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 داليل وقوع سيالب شهريبررسي
)مشهد)ع(مطالعه موردي ميدان امام حسين(

3ابوذر حاتمي يزد2محمدرضا احمديان1مجتبي احمدي

 منابع آب دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي دانشجوي كارشناسي ارشد-1
 منابع آب دانشگاه فردوسي مشهدمهندسي دانشجوي كارشناسي ارشد-2

و-3  زهكشي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري آبياري
 M.ahmadi6913@yahoo.com: پست الكترونيك-1

 چكيده
و تحت عنوان سيالب شهري جايگاه جديدي پديده سيالب به دليل گسترش شهرهاي بزرگ چهره جديدي پيدا نموده است

ا. را در مطالعات شهري باز نموده است هـاي يـران، بـا محـدوديت شهر مشهد به عنوان يكي از كالن شهرهاي اقليم خشك
-هاي اخير منجر به بروز بحرانرغم محدوديت محيط طبيعي، گسترش ناگهاني شهر طي دههعلي. اقليمي فراواني روبروست

و آب گرفتگي معابر كه منجر به افزايش هزينه هاي نگهـداري. هاي طبيعي در اين كالن شهر شده است تشديد خطر سيل
و خسارات احتمالي جاني  و تغييـرات شـديد شهر و مالي بيشتري خواهد شد، تا حدود زيادي ناشي از اثرات توسعه شـهري

مشـهد كـه درتـاريخ)ع(در مطالعه موردي آب گرفتگـي ميـدان امـام حسـين. بوجود آمده در الگوي زهكشي طبيعي است
حج 07/02/1391 و بررسي داليـل روي داد با بررسي خصوصيات سيل، فيزيوگرافي، تحليل بارش منطقه، محاسبه م رواناب

ورود آب باران به شبكه فاضـالب)ع(و عوامل تشديد كننده، نتيجه برآن شد كه عمده بحث آب گرفتگي ميدان امام حسين
و گرفتگي شبكه فاض ميشهري شـده به اين شبكه با مشكل تكميـل ظرفيـت شـبكه مواجـه باشد كه با ورود آب بارانالب

دهمچنين زباله. است وهايي كه آب شده بود،رها هاي اطرافخيابانر كوچه هـاي ناشي از بارندگي به داخل كانـال همراه با
و آب گرفتگي را به همراه شدهآب وارد  از سـوي ديگـر نحـوه شـيب بنـدي.داشته اسـت كه در نهايت مسدود شدن كانال

مياي بوده است كه روانابخيابان هاي اطراف نيز به گونه تجميع پيدا كرده كه باعـث)ع(دان امام حسينهاي اين نواحي در
و ترافيك شديد در اين قسمت شده بود .گرفتگي خيابان

)ع(ميدان امام حسين، عوامل رخداد شبكه فاضالب،،سيالب شهري،باران:واژهاي كليدي

:مقدمه
و منجر به بروز يكسرسيالب شهري، حجم آبي است كه خارج از ظرفيت زهكشي شهر مي و خسارات در باشد ي از مشكالت

، بـويژه در كـالن هاي شهريهاي بين المللي حاكي از افزايش سيالبنقشه هاي منتشر شده از طرف سازمان. گرددشهر مي
.)1388، قهرودي تالي(باشدشهرها مي
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مي. در كشورهاي درحال توسعه افزايش شهرنشيني اثرات معكوسي بر محيط زيست داشته است وان به كاهشتاز آن جمله
و از همه مهمتر كاهش نفوذپذيري خاك اشاره كرد كه خـود كيفيت منابع آب، تخريب پوشش گياهي، سكونت در مسيل ها

و ايجاد سيالب  و از سوي ديگر افزايش دبي پيك سيالب و شـ هـاي از يك طرف موجب كاهش تغذيه آبهاي زيرزميني ديد
ب(ايجاد خسارات جدي شده است و تاج و پشت بام.)1386،خشخداشناس ها در مناطق شهري از آنجايي كه پوشش زمين

و حجم سيالب افزايش مي برابـر6تـا2اراضي شهري. يابداغلب نفوذ ناپذيرند، زمان تمركز سيالب به شدت كاهش يافته
و طبيعي توليد مي .)1375،بهبهاني(كنندرواناب بيشتري نسبت به اراضي بكر

و دفـع سـر20و19زمينه كنترل رواناب در مناطق شهري در قرن هاي نوين در ايده عيمتداول شد كه مبتنـي بـر تخليـه
و به فاصله ميسيالب و شبكهسامانه. باشدهاي هرچه دورتر هاي آب سطحي با پوشـش سـخت بـا ايـن هـدف هاي زهكشي

و توان تخليه سيالب را افزاحداث مي اما عدم طراحي صحيح، اشباع شدن. ايش دهندشوند تا سرعت جريان را زيادتر نموده
و نگهداري مناسب باعث مي شود كه شبكه در اكثر موارد قادر به ايفاي سريع شبكه به علت توسعه شهري، عدم بهره برداري

و با كوچكترين بارندگي خيابان و كوچهصحيح وظايف خود نبوده و تـاج بخـش(ها دچـار آبگرفتگـي شـوند ها ،خداشـناس
1391(.

و مخروط افكنه تشهر مشهد در نيمه جنوب غربي دشت كشف رود به علت گسترش بر سطح دشت تراكمي حت هاي آبرفتي
هـاي ناگهـاني يـا هـاي شـديد بـا سـيالب هميشه در اثناي بارشو شيب نامناسب زهكشي ضعيف تاثير شرايط توپوگرافي، 

جن. مواجه بوده است شهري آبگرفتگي بافت و تسخير ارضي شـيب دار گسترش شهر به سمت و غرب كـوه، ضـمن پـاي وب
بـه عبـارت. اي، بر حجم سيالب حاصل از سطوح مذكور نيز افزوده استهاي دورهشتر شهر در برابر سيالبآسيب پذيري بي

و ديگر در حال حاضر شهر مشهد در شرايطي قرار گرفته كه بخشي از آن مستقيما در معرض سـيالب  هـاي شـديد دوره اي
و و آلودگيبخش مي. هاي ناشي از آن قرار داردسيعي نيز با مشكل آب گرفتگي سطح معابر رسد كه گسـترش چنين به نظر
و  و خطرناككاربري، سيالب تغييرشهر ميهاي آينده شهري را فراوان تر و طرقيحسين(نمايدتر .)1386،زاده

و روش هامواد
ا(در اين تحقيق سيالب كه در شهر مشهد . رخ داد مورد بررسي قرار گرفته است 07/02/1391در تاريخ) مام حسينميدان

و اطالعات مربوط به اين اتفاق جمع آوري شد در گام نخست مشخص شد كه در روز  پنجشنبهبه اين منظور ابتدا گزارشات
و در پي آن دچار آب گرف)ع(مشهد، ميدان امام حسين صبح طي بارندگي در شهر 9:30حوالي ساعت 07/02/1391 تگي

و مرور وسايل نقليه  به.شدمختل عبور كه اين روزتنها مورد آب گرفتگي در مشهد، نشاني معاون عمليات آتشگزارش بنا
كه)ع(حسين امام ميدان شد، نشاني آتش عملياتي هايمنجر به اعزام گروه  ساعتاز عملياتي، هايبا اقدامات گروه بود

 كنديبا مرورو عبور اين البتهكهشد عادي)ع(امام حسين محوردر خودروها مرورو عبور شرايط پنجشنبه روز 11:30
).1391شركت مهندسي مشاور گزين توس،( بود همراه تردد

 فاضالبوآب شركت عملياتي هايمربوط به شبكه فاضالب شهري بود كه گروه)ع(ميدان امام حسين گرفتگيعمده بحث آب
 شهري فاضالب شبكه گرفتگي علت شهري فاضالب شبكهبه بارانآب ورود. بودند شده حاضرلمحدرآن رفع براي نيز

كه. است بوده مي زماني شهرداري، براي رفع مشكل آب گرفتگي نيروهايو شهرونداناز برخي يابد، حجم بارندگي افزايش
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هدايت)ع(جمع آوري ميدان امام حسين شبكه داخلبه بارانآبتاداشتهبررا شهري فاضالب هايمناطق مختلف دريچه
).1391شركت مهندسي مشاور گزين توس،(شود
شده است استفاده منطقه ايندرآب تخليه براي قوي بسيار هاي، از پمپ)ع(دليل تازه احداث بودن زيرگذر امام حسينبه

به علت)ع(شهري در ميدان امام حسين، اما شبكه فاضالب نداشتهوجودو بنابراين براي كشيدن آب در اين زيرگذر مشكلي 
 واردهادريچهاز يكياز شبكه ايندر موجود هايحجم باالي آب موجود در آن با مشكل مواجه شده بود كه به تبع آن، آب

.شدمي زيرگذر
كه)ع(امام حسين از ديگر علل آبگرفتگي ميدان متمام فاضالب شهراين است و شوديي مشهد به سمت اين ميدان هدايت

 شبكهبه بارانآب ورود. شويممي مواجه شبكه ظرفيت تكميل مشكلبا)ع(حسين امام ميداندر شبكه،به بارانآب ورود با
ميا پاكيزگيوشوو شست باعث زيرا نيست مشكل خود خوديبه فاضالب  بارندگي حجم وقتي اما شود،ين شبكه نيز
 رها خيابانو كوچهدر مردمكه هاييزبالههمچنين.نداردراآب حجم ايندندا عبور ظرفيت شبكه اين يابد،مي افزايش

گرفتگيآبوهاكانال شدن مسدود نهايتدركه شودمي واردآب هايكانال داخلبه بارندگياز ناشيآببا همراه كنند،مي
).1391 شركت مهندسي مشاور گزين توس،(را به همراه دارد

آ -مي خودنمايي موضوعات، سايراز بيشتر شهري فاضالب شبكه موضوع،)ع(حسين امام ميدان تگيبگرف هرچند در مورد
آب(.است تاثيرگذار شهري آبگرفتگي وقوعدر نيز شهرسازي اصول برخي نكردن رعايت رسدمي نظربه اما كند شركت

)1391، اي خراسانمنطقه

 معرفي منطقه
و در مختصات جغرافيايي منطقه وقوع سيل در استان خراسان رضوي، (x=730770,y=4026635)شهرستان مشهد

(40N) رموقعيت1 تصوير. قراردارد ميجغرافيايي منطقه مورد مطالعه .دهدا نشان

 عكس هوايي از منطقه رخداد سيل-1شكل
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و بحث  نتايج
 فيزيوگرافي

آنخصوصيات فيزيكي حوضه ها از جمله پارامترهاي مهم در مطال ها نشان دهنده وضع عات هيدرولوژي است كه مقادير
ا و محيط، و مورفولوژيكي منطقه است، عواملي مانند مساحت ورتفاع ظاهري گيري اين اندازه... متوسط، شيب رودخانه

و تعيين كننده وپارامترها نقش مهم و فرسايش مي... اي در رژيم آبدهي، رسوبدهي خصاتمش.)1387، عليزاده(كندايفا
الزم به ذكر است كه زمان تمركز از جمله. ارائه شده است)1(فيزيوگرافي محاسبه شده در مطالعات حاضر در جدول 

هاي آبريز است كه خود تحت تاثير طول آبراهه اصلي، شيب آبراهه اصلي وساير رين پارامترهاي فيزيوگرافيك حوضهمهمت
در در مطالعات. پارامترهاي فيزيكي حوضه مي باشد حاضر، زمان تمركز با روشهاي مختلفي محاسبه شده كه نتايج آن

اس)2(جدول  و كوچك بودن حوضه.تارائه شده نتيجه حاصل از روش با توجه به شرايط فيزيكي حوضه،آبراهه اصلي
.كرپيچ به عنوان مقدار زمان تمركز حوضه انتخاب شده است

 مطالعه خصوصيات فيزيوگرافي حوضه هاي مورد-1جدول
 ميدان امام حسين واحد پارامتر

 ha 26.17 مساحت حوضه

 Km 2.12 محيط

 m1008 ارتفاع حداكثر

 m937 ارتفاع حداقل

 m973 ارتفاع متوسط

3/1% شيب متوسط حوضه

Km 31/9 طول آبراهه اصلي

 m1008 ارتفاع حداكثر آبراهه

3/1% شيب آبراهه اصلي

حو-2جدول )ساعت(ضه هاي آبريز مورد مطالعه به روشهاي مختلف زمان تمركز
 ميدان امام حسين روش

 2.42 كرپيچ

 3.25 جياندوتي

 7.10 برانزبي ويليامز
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 تحليل بارش در منطقه
و بكارگيريب و-مدت-روابط تجربي شدت نهايي به بررسي اين پارامتر از طريق IDFراي تعيين فراواني پرداخته شده است

م و فراواني، رابطهبا بررسي هاي انجام شده روي منحني.وجود شبيه سازي گشته استسيالب هاي تجربي هاي شدت، مدت
هاي زماني مختلف بدست آورد، يكي از اين ها وپايهمتعددي ارائه شده است تا بتوان شدت بارندگي را در دوره بازگشت

اي شركت آب منطقه( آورده شده استن منحني شدت مدت باشد كه هماآن نتيجه ط، رابطة قهرمان است كه در اينجارواب
) 1391،خراسان
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 مدت بارندگي مشهد–نمودار شدت-2شكل

 محاسبه دبي حداكثر لحظه اي در مقطع سيل
و مدل نمودن جريان آب در نرم افزار گزارشات با استناد  160اي حدود دبي حداكثر لحظه HEC-RASبازديدهاي ميداني

ب مي20عبور نموده كه با دوره بازگشت حدود گيري شدهاندازهر ثانيه از مقطع ليتر .باشدسال
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 HEC-RAS ژئومتري مدل-3شكل

 مقطع عرضي بزرگراه قائم-4شكل

 محاسبه حجم رواناب
سيالب برابر با له از اين حجم رواناب حاص. برآورد گرديد HEC-HMSبا معادل سازي بارش فوق اطالعات مورد نياز مدل

مي 1900 در. باشدمتر مكعب آورده HEC-HMSيج اين برآورد با نرم افزارانت مشاهده مي شود6 تصويرهمانطور كه
.شده است
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 HEC-HMSمدل شاخه اي حوزه در نرم افزار-5 شكل

 اطالعات هيدرولوژيك در حوزه مورد مطالعه-6 شكل

 نتيجه گيري
و دبي پيك آن بدست آمد با معلوم ميشود كه علت اصلي. توجه به مشخصاتي كه در گام هاي قبلي از جمله حجم سيالب

و دبي زياد سيل نبوده است مي. اين مشكل حجم و بازديد هاي ميداني انجام شده مشخص - با مد نظر قرار دادن گزارشات
ش ميتوسط زبالهدن شبكه تخليه فاضالب شود كه اصلي ترين دليل مسدود از ديگر.باشدهايي كه در پيرامون آن بوده است

ميداليل  و همچين رعايت نكردن برخي اصول شهري اشاره كردبه توانتشديد كننده مشكل .تجميع فاضالب نقاط ديگر

 پيشنهادات
.پيشنهادات زير جهت جلوگيري از وقوع حوادث مشابه ارائه مي گردد
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، اليروبي� و ساماندهي مسير كانال هاي اصلي بازگشايي
 اصالح شبكه جمع آوري آبهاي سطحي در حوضه ميدان امام حسين�
و انتقال بار ترافيكي به ساير مسيرها�  كنترل ترافيك
و فاضالب، جهت اصالح معايب موجود�  هماهنگي با اداره آب
 هماهنگي با شهرداري براي اصالح شبكه جمع آوري آبهاي سطحي منطقه�

 منابع فهرست
(م. قهرودي تالي.1 .)مطالعه موردي شمال شرق تهران( كاربرد مدل يكپارچه سيالب شهري در كالن شهرها)1388.

.1388 زمستانو پاييز شماره پيش-اي منطقه ريزي برنامهو جغرافيا
(م. تاج بخش.س. خداشناس.2 بهينه در هاي نوين كنترل سيالب شهري براي استفاده بهره گيري از روش) 1386.

.منابع آب
ط.3 م. بهبهاني، (بزرگ زاده، و تحقيق معماري ايران. هاي شهريسيالب) 1375. . مركز مطالعات
س.4 م. خداشناس، (تاج بخش،  كاربردو شبيه سازياز استفادهبا سطحي زهكشي رواناب شبكه بازنگري) 1391.

 شماره 22 جلد/خاكوآب دانش نشريه.)هدمش شرقي، اقبال آبريز حوضه:موردي مطالعه( تأخيري هايحوضچه
.1391سال  /1

ر.5 م. حسين زاده، (طرقي، . شهري هايسيالب تشديدو طبيعي زهكشي الگويبر مشهد شهر گسترش اثرات) 1386.
.159-145ص. 1386 پائيز،61 شماره– جغرافيايي هاي پژوهش

ا.6 آس"،هيدرولوژي كاربردي"،)1387(،.عليزاده، .460- 465 تان قدس رضوي، صفحهانتشارات
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