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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی اعمال سناریوهای بهرهبرداری بر روی سد گلستان جهت کاهش پهنه سیل و خسارت سیل در پاییندست سد ،انجاا
شد .بدین منظور هیدروگراف ورودی به سد گلستان ،برای دوره بازگشتهای  100 ،50 ،25و  200ساله با در نظر گرفتن فاصاله اممیناان بدسات .ماد.
برای روندیابی هیدروگرافهای سیل در مخزن و محاسبه هیدروگراف خروجی از سد از روش پالس ذخیرهای استفاده گردید .همچنین از تلفیا ساامانه
امالعات جغرافیایی ) (GISو مدل هیدرولیکی  HEC-RASجهت پهنهبندی سیالبهای مختلف استفاده شد .در نهایت خسارت وارد به اراضی امراف
رودخانه در هر سناریو بدست .مد .نتایج نشان داد که اختصاص حجمی از مخزن ساد گلساتان جهات کنتارل سایل ،بارای سایالبهاایی باا دبای او
هیدروگراف تا  2000مترمکعب بر ثانیه اثرگذار است و با افزایش دبی او هیدروگراف ورودی ،عمال خالی نگه داشتن سد تاثیری چندانی در کاهش دبی
او هیدروگراف خروجی از سد نخواهد داشت .به موریکه در سیلهای با دبی او  500مترمکعب بر ثانیه میتوان با اعمال سناریوهای بهرهبرداری پهنه
سیل را نسبت به حالت مخزن پر تا  100درصد کاهش داد.
واژههای کلیدی :رودخانه گرگانرود ،سد گلستان ،کنترل سیلGIS ، HEC- RAS ،
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سیل از مخامرات مبیعی است که در گوشه و کنار جهان خسارت
های جانی و مالی فراوانی به بار می.ورد .توسعه منام روساتایی در
حاشیه رودخانهها و سیالبها ،بدون درک و توجه به شرایط دینامیکی
و هیااادرولوییکی باعااای افااازایش خطااار سااایل شاااده اسااات
( .)Golshan et al., 2016مسااهله وﻗوع سیالب ،خسارات مالی و
تلفات جانی ناشی از .ن در ایااران از اهمیت خاصی برخوردار اسااات.
سیالب مرداد ماه  1380اساتان گلساتان باه لحاات شادت سایالب،
بزرگترین سیالب مشاهده شده در ایران بود .مب گزارشات موجاود،
تعداد تلفات  200نفر و میزان خساارت .ن حادود  500میلیاارد ریاال
بر.ورد شده است (نشاریه _269الاف ،وزارت نیارو) .احادا سادهای
مخزنی از جمله اﻗدامات ساازهای باهمنظاور کااهش خساارات سایل

میباشد .مخزن باا ذخیاره کاردن مداداری از حجام سایالب باعای
شکست دبی او سیل شده و خطر سیالب را در ناواحی پااییندسات
کاهش میدهد و در نتیجه بهجای .نکه زمینهای با ارزش اﻗتصادی
باال به زیر .ب برده شاوند. ،ب در باالدسات در زماینهاای باا ارزش
اﻗتصادی پایین ذخیره میشوند (یخکشی و همکاران.)1393 ،
بسیاری از محدداان جهات بار.ورد پهناه سایالب از مادلهاای
هیدرولیکی و هیدرولوییکی استفاده کردهاند ،که میتوان به موارد زیار
اشاره نمود :چانتین و چاو یک دیدگاه برای بهرهبرداری در زمان واﻗعی
از مخازن سدهای تااخیری در زماان سایالب ارایاه نمودناد .در ایان
دیدگاه ،دو تلفی از مدلهای تحلیلای و ﻗاوانین بهارهبارداری بارای
مدیریت سامانه مخزن در زمان سیالب به کار رفته است .با پیشبینی
مدادیر ورودی به مخزن مددار .ب که بایساتی در شارایط سایالبی از
مخزن خار شود به صورت تکراری محاسابه مایشاود .(Chuntian
)and Chau., 2002
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چنگ و چاو برنامه جامی برای مدیریت سایالب باا بهارهبارداری
مناسب از مخازن سدها را در کشور چین ارایه نموند .در این مطالعاات
یک برنامه جامی مدیریت سیالب  (IMSFCR)5به صورت نر افزاری
5- Integrated Management System for Flood Control of
)Reservoirs(IMSFCR
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خاص برای مدیریت مهاار سایالب مخاازن ارایاه شاد
). .Chau, 2004کتر و سیمنویﭻ برای مدل نمودن عد ﻗطعیتهاا در
بهرهبارداری کوتاهمدت با استفاده از مجموعه فازی و الگوریتم ینتیک
تحدیدی ارایه نمودند .در این مدل ،عد ﻗطعیت در تابی خسارت
مخزن و مددار خروجی موردنیاااز از مخزن در نظر گرفته شد (Akter
) .and Simonovic., 2004تارگون بهرهبرداری روزانه بهینه از یک
مخزن کوچک تحت ﻗیود احتمالی در سیالبها و خشاکساالیهاا را
1
مورد بررسی ﻗرار داد .در این مطالعه ،با تعریاف یاک منحنای خطار
برای سطوح مخزن از حد باال و پایین در وضعیت وﻗوع یکی از حاالت
سیالبی و یا خشکسالی ،سیاست بهرهبرداری بهینه روزانه مخزن بار
اساس ناحیه بین دو منحنی اعال خطر ،محاسبه گردید (Turgeon.,
).2005
ایرلسل و همکاران ﻗابلیت مدل  HEC-GeoRASدر باه تصاویر
کشیدن پهنه سیالب و تعیین پارامترهای هیدرولیکی مورد نیااز مادل
 HEC-RASرا بررسای نمودناد ) .(Earles et al., 2004یاناگ و
همکاران به منظاور تعیاین پهناه سایالب باه ازای سایالب باا دوره
بازگشتهای مختلف از  GISو مدل هیدرولیکی  HEC-RASاستفاده
نموند ) . (Yang et al., 2006کاسترو گاماا و همکااران باه منظاور
مدیریت جریان در مخزن از یک مدل شبیهساازی اساتنتاجی باین دو
متغیر به عنوان جایگزینی برای مدلهای بهینهسازی استفاده نمودناد.
در پژوهش .نها رابطه باین بهارهبارداری از مخاازن و هیادروگراف
ورودی بااه عنااوان متغیاار اول و هیاادروگراف ساایل در ایسااتگاه
هیدرولوییکی پاییندست مخزن به عنوان متغیار دو در نظار گرفتاه
شد ).(Castro Gama et al., 2014
لی و همکاران روشهاایی را بارای اساتخرا ﻗاوانین رهاساازی
بهینه برای مخازن چند هدفه با توجه به خطر سایالب ارایاه نمودناد.
.نها به منظور روندیابی موﻗتی در ماول دوره رهاساازی ساریهاای
جریان در مخازن تاریخی ،روشهای رگرسیون خطای ،تسات مان -
کندال و اسپیرمن را انتخاب نمودند .با استفاده از این ﻗوانین رهاسازی
بدون افزایش خطر سیالب میتوان میزان ذخیرهسازی مخزن را بهبود
بخشید و میزان تولید انریی برق.بی را افزایش داد )(Li et al., 2014
 .محمدی و همکاران ،جهت بررسی خسارت سیل در منطده مسکونی
حاشیه رودخانه نکا ،در شرق استان مازندران (شمال ایاران) ،از مادل
HEC-FDAاستفاده نمودند ،ایشان جهات شابیهساازی هیادرولیکی
سایل از  GISو مادل  HEC-GeoRAS / HEC-RASاساتفاده
نمودند .در نهایات مناام مساتعد سایل باا دوره بازگشات مختلاف
مشخص شاد و خساارت سااالنه باه صاورت کمای باه دسات .ماد
(.)Mohammadi et al., 2015
چااالیراکتراکون و چینساامبون بااه تهیااه منحناای فرمااان کنتاارل
(Chun and

1- Warning curve
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سیالب دینامیکی در سدهایی پرداختند که انادازه مخازن ایان سادها
برای مدیریت عد ﻗطعیت در وﻗوع سیل ،مراحی بیش از حد محادود
باشد .این محددین به منظور دستیابی به این هادف از ترکیاب یاک
مدل پیشبینی سایالب (تخماین حجام سایالب و دبای او و تهیاه
دیاگرا مشخصات سایل مراحای) و یاک روش رونادیابی ذخیارهای
استفاده نمودند .نتایج مطالعات انجا شده روی سد مخزنی چند هدفه
کوچک  Ubolratanaدر رودخاناه  Pongتایلناد نشاان داد کاه ایان
منحنی فرمان برای سیلهای تاریخی بزرگ با دوره بازگشت بایش از
 10000سال ﻗابلﻗبول میباشد .منحنی فرمان کنترل سایالب تهیاه
شده ﻗابلیت حفظ ایمنی سد ،جلوگیری از سیلزدگی نواحی پاییندست
سااد و تااامین .ب باارای فصااول خشااکسااالی پاای در پاای را دارد
).(Chaleeraktrakoon and Chinsomboon., 2015یو و
همکاران باا اساتفاده از مادل هیادرولوییکی باه رونادیابی رودخاناه،
بهینهسازی تولید برق ،کنترل سیالب و بهرهبرداری زیسات محیطای
سیستم چند مخزنه بخش باالیی و میانی رودخانه یانگ تسه پرداختند.
در مدل شبیهسازی این رودخانه از روشهای بهینهسازی چند هدفه و
تصمیمگیری چند معیاره استفاده شد .با این روشهاا ساطم مادیریتی
منابی .ب به مور موثری بهبود یافته و برنامههای کاربردی و تضامین
شدهای برای تخلیه مخزن ارایه شد که سهم بزرگی در توسعه صنعت
.ب و برق و ارتدا ساختاری .ن داشت ).(Zhou et al., 2014
مددی و همکاران به منظور مدیریت سیالب در سیساتم رودخاناه
– مخزن سد نرماب سناریوهایی را برای حجم کنترل سیل در مخزن
سد در نظر گرفته و اﻗادا باه رونادیابی سایل در مخازن باه ازای 4
سااناریو و  4دوره بازگشاات  500 ،100 ،50و  1000ساااله ساایالب
ورودی به مخزن نمودند. .نها پس از بررسی  16گزینه و پهنهبنادی
سیالب توسط مدل هیدرولیکی  HEC-RASتحت شرایط ماندگار ،به
این نتیجه رسیدند که سد مخزنی نرماب کارایی بسیارخوبی در کاهش
دبی او سیالب و خساارات ناشای از سایل بار اراضای منطداه دارد
( .)Madadi et al., 2015گتهون و گبر ،خطر سیل و پهناه سایل در
حوضااه رودخانااه  Awashرا بااا اسااتفاده از  GISو ماادل HEC-
 GeoRAS / HEC-RASتجزیه و تحلیل نمودند .از نتیجه تحدیدات
ایشان می توان برای توسعه استراتژی با توجه به خطار سایل در ایان
منطده استفاده نمود ).(Getahun and Gebre., 2015
شعبانلو و یوسفوناد مشاارکت زیرحوضاههاا درتولیاد سایالب
حوضه گلستان در ایران را بررسی نمودند. .نها با استفاده از نر افازار
 GISحوضه گلستان را باه زیرحوضاههاایی تدسایم نمودناد و مادل
 HEC-HMSرا جهت بدست .وردن هیادروگراف سایل در هار زیار
حوضه بکار گرفتند .همچناین از  HEC‐GeoHMSبارای اساتخرا
مشخصات فیزیوگرافی حوضه استفاده کردند .مطالعه ایشان نشاان داد
کااااه زیاااارحوضه رودخانه دوغ بیشترین میزان تولید ساااایل را دارد
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( .)Shabanlou and Yosefvand,, 2015رودخانااه دوغ یکاای از
ورودیهای سد گلستان است .گلشن و همکاران باا اساتفاده از مادل
هیدرولیکی  HEC-RASتحت شرایط مانادگار ،پهناه سایل را بارای
ساایالب بااا دوره بازگشااتهااای  100 ،50 ،25 ،10 ،5 ،2و  200در
حوضه صفارود استان کرمان بدست .وردند ،سپس تاثیر ضریب زباری
را بر روی پهنه سیل بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتناد کاه
افزایش ضریب زبری باعی افزایش عم سیالب میشود ،این افزایش
در دوره بازگشتهای بااال مشاهودتر باود (.)Golshan et al, 2016
بهرهمند و جاویدان ( ،)1395باا اساتفاده از مدل هیدرولوییکی توزیعی
 Wet Spaحساسیت پارامترهای موثر بر روندیابی هیدروگراف سیل
در حوضه .بخیز زیارت گرگان (شمال ایران) را بررسی نمودند .بررسی
حساسیت پارامترها نشاان داد کاه تاااثیر تغییر فراوانی سیل و ضریب
زبری نسبت بااااااه .ستانه شیب حداﻗل و .ستانه سااااااطم بر روی
هیدروگراف خروجی و هیدروگراف واحد حوزه بیشتر است.
با توجه به سیالبهای مخرب رخداده در رودخانه گرگاانرود ،در
این تحدی تاثیر اعمال سناریوهای مختلف بهرهبرداری از مخزن ساد
گلستان در شرایط سیالبی جهت کاهش پهنه سیالب و خسارات سیل

در پاییندسات ایان ساد ماورد بررسای ﻗارار گرفات .بادین منظاور
هیدروگراف ورودی به سد گلستان ،برای دوره بازگشتهاای ،50 ،25
 100و  200ساله با در نظر گرفتن فاصله اممینان بدست .مد .ساپس
به پهنهبندی سیالبهای مختلف در رودخانه گرگاانرود پااییندسات
سد گلستان ،پرداخته شد و در نهایت تاثیر سناریوهای بهرهبرداری بار
پهنه سیالب و کاهش خسارات سیل مورد بررسی ﻗرار گرفت.

منطقه مورد مطالعه
حوضهی .بریز گرگانرود ،به عنوان اصلیتارین منبای .بهاای
سطحی استان گلستان ،در شمالشرﻗی ایران و جناوبشارﻗی دریاای
خزر با مختصات جغرافیایی مول بین  53تا  56درجه شرﻗی و عار
 36تا  37درجه شمالی واﻗی گردیاده اسات .ساد بوساتان ،گلساتان و
وشمگیر بر روی رودخانه گرگانرود
ساخته شده اند ( .)Safaripour et al, 2012شاکل  1موﻗعیات
جغرافیایی سدهای بوستان ،گلستان و وشمگیر را نشان میدهد.

استان گلستان

سدبوستان
سد گلستان
شهر گنبد

سد وشمگیر

حوضه
گرگانرود

شکل  -1حوضه آبريز گرگانرود و سدهای واقع بر آن

سد گلستان در فاصله  12کیلومتری شمالشرﻗی شهرستان گنباد
کاووس احدا گردیده و در سال  1379به بهرهبرداری رسید .این سد
از نوع خاکی همگن بوده و هدف از احدا .ن توسعه و بهبود اراضای
ساحل راست گرگانرود ،بهبود عمر مفید سد وشمگیر و کنترل و مهار
سیالب بوده است ( .) Dashti Naser Abadi et al, 2015مسااحت
حوضااه .بریااز ایاان سااد و متوسااط .ورد ساااالنه بااهترتیااب 4451

کیلومترمربی و  190میلیون مترمکعب است .حجم اولیه مخزن در تراز
.ستانه سرریز  86و در تراز نرمال  56میلیون مترمکعب بوده که بر اثر
رسوبگذاری حجم مخزن در تراز .ستانه سرریز و در تاراز نرماال باه
ترتیب به  57و  52میلیون مترمکعب تدلیل یافته است( .شناسنامه سد
گلستان .)1394 ،مشخصات اصلی سد گلستان در جدول  1ارایه شاده
است.
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جدول  -1مشخصات سد گلستان (شناسنامه سدگلستان-شرکت آب منطقه گلستان )1394
نوع سد
مول تا (متر)
عر تا (متر)
تراز تا سد(متر)
تراز سرریز (متر)
حداکثر ظرفیت سرریز (مترمکعب در ثانیه)
حجم مخزن در تراز نرمال (میلیون مترمکعب)
ضریب .بگذری سریز ()Cd
مول موثر سرریز (متر) ()Le
پیک سیالب  PMFورودی به مخزن () m3/s
نوع سریز

حوضه گرگانرود به دلیال شارایط .ب و هاوایی و موفاانهاای
تابستانهی شدید یکی از حوضههای سیلخیز در ایران بشمار مایرود.
در مول جاری شدن سیالب در ماه مرداد سال  1381 ،1380و ،1384
خسارات جانی و مالی سنگینی در این منطده بوجود .مد .هیادروگراف
سیالب مردادماه سال  1380نشان میدهد که پیک سایل ورودی باه
سد برابر حدود  3000مترمکعب در ثانیه بود .محدوده مطالعاتی در این
تحدی  ،ﻗسمتی از رودخانه گرگانرود به مول  36کیلومتر میباشد که
از محل سد گلستان شروع شده و تا شهر گنبد ادامه دارد .باه منظاور
بر.ورد پهنه سیل در بخشی از رودخانه گرگاانرود (پااییندسات ساد
گلستان) ،نر افازار  Arc GISو الحاﻗیاهی .ن از  HEC-GeoRASو
نر افزار  HEC-RASاستفاده شد.

مواد و روشها
بر.ورد هیدروگراف سیل با دوره بازگشتهای مختلف در محل سد
گلستان
نتایج بدست .مده از تحدیدات صادﻗی و همکاران ( ،)1387نشاان
داد که بهرغم تعداد بسیارکم وﻗایی ﻗابل استفاده در تجزیاه و تحلیال-
هااای هیاادرولوییک بااه واسااطه پراکناادگی دادههااا ،عااد ماادیریت
امالعاتی ،همچناین پیییادگی شارایط حااکم ،امکاان شابیهساازی
هیدروگرافهای سیل برای منطده شمالی کشور با تاکید بر استانهای
گیالن ،مازندران و گلستان به کمک تنها چهار عامال محایط ،ارتفااع
متوسط وزنی ،شیب متوسط و مول .براهه اصلی وجاود دارد .الز باه
ذکر است ایستگاه هیدرومتری ماورد مطالعاه در تحدیداات ایشاان در
استان گلستان ایستگاه تمر و ﻗزاﻗلی بر روری رودخانه گرگانرود بوده
است .بدین ترتیب جهت محاسبه هیدروگرافهای ورودی به مخزن از
دبی حداکثر لحظهای در مول دورهی .ماری  40ساله ()1355-1394
و مشخصات فیزیوگرافی حوضه استفاده شاد .هامچناین ازنار افازار
Minitabبه منظور مطابدات بهتارین توزیایهاای .مااری هماراه باا

خاکي همگن
1367
10
66
62
1550
52
1.7
110
2450
تند.ب

محاسبه فاصله اممینان  ، % 95استفاده گردید .الز به ذکر است دبی
او سیالبهای حاداکثر سااالنه از توزیای لاوگ لجساتیک 1پیاروی
نمودهاند .در شکل ،2هیدروگراف جریان برای 4دوره بازگشت ،50 ،25
 100و  200ساله ارایه شده است.
در شکل  2تغییرات زیاد فاصله اممینان مشاهده میشود .به ایان
دلیل که به مور مثال دبی حداکثر لحظهای در یکی از ورودیهای سد
گلستان (رودخانه دوغ) در سال  1650 ،1380مترمکعب بر ثانیه مای-
باشد که این مددار برای سال ﻗبل و بعد از .ن بهترتیاب  14/5و 550
مترمکعب بر ثانیه میباشد .این حد تغییرات باعی ایجاد انحراف معیار
باالیی میشود ،که متعاﻗبا دامنه تغییرات فاصله اممینان زیااد خواهاد
شد.
روندیابی سیل در مخزن سد گلستان
جهت بررسی تاثیر سد گلستان برای کنترل سیالب ساناریوهاای
مختلف بهرهبرداری بهصورت زیر تعریف شد (جدول .)2
از روش پالس ذخیرهای برای رونادیابی هیادروگرافهاای سایل،
استفاده گردید .بدین صورت که با توجه به پیشبینی حجم انتظاار در
مخزن ،و با فر تلهاندازی تا حجم پیشبینی شده و خروجای صافر
تا پر شدن مخزن مددار حجم پیشبینی شده در هر سناریو که توساط
مخزن تلهاندازی میشود از هیدروگراف ورودی جداسازی شد و مددار
تعاادیل شااده .ن در روناادیابی دخالاات داده شااد .باارای جداسااازی از
انتگاارالگی اری عااددی بااه روش ذوزندااه اسااتفاده گردیااد .شااکل 3
هیدروگرافهای ورودی و خروجای مخازن ساد گلساتان را تحات 7
سناریو مختلف ،برای سیل با دوره بازگشت  50سال را نشان میدهد.
مطاب این شکل ،بارای سایالب باا دوره بازگشات  50سااله در
صورتیکه مخزن پر باشد (سناریو  )S1دبی او هیدروگراف رونادیابی
شده در مخزن  320 m3/sمیباشد .در اینصورت تحات ساناریوهای
 S6 ،S5 ،S4 ،S3 ،S2و  S7دبی او سیالب خروجی باهترتیاب ،300
1- Log-logestic

1354

نشریه آبياري و زهكشي ایران ،شماره ،6جلد ،12بهمن  -اسفند 1397

 108 ،168 ،236 ،258و  18مترمکعب بر ثانیه میشود .البته با توجه
به برنامه بهرهبرداری ،مخزن سد در ماههای سیالبی خالی میشود تاا
حدی که شرایط پایداری سد رعایات گاردد .بناابراین انتظاار مایرود
سناریوهای  1تا  4رخ ندهد.
شبیهسازی جریان در رودخانه پاییندست
بر اساس شدت جریانهای خروجای از سارریز ،جریاان رودخاناه

پاییندست شبیهسازی شد .جهات شابیهساازی جریاان ،ندشاههاای
توپااوگرافی بااا مدیاااس  1:1000از مساایر اصاالی رودخانااه و ساایالب
دشتها تهیه شد .سپس این ندشهها در محیط  Arc GISباز و ندشاه
 TINرودخانه موردنظر تهیه گردید (شکل .) 4از . TINمااده شاده در
الحاﻗیااه  HEC-GeoRASجهاات .ماااده کااردن مجموعااه دادههااای
ورودی  HEC-RASاستفاده شد.

شکل  -2هیدروگراف سیالب ورودی به سد گلستان الف ،ب ،ج و د ،بهترتیب با دوره بازگشتهای  100 ،50 ،25و  200ساله با در نظر گرفتن
فاصله اطمینان %95
جدول -2سناريوهای تعريف شده برای حجم ذخیره قابل دسترس
سناريو
حجم مخزن در تراز نرمال جهت کنترل سیل درصدی از

𝟏𝐒
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S4

S3

S5
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شکل -3هیدروگراف ورودی و رونديابي سیل با دوره بازگشت  50ساله به روش پالس ذخیرهای برای سناريوهای مختلف

1355

1356

نشریه آبياري و زهكشي ایران ،شماره ،6جلد ،12بهمن  -اسفند 1397

سد گلستان

شکل  -4نمايش  TINمنطقه و خطوط مقاطع عرضي ايجاد شده در طول رودخانه گرگانرود در پايیندست سد گلستان توسط HEC-GeoRAS

در حفظ دﻗی ویژگیهای باریاک و یاا کوچاک ساطحی ،مانناد
سدها و یا کانالهاای جریاان  TINبهتار از  DEMعمال ماینمایاد
) .(Deshpande., 2013مزیت استفاده از  DEMپردازش .ساان .ن
است ،اما ندطه ضعف .ن دﻗت پایین نسبت به  TINمیباشد .مشاکل
 DEMاین است که نمیتواند توصیف دﻗیدای از ندااس ساطحی کاه
منطب با نداس شبکه نیست ،داشته باشد .داده های هندسی شامل خط
مرکازی جریااان ،سااواحل کانااال اصالی ،مدااامی هندساای ،پاالهااا و
کالورتها بودند .این الیهها از مری الحاﻗیه  HEC-GeoRASتهیاه
شدند .سپس با استفاده از این الحاﻗیه ،الیهها با یکدیگر تلفیا و باه
محیط  HEC-RASانتدال داده شدند.
مرحله بعدی باز کردن و تکمیل مشخصات هندسای رودخاناه در
محیط  HEC-RASمیباشد .در این مرحله مشخصات هیادرولیکی و
هیدرولوییکی جریان رودخانه نظیر سازههای متدامی مسایر ،ضارایب
افت انریی ،شرایط مرزی باالدست و پاییندست ،ناوع رییام جریاان،
هیدروگراف سیالبها و ضریب زباری مانینگ به مادل هیادرولیاکی
 HEC-RASوارد میشود .در این تحدی  ،شیب متوسط بستر 0/007
0.007بهعنوان شرس مرزی پاییندست (عم نرمال) برای شبیهسازی
جریان تحت شرایط ناماندگار در نظر گرفته شد و ضاریب زباری ایان
بازه از رودخانه بر اساس مطالعات پریسایی و بهرهمند ( )1391در مورد
تخمین ضریب زبری رودخانه گرگانرود ،در نظر گرفته شاد .بار ایان
اساس ضریب زبری برای کانال اصلی  0/023و برای سیالب دشات
 0/029انتخاب گردید.
ارزیابی خسارت وارد به اراضی کشاورزی منطده

خساارت ناشای از سایل شاامل خسااارات محساوس و خسااارات
نامحسوس میباشد که خود خسارات محسوس به دو دساته خساارات
مستدیم و خسارات غیرمستدیم تدسیمبندی میشود .خسارت مساتدیم
شامل سیلگیری اراضی و تاسیسات ،ایجاد فرسایش کناری در حاشیه
رودخانهها و تخریب و از بین رفتن اراضی کشاورزی میباشد .خسارت
غیرمستدیم نیز شامل افزایش هزینههای حمل و ندل باه علات تغییار
مسیر جادههای ارتبامی و خسارت ناشی از ﻗطی .ب و بارق و تلفان و
هزینههای احیای اراضی و هزینههای بازسازی میباشاد( .یخکشای و
همکاران.)1393 ،
اراضی امراف رودخانه گرگانرود (پااییندسات ساد گلساتان) در
ماههای سیالبی ( مرداد و شهریور) بیشتر به کشات ذرت ( )%87/5و
هندوانااه .جیلاای ( )%12/5اختصاااص دارد (میرزایاای .)1392 ،میاازان
محصول تولیدی در هر هکتار برای ذرت  47تن و بارای هندواناه 50
تن (معادل  0/9تن تخم هندوانه) میباشد .همچنین ﻗیمات هار کیلاو
ذرت در محل در سال  1395حدود  2300ریال و ﻗیمت هر کیلو تخم
هندوانه در سال  1395حدود  8000ریال میباشاد (جهااد کشااورزی
استان گلستان )1395 ،برای محاسبه سطم اراضی که زیر سیل رفته-
اند ،پهنه سیالب با دوره بازگشت  25سال بهعنوان حریم رودخاناه در
نظر گرفته شد و از تفاضل پهنه سیل در هر یک از سناریوهای تعریف
شده با پهنه سیل  25ساله ،مساحت خالص اراضای سایل زده بدسات
.مد.
با توجه به نوع محصول کاشته شده و ﻗیمت .ن و نیاز باا فار
وارد .مدن  80درصد تلفات ،خسارت مستدیم ﻗابل محاسبه میباشد .از

بهره برداري از سد گلستان در شرایط سيالبي جهت حداقل نمودن خسارات ناشي از سيل در پایيندست سد

.نجا که مددار خسارت غیرمستدیم به راحتی ﻗابل بار.ورد نیسات ،باا
توجه به مطالعات سارجنت مددار خسارت غیرمستدیم دو برابر خسارت
مستدیم ارزیابی میشود .بدین صورت خسارت مستدیم و غیرمساتدیم
برای هیدروگرافهاای سایل باا دبای او هاای مختلاف و ساناریوها
مختلف بدست .مد و مجموع خسارت مستدیم و غیرمستدیم به عناوان
خسارت کل محاسبه شد (.)Sargent., 1992

نتايج و بحث
پس از تهیه ورودیهای مورد نیاز مدل ،پروفیل مولی ساطم .ب
به ازای سناریوها و سیالبهای ورودی مختلف محاسبه شد .شاکل 5
نمونهای از مدطی عرضی پروفیل ساطم .ب را باه ازای ساناریوهای
S1و  S7برای هیدروگراف سیل با دوره بازگشت  50ساله نشاان مای-
دهد .همانمور که مشخص است ،با افزایش حجم ذخیره روناد افات
سطم .ب در سناریو  S7دیده میشود.
جدول  ،2دبی او هیدروگراف خروجی از ساد ،مسااحت خاالص
سیل گرفتگی ،درصد کاهش پهناه سایالب نسابت باه ساناریو  S1و
خسارت وارده به اراضی کشاورزی برای هیدروگراف سیل با دبی او -
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های مختلف و به ازای  7سناریو ارایه میدهد.
بهموریکه در جدول  2نمایان است ،به عنوان مثاال بارای دبای
او هیدروگراف ورودی 1000مترمکعب بر ثانیه ،برای سناریوهای S1
الی  S7به ترتیب دبی او هیدروگراف خروجی ،600 ،620 ،675 ،700
 450 ،530و  330مترمکعب بر ثانیه میباشد ،که با ترسیم پهنههاای
سیل مذکور ،افزایش سطم سیلگیر نسبت به پهنه سیل  25سال ،65
 39 ،45 ،55 ،56 ،59و  34هکتار در مول باازه مطالعااتی مایباشاد.
همانمور که مشاهده میشود میزان پهنه سیل در سناریوی  S7نسبت
به سناریو  48 ،S1درصد کاهش یافته است .همچنین با توجه به کشت
منطده خساارت ناشای از سایل گرفتگای در ساناریوهای  S1و  S7از
 5000میلیون ریال به  2618میلیون ریال کاسته میشود.
شکل  6ندش ساد مخزنای گلساتان در کااهش مسااحت سایل
گرفتگی اراضی پاییندست در حالتی که مخزن خاالی باشاد( ساناریو
 )S7نسبت به حالت مخزن پار( ساناریو  )S1نشاان داده شاده اسات.
نمودارهای این شکل نشان میدهند که ندش احدا سد بار کااهش
مساحت سیلگیری با افزایش دبای او سایالب ورودی کامرناگتار
میشود.

سد گلستان

شکل  -5نمونهای از مقاطع عرضي رودخانه گرگانرود در هنگام وقوع سیل  50ساله تحت سناريوهای  S1و S7
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جدول -2پهنه سیالب و خسارت سیل برای هیدروگراف سیل با دبي اوج مختلف و به ازای  7سناريو

دبي اوج
هیدروگراف
ورودی
()m3/s

سناريو
بهره-
برداری

دبي اوج
هیدروگراف
خروجي
()m3/s

مساحت
خالص
سیل
گرفتگي
(هکتار)

درصد

درصد

کاهش

کاهش

خسارت

دبي اوج

سیل

کل

هیدروگراف

نسبت

(میلیون

ورودی

ريال)

()m3/s

پهنه

به

سناريو
بهره-
برداری

مساحت

دبي اوج

خالص

هیدروگراف

سیل

خروجي

گرفتگي

()m3/s

پهنه سیل
نسبت به

کل

سناريو S1

(میلیون
ريال)

(هکتار)

سناريو

خسارت

S1

S1

153
130
99
74
18

-

-

-

S5

S6

0

-

-

-

S6

S7

0
320
300
258
236
168
108
18
700
675
620
600
530
450
330

33
8
5/6
5
1
65
59
56
55
45
39
34

78
83
85
97
100
100
9
14
15
31
40
48

2541
616
431
385
77
0
0
5000
4543
4312
4235
3465
3000
2618

S2
S3

280

S4
S5

S1
S2
S3

500

S4
S5
S6
S7
S1
S2
S3

1000

S4
S5
S6
S7

S1

1650
1630
1615
1590
1520
1420

99
88
85
80
77
75

11
14
19
22
24

7623
6776
6545
6160
5929
5775

S7

1300
2570
2560
2545
2520
2445
2390
2250
3840
3820
3800
3775
3735
3680
3615

73
108
106
105
102
99
95
92
123
121
120
119
118
118/4
117

26
2
3
6
8
12
15
2
2
3
4
4
5

5621
8316
8162
8085
7854
7623
7315
7084
9471
9317
9240
9163
9086
9086
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کاهش مساحت سیل گرفتگی تحت تاثیر سناریو S7
سبت به سناریو (S1درصد)
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بهره برداري از سد گلستان در شرایط سيالبي جهت حداقل نمودن خسارات ناشي از سيل در پایيندست سد

با توجه به شاکل  ،6در صاورت ورود سایالبی باا دبای او 500
مترمکعب بر ثانیه و سناریو بهرهبرداری  100 ،S7درصد کاهش پهناه
سیل نسبت به سناریو  S1دیده میشود .کاه ایان مدادار بارای سایل
ورودی به سد با دبی او  4000مترمکعاب بار ثانیاه فداط  5درصاد
میباشد.
شکل  7تاثیر سناریوها و سیالبهای ورودی به سد گلستان را بر
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مساحت سیلگیری مدایسه میکند .همانمور که مشاهده میشاود در
نظر گرفتن حجمی از مخزن جهت ذخیرهسازی سیالب باعی کااهش
مساحت سیلگیری شده است ،اما این کاهش در سیالبهاای باا او
هیدروگراف پایینتر نمایانتر است .میتوان گفت در سایالبهاای باا
دبی او باالی  2000مترمکعب بر ثانیه خالی نگه داشتن مخزن ساد
تاثیر چندانی در کاهش پهنه سیالب نخواهد داشت.
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Abstract
The aim of this study is investigation the application of operation scenarios on Golestan dam to reduce the
inundated area and the flood damages at downstream of dam. So considering confidence interval, the inflow
hydrographs for Golestan dam were calculated for 4 return periods (25, 50, 100, 200 year). Then these
hydrographs were routed through Puls method in order to obtain the outflow hydrographs passing through dam
spillway. Also, the integrated of Geographical Information System (GIS) and the HEC-RAS hydraulic model
were used to produce a flood map for different floods. Finally, the damage to land around the river was estimated
in each scenario. The results showed that assigning a flood control volumes in Golestan dam is effective only for
floods whit peak discharge up to 2000 m3/s. And as the flood peak discharge increases, the effect of dam on
flood controlling decreases, even if you keep the dam empty. So that, by the application of operation scenarios,
flood inundated area can be reduced to 100% in the floods whit peak discharge up to 500 m3/s.
Keywords: Discharge, Flood controlling, GIS, Golestan dam, HEC- RAS
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