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 خالصه

و تلفات جاني زيادي شده است. براي اين سيالب يكي از بالهاي طبيعي مي باشد كه وقوع مكرر آن در ايران باعث بوجود آمدن خسارات مالي

مي منظور از روش و شدت جريان هنگام حركت موج سيالب در طول رودخانه استفاده ا شود. هاي رونديابي براي تخمين تراز آب ين تحقيق در

 معادالت كمك به جريان غيردائمي اي از رودخانه قره آغاج واقع در استان فارس، شهرستان خفر مورد مطالعه قرار گرفته است. خصوصيات بازه

 نرمردكارب امروزه گرفته شود. بهره عددي هاي روش از است الزم معادالت اين حل براي كلي شرايط در كه شوندم داده شرح جزئي ديفرانسيل

( نسخه ميان اين از باشد. مي متداول غيردائمي جريان سازي شبيه منظور به كامپيوتري افزارهاي براي MIKE11وHEC-RAS)4,1جديد نرم افزار

( HEC-RAS(4.1)انجام اين مطالعه انتخاب شده است. نتايج نشان داد كه در شرايط يكسان مدل  تر از باالm3/sec(0174/4سطح آب را به ميزان

 برآورد مي نمايد. MIKE11مدل 

. MIKE 11 ،HEC-RAS( 4.1)،سيالب رونديابي غيردائمي، جريان سيالب،كلمات كليدي:

 مقدمه.1

و سطح آب به صورت غيرمنتظره افزايش پيدا مي كند سيالب به عنوان مهمترين جريان غيردائمي به وضعيتي اطالق مي . گردد كه در آن جريان رودخانه

و ميزان خسارات ناشي از بروز اين پديده به دليل عوامل گوناگوني چون افزايش جمعيت، در سال و تعداد وقوع سيل هاي اخير افزايش شدت، حجم

و اقتصادي در سيالب و توسعه مناطق مسكوني و هوايي و نوسانات آب اجتماعي پذيري اقتصادي، ها، ميزان آسيب دشت تغيير كاربري اراضي، تغيير اقليم

و بين ازالمللي را نسبت به اين پديده افزايش داده است.و فيزيكي جامعه در سطح ملي ، از به طور مستقيم يا غيرمستقيم، جمعيت جهان بخش وسيعي

آن شده توليدو همچنين درآمدها دشت سيالبدر منابع طبيعي حياتيطريق منكنند.مي امرارمعاشها، در اثر استفاده از و به ظور كنترل سيل در رودخانه

و همچنين جهت حفاظت كنارهيا درياچه و بندها و نيز مقدار شدت جريان هاي رودخانههاي پشت سدها و حجم آب ها الزم است تا تغييرات ارتفاع

و خروجي به منطقه مورد نظر را در طول زمان سيل معين نمود كه اين عمل را رونديابي سيل مي د نامند ورودي بهو ر واقع مجموعه عملياتي است كه

مي وسيله آن  گردد. ها هيدروگراف جريان پايين دست توسط هيدروگراف جريان معلوم باالدست تعيين

 بهره برداري مديريت، سازي شبيه جهت ISIS , MIKE11 , STARS , SEFLOW, HECهمانند، زيادي افزارهاي نرم اخير هاي سال طي

بسته نرم افزار نموده پيدااي ويژه جايگاهما كشوردركهها افزار نرم ايناز يكي. است شده تهيهها رودخانه براي .........و رسوب كنترل،

MIKE11 باشد. مدلميآب كيفيتو انتشارو انتقال رسوب، انتقال هيدروديناميك، هيدرولوژي، هاي مدل شامل بسته اين باشدمي 

و قيمت بوده گران بسيار داردكه قبولي قابل نتايج رغم علي بودهآب سطح پروفيل محاسبهو سيالب مديريتبه مربوطكهآن هيدروديناميك

 باشد.مي خود خاص هاي پيچيدگي داراي

فرعي جهت مدل6از مدل اينكه باشدمي HEC-RASمدل دنيا سطحدر مطرح رودخانه مهندسي افزاري نرم هاي بسته ايناز ديگر يكي

 تغييراتو از مخازن برداري بهره يريتمدوها رودخانه ماهانه جريان سازي شبيه سدها، مخزن حجم جريان، هاي مشخصهت هيدرولوژيكي،محاسبا
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با]1[است شده تشكيل رسوبگذارياز ناشي رودخانه بستر شناسي ريخت در اجرا قابليتو مدل ايناز رايگان استفادهو دسترسي قابليتبه عنايت.

 ديگر هاي ويژگي سايرو مدل سازيو استفاده سادگي همچنينو خروجيو هاي ورودي داده گرافيكي نمايشو بندي جدولو windowsيط مح

.]2[بود خواهدآن براي مناسبي جايگزين گردد ارزيابي مناسب MIKE 11قيمتو گران پيچيده مدلبا مقايسهدر مدل اين نتايج درصورتي كه

(-سنت (1871ونانت )تالش نمود معادالت 1905) با فرضيات ساده كننده به حل تحليلي معادله ديفرانسيل جزيي جريان غيرماندگار پرداخت. ماسايو

) آب1912مذكور را به طريق گرافيكي حل نمايد. گرف از ) اولين كسي بود كه با استفاده از روش رونديابي سيل نحوه انتقال نمود يك سيالب را

به نقطه (اي ) به منظور رونديابي سيل در رودخانه ماسكينگام جهت اهداف نظامي ارتش اياالت متحده، با 1935نقطه ديگر بررسي كرد. مك كارتي

و دبي جريان خروجي،از اين دستگاه معادالت  و عوامل هيدروليكي ديگر شامل : دبي جريان ورودي فرض يك ارتباط خطي ميان ذخيره رودخانه

 بعدها ابتكار او به روش ماسكينگام معروف گرديد. استفاده نمود كه

و روش2 ها . مواد

 MIKE11افزار نرم

MIKE11 درو رسوب انتقال جريان، بعدييك سازسي شبيه براي دانمارك هيدروليك انستيتوي توسطكه است افزاري نرم بسته  كيفيت آب

 مناسبيو ابزار نوشته شخصي كامپيوترهاي توسط به كارگيري براي افزاري نرم بسته اين.است شده تهيه آبياري هاي شبكهوها رودخانه ها، خليج

.باشدمي سيالب كنترلو زهكشيو آبياري هاي شبكهاز برداري بهرهو مديريت طراحي، براي

: معادالتحل روش

دهد) ابتدا معادالتمي انجام غيردائمي حالتدررا دخانهرووها كانال شبكهدرآب سطح پروفيلبه مربوط محاسباتكه( هيدروديناميك مدل در

حل مختلفو زمان هاي طولدر نقاط شبكهيك برروي تفاضلي معادالت سپسو شده منقطع محدود تفاضالت روشبه ممنتومو پيوستگي

 . گردد مي
 انتخاب مي شوند.Qوhهاي گره)1( شكل مطابق منظور اين به

و شبك1شكل ه به طريق زيگزاك. كانال
درhنفاط واقعدر فوق نقاط. نمايدمي محاسبهراآب سطح تراز نقاط ايندر مختلف زماني هاي گامدر برنامهو بوده عمق هاي گره واقع در واقع

 نمايد. در اين صورت معرفيمقع هايهگر نيز شده معرفي مقاطع بين لزوم صورتدر تواندمي كننده استفادهو بوده عرضي مقاطع معرفي نقاط همان

درآندركه است هاييهگرQ نقاط نمايدمي محاسبهرا نظر مورد مقطعو نموده خطي درونيابي شده ارائه مقاطع بين برنامه  زماني گام هاي دبي

و در وسط دو نقطهQگردد. نقاطمي محاسبه مختلف همhتوسط خود برنامه  ديگر انتخاب مي شوند. مجاور

حل2( شكل ابوتاي نقطه6 الگوريتم توسطو شده نوشته تفاضلي معادالت فوق نقاط شبكهبه توجه با  . گرددمي)
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 اي ابوت نقطه6. الگوريتم2شكل

 حاكم: معادالت تفاضلي فرم

.شودمي استفاده زير صورتبهآن ديفرانسيلي فرماز پيوستگي معادله تفاضلي فرم تعيين منظور به

)1(+ b = qs
Q h
X t
∂ ∂
∂ ∂

 

 گردد.مي منقطع زير تقريبي صورتبه مركزي تفاضالت به وسيله فوق معادله مختلف هاي ترم
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2 jx∆=فاصله بين نقاط J-1 وJ+1 

اي ابوت براي حل معادله پيوستگي نقطه6. الگوريتم3شكل
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:مي شود حاصل زير كلي معادله جايگذاري، با

)5(1 1 1
1 1+ + =n n n

j J j j j j jQ h Qα β γ δ+ + +
− +

nدر گام هاي زمانيqوn، در گام هاي زمانيsbاز توابعي ازα،β،γدر اين معادله +  بستگي دارد. 1/2

 فرمبه توجهبا. گرددميحل معادالت شبكه هاي گره رويبر فوق الگوريتم مطابقو شده نوشته فرم نيز ممنتوم معادله تفاضلي ترتيب همين به

يك هرگام زماني يك زماني براي ترتيب اينبه گرددمي محاسبه مجاورآن دو نقطهاز استفادهبا گرههربه مربوطه پارامترهاي معادالت تفاضلي

كه آورد. تنها نكته دستبه گام زمانيآندررا نقطههردر جريان مشخصات توانميآنحلباكه شودمي حاصل قطري معادله دستگاه  بايستي اي

مييكبه مربوط جريان ازمشخصات فوق معادله ضرايب آوردن دستبه منظوربهكه است اين نمود دقت اينجا در و گام زماني استفاده  لذا گردد

و اتنهاي گره نقاطدر ديگر طرفاز شود. معرفي برنامهبه بايستي جريان مشخصات برنامه اجراي اوليه شرايط در  هاي شبكه نيز بايستي ابتدا

 ايندر جريان مشخصات. باشد معلوم جريان مشخصات

.]3[مشهورند مرزي شرايطبه نقطه

 HEC-RASافزار نرم

 به تحليل قادر افزار نرم اين.گيردمي قرار استفاده مورد وسيعي سطحدر امروزهو است شده وليدت١امريكا ارتش مهندسين انجمن توسط افزار نرم اين

دائمي، شبه جريان جريان غير دائمي، دائمي، جريان بعدييك سازي شبيهبه قادر همچنين است مختلطو بحراني زير، بحراني فوق هاي جريان

 نرم افزار اين توسط سيالبي دشت توسعهويخ باد،، زيرزمينيآب اثر هيدروليكي، سازه هاي واعان.استآب كيفيتو رسوبو فرسايش مطالعات

مي باشدكه نياز HEC-RAS 4.1افزار نرمبه تحقيق، اين انجام براي شد. عرضه 1995 سالدر افزار نرم اين نسخه اولين.باشندمي كردن قابل مدل

حل دسترسدرنصورت رايگابهو شده عرضه 2010سال در  محدود اختالف روش اساسبر HEC-RASدر غيردائمي جريان معادالت است.

اي چهار الگوي.است ضمني اي روش عنوانبهكه Preissmannضمني نقطه  هاي روش ترين مقبولو ترين موفقاز يكي شود،مي شناخته نيز٢جعبه

.]2[گيردمي قرار استفاده موردرنرم افزا ايندر است، محدود اختالف به روش معادالت حل

 . مطالعه موردي رودخانه قره آغاج بازه علي آباد خفر3

(در منطقه خانزنيان)، از كوه رودخانه قره خا آغاج در شمال غرب دشت كوار و مي نيكهاي انار، ارژن تا سرچشمه (از سرشاخه گيرد. طول اين رودخانه

د 125ورود به دشت كوار)  و آبكيلومتر بوده مي 1586ريزي به مساحت حدود اراي حوضه باشد. اين رودخانه پس از ورود به دشت كيلومترمربع

و در طول مسير خود ضمن زهكشي زمين هاي مجاور، اراضي كشاورزي را نيز مشروب كوار، از شمال غرب به سمت جنوب شرق حركت نموده

و ورود به دشت مي و پس از خروج از اين دشت در منطقه نمايد. رودخانه با خروج از دشت كوار خفر همچنان در همان مسير به حركت خود ادامه داده

و حكان با رودخانه شور جهرم تالقي قطب مي آباد و با نام رودخانه كارزين به سمت جنوب تحت تغيير مسير  رودخانه دهد. در طول مسير با الحاق نموده

ر هاي ميپرآب متعدد به آن سرانجام تحت نام در نمايد. رودخانه مند از جمله رودخانه ود مند به سمت جنوب شرق حركت و و مهم بوده هاي دائمي

مي 765كل مسير پيمايش خود با پيمودن  در كيلومتر از سرشاخه سرانجام در ناحيه دشت خورموج به خليج فارس كيلومتري78ريزد. شهرستان خفر

و در   قرار شمالي عرض29◦05′تا28◦40′و شرقي طول53◦30′تا52◦45′ي شيراز، در مختصات جغرافيايي كيلومتري جنوب شرق 115شمال جهرم

. باشدمي هكتار 5/6133 خفر دشت مساحت. است گرفته

�U.S.A.C.E (United states Army corps of engineering) 
�Box Scheme 
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 . رودخانه قره آغاج بازه علي آباد خفر4شكل

چند سيالب ديگر مورد بررسي قرار گرفتند كه فقط نتايج مربوط به يك متر مكعب در ثانيه به همراه 680سيالب مخرب در اين منطقه با دبي حداكثر

 سيالب شرح داده شده است. به منظور بررسي جريان غير دائمي به اطالعات زير نياز بود:

 رودخانه عرضي مقاطعو شكلو هندسه مشخصات-

 شبيه سازي انجام منظوربه باالدستدر سيالب جريان هاي هيدروگراف-

كيلومتر مي باشد كه هيدروگراف18محاسباتدر اين باره طول رودخانه صحت كنترل منظوربه محدوده دست پاييندر مشاهداتي دروگرافهي-

) و خروجي مشاهداتي سيالب به صورت شكل  ) مي باشد:5ورودي

و خروجي مشاهداتي5شكل  . هيدروگراف ورودي

و بحث4  . نتايج
جريان در دو نرم افزار در ايستگاه پايين دست بازه هيدروگراف خروجي محاسباتي به دست آمدند. درا شكال زيرمقادير محاسباتي پس از شبيه سازي

) نرم Fully Dynamicو روش HEC-RAS) هيدروگراف خروجي محاسباتي توسط نرم افزار6در برا بر مقادير مشاهداتي آمده است،در شكل

 آمده است: MIKEافزار 

 . هيدروگراف خروجي محاسباتي6شكل
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و خروجي مشاهداتي HEC-RASميزان تفاوت دبي در نتايج به دست آمده از نرم افزار.7شكل

) و خروجي مشاهداتي آمده است: MIKE) ميزان تفاوت دبي در نتايج به دست آمده از نرم افزار8در شكل

و خروجي مشاهداتي MIKEآمده از نرم افزار . ميزان تفاوت دبي در نتايج به دست8شكل

 گيري . نتيجه5

به عنوان يك نرم افزار رايگان، از نظر دقت نه تنها HEC-RASشود كه نتايج نرم افزار با توجه به نتايج به دست آمده از دو نرم افزار مشاهده مي

مي نتايج نزديك به واقعيتندارد بلكه از لحاظ دقت MIKE11اي با نرم افزار تفاوت قابل مالحظه نتايج دو نرم افزار در از آنجايي دهد. تري ارائه

و انطباق خيلي خوبي دارند، مي  سازي مطالعه موردي به درستي انجام شده است. توان گفت كه شبيه شرايط يكسان شبيه سازي با هم نزديكي

 . مراجع6

وابسته به وزارت–(مركز تحقيقات آب HEC-RASكامپيوتري مدلاز استفاده اهنمايربراي مقدمه، حسين منش شريفي، منصور . ابوالقاسمي1

و برق-نيرو ,2آرشيو گروه مهندسي آب)ص–سازمان آب

 دانشگاه جهاد دانشگاهي، انتشاراتHEC-RASرودخانه تحليل سيستم،1381، اله عطا– جيالني نجفي، آرش– اميدوار، سعيد– فرد . جبلي2

,2ص، ميركبيرا صنعتي

3. Allam, M.N., 1990. Case study evaluation of geomorphologic rainfall-runoff model, incorporating linear 
infiltration expression. Hydrological, Processes: 71-84. 

4. Chaudhry,M.H.,"Open Channel Flow,",Prentice-Hall Inc.New Jersey,2008  . 
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5. Henderson,F.,Open Channel Flow,Mac Millan,London,1966  . 

 ,1387،مشهد،دانشگاه امام رضا(ع)،"هيدروليك كانالهاي باز"ابريشمي.ج،.6

)ع، . عبدالهي،7 بين سمينار هفتمين مقاالت مجموعه"رودخانه، بسترو حريمحد تعييندر MIKE11و HEC-RASمدل مقايسه"، ( 1385

.ماه بهمن ايران، اهواز، چمران، شهيد دانشگاه رودخانه،سيمهند المللي

8. MIKE11,User Manual , Version 2005. 

9. HEC-RAS , User Manual , Version 4.1,Beta. 
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