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 سکونتگاهی سیالب و نقش آن در پایداری توسعةتعیین حریم 

 توتشامی( رودخانة :یموردمطالعة )

 ، تهراندانشگاه تهران، ژئومورفولوژی استاد - *مجتبی یمانی

 ، تهرانندانشگاه تهرا کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، -مرادی  امیر

 ، تهرانخوارزمیدانشگاه  ،محیط تو مدیری ژئومورفولوژی یدانشجوی دکتر - هرآبادی سعید رحیمی
 

 21/40/2031 پذيرش: 40/40/2031 وصول:

 چکيده
اي است که داراي جريانی استثنائی و رودخانه يهاستميسمحيطی  يهاواکنشسيالب يکی از 

 تمرين سم  مهمم اساساًی نيست. نی خاصّزمانی و مکا وقوع اين پديده تابع دورةشديد است. 

خطوط پست ساحلی است که ها و هاي سيالبی رودخانهی دشتجغرافياي پراکنش ،گيري آنشکل

مداخالت انسانی در  ،سکونتگاهی وجود دارد. از اين رو ةها شرايط مساعدي براي توسعدر طول آن

باشد.  توجّهريم رودخانه همواره مورد و تجاوز به حريم آن باعث شده تا تعيين ح هارودخانهکانال 

هاي بازگشت مختلف به منظور ارزيابی توتشامی براي دوره ةرودخان گيرسيلحريم  ،در اين مقاله

ات مربوط به هيدرولوژي اطاّلعو  مارآ ،حريم فرايندهاي سيالبی تعيين شده است. در اين راستا

 يهایبررسها گرديد. در زسازي و تکميل دادهو سپس اقدام به تجزيه و تحليل، با آوريجمعمنطقه 

عرضی مورد نياز روي  يهامرخينهفت کيلومتري از کانال رودخانه انتخاب شد و  ةميدانی يک باز

هاي چپ، راست و داخل کانال تعيين شد. در نهايت آنها ترسيم گرديد. همچنين ضري  زبري کرانه

، 51، 15، 5، 1هاي بازگشت رودخانه به ازاي دوره يرگسيل ةپهن HEC-RAS افزارنرم يريکارگبهبا 

رودخانه بمه ازاي  گيرسيلحريم  تهيّة نقشةعالوه بر  ،نوشتارين اساله تعيين گرديد.  111و  211

سکونتگاهی  ةتوسع یشناس يآسهاي بازگشت متفاوت، تالش شد تا ارت اط فرايند سيالبی و دوره

 عت حريم فرايندهاي سيالبی رودخانةنتايج نشان داد وس. شودی ارزياب ،مورد مطالعه ةمجاور رودخان

ی تحمت تمیرير خصوصميات تموجّههاي بازگشت مختلف، بمه ميمزان قابمل توتشامی در دوره

رودخانه در حريم  ةهاي حاشي. همچنين سکونتگاهاستژئومورفولوژيک کانال و دشت سيالبی 

 .اندگرفتهساله قرار  111تا  15 گيرسيل

 توتوشمامی، سمکونتگاهی، رودخانمة ةتوسع، گيرسيل: مخاطرات سيالب، حريم کليديواژگان 

HEC-RAS. 
 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 E-mail: myamani@ut.ac.ir                  43210231101. نویسندة مسئول: *

mailto:myamani@ut.ac.ir


 2992زمستان ، 9، سال سوّم، شمارة جغرافيا و پايداري محيط  2
 

 مهمقدّ
ذوب برف در یک ی بارندگی یا که باالتر از میزان عادّ است یارودخانههای محیطی سیستم واکنشسیالب یکی از 

و شدید است که ممکن است از  ستثنائیااین نوع مخاطره، جریانی (. 211: 1440، 2)کوشکی دیآیممکان به وجود 

ر اثرر مخراطراس سریالب، (. ب200 :2001 )زاهدی و بیاتی خطیبی، بستر طبیعی رودخانه لبریز شده و خارج شود

 دگرردیمرشود و از دسترس خرارج شور می یهاآبوارد  حیاتی آن، اهمّیّت با وجودآب شیرین  مترمکعبهزاران 

سراحیی ترا  یهادشرت. از طبیعی روی دهرد یهاطیمحممکن است در بیشتر  هاالبیس(. 201 :2034)امیدوار، 

: 1440)کوشرکی،  کوهستانی، مخاطراس سیالب وجود دارد هایمحیط ی در، شمالگان، بیابان و حتّیاهحارّمناطق 

 بره ،هایرن ددیرد (.200 :2001 ی نیست )زاهدی و بیاتی خطیبری،خاصّ وقوع این نوع مخاطراس تابع دورة (.211

، همکراران)محمدی و  است شده شناخته طبیعی مخاطراس از نوع 21 میان در شدیدترین مخاطراس از یکی عنوان

ای و خطرو  دسرت های سیالبی رودخانرهدراکنش جغرافیایی دشت ،ت وقوع سیالبعیّ نیترمهم اساساً (.2001

: 2001 )محمردی، آوردان بشر به وجود میها و شرایط مساعدی را برای اسکها جاذبهساحیی است که در طول آن

  (.101: 1443، 1ییتاسمیت و د؛ 10

جانی و مالی ناشی از سیل  یهاخسارستوان و حفاظت از آن، می گیرسیلدر بسیاری از مناطق با تعیین حریم  

خساراتی  یگاه دچنبسیاری از مناطق کشور سیل هر از  مانندتوتشامی نیز  رودخانة ةرا به حداقل رساند. در حوض

این مسئیه در ابتدای دشرتی کره در مرکرز حوضره قررار گرفتره اسرت، جرایی کره  ویژهبهرا به دنبال داشته است. 

 ،بودن دشتت حجم زیاد آب و همواردیوندند، به عیّرود از کوهستان خارج شده و به یکدیگر می تعدّدهای مشاخه

ا آمدن خساراس زیادی شده است تا آنج، سبب واردجاوز به حریمهمچنین نزدیکی مراکز سکونتگاهی به رودخانه و ت

انرد. از دیگرری مهراجرس کرده یهامحلخود را ترک کرده و به  مناطق مسکونی که بسیاری از ساکنان این منطقه،

های بازگشت مختیف برای منطقه در دیشگیری و کراهش خسراراس جرانی و در دوره گیرسیلاین رو تعیین حریم 

 نماید. وری میمالی ضر

گررفتن  برری آب در رودخانره و دربودن، افرزایش ییرر عرادّسیالب، ناگهانی ةشده درباربه تعاریف ارائه توجّهبا  

فهمیرد کره  تروانیمراز خصوصیاس سریل برشرمرد. از همرین خصوصریاس  توانیمرودخانه را  ی حاشیةهانیزم

همان سطح زمرین معمروالً خشرک مجراور  گیرسیلحریم دارای حریمی هستند که باید رعایت شود.  هارودخانه

به زیر آب  یادورهاست که طی دیشامدهای سیالب به صورس  ییهاانوسیاقیا  هاجیخی، هااچهیدر، رودها، هارودخانه

ی جرزر و عرادّ بینرد ییرر یهاانیجرو  هارودخانهشدن آب رودها، ، سرریزدالیل ایجاد سیالب نیترمعمول. رودیم

باریرک یرا نرواحی  یرودهای هاهدرّعرض  کلّ ریگلیس ةشدید است. ممکن است منطق یهاطوفانناشی از  یمدّ

 (. 2001 میدنت الری،ون ته چاو و ) ردیگ دربری دهن را هاهدرّرودها یا  گسترده در کلّ

هرای ریرزیهدر مردیریت و برنامر یمهمّرموضوعی است که نقش  ،ایای رودخانههای دورهتعیین حریم طغیان 

اعرال   2303در سرال  0اسرکا و  2300در سرال  0ای دارد. آی سریدرودخانره ةمناطق مسکونی حاشی درتوسعه 

ا سریل و راس رسمی برای دیشرگیری و مقابیره برعد  یا کمبود ضوابط و مقرّ ،کشورهای جهان که در همة اندکرده

خساراس ناشی از سیل است.  در روند فزایندة مؤثّرامل عو نیترمهماز  هالیمسها و دشتچگونگی استفاده از سیالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Kusky  

2- Smith & Petley 

3- ICID 

4- ESCAP 
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از حریم طغیانی رودخانه  نادرست ک و استفادةتصاحب و تمیّ دیگر سو،از  منافع انسانی و سوکیرودخانه از  جاذبة

نی در مناطق مسکو ویژهبهکند. چون اخطار و مانعی نیز در تصاحب و چگونگی استفاده از آنها نیست، یمرا تشویق 

ی متفاوتی چون هاجنبه( حریم رودخانه را از 2011)ییور،  گیرندهای توسعه مورد استفاده قرار مییزیربرنامهبرای 

 توان مورد بررسی قرار داد. یم ، مسائل حقوقی و...محیطیزیستی بازگشت سیل، مسائل هادوره

مطالعراس  ،گیررسریالب نرواحی شناسرایی و یبنرددهنه در رابطه با تعیین حریم فرایندها و مخاطراس سیالب 

بندی خطر سیل در ایالرت اقدا  به دهنه ،(2304) و همکاران 2جیمز ؛صورس گرفته است ایران و جهان در یتعدّدم

 توجّهباید  ،از سییی به سیل دیگر گیرسیلتغییراس مناطق  و به این نتیجه رسیدند که به سبب یوتای امریکا کردند

در ماهاندای هندوستان اقدا   ،(2331) 1کم نشان داده نشوند. لیانگ و موهانتیزیاد و خیییییداشت که خطرها خی

بندی را نمودند و مدیریت سیل بر اساس این نوع دهنه 0اس جغرافیاییاطّالعبندی سیل با استفاده از سیستم به دهنه

را تیفیق  ArcViewو  RAS-HECفزارهای انر  ،(2330) 0تیت کردند. معرّفیای مفیدی در کنترل سیل روش سازه

و نتیجه گرفرت کره ایرن روش  مریکا را مورد بررسی قرار دادآدر شهر آستین  کرد و حریم بستر رودخانه وادرکریک

 ،(1444) 1یتسراو  انگی کنترل سیل در طول رودخانه دارد. یهاسازهقابییت بسیار زیادی در بررسی هیدرولیکی 

سازی دشت سیالبی، محاسباس خصوصیاس سیل و نشان دادن خصوصیاس سیل در یهشبای بر FGISمدلی را به نا  

در  2331 و 2331های های به وقوع دیوسته در سالیلسبه بررسی  ،(1441) 1استفان کشور تایوان طراحی کردند.

کییومتری  20یک بازة را در  گیرسیلی هادهنهدر ایالت مونتانای امریکا درداخت و  زردسنگ حوضة آبخیز رودخانة

 که زیادی صورس گرفته است های، دژوهشسیل اهمّیّتبه  توجّهکرد. در ایران نیز با  مشخّصمقطع  11 به وسییة

و  HEC-RASی افزارهرانر برا اسرتفاده از  ،(2001) همکارانصادقی و  توان به موارد زیر اشاره کرد:یماز آن میان 

 گیرسیلمناطق  ان نمودند و نقشةشهری دارآباد تهر ةی سیل در حوضبنددهنهه اس جغرافیایی اقدا  باطّالعسیستم 

دشرت سریالبی سریالخور  ، به مطالعرة(2001وند و همکاران )ینیزنمودند.  تهیّهی بازگشت مختیف هادورهرا در 

یرر را برا گیلسری هادهنره ی سیل نمودند و نقشرةبنددهنهاقدا  به  HEC-RASبروجرد درداختند و با استفاده از 

 سازی جریان سیالب حوضة آبریز رودخانةبه مدل ،(2034) همکارانرضائی مقد  و کردند.  تهیّه 2:14444مقیاس 

ریب شکل، زمان تمرکز، مسراحت ضریب تراکم، ض تغیّرم 1ه درداختند و تغیّرجاجرود با استفاده از رگرسیون چندم

 هایدهنه به تعیین ،(2032) همکارانیمانی و قه تعیین نمودند. سیالبی منط یسازمدلطول آبراهه را در  حوضه و

تالش شده اسرت عرالوه برر  ،در این نوشتارطالقان درداختند.  در رودخانة HEC-RAS مدل از استفاده با گیرسیل

سرکونتگاهی و  های بازگشت مختیرف، توسرعةمورد مطالعه در دوره در محدودة گیرسیلهای تعیین و تحییل دهنه

 قرار گیرد.  یشناسبیآسدیامدهای آن مورد 

 منطقة مورد بررسی معرّفی

کییومترمربع در یرب استان کرمانشاه و مرکز شهرستان داالهو قرار گرفته  004با مساحت  رودخانة توتشامی حوضة

طرول  ةثانیر 01دقیقره و  11درجره و  01ثانیه تا  3دقیقه و  0درجه و  01ریاضی این حوضه بین  موقعیّتاست. 

. از نظرر اسرتعررض شرمالی  ةثانی 00دقیقه و  01درجه و  00ثانیه تا  1دقیقه و  21درجه و  00شرقی و عرض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- James 

2- Liang & Mohanty 

3- Geographic Information System (GIS) 

4- Tate 

5- Yang & Tsai 

6- Stephan 
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در جنوب واقع  آباداسال شرقی ثالث باباجانی در شمال و  تقسیماس بین شهرهای کرند در یرب و گهواره در جنوب

مرورد  ةجمعیّت محردودرسد. می متر 2414فاع به متر بوده و اختالف ارت 2021حوضه  توسّطشده است. ارتفاع م

  (.2 اند )شکلروستای منطقه دراکنده شده 21خانوار است که در  101نفر برابر  0010مطالعه 

 
 مورد مطالعه ةحوض موقعيّت .2 شکل

 هامواد و روش
محریط در  منطقه 2:11444ی افتودوگر ةی مورد نیاز، ابتدا با استفاده از الیهانقشه تهیّةبه منظور  دژوهش،در این 

به سطوح ارتفاعی منطقه  ةیالکردن گردید. با وارد تهیّهتفاعی منطقه سطوح ار ةشنق ،اس جغرافیاییاطّالعسیستم 

هیدروگراف حوضه از  شد. در محاسبة تهیّهشیب و...  ، نقشةهاآبراههها، یرحوضهزمرز حوضه و  Arc Hydro محیط

 CN اسرتفاده از نقشرةعد برا ها از روش هیدروگراف بدون بُیرحوضهزرای هیدروگراف آمارهای ایستگاه توتشامی و ب

 144و  244، 14، 11، 1، 1 یهرادورهسیل برای  دورة بازگشتاستفاده شد و  Excel محیطو  SCSمنطقه و مدل 

ی بازگشت، در هادوره ی مورد نیاز وهانقشه تهیّةساله با استفاده از توزیع لوگ دیرسون تیپ سه تعیین شد. بعد از 

برر روی رودخانره برر اسراس  ییهامرخین کییومتر انتخاب شد. در گا  بعد، 1میدانی یک بازه به طول  بازدید و کار

ترسریم شرده و ضرریب  هاخمزبری و دیچ و  راسییتغبستر از قبیل کوچکی و بزرگی،  یهایژگیوتغییراس کانال و 

و در دایران  کرردهوارد  HEC-RAS افزارنر ی مورد نیاز، آنها را در هادادهیل مانینگ نیز محاسبه گردید. بعد از تکم

مورد ارزیابی و آمده  به دستاستخراج شد و نتایج  شدهنییتعی بازگشت هادورهبه ازای  هابازه گیرسیلی هانقشه

 تفسیر قرار گرفت. 
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 حثبنتايج و 
ای به طول ها بازهی منطقه و سکونتگاهگیرسیلهمچنین  ،هاهحوضزیر موقعیّتمورد مطالعه و  به منظور تعیین بازة

درشریب  تقراطع سره زیرحوضرة ای کره محرلّدر منطقره ،د. این بازهمورد مطالعه انتخاب ش رودخانة کییومتر از 1

 . (1 شکل) استدر آن وجود دارد انتخاب شده  هاسکونتگاهاست و تراکم  باالدست

 
 العه در حوضهمورد مط ةباز موقعيّت. 1 شکل

 هاخمگرفتن دیچ و ، با در نظرموقعیّت 00ارتفاعی در نقا   کانال رودخانه یهامرخینبرداشت میدانی  سپس جهت

 .(0 اس عمق و ضریب زبری برداشت گردید )شکلو تغییر

 
 مورد مطالعه ةمقاطع عرضی بر روي باز نقشة. 9شکل 
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ی بازگشرت سریالب بره جرای هرادوره ت بیشتر در محاسربةبه منظور دقّ ،بازگشت یهادورهتعیین  در مرحیة 

مورد مطالعه اسرتفاده  بازة دستنییداکییومتری  24ی تجربی از آمار ایستگاه توتشامی در هاروشدبی با  محاسبة

ی در دبی مورد توجّهلذا تغییر قابل  ؛دیونددینمی به رودخانه مهمّ ، شاخةطول مسیر بازه تا ایستگاه در شده است.

سراله را برا  144و  244، 14، 11، 1، 1ی هادورة بازگشرتبه ازای  شدهمحاسبههای یدب، 2 جدولنتظار نیست. ا

 دهد.یمسال ایستگاه توتشامی نشان  00استفاده از آمار 

 ي بازگشت مختلفهادوره. جدول دبی رودخانه در 2جدول 

 دورة بازگشت دو سال پنج ساله بيست و پنج ساله پنجاه ساله صد ساله دويست ساله

 دبی به مترمکعب بر ثانیه 4131/00 1311/11 4000/01 1002/244 0211/220 0011/211

به دلیرل  ،افزارنر های بازگشت مختیف به نقا  ارتفاعی کانال و دبی رودخانه به ازای دوره واردکردن در مرحیة 

تما  عرض دشت به عنوان  ،یستشت در دسترس نسرتاسر داراضی در های گذشته یالبسی هانشانهآثار و  نکهیا

همچنین مقاطع باید از سمت چپ جریان رودخانه و عمود برر مسریر  شده است. معرّفی افزارنر دشت سیالبی به 

 . ی رودخانه را ترسیم نموده استهاکنارهجهت و طول مقاطع عرضی و همچنین  0جریان رسم شوند. شکل 

 
 مورد مطالعه عرضی بر روي بازة يري مقاطعقرارگ موقعيّت. طول و 4شکل 

مقطع به عنوان نمونه از نقا  مختیف بازه آورده شده  HEC-RAS ،0در مدل  شدهمیترسمقطع عرضی  00از  

دورة و حجم و سرعت آب را در کانرال و سرطح آب را در  هاکناره ،عالوه بر ترسیم نیمرخ عرضی رودخانه که است

ساله از  1 دورة بازگشتبازه است، سطح آب در  باالدستکه مربو  به  0 ر مقطع شمارةدهد. دیمنشان  هابازگشت

هرای دیگرر اسرت. افرزایش از دورهساله بیشتر  11تا  1های نموده است. اختالف سطح آب بین دوره زیسررکانال 

ی به همین تا حدودیز در مقاطع دیگر ن وضعیّترسد. یمیک متر  ارتفاعساله به  144سطح آب از کانال در سیالب 

 و ؛برر گرفتره اسرتحت بیشرتری را دری رودخانه باز شده و آب مساهاکنارهدشت سیالبی . (1)شکل  منوال است

 تا انتهای بازه ادامه دارد. وضعیّتدهد. این یمهای اطراف را تحت تأثیر قرار ینزم، هادورهسیالب در تما  
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 HEC-RASدر مدل  رودخانة توتشامی ةشداز مقاطع عرضی ترسيم يیهانمونه .5شکل 

ل در بخرش اوّ ،درداخته شد. در این مرحیه ی مختیفهادورة بازگشتتعیین عمق سیالب در  به ،بعد در مرحیة 

ارتفاع آب  ،وضعیّتدهد. در این یمدو ساله نشان  دورة بازگشتسطح آب را برای سیالبی با  ارتفاع ، نقشة1 شکل

یی که آب از کانال سرریز نموده، ارتفراع آب در حردود صرفر ترا هاقسمترسد و در یممتر  در کانال به دو تا چهار

شود. یمی آن افزوده هاکنارهدر کانال رودخانه و  یگرفتگآببر ارتفاع و وسعت  تربزرگهای یالبسمتر است. در نیم

برخی نقا  به سره مترر نیرز  حاشیة انال به سه تا دنج متر و درساله ارتفاع آب در ک 144تا جایی که در سیالب 

 (.1)شکل  رسدیم

 
 مورد مطالعه بازگشت سيالب يهادورهعمق آب در کانال و دشت سيالبی به ازاي  .6شکل 
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رودخانرة  گیرسریلیم حرر ،1 در شکلبازگشت تعیین شد. مختیف  یهادوره در گیرسیلحریم  ،بعد در مرحیة 

سکونتگاه مسیر بازه و کانال رودخانه نشان داده  موقعیّتی، ادورههای یالبس مورد مطالعه به ازای در بازة توتشامی

کنیم که اختالف ارتفاع آب در کانال رودخانه بین یممشاهده  1در شکل  ده است. در بررسی نتایج این دژوهش،ش

 ،ل است. این ددیدهسا 144تا  11 دورة بازگشتهایی با یالبسسال بیش از  11تا  1بازگشت  هایی با دورةیالبس

دهد. هرچه بر ارتفاع آب در کانال یمرودخانه را در این ددیده نشان  های حاشیةینزمنقش ژئومورفولوژی کانال و 

شرود و هرکجرا یمگیرد، اختالف ارتفاع بین سطح آب در کانال کمتر یمهای اطراف را دربر ینزمو  شودیمافزوده 

های یالبسشدن در دشت سیالبی را ندهد اختالف ارتفاع بین سطح آب در شها به سیالب اجازة دخیناهموارکه 

که ایرن  گرددیمدر صورس افزایش حجم آب بر سرعت و قدرس سیالب افزوده سو، دیگر شود. از یممختیف بیشتر 

کشاورزی در  ،تواند باعث تغییراتی در شکل زمین گردد. با این حالیم هاسکونتگاهخود عالوه بر ایجاد خسارس به 

  تواند این تغییراس را تحت تأثیر قرار دهد.یمهای اطراف رودخانه نیز ینزم

 
 ساله 111و  211، 51، 15، 5، 1ي ادورههاي يالبسدر  گيرسيلحريم  .7شکل 

دهد که مورفولوژی دشت سیالبی منطقه نقش نشان می رودخانة توتشامیتعیین حریم فرایندهای سیالبی در  

دشت سیالبی عبارس از سطحی آبرفتی اسرت بازگشت دارد. مختیف های در دوره گیرسیلدر وسعت حریم  یمؤثّر

مورفولوژی  که آنجااز ( 040: 2013، همکارانو 2چورلی ) شودیماز آب دوشیده  یالباًکه با آبراهه در ارتبا  است و 

 شودیمتعیین  هارودخانههای خود رژیم توسّط سدرازمدّبه طور استثنائی( و یا ) سمدّکوتاهسیالبی در  یهادشت

است که به آن شکل  ایرودخانهاین ددیده در ارتبا  با شکل و رفتار مورفولوژی  ،از این رو (.2000)بیاتی خطیبی، 

از دهنای یک یا دو طرف  بنسبی هستند که در طی سیالاین اشکال دارای سطوحی  (.1440، 1)چارلتون دهدمی

مرورد  ةمحردود به ژئومورفولوژی رودخانره و دشرت سریالبی توجّهبا  (.1441، 0)گارده شودیمشیده آبی دوجریان 

و  هاخمم و در ارتبا  با دیچ و به صورس نامنظّ گیرسیل ها جیوه کرده است، محدودةیناهموارمطالعه که به صورس 

بازه که رودخانه به  دستنییدادر  ویژهبه. های حاشیه شکل گرفته استیناهموارباز و بسته شدن کانال رودخانه و 

 یهراکانال ،ای جیوه کرده است که در هنگرا  سریللوژی کانال و دشت سیالبی به گونهصورس شریانی است مرفو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - Chorly  

2- Charlton 

3- Garde 
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در منطقره نمایران  گرفترهآب یهاچالهو به صورس  کندیمدورتری از کانال هدایت  یهاقسمتقدیمی سیل را به 

 دراکنده نشان داده شده است. گرفتهآببه صورس نقا  شود که بر روی نقشه می

 گيرينتيجه
های در دوره گیرسیلحریم  وسعت دهد کهنشان می رودخانة توتشامی گیرسیلتجزیه و تحییل نتایج تعیین حریم 

 زیرا دشت سیالبی به صرورس ؛ی وابسته به ژئومورفولوژی دشت سیالبی استتوجّهبازگشت مختیف به مقدار قابل 

هنگا  رخ دادن سیالب، آب در برخی از مناطق که عمق و دهنای کانال  شود تامالیم باعث میهای دستی و بیندی

در برخی  ،گردد. در همین حالکمتر از کانال سرریز کرده و وارد دشت سیالبی می ،کندشرایط مساعد را فراهم می

کنرد. در یشرروی میه مترر در دشرت سریالبی دگاهی ترا چنرد د و ؛شودها سیالب وارد دشت سیالبی میقسمت

به جای آن بر قدرس سریالب کره وابسرته بره  و شودافزوده میکمتر  گیرسیلبر وسعت حریم  ،ترهای بزرگسیالب

به مقدار  گیرسیلحریم  ،ساله 144تا  11های در سیالب ویژهبهگردد. حجم آب و رسوباس سیالب است افزوده می

بر سرعت آن نیرز  ،گردد. با افزایش حجم آبدر عوض بر مقدار آب ناشی از سیل افزوده مییابد و کمی توسعه می

تغییر شکل زمین و نیز ایجراد تواند در آورد، میب با خود میبه رسوباتی که سیال توجّهاز طرفی با  ؛شودافزوده می

اصریی  ة آبراهرةحاشری یهانتگاهسرکور ی ایفا کند. بیشتنقش مهمّ های کشاورزیها و زمینسکونتگاه خسارس به

ساله و  11 گیرسیلحریم  اییب در محدودة و ؛اندبسیار کمی از کانال رودخانه قرار گرفته با فاصیة رودخانة توتشامی

را در هنگا  برروز  وضعیّت ،اصیی های انسانی در مسیر آبراهةدخالت باالتر گسترش یافته است. در چنین شرایطی

ورد مطالعه م در باالدست بازة و است 442/4در حدود  توسّطد. شیب کانال رودخانه به طور مکنتر میسیل بحرانی

این  یهاسکونتگاه ،کنند. به همین دلیلکوهستانی باالدست با یکدیگر برخورد می مسیرهای زهکشی سه زیرحوضة

 رودخانة توتشامیسیالبی  ژئومورفولوژی دشت هستند. روروبهناحیه با خطر بیشتری در خصوص سیل و تیفاس آن 

م در دو طررف به صورس بسیار نرامنظّ گیرسیلحریم  ی مالیم است. به همین دلیل محدودةهابه صورس ناهمواری

طرف  به صورس نوار باریکی در دو گیرسیلباعث شده تا در برخی نقا  حریم  کند. این امرکانال رودخانه جیوه می

های در از آب را ایجاد ها متر آب در اراضی حاشیه رودخانه دخش شود و چالهده کانال رودخانه باشد و در نقاطی تا

 کند. می

 منابع 
 انتشاراس دانشگاه یزد، یزد. ،مخاطرات ط يعی (2034مال )ک امیدوار،

 هایبررسی نقش تغییراس کاربری بر دویایی آبراهه اصیی و بروز تغییراس اساسی در دشت (2000) ریم، میبیخط یاتیب
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و  HEC-RAS افزارنر ی سیالب با استفاده از بنددهنه (2001) ییعیی محمدی سرابی، ع ؛رضاراد، ؛ جاللیعیدصادقی، س

علوم کشاورزي و  ةنامپژوهش آبریز شهری دارآباد تهران(، ةحوض موردی؛ مطالعة)اس جغرافیایی اطاّلع ةسامان

 . 00-01 .، صص(1) 2، منابع ط يعی خزر

 . 242-214 .، صص(2) 22، تحقيقات جغرافيايیدر ایران،  خیزسیلسیل و مناطق  (2011) سنعییییور، ح

 دانشگاه تهران، تهران.انتشاراس ، مخاطرات جوي (2001) سینمحمدی، ح

 رد سیالب هشدار و ینیبشید یهاستمیس نقش و جایگاه (2001) المرضاروشن، ی ؛هرانمقصودی، م ؛سینمحمدی، ح

 . 01-242 .صص ،(0) 2 ،جغرافيايی اندازچشمسیل،  بمخرّ اثراس کاهش

انتشراراس نشرر  ل،فائزه فروزنده، چا  اوّ ، ترجمةهيدرولوژي کاربردي (2001). دبییو،   .ون س، چ. آر، د. میدنت ل

  دانشگاهی، تهران.
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