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كليدواژه

آنالیز حساسیت ،پهنهبندی ،خور گورسوزان ،سیل ،ظرفیت هیدرولیکی

 .1سرآغاز

ه لند .ا زییبب ی ک سیل مدیریت آ  ،مراال اسیساب

سیل از مهمترین بالیای بیییاب بای اال ایو بایا ب ایی

برا شنیسییب خطرات فیلب ،منیبق م لید خطر کایهش

است ،که ن یت به ت یمب خطرهی بیییب ،بیشالرین تایریر

ایادث سایل د آینادا اسات .)Aerts & Botzen, 2011

ا بر زندگب مردم دا د .تغییرات آب هیایب اال یو بیا

مدو  HEC-RASبه بی گ لردا د م یئل مهندسب سانلب

فرا انب سیل ا افزایش خیاهاد داد .)Das et al., 2013
سیلهی بای مشاتالت امل ایوب مادنب

Ghimire et al.,

 )2015مشااتالت زی ااتمحیطااب )Li & Shi, 2015
زیای هاای ابلدااید
* نیی ندا م ئیو:

 )Aerts & Botzen., 2011ماارتی

 Ribeiro Neto et al., 2015؛

Monte et al.,

2016؛ )Cestari et al., 2015ا ییت مطیلییت ول اب د
زمینة سی لمهی

دخینها د منایبق سای

Bravo et

al., 2012؛  )Paz et al., 2010بی میفقیات د مؤس ایت
Email: m.heydarzade88@yahoo.com
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Adams et al., 2011

 ARC GISاز بریق الحیبیاه  HEC-geoRASباهمنظای

؛ Moreda et al., 2009؛ Peacock & Hicks, 2005؛

شییه سیز پی املرهی هید لیتب کینیو خای گی سایزا

 )Mashriqui et al., 2014اسلفیدا مبشاید .بای ایان اایو،

اب د مرکز شهر سیالب بند وییس است.

هنگایمبکاه پایشبینابهای هیااد لیییتب بای اساالفیدا از
مدوهی میلنب بر م یرییبب فیزیتب انجیم مبشید ،باهبای
می یو تفی تب بین مقیدیر محیسایه شادا مشایهدا الاب
برا فیاصال بیال از شار ا پایشبیناب ماید دا د .ایان
تفی ت های می ای ا نیشاب از اشالییا د داداهای

 .1.1معرفی مدل HEC-RAS
ب االة ناارمافاازا

 HEC-RASباارا تحلیاال سی االم

0

دخینها تیس مرکز مهندساب هیاد لیی

اب اله باه

6

گر ا مهندسب ا تش امریتی تهیه شدا اسات .د ن اةة 0

د

د بیاد

سیداسیز پی املرهی د فرایندهی فیزیتب مارتی اسات

این مدو ،کی بر بید به شییهسیز یاک بیاد

Zappa et al., 2011؛  Pappenberger and Clocke, 2009؛

مریاای ریرمیناادگی اساات.

Meller et al., 2012؛  .) Maskey et al., 2004مادوهای

 .)System, 2016نظر به سهیلت دسلرساب بیبلیاتهای

HEC- River Analysis

شااییهساایز هیااد لیتب ،مااییگزینب منیسااو د بهیااید

میمید د ب لة نرمافزا

و لترد کینیو مادیریت آ های بای اسالفیدا از د ر فلای

مطیلییت هید لیک مریی انلةیب اسلفیدا شادا اسات.

مریی د شیتة کینایو تحات انایاا برااابهای شارای

مهمترین مییی هی انلةیب نرمافزا  HEC-RASشایمل.0 :

و لیایتب ا ائاه مابدهاد .)Agrawal & Regulwar, 2016
خیبی

مجرد

 ،)6102بی تلفیق د مادو

HEC-HMS

 HEC-RASاین مدو برا انجیم

انطیاای باای فرماات ابالواایت نقشااهبااردا

نقشااههاای

تیپیگرافب؛  .6بیبلیت گرافیتب ب یی بای

تیلیاد آ د

 HEC-RASد محی  GISابدام به شییهسیز سایالب د

محی هی مةللف گرافیتب؛  .3خدیصاییت کای برد آ

منطقة کرج کردند .آ هی نلایی شاییهسایز خاید ا بارا

د پهنهبند سیالب اتدایو باه نارمافزا های .4 GIS

سیالبهییب بی د ة بیزگشت  01 61 ،01سیله د منطقاة

بیبلیت بی د شییه سیز هندسب هید لیک سیزا های

می د مطیلیه د  HEC-GeoRASا ائه کردند .تیسیة منیبق
سلییب د ایشیة

دخینه دشاتهای سایالبب باد

د ر تیمه به شرای دینایمیتب هیاد لیتب منایبق
بی دست

دخینه بیوث افزایش خطر سیل خ ی تهای

مینب میلب مبشید .پهنهبند سایل یتاب از برنیماههای
کی برد د مدیریت دشتهی سیالبب اسات.
 .)et al., 2016ایاان مقیلااه باای هااد

Golshan

پاایشبینااب فلاای

ملقیب

میان بیلب ورضب است.

مهم ترین پی املرهای بارا امارا مادو هیاد لیتب د
نرمافزا  HEC-RASا د کرد داداهی یئیملر می د نیایز
شیمل تیریاف بارش شا یتیک سی الم دخیناه ،داداهای
مقیب ورضب

دخینه ،بیو بیزا پیییندست ،ضریو زبر ،

داداهی کایهش اناری  ،تالباب

دخیناه دادة انشاییبیت

اساات  .)Abazi, 2016.aالحیبیااه  HEC-GeoRASباارا

هید لیتب کینیو خی گی سیزا د مقیبال سایالب های

و لترد فلی داداهی یئیگرافب مرتی بی  HEC-RASبار

اال یلب برا کایهش خ ای ت ا دا باه منایبق شاهر ،

نرمافزا  ArcGISندو مبشید .داداهی یئیگرافب ب ایی

تیسی یت د ایو سیخت دیگار کای بر های د ابارا
خاای اه یاات ی ا اا دا د .ازایاان

شااییهساایز

فلاای

هید لیتب کینیو خی بارا تییاین منایبق ایدراه خیاز
پیش بینب خ ی ات نیشب از سیل ضر ت دا د .هد

ایان

تحقیق تلفیاق مادو هیاد لیتب  HEC-RASبای نارم افازا

3

بی اسلفیدا از مدو ا تفیا بیمب به دست مبآیاد .ایان مادو
بیبل تیدیل به فرمات نارمافازا  HEC-RASتطایبق بای آ
است .بید از انجیم آنیلیز داداهی د مدو  ،HEC-RASپر فیل
سطح آب ،ا تفایا آب ،ساروت آب ا مابتایا د بای ا باه
فرمت  GISتیدیل کارد بای الحیبیاة  HEC-GeoRASبیبال
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امرا است .بنیبراین مبتیا نقشة سایالب و اق آب ا د
پهنة سیالبب سم کارد

Hydrologic Engineering Center,

2013؛ .)Haghizadeh et al., 2012

د سه پی املرِ ساروت ،وارض ساطح آب و اق مریای
بر سب کردند .پر فیل سطح آب بهمنظی تییاین نیساینیت
مااز

نااین باارا

مااد آب باای ا هاای میس ا ب ،ه

مطیلییت بی ه منیبق سیلزدا ،کیهش خطار سایلخیاز
 .2.1حساسيتسنجی مدل

براابهای مشایبه محیسایه مابشاید .ازایان

منادو

برا تییین ا یسیت مطلق هر پی املر ،بی تغییار مقادا آ

ه تاای ا

ریبت نگهداشلن مقیدیر دیگر پی املرهی ،میزا ارر آ بر تیابا

کیلییراساایی ماادو  HEC-RASانلةاایب کردنااد .باارا

هد بر سب مب شید این ند برا ت یم پی املرهی تتارا

تجزیااه تحلیاال و لتاارد ماادو د فاایز کیلییراساایی از

مبشید د نهییت پی املرهییب که تغییر آ هی بیشلرین تایریر
ا بر تیابا هاد

 )6102پر فیاال سااطح آب سااروت ا باارا

آزمی هی آمی

،د

ش تجزیاه تحلیال خطای د نظار
0

دا د ،ا ایستارین پی املرهای شنیساییب

گرفله شد .نة لین ضریو نش سیتتلیف  Parhi, 2013؛

مبشیند  .)Remegio, 2007د این ش سطح ا یسایت

 ،)Lohpaisankrit & Shrestha, 2016د م خطاای میااینگین

ن یب )SL 4محیسیه بر اسیس آ مشةدههی مریای باه
لحیظ اه یلشی د مهبند مبشیند .سطح ا یسایت )SL
از ابطة  0تییین شدا است.
)0

د این ابطه ،NBase ،ملغیر اب لة مای د نظار باه ازا
 ،ملغیر اب له است کاه

به ازا د صد مشةدب تغییر د پی املر می د نظر ،تیسا
مدو پیش بینب مب شید .د ایان شارای دیگار پی املرهای
د ریبت نگهداشله مبشیند.

دخینااه تغییاارات فلاای

ماارتی باای آب

براسیس نیر هی محیطاب تتایملب یتاب از میضایویت
ویلب د زمینة تحقیقیت

دخینها اسات

Jähnig et al.,

 .)2012; Kiesel at al., 2009aآنیلیز ا یسایت می ای ا د
فییلیت هی مهندسب بهمنظی بهینهسایز آ های اسالفیدا
مابشاید

Mesfin & Shuhaimi, 2010; Liou et al.,

 .)2013ااایمببیگلاای ه تاای ا
کیلییراسیی

است.
∑ √ =RMSE

)3
که د آ

،

}

{

∑

}̅

{

∑

به ترتیو مقدا مشیهداتب ،شییهسایز

شدا ،میینگین مقیدیر مشیهداتب  Nتیداد داداهی است.
 .2مواد و روش بررسی
 .1.2منطقه مورد مطالعه

 .3.1کاليبراسيون و واسنجی مدل HEC-RAS
شااییهساایز

مربییت  ) Abazi, 2016است .این
 3 6آمدا

شهی د ابطههای

)6
= =SL

مقدا پی املر پییه می د نظر

2

 ،)0336بااهمنظاای

اسنجب مدو  HEC-RASبی تیمه به اه یت

نقش سروت د پدیدة فرسییش نیز اه یت ورض ساطح
آزاد آب و ق ،به ونیا پی املرهی ماؤرر د می فیلایی
دخینه ،ا یسیت مدو ا ن یت به تغییر ضریو مینینا

شهر سیالب بند وییس مرکاز اسالی هرمزگای بایدا د
منیب ایرا برا دا د .این شهر به صی ت نایا
د ش یو تنگة هرمز محل ویی بةشب از

سایالب

انیب هی کایا

گنی باه سا ت د یای اسات کاه ایان انلقایو د پان خای
گی سیزا  ،نةل نیخدا ،شیالت ،بلیا تل ساییا صای ت
مب پذیرد .این خی هی نقش زهتش هی داخل شاهر ا نیاز
بر وهدا داشله که

انیب سطحب مای

شادا د منایبق

شهر به داخل آ هی تةلیه مب شید .منطقاة مای د مطیلیاه
شیمل خی گی سیزا بیدا د مةلدیت" 62 ْ 01' 31تای
" 62 ْ 06 ' 31ش یلب " 02 ْ 00' 31تی " 02 ْ 01 ' 31شربب
شیمل بةشب از شهر بی م یات  1/606کیلیملرمرب اسات.
تغییرات ا تفیا منطقه بین 0/10الب  44/01ملر است .ن ییب
از منطقة می د مطیلیه د شتل  0آمدا است.
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شکل.1نماییازموقعیتمنطقة موردمطالعهدرایراناستانهرمزگانودرشهربندرعباسوتصویریازمنطقه
(منبع:نگارنده)

 .2.2روش تحقيق
 -دادههای مورد نیاز مدل

بی اسلفیدا از اشل ملر مقیب اندازاگیر شد .بی تیماه باه
اینته دییا ة س ت چپ است د مدو نییز است؛ بارا

کیناایو خاای گی ساایزا د محاای  Arc GISی 0106
براسیس نقشه  DEMبی پیت ل سییز  6×6ملرمرب  ،شیو
بلیر هی  00011شهر

سم شد .باه منظای بر ساب مارز

دبیق کینیو خی  ،نقشة تهیه شدا د  Google earthامارا
مرز نهییب تییین شد.
د بةاااش داداهااای یئااایملر مااادو ، HEC-RAS
مشةدیت بیو ورض ،مقیب ورضب ،دییا ا هی ،دشات
سیالبب کینیو ضریو مینین

برا کف کینیو ،دییا اهی

دشت سیالبب زم است .برا تییین مقیب د بیو کینیو،

تییین مرز دبیق کف کینیو ابارا

آ

ناین بارا

ه

کنلرو نقیط ا تفیوب کف کینیو بی اسالفیدا از دسالگیا

GPS

د بیو کینیو ،نقیط کنلرو زمینب )GCP 2د هر بیزة 011

ملر تیداد  36نقطه برداشت شد .ت یمب نقایط باه محای
 Arc-GISانلقیو ییفت .ساس بارا شاییهسایز هندساب
دخینه پ

1

از تهیة مدو شیته نایمنظم مثلثاب  )TINبای

پیت ل سییز  6×6ملرمرب  ،بای اسالفیدا از ابازا میماید د
الحیبیه  ،HEC-GeoRASنة ت یة کینیو اصلب خی
کینیو فروب ملدل ترسیم شد .د مرالة بیاد 021 ،مقطا

2
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 3مقط ورضب بار هرکینایو

اسالی دساالییبب باه سایالبهای مةللااف ،بای شهااییب

ورضب بر کینیو اصلب خی

فروب سم شد .فیصله بین مقیب ورضب ،بر اسیس ماید
پل ،اتدیو کینیو هی فروب پیچ میماید د کینایو خای

ملنیسااو باای د ا بیزگشااتهاای 011 01 ،60 ،01 ،0 ،6
د باه مادو ش سایزمی افیاات خایر
سیله بارا

ملفی ت است .بی تیمه به اینته ابالویت ا تفیوب هر مقط

انلةایب شااپ  .)Boudaghpour et al., 2014بااهمنظاای

براسیس یه  TINبه مدو انلقیو مبییفت د برخب مقایب

دستیایبب باه مقادا بای ش از ن ایدا شادت -مادت -

از بریق بیزدید میدانب برداشت نقیط ا تفیوب از صاحت

فرا انب ای لگیا سینیپلیک بند وییس اسلفیدا شد .از برفب،

3

د ایضة بیییب د بی دست منطقة شاهر بارا دا د ،د
این د ایضه ای لگیا اندازاگیار بای ا یای دباب ماید

ه لند که د ابزا الحیبیه  HEC-GeoRASمیماید اسات.

ندا د .بهمنظی تییین دبب بی د ة بیزگشتهی مةللاف از

د اب این فیکلی تیریر سیزا هر م ب ا نشی مبدهد

نزدیک ترین ای لگیا بی ا سنجب شرکت آب منطقاها  ،باه

که د م یر مریی آب د دشت سیالبب است .پی املرهای
ذکرشاادا ،د الحیبیااه  HEC-GeoRASساام شااد .سااس

نیم ای لگیا بی ا سانجب بناد وییس بای بایو د ة آمای
31سیله ،0336 –0326 ،اسلفیدا شد.

داداهی اب ینی زم ایصل مبشد
یتب دیگر از پی املرهی مؤرر بلیر هی م اد دکنندا

فرمت تغییر کرد به نارمافازا  HEC-RASانلقایو ییفات.
برخب از پی املرهای ماب بیی ات د مادو  HEC-RASا د
شید از م له د بیو کینیو م یایا  2پال 6 ،کایلی ت 2
انشییب اصالب بار کینایو اصالب ترسایم ضاریو افات
انقییضب نیشاب از تنا شادگب مقایب برابار  1/0افات
انی یبب نیشاب از بایز شادگب مقایب  ،برابار  1/3د نظار

 .3.2کاليبراسيون و واسنجی مدل
بااهمنظاای شااییهساایز دبااب ساایالب ،بااه یت اار
مشیهداتب برا کیلییراسیی

باایی

اولیی سنجب مدو نیایز اسات

تی بی اسلفیدا از آمای مشایهداتب تغییار پی املرهای مادو
بلیا به مدلب بی اداکثر دبت کی ایب برا منطقاة مای د
ایضة آبةیاز بی دسات

گرفلااه شااد میلاابفاارد ه تاای ا  .)0310 ،یتااب از

مطیلیه سید .د ایضة شهر

پی املرهی مهم تیریرگذا  ،ضریو زبار مینینا اسات.
این ضریو براسیس بیزدیادهی متار میادانب د مقایب

می د مطیلیه ای لگیا هید ملر یی هر پییگیهب ریات دباب
مید ندا د .ازاین  ،ابادام باه انادازاگیار دباب برخاب

مةللف کینایو ،اهن ای مادو ،نظار کی شنیسای  ،ماد و

خدادهی بی ندگب د تی یخهی مةللف به ک ک اشال
میلینه شد .ضریو مینین تیریر ب یی مه ب د مدو HEC-

ش چی  )Chowتییین شد .مقادا ایان ضاریو بارا

 RASدا د د منایب مةللااف باه آ اشاای ا شادا اساات.

مقط اصلب کینیو بین  ،1/164 -1/102کینایو های فرواب
بین 1/103 -1/103؛ کنی ا هی کینیو اصالب باین - 1/104

ازاین  ،د مقیبیب کاه دباب انادازاگیار شادا ضاریو

پیشنهید د کلو فنب ه

ی هید لیک کینیوهی بایز

،1/102کنی ا هی کینیوهی فروب 1/100 - 1/100دشات
سیالبب چپ

اسات  1/13 - 1/10تییاین شاد

 .)Manual Hec-Ras, 2016بی تیمه باه هاد

User’s

مینین نیز بین  1/102الب  1/164بر سب نلایی ایصاله
براسیس ضرایو نش سایتتلیف میاینگین مربیایت خطای
ا زییبب شد.

مطیلیاه د

اندازهگیریشدهدرطولکانالخورگورسوزان

جدول.1رخدادبارندگی

تی یخ خداد

د ة بیزگشت خداد

ای لگیا اندازاگیر

می د اسلفیدا

0334 /01 /4

 6سیو

6220

کیلییراسیی

0334 /01 /4
0334/ 01 /03

 6سیو
 01سیو

402
6104

کیلییراسیی مدو
کیلییراسیی مدو HEC-RAS

0334/ 01 /03

 01سیو

402

کیلییراسیی مدو

HEC-RAS

0336/01/02

 6سیو

402

اولیی سنجب مدو

HEC-RAS

(منبع:نگارنده)

ش سیزمی افیات خیر )SCS
HEC-RAS
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ش سیزمی افیاات

خیر  ،)SCSد خر مب ایضة آبةیز بی دست ابلادا
ایضة شهر  ،دبب

د از بی دست باب یاک خاداد

بی ندگب اندازا گیر شد .تی یخ خاداد بی نادگب متای
اناادازاگیاار د مااد و  0آماادا اساات .از برفااب ،باارا
کیلییراسیی

اولیی سنجب مدو  HEC-RASاز ساه ابیاة

بی ناادگب د چنااد ای االگیا د باایو خی گی ساایزا
اندازاگیر بهو ل آمد .تی یخ بیی بی ندگب انادازاگیار
شدا د مد و  0آمدا است.
باارا ا زیاایبب داداهاای مشاایهداتب شااییهساایز  ،از
ضرایو نش سیتتلیف خطی میینگین مربییت اسلفیدا شدا
است .یتب از اهدا

اصلب انجیم مطیلییت سیالب ،تییاین

بیزاهی نییزمند امرا برشهی کنلرو سیالب است .بدین
منظاای باارا تییااین ارفیاات هیااد لیتب کیناایو ،بیااد از
مدوسیز این مهم به ک ک نلیی باهدساتآمادا محیسایه
مبشید.

مةللف د خی گی سیزا

پهنه سیالبب هر یک از آ هی،

فلای هیاد لیتب مریای سایالب د

ایلت میندگی کرداایم .این شاییهسایز د چهای سانی یی
مطرش شد.
د دبااب

ندا یم د یی د شرای مز برا دا د .شرای مرز بی

 سناریو سومد ایاان ساانی یی

د دبااب از بی دساات ا ناادا یم د

پییین دست شرای مد د یی بربرا است .د این شرای باه
دلیل مید ایلت مد د یی میکزی م و اق آب داخال خای
اندازا گیر شد .ه

نین بهمنظی میرفب ا تفیا آب مد ،از

گزینة  Known.W.Sبرا شرای پیییندست اسلفیدا شد.
شرای بی دست نیز و ق نرمیو میرفب شدا است.
 سناریو چهارمد این سنی یی از ایضاه های بی دسات دباب
منطقه شهر

د باه

ادا یم .د شرای پییین دسات نیاز د یای د

ایلت مد برا دا د .د این سنی یی برا شرای بی دسات،
د ایضة بر شهر

برا پییین دست شرای

 .3یافتهها
 .1.3نتایج حساسيت سنجی
نظر بر اینته سایالب بای د ة بیزگشات  60سایله د اکثار
منیبق محد دا برش باهونایا سایالب براااب مطیلیایت

هیااد لیتب برمیناای ایاان ساایالب از اه یاات بیشاالر
کیهشااب  )±% 00ضااریو مینیناا  ،ا یساایت دیگاار
ملغیرهای مریاای ا زیاایبب شااد .د ایاان اساالی ،تغییاارات

سناریو دوم

د این سنی یی از ایضههی بر شهر بی دسات

مطیلیااه انلةاایب شاادا اساات ،از ایاان

اساانجب ماادو

برخاای دا اساات .باادین منظاای باای تغییاارات افزایشااب

پییین دست و ق نرمیو میرفب شد.
-

دست از

سیمیندهب مینی تییین اد ب الر ااریم منطقاه مای د

سناریو اول

د ایاان ساانی یی از ایضااة آبةیااز بی دساات

ش و ق نرمیو 01اسلفیدا شد.

ا تفیا آب مد میرفب شدا است.

د این بةش بهمنظی بر سب سیالب بی د ة بیزگشتهی

-

مدو گنجیندا شدا است .برا تیریف شرای مرز پاییین

دبب

 .4 .2تحليل جریان ماندگار

ابدام به شییهسیز

ت رکز ایضة بی دست ،کاه باه

ش  SCSمحیسایه د

د

ملیس ا تفیا آب

ملیس ساروت مریای بارا کینایو

دبب به ایضه شهر دا یم د پیییندست شارای ماز

خی گی سیزا به ازا تغییرات ضاریو مینینا

د یی است .د این شرای دبب بی د ة بیزگشاتهای ،0 ،6

شااد .شااتل  6ا یساایت هریااک از پی املرهاای ن اایت بااه

 011 01 ،60 ،01سیله از ایضة بار شاهر باه مادو

د زیر آمدا است .تغییر د ضریو

 HEC-RASمیرفب شد .مدت زمی این دبب هی مییدو زمی

تغییرات ضریو مینین
زبر مینین

محیسایه

تایریر و اداا د نلایی هیاد لیتب کینایو

شبیهسازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان...
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ه

پهنة سیلگیار دا د .بای

ی و ق آب ،سروت مریی

تیمه به ن یدا  0افزایش یای کایهش ضاریو زبار تایریر
مثیت بر و ق مریی

ارار میتیساب بار ساروت مریای

دبب هی سیالبب بی د ا برگشت هی مةللاف انجایم شاد.
از امرا مدو از نلیی و ق

می ی ا پ

مشاایهداتب باارا کیلییراساایی

دا د.

سروت مریای

اساانجب صااحت نلاایی

محیسااییتب اساالفیدا ماابکننااد .نلاایی و ااق هیااد لیتب
سروت مریی آب ایصل از کیلییراسیی مدو

 .2.3اجرا و کاليبراسيون مدل هيدروليکی

خی گی سیزا

بی میرفب مشةدیت هندسب ،ضریو مینین  ،دبب سایالب

کیلییراسیی

HEC-RAS

ش سیزمی افیات خایر

 )SCSد مد وهی  3 6آمدا است.

شرای مرز به مادو هیاد لیتب ،امارا مادو بارا

متوسط تغیرات عمق آب

متوسط تغییرات سرعت آب

8

4
2
0

15%

10%

0

5%

-5%

-10%

-0.15

-2
-4

درصد تغییرات هریک از پارامترها

6

-6
-8

درصد تغییرات ضریب مانینگ



نمودار.1حساسیتهریکازپارامترهانسبتبهدرصدتغییراتضریبمانینگ
یافتههایتحقیق)
(منبع :

جدول.2نتایجعمقهیدرولیکیجریانآبحاصلازکالیبراسیونوصحتسنجیروشحفاظتخاک()SCSومدلHEC-RASبر
خورگورسوزانباضرایبمانینگمختلف

تی یخ خداد بی ندگب

0336/01/02 0334/ 01 /03 0334/ 01 /03 0334 /01 /4

و لییت
مقیدیر
ضریو
مینین
1/01
1/6

ش ی ا ای لگیا

صحتسنجب

کیلییراسیی

0334 /01 /4
مقیدیر کیلییراسیی

خیر  )SCSبی ضریو مینین

402

6104

402

402

6220

 6سیو

01سیو

01سیو

 6سیو

 6سیو

N.S

-0/0412

-0/3633

-1/0103

-1/10440

1/2104

RMSE

1/0340

1/6634

1/3212

1/0222

1/10010

N.S

1/2260

1/1241

1/2061

1/2036

-1/033

RMSE

1/0103

1/14231

1/3306

1/1622

1/12233

د ة بیزگشت
ضرایو آمی

منی  :ییفلههی تحقیق)

ش افیات
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صحتسنجیمدلHEC-RASبرخورگورسوزان

جدول.3نتایجسرعتجریانآبحاصلازکالیبراسیونو

تاریخ رخداد بارندگی
عملیات
شماره ایستگاه
دوره بازگشت
ضرایب آماری
N.S
RMSE

0934 /01 /4

0934/ 01 /09
کالیبراسیون
1104

404

 1سال

 01سال

 01سال

 1سال

1/1100
1/1833

1/483
1/0189

1/190
1/0018

1/80101
1/19011

404

0934/ 01 /09

0931/01/01
صحتسنجی
404

(منبع:یافت هایتحقی )

 .3 .3مدددلسددازه هيدددروليکی و بررسددی نتددایج
محاسددبا

هيدددرولي

جریددان تحددت سددناریوهاه

مختلف
پ

 سناریو 2بر اسیس این سنی یی ،از ایضههی بی دست دباب بای د ة
بیزگشتهی مةللف ا د کینیو گی سیزا مابشاید د

از تییاین مشةدایت هندساب هار یاک از بایزا های

پییین دسات ایلات ماز بربارا اسات .د ایان شارای

مین ییب سیزا هی تقیبیب ااداث شدا د م ایر خای د

بیزاهی ا و تی پنجم بهبی ملیس تیانییب ا ل دبب باین

مدو ،مدو سیز هید لیک مریی صای ت گرفلاه اسات.

 01تی  60سیو ا دا ند د برخب بةشهی تیاناییب ا ال

نلیی به دست آمدا از شییه سیز هید لیک مریای خای

دبب بی د ة بیزگشت  01سایو ا دا ناد .د بایزة ششام

می د مطیلیه براسیس سنی ییهی مةللف ا ائه شدا است.

هفلم بیشلرین تیانییب این د بةش از کینیو د ویای دباب

-

سناریو 1

بی د ة بیزگشت زیر  011سیو است .کینیوهی فروب بیق

بیق این سنی یی ،ارفیت هید لیتب ت یم بایزاهای کینایو

این سنی یی اداکثر تیانییب ویی دبب تی  60سایو ا دا ناد.

اصلب خی گی سیز تیانییب انلقیو ویی مریی بای د ة

شتل  6ارفیت هید لیتب کینیو د سه بایزة ا و ،چهای م

بیزگشت هی مةللف ا دا ا ه لند .بایزا ا و ااد د 644

هفلم بیق سنی یی  6آمدا است.

ملر از بیو کینیو مییدو  06د صد از بایو م ایر تیاناییب

 -سناریو 3

میبجییب دبب  011سیله ا ندا د .میبقب بیو م یر تیاناییب

د این سنی یی که شرای پییین دست ماد د یای اسات از

 011سیو ا دا د .بیزا د م سیم از کینیو

د نادا یم .د ایان شارای  ،ضاییت

ا ل دبب بی

خی تیانییب ویی دبب بی د ة بیزگشت بی

 011سایو ا

بی دست دبب

بیزا هی ا و تی پنجم کینیو مینند سنی یی ا و اسات لاب

دا ند .بیزة چهی م اد د  41د صد از بیو کینیو مییدو 41

د بیزاهی ششم هفلم ،به دلیل شرای ماد بای آماد

د صد از بیو م یر تیانییب ا ل دبب  011سیو ا نادا د.

آب د یی د خی  ،تیانییب ویای دباب از ایان بةاشهای د

د این میی کینایوهای فرواب ملدال باه خای  ،ارفیات

د ة بیزگشت هی مةللف به بی ملیسا باه ترتیاو باه

ویی مریی هییب بای د ة بیزگشاتهای ملفای تب از خاید

میزا  41 63/0د صد کیهش ییفله است .کینیوهی فروب

نشی دادند .کینیوهی فروب ش ی ا  2 4 ، 3ارفیت ویی

د این سنی یی ه ینند سنی یی ا و بیدا به اسلثنی کینیو  2که

مریی بی د ة بیزگشت  011سیو میبقب کینیوهی تیاناییب

تیانییب ویی آ به میزا 01د صد کیهش ییفله است .شتل

ویی دبب بی د ة بیزگشت هی  6تی  60سیو ا دا د .شتل

ش ی ا 3ارفیت هید لیتب کینیو د سه بایزة ا و ،چهای م

 6ارفیت هید لیتب کینیو د سه بیزة ا و ،چهی م هفلم
بیق سنی یی  0آمدا است.

هفلم بیق سنی یی  3آمدا است.

شبیهسازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان...
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 -سناریو 4

برخب از مقیب ارفیت آ هی لیریز شادا لاب د مج ایا

بیق این سنی یی از ایضة بی دست دباب

این د بیزا ،تیانییب ا ل دبب بی د ة بیزگشت  01سیو ا

د دا یام

د پییین دست کینیو خی شرای ماد د یای بربارا اسات.

بهخیبب نشی مب دهد .براسیس این سنی یی کینیوهی فروب

براین اسیس ،بیزا هی ا و تی پنجم به بی میینگین تیاناییب

به بی ملیس اداکثر تیانییب ویی دبب بی

 60سایو ا

ا اال دبااب باای د ة بیزگشاات  60ساایو ا از خااید نشاای

دا ند .شتل  3ارفیت هید لیتب کینیو د ساه بایزة ا و،

مب دهند .بیزا ششم هفلم بی ماید شارای ماد د یای د

چهی م هفلم بیق سنی یی  4آمدا است.

60

دبی متر مکعب بر ثانیه

120
100
80
60
40
20
0

40

20
2546

2624

2632

2747

2756

2798

2814

2912

2932

2963

2967

2980

2990

3012

2563

2601

2690

2747

2772

2814

2870

2912

2963

2980

2650

فاصله از پایین دست متر

3012

0

فاصله از پایین دست متر

الف

د
150
دبی مترمکعب بر ثانیه

100
50
0
1134
1157
1189
1235
1274
1312
1422
1523
1602
1668
1689
1753
1793
1882

1134
1157
1189
1235
1274
1312
1422
1523
1602
1668
1689
1753
1793
1882

100
80
60
40
20
0

فاصله از پایین دست متر

فاصله از پایین دست متر

س

ب
ظرفیت گذردهی

200

کانال
دبی  100سال

150

150

دبی  50سال

100

100

دبی  25سال

50

50

0

0

دبی مترمکعب بر ثانیه

10
31
51
77
121
145
165
189
210
224
243

10

31

51

77

121

145

165

190

210

دبی  2سال

فاصله از پایین دست متر

224

دبی  5سال

243

دبی  10سال
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شکل.2ظرفیتهیدرولیکیکانالطبقسناریواولدرسهبازه،الف.بازةاول؛ب.بازةچهارم؛ج.بازةهفتم؛وطبقسناریودومدرسهبازهد.بازة
یافتههایتحقیق)
اول؛س.بازةچهارم؛ص.بازةهفتم(منبع :
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2690

2747

3012

2601

2650

2690

فاصله از پایین دست متر



الف

2747
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شکل.3ظرفیتهیدرولیکیکانالطبقسناریوسومدرسهبازه،الف.بازةاول؛ب.بازةچهارم؛ج.بازةهفتموظرفیتهیدرولیکیکانالطبق
یافتههایتحقیق)
سناریوچهارمدرسهبازه،د.بازةاول؛س.بازةچهارم؛ص.بازةهفتم(منبع :

ایصال از محیساییت ساطیش آب د د ة

دیدا مب شید ،به ازا د ة بیزگشت هی بی نب تار میازا

نلایی

بیزگشتهی مةللاف د نارمافازا  HEC- RASاز بریاق

دبب بیشلر شدا پهنة سیالبب نیاز سایت بیشالر ییفلاه

الحیبیه  HEC-geoRASبه محی  GISمنلقال پهناههای

است .الیله تفی ت د گ لرش پهنه سایالب گیار د د ماة

سیالبب د هر د ا تییین شد .ه ی بی که د شتل  4تی 2

ا و نیشب از ی گب هی تیپیگرافب سیخل ی هی ابرا
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است .د هر ب ت که منیبق کمشیو بایدا وارض پهناة

ابرا

سیلگیر بیشلر است این میضیا د بیس ابلدایب کینایو د

خی بیدا که بید از سیمیندهب کینیو خی بةاش بایسدا

هر یک از د ة بیزگشتهی ن ییی است کید برماز نا

ا بهصی ت یک کینیو م لقیم برااب شدا است.

آ

بیس کینیو) .د

اب ایان م ایر اصالب بادی ب

الف

ب
یافتههایتحقیق)
پهنهبندیسیالببادورةبازگشتالف22.وب111.سالطبقسناریواول(منبع :
شکل.4تصویر 
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الف

ب
یافتههایتحقیق)
پهنهبندیسیالببادورةبازگشتالف22.وب111.سالطبقسناریودوم(منبع :
شکل.2تصویر 
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الف

ب
یافتههایتحقیق)
پهنهبندیسیالببادورةبازگشتالف22.وب111.سالطبقسناریوسوم(منبع :
شکل.6تصویر 
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الف

ب
یافتههایتحقیق)
پهنهبندیسیالببادورةبازگشتالف22.وب111.سالطبقسناریوچهارم(منبع :
شکل.7تصویر 
بازگشتهایمختلفبراساسسناریوها

جدول.4درصدمساحتپهنةسیالبدردورة

د ة بیزگشت
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03/01
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011
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سنی یی سیم

3/06
03/1

01/66
61/6

30/3
63/0
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42/4

011
011

سنی یی چهی م

6/32
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30

26/0
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011

سنی یی

(منبع:یافت هایتحقی )
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 .4نتيجهگيره

بی تیمه به نلیی ایصل از خر ماب مادو هیاد لیتب

د این تحقیق بهمنظی پهنهبناد خطار سایل از تلفیاق د

 HEC-RASبرا مریی بی د ة بیزگشات 011-6سایله د

مدو هید لیییتب هید لیتب اسلفیدا شد ،به دلیل ودم

کینیو خی می د مطیلیه ،به بی کلب ،ضییت ورض مقیب

مید ای لگیا هید ملر یی هر داداا د ابطه بای سایل،
ش ساایزمی افیااات خاایر  )SCSباارا

نة اات از

محیسااییت هیااد لیییتب اساالفیدا شااد .باای تیمااه بااه
اندازاگیر هی و ق سروت مریی آب د سه مقطا از
ش

کینیو ،نلیی ایصل از اولیی سنجب نشی داد که ایان

بی تیمه به ک یید دادا ،نلیی ب یی خیبب ا ائاه مابن ییاد،
بهبی

که د مرالة اسنجب میزا ضرایو آمی

از بی دست به پاییین دسات کینایو از
مبکند .اگر چه من

ناد رایبلب پیار

ب لر کنای اهای ،شاتل کینایو د

بیو م یر تغییر ندا د لب د بةشهییب از کینیو میازا
بی زدگب مریی

پهنة سیالبب ن ییی تر است .دلیل این امر

م تن است مید سیزا هی ورضب مینند کایلی ت پال،
یی افزایش مقیدیر مریی د کینیو اصلب تیسا کینایوهای

به بی

فروب ملدل به خی است .بیشلرین و ق مریی مربیط باه

ملیس بی تر از  1/20بیدا که این نشی دهندة شاییهسایز

پهنة سیالبب سا ت اسات اسات .ملنایار بای ایان و اق،

ب اایی خاایب اساات  .)Pluntke et al., 2014د ادامااه

سروت مریی د پهنة س ت است بیشلر است .ه

به منظی بر سب فلی هید لیتب کینیو خی گی سیزا از

براسیس نلیی مربیط به پهنة سیالبب ،پهناة سا ت اسات

مدو  HEC-RASاسلفیدا شد .ه

ناین بارا کیلییراسایی

ضااریو زباار  ،بااهوناایا فاایکلی

تیریرگااذا د فراینااد

شییهسیز از بیی بی ش اندازاگیر شدا اسلفیدا شد.
نلیی به دست آمدا از کیلییراسیی

ناین

کیناایو ساایت بیشاالر دا د .بیااق نلاایی  ،بیشاالرین پهنااة
سیالبب بهترتیو مربایط باه سانی یی چهای م ،سانی یی د م،
سنی یی سیم سنی یی ا و است .نتله دیگر اینته م ایات

صحتسنجب مدو

پهنة سیل گیر بیق سنی یی ا و سایم ،د م چهای م بای

 HEC-RASمیاای مقاایدیر شااییهساایز ماادو باای مقاایدیر

اخلال

ماد د یای

مشیهداتب و ق ساروت مریای آب نشای داد براسایس

که بر کینیو خی گی سیزا تایریرگاذا بایدا تای ااد

 RMSE N.Sایان مادو کای ایب منیسایب

ریربیبل کنلرو است .بیق سنی یی سیم زمینب که د یای د

ضرایو آمی

د هر یک از مقیب اندازاگیر شدا ،مقادا

دا د .ازاین

ملیس ا ضااریو زباار نیااز تییااین شااد .ایاان نلاایی
ییفلاههای

باای

ک ب مشیبه یتدیگر است مید ماز

شاارای مااد اساات اگرچااه د باایو م اایر برخااب مناایبق
بی زدگب سیل ا دا ند لب کینیو خی بیز هم بیبلیت ویی

Parhi et al., 2012؛ Siqueira et al., 2016؛ .,

دبب  011سیو ا دا د .لب براسیس سانی یی د م چهای م

 Parhi,2013 Timbadiya et al 2011مطیبقااات دا د.

د دا یام ارفیات کینایو

ه

نین ییفله هی ایصل نشی ماب دهاد کاه مادو

که از ایضة بی دست دباب

HEC-

به شدت کیهش ییفله شیهد سیالب هی شدید ه الیم.

 RASبرا مطیلیة خدیصییت هیاد لیتب مریای کینایو

د

ا

خی بی تیمه به شرای شهربند وییس که د نایا سایالب

دا د .بنیبراین بی تیمه به برنیمه یز هی شهر مببیی ات

هزیناة انادر

به این م ئله دبت کیفب کرد .نلیی نشی مبدهد که از کال

et al., 2014

م یات د بل ر سیل  011سیله ،به بی ملیسا ااد د

 .)Silvaاز برفااب د ناارمافاازا ،Arc-GIS HEC-RAS

 01/0د صد م لید سیل گیر تیسا سایل های بای د ة

بیبلیت منیسیب د ن ییش هر چه بهلر نلیی ایصل از پهناة

برگشت  60سیو ک لر از آ است .این منطیق بی ییفلههی

برا گرفله

پهنه بند سیالب بی دبت بی

اساالفیدا شااید

شاای

ه تاای ا 0336 ،؛

سیالبب دا ند کاه ایان مطلاو میافاق بای نلایی
 )Gundaliya, 2016است.

& Patel

اب کینیو خی تنهی ارفیت انلقیو دبب منطقة شاهر

رفی
ه تی ا

 )0312رفی

امینب  ،)0313ی اینب

ه تی ا

 ،)0330پری اییب

 ،)0333شایخ

ه تای ا

 178

دورة 44

ولیشیهب ه تی ا



شمارة 4



زمستان 7931

 ،)0330گلشان ه تای ا

بیزگشتهی  011-6سیو مشةص شد .بنیبراین مدیریت

)6102

کنلرو سیل خ ی ات نیشب از آ د منیبق ه جیا کینیو

کااه د صااد باای یب از پهنااة ساایل  011ساایله ا م االید
سیلگیر تیس سیلهی  60زیر آ سیو دان لند.

خی گی ساایزا نیاایز بااه برنیمااه یااز

فلاای مریاای آب د کیناایو تحاات تاایریر فرایناادهی
مةللف د ب لر زمی

بی

متی شتل مب گیرد .برا شنیخت

دخینه هی مدو هی فیزیتب

مغرافیاییب کای

کی شنیسب شنیسییب ترسیم پهنه بناد سایل د منطقاه

این پدیدا هی ویامل مؤرر بر آ انلةیب ابزا منیسو برا
تحلیاال بر سااب ضاار

که بی اسلفیدا از ابزا هی فنای

ی ا اا دا د .بااه

ضر

اساات .د تحلیاال مریاای

است .برا کیهش بالیی نیشب از سیل د منطقاه

به ی ا ایشیة کینایو ،مشای کت ه تای
ا گی هی امرایب ضر

ییضب به منزلة ابزا منیسو

سایزمی های

است.

ایفی نقش مب کنند .بای امارا مادو  ،HEC-RASد ایان
مطیلیااه پهنااههاای پا

یادداشتها

زد آب کیناایو مناایبقب کااه د

میاارض خطاار شاادید ساایالب باارا دا نااد بااب د ة
'1. River Analysis System 'RAS
'2. Hydrologic Engineering Center 'HEC
)3. Digital Elevation Model (DEM
)4. Sensitive level (SL
)5. Nash-Sutcliffe efficiency (N.S

)6. Root Mean Square Error (RMSE
)7. Ground Control Point (GCP
)8. Triangle Irregular Network model (TIN
9. blocked obstructions
10. normal depth

منابع
پری ی  ،ز ،.شیخ ،. .ا نق .م .بهرامند .ا.ا .0333 .پهنهبند خطر سیل بی د مدو میدکال ر  HEC-RASد آبةیز سد بیسلی اسالی
گل لی  .نشریة آب خیر ولیم صنیی کشی ز ).240-263 :)4 61 ،
شیخ ولیشیهب ،. ،م یلب ،ا .ا .ا نزادا نفیتب ،م .0330 .پهنهبند سیل بی اسالفیدا از مادو هیاد لیتب تحلیال

دخیناه مطیلیاة

می د  :ایضه آبریز منشید -اسلی یزد) .فدلنیمه ول ب-پ هشب فضی مغرافیییب .دانشگیا آزاد اسالمب ااد اهر.32-22 :)30 02 .
ایمببیگلی ،م .،دسلی انب ،م،ت .،بزوسفلی ،ا ،ا .اخلدیصب ،م .0336 . .تغییرات می فیلیییتب
ایکم مطیلیة می د :

دخینة فیر زا -شیهجیب) .نشریه مرت

آبةیزدا

دخینه ا تیایط آ بای فراینادهی

 ،مجلة منیب بیییب ایرا .)0 22 ،

میلبفرد ،س ،.امید ا  ،آ .نجفب میالنب ،ا ا .0310 .سی لم تحلیل دخینه ) .HEC-RAS (Unsteady Flowانلشی ات مهید دانشگیهب
دانشگیا صنیلب امیرکییر.

شی  ،ش .هیبزادا . ،سلی ینب ،ر .فرهید  .0336 . ،شییهسیز
محی  GISمطیلیة می د :
رفی

فلی هیاد لیتب

دخیناه بای اسالفیدا از مادو  HEC-RASد

دخینه بشی  ،اسلی کهگیلییه بییراا د) .پ هشنیمة مدیریت ایضه آبةیز.)2 4 ،

 ،گ .امینب ،ا .0313 .مدیریت دشتهی سیالبب بی اسلفیدا از سی الم ابالوایت مغرافیاییب  )GISمطیلیاة مای د :

دخیناة

بزوا ز  .فدلنیمة ول ب پ هشب فضی مغرافیییب.034-002 :)36 01 .
رفی

 ،گ ،.سلی ینب ،ر .م یود  ،ا . 0312 .پهنهبند خطر ا زییبب خ ی ت سیل بای اسالفیدا از HEC-geoRASمطیلیاة مای د :

دخینة بیبل د) .نشریة دانشتدة منیب بیییب.400 – 433 :)6 21 ،
ی ینب ،م ،.تی انب ،م .چزره ،س .0330 .تییین پهنة سیلگیر بی اسلفیدا از مدو  HEC-RASمطیلیة می د  :بی دست سد بیلقی از پال
گلینک تی پل شله) .مجلّه مغرافیی مةیبرات محیطب ،ش ی ا .0

 173

...شبیهسازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان
احمد نوحهگر و همکاران

Aadams, T., Chen, S. and Heim, J. 2011. NWS/OHRFC Operational Experience with the Ohio River Community HEC-RAS
Model. In: World Environmental and water resources congress, 11., 2011. Palm Springs. Proceedings… Palm Springs:
ASCE, 2011. p. 2244-2252.
Agrawal, r. and Regulwar, D.G. 2016. Unsteady Flow Analysis of Lower Dudhana River using HEC-RAS. 3rd National
Conference on Sustainable Water Resources Development and Management (SWARDAM–2016) ISBN: 978-93-8.5777-75-2
Abazi, E. 2016 a. Setting Up a Mathematical Model for Buna River Using HEC-RAS. Bulletin of Technical Sciences,
Polytechnic University of Tirana. No.1
Aerts J.C.J.H. and Botzen W.J.W. 2011. Climate change impacts on pricing long-term flood insurance: a comprehensive
study for the Netherlands. Global Environ Change2011; 21(3):1045–60, http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.04.005
Bravo, J.M., Allasia, D., Paz, A.R., Collischonn, W. and Tucci, C.E.M. 2012. Coupled hydrologic-hydraulic modeling of the
Upper
Paraguay
river
basin.
Journal
of
Hydrologic
Engineering,
17(5):
635-646,
2012.
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000494.
Boudaghpour, S., Bagheri, M. and Bagheri, Z. 2014. Estimation of flood environmental effects using flood zone mapping
techniques in Halilrood Kerman, Iran. Journal of Environmental Health Science & Engineering (2014) 12:153.DOI
10.1186/s40201-014-0153-z
Cestari, JE., Sobrinho, M.D. and Oliveira, J.N. 2015. Estudo de propagação de ondas para auxiliar a elaboração do Plano de
Ação Emergencial Externo - PAE. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 20, 3: 689-697, 2015.
http://dx.doi.org/10.21168/rbrh.v20n3.p689-697.
Cloke, H.L. and Pappenberger, F. 2009. Ensemble floods forecasting: A review. Journal of Hydrology, 375(3-4): 613-626,
2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.06.005
Das. T., Maurer. E.P., Pierce. D.W., Dettinger. M.D. and Cayan, D.R. 2013. Increases in flood magnitudes in California
under warming climates. J Hydrol 2013; 501: 101- 10, http://dx.doi.org/10.1016/j. jhydrol.2013.07.042.
Fan, C., Ko, C.H. and Wang, W.S. 2009. An innovative modeling approach using Qual2K and HEC-RAS integration to
assess the impact of tidal effect on River Water quality simulation. J Environ Manag, 2009, 90(5):1824–1832.
Ghimire. R., Ferreira. S. and Dorfman. J, H. 2015. Flood-induced displacement and civil conflict. World Dev 2015; 66:614–
28, http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.09.021.
Golshan, M., Jahanshahi, A., Afzali, A. 2016. Flood hazard zoning using HEC-RAS in GIS environment and impact of
manning roughness coefficient changes on flood zones in Semi-arid climate. Online at http://desert.ut.ac.ir. Desert 211(2016) – 24-34
Han, D., 2011. Flood Risk Assessment and Management. Bentham Publishers .
Hicks, F.E., Peacock, T. 2005. Suitability of HEC-RAS for flood forecasting. Canadian Water Resources Journal, 30(2): 159174, 2005. http://dx.doi.org/10.4296/cwrj3002159
HEC-RAS, River Analysis System Users Manual. 2016. Version 5.0, US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering
Center.
Haghizadeh, A., Teang Shui, L., Mirzaei, M. and Memarian, H. 2012. “Incorporation of GIS based program intohydraulic
model for water level modeling on river basin,” Journal of Water Resource and Protection, 4: 25–31.
Hydrological Engineering Center. 2013. Hydrological modeling system HEC-HMS. Retrieved
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/documentation/CPD-74C_2002Dec.pdf (Accessed: 21 July 2013).

from:

HEC-RAS, River Analysis System User’s Manual. 2016. Version 5.0, US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering
Center
Jähnig, S.C., Kümmerlen, M., Kiesel, J., Domisch, S., Cai, Q., Schmalz, B. and Fohrer, N., 2012. Modeling of riverine
ecosystems by integrating models: conceptual approach, a case study and research agenda. Journal of Biogeography,
doi:10.1111/jbi.12009.
Kiesel, J., Hering, D., Schmalz, B., and Fohrer, N. 2009a. A transdisciplinary approach for modeling macro invertebrate
habitats in lowland streams. IAHS Red Book, 328, 24–33.
Khaghan, A.A.M., and Mojaradi, B. 2016. The Integrate of HEC-HMS and HEC-RAS Models in GIS Integration Models to
Simulate Flood (Case study: the area of Karaj). Current. World Environment. Vol. 11(Special Issue 1), 01-05 2016
Liou, CD. Wang, KH. and Liou, MW. 2013. Genetic algorithm to the machine repair problem with two removable servers
operating under the triadic (0, q, n, m) policy. Applied Mathematical Modeling. 37(1819):8419 – 8430

7931 زمستان



4 شمارة



44 دورة

 170

Li, J. and Shi, W. 2015. Effects of alpine swamp wetland change on rainfall season runoff and flood characteristics in the
headwater area of the Yangtze River. Catena2015; 127:116–23, http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2014.12.020.
Monte, B. E. O.; Costa, D. D.; Chaves, M. B.; Magalhaes, L.; Uvo, C. O.; Uvo, C. B. 2016. Hydrologic and Hydraulic
modeling applied to the mapping of flood-prone areas. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 21, n. 1, p. 152-167, 2016.
http://dx.doi.org/10.21168/rbrh.v21n1. p152-167.
Mordea, F., Gutierrez, A., Reed, S., and Aschwanden, C. 2009. Transitioning NWS operational hydraulics models from
FLDWAV to HEC-RAS. In: World environmental and water resources congress, 1., 2009, Kansas. Proceedings... Reston:
ASCE, 2009. p. 1-11
Mashriqui, H.S., Halgren, J.S. and Reed, S.M. 2014. 1D river hydraulic model for operational flood forecasting in the Tidal
Potomac: evaluation for freshwater, tidal and wind-driven elements. Journal of Hydraulic Engineering, 140(5): 04014005.
Maskey, S., Guinot, V. and Price, R.K. 2004. Treatment of precipitation uncertainty in rainfall-runoff modeling: a fuzzy set
approach. Advances in Water Resources, 27(9):889-898. http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres. 2004.07.001.
Meller, A., Bravo, J. M. and Collischonn, W. 2012. Assimilação de dados de vazão na previsão de cheias em tempo real com
o modelo hidrológico MGB-IPH. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 17(3): 209-224, jul./set. 2012.
Mondal, I., Bandyopadhyay, J. and Paul, A. Kr. 2016. Estimation of hydrodynamic pattern change of Ichamati River using
HEC RAS model, West Bengal, India. Model. Earth Syst. Environ. 2016 2:125. DOI 10.1007/s40808-016-0138-2
Mesfin.G. and Shuhaimi.M., 2010. A chance constrained approach for a gas processing plant with uncertain feed conditions.
Computers & Chemical Engineering, 34(8): 1256-1267, 2010. ISSN 0098-1354.
Paz, A.R., Bravo, J.M., Allasia, D., Collischonn, W. and Tucci, C.E.M. 2010. Large-scale hydrodynamic modeling of a
complex river network and floodplains. Journal of Hydrologic Engineering, 15(2): 1-15. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)
HE.1943-5584.0000162.
Parhi, P. K. 2013. HEC-RAS Model for Mannnig’s Roughness: A Case Study. Open Journal of Modern Hydrology, 3:97101. http://dx.doi.org/10.4236/ojmh.2013.33013 Published Online July 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojmh)
Pluntke, T. Pluntke, D. and Bernhofer, C. 2014. Reducing uncertainty in hydrological modeling in a data sparse region.
Environ Earth Sci. 72:4801–4816. DOI 10.1007/s12665-014-3252-3.
Patel, C.G. and Gundaliya, P.J. 2016. Floodplain Delineation Using HECRAS Model—A Case Study of Surat City. Open
Journal of Modern Hydrology, 6: 34-42. Published Online January 2016 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/ojmh.
Qasim J.M. 2013, “Laboratory and HEC-RAS simulations of a Single-step Weir”, ARPN Journal of Engineering and Applied
Sciences, 8 (12): 1005-1011
Riberio Neto, A., Cirilo, J.A., Dantas, C.E.O. and Silvia, E.R. 2015. Caracterização da formação de cheias na bacia do rio
Una em Pernambuco: simulação hidrológica-hidrodinâmica. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 20 (2):394-403.
http://dx.doi.org/10.21168/rbrh.v20n2.p394-403.
Remegio, B. and Confesor, Jr. 2007. Sensitivity analysis and interdependence of the SWAT model parameters. Written for
presentation at the 2007 ASABE Annual International Meeting, p. 101.
Stevenson D. 2009. 1D HEC RAS model and sensitivity analysis for River Clair from 1971 –2007, international upper Great
Lakes study, 234 Laurie, 22nd floor.
Shrestha, S. and Lohpaisankrit, W. 2016. Flood hazard assessment under climate change scenarios in the Yang River Basin,
Thailand. International Journal of Sustainable Built Environment. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsbe.2016.09.006
Tu, V. and Tingsanchali, T. 2010. Flood hazard and risk assessment of Hoang Long River basin, Vietnam. In: Proceedings of
the International MIKE by DHI Conference.
Zappa, M., Jaun, S., Gernann, U., Walsser, A. and Fundel, F. 2011. Superposition of three sources of uncertainties in
operational flood forecasting chains. Atmospheric Research, 100(2-3):246-262. http://dx.doi.org/10.1016/
j.atmosres.2010.12.005

