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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  آن مرفولوژيكي تغييرات تاثير تحت اهواز– مالثاني بازه در كارون رودخانه هايسيالب سازي شبيه
  
   عليعلي محمد آخوندو  محسن پوررضا بيلندي

  ) Mohsen9010@yahoo.com( دانشجوي دكتري هيدرولوژي دانشگاه شهيد چمران اهواز  -1
  اهواز دانشگاه شهيد چمران, دانشيار دانشكده مهندسي علوم آب  -2

 
  چكيده

 اثرعوامل بر بتدريج و ساليان طول در تغييرات اين .باشد مي اجتناب قابل غير اي پديده ها رودخانه در مرفولوژيكي تغييرات
 كلي صورت دو عمدتًا به مورفولوژيكي تغييرات .دهند مي رخ بشري هايدخالت اثر بر شونده تشديد و ناگهاني بصورت يا و طبيعي
  .است رودخانه رسوبگذاري در يا و فرسايش روند بيانگر كه دهد مي رخ آنها در رسوبگذاري يا و بستر و نارهك تخريب

 در آب تراز سطح هايرسم نيمرخ و جريان سازي شبيه اقدام به HEC-RASهيدروليكي  مدل از استفاده تحقيق با اين در 
 نتايج .گرديد كيلومتر در رودخانه كارون 60اهواز به طول تقريبي - مالثاني ساله براي بازه 200 تا 2 هايبازگشت دوره با هاي سيالب
كيلومتري باالدست و نزديك به ايستگاه  20فاصله (اهواز – مالثاني ايستگاه ميان اي رودخانه در بازه رسوبگذاري تاثير تحت داد نشان
 دهنده نشان موضوع اين. است يافته گذشته افزايش به تنسب مختلف بازگشتهاي دوره با هاي دبي در آب پروفيل سطح تراز )اهواز
 يكسان بازگشت دوره با سيل براي سال هر در آب رقوم سطح آمدن باال با نتيجه در. باشد مي رودخانه در آبگذري ظرفيت كاهش
  .باشد مي رودخانه اطراف در ساكنين براي تهديدي جدي كه گردد مي وسيعتر رودخانه اطراف سيالبي پهنه
  HEC –RASجريان،  سازي شبيه سيالب، مورفولوژي، كارون، رودخانه: كليدي هاي اژهو
  

  مقدمه
 ساله هر كه اي رودخانه عنوان به كارون اينكه به توجه با و كشور حياتي چرخه در آن نقش و اهميت دليل به كارون رودخانه

  . دارند قرار آن مسير در مزارع آبياري جهت كه مستحدثاتي و تاسيسات و يابد مي جريان آن در آب قابل توجهي احجام
در اين مطالعه نيز با پرداختن به تغييرات وقوع سيالب در رودخانه كارون و خطرات ناشي از آن در پايين دست مالثاني و منطقه 

شاهده تفاوت رقوم گردد، به طوري كه مشهري اهواز ، اهميت مديريت و مهندسي رودخانه در كارون بزرگ بيش از پيش نمايان مي
دهد هاي يكسان در منطقه عمومي اهواز نشان ميهاي سنوات قبل با زمان حال به ازاء آبدهيتراز آب رودخانه كارون ناشي از سيالب

گذاري وايجاد تواند به صورت طبيعي در اثر رسوباين تغييرات مي. كه مورفولوژي رودخانه احتماالً دچار دگرگوني گرديده است
  .هاي ساماندهي با طول مكاني كوتاه باشد، يا مصنوعي و متاثر از طرحجزاير

هاي مختلف بوده است بدليل طبيعت هاي طبيعي از جمله سيالب همواره يكي از موضوعات مورد توجه بشر از ديدگاهپديده
ي تالش فراواني در جهت مخرب اين پديده نظير فرسايش خاك، استغراق اراضي كشاورزي، نابودي مستحدثات روستايي و شهر

هاي مختلف پيدايش و ابعاد محتمل آن به عمل آمده كه با بررسي مورفولوژيكي رودخانه و تأثير آن به عنوان يكي از شناخت زمينه
  .)1378دماوندي نژاد منفرد،  (باشدعوامل دخيل در پديده سيالب در حوزه كارون مورد توجه مي
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

ها با استفاده از يقي با عنوان تأثير عالئم تغييرات مورفولوژيكي رودخانه كارون بر سيالبدر تحق )1385(آخوندعلي و همكاران
و باال آمدن بستر رودخانه كارون را در اين بازه تأييد ) Aggradation(هاي اهواز و فارسيات، روند رسوبگذاريآمار آبسنجي ايستگاه

  .كردند
هاي انساني را از جمله داليل پاياب زنجانرود تأثير عوامل طبيعي و دخالت، با بررسي تغييرات مورفولوژي )1381(داورپناه

  .داردها و برهم زدن تعادل موجود در آنها بيان ميفرسايش بستر و سواحل در رودخانه
كيلومتر از  10بيني و تعيين حد اراضي مطلوب در طول را براي پيش HEC – RASمدل  ،(1988)جانسون و همكارانش

، در مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه تگزاس اقدام (1998)اريك كريستوفر تيت . گريول در آمريكا بكار بردند –ويومينگ رودخانه 
 2در شهر آستين  1به منظور مطالعات حريم بستر رودخانه والركريك Arcviewو  HEC – RASبه انجام يك مطالعه جهت تلفيق 

به دست آوردند و سپس  HEC – RASهاي مختلف را با استفاده از مدل اي با دوره بازگشتهآنها ابتدا پهنه سيالب. آمريكا نمودند
  .هاي موجود پهنه سيالب را تخمين زدندبا استفاده از نقشه

و همچنين تأثير سيالب ) اين مطلب كه آيا مورفولوژي رودخانه تغييري داشته است يا خير(به منظور رسيدن به اهداف اين تحقيق 
كه به منظور  79گيري شده در سال هاي مختلف بر روي مورفولوژي رودخانه كارون با استفاده از مقاطع اندازهدوره برگشتهاي با 
  .سازي شدهاي ساماندهي كارون انجام شده است، جريان در اين رودخانه شبيهطرح

 
  روشها و مواد
  مواد و داده هاي مورد نياز) الف

 هندسي هاي داده -1
مقطع  64در طول اين بازه از . گرفت قرار استفاده مورد است، گرديده برداشت مسير اين در 79 سال در كه رودخانه عرضي مقاطع

  .باشد، ايستگاه مالثاني مي112، ايستگاه اهواز و مقطع شماره 49مقطع شماره . عرضي موجود استفاده گرديد
  3اشل –هاي دبي داده -2

. باشنداشل مي –ها روابط و جداول دبي رها جهت تعيين تغييرات شرايط هيدروليكي در رودخانهترين ابزايكي از بهترين و موثق
  .شودبيان مي) 1(اشل به صورت معادله –رابطه دبي 

Q=C(H-H0)β=Ch β          )۱(  

به وسيله يك  β وH0،cارتفاع باالي سطح آب در رقوم  Q=0 ،hاشل متناظر Q ،H0اشل متناظر دبي Hدبي جريان،  Qكه در آن 
آيد از طرفي اين معادله با روابط به صورت خطي در مي) 1(با تبديل لگاريتمي، معادله . گردداشل برآورد مي –رابطه نمايي دبي 

  .باشدمي) 2(هاي عريض به صورت معادله رابطه مانينگ براي آبراهه. مقاومت جريان مانند مانينگ و شزي همخواني دارد

2
1

3
51 SAY

n
Q =            )۲(  

  .هاي مختلف آماري در دو ايستگاه باالدست و پايين دست بازه مورد استفاده قرار گرفتاشل مربوط به سال - هاي دبي داده

                                                 
1- Waller Creek 

2- Austin 

3 -Rating Curve 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
  انتخاب مقادير ضرايب مقاومت جريان -3

ر تراز سطح آب و سرعت جريان باشد و نقش مؤثري دنظر به اينكه مقاومت جريان، پارامتر عمده افت انرژي در رودخانه ها مي
اصوالً اين . اي برخوردار استتعيين مناسب اين ضريب كه معرف شرايط واقعي رودخانه باشد از اهميت ويژه. در هر مقطع دارد

گردد كه كاربردي ترين آنها براي رودخانه در حال حاضر ضريب وايسباخ بيان مي –ضريب به صورت مانينگ، شزي و دارسي 
  .باشدمي) n(مانينگ 

  

  4هاي جريانداده -4
بايست با تجزيه و لذا مي. باشندمي) ايستگاه هيدرومتري مالثاني(هاي ورودي به بازه در مرز باالدستهاي جريان شامل دبيداده

قل خطاي هاي ايستگاه مالثاني بر اساس روشهاي متداول و انتخاب مناسب ترين توزيع آماري با حدااحتمالي داده –تحليل آماري 
سپس نتايج جهت شبيه . بيني نمودسال پيش 200تا  2هاي برگشت استاندارد، حداكثر دبي رودخانه در محل اين ايستگاه را براي دوره

به مدل معرفي تا اثرات مورفولوژيكي بر پروفيل سطح آب در طول ) 82-83(و ) 79-80(سازي جريان در مقاطع رودخانه در دو سال
  .رسي و مشاهده گرددبازه مطالعاتي بر

  

  شرايط مرزي در تحليل جريان ماندگار -5
، اگر تحليل جريان زير HEC-RASبه طور كلي در مدل .باشدوجود شرايط مرزي در مدل به منظور انجام محاسبات ضروري مي

شرايط مرزي در باالدست دست و چنانچه تحليل جريان فوق بحراني مد نظر باشد، بحراني مدنظر باشد، فقط شرايط مرزي در پايين
دست براي مدل در محاسبات رژيم جريان مختلط، هم بايد شرايط مرزي در باالدست و هم در پايين. مورد نياز و ضروري خواهد بود

   (U.S. Army crops of engineerins,2001)معرفي گردد
توان از تحليل ، مي)داشتن اعداد فرود كمتر از يك(بحراني بودن جريان در بازه مورد مطالعه از رودخانه كارونبا توجه به زير

هر چند . باشدمي) ايستگاه اهواز(دست بازهافزار استفاده كرد، كه نيازمند وارد كردن شرايط مرزي در پايينبحراني در نرمجريان زير
كه مستلزم وارد كردن شرايط مرزي در  توان از تحليل جريان مختلط نيز استفاده نمودبراي اطمينان بيشتر از نوع جريان رودخانه مي

  .باشددست بازه ميدست و پايينباال
  

  معادالت حاكم و مباني محاسبات مدل در تحليل جريان ماندگار -6
حل اين معادله با روش تكرار . شوددر جريان دائم، پروفيل سطح آب از يك مقطع به مقطع ديگر با حل معادله انرژي محاسبه مي

هاي معادله انرژي در مؤلفه. باشدمي) 3(معادله انرژي در اين مدل به صورت رابطه . گيردشود، انجام ميدارد ناميده ميكه روش استان
  .اندنشان داده شده) 1(شكل شماره

  

                                                 
4- Flow Data 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
  هاي معادله انرژي در جريان دائميمؤلفه -1شكل

  

eh
g

ZY
g

ZY +++=++
22

2
11

11

2
22

22
νανα        )3(  

  :كه در آن

Y1,Y2 :2(و ) 1(طع عمق آب در مقا.(  
Z1,Z2 : 2(و ) 1(تراز كف رودخانه در مقاطع.(  
V1,V2 : 2(و ) 1(سرعت متوسط در مقاطع.(  

α 1, α   ).2(و ) 1(ضرايب وزني سرعت مقاطع : 2
g :شتاب جاذبه.  

he :باشدافت انرژي مي.  
معادله افت انرژي به صورت رابطه . باشدهاي اصطكاك و انبساط و انقباض مقطع ميي در بين دو مقطع، ناشي از افتافت انرژ

  .باشدمي) 4(

gg
CLSh fe 22

2
11

2
22 νανα
−+=          )۴(  

  :كه در آن
L :طول بازه.  
Sf :شيب اصطكاك بين دو مقطع.  
C :باشدضريب افت انبساط و انقباض مقطع مي.  
  م كارروش انجا)ب

بـه  ) ايسـتگاه مالثـاني  (هاي مختلف بازگشت آن در ايستگاه باالدست بـازه در ابتدا به منظور تحليل آناليز فراواني سيالب و تعيين دوره
باشـد كـه   انتخاب ايستگاه مالثاني در اين فرآيند بدين علـت مـي  . بهره گرفته شد SMADAو  HYFAافزار طور همزمان از دو نرم

. ، نيازمند اسـت )باشددر اين تحقيق ايستگاه مالثاني مي(براي اجرا شدن به مقادير دبي جريان در باالدست بازه HEC-RASافزار نرم
 تـوان پروفيـل سـطح آب را در   هاي مورد نياز ميو شرايط جريان ماندگار و وارد كردن داده Hec–RASسپس با استفاده از نرم افزار
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

تـوان بـه همـين طريـق     سال را هـم مـي   200تا  2هاي ي سطح آب براي دبي با دوره برگشتهاپروفيل. ي مورد نظر بدست آوردبازه
  .بدست آورد

  

 گيري نتيجه

  تحليل آناليز فراواني سيالب -الف
 SMADAو  HYFAافزار هاي مختلف بازگشت دبي به طور همزمان از دو نرمبه منظور تحليل آناليز فراواني سيالب و تعيين دوره

 مـرز باالدسـت در بـازه   (سال در ايستگاه مالثاني 36هاي حداكثر سيالب ساالنه براي ها براي اين دو مدل دادهورودي. دبهره گرفته ش

  .ها به كار گرفته شدبه منظور يافتن بهترين برازش داده ٦و ممنتم ٥همچنين دو روش حداكثر درستنمايي. باشدمي) مورد مطالعه
هاي به عنوان بهترين الگو از توزيع IIIپيرسون تيپ  –دهد كه توزيع لوگ نشان مي) 1(جدولها در نتايج حاصل از آناليز داده

  .ها برازش داشته و نتايج حاصل از آن مبناي كار قرار گرفته كه در جدول نيز با رنگ متفاوت نشان داده شده استآماري بر داده
  

  هاي مختلف آماريمقايسه توزيع -1جدول
mean square relative deviation mean relative deviation روش برازش  توزيع آماري 

217/18 11/28 حداكثر درستنمايي 
217/18 11/28  گشتاور
71/87 6/45 حداكثر درستنمايي 
71/87 6/45  گشتاور

~ ~ حداكثر درستنمايي 
77/39 7/44  گشتاور
58/12 6/26 حداكثر درستنمايي 
53/39 6/11  گشتاور

~ ~ حداكثر درستنمايي 
60/41 6/65  گشتاور

~ ~ حداكثر درستنمايي 
50/92 5/56  گشتاور
59/71 6/05 حداكثر درستنمايي 
60/87 6/2  گشتاور

III  توزيع پيرسون تيپ

III توزيع لوگ پيرسون تيپ

توزيع گمبل

توزيع نرمال 

توزيع لوگ - نرمال 2 پارامتري 

توزيع لوگ - نرمال 3 پارامتري 

توزيع گاما 2 پارامتري 

 
 
 

  
  
  
  
  
  

                                                 
5- Maximum Likelihood 
6- Moment 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  )دبي به متر مكعب(سيالب رودخانه كارون، ايستگاه مالثانيتحليل  -2جدول
دوره بازگشت(سال )

500 200 100 50 25 20 10 5 3 2 روش برازش توزيع آماري
6157 5797 5500 5176 4815 4689 4257 3733 3245 2732 حداكثر درستنمايي 
6157 5797 5500 5176 4815 4689 4257 3733 3245 2732  گشتاور
8313 7329 6605 5896 5196 4972 4273 3557 2997 2505 حداكثر درستنمايي 
8313 7329 6605 5896 5196 4972 4273 3557 2997 2505  گشتاور
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ حداكثر درستنمايي 

7148 6534 6056 5562 5043 4870 4303 3671 3130 2611  گشتاور
7309 6652 6141 5613 5062 4879 4283 3629 3082 2570 حداكثر درستنمايي 
7445 6765 6236 5691 5123 4933 4320 3647 3086 2563  گشتاور
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ حداكثر درستنمايي 

7276 6641 6145 5629 5089 4908 4317 3663 3108 2584  گشتاور
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ حداكثر درستنمايي 

8531 7534 6795 6065 5339 5105 4374 3619 3027 2504  گشتاور
7916 7069 6428 5784 5135 4924 4260 3568 3017 2522 حداكثر درستنمايي 
7962 7110 6465 5817 5164 4952 4284 3588 3034 2536  گشتاور

III    توزيع پيرسون تيپ

III     توزيع لوگ پيرسون تيپ

توزيع گمبل 

توزيع نرمال 

توزيع لوگ   - نرمال2 پارامتري 

توزيع لوگ   - نرمال3 پارامتري 

توزيع گاما 2 پارامتري 

  
  

  تعيين ضرايب زبري مانينگ و واسنجي مدل -ب
با مقايسه رقوم . هاي مشخص اجرا نمودبه منظور واسنجي اين ضرايب، بايستي پس از انتخاب ضرايب اوليه، مدل را به ازاي دبي

دست يعني مالثاني و رقوم محاسباتي حاصل از نتايج مدل، به تغيير ضريب زبري با اشل در ايستگاه باالمشاهداتي اشل از جداول دبي
اشل مشاهداتي و محاسباتي در هاي دبيروش سعي و خطا پرداخته شد، به نحوي كه بهترين برازش وكمترين اختالف بين منحني

  .انه ديده شدو به ترتيب براي كانال اصلي وسيالب دشت هاي اطراف رودخ. 033/0و. 03/0اعداد 
  

  هاي هيدرومتريايستگاه -ج
دست بازه مورد مطالعه از رودخانه كارون هاي دو ايستگاه مالثاني و اهواز به عنوان مرزهاي باالدست و پاييندر اين تحقيق از داده

ده از جداول آبسنجي در اشل با استفا –هاي دبي به منظور بررسي تغييرات مورفولوژيكي اقدام به ترسيم منحني. بزرگ استفاده شد
و ) 79-80(، )71-72(، )47-48(سال 4اين جدول براي ايستگاه اهواز، براي مدت . هاي هيدرومتري مالثاني و اهواز گرديدايستگاه

اشل رودخانه كارون در ايستگاه اهواز  –هاي دبي نشان دهنده منحني) 3(اشل و شكل–شامل دبي) 2(جدول. رسم گرديد) 82-83(
 .باشدت مذكور ميبراي مد
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  83تا  47وضعيت تغيير آبدهي كارون در مقطع اهواز از سال - 3جدول
6.7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 رقوم اشل(متر)

6766 6310 5300 4430 3662 3010 2450 1948 1529 1156 840 560 328 47-48
5250 4960 4280 3660 3095 2580 2125 1725 1365 1050 765 515 303 71-72
4464 4253 3751 3280 2839 2425 2044 1694 1366 1060 780 520 300 79-80
3678 3546 3221 2899 2582 2270 1963 1662 1367 1081 804 538 289 82-83

مقادير تفاوت دبي
456 1010 870 768 652 560 502 419 373 316 280 232 ~ 47-48
290 680 620 565 515 455 400 360 315 285 250 212 ~ 71-72
211 502.5 471 441 414 381 351 328 306 280 260 220 ~ 79-80
132 325 322 317 312 307 301 295 286 277 266 249 ~ 82-83

سال

سال

  
  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 1 2 3 4 5 6 7 8
اشل(متر)

 (C
M

S  )
بي
د

سال 47-48

سال 71-72

سال79-80

سال 82-83

  
  اشل رودخانه كارون در ايستگاه اهواز –هاي دبي منحني -2شكل

 
  تغييرات مورفولوژيكي و اثرات آن بر پروفيل سطح آب رودخانه كارون -د

اشل  –ه بر پروفيل سطح آب ابتدا مقاطع عرضي به مدل معرفي و سپس مقادير دبي به منظور بررسي اثرات باالآمدگي كف رودخان
 82و  79هاي اين مقادير به صورت جداگانه براي سال. دست بازه مطالعاتي اعمال گرديددر ايستگاه اهواز به عنوان شرايط مرزي پايين

كه رقوم ) 3(نتايج حاصل از اجراي مدل در شكل. ا گرديدسال اجر 200تا  2هاي وارد مدل و سپس به ازاي دبي با دوره بازگشت
دهد، ارائه شده را نشان مي 82و  79هاي مختلف در مقطع ايستگاه اهواز و براي دو سال آبي سطح آب براي سيل با دوره بازگشت

 .شوندعمودي است، محاسبه مي ها در دو انتهاي مقطع در مدلالزم به ذكر است كه مقادير تراز سطح آب با فرض اينكه ديواره. است
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
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تراز سطح آب ( سال 83-82) متر

تراز سطح آب( سال 80-79) متر

  
  سال در مقطع اهواز 200تا  2هاي هاي با دوره بازگشتبراي سيالب 82و  79مقايسه رقوم سطح آب در دو سال آبي  -3شكل

  
  .دهندمقايسه رقوم سطح آب در مقاطع واقع در بازه مورد مطالعه از رودخانه كارون را نشان مي) 7(تا) 4(نمودارهاي شماره
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 )سال 2دوره بازگشت ( 82و  79پروفيل سطح آب در ايستگاه اهواز در دو سال  -4كلش
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  )سال 3دوره بازگشت ( 82و  79پروفيل سطح آب در ايستگاه اهواز در دو سال  -5شكل

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
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  )سال 5دوره بازگشت( 82و  79پروفيل سطح آب در ايستگاه اهواز در دو سال  -6شكل
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  )سال 10دوره بازگشت ( 82و  79ستگاه اهواز در دو سال پروفيل سطح آب در اي -7شكل

  
  بحث و نتيجه گيري -5

اشل در ايستگاه هيدرومتري اهواز، به ازاي يك اشل ثابت  –هاي دبي دهد منحنينشان مي) 2(همان طور كه شكل  -1
دهند كه بازاء يك دبي ثابت ادير نشان ميبه بيان ديگر اين مق. گرددو در طول زمان از مقدار دبي رودخانه كاسته مي) h=4m(مانند

 .سطح تراز آب باال آمده و گنجايش مقطع براي دبي يكسان كاهش يافته است

-اشل در ايستگاه هيدرومتري مالثاني، به ازاي يك اشل ثابت مقدار تغييرات نوساني ناچيزي را نشان مي –هاي دبي منحني -2

  .اشل ثابت در نظر گرفت–يك منحني دبي تواندر واقع براي اين ايستگاه مي. دهند
دهد، ميزان كه ميزان كاهش گذردهي جريان با زمان در ايستگاه هيدرومتري اهواز را نشان مي) 3(با توجه به جدول شماره -3

 5/3اي اشل به عنوان مثال بر. به شدت كاهش يافته است 80، 72، 48هاي متر طي سال 7تا  1هاي آبگذري آبراهه كارون به ازاي اشل
اين نتايج بيانگر كاهش ظرفيت . اندبدست آمده 964و  1662، 1725، 1948هاي دبي 83و  80، 72، 48هاي متر و به ترتيب براي سال

باشد كه اثرات خود را به هاي قبل تا كنون مي-در عبور جريان يكسان از سال) در حوالي باالدست ايستگاه هيدرومتري اهواز(رودخانه
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
نعلوم و مهندسي آبخيزداري ايرا  

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

-دهد كه اين هشداري است در جهت افزايش سيلعت بخشيدن به پهنه سيالبي در دبي با دوره بازگشت يكسان نشان ميصورت وس

 .خيزي در منطقه

سال در  200تا  2هاي با دوره برگشت دهد كه پروفيل سطح آب بازاء دبينشان مي HEC - RASنتايج حاصل از اجراي مدل 
تا ) 4(شكل هاي [كيلومتر طول رودخانه در بازه مطالعاتي  63بطوريكه اثرات آن در . رفته است هاي اخير، باالصورت وقوع براي سال

هاي سطح آب به خوبي بيانگر تغييرات مورفولوژيكي رودخانه در جهت باالآمدن اختالف تراز نيمرخ. باشدبه خوبي مشهود مي ])7(
انتقال مجراي رودخانه كاهش يافته و در نتيجه پهنه سيالبي در حاشيه اين موضوع حاكي ازآنست كه قدرت . باشندبستر رودخانه مي

  .هاي اخير افزايش يافته استهاي يكسان براي سالرودخانه بازاء دبي با دوره بازگشت
  

  تقدير و تشكر-6
ياري و زهكشي در پايان الزم مي دانيم سپاسگزاري خود را از همكاري صميمانه دفتر تحقيقات و استانداردهاي شبكه هاي آب

  .سازمان آب و برق خوزستان ابراز داريم
  

  منابع و مĤخذ -7
هابا استفاده از آمار تاثير عالئم تغييرات مرفولوژي رودخانه كارون بر سيالب)1385(و ظهرابي، ن . ، عبدويس، س.م. علي، عآخوند -1

برداري بهينـه از منـابع   اي بهره، اولين همايش منطقه)ارسياتف-رودخانه كارون، بازه اهواز: مطالعه موردي(هاي موجودآبسنجي ايستگاه
  .رود، شهركردهاي كارون و زايندهآب حوضه

  .هاي حوزه مياني كارون، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمرانتحليل سيالب) 1378(، .دماوندي نژاد منفرد، ا -2
ساله، ششمين سمينار بين المللـي   35ب زنجانرود و عوامل موثر در آن در يك دوره تغييرات مورفولوزيكي پايا) 1381(داورپناه،غ، -3

 .مهندسي رودخانه
4- Jenson, S. K. and J. O. Domingue, (1988) Extracting Topographic Structure from Digital 
Elevation Data for Geographic Information System Analysis, Photogrammetric Engineering and 
Remote Sensing, 54(11): 1593-1600. 
5- Tate, E. C. (1998) Floodplain Mapping Using HEC – RAS And Arcview GIS. Master Thesis. 
Department Of Civil Engineering. University of Texas at Austin. 137 P. 
6- U.S. Army crops of engineerins. (2001),HEC-RAS Reference Manual , Water Resources Support 
center Crops of Engineers. 
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