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تعیین سطوح سیل گیر با بهره گیری از سیستم مدلسازی حوضه آبخیز ()WMS
(مطالعهی موردی :حوزهی آبخیز امامه)
ابوالقاسم گورابی* ،استادیار ژئومورفولوژي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
نفیسه اشتری ،کارشناسی ارشد مخاطرات انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
سیالبها یکی از مخاطرات طبیعی مخرب براي جوامع بشري محسوب میگردند .در این پژوهش پهنههاي
سیلگیر حوضهي آبخیز امامه در شمال تهران با تهیهي آب نمودها و تخمین پارامترهاي هیدرولوژیکی با
استفاده از سیستم مدلسازي حوضههاي آبخیز ( )WMSمشخص شدهاند .از دادههاي رقومی ارتفاعی با دقت
 10متر و ساعتی بارش و دبی ساعتی جهت ترسیم مقاطع عرضی ( ،)20استخراج انواع هیدروگرافها و
پهنهبندي سطوح سیلگیر و شناسایی محدودههاي احتمالی خطر سیل در نواحی روستایی پیرامون کانالهاي
حوضه در قالب انواع مدلهاي هیدرولوژیکی موجود در نرمافزار  1WMSاستفاده شدهاند .بررسیها نشان
میدهد که بیشترین گسترش پهنههاي سیالب احتمالی در روستاي امامه باال (مساحت  0/087کیلومترمربع)،
روستاي امامه پایین (مساحت  0/045کیلومترمربع) ،روستاي کلوگان (مساحت  0/027کیلومترمربع) قرار دارد.
بررسی مقاطع سیالب در روستاي امامه باال مقاطع ( 9و  ،)10مقطع  11در روستاي امامه پایین ،مقاطع (،17
 19 ،18و  )20در روستاي کلوگان بیانگر برابري عمق سطح بحرانی آب و سطح فعلی آب در این مناطق است.

واژههای کلیدی
حوزهي امامه ،هیدروگراف واحد ،مدل .HEC-1 ،HEC-RAS
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سیل یکی از عمدهترین مسائل جوامع بشري و محیط زیستی و از عوامل بازدارندهي برنامههاي توسعه به
شمار میآید .وقوع این پدیده در هر منطقه بستگی به واکنشهاي هیدرولوژیکی و ویژگیهاي اقلیمی،
زمینشناسی و ژئومورفولوژیکی نواحی باالدست حوضهي مرتبط با آن است .با توجه به افزایش جمعیت و نیز
گسترش فعالیتهاي انسانی در حوضههاي آبخیز ازیکطرف و واقعیت تغییرات اقلیمی و تشدید بارشها از
طرف دیگر که احتمال وقوع رخدادهاي سیل میتواند موجب خسارات جبرانناپذیري به جوامع انسانی گردد.
در زمینهي پهنهبندي و تعیین سطوح سیالبی در ایران و جهان مطالعاتی صورت پذیرفته است ازجمله:
بهمنظورکارایی مدل  HEC_HMSدر شبیهسازي هیدروگراف سیالب در حوضهي آبخیز چهل گزي کریمی و
همکاران ( 7 )1390واقعهي بارش ،رواناب را استخراج کرده میانگین مربعات خطا ( )RMSEنشان داد که
روش  SCSنسبت به روش کالرک و اشنایدر کارایی بهتري دارد .جهت مدلسازي جریان سیالب رضاییمقدم
و همکاران ( )1390شاخصهاي تأثیرگذاري در سیلخیزي حوزهي آبخیز رودخانهي جاجرود را مشخص
کردند و با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و روش  enterدر نرمافزار  GISمدل سیالبی حوزهي آبخیز
جاجرود را تدوین کردند .بهمنظور شناسایی نواحی با بیشترین ظرفیت تولید رواناب سیل در حوزهي فرحزاد
قنواتی و همکاران ( )1390الیههاي اطالعاتی مربوط به شاخصهاي  ،NDVIتراکم زهکشی ،فاصله از آبراهه،
بارش ،انحناي پروفیل و پالنی متریک ،شیب لندفرمها ،کاربري اراضی و لیتولوژي را با استفاده از مدل فرآیند
تحلیل سلسلهمراتبی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان میدهد که پهنهبندي خطر سیلخیزي نواحی با
خطر بسیار باال در بخشهاي شمالی و باالدست حوضه واقع گردیدهاند .بهمنظور برآورد هیدروگراف واحد
مصنوعی با استفاده از تحلیل منطقهاي سیالب و پارامترهاي ژئومورفولوژیکی چپی و همکاران ( )1390در دو
حوزهي آبخیز کانی سواران و مارنج در جنوب شرقی شهرستان سنندج ،هیدروگرافهاي  1و  2ساعته را با
استفاده از دادههاي دبی حداکثر سیل دادههاي زمانی دبی سیالب برآوردي و مشاهدهاي بر اساس ضریب ناش
 ساتکلیف و ابعاد هیدروگراف واحد مصنوعی بر اساس خطاهاي مطلق و بایاس مورد ارزیابی و صحت سنجیقرار دادند .نتایج نشان داد که مدلهاي رگرسیونی چندجملهاي داراي بیشترین ضریب تبیین براي محاسبهي
پارامترهاي هیدروگراف واحد مصنوعی بودهاند؛ لذا کارایی خوبی در تهیهي هیدروگرافهاي  1و  2ساعته
دارند بهمنظور برآورد رواناب سطحی شهر رشت افشاري آزاد و پورکی ( )1391با استفاده از اطالعات  TINو
نقشههاي کاربري اراضی عمق رواناب و حجم سیالب زیرحوضههاي  17گانه با دورهي بازگشتهاي مختلف از
روش  SCSو استداللی محاسبه کردند .نتایج نشان داد نقش  CNو پوشش گیاهی در شدت نفوذ از بقیهي
متغیرها بیشتر است .بهمنظور ارائهي روشی براي پهنهبندي پتانسیل سیلخیزي در حوزهي آبخیز اخترآباد
ملکیان و همکاران ( )1391عوامل مؤثر چون سنگشناسی ،نفوذپذیري ،تراکم شبکه زهکشی ،زمان تمرکز،
شیب ،گروه هیدرولوژي خاک ،کاربري اراضی ،بارش و فاصله از آبراهه را با استفاده از فرآیند سلسلهمراتب
فازي مدلسازي کردند .نتایج تحلیل ناحیهاي که حاصل همپوشانی نقشهي نهایی با نقشههاي هر یک از
عوامل مؤثر بر سیلخیزي است بیان میدارد که مناطق با پتانسیل سیلخیزي زیاد در پهنههایی با شیب بیش
از  60درصد و بارش بین  400-300میلیمتر قرار دارند.
بهمنظور شناسایی مناطق مؤثر بر دبی اوج سیالب در حوزهي سد جیرفت سلیمانی ساردو و همکاران
( )1391از نقشهي توپوگرافی ،شبکهي آبراهه ،زمان تأخیر ،زمان تمرکز ،رگبار را از تکنیکهاي  GISو  RSو
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مدل هیدرولوژیکی  HEC-HMSو همچنین از دو شاخص  F%, fجهت آنالیز سیلخیزي استفاده کردند.
نتایج نشان داد که زیر حوزهي  K6با  76درصد رتبهي اول و زیرحوضهي هنجان با  74درصد در رتبهي دوم
سیلخیزي قرار دارند .همچنین میزان سیلخیزي از پاییندست حوضه به سمت باالدست افزایش پیدا میکند
و سرشاخهها در مقدار دبی خروجی نقش بهسزایی ایفا میکنند .بهمنظور تبیین وضعیت سیالب در زیر
حوضههاي استان آذربایجان غربی فرجزاده اصل ( )1391از دادههاي سنگشناسی ،شیب ،ضخامت مواد
تراکمی ،ضریب رطوبت و میزان بارش ،درجه حرارت یا برودت و کاربري اراضی استفاده شده است و سپس از
روش استراهلر به طبقهبندي رودخانههاي استان پرداخته شد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که زیرحوضه-
ي زنگمار در خطر سیلپذیري شدید قرار دارد و الزم است تا تدابیري براي کاهش آثار سیل در این منطقه
انجام گیرد .بهمنظور ارزیابی مکانهاي مستعد گسترش سیالب در شهرستانهاي سبزوار ،اسفراین ،جاجرم،
کاشمر ،بردسکن و خلیلآباد دادرسی سبزوار و همکاران ( )1392هفت الیهي اطالعاتی ،شامل واحدهاي
کواترنري ،محدودیتهاي کاربري ،شیب ،نفوذپذیري ،ضخامت آبرفت ،رواناب و ضریب ذخیره مورد
تجزیهوتحلیل قرار دادند و با روش وزندهی و سه مدل آماري منطق بولین ،شاخص همپوشانی و منطق فازي،
به همراه تعدادي از عملگرهاي آنها ،اولویت مناطق مستعد براي پخش سیالب را تعیین کردند .نتایج نشان
داد که مدل فازي با عملگر جمع از کارایی باالتري نسبت به سایر روشها جهت تفکیک و شناسایی نهشتههاي
مناسب پخش سیالب ،برخوردار بوده و بیشترین همپوشانی را با عرصههاي کنترلی دارد .بهمنظور محاسبه
تولید پتانسیل سیلخیزي ثروتی و همکاران ( )1392حوضهي آبخیز سراب دره شهر را با استفاده از نقشهي
کاربري ارضی و نقشهي گروههاي هیدرولوژیکی خاک و بر اساس روش  SCSنقشه شمارهي منحنی ( )CNو
نفوذ ( )Sمحاسبه کردند .نتایج نشان میدهد که  9/1کیلومترمربع داراي پتانسیل سیلخیزي بسیار باال7/8 ،
کیلومترمربع با پتانسیل باال 13،کیلومترمربع با پتانسیل متوسط و  6/6کیلومترمربع نیز داراي پتانسیل کم
است .بهمنظور استفاده و ارزیابی سامانهي پشتیبان تصمیمگیري RSو  GISو اولویتبند نواحی مناسب
پخش سیالب ملکیان و همکاران ( ،)1393منطقهي مناسب براي پخش سیالب در حوضهي آبخیز ایور را بر
اساس چهار معیار اصلی ،هشت زیر معیار و بیست و چهار شاخص انتخاب کردند .درنهایت  5سناریو تهیه و
ارزیابی شد .مقایسهي میانگین مطلوبیت در بین پنج سناریو نشاندهندهي آن است که زیرحوزهي  1در 3
سناریو (ارجحیت نفوذ ،ارجحیت کاربرد آب و برابري تمامی معیارهاي اصلی) داراي میانگین مطلوبیت باالتري
بوده؛ لذا در میان  2زیرحوزه در این سناریوها داراي ارجحیت بیشتري نسبت به دیگر زیرحوضههاست.
بهمنظور شبیهسازي واحدهاي هیدرولوژیکی حوزهي همدان -بهار نوذري و همکاران ( )1393شاخصهاي
سیلخیزي و نقشهي تغییرات این شاخصها را در زیر حوضهها با استفاده از نرمافزار سامانهي اطالعات
جغرافیایی  ArcGISو مدل هیدرولوژیکی  HEC-HMSشبیهسازي کردند .نتایج نشان داد که زیرحوضهي
بهادربیگ بیشترین و زیرحوضهي قرهآغاج کمترین سهم را در دبی اوج سیالب حوضه دارند .همچنین
زیرحوضههایی که مساحت یا رواناب بیشتري دارند ،لزوماً تأثیر بیشتري بر اوج سیل خروجی حوضه ندارند.
بهمنظور انتخاب بهترین روش از میان روشهاي برآورد زمان تمرکز در حوزهي آبخیز آتشگاه میرزایی و رئوف
( )1393مقادیر زمان تمرکز حوضه با استفاده از  14معادلهي تجربی و روش  SCSدر نرمافزارهاي  WMSو
 HEC-Geo-HMSصورت دادند .نتایج نشان میدهد که مساحت ،نقش بهسزایی را در برآورد مناسب زمان
تمرکز ایفا میکند؛ چنانچه بررسی روابط هات وي ،هیدروگراف -استداللی و ین چاو ،کرپیچ و کالیفرنیا نشان
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میدهد که این روشها جهت محاسبهي زمان تمرکز ،پارامتر مساحت را به کار نمیگیرند .به همین دلیل
مقدار برآورد آنها با مقدار مشاهداتی تفاوت قابلمالحظهاي دارد ،اما در مقابل روابط پاسینی و کرباي با لحاظ
کردن تأثیر پارامتر مساحت ،برآورد نزدیکتري را به مقدار مشاهداتی ارائه داده است .جهت اولویتبندي
زیرحوضههاي واقع در یک حوضهي آبخیز شهري تهران رادمهر و عراقی نژاد ( )1393از روش تحلیل
سلسلهمراتبی براي تعیین ساختار فرآیند تصمیمگیري و برآورد وزن نقشههاي معیار و از مدل تاپسیس فازي
براي رتبهبندي نهایی زیرحوضههاي واقع در حوضهي آبخیز شهري تهران استفاده شده است .نتایج تحلیل
حساسیت نشان داد که زیرحوضهي سه درونشهري در  19سناریو اولویت اول را ازنظر مطالعات کنترل
سیالب کسب کرده است .بهمنظور بررسی شکست سد پلرود در اثر روگذري سیفیزاده و همکاران ()1393
جهت پهنهبندي نقشهي  DEMنقشهي توپوگرافی ،شبکهي نامنظم مثلثی  ،TINالیهي کاربري اراضی،
ضریب مانینگ و تعداد  200مقطع عرضی را با استفاده از روش HEC-RASو مدل  BREACH GUIمورد
ارزیابی قرار دادند .نتایج روندیابی سیالب نشان داد که دبی اوج در مدتزمان  54دقیقه ،از محل سد به آخرین
مقطع رودخانه در  15کیلومتري پاییندست خواهد رسید و از کاهش  62درصدي برخوردار است .استرانی و
گریمالت ( )2014در مطالعهي خود با عنوان کنترل حوضهي آبخیز و تعرضهاي انسانی در ژئومورفولوژي
سیستمهاي دهانهاي مدیترانهاي کوچک تأثیر عواملی مانند خصوصیات حوضه ،دخالتهاي انسانی و سیالبها
را بر روي تغییرات ژئومورفولوژي سیستم بررسی نمودند .مانفردا و همکاران ( )2014در مطالعهاي با عنوان
بررسی استفاده از رویکردهاي جغرافیایی براي تشخیص محدودههاي مستعد سیالب ،از سه رویکرد شامل
شاخص توپوگرافیک ،طبقهبندي دوگانهي خطی و روش هیدروژئومورفیک در رودخانه تیبر ایتالیا استفاده
نمودند .نتایج از مطالعه براي تهیهي نقشههاي خطر سیالب و درجهبندي مخاطره سیل بهکار گرفته شد.
الحسنات ( )2015در مطالعهاي با عنوان ارزیابی سیالبهاي ناگهانی در شهر وادي موسی اردن به بررسی این
سیالبها پرداخته و عالوه بر تعیین بزرگی سیالبهاي احتمالی ،محدودههاي خطر را نیز براي دورهي
بازگشتهاي  75 ،50 ،25و  100سال مشخص نمود .زازو و همکاران ( )2015در مطالعهاي با عنوان تحلیل
مدلسازي سیالب از طریق روشهاي ژئوماتیک ابداعی از مجموعهاي از فنون ژئوماتیک و اطالعاتی و دادههاي
فضایی و ارتفاعی براي بررسی مدلسازي سیالب استفاده نمود و ادعا میکند که تکنیک RC-APPکه در آن
مطالعهي ارائهشده نتایج صحیحتري نسبت به روش  DiDARبه دست میدهد.
شهرستان لواسانات در شمال شرق تهران یکی از مراکز تفریحی براي اوقات فراغت ساکنین شهر تهران
است .حوضهي امامه که یکی از زیر حوضههاي حوضهي جاجرود است ،در این منطقه قرار دارد .هدف از این
پژوهش ،پهنهبندي مناطق مستعد سیلگیر در منطقهي حوضهي آبخیز امامه است که در سالهاي اخیر این
منطقه با سیالبهاي گوناگونی مواجه بوده است و این مطلب اهمیت پهنهبندي خطر و مدیریت و برنامهریزي
منطقه را بهتر نشان میدهد .ارزیابی احتمال وقوع سیل در این حوضه بهعنوان یک نمونه از حوضههاي آبخیز
مشابه میتواند ازیکطرف موجب شناسایی پهنههاي خطر در این حوضه شود و نیز از طرف دیگر به شناخت
عوامل مؤثر در ارزیابی این نوع مخاطرات و کاربرد آنها در سایر مطالعات کمک نماید.
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معرفی منطقهی موردمطالعه
حوضهي آبخیز معرف امامه یکی از زیر حوضههاي آبخیز رودخانه جاجرود و در بخش باالدست سد لتیان با
مساحت حدود  37کیلومترمربع گسترده شده است .ارتفاع آن بین  800متر از سطح دریا در محل خروجی تا
حداکثر  3868متر تغییر مینماید .رودخانهي امامه با راستاي شمال شرقی  -جنوب غربی زهکش اصلی این
حوضه است (شکل .)1

شکل  :1موقعیت زیر حوضهی امامه در حوضهی آبخیز جاجرود

مواد و روشها
با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMباقدرت تفکیک مکانی  10متر ،تصویر ماهوارهاي اقدام به
استخراج خصوصیات فیزیکی حوضه شد (شکل .)2
] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

19

تعیین سطوح سیل گیر با بهره گیری از سیستم مدلسازی حوضه آبخیز...

شکل  :2روششناسی تحقیق

براي تهیهي هیدروگراف واحد  ،SCSزمان تمرکز و زمان تأخیر از مدل  HEC-1استفاده شد .در توضیح
هیدروگراف واحد  SCSالزم است ذکر شود که هیدروگراف واحد  SCSبیبعد و تک اوجی است .این
هیدروگراف نسبت بین آبدهی هیدروگراف واحد در هر زمان  Utو آبدهی هیدروگراف واحد در زمان رسیدن به
اوج Up ،را در برابر نسبت بین زمانهاي آنها  Tزمان رسیدن به آبدهی اوج Tpنشان میدهد .ارتباط بین
آبدهی اوج و زمان رسیدن به این آبدهی در رابطه  1تعیین شده است(علیزاده:)617:1389،
رابطه ()1

A
Tp

Up C

که در آن  Aمساحت حوضه و  Cمقدار ثابتی است که در سیستم  2/08 SIو در سیستم انگلیسی  484است؛
زمان رسیدن به اوج هیدروگراف هم با رابطه  2مشخص میشود(همان:)609 ،

که در آن  Δtتداوم بارندگی مازاد و  tlagزمان تأخیر حوضه است .زمان تأخیر حوضه بهصورت
اختالفزمانی بین مرکز ثقل بارندگی مازاد و زمان رسیدن به اوج هیدروگراف تعریف میشود.
زمان تا خیر 2حوضه مطابق با معادله  SCSمطابق با رابطه  3تعیین میشود(همان:)617 ،
رابطه ()3

 1000 / CN   10  10.7 
L 

) 1900  sqrt (Y


0.8

2- Lag Time
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 :Lبرابر است با طول حوضه  :3CN/که برابر است با حوضه  :Y/درصد شیب حوضه زمان تمرکز حوضه
مطابق با معادله کرپیچ براي جریان سطحی روي زمین بدون پوشش گیاهی مطابق با رابطهي  4تعیین
میشود(همان:)505 ،
رابطه ()4

 L0.77 
m  0.00013   0.385 
S


 :mضریب نوع زمین  :Lطول جریان سطحی : S/متوسط شیب جریان سطحی.
بهمنظور پهنهبندي سیالب و تعیین سطوح عمق و ارتفاع آب از مدل  WMS- HEC-RASاستفاده شد.
بدین منظور مدل مفهومی شبکه شماتیک و فایل هندسی است.
ایجاد مدل مفهومی ،خط مرکزي و قوسهاي کناره :مدل مفهومی شامل تعریف آبراهههاي حوضه،
موقعیت مقاطع عرضی روي آبراههها ،موقعیت کنارهها و جنس زمین است.
مقاطع عرضی :مقاطع عرضی بخش مهمی از مدل مفهومی است و حداقل در هر آبراهه به دو مقطع عرضی
نیاز است .براي استخراج مقاطع عرضی با استفاده از خطوط منحنی میزان نواحی که داراي خطالقعر هستند،
انتخاب شده است.
شبکهي شماتیک :این شبکه نموداري از مدل مفهومی است و یک مدل عددي از مقاطع عرضی را که در
هر آبراهه برآورد شده است و نشان میدهد که در این قسمت مدل مفهومی که شامل موقعیت آبراههها ،خط
مرکزي ،پوششهاي کناره و بافت زمین است بهصورت یک مدل عددي براي مقاطع عرضی تبدیل شده است
(شکل .)3
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شکل  :3شبکهی شماتیک

کاربري زمین :جهت استخراج دادههاي عددي از جدول مانینگ الزم است تا اطالعات کافی از کاربري
زمینههاي داخل حوضه را برآورد کنیم .بدین منظور از نقشهي کاربري استفاده شده و ضرایب مانینگ در
حوضهي امامه استخراج شد (جدول .)1
جدول  :1ضرایب مانینگ برای کاربری ،وضعیت خاک ،وضعیت جریان

نوع کاربری

0/04

0/12

0/08

0/03

0/02

(اکبرپور و همکاران)233 :1387 ،

فایل هندسی :فایل هندسی شامل دادههاي مقاطع عرضی استفادهشده توسط  HEC-RASبهعالوه
دادههاي سهبعدي زمین مرجع شده است .فایل هندسی از شبکهي شماتیک تهیه میشود.
اجراي مدل  HEC-RASنرمافزار  HEC-RASدر طرحهاي مهندسی رودخانه ازجمله تهیهي پروفیل
سطح آب ،تعیین منحنی دبی -اشل در ابتدا و انتهاي بازهها در انهار طبیعی و مصنوعی ،بررسی وضعیت
جریان و پهنهبندي سیل در شرایط مختلف ساماندهی رودخانه مورداستفاده قرار میگیرد (مساعدي و
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مزارع
کشاورزي

باغ

مناطق روستایی

رودخانه

بدون پوشش
گیاهی
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همکاران .)65 :1385 ،اجراي این برنامه شامل تعریف جریان و شرایط مرزي براي آبراههها ،محاسبه عمقهاي
نرمال و جهت موقعیت توزیع جریان براي محاسبهي پروفیلهاي سرعت است .براي تعریف جریان و شرایط
مرزي عدد دبی پیک با توجه به هیدروگراف واحد  SCSبراي سیالب  82/12/22دبی  3/69مترمکعب بر ثانیه
در نظر گرفته شده است .براي محاسبهي عمقهاي نرمال  HEC-RASدر مرزها به شیب باالدست مقدار
 0/20و شیب پاییندست مقدار  0/04اختصاص داده شده است .جهت موقعیت توزیع جریان نیز مختلط در
نظر گرفته شده است .در مرحلهي پایانی مدل براي اجراي تحلیل جریان ماندگار محاسبه شده و نتایج
بهصورت فایل جدا به  WMSاضافه شده و تحلیل نهایی صورت میگیرد .تعداد این نقاط  20نقطه است و این
تعداد بیانگر تعداد مقاطع عرضی است که  HEC-RASبه کمک آن ارتفاعات سطح آب را محاسبه کرده
است .در این مرحله براي دستیابی بهدقت بیشتر براي تولید نقشهي سیالب نقاط پراکنده ارتفاع سطح آب
به همراه خط مرکزي و قوسهاي مقطع عرضی بافاصله  60متري درونیابی شده است.
بحث و نتایج
تعین پهنهي سیل و عمق سیالب مستلزم ترسیم مقاطع و هیدروگراف حوضه است .اطالعات استخراجشده
از هیدروگراف مدل  HEC-1در محیط  WMSزمان تأخیر ،زمان تمرکز ،زمان اوج و حجم سیالب است
(شکل  .)4مطابق با فرمول  SCSزمان تأخیر براي واقعه  1/22 ،82/12/22ساعت محاسبه شده است و زمان
تمرکز  1/02ساعت است زمان اوج نیز از شروع بارش در دقیقه  270رواناب به اوج خود رسیده است .درنهایت
دبی پیک  3/69مترمکعب بر ثانیه برآورد شده است.

مطابق با جدول شمارهي  2مقاطع  9و ( 10شکل  )5در ارتفاع  2395و  2345مسیر روستاي امامه باال
قرار دارند .عمق سطح بحرانی آب و سطح فعلی آب در این مقاطع به ترتیب  7و  1/64متر است که بیانگر
خطر سیلخیزي در روستاي امامه باال است .بدین ترتیب مقاطع  11در روستاي امامه پایین در ارتفاع 2307
متري با  1.97متر عمق بحرانی آب روستاي کلوگان مقاطع  19 ،18 ،17و  20به ترتیب در ارتفاع ،1920
 1831،1872و  1821داراي سطح بحرانی  2/73 ،1/26 ،3/97و  6/47متر است که بیانگر بیشتر شدن سطح
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فعلی آب از سطح بحرانی تخمین شده در این مقاطع است؛ بنابراین مقطع  20در روستاي کلوگان نسبت به
مقاطع دیگر ازلحاظ سیلخیزي در شرایط نامطلوبی قرار دارد.
جدول  :2اطالعات مقاطع عرضی ( 9تا  11و  17تا  )20توسط برنامهی HEC-RAS

نام روستا

شمارهي مقطع

عمق سطح بحرانی آب
(متر)

عمق سطح فعلی آب
(متر)

ارتفاع ساحل چپ و
راست مقطع (متر)

امامه باال

9

7

7

2395

امامه باال

10

1/64

1/64

2345

امامه پایین

11

1/97

1/97

2307

کلوگان

17

3/97

3/97

1920

کلوگان

18

1/26

1/26

1872

کلوگان

19

2/73

2/73

1831

کلوگان

20

6/47

6/96

1821

شکل  :5مقطع شمارهی 10
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با توجه به شکل  6پهنههاي عمق سیالب در  5کالس طبقهبندي شدهاند .کالس اول  1متر (مساحت
 0/06کیلومترمربع) ،کالس دوم  2متر (مساحت  0/09کیلومترمربع) ،کالس سوم  3متر (مساحت 0/07
کیلومترمربع) ،کالس چهارم  4متر (مساحت  0/06کیلومترمربع) ،کالس پنجم  5متر (مساحت 0/01
کیلومترمربع) است .همچنین بیشترین مساحت پهنههاي گسترش عمق سیالب به ترتیب در روستاي امامه
( 0/087کیلومترمربع) ،روستاي امامه پایین ( 0/045کیلومترمربع) ،روستاي کلوگان ( 0/027کیلومترمربع)
قرار دارد.
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شکل  :6نقشهی عمق آب در رویداد 82/12/22

نتیجهگیری
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با توجه به موقعیت حوضهي امامه که در باالدست سد لتیان قرار دارد به دلیل وضعیت توپوگرافی و
کوهستانی بودن این حوضه ،در فصل زمستان از بارشهاي زیادي به شکل برف برخوردار است .بهعالوه ،وجود
بارشهاي بهاري در اثر همرفت ،سبب ذوب شدن برفهاي ذخیرهشدهي فصل زمستان میشود و دبی
رودخانهها آنقدر افزایش مییابد که از بستر اصلی خارج شده و سبب وقوع سیل و درنتیجه به وجود آمدن
خسارات زیادي به مناطق مختلف حوضه میشوند .نتایج مدل  HEC-1و هیدروگراف واحد  SCSبیانگر آن
است که حوضهي امامه جز حوضههاي کشیده قرار میگیرد؛ بنابراین شکل هیدروگرافها حالت کشیده دارد و
باعث میشود تا دبی اوج حوضه کمتر باشد و زمان تخلیهي سیالب بیشتر شود .پهنهبندي خطر سیل با بهره-
گیري از مدل  HEC-RASو  WMSنشان داد که بیشترین مساحت پهنههاي سیالبگیر در مناطق
روستایی مربوط به مقاطع شمارهي  9و  10در روستاي امامه باال ،مقطع  11در روستاي امامه پایین و مقاطع
 18،19 ،17و  20در روستاي کلوگان است .درمجموع مطالعهي انجامشده از دیدگاه شدت سیلخیزي نشان
میدهد که  0/314کیلومترمربع از رودخانه اصلی امامه در معرض پهنههاي سیالبی قرار دارد که از این مقدار
 0/160کیلومترمربع مناطق روستایی امامه باال ،امامه پایین و کلوگان تحت خطر سیالب احتمالی قرار دارد که
الزم است براي مهار سیالب و کاهش شدت سیلخیزي ،بر اساس اولویت اقدامات الزم صورت گیرد.
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