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پهنهبندی سیالب در نواحی شهری با استفاده از مدل هیدرولوژیکی و اطالعات میدانی
(مطالعۀ موردی؛ سیل بردسیر ،استان کرمان)
رضا حسنزاده ،*0مهدی هنرمند ،2مهدیه حسینجانیزاده ،0صدیقه محمدی
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 .1استادیار گروه اکولوژی ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران
 .2دانشیار گروه اکولوژی ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشرفته ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1911/80/11تاریخ تصویب )1911/12/20

چکیده
در تحقیق حاضر نقش مدلهای هیدرولوژیکی در  GISو اطالعات میدانی به عنوان اطالعات مردمی در پهنههبنهدی سهیال

و

آ گرفتگی ناشی از وقوع سیل در شهر بردسیر ،در استان کرمان ،بررسی شده است .بهمنظور انجام تحقیق پیش رو ،اطالعهات
الزم شامل اطالعات مکانی ،توپوگرافی ،هیدرولوژی و کاربری اراضهی و همننهی  ،اطالعهات میهدانی از طریهق پرسشهنامه و
مصاحبۀ رودررو با مردم ساک در منطقۀ مطالعاتی گردآوری شد .سپس ،نقشۀ محدودۀ آ گرفتگی در شهر با استفاده از مهدل
 HEC-RASو اطالعات میدانی تهیه شد که بهترتیب مساحت  1/19و  2/22کیلومترمربع آ گرفتگی مناطقی از شهر بردسیر را
نشان میدهند .مقایسۀ نقشۀ محدودۀ آ گرفتگی تولیدشده توسط مدل و اطالعات میدانی با اطالعات واقعی ،بهترتیب صحت
کلی  21/11درصد و  08/80درصد است که صحت بیشتر اطالعات میدانی در تعیی محدودۀ آ گرفتگی در منطقۀ مطالعهاتی
را نشان میدهد .اما با ترکیب خروجی مدل با اطالعات میدانی ،صحت نقشۀ ترکیبی در مقایسه با دادهههای واقعهی بهه 08/20
درصد افزایش یافت که ای مطلب نشاندهندۀ تأثیر اطالعات میدانی در مدیریت خطر سیل است و اگر محققهان هیهدرولوژی
اطالعات میدانی وقوع سیال های گذشته در محدودۀ مطالعاتی را گهردآوری کهرده و آنهها را در طراحهی مقهاطع عرضهی و
محدودۀ پهنۀ آبگیر رودخانه استفاده کنند ،بیشک نتایج حاصل از مدلهای هیدرولوژیکی واقعیتر و کاربردیتر خواهند بهود.
بنابرای  ،نتایج ای تحقیق نشاندهندۀ اهمیت کاربرد اطالعات میدانی در ترکیب با مدلهای هیدرولوژیکی بهمنظهور کمهک بهه
برنامهریزان مدیریت شهری و مدیریت سیل در مناطق تحت تأثیر است.
کلیدواژگان :آ گرفتگی ،اطالعات میدانی ،بردسیر ،سیل ،کرمان.HEC-RAS ،

* نویسندۀ مسئول

Email: Hassanzdeh22@yahoo.com
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مقدمه
تغییرات اقلیمی دخالی انسیا در طبیعی بیب افیاای
قوع بییلهیا بیهمیی در
شدت رخداد بیل در جها
برخ از کشورها افاای خسارتها به بازهها ،زیرباخ هیا
تلفات انسان شده اب [ .]2 1بازما ها بی الملل  ،ملی
محل بع م کنند از راه افاای اطیععربیان آگیاهبیاز
مردم ،خسارتها ناش از بیل را کیاه دهنید [ .]3بیشیرر
ایی اطییععربییان از طریی ارائ یۀ نقشییههییا بییلخیییا
بیلگیر در منطقه به مردم انجام م شود .ای نقشهها بیشیرر
بییرا انجییام بییناریوها پییی بینیی قییوع بیییلگرفرییی ،
برنامهریا ها کاه قوع بیل ،پابخگیوی بیری  ،ارزییاب
خسییارتهییا ناش ی از قییوع بیییل ا،رمییال  ،ارزیییاب هییا
زیسیی محیطیی در منطقییه ابییرفاده میی شییوند [ .]4چنییی
نقشههای بیشیرر بیهصیورت بینر بیا ابیرفاده از میدلهیا
هیدر لوژیک توپوگرافیک تهیه م شوند .با توجه بیه ماهیی
تغییرپذیر منطقه همچنی  ،شبیهباز پارامررها مد نظیر،
نرایج بهدب آمده دق صیح کمی دارنید .بنیابرای  ،درک
صییحیا از یییعی توپییوگرافیک هیییدر لوژیک منطقییه
یییعی زمییان ی ی مکییان پارامررهییا
خصوصیییات فیایک ی
تأثیرگذار م تواند در تولید نقشهها خطیر بییل همچنیی ،
توبعۀ معیارها کاه خطر بیل کارکرد اباب داشره باشید
[ .]5بر اباس تحقیقات انجامشیده ،بیرا انجیام ارزییاب خطیر
بیل برنامهریا بهمنظور کاه خسارتها ،کاربرد مدلهیا
هیدر لوژیک تح بیسرم اطععات جغرافیای  1توانسره ابی
تا ،د د زیاد کارشنابا را در رف مشکل یار کند.
بیسرم اطععات جغرافیای م توانید در تولیید ،تحلییل
ترکییی اطععییات مکییان مییرثر باشیید [ ]6مییدلهییا
هیدر لوژیک برا ایجاد محیط ابراندارد بهمنظیور ابیرفادۀ
بهینه آبا از تواب هییدر لوژیک  ،توبیعۀ زبیان مشیررک
بی مرخصصا ای امر تبادل اطععات مکان هییدر لوژیک
ط دههها  1991تا  2111توبعه یافرنید .مهیمتیری ایی
مدلها هیدر لوژیک بیرا شیبیهبیاز بییع ،،بیارو
ر انییییا ،شییییامل ]9 8[ HEC-HMS3 ،]7[ HEC-RAS2
 ]11[ MIKE11 ]11[ WMS5 ،]7[ HEC-FAD4هسرند.
)1. Geographical Information System (GIS
2. Hydrologic Engineering Center-River Analysis System
3. Hydrologic Engineering Center- Hydrologic Modeling
System
4. Hydrologic Engineering Center-Flood Damage Analysis
5. Watershed Modeling System
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از مهمتری کاربرد تری ای میدلهیا بیرا ارزییاب
بییلخیییا آ،گرفریی  HEC-RAS ،بییه همییراه افا نییۀ
 HEC-GeoRASاب ی [ .]13 12ای ی مییدل بییر مبنییا
محاببات هیدر لیک ر دخانه مییاا جرییا آ ،در بسیرر
ر دخانه در ،ال جریا ماندگار غیرماندگار را شبیهباز
م کنید از آ بیرا تحلییل منیاط مرعیدد در جهیا
ابییرفاده شییده اب ی  .بییرا پهنییهبنیید بیییع ،میییاا
آ،گرفری در محد دۀ ر دخانۀ زارمیر د منطقیۀ باالدبی
ر دخانۀ تج ) [ ،]14برا ابرخراج مقاط عری ر دخانیۀ
 Tiszaدر مجاربرا [ ،]15نقشۀ بییلخییا شیهر لنید
[ ،]16تحلیییل خطییر منطقییۀ بیینیام در ایالیی پرایییاگراج
هند برا [ ،]17پهنهبند خطر بیل در منطقۀ گرگا ر د
[ ]18ر دخانییۀ قییالا ز [ ،]19ر دخانییۀ اتییرک []21
،ویۀ آبریا منشیاد [ ،]21نکیار د [ ]22ر دخانیۀ میار
[ ]23از میییدلهیییا هییییدر لیک HEC- HEC-RAS
 GeoRASابرفاده شده اب  .بر ابیاس مطالعیات گذشیره،
تلفی  GISبا مدلها هییدر لوژیک ارزییاب خطیر بییل
م تواند محققا را در ارزیاب  ،کنررل ،پی بین خطیرات
انیرژ
خسارتها ناش از بیل با توجه به عم  ،برع
جریا بیل یار رباند.
6
راه دییر مدیری بیل ،ابیرفاده از اطععیات مییدان
که بهاصطعح به اطععات مردم  7شهرت یافرهانید ،ابی .
اطععات مردم اطععات هسرند که توبط مردم بهصورت
دا طلبانه در مناط آبیی دییده خیارج از آ در میورد
یعی ،ادثه میاا آبی با ابرفاده از شبکۀ اینررنی
بیسرمها ارتباط گاارو می شیوند [ .]24اطععیات
مردم در اق اطععات تولیدشده توبط مردمی هسیرند
که نه آموزو دیدهاند نه تح نظارت بیازمان هسیرند
[ .]26 25از اژهها میرتبط می تیوا بیه نئوژئیوگراف
[ ،]27تولید نقشه توبط فرد بد آموزوها تخصص
اشرراک آ با بایر افراد ،اطععات جغرافیای دا طلبانه
[ ،]28گاارو دا طلبانه در مورد یک ،ادثه یا مکیا  ،نییا
اشاره کرد.
کاربرد اطععات مردم در مدیری بعیا طبیع ماننید
زمی لرزهها ژاپ در بال  ]29[ 2111هیائیر در بیال
 ]31[ 2111توفا ،ارها فلورب در بیال ]31[ 2118
6. Survey Data
7. Crowd Sourcing
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به اثبات ربیده اب  .ای اطععات در ارزیاب میاا تخری
بییازههییا [ ،]33 32اطععییات دبرربیی پییذیر راههییا
همچنی  ،پابخگوی به بحرا [ ]34 31اطععربان در
ارتباط با اقعم مورد نیاز آبی دییدگا [ ]29نقی آفرینی
کردهاند .مردم از طری ،بیای هیا عمیوم تخصصی
ماننید ،Wikimapia, Tomnod , Person Finder, Ushahidi
پیامک تلف همراه ،شیبکههیا اجرمیاع ماننید Twitter
 Facebookهمچنی  ،اربال ایمیل ای اطععات را به ییک
بر ر مرکا اربیال کیردهانید [ .]34 31ر وهیای کیه
مردم بهصورت دا طلبانه م توانند در تولید اشرراکگذار
اطععات جغرافیای بهیم باشند ،شامل موارد زیر می شیود:
تعیی مخرصات یک مکا با ابرفاده از بیسرم موقعی یا،
جهان ) ،(GPSنشیا گیذار ییک مکیا ر نقشیها در
اینررن  ،کشیید ییک الییۀ اطععیات ر ییک نقشیه در
اینررنی  ،کامن ی گییذار ر یییک مکییا بییر یییک نقشییه،
بارگذار یدئو عکس در ارتباط با یک مکیا ییا ،ادثیه
اربال اطععات از طری پیامک ،ایمیل ،شبکهها اجرماع
در مورد یک مکا یا ،ادثه [.]34 31
در زمینۀ ارزیاب بییلگییر پوبیر درانی []35
میاا آ،گرفری شهر ایلنبرگ در آلما بر اثیر طغییا
ر دخانۀ ال را بیا ابیرفاده از اطععیات مردمی برربی
کردند .آ ها ای اطععیات را از طریی تمیاس تلفنی بیا
مردم منطقه ،د د  6ماه پس از قیوع بییل جمی آ ر
کردند پس از مقایسۀ نقشۀ تولید شده از ایی اطععیات
با نقشها که توبط کارشنابا تهیه شده بود ،اطععیات
مردم را کاربرد دانسرند .در مطالعۀ دییر میدلرو
همکارا [ ]36با جم آ ر توئی ها اربیال میردم در
شبکۀ توئیرر دربارۀ توفیا ،یارها بیند در آمریکیا
شمال در بال  2112ط  48باع از شر ع ای توفا ،
دریافرند که مردم  18هاار گاارو را هنییام قیوع ایی
توفا بیشرر در ارتباط با نوا ،آ،گرفریه ،خسیارت بیه
بازهها ،راهها ،پارکها بوا،ل اربال کیردهانید .تیراکم
توئی ها در مکا هیای کیه بیشیرری آبیی را توبیط
توفا دیده بودند ،بسیار بیشرر از بایر مناط بود [.]37
تحلیل اطععات مردمی اربیال در شیبکۀ  USGSطی
توفا ،ارها فلورب در بال  2118نییا نشیا دهنیدۀ
تماییییل میییردم در منیییاط تحییی تیییأثیر توفیییا در
اشرراکگذار اطععات در مقایسه با بایر مکا ها د ر
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از مرکا بحرا اب [ .]31بر اباس مطالعیات اهمیی
ارزو اطععات مردمی بیهعنیوا ابیاار در میدیری
پابخ گوی به بحرا محرز اب که کارکرد مهم مردم در
اربال گااروها دربارۀ یعی قیوع بیع
جم آ ر
میاا خسارتها را نشا م دهد [.]38
بنابرای  ،ادغام اطععات مردم بهعنوا دان عمیوم
برآمده از مر جامعۀ درگیر در ،ادثه با بایر اطععات که
از مبییاد ربییم کسیی میی شییود ماننیید مییدلهییا
هییییدر لیییوژیک  ،)HEC-RASبیییه میییدیرا بحیییرا در
تصمیمباز منطق کمک شایان م کند.
تصمیمگیر
توبعۀ تکنولوژیک امر زه ای امکا را به مردم م دهد تیا
اطععات الزم را در ارتباط با قوع بعیا طبیع  ،چیونی
گسررو آ  ،میاا خسارتها اردشیده مییاا اقیعم
امداد مورد نیاز را ،ر قبل از ،ضور تیمها ارزیا ،در
منطقه با بایری بازما ها درگیر به اشرراک بیذارنید
[ .]39بنابرای  ،تهیۀ نقشۀ بیلگرفری با ابرفاده از میدل
هیییدر لوژیک  HEC-RASاطععییات مردمیی تلفییی
نرایج ،اصل از ای مدل با نرایج ،اصل از اطععات مردم
برا دبریاب بیه نریجیۀ بهریر در ارزییاب خطیر بییل
تعیییی محیید دۀ آ،گرفرییی در منطقییۀ مطالعییات از
انییاهها اصل ای انجام تحقی اب .
مواد و روشها
ر وها کم کیف بیرا انجیام تحقیی میورد توجیه
هسرند در ای مطالعه از نییرو کمی در زمینیۀ انجیام
تحلیلها آمار ی مکان از نیرو کیف در زمینۀ انجام
مصییا،به جمیی آ ر اطععییات از مییردم کارشنابییا
ابرفاده شده اب .
منطقۀ مطالعهشده
شهر بردبیر اقی در  65کیلیومرر جنیو ،غربی شیهر
کرما در طول جغرافیای  56درجیه  34دقیقیۀ شیرق
عرض جغرافیای  29درجه  55دقیقۀ شیمال قیرار دارد
شکل  .)1ای شیهر بیه دلییل قیوع بییل در تیاریخ 31
بهم ماه  1395بهعنوا منطقیۀ مطالعیات مید نظیر قیرار
گرف  .ای بیل بر اثیر قیوع بیارا هیا بییلآبیا طی
ر زها  31 29بهم  1395در منطقۀ بردبییر بیر اثیر
شکسر چهیار بید خیاک رخ داد .ایی بیدها خیاک
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بهصورت مروال پش بر هم بنا شده بودند در باالدب
شهر بردبیر در مجا رت ر برا ،نیفیه قیرار داشیرند.
ای بییل باعیآ آ،گرفریی شیبکۀ معیابر خیابیا هیا
کوچهها) برخ از مدارس بیازما هیا شیهر بردبییر
شد همچنی  ،خسارتهای به خانهها مسکون شیکل
 )2در محلهها شیهرک فرهنیییا  ،بوبیرا شیورا ،بلیوار
امامزاده ،بلوار  22بهم  ،خیابا معلم ،طاهرآباد فخرآبیاد
ارد کرد [.]41

اطالعات مورد نیاز
اطالعات مورد نیاز برای اجرای مدل هیدرولیکی در GIS

اطععات مورد نیاز برا اجیرا میدل هییدر لوژیک
 RASدر  GISشامل شیی فاییل ر دخانیههیا ،توپیوگراف ،
محد دۀ شهر  ،راهها اصل فرع  ،خیابا ها کوچههیا،
بازهها شهر بردبیر هسرند جد ل  .)1ای دادهها پس از
اخییذ در محیییط بیسییرم اطععییات جغرافیییای یییرای
اطععات یر ر در فرم شی فایل آمادهباز شد.

شکل  .0موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده

HEC-
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شکل  .2شواهد آبگرفتگی خانههای مسکونی در بعضی از محلههای شهر ،سازمانها ،مدارس ،خیابانها و کوچههای شهر [ 00و .]02
جدول  .0اطالعات مورد نیاز
ردیف

نام الیه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ر دخانهها مسیلها
راهها اصل فرع
معابر شهر کوچهها خیابا ها)
توپوگراف
DEM

محد دۀ شهر
بازهها شهر
کاربر ارای
آمار ایسریاه بارا بنج هیدر مرر موجود در منطقه

اطالعات میدانی :جمعآوری اطالعات مردمی برر اسراس
پرسشنامه

اطععات میدان در ای تحقی شامل جم آ ر اطععیات
از مردم باکنا منطقه در ارتباط با شدت ،ادثه میاا
خسارت ها اردشده به امیوال زیربیاخ هیا شیهر
هسرند که به عنوا اطععات مردم برا برربی مییاا
تأثیرگذار ای اطععیات در پهنیهبنید بییع ،در نظیر

تهیهکننده
ادارۀ کل آ ،منطقها ابرا کرما
برنامهریا ابرا کرما
بازما مدیری
ادارۀ کل راه شهرباز ابرا کرما
برنامهریا ابرا کرما
بازما مدیری
برنامهریا ابرا کرما
بازما مدیری
شهردار بردبیر
ادارۀ کل راه شهرباز ابرا کرما
مناب طبیع ابرا کرما تصا یر ماهوارها لندب
ادارۀ کل آ ،منطقها ابرا کرما

مقیاس
1:25111
1:25111
1:2111
1:25111
 31مرر
1:2111
1:2111
1:25111

گرفرییه شییدهانیید .گییر ه تحقیقییات بییرا جمی آ ر ایی
اطععات درب ر ز  31بهم ماه رأس باع  11صبا در
شهر بردبیر ،ایر شدند بر اباس شیبکۀ نمونیهبیردار
شکل  )3همچنی  ،پربشنامۀ طرا ،شده شیکل )4
از طری مصا،به با  66نفر از میردم محلی اطععیات الزم
برا ارزییاب بییل آ،گرفریی منیاط مخرلیش شیهر
جم آ ر شد.
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شکل  .4شبکۀ نمونهبرداری برای دریافت اطالعات از مردم در شهر بردسیر و بازدید میدانی

شکل  .0پرسشنامۀ طراحیشده
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جمعآوری دادههای واقعی
ای دادهها در اق نقشیۀ مییاا آ،گرفریی معیابر شیهر
ا،دها تجار ادار در شهر بردبیر
خانهها مسکون
اب  .ای نقشه نشیا دهنیدۀ ییعی اقعی پیس از قیوع
بیع ،در شهر بردبیر اب که از طری بازدید میدان پیس
از قوع بیل همچنیی  ،تلفیی ایی اطععیات بیا اطععیات
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،اصییل از مصییا،به بییا کارشنابییا شییهردار فرمانییدار
بردبیر بازما آ ،منطقها ابرا کرما تهیه شده ابی
شکل  .)5ای نقشه بهعنوا پایها بیرا مقایسیه بیا نریجیۀ
،اصل از مدلها هیدر لوژیک بیه کیار گرفریه شیده ابی .
مسا ،محد دۀ بییلگرفریی بیر ابیاس دادههیا اقعی
،د د  2/28کیلومررمرب بیشرر در بخ شرق شهر اب .

شکل  .3نقشۀ محدودۀ آبگرفتگی ناشی از وقع سیل بردسیر بر اساس نظر کارشناسان

روشهای تحلیل اطالعات
روشهای ارزیابی بر اساس مدل  HEC-RASدر GIS

از میییا ر وهییا مییرثر ب یر ارزیییاب آ،گرفری ی  ،مییدل
هیدر لوژیک بیسرم تحلییل ر دخانیۀ ]13[ HEC-RAS
بسیار ابرفاده شده ابی  .میدل  HEC-RASبیرا انجیام
محاببات هیدر لیک ر ندیاب جریا ر دخانه در ،الی
جریا ماندگار غیر ماندگار توبط مرکا بیسیرم تحلییل
ر دخانۀ انجم مهندبا ارت آمریکا طرا ،شده اب .
ای مدل در ،ال جریا ماندگار بیا در نظیر گیرفر ییک
بیسرم کامل از شاخههیا ییک ر دخانیه چندشیاخها
شد آبراههها) میدلبیاز پر فییلهیا عریی بسیرر
ر دخانییه پر فایییل بییطا آ ،در رژیییمهییا جریییا
زیربحران  ،فوق بحران مخرلط ،میاا پخ بییع ،در
اطراف ر دخانه را محاببه می کنید .ایی میدل همچنیی
م تواند اثرات موان مخرلش نظیر پلها ،آ،گذرها ،بنیدها،
بازههیا موجیود در دشی بییعب را در مییاا پخی

بیع ،ر ندیاب در محاببات لحیا کنید [ .]43افا نیۀ
 HEC-GeoRASبرا ابرفادۀ بهینه از محییط  GISبیرا
تولید دادهها مکان منظم ازجمله مدل ارتفیاع رقیوم
برا ر د به مدل  HEC-RASتوبط ادارۀ مهندب ارت
آمریکیا در محییط بیسیرم اطععیات جغرافییای )(GIS
توبعه یافریه ابی  .ایی دادههیا ر د شیامل شیمارۀ
مشخصۀ ر دخانه مقاط آ – خطوط برشی مقیاط –
ایسریاهها مرز مقاط – طیول محید دۀ پیایی دبی
چی ر دخانیه کانیال اصیل
برا نا،یۀ بم رابی
ر دخانه یرای زبر مقاط هسیرند .دادههیا پر فییل
بطا آ ،برع از خر ج ها ،اصل از شبیهباز در
 HEC-RASهسییرند کییه در  HEC-GEORASفراخییوان
شییده بییرا تجایییه تحلیییل ابییرخراج بیییع،دش ی
محاببات محد دۀ آ،گرفریی  ،تخریی ناشی از بییل
بیسرمها هشدارده بیع ،ابرفاده م شوند [.]44
اجرا ای مدل نیازمنید شیی فاییل مسییر محیور
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ر دخانه ،مرزها د طرف ر دخانه دش ها بیعب د
بم ر دخانه اب  .از مهمتری فایلها مورد نیاز نقشیۀ
توپوگرافیک ر دخانه اب که برا تهیۀ مقط عریی در
فواصل مشخص در محد دۀ مطالعهشیده بیه کیار می ر د.

تعیی یری زبر ر دخانه همچنی  ،میاا دب میورد
نظر نیا از پارامررها یر ر در اجرا ای مدل هسیرند
که پس از اجرا ،نقشۀ میاا آ،گرفری بر اثر بیل با دب
مورد نظر تولید م شود شکل .)6

شکل  .3فلوچارت تعیین محدودۀ آبگرفتگی با استفاده از مدل HEC-RAS

روشهای اعتبارسنجی :روش صحت کلی

برا اعرباربنج نرایج ،اصل از هر ر و ،ای نریایج بیا
دادهها اقع با ابرفاده از ر و صیح کلی مقایسیه
م شوند .بر اباس ای ر و ،ماتریس خطا تولید م شود
که مقادیر ر قطر اصل میاتریس مییاا شیباه هیا
بی طبقات مخرلش با دادهها اقع را نشا م دهد .با
جم ای مقادیر تقسیم آ بیر تعیداد کیل پیکسیلهیا
م توا میاا صح ک لی نریایج ،اصیل از هیر ر و را

طب رابطیۀ  1محابیبه کیرد [ ]45جید ل  .)2در ایی
ر و  512نقطه به عنوا مبنا مقایسیه در نظیر گرفریه
شدند شکل .)7
n

)1

q


Av _ Ac 

100
n
Av _ Ac  average accuracy
k 1 kk

 = nkkتعداد دادههیا صیحیا دارا آ،گرفریی ) = n
تعداد کل دادهها اب .

جدول  .2ماتریس خطا برای مقایسۀ دادههای واقعی ( )Actual Classبا نتایج هر روش ()Predicted Class
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شکل  .3مکان نقاط مبنای مقایسه در منطقۀ مطالعاتی

نتایج
نتایج مدل HEC-RAS

نریییایج میییدل  HEC-RASنشیییا دهنیییدۀ محییید دۀ
بیلگرفری بیشیرر در مجیا رت کانیال اصیل ر دخانیه
اب که ،د د  1/13کیلومررمرب از منطقه را فرا گرفره

اب شیکل  8الیش) .نقشیۀ عمی بییل شیکل ،)، 8
اردشده شیکل  8د)
برع جریا شکل  8ج) تن
نیا از خر ج ها مدل هسر ند .مقادیر ای پارامررهیا در
بخش از ر دخانه که دچار توبیعۀ شیهر شیده ابی ،
بسیار زیاد هسرند.

شکل  .8نتایج مدل  :HEC-RASالف) محدودۀ آبگرفتگی؛ ب) نقشۀ توزیع عمق آب؛ ج) نقشۀ توزیع قدرت جریان؛ د) نقشۀ توزیع
قدرت تنش در محدودۀ آبگرفتگی
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نتایج تحلیل اطالعات میردانی – جمرع آوری اطالعرات
مردمی بر اساس پرسشنامه

تحلیل اطععات مردمی مشیخص می بیازد کیه مسیا،
محد دۀ بیلگرفری ،ید د  2/15کیلومررمربی ابی  .در
شکل  9نقاط آب نشا دهندۀ محد دۀ آ،گرفریی نقیاط
صورت رنگ مشخصکنندۀ محد دهها بد بیلگرفریی

بر اباس اطععات مردم هسرند .ای محد دههیا بیشیرر در
بخ شرق شهر بردبیر قرار گرفرهاند.
شییکل ، 11اصییل تلفییی نرییایج ،اصییل از مییدل
هیییدر لوژیک اطععییات مردمیی ابیی کییه محیید دۀ
بیلگرفریی در بخی هیا اطیراف ر دخانیۀ بردبییر
همچنی  ،بخ شرق شهر را نشا م دهد.

شکل  .3محدودۀ آبگرفتگی با استفاده از اطالعات مردمی

شکل  .01ترکیب نتایج مدل هیدرولوژیکی  HEC-RASبا اطالعات مردمی

حسنزاده و همکاران :پهنهبندی سیالب در نواحی شهری با استفاده از مدل هیدرولوژیکی و اطالعات میدانی ...

مقایسۀ نرایج ،اصیل از اطععیات مردمی بیا دادههیا
اقع نشا دهندۀ صح کل  81/17درصد ابی  .ایی در
،ال ابی کیه نریایج میدل  HEC-RASاز صیح 59/16
برخوردارنیید کییه میی توانیید بییه دلیییل کیفییی اطععییات
توپییوگرافیک  DEMمنطقییه کییه نقی کلییید در تهییۀ
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مقط عری ر دخانه دارد ،باشد .با ترکیی نریایج میدل بیا
اطععات مردم صح کل بیه ،ید  81/27می ربید کیه
نشا دهندۀ تأثیر نرایج ،اصل از اطععات مردم در افاای
صح محد دۀ بیلگرفریی ارزو اطععیات مردمی در
تهیۀ نقشۀ آ،گرفری ناش از بیل اب جد ل .)3

جدول  .4محاسبۀ صحت کلی نتایج هر روش در مقایسه با دادههای واقعی ( =0آبگرفتگی و  =2عدم آبگرفتگی)
CS

HEC-RAS

دادههای واقعی

0

2

جمع کل

دادههای واقعی

0

2

جمع کل

1

51

182

233

1

173

61

233

2

23

246

269

2

41

229

269

جم کل

74

428

512

جم کل

213

289

512

اقع

صح کل

59/19

صح کل

81/17

HEC-RAS + CS

1

1

جم کل

دادهها
1

194

39

233

2

61

219

269

جم کل

254

248
صح کل

512
81/27

بحث و نتیجهگیری
نقشییۀ خطییر بیییل بیییلخیییا بیشییرر بییرا انجییام
بناریوها پی بین قوع بیلگرفری  ،برنامهریا هیا
قوع بیل ،پابخگوی بری  ،ارزیاب خسارتهیا
کاه
ناش از قوع بیل ا،رمال  ،ارزیاب ها زیس محیط در
منطقه ابرفاده م شوند .چنی نقشههای بیشرر بهصورت
بنر با ابرفاده از مدلها هیدر لوژیک توپیوگرافیک
تهیه م شوند که با توجه به ماهیی تغییرپیذیر منطقیه
همچنییی  ،شییبیهبییاز پارامررهییا میید نظییر ،نرییایج
صیح کمی دارنید .بنیابرای  ،درک
بهدب آمده دقی
صحیا از یعی توپوگرافیک هییدر لوژیک منطقیه
ییعی زمیان -مکیان پارامررهیا
خصوصیات فیایک
تأثیرگییذار م ی توانیید در تولییید نقشییههییا خطییر بیییل
همچنی  ،توبعۀ معیارها کاه خطر بیل نق اباب
ایفا کند .برا انجام ای امیر کیاربرد همیهجانبیۀ بیسیرم
اطععات جغرافیای  ،میدلهیا هییدر لوژیک اطععیات
مردم الاام اب .
با توجه به مطالعات میدان مصیا،بههیا مردمی
کارشناب دالیل اصل رخداد بیل بردبیر شیامل میوارد
زیر هسرند:

 .1توبعۀ زیرباخ ها نامرعارف ،بدها خیاک بیا
بدنۀ یعیش در باالدب ییک منطقیۀ شیهر کیه
شکس آنهیا باعیآ تخریی بیازههیا شیهر
منازل مسکون شد .ای نمونۀ بارز توبعها که به
ایجاد بحرا انجامیده ،اب .
 .2عدم آمادگ بسرر ر دخانه برا پذیرو ای ،جم
آ :،ر دخانه از بخی مرکیا شیهر بردبییر عبیور
م کند .اما بخی عمیدها از دشی بییعب آ
توبط خانهها مسکون یا توبیعۀ فضیا بیبا
پارکها بایل باز اشغال شده اب  .عیع ه بیر
ای  ،بسرر ر دخانه از ربوبات پر شده اب  .به یژه
در بخ های که پیلهیا ا،یدا شیدهانید، ،جیم
ربوبات در زیر پلها به اندازها بود که فقط اجازۀ
عبور ،جم بسیار کم آ ،را به بم دییر م داد
که ای امر بب لبریا شد آ ،برازیر شد آ
در خیابا ها اطراف شد.
 .3عدم اطععربان بهموق بری  ،تعیداد زییاد از
مردم از قوع بیل اطععی نداشیرند کیه برواننید
خود را بیرا مقابلیه بیا بییلگرفریی ا،یدها
مسکون تجار آماده بازند.
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بنابرای  ،در نظر داشر ای موارد در برنامهها توبعۀ
نقشۀ راه برا مدیری بحرا بییع ،نقی ابابی ایفیا
م کند آنچیه بایید بیرا جمی آ ر بیری بیهموقی
اطععات مردم در نظر گرفره شود ،عبارتاند از:
 .1نرمافاار کاربرد  1جم آ ر اطععات مردم قبل،
هنیییام بعیید از قییوع بیییل طرا ،ی شییود .ای ی
اپلیکیش باید باده ،تصیویر  ،گاینیها طرا،ی
شود تا همۀ اقشیار میردم برواننید بیهرا،ری از آ
ابرفاده کنند .پرربیو همکیارا ]46[ )2121
در مطالعها تأثیر نقشهبردار جمع  2بیه عنیوا
زیرباخ جم آ ر اطععات جغرافیای دا طلبانه
را در ارزیییاب خطییر بیییل در تاناانیییا در شییهر
دارالسعم بررب کردهاند که م تواند مبنای بیرا
طرا ،نرمافاار کاربرد بوم باشد.
 .2تمام مرا،ل مدیری بحرا بیع ،شامل مر،لۀ
کاه خطر پیشییر از قوع خسارتها ،مر،لۀ
پابیخگییوی  ،هشیدار بییری بییع ،در منطقییه
تخمی خسارتها محاببۀ اقیعم امیداد میورد
نیاز ،مر،لۀ بازبیاز بیازتوان بیرا جمی آ ر
اطععات مورد نیاز در طرا ،در نظر گرفره شوند.
 .3ایجییاد پاییییاه داده در مراکییا مییدیری بحییرا
بازما ها مرول بییع ،بیرا دریافی مینظم
اطععات مردم در هر نقطه از ابیرا کیه درگییر
بیل اب .
 .4کاربرد پلرفرمها شیبکههیا اجرمیاع ایرانی
خارج برا دریاف اطععات مردم  ،نیا ازجملیه
اقییدامات ابیی کییه میی توانیید محیییط را بییرا
جمیی آ ر اییی گونییه اطععییات فییراهم کنیید .در
مطالعها میدلرو همکیارا [ ]36نشیا دادنید
که شبکۀ توییرر در تعیی نوا ،آ،گرفری بر اثر
توفا ،ارها بند در آمریکا شمال در بیال
 2112نق مهم را ایفا کرده اب .
در تد ی بناریو بییل در هیر شیهر بیا ابیرفاده از
مدلها هیدر لوژیک در نظر گرفر موارد زییر ییر ر
اب :

1. Application
2. Community mapping

 .1بر اباس مییاا صیح نریایج خر جی میدل بیه
مییییاا  59/1درصییید ،ابیییرفاده از اطععیییات
بارگمقیاس نوا ،شهر در مقیاس  1:2111ییا
،داقل  1:11111یا بهر زربیان نقشیههیا بیا
صیح نریایج
مقیاس باالتر برا افیاای دقی
مدل یر ر اب .
 .2ابرفاده از دادههیا دقیی بیهخصیو دادههیای
مانند دادهها توپوگراف  DEMکه نق اباب
در تولید نقشۀ بییلگییر منطقیه بیهخصیو
تعیی نقاط خسارتدیده در منطقه دارنید .در ایی
بخ نقشهبردار محیط بیع،دش با جائییات
زیاد با ابرفاده از نقشهبردار زمین  ،فریوگرامرر
3
با ابرفاده از پرندهها بد برنشی پهپادها)
ابرفاده از دادهها لیدار 4راهیشا اب .
تلفییی اطععییات ربییم غیرربییم نیییا ازجملییه
چال ها پی ر در ای زمینه اب که در ای خصو
موارد زیر مهم هسرند:
 .1ایجاد درگاه ارزیاب اطععات مردمی بیرا تعییی
صییح اطععییات ر د بییا ابییرفاده از
دقیی
ر وها فرا ابرکار یا ر وها مثلیآبنید ییا
ر وها خود تأیید اطععات مردم .
 .2اطععات غیرربم فقیط کمیککننیده تکمیلی
دق آ ها تأیید شود.
هسرند میر اینکه صح
بر اباس مطالعات گذشره ،کاربرد اطععات مردمی در
تلفی با نرایج ،اصل از مدلها هییدر لوژیک می توانید
مدیرا کارشنابا بحرا را در مدیری بحیرا منیاط
بیعب یار رباند.
تشکر و قدردانی
پیییژ ه ،اییییر در قالییی طیییرح پژ هشییی شیییمارۀ
 7/ /96/1352بیییا ابیییرفاده از اعربیییارات پژ هشییی -
پژ هشیاه علیوم تکنولیوژ پیشیرفره علیوم محیطی ،
دانشیاه تحصیعت تکمیلی صینعر فنیا ر پیشیرفره،
کرما  ،ایرا انجام شیده کیه بیه ایی بییله نویسیندگا
قدردان خود را ابراز م دارند.

)3. Unmanned Aerial Vehicle (UAV
4. Lidar
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