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 GISناشی از رواناب های سطحی با استفاده از آب گرفتگی مناطق شناسایی 

 )مطالعه موردی: شهر نیشابور(
  

 *2 محمود فغفور مغربی،  1 سعیدخانی 

 maghrebi@um.ac.ir* نويسنده مسئول: 

 های کلیدیواژه  چکیده

یری نسبت به ديگر طور چشمگدر سطح شهرها به دلیل افزايش سطوح نفوذ ناپذير حجم رواناب به

در  کند. اين  حجنم روانناب ايجناد شنده در ارنر بارنندای بنا  ناری شند مینواحی افزايش پیدا 

هنای مو نود در سنطح ها و  ویهنا، مسنیلها و غینره ووسنک کانالبامها، پشتها، بزراراهخیابا 

ه بشده و نهايتاً ايتاند به مناطق کم اروفاع و پست شهر هدشدهحیصورت رقلی طراها که بهخیابا 

هنای بنا اسنتفاده اآ امنار بار  کنه است سعی بر اي  مقالهاي  در  .ريزندمیها ها و يا رودخانهکال

باآاشنت  خراسا  رضوی  اقدام به ايجاد بار  طرح برای دوره های ای روآانه ساآما  اب منطقه

اردد. با وو نه هر نیشابورشدر ( IDFفراوانی) -دت م-های شدتو درنهايت ايجاد منحنی  مختلف

اننال کانردد و  منی، رواناب ايجاد شده بروی سطح شهر  ناری مورد مطالعهبه ووپوارافی منطقه 

  شنروع بنه باشند منیهای انتقال دهنده ای که ظرفیت انتقال رواناب ا  ها کمتر اآ رواناب مو ود 

کالت امر سبب بروآ مشاردد، که اي   میپس آد   ريا  اب باعث و نموده  سطح اب  باالامد

نتقنال  هنت ااردد. به منظور رفع اي  مشنکل  و اراهنه راهکنار مناسنب   میفراوانی در سطح شهر 

شود بلکه نسنبت  میارفتگی پرداخته نه ونها به شناسايی مناطق دچار اب GISرواناب با استفاده اآ

و نه بنه بنا و اردد. می به اراهه راه حل  هت ايجاد ظرفیت کافی برای دفع اب های سطحی اقدام

هننده وحلیل های صورت ارفته مشخص ارديد که در قسمت  نوبی شهر اکثر کانال های انتقال د

 منیفتگنی دچار اب ارقادر به دفع رواناب نبوده  و سال،  5اشت آدوره با بارواناب ووسک بار  

 د.وهیه اردينه پهنه بندی سیالب مینقشه هايی در آ نه میلذا در اي  آ شوند.

 

، اب ارفتگننننی ، GIS، سننننطحی رواننننناب

ASSA ،IDFنیشابور ، 

                                                             
 فردوسی مشهد، دانشگاه مهندسی، دانشکده کارشناسی ارشددانشجوی -1

 فردوسی مشهد، دانشگاه مهندسی، دانشکده استاد -2
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 مقدمه  -1

وقوع پديده های طبیعی چو  سیل واکنو  مو ب بروآ 

خسارات آيادی به  وامع بشری شده است. پیش بینی دبی 

هه اوج  و شبیه ساآی هیدرواراف سیالب در يک  ريا  ابرا

ژی لویدروای يا رودخانه ای يکی اآ فرايند های پیچیده در ه

فزو  امروآه همراه با پیشرفت  وامع و استر  روآا. [1]است

 نیز در هاا ، سطوح غیرقابل نفوذ هاا شهرها و ووسعه حريم 

ش اروفاع و حجم وضعی ا ، افزاي ارر حال افزايش است.

حاصل اآ انواع بار ، در شهرها است. مخصوصاً  رواناب

ی ارفتگابی فصلی و ايجاد رواناب، هابار که با بروآ اي 

مرور و ايجاد ورافیک،  و سیستم عبور در اختالل معابر،

ر محیک د اری شد  رواناب الوده  واسطهبهالودای منطقه 

ناطق ممطرح در  ساهلمی مناطق مسکونی و ... اآ آدالیسو 

ی شهری هاابا یخی معابر و اب ارفتشهری است. لذا کنترل 

 دا و  لوایری اآ بروآ مشکالت  انی، مالی و روانی شهرون

  دسیريزا  شهری و مهنهمواره دغدغه خاطر طراحا  و برنامه

ی سطحی هااباوری و دفع ی  معهادستگاه است. بوده اب

ناطق عمرا  م ی وزيربرنامههم ناشی اآ بارندای اآ ا زا م

 هاا  ی در طراحی صحیحانگارسهلشهری هستند و هراونه 

افري  باشد. مشکالوی بشری مشکل  وامع برای وواندمی

های شهر، انتشار الودای سطح معابر یارفتگاباآ مله

عدم  واسطهبهی و خطرات ناشی اآ پخش سیالب طیمحستيآ

اآ  هالیمسو  هاکالابسامانی و ود سیستم آهکشی مناسب و ن

سريع  رشد .[2]ايندمی شمار به شهری اساسی معضالت

شد   وامع نیز اي  صنعتی   معیت، ووسعه شهری و

نامطلوبی بر  آيرا وأریرات ندينمامی وشديد را مشکالت

)حجم  هاالبیسسبب وشديد  هیدرولوژی حوآه ابريز داشته و

ی پاياب، هاقسمتو حداکثر ابدهی(، افزايش الودای در 

 .اردندمیکاهش  ريانات پايه و ... 

عدم طراحی صحیح، اشباع شد  سريع شبکه به علت 

شهری، عدم بهره برداری و نگهداشت مناسب، باعث ووسعه 

شود که شبکه در اکثر موارد قادر به ايفای صحیح نقش  می

خود نبوده و با کمتري  مقدار بارندای معابر دچارابگرفتگی 

راه امادای برای مقابله مناسب با عوامل   يبهتر. [3]شوند

های شهری بررسی سیستمساآی فوق و بهینه دکنندهيوهد

زا  رواناب میوضعیت بار  منطقه و براورد صحیح و دقیق 

های وحلیل نحوه عملکرد آهکش ی  وی وهابار حاصل اآ 

 .باشدمیشهری و در بعضی موارد استفاده بهینه اآ رواناب 

اوری و ی سطحی وظیفه  معهااباوری های  معشبکه

نقطه خرو ی   يورکينزد را به هاابانتقال و هدايت اي  

. ومام اي  وظايف بايد در آما  دارند عهده بر قبول قابل

امروآه  .مزاحمت صورت ایرد مناسب و با کمتري  خسارت و

ی سطحی اآ سطح شهر اآ اولی  هاابعالوه بر اينکه خروج 

ديگری،  شهری پروژه، انجام هر ديامی  حساببهضروريات 

ی برق، هاروااهین، هابزراراه، هااهفرودا، هاپل احداث رینظ

بدو  وو ه به خطرات سیالب شهری  ..وها  اده، هاساختما 

 .است یراقتصادیغ و غیرمهندسیشهری عمالً کاری  برو و 

حوضه های شهری، مناطق با ومرکز باالی فعالیت انسانی بوده 

که اآ ويژای های ا  سطوح نفوذ ناپذير استرده و ود 

ای دست ساخت است. استر  شهر نشینی در دهه ابراهه ه

های اخیر و رشد سريع شهر ها در استره حوضه ها، همچنی  

پديده وغییر اقلیم و واریر بر الگوی مکانی و آمانی بار ، 

رواناب در حوضه های شهری را به شدت -فرايند بار 

وحت واریر قرار داده است. شهرساآی عموماً همراه با افزايش 

وذ ناپذير  اده ها و پشت بام ها، ساخت سیستم های سطوح نف

هیدرولیکی آهکشی رواناب های ناشی اآ رابارها، کوبیدای 

خاک و وغییر کاربری اراضی پوشش ایاهی همراه است. 

، فرسايش [4]نتايج اي  وغییرات افزايش  ريا  های سیل

را در پی  [6]و کاهش بالقوه ی  ريا  اب پايه [5]رودخانه ای
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( نمونه ای اآ چالش های پیش رو در هنگام 1شکل ). دارد

 دهد. میرا نشا  بارندای 

 

 چالش پیش رو در هنگام بارندگی (1شکل )

سیل ارفتگی در مناطق شهری که ناشی اآ ناکارامدی 

باشد، مو ب وارد شد  خسارات  میهکشی شهری سیستم آ

. شود می شهریآياد به ساختما  ها و ديگر آير ساخت های 

د   شوواند مو ب کند  میعالوه بر اي ، سیل ارفتگی معابر 

  .[7]و يا ووقف کامل رفت و امد ها اردد

شبیه ساآی رواناب و پیش بینی  حاضر هدف اآ مقاله

ر ابومناطق دارای پتانسیل اب ارفتگی در قسمتی اآ شهر نیش

 وحلیل های الآم ASSAو  GISباشد که با استفاده اآ  می

 صورت ارفته است.

 و روش هامواد  -2

 SWMMمعرفی مدل  -1-2

ژانس حفاظت محیک آيست اووسک  SWMMمدل 

و به منظور شبیه  رودخانه  مريکا برای پیش بینی کیفیت ابا

و کیفی مروبک با سیالب طی سال  میساآی پديده های ک

وهیه ارديد. در اي  مدل با استفاده اآ  1971وا  1969های 

زا  وبخیر و ... ( می، ر اطالعات بااطالعات هواشناسی )مانند 

، ا آهکش های  و و مشخصات فیزيکی حوضه ابريز

 SWMM.شودمیهیدرواراف خرو ی اآ حوضه شبیه ساآی 

 هت وحلیل مربوط به  نرم افزارهايکی اآ پیشرفته وري    

)سطحی  براورد سیالب و ابدهی کانال های مستقل و مختلک

ا  محاسبه شود. در اي  رو  امک مینی( محسوب میو آير آ

هیدرواراف در مسیل ها و شبکه های اب های سطحی به 

 SWMMمدل  صورت  ريا  اآاد و وحت فشار و ود دارد.

هیدرواراف ناشی اآ بارندای بر سطح آير حوضه ها را وعیی  

کرده و انرا به صورت مخز  غیرخطی در آير حوضه های 

کند. مخز  غیر خطی  میکوچک و کانال ها روند يابی 

 شود: میک رابطه پیوستگی در شکل آير مدل ووس

(1) *dv dy
A Ai Q

dt dt
   

 بار  i* (،3mحجم اب در آير حوضه)  vکه در ا  

، m/sماآاد )شدت بار  منهای شدت وبخیر و نفوذ بر حسب 

مساحت آير  A(، mعمق اب ) y(، sآما  ) tهمچنی  

 یم( s/3mدبی خرو ی اآ آير حوضه ) Q( و 2mحوضه )

 باشد.  ريا  خرو ی ووسک معادله مانینیگ به صورت آير

 شود: میبراورد 

(2) 
5 1

3 2( )p

W
Q y y S

n
  

ضريب آبری  n(، mپهنای آير حوضه) Wکه در ا  

 میشیب متوسک آير حوضه  Sعمق چاالب و   py مانینگ،

دارای  SWMM مدلکه  است ذکر به الآم .[2]باشد

مناطق غیر  وحلیل اآ قبیل مواردی و محدوديت هايی بوده

ر نظ رشهری، انالیز عدم قطعیت و بهینه ساآی هزينه ها را د

 .[8]ایردنمی

 طالعهمعرفی منطقه مورد م -2-2

شهرستا  نیشابور يکی اآ شهرستا  های بخش مرکزی 

 59دقیقه وا  19در ه و  58تا  خراسا  رضوی است که بی  اس

دقیقه وا  40در ه و  35دقیقه طول  غرافیايی و  30در ه و 

دقیقه عرض  غرافیايی در حاشیه شرقی کوير  39در ه و  36



 )مطالعه موردی: شهر نیشابور( GISشناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از 
 

4 

مرکزی ايرا  واقع شده است. بخش اعظم اي  شهرستا  در 

اروفاعات  هلیوس به) دشت نسبتاً وسیعی قرار ارفته که اآ شمال

ی چنارا  و قوچا ، اآ شرق به شهرستا  هاشهرستا بینالود( به 

ی وربت حیدريه و کاشمر و اآ هاشهرستا مشهد، اآ  نوب به 

فاروج  شهرستا غرب به شهرستا  سبزوار و اآ شمال غربی به 

در وقسیمات اقلیمی . در استا  خراسا  شمالی محدود است

  مرکزی و نیمه بیابانی است کشور، نیشابور  زو اقلیم فالت

. در اي  است در آمستا  نسبتاً سرد و در وابستا  معتدل که

شرايک مناطق نیمه استوايی را دارد، در ارر  شتراقلیم که بی

وآ  بادهای مها ر که به طرف استوا درحرکت هستند، هوا 

بسیار خنک است. اي  منطقه  زو مناطق با فشار هوای آياد 

های مناطق، هوا به دلیل حرکت اآ قسمت نهاو ياست. در ا

وهوای اب .باشدخشک می ارم و فوقانی، اآ باال به پايی 

ا   یشمالی و  نوببلندی مناطق نیشابور، نسبت به پستی و

 متمايلمعتدل  یهای شمالی و  نوبمتفاوت است؛ درکوهستا 

معتدل است و اآ نظر میزا   ی مرکزی لگه در به سرد و

 .ارددمی ی  زو نواحی خشک محسوببارندا

 باشد که يکی اآ میآهکش اصلی  3شهر نیشابور دارای 

ه ب ه اي  آهکش ها در منطقه مورد مطالعه قرار دارد. با وو

در  دانی، آهکش مورد  نظرمیوصاوير ماهواره ای و باآديد 

ده نمايی اآ ا  اراهه ش (3) درشکل ورنگ ابی  به (2)شکل

 فرهنگسراشمال شهر در ابتدای ا  اآ  . اي  آهکش کهاست

 به شروع شده و قسمت مرکزی شهر را پوشش داده و در انتها

 اردد. می  های کشاورآی ختم میخیابا  راه اه   و آ

 

 منطقه مورد مطالعه و زهکش اصلی منطقه (2شکل )

 

 

 اصلی منطقه زهکش  (3) شکل

 

 جهت مدلسازی و تحلیلازین مورداطالعات  -2-3

 دوو ود  هت مدلساآی و وحلیل پديده اب ارفتگی 

و  GISاول ووسک  نوع. ضروری است پايه ای، نوع اطالعات

AutoCad  که شامل کاربری  ارددمیوولید و اماده ساآی

دوم  نوعو  اراضی، ابراهه ها و پارسل های منطقه مورد مطالعه

ايستگاه های بارا  سنج، شامل عات هیدرولوژی مربوط به اطال

 .باشد می IDFبار  طرح و منحنی های 
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 ی هواشناسی منطقههاستگاهیا -2-4

ی هاستگاهيا شامل کشور هواشناسی یهاستگاهيا  

ه وابع ی هواشناسیهاستگاهيا و کلیماوولوژی سینوپتیک و

 جیوبخیرسن و سنجیی بارا هاستگاهياوآارت نیرو شامل 

ی اشناسايستگاه های هو مطالعه . در اطراف منطقه موردباشدمی

 باشند. با وو ه به اينکه میمشخص  (1)مو ود در  دول 

 صلهساآما  هواشناسی  هانی در مناطق کوهستانی حداکثر فا

ا وراکم نموده، ام کیلومتر پیشنهاد 16وا  10 را هاستگاهيا

ی دارا ها ستگاهياثر ی مجاور منطقه کم بوده و اکهاستگاهيا

 عاتباشند. در اي  وحقیق اآ اطالی میکنواختيریغپراکندای 

  میخسه ايستگاه کارخانه قند، روح اباد و عیش اباد  هت و

 بار  طرح استفاده ارديده است.

 ایستگاه های باران سنج (1جدول )

 (m) ارتفاع
 طول

 جغرافیایی

 عرض

 جغرافیایی
 نام ایستگاه

1599 58-42-33/1 36-27-31/3 
هار چ -بار اريه 

 باغ

 ديزباد علیا 36-6-10/2 59-16-44/3 1988

 روح اباد 36-3-56/9 58-51-23/2 1138

 طاغو  36-25-21/7 58-41-1/6 1503

 عشق اباد نیشابور 36-06-57 58-42-48 1166

 عیش اباد  36-18-7 58-49-48/3 1406

 کارخانه قند  36-17-36/9 58-35-52 1207

 ماروسک 36-31-37/1 56-32-58 1525

 محمد اباد نیشابور 36-06-57 58-42-48 1113

 

بارش  راوانیف-مدت-شدتاستخراج مقادیر -2-5
(IDF) 

شدت بار ، نسبت بی  وغییرات اروفاع بار  به وغییرات 

باشد. در وعیی  ابعاد بسیاری اآ ساآه ها مانند سرريز  میآما  

، کارهای مهندسی هاپلهری، ی فاضالب شهاکانالسدها، 

، ابخیزداری و موارد مشابه، متناسب بود  طراحی رودخانه

عبور کند دارای  هاا با شدت سیالبی که بايد اآ  هاا 

خود متناسب با شدت  نوبهبهت است که ا  نیز میبیشتري  اه

( برای 1371) 118 -3نشريه  .استدر نظر ارفته شده  بار 

 که است نموده هايی ووصیه راحیط باآاشت دوره انتخاب

 هایاقتصادی هزينه وو یه به وو ه با مختلف مناطق برای

 مختلف حفاظت در ات برای حاصله منافع به نسبت الآم

 خسارت که شهرها اآ مناطقی براي 118نشريه شود.  انجام

 که شیب مناطقی مانند، است آياد هاا  در سیالب اآ ناشی

 5 وا 3وره باآاشتد دارند پذير اسیب یهاساختما  و کم

با وو ه موقعیت مقاله حاضر  . لذا در[9]داردووصیه می سال

سال  5اآ دوره باآاشت و آهکش اصلی ا   شهر نیشابور

  هت وحلیل ابگرفتگی استفاده شده است.

 اقتصادی هایسیدر برر شده استفاده امار که صوروی در

 مورد در باآاشت هایدوره نشريه اي  نباشد، اعتماد قابل

روشهای  .شودیم ووصیه شرح آير به را ايرا  یشهرها

 ور بود ،عالوه بر طوالنیIDF های  متداول محاسبه منحنی

که اي  خود باعث  باشدمی آيادی دارای وعداد پارامترهای

در محاسبه  .[10]ودش میها  کاهش اعتمادپذيری اي  منحنی

کوواه ور باشد شدت  بار شدت بارندای، هرچه آما  

يابد. اآ سوی ديگر، هرچه دوره  میبارندای افزايش 

باشد شدت ا  نیز بیشتر  وریطوالنباآاشت يک رابار 

ی شماری دهد که وعداد ب مینشا   IDFمنحنی خواهد بود. 

 میاآ رخداد های بارندای  با مدت  و شدت متوسک مختلف 

حال با وو ه  .[2]ووانند دوره باآاشت های يکسا  داشته باشند

بايست اآ  میايستگاه بارا  سنج،  3به مقادير شدت بار  

محاسبه  مطالعه موردانگینی را برای منطقه میی، ابيدرو طريق 

اآ بارا  سنج ها دارای  هرکداماردد. با وو ه به اينکه 

 وآنی انگی می  GISمختصات  غرافیايی هستند و با استفاده اآ 

مقادير  اردد. میمحاسبه ه مورد نظربرای منطقايستگاه  3اي  
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IDF ( مشخص 2برای منطقه مورد مطالعه در  دول )می 

 باشد.

 فراوانی-مدت-مقادیر شدت (2) جدول

t        
T 

10 15 20 30 60 90 

2 35/45 25/65 20/49 15/03 9/03 6/77 

5 54/18 39/20 31/31 22/97 13/79 10/34 

10 66/59 48/18 38/48 28/24 16/95 12/71 

25 82/19 59/46 47/50 34/85 20/92 15/68 

50 93/72 67/81 54/16 39/74 23/85 17/88 

100 105/16 76/08 60/77 44/59 26/76 20/07 

200 116/54 84/32 67/35 49/42 29/66 22/24 

500 131/56 95/18 76/03 55/78 33/48 25/10 

ار  مدت ب tدوره باآاشت )سال( و  T(، 2در  دول )

 باشد. می)دقیقه( 

 

 زیر حوضه ها -2-6

 هحوض است ريزی الآمبرنامه و ساآیشبیه  اهداف برای

 نقشه وهیه با .شود هايی وقسیمآيرحوضه به مطالعه مورد

ور، کش بردارینقشه ساآما  اآ مطالعاوی منطقه 1:2000میرقو

 مشخصات ووپوارافی، اساس منطقه مورد مطالعه را بر

 خرو ی محل و اوری مع ها شبکهسرشاخه ، میآ کاربری

 (.4)شکل  شودمی آير حوضه وقسیم 439رواناب به 

 

 زیرحوضه های منطقه مورد مطالعه (4) شکل

 

 ASSAو  GIS سازی در محیطمدل -2-7

 که دارد و ود آيرحوضه ها برای ايجاد رو  چندي 

 حرکت مسیر و هاابا خی شیب براساس مقاله حاضراي  کاردر

 اين  بنندیوقسیم اي  اآ هدف .ارفته است صورت رواناب

 طول در آيرحوضه يک در مو ود اب ومام اوالً که است

  ودمو اب ومام اًیران و برسد کانال يک به وا  ريا  يابد ا 

 بنا شود کنه خارج حوضه خرو ی نقطه يک اآ حوضه در

-نقشنه و GIS ک وصاوير ژهورفرنس شده در محی اآ استفاده

ور همانط .اي  امر محقق ارديد ،دانیمی باآديد و مربوطه های

حوضنه هنا بنر مبننای آيرگنردد، میمشناهده  (5)که در شکل 

ووپوارافی )شیب منطقه( و  هت حرکت رواناب ايجاد شده 

 اند.
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 GISمدلسازی در محیط  (5) شکل

ه در سیستم انتقال دهند دانی اآ منطقه،میباآديد  کمک هب

ASSA  460و ره ان 446شنود. شنبکه نهنايی شنامل میمدل 

نطقنه باشد. حوضه ابرينز ممیانتقال دهنده با مقاطع مستطیلی 

قسنیم آينر حوضنه و 439به  ASSA افزاردر نرممورد مطالعه 

S (Subbasin )به اختصار با  هاشده است که اي  آيرحوضه

نمايش ا  در مرکز هندسنی شوند که محل  مینمايش داده 

هنای اغناآي  و وقناطع حوضه قرار ارفته اسنت. محنل انره

( مشنخص Junction) Jبنا  به اختصار اوصاالت انتقال دهنده

اط ها به عنوا  اروبشده است. الآم به ذکر است که خک چی 

شود. میخرو ی هر آيرحوضه به اره مربوطه معرفی  دهنده

 Cآيرحوضنننه بنننا  همچننننی  انتقنننال دهننننده هنننا در هنننر

(Conveyance Link)  که با لحنا  نمنود   اندمعرفی شده

 وراآ اروفاعی اره باالدسنت و پنايی  دسنت بنرای هنر انتقنال

 باشد.میدهنده، شیب کانال قابل محاسبه 

 

 ASSAمدلسازی در محیط  (6) شکل

 

 بحث -3

 ساآیمدلاطالعات موردنیاآ  هت  میپس اآ ورود وما

و  هاحوضننه، هنناارهاصننلی،  مجننرای قبیننلحوضننه ابريننز اآ 

م ، وعیی  بار  طرح و نینز وعینی  رو  انجناهاا مشخصات 

و  GISوننوا  بننا اسننتفاده اآ مننی محاسننبات هینندرولوژيکی، 

 .وحلیل های اب ارفتگی را انجام داد ASSA افزارنرم

 GISشناسایی مناطق چاالب با استفاده از  -1-3

بر ارر لبريز شد  شبکه مرکب  مع اوری اب ارفتگی 

اب و فاضالب و عدم ظرفیت مناسب هیدرولیکی ا  و دفنع 

اب های سطحی که خود ناشی اآ وقوع رابارهای شديد در 

افتد. در اي  وضعیت، خیابا  ها و  می، اوفاق استسطح شهر 

پیاده روها و خانه های واقع در اراضی کم اروفاع و نقاط اود 

شناساهی منناطق دارای خطنر  .شوند میغرقاب  بزرگ راه ها

وواند کمک شايانی  هت برنامنه رينزی و  میسیل ارفتگی 

. به عنوا  مثال کاهش خطرات ناشی اآ اي  پديده طبیعی نمايد

متنولی امنر کنه عمومنا در مواقع رخنداد بارنندای، سناآما  

ت مینبا وو ه به در دست داشت  نقشنه اهشهرداری ها هستند 
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مات میوواند قبل اآ وقنوع بارنندای وصن میخیز  مناطق سیل

الآم را  هت اسنتقرار نیروهنای انسنانی در محنل دچنار اب 

اردد  میمشخص ( 7شکل ). با وو ه به نمودارفتگی اوخاذ 

که قسمت های  نوبی شهر نسبت به قسمت های ديگر، بیشتر 

 .ایرند میقرار اب ارفتگی  در معرض

 

 مناطق دارای پتانسیل آب گرفتگی (7) شکل

 گامدر قسمت های  نوبی شهر، در هن (، 7باوو ه به شکل)

 میمشخص  سیل ارفته و يا چاالب ها مناطقبار ،  رخداد

 باشند.

 ASSAتحلیل آب گرفتگی با استفاده از  -2-3

قابلیت مدلساآی  امع، پیشرفته و دقیق بنه  ASSAافزار  منر

آهکش، رواناب سطحی  هنای یستممنظور وحلیل و طراحی س

وواند به طنور  میافزار  و فاضالب شهری را داراست. اي  نرم

یچیننده هینندرولوژی، هینندرولیکی و پ همزمننا  فراينننندهای

 و SI همچنی  اآ هر دو سیستم واحد کیفیت اب را مدل کند.

EE  ووا  ا زای شبکه  میافزار  کند. در اي  نرم میپشتیبانی

. وارد کردGIS يا  و CADهنای  م اآ فايلرا به صورت مستقی

 SWMM قابلیتهای مدل رياضی میافزار وما چنی  اي  نرمهم

را  SWMMv.5فايل های مربوط به  وواند میدارا بوده و  را 

 به عنوا  ورودی دريافت نمايد.

ار با استفاده اآ نرم افز GISپس اآ مدل ساآی در محیک  

ASSA ود را وحلیل نمنود  ووا  وضعیت کانال های مو می 

رض اروفاع و عنرا که شامل ها  و در صورت نیاآ، ابعاد کانال

 دانی ومینبنا وو نه بنه باآديند  .نمنوداصنالح  باشد می کانال

سنال منورد  5وضعیت مو ود، کانال ها برای دوره باآاشت 

 باشد. می (8)وحلیل قرار ارفتند که نتیجه به صورت شکل 

 

 ASSAتحلیل آب گرفتگی در  (8) شکل

در قسمت  اردد،می( مشخص 8اآ شکل )همانطور که 

ب ا نوبی منطقه مورد مطالعه اکثر کانال ها دچار پس آدای 

اننردد کننه نننرم  مننی( مشننخص 9باشننند. در شننکل ) مننی

کانال هايی که ظرفینت انتقنال روانناب ا  هنا  ،ASSAافزار

فیلنند ظرفیننت  کمتننر اآ رواننناب مو ننود باشنند را در قسننمت

Flooded  منیکنه بنه معننای اب ارفتگنی  کنند میمعرفی 

 باشد.
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 ناشی از آب گرفتگی ASSAاخطار  (9) شکل

 بسیال حجم بندی پهنه -3-3

ر در نرم افزاوری رواناب ا مع با وو ه به وحلیل شبکه 

ASSAاآ هننر اننره  پیننک رواننناب عبننوری ، مقننادير حجننم

 درو  يابی  وووا   می GISد و با استفاده اآ اردمیمشخص 

 انجام داد.را برای منطقه مورد نظر  در نتیجه پهنه بندی

 

 ( پهنه بندی حجم سیالب10شکل )

انردد کنه بیشنتري   می( مشخص 10با وو ه به شکل )

در محدوده آهکش اصلی قرار دارد و هرچنه بنه سنمت  دبی

-منیافنزوده  حجم رواناب، بر روی شود نوب منطقه پیش 

 71/54در خرو نی حوضنه برابنر بننا  دبننیمقندار  انردد کنه

 مترمکعب بر رانیه می باشد.

 نتیجه گیری -4

بنرای  راواننی ف -مندت –با وو ه به منحنی های شدت 

اکثنر کاننال هنای شنود کنه  مینتیجه سال،  5دوره باآاشت 

 شوند. همچننی  بنا میانتقال دهنده دچار پس آدای رواناب 

 ووا  نقشه های پهننه بنندی سنیالب وهینه می GISآ استفاده ا

انند وو مینمود که اي  نقشه ها در مواقع قبل اآ رخداد بار  

 .واریر بسزايی در خدمت رسانی ساآما  مربوطه داشته باشد

وده ببر اساس نیروی رقل  رواناب ريا  با وو ه به اينکه 

 باشد، میدر واقع پارامتر شیب در اي  امر بسیار واریر اذار  و

دهند کنه بیشنتر اب  منیوحلیل هنای صنورت ارفتنه نشنا  

آ شیب ارخ داده که  یغرب -یارفتگی ها در خیابا  های شرق

 -یالکافی برخوردار نبوده  و در نقطه مقابل، خیابا  های شم

که شیب ا  ها کافی بوده، کمتر دچار اب ارفتگی  ی نوب

 شده است.

 نرمدر  کانال هامربوط به  در پارامتر های ورودی بخش

مانینگ بسیار حساس و واریراذار  آبری، ضريب ASSAافزار

ت و استفاده ارديده اس 010/0بوده و در اي  مقاله اآ ضريب 

هرچه مقدار ضريب مانینگ برای کاننال هنای انتقنال دهننده 

اب  در نتیجه ر  ريا  بیشتر شده وببیشتر شود، مقاوت در برا

 در نهايت بنا وو نه بنه داد.ارفتگی های بیشتری رخ خواهد 

 میاينکه حوضه بندی صورت ارفته دارای  زيیات بیشتری 

لیل فرعی را هم مورد وح ووا  اب ارفتگی معابر میباشد لذا 

 قرار داد.
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Increasing impermeable surfaces such as streets, paved roads, and other 

impermeable coatings are considered to be as the most important factors 

influencing the quantity of the accumulated runoff. Rainfall runoff will be 

collected by the  highways, roofs etc. through channels, streams in the 

streets which are finally collected into rivers.  They are designed slowly 

based on gravity force and ultimately pour into the river corridors. The 

purpose of this study is to identify the flooded area for different return 

periods and eventually produce intensity- period - abundance curves (IDF) 

using daily rainfall data of the regional water organization of Khorasan 

Razavi province in Neishabur City. The runoff generated in the city will 

flood due to the topography of the study area, and the water level begins 

to rise in transferring channels, which their runoff capacity is lower than 

the existing runoff and it causes to rejection of water flow and it is a 

potential danger posing a serious threat to parts of the city. In order to 

solve this problem and provide a suitable solution for runoff, firstly the 

areas with the risk of flooding are identified and introduced by GIS. Then, 

a suitable solution is provided to create adequate capacity to dispose the 

surface runoff. According to the analysis, it was found that in the southern 

part of the Neyshabur city, most of the runoff channels, due to the 

occurrence of precipitation with a return period  of  25 years, are not able 

to transport the runoff and consequently they will be flooded. Therefore, 

possible flood zoning maps, which represent high-risk areas, are depicted. 

This step is considered as the most important step in the flood risk 

management. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


