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Background and Objectives: The city of AqQala has been constantly 

exposed to floods of the Gorganrood River in the past, which is determined 

by examining the general characteristics of water structures, especially the 
historic bridge in the city center. The flood of March 2019 was one of the 

most destructive floods in this region, which left very bitter memories for 

our compatriots. In the management of this flood, a series of previous 

studies using different flow simulation models, past experiences to deal 

with floods and using the experiences of previous floods should increase 

accuracy, speed and reduce costs. At the time of the flood and the entry 

into the city of AqQala, in order to drain the water, those involved in the 

ring road and the railway line that was located in the flood route were 

considered to be the main reason for the large flood in the northern part of 

AqQala and the persistence of floods in the city destroyed in several places. 

Therefore, in this study, the effect of the ring road and railway line on the 
flooding rate of AqQala city has been investigated.  

 

Materials and Methods: This research was conducted using HEC-RAS, 

GIS software and HEC-GeoRAS add-on. In order to investigate the effect 

of the ring road and railway line on the flood rate of AqQala city, this 

effect was investigated in three scenarios (absence of ring road and railway 

line, existence of ring road and railway line with coils installed in the route 

and existence of ring road and railway line along with the embedded 

culverts and the cracks created in the path during the flood). 

 

Results: Examining the three scenarios discussed in this study, it was 

found that in the first scenario, we observe flooding of a large area of the 
city of AqQala, so that 1.38 square kilometers of the city has been flooded. 

The second scenario shows an increase in flooding and intensification of 

floods in the city compared to the first scenario, which causes flooding of 

2.53 square kilometers of residential land, and the third scenario shows the 

positive effect of cracks created during floods to reduce flooding in the 

city, reduced the amount of flooding to 1.98 square kilometers. 

 

Conclusion: Although the low level of ground level in some areas of 

AqQala city such as Eidgah, Moallemabad and Hakimabad, obviously 

causes the flooding of these areas, a comparison of the first and second 

scenarios showed that the location of the ring road and rail line in the 
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direction of flood movement has increased the extent of flooding and 

submergence of some other areas and neighborhoods and the persistence of 

flood flow in the city of AqQala. On the other hand, by comparing the 

second and third scenarios, it can be concluded that the lack of 

procrastination and rapid decision-making regarding the gap on the ring 

road and railway line, could have reduced the relative flooding of the city 

and the persistence of floods and avoid submergence of some areas. 
 

Cite this article: Atabay, Salim, Masoudian, Mohsen, Fazloula, Ramin. 2021. The effect of ring road 

and railway line on the flooding rate of AqQala city in March 2019 Flood. Journal of Water 
and Soil Conservation, 28 (3), 207-215.  
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های رودخانه  قال به صورت مداوم در گذشته در معرض سیالب شهر آقسابقه و هدف: 

خصوص پل تاریخی  بههای آبی  گرگانرود بوده است، این امر با بررسی مشخصات عمومی سازه

گرفتگی ناشی از آن تا  که غرقاب و آب 1397گردد. سیالب اواخر اسفند  مرکز شهر مشخص می

های این منطقه بوده که خاطرات  ترین سیالب مخربتداوم یافت یکی از  1398اردیبهشت 

ای از مطالعات  مدیریت این سیل مجموعه جا گذاشته است. در بسیار تلخی برای هموطنان به

سازی جریان، تجربیات گذشته جهت مقابله با سیالب  های مختلف شبیه قبلی با استفاده از مدل

موجب افزایش دقت و سرعت مهار  توانست های پیشین می و استفاده از تجربیات سیالب

قال،  شود. در زمان وقوع و ورود سیالب به داخل شهر آق سیالب و نیز کاهش خسارات مالی 

آهن را که در مسیر عبور سیالب قرار گرفته بود و  اندرکاران جاده کمربندی و خط ریل راه دست

یان سیالب در داخل قال و ماندگاری جر گرفتگی وسیع قسمت شمالی شهر آق دلیل عمده آب

ثیر جاده کمربندی أدر این پژوهش، ت بنابراینشهر پنداشته شده بود در چند نقطه تخریب کردند 

 قال مورد بررسی قرار گرفت. گرفتگی شهر آق آهن بر میزان و وسعت آب و خط ریل راه
 

قیه و نیز الحا HEC-RAS ،GISافزارهای  این پژوهش با استفاده از نرم ها: مواد و روش

HEC-GeoRAS آهن بر میزان  راه ثیر جاده کمربندی و خط ریلأانجام شد. جهت بررسی ت

قال، این تأثیرگذاری در سه سناریو )عدم وجود جاده کمربندی و خط ریل  گرفتگی شهر آق آب

های تعبیه شده در مسیر و  آهن به همراه کالورت آهن، وجود جاده کمربندی و خط ریل راه راه

های ایجاد  های تعبیه شده و شکاف آهن به همراه کالورت کمربندی و خط ریل راهوجود جاده 

 شده در مسیر در زمان وقوع سیالب( مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 

با بررسی سه سناریوی مورد بحث در این پژوهش مشخص شد که در سناریوی اول ها:  یافته

کیلومترمربع از  38/1ای که  گونه تیم، بهقال هس گرفتگی سطح وسیعی از شهر آق نیز شاهد آب
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گرفتگی و  دهنده افزایش آب گرفتگی گردیده است. سناریوی دوم نشان سطح این شهر دچار آب

 53/2تشدید سیالب در سطح شهر در مقایسه با سناریوی اول بوده که موجب زیر آب رفتن 

های ایجاد شده  مثبت شکاف تأثیر بیانگرکیلومترمربع از اراضی مسکونی شده و سناریوی سوم 

گرفتگی را به  گرفتگی سطح شهر است که میزان آب در زمان وقوع سیالب بر کاهش میزان آب

 کیلومترمربع تقلیل داده است. 98/1

 

چون عیدگاه،  قال هم اگرچه پایین بودن تراز سطح زمین در برخی محالت شهر آقگیری:  نتیجه

گرفتگی این نواحی را بدیهی ساخته است، مقایسه دو سناریوی اول و  آبآباد،  آباد و حکیم معلم

آهن در مسیر حرکت سیالب بر  دوم نشان داد که قرارگیری جاده کمربندی و خط ریل راه
گرفتگی و زیر آب رفتن برخی دیگر از نواحی و محالت و ماندگاری جریان  افزایش وسعت آب

وده است. از سوی دیگر، با مقایسه سناریوی دوم و سوم قال تأثیرگذار ب سیالب در سطح شهر آق
گیری سریع در خصوص ایجاد شکاف  گیری نمود که عدم تعلل و تصمیم گونه نتیجه توان این می

گرفتگی سطح  توانسته باعث کاهش نسبی آب آهن، می برروی جاده کمربندی و خط ریل راه

 برخی از نواحی جلوگیری کند. شهر و ماندگاری جریان سیالب شده و از زیر آب رفتن
 

گرفتگی شهرر   آهن بر وسعت آب تأثیر جاده کمربندی و خط ریل راه(. 1400) رامین، اولی فضل، محسن، مسعودیان، سلیم، آتابای: استناد

 .207-215(، 3) 28، حفاظت آب و خاک یها شهپژوه. 1398  قال در سیالب فروردین آق

                   DOI: 10.22069/jwsc.2022.19069.3455 
 

                       نویسندگان. ©                        گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزناشر:                   
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 مقدمه
در  98ماه  و فروردین 97سیالب اسفندماه 

ای و ناشی از  از نوع سیل رودخانه رود گرگانرودخانه 
های متوالی و شدید و بیش از ظرفیت حوضه  بارش

هایی است  استان ازجمله(. استان گلستان 1بوده است )
های مختلف،  متعدد و در زمان صورت بهکه 

با دوره  های با خسارات مالی و جانی فراوان سیالب
(. از سال 2) های متفاوت تجربه نموده است بازگشت

مورد  10قال تعداد  تنها در شهر آق 1396الی  1370

 با توجه(. این شهر 4است ) شده ثبتسیل گزارش و 
، رود گرگانبه موقعیت قرارگیری خود در حوزه آبخیز 

در این حوضه  ایجادشدههای  محل همگرایی رواناب
در شهر  98و فروردین  97. در سیالب اسفند است

قال عوامل مختلفی اعم از عوامل طبیعی و انسانی  آق
دالیل وقوع و تشدید سیالب و افزایش  عنوان به

ترین  است. از مهم شده اعالمخسارات ناشی از آن 

دالیل انسانی تشدید سیالب و خسارات ناشی از آن، 
ن در مسیر آه احداث جاده کمربندی و خط ریل راه

های مناسب در  حرکت سیالب و عدم تعبیه کالورت
 شده عنواناین محدوده جهت عبور جریان سیالب 

در این پژوهش به بررسی تأثیر  رو ازاین(. 1است )
آهن بر میزان تشدید  جاده کمربندی و خط ریل راه

 شده پرداختهقال در سه سناریو  شهر آق گرفتگی آب

وجود جاده کمربندی و است که سناریوی اول، عدم 
آهن در مسیر سیالب، سناریوی دوم،  خط ریل راه

آهن به همراه  وجود جاده کمربندی و خط ریل راه
در مسیر سیالب و سناریوی  شده تعبیههای  کالورت

آهن به  سوم، وجود جاده کمربندی و خط ریل راه

 ایجادشدههای  و شکاف شده تعبیههای  همراه کالورت
 .استمان وقوع سیالب در مسیر و در ز

 

 ها مواد و روش
 14از عنوان منطقه موردمطالعه  بهاستان گلستان 

دهستان تشکیل شده است.  60شهر و  26شهرستان، 

 27o54’17“جغرافیایی طول با مختصات ، قال شهر آق

به عنوان  شمالی 0o37’50“عرض جغرافیایی  وشرقی 
قسمت مرکزی در شمال شهرستان در ، مرکز شهرستان

محدوده  شناسیسازند زمینواقع شده است. گرگان 
 15را ذرات ریزدانه لس با درصد تقریبی  موردمطالعه

درصد رس پوشانده است که این میزان از  30الی 
(. شیب 3رس در مناطق مختلف متفاوت است )

بر  متر 00025/0متوسط مسیر در این محدوده حدود 

شش گیاهی داخل رودخانه در این . پواست متر
خاک منطقه و  یجنس خاک و شور با توجهمحدوده 

های متمادی قبل از  نیز به دلیل عدم الیروبی در سال
متراکم و پوشیده از درختان گز  صورت بهوقوع سیل 

های گوناگون بوده است. اراضی  و سایر پوشش
و باالدست  در محدوده رود گرگاناطراف رودخانه 

اراضی کشاورزی بوده و بخشی  غالباًقال نیز  شهر آق

از آن را نیز مراتع و اراضی مسکونی تشکیل داده 
از زمان  شده ثبتاست. با توجه به تصاویر و مستندات 

وقوع سیل، وسعت و پهنه سیالب رخ داده در شهر 
توان  میتقریباً بوده و  درک قابلقال تا حدود زیادی  آق

اند  با سیالب درگیر بوده صورت مستقیم مناطقی که به

قال  شهرک صنعتی آق ترتیب این به. را مشخص نمود
در جنوب این شهر و برخی مناطق و محالت آن، 

آباد و  آباد، ایثار، معلم، کل خصوص محالت حکیم به
گسترده و شدید و نیز  گرفتگی آبعیدگاه دچار 

 گرفتگی آبهای مرکزی و جنوبی شهر دچار  بخش
 گرفتگی آبعمق  ارتفاع که نحوی بهجزئی گردیدند، 

های انجام شده  در نواحی مختلف شهر طبق برداشت

 و مستندات موجود تا دو متر متغیر بوده است. 

افزار  در این پژوهش از نرم سازی جریان: مدل شبیه

جریان و  سازی مدلجهت  HEC-RASبعدی  یک

آهن بر  بررسی تأثیر جاده کمربندی و خط ریل راه

قال در سه سناریوی مذکور  شهر آق گرفتگی آبمیزان 
 قرارگرفته مورداستفادهو در حالت جریان ماندگار 

از  HEC-RASافزار  چنین عالوه بر نرم است. هم
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برای  HEC-GeoRASافزونه و نیز  ArcGISافزار  نرم

  است. شده استفادهسازی و مشاهده نتایج  انجام مدل

میدانی های  برداشت جهت انجام این پژوهش،

های  موقعیت و ابعاد کالورت جهت مستند نمودن
در  ایجادشدههای  ، موقعیت و ابعاد شکافشده تعبیه

های حاصل از  مسیر عبور جریان سیالب و داغاب
سیالب در نقاط مختلف برای واسنجی کردن مدل و 

رسیدن به نتیجه مطلوب در زمان سیالب و بالفاصله 

پس از پایین رفتن سطح سیل در شهر صورت گرفته 
که در نقشه تجمیع رواناب  گونه هماناست. 

در شکل  عهموردمطالاز توپوگرافی منطقه  آمده دست به
نحوی  شود، توپوگرافی این منطقه به مشاهده می 1

از  رود گرگاناست که شیب اراضی مجاور رودخانه 
یلقی و سقریلقی  شهر انبارالوم تا روستای سالق

، شیب این اراضی ازآن پسرودخانه بوده ولی  سمت به

 به سمتدر هردو ساحل چپ و راست رودخانه 
، حرکت جریان ور ازاین. استخارج از رودخانه 

در محدوده  رود گرگاناز رودخانه  شده خارجسیالبی 
یلقی به دوسمت و  روستای سیدلر تا روستای سالق

 بنابراینسازد.  خارج از محدوده رودخانه را توجیه می

 رود گرگانیافته در دو سمت رودخانه  سیالب جریان
صورت جریانی مستقل از جریان رودخانه حرکت  به

جریان مازاد بر ظرفیت  ارج شدنخنموده و با 
در باالدست، پس از  رود گرگانآبگذری رودخانه 

زدگی جریان  روستای سقریلقی و قانقرمه شاهد بیرون
ایم و جریان موجود در داخل رودخانه با ظرفیت  نبوده

قال و شهرها و  شهر آق سمت بهمناسب و ایمن 

بنابراین ؛ دست حرکت کرده است روستای پایین
استنباط نمود که اراضی مجاور  گونه اینن توا می

در سواحل چپ و راست  رود گرگانرودخانه 
یک آبراهه مجزا عمل کرده و جریان  صورت به

سیالب از آن عبور نموده است. به همین سبب، جهت 
تر از تأثیر جاده کمربندی و خط ریل  درک بهتر و بیش

قال، محدوده  شهر آق گرفتگی آبآهن بر وسعت  راه

تأثیر سیل در ساحل راست این رودخانه از  حتت
 صورت بهقبر  روستای قانقرمه تا نزدیکی روستای آق

 قرار موردبررسیشده و  سازی مدلیک آبراهه مجزا 
 .است گرفته

 

 
 

 . قال از شهر انبارالوم تا شهر آق رود گرگاننقشه تجمیع جریان رواناب در محدوده رودخانه  -1شکل 

Figure 1. Runoff aggregation map in Gorganroud river area from anbarolum city to AqQala city.  
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 نتایج و بحث

قال در سطح بسیار  در شهر آق 97سیالب اسفندماه 

آن را وسیعی رخ داده است که امکان برآورد دبی 

دقیق و  طور بهتوان  نمی رو ازاینکند،  می تر پیچیده

 اظهارنظروقوع پیوسته  قطعی نسبت به دبی سیالب به

علم به این موضوع، با توجه به نتایج حاصل  نمود. با

های حاصل  و مقایسه آن با ارتفاع داغاب سازی مدلاز 

از سیالب، مقدار دبی اوج سیالب که در ساحل 

جریان یافته و از شهر  رود رگانگراست رودخانه 

 مترمکعب بر  190قال عبور کرده است، حدود  آق

نتایج حاصل از  بنابراینشود.  ثانیه برآورد می

در سناریوهای مختلف نیز براساس دبی  سازی مدل

صورت جریان  مترمکعب بر ثانیه و به 190سیالبی 

 باشد. ماندگار می

 

 
 

 (.C) و سوم( B) ، دوم(A) اول نتایج حاصل از سناریوی -2شکل 
Figure 2. Results of the First (A), Second (B) and Third (C) scenario. 
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( A) 2شکل نتایج حاصل از سناریوی اول در 

قال و  های مختلفی از شهر آق دهد که بخش نشان می

...( دچار  آباد و آباد، کل این شهر )حکیممحالت 

از این شهر  ای مالحظه قابلو سطح   شده گرفتگی آب

رفته  زیرآب کیلومترمربع 38/1به وسعت تقریبی 

های مختلف شهر  قسمت گرفتگی آب رو ازایناست. 

تری نسبت به نواحی  که دارای رقوم ارتفاعی کم

یوی دوم سنار بوده است. ناپذیر اجتناباطراف هستند 

مبتنی بر شرایط موجود در زمان وقوع سیالب و قبل 

از ایجاد شکاف در نواحی مختلف بوده است. نتایج 

دهنده  نشان( B) 2شکل در  سازی مدلحاصل از این 

قال در مقایسه  در شهر آق گرفتگی آبافزایش سطح 

گسترده  گرفتگی آب رو ازاینبا سناریوی اول است. 

ص محالت شمالی این خصو های مختلف، به بخش

آباد، عیدگاه و...(  آباد، حکیم آباد، کل شهر )ایثار، معلم

 مشاهده قابلکیلومترمربع  54/2به وسعت تقریبی  

بنابراین میزان تأثیرگذاری جاده کمربندی و ؛ است

شهر در این  گرفتگی آب آهن بر تشدید خط ریل راه

است. سناریوی سوم  درک قابلوضوح  سناریو به

در زمان وقوع سیل و ورود  ایجادشدهبراساس شرایط 

. تعداد یازده شکاف استقال  سیالب به داخل شهر آق

 بر رویجاده کمربندی و تعداد هفت شکاف  بر روی

 ایجادشدهآهن در نقاط و ابعاد مختلف  خط ریل راه

 2شکل از این سناریو در  آمده دست بهنتایج  است.

(C )در  ایجادشدههای  نگر تأثیر مثبت شکافنمایا

مسیر سیالب است که موجب کاهش نسبی سطح 

در مناطق مختلف در مقایسه با سناریوی  گرفتگی آب

 98/1به  گرفتگی آبسطح  که نحوی بهدوم شده است. 

 کیلومترمربع تقلیل یافته است.
 

 کلی گیری نتیجه
دلیل پایین بودن رقوم ارتفاعی  در سناریوی اول، به

های مختلف شاهد  تراز سطح زمین در قسمت

قال هستیم. این  سطح وسیعی از شهر آق گرفتگی آب

دهد که با وجود حذف جاده  موضوع نشان می

آهن از مسیر عبور سیالب،  کمربندی و خط ریل راه

چنان بخش وسیعی از این شهر درگیر سیالب بوده  هم

بوده است. در  ناپذیر اجتنابنواحی این  گرفتگی آبو 

در سطح شهر  گرفتگی آبسناریوی دوم شاهد افزایش 

در مقایسه با سناریوی اول هستیم. این افزایش سطح 

در  شده تعبیههای  دهد که کالورت نشان می گرفتگی آب

آهن  جاده کمربندی و خط ریل راه بر رویمسیر 

عث پاسخگوی جریان سیالب نبوده و این موضوع با

قال و افزایش سطح  شهر آق گرفتگی آبتشدید 

و ماندگاری جریان سیالب در داخل و  گرفتگی آب

سطح شهر شده است. در سناریوی سوم شاهد تأثیر 

جاده کمربندی و خط  بر رویمثبت ایجاد شکاف 

شود که  آهن هستیم. در این سناریو مشاهده می ریل راه

وم کاهش در مقایسه با سناریوی د گرفتگی آبسطح 

تر جریان سیالب از سطح  یافته و موجب تخلیه سریع

گیری  شهر شده است. این سناریو، اهمیت تصمیم

ها را نمایان  مناسب و سریع در خصوص ایجاد شکاف

در صورت عدم تعلل در  که نحوی بهسازد،  می

مسیر در زمان  بر رویگیری و ایجاد شکاف  تصمیم

از آن، میزان و  ورود سیالب به داخل شهر و یا قبل

تر شده، ماندگاری جریان  شهر کم گرفتگی آبوسعت 

سیالب در داخل شهر کاهش یافته و متعاقب آن تخلیه 

 گرفت. تر صورت می سیالب از سطح شهر سریع

 

 تقدیر و تشکر

ای  شرکت آب منطقه ویژه بهها،  از همه ارگان

استان گلستان که در راهنمایی و انجام مقاله یاری 

چنین این  هم نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

 پژوهش از حمایت مالی برخوردار نبوده است.

 

 ها و اطالعات داده
ارشد با عنوان  نامه مقطع کارشناسی این مقاله از پایان

رودخانه  97تحلیل هیدرولیکی سیالب اسفندماه 
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انحراف  عملیاتقال و تأثیر  در محدوده آق رود گرگان

استخراج گردیده است.  گرفتگی آبسیالب بر میزان 

قال بوده و  در شهر آق پژوهشمکان اجرای  بنابراین

ها،  اعم از داغاب مورداستفادهها و اطالعات  داده

ها نیز پس از فروکش کردن  اد شکافموقعیت و ابع

 1398سیالب و با انجام بازدیدهای میدانی در خردادماه 

ای استان گلستان  منطقه شرکت آب های گزارشو نیز از 

 گردآوری شده است.تهیه و 

 

 تعارض منافع

در این مقاله تعارض منافعی وجود ندارد و این 

 له مورد تأیید همه نویسندگان است.أمس

 

 نویسندگانمشارکت 

این مقاله با مشارکت و همکاری سه نویسنده 

وهش و نگارش شده ، پژوابستگی سازمانیمطابق با 

 است.
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