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 و سيستم اطالعات جغرافيايي HEC-RASساماندهي رودخانه دره رود با استفاده از مدل 
 

  4بهرام صاحبقرانيو  3علي اطاعت ،2محمد شهبازي بيله سوار، 1*سعيد حبيبي آالگوز

 بوالق تبريزشركت مهندسين مشاور آذرمهندسي رودخانه، كارشناس ارشد  -4و 3 ،2، 1

 (sayid.habibi@gmail.com) 
 

 

 خالصه

در  به حاشیه رودخانه ايجاد خسارات باعثنیز به نوبه خود كه اين تغییرات  در بستر رودخانه شده ییراتتغموجب ايجاد  یرانسانيغعوامل انساني و 

خانه و به حفاظت از بستر طبیعي رود منظوربهساماندهي مطالعات مهندسي رودخانه در بخش از اينروی  .گرددمي مختلف هاییالبسزمان حدوث 

از مدل  یریگبهرهرودخانه و با  101111 توپوگرافي یهانقشهاين مطالعه با استفاده از  در حداقل رساندن خسارات ناشي از تغییرات ضروری است.

ندهي بررسي خصوصیات هیدرولیكي جريان در دو حالت قبل و بعد از سامانسبت به و سیستم اطالعات جغرافیايي  HEC-RASجريان  سازیهشب

سازه گوره رودخانه، رودخانه در هر دو ساحل  هایيوارهدبرای حفاظت و مصالح در دسترس  موردمطالعهبا توجه به شرايط منطقه . اقدام گرديد

صوصیات متری، خ 01عرض تعادل با در نظر گرفتن ساماندهي رودخانه در  شد. نتايج اين مطالعات نشان داد،)دايك خاكي( در نظر گرفته 

متری موجب  01 تعادل عرض بهساله  5پهنه سیالبي  ازكاهش عرض رودخانه از طرفي . نخواهد داشتمحسوسي  تغییراتولیكي رودخانه هیدر

 .گرددميرودخانه  غیرفعالهكتار از اراضي بستر  021حفاظت بیش از 

 

 ودخانه دره رودر، Arc GIS، سيستم اطالعات جغرافيايي HEC-RASساماندهي رودخانه، مدل كلمات كليدي: 
 

 

 مقدمه .1
 

 ازجمله. شودمي ناپذيریجبرانو ساير موجودات است ولي اين منبع حیات بعضاً باعث نابودی و وارد شدن خسارات  هاانسانآب منبع اصلي حیات برای 

 هاانسانولـوژی رودخانه و حتي نابودی به از دست دادن خاك حاصلخیز، تخريب اراضي زراعي و مناطق مـسكوني، تغییـرات مورف توانمياين خسارات 

 سازیشبیهاشاره كرد. شناخت رفتاری رودخانه و اقدامات مهندسي بجا، همواره دغدغه مهندسین درگیر در ايـن رشـته بوده است و به ابزاری جهت 

كه طرح با  شودميمهندسي غالباً باعث  هایتقضاوچنین ابزاری  كارگیریبه. در صورت عدم وجود و اندبودهدر رودخانه نیازمند  موردنظرپديده 

 [1] .درآيدبیشتر، خطای بیشتر و بعضاً غیر فني به اجرا  كاریمحافظه

اقتـصادی و اجتماعي محسوب  هایفعالیتها كه به دلیل شرايط خاص خويش فضاهايي مناسب برای انجام و مناطق مجاور رودخانه هادشتسیالب

در ايـن منـاطق تعیین میزان پیشروی سیالب و ارتفاع آن نسبت به رقوم  روازاينمختلف قرار دارند.  هایسیالبخطرات ناشي از وقوع ، همواره در معرض شوندمي

، حائز اهمیت فراوان خواهد بود. بر گیردميسیالب صورت  بندیپهنهمختلف كه تحت عنوان  هایبازگشتسطح زمین و نیز تعیین خصوصیات سیالب در دوره 

بـوده و میـزان ريـسك  محیطيزيستالزم و مبنای تعیین اثرات اكولوژيك و  وسازساختتوسعه مناسب، ضوابط  نیازپیشسـیالب،  بندیپهنهاين اساس 

 Webster الملليبینفرهنگ در . شودمياشاره  هاآنارائه داد در ذيل به چند نمونه از  توانميتعاريف متفاوتي از سیل را [. 2] .كندميرا مشخص  گذاریسرمايه

سیالب، افزايش  [3] .كنديماطراف كه معموالً در زير آب نیست غرقاب  اراضيو  باالآمدهكه از مقطع عرضي رودخانه  شودميسیالب به جريان عظیمي گفته 

طبق . [4] .ابدييمسطح آب با شدت كمتری كاهش  ازآنپسكه  ارتفاع سطح آب يك رودخانه نسبت به مقادير عادی تا رسیدن به اوج است مدتكوتاهسريع و 

( آب در سطح زمین، در داخل رودخانه، در سیل گاه، در درياچه يا در منطقه یرعادیغاز تراز يا جريان زياد ) عبارت است، سیل يا سیالب وزارت نیرو تعريف

. رسديم به نظرضروری  و كاملاز مفهوم سیل، ارائه يك تعريف جامع  متفاوت یهادگاهيدبا توجه به  .[5] شود. توجهقابلساحل كه منجر به اثرگذاری 

جريان آب برای مقطع خاصي از رودخانه بیش از جريان  اوالًكه0  گردديمچنین استنباط نمود كه هر جريان سطحي آب در صورتي سیل تلقي  توانيم يطوركلبه

توان  رابعاً .ردیفراگجريان آب از بستر طبیعي خود تجاوز كند و اراضي حاشیه و يا سیالبدشت رودخانه را  لثاًثا تداوم زماني محدود داشته باشد. ثانیاً عادی آن باشد.

رودخانه بوده و است و در اين  نانینشهیحاشدغدغه  امياالميقدسیالب و كاهش خسارات ناشي از سیل از  كنترل .[0] .ايجاد خسارات مالي و يا جاني را داشته باشد

و پركاربردترين اقدامات در خصوص كاهش خسارات ناشي از سیالب،  نيترمهميكي از  پذيرد.قدامات مختلفي در سراسر جهان صورت ميخصوص ا

نیل به اهداف مختلفي همچون كاهش خسارات سیالب و  منظوربهاست. ساماندهي به معني تربیت و كنترل رودخانه و جريانات داخل آن  هارودخانهساماندهي 

ها های ساماندهي رودخانهطرح در .ردیگيمقرار  موردمطالعهجامعي  یهاطرح عموماً هارودخانهساماندهي  منظوربهترل پديده فرسايش و رسوب است و كن
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دارد. استفاده از  ایاهمیت ويژه هارودخانههدايت و ساماندهي  بیني رفتار هیدرولیكي در شرايط وضع موجود جهت اتخاذ تصمیمات در خصوص كنترل،پیش

ساماندهي  مختلف هایگزينهو  قرارگرفتهبازگشت مختلف مورد ارزيابي  هایدورهكند تا پهنه سیالب با ها اين امكان را فراهم ميسازی رودخانهافزارهای شبیهنرم

رد توجه محققین در داخل و خارج كشور قرار گرفته است. در سال های اخیر مطالعات مربوط به كنترل سیل و ساماندهي رودخانه مو بر اين اساس انتخاب شوند.

 روستاهایبر روی  Arc GISدر محیط  HEC-GeoRASروستاهای در معرض خطر سیالب با استفاده از مدل  بندیپهنه( به ارزيابي 2112افتخاری و همكاران )

  .[0] روستايي توصیه نمود یزيربرنامهكارايي مدل، كاربرد آن را در مديريت و  دیتائپرداخت و ضمن  گرگان رودحوضه 

 ييهامحل Arc GISو  HEC-RASو سیاه رود با استفاده از مدل  گوهر رودرفتار هیدرولیكي رودخانه  يبررس( با 2111درخشان و همكاران )

  .[8] جديد را معرفي نمود زهكش یهاكانالكه احتمال انسداد كانال زهكشي وجود داشت را شناسايي و مسیر 

بر روی رودخانه بشار دريافت كه  GISمحیط  در HEC-RASمدل  از استفاده با رودخانه هیدرولیكي رفتار سازیشبیه با (2112روشان )

 با سیالب بندیپهنه جهت و دهد ارائه هارودخانه در جريان هیدرولیكي خصوصیات مطالعه جهت را مناسبي عددی مقادير توانديم HEC-RASمدل

  .[2]گیرد قرار مورداستفاده اندك زينهه و باال دقت

ساماندهي بر روی رودخانه كارون در بازه شهر اهواز دريافتند كه اليروبي در بازه اهواز به  هایطرحهیدرولیكي  یسازهیشب( با 2113آزم و همكاران )

  .[11]بخشديما در اين بازه سرعت بر پروفیل سطح آب ندارد و تنها روند فرسايش و رسوب ر یامالحظهقابل تأثیرشكل كف كني 

پرداخت و نتیجه گرفت كه احداث  اوزنقزلبر خصوصیات هیدرولیكي رودخانه  شكنآباحداث سازه  تأثیر( به بررسي 2110يحیوی )

  .[11]دهدنميمتر خصوصیات هیدرولیكي رودخانه را زياد تغییر  251و حفظ عرض تعادل  شكنآب

به بر  شكنآببه اين نتیجه رسیدند كه احداث  اوزنقزلعمود بر جريان بر روی رودخانه  شكنآباحداث دايك خاكي و  بامطالعه( 2110زارع زاده )

 .[12]در آن رودخانه مناسب دانست هاشكنآبمتر را برای احداث  201و همچنین عرض تعادل  بخشدميدايك خاكي عملكرد دايك خاكي را بهبود  همراه

منابع مشخص مي گردد تاكنون مطالعه ای در زمینه ساماندهي رودخانه دره رود در استان اردبیل صورت نگرفته است. لذا مطالعه با توجه به بررسي  

و سیستم   HEC-RASحاضر با هدف بررسي تاثیر طرح های ساماندهي بر حفاظت از بستر و حريم رودخانه دره رود و به كمك مدل شبیه ساز هیدرولیكي 

 فیايي انجام يافته است.اطالعات جغرا
 

 هاروشمواد و  -2
 

 مورداستفاده هایدادهو  موردمطالعهمحدوده  -2-1
 

 سوقرهو  اهر چایرودخانه از دو سرشاخه بزرگ  نياست. ا شدهواقعرودخانه دره رود در شمال غربي ايران و در شمال استان اردبیل 

ی سیرك، كنددالي، ولـي برخـان، قـره جـاغلي، آقـا محمـد بیگلـو، ديكداش، گل تپه، كندی، رودخانه پس از عبور از روستاها نياست. ا شدهتشكیل

ســـد عمـــارت  حدفاصلمطالعـــاتي  بـــازه .زديريماسماعیل كندی، بودجه پايین، گجلـو، بودجـه سـفلي، بـران سـفلي بـه رودخانـــه ارس  ی،گوزالد

رودخانه دره  هیدروگراف( شبكه 1( است. شكل )لومتریك 01) يبيبا رودخانه ارس به طول تقر ي( و محل تالق=y 4310104 و x= 012800به مختصات )

 .دهديمدر رودخانه دره رود را نشان  موردمطالعه( منطقه 2رود و شكل )

 

رودخانه دره رود هيدروگراف( شکل شبکه 1شکل )  
 

رودخانه دره رود موردمطالعه( منطقه 2شکل )  
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مختلفي از  هایگرهساله در  5سیالب با دوره بازگشت  هایدبياست  گرفتهانجامهیدرولوژی كه بر روی اين رودخانه  مطالعاتاس بر اس

طرح بهبود مديريت  دستورالعملساله )طبق مفاد  5در اين مطالعه، سیالب با دوره بازگشت  .[13] است. شدهارائه( 1به شرح جدول ) محدوده مطالعاتي

يي كه كاربری هارودخانهبرای حفاظت حاشیه  دستورالعملاست. مطابق اين  شدهگرفتهی كشور( برای ساماندهي رودخانه دره رود در نظر هاهرودخان

 .گرددميسال با قضاوت كارشناسي انتخاب  25تا  5كشاورزی دارند سیالب با دوره بازگشت 
 

 [13] محدوده مطالعاتي رودخانه دره رودساله در  5سيالبي با دوره بازگشت  هايدبي( 1جدول )

 دستپايینكیلومتر  58

 سد عمارت

 دستپايین -كیلومتر 40

 سد عمارت ايستگاه بران

كیلومتر  5/30

 سد عمارت دستپايین

كیلومتر  5/25

 سد عمارت دستپايین

ساختگاه سد 

 عمارت
 

 (m3/s) دبي سیالب 2/212 0/214 4/212 2/211 3/212

 

 استفاده موردروش  -2-2
 

 HEC-RAS جريان سازهيشبمدل و  سيستم اطالعات جغرافيايي -2-2-1
 

جهت رسم مقاطع  TIN استفاده گردیده است. الیه( TIN) سطح زمین يبعدسهدر این مطالعه از سیستم اطالعات جغرافیایي براي ساخت الیه 
رکت که به کارفرمایي ش 505111توپوگرافي منطقه با مقیاس  يهانقشهیه از آوردن این ال به دستعرضي رودخانه در مدل ریاضي کاربرد دارد. براي 

 HEC-RASاست. مدل  افتهیتوسعه( USACE) کایارتش آمر نیمدل توسط گروه مهندس نیا .، استفاده گردیده استشدههیتهاردبیل  يامنطقهآب 

در این مطالعه . [14] دهدميرا  داریو ناپا داریپا انیانه در حالت جررودخ کیدرولیاست که به کاربر امکان انجام محاسبات ه بعديیکمدل  کی

انتخاب جریان پایدار مطالعه جریان سیالبي در حالت پیک و ماکزیمم است.  علتقرارگرفته است.  موردبررسيخصوصیات جریان در حالت پایدار 

سارات سیالبي بیشتر است. با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي آن خ تبعبهبدیهي است که در حالت بیشینه جریان سیالبي پهنه سیالب و 

 .دهدمياز مقاطع عرضي رسم شده را نشان  هایينمونه 7تا  0معرفي گردید. اشکال  HEC-RASمقطع عرضي به مدل  051
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سد عمارت دستپايينكيلومتري  5( مقطع عرضي در 4شکل )  
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سد عمارت دستايينپكيلومتري  15( مقطع عرضي در 5شکل )  
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سد عمارت دستپايينكيلومتري  36( مقطع عرضي در 6شکل )  
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سد عمارت دستپايينكيلومتري  47( مقطع عرضي در 7شکل )  

 

به  شودزبری مجرا كه عامل اتالف انرژی تلقي مي تأثیرای مستلزم آن است كه رايانه هایمدلرفتار هیدرولیك جريان با استفاده از  سازیشبیه

از زبری بستر كانال  اندعبارتدر اين ضريب ضروری است. اين عوامل  مؤثرگونه منطقي تعیین گردد. در تخمین صحیح ضريب زبری، شناخت عوامل 

، عمق )جنس كانال(، نامنظمي سطح مقطع، پوشش گیاهي )نوع و میزان تراكم آن(، شكل مسیر )مستقیم يا مارپیچي بودن(، وجود موانع در مسیر جريان

 هایروش ذكرشده مؤثرباشند.با توجه به عوامل موضعي نیز مي هایافتطولي مسیر تا حدودی دربرگیرنده  درافت تأثیرو دبي جريان كه عالوه بر 

 شدهتفادهاس، هستتعیین ضريب زبری  هایروش تريندقیقو  ترينكاملكه از روش كاون  اين مطالعه در .مختلفي برای تعیین اين ضريب وجود دارد

 [14] 0هستر يدر روش كاون به شكل ز یب زبري. رابطه ضرشودميكانال استفاده  یب زبرييافتن ضر ی( برا1از معادله ) (Cowan)روش كاون در  است.
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(1)          mnnnnnn 43210  

زبری اضافي مربوط به تغییرات در اندازه مقطع و n2 0، 0 زبری اضافي مربوط به نامنظمي سطح آبراههn1، 0 ضريب زبری پايهn0در اين رابطه 

 مي باشد 0 ضريب مربوط به پیچش مسیر آبراههmو  0 زبری اضافي مربوط به پوشش گیاهيn4، 0 زبری اضافي مربوط به موانع عمودیn3، شكل آبراهه

سیالبي و ضرايب زبری به مدل  هایدبيبه همراه اطالعات  مدهآدستبهجريان سیالبي مقاطع عرضي كه از سیستم اطالعات جغرافیايي  سازیشبیهبرای . [14]

HEC-RAS .قرار گرفت. مورداستفاده( 2ضرايب زبری با توجه به منحني دبي اشل ايستگاه بوران واسنجي و به شرح جدول ) وارد گرديد 
 

 در مطالعه ساماندهي رودخانه دره رود اردبيل مورداستفاده( ضرايب زبري 2جدول )

 n0 n1 n2 n3 n4 m (Kmمسافت )
n كانال 

 اصلي

n  ساحل

 چپ

n  ساحل

 راست

 148/1 148/1 143/1 15/1 111/1 115/1 115/1 112/1 124/1 35/2سد عمارت تا 

 152/1 152/1 140/1 11/1 112/1 115/1 110/1 11/1 124/1 35/14تا  35/2

 152/1 152/1 154/1 1 115/1 110/1 11/1 118/1 124/1 85/25تا  35/14

 145/1 145/1 141/1 1 114/1 114/1 113/1 115/1 124/1 55/28تا  85/25

 10/1 10/1 155/1 1 115/1 110/1 11/1 11/1 124/1 05/30تا  55/28

 105/1 105/1 101/1 12/1 115/1 110/1 111/1 112/1 124/1 15/42تا  05/30

 144/1 144/1 132/1 1 110/1 113/1 113/1 112/1 124/1 55/48تا  15/42

 140/1 140/1 142/1 1 112/1 114/1 112/1 11/1 124/1 25/54تا  55/48

 150/1 150/1 152/1 1 115/1 110/1 115/1 112/1 123/1 05/05تا  25/54

 10/1 10/1 105/1 1 11/1 11/1 11/1 112/1 123/1 تا تالقي ارس دره رود 05/05

 

 ساماندهي رودخانه دره رود-2-2-2
 

استفاده گرديد. برای اين  ایرودخانهظت سواحل و ساماندهي رودخانه دره رود از روش تثبیت بستر فعال با احداث گوره های خاكي حاصل از مصالح برای حفا

 HEC-RASمدل تعیین گرديد. سپس با كنترل عرض تعادل رودخانه جانمايي محل احداث گوره ها در  گذاریعالمتكار ابتدا بستر فعال رودخانه با پیمايش و 

 هایروش از آن تعیین برای كه گردد تعیین عمق و عرض قبیل از رودخانه تعادل يا رژيم ابعاد است الزم رودخانه، ساماندهي كارهای اغلب در صورت پذيرفت.

 از توانمي زمینه اين در كه است استوار هاآن بین همبستگي و روابط ايجاد و هاداده وتحلیلتجزيه اساس بر تجربي هایروش ،شودمي استفاده منطقي و تجربي

كه در صورت محدود كردن رودخانه به  شودميعرض تعادل رودخانه به پهنايي از رودخانه گفته  .نمود استفاده ،شدهارائه مربوطه محققان توسط كه موجود روابط

ثابت باقي بماند.  تقريباًو شكل عمومي مجرا نسبت به زمان  برقرارشدهعادل هندسي، دبي جريان و دبي رسوب رودخانه حالت توازن و ت یهامشخصهآن پهنا بین 

حداقل  تعادلحداقل عرض رودخانه برای هدايت جريان استفاده گرديده است. عرض  عنوانبهدر مطالعات ساماندهي رودخانه دره رود با استفاده از عرض تعادل 

است ولیكن عرض ساماندهي كمتر از آن ممكن است  بالمانعساماندهي بیش از آن  یهاعرض عرض الزم برای ساماندهي در رودخانه است و انتخاب

برای محاسبه  مورداستفادهتجربي به ترتیب موسوم به رابطه هندرسون، بری، چارلتون و لیسي روابط  (5( تا )2) روابط خصوصیات و رژيم جريان را تغییر دهد.

= اندازه Dانرژی،  خطبیش= S، در ثانیه مترمكعب= دبي غالب Q، = عرض تعادل )متر( Bهستند كه در آن روابط  عرض تعادل رودخانه دره رود به شرح زير

 ( محاسبه گرديد.3عرض تعادل رودخانه دره رود بر اساس روابط فوق به شرح جدول )[. 11] .باشنديم( 75Dدر دبي غالب )معادل  حملقابلمصالح بستر  حداكثر
 

(2) 
 

(3) B=4.75 Q0.527 

(4) B=3.95Qb
0.47 

(5) 
 

 

 ( عرض تعادل محاسباتي رودخانه دره رود3) جدول

 رابطه لیسي رابطه چارلتون رابطه بری رابطه هندرسون 

 55 42 02 02 عرض تعادل )متر(
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ی ايران بهینه نشده است از هارودخانه چون اين روابط هنوز برای كنیول انددادههر چهار روش فوق برای محاسبه عرض تعادل مقاديری را ارائه 

قرار گرفت. با توجه  مدنظرحداقل عرض رودخانه برای ساماندهي  عنوانبهمتر  01مقادير چهار روش صدراالشاره متوسط گیری گرديد و عرض تعادل 

متر جريان ندارد و  01كمتر از  یهاعرضانه نیز در مشاهده گرديد كه رودخ غیرفعالمیداني و مطالعات تعیین بستر فعال و  یدهايبازدبه نتايج حاصل از 

 متری است. 01مناسب بودن عرض تعادل  ديمؤاين موضوع خود 
 

 نتايج -3
 

 .است شدهپرداختهكه در ذيل به بررسي نتايج هر يك  است قرارگرفتهدر اين مطالعه خصوصیات جريان و پهنه سیالبي در وضعیت قبل و بعد از ساماندهي مورد ارزيابي  
 

 خصوصيات جريان قبل از احداث گوره هاي ساماندهي 3-1
متغیر است. در  دستپايیندر  مترمكعب 212در ثانیه در باالدست تا  مترمكعب 212ساله در طول رودخانه در محدوده  5دبي سیالب با دوره بازگشت 

 تغییراتدامنه  است. شدهدادهريان و عدد فرود در طول رودخانه نشان سرعت ج راتییتغعرض سطح آب،  راتییتغ عمق آب، راتییتغ( 11( تا )8) یهاشكل

متر در ثانیه و عدد  5/2تا  5/1در محدوده  عموماًمتری، سرعت جريان  411تا  51در محدوده  عموماًمتر، عرض رودخانه  5/3در محدوده يك الي  عموماً عمق آب

 ت.اس زيربحرانيكمتر از يك و  عموماًفرود رودخانه نیز 

 

 
 ساله رودخانه دره رود 5عمق آب سيالب با دوره بازگشت  تغييرات( 8) شکل

 
 ساله رودخانه دره رود 5عرض سطح آب سيالب با دوره بازگشت  تغييرات( 9) شکل

 
 ساله رودخانه دره رود 5سرعت جريان سيالب با دوره بازگشت  تغييرات( 11) شکل

 
 ساله رودخانه دره رود 5يالب با دوره بازگشت عدد فرود جريان س تغييرات( 11) شکل

 

( خالصه خصوصیات 4جدول ) در است. يافتهافزايشكه عرض رودخانه كم هستند سرعت جريان  هاييبازهكه بدر  دهندميفوق نشان  نمودارهای

 .دهدميساله رودخانه دره رود را نمايش  5بازگشت از پهنه سیالب با دوره  هايينمونه 13و  12اشكال  هیدرولیكي رودخانه دره رود آورده شده است.
 

 قبل از ساماندهي ساله 5( خصوصيات هيدروليکي رودخانه دره رود براي سيالب با دوره بازگشت 4جدول )

 

 عدد فرود سرعت جريان عرض سطح آب عمق آب حداكثر تراز سطح آب تراز خط القعر دبي جريان

(/s3m) (m) (m) (m) (m) (m/s)  

 40/1 55/1 43/122 15/2 22/201 10/202 82/210 توسطم

 13/1 28/3 14/843 20/3 15/431 52/428 31/212 بیشینه

 15/1 24/1 40/33 01/1 05/132 12/131 21/212 كمینه
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ساله رودخانه دره رود در  5( پهنه سيالب با دوره بازگشت 12) شکل

 روستاي آقا محمد بيگلو دستپايينكيلومتري  5

 
ساله رودخانه دره رود  5( پهنه سيالب با دوره بازگشت 13) شکل

 در محدوده پل اصالندوز

 
 خصوصيات جريان بعد از احداث گوره هاي ساماندهي 3-2

 دستپايیندر  مترمكعب 212در ثانیه در باالدست تا  مترمكعب 212ساله در طول رودخانه در محدوده  5دبي سیالب با دوره بازگشت در اين حالت نیز 

سرعت جريان و عدد فرود در طول رودخانه برای وضعیت بعد  تغییراتعرض سطح آب،  راتییتغ عمق آب، تغییرات( 10( تا )14) هایشكلمتغیر است. در 

ساله بعد از  5ازگشت ( خالصه خصوصیات هیدرولیكي رودخانه دره رود برای سیالب با دوره ب5جدول )است.  شدهدادهاز احداث گوره های ساماندهي نشان 

 .دهدميساماندهي با گوره را ارائه 
 

 
ساله رودخانه  5عمق آب سيالب با دوره بازگشت  تغييرات( 14) شکل

 دره رود پس از ساماندهي

 
ساله  5عرض سطح آب سيالب با دوره بازگشت  تغييرات( 15) شکل

 رودخانه دره رود پس از ساماندهي

 
ساله  5يان سيالب با دوره بازگشت سرعت جر تغييرات( 16) شکل

 رودخانه دره رود پس از ساماندهي

 
ساله رودخانه  5عدد فرود سيالب با دوره بازگشت  تغييرات( 17) شکل

 دره رود پس از ساماندهي
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 پس از ساماندهي ساله 5( خالصه خصوصيات هيدروليکي رودخانه دره رود براي سيالب با دوره بازگشت 5جدول )

 

 عدد فرود سرعت جريان عرض سطح آب عمق آب تراز سطح آب تراز خط القعر رياندبي ج

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/s) 
 

 53/1 22/1 21/03 00/1 28/201 10/202 82/210 متوسط

 11/1 10/3 22/211 30/3 82/422 52/428 3/212 بیشینه

 10/1 21/1 25/05 13/1 84/132 12/131 2/212 كمینه

 

متر در ثانیه و عدد فرود  3 تا 1در محدوده  عموماًمتری، سرعت جريان  81تا  01در محدوده  عموماًمتر، عرض رودخانه  3در محدوده يك الي  عموماً عمق آب تغییراتدامنه 

در  ر آن بازه عدم امكان تحديد عرض رودخانه است.شرياني بودن رودخانه د هابازهعلت افزايش عرض رودخانه در برخي  است. زيربحرانيكمتر از يك و  عموماًرودخانه نیز 

 است. قرارگرفتهساله قبل و بعد از ساماندهي مورد مقايسه  5( عرض سطح آب سیالب 18شكل )
 

 
 ( مقايسه عرض سطح آب قبل و بعد از ساماندهي با گوره در رودخانه دره رود اردبيل18شکل )

 

 کلي گيرینتيجه -4
 

خط پروژه  همچنین مشخص نمودن فعال رودخانه در هر دو ساحل و بسترهایتعیین  جهتساماندهي رودخانه دره رود  طرحدر اين تحقیق بررسي 

. نتايج شدگرفتهرودخانه در هر دو ساحل سازه گوره )دايك خاكي( در نظر  هایديوارهبرای حفاظت  هدر اين مطالع .گرفتانجامساماندهي بر آن اساس 

خواهد محسوسي ن تغییراتمتری و ساماندهي رودخانه در اين عرض خصوصیات هیدرولیكي رودخانه  01نظر گرفتن عرض تعادل كه با در  دهدمينشان 

 .گرددميرودخانه  غیرفعالهكتار از اراضي بستر  021متری موجب حفاظت بیش از  01عرض  بهساله  5پهنه سیالبي  از. كاهش عرض رودخانه داشت

ضرورت توجه و اهتمام هرچه بیشتر به طرح های ساماندهي رودخانه در راستای حفاظت از بستر رودخانه در مقابل تهديدات نتايج بدست آمده بیانگر 

 غیرقانوني مي باشد.ناشي از سیل و جلوگیری از دخل و تصرف های 

 قدرداني-5
 

ای دفتر مهندسي رودخانه و آرشیو فني شركت آب منطقهدانند از زحمات كارشناسان محترم بدين وسیله نويسندگان اين پژوهش بر خود وظیفه مي

 نمايند.اردبیل به خاطر در اختیار قراردادن آمار و اطالعات مرتبط با منطقه مورد مطالعه، تقدير و تشكر 

 
 

 مراجع -6
 

 .اهواز رودخانه، الملليبین مینارس هفتمـین ،AUTOCAD و HEC-RAS افزارنرم از استفاده با رودخانه بستر و حريم تعیین(. 1385) ن. آرمان، .1

 مهندسي رودخانه، اهواز. الملليبین، هشتمین سمینار GISدر محیط  HEC-RAS يخطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیك بندیپهنه(. 1388ك. ) ،يمانیسل و م ،يمحسن .2
3. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, (2000), Tenth Edition. 

 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، تهران.)مطالعه موردی رودخانه جاجرود استان تهران( GISپهنه بندی خطر سیالب با استفاده از مدل رياضي و (. 1383عقبری، ه. ) .4
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امور  معاونت ،242 شماره نشريه ،سازه ای هایروشراهنمای مهار سیالب رودخانه (. 1381. )نیرو وزارت - كشور ريزی برنامه و مديريت سازمان .5

 .كشور ريزی برنامه و مديريت سازمان انتشارات دفتر امور فني و تدوين معیار ها، -فني 

 ارومیه، ارومیه. سیالب رودخانه باراندوزچای، پايان نامه كارشناسي ارشد سازه های آبي دانشگاه بندیپهنه(. 1324) .م سوار،شهبازی بیله .6

 Arc GISدر محیط  HEC-GeoRASروستاهای در معرض خطر سیالب با استفاده از مدل  بندیپهنهارزيابي (. 1388افتخاری، ع و همكاران ) .7

 .ص 20، 1حوضه گرگانرود، محله توسعه روستايي، شماره  روستاهای

 اطالعات مو سیست HEC-RASهیدرولیكي  با مدل رود سیاه و گوهررود یهارودخانه هیدرولیكي رفتار سازیشبیه(. 1382درخشان، ش. ) .8

 .02-05 ،12 شماره ،10 جلد، جغرافیايي علوم كاربردی تحقیقات نشريه ،جغرافیايي

 (، پژوهشنامهرودخانه بشار) GISمحیط  در HEC-RASمدل  از استفاده با رودخانه هیدرولیكي رفتار سازیشبیه(. 1322روشان، ح و همكاران. ) .9

 .ص 15، 0شماره ،چهارم سال آبخیز حوزه مديريت

 و آب نشريه(، رودخانه كارون) HEC-RASبا استفاده از مدل رياضي  ساماندهي بر روی رودخانه هایطرحهیدرولیكي  سازیشبیه(. 1322، ن. )آزم .11

 .811 -812، 4، شماره شماره 20( دانشگاه فردوسي مشهد، جلد كشاورزی صنايع و علوم) خاك

. پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشكده فني دانشگاه آزاد اسالمي واحد HEC-RASدر مدل  شكنآببا  اوزنقزلساماندهي رودخانه  تأثیر(. 1325يحیوی، س. ) .11

 اهر.

 . پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشكده فني دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر.شكنآببا  اوزنقزل(. ساماندهي رودخانه 1325. )م، زارع زاده .12

 (. گزارش مطالعات هیدرولوژی طرح ساماندهي رودخانه دره رود، شركت آب منطقه ای اردبیل.1325) سین مشاورآذربوالق تبريز.شركت مهند .11

14. U.S. Army Corps of Engineers. (2002). HEC-RAS River Analysis System. Applications Guide. Version 3.1, Hydrologic Engineering Center, Washington. D.C. 

 چای قره رودخانه محدوده موردی مطالعه) سیل خسارت ارزيابي و خطر بندیپهنه .(1380). م. ا يخكشي، ؛ وع نژاد، نجفي .غريب، م ،ا مساعدی، .15
 .020-085ص ،3 شماره ،01 دوره ايران، طبیعي منابع نشريه ،(رامیان شهر حومه در


