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 چكيده
 در طول مسير يك رودخانه. انداشتهها و جوامع بشري نقش قابل توجهي د توسعه تمدن همواره در پيدايش، تكامل وها رودخانه     

شناسي و  موجبات تغييرات ريختها كه اين نوع سازه نمايندهاي طولي و عرضي احداث ميازهمتفاوت سبه منظورهاي مختلف  هايارگان
بر  واقع در استان قزوين رودخانه باراجينروي  احداث شدهاي عرضي هاثر سازهدر اين تحقيق، . آورند ديناميكي رودخانه را فراهم مي

هاي اين منظور پس از تهيه نقشه رايب. مورد بررسي قرار گرفته است هاي حاشيه اين رودخانهبريرو نيز كاروي پهنه سيالب 
هاي سيل در گام بعد هيدروگراف. گرديد پالن و پروفيل طولي و عرضي رودخانه مورد مطالعه استخراج ،توپوگرافي و نيز كاربري اراضي

بعد با استفاده از  مرحلهدر  .ها برآورد گرديدبي اوج سيالبو دهاي مختلف تعيين در دوره بازگشت SCSهاي مختلف از جمله با روش
در اين  استفادهمورد  افزار نرم .آوري گرديدهاي عرضي واقع بر آن جمعبرداري اطالعات هندسي رودخانه و سازهنتايج عمليات نقشه
افزارهاي متداول در زمينه مهندسي بوده كه از جمله نرم )GIS( و سامانه اطالعات جغرافيايي HEC-RASافزار تحقيق تركيب نرم

ها و بدون هاي با اعمال سازههاي مختلف و براي حالتبندي سيل در دوره بازگشتهاي پهنهدر اين مرحله نقشه .باشندرودخانه مي
نشان دهنده دقت باالي تركيب سامانه حاصل نتايج  .دست آمده مقايسه صورت پذيرفته نتايج ب باسپس . گرديدها تهيه عمال سازها

  .باشدسازي رودخانه ميدر استخراج پهنه سيالب و مدل HEC-RASافزار هيدروليكي اطالعات جغرافيايي و نرم
  

 ).GIS(امانه اطالعات جغرافيايي هاي عرضي، پهنه سيالب، سسازه :هاواژهكليد 
  

مقدمه
 و باشدمي موجودات ساير و انسان براي حيات منبع عنوان به آب     
 جبران هايخسارت شدن وارد و نابودي باعث زندگي منبع اين بعضاً

 انجام و) رودخانه( آب گذر محل رفتاري شناخت .است گرديده ناپذيري
 بجا، همواره مهندسي اقدامات و نهرودخا طبيعت با سازگار هايفعاليت
منتشر بر اساس آمار  .است بوده رشته اين در درگير مهندسين دغدغه
را به  هابيشترين تلفات و خسارتدر ميان بالياي طبيعي، سيل شده 

در  .كه اين امر در كشور ما نيز صادق است است  جوامع بشري وارد آورده
رات ساالنه طرح كاهش اثر اعتبا درصد70هاي گذشته حدود اغلب سال

بالياي طبيعي و ستاد حوادث غير مترقبه صرف جبران خساران ناشي از 
سيل شده است و متأسفانه روند طبيعي توسعه در كشورهايي نظير ايران 

باعث تخريب محيط زيست و منابع طبيعي شده و خسارات سيل مرتباً 
كشور در پنج  درصدي خسارات ناشي از سيل 250يابد، رشد  افزايش مي

  .دهه گذشته مؤيد اين مدعاست
آن در كشور  هايمتأسفانه موضوع سيل و مديريت و كاهش خسارت

مورد توجه جدي قرار نگرفته و فقط زماني كه سيالب مخربي جاري 
آيد، توجه مسئولين و متخصصين به آن  وجود ميه اي ب شود و فاجعه مي

سيالب كه به صورت هاي مهار اگر چه بررسي طرح. گردد جلب مي
دهد  اند، نشان مي محدود و پراكنده در سطح كشور مطالعه و اجرا شده

، گير وجود ندارد يك راه حل مشخص و مطمئن براي كلية مناطق سيل
هايش قابل بررسي و  اما بديهي است پديدة سيل عليرغم همة پيچيدگي
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توان در جهت مهار وكاهش خسارت آن و حتي  مطالعه بوده و مي
طور ه ب. هاي مناسبي جستجو كرد حل برداري اقتصادي از سيل راه هرهب

ريخت و دسته عوامل موجب ايجاد تغييرات كلي در يك رودخانه د
دسته اول عوامل طبيعي رودخانه مانند  ،شوندشناسي و ديناميكي مي

هاي دسته دوم عوامل مصنوعي مانند ايجاد سازه ، وشيب، عرض و عمق
  .باشدو غيره مي د پل، ديوار حفاظتي، بندعرضي و طولي مانن

  هاي مختلف به مقاصد گوناگون اقدام به احداث ها و سازمانارگان
بر اثر وقوع سيالب در . نمايندهايي در طول و عرض رودخانه ميسازه

در حالت اول وقوع سيالب منجر  .دهدها دو حالت مختلف رخ ميرودخانه
هاي احداث شود و در حالت دوم سازهه ميبه از بين رفتن سازه احداث شد

در اين  .آن موثر واقع شوند بر روي سيالب و پهنهشده ممكن است 
ناپذيري به مناطق مسكوني، خسارات جبرانامكان وارد آمدن حالت نيز 

وجود هاي زراعي و نيز تأسيسات واقع شده در مجاورت رودخانه زمين
    .دارد
   در يا ها ورودخانه مسير در قاطعيت هاي سازه ايجاد طوركلي به

 نوبه به تأثير اين .گذاردتأثير مي جريان الگوي برروي سيالبي هايدشت
 تغيير را آب سطح و دبي بين رابطه و هندسه آبراهه رودخانه، الگوي خود،
 كه شده جريان انحراف ها باعثپل كناره به عنوان مثال پايه و. دهدمي

 سرعت جريان افزايش .باشد مي سازه جاورتم در آن، آبشستگي نتيجه
 افت و آبشستگي گردد، عمقمي تشديد نيز پل هايپايه وجود علت به كه

 بيشتر، انرژي افت .دهدمي افزايش هاپايه بين از را جريان عبور انرژي
افزايش  باعث خود اين و شده هاپل باالدست در سطح آب افزايش باعث
  .)13و 12(شود يم باالدست در گيري سيل سطح

   هاي عرضي واقع شده بر رويررسي تأثير سازهباين تحقيق هدف 
كه از جمله رودخانه باراجين بر روي  هاو ساير اثر آن بندي سيالبپهنه

  . باشدميهاي مهم استان قزوين است، رودخانه
  

  پيشينه تحقيق
 از عواملي به بيشتر سازه باالدست در آب سطح تراز افزايش ميزان     
 موقعيت آن، سيالبي دشت و رودخانه مرفولوژي سازه، نوع قبيل

 احتماالً و سازه قرارگيري وضعيت سيالبي، دشت در رودخانه قرارگيري
-سازه احداث بنابراين، .ددار بستگي رودخانه، عبوري دبي و آن هاي پايه
 طراحي سيالب ميزان با نامتناسب ابعادي با آبگذرها يا هاپل نظير هايي

 سيالب خسارت تشديد سبب بيشتر ،نامناسبهايي محل در يا و رودخانه
 و طراحي در مسئول و ناظر دستگاه يك وجود جهت بدين. گرددمي

 در بنابراين، .)2(گرددمي احساس كشور در عمليات قبيل اين اجراي
- سازه اثر تنگرف نظر در سيالبي هايتدش و سيالب مديريت هايطرح
 از گيرسيل هايپهنه عمق و سطح بر هاپل اثر صوصخه ب تقاطعي، هاي

  .)7(است برخوردار بااليي اهميت

 وقوع به سيالب به بررسي ابتدا خود تحقيق در 1تيتيمپ راستا، اين در
 جورجيا، هايلتااي در واقع سه رودخانه در آلبرتو طوفان اثر در پيوسته
هاي ايستگاه عاتاطال از استفاده با سپس، فلوريدا پرداخت و آالباما

 .نمود برآورد سيالب را اوج دبي سيل، داغاب اثر همچنين و هيدرومتري
 شده احداث هايپل در باالدست سيل عمق ميداني عمليات انجام با وي
 در و نمود گيري اندازه را هاپايه آبشويي و ميزان ها رودخانه اين روي

 و هااالدست پلب در سيل عمق افزايش عامل دو كه گرفت نهايت نتيجه
  .)17(اندبوده اصلي تخريب عوامل از ها پايه اطراف در زياد آبشويي

 وقوع هنگام در كه رسيدند نتيجه اين به خود تحقيقات در 3ليم و 2چيو
امري  متحرك بستر و وند ريپل، قبيل از اشكال مختلفي ظهور سيالب
  وصخصه تقاطعي ب هايسازه وجود با فرآيندها اين و است طبيعي

 اين خود طرفي از و ها شدهسازه اين ناپايداري موجب توانندمي هاپل
 پهنه سطح و عمق افزايش موجب آب تراز سطح باالبردن با نيز هاسازه

  .)14و10( شوند سيالبي
افزارهاي برخوردار و چاوشيان نقشه پهنه بندي سيل را با استفاده از نرم

HEC-RAS  وArc View دشت استخراج  براي مديريت سيالب
  ).1(كردند
 بندي پهنه به  HEC- GeoRAS از استفاده با تحقيقي زاده، در حسين
   تلفيق كه ه استگرفت نتيجه پرداخته و سو الين رودخانه سيل

 در تواندمي  HEC-RAS مدل و جغرافيايي اطالعات هايسيستم
 دو يبررس با همچنين و بوده توانا و كارا بسيار گيرسيل مناطق مديريت
 روش ، مانينگ ضريب برآورد جهت كه نمود چاو پيشنهاد و SCS  روش
SCS  4( شود گرفته نظر در محاسبات معيار عنوان به تابستان فصلو(.  
 خارج و جنگلي هايرودخانه رژيم مقايسه عنوان تحت پژوهشي در 4آندام

   الحاقيه و HEC-RASمدل  از استفاده با تگزاس، دانشگاه از جنگلي
   HEC- GeoRAS دو اين در را دفرو عدد و سرعت تغييرات   

   فيزيكي رفتار و رژيم بر گياهي پوشش ثيرتأ و بررسي رودخانه نوع
 مدل از استفاده كه ه استگرفت نتيجه و هداد قرار مقايسه مورد را جريان

HEC -RAS   و رژيم مطالعه جهت را مناسبي عددي مقادير تواند مي 
   قرار محققين اختيار در رودخانه جريان ليكيهيدرو خصوصيات ساير
  ).9(دهدمي

   لرستان، استان در واقع سيالخور رودخانة :موردي مطالعة وند،زيني
: موردي مطالعة صفري، و داراباد شهري حوزة :موردي مطالعة راد، جاللي
 HEC-RAS مدل از استفاده با مازندران، استان در واقع نكا رودخانة
 مدل اين كه گرفتند نتيجه ايشان و سيل نمودند خطر بنديپهنه به اقدام

 سيالب هايپهنه و آب سطح پروفيل محاسبة در بااليي بسيار كارايي
  .)6 به نقل از محسني( دارد
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  محدوده طرح - 1شكل

  
 افزارهايكمك نرم به دور از سنجش هايتكنيك بكارگيري وهابي با

Mike11 وHEC1- تهيه عرضي مقاطع  افياييجغر اطالعات ، سيستم 
 سيل خطر بندي پهنه به اقدام طالقان آبريز ضة حو در رودخانه از شده
 تأثير مقايسه به تحقيقاتي پروژه يك در ادوارد و رندال ).5به نقل از (نمود
 و آب زدگي پس پديده بر متفاوت، پايه  قطر و تعداد با دارپايه هايپل

 كه داد نشان آنها تحقيق نتايج .پرداختند سيل جريان عمق همچنين
 زدگي آب پس پديده بر ايتعيين كننده اثر تواندمي هاپايه تعداد و شكل

 همچنين و تعداد هرچه كه طوري به باشند، داشته سيل جريان عمق و
 مسافت تا آب برگشت پديده موارد اغلب در باشد بيشتر هاپايه قطر

 پلنزديك  در نيز جريان قعم و داشته ادامه پل باالدست در بيشتري
 از آب سرريز افزايش باعث عوامل همين ضمن در ،شد خواهد بيشتر
  .)15 (شودمي آن تخريب نهايتاً و پل روي

 تهيه از پس تهران، شهر در واقع دارآباد رودخانه بر تحقيقي در راد جاللي
بر  احداثي هايپل نقش بررسي به رودخانه اين گيرسيل هايپهنه نقشه
   ارتباط از استفاده با خود تحقيق در وي. پرداخت رودخانهاين  يرو
 دو تأثير بررسي به جغرافيايي اطالعات سيستم و HEC-RASافزار نرم
 دو ين ا كه رسيد نتيجه ينا به و پرداخت رودخانه اين يرو ثياحدا پل
 اگرچه اند،داشته گيرسيل هايپهنه عمق و سطح بر توجهي قابل تأثير پل
 .)3(است متفاوت ديگري با يك هر تأثيرات انميز
 شهري حوزه مسير در شده احداث هايپل اثر زادهخليلي و ساعديم

 دادندقرار بررسي مورد را سيل هايپهنه و عمق بر گرگان زيارت رودخانه
 سيالبها اوج دبي افزايش در مهمي نقش هاپل كه رسيدند نتيجه اين به و
  .)7(دارند گيرسيل هايپهنه عمق و سطح افزايش و

  معرفي منطقه مورد مطالعه
هاي مهم استان قزوين به شمار رودخانه باراجين از جمله رودخانه     
رود كه داراي مناظر بسيار زيبا بوده و داراي پتانسيل بااليي جهت مي

نظر به اهميت اين رودخانه . باشدايجاد امكانات تفريحي و توريستي مي
تحقيق حاضر بر روي اين رودخانه صورت گرفته  ،لفهاي مختاز جنبه
ريزي براي استفاده بيشتر توان جهت برنامهاز نتايج اين پژوهش مي. است

  .بهره جستتر از اين منبع خداداي و بهينه
طول شرقي  50°،10′، 12′′تا  50°،1′، 50′′حوضه باراجين در محدوده 

 ). 1شكل(ي قرار دارد عرض شمال 36°،28′، 28′′تا  36°،15′، 19′′و  
 3/62محيط آن  ،محدوده باراجين در شمال استان قزوين قرار دارد

 1281متر و كمترين ارتفاع معادل  2637كيلومتر، بيشترين ارتفاع منطقه 
رودخانه باراجين از سه سرشاخه به نام هاي . متر از سطح دريا مي باشد

د مطالعه در اين طول بازه مور .نيزوج، زشك و نياق تشكيل شده است
  .باشدكيلومتر مي 10تحقيق حدود 

  
  هامواد و روش

هاي و نقشه500/1با مقياس  توپوگرافي هاينقشه از تحقيق اين در     
استفاده تهيه شده از سازمان نقشه برداري  25000/1كاداستر با مقياس 

  ها و همچنين ها اقدام به تدقيق نقشهپس از تهيه اين نقشه .شد
هاي واقع بر رودخانه وري ساير اطالعات از جمله مشخصات سازهآجمع
اقدامات زير  حاضر تحقيقاهداف  به توجه در مرحله بعد  با .گرديد

 :صورت پذيرفت
   آن مسير در احداثي هاي سازه و رودخانه هندسي خصوصيات تعيين: الف
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 و مختلف بازگشت هايدوره در سيالب هايهيدروگراف تعيين :ب 
  آنها پيك دبي تعيين

   وجود درنظرگرفتن با حالت دو در گيرسيل هايپهنه نقشه تهيه :ج
   آنها از يك هر اثر مقايسه و آنها فرضي حذف ها،سازه

مورد مطالعه، پس از انجام به منظور تعيين مشخصات هندسي رودخانه 
مقطع عرضي اصلي تهيه و  130برداري در مجموع تعداد عمليات نقشه

در انتخاب مقاطع . برداشت گرديدوي رودخانه هاي واقع بر رزهابعاد سا
عرضي تالش گرديد كه مقاطع داراي فاصله مناسب از يكديگر و 

در . همچنين گستردگي الزم جهت پوشش پهنه سيالب را داشته باشند
ها نمايي از اين سازه) 2(و در شكل ها مشخصات اين سازه) 1(جدول 

   .ارائه شده است
 صحرايي، تمامي عمليات انجام با ابتدا مانينگ، ضريب ينتعي جهت

 اصلي بستر و ساحل چپ، راست در عرضي مقاطع و هابازه خصوصيات

 با سپس .گرديد برداري عكس آنها از و يادداشت جداگانه طور به رودخانه
 گياهي پوشش و بستر مواد وتغييرات مورفولوژيكي خصوصيات به توجه

 براي مختلف زبري ضرايب استفاده از روش كاون سواحل و با و رودخانه
  .)11(گرديد تعيين 055/0حدود دشتها  سيالب و 05/0حدود  اصلي كانال

 و مختلف بازگشت ايهدوره در سيل هايهيدروگراف تهيه منظور به
 به هيدرومتري باراجين ايستگاه تجهيز عدم دليل به آنها، پيك دبي تعيين

 واحد هيدروگراف تهيه و بارندگي آمارهاي از ادهاستف به اقدام ليمنوگراف
جهت . امريكا گرديد خاك سرويس حفاظت روش از استفاده با حوزه

 خصوصه برآورد دقيق پارامترهاي هيدرولوژيكي محدوده مطالعاتي ب
اي در برآورد ميزان و حجم آب در دسترس آبدهي كه نقش تعيين كننده
  هاي انتخاباوليه روي آمار ايستگاههاي در اختيار قرار مي دهد، بررسي

  

  
  باراجين هاي واقع بر روي رودخانهمشخصات سازه -1جدول

 تعداد دهانه  )متر(عرض  )متر(ارتفاع نوع سازه رديف
 موقعيت

y x 

85/4 بند آبخيزداري 1  15   4032556 420080 

62/0 پل 2  3/3  1 4032418 419920 

72/0 پل 3  5/6  1 4031702 419574 

16/1 پل 4  6 1 4031364 419541 

98/0 پل 5  5/1  1 4030970 419618 

45/3 پل 6  2 1 4029611 418625 

33/1 پل 7  5/4  1 4029463 418519 

61/4 پل 8  5/3  2 428624 418188 

32/4 بند آبخيزداري 9  20   4028309 418040 

26/3 بند آبخيزداري 10  7   4028015 417691 

81/3 ريبند آبخيزدا 11  22   4027913 417651 

45/4 بند آبخيزداري 12  13   4027770 417669 

31/4 بند آبخيزداري 13  20   4027286 417674 

09/2 پل 14  9 2 4026610 417245 

42/1 پل 15  75/12  1 402342 416962 

98/3 بند آبخيزداري 16  15   4026034 416679 

99/4 بند آبخيزداري 17  21   4025536 416341 

55/5 بند آبخيزداري 18  36   4025315 416132 

12/5 پل 19  3 1 4025103 415968 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 3ي شماره، 35جلد ، )ي علمي كشاورزيمجله(علوم و مهندسي آبياري 

 

41

هاي با آمار و اطالعات انجام شد و در نهايت پس از حذف ايستگاه ،شده
هاي منتخب برگزيده ايستگاه هيدرومتري به عنوان ايستگاه سهكم، 
  الموت رود،  ايستگاه آبسنجي باغ كاليه بر روي رودخانه. شدند

روي رودخانه محمودآباد مورد هاي باراجين و بهجت آباد بر ايستگاه
  .مطالعه قرار گرفتند

 

  
  

  
  

  
  

  
  هاي عرضي موجود در منطقه مورد مطالعهنمايي از سازه - 2شكل 
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  هاي هيدرومتري واقع در محدوده مورد مطالعهايستگاه - 2جدول 
)متر(ارتفاعرودخانهايستگاه  

كاليهباغ 1350 الموت رود 
1405 محمود آباد باراجين

1400 محمودآباد بهجت آباد
  

  دبي استخراج شده براي ايستگاه باراجين -3جدول
 دوره بازگشت )متر مكعب بر ثانيه(دبي

39/16 2 
46/32 5 
94/47 10 
52/74 25 
51/100 50 
84/132 100 
88/172 200 
49/240 500 

  
هاي هيدرومتري محدوده طرح مشخصات ايستگاه) 2( در جدول شماره
  .ارائه شده است

سال  40در ايستگاه باراجين طول دوره آماري بيش از  آمار مورد استفاده
. سال مي باشد 28كاليه و بهجت آباد نزديك به  هاي باغو در ايستگاه

هاي هاي بازسازي در ايستگاهدليل پرهيز از طوالني شدن تعداد ساله ب
از سال (سال  38ها هاي آماري پايه براي تمام ايستگاهاقص، طول سالن

ها در مواردي كه برخي از ايستگاه. انتخاب شد) 1387-88تا  1350- 51
هاي نياز به بازسازي آمار گم شده داشتند از روش همبستگي بين ايستگاه

م به الز. هاي داراي آمار ناقص استفاده به عمل آمده استمبنا و ايستگاه
توضيح است كه مقدار ضريب همبستگي به دست آمده در سطح اعتماد 

  در مرحله بعد ارتفاع رگبار طرح در  .باشددرصد قابل قبول مي 99
و در زمان تداومي برابر با زمان تمركز حوزه هاي مختلف بازگشت دوره

  ).8(برآورد گرديد
 خاك مقدار كهيدرولوژي هاي گروه و اراضي كاربري هاينقشه تلفيق با

 ارتفاع آنگاه .شد تعيين مورد مطالعه حوزه هر براي CNوزني  متوسط
 سرويس توسط منظور همين به كه روابطي از استفاده با مؤثر بارش

 تعيين براي .گرديد محاسبه است، شده ارائه امريكا خاك حفاظت
 حوزه براي تمركز زمان تعيين از پس نيز واحد هيدروگراف مختصات
 اوج دبي و اوج به رسيدن زمان ،كرپيچ معادله توسط العهمورد مط

  .)3شكل( گرديد برآورد واحد هيدروگراف
 زماني پايه بر( واحد هيدروگراف مختصات داشتن اختيار در با سرانجام
 معين، بازگشت هايدر دوره رواناب ارتفاع و )حوزه تمركز زمان معادل
 رواناب هيدروگراف و بضر واحد هيدروگراف ابعاد در رواناب ارتفاع

 براي رودخانه مورد مطالعه تعيين مختلف هاي بازگشتدوره در مستقيم
ساالنه، با استفاده از  ايلحظه حداكثر هايدبي سازي آماده از بعد .گرديد

هاي گامبل، پيرسون، لوگ پيرسون، نرمال، ، توزيعSMADAافزار نرم
هاي بازسازي ري بر دادهپارامت 3پارامتري و لوگ نرمال  2لوگ نرمال 

شده سيالب ساالنه هر ايستگاه برازش داده شد و مناسب ترين توزيع 
هاي استخراج دبي) 3(در جدول  .حاكم بر داده هاي سيل تعيين گرديد

  . شده براي ايستگاه باراجين ارائه شده است
   و رودخانه سازيشبيه منطقه، سازي مدل جهتدر اين تحقيق 

 جديدترين و اطالعات جغرافيايي سيستم امكانات از آبگرفتگي، سطوح
-HEC  هايهمنيز برنا و Arc GISافزاري  نرم بسته نسخه

GeoRASوSpatial Analyst  است گرديده استفاده.  
  

  سيل بندي پهنه انجام مراحل
تهيه شده براي  توپوگرافيهاي نقشهاز  با استفاده گام اوليندر      

هاي ارتفاعي در دو حالت با وجود سازهدل رقومي رودخانه اقدام به تهيه م
عرضي موجود در مسير و همچنين حالت طبيعي يعني بدون وجود سازه 

الحاقيه  توسط رودخانه هندسي سازي شبيه گام دومين .عرضي گرديد
HEC-GeoRAS طدر محي ARC GIS  هايو ايجاد فايل RAS 

 خط: شامل شده دايجا اطالعاتي هاياليه مرحله اين در. باشدمي
 خطوط جريان، جهت مركزي خط اصلي، كانال سواحل جريان، مركزي
 قابليت مدل اين. باشد مي اراضي كاربري اليه و عرضي مقاطع برش
 نيز را ذخيره مناطق و ياخاكريز گوره مانند نيز ديگر هاياليه سازيشبيه
  .باشد مي دارا
 نرم بسته به  GISمحيط  در شده توليد اطالعات انتقال سوم، گام

 اين به. باشدمي  ASCIIبا فرمت  متني فايل يك توسط  RASافزاري 
 مدل به شده ايجاد هاياليه اطالعات فايل اين از استفاده با كه ترتيب

 تكميل و نمودن باز چهارم، گام .گردندمي منتقل RAS هيدروليكي
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 اين در .باشد مي HEC-RASمحيط  در رودخانه هندسي مشخصات
 قبيل از رودخانه جريان هيدرولوژيكي و هيدروليكي مشخصات رحلهم

 مورد محدوده مرزي شرايط انرژي، افت ضرايب مسير، متقاطع هايسازه
 و مختلف بازگشت هايدوره با رودخانه دبي جريان، يمژر نوع مطالعه،
 مي وارد هيدروليكي مدل مانينگ به ضرايب و ) گوره(ساحلي هايديواره
  .شوند

 سرعت و عمق سطح، اين تحقيق پارامترهاي مختلف از جمله ارتفاع،در 
، 50، 25، 10، 5، 2هاي مقطع براي سيالب با دوره بازگشت هر در آب

 . ساله استخراج گرديد 500و  200، 100
 جرايا بعد مرحله نياز مورد هايداده تمامي تكميل و نمودن وارد از پس
 قابل صورتي در تنهاكه  باشدمي مالز نكته اين به توجه. باشدمي مدل

 تعريف مدل براي دقت با و كامل طور به اطالعات تمامي كه اجراست
 .باشد شده وارد  HEC-RAS مدل به و شده
 ARCافزار به نرم  HEC-RASافزار  نرم خروجي انتقال پنجم گام

GIS نتايج .باشدمي محيط اين در مختلف سيالبي هايپهنه نمايش و 
 به  ASCIIمتني  فايل قالب در HEC-RASمدل  از همدآ بدست
 سيستم شده از فرستاده فايل سپس و. شودمي فرستادهArc GIS محيط

 RAS محيط ترتيب بدين. گرددمي خواندن قابل Arc GISامكان 
 بازگشت هايدوره ازاي به گرفتگي آب سطح يعني تكميلي نتيجه نمايش
  .دنكمي فراهم را سيالبي دشت از مختلف

  
  نتايج و بحث

 در بسيال بنديپهنه هاينقشه تلفيق از استفاده بادر اين تحقيق      
   انجام و منطقه اراضي كاربري نقشه با مختلف بازگشت هايدوره

 كاربري نوع هر مساحت GIS افزار نرم محيط در الزم هايتحليل
 تنگرف نظر در با( مختلف حالت دو در و گير سيل هاي پهنه در اراضي
 هايدر جدول .)20( گرديد محاسبه )آنها حذف فرض با و هاسازه وجود

 25 دوره بازگشتپارامترهاي هيدروليكي براي نتايج مربوط به  )5(و ) 4(
گردد بدون در نظر گونه كه مشاهده ميهمان. ساله ارائه شده است

 13به ميزان عمق از ساله  25با دوره بازگشت گرفتن سازه  براي دبي 
نسبت به حالت با درصد  39/21به ميزان سطح كل پهنه سيل و  درصد

  . وجود سازه كاسته شده است
  نتايج حاصل از تركيب نقشه پهنه سيالب و ) 4( و) 3( هايدر شكل

ساله در دو حالت  25نقشه كاربري اراضي براي دبي با دوره بازگشت 
در  .اده شده استبدون در نظر گرفتن اثر سازه و  با اعمال سازه نشان د

  .اين نتايج به صورت كمي ارائه شده است) 7(و ) 6(هاي جدول
دهد كه پهنه سيالب در حالت با اعمال سازه بررسي نتايج فوق نشان مي

نظر به اينكه اغلب . بيشترين تأثير را بر روي كاربري مرتع داشته است
وم توجه دهد لذا لزهاي حاشيه رودخانه را كشاورزي تشكيل ميكاربري

به مديريت سيالب و كنترل آن به منظور جلوگيري از خسارات جبران 
الزم به ذكر است كليه اعداد . گرددناپذير بيش از پيش مشخص مي

  .استخراج شده است GISموجود در جداول فوق با استفاده از نرم افزار 
و  تواند اثر متفاوتي بر روي مساحتها مينظر به اينكه هر كدام از سازه

عمق پهنه سيل داشته باشد لذا در اين  تحقيق به بررسي اين موضوع 
دهد كه از ميان نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي. پرداخته شده است

و بند 18 اند بند شمارههايي كه بر روي رودخانه احداث شدهسازه
به ترتيب بيشترين اثر را بر روي سطح و عمق سيالب داشته 12شماره

  
  

  ساله 25الب با دوره بازگشت يدروليكي در حالت بدون اعمال سازه براي سيپارامترهاي ه حداكثر و حداقل -4جدول
  حداقل  حداكثر  پارامتر
  m(  34/3  39/1(عمق
  m/s(  04/5  24/3(سرعت

  87/0  92/0  عدد فرود
  

  
  ساله 25با دوره بازگشت  البيدروليكي در حالت با اعمال سازه براي سيپارامترهاي ه حداكثر و حداقل - 5جدول 

  حداقل  حداكثر  پارامتر
  m(  7/3  72/1(عمق
  m/s(  71/5  37/4 (سرعت

  1,07  94/0  عدد فرود
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  ساله در حالت بدون  اعمال سازه  25پهنه سيالب براي دبي با دوره بازگشت  - 3شكل

  

  
  سازهساله با در نظر گرفتن اثر  25پهنه سيالب براي دبي با دوره بازگشت  - 4شكل

  
  هاتأثير پهنه سيالب بر روي اراضي با توجه به نوع كاربري در حالت بدون در نظر گرفتن اثر سازه -6جدول

  درصد مساحت )هكتار(مساحت تحت تأثير كاربري اراضي
  74/0 37/0 اراضي ديم

  72/6 35/3 اراضي زراعي و باغي
  67/4 33/2 باغ و زراعت

  94/12 45/6 باغ
  64/11 80/5 بستر رودخانه

  32/24 12/12 درختان مثمر و غيرمثمر
  88/0 44/0 رخنمون سنگي
  76/1 88/0 زراعت آبي و ديم

  73/30 31/15 مرتع
  18/0 09/0 مسكوني
  37/5 68/2 ديم و مرتع

  100 82/49 جمع
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  هاسازه تأثير پهنه سيالب بر روي اراضي  با توجه به نوع كاربري در حالت با در نظر گرفتن اثر -7جدول
مساحت تحت تأثير كاربري اراضي

  )هكتار(
  درصد مساحت

  1 64/0 اراضي ديم
  96/8 68/5 اراضي زراعي و باغي

  83/5 70/3 باغ و زراعت
  40/12 86/7 باغ

  44/5 45/3 بستر رودخانه
  55/21 66/13 درختان مثمر و غيرمثمر

  7/0 45/0 رخنمون سنگي
  57/2 63/1 زراعت آبي و ديم

  54/33 26/21 تعمر
  67/0 43/0 مسكوني
  28/7 62/4 ديم و مرتع

  100 38/63 جمع
  

دهد از ميان تعداد نشان مي بررسي دقيق نتايج حاصل از تحقيق. است
سازه اثر مستقيم  14سازه احداث شده بر روي رودخانه مورد مطالعه تعداد 
نظور بررسي به م. اندبر روي  پهنه سيالب داشته و مابقي اثري نداشته

وضعيت نتايج حاصل از تحقيق و مطابقت با واقعيت بازديد ميداني از 
دهد هاي به عمل آمده نشان ميبررسي. منطقه مورد مطالعه به عمل آمد

اند در حال حاضر ايي كه بر روي پهنه سيالب اثر نداشتهاغلب سازه
كه اين  باشد، را ندارندكارآيي الزم كه همان كنترل سيالب و رسوب مي

ها و نيز موضوع عمدتاً به دليل عدم طراحي مناسب و اصولي اين سازه
  .باشدعدم جانمايي صحيح آنها مي

، )10( تحقيقات چيوحاصل از اين تحقيق با نتايج حاصل از  نتايج
نتيجه . مطابقت دارد) 6به نقل از (و صفري) 3(رادالليج، )14(ليم

سطح سيالب در صورت  ومشترك كليه اين تحقيقات افزايش عمق 
  وجود سازه در مسير رودخانه و همچنين كارآيي مناسب تركيب نرم 

  .باشدبندي سيالب رودخانه  ميدر پهنه GISو  HEC-RASهاي افزار
  

  گيرينتيجه
دهنده دقت باالي نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان •

ار افزاستفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي و ارتباط آن با نرم
هاي مهندسي رودخانه اليتدر فع HEC-RASهيدروليكي 

 .باشدمي
د بدون در نظر گرفتن سازه  براي دبي انتايج تحقيق نشان د •

درصد و سطح  13ساله از عمق به ميزان  25با دوره بازگشت 
درصد نسبت به حالت با  39/21كل پهنه سيل به ميزان 

 .وجود سازه كاسته شد

كه پهنه سيالب در حالت با اعمال د دابررسي نتايج نشان  •
نظر به . سازه بيشترين تأثير را بر روي كاربري مرتع داشت

هاي حاشيه رودخانه را كشاورزي تشكيل اينكه اغلب كاربري
دهد لذا لزوم توجه به مديريت سيالب و كنترل آن به مي

منظور جلوگيري از خسارات جبران ناپذير بيش از پيش 
  .گرددمشخص مي

 
احداث هر سازه بر روي  ددانشان ج حاصل از اين تحقيق نتاي •

نيز عمق سيل در دوره  و رودخانه موجب افزايش سطح
گردد و بديهي كه اين موضوع بر هاي مختلف ميبازگشت

هاي اطراف رودخانه موثر بوده و روي تأسيسات، و كاربري
لذا در هنگام ي نيز شده است هايموجب وارد آمدن خسارت

اصول مهندسي رودخانه و با لحاظ نمودن كليه ايد طراحي ب
شناسي و هاي توپوگرافي، زمينشرايط از جمله ويژگي

 .رعايت گرددهيدرولوژيكي حوزه مورد مطالعه، 
هاي ميداني از رودخانه در نتايج حاصل از اين تحقيق و بازديد •

هاي احداث مورد مطالعه مشاهده گرديد كه برخي از سازه
ظور كنترل سيالب و رسوب بوده، عمالً كارآيي شده كه به من

ها بايد گونه سازهدر خصوص طراحي اينالزم را ندارند لذا 
 .دقت گردد

  
  تشكر و قدرداني

دانند از شركت سهامي آب نويسندگان اين تحقيق در پايان بر خود الزم مي     
العات اي قزوين و همچنين شركت مهندسين مشاور افراز پيمايش كه اطمنطقه

تشكر و مورد نياز جهت انجام اين تحقيق را در اختيار ايشان قرار دادند، كمال 
  .قدرداني را داشته باشند
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