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Abstract
In Sistan and Baluchestan Province, the rivers are prone to flooding, but few
studies have assessed the floods in these rivers. Given the substantial
importance of the border rivers in this province, flood hydraulics for four
border rivers, namely Mashkil, Surin, Gezo, and Biraban, were studied in this
research. To this end, hydraulic modeling of floods and preparation of flood
zone maps with 2- and 50-yr return periods were performed using the HECRAS model, ArcGIS software, and HEC GeoRAS extension. According to the
calculation and comparison of various hydraulic parameters, in 2-year return
period discharge or dominant discharge, the Mashkil river had the highest
depth and extent of floods, and the Gozo river had the highest average flood
velocity among the studied rivers. In the 50-year return period discharge,
Mashkil and Gozo rivers had a greater potential for flooding. Finally,
comparing the ratio of changes in different hydraulic parameters with the
change of flood return period from 2 to 50 years indicated that the increase of
discharge (5.8-28.3 times) in the studied rivers had greater effects on the flood
volume (3.3-7.8 times) and its extent (2.3-4.5 times).

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open-access
article distributed under the CC BY (license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Introduction
Flood is one of the most abundant and important
natural phenomena. Analysis of flood behavior
and recognization of river flood zone is a very
important step to managing this phenomenon and
reducing the damage caused by it. Many studies
have been conducted to examine flood-affected
rivers’ behavior so far. In this research, four
border rivers of Sistan and Baluchestan province
have been considered and flood zones with return
periods of 2 and 50 yr in these rivers have been
determined. Then, by calculating and comparing
different hydraulic parameters of rivers under
these floods, the trend of changes in different
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parameters by changing the flood discharge has
been evaluated.
Materials and methods
The rivers examined in the present study include
Mashkil, Surin, Gazu, and Biraban rivers located
in Sistan and Baluchestan province. Table (1)
lists the characteristics of these rivers along with
the geographical coordinates of their beginning
and end points.
The tools employed in the present research
include HEC-RAS and ArcGIS software as well
as HEC GEO RAS plugins. Data required for
hydraulic modeling include DEM (Digital
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Elevation Model) maps of the area, river
discharges, and Manning’s roughness coefficient.
Since the determination of the roughness
coefficient is always associated with many

uncertainties, the sensitivity of the flow
parameters to the roughness coefficient has been
evaluated by performing a sensitivity analysis.

Table 1 Characteristics of studied seasonal rivers
River Name
Coordinates of
starting point (UTM)

Mashkil
X=521765.366
Y=2996130.931

Surin
X=435082.062
Y=3142836.483

Gezu
X=393904.467
Y=3158069.309

Biraban
X= 348994.745
Y=3213128.638

Coordinates of end
point (UTM)

X=534211.391
Y=3001041.607

X=440701.823
Y=3143503. 234

X=397932.696
Y=3157469.410

X= 360504.143
Y=3201387.729

River Length (km)
Interval Length (km)
2-yr discharge (m3/s)
50-yr discharge
(m3/s)

26
0-2
134

2 - 26
127.2

6.5
0 -1.5
1.5 - 6.5
21.1
40.1

2430.2

2388.6

169.9

331.6

2.5
0- 2.5
41.9
1185

0 - 12.5
94.4

18
12.5- 14
121.6

14- 18
117

518.6

795.6

767.4

Changes in hydrulic parameters (%)

For this purpose, the Mashkil River model was
considered in flood conditions with a return
period of 50 yr and the roughness coefficient was
considered as increasing and decreasing changes
(± 15%) in the model. Then, by running the
model, the percentage change of flow variables
has been evaluated. As results demonstrated in
Fig. 1 indicate, different hydraulic parameters are
slightly sensitive to changes in river roughness
coefficient, indicating that results are reliable.
15
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Fig. 1 The percentage variations in hydraulic
parameters with changes in roughness coefficient.

Results
After hydraulic modeling using HEC-RAS
software, flood distribution manner was
determined with the desired return periods in
various cross-sections of the studied rivers (Fig.
2 shows a sample of these results for the Mashkil
river). After determining flood distribution in
various cross-sections of the studied rivers, the
present research transferred current modeling
data from HEC-RAS software to ArcGIS
software and prepared flood zoning maps for
each river in 2-year and 50-year return periods
on the river’s satellite map using the HEC GEO
RAS plugin (Fig. 3).
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Fig. 2 Examples of flood zone modeling with a return
period of 50 years in various cross-sections of the
Mashkil River
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Fig. 3 Flood zoning map for 2 and 50 yr return periods at rivers of: Mashkil, b) Surin, c) Gazu, and d) Birabam
Table 2 Hydraulic parameters changes for 2 and 50 yr flood in studied rivers
River
name

Mashkil

Surin

Gezu

Biraban

Flood return
period

Discharge
(m3/s)

Velocity
(m/s)

Flow
Crosssection
(m2)

Maximum
water depth
(m)

Wetted perimeter
(m)

2 Year

127.96

0.48

570.89

4.49

265.96

50 Year

2393.22

0.83

3292.57

9.71

764.77

2 Year

35.72

0.42

198.68

3.32

114.67

50 Year

294.28

0.77

662.46

5.65

266.5

2 Year

41.9

0.97

105.01

1.76

109.63

50 Year

1185

1.93

822.25

4.57

490.52

2 Year

100.43

0.66

235.49

3.52

167.67

50 Year

583.15

0.7

937.19

5.82

411.67

Table (2) shows the calculated values for the
different hydraulic parameters. The values of all
these parameters were averaged along the river
Environment and Water Engineering
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route. According to Table (2), in the 2-year
return period discharge (dominant discharge),
Mashkil River and then Biraban River have the
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highest depth and extent of floods (according to
wetted perimeter parameter) among the studied
rivers. In the Gozo River, due to the higher flow
velocity, the issue of erosion and sedimentation
is more important. In the 50-year return period
discharge, Mashkil and Gozo rivers have a
greater potential for flooding. Table (3) shows
the ratio of changes in various hydraulic
parameters by changing the flood return period
for all studied rivers. According to Table (3),
river discharges have increased from 5.8 up to
28.3 times due to the change in flood return
period from 2 to 50 year. Regarding the

parameters of velocity and flow cross-section
which are associated with river discharge,
changes in the flow cross-section have been more
significant. Moreover, regarding the parameters
of maximum water depth and wetted perimeter
that are associated with the flow cross-section,
wetted perimeters have undergone greater
changes. Therefore, it can be concluded that in
all studied rivers, a significant increase in 50-yr
discharge compared to 2-yr discharge has the
greatest impact on the area of land covered by
flood.

Table 3 the ratio of hydraulic parameters changes due to the change in flood return periods from 2 to 50 year
Flow CrossMaximum water
River name
Discharge
Velocity
Wetted perimeter
section
depth
Mashkil
18.7
1.7
5.8
2.2
2.9
Surin
Gazu
Biraban

8.2

1.8

3.3

1.7

2.3

28.3
5.8

2
1.1

7.8
4

2.6
1.7

4.5
2.5

Conclusion
The present study developed flood zoning maps
for four border rivers in Sistan and Baluchestan
province including Mashkil, Surin, Gazu, and
Biraban rivers with 2 and 50-year return periods.
According to the calculation and comparison of
various hydraulic parameters, in 2-year return
period discharge or dominant discharge, the
Mashkil river had the highest depth and extent of
floods, and the Gozo river had the highest
average flood velocity among the studied rivers.
In the 50-year return period discharge, Mashkil
and Gozo rivers had a greater potential for
flooding. Comparing the ratio of changes in
different hydraulic parameters with the change of
flood return period from 2 to 50 year indicated
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that the increase of discharge in the studied rivers
had greater effects on the flood volume and its
extent.
Data Availability
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مقاله پژوهشی

پهنهبندی و تحلیل سیالبهای دو و پنجاه ساله در رودخانههای منتخب با استفاده از
مدل HEC-RAS
*2

محمد حسین تقوی پارسا  1و امیدرضا طاهری
1دکترای تخصصی ،گروه عمران ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
2دانشجوی دکتری ،گروه عمران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

علیرغم اینکه رودخانههای استان سیستان و بلوچستان از رودخانههای سیلخیز کشور
محسوب میشوند ،تاکنون مطالعات کمی در زمینه مطالعه سیالب آنها انجام شده است .با
توجه به اهمیت ویژه رودخانههای مرزی این استان ،در این پژوهش چهار رودخانه مرزی
ماشکیل ،سورین ،گزو و بیرآبان به لحاظ هیدرولیک سیالب بررسی شدند .بدینمنظور با
استفاده از مدل  ،HEC-RASنرمافزار  ArcGISو افزونه  HEC-GeoRASبه مدلسازی
هیدرولیکی سیالب و تعیین نقشههای پهنهبندی سیل با دورههای بازگشت  2و  50 yrدر
این رودخانهها پرداخته شد .با محاسبه پارامترهای هیدرولیکی مختلف مشخص شد که در
شرایط دبی با دوره بازگشت  2 yrیا دبی غالب ،رودخانه ماشکیل دارای بیشترین مقدار
عمق و گستردگی سیالب در بین رودخانههای موردمطالعه است .همچنین رودخانه گزو
دارای بیشترین مقدار سرعت متوسط سیالب بود .در شرایط دبی با دوره بازگشت  50 yrنیز
رودخانههای ماشکیل و گزو قابلیت سیلخیزی بیشتری را داشتند .در نهایت نسبت تغییرات
پارامترهای هیدرولیکی مختلف با تغییر دوره بازگشت سیالب از  2به  50 yrبررسی شد.
نتایج نشان داد که افزایش دبی بین  5/8تا  28/3برابر در رودخانههای موردمطالعه تأثیر
بیشتری را روی حجم سیالب با نسبت  3/3تا  7/8برابر و مقدار گستردگی سیالب با نسبت
 2/3تا  4/5برابر داشت.
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 -1مقدمه
سیالب یکی از فراوانترین و مهمترین پدیدههای طبیعی
محسوب میشود .عدم توجه به وضعیت سیلگیری
رودخانهها و ایجاد کاربری و انجام ساختوساز در حاشیه
آنها اغلب خسارات جانی و مالی زیادی را به همراه دارد .به
همین دلیل تحلیل رفتار سیالب و شناخت پهنه سیالب
رودخانهها اقدامی بسیار مهم در جهت مدیریت این پدیده
طبیعی و کاهش خسارات ناشی از آن است .تاکنون مطالعات
محیطزیست و مهندسی آب
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بسیار زیادی برای ارزیابی رفتار سیالب در رودخانهها و
حوزههای آبخیز مختلف انجام شده است .اغلب این مطالعات
با تلفیق یک مدل هیدرولیکی مثل ،HEC1 ،HEC-RAS
 MIKE11با نرمافزارهای تجزیهوتحلیل دادههای مکانی که
معموالً  Arc GISاست ،انجام شدهاند .از نخستین مطالعات
انجام شده در این زمینه میتوان به مطالعه
) Suwanwerakamator (1994اشاره کرد .که در آن به کمک
Environment and Water Engineering
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مدل  HEC1و با استفاده از نرمافزار  GIS-ILWISبه ارزیابی
تأثیر تغییر کاربری زمینهای کشاورزی باالدست بر الگوی
پخش سیالب در پاییندست حوضه پرداخت .او به این نتیجه
رسید که کاربری اراضی باالدست تأثیر مستقیم بر سیالب در
پاییندست حوضه دارد Liang and Mohanty (1997) .و
همچنین ) Tate and Maidment (1999با تلفیق مدل HEC-
 RASو نرمافزار  Arc GISبه ترتیب به مطالعه سیالب در
ناحیه ماهانادی 1کشور هند و مطالعه سیالب در رودخانه
والرکریک 2کشور امریکا پرداختند .آنها تلفیق این نرمافزارها
را روشی مناسب برای بررسی و آنالیز پهنه سیلگیر بهمنظور
کنترل سیالب معرفی کردند .با استفاده از این روش Patel
) and Gundaliya (2016به بررسی پهنههای سیالب رودخانه
تپی 3در شهر سورات 4کشور هندوستان پرداختند .آنها به
این نتیجه رسیدند که اغلب نواحی شهر سوارت در اثر سیل
با دوره بازگشت  32 yrتحت تأثیر پهنه سیالب قرار
میگیرند .استفاده از نرمافزار مدلسازی هیدرولیکی
 MIKE11و تلفیق نتایج آن با نرمافزار  Arc GISبهمنظور
مطالعه سیالب ،توسط ) Usul and Turan (2006انجام شد.
آنها در مطالعه خود سیالب حوضه اولوس 5در کشور ترکیه
را بررسی و به تعیین نقشههای پهنههای سیلگیر در این
ناحیه پرداختند .در داخل کشور نیز مطالعات زیادی بهمنظور
مدلسازی رفتار سیالب با کمک مدل  HEC-RASو نرمافزار
 Arc GISانجام شده است Derakhshan et al. (2011) .رفتار
هیدرولیکی رودخانههای گوهر رود و سیاه رود را شبیهسازی
کردند .آنها به کمک نتایج بهدستآمده از مدلسازی ،در
شهر رشت مکانهایی که امکان مسدود شدن کانالهای
زهکشی وجود داشته را مشخص نموده و مکانهایی مناسب
برای احداث کانالهای زهکشی معرفی کردندet al. (2012) .
 Jahanbakhshبه پهنهبندی سیالب رودخانه کلقان چای
پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که سیالبهای با دوره
بازگشت بیشتر از  5 yrاز مقطع رودخانه مطالعاتی خارج
شده و منجر به ایجاد خسارت به زمینهای اطراف میشود.
) Bakhtiari et al. (2012به بررسی و مقایسه پهنه سیالب در
دو حالت وجود سازههای عرضی و عدم وجود این سازهها
پرداختند .مطابق با نتایج ارائه شده توسط این محققان،
1

Mahanady
Waller Creek
3
Tapi
4
Surat
5
Ulus
2
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احداث سازهها بر روی رودخانه موجب افزایش سطح و نیز
عمق سیل در دوره بازگشتهای مختلف میشودet al. .
 (2012) Yamaniبه مدلسازی سیالب با دورههای بازگشت
مختلف در رودخانه طالقان پرداختند .آنها به این نتیجه
رسیدند که از کل مساحت در قلمرو سیل  200 yrحدود
 88%/16مستعد سیل گیری توسط سیلهای با دوره برگشت
 25 yrو کمتر از آن است Hosseini et al. (2015) .پهنههای
سیلگیر رودخانه کشکان را بررسی کردند .مطابق با نتایج
ارائه شده ،در این رودخانه وقوع سیالب حتی با دوره بازگشت
کوتاهمدت ( 2تا  )25 yrمیتواند تلفات انسانی و خسارات
اقتصادی زیادی را به همراه داشته باشدAbdollahzadeh et .
) al. (2016به بررسی تأثیر میزان ضریب رواناب آبخیز و
پهنههای سیالب در دوره بازگشتهای مختلف بر کاربری
مسکونی فعلی و کاربری مسکونی بر مبنای مدل سیستمی
آمایش سرزمین در حوضه زیارت استان گلستان پرداختند.
آنها برای تهیه نقشههای پهنهبندی سیالب از نرمافزارهای
اشارهشده استفاده کردند .مطابق با مطالعه این محققان با
افزایش دوره بازگشت ،مساحت مناطق تحت تأثیر سیالب در
هر دو کاربری فعلی و نیز کاربری آمایشی افزایش خواهد
داشت .درنتیجه آنها پیشنهاد کردند در توسعه کاربری
سکونتگاهی موجود بهتر است ،در کنار لحاظ نمودن توان
اکولوژیکی منطقه ،سیالب را بهعنوان یک خطر طبیعی
موردتوجه قرار داد Rezaei moghadam et al. (2016) .به
بررسی خطر وقوع سیل در دشت سیالبی رودخانه زرینهرود
پرداختند .آنها عالوه بر پهنهبندی سیالب ،با محاسبه پارامتر
توان رودخانه و در نظر گرفتن فرسایشپذیری مواد کنارهها
به بررسی پدیده فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه
موردمطالعه پرداختند Kazemi et al. (2017) .به شناخت
مکانهای طبیعی مستعد سیل و بررسی مخاطرات و
پیامدهای ناشی از وقوع آن در رودخانه سیمینهرود
پرداختند Hejazi et al. (2019) .به تعیین پهنه سیالب
رودخانه ورکش چای با دورههای بازگشت  25و 50 yr
پرداخته و به کمک آن روستاهایی که در مجاورت رودخانه
در معرض وقوع سیالب با دورههای بازگشت مذکور قرار دارند
را شناسایی نمودند Miraki et al. (2020) .به بررسی تغییرات
مشخصات سیالب ناشی از شکست سد وحدت در رودخانه
قشالق در مناطقی که مقطع رودخانه بهدلیل فعالیتهای
انسانی دچار تغییر شده است پرداختند .بر طبق مطالعه آنها
پیشروی انسان در رودخانه و ایجاد تغییرات غیرطبیعی در
Environment and Water Engineering
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مقاطع آن ،میتواند منجر به کاهش قابلمالحظه ظرفیت
عبور جریان شود.
باوجود سیلخیز بودن رودخانههای استان سیستان و
بلوچستان تاکنون مطالعات هیدرولیکی اندکی بهمنظور
بررسی پدیده سیالب در آنها انجامشده است .در این
پژوهش ،نخست به مدلسازی هیدرولیکی و تعیین پهنههای
سیالب با دورههای بازگشت  2و  50 yrدر چهار رودخانه
مرزی و استراتژیک این استان پرداختهشده است .سپس با
محاسبه و مقایسه پارامترهای مختلف هیدرولیکی در این
رودخانهها تحت سیالبهای موردمطالعه ،روند تغییرات این
پارامترها با تغییر دبی سیالب موردبررسی قرارگرفته است.

 -2مواد و روشها
 -1-2رودخانههای موردمطالعه
رودخانههای موردبررسی در این تحقیق شامل رودخانههای
ماشکیل ،سورین ،گزو و بیرآبان واقع در ناحیه مرزی استان
سیستان و بلوچستان هستند .در جدول ( )1ویژگیهای این
رودخانهها به همراه مختصات جغرافیایی نقاط ابتدا و انتهای
آنها ذکر شده است .توجه به اینکه رودخانههای مذکور ،از
رودخانههای مهم مرزی میباشند ،مطالعه وضعیت سیالب
آنها میتواند در جهت اهداف ساماندهی و حفاظت از مرزها
مورداستفاده قرار گیرد.

جدول  -1ویژگیهای رودخانههای فصلی مطالعاتی
Table 1 Characteristics of the seasonal rivers studied
Biraban
X= 348994.745
Y=3213128.638

Gezu
X=393904.467
Y=3158069.309

Surin
X=435082.062
Y=3142836.483

Mashkil
X=521765.366
Y=2996130.931

River Name
Coordinates of Starting
)Point (UTM

X= 360504.143
Y=3201387.729

X=397932.696
Y=3157469.410

X=440701.823
Y=3143503. 234

X=534211.391
Y=3001041.607

Coordinates of End
)Point (UTM

18
12.5 - 14
14 - 18
121.6
117
795.6
767.4

2.5
0 - 2.5 0 - 12.5
41.9
94.4
1185
518.6

6.5
0 - 1.5
1.5 - 6.5
21.1
40.1
169.9
331.6

26

 -2-2روش انجام مطالعه
در این مطالعه بهمنظور انجام مدلسازی و تعییین پهنیههای
سیلگیر رودخانههای معرفیشده ،از مدل هیدرولیکی HEC-
 ،RASنرمافییزار  ArcGISبییه همییراه افزونییه الحییاقی HEC-
 GeoRASدر این نرمافیزار اسیتفاده شید .مزییت اسیتفاده از
نرمافییزار  ArcGISدر مدلسییازی هیییدرولیک رودخانییهها،
پتانسیل باالی آن برای به دست آوردن اطالعیات توپیوگرافی
مربوط به مقاطع با دقت بسیار بیاال بیر اسیاس میدل رقیومی
زمییین اسییت ) .(Miraki et al. 2020افزونییهای از نرمافییزار
 ArcGISکه در این تحقیق مورداسیتفاده قرارگرفتیه ،افزونیه
 HEC-GEO-RASاست .از این افزونه میتوان برای استخراج
مقییاطع عرضییی رودخانییه قبییل از مدلسییازی هیییدرولیکی و
همچنییین ترسیییم پهنییههای سیییالب بییر روی نقشییههای
میاهوارهای پییس از مدلسییازی هییدرولیکی اسییتفاده کییرد.
نرمافزار  HEC-RASتوانیایی مدلسیازی هییدرولیکی کامیل
شییبکهها ،کانالهییا و رودخانییههای شییاخهای یییا تکییی را دارا
میباشیید .از قابلیتهییای اییین نرمافییزار میتییوان بییه آنییالیز
جریانهای مانیدگار و غیرمانیدگار ،جریانهیای زیربحرانیی و
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2 - 26
127.2
2388.6

0-2
134
2430.2

)River Length (km
)Interval Length (km
)2-Yr Discharge (m3/s
)50-Yr Discharge (m3/s

فوقبحرانی ،طراحی کالورت ،قابلیت شبیهسازی انتقال رسوب
و میواردی از ایین قبییل اشیاره کیرد (Daneshfaraz et al.
) .2020با توجیه بیه توانیایی اثباتشیده ایین نرمافیزار بیرای
مدلسازی هیدرولیک رودخانهها توسیط محققیین مختلیف و
همچنین هماهنگی و ارتباط آن با نرمافزار  ArcGISاز طریق
افزونه  HEC-GeoRASدر این پژوهش از این نرمافزار جهیت
مدلسازی هیدرولیکی استفاده شد.
 -1-2-2روند انجام مدلسازی هیدرولیکی

در این مطالعه ابتدا با اسیتفاده از افزونیه  HEC-GeoRASدر
نرمافزار  Arc GISو با کمک تصاویر میاهوارهای ،الییه خطیی
مسیر رودخانه تهیه شد .ایین الییه عیالوه بیر تعییین مسییر
رودخانه ،بهمنظور تعییین جهیت جرییان رودخانیه و تعییین
محدوده قرارگیری مقیاطع عرضیی مختلیف در طیول مسییر
رودخانه مورداستفاده قرار میگیرد .در ادامه بهمنظور تعییین
سواحل چپ و راست رودخانه ،الیه سواحل رودخانه بهصورت
خطی بر روی تصاویر ماهوارهای ترسییم گردییده اسیت .ایین
الیییه بییهمنظور مشییخص کییردن ابعییاد هیییدرولیکی جریییان
مورداستفاده قرار میگیرد .در گام بعد نقشههای مدل رقیومی
Environment and Water Engineering
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ارتفاعی با دقت  12/5×12/5 mاز سایت  Earth Dataتهییه
شده اسیت ) .(Earth Data 2020سیپس بیا اسیتفاده از ایین
نقشهها و به کمک قابلیتهای نرمافیزار  Arc GISفاییل TIN
از محدوده قرارگیری رودخانه ساخته شده اسیت .فاییل TIN
ساخته شیده دربرگیرنیده اطالعیات رقیومی زمیین بیهمنظور
استخراج مقاطع عرضی مختلف از مسیر رودخانه است.

شکل  – 1الف) الیههای خطی ترسم شده برای مسیر رودخانه
(خط قرمزرنگ) و سواحل چپ و راست (خطوط آبیرنگ) و ب)
فایل  TINساخته شده برای رودخانه ماشکیل (بهعنوان نمونه)
Fig. 1 a) Linear layers was drawn for river route (red
Line) and left and wright river banks (blue Lines) and
)b) created TIN file for Mashkil River (as a sample

در شکل ( )1الیههای ترسیمشده و فایل  TINساخته شده
بهعنوان نمونه برای رودخانه ماشکیل آورده شدهاند .در گام
بعد مقاطع عرضی متعدد به فاصله  50 mاز هم (بهطور مثال
برای رودخانه ماشکیل تعداد  520عدد مقطع عرضی) در
جهت عمود بر مسیر جریان رودخانه ترسیم شده و با کمک
محیطزیست و مهندسی آب
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اطالعات رقومی فایل  TINپروفیل هر مقطع عرضی توسط
افزونه  HEC-GeoRASترسیم شده است (شکل  .)2پس از
تعیین پروفیل مقاطع عرضی ،اطالعات مقاطع مختلف جهت
انجام مدلسازی هیدرولیکی نحوه پخش سیالب به مدل
 HEC-RASانتقال داده شده است .در این مطالعه برای انجام
مدلسازی هیدرولیکی از مقادیر دبی با دورههای بازگشت 2
سال و  50 yrاستفاده شد بهمنظور برآورد دبی سیالبی با
دورههای بازگشت موردنظر از آمار دبی حداکثر ساالنه ارائه
شده توسط سامانه ارائه آمار و گزارش شرکت مدیریت منابع
(Iran Water Resources Management
آب ایران
) Company, 2020که بر مبنای اطالعات شرکت آب
منطقهای استان سیستان و بلوچستان میباشند استفاده شد.
بدین منظور با استفاده از نرمافزار  Hyfran Plusبا برازش
توزیع آماری پیرسون تیپ  3به آمار دبی ،توزیع فراوانی
سیالب و درنتیجه مقادیر سیالب با دورههای بازگشت
مختلف محاسبه شده است .در جدول ( )1مقادیر این دبیها
در هر یک از رودخانههای مطالعاتی ذکر شده است.
یکی دیگیر از پارامترهیای موردنییاز بیرای انجیام مدلسیازی
هیییدرولیکی ضییریب زبییری رودخانییه اسییت .در مطالعییه
حاضر بیهمنظور تعییین ایین ضیریب از ضیابطه شیماره 688
دفتیییر اسیییتانداردهای فنیییی ،مهندسیییی آب و آبفیییا وزارت
نیرو بیا عنیوان راهنمیای تعییین ضیریب زبیری هییدرولیکی
رودخانییهها اسییتفاده شیید (Iran’s Ministry of Energy
) .2016بییدین منظییور روش جییداول تجربییی چییاو کییه در
این نشیریه ارائیه شیده مورداسیتفاده قیرار گرفتیه اسیت .بیر
اسیییاس ایییین روش ،بیییا توجیییه بیییه اینکیییه رودخانیییههای
مطالعیاتی در دسییته رودخانییههای بییزرک کییه عییرض بییاالیی
در تییراز حییداکثر سییطح آزاد آنهییا بیشتییر از  33 mاسییت
قرار میگیرند و همچنیین بیا توجیه بیه مقطیع نیامنظم ایین
رودخانییهها مقییدار ضییریب زبییری برابییر  0/1انتخییاب شییده
اسییت .ازآنجاییکییه تعیییین ضییریب زبییری همییواره بییا عییدم
قطعیتهیییای زییییادی همیییراه اسیییت ،بیییا انجیییام آنیییالیز
حساسیییت ،مقییدار حساسیییت پارامترهییای جریییان نسییبت
به ضیریب زبیری ،ارزییابی شیده اسیت .بیدین منظیور میدل
رودخانییه ماشییکیل در شییرایط سیییالب بییا دوره بازگشییت yr
 50در نظییر گرفتیییه شیییده و ضیییریب زبیییری بهصیییورت
تغییییرات افزایشییی و کاهشییی ( )%15در مییدل منظییور
شده است.

Environment and Water Engineering
Vol. 8, No. 2, 2021

461

پهنهبندی و تحلیل سیالبهای دو و پنجاه ساله

شکل  -2نمونهای از مقاطع عرضی استخراجشده توسط افزونه  HEC-Geo-RASدر بخشی از رودخانه ماشکیل
Fig. 2 Example of exploited cross section by HEC-GeoRAS extension in a part of Mashkil river

جدول  -2تغییرات پارامترهای هیدرولیکی با تغییر ضریب زبری به همراه مقادیر حساسیت نسبی (رودخانه ماشکیل – سیالب )50 yr
Table 2 Changes of hydraulic parameters with changes in roughness coefficient along with the amount of
)relative sensitivity (Mashkil river-50-year flood
Percentage of changes in hydraulic parameters
Ratio of roughness
Mean velocity
Flow cross section
Wetted perimeter
coefficient changes
)Depth (m
)(m/s
)(m2
)(m
0.85
11.9
-9.7
-4.5
-4.1
0.9
7.4
-6.4
-2.9
-2.5
0.95
3.5
-3.1
-1.4
-1.2
1
0
0
0
0
1.05
-3.3
3.1
1.4
1.2
1.1
-6.3
6.2
2.8
2.3
1.15
-9.2
9.2
4.1
3.3
relative sensitivity
-0.68
0.61
0.28
0.21
)(Sr

Flow cross-section
Depth
Mean Velocity
Wetted Perimeter

10

5

0

-5

-10
1.15

1.10

1.05

1.00

0.95

0.90

)Changes in hydrulic parameters (%

15

0.85

Changes in roughness coefficient

شکل  -3درصد تغییرات پارامترهای هیدرولیکی با تغییرات ضریب
زبری
Fig. 3 The percentage variations in hydraulic
parameters with changes in roughness coefficien
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در این پژوهش بهمنظور نمایش تغییرات ذکرشده در ضیریب
زبری از پارامتر نسبت تغییرات ضریب زبری استفاده شد کیه
بیانگر حاصل تقسیم ضریب زبری تغییر دادهشده بیه ضیریب
زبری اولیه است .سپس با اجیرای میدل درصید تغیییر دیگیر
متغیرهای جریان مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این راستا
تغییرات متوسط سرعت جریان ،متوسط سطح مقطع جریان،
متوسییط ارتفییاع آب و متوسییط پیرامییون مرطییوب بییه ازای
تغییرات ضریب زبری محاسبه شده است که نتایج حاصله در
جدول ( )2و شکل ( )3ارائه شده است.
همچنین بهمنظور محاسبه حساسیت نسبی پارامترهای
مختلف نسبت به ضریب زبری از رابطه ( )1استفاده شد
).(Mostafazadeh et al. 2018
()1

O2 − O1  P 
 
P2 − P1  O 

= Sr
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که Sr ،ضریب حساسیت نسبی بوده که بیانگر میزان تغییر در
خروجی مدل به ازای تغییر یک درصدی در پارامتر ورودی
است .پارامتر  Oمیانگین مقادیر خروجی مدل ( O1و  )O2و
پارامتر  Pمیانگین مقادیر ورودی مدل ( P1و  )P2هستند.
هرچقدر مقدار محاسباتی  Srبیشتر باشد ،بیانگر حساسیت
بیشتر پارامتر موردبررسی به ضریب زبری است .مقادیر
محاسبه شده برای این پارامتر نیز در جدول ( )2نمایش داده
شده است.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )2و شکل (،)3
مشخص است که پارامترهای مختلف هیدرولیکی نسبت به
تغییر ضریب زبری رودخانه از حساسیت کمی برخوردار
هستند .توجه به مقادیر پارامتر  Srنشان میدهد که متوسط
سرعت جریان و سطح مقطع جریان حساسیت بیشتری
نسبت به تغییر ضریب زبری داشتهاند اما بااینوجود تغییرات
آنها بسیار کم و قابلقبول است.
در نهایت برای اجرای مدل هیدرولیکی در نرمافزار
 RASنیاز به تعیین شرایط مرزی رودخانه است .بدین منظور
اگر در بازه مطالعاتی ،جریان زیربحرانی باشد ،شرط مرزی در
پائیندست ،اگر جریان فوق بحرانی باشد ،شرط مرزی در
باالدست و چنانچه رژیم مختلط وجود داشته باشد (شرایط
ترکیبی) ،شرط مرزی هم در باالدست و هم در پائیندست
باید مشخص شود .در مدل  HEC-RASبرای تعریف شرایط
مرزی گزینههای مختلفی وجود دارد که شامل شیب (عمق)
نرمال ،سطح آب مشخص ،عمق بحرانی و منحنی دبی – اشل
میشوند ) .(Miraki et al. 2020در این مطالعه به دلیل
تغییرات شیب در طول مسیر و امکان تشکیل جهش
هیدرولیکی ،شرایط ترکیبی به مدل معرفی شده است .در
این راستا با توجه به اطالعات موجود ،از شیب نرمال در مرز
باالدست و پاییندست استفاده شده است .بهمنظور تعیین
شیب نرمال ،ابتدا متوسط شیب بستر رودخانه در طول چند
مقطع ابتدایی در باالدست و همچنین چند مقطع انتهایی در
پاییندست بهدستآمده و بهعنوان شیب اولیه به مدل معرفی
میشود ) .(Amini et al. 2021پس از اجرای مدل و به دست
آمدن شیبهای خط انرژی در مقاطع فوق ،این میانگین با
شیب ورودی اولیه مورد مقایسه قرار میگیرد .درصورتیکه
هر دو یکسان باشند شیب ورودی معیار محاسبه بوده و در
صورت مغایرت ،میانگین شیبهای خط انرژی در مقاطع فوق
بهعنوان شیب ورودی به مدل معرفی میشود و این فرآیند تا
HEC-
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ثابت شدن شیب ورودی ادامه مییابد .بدین ترتیب نتایج
مدل تغییری نکرده و قابل استناد خواهند بود.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3تعیین تغییرات پهنه سیل در مقاطع عرضی
بعییید از انجیییام مدلسیییازی هییییدرولیکی بیییا اسیییتفاده از
نرمافییییزار  HEC-RASدر هییییر یییییک از رودخانییییههای
موردمطالعییه ،پهنییه سیییل بییا دوره بازگشییت مییوردنظر در
مقیییاطع عرضیییی مختلیییف برداشیییت شیییده از رودخانیییه
مشییخص شییده اسییت .در شییکل ( )4نمونییههایی از تغییییرات
پهنییه سیییل بییا دوره بازگشییت  50 yrدر مقییاطع عرضییی
اسییتخراج شییده از رودخانییه ماشییکیل نمییایش داده شییده
اسیییت .خروجیهیییای نمیییایش داده شیییده در شیییکل ()4
بیییانگر عییرض و عمییق پهنییه سیییالب در مقییاطع عرضییی
اسییتخراج شییده هسییتند و از آنهییا میتییوان بییرای تعیییین
نقشییههای پهنهبنییدی سیییالب رودخانییههای موردمطالعییه
استفاده کرد.
 -2-3پهنهبندی سیالب
بیییهمنظور تعییییین پهنیییههای سییییلگیر رودخانیییههای
مطالعاتی ،پیس از مشیخص شیدن وضیعیت پخیش سییالب
در مقیییاطع عرضیییی مختلیییف برداشیییت شیییده از مسییییر
رودخانیییهها ،اطالعیییات مدلسیییازی جرییییان از نرمافیییزار
 HEC-RASبیییه نرمافیییزار  ArcGISمنتقیییل شیییده و بیییه
کمیییک افزونیییه  HEC-GeoRASپهنیییههای سییییالب بیییه
تفکیییک هییر رودخانییه بییرای دورههییای بازگشییت  2و 50 yr
بر روی نقشیههای میاهوارهای آنهیا ترسییم شیده اسیت .در
شیییکل ( )5نتیییایج بهدسیییتآمده بیییرای رودخانیییههای
موردمطالعییه ارائییه شییده اسییت .در نقشییههای ارائییه شییده در
شییکل ( ،)5عییددهای پیرامییون هییر نقشییه مختصییات در
سیسییتم  UTMرا نشییان میدهنیید .اییین نقشییهها میتواننیید
بییهعنوان نقشییههای مبنییا بییرای مییدیریت و بهرهبییرداری از
سواحل رودخانیه و همچنیین طراحیی سیازههای میرتبط بیا
مهندسییی رودخانییه مورداسییتفاده قییرار گیرنیید .در اییین
راسییتا پیشیینهاد میگییردد کییه از ایجییاد کییاربری در نییواحی
سیلگیر این رودخانیهها پرهییز گیردد .امیا در صیورت لیزوم
اسییییتفاده از اراضییییی سیییییلگیر حاشیییییه رودخانییییه ،از
روشهییای سییاماندهی رودخانییه و کنتییرل سیییالب مثییل
خاکریز طیولی ،دییوار سییلبند ،آبشیکن و غییره اسیتفاده
شود.
Environment and Water Engineering
Vol. 8, No. 2, 2021

463

پهنهبندی و تحلیل سیالبهای دو و پنجاه ساله

شکل  - 4چند نمونه از مدلسازی پهنه سیل با دوره بازگشت  50 yrدر مقاطع عرضی مختلف رودخانه ماشکیل
Fig. 4 Examples of flood zone modeling with a return period of 50 years in various cross-section of the Mashkil
River

شکل  -5نقشههای پهنهبندی سیالب با دورههای بازگشت  2ساله و  50 yrدر رودخانههای :الف) ماشکیل ،ب) سورین ،ج) گزو ،و د)
بیرآبان
Fig. 5 Flood zoning map for 2 and 50 yr return periods at rivers of: Mashkil, b) Surin, c) Gazu, and d) Birabam
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 -3-3محاسبه پارامترهای هیدرولیکی با دورههای
بازگشت  2و 50 yr
در این قسمت پارامترهای مختلف هیدرولیکی تحت
سیالبهای با دوره بازگشت  2و  50 yrبرای هریک از
رودخانههای محدوده طرح محاسبه و در جدول ( )3ارائه
شده است .این پارامترها شامل سرعت جریان ،سطح مقطع
جریان ،ماکزیمم عمق آب و پیرامون مرطوب میشوند که در
کنار تغییرات دبی رودخانه مورد مقایسه قرارگرفتهاند .مقادیر
همه این پارامترها بهصورت متوسط در طول مسیر رودخانه
محاسبه شد.
مطابق با مطالعه ) Wolman (1955دبی با دوره بازگشت
حدود  2 yrبیانگر دبی غالب رودخانه است .دبی غالب
مقداری از دبی است که ویژگیهای شکل مقاطع عرضی و
پالن یک رودخانه را تعیین مینماید .به کمک جدول ( )3با
مقایسه مقادیر پارامترهای مختلف در وضعیت سیالب با دوره
بازگشت  2 yrمیتوان به نتایجی که در ادامه ارائه میشوند
دست یافت .رودخانه ماشکیل در بین رودخانههای
موردمطالعه بیشترین مقدار دبی غالب را دارد .همچنین
پارامترهای سطح مقطع جریان ،ماکزیمم عمق آب و پیرامون
مرطوب در این رودخانه از بقیه رودخانهها بیشتر است.
رودخانه بیرآبان ،بعد از رودخانه ماشکیل دارای بیشترین

مقادیر پارامترهای دبی غالب ،سطح مقطع جریان ،ماکزیمم
عمق آب و پیرامون مرطوب است .رودخانه گزو دارای بیش-
ترین مقدار سرعت متوسط جریان بین رودخانههای مطالعاتی
بوده اما پارامترهای سطح مقطع جریان ،ماکزیمم عمق آب و
پیرامون مرطوب در آن از بقیه رودخانهها کمتر است.
رودخانه سورین دارای کمترین مقدار دبی غالب و همچنین
کمترین مقدار سرعت متوسط جریان بوده و بعد از رودخانه
گزو کمترین مقدار پارامترهای سطح مقطع جریان ،ماکزیمم
عمق آب و پیرامون مرطوب را دارد .بدین ترتیب میتوان
نتیجه گرفت که رودخانه ماشکیل و بعدازآن رودخانه بیرآبان
در شرایط دبی غالب دارای بیشترین عمق بوده و اراضی
بیشتری را در اطراف خود اشغال میکنند .در رودخانه گزو
بهخاطر سرعت بیشتر جریان ،مسئله فرسایش و رسوب
دارای اهمیت بیشتری بوده و در صورت احداث سازههای
هیدرولیکی در بستر این رودخانه ،مقدار نیروهای
هیدرودینامیکی در واحد سطح وارد از طرف جریان در این
رودخانه بیشتر خواهد بود .اما مقدار عمق و پخششدگی
جریان در این رودخانه کمتر است .رودخانه سورین بهخاطر
سرعت کمتر جریان قابلیت فرسایش و انتقال رسوب
ضعیفتری را دارد .همچنین عمق و پخش سیالب آن نسبت
به رودخانههای ماشکیل و بیرآبان کمتر است.

جدول  -3تغییرات پارامترهای هیدرولیکی برای سیالبهای  2و  50 yrدر رودخانههای موردمطالعه
Table 3 Hydraulic parameters changes for 2 and 50 yr flood in studied river
Flood return
Discharge
Velocity
Flow CrossMaximum water
Wetted perimeter
period
)(m3/s
)(m/s
)section (m2
)depth (m
)(m
265.96

4.49

570.89

0.48

127.96

2 yr

764.77

9.71

3292.57

0.83

2393.22

50 yr

114.67

3.32

198.68

0.42

35.72

2 yr

266.5

5.65

662.46

0.77

294.28

50 yr

109.63

1.76

105.01

0.97

41.9

2 yr

490.52

4.57

822.25

1.93

1185

50 yr

167.67

3.52

235.49

0.66

100.43

2 yr

411.67

5.82

937.19

0.7

583.15

50 yr

مطابق با نتایج جدول ( )3در وضعیت سیالب با دوره
بازگشت  ،50 yrرودخانه ماشکیل همانند وضعیت سیالب
 2 yrدارای بیشترین مقادیر دبی غالب ،سطح مقطع جریان،
ماکزیمم عمق آب و پیرامون مرطوب است .رودخانه گزو بعد
از رودخانه ماشکیل دارای بیشترین مقدار دبی غالب بوده و
سرعت جریان آن از همه رودخانههای مطالعاتی بیشتر است.
محیطزیست و مهندسی آب
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River
name
Mashkil

Surin
Gezu

Biraban

همچنین با وجود اینکه این رودخانه در وضعیت سیالب yr
 2دارای کمترین مقدار پارامتر پیرامون مرطوب بود در
وضعیت سیالب  50 yrبعد از رودخانه ماشکیل بیشترین
مقدار این پارامتر را داراست .رودخانههای سورین و بیرآبان
در مقایسه با رودخانههای ماشکیل و گزو تغییرات به نسبت
کمتری را در مقدار دبی و سایر پارامترهای هیدرولیکی
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جریان داشتهاند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بهطورکلی
در بین رودخانههای موردمطالعه ،مخاطرات سیالب 50 yr
در رودخانههای ماشکیل و گزو بیشتر است .در جدول ()4

نسبت تغییرات پارامترهای هیدرولیکی مختلف با تغییر دوره
بازگشت سیالب برای کلیه رودخانههای مطالعه شده آورده
شده است.

جدول  – 4نسبت تغییرات پارامترهای هیدرولیکی مختلف با تغییر دوره بازگشت سیالب از  2سال به  50سال
Table 4 the ratio of hydraulic parameters changes due to the change in flood return periods from 2 to 50 year
Flow CrossMaximum water
River name
Discharge
Velocity
Wetted perimeter
section
depth
Mashkil
18.7
1.7
5.8
2.2
2.9
2.3

1.7

3.3

1.8

8.2

4.5
2.5

2.6
1.7

7.8
4

2
1.1

28.3
5.8

مطابق با نتایج این جدول ،با تغییر دوره بازگشت سیالب از 2
سال به  50سال دبی رودخانهها بین  5/8تا  28/3برابر
افزایش یافته است .در مورد پارامترهای سرعت جریان و
سطح مقطع جریان که در ارتباط با دبی رودخانه هستند،
سرعت جریان بین  1/1تا  2برابر و سطح مقطع جریان بین
 3/3تا  7/8برابر افزایش یافتهاند .بنابراین تغییر دبی تأثیر
بیشتری بر تغییر سطح مقطع جریان داشته است .همچنین
در مورد دو پارامتر ماکزیمم عمق آب و پیرامون مرطوب که
در ارتباط با سطح مقطع جریان هستند ،ماکزیمم عمق آب
بین  1/7تا  2/6برابر و پیرامون مرطوب بین  2/3تا  4/5برابر
افزایش یافتهاند .بنابراین در این مورد تغییرات پیرامون
مرطوب بیشتر بوده است .ازآنجاییکه پارامتر پیرامون
مرطوب بیانگر اراضی تحت پوشش سیل است ،میتوان نتیجه
گرفت که در همه رودخانههای موردمطالعه افزایش
قابلمالحظه دبی  50ساله نسبت به دبی  2ساله بیشترین
تأثیر را بر روی مساحت اراضی قرار گرفته در زیر سیل دارد.

Surin
Gazu
Biraban

 -1در این پژوهش ،نقشههای پهنهبندی سیالب با دورههای
بازگشت  2و  50 yrسال در رودخانههای موردمطالعه تهیه
شد.
 -2در شرایط دبی غالب (دبی با دوره بازگشت  )2 yrدر بین
رودخانههای موردمطالعه ،رودخانه ماشکیل و بعد از آن
رودخانه بیرآبان دارای بیشترین مقدار عمق بوده و اراضی
بیشتری را در اطراف خود اشغال میکنند .همچنین رودخانه
گزو دارای بیشترین مقدار سرعت متوسط سیالب است.
 -3در شرایط دبی با دوره بازگشت  50 yrرودخانههای
ماشکیل و گزو در بین رودخانههای موردمطالعه دارای قابلیت
سیلخیزی بیشتری بودند.
 -4افزایش دبی ناشی از افزایش دوره بازگشت سیالب ،در
همه رودخانههای موردمطالعه ،تأثیر بیشتری را روی حجم
سیالب و مقدار گسترش آن در دشت سیالبی داشت.
بنابراین ،توجه به قابلیت سیلگیری اراضی مجاور رودخانه و
تبعات ناشی از آن ،در مدیریت سیالب و انتخاب روش
مناسب ساماندهی این رودخانهها بسیار حائز اهمیت است.

این قضیه با توجه به اهمیت استراتژیک رودخانههای مرزی
مطالعاتی و در نظر گرفتن این موضوع که اراضی حاشیه این
رودخانهها در حال حاضر فاقد کاربری هستند ،بیانگر اهمیت
توجه به نقشههای پهنهبندی سیالب ارائه شده بهمنظور
احداث هرگونه سازه و یا ایجاد کاربری در مجاورت رودخانه
میباشد.

دادهها حسب درخواست ،از طرف نویسنده مسئول قابل ارسال
است.

-4نتیجهگیری

تضاد منافع نویسندگان

با توجه به اهمیت ویژهی رودخانههای مرزی و نقش
استراتژیک آنها ،در این پژوهش چهار رودخانه مرزی واقع
در استان سیستان و بلوچستان با نامهای ماشکیل ،سورین،
گزو و بیرآبان به لحاظ هیدرولیکی موردمطالعه قرار گرفتند.
نتایج حاصل بهشرح زیر هستند:
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

دسترسی به دادهها

نویسندگان این مقاله اعالم میدارند که ،هیچگونه تضاد منافعی در
رابطه با نویسندگی و یا انتشار این مقاله ندارند.
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