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 خالصه

نرم افزار ساده سیالب  با استفاده از یکحاضر  یقدر تحق از اقدامات مهم براي کاهش خطرات سیل است. گیريسیل یلپتانس يدارا هايمحل یینتع 
 DEM يهادادهیري ه کارگب یقاز طر گیريیلس یلمناطق با پتانس يبندپهنه یتتحت وب قابلاین نرم افزار ساده  شیراز شبیه سازي شد. 1398فروردین 

شد. از این سیل مشاهدات  دروازه قرآن و شهرك سعدي شیراز شبیه سازي 1398براي ارزیابی نرم افزار واقعه سیل فروردین  دارد.را گوگل  هاينقشه
 رازیدروازه قرآن ش 1398 نیفرورد لیواقعه س يساز هیشبها وجود داشت. نتایج نشان داد که مدل در  میدانی و گزارش هیأت ویژه بررسی سیالب

 ه است.دمناسب عمل نمو
 
 

 هاي گوگلبندي سیل، سیل دروازه قرآن شیراز، خطر سیل، نقشهپهنهکلمات کلیدي: 
 

  مقدمه.1
 

مسکن،  یالت،مختلف ش يهابخش يشدت بر رو به یطیرخداد مح ینا یامدهاياست. پ موجب شدهرا در سراسر جهان  یفراوان مخاطرات یلس یدهپد
که بخش  2011ر اکتبر مثال سیل شهر آیوتاي تایلند د است. یرگذاراجتماعی و اقتصادي تأث هايیتو فعالی مهندس يهاسازه یعی،منابع طب ي،کشاورز

ها و افزایش تورم ارخانهنفر تلفات جانی داشت و منجر به کاهش تولیدات ک 800بالغ بر  هاي صنعتی و شهرهاي اطراف را در بر گرفت،اعظمی از شهرك
خودرو و  200سارت به خنفر تلفات جانی،  21شیراز در منطقه دروازه قرآن و شهرك سعدي بالغ بر  1398سیل فروردین  همچنین ].1این کشور گردید [

 ]. 2واحد مسکونی در پی داشت [ 253
 ی،تجرب يهافرمول ي،نمودار اي (داغاب سیل)،ي مشاهدههاروش یهبر پا یشترشده ب استفادهدر معرض خطر سیل مناطق  یینتع يکه برا ییهاروش تاکنون

 ايیانهرا یاضیر يهاو مدل 1(GIS) ی، سامانه اطالعات جغرافیاییدورسنج يهاحوضه، داده یرز يحوضه به تعداد یکتفک یل،س يهاداده يآمار یلتحل
 یکاز  یناش یلدر محاسبه س تواندیکه م ییها. از جمله روش]3[ شده است مطرح يال در سطح حوضهیس یدتول یدگاهاز د یشتربارش و رواناب بوده و ب

را  یقابل قبول يبرآوردها یزحوضه آبخ در بارش یاتخصوص یمکان یعتوزداشتن با  توانندیهستند که م یدرولوژیکیه يهابکار رود، مدل ینبارش مع
  .به دست دهند

ثروتی و استفاده نمودند.  GIS یطدر مح HEC-RAS یدرولوژیکیرود از مدل ه ینهرودخانه زر یالبس يبندبه منظور پهنه ]4لشکري و همکاران [
مهم در  یاراز جمله اقدامات بس یزيخیلس یلمناطق با پتانس ییشناسا عنوان کردندسراب دره شهر  یزحوضه آبخ یزيخیلس يندبدر پهنه ]5همکاران [

هاي بازگشت مختلف در پایین دست بندي خطر سیل با دورهپهنهبه  HEC-RAS] با استفاده از مدل 6راد و همکاران [است. سیل کاهش خسارات 
مترمکعب برثانیه بوده و  78/553ساله داراي دبی  100حوضه آبخیز خرم آباد پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که سیل با دوره بازگشت 

کشور هند در یک تحقیق  در شهرنشینی بر جاري شدن سیل در حوضه شهري چناي تاثیرگیرد. کیلومتر مربع از اراضی منطقه را در بر می 10مساحتی برابر 

                                                                                                                                                    
1 Geographic Information System 
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سازد. کاهش نفوذ، رواناب را افزایش ]. نتایج پژوهش صورت گرفته نشان داد افزایش مناطق غیر قابل نفوذ، تعادل طبیعی آب را مختل می7بررسی شد [
و  ]8رودخانه سدروس برزیل [در پهنه بندي سیل  GISو  HEC_RASاستفاده از مدل  نتایجشود. دهد و منجر به باالتر رفتن دبی اوج سیل میمی

 ها بوده است.هاي واقع در کنار پلها و جاده] حاکی از خطر بیشتر براي ساختمان9رودخانه کابل در افغانستان [
با استفاده از  لیسگسترش  يحاضر اقدام به مدلساز قیدر تحقلذا هاي آنالین تحت وب استفاده شده است. هاي پهنه بندي سیالب کمتر از نقشهدر مدل

قابلیت نقشه گوگل شده است.  DEM يهاداده يریبه کار گ قیاز طر يریگلیس لیمناطق با پتانس يبندپهنه تیتحت وب با قابل نیافزار آنالنرم یطراح
قابل انتقال در رودخانه و  یدر رابطه با حداکثر دب ینرم افزار اطالعات نیا]. 10د [تایلند در پژوهشی بررسی شده بو 2011افزار در شبیه سیل اکتبر این نرم

 نییو تع لیکنترل س يپروژه ها ياجرا يها براحوضه ریز يبندتیرودخانه و اولو هیحاش یبر اراض البی، آثار سی مناطق در معرض خطر سیلنیبشیپ
از . سازدیامداد و نجات را فراهم م اتیعمل لیو تسه لیخطر سوجود مناسب در مواقع  يامکان ارسال هشدارها جهینت . دردهدیها ارائه مرودخانه میحر

سازي واقعه سیالب فروردین در این مطالعه هدف بررسی و شبیه .داشتخواهد  یسطح يهاآب تیریو مد يزیربرنامه يهابه پروژه یانیکمک شا این رو
 دروازه قرآن و شهرك سعدي شیراز با مدل مزبور بود.شیراز در منطقه  1398

 . مواد و روش 2
 داده هاي مورد نیاز

محدوده مورد نظر و شیب  در نرم افزار ارائه شده دو دسته اطالعات شامل فیزیوگرافی حوضه و رودخانه آن (نقشه توپوگرافی، مقاطع طولی و عرضی در
م است. این اطالعات از (دبی عبوري، ارتفاع آب، سرعت جریان و ضریب زبري) براي پهنه بندي سیل الزرودخانه) و نیز اطالعات هیدرولوژي رودخانه 

اربر به دو صورت دستی و افزار به انتخاب کعملکرد نرمکند. افزار میهاي آنالین گوگل دریافت می شود و یا کاربر به صورت دستی وارد نرمنقشه
 . باشدخودکار می

 
 عملکرد دستی

توان اقدام به باشد می اي است که در صورتی که اطالعات فیزیوگرافی و هیدرولوژي از یک منطقه خاص مورد مطالعه موجودافزار به گونهطراحی نرم
عیت جریان و موق ، سرعت)nهاي ورودي شامل شیب، ارتفاع آب، دبی عبوري، ضریب زبري (بندي سیل نمود. دادهانجام محاسبات و در نتیجه پهنه

 جغرافیایی نقاط مد نظر از طول رودخانه می باشد.
 

 عملکرد خودکار
ولی و عرضی در هر بندي به صورت هوشمندانه و بر اساس بانک اطالعاتی موجود، شکل پروفیل طدر عملکرد خودکار مراحل انجام محاسبات و پهنه

و ضریب زبري با توجه به نوع  در طول آبراهه، حداکثر دبی قابل عبور در هر مقطعمقطع با توجه به شرایط توپوگرافی مسیر آبراهه یا کانال، شیب متوسط 
د دارد و اطالعات پایه پذیرد. کاربرد این عملکرد براي مواقعی است که نیاز به مدیریت بحران در شرایط اضطراري وجوسازند زمین شناسی صورت می

 هیدرولوژي منطقه محل وقوع سیل در دسترس نیست. 
 

 کار  نحوه
سازد اقدام به اتصال به پایگاه داده هاي گوگل را فراهم میکه به صورت انحصاري توسط آن امکان دسترسی به نقشه API Key1ابتدا به واسطه یک 

(انتخاب مقاطع) شود. پس از آن که که کاربر آبراهه مد نظر خود را موقعیت یابی کرد، نقاط دلخواهی سپس آبراهه انتخاب می سرورهاي گوگل نموده و
نماید. اولین نقطه به معناي آغاز مسیر جریان آب و آخرین نقطه به معناي انتهاي مسیر است. پس از تعیین نقاط، نرم افزار به در طول آبراهه  تعیین می

هاي آزاد قطه را از سطح آبدر بانک اطالعاتی ذخیره و ارتفاع هر ن UTMصورت خودکار موقعیت جغرافیایی هر نقطه را بر اساس سیستم مختصات 
بر اساس سپس  گیرد.هاي آزاد در بانک اطالعاتی ثبت و محاسبات صورت میدهد. ارتفاع هر نقطه از سطح آبمحاسبه کرده و همزمان نمایش می

راست) در بین هر  1لی (شکل چپ) هر مقطع و پروفیل طو 1موقعیت جغرافیایی نقاط انتخابی و فاصله هر نقطه نسبت به یکدیگر، پروفیل عرضی (شکل 
 گردد. یک از نقاط انتخاب شده ترسیم می

   

                                                                                                                                                    
1 Application Programming Interface Key 
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 فارس-پروفیل طولی (شکل سمت راست) و پروفیل عرضی (شکل سمت چپ) رودخانه خشک شیراز -1شکل

 
اقدام به محاسبه شیب در هر دو  1کمک رابطه پس از آن نرم افزار بر اساس فاصله طولی بین نقاط تعیین شده و با استفاده از اختالف ارتفاع دو نقطه به 

 نماید.متوسط شیب در طول آبراهه یا کانال را برآورد می 2نقطه نموده و سپس با استفاده از رابطه 
)1( S =

b
√a2 + b2

 

)2( S� = �S1 +  S2 + S3 + ⋯ Sn
n  

 
 شیب متوسط آبراهه یا کانال است.  �S :اختالف ارتفاع دو نقطه،  b:فاصله طولی دو نقطه،  a:دو نقطه،  بینشیب  S:که در آنها 

شیب متوسط آبراهه و ضریب به  بر اساس شکل پروفیل عرضی در هر نقطه انتخابی، مساحت کل مقطع عرضی (در شرایط لبریز شدن) محاسبه و با توجه
افزار گردد (با رابطه مانینگ). نرمرآورد میشناسی محل) سرعت عبور آب محاسبه و حداکثر دبی قابل عبور بزبري برآورده شده (از اطالعات سازند زمین

سازي سه بعدي طولی مقطع آبراهه نموده و بر اساس موقعیت جغرافیایی بر اساس پروفیل طولی و عرضی از اولین نقطه تا آخرین نقطه انتخابی اقدام به شبیه
ترین نماید. سپس بر اساس اختالف ارتفاع در پروفیل عرضی و از عمیقو شکل توپوگرافی اقدام به برآورد حداکثر حجم کل آب قابل ذخیره در آبراهه می

هرگونه مقادیر . نمایدنقطه در مقطع تا باالترین نقطه در پروفیل عرضی اقدام به محاسبه ارتفاع کانال به عنوان حداکثر ارتفاع آب مجاز درون آبراهه می
افزار براهه بیش از حداکثر دبی و یا حداکثر عمق آب در کانال، پس از پردازش توسط نرمعددي ورودي توسط کاربر به عنوان دبی یا ارتفاع آب در آ

 : گرددمی یر طیمراحل ز یرل گیس يهامرز پهنه تعیین يبراشود. به عنوان آب مازاد تلقی شده و پهنه آّب خارج از آبراهه توسط نرم افزار شبیه سازي می
این مهم را نرم افزار با . کاربر، مشخص می شود خاص و یا هر سیل مد نظر با دوره بازگشت يهایلس يلف براتخابتدا تراز سطح آب در مقاطع م -الف

 اطالعات سطح مقطع و زبري کف محاسبه می کند.
امتداد مقطع عرضی در طرفین تراز محاسبه شده با رقوم ارتفاعی کنار آبراهه مقایسه شده و در صورتیکه ازآن بزرگتر باشد نقطه نهایی گسترش آب با  -ب

 تا جایی که رقوم ارتفاعی زمین و آب مساوي شود مشخص می گردد.
تراز میان با اتصال نقاط مرزي در ساحل آبراهه پهنه سیالب در طول آبراهه مشخص می شود. نقاط میانی (بین دو مقطع) با توجه به انحناي خطوط هم -ج

 یابی می شود.
گردد. یآب رفته م یربه ز يهایهناح ییرتوسط کاربر باعث تغ یو توپوگراف DEMنقشه  ي،زبر یبضر ی،چون ارتفاع آب، دب یريدر مقاد ییرهرگونه تغ

که هر رنگ  گردندیبه سه دسته تقسم می رنگ يهایه. ناحیردگینقشه انجام م يبر رو يخطوط مرز یاو  یرنگ يهایهناح یمبصورت ترس يپهنه بند
 :دارد خاص یمفهوم
 خسارت نبدون وارد آمد یمنمحدوده ا :سبز ناحیه
 (کانال اصلی) باالمحدوده با خطر  :قرمز ناحیه
 .بینی) وجود داردیشقابل پ یرغ يواکنش ها یلبه دل( ناحیه ینکه احتمال گسترش آب در ا یسکمحدده ر :زرد ناحیه

 توسط کاربر اعمال شود.گیري به صورت انتخاب البته این امکان وجود دارد که رنگ نواحی آب
 حریم رودخانه و هشدار سیل
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) در مدل این امکان فراهم شده تا در کنار تعیین پهنه سیل گیر، 1384ریزي، هاي تعیین حریم رودخانه (سازمان مدیریت و برنامهبا توجه به دستورالعمل
از  یکیبه عنوان  یلهشدار سد. در این مدل شویم یمخانه ترسدبه موازات خط بستر رو مرزهاي حریم رودخانه نیز مشخص گردد. حریم رودخانه 

و نظر  یهاول ینههز ي،و نگهدار يبرداربه امکانات، نحوه بهره یبستگهشدار  یستم. انتخاب نوع سمورد توجه بوده است یلسمدیریت  يایرسازهغ يهاروش
واکنش نسبت  -3و  یلانتقال و انتشار هشدار س -2 یلخطر س یابیو ارز ییشناسا -1شامل سه عنصر  یلهشدار س يهایستمدارد. س ذیربط سازمان مسئول

افزار کنند. نرمافزاري خاص استفاده میاي جهت اعالم هشدار و ارتباط با سخت افزارهاي مورد نیاز از پردازش نرمهاي رایانهباشد. سیستمیبه هشدار م
کند. ابتدا هشدار به صورت پیغام و عالئم بر روي میزان خطر تعیین شده در هسته اصلی آن اقدام به واکنش متناسب می پس از انجام محاسبات بر اساس

نماید. افزار با برقراي ارتباط با سخت افزار مربوطه اقدام به فعال سازي سخت افزار مینمایشگر ظاهر شده و سپس در صورت تائید خطر توسط کاربر، نرم
سیستم دستی به گونه اي طراحی گردیده است  .نمایدافزار بر اساس میزان دبی ایمن، سیستم هشدار سیل به صورت دستی و خودکار عمل میماین نر در

رت دا به صوکه کاربر می تواند یک مقدار عددي به عنوان دبی مازاد بر دبی ایمن را تعیین کند تا در صورتی که دبی سیل به آن مقدار رسید سیستم ابت
یش داده یک پیغام بر روي صفحه نمایشگر هشدار داده و کاربر را مطلع سازد. سیستم خودکار به شکلی است که اگر کاربر تا سه مرتبه هشدار هاي نما

دهد. شده را انجام میبینی افزار به صورت خودکار وارد عمل شده و با توجه به نوع سخت افزار متصل شده به دستگاه، فعالیت پیششده را تائید نکرد، نرم
 هاي سد باشد.هاي هشدار صوتی یا نوري نصب شده در سطح شهر و یا سیستم کنترل دریچههاي متصل شده به سیستم می تواند سیستمسخت افزار

 ارزیابی مدل
گسترش آن سیالب، دبی اندازه گیري اي از یک سیل واقعی و یا اطالعات جی پی اسی از محدوده براي ارزیابی مدل وجود تصاویر هوایی یا ماهواره

کند. این دو شده سیل یا هر دو مورد ضروري است. نرم افزار دو عامل مساحت گسترش سیالب و دبی منجر به آن شرایط را براي یک سیل محاسبه می
مدل در این مقاله واقعه سیل مهیب فروردین  شود تا درصد اختالف یا خطاي برآورد مشخص شود. براي ارزیابیعامل با مقادیر واقعی رخ داده مقایسه می

دروازه قرآن شیراز بررسی شد. از این سیل مشاهدات محلی در روز وقوع سیل با مختصات مکانی گسترش سیالب از طریق جی پی اس در دسترس  1398
 یگزارش مل ژهیو أتیهها مقایسه شد (یالببود (مشاهدات شخصی نویسندگان). همچنین نتایج مدل با نتایج موجود در گزارش هیأت ویژه بررسی س

 .)1398 ها،البیس

 .نتایج3
 شیراز و شهرك سعدي دروازه قرآن 1398سیل فروردین 

 محدوده مورد مطالعه
هاي شدید در حوضه آبریز تنگ اهللا اکبر (دروازه قرآن) و محله سعدي شیراز که در ناحیه جنوبی کوه بمو به دلیل بارش 1398فروردین  6و  5در تاریخ 

از  یکی بختگان-مهارلو اختصاري نام با مهارلو و بختگان–طشک يهااچهیدر زیحوضه آبر) سیالب مهیبی و کوتاه مدتی جاري شد. 5قرار دارند (شکل 
 ۀحوض ۀرمجموعیمربع ز لومترکی 31492با مساحت و  رودیبه شمار م فرعی ۀحوض ران،یا زیآبر يهاحوضه يبندمیتقساست که در  رانای ۀبست يهاحوضه

در بخش  1398محدوده حوضه آبریز منجر به وقوع سیل در فروردین  .)1398ها، شود (هیأت ویژه گزارش ملی سیالبمحسوب می يفالت مرکز زآبری
 ).2باشد که شامل دو بخش سعدي و دروازه قرآن است (شکل کیلومتر مربع می 3/59شرقی حوضه آبخیز مهارلو قرار گرفته است. مساحت این حوضه 

 شبیه سازي سیل با مدل ارائه شده 
افزار تهیه هاي غیر شهري و شهري متأثر از این سیالب به کمک نرمي وقوع آن با بازدید میدانی و ثبت پهنهبا توجه به برداشت اطالعات سیل در روزها

) پس از رسیدن به دروازه قرآن وارد 5/1/1398شده اقدام به شبیه سازي این واقعه شد. سیالب دروازه قرآن که در مسیل آبزنگی جاري شده بود (مورخ 
متر  12شود. این لوله که ظرفیت آن حدود و هدایت آب حاصل بارندگی به سمت رودخانه خشک کار گذاشته شده بود، میاي که براي انتقال لوله

گیر ظرفیت واقعی آن از ظرفیت مکعب در ثانیه است (مشاهدات شخصی) توان عبور تمام سیالب را نداشته و به دلیل گرفتگی در محل توري آشغال
تنان تنان می شود. ارتفاع سیالب در بلوار هفتبنابراین سیالب حوضچه متعادل کننده پشت لوله را پر کرده و وارد بلوار هفت اسمی بسیار کمتر بوده است.

سیالب متر مکعب بر ثانیه براي  8/42هاي گوگل از منطقه دبی ها مختلف براي سیل و با توجه به نقشهگیري شد. با آزمون دبیمتر اندازهسانتی 47بالغ بر 
درصدي براي ظرفیت اسمی لوله انتقال آب دروازه قرآن به دست آمد. پس از آن با این دبی  50دروازه قرآن محاسبه شد. این دبی با فرض کارکرد 

الب و رنگ ). در این شکل رنگ آبی نشانه مسیر اصلی عبور سی3بندي شد (شکل محدوده متآثر از سیل در محل دروزاه قرآن و محدوده اطراف آن پهنه
ثبت شده بود حاکی اي که با بازدید میدانی با جی پی اس بندي شده با محدودهاي محدوده آبگیري شده اطراف آن می باشد. مقایسه مساحت پهنهفیروزه

 افزار مساحت بیشتري را محاسبه کرده است).درصدي می باشد (نرم 36از وجود خطاي 
 یکسعدي  ۀدر قسمت باالدست محل) از حوضه باالدست وارد شهرك شده بود. 6/1/1398این سیل (مورخ سیل دوم در شهرك سعدي شیراز رخ داد.  

کند. این متصل میخشک  ۀنارنجستان و در نهایت رودخان به سمت خیابان یلوار وفایوجود دارد که مسیل سعدي را از مسیر بیا کالورت  یکانال زیرزمین
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گردید. مشاهدات میدانی سعدي  ۀسرازیر شدن رواناب به محل و جریانی زدگپسکه موجب  عبور سیل را نداشتبراي  یگنجایش کافکانال زیرزمینی 
سازي کرده است. مساحت متر مکعب در ثانیه شبیه 48افزار ارائه شده در این پژوهش آن را با دبی متري سیل بوده که نرمسانتی 35حاکی از ارتفاع 

دهد. در این مورد نیز مدل حاضر پهنه درصدي را نشان می 17ی و مشاهدات ثبت شده میدانی (با جی پی اس) اختالف بندي شده سیل با این دبپهنه
 ).4گیري را بیشتر برآورد کرده است (شکل سیل

 

 
 موقعیت حوضه دروازه قرآن و سعدي در حوضه آبریز مهارلو -2شکل

 

 
 دهد).گیري شده را نشان میاي محدوده آبدروازه قرآن شیراز (رنگ آبی مسیر عبور سیل و رنگ فیروزهدر محدوده  1398پهنه بندي سیل فروردین -3 شکل
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را نشان گیري شده اي محدوده آبدر محدوده دروازه قرآن و شهرك سعدي شیراز (رنگ آبی مسیر عبور سیل و رنگ فیروزه 1398پهنه بندي سیل فروردین -4 شکل

 دهد).می

 

 بحث.4
سازي شد. نتایج این شبیه در محل دروازه قرآن و شهرك شعدي شیراز با مدل ارائه شده با دقت قابل قابل قبولی شبیه 1398سیل رخ داده در فروردین 

) در مورد سیل شیراز حاکی 1398 ها،ها (هیأت ویژه گزارش ملی سیالبخوانی داشت. گزارش هیأت ویژه بررسی سیالبسازي با مشاهدات واقعی هم
ها از منابع و برآوردهاي مختلف گزارش شده است). دبی برآورد شده متر مکعب بر ثانیه بوده است (دبی 58تا  44است که سیل دورازه قرآن داراي دبی 

ختالاف دارد. همچنین نرم افزار حاضر دبی سیل درصد ا 36تا  3متر مکعب بر ثانیه) با آن چه در گزارش هیأت ویژه آمده است  8/42افزار (توسط نرم
متر  70تا  46ها آمده است (متر مکعب بر ثانیه برآورد کرده که با آنچه در گزارش هیأت ویژه بررسی سیالب 48رخ داده در حوضه سعدي شیراز را 

ر شهرك سعدي شیراز را مطابق گزارش هیأت ویژه بررسی گیري شده در اثر وقوع سیل دپهنه آب 17درصد اختالف دارد. شکل  46تا  4مکعب بر ثانیه) 
دهد. دلیل هایی را نشان می، بخش شهرك سعدي) اختالف16افزار ارائه شده در این مقاله (شکل دهد. مقایسه این شکل با خروجی نرمها نشان میسیالب

گیري برخی مناطق اقداماتی نظیر شهرداري و مردم براي جلوگیري از آبتواند مدیریت شهري مقابله با سیالب باشد. به این نحو که ها میاین اختالف
افزار که بر بندهاي موقت را انجام داده بودند. با این اقدامات سعی شده بود تا سیل در مسیرهاي خاصی هدایت شود که با نتایج نرماحداث خاکریز و سیل

فروردین  6و  5هاي متفاوت بوده است. در مجموع نرم افزار ارائه شد در شبیه سازي سیل دهدمیبندي را انجام اساس تراز آب و تراز ارتفاعی زمین پهنه
 شیراز مناسب عمل کرده است. 1398

 

 
 ).1398ها، در محدوده شهرك سعدي شیراز (برگفته از هیأت ویژه گزارش ملی سیالب 1398: پهنه متأثر از سیل فروردین 17 شکل

 دروازه قرآن

 شھرک سعدی
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 نتیجه گیري.5
واقعه سیل ساده مبتنی بر وب ارائه شده براي تعیین مناطق در خطر سیل با استفاده از نقشه هاي بروز گوگل توانست با دقت قابل قبول در شبیه سازي مدل 

اقعیت نزدیک افزار به وسازي حداکثر سیالب رودخانه خشک شیراز توسط نرمدروازه قرآن شیراز مناسب عمل نماید. بعالوه نتایج شبیه 1398فروردین 
افزار از دقت قابل قبولی برخوردار بوده اما به دلیل برخی از توان بیان کرد نرمبا توجه به نتایج این مطالعه و میزان خطاي محاسبات صورت گرفته میبود. 

هاي دل کمکی در کنار سایر مدلافزار به عنوان یک مگوگل، نرم DEMهاي توپوگرافی و اي و نقشههاي سطح دسترسی به تصاویر ماهوارهمحدودیت
عموم مردم به واسطه  يبرا تیآسان در هر زمان و مکان بدون محدود یدسترسگیرد. از مزایاي این نرم افزار می توان به کنونی تحلیل سیالب قرار می

 یامکان بروز رسان، نرم افزار طیو قابل فهم مح یو سادگ یکیکامال گراف طیمح، نرم افزار يمهارت خاص در اجرا ایبه نصب و  ازیعدم ن، بودن نیآنال
بروز بودن و تنوع ، گسترده یبه بانک اطالعات یدسترس، بودن نرم افزارمتن باز  باال به واسطه يامکانات و سازگار شیو افزا راتییتغ جادینرم افزار و ا

داشتن  ایبه شناخت منطقه و  ازیعدم ن، هر کشور در هر زمان و مکان در نینقاط کره زم یتوپوگراف ينقشه ها یکامل به تمام یدسترسی، مطالعات ينقشه ها
 يهامحدوده ینیبشیمتفاوت و پ يهایبا دب البیس يسازمدل، لیکنترل س يهاها جهت پروژحوضه ریز يبندتیاولوآن،  یکیدرولوژیه يداده ها

و اقدام و  سیلهشدار هوشمند  ستمیسي، صرفه جویی در زمان، امکان تعبیه بندسرعت در محاسبات مربوط به پهنه شیافزا، لیهنگام وقوع س يریآبگ
 ي اشاره نمود.اضطرار يهرچه بهتر بحران در زمان ها تیریو مد يریگ میکمک به تصمی و و مال یموقع منطقه جهت کاهش خسارات جان به لهیتخ
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