی
رودخانه صورت گرفته است به منظور اصال یا ت مسیر
ربراههها در منطقه از م لیلهای هییدرو وژیکی مکیانی روی
مدل رقومی ارمفاعی منطقه یامل جهیت جرییانر انبا یت
جریان و مسیر جریان استفاده یده اسیت پیس از معرفیی
اطالعات هندسی رودخانه به مدل از طریی ا اقییهر مقیدار
ضریب زبری مانینگ برای بازههای مختل معری و سیپسر
دورۀ بازگتییتهییای 2ر  50و  100سییا ه بییه مییدل معرفییی
دهاند در نهایت با استخراج پارامترهای هیدرو یکیر نتیایج
زیر به عنوان رئوس مطا ب نتیجهگیری ده است:
مطاب پهنۀ سیالبی با دورۀ بازگتت  2سا هر بیتتری ر
متری و میانگی سرعت جرییان در بیازۀ میورد مطا عیه
معادل 2/6ر  0/04و  0/28متر بیر ثانییه بیوده اسیت ایی
میزان از سرعت نتیاندهنیدۀ وسیعت عیرض و همچنیی ر
یب م بازه مورد مطا عه رودخانۀ ارون است بیتتری ر
متری و میانگی عم معیادل 12/1ر  0/58و  5/06متیر
است ه بیتینه در خط ا قعیر رودخانیه نزدییك بیه خیط
مر زی رودخانه و مینه در نارهها نزدیك به خط ساحل
امفا افتاده است همچنی ر بیتتری ر متری و مییانگی
عییرض سییط رب معییادل 2000ر  37/61و  1127/7متییر
است ای میزان عرض سط رب نتان مییدهید حتیی در
سیالبهایی با دورۀ بازگتت پیایی نییز عیرض سیط رب
باالی  1هزار متر است و قسمتهایی از هر اهیواز را در بیر
میگییرد بیر اسیاس دورۀ بازگتیت  50سیا هر بیتیتری ر
متری و مییانگی عمی جرییان در بیازۀ میورد مطا عیه
معادل 17/82ر  1/75و  10/77متر بوده اسیت بیتیتری ر
متری و میانگی سرعت جریان معیادل 6/15ر  0/018و
 0/6متر بر ثانیه بوده اسیت یه در م یدودۀ سیرعتهیای
مجاز جریان سیالبی قرار دارد و در هیی نقطیهای سیرعت
فو ب رانی دیده نتده است از جمله نتایج دیگر رن است
ه بیتیتری ر متیری و مییانگی عیرض سیط رب نییز
معادل 2000ر  147/2و  1858متیر اسیت یه در صیورت
قسمتهایی از هر اهیواز را در بیر

نبود دیوارهای مناسبر
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میگیرد بیتتری ر متری و میانگی سیرعت جرییان در
دورۀ بازگتت  100سا ه معادل 7/2ر  0/08و  0/43متر بر
ثانیه است ه نقش مهم وسعت عرض و م بودن یب در
منطقه را م یید میی نید همچنیی بیتیتری ر متیری و
میانگی عمی جرییان معیادل 2482ر  12/35 1/95متیر
است ه با اظ ردن ارمفا رزاد سییالبر ارمفیا دییواره
اگر بر اساس دورۀ بازگتت  100سا ه معیی ودر معیادل
 13ما  14متر از خط ا قعر رودخانه خواهد بود
با موجه به ب ران ربگرفتگیی و سییالبهیای یهری
اهوازر دورۀ بازگتت  100سا ه برای ضریب اطمینان بیتتر
پیتنهاد می یود بیتیتری ر متیری و مییانگی عیرض
سط رب معادل 4000ر  98و  3582متر است ه به طور
میانگی در بیازۀ  33یلیومتری رودخانیۀ یارونر از خیط
مر زی رودخانه ما  1750متر هر طرف دنار ربگرفتگی و
سیالب می ود ای به معنیای یزوا برنامیهرییزی هرنیه
سریعمر برای جلوگیری از امفاقامی نظیر پلیدختر ییا دیگیر
همانطور ه پیشمیر یر

سیالبهای عظیم تور است
در بیتینۀ سیرعت در دورۀ بازگتیتهیای 2ر  50و 100
سا ه بهمرمیب معادل 2/6ر  6/15و  7/2متر بر ثانییه اسیت
سرعتهای مجاز سیالب قرار دارد بیه ایی

ه در م دودۀ
معناست ه در صورمی ه سیواحل رودخانیۀ سیاماندهی و
رب سیییتگیر فرسیییایش و
دیوارسیییازی یییده با یییدر 
رسوبگااری امفا نمیافتد و رب در مجرای اصیلی بیدون

مخریب جریان مییابد ا بتهر باید موجه دا ت ای سیرعت
رب سیتگی و
پلهار موجیب 
در پی ها یا نزدیکی پایههای 
جریان پیچتی می ود ه برای جلوگیری از ای موضیو ر
باید قوسهای خارجی رودخانه با عمی فرسیایش مناسیب
ساماندهی ده و همچنی ر اطراف پایههای پلر موریهای
سیینگی ایجییاد ییود همچنییی ر بییرای مقایسیۀ دورههییای
بازگتت حاصل با م دودۀ واقعی م ت م ثیر سیل در سال
1398ر مساحت مقاطع سط ی متترك بیه عنیوان معییار
ارزیابی قرار گرفت بر ای اساسر دورۀ بازگتت  100سیا ه
انطبا بیتتری بیا واقعییت دا یته و  87درصید مسیاحت
م دوده متترك نتاندهندۀ ص ت ار است ای اخص
برای دورۀ  50سا ه  63درصد و برای دورۀ بازگتت  2سا ه
 35درصد حاصل د ه در جیدول  5متیاهده میی یود
همچنی ر کل  8نمایتیگر نگیونگی مقیاطع اسیتر روی
نقته است

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،4زمستان 1400

1004

جدول  .5مقایسۀ درصد سطوح مشترك با محدودۀ واقعی سیل در دورههای بازگشت  50 ،2و  100ساله
دورۀ بازگشت

درصد سطح مشترك

 2سا ه
 50سا ه
 100سا ه

35
63
87

شکل  .8مقایسۀ محدودۀ سطحی دورۀ بازگشت  100ساله با محدودۀ و اقعی سیل (بر اساس اطالعات حاصل از تصاویر ماهوارهای)

نتایج پژوهش حاضر با مطا عیات حجیازی و همکیاران
[ ]26مقایسه د در پژوهش یاد یده بیه ماننید پیژوهش
حاضر بیان ده اسیت یه دقیت نقتیههیای پهنیهبنیدی
سیالب به مك ا اقییه  HEC-GeoRASبسییار مناسیب
است و ورود اطالعات موسط اربر ای امکان را میدهد میا
خطاهای احتما ی نراافزار حاف ده و ورودیهیای میدل
یود
ود ما خروجیی مناسیبی معریی
بهدرستی معری
همچنی ر در پژوهش فیعی مطل و عبیادمی [ ]27بییان
ده است ه قابلییت میدلسیازی سیامانۀ هییدرو وژیکی
 HEC-RASدر پیش بینی پهنهبندی سییالب بسییار زییاد
است و مر یب رن بیا سیامانۀ اطالعیات جغرافییاییر نتیایج
بسیار نزدیك به واقعیت را نتان میدهد
در ای م قی معیادالت جرییان در رودخانیه بیه عنیوان
فرضیات قابل قبول برای بررسی جریان در رودخانیه پایرفتیه
ده و موارد سادهسازیهای ای معادالت پایرفته ده است
بنابرای ر در مجمو میموان موارد زیر را نتیجه گرفت:
 معادالت حیا م بیر هییدرودینامیك جرییان بیرای
بیهسازی جریان سیالبی فایت می نند

 ملفی میدلهیای مکیانی هییدرو وژیکی در  GISو
مدل  HEC-RASراهکاری اررمد بیرای اسیتخراج
نقتههای م دودۀ سیل است
 با مدل پیتنهادی میموان با دقت بییش از  80درصید
(بیییا در نظیییر گیییرفت دورۀ بازگتیییت  100سیییا ه)
م دودهای سیلگییر را بیا موجیه بیه دبیی رودخانیهر
من نی پیشبینی رده و از دت اثرات ب ران است
با موجه به میدلسیازی جرییان هییدرو یکی رودخانیۀ
ییارون در ییهر اهییواز بییه مییك مییدل HEC-RASر
پیتنهادهای زیر جهت پژوهشهای رمی موضیه می ود:
 اسییتفاده از مصییاویر مییاهوارهای بییا قییدرت مفکیییك
مکانی مناسب به عنوان روش بهصرفه برای مقایسه
با دادههای نقتهبرداری زمینی
 ارزیابی سدهای ارون و رخه در مهار سییالبهیا
با دورۀ بازگتتهای باال و میزان نترل رسوبات
 مهیه و مصویب نقته حید بسیتر و حیریم رودخانیۀ
میدلسیازی صیورتگرفتیه بیرای

ارون بر اساس
استفاده در فرایند رزادسازی مصرفات رودخانه

دنیاری و همکاران :بررسی سیالب شهری اهواز با استفاده از تلفیق تحلیلهای مکانی و هیدرولوژیک در ...

 ارزیابی پسزدگی رب دریا بیه رودخانیه در مییزان
وری و سایر پارامترهای می و یفی رودخانه
 در طر ساماندهی رودخانیهر گزینیههیای طراحیی
نباید ارمباط رب سیط ی و رب زیرزمینیی را قطیع
رودخانه از مصا
ند بنابرای ر پو ش امل
نفو ناپایرر موصیه نمی ود و از طرفیر باید امکیان
دسترسی مردا به رودخانه وجود دا ته با د ایی
موضو در انتخاب گزینه طر بسیار میؤثر خواهید
بود بنابرای ر دیوارهای مر ب امکان دسترسیی بیه
رودخانییه را بیه وجییود میییرورد بنییابرای ر یکییی از
گزینههای مناساب مقاطع مر ب هستند ه در رنها
فا تورهییای یاد ییده رعایییت ییده با یید هزین یۀ
زیبییاسییازی بییا دیییوار مر ییب معمییوالً بیتییتر از
گزینههای ایجاد دیوار قائم است بنابرای ر با موجیه
به مسریع در موسعۀ منطقیه و زیبیاسیازی و ایجیاد
پتانسیل گرد گری در منطقهر ای هزینههیا قابیل
موجیه هستند
 در بازههای یه فایای یافی وجیود دارد یکیی از
گزینییههییای مناسییب بییرای جییایگزینی در مق یاطع
مر ب دیوار گابیونی اسیت در موقعییتهیای یه
فاای افی برای احدا مقاطع مر یب و گیابیونی
وجود ندا ته با در در م دودههای هری احدا
دیوارهییای بتنییی مسییل و غیییر ییهری سییاخت
دیوارهای قائم سنگ و مالت گزینیههیای مناسیب
برای اجرا است
مدلسازی
برنامهها و راهبردهای عملیامی ه مطاب با 
صورتگرفته ارائه دهاندر به ر زیر است:
 مهیۀ سامانههای هتدار سیالب بر اساس بارشهای
با دورۀ بازگتت باال ه منجر به سیالبهای حدی
می ود
 دیوارهسازیر ساحلسازی و ساماندهی رودخانیه در
مقاطع ناپایدار و فرسایشپایر رودخانه
 اصال یب بستر و الیروبی انیال در مقیاطع میورد
نیاز
 ایجاد انال با ابعیاد هندسیی مناسیب بیرای عبیور
سیالب با ضریب اطمینان باال
 مهیۀ نقتۀ اراضی واقع یده در بسیتر رودخانیه بیه
عنوان متجاوزان به بستر سیالبی رودخانه
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رگاهیسازی نسبت به اثرات مخرب سیالبهای بیا
دورۀ بازگتت باال
فرهنگسازی نسبت بیه رعاییت حیدود رودخانیه و
حفظ ح اها ی پایی دست
مهیۀ برو ورر برنامههای ملویزیونیر ارائۀ سیخنرانی
و به منظور رگاهسازی مردا نسیبت بیه حیدود و
ا وسیستم رودخانه
ایجییاد انگیییزه بییرای بخییش خصوصییی بییه منظییور
متار ت در امر رزادسازی بسیتر رودخانیه و اجیارۀ
بستر در غا ب طیر هیا و مجتمیعهیای مفری یی ی
فرهنگیی اقامتی
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