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چکیده
یکی از منابع خطا در شبیهسازی سیل تخمین زبری است .در این مطالعه به کمک نرمافزارهای  GIS ،HEC-RASو
 HEC-GEORASسیل بر روی رودخانههای اترک علیا ،چایلق ،گلیان و بخشی از رودخانه اترک با زبریهای مختلف
شبیهسازی شد و آنالیز حساسیت پارامترهای سیل از قبیل سطح سیلگیر ،عمق و سرعت ،نسبت به تغییر ضریب زبری
برای سیالب با دوره بازگشتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد به عنوان نمونه برای دوره بازگشت
 100ساله به ازای افزایش  10درصدی ضریب زبری ،عمق و سطح سیلگیر هر کدام حدود  1/1درصد افزایش یافته و
سرعت حدود  4درصد کاهش یافته است .همچنین به ازای کاهش 10درصدی ضریب زبری ،تغییرات عمق ،بسیار ناچیز
بوده اما سطح سیلگیر  1/1درصد کاهش یافته و سرعت حدود  8/3درصد افزایش یافته است .همچنین مشخص شد
که پارامتر سرعت جریان به تغییر زبری واکنش بیشتری نسبت به عمق و سطح سیلگیر دارد و عمق جریان کمترین
وابستگی به میزان تغییر ضریب زبری را داشت ،به طوریکه به ازای کاهش ضریب زبری بیش از  10درصد ،تغییرات عمق
بسیار اندک بود .این روند برای همه دوره برگشتها تقریباً مشابه میباشد.
واژههای کلیدی :پهنه بندی سیالب ،روندیابی ،سرعت جریانHEC-RAS ،
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مقدمه

استفاده از دو نرم افزار  HEC-RASو MIKE11

ایران علیرغم اینکه در منطقه خشک جهان واقع
شده است جزو مناطق سیلخیز است و سطح مناطق
سیلخیز کشور حدود  91میلیون هکتار برآورد گردیده
است .بهطوریکه  592شهر 66 ،هزار روستا 2 ،هزار رشته
قنات ،یک میلیون هکتار از اراضی زراعی و بخش
عظیمی از جادههای کشور و تأسیسات صنعتی در
معرض خطر سیلگیری و تخریب قرار دارند (غیور،
 .)1375بنابراین مدیریت سیالب یکی از اقدامات
ضروری در این مناطق است .انجام مطالعات جامع و
برنامهریزی شده جهت پهنهبندی سیالب و تهیهی
نقشههای خطر با دقت مناسب برای شناسایی و دسته-
بندی مناطق پرخطر بر حسب شدت خطرات ناشی از
سیل میتواند مدیران را در مدیریت سیل یاری نماید.
اما همواره این نقشهها دارای عدم قطعیتهای فراوانی
میباشند .یکی از مهمترین منابع عدم قطعیت در این
نقشهها ،برآورد ضریب زبری میباشد .عدم برآورد
صحیح عمق و سرعت سیل ،منجر به تصمیمات اشتباه
در زمینه مدیریت سیل میگردد ،بنابراین بررسی تأثیر
پارامترهای مؤثر در عدم قطعیت ،میتواند در کاهش
این عدم قطعیتها و درک درست تصمیمگیران کمک
شایانی نماید .در ادامه به برخی از تحقیقات صورت
گرفته در این زمینه اشاره شده است.
تحقیقی در مورد شبیهسازی پهنه بندی سیل بر
روی رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC-RAS
برای دور برگشتهای مختلف صورت گرفت .نتایج نشان
داد که مدل  HEC-RASمیتواند جهت مطالعه
خصوصیات هیدرولیکی جریان در رودخانهها و پهنه-
بندی سیالب با دقت باال و هزینه اندک مورد استفاده
قرار گیرد (حسونیزاده و همکاران .)1395 ،در پژوهشی
بر روی سیالبهای رودخانه زرینهرود مشخص گردید
که سیالب با دوره برگشتهای مختلف خطر چندانی را
برای سکونتگاههای شهری و روستایی ایجاد نمیکند،
اما میتواند خسارات زیادی به اراضی کشاورزی وارد
سازد (رضایی مقدم و همکاران .)1395 ،محققین با

بازهای از رودخانه قرهآغاج واقع در استان فارس را مورد
مطالعه قراردادند و عنوان نمودند نتایج نرم افزار HEC-
 RASبه عنوان یک نرم افزار رایگان از نظر دقت نه تنها
تفاوت قابل مالحظهای با نرم افزار  MIKE11نداشته
بلکه نتایج نزدیکتری به واقعیت ارائه کرده است
(درخشان و همکارن .)1395 ،از آن جا که دقت تعیین
عمق جریان در تعیین دقیق مشخصههای فنی و حقوقی
نظیر حدود بستر و حریم رودخانهها ،مؤثر میباشد،
برآورد دقیق ضریب زبری هیدرولیکی عالوه بر ارزش
فنی ،اهمیت حقوقی نیز پیدا مینماید .بهطوریکه
محاسبه و تخمین ضریب زبری مانینگ موضوع مورد
عالقه بسیاری از محققین بوده است (Azamathlla et
 al., 2013; Li et al., 2017; Ong et al., 2017).در
مطالعهای بر روی رودخانه کارده با انجام آنالیز
حساسیت مشخص شد عالوه بر دانهبندی مصالح بستر،
رفتار هیدرولیکی جریان نیز در محاسبه ضریب زبری
مؤثر بوده است (عباسی و همکاران .)1391 ،پژوهشی با
موضوع ارزیابی پهنهبندی سیل با تغییرات ضریب زبری
بر روی رودخانه اترک توسط مدل  HEC-RASنشان
داد که با افزایش ضریب زبری گستره پهنه سیل افزایش
یافته است (افتخاری و همکاران .)1390 ،در تحقیقی
که برای مشخص کردن عدم قطعیت پارامتر عمق
جریان نسبت به دو مولفه ضریب زبری جریان و تغییر
در دبی جریان در باالدست ،انجام شد ،نتایج نشان داد
که میزان حساسیت عمق سیالب به تغییر دبی جریان
بیشتر از حساسیت آن به تغییر ضریب زبری می باشد
(  .)Bozziet al, 2015بررسی تأثیر پوشش گیاهی بر
ضریب زبری کرانه و بستر رودخانه خشک شیراز توسط
نرم افزار HEC-RASنشان داد که اگرچه میزان
فرسایش کنارههای رودخانه در مقاطع فاقد پوشش
گیاهی به مراتب بیشتر از مقاطع دارای پوشش گیاهی
بوده است ،اما به دلیل افزایش ضریب زبری برای دبی
عبوری  100تا  250متر مکعب بر ثانیه به مقدار  10تا
 28/5درصد کاهش یافته است (نیکمنش.)1390 ،
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مطالعهای که بر روی رودخانه هراز صورت گرفت ،نشان
داد که افزایش پوشش گیاهی و به تبع آن ازدیاد ضریب
زبری مانینگ در فصل تابستان سبب میگردد در
سواحل و دشت سیالبی سرعت ،قدرت و دبی جریان به
مقدار زیادی نسبت به شرایط مشابه در فصل زمستان
کاهش یافت (ذاکر عباسی امیری و همکاران.)1395 ،
در مطالعهای تحت عنوان ارزیابی تغییرات ضریب زبری
بر پارامترهای هیدرولیکی رودخانه ،میزان تأثیر افزایش
یا کاهش ضریب زبری مانینگ بر پارامترهای
هیدرولیکی رودخانه نظیر (سرعت ,تنش برشی و)...
مورد بررسی قرار گرفته است (امیری و همکاران،
 .)1394در تحقیقی در رابطه با تأثیر ضریب زبری
مانینگ بر روی مؤلفههای سیالب مشخص شد تغییر
میزان پوشش گیاهی در باالدست تأثیر کمی بر روی
مؤلفههای سیالب گذاشته است .میزان حساسیت
مؤلفههای جریان نسبت به تغییر ضریب زبری در
مقاطع میانی رودخانه بیشتر شد و بیشترین میزان
حساسیت مؤلفههای جریان سیالب به تغییر ضریب
زبری مانینگ ،در مقاطع پاییندست و مناطقی که شیب
کمتری داشتند ،بوده است ).(Kamaliet al, 2018
نتایج مطالعه ای روی رودخانه  Strymonasدر شمال
یونان نشان داد که تغییرات ضریب زبری در پاییندست
رودخانه که شیب کمتری دارد میزان تأثیر بیشتری بر
روی مؤلفههای جریان داشته و در نظر گرفتن یک مقدار
ثابت برای ضریب زبری در سراسر مسیر رودخانه نتایج
رضایت بخشی را ارائه نداده است ( Hatzigiannakiset
.)al, 2016

بر این اساس در این تحقیق با توجه به قابلیت نرم
افزار HEC-RASجهت شبیه سازی سیالب و امکان
تلفیق با  ،GISبه پهنهبندی خطر سیل برای منطقه
شیروان پرداخته شد و در ادامه با تغییر ضریب زبری در
اجراهای متعدد مدل ،تأثیر تغییر ضریب زبری بر روی
مؤلفههای عمق ،سرعت و پهنه سیلگیر مورد بررسی
قرار گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع
شده است .این منطقه محل تالقی  4حوضه آبریز اترک،
قرهقوم ،خزر و کویر مرکزی می باشد .شهرستان شیروان
در عرض جغرافیایی  37درجه و 40دقیقه و طول
جغرافیایی  57درجه و  93دقیقه با ارتفاع  1097متری
از سطح دریا و مساحت  3789کیلومتر مربع قرار گرفته
است و دومین شهرستان پر جمعیت خراسان شمالی
میباشد .این شهرستان دارای شش رودخانه است
رودخانه اترک ،رودخانه قلجق ،رودخانه زوارم ،رودخانه
گلیان ،رودخانه هنامه ،رودخانه چایلق (وزارت کشور،
 .)1389اترک رودی سیلگیر است که از کوههای هزار
مسجد روستای یدک سرچشمه گرفته و در طول مسیر
پس از گذر از دشتهای قوچان ،شیروان و بجنورد در
ناحیه چات ،مرز ایران و ترکمنستان جاری میشود ،پس
از آن وارد خاک جمهوری ترکمنستان شده و به دریای
خزر میریزد .منطقه مورد بررسی این تحقیق
رودخانههای اترکعلیا (رودخانه شیخ امیرانلو–قلجق) و
رودخانه چایلق ،گلیان و قسمتی از رودخانه اترک را در
شکل ( )1موقعیت جغرافیایی منطقه
بر میگیرد.
مورد بررسی و رودخانههای مورد مطالعه را نشان می-
دهد.
سه ایستگاه هیدرومتری بر روی این رودخانهها قرار
دارد که در روستاهایی به نامهای قوردانلو و کورکانلو و
قرهخانبندی احداث شدهاند که هر کدام از ایستگاهها
دارای چندین سال آمار متوسط دبی روزانه بر حسب
متر مکعب بر ثانیه میباشند که این آمار از اداره آب
منطقهای استان خراسان شمالی دریافت گردیده است.
جدول شماره (.)1
همانطور که در جدول( )1مشاهده میشود
میانگین آمار دبی رودخانه در شاخه کورکانلو از میانگین
آمار دبی در شاخههای دیگر بیشتر است ولی
ایستگاههای آب سنجی قوردانلو و قرهخانبندی
سیالبهایی با دبی بسیار بزرگتری را ثبت نمودهاند .در
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شکل شماره ( )2نقشه مدل رقومی ارتفاعی ()DEM
منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی و رودخانههای مورد مطالعه
جدول ( :)1خالصه از آمار موجود در ایستگاههای هیدرومتری

.

نام ایستگاه
هیدرومتری

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

میانگین آمار دبی
(متر مکعب بر ثانیه)

حداکثر آمار دبی
(متر مکعب بر ثانیه)

تعداد سالهای
آماری(سال)

 UTMمختصات جغرافیایی

قوردانلو

585167

4165629

0/34

115/48

18

کورکانلو

589914

4165087

0/485

66/15

18

قره خانبندی

548717

4148503

0/35

91/3

23
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شکل ( :)2نقشه مدل رقومی ارتفاعی ()DEM

کاربری اراضی
کاربریهای اصلی اراضی در منطقه مورد مطالعه،
عمدتا اراضی مرتعی ،زراعی ،باغی میباشند .نحوه
استفاده از اراضی یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد سیل،
میزان و شدت سیل و نیز ارزیابی میزان خسارات ناشی
از سیالب به بخشهای مختلف است .نوع کاربری اراضی
و وسعت هر نوع از کاربریها در جدول( )2آورده شده
است .همچنین ضرایب زبری مورد استفاده برای شبیه
سازی از ضابطه شماره ( 688وزارت نیرو )1394 ،که
توسط معاونت فنی و امور زیر بنایی وزارت نیرو تحت
عنوان راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی
رودخانه ها منتشر شده ،استفاده گردیده است .در این
مطالعه ،نقشه کاربری اراضی توسط چندین نرم افزار
ترسیمی و ماهواره ای مانند ،Google Earth

 GlobalMapperو افزونه  ArcBruTileترسیم شده
است (شکل .)3
جهت تهیه نقشههای سیالب نیاز به برآورد دبی
سیالب با دوره بازگشتهای مختلف میباشد .جهت این
امر در این تحقیق از نرمافزار  Easy fitاستفاده گردید.
همچنین جهت شبیهسازی سیالب از نرمافزار HEC-
 RASاستفاده شد .این نرم افزار یکی از سری مدلهای
 Hydrologic Engineering Centerاست که جهت
روندیابی جریان در رودخانه قابل استفاده است .مدل
فوق روندیابی در رودخانه را ،هم در حالت جریان
ماندگار و هم غیرماندگار انجام میدهد .چند شاخهای
شدن آبراههها را نیز در این مدل میتوان تعریف کرد.
عالوه بر این میتوان در این مدل در صورت وجود
هرگونه سازه آبی شامل پل ،بند ،سد ،آبگذر (کالورت)
و  ....را برای مدل تعریف و اضافه نمود و تأثیر آن را در
روندیابی مشاهده نمود ( .)USAC,2006
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جدول( :)2کاربری اراضی
ردیف

نوع کاربری

وسعت(هکتار)

ضریب زبری

1
2
3
4
5
6
7

اراضی زراعی
باغ میمی
باغ درختی
مرتع
مسکونی روستایی
مسکونی شهری
بستر رودخانه

21320/2
1365/9
417/5
125974/6
729/9
1619/5
794/7

0/07
0/1
0/1
0/035
0/035
0/018
0/05

شکل ( :)3بخشی از نقشه کاربری اراضی منطقه شیروان

برای کالیبراسیون نرمافزار  ،HEC-RASاز داده-
های همزمان دبی-اشل استفاده گردید .به این ترتیب
که ابتدا به ازای دبیهای مختلف در باالدست ،دبی مورد
نظر به مدل معرفی گردید و اشل متناظر با این دبیها
توسط نرمافزار  HEC-RASبرای مقطع پایین دست به
دست آمد .سپس اشلهای مشاهداتی با اشل محاسباتی
مورد مقایسه قرار گرفت .با تغییر ضریب زبری در هر
مرحله اشل محاسباتی به اشل مشاهداتی نزدیکتر شد.
از مزایای استفاده از این مدل ،ارتباط آسان این نرمافزار

با محیط  ،GISتوسط الحاقیه  HEC-GEORASمی-
باشد .افزونه  HEC-GEORASیکی از برنامههای
مجموعه نرمافزارهای  HECاست که به منظور تجزیه و
تحلیل دادههای مکانی مورد استفاده در نرمافزار HEC-
 RASتولید گردیده و به عنوان یک الحاقی به ArcMap
اضافه میشود .به این ترتیب دو نرمافزار HEC-RAS
و  GISرا به هم مرتبط میکند.
در این تحقیق ابتدا  TINمنطقه از روی اطالعات
توپوگرافی نقشه  DEMدر محیط  GISتهیه شد .سپس
در نرم افزار  ،HECGEO-RASمقاطع استخراج شده
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و به محیط HEC-RASوارد گردید .بعد از انجام
محاسبات هیدرولیکی و ایجاد سطوح مختلف آب در
محیط  ،HEC-RASاز آنجا که نرمافزار HEC-RAS
تولید نقشههای سیل اعم از پهنه سیل ،عمق سیل و
سرعت سیل را به صورت رستری ندارد ،این دادهها
مجددا توسط الحاقیه  HECGEO-RASبه محیط
 GISوارد گردید .نهایتاً جهت آنالیز حساسیت
پارامترهای سیل نسبت به تغییرات ضریب زبری ،میزان
ضریب زبری در هر مرحله با نسبت  10درصد و تا میزان
 50درصد کاسته و افزوده گردید و در هر مرحله
شبیهسازی سیالب با دوره بازگشتهای مختلف انجام
گردید.
نتایج و بحث
دبی رودخانههای مورد مطالعه برای دوره بازگشت-
های مختلف توسط  Easy Fitبرای سه ایستگاه
هیدرومتری قوردانلو  ،کورکانلو و قرهخانبندی برآورد
گردید .دادهها بر اساس آزمون نیکویی برازش
کلموگروف اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفتند .تابع
توزیع مناسب برای هریک از ایستگاههای هیدرومتری
بر حسب کمترین مقدار ضریب  Dانتخاب شده است.
ضریب  Dاز رابطه ( )1محاسبه میگردد.
|)𝑥( 𝑁𝑆 𝐷 = |max 𝐹(𝑥) −
()1

که در آن)𝑥( 𝑁𝑆 :فراوانیهای مشاهده شده در
نسبی
)𝑥(𝐹:فراوانیهای
نمونه
جامعه
مقدار این ضریب بین  0تا  1متغیر است که هر چه این
ضریب کوچکتر باشد نشانه آن است که تابع توزیع،
برازش بهتری نسبت به دادهها دارد .نتایج برازش تابع
توزیع در نرمافزار  Easy fitنشان داد که بهترین تابع
توزیع برای ایستگاه قوردانلو Gen. Extreme Value
با میزان ضریب گلموگروف اسمیرنف ( )Dبرابر با ،0/10
برای ایستگاه کورکانلو  Gen.Gammaبا ضریب =0/11
 Dو برای ایستگاه قره خانبندی  Gen. Paretoبا
 D=0/11بوده است .پارامترهای توزیع در جدول ()3
آورده شده است .سپس بر اساس توابع توزیع انتخاب
شده ،دبی سیالب با دوره بازگشتهای مختلف برای هر
ایستگاه توسط نرم افزار Easy Fitمحاسبه گردید و
نتایج آن در جدول( )4ارائه شده است.
همانطور که از دادههای جدول ( )1انتظار میرفت،
میزان دبی سیالب پیش بینی شده برای ایستگاههای
هیدرومتری قوردانلو و قرهخانبندی برای دوره بازگشت
های  5سال به باال بیشتر از میزان دبی قابل انتظار برای
ایستگاه کورکانلو بود .بیشترین میزان دبی سیالب
برآورد شده ،برای ایستگاه هیدرومتری قوردانلو بود که
میزان دبی سیالب  500ساله آن  397/38متر مکعب
بر ثانیه پیشبینی گردید.

جدول ( :)3پارامترهای توزیع مربوط به هر یک از ایستگاهها
نام ایستگاه

تابع توزیع

پارامترهای تابع توزیع

D

قوردانلو
کورکانلو

Gen. Extreme Value
Gen.Gamma

k=0/56334 δ=6/8505 μ=6/6927

0/10196

قره خانبندی

Gen. Pareto

k=1/19 =1/0555 =15/266
k=-0/39274 s=44/41 m=2/2472

0/11288
0/11106
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جدول(:)4میزان دبی برآورد شده برحسب متر مکعب بر ثانیه
دوره بازگشت (سال)

1

2

5

10

25

50

100

500

200

نام ایستگاه

قوردانلو

2/14

9/48

22/84

37/735

68/24

104/07

156/86

234/74

397/38

کورکانلو

4/71

12/18

25

34/08

45/63

54/14

62/50

70/73

83/45

قرهخانبندی

2/24

29/195

55/27

69/55

83/38

90/99

96/79

101/21

105/48

 HEC-RASوارد شده ،در مرحله بعد با انتخاب جریان
از نوع ماندگار برای دبیهای با دوره بازگشتهای
مختلف شبیهسازی صورت پذیرفت .در شکل( )4بخشی
از نتایج شبیهسازی ارائه شده است.

شبیه سازی سیالب توسط HEC-RAS

برای شبیهسازی سیالب ،ابتدا نقشه رقومی در محیط
 GISفراخوانی شده و پس از استخراج مقاطع توسط
 HEC-GEORASمقاطع به عنوان ورودی به نرم افزار

Plan: Plan 02 2/1/2018

Plan: Plan 02 2/1/2018
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شکل( : )4نتایج شبیهسازی جریان در دوره برگشت  5ساله در دو مقطع نمونه

پس از انجام شبیه سازی توسط  HEC-RASبرای
نمایش و محاسبه پهنه سیلگیر نتایج حاصل از شبیه
سازی با استفاده از نرم افزار  HECGEO-RASبه محیط
 GISفراخوانده شده و نتایج نهایی محاسبه گردید .در

شکل ( )5قسمتی از نقشه پهنهبندی سیالب با دوره
بازگشت  100ساله نشان داده شده است.
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شکل( : )5قسمت هایی از نقشه پهنه بندی سیالب با دوره بازگشت  100سال

اجرای مدل و محاسبه میزان مساحت پهنه سیلگیر
برای سیالب با دوره بازگشتهای مختلف در جدول ()5
آورده شده است.

همانطور که در شکل باال مشاهده میشود ،در
اطراف رودخانههای مورد مطالعه مناطق کشاورزی و
ساختمانهای مسکونی در سیالب  100ساله متحمّل
خسارت سیل خواهند شد .همچنین نتایج حاصل از

جدول( :)5میزان مساحت پهنه سیلگیر برای سیالب با دوره بازگشتهای مختلف
دوره
بازگشت
مساحت
(هکتار)

2

5

10

25

50

100

200

500

310

508/8

651/8

703/7

867/6

901/6

921/7

1021/7

همانطور که جدول( )5نشان میدهد سیالب 25
ساله حدود  704هکتار از اراضی با کاربری های مختلف
را به زیر آب برده است .نقشه پهنه سیلگیر در GIS
نشان میدهد که از این مقدار  63/5درصد آن متعلق
به بخش زمین های زراعی و  1درصد آن متعلق به
اراضی مسکونی روستایی 7/8 ،درصد آن متعلق به
بخش مسکونی شهری بوده است .همچنین  5/6درصد
از اراضی زیر آب رفته باغهای انگور منطقه 13 ،درصد
آن باغات درختی منطقه و حدود  8درصد نیز مراتع
موجود در اطراف رودخانه بوده است .میزان سرعت و

عمق متوسط در پهنه سیلگیر برای سیالب با دوره
برگشتهای مختلف در جدول ( )6آورده شده است.
همانطور که در جدول ( )6نیز قابل مشاهده است
میزان سرعت در سیالب با دوره بازگشت  500سال از
دو برابر سرعت با دوره برگشت  10ساله نیز فراتر رفته
است .جهت بررسی تأثیر ضریب زبری روی پارامترهای
سیل از قبیل عمق ،سرعت و مساحت سیلگیر ،در
مرحله بعد ضریب زبری به میزان 50 ،40 ،30 ،20 ،10
درصد نسبت به میزان اولیه افزایش و کاهش داده شد
و مدل برای هر تغییر اجرا گردید .در شکل شماره ()6
نمودار این تغییرات قابل مشاهده است
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.جدول( :)6میزان سرعت و عمق متوسط در کل پهنه سیلگیر
دوره برگشت (سال)

2

5

10

25

50

100

200

500

سرعت ()m/s

0/631

0/84

0/957

1/1

1/259

1/443

1/650

1/971

عمق()m

2/02

2/07

2/13

2/21

2/2

2/27

2/3

2/55

-10
2ساله
5ساله
10ساله
25ساله
50ساله
100ساله
500ساله

درصد تغییرات مساحت

-8
-6
-4

8
6
4
2

-2

0

0
-10 -20 -30 -40 -50
درصد کاهش ضریب زبری

0

درصد تغییرات مساحت

2ساله
5ساله
10ساله
25ساله
50ساله
100ساله
500ساله

10

50

10
20
30
40
درصد افزایش ضریب زبری

0

شکل( :)6نمودارمیزان تغییرات مساحت سطح سیلگیر نسبت به تغییرات سطح ضریب زبری در دور بازگشتهای مختلف

همانطور که در شکل ( )6دیده میشود با کاهش
ضریب زبری ،میزان مساحت سطح سیلگیر کاهش پیدا
کرده است .با افزایش ضریب زبری ،میزان مساحت
سطح سیلگیر جریان سیالب افزایش یافته است .به
عنوان نمونه در دوره بازگشت  100ساله با تغییر زبری
از  10تا  50درصد افزایش ،مساحت پهنه سیلگیر از
 1/16تا  8/15درصد تغییر کرده است که این میزان
برابر با  63هکتار میباشد .بنابراین انتخاب اشتباه ضریب
زبری ،میتواند تأثیر زیادی در برآورد پهنه سیلگیر
داشته باشد .میزان تغییرات عمق نیز با تغییرات زبری
مورد بررسی قرار گرفت .و نتایج در شکل شماره ()7
قابل مشاهده میباشد.

در شکل ( )7مشخص است که با کاهش ضریب
زبری میزان عمق جریان نیز کاهش یافته است .نرخ
کاهش عمق نسبت به کاهش ضریب زبری بسیار کم
است ولی نرخ افزایش عمق به ازای افزایش ضریب زبری
قابل توجه میباشد .بطوری که برای مثال برای سیالب
با دوره بازگشت  10ساله با کاهش پنجاه درصدی
ضریب زبری مانینگ ،عمق جریان سیالب  0/5درصد
کاهش یافته است ،ولی با افزایش  50درصد ضریب
زبری مانینگ ،عمق به میزان  1/9درصد افزایش یافته
است .در ادامه تغییرات سرعت نسبت به تغییر ضریب
زبری مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده در
شکل شماره ( )8آورده شده است.
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شکل( : )7نمودار میزان عمق در ضریب زبریها و دور بازگشتهای مختلف
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شکل( : )8نمودار میزان تغییرات سرعت در ضریب زبریها و دور بازگشتهای مختلف

نتایج نشان داد با کاهش ضریب زبری ،میزان
سرعت افزایش پیدا کرده است و تقریباً روند افزایش در
تمامی دوره برگشتها مشابه است .با افزایش ضریب
زبری نیز سرعت جریان سیالب کاهش پیدا کرده است.
همانطور که مشخص است میزان حساسیت سرعت
جریان نسبت به کاهش ضریب زبری نسبت به افزایش
آن بیشتر است و آهنگ افزایش سرعت با کاهش ضریب
زبری بیشتر میباشد .میزان کاهش سرعت جریان برای
اولین افزایش  10درصدی ضریب زبری و برای دوره

بازگشتهای مختلف حدود  4درصد است .میانگین
افزایش سرعت در مرحله اول کاهش  10درصدی
ضریب زبری  5/9درصد است .متوسط سرعت به ازای
 50درصد افزایش ضریب زبری  15درصد کاهش داشته
است در صورتی که برای کاهش  50درصدی ضریب
زبری حدود  46درصد به سرعت متوسط اولیه جریان
سیالب افزوده میشود .سیالب  500ساله نیز تغییرات
مشابهی داشته است ،بطوری که تغییرات سرعت به ازای
 50درصد افزایش ضریب زبری  18/5درصد کاهش
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داشته است و برای کاهش  50درصدی ضریب زبری
حدود  40درصد به سرعت متوسط اولیه جریان افزوده
شده است .از بین سیالب با دوره بازگشتهای فوق،
سرعت در سیالب  25ساله بیشترین حساسیت را به
تغییر ضریب زبری نشان داده است .سرعت سیالب در
این دوره بازگشت به ازای  100درصد تغییر ضریب
زبری ( 50درصد کاهش و  50درصد افزایش) ،میزان
سرعت  64/66درصد تغییر داشته است.
نتیجه گیری
در این تحقیق میزان عدم قطعیت مؤلفههایی از
جریان نظیر سرعت ،عمق و سطح سیلگیر نسبت به
تغییرات ضریب زبری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد که عدم قطعیت پارامترهای سیل نظیر عمق،
سرعت و سطح سیلگیر نسبت به تغییرات ضریب زبری
قابل توجه بوده است .به طوری که با افزایش 50
درصدی ضریب زبری ،عمق و سطح سیلگیر به طور
متوسط و به ترتیب  4/45و  4/53درصد افزایش یافته
و سرعت  15درصد کاهش یافته است .با کاهش 50
درصدی ضریب زبری ،عمق و سطح سیلگیر به طور
متوسط و به ترتیب  0/36و  7/43درصد کاهش و

سرعت  46درصد افزایش یافته است .بنابراین پارامتر
سرعت جریان در مقایسه با عمق و سطح سیلگیر ،به
تغییر زبری واکنش بیشتری نشان داده است و عمق
کمترین وابستگی به میزان تغییر ضریب زبری را داشته
است .نکته قابل توجه این است که عمق با کاهش
ضریب زبری تغییرات بسیار اندکی داشت امّا با افزایش
ضریب زبری به طور قابل مالحظهای افزایش می یابد.
این نکته دقیقا در مورد سرعت برعکس میباشد .به
طوری که با کاهش ضریب زبری تغییرات سرعت بسیار
زیاد است امّا با افزایش ضریب زبری تغییرات کمتر می-
گردد .سطح سیلگیر نسبت به تغییرات ضریب زبری
حساس است .رابطه بین ضریب زبری و مساحت دشت
سیلگیر به صورت مستقیم است .بنابراین نتایج نشان
داد که پارامترهای پهنه سیلگیر ،عمق و سرعت سیالب
به تغییرات زبری حساسیت قابل توجهی دارند .هرچند
زبری در یک منطقه به ندرت تغییر میکند ،امّا نتایج
این تحقیق نشان داد که برآورد اشتباه ضریب زبری
نتایج شبیهسازی سیل را به طور چشمگیری تحت تأثیر
قرار میدهد .نتایج این تحقیق میتواند مهندسین و
مدیران بخش آب را در میزان حساسیت به انتخاب
دقیق زبری یاری نماید.
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Sensitivity analysis of flood parameters to roughness variation
Mehran Saberi Tanasvan1, Zahra Ganji Noroozi2, Mahdi Delghandi3, Saeed Nikghalb Ashouri4,
Vajiheh Dorostkar5

Abstract
Roughness estimation is one of error sources in flood simulation. In this study the flood was
simulated in Atrak Olya, Chaylogh, Gelian and a part of Atrak river with different roughness
coefficient using HEC-RAS ،GIS and HEC-GEO RAS and the effect of roughness coefficient on
flood area, flood depth and velocity in different return period were studied. Results showed that
for 100-year flood, the flood area and depth increased 1.1% and the flood velocity decreased
around 4% for each 10 % increment of roughness coefficient. In addition, for each 10% decline
in roughness coefficient, the depth variation was not considerable but the flood area decreased
1.1% and the flood velocity increased about 8.3%. The flood velocity to roughness variation was
more sensitive than flood depth and area. Depth flood had the less dependence to roughness and
it changes very low with more than 10% change in roughness coefficient. This trend is almost
similar for all return periods.
Key words: Flood Zoning, Routing, Flow Velocity Roughness Coefficient, Shirvan, HECRAS
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