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 چکيده

ندي و ب نهبینی، په هاي پیش سامانههاي آبخیز كشور، ضرورت ایجاد  حوزه زا در اكثر هاي خسارت با توجه به وقوع سیالب

به ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر با افزایش قابلیت دسترسی  نیز برآورد سیل دراین حوضه

سازي  سزایی را در مدل ه(، نقش بGISاطالعات جغرافیایی) سامانههاي كامپیوتري،  یی تحلیلآاطالعات رقومی و كار

 بندي هاي جدیدي است كه به پهنهاز جمله نرم افزارWMS) نرم افزار ) نماید. هیدرولوژیكی و هیدرولیكی ایفا می

داراي پتانسیل  كند و عبور میشهر اشنویه  كه از داخلاین تحقیق بخشی از رودخانه گالز  پردازد. در سیالب می

این اصلی  هاي شهري وارد كرده است، انتخاب، و هدف بوده و خسارات زیادي بر زیر ساختخیزي نسبتا باالیی  سیل

د بودن ایستگاه منظور برآورد سیل، با توجه به موجو . بهاستبندي سیل در منطقه فوق  تحقیق مطالعه پتانسیل و پهنه

گ نرمال دو پارامتري، الگ نرمال هاي آماري نرمال، لو اي، از توزیع هاي تاریخی حداكثر سیل لحظه هیدرومتري و داده

استفاده شد. براي  PPCCمنظور تعیین توزیع برتر از تست  گامبل استفاده و بهو  III پیرسن تیپسه پارامتري، الگ 

 ،24هاي  ازاي دوره برگشت هو ب HEC-RASمدل  وسیله بهسطح آب  پهنه بندي عمق سیل، پس از آن كه پروفیل

سیل در طول   يبند هاي پهنه وارد شد كه منجر به تولید نقشه WMSسال محاسبه شد، نتایج به نرم افزار  111و  41

بندي خطرات سیالب با تعریف تابع خطر، در محدوده شهر تهیه شد. نتایج  هاي پهنه . نهایتا نقشهشدیر آن در شهر مس

هاي ناصحیح و غیر اصولی، مقطع اصلی خود را از  دلیل مدیریت هرودخانه گالز در محدوده شهر اشنویه، بكه نشان داد 

 24ت هاي با دوره برگش ع این رودخانه قابلیت عبور سیالببدیل شده است و مقطتر به یك كانال ت دست داده و بیش

 هاي باال، غیر قابل جبران از سیل در این شهر در دوره برگشتخسارات ناشی  منظورهمین  سال به باال را ندارد.  به

توانند در خصوص  ه و میها، مواضع پر خطر در شهر قابل تفكیك و شناسایی بود خواهد بود. با توجه به این نقشه

 ند.بندي شو هاي شهري اولویت ریزي برنامه
 

  بینی هاي پیش تحلیل كامپیوتري، سامانه اطالعات جغرافیایی، سامانهبرآورد سیالب، اطالعات رقومی، هاي کليدي:  واژه

 

 مقدمه

كند.  میبشري را تهدید  ترین بالیاي طبیعی است كه جوامع پدیده سیل یكی از رویدادهاي هیدرواقلیمی و از جدي

ههاي ادواري و مخهرب    فراوانی وقوع سیل در چند دهه اخیر باع  شده كه اكثر مناطق كشور در معرض تهاجم سهیالب 

ریهزي بهراي    افزایش جمعیت همراه با ضعف برنامهه  گیري افزایش یابد. نحو چشم تلفات جانی و مالی سیل به قرار گیرد و

، آب آبخیهز هاي  حوزهها و مراتع، و نیز توسعه سطوح غیر قابل نفوذ سبب شده تا در  نگلبرداري از زمین، تخریب ج بهره

تهر، شهدیدتر و    هها فهراوان   در نتیجهه سهیل   ؛دست جریان پیهدا كنهد   طرف پایین هتر ب ي به زمین نفوذ كرده و سریعتر كم

 ههاي خسهارت را در اكثهر    قهوع سهیالب  بها توجهه بهه و    بیننهد.  ها آسیب می ي از این سیلتر بیشتر شده و افراد  ناگهانی

                                                           
1 ehsan82md@yahoo.com 
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هها بهیش از    بندي و نیز برآورد سیل دراین حوضهه  بینی، پهنه پیش هاي سامانههاي آبخیز كشورمان، ضرورت ایجاد  حوزه

 پیش مورد توجه قرار گرفته است. 

 میت یافتهه اهسال است كه در كشورهاي درحال توسعه  51بیش از  ،عنوان ابزار مدیریت سیالب به ،بینی سیل پیش

تهرین   (. از اساسهی 1879شهده اسهت )حیهدري،    بینی سیل راه اندازي  سامانه پیش 511بیش از  ،مریكااو تنها در كشور 

دشت، كنترل سیل، تخمین خسارات سیل، تعیین حق بیمهه سهیل و تعیهین مرزههاي دقیهق       ها در مدیریت سیالب گام

ههاي   . مهدل نیسهت به این نتایج جز با تحلیهل هیهدرولیكی   بندي سیالب است كه دستیابی  سیالب دشت یا همان پهنه

هاي سهطح آب   توان پروفیل می ،ها با استفاده از این مدلكه  طوري ؛ بههستندها دارا  نقش محوري در این تحلیل ،ریاضی

 امها نقهص اكثهر ایهن     ؛سادگی تعیین نمود مربوط به شدت جریان خاصی است، بهكه هر یك  ،را در طول مسیر رودخانه

روي  هها  آندر ارتباط دادن اطالعات مربوط به خصوصیات پروفیل سهطح آب بها موقعیهت فیزیكهی      ها آنها ناتوانی   مدل

ههاي كهامپیوتري، سهامانه اطالعهات      زمین است. با افزایش قابلیت دسترسهی بهه اطالعهات دیجیتهال و كهارایی تحلیهل      

GIS) جغرافیایی
1
 .  داردهیدرولیكی  سازي هیدرولوژیكی و ، نقش بسزایی در مدل(

سازي، قابلیت باالي آن در استخراج اطالعات رقومی از روي مهدل رقهومی    در مدل GISترین مزیت استفاده از  مهم

DEMزمین 
از  HEC-RAS ، مهدل هیهدرولیكی  WMSههاي نهرم افهزار     (. از جملهه مهدل  1814، است )رسهتمی  2

بها سهامانه ارتبهاط برقهرار      GUI از طریق واسط گرافیكهی هاي تحلیل هیدرولیكی است كه در آن كاربر  مجموعه برنامه

. سهامانه جریهان   اسهت كند و داراي سامانه قابلیت انجام محاسبات پروفیل سطح آب در حالت پایهدار و غیهر پایهدار     می

حهی  ش سیالب طرامنظور ارزیابی پخ ه سیالب و مطالعات بیمه سیالب بهمطالعات پهن براي استفاده در ،)پایدار( ماندگار

-HEC (، سیالب رودخانهه گرمهرود را بها اسهتفاده از مهدل هیهدرولیكی      1814باقري )(. 1815، شده است )جبلی فرد

RAS (، در تحقیق خود روش مناسبی بهراي تهیهه مهدل رقهومی زمهین در محهیط       1814بندي كردند. رستمی ) پهنه

ArcView  ههاي رودخانهه كهرج ، از تلفیهق      اخهمنظهور تعیهین پهنهه سهیالب یكهی از سرشه       بهه  ،كه در آن كردهارائه

ArcViewالحاقیه ، HEC-GEORAS  و مدلHEC-RAS   نتهایج نشهان داد كهه ترسهیم مهرز در       ؛شهد اسهتفاده

اي، ضهمن كهاهش فضهاهاي غیرقابهل اسهتفاده و در نتیجهه        هاي پیچانرودي و چندشهاخه  برداري رودخانه محدوده نقشه

واقعی رودخانه، موجهب بهبهود شهكل پهنهه سهیالب ایهن نهوع از        كاهش زمان محاسبات و همچنین نمایان شدن شكل 

 د.  شو ها می رودخانه

در مدیریت بهینه دشت سیالبی با اسهتفاده از ارتبهاط سهامانه     GISدر كاربرد مدل هیدرولیكی و  ،(1814عبقري )

 نتهایج  ؛كردنهد  هاي مختلهف  بندي خطر سیالب با دوره برگشت اقدام به پهنه ،HEC-RASاطالعات جغرافیایی و مدل 

ك پل ارتباطی بین سامانه اطالعات جغرافیایی و مدل هیهدرولیكی  ه، كه یHEC-GEORASحاقیه ههشان داد كه الهن

(HEC-RAS) ههاي سهیالبی را دارد.    هاي هیدرولیكی رقوم سهطح آب و تعیهین پهنهه    رود، توانایی تحلیل شمار می به

تأثیر دخالت انسان بر رفتهار سهیل در رودخانهه كهن و اثهر پهل و        (HEC-RAS)با استفاده از مدل  ،(1818زاده ) قلی

( در اداره عمهران اراضهی   2111و همكهاران )  Randleخیزي بررسی نمهود.   كاربري را در تغییر رقوم سطح آب و سیل

از قبیهل ارتفهاع سهطح آب،     ،سازي پارامترهاي هیدرولیكی را براي شبیه HEC-RASمدل ریاضی  ،(USBRآمریكا )

در آیهداهو بهراي چههار بهازه      Teton، باالدسهت سهد   Tetonمتوسط جریان و نوسانات سطح آب در رودخانهه  سرعت 

( در تمهام  1999مختلف به كار برده و به این نتیجه رسیدند كه سطح آب و خط القعر رودخانه در شرایط موجود )سهال 

 ،رعت متوسط جریان در زمان قبل از احداث سهد ، اما س، افزایش یافته(1972) نسبت به زمان قبل از احداث سد ،ها بازه

-HECبها اسهتفاده از مهدل    Andam (2118 )هاي جریان در حال حاضر اسهت.   از سرعت تر بیشتقریبا در تمام بازه 

RAS،    تغییرات سرعت و عدد فرود را در این دو نوع رودخانه بررسی و تاثیر پوشش گیاهی بر رفتار فیزیكهی جریهان را

تواند مقادیر عددي مناسبی را بهراي مطالعهه رژیهم و     می ،HEC-RASتیجه گرفت كه استفاده از مدل د و نكرمقایسه 

 سایر خصوصیات هیدرولیكی جریان رودخانه، در اختیار محققین قرار دهد.

                                                           
1 Geographic Information System 
2 Digitally Elevation Model 
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WMSافزار  نرم
آزمایشگاه هیدرولیك دانشهگاه برینگههام توسهعه     وسیله بهافزارهاي جدیدي است كه  از جمله نرم، 1

افزار موجهود   هایی كه در این نرم از جمله مدل ؛(WMS ،2112ارائه شد ) 2112( آن در سال 1/7ا كرده و نگارش )پید

 WMSافزار  . نرماشاره كرد HEC-RAS, HEC-HMS, HSPF, TR-20, CAS2Dهاي  مدلبه توان  می ،است

DEMقادر است تا با استفاده از اطالعات مدل رقومی ارتفاع )
بهه مطالعهه    ،GISقشهه پایهه، و ابزارههاي    عنهوان ن  (، به2

كه  است 8مدل توپاز ،WMSدر  هاي بسیار مهم موجود ازد. یكی از ابزارهاي هیدرولوژیكی و نیز هیدرولیكی بپرد سامانه

توسهعه یافتهه    Gabrechtههاي   ( با راهنمهایی USDA-ARSالمللی تحقیقات كیفیت آب ) آزمایشگاه بین يوسیله به

ههاي آبخیهز و    حوزهو تشكیل   Cumulative flowي تجمعیها ناقابلیت محاسبه جهت، مقدار جری ،است. مدل توپاز

این تحقیهق نیهز بهه آن    ، كه در WMSدارد. از كاربردهاي بسیار مهم  DEMهاي مربوطه را بر اساس نقشه  نیز آبراهه

 يوسهیله  بهه ههاي آبخیهز    حوزهیكی تشكیل مدل هیدرولوژ فرآیند، مطالعه پهنه سیالب است. پس از آنكه پرداخته شده

نیهز   WMSههاي هیهدرولیكی موجهود در     كمك یكی از مدل العه پهنه سیالب بهتوان به مط اتمام رسید، می افزار به نرم

بهرداري   هاي انشعابات رودخانه، الیه مقهاطع نقشهه   ، نظیر الیهGISهاي مختلف  پرداخت. براي این كار الزم است تا الیه

و به یك مدل هیدرولیكی )نظیهر   ،دشت تهیه كاربري منطقه براي برآورد ضرایب زبري رودخانه و سیالبشده و نیز الیه 

HEC-RASافهزار  بعد از انجام محاسبات پروفیل سطح آب، نتایج بار دیگر بهه نهرم   ؛( وارد گردند WMS  و  هشهد  وارد

 ArcGISافهزار   به نهرم  GISدست آمده در قالب  نتایج به ؛گیرد هاي پهنه سیالب مورد استفاده قرار می براي تهیه نقشه

 گیرد. هاي مربوط قرار می و مبناي تهیه نقشهشد وارد 

، انتخهاب شهده اسهت. منطقهه مهذكور      كند عبور میشهر اشنویه  كه از داخلاین تحقیق بخشی از رودخانه گالز،  در

گذشته، دو سیل رخ داده در خرداد و آبان ماه هاي  طوري كه درطی سال به ؛خیزي نسبتاً باالیی است سیل  داراي قابلیت

هاي روستایی و بین شههري   هاي ساحلی، راه هاي شهري، فضاهاي سبز، دیواره خسارات زیادي بر زیرساخت ،1818سال 

بندي سیل در آن ضرورت و هدف اصهلی   این شهر وارد كرده است. با توجه به اهمیت منطقه فوق، مطالعه قابلیت و پهنه

 .است پژوهشاین 

 

 هامواد و روش

بنهدي   در جنوب استان آذربایجان غربی قرار گرفتهه و از نظهر تقسهیم    ،تحقیقمنطقه مورد : تحقيقمورد  منطقهالف: 

o/در محدوده  ،منطقه از نظر جغرافیایی. این دارددر محدوده شهرستهان اشنویه قرار  ،سیاسی o/تا  5544, ل طو0945,

o/شرقی و  o/تا  0237, غهرب شههر    از سهمت شهمال   ،آبخیز رودخانه گهالز  حوزهعرض شمالی واقع شده است.  0937,

كند.  هاي آن از داخل شهر عبور می باكیلومتر مربع مشرف به شهر بوده و روان 111اشنویه، با دارا بودن مساحت حدود 

 دهد. نشان می تر بیشرا با جزئیات  آنوضعیت كلی  ،2 شكلاستان و  طقه را درموقعیت كلی من ،1 شكل

هاي تحلیل آماري، بهه   ، و نیز روشGISو روش WMS7.1 در این تحقیق، با استفاده نرم افزار جدید روش کار:  -ب

، HEC-RASخیزي حوزه آبخیز مشرف به شهر پرداخته شد و سهپس بها اسهتفاده از مهدل هیهدرولیكی       مطالعه سیل

، 24ههاي برگشهت    بندي سیالب بهراي دوره  . پهنهقرار گرفت هیدرولیكی رودخانه گالز در بازه شهر اشنویه مورد مطالعه

ههاي پهنهه    منتقل شهد و در نهایهت، نقشهه    ARCGISافزار  تهیه و نتایج به نرم (WMS)افزار  سال، با نرم 111و  41

 دست آمد. هاي مذكور به برگشت سیالب، عمق سیالب و نیز خطر سیالب براي دوره

                                                           
1 Watershed Modeling System 
2 Digitally Elevation Map 
3 TOPAZ (Topographic Parameterization Program) 
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  موقعیت منطقه در استان -1شکل 

 

 
 تحقیقشماي كلی از منطقه مورد  -2شکل 

 

هاي تاریخی حداكثر سهیل   سنجی و داده آبخیز گالز، با توجه به موجود بودن ایستگاه آب حوزهبراي برآورد سیل در 

و گامبهل   III پیرسهن تیهپ  لهوگ  پهارامتره،   نرمال سهه  لوگامتره، نرمال دوپار لوگهاي آماري نرمال،  اي، از توزیع لحظه

 منطقه مورد مطالعه
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PPCCمنظور تعیین توزیع برتر از آزمون  به
ز نقشه توپوگرافی بها دقهت بهاال و پهالن شههر بها اسهتفاده ا        استفاده شد 1

رافی از تهیهه نقشهه توپهوگ    رقومی گردید. پس از ArcGIS افزار كمك نرم تهیه و به مطالعات طرح فاضالب شهر اشنویه

 WMSافهزار   متهري تهیهه و بهه نهرم     4/1با قدرت تفكیك بسیار بهاالي   ، مدل رقومی ارتفاعی شهرGISكمك  شهر، به

افهزار   در نهرم  ،8و نیز مقطهع اصهلی جریهان در رودخانهه     2الیه رودخانه و اطالعات دیواره چپ و راست آنگاه ؛منتقل شد

WMS سطح آب با مهدل   ز آنكه محاسبات هیدرولیكی پروفیلبندي عمق سیل، پس ا منظور پهنه تهیه شد. بهHEC-

RAS افزار  ، نتایج به نرمگردیدسال محاسبه  111و  41، 24هاي  ازاي دوره برگشت و بهWMS     وارد شهد كهه حاصهل

عریهف تهابع خطهر، در    بندي خطرات سیالب با ت هاي پهنه و نهایتاً نقشه بودهاي پهنه سیل در شهر  تولید نقشه ،این كار

 دست آمد. محدوده شهر به

 

 و بحث نتايج

 آمده اسهت؛  1در جدول  ،PPCCهاي آماري تحلیل شد. نتایج آزمون  آمار موجود درباره دبی رودخانه گالز با توزیع

نمهودار بهرازش    ،8 شكل عنوان توزیع برتر انتخاب شد. در دهد، توزیع گامبل به طور كه نتایج این آزمون نشان می همان

سهال از توزیهع    111و  41، 24، 11، 4، 2ههاي   هاي سیل با دوره برگشهت  دبی یع گامبل آورده شده است.گرافیكی توز

 ارائه شده است. 2برآورد شد كه نتایج آن در جدول  Smada گامبل و نرم افزار

 
 منظور انتخاب توزیع برتر به PPCCنتایج آزمون  -1جدول 

Gumble 
Log Pearson 

Type III 

Pearson 

Type III 

3 Parameter 

Log normal 
2 Parameter 

Log normal 
Normal هاي آماري توزیع 

9918/1 9151/1 9911/1 9141/1 9152/1 9452/1 
ضریب همبستگی 

 PPCCآزمون 

 

افهزار   و نرم HEC-RASوسیله مدل هیدرولیكی  بندي سیل، به منظور پهنه بهپهنه بندي سيل در شهر اشنويه: 

WMSعنوان اطالعات هیدرولوژیكی موجود از رودخانه استفاده  ، به2 محاسبه شده مندرج در جدول هاي سیل ، از دبی

سهال را   11و  پهنج ، دوهاي با دوره برگشت  افزار، مشخص گردید كه مقاطع رودخانه قابلیت عبور سیل با اجراي نرم ؛شد

سهال   111و  41، 24ههاي   بوط به دوره برگشتبندي، از ارقام سیل مر هاي پهنه منظور تهیه نقشه لذا به ؛(5)شكل. دارد

پروفیهل طهولی رودخانهه در محهدوده      ،2 شكلدهد. در  یكی از مقاطع عرضی رودخانه را نشان می 4استفاده شد. شكل 

سهازي هیهدرولیكی    منظور شهبیه  مقطع عرضی از نظر هیدرولیكی و به 11در این بازه، تعداد  ؛شهر نشان داده شده است

از شهر اشنویه، از مطالعات طرح فاضالب این شههر و نقشهه توپهوگرافی تهیهه      DEMمنظور تهیه نقشه  بهانتخاب شد. 

وارد  WMSافهزار   متر در شهر تهیه و به نهرم  4/1با قدرت تفكیك  (DEM)استفاده و نقشه  ممشاور یك وسیله بهشده 

 (.7شد )شكل 

 4قابلیت خطر سهیالب ، 5نقشه، پهنه سیالب 8الب بندي سیالب در ق هاي پهنه نقشهبندي سيالب:  هاي پهنه نقشه

ههاي مهذكور بهراي     نقشهه  ،11تا  1ل اشكاسال تهیه شد كه در  111و  41، 24هاي  براي دوره برگشت 2و عمق سیالب

 .هستندشرح زیر  ها به اند. این نقشه طور نمونه ارائه شده سال به 111سیالب با دوره برگشت 
 111ازاي دوره برگشت  گیر آن و به : این نقشه عمق سیل را در پهنه سیل(Flood Depth)الف( نقشه عمق سیل 

 .(1 شكلدهد ) ساله نشان می
 

                                                           
1 Probability Plot Corralation Coefficient 
2 Left and right bank 
3 Center line 
4 Flood extent 
5 Flood hazard 
6 Flood depth 



آبخیز مدیریت ومهندسی  مجله  

 

 22 1811 ،1شماره  ،1جلد 

 
 در خصوص توزیع گامبل PPCCنمودار ارزیابی گرافیكی آزمون  -3شکل 

 
 

 آبخیز گالز از توزیع گامبل حوزهاي  هاي لحظه برآورد حداكثر دبی -2جدول 

  حداكثر دبی لحظه اي

(CMS) 

  دوره برگشت

(T) 

88/22 2 

11/84 4 

78/55 11 

1/42 24 

87/25 41 

27/72 111 

 

 

 
 سال 11ازاي سیل با دوره برگشت  بهرودخانه گالز 1سطح آب در مقطع شماره  ارتفاع -4شکل 
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 27 1811 ،1شماره  ،1جلد 

 
 رودخانه گالز 1مقطع شماره  -5شکل 

 

 
 ري شده در رودخانه گالز، شهر اشنویهبردا موقعیت مقاطع نقشه -6 شکل

 

 
 متر 4/1تهیه شده از شهر اشنویه با ابعاد پیكسل  DEM -7 شکل
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 21 1811 ،1شماره  ،1جلد 

 
 ساله 111بندي عمق سیل رودخانه گالز با دوره برگشت  پهنه -8 شکل

 

 
 سال 111نقشه پهنه سیالب رودخانه گالز با دوره برگشت  -9 شکل

 

 ساله 111با دوره برگشت تابع خطر تعریف شده براي سیل  -3جدول 

 عمق سیالب

(m) 
 گیري سیل خطر

<0 Not Flooded 

87/1-1 Very Low Hazard 

75/2-87/1 Low Hazard 

11/5-75/2 Medium Hazard 

51/4-11/5 High Hazard 

< 51/4 Very High Hazard 
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 29 1811 ،1شماره  ،1جلد 

 
 سال 111ه گالز با دوره برگشت بندي خطرات سیالب رودخان نقشه پهنه -11 شکل

 

هاي ناصحیح و غیر اصولی، مقطع اصلی خود را از دست داده  دلیل مدیریت ه گالز در محدوده شهر اشنویه، بهرودخان

قابلیت عبور گالز، دهد كه مقطع رودخانه  بندي نشان می هاي پهنه به یك كانال شبیه شده است. بررسی نقشه تر بیشو 

از سهیل در ایهن شههر در دوره    خسهارات ناشهی    ،منظورهمین  سال به باال را ندارد و  به 24ت برگش هاي با دوره سیالب

ها، مواضع پرخطر در شهر قابهل تفكیهك و شناسهایی     با توجه به این نقشه ؛هاي باال، غیر قابل جبران خواهد بود برگشت

 WMSافهزار   هاي باالي نرم به قابلیت ،در این تحقیق هاي شهري در اولویت قرار بگیرند. ریزي توانند در برنامه بوده و می

ههاي بهاالیی    از توانایی بندي سیالب نیز سازي هیدرولیكی و پهنه منظور مدل تر، به پرداخته شد كه عالوه بر كاربري ساده

 شههود، از الحاقیههه   پیشههنهاد مههی  توانههد مههورد اسههتفاده مهندسههان و طراحههان قههرار گیههرد.     مههی ،برخههوردار بههوده 

(HEC-GEORAS) هاي حاصل در این تحقیق مقایسه شود. بندي استفاده و نتایج آن با یافته منظور پهنه هم به 
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Abstract  

Due to flood damage of most watersheds in the country, the necessity of forecasting 

systems, zoning and flooding are more consideration. Now with the increasing 

availability of digital information and computer analysis, geographic information 

systems (GIS), play important role in the hydrological and hydraulic modeling. WMS 

Software, including new software that zoning flood explored. In this research a part of 

the Glaz River that passes the Oshnavieh city and has the potential to high flooding 

potential and damage of the infrastructure the city has selected. The main objective of 

this research is flood zonation in the region. In order to estimate the flood, according to 

historical data available and hydrometric stations and the maximum instantaneous flood, 

normal statistical distribution of, log normal two parametric, log normal three 

parametric, log Pearson type III and Gamble used. To determine the distribution of 

superior Test PPCC was used. For zoning depth of flooding, after calculation of the 

hydraulic profile of the water surface by the model (HEC-RAS) and Then the water 

surface profile model (HEC-RAS) for the return periods of 25 and 50 and 100 per year 

was calculated. Finally, flood hazard zonation maps defining the risk function, in the 

city was prepared. Results showed that the river within the Oshnavieh city limits Glaz 

River due to improper management, and more has become a channel and the ability to 

cross the river passing through floods with return periods of 25 years and more. 

Similarly flood damages with high return periods will be irreparable in the city. 

According to these maps, high-risk positions and can be identified and prioritized in 

urban planning. 
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