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 چکیدٌ:

ي ػٛ ػٙبكش ٚ ػٛأُ دس صيب٘جبس ػٌّٛيشي ٚ يب ػيالة ٞبي ثشٚص اص وٝ اػز ٘شػيذٜ سىبُٔ اص دسػٝ آٖ ثٝ سىِٙٛٛطي حبهش حبَ دس

ػؼشؼٛ  آثخيض ٞبي حٛهٝ ػشكٝ دس خلٛكبً ٚ صٔيٗ سٚي دس سا ثبيذ ػبص چبسٜ ٚ اكِٛي حُ ساٜ ٞشٌٛ٘ٝ ثٙبثشايٗ ٕ٘بيذ. ايؼبد سغييشي

آثخيض  ٞبي حٛهٝ صيش يؼٙي آٖ ػشٔٙـبء دس ػيُ ٟٔبس ؿٛد، ٔي ٌٔشح ػيُ خٌش وبٞؾ ثشاي الذأي وٝ اِٚيٗ اسسجبى وشد. دسايٗ

دس  ثباليي دشب٘ؼيُ وٝ ٔٙبًمي ثبيذ ِزا ثبؿذ، ٔي صيبدي إٞيز داساي حٛهٝ داخُ دس خيض ػيُ ٔٙبًك يؿٙبػبي ساػشب ايٗ دس اػز.

اهبفي  ٞبي ٞضيٙٝ اص ٚ فشاٞٓ ؿٛد خٌشػبص ٚ وٛچىشش ػٌٛح دس اػشايي ػّٕيبر ػبصي ثٟيٙٝ أىبٖ سب ؿٛ٘ذ ؿٙبػبيي داس٘ذ سِٛيذ ػيُ

اطشار  ٌشفشٗ ٘ظش دس هٕٗ ثشٛاٖ آٖ اص اػشفبدٜ ثب سب اػز سٚؿي اسايٝ ٘يض ميكسح ايٗ اص ٌشدد. ٞذف ػٌّٛيشي ػيُ وٙششَ ٞبي ًشح

ي ٔؼشف ثب ٌشديذٜ ػؼي دظٚٞؾ ايٗ دس وشد. سؼييٗ حٛهٝ داخُ دس سا خيض ػيُ ٚ ػبص خٌش ٔٙبًك خيضي، ػيُ ثش ٔٛطش ٔشمبثُ ػٛأُ

 هHEC-GEORAS-431ٕٗ اِحبليٝ ٚ  HEC-RASو  ARCVIEWافضاسٞبي سّفيك ٘شْ اص اػشفبدٜ ثب ػيُ ثٙذي دٟٙٝ ٞبي سٚؽ اص يىي

 صٔب٘ي ٚ الشلبدي اص ٘ظش ػيُ ثٙذي دٟٙٝ سٚؽ وٛسبٜ سشيٗ ٚ ثبكشفٝ سشيٗ ػذيذسشيٗ، ٔشغه، سٚدخب٘ٝ اص لؼٕشي دس ثٙذي ػيُ دٟٙٝ

ٚ  يـششيٗ ػشمٔمبًؼي اص ثبصٜ سٚدخب٘ٝ ٔـخق ؿذٜ وٝ ثٌيشد. ٕٞچٙيٗ  ٔيلشاس ثشسػي ٔٛسد آٖ ٞبي سٛا٘بيي ٚ ٔضايب ؿذٜ، ٔؼشفي

ػبِٝ داسد. ايٗ ٔمبًغ دس دبييٗ دػز سٚدخب٘ٝ حذ فبكُ ػبدٜ اكّي فٛٔٗ ثٝ دُٛ٘ سب ثبصٜ ا٘شٟبيي  25ثبصٌـز  ٌؼششٜ ػيُ سا ثب دٚسٜ

 ويّٛٔشش ثبصٜ سٚدخب٘ٝ سا ؿبُٔ ٔي ٌشدد. 30ويّٛٔشش دبيب٘ي اص ٔؼٕٛع حذٚد  8 دسثٝ سبالة ا٘ضِي(  سٚدخب٘ٝ )ٚسٚدي
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 مقدمٍ -1

 ثشاي وٝ دؿز ػيالة داخُ دس ٞبيي ٘بحيٝ ٕ٘ٛد: سؼييٗ ثيبٖ صيش كٛسر ثٝ سٛاٖ ٔي سا ػيالة ثٙذي دٟٙٝ وّي ثٌٛس

 وبسثشي ٚ كٙؼشي ٞبي ٝٔحًٛ وـبٚسصي، سفشيحي، ثبص فوبٞبي ٚ ؿبُٔ ثبؿٙذ ٔي ٔٙبػت اساهي دس ٔخشّف ٞبي وبسثشي

 ثب ٞبيي لؼٕز ثٝ دؿز ػيالة ٘ٛاحي ٞؼشٙذ. سٕبٔي ػيُ اص خٌشدزيش ٔؼٕٛال ٞب ايٗ ٔحذٚدٜ اػز. لجيُ ايٗ اص ٞبيي

 وشدٖ سٚؿٗ ٚ ٔـخق ثشاي ثٙذي دٟٙٝ ؿٛ٘ذ. ٔي سمؼيٓ اساهي ٚ سٛػؼٝ وبسثشي وٙششَ ٔٙظٛس ثٝ ٔشفبٚر خٌشدزيشي

 ٞبي ٔحذٚديز ايؼبد ٚ ػيُ ثيٕٝ ثشاي ٞب ٘بحيٝ ؿٙبػبيي ٔحشُٕ، وٙٙذٌبٖ فبدٜاػش ثشاي ثٝ ػيالة دزيشي خٌش ٔيضاٖ

 ثش ٚ يبفشٝ سٛػؼٝ ٔؼبٚس ٔٙبًك ٘ٛاحي دس ٔؼٕٛالً ثٙذي دٟٙٝ ثبؿذ. ٔي اػشفبدٜ لبثُ خٌشدزيشي ٔٙبًك دس وبسثشي اػجبسي

 ثبؿذ داؿشٝ ٚػٛد آٖ اص ٘بؿي ٞبي ٔحذٚديز ثشاي اػٕبَ الصْ لذسر ثبيؼشي ٚ ٔيٍيشد كٛسر خٌشدزيشي ٞبي ٘مـٝ ًجك

  (.1379ٔذيشيز ػيالة  اي ػبصٜ غيش ٞبي سٚؽ )سإٞٙبي

 ٚ ٔذَ ArcMapدس ٔحيي ٘شْ افضاس  HEC-GeoRas431اِحبليٝ ، ثب اػشفبدٜ سٛأبٖ]1[(1392ٕٞىبساٖ، ٚ )سبػذاسي

 ؿٟشي سؿز ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ثبصٜ ٞبيالذاْ ثٝ ؿجيٝ ػبصي سفشبس ٞيذسِٚيىي سٚدخب٘ٝ ػيبٞشٚد دس ٔحذٚدٜ   HEC-RASٞيذسِٚيىي

 ،]2[(1389ٔـخق ٕ٘ٛد٘ذ. )دسخـبٖ ٚ ٕٞىبساٖ،  Google Earthآػيت دزيش سٚدخب٘ٝ سا دس ايٗ ٔحذٚدٜ ٚ دس ٔحيي ٘شْ افضاس 

 ٞبي ٔٙبػت ثشاي سخّيٝ ٚٚ ػيؼشٓ اًالػبر ػغشافيبيي، ٔىبٖ  HEC-RASدس ٌٔبِؼٝ خٛد ثب اػشفبدٜ اص ٔذَ ٞيذسِٚيىي

 ػٌحي ؿٟش سؿز سا ٔـخق وشد٘ذ.  صٞىؾ سٚا٘بثٟبي

 ٞبي ػيؼشٓ اًالػبر ػغشافيبييٚ لبثّيز  HEC-RASٞيذسِٚيىي ٔذَ ثىبسٌيشي ، ثب]3[(1385ٕٞىبساٖ،  ٚ )غالٔي

 ػيؼشٓ ٞبيلبثّيز اص اػشفبدٜ وٝ ثٛد آٖ اص الذاْ ثٝ ؿجيٝ ػبصي سفشبس ٞيذسِٚيىي سٚدخب٘ٝ ٞشاص ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ٘شبيغ ٌٔبِؼٝ حبوي

 ، ٌٔبِؼبسي دس ايٗ]4[(1380ٌشدد. )حؼيٙي ٚ اثشيـٕي، ٔٛػت افضايؾ ػشػز ػُٕ ٚ دلز ٌٔبِؼبر ٔي افيبييػغش اًالػبر

 ػبصي سفشبسٞب دس ٘شبيغ ؿجيٝػبصي طئٛٔششي ثؼشش ٚ اساهي حبؿيٝ سٚدخب٘ٝصٔيٙٝ ا٘ؼبْ دادٜ ٚ ثش اػبع ٘شبيغ آٟ٘ب دلز ؿجيٝ

 ٞب ثؼيبس سأطيشٌزاس اػز.ٞيذسِٚيىي سٚدخب٘ٝ

 يه اػٕبَ آٖ، اص ٔٙظٛسٜ چٙذ ٞبي اػشفبدٜ ٚ ٔخشّف ٔٙبثغ ٚػٛد ثذِيُ ػيالثي ٞبي دؿز ، دس]5[(1380 ي،)كفش

 ػيُ، خؼبسر اكّي افضايؾ ػّز وٝ دٞذ ٔي ٘ـبٖ ثشسػيٟب اػز. ثشخٛسداس اي ٚيظٜ إٞيز اص ػب٘جٝ ٕٞٝ ٚ ػبٔغ ٔذيشيز

 ػبٔغ ثش٘بٔٝ اػٕبَ ثٙبثشايٗ ؿٛد. ٔي سٚدخب٘ٝ ٔشثٛى سٔؼبٚ ٌيش ػيُ اساهي ٚ ػيالثي ٞبي دؿز اص اػشفبدٜ افضايؾ ثٝ

 ٔيجبؿذ. هشٚسي ػيُ ٌيش ٔٙبًك دس ثٟيٙٝ ثشداسي ثٟشٜ ٚ وٙششَ ٞذف ثب ٔذيشيشي

لب٘ٛ٘ي  ثٙذي خٌش ػيُ دس ٚالغ اثضاسي اػبػي ثشاي ٔذيشيز وبٞؾ خٌشٞبي ػيُ ٚ ٚػيّٝ اي، دٟٙٝ]6[(1376)سّٛسي، 

ٚ  شَ ٚ ٔذيشيز وبسثشي اساهي ٚ ثش٘بٔٝ ٞبي سٛػؼٝ ٕٞضٔبٖ ثب وبٞؾ خٌشٞبي ػيُدس دػز دِٚز ٚ ٔؼئٛالٖ ثشاي وٙش

 حفبظز ٔحيي صيؼز اػز.

 ٞب ثٙب ؿذٜ ا٘ذ، افضايؾ ػٌٛح ٘فٛر ٘بدزيش وٝ ٘بؿي اص، اوظش ؿٟشٞبي ايشاٖ دس خشٚػي حٛهٝ]7[(1372)ثضسي صادٜ، 

 ػٌٛح ٘فٛردزيش حٛهٝ وٝ لبدس ثٝ ػزة ثخـي اص ثبس٘ذٌيٞبي ٘فٛردزيش اػز، ًجؼبً اص ؿٟشػبصي ٚ احذاص ػبخشٕبٖ ثش خبن

 اي وٝ ثب اػشفبدٜ اص ػىغ ٞبي، دس ٌٔبِؼٝ]8[(1371اػز، وبػشٝ ٚ دس ٘شيؼٝ ثش حؼٓ وُ سٚا٘بة ؿٟش افضٚدٜ اػز. )صاسع، 

 ٞبييٗ سفشٗ ٔؼيُٞٛايي ؿٟش سٟشاٖ ٚ سحّيُ سٛدٌٛشافي ٌٔٙمٝ ا٘ؼبْ دادٜ، اص ػّٕٝ ػُّ ثشٚص ػيالة دس ٔحذٚدٜ ؿٟش سا اص ث

 دا٘ذ.ًجيؼي سٛػي سٛػؼٝ ؿٟشي ٚ ٕٞچٙيٗ ٌؼششؽ ؿٟش دس ثؼشش سٚدخب٘ٝ اي ٔي

(Correia  ،ٖ1999ٚ ٕٞىبسا) [9] َٞبي ٞيذسِٚٛطيىي ٚ ٞيذسِٚيىي دس،ثب اػشفبدٜ اص ػيؼشٓ اًالػبر ػغشافيبيي ٚ ٔذ 

 داس٘ذ، سأطيش وٙششَ وبسثشي اساهي دس وبٞؾ ٞبي ػيالثي وٝ ثب سٛػؼٝ ؿٟشي ٕٞشاٜ اػز ٚ دس ٔؼشم خٌش ػيُ لشاسدؿز

 ، دس سحميمبر خٛد ثش سٚي [10] (Stephaen2002, ثٙذي ٚ آ٘بِيض ػيُ وشد٘ذ. )خٌش ػيُ سا اسصيبثي ٚ دس ادأٝ الذاْ ثٝ دٟٙٝ

 يىبدس حٛصٜ آثخيض سٚدخب٘ٝ ػًٙ صسد ٚالغ دس ايبِز ٔٛ٘شب٘بي آٔش 1997ٚ  1996ػيُ ٞبي ثٛلٛع ديٛػشٝ دس ػبَ ٞبي 

 18ٔمٌغ سا دس ًَٛ يه ٔؼيش  25دشداخز. ٚي ٕٞچٙيٗ ثشاي سؼييٗ دٟٙٝ ٞبي ػيُ سخ دادٜ دس ايٗ دٚ ػبَ ٔـخلبر 

 ٞبي ػيُ ثب دٚسٜ ٞبي ثبصٌـز ٔخشّف سا سؼييٗ وشد.ويّٛٔششي ثشداؿز ٚ دٟٙٝ
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(Liang  ٚMohanty، 1997) [11] ٘بدي ٚالغ دس اٚساػيبي، ثب اػشفبدٜ اص ػيؼشٓ اًالػبر ػغشافيبيي دس ٌٔٙمٝ ٔبٞب 

 اي وٙششَثٙذي ػيُ وشدٜ ٚ ٔذيشيز ػيالة ٞب ثش اػبع دٟٙٝ ثٙذي سا ثٝ ٔٙضِٝ يه سٚؽ غيشػبصٜٞٙذٚػشبٖ، الذاْ ثٝ دٟٙٝ

 ثٙذي خٌش سادس سحميمبر خٛد ثب ٘بْ خٌش ػيُ ٚ ٔذيشيز آٖ، دٟٙٝ ، [12] (Plate2002, ػيالة ٔؼشفي ٚ آٖ سا ثٟيٙٝ وشد٘ذ. )

 دٞي ٚ ٔذيشيز خٌشٞبي ٘بؿي اص ػٛأُ ًجيؼي، صيؼز ٔحيٌي يب ا٘ؼب٘ي وٝ اص ثيٗيٜٛ وبٔالً ٔـخق ثشاي ػبٔبٖثٝ ػٙٛاٖ ؿ

 ػبصي سفشبس ٞيذسِٚيىي سٚدخب٘ٝ ٚ ثشسػي، الذاْ ثٝ ؿجيٝ [13] (Carson2006, آٟ٘ب ػيُ ٘يض ثؼيبس ثبسصسش اػز، سؼشيف وشد. )

 ر ٔشحذٜ ٕ٘ٛد.اي دس ايبالخٌش ػيالة ٚ فشػبيؾ وٙبس سٚدخب٘ٝ

(Tate  ،ٖ1999ٚ ٕٞىبسا) [14]  سٚؿي سا ثشاي افضايؾ دلز آ٘بِيض خشٚػي ٘شْ افضاس ،HEC-RAS  دس ػيؼشٓ اًالػبر 

 ٚ Pistocchiٞبي ٘مـٝ ثشداسي صٔيٙي ،ٞٙذػٝ سٚدخب٘ٝ ٚ وٙششَ صٔيٙي اسائٝ داد٘ذ. )ػغشافيبيي ثٛػيّٝ ٌٔبثمز دادٖ دادٜ

Mazzoli، 2002) [15] ، ٞبي شفبدٜ اص ٔذَثب اػHEC-RAS  ٚHEC-HMS  ٝ٘ٞب ثٝ ٔٙظٛس ٔذيشيزثٝ ثشسػي ٚ ٌٔبِؼٝ سٚدخب 

 خٌشار ٞيذسِٚيىي دشداخشٙذ.

 

  مًاد ي ريش َا -2

 ٔيٍيشد. ٌيالٖ ا٘ؼبْ اػشبٖ دس ٚ ا٘ضِي ٔشداة حٛهٝ دس ٚالغ ٔشغه سٚدخب٘ٝ اص لؼٕشي سٚي ثش ٌشفشٝ ا٘ؼبْ ٌٔبِؼبر

 ٔي ػشچـٕٝ ٔشش 2635اسسفبع  ثٝ ثشصداس ٔشسفغ لّٝ اص وٝ ثٛدٜ ا٘ضِي ٔشداة آثشيض حٛهٝ ٞبي سٚدخب٘ٝ اص يىي ٔشغه سٚدخب٘ٝ

 هيبثش )أبٔضادٜ ٚ ؿب٘ذسٔٗ ثخؾ ٔشؼذد سٚػشبٞبي .ٕ٘بيذ ٔي ػجٛس ؿب٘ذسٔٗ ؿٟش داخُ اص ويّٛٔشش 45 ًي اص دغ ٚ ٌيشد

 داس٘ذ لشاس سٚدخب٘ٝ ٔؼيش دس وٝ سا چىٛٚس( ٚ وشٕؼبٖ ٘ٛدٜ، الِٓ، خـىشٚدثبس، ٔيبٍ٘ؼىش، لشاٖ، ػشا، سٛػٝ ػشا، چبِٝ ؿفيغ،

 70 حذٚد سٚدخب٘ٝ ايٗ ًَٛ سيضد. ٔي ا٘ضِي ٔشداة ثٝ وشٕؼبٖ ٚ چىٛٚس سٚػشبٞبي دس ٔحذٚدٜ ٟ٘بيز دس ٚ ٕ٘ٛدٜ ػيشاة

 . (1)ؿىُ  ثبؿذ ٔي دائٕي آٖ آة ثٛدٜ ٚ ويّٛٔشش

 يٗ وٙٙذٜ اي دس الشلبد ٌٔٙمٝ ايفب ٔيىٙذ. سؼييٗؿٟشػشبٖ ٔبػبَ اػز وٝ ٘مؾ سؼئٟٓ ٔشغه يىي اص سٚدخب٘ٝ ٞبي 

 حذ حشيٓ ٚ ثؼشش ايٗ سٚدخب٘ٝ يىي اص دغذغٝ ٞبي اكّي ؿشوز ٞبي آة ٌٔٙمٝ اي ٚ ديٍش ػبصٔبٖ ٞبي ٔشسجي ٔي ثبؿذ.

 ٚػٛد اساهي ؿبِيىبسي، اػشخشٞبي دشٚسؽ ٔبٞي، سأػيؼبر كٙؼشي ٚ وـبٚسصي ٚ أبوٗ ٔؼىٛ٘ي ٚ سؼبسي دس حشيٓ ايٗ

 ٝ، ؿٙبػبيي حذٚد لب٘ٛ٘ي آٖ سا ثب ٔـىالر ػذيذٜ ٔٛاػٝ ػبخشٝ اػز. ٕٞچٙيٗ سلشفبر غيشلب٘ٛ٘ي وٝ سٛػي افشادسٚدخب٘

 ػٛدػٛ دس حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ كٛسر ٔي ٌيشد ثبػض ثشٚص ٔـىالر صيبدي ٔي ٌشدد. يىي اص ٟٕٔششيٗ وبسٞب دس ايٗ صٔيٙٝ سؼييٗ

 اػشفبدٜ ٔي ٌشدد. ض ػٌّٛيشي لب٘ٛ٘ي اص ٞشٌٛ٘ٝ ػٛءحشيٓ ٚ ٌؼششٜ ػيُ دس حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ ٔي ثبؿذ وٝ ثبػ

 حٛهٝ آثشيض ٔشغه ثٝ ٕٞشاٜ ٔٛلؼيز ايؼشٍبٟٞبي ٞيذسٚٔششي ٚالغ دس آٖ - 1ؿىُ 

 َا ريدخاوٍ َیدريلیکی مدل ساخت -2-1
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 ٔيجبؿذ: ٘يبص صيش ٔـخلبر ثٝ HEC-RAS ٔذَ سٛػي سٚدخب٘ٝ ٞيذسِٚيىي ٔذَ ػبخز ػٟز

 سٚدخب٘ٝ ػشهي ٔمبًغ  

 ػيالثي دؿز ٚ اكّي وب٘بَ صثشي هشيت  

 ؿجيٝ ػبصي ٔشصي ؿشايي  

 ػيالة دثي 

 

 عرضی مقاطع -2-1-1

 أشذاد دس ٚ ػيالثذؿز ٞب اكّي وب٘بَ ػشهي ٔمبًغ ؿبُٔ اػز، ٘يبص ػيالثذؿز سحّيُ ثشاي وٝ ثشداسي ٘مـٝ اًالػبر

 ا٘ؼبْ ثشاي وٝ آ٘ؼب اص آيذ. ٔي ثٝ دػزسٛدٌٛشافي  ٘مـٝ ٞبي يب كحشايي ثشداسي ٘مـٝ اص اًالػبر ايٗ ثبؿذ. ٔي ػشيبٖ

 ؿٛ٘ذ. ٔؼشفي دليك ثٌٛس ثبيذ ػشيبٖ ٔشصٞبي اػز، ػشػز ػشيبٖ الصْ سغييشار ٚ ا٘شطي افز ٔمذاس ٞيذسِٚيه، ٞبي سحّيُ

 خٛاٞذ ٘يبص ٟٔٙذػي لوبٚر ثٝ ثيـشش ٔٙبػت، سحّيُ اسائٝ ثشاي ثبؿذ، صيبد ٔمبًغ فبكّٝ  ٚ وٕشش ػشهي ٔمبًغ سؼذاد چٝ ٞش

 ٛد.ث

 ثٝ آة ػٌح ٔحبػجبر دشٚفيُ دس ٚ وشدٜ ديشٚي وب٘بَ وف ؿيت اص وٝ اػز ٔٙحٙي كٛسر ثٝ آة، ػٌح دشٚفيُ

 ثٙبثشايٗ آيذ. ٔي دػز ثٝ ػشهي دس ٔمبًغ آة سشاص سلْٛ اسلبَ اص ٚ ؿٛد ٔي صدٜ سمشيت ٔؼشميٓ خٌٛى ػشي يه ٚػيّٝ

 خٛاٞذ ٘ضديىشش ثٛدٖ( اِخي ٚالؼيز )ٔٙحٙي ثٝ آة ػٌح ٚ دشٚفيُ وٛچىشش خٌٛى ثبؿذ، ثيـشش ػشهي ٔمبًغ سؼذاد ٞشچٝ

 اي ٔالحظٝ لبثُ سفبٚر ٚالؼيز ثب اػز ٕٔىٗ آة ػٌح دشٚفيُ ثبؿذ، ٘ذاؿشٝ وبفي ٚػٛد سؼذاد ثٝ ػشهي ٔمبًغ اٌش ؿذ.

 وٕشش ؿيت ثشاي وٝ دٞذ ٔي ٘ـبٖ ٌٔبِؼبر داسد. ٚػٛد وب٘بَ دس ٘بٌٟب٘ي ؿيت سغييشار وٝ ٘ٛاحي دس ثبؿذ، خلٛكبً داؿشٝ

 حذاوظش 0006/0سب  0004/0ثيٗ  ؿيت ثشاي ٔشش، 800 حذاوظش ثبيذ ػشين ػيالثذؿز يه ثشاي ٔمبًغ فبكّٝ 0004/0اص 

 ٌٔبِؼبر ثشاي دسكذ ٔحذٚد ؿٛد. 06/0ثضسٌشش اص  ؿيجٟبي ثشاي ٔشش 350 ثٝ ٔمبًغ فبكّٝ ٚ ثٛدٜ ٔشش 550 ٔمبًغ فبكّٝ

 ٞبي سٚدخب٘ٝ ثشاي ٔشش 600 ٚ ٘ـذٜ سٚدخب٘ٝ ٞبي ػبٔب٘ذٞي ثشاي ٔشش 150 ػٕٛٔبً فبكّٝ ٔبوضيٕٓ، حشيٓ ٚ ثؼشش حذ سؼييٗ

 ثبؿذ. ٔي ؿذٜ ػبٔب٘ذٞي

ا٘ذ.  آٔذٜ ثذػز ػّٕيبر ٘مـٝ ثشداسي دس ؿذٜ ثشداؿز ػشهي ٔمبًغ اص سٚدخب٘ٝ ٞب ػشهي ٔمبًغ ٚ ٞٙذػي اًالػبر

( ٕ٘بيؾ ٔمبًغ 2ا٘ذ، ؿىُ ) ٌشفشٝ لشاس ٞيذسِٚيىي ٔٛسد اػشفبدٜ سحّيُ دس ٚ ؿذٜ HEC-RASٞيذسِٚيىي ٔذَ ٚاسد ػذغ

 ػشهي دس ٔذَ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ.

 HEC-RASٔمٌغ دس ثبصٜ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ سٚدخب٘ٝ ٔشغه دس ٔذَ ٞيذسِٚيىي  135ٔٛلؼيز  -2ؿىُ
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 زتری ضریة -2-1-2

 ٚ داسد ٔؼششش خٛد سا دس ػشيبٖ ٔمبثُ دس ٞب ٚوب٘بَ ٞب سٚدخب٘ٝ ثؼشش ٔمبٚٔز دس ٔؤطش ػٛأُ وّيٝ ٔب٘يًٙ صثشي هشيت

 ٔحبػجبر ٚ ًشاحي ثشاي الصْ دبسأششٞبي ٟٕٔششيٗ اص يىي صثشي دٞذ. هشيت ٔي ٘ـبٖ ػشيبٖ يه دس سا ا٘شطي افز ؿذر

 ايٗ سش كحيح سخٕيٗ دس ٔٙبػت ساٜ ٌيشد. ا٘ؼبْ صيبدي دلز ثبيذ هشيت ايٗ سخٕيٗ دس ٚ ثبؿذ ٞب ٔي سٚدخب٘ٝ ٞيذسِٚيىي

 ٚػٛد ٔبسديچي(، ؿىُ ٔؼيش)ٔؼشميٓ، ٌيبٞي، دٛؿؾ ٔمٌغ، ػٌح ثؼشش، ٘بٔٙظٕي صثشي ُلجي اص ٔؤطش ػٛأُ ؿٙبخز هشيت

 افز ٌيش٘ذ٠ ثش دس حذٚدي سب ػشيبٖ، ٔؼيش دس افز ًِٛي دس سأطيش ثش ػالٜٚ وٝ ػشيبٖ، دثي ٚ ػٕك ػشيبٖ، ٔؼيش دس ٔٛا٘غ

 ثبؿذ ٘يض ٔي ٔٛهؼي( ػشيبٖ)افز ؿىُ سغييش اص ٘بؿي ٞبي

 ثبصديذٞبي ٔيذا٘ي ثٝ سٛػٝ ثب ٚ  Chowٔب٘يًٙ هشيت سؼييٗ سٚؽ اص ٔشغه سٚدخب٘ٝ ٔب٘يًٙ صثشي هشيت سخٕيٗ ثشاي

 ٔلبِح ٘ٛع اص ثيـشش ثبالدػز سٚدخب٘ٝ دس ثؼشش وف ٔلبِح ثٙذي دا٘ٝ وٝ اػز روش ثٝ الصْ اػز. ؿذٜ اػشفبدٜ ٌٔٙمٝ ؿيت ٚ

 دٛؿؾ داساي ػيالثذؿز ثبؿذ. ٔي اي بػٝثٙذي ٔ دا٘ٝ داساي دػز دبييٗ ٚ ؿذٜ سـىيُ ٌشاَٚ ٚ ػًٙ لّٜٛ دا٘ٝ دسؿز

 05/0ٌيبٞي ٔي ثبؿذ. هشيت ٔب٘يًٙ سٚدخب٘ٝ ٔشغه دس ايٗ ثبصٜ دس ثؼشش  دٛؿؾ ثذٖٚ ثؼشش ٚ ثٛدٜ صاس ثٛسٝ ٚ دسخز ٌيبٞي

 دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز. 06/0دؿز  ٚ دس ػيالة

 

  ضرایط مرزی  -2-1-3

 داؿشٗ ٔخشّي، ٔؼشّضْ ػشيبٖ حبِز دس ٚ٘ب٘ز( ػٙز )ٔؼبدالر يه ثؼذي ػشيبٖ ديفشا٘ؼيُ ٔؼبدالر ػذدي حُ

 ثشاي RAS -HECٌضيٙٝ ٞبي ٔٛػٛد دس ٔذَ  ٔيجبؿذ. دبييٗ دػز فيضيىي ٔشص ٚ ثبالدػز فيضيىي ٔشص دس ٔشصي ؿشايي

 دس آة ػٌح وٙششَ ٚ سٙظيٓ ٞبي ػبصٜ ٚػٛد ثحشا٘ي)دس كٛسر ػٕك ، 1ٔـخق آة ػٌح اص ػجبسسٙذ ٔشصي ؿشايي سؼشيف

 ػٕك سٚؽ اص ًشح ايٗ دس دػز، دبييٗ ٚ ثبالدػز ٔشصي ؿشايي ٔؼشفي ثشاي، وٝ  4اؿُ-ٚ دثي 3، ػٕك ٘شٔبَ 2ٖ(ػشيب ٔؼيش

 دس ؿٛد. ٔؼشفي ٔذَ ثٝ دبييٗ دػز ٚ ثبالدػز دس سٚدخب٘ٝ ا٘شطي خي ؿيت ثبيذ ٔٙظٛس ايٗ اػز. ثشاي ؿذٜ اػشفبدٜ ٘شٔبَ

 اص ٔشغه ٕ٘ٛد. دس سٚدخب٘ٝ اػشفبدٜ وب٘بَ وف ؿيت اص ٔيشٛاٖ ٔٙبػت سمشيت ثب ٘جبؿذ دػششع دس ا٘شطي خي ؿيت كٛسسيىٝ

 ؿذٜ اػز. اػشفبدٜ دػز دبئيٗ دس 0001/0ثشاي ثبالدػز ٚ  015/0٘شٔبَ ػٕك ٔشصي ؿشايي

 

  سیالب دتی  -2-1-4

 اػز: هشٚسي ٘ىشٝ دٚ ثيبٖ سٚدخب٘ٝ حشيٓ ٚ ثؼشش حذ سؼييٗ ثشاي ػيالة، ٔحبػجٝ دس

 ا٘ؼبْ ٔي ؿٛد. ػبَ 25 ثبصٌـز دٚسٜ ثب ػيالة اٚع دثي اػبع ثش سٚدخب٘ٝ حشيٓ ٚ ثؼشش حذ سؼييٗ -اِف

 ٌشدد. حزف سٚدخب٘ٝ حبؿيٝ ٚ ٔشمبًغ ٞبي ػبصٜ اطش ثبيذ سٚدخب٘ٝ حشيٓ ٚ ثؼشش حذ سؼييٗ دس -ة

 ٌشدد. حزف ٔٛػٛد ػذٞبي ٔخبصٖ دس ػيالثٟب سؼذيُ اطش ثبيؼز ٔٙظٛس ثذيٗ

 
 دثي ٚ ؿشايي ٔشصي سٚدخب٘ٝ ٔشغه -1ػذَٚ 

 دوره بازگشت )سال( موقعیت اعالم دبی ردیف

2 5 01 25 51 011 211 511 

 011 47 45 57 57 55 55 55 قبل از تالقی با ماسال 0

 055 055 075 024 007 015 75 55 انتهای بازه 2

                                                           
1- Known W.S 

2- Critical Depth  

3- Normal Depth  

4- Rating Curve  
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ديه  دثي ٞبياػشفبدٜ ؿذٜ اػز. ثشاي ايٗ ٔٙظٛس  SMADAػٟز ثشآٚسد دثي ثب دٚسٜ ثبصٌـز ٞبي ٔخشّف اص ٘شْ افضاس 

سحّيُ  ايؼشٍبٜ ٞيذسٚٔششي أبٔضادٜ ؿفيغ ٚ وشٕؼبٖ دس ًَٛ دٚسٜ آٔبسي سٟيٝ ٚ ثب اػشفبدٜ اص ٘شْ افضاس 2ػبال٘ٝ سٚدخب٘ٝ دس 

 ػبِٝ ثذػز ٔي آيذ. 500سب  2ثٟششيٗ سٛصيغ آٔبسي ػٟز ثشآٚسد دثي ثب دٚسٜ ٞبي ثبصٌـز  SMADAآٔبسي 

 

 مرغک ريدخاوHEC-RASٍ مدل وتایج -2-2

 ػٟز ٔذَ ٌضاسؽ، دس ٔزوٛس اًالػبر اص اػشفبدٜ ٚ HEC-RASافضاس  ٘شْ ثب ؿذٜ ا٘ؼبْ سيبهي ػبصي ؿجيٝ اػبع ثش

 آٟ٘ب اطش ٚ ًِٛي ٚ ػشهي ٞبي ػبصٜ ٌشفشٝ ٔب٘ٙذ كٛسر سلشفبر اطش ٌشفشٗ ٘ظش دس حبِشٝ ثذٖٚ دس ٞيذسِٚيىي ؿشايي سؼييٗ

 دشٚفيُ ثشسػي ثٝ سٛػٝ ثب ٌشفشٝ ا٘ؼبْ سلشفبر وٝ اص سٚدخب٘ٝ ٔمبًؼي اثشذا وٝ ايٗ سشسيت ثٝ ٌشديذ. آٔبدٜ آٟ٘ب( اطش حزف )ثب

 ثٝ ؿىُ سٛػٝ ثب ٔزوٛس ٔمبًغ ثؼذي ٔشحّٝ دس ٌشديذ. ؿٙبػبيي ٔيذا٘ي ٕٞچٙيٗ ثبصديذٞبي ٚ سٚدخب٘ٝ ٚ ػشهي ًِٛي ٞبي

 بيغ ٚ خشٚػي دبسأششٞبي٘ش ٚ ؿذٜ اػشا حبِز ايٗ ثشاي ٔذَ ٟ٘بيز دس ٌشديذ. اكالح ٟٔٙذػي ٚ لوبٚر ٔؼبٚس ٔمبًغ

 ًغ سشػيٓ ؿذٜ دبسأششٞبيبٔم ( ثشاي سؼذادي اص2) دس ػذَٚ ثذػز آٔذ. ػبِٝ 25 دثي ثب دٚسٜ ثبصٌـز ٞيذسِٚيىي ٔذَ ثشاي

 ، سٙؾثشحؼت ٔششٔىؼت ثشطب٘يٝدس ايٗ ػذَٚ ثٝ سشسيت اص ػٕز چخ سديف، ؿٕبسٜ ٔمبًغ، دثي  اػز. ؿذٜ ٞيذسِٚيىي اسائٝ

 ٘يٛسٗ ثش ٔششٔشثغ، لذسر ػشيبٖ ثشحؼت ٘يٛسٗ ثش ٔشش دس طب٘يٝ، اسسفبع ػٌح آة ثشحؼت ٔشش)اسسفبع اصثشؿي ػشيبٖ ثشحؼت 

 ػٌح دسيب(، ػشػز ػشيبٖ دس وب٘بَ اكّي ثش حؼت ٔشش ثش طب٘يٝ، ػٌغ ػشيبٖ ثش حؼت ٔشش ٔشثغ، ثيـششيٗ ػشم ثشحؼت ٔشش

 دػز ٕ٘بيؾثبالدػز، ٔيب٘ي ٚ  دبييٗ ٚدخب٘ٝ دس ثبصٜ ٞبيسؼذادي اص ٔمبًغ س٘يض ( 3دس ؿىُ ) ٚ ػذد فشٚد آٚسدٜ ؿذٜ اػز.

 داسد. سا سٚدخب٘ٝ ٔمٌغ ظشفيز ٘جٛدٖ وبفي اص ٘ـبٖ ؿبخٝ ٞب اص يه ٞش دس اسسفبع دادٜ ؿذٜ اػز. سغييشار ٘بٍٕٖٞٛ

 
 ػبِٝ  25سٚدخب٘ٝ ٔشغه ثب دٚسٜ ثبصٌـز ٔمبًغ ا٘شٟبيي دبسأششٞبي ٞيذسِٚيىي  -2ػذَٚ 

 

Q Total Shear Chan Power Total W.S. Elev Vel Chnl Flow Area Top Width

(m3/s) (N/m2) (N/m s) (m) (m/s) (m2) (m)

106 6111 72.81 4.22 1.56 -22.29 0.46 168.13 107.08 0.11

107 5865 72.81 4.76 2.23 -22.36 0.49 149.91 82.62 0.11

108 5705 72.81 3.77 1.48 -22.39 0.44 169.28 92.76 0.1

109 5505 72.81 3.88 1.61 -22.43 0.45 164.89 84.18 0.1

110 5207 119 7.66 3.02 -22.52 0.64 204.41 139 0.14

111 4970 119 9.15 4.2 -22.62 0.69 179.52 118.15 0.15

112 4860 119 7.97 4.59 -22.66 0.65 188.15 88.92 0.14

113 4637 119 63.78 100.71 -23 1.63 74.33 70.84 0.51

114 4365 119 9.01 2.65 -23.22 0.68 212.7 202.64 0.15

115 4139 119 6.96 1.83 -23.31 0.6 250.02 218.13 0.13

116 3846 119 94.25 131.37 -23.74 1.87 73.11 108.46 0.66

117 3737 119 14.16 8.54 -23.9 0.83 149.09 111.58 0.2

118 3486 119 14.62 6.72 -24.11 0.84 163.78 158.08 0.21

119 3250 119 5.02 2.01 -24.21 0.5 270.98 167.39 0.12

120 3055 119 13.09 5.81 -24.32 0.8 176.53 155.62 0.19

121 2775 119 7.73 2.89 -24.47 0.62 236.63 180.9 0.15

122 2527 119 15.12 6.44 -24.65 0.86 155.34 164.61 0.21

123 2311 119 6.5 1.61 -24.75 0.57 287.22 266.88 0.14

124 2112 119 11.3 3.24 -24.86 0.75 198.71 227.58 0.18

125 1993 119 9.69 2.7 -24.93 0.7 220.02 230.62 0.16

126 1823 119 8.31 2.86 -25.01 0.65 227.07 183.92 0.15

127 1599 119 11.39 3.93 -25.14 0.75 183.45 187.03 0.18

128 1423 119 11.46 2.85 -25.25 0.76 198.94 259.12 0.18

129 1268 119 8.7 1.98 -25.33 0.66 241.98 281.02 0.15

130 985 119 11.85 3.82 -25.5 0.76 191.83 207.74 0.18

131 728 119 13.08 7.95 -25.69 0.8 161.11 112.11 0.19

132 512 119 16.45 13.26 -25.89 0.89 137.15 90.45 0.22

133 320 119 14.84 9.31 -26.07 0.84 153.91 117.12 0.21

134 146 119 21.88 18.93 -26.3 1 123.16 96.71 0.27

135 7 119 175.1 430.81 -27.2 2.46 48.37 79.31 1.01

River Sta Froude # 

Chl

no



 

7 

 

 

 

 

 

 ػبِٝ دس ثبصٜ ٞبي دبييٗ دػز، ٔيب٘ي ٚ ثبالدػز سٚدخب٘ٝ ٔشغه 25سؼذادي اص ٔمبًغ ػشهي ثب دٚسٜ ثبصٌـز  -3ؿىُ
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 وتایج ي تحث -3

  وتایج حاصل از اجرای مدل َیدريلیکی -3-1
ٞبي ثب دٚسٜ ثبصٌـز ٔخشّف دشداخشٝ ٚ دس ادأٝ  ٞبي ًِٛي ٚ ػشهي ػٌح ػشيبٖ ثشاي ػيالة اثشذا ثٝ ثشسػي دشٚفيُ

فٛق ثٝ سشسيت اص ثبالدػز ثٝ  2-4ٚ  1-4اؿىبَ  ٌشدد. غييشار دبسأششٞبي ػشيبٖ دس ًَٛ سٚدخب٘ٝ ٔشغه سفؼيش ٚ سـشيح ٔيس

  ػٕز دبئيٗ دػز سٚدخب٘ٝ ٔؤيذ ايٗ ٌّٔت اػز وٝ ثب سغييشار ػٕك ٚ ػشم، سٚ٘ذ سغييش ؿىُ ٔمٌغ سٚدخب٘ٝ سب ٔحُ سخّيٝ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػز. (3)دبسأششٞبي ٞيذسِٚيىي سٚدخب٘ٝ ٔشغه دس ػذَٚ  ؿبخقثبؿذ. ٔمبديش  اص وٛٞؼشبٖ ثٝ دؿز ٔي

 
 ػبِٝ 25دس ؿشايي ٔٛػٛد ثب ػيالة ؿبخق دبسأششٞبي ٞيذسِٚيىي   -3ػذَٚ

تنش برش 

(N/m
2
) 

 ارتفاع سطح آب عدد فرود

(m) 

 عرض سطح آب

(m) 

 سرعت

(m/s) 

 لیکیپارامترهیدو

 بازگشت سیالب دوره

 ساله25 هبیشین 1/4 281 143 1/1 357

 " میانگین 6/1 83 20 5/0 81

 " کمینه 2/0 11 -2/27 02/0 3/0

 

 تغییرات طًلی عرضی سطح آب -3-1-1

سشيٗ ٘شبيغ ٌٔبِؼبر ٞيذسٚويُ سٚدخب٘ٝ   ٞبي اًشاف آٖ اص ٟٕٔششيٗ ٚ وبسثشدي سؼييٗ ٔحذٚدٜ آثٍشفشٍي سٚدخب٘ٝ ٚ صٔيٗ 

ٞبي  ثبؿذ. سؼييٗ دؿز ٞب ٚ ػيالثذؿز آٟ٘ب ٔي حذٚد ثؼشش سٚدخب٘ٝ ؿٛد. دس ٚالغ ٞذف ٌٔبِؼبر حبهش سؼييٗ ٔحؼٛة ٔي

ثبؿذ. ثٝ ٔٙظٛس ثشسػي سغييشار ػشهي سٚدخب٘ٝ دس  ؿٛد، ٔيؼش ٔي ػيالثي دغ اص سؼييٗ ٔشص سٚدخب٘ٝ وٝ ثٝ آٖ ثؼشش ٌفشٝ ٔي

 ػبِٝ اسائٝ ؿذٜ اػز. 25ٔيضاٖ ػشم ػٌح آصاد آة ثٝ اصاء دثي  (4)ٕ٘ٛداس ؿىُ 

 

 سٚدخب٘ٝ ٔشغه ػبِٝ 25غييشار ػشم ػٌح آة دس دثي س -4ؿىُ
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 تغییرات سرعت جریان ي تىص ترضی -3-1-2

ٞبي  ٌزاسي دس ٔحذٚدٜ دزيشي يب سػٛة دبسأشش ػشػز ػشيبٖ دس ٚالغ سؼييٗ وٙٙذٜ ٘ٛع ػشيبٖ ٚ ٔؼشف دشب٘ؼيُ فشػبيؾ

سٛا٘ذ دس   ٔمبًغ ٔخشّف آٖ ٔحبػجٝ ؿذٜ ٚ ٔيثبؿذ. دس ٌٔبِؼبر ٞيذسِٚيه ػشػز ٔشٛػي سٚدخب٘ٝ دس  ٔخشّف سٚدخب٘ٝ ٔي

سفشبسؿٙبػي سٚدخب٘ٝ ٚ ٘حٜٛ سغييشار آٖ وٕه ؿبيبٖ سٛػٟي ٕ٘بيذ. دس ٚالغ ثب ٔحبػجٝ ػشػز ٚ سٙؾ ػشيبٖ ٚ ٔمبيؼٝ آٖ ثب 

سٛاٖ لذسر  ثٙذي ثؼشش آٖ لبثُ ٔحبػجٝ اػز ٔي ٞبي ٔخشّف سٚدخب٘ٝ وٝ ثشاػبع دا٘ٝ ٞبي ثحشا٘ي دس ثبصٜ ػشػز ٚ سٙؾ

  .(5) ؿىُ ،ٌزاسي سٚدخب٘ٝ سا سـخيق داد فشػبيؾ يب سػٛة

 ريدخاوٍ مرغک سالٍ 25تغییرات سرعت جریان در دتی   -5کل ض

 

 عمق َیدريلیکی -3-1-3

 ػٕك ؿٛد. ٘حٜٛ سغييشار ٔي ٘بٔيذٜ ٞيذسِٚيىي ػٕك آصاد ػٌح ػشم ثٝ ػشيبٖ ٔمٌغ ػٌح ٘ؼجز سؼشيف ثٝ ثٙب

 اػز. ؿذٜ دادٜ ٘ـبٖ  7-4ٕ٘ٛ٘ٝ دس ؿىُ  ثلٛسر ػبِٝ 25 ثشٌـز دٚسٜ ثب الةػي ثشاي ٔشغه سٚدخب٘ٝ ٞيذسِٚيىي

 سالٍ ريدخاوٍ مرغک 25عمق َیدريلیکی جریان در دتی  -5 کلض
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 یافتٍ َای تحقیق -3-2

اػز ٚ ٞشچٝ سلْٛ اسسفبػي ثٝ دػز آٔذٜ دليك  RASٞبي ٔٛسد ٘يبص دس ٚالغ ٔجٙبي اػشخشاع خٌٛى سشاص ٚ اليٝ TINاليٝ 

 1:2000ٞبي سش خٛاٞذ ثٛد. دس ايٗ سحميك ثذِيُ اػشفبدٜ اص ٘مـٝش ثبؿذ، ٔذَ ػٝ ثؼذي حبكُ ثيـشش ثٝ ٚالؼيز ٘ضديهس

 ػبصي ثؼشش ٚ دؿز ػيالثي حبكُ ٌشديذ.ٔشػغ ٔٙبػجي ػٟز ؿجيٝ TINسلٛٔي ػٟز ػبخز اليٝ 

اػز ٚ سِٛيذ ؿذٜ 2011وٝ دس فٛسيٝ اػز  ArcGIS٘شْ افضاس  1ٔٛسد اػشفبدٜ يىي اص هٕبئٓ HEC-GeoRAS-431٘ؼخٝ  

ٞبي ٚسٚدي ثٝ ًشاحي ؿذٜ ٚ ثٝ وبسثشاٖ أىبٖ سٟيٝ اليٝ HEC-RASٞبي صٔيٙي دس ػيؼشٓ سحّيُ سٚدخب٘ٝ ثشاي دشداصؽ دادٜ

2ٞب ؿبُٔ اًالػبر اػشخشاع ؿذٜ اص اليٝ دٞذ. ايٗ اليٝٔي ArcGISسا دس ٔحيي  HEC-RASٔذَ 
TIN  ،)ؿجىٝ ٘بٔٙظٓ ٔظّظي(

ٞب، خٌٛى ٔمبًغ ػشهي ٚ ًَٛ ثبصٜ دبييٗ دػز ثشاي ػبحُ چخ، وب٘بَ اكّي ٚ ػبحُ ساػز ٚ ذ ٔـخلبر سٚدخب٘ٝ، ثبصٜٔب٘ٙ

 ٞب ٚ وبِٛسر ٚ ... اػز.٘يض اًالػبر ديٍشي ٔب٘ٙذ هشيت ٔب٘يًٙ، ٌٛسٜ ٞب، ػٌٛح ػشيبٖ غيش ٔٛطش، ػٌٛح ٔؼذٚد ؿذٜ ، دُ

ٞبي دالٖ سٚدخب٘ٝ ثٝ اص سٚي ٘مـٝ ArcGISافضاس دس ٔحيي ٘شْ HEC-GeoRASدس ايٗ ٔشحّٝ ثب اػشفبدٜ اص هٕيٕٝ 

ٞب ٚ ٔمبًغ ػشهي ؿجيٝ ػبصي ٌشديذ. ثب سٛػٝ ثٝ ؿشايي ثؼشش ؿشايي ثؼشش ٘ظيش خي اكّي ػشيبٖ، وٙبسٜ 1:2000ٔميبع 

ظش ٌشفشٝ ؿذ. ٔمٌغ ثشاي سٚدخب٘ٝ ٔشغه، ثٝ ٘حٛي وٝ ٔؼشف ٚهؼيز ػٕٛٔي سٚدخب٘ٝ ثبؿذ دس ٘ 135ٞب، سٚدخب٘ٝ ٚ وٙبسٜ

 ا٘شمبَ دادٜ ؿذ. HEC-RASثٝ ٔحيي ٔذَ  GISؿذٜ دس ٔحيي ػبصي، فبيُ ٞبي سٟيٝػذغ ثشاي سىٕيُ ؿشايي ؿجيٝ

-HECٔٙشمُ ٌشديذ. دس ايٗ ٔحيي سٛػي دػشٛسار  GISدغ اص ا٘ؼبْ ٔحبػجبر ٞيذسِٚيىي فبيُ ٟ٘بيي ٔؼذداً ثٝ ٔحيي 

GeoRAS ُٞبي ػٕك آة ٚيب سر ٌشفشٝ ٚ ثشاي ٞش يه اص دشٚفيُ ٞبي ػٌح آة ،٘مـٝٞب فشآيٙذٞبي الصْ كٛثش سٚي ايٗ فبي

ٞب دغ اص سجذيُ ثٝ ٞبي خٌش دزيش ػيُ اليٝؿٛد. دس ا٘شٟب ػٟز ٕ٘بيؾ ثٟشش ٚ سؼييٗ دليك سش ٔىبٖػشػز آة ػبخشٝ ٔي

 ٌشد٘ذ.ٔي Google Earthٚاسد  ،kmzٞبي فبيُ

 دس ٘شْ افضاس HEC-GeoRASػبِٝ سٟيٝ ؿذٜ دس ٔحيي  25ٌـز دس اؿىبَ صيش ٘مـٝ ٞبي ٌؼششٜ ػيُ ثب دٚسٜ ثبص

Google Earth .ٕ٘بيؾ دادٜ ؿذٜ اػز. دس ايٗ ٘مـٝ ٞب ٔٙبًمي اص سٚدخب٘ٝ وٝ دس خٌش ًغيبٖ لشاس داس٘ذ ٔـخق ٌشديذٜ ا٘ذ 

 دٞذ. ايٗ دٟٙٝ دس ػبِٝ دس ػيالثذؿز سٚدخب٘ٝ ٔشغه سا ٘ـبٖ ٔي 25ٕ٘بي سٚؿٙي اص ٌؼششٜ ػيُ ثب دٚسٜ ثبصٌـز  صيشسلبٚيش 

 ٔٙبًك اسسفبػي ثذِيُ ؿيت ثبال ٚ سٛدٌٛشافي ٌٔٙمٝ داساي ػشم وٓ اػز ٚ ٞشچٝ ثٝ ػٕز ٔٙبًك دؿز ٚ ػٍّٝ اي ٘ضديه

 ٔي ؿٛيٓ، ػشم آٖ خلٛكب دس ٔٙبًك وٓ ؿيت ثيـشش ٔي ؿٛد.

ؿذٜ، دٟٙٝ ػيالة  دس ٔحذٚدٜ ؿٟشي هيبثش ثذِيُ ػبخز ٚ ػبصٞبي كٛسر ٌشفشٝ دس حشيٓ سٚدخب٘ٝ ٚ سلشفبر ا٘ؼبْ

ٌؼششدٜ سش ثٛدٜ ٚ سٚدخب٘ٝ ثب ايٗ دثي ًغيبٖ وشدٜ ٚ ثبػض آة ٌشفشٍي صٔيٗ ٞبي حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ خٛاٞذ ؿذ. ٞشچٝ ثٝ ػٕز 

٘ٛاحي اص حبؿيٝ ٔشداة سا ٘ـبٖ  8-4دبييٗ دػز سٚدخب٘ٝ دس ايٗ ٔٙبًك ٔي سٚيٓ ايٗ ٌؼششدٌي ثيـشش ٔي ؿٛد. دس سلٛيش 

ٔي سيضد. ػشم ػشيبٖ ػيالة ثيـششيٗ ٌؼششٜ خٛد سا دس ايٗ لؼٕز داسد. ؿيت ثؼيبس ا٘ذن ٚ  ٔي دٞذ وٝ سٚدخب٘ٝ ثٝ آٖ

 ٕٞٛاسي صٔيٗ ٞبي ٌٔٙمٝ ثبػض دخؾ ػشيبٖ دس حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ ٚ دس ٞش دٚ ػٕز ٔي ٌشدد.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Extentions 

2-Triangulated Irregular Network 
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 سٚدخب٘ٝ ٔشغهحٛهٝ آثشيض  ػبِٝ دس ٔٙبًك اسسفبػي 25٘مـٝ دٟٙٝ ػيُ ثب دٚسٜ ثبصٌـز   -6ُىؿ
 

 سٚدخب٘ٝ ٔشغه دس ٔٙبًك ٔيب٘ي حٛهٝ آثشيض ػبِٝ  25٘مـٝ دٟٙٝ ػيُ ثب دٚسٜ ثبصٌـز   -7ؿىُ
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 ػبِٝ دس دبييٗ دػز سٚدخب٘ٝ ٔشغه )ٚسٚدي ثٝ ٔشداة( 25٘مـٝ دٟٙٝ ػيُ ثب دٚسٜ ثبصٌـز   -8ؿىُ 

 

دخب٘ٝ دسٔؼشم خٌش ػيالة اػز، ٞبيي وٝ سؼبٚص ثٝ ثؼشش ٚ حشيٓ سٚدخب٘ٝ ٔـٟٛد اػز ٚ ػبدٜ ػجٛسي اص وٙبس سٚ دس ثبصٜ

ػبصي ٚ ثشداؿشٗ ٔٛا٘غ ٔٛػٛد دس ٔؼيش سٚدخب٘ٝ داسد. ػبخز ديٛاسٜ ٞبي ثشٙي ٚ ػٍٙي، وبؿز  ثٙبثشايٗ ٌٔٙمٝ ٘يبص ثٝ دبن

 دسخز ٚ دسخشچٝ، ػبدٜ ػبصي ٚ ػبخز أبوٗ ٔؼىٛ٘ي اص ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔي ثبؿذ.

ض ٔي ٌشد٘ذ دس ٔٙبًك دبييٗ دػز سٚدخب٘ٝ وٝ ؿيت وٕشش ؿذٜ، دس سٕبٔي ايٗ ٔٛاسد ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي ديٍش اص ايٗ دػز ثبػ

ٔمبًؼي آة دس سٚدخب٘ٝ ًغيبٖ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثبػض آة ٌشفشٍي ٘ٛاحي ٔؼبٚس آٖ ٌشدد، ايٗ لجيُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس سلبٚيش 

سٚدي ثٝ سبالة ا٘ضِي ثؼيبس دٟٙٝ ػيُ ٌيش سٚدخب٘ٝ ٕ٘بيؾ دادٜ ؿذٜ اػز دس حذ فبكُ ؿٟش هيبثش سب ا٘شٟبي سٚدخب٘ٝ دس ٘مٌٝ ٚ

 .(8، ؿىُ ؿٕبسٜ )ٔـٟٛد ٔي ثبؿذ

  HEC-RASدس خشٚػي ٔذَ ٞيذسِٚيىي  وٝسؼذادي اص ٔمبًغ  ٞٓ ٔـبٞذٜ ٔي وٙيٓ، (8) ٚ (7)دس اؿىبَ ٕٞبٌ٘ٛس وٝ 

 دس سٚدخب٘ٝ ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ايٗ سلبٚيش ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ ٔٛا٘ؼي وٝ دس ثبال ثٝ آٖ اؿبسٜ ؿذ ثبػض ٔي ٌشد٘ذ آة ٔـٟٛد ٔي ثبؿذ ٚ

 ٍٞٙبْ ػيالة ثبال آٔذٜ ٚ اص ديٛاسٜ ٞبي ػبحُ چخ يب ساػز سٚدخب٘ٝ ِجشيض ٌشديذٜ ٚ ٔٙؼش ثٝ آثٍشفشٍي حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ ٌشدد.

 ايٗ ػيالة ٞب ػالٜٚ ثش آثٍشفشٍي صٔيٗ ٞبي وـبٚسصي حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ، سخشيت ػبدٜ، أبوٗ ٔؼىٛ٘ي ٚ سؼبسي، ػبصٜ ٞبي

 ا ؿبُٔ ٔي ٌشدد.كٙؼشي ٚ وـبٚسصي ٚ غيشٜ س
 

 وتیجٍ گیری  -4

اِحبليٝ  2011سٚد ثٝ ٔٙظٛس سؼييٗ ٘مبى خٌشدزيش ػيُ ثب اػشفبدٜ اص ٘ؼخٝ ػبصي دٟٙٝ ػيُ ٌيش سٚدخب٘ٝ ػيبٜؿجيٝ

HEC-GeoRAS-431  ٔذَ ٞيذسِٚيىي ٚHEC-RAS  ٓٞيىي اص الذأبر ٚ سٚؽ ٞبي غيشػبصٜ اي اػز وٝ ٔي سٛا٘ذ دس فشا

ي ثش٘بٔٝ سيضي دس ػٟز ٔمبثّٝ ثب ػيالة اص آٖ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد. سٟيٝ ٘مـٝ ٞبي دٟٙٝ ثٙذي ػيُ ثشاي ٕ٘ٛدٖ الذأبر اِٚيٝ ثشا

ٞبي ٘مـٝػبصٔبٖ ٞبي ٔؼئَٛ دس ايٗ صٔيٙٝ ٔي ثبؿذ. دس ايٗ سحميك ؿٙبػبيي ٔٙبًك دشخٌش ٚ حبدطٝ ػبص ػضء اِٚيٗ وبسٞبي 

 .ػزٜ اٌشديذ Google Earthسِٛيذ ؿذٜ ػٟز ٕ٘بيؾ ثٟشش ٚاسد ٔحيي 
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( ,Mays1996) [16]  ، وٙششَ ٚ وبٞؾ خؼبسار حبكُ اص ػيُ يىي اص ٔٛهٛػبر اػبػي دس ٔذيشيز ٔٙبثغ آة ثٝ ؿٕبس

ثبؿذ. ثٙبثشايٗ ٔٛهٛع اكّي دس ايٗ صٔيٙٝ ٟٔبس  آيذ وٝ ٟٔبس وبُٔ آٖ ٕٔىٗ ٘يؼز يب اص ِحبٍ الشلبدي ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ ٕ٘ي ٔي

سٛاٖ ثب اػشفبدٜ اص آٟ٘ب خؼبسار سا ثٝ حذالُ سػب٘ذ دس  اػز. سٕٟيذاسي سا وٝ ٔي ٞب دس حذ ثٟيٙٝ ٚ الشلبدي ٚ وٙششَ ػيالة

 چٟبس لؼٕز ثـشح ريُ اػز: 

 ـ سالؽ دس ػٟز وبٞؾ خٌش ػيالة 1

 دزيشي دس ٔمبثُ ػيالة ـ سالؽ دس ػٟز وبٞؾ آػيت 2

 ـ سالؽ دس ػٟز وبٞؾ خؼبسار 3

 ـ ايؼبد آٔبدٌي دس ثشاثش ٚلٛع ػيُ 4

ثبؿذ. ايٗ سٚيىشد ػٙشي، ٕٞٛاسٜ سأويذ ثش وٙششَ ٚ وبٞؾ  ٞب ٔي ٔجٙبي حفبظز فيضيىي ثٝ ٚػيّٝ ػبصٜاِٚيٗ دػشٝ ثش 

ثبؿٙذ وٝ اص سٚيىشدٞبي ٘ٛيٗ وبٞؾ  اي ٔي اي داس٘ذ. ػٝ دػشٝ ديٍش سٚؽ غيشػبصٜ ٞبي ػبصٜ ٌيشي اص ًشيك سٚؽ احشٕبَ ػيُ

َ ا٘حشافي ٌٛسٜ، ػيُ ثٙذ ٚ ... ثب سٚيىشد وٙششَ ٚ ٟٔبس ػيالة اي ؿبُٔ احذاص ػذ، وب٘ب ٞبي ػبصٜ ثبؿٙذ. سٚؽ خؼبسر ػيُ ٔي

ٞب ٚ  ٞبي ٞـذاس ػيُ، سغييش ٚ ٔذيشيز وبسثشي اساهي، هذ ػيُ ػبصي ػبخشٕبٖ اي ٔب٘ٙذ ػيؼشٓ ٞبي غيشػبصٜ ٞؼشٙذ ٚ سٚؽ

ٛػٝ ثٝ احشٕبَ سخذاد دبييٗ ٚ اي دس وٙششَ ػيُ، ثب س ثبؿٙذ. اػشفبدٜ اص سٚؽ كشفبً ػبصٜ ... ثب سٚيىشد وبٞؾ خؼبسار ٕٞشاٜ ٔي

دٞذ وٝ  ثبؿذ. سؼشثيبر دس٘مبى ٔخشّف د٘يب ٘يض ٘ـبٖ ٔي ٞبيي اص ٘ظش الشلبدي ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ ٕ٘ي ؿذر ثبالي چٙيٗ ػيالة

 اي ثيـششيٗ سأطيش سا دسٟٔبس ٚ وبٞؾ خؼبسار ٘بؿي اص ػيُ داؿشٝ اػز.  اي ٚ غيشػبصٜ ٞبي ػبصٜ اػشفبدٜ سٛأْ اص سٚؽ

ػبِٝ  25ٔمبًؼي اص ثبصٜ سٚدخب٘ٝ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ثيـششيٗ ػشم ٚ ٌؼششٜ ػيُ سا ثب دٚسٜ ثبصٌـز  (9)دس ؿىُ 

داسد. ايٗ ٔمبًغ وٝ دس دبييٗ دػز سٚدخب٘ٝ حذ فبكُ ػبدٜ اكّي فٛٔٗ ثٝ دُٛ٘ سب ثبصٜ ا٘شٟبيي ٚسٚدي ثٝ سبالة ا٘ضِي سا ؿبُٔ 

ويّٛٔشش ثبصٜ سٚدخب٘ٝ لشاس  30ويّٛٔشش دبيب٘ي اص ٔؼٕٛع حذٚد  8س ٔي ٌشدد. ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ؿىُ ٔـٟٛد اػز ايٗ ٔمبًغ د

 داس٘ذ.

 ويّٛٔشش ا٘شٟبيي سٚدخب٘ٝ ٔشغه 8ػبِٝ دس ثبصٜ  25ثيـششيٗ سغييشار ػشهي ػٌح آة دس ػيالة   -9ؿىُ 
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 پیطىُادات -5

ثٙذي ٔٙبًك ػيُ ٌيش ٚ  دس خبسٕٝ ايٗ سحميك ديـٟٙبد ٔي ٌشدد ٘ظش ثٝ سٛا٘بيي ايٗ ٘شْ افضاس دس سؼييٗ ٚ دٟٙٝ

ؿٙبػبيي ثبصٜ ٚ ٔمبًغ ػيُ ٌيش دس وٛسبٞششيٗ صٔبٖ ٕٔىٗ ٘ؼجز ثٝ سٚؽ ٞبي ٔٛػٛد ٚ ٚلز ٌيش، اص آٖ دس ديٍش سٚدخب٘ٝ 

ٞبي اػشبٖ ٘يض اػشفبدٜ ٌشدد. ٕٞچٙيٗ سٚؽ ٞبي ٔٛػٛد ٚ ٔٛسد اػشفبدٜ دس ساثٌٝ ثب ٔمبثّٝ ثب ػيالة وٝ دس حٛهٝ آثشيض 

 يٗ وبسائي سا داسد ثٝ ؿشح ريُ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌيشد. سٚدخب٘ٝ ٔشغه ثيـشش

 ٞبي ٔخشّف ػٟز ٔمبثّٝ ثب ػيالة: سٚؽ

ـ احذاص ديٛاسٜ ػيُ ثٙذ ثشاي ٞذايز سٚا٘بة، ٟٔبس ػيالة ٚ ػٌّٛيشي اص ٌؼششؽ ػيُ دس ٔٙبًك حفبظز ؿذٜ ٚ اساهي  1

 ويّٛٔشش ثبصٜ ا٘شٟبيي سٚدخب٘ٝ. 8وـبٚسصي ٚ ؿٟشي خلٛكب دس 

 ـ ديٛاس ػيُ ثٙذ ثشٙي 1ـ  1  

 ـ ديٛاس ػيُ ثٙذ ثٙبيي ػٍٙي 2ـ  1  

 ـ ديٛاس ػيُ ثٙذ ٌبثيٛ٘ي 3ـ  1  

ي احذاص خبوشيضٞبي  ٞبي ٔـخق ثٛػيّٝ ـ ٞذايز ػشيبٖ ثٝ دبييٗ دػز ثب ٔحذٚد وشدٖ ػشيبٖ ػيالة اص ٔيبٖ آثشاٞٝ 2

 ًِٛي )دٚسٜ يب دايه(

ٚ يب سؼٕيك ثؼشش سٚدخب٘ٝ ٚ ٘يض وبٞؾ ٔمبٚٔز ٞيذسِٚيىي ػشيبٖ )اكالح ي سؼشين  ـ افضايؾ ظشفيز سٚدخب٘ٝ ثٝ ٚػيّٝ 3

 ٔؼيش سٚدخب٘ٝ(

 ـ ا٘حشاف ػيالة اص سٚدخب٘ٝ اكّي ثٝ وب٘بَ يب ٔؼيش فشػي )ؿجىٝ آثيبسي ٚ صٞىـي ػفيذسٚد(. 4

 ي احذاص ٔخبصٖ ٚ ػذٞبي سأخيشي. ـ وبٞؾ دثي اٚع ػيالة ثٝ ٚػيّٝ 5

 ي ٔٛػٛد دس ٌٔٙمٝ ػٟز رخيشٜ آة ٚ وبٞؾ خٌشار دس ٔٛالغ ػيالةسؼٕيك ٚ اليشٚثي آثجٙذاٖ ٞب -6

 اػشفبدٜ سّفيمي اص ٔذيشيز ػبصٜ اي دس وٙبس ٔذيشيز غيشػبصٜ اي دس صٔيٙٝ وٙششَ ٚ ديـٍيشي ػيالة -7

 فشًٞٙ ػبصي ثيٗ ػْٕٛ ريٙفؼبٖ دس صٔيٙٝ سػبيز حذ حشيٓ ٚ ثؼشش سٚدخب٘ٝ  -8

اص ثؼشش سٚدخب٘ٝ وٝ كذٔبر ػجشاٖ ٘بدزيشي ثش ثؼشش سٚدخب٘ٝ ٚ ٔحيي صيؼز آٖ دس ػٌّٛيشي اص ثشداؿز ثي سٚيٝ ٔلبِح  -9

 ثشخٛاٞذ داؿز.

 آٌبٞي سػب٘ي ثٝ ػبوٙبٖ ٔؼبٚس سٚدخب٘ٝ دس ٍٞٙبْ ٔٛاػٟٝ ثب ػيالة ٚ چٍٍٛ٘ي اسخبر سذاثيش ديـٍيشا٘ٝ  -10
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