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 چکیذُ
 

 ّای ٍ دفع آب یآٍس ًفَر، خوع یشقاتلسطَح غ افضایص ٍ ّا اهشٍصُ تا گستشش ٍ تَسعِ ضْش

 یتٍ اّو یذُگشد یشهشتَطِ اختٌاب ًاپز ّای یٍ تِ تثع آى طشاح یاص ًضٍالت خَ یًاض یسطح

 یُ است. هٌطقِ هَسد هطالعِ تشٍى ضْشضذ یطتشتِ هشاتة ت آتی ٍ کن یاهش تا تشٍص خطکسال یيا

ّکتاس  9/30546هساحتی تالغ تش  یخطک، داسا یوِدسهٌاطق ً یشیتا قشاسگ یضً یگاىضْش گلپا

تِ کوک  یِپا ّیذسٍلَطی اطالعات ٍ ّا ًقطِ یِ،هطالعِ تا استفادُ اص اطالعات پا یياست. دس ا

است. پس اص پشداصش  یشفتًِدام پزسٍاًاب ا -تاسش ی(  هذل ساصCivil Storm v8iًشم افضاس )

ضذ ٍ  یگزاس تش ضْش هذلساص یشتاث یتشٍى ضْش ّای یلهس یذسٍلیکیّ ّای شٍفیلًشم افضاس، پ

 یيا یتهتٌاسة تَدى ظشف یضاىحذاکثش استخشاج ضذُ ٍ ه یلهشتَط تِ س ّای یذسٍگشافّ

 یشفادُ اص تصاٍقشاس گشفت. دس اداهِ تا است یلهختلف هَسد تحل  ّا دس دٍسُ تاصگطت یلهس

ٍ دس اًتْا  یذهطخع گشد  دٍ آتشاِّ یيتستش ا ینحش ای اَّاسُه یشتصاٍ یيٍ ّوچٌ یا هاَّاسُ

 هطشح ضذ. یلدٍ هس یيا یایٍ اح یدس خصَظ ساهاًذّ یطٌْاداتیپ
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Urban setting privacy and watercourse bed with modeling and GIS 

techniques 
 

Abstract 
 

Today, with the expansion of cities and the increase in impervious surfaces, collection 

and disposal of surface water from precipitation and, consequently, the design has 

been inevitable And the importance of this matter is far more droughts and water 

shortages. Golpayegan city's suburban area by positioning the semi-arid areas, Has an 

area of over 30546.9 hectares. In this study, using basic information, Maps and 

Hydrological data base software (Civil Storm v8i) rainfall-runoff modeling has been 
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done. After processing software, profiles suburban hydraulic problem affecting the 

city was modeled and hydrograph of the flood peak was extracted and the Suitability 

of the stream in different return periods were analyzed.  Then, using satellite images 

and satellite images of the two rivers were identified privacy bed and finally, 

suggestions were made regarding the reorganization and revitalization of the 

watercourse.  

 
Keywords : Surface runoff, flood peak, the city Golpayegan, guided stream runoff, 

software Civil Storm. 

 

   
 

 هقذهِ
 

 یتَعؼِ ٍ گغتزػ تاكت ؽْز یدًِِ در ًت ؽَد یه یاكتخؾي  یوِخؾي ٍ ً یدر ًَاح یاهزٍسُ ًوتز ؽْز

 (.1386 یگزاى،ٍ د ًصزی) ًثاؽذ ِهَاخ ّا آى یزیاتیٍ هغ یٍ ًحَُ عاهاًذّ ّا یلخَد تا هؾٌل هغ

 ركغ ًْایتاً ٍ عیالب ٍهَع خغز اس هغًٌَی هٌاعن عاسی ایوي ػوذُ هغائل اس عغحی ّای دكغ آب

 (. 2002 آلٌاًتزا،) تاؽذ هی ؽْزی هٌاعن اس احتوالی خغارات

 ؽْزی خوؼیت ٍ تَعؼِ ؽْزی ٍ تثذیل تی رٍیِ اراضی هداٍر تاثیز ًاهغلَتی در ّیذرٍلَصی هٌاعن رؽذ

 تـذیِ ًاّؼ ٍ رٍاًاب ضزیة اكشایؼ ؽذُ، ایداد ّای رٍاًاب آلَدگی اكشایؼ ّا، گذارد ٍ هَخة تؾذیذ عیالب هی

اهذام تِ تزًاهِ  تَاى یدر ّز هٌغوِ ه یالتیع ّای یدت ینًغثتا ده تزآٍردتا  تٌاتزایي. گزدد هی سهیٌی سیز ّای آب

 ًوَد. یٌذُر آد گز یاىعـ ّای یالبًٌتزل ٍ هْار ع یتزا یشیر

ٍ  یویتِ هٌظَر تزآٍرد رٍاًاب اس رٍی پاراهتزّای اهل یچیذگیاس پ یتا درخات هختلل یهختلل ّای هذل

 ؽًَذ هی ینتِ عِ دعتِ توغ ًلی عَر تِ ّا هذل یيًزدُ اًذ. ا یذااتذاع ؽذُ ٍ تَعؼِ پ آتزیش ّای حَسُ یشیٌیك

 رٍاتظ ّا ًِ اعاط ًار آى ّایی ٍ هذل هلَْهی ّای هذل ، ًظزی ّای هذل یا عیاُ خؼثِ ّای ًِ ؽاهل هذل

 هذل یيّغتٌذ ٍ تٌاتزا یشیٌیك یٍرٍدی ٍ خزٍخ یيهؼوَال دارای  عیاُ خؼثِ ّای اعت ّغتٌذ. هذل كیشیٌی

 یشیٌیرٍاًاب تز اعاط عادُ عاسی رٍاتظ ك -تارػ  هلَْهی ّای . هذلؽًَذ یهحغَب ه یًاهال تدزت ّایی

 یٌیت پیؼ تزای ّا هذل یي(. ا1997)اًٍاًز،  ًٌٌذ یرٍاًاب ػول ه -در هذل تارػ یلػٌاصز ٍ پاراهتزّای دخ

راتغِ ای  یيحال درى چٌ یيتزای عاختي رٍاتظ تا ا یلدل یيهٌاعة ّغتٌذ. تِ ّو یارتغ ّا یذرٍگزافهختصات ّ

 (.2006دارًذ) چي ٍ آداهش،  یخَت اییرٍاًاب ًار -ًِ ػٌاصز آى، تارػ
 

 ضشٍست اًدام تحقیق
 

 ؽْزی ّای عاسی عیغتن ْتزیي راُ آهادگی تزای هواتلِ هٌاعة تا ػَاهل تْذیذ ًٌٌذُ ًاؽی اس رگثار ٍ تْیٌِت

 ًحَُ تحلیل ٍ خَی ّای تارػ اس حاصل رٍاًاب هیشاى دهین ٍ صحیح تزآٍرد ٍ هٌغوِ تارػ ٍضؼیت تزرعی

اعتلادُ اس رٍاًاب درٍى  خْتؽذ. ات  یعتلادُ تْیٌِ اس رٍاًاب ها هَارد تؼضی در ٍ ؽْزی ّای سٌّؼ ػولٌزد

 .گزدد ركغ احتوالی ًَاهص ٍ تزرعی دارد، ٍخَد ؽْزی ّز در هؼوَال ًِ ّا ؽْزّا تایذ عیغتن خوغ آٍری رٍاًاب
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 یقتحق پیطیٌِ
 

خوغ  یغتنع یيتِ ػٌَاى  یزًَچي آتگ ّای خَب حَضچِ ییخَد تز ًارا یواتخَاُ ٍ كَالدهٌذ، در تحو عپاط

 ی،ٍ احوذ صٌؼی (.2004تاخگاُ اعتاى كارط اؽارُ داؽتٌذ)عپاط خَاُ ٍ كَالدهٌذ ،  ّای تاؽ یزاآب تاراى ت یآٍر

در ؽْز هؾْذ تِ  ّا یلهغ یالبع یدت ییيدر تؼ SWMMٍ  یهٌغو ّای رٍػ یغِتحت ػٌَاى هوا ای در هوالِ

 یياعت ٍا SWMMػ اس رٍ یؾتزت یارتغ یتذعت آهذُ اس رٍػ هٌغو یالبع یدت یزًِ هواد یذًذرع یدًِت یيا

 یلؽثٌِ هغ ییٍ ّوٌاراى، تا ؽٌاعا ًصزی (1385 ی،ٍ احوذ ی) صٌؼتاؽذ یاس عاختار دٍ رٍػ ه یاختالف ًاؽ

را ارائِ دادًذ تِ  ییاخزا ّای احذاث عاسُ یرا تزا یؾٌْاداتیٍ پ یزیتیهذ یتز ؽْز اردعتاى راٌّارّا یزگذارتأث ّای

 یلهغ یناردعتاى ًِ اس عز یؽذُ اس تاالدعت تز عاختار ؽْز یلگغ ّای ًِ تا تَخِ تِ اثزات رٍاًاب یةتزت یيا

 یّا-حزًت آب یغتنلشٍم هغالؼات ع ؽَد یدر ؿزب ؽْز اػوال ه یيعلغاى حغ یلهغ یضٍُ ِهختلق ت ّای

 یؽْز ضزٍر یتِ عَ یاكتِ یاىخز ّای ّزسآب یتّذا یٍ چگًَگ یؽْز ّای یزحَضِس یٍ ًحَُ سٌّؾ یعغح

 هزتَط تِ  یّا ٍ ؽثٌِ آتزاِّ یتٌذ حَضِ ّای یضگیٍ یحٍ تؾز ییؽٌاعا یدر راعتا یا ط هغالؼِاعا یياعت. تز ا

 (1386ٍ ّوٌاراى،  یهزتَعِ صَرت گزكت)ًصز ّای ّزسآب یزیتتاالدعت ٍ اعزاف ؽْز خْت هذ ّای هغیل

حَضِ عذ  تییالع ّای یاىدرتزآٍرد خز HEC-HMSهذل  یاتیتحت ػٌَاى ارس ای پزعت ٍ ّوٌاراى، هوالِ خذا

اعالػات  یغتنع ّای ٍ دادُ HEC-HMSًزم اكشار  یزیتا تِ ًارگ ینتحو یيعزم هؾْذ ارائِ دادُ اًذ. ا

ؽْزعتاى هؾْذ در  ٍدُ، در هحذ یلَهتزهزتغً 34/131هغاحت  یدر حَضِ عذ عزم ًِ دارا GIS یاییخـزاك

حَضِ هَرد  یيپ یتزآٍرد دت یتشار هاتلًزم اك یيحاصل ًؾاى داد ًِ ا یحاعتاى خزاعاى اعت صَرت گزكت. ًتا

 پزاسیت (.1388دارد) خذاپزعت ٍ ّوٌاراى،  ای هؾاّذُ یّا-یدرصذ ًغثت تِ دت یيًوتز اس  یهغالؼِ را تا خغا

تزخغتِ را ارائِ ًزدُ  ّای ٍ ًوؾِ  یدر ٌّذٍعتاى هذل رهَه Suratؽْز  ّای یالبع یتزرع یٍ ّوٌاراى، تزا

ٍ  یلآب ع یتزآٍرد صركا یٍ ًوؾِ تزخغتِ هٌغوِ تزا یهذل رهَه یًِِ تْ یذخص گزدهغالؼِ هؾ یياعت، ًِ در ا

اس  یٌیهؾٌالت هٌاتغ آب  یدر تزرع اتزاّین، (.2006ٍ ّوٌاراى،  یت)پزاستاؽذ یه یذهل یلیخ یالبًٌتزل ع

ِ عغح آب تَاًغت یكصل ّای یلتا ّذف ًٌتزل ع یهخشً یعَداى اؽارُ ًزدُ اعت ًِ اعتلادُ اس عذّا یؽْزّا

داؽتِ  یآب تاراى ػولٌزد خَت یخوغ آٍر یغتنع یيچٌذ هتز تاال آٍردُ اعت ٍ تِ ػٌَاى  یشاىرا تِ ه یزسهیٌیس

 (.2009 ین،اعت )اتزاّ

 

   

 

 ّا هَاد ٍ سٍش

 

 هَقعیت خغشافیایی هٌطقِ هَسد هطالعِ

 

دهیوِ ٍ  25درخِ ٍ  50اًیِ ؽزهی تا ث 507/50دهیوِ ٍ  10درخِ ٍ  50تیي عَل خـزاكیایی هٌغوِ هَرد هغالؼِ 

دهیوِ ٍ  7درخِ ٍ  33ثاًیِ ؽوالی تا  941/50دهیوِ ٍ  25درخِ ٍ  33ثاًیِ ؽزهی ٍ ػزض خـزاكیایی  281/54

  ٍاهغ ؽذُ اعت. ٌّتار 28/25639ؾ تز تا هغاحتی تالثاًیِ ؽوالی  409/53
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 هٌطقِ ایتصَیش هاَّاسُ سٍی تش هحذٍدُ هَقعیت -1 ضکل

 سیالب هٌاسة ساصی ب هذل ضثیِاًتخا

 

ّای اًتخاب هذل هٌاعة تایذ پظ اس ارسیاتی ّوِ خاًثِ ًیاسّا ، ؽٌاعایی اهٌاًات هَخَد ٍ هزٍر ٍ تزرعی هذل

هاتل دعتزعی صَرت گیزد. گزچِ هوٌي اعت تِ دالیل ًظزی یي هذل تز هذل دیگز ارخح داًغتِ ؽَد، هغ 

 ٌٌذُ دارًذ. ّای ػولی ًوؼ تؼییي ًالَصق ؿالثا خٌثِ

 

 Civil stormهذل 

 

ًل عیغتن آب حاصل اس رگثار را در درٍى یي هذل تِ صَرت هاتل كْن ٍ تا هویاط  Civil Stormًزم اكشار 

ّای رٍاًاب را هحاعثِ ًوایذ. هَتَر هذل عاسی دیٌاهیٌی آب حاصل اس رگثار ٍ ّیذرٍگزاف عاسی هی هٌاعة، ؽثیِ

ّا  ّا ٍ تاالب ّا، ًالَرت ّا، آتزاِّ ّا، لَلِّای داخلی ؽاهل ٍرٍدیدرٍى عیغتن الؼول ّیذرٍلیٌی ًوایذ ٍ ػٌظ هی
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هؾٌالت عیل را ًوایؼ دادُ ٍ  آٍرد ًِ تزای ًارتز ٍ ًاركزها ًوایذ. ّوچٌیي ایي اهٌاى را كزاّن هی را تحلیل هی

 (.1393)ًصزی  ٍ ّوٌاراى ،تَاى ایي هؾٌالت را حذف ًوَد ًِ چگًَِ هی ایي

 
 

 ًوایی اص ًوایص پشٍفیل خشٍخی ًشم افضاس -2 ضکل

 

 پشداصش اطالعات ّیذسٍلَطیکی

 

 تزیي كؼالیت، اًدام هغالؼات ّیذرٍلَصیٌی هٌغوِ پظ اس تٌویل اعالػات در هزحلِ ًخغت، اتتذایی

 گزدد.  تاؽذ. ایي هغالؼات تا اّذاف سیز اًدام هیهی

 25000/1ّای ًوؾِّای آى تز رٍی تؼییي حَضِ تزٍى ؽْزی ٍ سیز حَضِ

 ّا ًغثت تِ هٌاعن هغًٌَی ٍ هؼاتز ؽْزیّا در هٌغوِ هغالؼاتی ٍ هَهؼیت آى تؼییي هغیز آتزاِّ

ّای تزٍى  ٍ سیز حَضِ اس اعالػات تْیِ ؽذُ تا ایي هزحلِ هؾتول تز هَارد سیز: حَضِ GISایداد عاهاًِ 

 .ّای اصلی هٌغوِؽْزی، سٌّؼ

 

   

 

  ًتایح ٍ تحث
 

هاتلیت ایي را دارد ًِ ًل عیغتن آب حاصل اس رگثار را در درٍى یي هذل تِ صَرت  Civil Stormشار ًزم اك

-عاسی دیٌاهیٌی آب حاصل اس رگثار ٍ ّیذرٍگزافًوایذ. هَتَر هذل عاسی هی هاتل كْن ٍ تا هویاط هٌاعة، ؽثیِ

هحاعثِ هیشاى عیالب خزٍخی اس شار اهذام تِ ًوایذ در ایي هغوت تا اعتلادُ اس ایي ًزم اك ّای رٍاًاب را هحاعثِ هی

ّای عیالتی ّای تاالدعت ٍ هؾزف تز ؽْز گلپایگاى گزدیذ ًِ در اداهِ اؽٌال ٍ خذاٍل هزتَط تِ دتی سیزحَضِ

 در خزٍخی سیزحَضِ ّای تاالدعت ؽْز ارائِ ؽذُ اعت:  
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 ّای هَخَد  ٍضعیت صیشحَضِ ّای هطشف تش ضْش گلپایگاى ٍ آتشاِّ -3 ضکل
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 سال 200ٍ  100، 50 ،25، 10، 5پٌِْ تٌذی سیالب هسیل هَسد هطالعِ دس دٍسُ تاصگطت  -4ضکل 
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 ًتیدِ گیشی
 

تاالدعت ؽْز  ّای یلٌّتار اعت. ؽثٌِ هغ 9/30546هغاحتی تالؾ تز  یدارا یگاىحَضِ هَرد هغالؼِ ؽْز گلپا

اس  یاس رگثار ًاگْاً یًاؽ ّای یالبتِ ػٌَاى سٌّؼ اصلی هٌغوِ اعت. اس هؾٌالت هٌغوِ، ٍرٍد ع یگاىگلپا

اختالل در  یدادٍ ا یؽْز اكتت یرٍاًاب عغح یاىػالٍُ تز خز یحَضِ ؽْز تِ عوت یتزٍى ؽْز ّای حَضِ

تِ ًوي  یِپا ّیذرٍلَصی اعالػات ٍ ّا هختلق، ًوؾِ یّا عال یهاَّارُ ا یزؽْز اعت در اداهِ تا اعتلادُ اس تصاٍ

 یذرٍگزافر، ّ. پظ اس پزداسػ ًزم اكشایزكترٍاًاب اًدام پذ -تارػ ی(  هذل عاسCivil Storm vi8ًزم اكشار )

 یػثَر دتی هواتل در هدزاّا ٍ ّا ًاًال یتهتٌاعة تَدى ظزك یشاىؽذ ٍ ه تخزاجحذاًثز اع یلهزتَط تِ ع ّای

ًِ  یهزار گزكت  تِ ًحَ یلٍ تحل یِهزٍد تدش ییدٍ آتزاِّ هؾزف تز ؽْز تا دهت تاال یتؽذ ٍ در ًْا یتزرع

هغلة اعت. در حال حاضز تِ  یيا یایؽذُ خَد گَ یزاحع یهدار یاعتخزاج ؽذُ اس ًزم اكشار تزا ّای یلپزٍك

 سدگی  ّا، پظ یلهغ یيا ییتغتز ٍ خاتدا ینًٌزدى حز یتاس خولِ رػا یلیّا تذال آتزاِّ یزهٌاعة ًثَدى هغ یلدل

 هؾاّذُ ًزد. تَاى یعاسُ را ه یةتِ داخل ؽْزٍ تخز یآب، ّدَم رٍاًاب تزٍى ؽْز
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