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در محیط HEC-RASشبیه سازي رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل 
GIS)رودخانه بشار، استان کهگیلویه و بویراحمد: مطالعه موردي(

4رسول فرهاديو 3کریم سلیمانی،2، قربان وهاب زاده1حسین روشان

چکیده
رودخانه در مقابل سیالبهاي احتمالی جهت کاهش خسارات وارده به مناطق بینی رفتار هیدرولیکی پیش

اي برخوردار ها در اطراف رودخانه از اهمیت ویژهشهري، تاسیسات در حال ساخت، مزارع و سایر کاربري
اي از رودخانه به منظور کاربردهاي مختلف هیدرولوژیکی همچون از طرفی برآورد جریان در نقطه. باشدمی

هاي کشور به شکلهاي حریم و بستر رودخانهاثرات تخریبی انسان در محدوده. بینی سیل حیاتی استپیش
لذا شبیه سازي رفتار . باشدهاي مختلف متفاوت میگوناگون رخ داده که شدت و ضعف آن در رودخانه

طرحهاي بینی خسارات ناشی از سیل در شرایط مختلف، اجراي براي پیش،هاهیدرولیکی رودخانه
هاي کنترل و مهار سیل و دیگر مطالعات اجتماعی برنامه-مهندسی رودخانه، مطالعات توجیهی اقتصادي

با HEC-RASهدف این تحقیق تلفیق مدل هیدرولیکی.ها ضرورت داردي رودخانهوابسته به سامانه
به منظور HEC-GeoRASاز طریق الحاقیه ArcGISاز مجموعه نرم افزارهاي Arc Viewنرم افزار 

نتایج . باشدسازي پارامترهاي هیدرولیکی رودخانه بشار واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد میشبیه
تواند مقادیر عددي مناسبی را جهت مطالعه میHEC-RASدهد که مدلحاصل از این تحقیق نشان می

هنه بندي سیالب با دقت باال و هزینه اندك ها ارائه دهد و جهت پخصوصیات هیدرولیکی جریان در رودخانه
.مورد استفاده قرار گیرد

HEC-RAS ،HEC-GeoRAS، رودخانه بشار،سامانه رودخانه، شبیه سازي هیدرولیکی:  هاي کلیديواژه

مقدمه
ترین منبع ها به عنوان اصلیرودخانه

تامین کننده آب براي انسان و سایر موجودات 

این منبع زندگی باعث اًآیند و بعضبشمار می
نابودي و وارد شدن خسارات جبران ناپذیري 

بنابراین الزم است با ). 6، 2(ددگرمینیز 

دانش آموخته کارشناسی ارشد و استاد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-3و 1
)gh.vahabzadeh@sanru.ac.ir: ولومسنویسنده(استادیار  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، - 2

اي استان کهگیلویه و بویراحمدشناس ارشد، شرکت آب منطقهکار-4
27/9/91: تاریخ پذیرش2/9/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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جریان و حریم هیدرولیکیخصوصیاتمطالعه
هاي فعالیتامن برايمحدودهبستر رودخانه، 

).11(انسان در اطراف آن تعریف گردد 
تجاوزات صورت گرفته توسط انسان در محدوده

هاي کشور به شکلهاي حریم و بستر رودخانه
گوناگون رخ داده که شدت و ضعف آن در 

بررسی . باشدهاي مختلف، متفاوت میرودخانه
ریف تعیین حریم و بستر رودخانه به معناي تع

هاي مطالعات آن و روابط صحیح دقیق بخش
تواند نقش کلیدي در بین این اجزا است که می

برآورد صحیح حریم رودخانه داشته باشد که 
شامل دو رکن بکارگیري آمار و اطالعات صحیح 

. باشدهاي دقیق میگیري از روشو بهره
هاي همچنین با توجه به اهمیت تعیین پهنه

هاي مختلف براي زگشتسیالبی با دوره با
جلوگیري از خطرات سیالبها و سازماندهی و 
بهسازي رودخانه و با مشخص نمودن وضعیت 

ها، نیاز به تأسیسات موجود در مجاور رودخانه
انجام مطالعات هیدرولیک جریان رودخانه و 

هاي تعیین پهنه بندي سیالب با دوره بازگشت
حد بستر ). 10،14، 8، 5(باشد مختلف می

رودخانه با مشخص شدن بستر هیدرولیکی و در 
نظر گرفتن تأثیر مطالعات ریخت شناسی، 

اجتماعی و در - کاربري بستر، حقوقی، اقتصادي
نهایت قضاوت کارشناسی که در بازدید از 

،12، 5(شود آید، تعیین میرودخانه بدست می
به منظور تعیین حد بستر و حریم . )19

که پایه مطالعات آن بررسی هارودخانه
باشد رفتارسنجی هیدرولیک جریان رودخانه می

ز به ـهایی نیهـنامنـوانین و آییـق) 20، 10، 4(
توان به تصویب رسیده است که از آن جمله می

قانون توزیع عادالنه آب مصوب 2و 1مواد 

المی و ـــوراي اسـلس شـمج16/12/1361
م بستر و حریم نامه تعیین حریهمچنین آیین

هیئت وزیران 11/8/1379ها مصوب رودخانه
اشاره نمود که در آن مالکیت عمومی و ملی آب 

هاي آب مشخص شده و وزارت نیرو و شرکت
منطقه اي مسئول تعیین حد بستر و حریم انهار 

). 2(اند ها تعیین شدهطبیعی یا رودخانه
مدل شدهاستفادهمنظوراینبرايمدلی که

HEC-RASمدلهاي معتبر براي باشد، که ازمی
هاي طبیعی است محاسبات هیدرولیک آبراهه

ها امکان که با شبیه سازي یک بعدي رودخانه
محاسبات جریانهاي پایدار و ناپایدار را به 

در ) 3(بار ).17، 16، 13(سازد راحتی مهیا می
در GISتحقیقی تحت عنوان کاربرد ابزارهاي

هیدرولیکی، عنوان نمود که یکی از مدلسازي
و HEC-RASمزایاي استفاده از مهمترین

دقت و صرفه جویی HEC-GeoRASالحاقیه
هاي مربوط به مهندسی رودخانه بویژه در هزینه
هاي بزرگ و نهایتاً اعمال بهترین روش در حوزه

با ) 18(وهابی . باشدمدیریتی در منطقه می
دور، سامانه هاي سنجش ازتکنیکبکارگیري

و HEC-1اطالعات جغرافیایی و نرم افزار 
Mike 11تهیه شده از به کمک مقاطع عرضی

طالقان اقدام به رودخانه در حوزه آبخیز
در نقشه . پهنه بندي خطر سیل نمود

تهیه شده مناطق ممنوع، مشروط و پهنه بندي
جیمز و . مجاز با ذکر شرایط مشخص گردید

سیل در ایالتبه پهنه بندياقدام ) 9(همکاران 
آمریکا نمودند و اظهار داشتند که به یوتاي

گیر از سیلی به سیلعلت تغییرات مناطق سیل
باید توجه نمود که در مناطق پهنه بندي يبعد

شده، میزان خطرات به مقدار واقعی نشان داده 
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دلـــم) 7(اران ـمکـون و هـانسـج. وندـش
HEC-RASبینی و تعیین حد پیشرا براي

آنها با . اراضی مرطوب در آمریکا بکار بردند
استفاده از این مدل پروفیل سطح آب رودخانه 
را ترسیم نمودند و معتقدند که روش فوق یک 

کمیت اثرات انحراف تعیینروش معتبر براي
. باشدمیهارویاراضی مرطوب کناره رودخانه

جنگلی هايرودخانهرژیمدر مقایسه) 1(آندام 
و خارج از جنگل با استفاده از مدل هیدرولیکی

HEC-RASو الحاقیهHEC-GeoRAS

تغییرات سرعت و عدد فرود را در این دو نوع 
رودخانه مورد بررسی قرار داد و تأثیر پوشش 

جریان را با گیاهی بر رژیم و رفتار هیدرولیکی
این مدل مورد مقایسه قرار داد و نتیجه گرفت 

یکیــدرولــدل هیــده از ماـه استفـک
HEC-RASمناسبی را عدديمقادیرتواندمی

وصیاتـخصایرــم و سـطالعه رژیـت مــجه
محققین جریان رودخانه در اختیارهیدرولیکی
الزم به ذکر است حد بستر . قرار دهد

ها بر طبق قوانین موجود، رودخانههیدرولیکی
به طبیعی رودخانه وپهنه سیالبی در شرایط

هدف این لذا.ساله است25سیالبی دبیازاي
با HEC-RASتحقیق تلفیق مدل هیدرولیکی

از مجموعه نرم افزارهاي Arc Viewنرم افزار 
ArcGIS از طریق الحاقیهHEC-GeoRAS به

سازي پارامترهاي هیدرولیکی منظور شبیه
رودخانه بشار واقع در استان کهگیلویه و 

.باشدبویراحمد می

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

هاي رودخانه رودخانه بشار یکی از سرشاخه
یاسوج، هايبزرگ کارون بوده و در شهرستان

این. جریان دارد) استان فارس(دنا و اردکان 
عمیق در جهت ايدرهرودخانه سپس از میان

و پس از دریافتیابدمیجریانشمال غربی
مشروب نمودن روستاهايدیگري و شعبات

برتنگ، ده شیخ، بادنگون، باك و لما و عبور از 
شرقی کوه کهگیلویه در روستايهايدامنه

شود و در نهایت دوراه وارد رودخانه خرسان می
150طول رودخانه بشار . ریزدمیبه کارون

اي به کیلومتربوده و حوزه آبخیز آن منطقه
. گرددمیکیلومتر مربع را شامل 3600وسعت 

ي مورد مطالعه این رودخانه در محل ورود بازه
به آن ) در روستاي جدول غوره(شاخه مهریان 

شود و در فاصله کمی از مرکز یاسوج شروع می
متعددي به آن، در هايشاخهو پس از پیوستن

انتهاي . یابدکیلومتر ادامه می54حدود 
پاتاوه قرار محدوده مطالعاتی در محل روستاي

متر 50/1728ارتفاع رودخانه در باالدست . رددا
متر 40/1466و در قسمت پایین دست 

بنابراین اختالف ارتفاع ابتدا و انتهاي. باشدمی
و شیب متوسط رودخانه1/262مسیر 

جنس مواد بستر نسبتاً . درصد است0048/0
درشت دانه شنی تا قلوه شنگ و در سیالب

اضی جنس مواد ارنیز با توجه به کاربريدشت
کناره متفاوت بوده ولی عمدتاً سنگی و 
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. باشدمیریزدانه با پوشش گیاهی نسبتاً زیادیا
جغرافیایی رودخانه بشار در موقعیت) 1(شکل 

.دهدمحدوده مورد مطالعه را نشان می

محدوه مورد تعیین مشخصات هیدرولیکی
دبی جریانمطالعه

مبنی بر با توجه به هدف تحقیق
سازي رفتار هیدرولیکی رودخانه جهت شبیه

و حد بستر هیدرولیکی انجام مطالعات حریم 
براي جریانرودخانه، محاسبات هیدرولیکی

هاي مختلف انجام شده دبی با دوره بازگشت
چون محاسبات هیدرولیکی بر مبناي. است

گیرد لذا از تغییرات جریان ماندگار انجام می
دبی جریان در طول زمان صرف نظر شده و 

هاي محاسبات با دبی جریان با دوره بازگشت
انجام ) هیدروگراف مربوط به آنپیک(ف مختل

شده ولی به لحاظ افزایش دقت محاسبات و 
نتایج آن، تغییرات دبی در طول رودخانه و تأثیر

در طی. فرعی در نظر گرفته شدهايشاخه
ه مورد مطالعه محدودمسیر رودخانه بشار در 

با توجه . شودشاخه فرعی به آن وارد میچهار

شدت تغییرات دبی جریان به دقت مورد نیاز و 
در طول رودخانه در پنج نقطه دیگر در طول 
بازه مقادیر دبی سیالبی محاسبه شده و در 

شکل (مطالعات هیدرولیکی مد نظر قرار گرفت 
مهمترین مشخصات هیدرولیکی ). 1و جدول 2

سایر عوامل تعیینرودخانه که براي
هیدرولیکی مانند عمق و سرعت جریان مورد 

باشد عبارتند از دبی جریان، ضریبمینیاز
مانینگ، هندسه و مقاطع عرضی رودخانه زبري

طبیعی و این مشخصات در شرایط. باشدمی
موجود ممکن است متفاوت باشد و در این 

براي هر دو حالت طبیعی و صورت بایستی
در محدوده . موجود مورد بررسی قرار گیرد

یرگذار مورد مطالعه به علت عدم وجود سازه تأث
مقادیر دبی سیالبی در شرایطجریانبر میزان

.طبیعی و موجود یکسان است

مورد مطالعهموقعیت رودخانه بشار و محدوده - 1شکل 
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)مترمکعب بر ثانیه(هاي مختلف سیل در نقاط مختلف مسیر بازه مورد مطالعه به ازاي دوره بازگشتمقادیر دبی - 1جدول 

مساحتنقاط
)کیلومترمربع(

هاي مختلفمقدار دبی با دوره بازگشت
25102550100200500

T09122/3669/5531/6946/8765/10060/11420/12706/1447
T111989/3822/6291/7506/9498/10991/12387/13730/1562
T212367/3886/6396/7500/9523/11043/12419/13746/1563
T312685/3933/6480/7510/9540/11080/12440/13760/1565
T415183/3454/6018/8326/9956/11561/13116/14657/1679
T515471/3507/6090/8509/9986/11609/13192/14794/1689
T625478/6973/10788/13098/15811/17755/19578/21348/2364
T726619/6264/9703/11925/14613/16602/18491/20379/2286
T827007/6025/9331/11523/14201/16212/18127/20033/2260
T927377/5795/8980/11143/13818/15831/17770/19720/2235

مانینگزبريضریبتعیین
وسیعی از یک رودخانه ممکن است محدوده

مانینگ را در طول مسیر زبريضریبتغییرات
مانینگ زبريمحاسبه ضریب. خود داشته باشد

صحرایی، هايدر این رودخانه بر اساس بازدید
محاسبات و جداول تجربی ارائه شده توسط چاو 

زبريضریبجهت تعیین). 15(صورت پذیرفت 
زیرمحدوه11مانینگ محدوده مورد نظر به 

هاي فرعی و نقاط جهت محاسبات دبی سیالبیموقعیت شاخه- 2شکل 
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مساحتنقاط
)کیلومترمربع(

هاي مختلفمقدار دبی با دوره بازگشت
25102550100200500

T09122/3669/5531/6946/8765/10060/11420/12706/1447
T111989/3822/6291/7506/9498/10991/12387/13730/1562
T212367/3886/6396/7500/9523/11043/12419/13746/1563
T312685/3933/6480/7510/9540/11080/12440/13760/1565
T415183/3454/6018/8326/9956/11561/13116/14657/1679
T515471/3507/6090/8509/9986/11609/13192/14794/1689
T625478/6973/10788/13098/15811/17755/19578/21348/2364
T726619/6264/9703/11925/14613/16602/18491/20379/2286
T827007/6025/9331/11523/14201/16212/18127/20033/2260
T927377/5795/8980/11143/13818/15831/17770/19720/2235

مانینگزبريضریبتعیین
وسیعی از یک رودخانه ممکن است محدوده

مانینگ را در طول مسیر زبريضریبتغییرات
مانینگ زبريمحاسبه ضریب. خود داشته باشد

صحرایی، هايدر این رودخانه بر اساس بازدید
محاسبات و جداول تجربی ارائه شده توسط چاو 

زبريضریبجهت تعیین). 15(صورت پذیرفت 
زیرمحدوه11مانینگ محدوده مورد نظر به 

هاي فرعی و نقاط جهت محاسبات دبی سیالبیموقعیت شاخه- 2شکل 
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)مترمکعب بر ثانیه(هاي مختلف سیل در نقاط مختلف مسیر بازه مورد مطالعه به ازاي دوره بازگشتمقادیر دبی - 1جدول 

مساحتنقاط
)کیلومترمربع(

هاي مختلفمقدار دبی با دوره بازگشت
25102550100200500

T09122/3669/5531/6946/8765/10060/11420/12706/1447
T111989/3822/6291/7506/9498/10991/12387/13730/1562
T212367/3886/6396/7500/9523/11043/12419/13746/1563
T312685/3933/6480/7510/9540/11080/12440/13760/1565
T415183/3454/6018/8326/9956/11561/13116/14657/1679
T515471/3507/6090/8509/9986/11609/13192/14794/1689
T625478/6973/10788/13098/15811/17755/19578/21348/2364
T726619/6264/9703/11925/14613/16602/18491/20379/2286
T827007/6025/9331/11523/14201/16212/18127/20033/2260
T927377/5795/8980/11143/13818/15831/17770/19720/2235

مانینگزبريضریبتعیین
وسیعی از یک رودخانه ممکن است محدوده

مانینگ را در طول مسیر زبريضریبتغییرات
مانینگ زبريمحاسبه ضریب. خود داشته باشد

صحرایی، هايدر این رودخانه بر اساس بازدید
محاسبات و جداول تجربی ارائه شده توسط چاو 

زبريضریبجهت تعیین). 15(صورت پذیرفت 
زیرمحدوه11مانینگ محدوده مورد نظر به 

هاي فرعی و نقاط جهت محاسبات دبی سیالبیموقعیت شاخه- 2شکل 
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به منظور باال بردن ). 2جدول (گردید تقسیم
یر محدوده با زبري در زدقت محاسبات ضریب

برداري از رسوب بستر رودخانه اقدام به نمونه
بدلیل مشابهت شرایط . بندي رسوبات شددانه

هايطبیعی و عدم وجود سازهموجود با شرایط

تأثیرگذار در محدوه مورد مطالعه، شرایط
زبريضریبطبیعی و شرایط موجود داراي

سازيشبیهبرايبنابراین. باشندمییکسانی
.شدمقادیر استفادهنیز از همینطبیعیشرایط

موجودشرایطمانینگ و پارامترهاي مؤثر در تعیین آن مطابق روش کاون برايزبريمقادیرضریب- 2جدول 
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028/0005/00001033/0بستر1
028/001/0001/0005/01053/0کناره

028/0008/0006/0001/1046/0بستر2
025/0012/0006/0015/0005/01/1069/0کناره

028/0005/0005/0001038/0بستر3
028/001/0005/0001/0005/01058/0کناره

028/0005/0005/00005/1040/0بستر4
028/001/0005/001/0005/1056/0کناره

028/0005/0007/0005/001/1050/0بستر5
028/001/0007/0015/0005/01/1072/0کناره

028/001/0001/001048/0بستر6
028/001/0002/0005/01063/0کناره

028/0005/0005/0005/0005/1045/0بستر7
028/001/0005/001/0005/1056/0کناره

028/0005/00005/001038/0بستر8
028/001.00015/0005/01058/0کناره

028/0005/00005/001038/0بستر9
028/001/0001/001048/0کناره

028/0005/00005/001038/0بستر10
028/001/0005/001/001/01063/0کناره

028/0005/00005/001038/0بستر11
028/001/0001/001048/0کناره

طبیعی و موجودهندسه مقطع در شرایط
ترین هندسه مقطع جزء اولین و اصلی

هیدرولیکسازيشبیهاطالعات الزم براي
در واقع با ورود جریان به داخل . رودخانه است

رودخانه بر مبناي شکل سطح مقطع رودخانه 

هیدرولیکی آن نظیر است که پارامترهاي
سرعت، عمق و سطح آبگرفتگی مشخص 

هندسه مقطع در شرایط موجود با . شودمی
1:2000استفاده از نقشه رودخانه با مقیاس 

اي استان آب منطقهسازمانتهیه شده توسط 
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بدین صورت که . تهیه شدکهگیلویه و بویراحمد
AutoCADابتدا نقشه ها در محیط نرم افزار 

وارد ArcGIS 9.3ویرایش سپس به محیط
ها، نظیر پلهاییدر این مرحله محل. شدند

ها و غیره نیز مورد توجه قرار گرفته و در خم
در . مقطع عرضی استخراج گردید438مجموع 

HEC-GeoRASنهایت با استفاده از الحاقیه

جریان، خصوصیاتبراي بدست آوردن سایر
وارد HEC-RASنقشه مورد نظر به نرم افزار 

پس از تهیه هندسه رودخانه در شرایط . گردید
شناساییموجود الزم است تا ضمن 

تغییریافته در اثر دخل و تصرف هايمحدوده
سازي هندسه اولیه و یا انسان نسبت به شبیه

در . به عبارتی مقطع طبیعی رودخانه اقدام نمود
مجموع شش پل در مسیر محدوده مورد نظر 

هیدرولیکی آنها در مدلاحداث شده که شرایط
HEC-RASسازي شدشبیه .

جریانهیدرولیکمدلسازي
جریان آب در بستر به منظور مدلسازي

بایستی به مدل نیزمرزيرودخانه شرایط
-HECدر مدل هیدرولیکی. معرفی گردد RAS

مرزي باالدست و مرزي شامل شرایطشرایط
تواند شامل مقادیر باشد که میپایین دست می

شیب سطح آب دبی و تراز سطح آب معلوم و یا
منحنیهمچنین.و یا عمق بحرانی باشد

مرزي تواند به عنوان شرایطمینیزاشل-دبی
در این. باالدست و پایین دست تعریف شود

تحقیق با توجه به شرایط موجود و اطالعات در 
جریان رودخانه در دسترس به منظور مدلسازي

مورد مطالعه از روش عمق نرمال محدوده
ابتدا تا انتهاي محدوده مطالعاتی. استفاده شد

. باشدمیشیب نسبتاً ثابتیرودخانه داراي
شیب متوسط رودخانه در باالدست و میزان

در نظر 005/0پایین دست محدوده برابر با 
.گرفته شد

واسنجی مدل
تراز سطح -مدل با استفاده از رابطه دبی

در 1382-83آب سیالبهاي سال آبی 
. واسنجی شدهاي شاه مختار و پاتاوهایستگاه

بدین منظور در ایستگاه شاه مختار تصحیحات
ایستگاه مطابق با رودخانه در محل اینشیب

).4و 3ل اشکا(مشاهدات محلی انجام شد 

نتایج و بحث
هیدرولیکی رودخانه شرایطتحقیقدر این

بشار در محدوده مورد نظر براي دو حالت 
سیالب با دوره برايطبیعیشرایط موجود و 

هاي مختلف با استفاده از مدل بازگشت
. گردیدسازيشبیهHEC-RASهیدرولیکی
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ترتیب پس از تهیه مدل هندسی و بدین
سازي کلیه عوارض موجود در مسیر شبیه

معرفی کلیه پارامترهاي رودخانه و همچنین
مورد نیاز در مدل، جریان آب رودخانه در 

خروجی مدل. شرایط موجود مدلسازي شد

شامل مشخصات جریان در هر مقطع و پروفیل
مسیر رودخانه است که در جریان در طی

. ارائه شده است4و 3جداول 
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ضریب مانینگو محاسباتی با در نظر گرفتن مقادیردر ایستگاه پاتاوه اشل مشاهداتی -منحنی دبی- 3شکل 

ضریب مانینگو محاسباتی با در نظر گرفتن مقادیردر ایستگاه شاه مختاراشل مشاهداتی -منحنی دبی- 4شکل 
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محدوده
عدد فرود جریانشماره مقطعباالدستاز کیلومتر 

25102550100200 پایین دستباالدستانتهاابتدا
10/0+0897+2560235312663/062/080/079/077/075/072/0
2897+2726+7531264828745/043/050/049/048/047/046/0
3726+7980+15482874004354/053/062/064/066/065/061/0
4980+15428+24400433159557/059/077/075/072/072/072/0
5428+24527+34315952149648/049/062/060/060/060/059/0
6527+34600+37214961842349/046/058/056/057/053/052/0
7600+37506+39184231651746/048/058/059/059/065/065/0
8506+39796+43165171222755/053/065/068/067/064/063/0
9796+43250+4712227877353/054/068/067/067/067/066/0
10250+47451+528773357255/054/065/068/067/066/066/0
11451+52935+553572062/062/071/071/070/069/069/0

HEC-RASهاي مختلف بدست آمده در مدلسیالب با دوره بازگشتمتوسط سرعت در هر زیر محدوده براي- 4جدول 

محدوده
)متر بر ثانیه(سرعت جریان شماره مقطعباالدستکیلومتر از 

25102550100200 پایین دستباالدستانتهاابتدا
10/0+0897+2560235312688/108/261/265/269/275/272/2
2897+2726+7531264828787/110/241/252/259/264/268/2
3726+7980+15482874004396/117/254/274/289/295/291/2
4980+15428+24400433159558/201/379/397/399/314/424/4
5428+24527+34315952149601/231/292/201/312/321/329/3
6527+34600+37214961842345/152/195/199/108/202/206/2
7600+37506+39184231651794/127/275/291/203/332/340/3
8506+39796+43165171222779/188/129/250/250/248/250/2
9796+43250+4712227877366/206/381/301/413/424/434/4
10250+47451+528773357216/232/282/297/295/299/201/3
11451+52935+553572081/214/362/372/374/380/386/3

طولی و عرضی تراز هاينیمرخدر نهایت
خروجی مدل سطح آب که مهمترین

و نشان دهنده HEC-RASهیدرولیکی
سیالب با دوره تغییرات سطح آب براي

در 11و 8و 1هاي همحدودبراي25بازگشت 
دلیل . سازي شدشبیهHEC-RASمدل 

سال بخاطر این 25هاي انتخاب دوره بازگشت

است که حد بستر رودخانه بر طبق قوانین 
طبیعی با انجام موجود، پهنه سیالبی در شرایط

روي مدل، جریان آب در شرایط بر تصحیحات
عرضیپروفیل. سازي شده استموجود شبیه

طبیعی به ازاي دوره جریان در شرایط
هاي بازهسال در زیر200و 25، 2اي هبازگشت

نیزHEC-RASبا استفاده از مدل 11تا 1
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هاي بازهسال در زیر200و 25، 2هاي بازگشت
نیزHEC-RASبا استفاده از مدل 11تا 1

نتایج بدست آمده در . سازي شدشبیه
.اندنشان داده شده10تا 5هاي شکل
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سال25به ازاي سیالب با دوره بازگشت 8شبیه سازي پروفیل طولی جریان در شرایط طبیعی براي زیر بازه -6شکل 
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به ازاي سیالب با دوره 11شبیه سازي پروفیل طولی جریان در شرایط طبیعی براي زیر بازه شماره - 7شکل 
سال25بازگشت 

سال200و 25، 2هاي با دوره بازگشتبه ازاي سیالب 4تا 1هاي پروفیل عرضی جریان در زیربازه- 8شکل 
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.سال200و 25، 2هاي سیالب با دوره بازگشتبه ازاي8تا 5هاي جریان در زیربازهعرضیپروفیل- 9شکل 

سال200و 25، 2هاي به ازاي سیالب با دوره بازگشت11تا 9هاي پروفیل عرضی جریان در زیربازه-10شکل 
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وح ــاهدات سطــــاصل از مشـایج حــنت
هاي مختلف در بازگشتآب در دوره 

هــحاقیـریق الـاز طHEC-RASافزاررمـن
HEC-GeoRAS بهGISمنتقل شده است .

شود به هاي باال دیده میهمانطور که در شکل
تر میزان دبی طوالنیهايبازگشتدورهازاي

بیشتر شده و سطح سیالب در هر یک از 
با توجه به پروفیل هر . شودمقاطع افزوده می

مقاطع این سطح سیالب کاهش یا یک از 
دهد افزایش را نسبت به سایر مقاطع نشان می
گیري و با افزایش سطح مقطع ارتفاع سیل

به موازات همین کاهش یا . یابدکاهش می
افزایش سطح سیالبی عمق نیز کاهش یا 

دهد که در هر افزایش را در خود نشان می
بازگشت شاهد افزایش مقطع با افزایش دوره

سازي عرضی شبیه. عمق سیالب هستیم
گیري خصوص پروفیل طولی سیلمقاطع و به

رودخانه حاکی از افزایش سطح سیالب بوده و 
علت کاهش سطح سیالب در برخی مقاطع یا 

دلیل تنگ دلیل وجود موانع بوده و یا بهبه
باشد که در این صورت سطح ی مقاطع میگشد

گرفتگی افزوده و بر عمق آبسیالب کاهش 
هاي موجود بررسی محدوده پالن. شودمی

بازگشت را جهت استفاده در گیري و دورهسیل
بحث حریم رودخانه و سایر اقدامات مکانیکی و 

آورد تا بتوان از دقت اي به ارمغان میسازه
بینی سطح سیالب و عمق باالتري در پیش

تفاده سیالب ناشی از مقاطع و حریم سیل اس
.نمود
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Simulation of River Hydraulics Behavior Using HEC-RAS Model in
GIS Environment (Case Study: Beshar River, Kohgiloyeh and

Boyerahmad Province)

Hossein Roshun1, Ghorban Vahabzadeh2, Karim Solaimani3 and Rasoul Farhadi4

Abstract
Prediction of river hydraulic behavior for probable flood is most important in flood

mitigation in the urban area and for installation has been make, farmland and other land
use in river environs. In the other hand, flow estimation at a point in a river is vital for a
number of hydrologic applications include flood forecasting. The human impacts on
river channel limitation occur in various forms, which its intensity and weakness are
different in various rivers. Therefore, simulating the hydraulic behavior of the rivers, in
order to predict the damage caused by floods in various conditions, river engineering
projects, feasibility study, economic and social programs and flood control and other
studies related to the river system is necessary. The purpose of this study is to
combination the hydraulic model HEC-RAS software and Arc View GIS software using
HEC-GeoRAS extension for simulating the hydraulic parameters of river Basher located
in the Kohgiloyeh & Boyerahmad province. The results of this study indicate that the
HEC-RAS model can provide the appropriate numerical values for investigating the
hydraulic characteristics of flow in rivers and for flood hazard mapping with more
accuracy and low cost used.
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