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 خالصه

 حجم ؛ییاصحر تطالعاا به قلاحد زنیا دجوو ینا با باشد می ناپذیر بجتناا يمرا عموما نه خارود مهندسی يطرحهادر  یاضیر يها لمد دبررکا

 فرسایشو  نجریا تخصوصیا بینی پیشو  محاسبه نیهمچن دگیر ارقر نظر مد دبای ها خانهدر رود یاضیر يها لمد دعتماا جهو در كندا محاسباتی

 یاضیر لمداستفاده از  با خانهرود زيسا شبیهاز:  تسترعبا صلیا افهدا حاضر قیدارد .در تحق ديیاز ربسیا همیتا ها خانهدر رو اريسوبگذو ر

HEC-RAS متر 166،00،,,1)شاخص انیجر سهدر  یمقطع عرض 06با  لومتریک 1.81 یبیقره سو به طول تقر خانهآب رود سطح لیپروف یابی، ارز

 ضعر،  نجریا سرعت، انیجر برشی تنش، نجریا عمققره سو ) خانهرود لطودر  انیجر اتیخصوص محاسبهحاصل از جیه(.که نتایمکعب بر ثان

در  یبازه انتخاب يرودخانه قره سو در محدوده  تمسیو موجود س یعیطب طیدر دو سمت رودخانه( در شرا البیس يشرویپ يآب ، و مرز ها سطح

 مقاله ارائه شده است. نیا

 

 قره سوسطح آب، رودخانه  لیپروف، HEC-RAS یاضیمدل رکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1

 

 در را نهرودخا هیدرولیك محاسبات  انجام امکان کاربر به که است افزاري نرم (HEC-RAS) آمریکا ارتش مهندسین انجمن رودخانه تحلیل

 آب سطح پروفیل محاسبات براي بعدي یك هیدرولیکی تحلیل مؤلفه سه HEC-RAS شامل سیستم .دهد می ماندگار غیر و ماندگار جریان حالت

 داده نمایش یك از مؤلفه سه این . باشد می متحرك، مرز در رسوب انتقال محاسبات و ماندگار غیر جریان سازي شبیه ماندگار؛ جریان حالت در

 )پیشگفتار ، 1387همکاران، و فرد جبلی(کنند می استفاده یکسان هیدرولیکی و هندسی محاسبات روند از و مشترك هندسی هاي

 HEC–RASل مد. شدبامی  HEC–2 مدل  دیاست که در واقع نسخه جد افتهیتوسعه (USACE)   یکاارتش آمر نیمدل توسط گروه مهندس نیا

  –HECه نسخ نی. اولدهدیرا م داریو ناپا داریپا انیرودخانه در حالت جر كیدرولیر امکان انجام محاسبات هبعدي است که به کارب كیمدل  كی

RAS  4.1آنها نیدتریشده که جد هیمدل ته نیا  از گرینسخه د نیعرضه شد و از آن زمان تاکنون چند 1991جوالي  در HEC-RAS که باشد می

 ناپایدار حالت در و (Step method) گام به گام استاندارد روش پایدار، جریان حالت در معادالت روش حل مدل نی. در اارائه شد 0616ژانویه در 

 فوق، (Subcritical flow) بحرانی زیر جریان در تواند می مدل. باشدمی( (Implicit finite differenceضمنی محدود هاي تفاضل روش

 هیدرولیکی پارامترهاي (Hydraulic jump)  هیدرولیکی جهش با یهمراه (Mixed flow) ترکیب جریان و (Supercritical flow) بحرانی

 دارا را دیگر متقاطع سازههاي و کالورت پل، هیدرولیکی تحلیل توانایی مدل این جدید نسخههاي همچنین .میکند محاسبه را آب سطح پروفیل و

 رودخانه تحلیل سیستم (USACE 2002).  دهد می انجام را ها دیگرسازه و پل گاههاي تکیه و ها پایه آبشستگی محاسبات همچنین .میباشد

 و پایدار جریان حالت در رودخانه هیدرولیك محاسبات انجام امکان کاربر به که است افزاري نرم، (HEC-RAS) آمریکا ارتش مهندسین انجمن

 آب سطح پروفیلهاي تعیین براي بعدي یك مدلی که باشد می HEC-2 مدل یافته توسعه  و جدید نسخه HEC-RAS  مدل .دهد می را ناپایدار

 بزرگ پیشرفت یك کامپیوتر دانش و هیدرولیك مهندسی زمینه درHEC-2  مدل به نسبت HEC-RAS مدل .باشد می پایدار جریان حالت در

 عرضه 1995 جوالي در HEC-RAS نسخه یناول است. آمریکا ارتش عمران مهندسی توسعه و تحقیق ازگروه محصولی افزار نرم این د.باش می
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 4.1 ,4.0 ,3.1.3 ,3.1.2 ,3.1.1 ,3.0 ,2.2.1 ,2.2 ,2.1 , 2.0 ,1.2 ,1.1  قبیل از مدل این از دیگر نسخه چندین تاکنون زمان آن از .شد

 (IWR) آب منابع سهمؤس از بخشی که (HEC)هیدرولوژي مهندسی مرکز درHEC-RAS مدل .1381) همکاران و فرد( جبلی است شده تهیه

 طراحی  HEC-RAS تهیه گروه سرپرست، Gray W. Brunner آقاي توسط مدل این .است شده تهیه ,باشد می آمریکا ارتش مهندسین انجمن

 سطح هاي پروفیل مدول نویسی برنامه .است شده انجام Mark R Jensen آقاي توسط گرافیکی کارهاي و کاربر واسط نویسی برنامه .است شده

 .Robert L دکتر توسط ناپایدار جریان معادله حل برنامه .است گرفته صورت Steven S. Riper  آقاي توسط پایدار جریان حالت در آب

Barkau  1381),همکاران و فرد جبلی)است شده تهیه    

 

 شامل سه مولفه تحلیل هیدرولیکی یك بعدي براي : HEC-RASسیستم 

  ت جریان ماندگار محاسبات پروفیل سطح آب در حال .1

 شبیه سازي جریان ماندگار .2

    محاسبات انتقال رسوب در مرز متحرك خواهد بود.  .3

 06با  لومتریک 1.81 یبیبه طول تقرو همچنین ارزیابی پروفیل سطح آب رودخانه مذکور   HEC-RASدر این تحقیق هدف، شبیه سازي رودخانه با استفاده از مدل 

 باشد.میه(.یمتر مکعب بر ثان166،00،,,1)صشاخ انیجر سهدر  یمقطع عرض

 

 مواد و روش ها .2

 

 مطالعه ردمو زهبا

طول  ”12’22°47تا  ”12’22°46قره سو یکی از پنج شاخه اصلی رودخانه کرخه است.حوزه آبخیز قره سو در محدوده ي  خانهرود از بخشی

ت. از شمال به حوزه آبخیز گاو رود، از جنوب به حوزه آب خیز اروند عرض جغرافیایی قرار گرفته اس ”10’55°34تا  ”10’11°34جغرافیایی و 

قرار  رود، از غرب به حوزه آبخیز زمکان و از شرق به حوزه آبخیز گاماسیاب محدود می شود. این حوزه از نظر تقسیمات کشوري در استان کرمانشاه

متر است. که در این تحقیق قطعه اي به طول  1268ارتفاع متوسط حوزه  کیلومتر و 233و طول رودخانه حدود  0.004دارد. شیب متوسط رودخانه 

کیلومتر از رودخانه از محا دوآب قزانچی تا ورودي به شهر کرمانشاه انتخاب گردیده است. در پایین دست روخانه نیز ایستگاه پل کهنه  18.5تقریبی 

 واقع شده است. 

متر مکعب بر ثانیه )معادل سیالب هاي بیست، پنجاه وصد ساله رودخانه((  133,100,66تلف )در این تحقیق آزمون مدل ریاضی در سه شرایط مخ

 انجام یافته است.

 خانهرودبازه مورد مطالعه از   HEC-RAS ریاضی مدل از استفاده قره سو  رودخانه در جریان خصوصیات سازي شبیه از حاصل نتایج تحلیل جهت

 یمقطع عرض 06ه ب بر اساس خصوصیات هندسی و هیدرولیکی )نظیر شدت تغییرات در پارامترهاي جریان و...( رلومتیک 1.81 یبیقره سو به طول تقر

 تقسیم بندي کرده ایم.

   HEC-RAS ریاضی مدل با پایدار جریان خصوصیات سازی شبیه
    کنترل مقاطع به توجه با بازه طول در خانهرود عرضی مقاطع برداشت از پس و گردیده انتخاب وقره س رودخانه از کیلومتر یك تحقیق این در

S60و S1(اشل – دبی ابطهر )سه ودرد. گردی مدل واسنجی به اقدامرودخانه  هاي دیواره و بستر در زبري عناصر توزیع و طبیعت از الهام با و 

 متوسط عمقب، آ سطح متوسط ارتفاع هاي پارامترن، جریا آزمون هر در که گرفت صورت سازي شبیه(RUN 1-3)  جریان مختلف آزمون

 .گردید محاسبه فرود عددن و جریا برشی تنشن، جریا متوسط سرعتب، آ سطح عرضه، شد خیس محیطن، جریا
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 نمای شماتیک سه بعدی از رودخانه

 

 

 نتایج و بحث .3
 

 :یاضیر لمد با ارپاید نجریا تخصوصیا زيسا شبیه

و توزیع  S1توجه مقطع کنترل زه بال طودر خانه رودشت مقاطع عرضی دابراز پس ه و یددگرب نتخاا هقرخانه از رودکیلومتر   1.8ین تحقیقدر ا

گرفت که رت صوزي شبیه سا( ،  RUN 1-3)   و در سه آزمون مختلف ید.دگرل سنجی مدوابه ام قداخانه ي رودهااره یوو دیکنواخت زبري در بستر 

توسط سطح آب، عمق متوسط )هیدرولیکی( جریان ، محیط خیس شده ، عرض سطح آب ، سرعت متوسط ارتفاع م ،پارامتر هاي ن جریان موآزهر در 

 ید دمحاسبه گرزینولدد رعدود و فرد عدجریان، تنش برشی جریان،

 

 ارتفاع سطح آب:

 تغییرات ارتفاع سطح آب را نسبت به پروفیل طولی خط القعر رودخانه نشان می دهد. 1شکل 

  S1رد مطالعه ارتفاع سطح آب از پایین دست به سمت باالدست به ازاي تمام دبی ها افزایش یافته است بطوري که در مقطع در طول کل بازه ي مو

 بیشترین ارتفاع را در هر سه دبی به خود اختصاص داده است. S60کمترین ارتفاع و در مقطع 

 66بطوري که مالحظه میشود کمترین ارتفاع سطح آب در هر مقطع مربوط به دبی با افزایش میزان جریان ، ارتفاع سطح آب نیز افزایش پیدا کرده است 

 متر مکعب بر ثانیه می باشد. 133متر مکعب بر ثانیه است و بیشترین ارتفاع سطح آب در هر مقطع مربوط به دبی 

 روند تغییرات ارتفاع سطح آب در طول کل بازهدر هر سه آزمون جریان مشابه است.

 

 
 ( تغییرات ارتفاع سطح آب در طول رودخانه قره سو1شکل)

 
 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 4

 عمق متوسط )هیدرولیکی( جریان:
 تغییرات عمق متوسط جریان را نسبت به پروفیل طولی خط القعر رودخانه نشان میدهد. 0شکل 

 متر اتفاق افتاده است. 3.34,3.78,4.13دل و معا S47متر مکعب بر ثانیه در مقطع  66,100,133عمق متوسط حداکثر در دبی هاي 

 متر اتفاق افتاده است. 1.17,0.76,0.69معادل   S1,S41,S20متر مکعب بر ثانیه در مقطع  66,100,133عمق متوسط حداقل در دبی هاي 

 

 
 ( تغییرات عمق هیدرولیکی در طول رودخانه قره سو2شکل)

 

 

 محیط خیس شده:

 را نسبت به پروفیل طولی خط القعر رودخانه نشان میدهد.تغییرات محیط خیس شده  ,شکل 

متر مکعب  66با افزایش میزان جریان محیط خیس شده نیز افزایش پیدا کرده است. بطوریکه مالحظه می شود کمتین محیط حیس شده مربوط به دبی 

باشد که چون رود خانه در بعضی از مقاع بسیار پهن و کم عمق  متر مکعب بر ثانیه می 133بر ثانیه می باشد و بیشترین محیط خیس شده مربوط به دبی 

 می باشد محیط خیس شده در این مقاطع براي دبی هاي متفاوت با هم اختالف زیادي دارند.

 متر مکعب بر ثانیه مشابه وبسیار به هم نزدیك می باشد. 100,133روند تغییرات محیط خیس شده در دو دبی 

 100,133متر و محیط خیس شده حد اکثر دردبی هاي  17.06,18.81,20.23معادل   S1هر سه دبی جریان در مقطعمحیط خیس شده حد اقل در 

 متر اتفاق افتاده است.  63.15 معادل S55متر مکعب بر ثانیه در مقطع  66و در دبی  متر  131.81,230.49معادل  S42متر مکعب بر ثانیه در مقطع

 

 
 سو قره رودخانه طول در دهش خیس محیط تغییرات (3) شکل

 

 عرض سطح آب:

 تغییرات عرض سطح آب را نسبت به پروفیل طولی خط القعر رودخانه نشان میدهد. 4شکل 

ح با افزایش میزان جریان عمق آب افزایش پیدا کرده و به طبع آن عرض سطح آب نیز افزایش یافته است. بطوریکه مالحظه میشود کمترین عرض سط

 متر مکعب بر ثانیه است. 133متر مکعب بر ثانیه استو بیشترین عرض سطح آب در هر مقطع مربوط به دبی  66مربوط به دبی آب در هر مقطع 
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 متر مکعب بر ثانیه مشابه وبسیار به هم نزدیك می باشد. 100,133روند تغییرات پارامتر عرض سطح آب در دو دبی 

 100,133متر و عرض سطح آب حد اکثر دردبی هاي  16.43,17.97,19.22معادل   S1عرض سطح آب حد اقل در هر سه دبی جریان در مقطع

 متر اتفاق افتاده است.  62.06 متر مکعب بر ثانیه معادل 66و در دبی  متر127.3,225.52 معادل  S41متر مکعب بر ثانیه در مقطع

 
 سو قره رودخانه طول (تغییرات عرض سطح آب در4شکل )

 

 

 

 :سرعت متوسط جریان

 تغییرات سرعت متوسط جریان را نسبت به پروفیل طولی خط القعر رودخانه نشان میدهد. 1شکل 

 روند تغییرات سرعت جریان در هر سه دبی تقریبا مشابه می باشد.

 متر بر ثانیه اتفاق افتاده است. 3.42,3.81,4.09معدل   S1سرعت متوسط حداکثر جریان براي هر سه دبی در مقطع 

در مقطع  متر مکعب بر ثانیه 133و در دبی  متر  0.61,0.65معادل  S52متر مکعب بر ثانیه در مقطع 66,100حد اقل دردبی هاي  سرعت متوسط

S30 متر اتفاق افتاده است.  0.54معادل 

 
 سو قره رودخانه طول ( تغییرات سرعت متوسط جریان در5شکل )

 

 تنش برشی:

 فیل طولی خط القعر رودخانه نشان میدهد.تغییرات تنش برشی را نسبت به پرو 0شکل 

 تغییرات تنش برشی جریان در طول رودخانه از یك روند تبعیت می کند به طوریکه با افزایش دبی جریان تنش برشی جریان افزایش می یابد.
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 سو قره رودخانه طول ( تغییرات تنش برشی در6شکل )

 

 

 عدد فرود:

 پروفیل طولی خط القعر رودخانه نشان میدهد.تغییرات عدد فرود را نسبت به  7شکل 

 روند تغییرات عدد فرود در طول کانال براي هر سه دبی عموما مشابه است.

 عدد فرود جریان در طول رودخانه براي هر سه دبی کمتر از یك بوده در نتیجه رژیم جریان زیر بحرانی است.

 به دلیل افزایش سرعت متوسط جریان عدد فرود افزایش یافته است. S1,S3,S6,S9,S13,S17,S24,S30,S41,S48,S50,S57در مقاطع 

 به دلیل کاهش سرعت متوسط جریان عدد فرود کاهش یافته است.S8,S14,S25,S35,S40,S47,S49,S55در مقاطع 

 

 

 
 سو قره رودخانه طول ( تغییرات عدد فرود در7شکل )
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