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 و تاثير آن بر رفتار رودخانه با استفاده از مدل آبراهه مسيرسامان دهي

FLUVIAL12)ي نكارودخانه: ي مورديمطالعه(  
  

  * ، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي زراعي دانشگاه مازندران، ساريسپيده ابراهيمي كرماني
  مازندران ، ساري ، استاديار دانشكده مهندسي زراعي دانشگاهحسن گلمايي

 sepideh.ebrahimi@gmail.com:  ،  پست الكترونيك0151-2123445: تلفن*

  
  چكيده

 عنوان يكي هاصالح مسير رودخانه روشي است كه ارتفاع آب در رودخانه در مقطع موردنظر را كاهش داده و ب         
مازندران بـا توجـه بـه سـيل گيـر           ي نكا در استان      اين مقاله رودخانه   ر د . كنترل سيل محسوب مي شود     از روش هاي  

  ، اصالح مسير آبراهه انجام شـد سـپس بعـد از    HEC-RASابتدا با استفاده از قابليت نرم افزار   . بودن آن انتخاب شد   
ـ              FLUVIAL-12كاليبره كردن مدل حمل رسوب        ل ، تاثير اصالح آبراهه بر پارامترهايي نظير رسوب دهي ، پـرو في

نتايج نشان دادنـد كـه بـراي سـيلي بـا            .  گرفت ريرات ژئومتري آبراهه مورد بررسي قرا     بستر و رقوم سطح آب ، و تغي       
 سال رقوم سطح آب نسبت به شرايط پيش از سامان دهي بـه طـور قابـل مالحظـه اي كـاهش                       100ي بازگشت   دوره
 جريان مشاهده مـي   فرسايش در بستر به علت افزايش در سرعت2/1تغيير در رقوم بستر ناچيز و تنها در كيلومتر     . يافت
ي رودخانه كم تر مي باشـدكه بـه علـت            نسبت به شرايط اوليه    2/1رسوب دهي از باالدست رودخانه تا كيلومتر        . شود

 به سمت پايين دست افزايش مـي        2/1 فرسايش بستر در كيلومتر       آن ناچيز بودن فرسايش از مرز آبراهه است و پس از         
  .يابد

   ، رسوب دهيFLUVIAL12 ، HEC-RASسامان دهي ، : واژه هاي كليدي
  

  مقدمه -1
 عنـوان يكـي از روش هـاي         هاصالح مسير رودخانه روشي است كه ارتفاع آب در رودخانه در مقطع موردنظر را كاهش داده و ب                 

اصالح آبراه شامل افزايش ظرفيت رودخانه است كه با كاهش زبري سطح و يا بـا افـزايش در           . ]1[كنترل سيل محسوب مي شود    
افـزايش عمـق بـر افـزايش        . وسيع تر كردن رودخانه در مورد آبراهه هاي تنگ انجام مـي شـود             . ]2[و عمق انجام مي شود    عرض  

ضريب زبري را مي تـوان بـا خـارج         . عرض ارجحيت دارد كه علت اين امر افزايش سريع تر شعاع هيدروليكي رودخانه مي باشد              
، وضـعيت   ) 1380(احمري و همكاران    .]1[ بردن رشد گياه در بستر افزايش داد       ساختن بوته ها ، اليروبي تپه هاي شني و يا از بين           

-ي اليروبي پيشنهادي، نحوه   ي برنامه در اين تحقيق آنها با ارائه     . ي سيستان را مورد بررسي قرار دادند      رسوب گذاري در رودخانه   

بـه معرفـي و بررسـي سـازه         ) 1371( قدوسي .]3[ شبيه سازي كردند   HEC-6ي رسوب گذاري در رودخانه را با استفاده از مدل           
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سـاماندهي مـسير   ) 1381(فارسـي و همكـاران   .]4[آن پرداخـت مـسير رودخانـه و نيازهـاي تحقيقـاتي        هاي سـاماندهي و اصـالح       
 1000ي بازگـشت    ي هليل در جيرفت را براي مقابله بـا سـيالب هـاي بـا دوره               ي ديوار حفاظتي رودخانه   رودخانه و طراحي بهينه   

ي  كيلومتري عبور رودخانـه از شـهر جيرفـت بـه مرحلـه             5تغييراتي به طور كامل در مسير       طرح آنها با اندك     . انجام دادند سال را   
  .]6[يران را مورد مطالعه قرار داداصالح مسير رودخانه هاي فصلي در مناطق روستايي ا) 1371(غضنفري پور . ]5[اجرا درآمد

  واد و روش هام -2
  ي نكادخانهي آبريز روحوضه - 1-2

 42 درجـه و  36 دقيقـه الـي   28 درجه و 36 دقيقه طول شرقي و    44 درجه و    54 دقيقه الي    17 درجه و    53ي آبريز نكا ، بين      حوضه
ي  كيلـومتر روي رودخانـه  4ي مورد مطالعه در اين تحقيق در بازه اي به طـول تقريبـي   منطقه. دقيقه عرض شمالي واقع شده است     

ايستگاه هيـدرمتري آبلـو   .  ميليمتر است 700متوسط بارش ساالنه    . ي اسماعيل آقا محله تا چمان مي باشد       نكا ، حدفاصل روستاها   
 متـري ،    5ي مـورد مطالعـه ، قـرار گرفتـه و مجهـز بـه اشـل                  ي نكا در نزديكي پل اصلي شـهر، باالدسـت محـدوده           روي رودخانه 

  .ليمنوگراف ، و پل تلفريك است
  FLUVIAL12مدل - 2-2

برخي قابليت . مدلي تك بعدي بوده كه براي رونديابي آب و رسوب در آبراهه هاي طبيعي و مصنوعي به كار مي رود                  اين مدل ،  
آناليز جريان به صورت دائمي و غير دائمي ، بررسي تغييرات در مقاطع عرضي بـه صـورت فرسـايش و                     : هاي اين مدل عبارتند از    

 ]7[. فرسايش و رسوب گذاري بر مئاندرهاي رودخانهرسوب گذاري ، و تخمين و برآورد اثر پيچ و خم يا
  HEC-RASمدل  - 3-2

 مي باشد كه توسط مركز مهندسي هيدرولوژي ارتش آمريكـا بـه             HEC-2ي نرم افزار    ي پيشرفته  نسخه HEC-RASنرم افزار   
ي تحليـل هيـدروليكي     لفـه عنوان سيستم تجزيه و تحليل رودخانه ارائه شده است ،  اين سيستم از يك واسط گرافيكي كاربر، مو                  

در ايـن تحقيـق از   . مجزا ، قابليت ذخيره سازي و مـديريت داده هـا ، امكانـات گرافيكـي و گـزارش گيـري تـشكيل شـده اسـت                        
ي جديد مي توان به سامان دهي مسير آبـراه اشـاره            از جمله قابليت هاي نسخه    .استفاده شد ) 3 .1. 1(ي اين برنامه  جديدترين نسخه 

ي ي اجـراي برشـي ذوزنقـه اي بـه داخـل مقـاطع عرضـي آبراهـه                  به كاربر اجـازه    HEC-RASي  اهه در برنامه   اصالح آبر  .كرد
.  ورود داده هاي اصالح آبراهـه      . هاي كنترل سيل به كار مي رود       اين دستور به طور كلي براي طراحي آبراهه       . موجود را مي دهد   

ي افقـي در يـك واحـد        اين شيب ها بـه صـورت فاصـله        (ت  اين داده ها شامل عرض كف ، شيب ساحل چپ ، شيب ساحل راس             
 ]8[.، زبري مانينگ مي باشند) عمودي مي باشد

شـيب  .  متر انتخاب شدند25،40،50،100مقادير عرض كف   . در اين تحقيق براي تمامي مقاطع عرضي رودخانه اصالح انجام شد          
  . در نظر گرفته شد04/0 و مقدار زبري مانينگ 2ساحل هاي چپ و راست 

   هااطالعات ورودي مدل - 4-2
  از سازمان    1 آرك ويو   نقشه هاي توپوگرافي منطقه به صورت مدل ارتفاعي رقومي در محيط           :نقشه هاي توپوگرافي منطقه   -1

  .اي مازندران تهيه شدآب منطقه
 از سـاحل  مقاطع عرضي به صورت دستي ،عمود بر مـسير جريـان ،         آرك ويو    در محيط     :داده هاي رقومي مقاطع عرضي    -2

  .  مقطع زده شد34چپ به ساحل راست ، و در حدود 
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 سال به عنوان شرايط مرز باالدست و دبي اشل به عنوان شرايط مرز پـايين   100هيدروگراف سيل با دوره بازگشت      -3
ال هـاي   سال ، داده هاي دبي حداكثر لحظه اي ايستگاه هيدرومتري طـي سـ       100به منظور تعيين سيالب با دوره بازگشت         :دست

بعـد از تعيـين     .  بـود  3 ، بهترين توزيع آماري ، لوگ پيرسون تيـپ           SMADAبا استفاده از نرم افزار      .  جمع آوري شد   80-1360
سيالب بادوره بازگشت هاي مختلف ، با استفاده از هيدروگراف سيل معلوم ، هيـدروگراف سـيل بـا دوره بازگـشت مـورد نظـر                          

از آنجا كه در روستاي چمان ايستگاه هيدرومتري موجود نيست ، براي داشتن نسبت دبي اشـل از نـرم افـزار                      ). 1شكل(تعيين شد   
HEC-RAS استفاده شد  .  

بـا انجـام آزمـايش دانـه        . ي نكا تهيه شد     نمونه هاي رسوب از بستر رودخانه      : نمونه هاي رسوب در رودخانه مورد مطالعه      -4
ي متوسـط هـر     پس از آن منحني دانه بندي به چنـد قـسمت تقـسيم شـده و انـدازه                 . بستر بدست آمد  بندي  منحني دانه بندي مواد       

  .   قسمت و همچنين درصد وزني مصالح در هر قسمت تهيه شد
  FLUVIAL-12كاليبره كردن مدل -3
فـاكتور فرسـايش پـذيري      ي حمـل رسـوب، و       ضريب زبري، معادله  : آيتم هاي اصلي كه نياز به كاليبره كردن دارند ، عبارتند از            

  .سواحل
 ، و بـراي دشـت هـاي    04/0ي اصـلي ،   مقدار زبري مانينـگ بـراي آبراهـه   2با توجه به جداول چو  : ضريب زبري مانينگ   -1-3

  .  انتخاب گرديد055/0سيالب 
ز بـه منحنـي     ي مورد مطالعـه ، نيـا      ي حمل رسوب سازگار با شرايط رودخانه       براي انتخاب معادله   :ي حمل رسوب  معادله -2-3

از انجـا  . ي رسوب ايستگاه آبلو تهيـه شـد     ساله ، منحني سنجه    10ي  با توجه به اندازه گيري بار معلق در دوره        . سنجه رسوب است  
ي مير پيتر و مـولر تهيـه شـد سـپس         ي نكا با استفاده از رابطه     كه اين مدل قادر به شبيه سازي بار مواد بستر است، بار بستر رودخانه             

-مدل براي معادالت مختلف حمل رسوب اجرا شد و معادله.  معلق و بار بستر به عنوان بار مواد بستر در نظر گرفته شد     مجموع بار 

  ). 2شكل (ي انگلند و هانسن به عنوان بهترين معادله انتخاب شد
حل تغييـر مـي      و با توجه به شـدت فرسـايش پـذيري سـوا            1 تا   0مقدار اين ضريب از       :فاكتور فرسايش پذيري سواحل    -3-3

  .ي مقاطع عرضي در قبل و بعد از وقوع سيالب بدست مي آيدمقدار اين ضريب به طور دقيق از مقايسه. كند
  .  ، در نظر گرفته شد1ي نكا ، و وضعيت خاك ماسه اي ، باالترين حد فرسايش، با نمونه گيري از سواحل رودخانه

  نتايج وبحث -4
پس از اصالح آبراهه تغيير در رقوم بستر و پروفيل سـطح آب بـا اسـتفاده از مـدل        : بسترتغيير رقوم سطح آب و پروفيل        -1-4

FLUVIAL12   تغييرات پروفيل سطح آب را در هر دو حالت اوليه و پـس از اصـالح آبراهـه بـراي                     )3(شكل.  شبيه سازي شد 
 نسبت به حالت اوليه كاهش قابـل  همانطور كه مشخص است ، رقوم سطح آب.  سال نشان مي دهد100ي بازگشت   سيلي با دوره  

همـانطور كـه    .  سال نشان مي دهـد     100ي نكا را براي سيلي با دوره بازگشت          تغيير رقوم بستر رودخانه    )4(شكل.مالحظه اي دارد  
 فرسـايش قابـل مالحظـه اي رخ مـي           20يمشخص است فرسايش و رسوب گذاري در بستر ناچيز است و تنهـا در مقطـع شـماره                 

ي باريك تـر و عميـق تـر در كـاهش گراديـان انـرژي           مقطع گراديان انرژي پرشيب بوده و شكل گيري آبراهه         چون در اين  .دهد
  .استموثر 
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   سال100هيدروگراف سيل با دوره بازگشت) 1(شكل
                                                  

  
  
  

  
.دارد  هانسن  بهترين تطابق راوي انگلند ي حمل رسوب، طبق شكل معادلهدلهانتخاب معا) 2(شكل                                

 
 

0

200

400

600

800

1 8 15 22 29 36
زمان (ساعت)

( M̂
3/

S)
دبي

 دوره بازگشت 100
سال

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


0 1000 2000 3000 4000 5000
10

15

20

25

30

35
rn1.prj       P lan:     1) P lan 42    2006/04/25     2) P lan 04    2006/02/23 

Main Channel  Distance (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS  PF 8 - Plan 04

WS  PF 8 - Plan 42

Ground

Ground

  
  .در شرايط اوليه و پس از اصالح مسير رودخانه سال   100ي بازگشت ي رقوم سطح آب سيلي با دورهمقايسه) 3(شكل
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  . و پس از اصالح رودخانهايط اوليه سال در شر100ي بازگشتسيلي با دوره ي پروفيل بستر آبراهه برايمقايسه) 4(شكل
  
  
  

 2 تا3/4از كيلومتر. مقدار رسوب دهي پس از اصالح آبراهه به دست آمد:تغيير در رسوب دهي رودخانه-2-4
افزايش و كاهش در رسوب دهي در اين . ي مي باشدمقدار رسوب دهي پس از اصالح آبراهه كمتر از شرايط اوليه

 به سمت پايين دست مقدار رسوب 2از كيلومتر.  گذاري از مرز آبراهه مي باشدي فرسايش و رسوبحالت نشان دهنده
چون نرخ حمل رسوب از ظرفيت حمل رسوب كمتر است پس فرسايش از مرز . دهي نسبت به حالت اوليه بيشتر است

 تن 114000 بيشترين مقدار حمل رسوب پس از اصالح آبراهه. آبراهه اتفاق مي افتد و نرخ حمل رسوب بيشتر مي شود
  .مي باشد
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 سال در هـر دو حالـت پـيش از اصـالح و پـس از                 100ي بازگشت    تغييرات در رسوب دهي براي سيلي با دوره        )5(شكل
  اصالح مسير آبراهه

  تغيير در شكل مقطع عرضي-3-4
تغيير )6(شكل  .  شد  سال شبيه سازي   100پس از اصالح ابراهه ، تغيير در شكل مقطع عرضي براي سيلي با دوره بازگشت                

  .در برخي مقاطع عرضي را نشان مي دهد
  

 
تغييرات مقطع رودخانه در طول سيل با دوره بازگشت  100 سال
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  تغيير در شكل مقاطع عرضي پس از اصالح مسير آبراهه) 6(شكل 

  
  
  

  نتيجه گيري-5
با اصالح مسير آبراهه ، ظرفيت هيدروليكي رودخانه افزايش يافته در نتيجه حجم بيشتري از جريان از مقاطع عبـور              •

 .قابل مالحظه اي كاهش يافتكرده و رقوم سطح آب به طور 

 به علت افزايش در سرعت ، فرسايش در بستر رخ           2/1تغييرات در پروفيل بستر آبراهه ناچيز بود و تنها در كيلومتر             •
 .داد
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به خاطر   نسبت به شرايط پيش از اصالح آبراهه كم تر است كه اين امر نه                2/1رسوب دهي از باالدست تا كيلومتر        •
سـپس از ايـن   .راهه بلكه به خاطر كاهش فرسايش بستر و سـواحل در ايـن بـازه مـي باشـد             رسوب گذاري در مرز آب    

 مي  2/1يافت كه به خاطر فرسايش بستر در كيلومتر        كيلومتر به بعد به سمت پايين دست مقدار رسوب دهي افزايش          
  .باشد

  
  منابع

  
  . ص200ع آب، دانشگاه مازندران، ي درسي مهندسي منابجزوه. )1384(ض.احمدي، م ]1[
 . ص391. ، دانشگاه تربيت مدرس،تهران)1377(مهار سيالب و مهندسي زهكشي. قدسيان، م ]2[

، مطالعه فراينـد رسـوب گـذاري در رودخانـه سيـستان، سـومين كنفـرانس                 )1380 (، ترابي،ا .، تجريشي،م . احمري، م ]3[
 . ص11 هيدروليك ايران، دانشگاه تهران،

دومين رسي سازه هاي سامان دهي و اصالح مسير رودخانه ها و نيازهاي تحقيقـاتي،             معرفي و بر  ،   )1371( قدوسي،ج   ]4[
 . ص6ش مهندسي رودخانه، دانشگاه اهواز، هماي

 ساماندهي مسير رودخانه و طراحي بهينه ديوار حفـاظتي رودخانـه هليـل              ،)1381(، احمدي نژاد،ا    .،نامجو،م.فارسي،م ]5[
 دوره بازگشت هزار سـاله، شـشمين سـمينار مهندسـي رودخانـه، دانـشگاه شـهيد                  در جيرفت براي مقابله با سيالب هاي با       

 . ص6واز، چمران اه

، دومـين سـمينار مهندسـي    )1371(، اصالح مسير رودخانه هاي فـصلي در منـاطق روسـتايي ايـران        .ع.غضنفري پور،م  ]6[
 . ص7خانه، دانشگاه شهيد چمران اهواز ، رود

[7] Chang, H., 1998, Generalized Computer Program FLUVIAL-12 Mathematical 
Model for Erodible Channels, User Manual, and 52P.  

  . صHEC-RAS، 371 سيستم تحليل رودخانه ،)1384(ا.،نجفي جيالني،ع.،اميدوار،آ.د،سجبلي فر ]8[
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