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  چکيده
  
. شود يم يتيبه خصوص شهرها و مراکز جمع يبه جوامع انسان ادييخسارات زسبب است که ساالنه  يعيبالي طب نيدوم ليس

از  يناش يها ترو خسا آثار يابي) ارز٢٠١٢( ديجد يها از مدل يکيه عنوان ب  HEC-FIA مطالعه با استفاده از مدل نيدر ا
 يابيقمصر پرداخته شد. به منظور دست زيآبخ هدر حوز لياز س يناش يو انسان يساختمان ،ي، به محاسبه خسارت کشاورزليس
 هليبازگشت مختلف به وس يها با دوره رماندگاريماندگار و غ يها انيمناطق پرخطر، جر ييدقت در شناسا شيهدف و افزا نيبه ا
الزم است کانال رودخانه و  يگرفتگ ليس يها نقشه يهته يشد. برا يساز هيشب HEC-RAS و HEC-GEO RAS يافزارها نرم

با توجه  ني. همچنشود يساز هيشب ان،يجر کيدروليو ه يمورفولوژي آن به منظور استخراج پارامترهاي سه بعدي مقاطع عرض
انجام  يا لحظهحداکثر  يها يدب يفراوان لي، تحلهستند ليمرتبط با س طالعاتاساس م يسنج آب ستگاهياهاي  دادهکه نيبه ا
حاصل از  هياول جيد. نتاهستنبازگشت مختلف  يها دوره يگرفتگ ليسهاي  نقشه هيپارامتر در ته نيها مهم تر يدب نيا رايز ؛شد

 در قالب فرمت( يدب يزمان يها يز قمصر و سريدر اطراف رودخانه بن رود در حوزه آبخ ريگ ليس يها نقشه پهنه ،پژوهش
HEC-DSS( در مدل ج،ينتا نيا قياست. از طر HEC-FIA در حوزه مورد  لياز س يناش يو ساختمان يانسان ،يخسارات کشاورز

. در شد الير ارديليم ٨/١٢معادل  يخسارتمتحمل تحت کشت  يهکتار از اراض ٢٣/٣ ج،ينتا نيمطالعه محاسبه شد. بر اساس ا
 .شد زيقرار گرفت و خسارات متوجه مردم ن لياطراف رودخانه بن رود در معرض خطر س يواحد ساختمان ٣٦ يتمانبخش ساخ
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  مقدمه 
و بر  رديگ يانسان را م هزار ٢٦جان  ايدر دن ليساالنه س

گذارد.  يمبدي  اريبس ريتأث گرينفر د ونيليم ٧٥ يزندگ
اي  ندهيطور فزا هب رياخ هدر چند ده لياز س يخسارات ناش

 ليو شدت س يفراوان شيافزا ه دهند که نشان افتهي شيافزا
در خصوص لزوم را  يرو به رشد جامعه جهان هبوده و دغدغ

مرتبط  يو خسارات مال البياز س يناش ريکاهش مرگ و م
). ٢٠٠٧؛ ساندرز، ٢٠٠١ ت،يده است (اسمکر جاديبا آن ا

 و ArcGIS ESRI9 افزار ) از نرم٢٠٠٥( مالکوماريو
ArcView3.3 ليمناطق مستعد س ليو تحل هيتجز يبرا 

هانگ و  .رکسن و گلن استفاده کرد هاچياطراف در
خسارت  زانيم ن،يدر چ يا ) در مطالعه٢٠٠٨همکاران (

 يها ليس يها را با استفاده از داده لياز س يناش ياقتصاد
 ١٨٠استان و  ٢٩سال  ني. در اکردند يبررس ١٩٩٨سال 

قرار گرفتند. يانگ و  ليس ريتأثتحت  نينفر در چ ونيليم
سازي  را براي شبيه FGIS ) مدلي به نام٢٠٠٠تساي (

محاسبات خصوصيات سيل و نشان دادن  بي،دشت سيال
خصوصيات سيل در كشور تايوان طراحي كردند. ايشان در 

سازي دشت سيالبي، از منحني  اين مدل عالوه بر شبيه
 ستفاده كردا خسارت مقدار تعيين براي نيز خسارت -عمق

ساالنه سيل را به وسيله احتمال  يها تميانگين خسار و
 ١٠٠، ٥٠، ٢٥، ١٠، ٥، ٢ هاي بازگشت دورهبارندگي با 

ساعته مشخص كردند. در مطالعه  ٢٤ساله با تداوم  ٢٠٠و
ديگري که به منظور ارزيابي خسارات ساختماني و 

) ابتدا ٢٠٠٣کشاورزي سيل انجام شده، دوتا و همکاران (
توسط يک مدل هيدرولوژيک، عمق آب را در نقاط مختلف 

ارت و خس -ترکيب توابع عمق احوزه برآورد و سپس ب
پنينگ روسل  دند.کرعمق سيل، خسارت را محاسبه  هنقش

 يبراروشي  ،در اروپا ديگر يپژوهش) در ٢٠٠٥و همکاران (
تخمين خسارت جاني ناشي از سيل ارائه دادند. در اين 

ضرب درجه خطر و  روش، درصد مردم درخطر از حاصل
از  ذيرپ آيد. مساحت آسيب پذير به دست مي مساحت آسيب

جمع ضرايب مربوط به نوع سيستم هشدار سيل، زمان 
رسيدن سيالب و نوع کاربري منطقه با توجه به فاصله از 

. همچنين عمق تيپ، سرعت تيپ آيد ميرودخانه به دست 
واريزه (باتوجه به فاصله از رودخانه) نيز از عوامل  عاملو 

. در اين شود مؤثر در محاسبه درجه خطر محسوب مي
توجه به فاصله از رودخانه به  توزيع مکاني سيل با طالعهم

اما توجهي به احتمال  ؛صورت گسسته مدنظر قرار گرفته

هاي برگشت) و چه در  رخداد سيل چه در دراز مدت (دوره
و  ينوروز يگنجده است. شطي سال يا شبانه روز ن

 هدر حوز يخسارت کشاورز ي) به بررس١٣٩٢( شکوهي
ند پرداخت ،يخسارت کشاورز ينيب شيآزارود با ارائه مدل پ

. بودبرنج  اهيگ يمحاسبه خسارت روبر تنها که تمرکز 
،  GISافزارهاي نرم ) با تلفيق١٣٨٨فدايي و همکاران (

HEC-RAS  و HEC-FDA   ناشي  يها خسارت محاسبهبه
هاي  و هزينه ندپرداخت رود گرگانرودخانه  هاز سيل در حوز

 هادامدر  .کردندهاي کنترل سيالب را بررسي  پروژه
تالش شد تا  ن پژوهشياتحقيقات مورد اشاره، در 

قمصر به کمک  زيخسارات مالي و جاني سيل در حوزه آبخ
افزار از توليدات  نرم ني. اشود يبررس HEC-FIAافزار  نرم
افزاري مركز مهندسي هيدرولوژي ارتش آمريكا  نرم

)Hydrologic Engineering Centerو  ه) براي تجزي
ارائه شده  ۲۰۱۲که در سپتامبر سال  استتحليل اثر سيل 
دهد که خسارات  افزار به کاربران امکان مي است. اين نرم

هاي کنترل  سيل را برآورد و سود نسبت داده شده به پروژه
تواند  هاي تجزيه و تحليل مي ند. دورهکنسيل را بررسي 

طوالني ثبت شده  دورها يک يک دوره رويداد سيل منفرد ي
هاي کشاورزي، شهري،  اين برنامه ميزان خسارت .باشد

ها را براي يک رويداد يا به طور  تلفات انساني و منفعت
دهد.  کند و خالصه نتايج را گزارش مي ساالنه محاسبه مي

توان رويدادهاي شکست  مي نيهمچن HEC-FIAبه کمک 
براي سدها ارزيابي پيامدهاي ريسک  و کردسد را بررسي 

  سيل را انجام داد.
  

  ها مواد و روش
  مورد مطالعه همنطق
هکتار بخش  ١٠٦٠٥قمصر با مساحت  زيآبخ هحوز
حوزه  ني. ااستنمک قم  اچهيبزرگ در هاز حوض يکوچک

 هاز جنوب به حوز نان،يقهرود و جو هاز غرب به حوز
جنوب کاشان  يدشت يجوشقان و از سمت شمال به اراض

مختصات  نيحوزه ب نيا همحدود شده است. گستر
و  يشرق طول ٥١° ٢٦ˊ ٥٨˝ تا ٥١° ١٨ˊ ٥٩ ييايجغراف

قرار دارد  يشمال عرض ٣٣° ٤٦ˊ ١٩˝ تا ٣٣° ٣٨ˊ ٦˝
 يرودخانه از شهر قمصر به طرف شمال ط ني). ا١(شکل 

شهر کاشان از  يهو پس از عبور از حاش کند يم ريمس
  .زدير ينمک م هاچيسمت جنوب غرب به در



 ٧٥                                                                                                  ١٣٩٦/ زمستان ٢٧/ پياپي ٤/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  
اچه يدر داخل حوزه در منطقه مورد مطالعه تيموقع - ۱شکل 

  نمک
 

  يا اوج لحظه يبرآورد دب
منطقه فقط داراي  يسنج با توجه به اين که ايستگاه آب

موجود تنها به صورت هاي  دادهو به همين دليل  استاشل 
اي در  هستند و دبي حداکثر لحظههاي حداکثر روزانه  دبي

حداکثر روزانه با استفاده  يها يدب نيبنابرا ؛دسترس نيست
(روابط  نرياست -ليفولر، سنگال و ف يتجرب يها از روش

شد  ليتبد يا لحظهحداکثر  يها يبه دب ))٣) و (٢)، (١(
). علت ٢٠٠٣ نر،ياست - لي؛ ف١٩٨٣؛ سنگال، ١٩١٤(فولر، 

 يا لحظهحداکثر  يدب همحاسب يبراها  روش نياستفاده از ا
 يبررس يبرا) ١٣٨٩و همکاران ( ياست که دستوران نيا

با استفاده  يا لحظه اوج يبرآورد دب يها روش يبرخ ييکارا
سه رابطه  نياز ا ستگاهيروزانه در دوازده ا يدب يها از داده
مورد  يها ستگاهياز ا يکيد که ناستفاده کرد يتجرب
 ستگاهيبه ا ستگاهيا نيا .قلعه شاهرخ بود ستگاهيا ،يبررس

 ،مطالعه استفاده شده نيخوانسار که اطالعات آن در ا
 يگانه برا سه يروابط تجرب جهيو در نت است کينزد
 کند. يمصدق  زيخوانسار ن ستگاهيا
)۱(  Qmax =  Q(1 + 2.66A − 0.3) 

)٢(  Qmax =  (4Q2 − Q1 − Q3)/2 

)۳(  
Qmax =  (0.8Q2 + 0.25(Q1 + Q3))/K 
 

K = 0.9123X+0.3X = (Q1+Q3)/2Q2 

)، هي(مترمکعب بر ثان يا اوج لحظه يدب Qmax ها که در آن
Q هياوج روزانه (مترمکعب بر ثان يدب ،(A  مساحت حوزه
متوسط روزانه روز قبل از اوج  يدب Q1)، لومترمربعي(ک

اوج روزانه (مترمکعب بر  يدب Q2)، هي(مترمکعب بر ثان
متوسط روزانه روز بعد از اوج (مترمکعب  يدب Q3 ) وهيثان
  ) است. هيثان رب

  
  البيس يفراوان ليتحل
هاي متعددي به  انجام تحليل فراواني سيالب، توزيع يبرا

هاي توزيع، روش  برآورد چندك يبراکار برده شد. 
نمايي و گشتاور وزني احتمال  ها، حداکثر درست گشتاور

  .کاربرد بيشتري دارند
در ها  روش نيتر از کامل يکي يينما حداکثر درست روش

 نيشود و به علت ا يمحسوب م عيبرآورد پارامترهاي توز
از پارامترهاي برآورد شده  رييگ نمونه انسيوار نيکه کمتر
هاي برآورد شده آن قابل  رو چندك نياز ا ؛کند يرا ارائه م

 ثرکه روش حداک هر چند است؛ها  روش گريبا د سهيمقا
هاي کوچک توأم با خطا است  در برآورد نمونه يينما درست

احتمال  ي). در روش گشتاورهاي وزن٢٠٠٥ (اوورتون،
موارد با روش حداکثر  يبرآورد پارامترهاي مدل در برخ

دارد  شترييو صحت ب است سهيقابل مقا ييدرست نما
  .)١٩٩٠ نگ،ي(هاسک
 يگشتاورهاتر از  تر و آسان مناسب يخط يگشتاورها روش
به عنوان  ماًيتوانند مستق يم رايز ؛احتمال است يوزن

 حياحتمال تشر يها عيو شکل توز اسياز مق ييها اندازه
با  اسيها مشابه و قابل ق آن ،نظر نيشوند و از ا

 يها عيتوز يروش برا نياما ا .هستندمتداول  يگشتاورها
با وجود داده  ايبا تعداد کم  يها نمونه اد،يز يمترهابا پارا

 يکمتر تيفيو ک ستين يپرت در نمونه، روش مناسب
 يوزن يمانند روش گشتاورها گريد يها نسبت به روش

  .)١٣٨١ ،يو سلطان انياحتمال دارد (اسالم
هاي نکويي  که نتايج آزمون توجه به اين با پژوهشاين  در

برازش (مربع کاي و کلوموگروف اسميرنوف) و مقدار 
خطاي استاندارد روش گشتاورهاي وزني احتمال را بهتر از 

  .د از اين روش استفاده شدکرمعرفي ها  روشبقيه 
 کي) LP3نوع سه ( رسونيلوگ پ عيکه توز نيتوجه به ا با

برازش  ييآزمون نکو جينتا ،است يحد ريمقاد عينوع توز
 يو کا رونوفيکلموگروف اسم يها با استفاده از آزمون

 يفراوان ليتحل يبرا عيتوز نينشان داد که ا زياسکوئر ن
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. استقمصر مناسب  زيآبخ هحوز يا لحظهحداکثر  يها يدب
با  يفراوان ليتحل نديحاصل از فرآ يپارامترها ١جدول  در

  آمده است. ليس يفراوان ليتحل يافزار استفاده از بسته نرم
  

ل در يس يل فراوانيند تحليمنتج شده از فرآ Pمقدار  - ١جدول .
  درصد) ٥نان يستگاه قمصر (سطح اطميا

روش برآورد 
  اوج يدب

-آزمون کلموگروف
  رونوفياسم

 يآزمون کا
  اسکوئر

 يخطا
  استاندارد

  ٠٨/٠  ٦٩٣/٠  ٢٥٩/٠  فولر

  ٠٦/٠  ٧٢٨/٠  ٨٢٥/٠  سنگال

Fill- Steiner  ٠٦/٠  ٧٦٨/٠  ٩٤٧/٠  
  

. است زيهرسه روش ناچ يبرا استاندارد يمقدار خطا
 P چون مقدار ،شود يمکه در جدول مشاهده  گونه همان

 -در هر دو آزمون کلموگروف نرياست -ليروش ف يبرا
از  شترياسکوئر در حوزه قمصر ب يو کا رونوفياسم
 يبرا نرياست -ليفولر و سنگال است، از روش ف يها روش
و در  يا لحظهروزانه به حداکثر  اکثرحد يها يدب ليتبد
  .ها استفاده شد يدب نيا يفراوان ليتحل جهينت
  
  محدوده مورد مطالعه يکيدروليمشخصات ه نييتع

رفتار  يساز هيشببر  يمبن پژوهش،با توجه به هدف 
و حد بستر  ميانجام مطالعات حر يبرارودخانه  يکيدروليه
ماندگار  انيجر يکيدروليرودخانه، محاسبات ه يکيدروليه

 يبرا. شد انجام مختلف هاي با دوره بازگشت يبراي دب
از اطالعات  زيدر رودخانه ن رماندگاريغ انيجر يساز هيشب

قمصر استفاده شد.  زيآبخ هروزه در حوز کيليواقعه س
 ريسا نييرودخانه براي تع يکيدروليمشخصات ه نيتر مهم

، ازيمورد ن انيمانند عمق و سرعت جر يکيدروليعوامل ه
هندسه و مقاطع  نگ،يزبري مان بيضر ان،يجر يشامل دب

  است.رودخانه  يعرض
  
  نگيمان يزبر بيضر نييتع

بر اساس  ،رودخانه نيدر ا نگيزبري مان بيضر همحاسب
ارائه شده  يمحاسبات و جداول تجرب ،ييصحرا دهاييبازد

که با توجه به  انجام شد ١٩٥٦در سال توسط کاون 
 گريد ريتأثحاکم بر رودخانه در مقاطع مختلف،  طيشرا

وجود موانع، پوشش  ،يعوامل همچون درجه ناهموار
(معاونت  دشاصالح  ريمطابق رابطه ز ريو شکل مس ياهيگ

). تعداد ١٣٩٠ ،جمهور و وزارت نيرو سيرئ ينظارت راهبرد

ر ييتغرودخانه بر اساس  ريدر طول مس يمقاطع مورد بررس
و در هر قسمت از رودخانه متفاوت  شده نييتع طيشرا

  است.
)۴(  n5 n4)+n3 +n2 +n1 + (no =n  

 نگيمان بيضر  n0،يبيترک نگيمان بيضر n که در آن
مربوط  نگيمان بيضر  n1مواد بستر، يبند مربوط به دانه

 بيضر  n2در سطح بستر رودخانه،  يبه درجه ناهموار
 بيضر  n3مقطع رودخانه، راتييمربوط به تغ نگيمان
  n4رودخانه، ريمربوط به موانع موجود در مس نگيمان
 بيضر  n5و ياهيپوشش گ همربوط ب نگيمان بيضر
  .رودخانه است ريمربوط به درجه انحناء مس نگيمان
  

  و موجود يعيطب طيمقطع در شرا هندسه
 هموجود با استفاده از نقش طيهندسه مقطع در شرا

 استان اي ارائه شده توسط سازمان آب منطقه هرودخان
منظور،  نيا يشد. برا هيته ۱:۲۰۰۰ اسيمق با اصفهان
وارد شد و با توجه به   ArcGIS 9.3 طيمح به ها نقشه
استخراج  يمقاطع عرض، ها خمو  ها پل انندم ييها محل

 اتيخصوص ريبراي به دست آوردن سا تيشد. در نها
 HEC-GEO هيمورد نظر با استفاده از الحاق هنقش ان،يجر

RAS  افزار به نرم  HEC-RAS  يه. پس از تهديوارد گرد 
موجود الزم است تا ضمن  طيهندسه رودخانه در شرا

 رفدر اثر دخل و تص افتهيرييتغ هاي محدوده ييشناسا
 يبه عبارت اي هيهندسه اول يساز هيشبانسان نسبت به 

د. در مجموع هفت پل در کررودخانه اقدام  يعيمقطع طب
 يکيدروليه طينظر احداث شد که شرامحدوده مورد  ريمس
  .شد يساز هيشب  HEC-RAS مدل در ها آن

  
  انيجر کيدروليه سازي مدل
آب در بستر رودخانه، الزم است  انيجر سازي مدل يبرا
 يکيدروليد. در مدل هشو يبه مدل معرف زيمرزي ن طيشرا

HEC-RAS مرزي باالدست و  طيمرزي شامل شرا طيشرا
و تراز  يدب ريشامل مقاد تواند يکه م استدست  نييپا

باشد.  يعمق بحران ايسطح آب  بيش ايسطح آب معلوم و 
 طيبه عنوان شرا تواند يم زياشل ن - يدب يمنحن نيهمچن

مطالعه  نيشود. در ا فيدست تعر نييمرزي باالدست و پا
 هاي البيمرز س نييتع منطقه و در يآن هاي البيس به علت
 ۱۰۰۰و  ۵۰۰بازگشت  يها بازگشت باال (دوره يها با دوره

  .استفاده شد يعمق بحران يسال) از شرط مرز
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  در رودخانه داريناپا انيجر يساز هيشب
و به  HEC-RAS در داريناپا انيجر يساز هيبه منظور شب

 (HEC-DSS)انيشده جر يساز هيشب ليدست آوردن فا

 ليس يدب يها ، ابتدا دادهHEC-FIA افزار ورود به نرم يبرا
به  يساعت به عنوان ورود کي يرخ داده با فواصل زمان

آغاز  يبرا. دشمشخص  يمرز طيافزار وارد و سپس شرا نرم
 انيجر انيزمان شروع و پا ديبا داريناپا انيجر يساز هيشب
 يفواصل زمان نيو همچن انيجر دروگرافيدر ه ليس
باشد در  ريروز متغ ۱تا  هيثان ۱از  تواند يکه م يساز هيشب
. در انتها انجام شود يساز هيافزار وارد شود تا شب نرم

برآورد خسارت به  يبراافزار  نرم نياز ا اصلح يها يخروج
  .وارد شد HEC-FIA  مدل

  

  لياز س يدست آوردن خسارات ناش به
 يمنطقه (مانند خط مرکز يبا استفاده از اطالعات هندس

اطالعات مربوط به ارتفاع)،   يمو نقشه مدل رقو انيجر
نامه  پرسش قيطر از (که يکشاورز و يساختمان يها يکاربر
اطالعات  زيخسارت در منطقه به دست آمد) و ن يها گروه
تحت  همنطقه، منطق يگرفتگ رستر آب ليشامل فا گريد
نقاط محاسبه و تابع خسارت محصول،  الب،يس ريتأث
 ۲انجام شد. جدول  HEC-FIAافزار  در نرم يساز هيشب

 يبرا يساختمان يها يکاربر اطالعات به مربوط هنام پرسش
و  ۳. جداول دهد يرا نشان م يمحاسبه خسارات ساختمان

را  يکشاورز يها يمربوط به اطالعات کاربر هنام رسشپ ۴
نام سه محصول موجود در  ۳دهد که در جدول  يمنشان 

  شود. يماطراف رودخانه مشاهده 
  

  يسؤاالت مربوط به اطالعات ساختمان يحاو هنام پرسش -٢جدول 
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  يسؤاالت مربوط به اطالعات کشاورز ينامه حاو پرسش -٣جدول 
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  ب)يسه محصول آلو، گردو و س ي(برا يمحاسبه خسارت کشاورز يبرا HEC-FIAاز مدل ياطالعات مورد ن يوارد نمودن برخ -۴جدول 

 يو محاسبه خسارت انسان يساز هيانجام شب يدر ادامه برا
است که با توجه  ازيمورد ن ياطالعات متفاوت ،يکشاورز اي

 ي. براشود ياطالعات وارد م نيدر دسترس، ا يها به داده

شده از  جاديا HEC-DSS ليفا ،يبخش خسارت انسان
و شکل   HEC-RASمدل داريناپا انيجر يساز هيشب قيطر

 ،يبخش خسارت کشاورز يوارد شده و برا يمقاطع عرض
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شده  يساز هيشب ليدر واقعه س البيو زمان اوج س خيتار
افزار به صورت  نرم نيحاصل از ا جي. نتاديگرد فيتعر

 يرا برا لياز س يکه خسارات ناش است يجداول خروج
به صورت جداگانه  يو ساختمان يکشاورز يها بخش

  .کند يمحاسبه م
  

  نتايج و بحث
 ،يا لحظهحداکثر  يبرآورد دب يسه روش تجرب نياز ب

قمصر  زيآبخ هحوز اتيبا خصوص نرياست -ليروش ف
به دست آمده از  يداشت. در واقع، دب يشتريب يخوان هم
 يبا حداکثر دب يشتريمطابقت ب نرياست - ليروش ف قيطر

 نيمشاهده شده در ا ليس دروگرافيمشاهده شده در ه
 ٥نشان داد. جدول  ١٣٨٦ماه  ريروز ششم ت رحوزه د

بازگشت مختلف را  يها با دوره يدب ريبرآورد مقاد جينتا
  .دهد ينشان م يبراي منطقه مطالعات

به دست آوردن هندسه آبراهه براي ورود به مدل  براي
 ليفا مجموعهسازي، الزم است  هيجهت شب يکيدروليه

آب، کناره  ريدن خط مرکزي مسکر نيوکتوري براي مع

 جادها اي در رودخانه انيجر ريو مس يکانال، مقاطع عرض
 لياز کامل شدن اطالعات ورودي فا . پس)٢شکل ( دشو

HEC-RASبراي  هاي مطالعاتي بازه يکيدرولي، مدل ه
 ليو محاسبات پروف بحراني فوق انيجر ميرژ طيشرا

سازي سطح آب  شبيه هاي ليپروف .شدآب اجرا  يسطح
و لذا  کنند يم تيبستر رودخانه تبع ليمعموالً از پروف

 کنواختياز رودخانه به صورت  هايي در بازه تواند يم انيجر
 نيهمچن .)٣(شکل  به آن باشد کينزد ايبا ارتفاع نرمال و 

 ،يکيدروليعمق ه ل،يس يعرض فوقان مانند هايي پارامتر
برحسب  انيآب، حجم و قدرت جر يمساحت سطح

)N/m.s ( استقابل محاسبه  هاي مختلف براي بازهنيز .
ر فرمت د HEC-RASي کيدروليحاصل از مدل ه جينتا

). سپس اين اطالعات در ٤شد (شکل  رهيذخ GISمناسب 
به شکل  HEC-GEO RASها در  مرحله پس پردازش داده

هاي بازگشت  گير اطراف رودخانه با دوره محدوده سيل
) در ٢، ٥، ١٠، ٢٥، ٥٠، ١٠٠، ٢٠٠، ٥٠٠، ١٠٠٠مختلف (

  ).٥هاي رستر و وکتور در آمد (شکل  قالب فرمت

  

  ه)يمکعب بر ثان(متر قمصر ستگاهيبازگشت مختلف در ا يها با دوره يالبيس هاي انيجر ريبرآورد مقاد -٥دول ج
  ساله ١٠٠٠  ساله ٥٠٠  ساله ٢٠٠  ساله ١٠٠  ساله ٥٠  ساله ١٠  ساله ٥  ساله ٢  عيتوز  اوج يروش برآورد دب

  ١/٩٨  ٠/٥٩  ٧/٢٩  ٤/١٧  ٠/١٠  ٥٣/٢  ٢٩/١  ٤٥/٠  LP-III  فولر
  ٢٠١  ١٠٥  ٥/٤٤  ٠/٢٣  ٧/١١  ٢٦/٢  ٠٤/١  ٣٢/٠  LP-III  سنگال

Fill- Steiner  LP-III  ٢٣١  ١١٧  ٨/٤٧  ٠/٢٤  ٩/١١  ١٨/٢  ٩٩/٠  ٣٠/٠  
                  

  
   TIN از استفاده با هاي مقاطع عرضياستخراج پارامتر -٢شکل 
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   -٢شکل ادامه 

  

  يعرض مقطع کيدر  شده سازي هيشب يسطح هاي ليپروف - ٣شکل 
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 داريپا انيدر حالت جرقمصر رودخانه بن رود  يسه بعد ينما -٤شکل 

  

  
 ١٠٠٠گرفتگي، سيل بادوره بازگشت  محدوده سيل - ٥شکل 

  سال در محدوده رودخانه بن رود قمصر
  

 دروگرافيه دار،يناپا انيجر يساز هيحاصل از شب جياز نتا
. بعد از انجام استرودخانه  يها بازه يبرا يدب - اشل

 HEC-DSS ليمدل به صورت فا يخروج ،يساز هيشب
 تي). در نها٦مقاطع به دست آمد (جدول  ههم يبرا

 انيجر يساز هيرودخانه که حاصل شب يطول ليپروف
). پس از ٦(شکل  دشاست، حاصل  هدر رودخان داريناپا

در  يساز هيشب يبرا ازيها و اطالعات مورد ن ورود داده
به دست آمد.  لياز س ي، خسارات ناشHEC-FIAافزار  نرم

نقاط محاسبه،  ،ياراض ياز کاربر يکل يينما ٧در شکل 
قابل مشاهده  ريتأثو منطقه تحت  انيجر يخط مرکز

  است. 

 
  )HEC-RAS )HEC-DSSدار يان ناپايحاصل از جر يخروج -٦جدول 

 Part A Part B Part C Part D Part E Part F 

       
٩٥٧ BONROOD UPPER REACH ٢٤٣٦ FLOW-CUM 1JUN2007 1HOUR ٤٤ 

٩٥٨ BONROOD UPPER REACH ٢٤٣٦ STAGE 1JUN2008 1HOUR ٤٤ 

٩٥٩ BONROOD UPPER REACH ٢٤٤٩ FLOW 1JUN2009 1HOUR ٤٤ 

٩٦٠ BONROOD UPPER REACH ٢٤٤٩ FLOW-CUM 1JUN2010 1HOUR ٤٤ 

٩٦١ BONROOD UPPER REACH ٢٤٤٩ STAGE 1JUN2011 1HOUR ٤٤ 

٩٦٢ BONROOD UPPER REACH ٢٤٨٥ FLOW 1JUN2012 1HOUR ٤٤ 

٩٦٣ BONROOD UPPER REACH ٢٤٨٥ FLOW-CUM 1JUN2013 1HOUR ٤٤ 

٩٦٤ BONROOD UPPER REACH ٢٤٨٥ STAGE 1JUN2014 1HOUR ٤٤ 
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  داريناپا انيرودخانه در حالت جر يطول ليپروف ينما -٦شکل 
  

 
  )يکشاورز ياراضره محدوده يت يها گون ي(پل HEC-FIAان در يجر ي، نقاط محاسبه و خط مرکزريتأثاز منطقه تحت  يکل يينما -٧شکل 

  
هر منطقه تحت  يرا به صورت جدول برا جيمدل نتا نيا

 زانيشامل م ٧). جدول ٧(جدول  دهد يم شينما ريتأث
به محصوالت موجود در منطقه (آلوچه،  ليخسارت س

. بر اساس استشده  يريگ ليو گردو) و سطح س بيس
 ريتأثقمصر تحت  زيآبخ هحوز يهکتار از اراض ٢٣/٣ ج،ينتا
 ٨/١٢و خسارت برآورد شده حدود  رديگ يقرار م ليس
 زاني). م١٣٨٦سال  لي(بر اساس س است الير ارديليم

پرسش شده از  يها خسارات برآورد شده براساس ارزش
 يکشاورز ياست که در بخش اطالعات کاربر يافراد محل

جهاد  هبا ادار نياطالعات همچن ني. ادش يآور جمع

و از صحت آنها  يشهرستان کاشان بررس يکشاورز
 ٨جدول  ،پژوهش يها افتهيحاصل شد. بر اساس  نانياطم

 ينوع کاربر کيشده را به تفک يريگآب يها تعداد ساختمان
. با توجه به دهد يم شينما ريتأثساختمان در منطقه تحت 

سال  ليس ه(واقع يساز هيشب يدر نظر گرفته برا ليس
 يساختمان مسکون ٢٣ دادتع ،يکنون يها ي) و کاربر١٣٨٦

ساختمان در  ٣٦و در کل تعداد  يساختمان تجار ١٣و 
 نيشوند. همچن يم يرياطراف رودخانه بن رود قمصر آبگ

 ٩در جدول  کيبرآورد شده به تفک يانسان يها تخسار
  شده است. حيتشر



  ... مدل شناسايي مناطق در معرض سيل و ارزيابي خسارات ناشي از آن با استفاده از                                                                            ٨٢

 

  ١٣٨٦ل سال يرود قمصر بر اثر واقعه س بن رودخانه در اطراف يخسارت کشاورز -٧جدول 
  ال)يون ريليزان خسارت (ميم  شده (هکتار) يريمساحت آبگ  زيحوزه آبخ
  ٣٤/١٢٨٧٩  ٢٣/٣  قمصر

  
  رود قمصر بن رودخانه در اطراف يک کاربريشده به تفک يريگ ليس يها ساختمانتعداد  -٨جدول 

  البيدر معرض س يهاکل ساختار  يمسکون يتجار  البيس ريتأثه تحت ينام ناح
  ٣٦  ٢٣  ١٣  رودخانه بن رود قمصر

  
 ز قمصريآبخ هدر حوز ١٣٨٦ل سال ياز واقعه س يناش يانسان يها تح خساريتشر -٩جدول 

Life Sim Report for simlife – alterlife 

Category 

Num 
People 

Under 65 
(Day) 

Percentage 
Under 65 

(Day) 

Num 
People 

Over 65 
(Day) 

Percentage 
Over 65 
(Day) 

Num 
People 

Under 65 
(Night) 

Percentage 
Under 

65(Night) 

Num People 
Over 

65(Night) 

Percentage 
Over 

65(Night) 

PAR1 ۱۷۴ ١٠٠ ١١ ١٠٠ ١٣٥ ١٠٠ ٢٥ ١٠٠ 
Received 
Warning2 

٥ ٩ ۱ ٩ ١ ٧٦ ٩ ٤ 

Mobilized3 ٩ ١ ٧٦ ٩ ٤ ١ ٥ ٩ 

Total 
Cleared4 

٩ ١ ٧٦ ٩ ٤ ١ ٥ ٩ 

Started 
Inundated5 

٩ ١ ٧٦ ٩ ٤ ١ ٥ ٩ 

Caught6 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

Survived7 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

Life Loss8 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
Not 

Mobilized9 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

Depth<Non 
Evacu 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

Not 
Mobilized 

٩١ ١٠ ٩٣ ١٢٦ ٩٦ ٢٤ ٩٤ ١٦٤ 

Warmed ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

Not Warmed ٩١ ١٠ ٩٣ ١٢٦ ٩٦ ٢٤ ٩٤ ١٦٤ 

In Buldings ٩١ ١٠ ٩٣ ١٢٦ ٩٦ ٢٤ ٩٤ ١٦٤ 

1 Story ١٨ ٢ ٤٢ ٥٧ ١٦ ٤ ٤٧ ٩٢ 

Survived ١٨ ٢ ٤٢ ٥٧ ١٦ ٤ ٤٧ ٩٢ 

Life Loss ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

2 Story ١٨ ٢ ٣ ٤ ٥٦ ١٤ ١٧ ٣٠ 

Survived ١٨ ٢ ٣ ٤ ٥٦ ١٤ ١٧ ٣٠ 

Life Loss ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

3 Story ٥٥ ٦ ٤٨ ٦٥ ٢٤ ٦ ٣٠ ٥٢ 

Survived ٥٥ ٦ ٤٨ ٦٥ ٢٤ ٦ ٣٠ ٥٢ 

Life Loss ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

                                                
1- PAR جمعیت در معرض خطر 
2- Received Warning   کنند تعداد اشخاصی که پیام هشدار را دریافت می 
3- Mobilized د. شون میتعداد افرادي که پس از دریافت پیام هشدار تجهیز    
4- Total Cleared   ندکن افرادي که مکان را تخلیه می 
5- Started Inundated ند کن گیري شروع به تخلیه می افرادي که درزمان آغاز آب  
6- Caught  گیري کامل نیستند کنند ولی قادر به ترك منطقه خطر قبل ازآب کند که با شروع زمان سیل گیري براي تخلیه اقدام می افرادي را مشخص می  
7- Survived ند بر افرادي که جان سالم به در می   
8- Life Loss دهند  افرادي که جان خود را از دست می   
9- Not Mobilized   دکنن ن حال منطقه خطر راتخلیه نمیکنند ولی با ای افرادي که پیام هشدار را دریافت می 
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قمصر از  زيآبخ هدست آمده، در حوزه ب يها افتهيبر اساس 
نفر در شب و از  ١٣٥نفر در روز و  ١٧٤سال،  ٦٥ ريافراد ز

نفر در شب در  ١١نفر در روز و  ٢٥سال  ٦٥ يافراد باال
افراد در معرض خطر  نيهستند. از ب ليمعرض خطر س

درصد) در روز و  ٩٤نفر (معادل  ١٦٤سال،  ٦٥ ريز ليس
 افتيهشدار را در اميدرصد) در شب پ ٩٣(معادل  رنف ١٢٦
نفر  ٢٤سال  ٦٥ يافراد در معرض خطر باال. از کنند ينم

درصد) در  ٩١نفر (معادل  ١٠درصد) در روز و  ٩٦(معادل 
  .کنند ينم افتيهشدار را در اميشب پ

  
  گيري نتيجه

هاي  هر ساله سيل خسارات زيادي به مزارع، زمين
و در  کند يمها وارد  ها، سدها، پلها و جاده كشاورزي، راه

  يمها و تلفات دا برخي موارد باعث مرگ بسياري از انسان
در نتيجه باعث تخريب ساختار اجتماعي جوامع و  ؛شود مي

 ييگردد. شناسا مالي و جاني فراواني مي يها تخسار
و اطالع از احتمال وقوع  يگرفتگ ليخطر س يامناطق دار

 يبرا يانيکمک شا تواند يم يالبيس عيدوره بازگشت وقا اي
 دهيپد نياز ا يناش يها تو کاهش خسار يزير برنامه
 راتييکه تغ دهد ينشان م پژوهش نيا جي. نتادکن يعيطب

در  هيرو يب يساخت و سازها شيو افزا ياراض يکاربر
رودخانه  يساز محدود نيو همچن انهرودخ ميامتداد و حر

 شيافزا جهيو در نت هاالبياوج س يدب شيباعث افزا تواند يم
ن ي، الحاظ نيد که از اشو ريگ ليس يها سطح و عمق پهنه

) و ١٩٩٤واولم ( ي)، نووتن١٩٦٨لئوپولد ( جيبا نتا ج ينتا
مطابقت دارد.  )١٣٩٥( يشاهيخ عليو ش )٢٠٠١( اليآالم
 دهبرآورد ش يو خسارات جان يساز هيحاصل از شب جينتا

 صورت به ها قمصر ساختمان هدهد که در منطق يمنشان 
 هشدار به کار برده ستميس و دارد وجود هم از پراکنده
 ٩٠ يباال رايز ؛ندارد يمناسب يي) کارآريآژ( منطقه در شده

. کنند ينم افتيدرصد از افراد حاضر در منطقه هشدار را در
هشدار  ستميس ،يمناطق نيبهتر است در چن نيبنابرا

تا خسارت  شود فيخودکار تعر يمانند تماس تلفن يگريد
انجام  يها پژوهش شتريکم شود. در ب لياز س يناش يانسان
 يها خسارات بخش ل،يبرآورد خسارت س هنيدر زم شده

هر بخش (مثالً  يبه صورت جداگانه برا شتريبمختلف 
زمان  هم يدر صورت بررس اي شده است يبررس) يکشاورز

 کيتفک ييتوانا ،يو انسان يساختمان ،يکشاورز اراتخس
 HEC-FIAافزار  نرم حاليکهاند؛ در  را نداشته اتيجزئ

مختلف را  يها در بخش ها همزمان خسارت يبررس تيقابل
به  توان يافزار م نرم نياستفاده از ا گريد ياي. از مزاددار

انجام محاسبات، امکان محاسبه  يسرعت و دقت باال
و اطالعات  ينقشه کاربر ريي(تنها با تغ ندهيخسارت در آ

 ييکارا يها) و بررس يرکارب يمربوط به ارزش اقتصاد
 يها طرح ييکارا زيهشدار و ن شيپ يها ستميس
توان به  يمافزار  نرم نيا بيد. از معاکراشاره  يزداريآبخ

شده به مراتع، دام،  ليتحم يها تخسار نکردن محاسبه
ها و  جاده بيجمله تخر از ها رساختيو ز ها ستگاهيخاک، ز

 به سألهم نياشاره کرد. ا ريحاضر در مس يخسارات انسان
 يعيطب يها ستمياست که اکوس تيرو حائز اهم از آن ژهيو

متعدد  يهاکارکرد يدارا مراتع، مانند ها اطراف آبراهه
حفاظت  و علوفه ديتول ژن،ياکس ديکربن، تول بيمانند ترس

کارکردها ارزش  نياز ا کيآب و خاک هستند که هر 
است تالش به  يهي. بدرا دارندمختص به خود  ياقتصاد

دن کرکارکردها و وارد  نيا ياقتصاد يگذار منظور ارزش
ها در مطالعات برآورد خسارت، کمک خواهد کرد تا  آن
 شياز پ شيب لياز س يناش يها تخسار ياقتصاد تياهم

  د.شوآشکار 
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