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 عوامل و خصوصيات سيالب شهري بررسي
 شهرستان سبزوار) 90(مطالعه موردي سيالب خرداد ماه سال 

 3اسپيدمان جليلي ،2، ابوذر حاتمي يزد1مجتبي احمدي

  m.ahmadi6913@yahoo.com، دانشگاه فردوسي مشهد ،آب دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي منابع1
  a.hatami.y@gmail.com ،دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتري آبياري و زهكشي،2

  espitjalili@gmail.com، كارشناس ارشد، شركت مهندسين گزين سازه توس 3
 چكيده:

طبق آمار ايستگاه  .برخوردارند اي ويژه اهميت از آنها، وقوع از ناشي جاني و مالي خسارات لحاظ به خشكسالي و زلزله سيل، طبيعي، بالياي بين در
ميلي متر بارنـدگي در محـدوده شـهر سـبزوار اتفـاق       18.6در حدود  22:30الي  21:00ت از ساع 20/03/90هواشناسي سبزوار در تاريخ جمعه 

اين بارندگي متاسفانه باعث بروز سيلي گرديد . [1]دقيقه به صورت بارش شديد بوده است 20دقيقه به صورت پراكنده و  90افتاده است. كه حدود 
اين تحيق ، ابتدا بعضي از ويژگي هاي اين سيل يعني دوره بازگشـت بارنـدگي، مقـدار     . بر همين مبنا در[2]كه خسارات مالي و جاني در پي داشت

صلي رخداد سيل ميتوان داليل ا از صورت گرفتهبازديد ميداني با توجه به  سپس پيك سيالب، دوره بازگشت سيالب، حجم سيالب محاسبه گرديد.
ها در زمان وقوع سيالب اشاره كرد. و در نهايت نظـارت بيشـتر دسـتگاه هـاي      ، نبود زهكش هاي مناسب و گرفتگي زهكششدت باالي بارندگيبه 

مربوطه براي جلوگيري از تعرض به مسيل هاي سيالب و نگهداري و بهره برداي درست از زهكش هاي شهري بمنظـور جلـوگيري از وقـوع چنـين     
 الب هايي الزامي مي باشد. يس

 واژه هاي كليدي: سيالب، سبزوار
 مقدمه:

 ن يكي ازرويدادهاي طبيعي است كه چناچه تدابير الزم جهت استفاده درست و به موقع از آن به كار رود ميتواند در رفع نيازهاي بشر بسياربارا
 جاري خاك روي بر آب بارندگي، اوايل درهمان خاك پذيري نفوذ كاهش دليل به بارد، مي اي حوضه روي بر زياد شدت با باراني موثر باشد. هرگاه

 كه بوده انكار قابل غير ها رودخانه سمت به شده جاري آب انتقال و هدايت در ها مسيل نقش. پيوندد مي ها رودخانه به ها مسيل طريق از و دهش
 .[3]شود جاني و مالي خسارات آمدن وجود به باعث تواند مي آن، درحريم تصرف و دخل و آن مورفولوژيكي شرايط گرفتن ناديده صورت در
 نطقهعرفه مم

قـراردارد . جهـت    (x=524275,  y=4004072)و در مختصـات جغرافيـايي    سـبزوار منطقه وقوع سيل در اسـتان خراسـان رضـوي شهرسـتان     
 .مـي رسـيم   سـبزوار كيلـومتر بـه    250طي مسافت حدود عبور از نيشابور و و پس از   شاهرود  -دسترسي به منطقه مورد مطالعه ، در جاده مشهد

 يز منطقه سيالبي را نشان مي دهد.حوضه آبر )1 (شكل
 فيزيوگرافي

 مورفولوژيكي و ظاهري وضع دهنده نشان آنها مقادير كه است هيدرولوژي مطالعات در مهم پارامترهاي جمله از ها حوضه فيزيكي خصوصيات
 .[3]رائه شده است 1است كه در جدول  منطقه

 خصوصيات فيزيوگرافي حوضه مورد مطالعه -1جدول 
 سبزوار واحد پارامتر

 Km2 53.6 مساحت حوضه
 Km 45.7 محيط

 m 2003.6 ارتفاع حداكثر
 m 987.4 ارتفاع حداقل
 m 1373.2 ارتفاع متوسط

 11 % شيب متوسط حوضه
 Km 21.1 طول آبراهه اصلي

 m 1950 ارتفاع حداكثر آبراهه
 4.56 % شيب آبراهه اصلي

 hr 3.9 )گياندوتيزمان تمركز (روش 
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 حليل بارش در منطقهت
نزديكترين ايستگاه اينكه در محل پروژه ايستگاه باران سنج ثبات موجود نيست كه بتوان از آمار مستقيم رگبار استفاده كرد، همچنين  با توجه به

اين پارامتر از طريق روابط نهايي به بررسي  IDFلذا براي تعيين و بكارگيري  باران سنجي به منطقه، از دوره آماري مناسبي برخوردار نمي باشد
 فراواني پرداخته شده است و سيالب موجود شبيه سازي گشته است. -مدت-تجربي شدت

لذا  .باشد  مينسبتا از دقت بااليي برخوردارهاي هواشناسي و طول دوره آماري بيشتر،  نتايج روش وزيري به علت استفاده از تعداد زيادتري از ايستگاه
 .[2]آورده شده است )2(و شكل )3(شده است كه نتايج حاصل در جدولاز اين روش استفاده 

 
 

 [2]فراوانی -مدت-شدت های منحنی -2شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [2]در دوره هاي بازگشت مختلف(سبزوار) i=a t^ bضرائب معادله  -3جدول  

 

 a b r دوره بازگشت

2 166.3 -0.65 0.997 

5 342.4 -0.67 0.998 

10 468.6 -0.68 0.998 

25 631.9 -0.68 0.998 

50 754.1 -0.68 0.998 

100 876 -0.68 0.998 

200 997.6 -0.69 0.998 



 

 محاسبه دبي و دوره بازگشت سيل

ارائـه شـده    شـود،  ) ناميـده مـي  NRCSكه به تازگي سازمان حفاظت منابع ملي (  )SCSسازمان حفاظت خاك اياالت متحده (اين روش از سوي 
 .ا توجه به اطالعات موجود از اين روش براي تخمين دبي پيك با دوره بازگشت هاي مختلف استفاده شد كه نتايج زير به دست آمدب. [3]است

 

 [5]انيه)(مترمكعب بر ث سبزواربراي حوضه  SCSمقاديردبي پيك مدل  -2ل جدو
 

 محاسبه دبي حداكثر لحظه اي در مقطع سيل (روش داغاب)
و با انجام دادن نقشه برداري از مسيل سـيالب و داغـاب بـه جـا      .[4]تخمين زده شد nميداني و عكس برداي از منطقه ضريب زبري  پس از بازديد

  مسـيل باالدسـت  با استناد به داغاب برداشت شـده از مقطـع     [5].به دست آمد  HEC_RASمانده مقاطع سيالب براي مدل كردن در نرم افزار 
كمـي  مترمكعب بر ثانيه از اين مقطع عبور نموده كه  24اي معادل دبي حداكثر لحظه HEC_RASو مدل نمودن آن در نرم افزار  باقرآبادمنطقه 
 .[6]باشدسال مي 10 سيالب با دوره بازگشت از بيشتر
 

 سال) 10ر باالدست باقرآباد سبزوار (دوره بازگشت بيش از مقطع عرضي مسيل واقع د –3شكل 

 

 محاسبه حجم رواناب :
 .[7]باشد متر مكعب مي 164700مشخص گرديد حجم رواناب حاصله از اين سيالب برابر با  Hec-hmsبا شبيه سازي بارش فوق، در مدل 

در پس از عبور از روستا و اتصال با ساير شاخه هاي دشت ائين دست رواناب حاصل از اين رودخانه پس از عبور از اين محل و حركت به سمت پ
 شود . مي تخليهكالشور به نهايت 

 دوره بازگشت (سال) 2 5 10 25 50 100

  سبزوارحوضه  2.3 3.4 23.8 59.6 92.1 128.9
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 HEC-HMS در نرم افزار سبزوار باقرآباد 20/03/1390هيدروگراف معادل سيل مورخ  -4شكل 

 

 
 نمايي از آبگرفتي خيابان هاي شهر -5شكل

 



 

 علل وقوع سيل با شدت و پيك مذكوربررسي 
ت اصلي وقوع خسارت سيالب سبزوار بارش باران با شدت باال ، عدم وجود زهكشهاي مناسب و كور شدن و مسدود شدن آنها در نقاطي از شهر عل

، عدم رعايت حد حريم و بستر كالها و  ر اصولي انجام شده در مسير كالهاجهت تخليه روانابهاي شهري در زمان مناسب ، ساخت و سازهاي غي
 [2]. باشدصرف آنها ميمسيلها و ت

 عوامل اقليمي:  -1
 .[2]هاي متوالي و با شدت زياد نقش موثري در رخداد اين سيالب داشته استتغيير وضعيت اقليمي و بارشها ، بارش

 توجهي به مسائل هيدروليكي رودخانه:بي -2
حالت زراعي به مسكوني به صورت غير اصولي و مسدود  در حوضه تغييرات كاربري اراضي نياز به اصالح و بازبيني دارد.تغيير كاربري اراضي از

نمودن و كور كردن زهكش هاي موجود در منطقه باقر آباد سبزوار ، عدم طراحي و اجراي شبكه جامع جمع آوري و دفع آبهاي سطحي مناطق 
 .[2]اين نواحي شده استمختلف شهر، ساخت و ساز هاي غير اصولي و تجاوز به بستر و حريم رودخانه ها سبب بروز خسارت در 

 :عدم رعايت اصول صحيح مطالعه، طراحي و اجزا تاسيسات مهار سيالب -3
عدم طراحي و اجراي شبكه جامع جمع آوري و دفع آبهاي سطحي مناطق مختلف شهر سبزوار و عدم ايجاد زهكشهاي مناسب جهت هدايت و 

 .[2]ي به زهكش هاي اصلي و مناطق امنتخليه زهاب هاي شهر
 عمال مديريت صحيح حوضه:عدم ا -4

 .[2]رويه دام و نابودي پوشش گياهي در باالدست حوضه آبريز منطقهچراي بي
 عدم رعايت پهنه بستر و حريم رودخانه و كاربري اراضي حاشيه رودخانه: -5

مسيلهاي اصلي الزم است با توجه به شرايط رودخانه و مسيلهاي فرعي در منطقه اقدامات الزم در خصوص تعيين حد بستر و حريم كالها و 
صورت پذيرد . تصرفات و تجاوزات به بستر و حريم اين رودخانه و كالها مشهود بوده و سبب كور شدن كالها در مواردي و كاهش عرض و 

آزاد  ظرفيت آبگذري اين مسيلها و بروز خسارت به مناطق مسكوني ، اراضي كشاورزي و باغات روستا شده است. نسبت به مطالعه و اجرا و
 .[2]سازي بستر و حريم مسيلها اقدامي نشده است .تابلوهاي تعيين حريم (رپر) و هشدار سيل درمنطقه موجود نيست

 نتايج
(با دوره بازگشت  رخ داده است كه در پي آن نيز حجم و پيك سيالب (پنج سال) با اينكه بارش با دوره بازگشت پايينارائه شده  با توجه به مطالب

دستگاه هاي مربوطه در حوزه فعاليت خودشان دليل آن عدم نظارت كه به طور كلي  .نبايستي چنين سيالبي رخ دهد ز نسبتا پايين بودهني ده سال)
انتظار مي رود با رعايت موارد زير از وقوع چنين سيالب هايي در حوضه مورد  .مي باشد مرتبط سازه هاياز  عدم نگهداري و بهره برداري مناسبو  

  ه و حوضه هاي مشابه پيشگيري گردد. مطالع
 .بازگشايي ، اليروبي و ساماندهي مسير كالها و مسيلهاي مسدود شده .1
 .شناسايي مسيلها و كالهاي اصلي و معين نمودن حد بستر و حريم آن .2
 .پياده نمودن حد بستر و حريم رودخانه ، نصب تابلو و رعايت فاصله مناسب از آن .3
 .و تصرفات  به رودخانه ها و كالها توسط اهالي با احداث منازل مسكوني  جلوگيري از ادامه تجاوزات .4
 تغيير كاربري اراضي و تبديل اراضي به سكونت گاه.و جلوگيري بيش از حد  كنترل .5
 سيستم و شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي و شبكه زهكشهاي منطقه بررسي و مورد تجديد نظر قرار گيرد.در  .6
 .هاي كنترل سيالب و دايك حفاظتي از مناطق مسكونيسازه بررسي وضعيت   .7
 .با توجه به تراكم باالي جمعيتي منطقه و نصب تابلوها براي جلوگيري از كاهش خسارات سيالب نصب سيستم هشدار سيل در منطقه  .8
 .بهاي با دوره بازگشت مناسبا سيالسازه هاي متقاطع با آن و تناسب ابعاد اين سازه ها بتوجه بيشتر به مسائل هيدروليكي رودخانه و  .9
 

 منابع
 )90گزارش بارندگي خرداد ( اداره هواشناسي شهرستان سبزوار -[1]
 شركت آب منطقه اي خراسات رضوي،گزارش سيالب ويژه شهرستان سبزوار -[2]
 سطحي)،فصل سيزدهم(رواناب دانشگاه امام رضا انتشارات كاربردي، هيدرولوژي اصول ، )1387(امين عليزاده، -[3]
 (جريان هاي يكنواخت در كانال هاي باز)فصل چهارم  ،)سيزدهم چاپ( باز كانالهاي هيدروليك ،)1384( .حسيني سيدمحمود و ج ابريشمي، -[4]
 (پروژه سيالب ويژه، سيالب خرداد ماه سبزوار)شركت مهندسين مشاور گزين سازه توس -[5]

[6]- HEC-RAS river analysis system user’s manual  
[7]- hydrologic modeling system HEC-HMS , user’s manual 
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