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چكيده
سيالبها ازجمله فراوانترین مخاطرات طبيعي ميباشند كه همهساله خسارات جاني و مالي بسياري را براي
مردم به همراه دارند .مناطق مجاور رودخانهها به دليل بهرهبرداري از شرایط خاص اجتماعي و اقتصادي،
همواره مورد دستاندازي به بستر و حریم رودخانه قرارگرفتهاند كه این عمل باعث شده خطرات ناشي از
وقوع سيالبها در طي سالهاي اخير افزایش یابد .رودخانه دره ائورت یكي از رودخانهاي دائمي استان اردبيل
ميباشد كه در طي سالهاي اخير همواره با رخداد سيالبهاي بزرگي مواجه بوده است .در این پژوهش سعي
شده است خطر وقوع سيالب در این رودخانه با استفاده از مدل هيدروليكي  HEC-RASدر محيط GIS
شبيهسازيشده و موردبررسي قرار گيرد .دادههاي اصلي موردنياز براي این پژوهش شامل :نقشههاي
توپوگرافي 1:2000رودخانه دره ائورت ،دادههاي هيدرومتري و شرایط مرزي رودخانه ميباشد كه از سازمان
آب منطقهاي استان اردبيل تهيه گردید .بر اساس تجزیهوتحليلهاي صورت گرفته و بررسي ميداني مشخص
گردید كه به دليل دستاندازيهاي كشاورزان منطقه ،تغييرات زیادي در عرض بستر فعال رودخانه اتفاق
افتاده است .این عمل سبب تنگشدگي مجراي رودخانه گردیده و باعث ميشود جریان آب رودخانه از مجراي
اصلي خارجشده و وارد محدودهي دشت سيالبي گردد .خروجي نقشه پراكنش فضایي سيالبهاي
شبيهسازيشده در منطقه نشان داد پلهایي كه سازه بتني ندارند در سيالبهاي با دوره بازگشتهاي -5-2
 10ساله با احتمال تخریب روبهرو خواهند شد .همچنين در سيالبهاي با دوره بازگشتهاي 200-100-50
بسياري از زمينهاي زراعي و روستاها در معرض خسارت قرار خواهند گرفت .تحليل نتایج نشان ميدهد در
صورت وقوع سيالبي با دوره بازگشت  25سال حدود  1743هكتار از اراضي دشت سيالبي به زیرآب خواهد
رفت و خسارات بسياري را براي كشاورزان به بار ميآورد .همچنين حداكثر عرض پهناي سيل گير براي
سيالبي با دوره بازگشت  25سال در برخي قسمتهاي رودخانه به حدود  896متر خواهد رسيد .بر این اساس
لزوم توجه به آزادسازي اراضي بستر و حریم رودخانه دره ائورت جهت مدیریت صحيح دشت سيالبي این
رودخانه بيشازپيش احساس ميشود.
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مقدمه

سیالبها از خطرناکترین مخاطرات طبیعی به شمار میآیند که باعث به وجود آمدن نگرانیهای بسیاری در سطح جهان
شدهاند (جاها و همکاران .)2012،1سیالبها در سالهای اخیر به یک فاجعه طبیعی در سطح جهانی تبدیلشدهاند که 47
درصد از بالیای طبیعی را دربرمی گیرتد ( .)UNISDR, 2015از سال  1996تا  150061 ،2015مورد سیل در سطح
جهان رخداده است و بر اساس اطالعات مربوط به دفتر سازمان ملل برای کاهش خطر در برابر بالی طبیعی (،)UNISDR
سیالبها باعث  11/1درصد از مرگومیرها در سطح جهان شده است (هانگ 2و همکاران .)2018 ،سیالبها عموماً
بهعنوان پدیدههای کاتاستروفیک 3شناخته میشوند که در طی دهههای اخیر نهتنها باعث کشته شدن صدها هزار انسان
در سرتاسر دنیا شده ،بلکه زندگی یک و نیم میلیارد انسان دیگر را تحت تأثیر قراردادهاند (مارچی 4و همکاران .)2010،یک
سیل هنگامی رخ میدهد که جریان آب از محدوده بستر خود خارج شود و مناطق اطراف آن را در برگیرد .به خاطر قرارگیری
بسیاری از جوامع شهری و روستایی در نزدیکی رودخانهها ،سیالبها بهعنوان یک تهدید بزرگ در سراسر جهان به شمار
میآیند .دشتهای سیالبی و مناطق مجاور رودخانه به دلیل بهرهبرداری از شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی ،همواره
موردتوجه افراد قرارگرفته است (اظهر .)2017،5به دلیل افزایش فزاینده جمعیت شهری و روستایی ،تقاضا برای ساختوساز
در حاشیه رودخانهها بیشتر شده و باعث تجاوز به محدوده بستر و حریم رودخانه گردیده است .از طرفی نیز پراکنش بارش
ازلحاظ زمانی و مکانی در محدوده مناطق خشک و نیمهخشک ،باعث ایجاد سیالبهای مخرب و خسارتهای فراوان مالی
و جانی شده است (نصرتی .)1379،در این میان نقشههای پهنهبندی سیالب برای دورههای بازگشت مختلف یکی از
متداولترین ابزاری میباشد که برای نمایش پتانسیل مخاطرات در دشتهای سیالبی مورداستفاده قرار میگیرد
(بیتز .)2004،6تهیه نقشههای مناطق مستعد سیالب یک ابزار مدیریتی مناسب برای شناسایی مناطق در معرض خطر
بهحساب میآید (تهرانی 7و همکاران .)2013،درواقع اولین گام در طرحهای مدیریتی دشتهای سیالبی تهیه نقشه
پهنهبندی سیل است .از موارد کاربرد این نقشهها میتوان به تعیین بستر و حریم رودخانهها ،مطالعه و توجیه اقتصادی
طرحهای عمرانی ،پیشبینی و هشدار سیل ،عملیات امداد و نجات و بیمه سیل اشاره نمود (یمانی و همکاران .)1391،از
کاربردهای مهم دیگر تهیه نقشههای پهنهبندی سیالب در اقدامات مقابله باسیل ،میتوان به مواردی چون :تدوین طرح
مقابله اضطراری باسیل ،مشخص کردن اراضی سیل گیر در سامانه هشدار سیالب ،کمکرسانی و تخلیه درخطر سیالب،
اشاره کرد (راهنمای پهنهبندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه .)1384 ،جهت تهیه نقشههای پهنهبندی سیالب
روشهای متفاوتی وجود دارد .یکی از این روشهای جدید ،تلفیق سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبا مدلهای
هیدرولیکی میباشد .ازاینرو ،تحلیل دادههای هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل  HEC-RASو نیز تلفیق آن با
الحاقی  HEC-GeoRASجهت انجام فرایندهای پیشپردازش و نیز پس پردازش دادهها ،میتواند شبیهسازی مناسبی
از پراکنش فضایی سیالبها برای دورههای بازگشت مختلف ارائه دهد .بهمنظور پهنهبندی سیالب با استفاده از HEC-
 RASپژوهشهای فراوانی صورت گرفته است که میتوان بهعنوانمثال به پژوهشهای زیر اشاره کرد :ایسوب 8و همکاران
( )2015در تحقیقی به تجزیهوتحلیل خطر سیالب با استفاده از مدل  HEC-RASپرداختند .آنها در این تحقیق جهت
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بررسی سیالبهای حوضه اوزنا 1از الحاقی  HEC-GeoRASاستفاده کردند .نتایج تحقیق این پژوهشگران نشاندهنده
ریسک باالی سیالب در این حوضه میباشد .نتایج شبیهسازی سیالب این رودخانه نشان داده که با رخداد سیالب در
محدوده موردمطالعه حدود  147ساختمان واقع در اطراف رودخانه با مخاطره مواجه خواهند بود .مارتین 2و همکاران ()2012
در تحقیقی به کاربرد مدل  HEC-RASو ابزار الحاقی آن در  GISجهت تهیه نقشه شبیهسازی سیالب پرداختند .آنها
در این تحقیق به شبیهسازی سیالب برای دورههای بازگشت  250 ،100 ،50 ،10و  500ساله پرداختند .نتایج تحقیق آنها
نشان داد که در اثر رخداد سیالبی با دوره بازگشت  50ساله ،اکثر روستاهای اطراف رودخانه سیرونکو 3با مخاطره سیالب
موجه خواهند شد .ختتاک 4و همکاران ( )2016در تحقیقی به تهیه نقشه پهنههای سیالبی رودخانه کابول 5با استفاده از
مدل  HEC-RASدر محیط  GISپرداختند .آنها از طریق نقشههای پهنههای سیالبی به شناسایی مناطق تحت تأثیر
مخاطره سیالبی این رودخانه پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد ،بیشترین محدودهی تحت تأثیر مخاطره سیالب
زمینهای کشاورزی اطراف رودخانه میباشد .مقایسه شبیهسازی سیالب انجامشده با نقشههای سیالب بهدستآمده از
تصاویر  MODISنشاندهنده دقت باالی خروجی بهدستآمده آنها میباشد .یمانی و همکاران ( )1391پژوهشی بر روی
پهنههای سیل گیر باالدست رودخانه طالقان با استفاده از مدل  HEC-RASانجام دادهاند .محققان در این تحقیق،
سطوح سیل گیر در دوره بازگشتهای  2تا  200ساله به طول  6/5کیلومتر از بستر رودخانه طالقان موردمطالعه قراردادهاند.
نتایج آنها نشان داد که از کل مساحت تحت پوشش سیل  200ساله ،حدود  88 /16درصد مستعد سیل گیری توسط
سیلهای  25سال و کمتر از آن است .رضایی مقدم و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان بررسی تغییر مورفولوژی بستر
رودخانه پیش و پس از احداث سد با استفاده  HEC-RASو  GISبر روی پاییندست سد ستارخان پرداختهاند .آنها برای
محاسبه تغییرات بستر از دادههای دبی و رسوب در بازه زمانی قبل و بعد از احداث سد بهره بردهاند .نتایج کار آنها نشان
میدهد که میزان رسوب و جابجایی عرضی رودخانه بعد احداث سد به علت دبی تقریباً ثابت و حالت پایدارتری را دارد.
روشن و همکاران ( )1392طی مطالعهای به شبیهسازی رفتار هیدرولیکی رودخانه بشار استان کهکیلویه و بویراحمد با
استفاده از مدل  HEC-RASدر محیط  Arc GISپرداختهاند .در این تحقیق شرایط هیدرولیکی رودخانهی بشار برای
دو حالت شرایط موجود و طبیعی برای سیالب با دورههای بازگشت مختلف شبیهسازی شد .نتایج تحقیق این محققان نشان
داد که شبیهسازی عرضی مقاطع و بهخصوص پروفیل طولی سیل گیری رودخانه حاکی از افزایش سطح سیالب بوده و
علت کاهش سطح سیالب در برخی مقاطع یا به دلیل وجود موانع بوده و یا به دلیل تنگشدگی مقاطع میباشد که در این
صورت سطح سیالب کاهش و بر عمق آبگرفتگی افزوده میشود .رضایی مقدم و همکاران ( )1397در تحقیقی به
پهنهبندی سیالبهای رودخانه قرهسو با استفاده از مدل هیدرودینامیکی  HEC-RASپرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان
داد که با رخداد سیالبی با دوره بازگشت  25سال ،مساحتی در حدود  1085هکتار از اراضی کشاورزی و باغات حاشیه
رودخانه قرهسو به زیرآب رفته و خساراتی را برای کشاورزان این منطقه به وجود خواهد آورد .آنها همچنین نشان دادند
که عرض پهنای سیل گیر برای دوره بازگشت  25سال در بازههای دوم ،سوم و چهارم تا  500متر نیز میرسد .رودخانه
دره ائورت یکی از رودخانهای دائمی استان اردبیل میباشد که در طی سالهای اخیر همواره با رخداد سیالبهای بزرگی
مواجه بوده است .مطالعه مخاطرات سیالبی این رودخانه و تهیه نقشه پهنههای سیل گیر آن میتواند کمک شایانی به
کاهش خسارات احتمالی در آینده کند .تحقیق حاضر خطر وقوع سیالب را در محدودهای به طول  70کیلومتر از رودخانه
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دره ائورت (از روستای شورستان تا محل تالقی رودخانه ارس) برای دورههای بازگشت  100 ،50 ،25 ،10 ،5 ،2و 200
ساله موردبررسی قرارگرفته است .در این تحقیق پس از شبیهسازی جریان رودخانه در محیط نرمافزاری HEC-RAS
خروجی این نرمافزار وارد نرمافزار  Arc GISشده و نقشههای دقیق پهنههای سیل گیر برای دورههای بازگشت مختلف
در این نرمافزار ترسیم میشود.
منطقه موردمطالعه

رودخانه دره ائورت در شمال غرب ایران و شمال استان اردبیل واقعشده است .این رودخانه از دو سرشاخه بزرگ اهر چای
و قرهسو تشکیلشده است .رودخانه دره ائورت مهمترین رودخانه واقع در حوضه آبریز رودخانه ارس بوده و مسیر کلی
حرکت این رودخانه از جنوب به سمت شمال است .این رودخانه پس از طی مسیر  136کیلومتری در پاییندست سد میل
و مغان به رودخانه مرزی ارس ملحق میشود .از روستاهای مجاور رودخانه میتوان به روستاهای سیرک ،کندالی ،ولی
دالی ،دیک داش و بران سفال اشاره کرد .بازه مطالعاتی در این تحقیق ،حدفاصل روستای شورستان تا محل تالقی رودخانه
ارس به طول تقریبی  70کیلومتر میباشد .شکل ( )1موقعیت منطقه مورد را نشان میدهد .از نظر موقعیت ریاضی ،منطقه
های ̍̋ 47˚19 13تا ̍ 47˚39 21شرقی واقعشده
موردمطالعه در بین عرضهای ̍̋ 39˚00 56تا ̍ 39˚28 14شمالی و طول ̋
است.

شكل  :1موقعيت محدودهي موردمطالعه در شمال غرب ایران
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مواد و روشها

نقشههای توپوگرافی  ،1:2000دادههای هیدرومتری و شرایط مرزی از اساسیترین داده تحقیق حاضر محسوب میگردد
که از سازمان آب منطقهای استان اردبیل تهیه گردید .همچنین جهت تهیه و آمادهسازی الیهها و اجرای مدل تحقیق از
نرمافزارهای  SAS.Planet ،SMADA ،ENVI ،HEC-RAS،Arc GISو الحاقیHEC-GeoRAS 1
استفادهشده است.
مدل HEC-RAS

مدل  HEC-RASبهمنظور انجام محاسبات هیدرولیکی یکبعدی برای شبکه کاملی از مجاری طبیعی و کانالهای
مصنوعی طراحیشده است .این مدل توسط مرکز مهندسی هیدرولیک )HEC( 2بخش مهندسی ارتش ایاالتمتحده امریکا
( )USACEتوسعهیافته است .این مدل میتواند در جریان زیربحرانی ،3فوق بحرانی 4و جریان ترکیبی ،5پارامترهای
هیدرولیکی و پروفیل سطح آب را محاسبه کند .مدل  HEC-RASدارای چهار فاکتور تحلیل تکبعدی رودخانه هست
که شامل -1محاسبه پروفیل سطح آب جریان ماندگار  -2شبیهسازی جریان غیر ماندگار -3محاسبات انتقال رسوب مرزی
متحرک -4تحلیل کیفیت آب است (مرکز مهندسی هیدرولیک.)2010،
اجرای مدل HEC-RAS
برای اجرای مدل  HEC-RASدر این تحقیق نیاز به دادههای هندسی و جریان پایدار است که شامل ضرایب افت انرژی،
تعیین محدوده عرضی بستر اصلی مجرا ،هندسه مقطع عرضی و تعیین پیوستگی پالن رودخانه و دادههای جریان شامل
موارد اطالعات دبی جریان ،تعیین نقاط کنترل و شرایط مرزی هست .منظور از شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان در
پایین و باالی رودخانه موردمطالعه است .برای انجام محاسبات هیدرولیکی با استفاده از مدل  HEC-RASابتدا مقاطع
عرضی باید تعریف شود که برای این کار در محیط نرمافزار  Arc Mapالیه موردنظر  TINتهیه میگردد .پس از تشکیل
الیه  TINالیههای مختلفی همچون الیه خط مرکزی جریان ،الیه خطوط کناری رودخانه ،الیه محدوده جریان و الیه
مقاطع عرضی ترسیم و پس از پردازش توسط نرمافزار  Arc Mapآماده استخراج برای کار مدل هیدرولیکیHEC-
 RASمیشود .مدل  HEC-RASمحاسبات پروفیل سطح آب را برای جریان پایدار متغیر تدریجی در رودخانهها و
کانالهای مصنوعی در رژیمهای جریان زیربحرانی ،فوق بحرانی و مختلط میتواند انجام دهد .محاسبه پروفیل سطح آب
با شروع از یک مقطع عرضی بهطرف مقاطع دیگر بهوسیله حل معادله انرژی به روش استاندارد گامبهگام انجام میشود
(رحیمی .)1396،معادله انرژی بهصورت زیر است:
رابطه ()1

V 21
V 22
 Z 2 Y 2 a
he
2
2
g
g
1
2

 = Zارتفاع بستر = Y،عمق آب =V ،سرعت متوسط = α ،ضریب تصحیح بار سرعت،
ثقل.
در شکل ( )2نمایش گرافیکی مؤلفههای معادله انرژی نشان دادهشده است.

he

Z 1 Y  a

=افت انرژی کل = g ،شتاب
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شكل  .2نمایش گرافيكي معادله انرژي

معادله مومنتم موجود در مدل  HEC -RASبهصورت زیر محاسبه میشود
رابطه ()2
Q12  1
 A 1 A 2 
 A 1y 1

gA 1



f

 LS


2

(برونر:2010،1

:)27

Q 2
 A A 2 
A 2y 2  1
 LS 0  
gA 2
 2 

2
2

 = ضریب تصحیح مومنتوم = y ،عمق اندازهگیری شده از سطح آب تا مرکز ثقل سطح مقطع جریان =A ،مساحت
منطقهی مرطوب زیر مقطع عرضی =S ،شیب کانال = L،فاصله بین مقاطع =Q ،جریان دبی .شکل ( )3نمونهای از پروفیل
عرضی رودخانهی دره ائورت و سیالبهای شبیهسازیشده برای دورههای بازگشت مختلف را نشان میدهد.

شكل  .3نمونهاي از پروفيل عرضي رودخانه و سطوح سيالبي شبيهسازيشده در مدل HEC-RAS

بحث و نتایج

مدلهای پخش سیالب ابزار مفیدی برای مدیریت دشت سیالبی هستند .این توانایی در پیشبینی سیالب در کاهش
پتانسیل خسارت سیالب بهصورت حفاظت از کاربریهای اراضی اطراف رودخانه ،باال بردن سطح آگاهی مردمان ساکن در
اطراف دشت سیالبی و جلوگیری از ساختوسازها در محدوده ممنوعه دشت سیالبی بسیار مفید بوده است (دی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Brunner

1
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بالدسار .)2012،1انتخاب ضریب زبری در مطالعات سیالب و رفتار هیدرولیکی رودخانه نقش بسیار مهمی دارد .ضریب
زبری 2در این تحقیق با استفاده از جدول کاون 3که خالصهشده روش  SCSمیباشد بهصورت فرمول زیر محاسبه میگردد:
𝑚) N= (𝑛𝑜 +𝑛1+ 𝑛2+ 𝑛3+𝑛4

رابطه()3
طبق بررسیهای انجامشده و مشاهده میدانی ضریب مقاومت رودخانه دره ائورت در مجرای اصلی  0/055در ساحل چپ
 0/051و در ساحل راست نیز  0/051محاسبه گردید .دادههای مربوط به ایستگاههای هیدرومتری از شرکت آب منطقهای
استان اردبیل تهیه گردید .پس از آماده کردن دبی حداکثر لحظهای ساالنه ،با استفاده از نرمافزار  SMADAتوزیع لوگ
پیرسون تیپ  3به لگاریتم مبنای  10بر دبی های پیک برازش داده شد و حداکثر دبی لحظهای برای دورههای بازگشت
مختلف محاسبه گردید .دبی جریان سیالب با دورههای بازگشت  100 ،50 ،25 ،10 ،5 ،2و  200ساله رودخانه دره ائورت
در جدول ( )1نمایش دادهشده است .رودخانه دره ائورت به علت طوالنی بودن ( 70کیلومتر) مسیر رودخانه و اضافه شدن
آبراهههای متعدد ،به  5بازه تقسیمبندی شد .نوع جریان در رودخانهها بهطورکلی ممکن است زیربحرانی ،4فوق بحرانی 5و
یا مختلط 6باشد .در رودخانههای کوهستانی معموالً جریان فوق بحرانی و در رودخانههای سیالبدشتی نوع جریان
زیربحرانی میباشد (یاسی .)1394،با توجه به اینکه رودخانه دره ائورت در بازه موردمطالعه هم در محدوده واحد کوهستان
و هم در محدوده دشت سیالبی جریان دارد ،نوع جریان برای رودخانه مختلط در نظر گرفته شد .اشکال ( )4و ( )5پراکنش
فضایی سیالبهای شبیهسازی رودخانه دره ائورت را نشان میدهند.
جدول  :1مقدار دبيهاي سيالبي رودخانه دره ائورت با دورههاي بازگشت مختلف

مسیر مورد
مطالعه
سد عمارت
 27کیلومتر
 37کیلومتر
ایستگاه
بران
 57کیلومتر

 2ساله
137
139

سیالب با دوره بازگشت مختلف به مترمکعب در ثانیه
 100ساله
 50ساله
 25ساله
 10ساله
 5ساله
507
432
361
266
207
512
438
365
269
209

 200ساله
584
589

142

214

275

373

448

525

604

144

215

278

378

453

531

612

144

217

279

378

454

536

612

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Di Baldassarre
2 Roughness Coefficients
Cowan

3

4 Sub Critical
5 Super Critical
6 Mixed
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شكل  :4شبيهسازي سيالبهاي رودخانه دره ائورت به تفكيک  5بازه موردمطالعه
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شكل  :5شبيهسازي سيالب رودخانه دره ائورت براي دورههاي بازگشت مختلف در محيط نرمافزار HEC-RAS

شبيهسازي سيالب با دورههاي بازگشت  5 ،2و  10ساله

دبی ساالنه رودخانه دره ائورت با بازگشت  2ساله در نزدیکی سد عمارت بالغبر  137مترمکعب بر ثانیه و در پاییندست
 144مترمکعب بوده است .تجزیهوتحلیل نشان میدهد که سازهها و پلهایی که غیر مهندسی میباشند ،نمیتوانند جریان
ال از خود عبور دهند و احتمال تخریب و آسیب زدن به این پلها وجود دارد.
سیالب با دوره بازگشت  10ساله را کام ً
همچنین در بخش باالیی رودخانه ،سیالب بیشتر در اطراف رودخانه نفوذ میکند ولی در قسمتی که رودخانه عمق زیاد
دارد در مسیر اصلی مجرای خود جریان پیداکرده است .همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود در باالدست دبی جریان
 207مترمکعب و در پاییندست یعنی  57کیلومتر از شروع محدوده موردمطالعه به  217مترمکعب بر ثانیه میرسد .تغییرات
عمق آب معموالً بین  1/5الی  3/5متر است و سرعت جریان در محدوده  /5تا  2/5متر در ثانیه است .توان رودخانه در این
دوره امکان تخریب این سازهها رو افزایش میدهد .همچنین نتایج نشان میدهد که بعد از  10کیلومتری سد عمارت،
اراضی زیر کشت رفته اطراف رودخانه دره ائورت به زیر سیالب میرود .نتایج حاصل از شبیهسازی جریان سیالب با
دورههای بازگشت  5 ،2و  10ساله در شکل ( )6نمایش دادهشده است.
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شكل  :6شبيهسازي جریان سيالب با دورههاي بازگشت  5 ،2و  10ساله در نزدیكي روستاي بران (بازه )4

شبيهسازي سيالب با دورههاي بازگشت  25و  50ساله

دبی سیالب برای دوره بازگشت  25ساله در نزدیکی سد عمارت  361و نزدیکی ایستگاه بران به  378مترمکعب بر ثانیه
میرسد .نتایج حاصل از شبیهسازی نرمافزار  HEC-RASنشان میدهد که بخش فراوان ای از اراضی بستر غیرفعال
رودخانه طی دوره بازگشت  25ساله دوره به زیرآب میرود .همچنین در ابتدای محدوده بازه مطالعاتی ،آب سیالب تا
نزدیکیهای روستاها میرسد .دامنه تغییرات عمق آب بین  1/5تا  3/5متغیر است .دبی رودخانه در دوره بازگشت  50ساله
در نزدیکی سد عمارت  432و در پاییندست رودخانه به  454مترمکعب بر ثانیه میرسد .نتایج شبیهسازی هیدرولیکی نشان
میدهد که پلهای روستاهای توالن ،شورستان ،کچی قشالقی که عموماً سازههای ضعیف هستند دوره بازگشت  50ساله
را نمیتوانند عبور دهند و احتمال تخریب این پلها زیاد میباشد .همچنین نقشه پهنههای سیالبی نشان میدهد که طی
سیالبی با دوره بازگشت  50ساله اراضی غیرفعال کامالً به زیرآب میرود و این پدیده از محدوده  10کیلومتر از شروع بازه

شبيهسازي سيالبهاي رودخانه دره ائورت با استفاده از...

141

مطالعاتی تا نزدیکی روستای بران شدت بیشتری دارد .همچنین دامنه تغییرات آب بین  1/5تا  4متر میباشد .نتایج حاصل
از شبیهسازی جریان سیالب با دورههای بازگشت  25و  50ساله در شکل ( )7نمایش دادهشده است.

شكل  :7شبيهسازي جریان سيالب با دورههاي بازگشت  25و  50ساله در نزدیكي روستاي بران (بازه )4

شبيهسازي سيالب با دورههاي بازگشت  100و  200ساله

دبی با دوره بازگشت  100ساله در محدوده باالدست رودخانه  507و در محدوده پاییندست  536مترمکعب بر ثانیه است.
تغییرات عمق آب بیشتر در محدوده  30کیلومتری از بازه موردمطالعه میباشد که علت آن مربوط به برداشت مصالح بوده
که در ادامه سبب حفر بستر رودخانه گردیده است .دامنه تغییرات عمق آب بین  1/5تا  4متر است .غرقاب شدن زمینهای
کشاورزی از محدوده روستای دلیک یاراقان تا روستای آقا محمد بیگلو وسعت بیشتری دارد و خسارت فراوانی را به بار
میآورد .دبی ساالنه با دوره بازگشت  200ساله در طول رودخانه در باالدست  584و در پاییندست  612مترمکعب بر ثانیه
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متغیر است .دامنه تغییر عمق آب مثل دوره  100ساله است .نتایج شبیهسازی سیالب برای دوره بازگشت  200ساله نشان
میدهد که قسمت اعظم دشت سیالبی رودخانه دره ائورت در معرض سیالب میباشند و بسیاری از اطراف روستاهای
باالدست تا روستای بران درخطر مواجه با سیالب قرار دارند .نتایج حاصل از شبیهسازی جریان سیالب با دورههای بازگشت
 100و  200ساله در شکل ( )8نمایش دادهشده است.

شكل  :8شبيهسازي جریان سيالب با دورههاي بازگشت  100و  200ساله در نزدیكي روستاي بران (بازه )4

همچنین نتایج بهدستآمده نشان میدهد که خطرات عمده سیالبهای رودخانه دره ائورت ،بیشتر متوجه اراضی کشاورزی
و باغات محدوده دشت سیالبی میباشد .برای نمونه با سیالبی با دوره بازگشت  25 ،10و  100ساله به ترتیب حدود ،1493
 1743و  2103هکتار از اراضی کشاورزی و باغات حاشیه رودخانه به زیرآب رفته و خسارات گستردهای را برای کشاورزان
این منطقه به بار خواهد آورد .همچنین بیشترین عرض پهنای سیل گیر در محدوده موردمطالعه برای دوره بازگشت 25
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ساله نزدیک  896متر و برای دوره بازگشت  200ساله  956متر محاسبه شد .ورود کشاورزان به محدوده بستر و حریم
رودخانه دره ائورت بهکرات در طی مطالعات میدانی قابلمشاهده است .دستاندازی کشاورزان در این محدوده سبب تنگتر
شدن مجرای 1رودخانه در طی سالهای اخیر شده است .این عامل در ادامه با کانالیزه کردن 2جریان عبوری آب از رودخانه
سبب افزایش ریسک مخاطره سیالبی خواهد شد .درواقع در صورت بروز رخداد سیالبی با دوره بازگشت  25ساله و بیشتر
از آن ،جریان آب رودخانه دره ائورت از محدوده مجرا خارجشده و وارد محدوده دشت سیالبی آن خواهد شد که این امر
میتواند سبب تخریب بخش عظیمی از اراضی کشاورزی شده و خسارات مالی بسیاری را برای ساکنین اطراف رودخانه به
بار آورد.

شكل  :9نمونهاي از فعاليتهاي كشاورزي و باغداري در محدوده بستر و حریم رودخانه دره ائورت در محدوده بازههاي اول ،سوم
و پنجم ()96/02/25

ارزیابي سيالبهاي شبيهسازيشده رودخانه دره ائورت

خالصه سیالبهای رخداده در طی سالهای اخیر در جدول ( )2ذکرشده است (سالنامه آماری آب کشور .)93 - 81 ،نتایج
این جدول نشاندهنده رخداد سیالبهای بزرگی در محدوده رودخانه دره ائورت است .محدودههای درگیر سیالب در
پهنههای شبیهسازیشده با مناطق تحت تأثیر مخاطره سیالب رخداده همخوانی داشته و بیانگر صحت شبیهسازیهای
انجامشده برای دورههای بازگشت مختلف است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Channel Narrowing
2 Channelization
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جدول  :2خالصه سيالبهاي رخداده در محدوده رودخانه دره ائورت

تاریخ
وقوع سيالب
81/3/8
84/2/16
85/2/18
89/4/2
90/3/9
91/3/2
91/7/7
92/3/12
93/3/29

توضيحات مربوط به رخداد سيالبهاي رودخانه دره ائورت
سیالب با حداکثر دبی لحظهای  144مترمکعب بر ثانیه باعث تخریب برخی پلها و خسارت به بخشهایی از
اراضی کشاورزی شده است.
سیالب با حداکثر دبی لحظهای  174مترمکعب بر ثانیه خسارات قابلتوجهی به زمینهای کشاورزی وارد کرده
است.
سیالب با حداکثر دبی لحظهای  590مترمکعب بر ثانیه بخشهای عظیمی از پهنه دشت سیالبی حاشیه
رودخانه را در برگرفت و بسیاری از اطراف روستاهای باالدست تا روستای بران درخطر مواجه با سیالب قرارداد.
سیالب عظیم با حداکثر دبی لحظهای  240مترمکعب بر ثانیه سبب خسارات به روستاهای حاشیه رودخانه و
اراضی کشاورزی شده است.
سیالب با حداکثر دبی لحظهای  122مترمکعب بر ثانیه باعث تخریب برخی پلها و خسارت به بخشهایی از
اراضی کشاورزی شده است.
این سیالب با حداکثر دبی لحظهای  112مترمکعب بر ثانیه باعث خسارت به بخشهایی از اراضی کشاورزی
شده است.
سیالب بزرگ با حداکثر دبی لحظهای  264مترمکعب بر ثانیه سبب خسارات به روستاهای حاشیه رودخانه و
اراضی کشاورزی شده است.
این سیالب با حداکثر دبی لحظهای  110مترمکعب بر ثانیه باعث خسارت به بخشهایی از اراضی کشاورزی
شده است.
سیالب با حداکثر دبی لحظهای  250مترمکعب بر ثانیه سبب خسارات به روستاهای حاشیه رودخانه و اراضی
کشاورزی شده است.

مطالعه سیالب در قالب بازههای مطالعاتی در طول مجرای رودخانه توسط پژوهشگران زیادی اساس مطالعه قرارگرفته
است .دراینارتباط مدل  HEC-RASازجمله نرمافزارهای مورداستفاده در امر شبیهسازی سیالبهای مجرا است .در
سالهای اخیر استفاده از این نرمافزار توسط پژوهشگران رشتههای علوم زمین موردتوجه است .نتایج شبیهسازی سیالب با
سیالبهای واقعی رخداده در بخشهای مختلف کشور بیانگر دقت باالی مدل هیدرولیکی  HEC-RASاست (رضایی
مقدم و همکاران1397،؛ خیری زاده و همکاران1396 ،؛ رحیمی.)1396 ،
نتيجهگيري

با توجه به فراوانی وقوع مخاطرات سیالبی در کشور و خسارت جانی و مالی هنگفتی که برای مردم و دولت به همراه دارد،
لزوم مطالعه هر چه بیشتر این مخاطره طبیعی بیشازپیش در سطح کشور احساس میشود .رودخانه دره ائورت یکی از
رودخانههای دائمی استان اردبیل میباشد که در طی سالهای اخیر همواره با رخداد سیالبهای بزرگی مواجه بوده است.
در این تحقیق سیالبهای رودخانه دره ائورت با استفاده از مدل هیدرولیکی  HEC-RASدر محیط  GISمورد تجربه و
تحلیل قرارگرفته و پراکنش فضایی این سیالبها شبیهسازیشده است .با توجه به دخل و تصرف صورت گرفته در محدوده
بستر و حریم رودخانه توسط کشاورزان منطقه ،لزوم مدیریت دشت سیالبی و آزادسازی اراضی اطراف رودخانه امری بسیار
ضروری میباشد .در این تحقیق جهت بررسی دقیقتر ،محدوده موردمطالعه به  5بازه تقسیم شد .طی مطالعات میدانی
صورت گرفته ،تصرف محدوده بستر و حریم رودخانه دره ائورت سبب تنگشدگی مجرای رودخانه گشته و در آینده خطر
وقوع سیالب را افزایش خواهد داد .تحلیلهای نرمافزار  HEC-RASنشان داد که با سیالبی با دوره بازگشت ،25 ،10
 100 ،50و  200ساله به ترتیب نزدیک  2103 ،1911 ،1743 ،1493و  2261هکتار از اراضی حاصل خیز دشت سیالبی با
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مخاطره سیالب روبهرو خواهند بود .افزایش مساحت پهنههای سیل گیر رودخانه تا دوره بازگشت  100ساله نسبت به
دورههای بازگشت باالتر شدیدتر میباشد .همچنین خروجی پراکنش فضایی سیالبهای شبیهسازیشده نشان داد که در
صورت رخداد سیالبهای با دورههای بازگشت  100و  200ساله حاشیههای برخی از روستاهایی چون :شورستان ،فرخ لو،
ولی بی گلو ،کد خدالو ،دلیک یارقان ،لکوان ،کچی قشالقی ،دوزچه علیا در معرض مخاطره سیالب قرار خواهند گرفت.
همچنین مطالعه سیالبهای رودخانه دره ائورت در  5بازه مورد بررسی قرار گرفت .از این  5بازه سه بازه در منطقه
کوهستانی و بخشهای با شیب زیاد قرار دارد .از بین  5بازه بیشترین مخاطره سیالب مربوط به بازه  4است .از نظر
ژئومورفولوژی این بخش جزو محدوده دشتسر و تالقی دشت و کوهستان است .بیشترین شبکه آبراهه وارده به رودخانه
در سه بازه اول در محدوده کوهستان است و با ورود به دشت بهسرعت به حالت واگرا در محدوده دشت پخش میشود.
مقایسه سیالبهای ثبتشده در ایستگاه هیدرومتری بران با نتایج سیالب شبیهسازیشده در مدل  HEC-RASو پراکنش
فضایی آن در محیط  GISنشاندهنده همخوانی هرچه بیشتر این دو با یکدیگر بوده و دقت باالی سیالبهای
شبیهسازیشده توسط مدل  HEC-RASرا نشان میدهد .در آخر جهت مدیریت بهتر دشت سیالبی رودخانه دره ائورت
استفاده از سامانهی  WEB GISجهت تهیه نقشههای سیالب بهصورت لحظهای پیشنهاد میگردد.
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