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 مقدمه

 یعیی طب جغرافیای های موهبت از یکی عنوان بهها  رودخانه

بییرای میی می  رب  ییربر ربیییاری  تییاورزیر مو ییید بییر ر 

غیاا و  ۀ  ارون(ر مهیی  ۀرودخان)مثل  1ای رودخانه ونقل حمل

 هیای  گیی ژ وی برخیی  گیرنید   مورد استفاده قرار میی  جارتم

 ه  ررنها ۀگسترد ۀدامنها همانند ناررامیر پویایی و  رودخانه

امکیان حفاتیتر    ریابید  ها ادامه میی  ها ما د ت از  وهستان

 ۀ گسیتر رنهیا را حتیی در    حیدود  معییی   نترلر نظیارت و  

 سیازد  گاه بسیار د وار میملی به عنوان یك زیست یقلمرو

 ییا  یعیاثر عوامل طبر ب ه  ییها ییجا هو جاب ییراتمغ  [1]

 ۀیجی نتدهیدر   رودخانیه ر  میی   فیزیکی تاهردر  یمصنوع

 یدجد ۀموازن یربرقرا یرودخانه برا ۀسامان وا نش یمنطق

 ررو ی ا  از است 2یگاار و رسوب یشفرسا مانند عواملی ی ب

و دخا یییت در نظیییاا  یدهانجیییاا دادن اقیییدامات سیییامان

مستلزا  ناخت قواعد خاص حا م بر رن بیوده   یا رودخانه

 یضیرور   رودخانه قبیل از هیر اقیدامی    وا نش ینیب یشپو 

از  یای نا ی  رودخانیه  یییرات مغ وییژه  به ریانم ی است  در ا

  سییاخت اسییت یییتبااهم یاربسیی یربیی یهییا سییاخت سییازه

 یعیطب یمرژ مغییررودخانه موجب  یردر مس یرب یها سازه

مقاطع  یانطبا  و سازگار یو رودخانه برا ود میرودخانه 

 ییا  یگیاار  بیا رسیوب   یدجد یطخود با  را یو عرض یطو 

 ی دهید  در ننی   میی  یییر موجیود را مغ  یتوضیع  یشرفرسا

میراز  ی ر    یبرای از جمله   عوامل مهم رودخانه ریطی را

بیه   یدنممکی  اسیت میا رسی     ییان عرض بستر و عمی  جر 

 [ 2]د  و ییراتدستخوش مغ داریپا یتوضع

 ر  یامل بررسیی  هیا  رودخانیه  جریانسازی  اهداف مدل 

روی ا گییوی جریییانر بررسییی  یهییای حفییاتت سییازه میی ثیر

  یده  نصبهای  های رودخانه و عملکرد سازه پایداری دیواره

درك و  ناخت  رموارد ای   نار در  است رودخانه ۀدیوار بر

هیای   علت وجیود سیازه    ههای انتقال رسوب ب دقی  مکانیزا

مغییرات موضعی میراز بسیتر    یر ارزیابی و بررسیهیدرو یک

هیای هییدرو یکیر بررسیی     علیت وجیود سیازه     هرودخانه ب

سیازی   هیای جیزر و میدیر  یبیه     مغییرات د تای رودخانیه 

و بررسیی   هیا  گیااری در خیم رودخانیه    فرسایش و رسیوب 

 طغیان ۀمطا ع در  اثر بردا ت    و ماسهر بمغییرات بستر 

ه بیی  ندهسییت اهمیییت دارای سیییل وقییو  وهییا  رودخانییه

                                                            
1. River Transport 
2. Sedimentation 

بعیدیر دوبعیدی و    هیای ییك   اسیتفاده از میدل   رمنظور ی ا

 طیر  موجیود و اهمییت    ۀبسته به اطالعات او یی   بعدی سه

 یلموضو  وقو  س یتموجه به اهم با  [3] پایر است امکان

 امخییا  و گیییر سیییلمنییاط   یییلدر اسییتان خوزسییتانر م ل

از وقو  ب ران  یریبه جلوگ مواند می پیتگیرانه رویکردهای

 یی    اد نی  اهش اثرات رن  مك   م دست یادر منطقه و 

 و ود ی میی  یلرو مبد یشپ ی م ق یمسئله به موضو  اصل

 در هیدرو وژیکی و مکانی های م لیلبر  یمبتن رو ی ۀارائ

  گیرد می قرار  ار دستور

 قیتحق ۀنیشیپ

 یهییا پییژوهش  یمییر مهییم از یبرخیی بییه بخییش  یییا در

 لیس خطر یبند پهنه یها نقته ۀیمه ۀحوزدر  گرفته صورت

  یی ا اهیداف  با مرمبط یکیدرو وژیه و یمکان یها لیم ل و

و  اسییماعیلی یپژوهتیی در   ییود مییی پرداختییه  یییم ق

   نانچم  ۀرودخان یدرو یکیرفتار ه (2008) زاده یحسون

 یاهش   یابر یاحتما  های یالبس مقابلرا در  یالااستان ا

هییا رن  [4] نییدداد مطا عییه قییرار ه مییورد ییدخسییارت وارد

و استخراج اطالعیات    ده مطا عه ۀم دود یشمنظور نما به

و  HEC-RASافیزار   از نرا ریدرو یکیه یلدر م ل یازن مورد

   ندد راستفاده  HEC-GeoRAS ۀا  اقی

متیابهر   یدر پژوهتی  زین( 2010) و همکاران یافتخار

 یریخطرپا یبضر یی و مع یلخطر س یدبن منظور پهنه به

-HEC لرود از مید  گرگیان  ۀرودخانی  یمحیر  یینقاط روستا

GeoRAS ییا  یشافزا م ثیر یزانمها رن  [5] استفاده  ردند 

و مراز سیط  رب   یلس ۀپهنبر  ینگمان یزبر یب اهش ضر

بیانگر ای  بود  پژوهش رنها نتایج دادند  قرار یرا مورد بررس

بینیی   پییش روی  می ثیر  مری  مهم رری ه افزایش ضریب زب

 دارد را های جریان  سیل و ویژگی ۀپهن

از   یلیومتر  5/4 میدیریت  بیرای  (2010) ینیام و غفاری

بیا   یلخطیر سی   یبنید  اقداا به پهنه راوزن د ت سیالبی قزل

نتان  پژوهش رنهانتایج  ند د ر HEC-RASاستفاده از مدل 

 سیا هر  200 سییل  می ثیر  از  ل مساحت م تدرصد  86 داد

   [6] استسا ه  25 های سیلزیر گیری موسط سیلمستعد 

 (2014) و همکیاران  یاسکوئ ی النتر رراستا  یهم در

میاد   ییدرو وژیکی اسیتفاده از میدل ه   یبیرا  یحل راه ۀارائبا 

 های یورود ۀیمهو  یراندر ا HEC-HMS یط الرك در م 

 پتانسییل و  بنیدی  یتاو و خیزیر یل دت س یی مع بهمدل 
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 یجیان استان ر ربا در اوزن زلق یزربخ ۀحوضدر  یلس وقو 

   [7] پرداختند ی رق

بییه  (2012) همکییاران و یمییانی رگییرید یپژوهتیی در

باالدسیت سید طا قیان بیا اسیتفاده از       یبند  پهنهمطا عه و 

  [8] دنید  ر اقیداا  HEC-RAS یکیدرو یی ه لیم ل ۀافزون

رمیار دبیی    ر1:400های رقیومی   از نقته رمنظور ی ه ابرنها 

هیای   رودر اطالعات مربیوط بیه ویژگیی پیل     طا قانایستگاه 

های مورفو وژی بستر و مقیاطع عرضیی  یه     منطقهر ویژگی

  نتیایج  دند ر دهر استفاده  روری طی عملیات میدانی جمع

درصید مسیتعد مسیاحت     از  ل دهد رنها نتان میپژوهش 

گییری   سییل درصید   88سا ه حدود  200سیل  یدر قلمرو

سیال و  متیر از رن    25بازگتیت   ۀدورهای با  سیل موسط

استر  ه بخیش زییادی از اراضیی  تیاورزی و بختیی از      

  ود  ها را  امل می گاه سکونت

 ی هدف ملف ( با2016) یتاهیعل یخ  یگرید  یم ق در

 یاز طری  ا  اق GISافزار  با نرا HEC-RAS یدرو یکیمدل ه

HEC-GeoRAS  منتان  یزربر ۀحوضدر  یلس ۀپهنبه بررورد

سییالب در   ۀگسیتر   در ایی  مطا عیه   [9] پرداخته اسیت  یزد

ر 2 هیای بازگتیت   رودخانه برای سیالب با دوره ۀحا یاراضی 

هیا     بررسیی د ی سال م اسبه  200و  100ر 50ر 25ر 10ر 5

 9حت حییدود سیییالب م اسییبه دارای مسییا ۀپهنیینتییان داد 

 دارد  یمالقهای  تاورزی  زمی  ا ده است  ه ب  یلومتر

 ۀپهنی به  یدر م قیق زین( 2017) خراسانیان و زاده م را

روسیتای   ۀم یدود رود در   تی   ۀرودخاناز  یا سیل در بازه

-HEC یصدررباد در استان خراسان با ملفی  مدل هیدرو یک

RASو GIS  در ای  پژوهش با اسیتفاده از  [10] دند راقداا  

رودخانیه   ۀحا یی سیالب در اراضی  ۀگسترموپوگرافیر  ۀنقت

اسیت     یده   ییی معسیا ه   50بازگتت  ۀدوربرای سیالب با 

با مدل هیدرو یکی  GISهای  متاهده  د  ه ملفی  سیستم

HEC-RAS   گیییر باعییه مسییهیل  سیییلدر م لیییل منییاط

 م اسبات و  اهش عملیات میدانی است 

 یالبیس یانجر یبند پهنه( 2017و همکاران ) مختاری

ختیك و   ط امنی بیوط بیه   مر ۀدر رودخانی  یالبیسی  یرو غ

 HEC-GeoRASو  HEC-RASرا بییا مییدل  ختییك یمییهن

 ضیۀ حوبی  رود در   ۀرودخانی   رنها [11] دند ر سازی یه ب

دادند  در ای  مطا عه برای  مطا عه قرار ربخیز قمصر را مورد

 انییال رودخانییه و  بایییدگرفتگییی  سیییلهییای  نقتییه ۀمهییی

بعیدی   منظیور اسیتخراج پارامترهیای سیه     مورفو وژی رن به

 بیه   د یو سیازی   مقاطع عرضی و هیدرو یك جریانر  بیه

های  جریان ناپایدار سری رسازی نتایج حاصل از  بیه مك 

 زمانی دبی به دست رمد 

 یلم ل ینداستفاده از فرا با( 2016و همکاران ) یرحمت

را  یاسیوج  ۀمنطقی  یالبسی  یلپتانسی  ۀنقتی  مرامبیر سلسله

 ییدرو یکی ا میدل ه رن را بی  یجنتیا  رسپس و ندد ر یبررس

HEC-RAS ها در  نقته ای   [12] دادند مورد مقایسه قرار

در  سییالب مختلی    یوهایسینار  یبیرا  یالبسی  بینی یشپ

پیژوهش   یج  نتیا بیود  خواهنداستفاده   قابل یندهر یها سال

 ۀیی مهدر  یمرامب سلسله یلاز م ل استفادهنتان داد  یاد ده

 یهیا  فاده از میدل همراه با اسیت   نندهر بینی یشپ یها نقته

  دهند یم ارائه را یقابل قبو  یجنتا یدرو یکیه

 را حوضیه  هییدرو وژیك  پاسیخ ( 2020) همکاران و ن 

  [13] دنید  رسیالبی مختل  بررسیی   های جریان به نسبت

 هیای  بیه جیای نقتیه    1(REM) نسیبی  ارمفیا   میدل  ازها رن
2LiDAR  و پیالن  معییی   و اراضیی   اربری ۀنقت ۀمهیبرای 

 یبررسی  بیا    ردنید  اسیتفاده  رودخانه سواحل عرضی مقاطع

  یه   ید  داده نتیان  رد ت متغیرهای و ها جریان بی  روابط

 منظییم  جملیه  از رودخانه مدیریت یبرا روش  یا از موان می

 .برد سود رودخانه احیای نیازهای و ا وسیستم اثرات جریانر

 بعیدی  ییك  مدل ۀمقایس( به 2020) همکاران و  رستا

MIKE  وHEC-RAS  سیییالب بنییدی در موانییایی پهنییه 

جرییان   هیای  ویژگیی  و  انیال  مورفو وژی  [14] پرداختند

  ده گنجانده سازی مدل هنگاا مختل  بازگتت ۀدوربرای 

 هیا  میدل   ا یبراسییون  بیرای  USGS ۀ ید  ثبت های داده و

-HECمدل  دارد می انیب اد دهی هشوپژ  د و می استفاده

RAS یبیرا  یمیر   یی دق جینتیا  متیابه  یهیا  مدل به نسبت 

  دهد می ارائه م ققان بهها  البیس یبند پهنه

-HEC بعیدی  ییك ( از میدل  2020و همکاران ) هومانو

RAS  و مصییاویرLiDAR   بنییدی پهنییه ۀنقتیی ۀمهیییبییرای 

 صورمی در گرفتند نتیجه رنها  [15]  ردند استفاده سیالب

مناسیب با یدر    ای مفکیك مکانی مصاویر ماهواره قدرت  ه

بیا   HEC-RAS افیزار  نراسیالب به  مك  بندی پهنهمکان ا

 ایی   اینکه ضم   ددار وجود  م بسیار ۀهزیندقت  افی و 

بسیار مناسبی برای هتدار سییالب    اخص مواند می نقته

 در نواحی  هری و روستایی با د   خصوص به

                                                            
1. Relative Elevation Model 
2. Light Detection and Ranging 
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 ۀیی مه یبیرا  خیود  ۀمطا عی  در( 2021) مو و و دسا گ 

 و GIS از Fetam ۀرودخانی  تیداد ام در یالبیس مناط  ۀنقت

HEC-RAS بییا  ریییم ق  یییا در  [16]  ردنیید اسییتفاده 

 انتتیار  وها  رودخانه سواحل در گا ته یها داده از استفاده

 ییهیا  نقتیه  ریموپیوگراف  یهیا  داده  نار در یقبل یها لیس

 نتیان هیا  رن   ید  هیمه لیس وقو  مناط  دادن نتان یبرا

 امتیداد  در  یه  ی تاورز  مزار و  ده ساخته مناط  دادند

  هستند لیس مستعد اریبس اندر  ده واقع رودخانه ساحل

  تییور در البیسیی وقییو ( 2021و همکییاران ) مونییا

  یییا یبییرا[  17] دادنیید قییرار مطا عییه مییورد را بیینگالدش

 و منطقیه  میمسیتق  روانیاب  ر(CN) ان نیا  ریمقاد از رمنظور

 گتیت باز مختلی   یهیا  دوره یبیرا  هیی مخل مقیدار  حدا ثر

 بیه  را كیی پ ۀیمخل و یهندس یها دادهها   رن ردند استفاده

 گسیترش  و لیسی  عمی   میا  دنید  ر وارد HEC-RAS مدل

 HEC-GeoRAS یساز هی ب ترینها در  دیر دست به لیس

 در داد نتیان  جینتیا    ید  منجیر  یالبیسی  د یت  ۀنقت به

  ل از درصد 34/6 نقتهر اساس بر رودخانهر انیطغ صورت

 پو یش  را بازگتیت  ۀدور سال 2 یبرا  عهمطا مورد منطقه

  دهد می

 یهیا  البیسی  شیپیا  و یبررسی  رحاضر ۀمطا ع هدف از

و  یکیدرو یی و ه یمکیان  یها مدلبه  مك   ارون ۀرودخان

 ۀم یدود در  لیس های خسارت بروز از یریجلوگ منظور به

 یاصیل  یهیا  متیار ت  وها  ینورور جمله از  است نظر مورد

 موان می  ده مطر  یها پژوهش ریمطا عه نسبت به سا  یا

  ییمع برای یا ماهواره ریمصاو از یریگ بهرهبا  لیبه مدل س

 یبییرا HEC-RAS و یاراضیی یو  ییاربر رودخانییه ۀم ییدود

 یزمیان  مختلی   یهیا  در بازه البیس كیدرو یه یساز مدل

 استان در لیس موضو  تیاهم رغم به ر یهمچن  د را اره 

 یمهندسی  یها وهی  با ید ان مطا عات  نون ما خوزستانر

 ییهیا  پیژوهش   ینن جینتاصورت گرفته است    ده مطر 

از احیدا    شیپی  بتواننید  میا  سیازد  می را قادر امر نمسئوال

  یرودخانیهر بهتیر   ی نیار  ی تیاورز  یهیا   یزم وها  سازه

از  ی یاهش صیدمات نا ی    بیرای را  رانهیتگیپ های میمصم

  ند نامخا   یاحتما  یها البیس

 ها وشرو  مواد

 و( GIS) مکییانی اطالعییات سیسییتم از پییژوهش اییی  در

 مصیاویر  های داده همراه به هیدرو وژیکی مکانی های م لیل

 در یارون   ۀرودخانی در  یالبسی  یبند پهنه یبرا ای ماهواره

 یپارامترهیا  رمنظیور  یی  ا یبرا   ود می اهواز استفاده  هر

بیه   رسیپس  و  یود  میی   HEC-RASوارد مدل  یدرو یکیه

 ۀمنطقییی یبنییید پهنیییه HEC-GeoRAS ۀافزونییی  میییك

 صیورت  رودخانیه  ایی   از  یلومتر 33 طول در  ده مطا عه

  ییه اسییت ای رایانییه ۀبرنامیی یییك HEC-RAS  گیییرد مییی

 سیایر  و طبیعیی  یهیا  رودخانیه  در رب جرییان  هیدرو یك

 یهیا  نسیخه  خیالف ه ب  [18]  ند می سازی مدل راها   انال

 ساختر می پایر امکان را بعدی یك سازی مدل منها  ه او یه

 و بعدی سه ردوبعدی سازی مدل امکان جدید یها نسخه در

 در  سیازد  میی  ممکی   نییز  راهیا   رسیوب  جرییان  رهمچنی 

 ناا با مد ی( HEC) 1هیدرو وژیك مهندسی مر ز رحقیقت

 بیه  موجه با  ه داد موسعه( RAS) 2رودخانه م لیل سیستم

 گرفیت  کل ی  HEC-RAS افیزار  نیرا  مدل ای  بودن جامع

 عرضیی  و طیو ی  مقاطع اطالعات اساس بر مدل ای   [18]

 هیا  سازه وها  پل مانند موجود موانع دبیر اطالعات رودخانهر

 اصیلی م اسیبات     یود  میی  متکیل غیره و زبری ضریب و

 افیت   اسیت  بعیدی  ییك  انیرژی  ۀمعاد ی  حل اساس بر مدل

 و( مانینیییگ ۀرابطییی) اصیییطکاك از اسیییتفاده بیییا انیییرژی

 HEC-GeoRAS   یود  میی  ارزییابی   دگیر باز/ دگی منگ

 بیا ها  داده بعدی سه و دوبعدی ویرایش ودر واقع مجسم  یزن

 مهندسییی مطا عییات بییرای و اسییت HEC-RAS افییزار نییرا

در  [ 19]  یود  میی  اسیتفاده  سییل   یاهش  و سیل  نترل

و  ArcGISبیا   مکیانی  هیای  داده مبادلافزونه  ای  ریقتحق

-HECا  یاقی   افیزار  نرا  سازد یم پایر امکان را نقته ۀمهی

GeoRAS بیرای  خیدمات  و ابزارهیا  هار روش از ای مجموعه 

بیا اسیتفاده از ییك     ArcGISمکیانی در   های داده پردازش

 سیازی  رمیاده رابط گرافیکی  اربر است  رابط  یاربر امکیان   

و پییردازش  HEC-RASهندسیی بییرای ورود بیه    هیای  داده

  دهد را می HEC-RASاز   ده استخراج سازی نتایج  بیه

 ابتیدا   دهید  می نتان را م قی  اجرایی مراحل 1  کل

بیا هیدف    و 8  ندسیت  ۀماهواربه  مك  یا ماهواره ریمصاو

 ۀپو یش منطقی   نیو   و  یارون  ۀرودخانی  ی ل ۀنقت  ییمع

بییه روش  ریمصییو  یییا رسییپس  د ییو مییی افییتیدر هییدف

نتان  را منطقه ی اربر یها  الس ISODATA یبند طبقه

 اسیت  تیده ن نظیارت  روش كی ISODATA [ 20] دهد می

                                                            
1. Hydrologic Engineering Center 
2. River Analysis System 
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 یبیرا  یا ماهواره ریمصو باند 11 ۀهم از پژوهش  یا در  ه

 بیه  ازیی ن روش  یی ا  د ی  اسیتفاده  رن در یبند طبقه انجاا

 ایی   یی ملف ر یزوا  صیورت  در و ردنداها   الس معداد یمعرف

 یهیای هییدرو وژ   گیروه   دهید  می انجاا راها   الس میمقس

از  دموجیو  اطالعیات  اساس بر و یمیدان خاك نیز به صورت

  دند    ییمنطقه مع

 

 

 قیفلوچارت روش تحق .1 شکل

 یدرو وژیه یها  الس اطالعات و ی اربر نو  اطالعات

 یزبیر  بیضر  ییمع یبرا ربودند موجود منطقه از  ه خاك

از  یکییی نییگیمان یزبییر بیضییر  اسییتفاده  ییدند نییگیمان

 هییدرو یك  در  ستا HEC-RASمهم در مدل  یپارامترها

 مینش  نییروی  و عم  سرعتر در متعددی عوامل رودخانهر

 زبییری ضییریب بییه مییوان مییی جملییه رن از  ییه ثرنییدؤم رب

[  21] د یر  ا یاره  1نیگ یمان بیضر ای رودخانه هیدرو یکی

 عنوان م ت اختصار به  ه رودخانه هیدرو یکی زبری ضریب

 مقابیل  در مقاومیت  ۀدرجی  به ر ود می یاد «زبری ضریب»

 دقیت  هرنیه  پیارامتر  ایی   بررورددر    ود می گفته جریان

 م اسییبات نتییایج بییه مییوان مییی پییایردر صییورت بیتییتری

                                                            
1. Manning Coefficient 

 بیه  حاضر پژوهش در  دا ت بیتتری اطمینان هیدرو یکی

  یاون  مجربیی  روش از مانینگر زبری ضریب بررورد منظور

 فیا تور  نندی  ۀارائ با روش ای   [22] است  ده استفاده

 n بیررورد  برای را ای رابطه زبریر ضریب بر ارگام ثیر اصلی

 :(1)رابطۀ  از ستا عبارت  ه است ده ر پیتنهاد

(1) 
0 1 2 3 4 5( )    n n n n n n m 

 یبنید  دانه اساس بر هیپا نگیمان بیضر n0 1ۀ رابط در

  اسیت  د یت  البیس ای و ربراهه جدار ۀدهند لیمتک موارد

n1 سیط   ینظمی  یبی  ۀدرجی  یبیرا  یلیدمع نگیمان بیضر 

 یلیمعید  نگیمان بیضر n2  است د ت البیس ای و ربراهه

 بیضیر  ۀدهند نتان n3  است یعرض مقاطع راتییمغ یبرا

 د یت  البیسی  و یاصیل  ۀربراه موانع یبرا یلیمعد نگیمان

ای مصویر ماهواره

SRTM 

ای مصویر ماهواره

Landsat-8 

اطالعات 

 های خاك الس

اطالعات دبی 

 رودخانه

 (CNمن نی ) ۀ مار
به  های ربریزحوضه

 روش هاو ینگ

بندی به روش طبقه

ISODATA 

مهیۀ نقتۀ  اربری 

 ENVIاراضی در 

 معیی  ضریب زبری مانینگ به روش  اون

مدل رقومی ارمفاعی 

 TINبا ساختار 

ها به روش نقتۀ ربراهه
 ( FAجریان مجمعی )

مرسیم پالن رودخانه 

  HEC-GeoRASبا 

 ArcGISو  HEC-GeoRASو مهیه نقته دوره های بازگتت مختل  با  HEC-RASمد سازی سیل به 
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 یاهیی گ پو یش  یبیرا  یلیمعید  نیگ یمان بیضیر  n4  است

 یاصیالح  بیضیر  زین m  است د ت البیس و یاصل ۀربراه

  یی ا در  اسیت  یاصیل  ۀربراهی  یرود چانیپ ۀدرج اساس بر

 و منطقیه  از موجود یبند دانه اطالعات از استفاده با مطا عه

بیه   یزبیر  بیضر  اون ۀرابط از بریضرا  ییمع های ول جد

 بیررورد  یبیرا  ی مکی  اطالعیات  از یا نمونیه   دری می دست

در  منطقیه  یهیا  یژگی یبا موجه به و  اون روش یپارامترها

   ود می متاهده 1جدول 

 مربوط به روش کاون یبرآورد پارامترها یجدول چگونگ .1 جدول

فیرد پارامتر مقدار پارامتر   

 n0مقدار  مواد بستر 

02/0 خاك 1  

025/0 سنگ 2  

024/0    ریز 3  

025/0    در ت 4  

همواری در سط  بستر ۀدرج   n1مقدار  

 0 صاف 1

005/0  می صاف 2  

اف متوسطص 3  01/0  

02/0 زبر سخت 4  

 n2مقدار  مغییرات در سط  مقطع  انال 

 0 مغییرات مدریجی 1

005/0 مغییرات متناوب و ی  م 2  

015/0 -018/0 مغییرات متناوب و ی زیاد 3  

 n3مقدار  اثر موانع در  انال 

 0 نانیز 1

01/0 -015/0  م 2  

02/0 -03/0 قابل مالحظه 3  

زیاد  امالً 4  06/0- 04/0  

 n4مقدار  ارمفا  گیاهان 

005/0 -01/0  وماه 1  

01/0 -025/0 متوسط 2  

025/0 -05/0 بلند 3  

05/0 -1/0 خیلی بلند 4  

 

( به DEM) یارمفاع یرقوم مدل ۀیمه امل  بعد ۀمرحل

پالن رودخانه به  مك ابزار  میدر منطقه و مرس TINفرمت 

HEC-GeoRAS از  یاعفی ارم یرقیوم  مدل ۀیهم ی  برااست

بیه   رسیپس    یود  میی  استفاده SRTM ۀماهوار ریمصو كی

 ریمسی  ArcGIS افیزار  نرادر  1انیجر یمجمع لی مك م ل

 یمجمعی  لیی در روش م ل  [23]  یود  میی   ییمعها  ربراهه

سیلول در منطقیه    هیر  در DEM یبه  میك ورود  انریجر

 ندیافر ی ده و ط  ییمع مجاور یها به سلول انیجهت جر

 پیس    ود می متخصرب  انیمجمع و جر یرهایمس مکرار

                                                            
1. Flow Accumulation 

 ریمر ز مقاطع یخروج ۀیمهپالن رودخانه و  میمرس ررن از

 یرقیوم  میدل   میك  بیه  رودخانه سواحل و یعرض مقاطع

-HEC ۀا  اقییی   مییك  بییه  و( DEM) زمییی  یارمفییاع

GeoRAS است ریپا امکان  

میدل  بیه   ورود بیرای  گرید ازین مورد یها داده جمله از

HEC-RASیه   است ریاخ یها در سال رب یدب راتییمغ ر 

 رمیاده  ا سیل  لیی فا قا یب  دربر اسیاس اطالعیات موجیود    

( CN) یمن نی  ۀ مار پارامتربررورد  رگریپارامتر د  د و می

 ها هیدرو وژیست اصلی های دغدغه از  ه است زیربر ۀحوض

مسییتلزا رگییاهی از  هییا در زیرحوضییه CN  بییررورد اسییت
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 نگیهاو  مدل از موان می و استط  حوضه خصوصیات س

  [24]  یرد  استفاده منظور  یا یبرا  ده ارائه های جدول و

نو  استفاده از   ه ضروری است CNمعیی   در د یل ی ه اب

 بررورد در ننانچه  د ومعیی   زمی  وضعیت هیدرو وژیکی

 هیای  فنیاوری  از اراضیی   یاربری  مانند رن مهم پارامترهای

( GIS) جغرافیییایی  اطالعییات ۀسییامان و دور از سیینجش

 بیتتر نتایج به یابی دست در سرعت و ص ت  ودر استفاده

 موجیه  بیا  و  ود می اجرا مدل یانیپا ۀمرحل در   د خواهد

 ۀنقتی سیا هر   100ر و 50ر 2مختلی    بازگتت یها دوره به

 HEC-GeoRASاستخراج  ده و به  مك  ریگ لیس سطو 

  یاخص  عنیوان  بیه    ود می هگرفت یخروجها  نقته  یاز ا

مختلی  بیا    بازگتت یها دوره از حاصل سطو  زین یابیارز

 صی ت  و دریی گ می قرار سهیمقا مورد لیس یواقع ۀم دود

 ییی اجرا یراهکارهیا  ییز انتهیا ن  در   یود  میی  یابیارز جینتا

 ۀم یدود در   یارون  ۀرودخانی  سیاماندهی  برای یتنهادیپ

    د خواهد ارائه اهواز  هر

 شده العهمط ۀمنطق

  یده  مطا عه ۀباز رداده  ده نتان 2 ه در  کل  طور همان

 اهیواز   یهری  ۀم یدود  یلیومتر از   33  ارونر ۀرودخاناز 

 اا باالدسیت  ما و ود  می رغاز رباد خان باالدست از  ه است

سازه مقیاطعی  یامل    8  ده مطا عه ۀباز  دارد ادامه ا طمیر

 مییاالب بییه و یییردگ مییی بییر در را پییل و بنیید  ییک ر  یییب

  پیونیدد  میی  فارس خلیج به رانتها در وریزد  می هورا عظیم

حجیم زییادی رب از سیدهای     رسیار  سییل  های بارش هنگاا

ما مخزن سد  است باالدست  ارون و  رخه رزادسازی  ده

رمی با د  ای  میزان از سییالب بیه    های سیالب مهار ۀرماد

وارد   یهری  ۀم دودهمراه رورد رودخانه و رواناب سط ی 

 را  یهر  ای  و  ده اهواز  هری ۀم وطدر   ارون ۀرودخان

  اسیت   یرده  مبدیل  تور در سیالب های  انون از یکی به

 حریم و بستر قانونی حدود و سیالبی ۀپهنبررسی  ربنابرای 

 مصیرفات  از جلیوگیری  منظور به م دودهر ای  در رودخانه

 و رسید  میی  نظیر  بیه  ضیروری  رمصرفات رزادسازی و بیتتر

 و سییالب   نتیرل  های برنامه برای عملی راهکاری مواند می

  بیتتر به جان و مال مردا با د های خسارت از جلوگیری

 و مربیع   یلومتر 64057 مساحت با خوزستان استان

 ۀدربرگیرند متر میلی 358 سا یانه درازمدت بارش متوسط

 رخه و  ارون بزرگ است  ای   ربریز ۀحوضبختی از دو 

 ۀحوضی ایرانر  های حوضه بندی مقسیمدر  ربریز ۀحوضدو 

خلییج   ربرییز  ۀحوض ۀزیرمجموعو  روند میبه  مار  فرعی

  رخییهر ۀحوضیی  مسییاحت اسییتفییارس و دریییای عمییان 

بیزرگ    یارون  ۀحوضی  یلومتر مربع و مسیاحت   51400

 یلومتر مربع اسیت  رود  رخیه  یه رود اصیلی      67112

سرنتیمه   زاگیرس  هیای   وه از استر  رخه ربریز ۀحوض

 یلیومترر در   755و پس از طی مسیری حیدود   گیرد می

جنوب غربی به ماالب هیورا عظیم در میرز اییران و عیرا      

بزرگ   ارون ۀحوض  رود  ارون نیز  ه رود اصلی ریزد می

زاگیرس   هیای   یوه  از اسیتر  اییران  ۀرودخان مری  بزرگو 

و در نزدیکی  و تر به رب دز  گیرد میمر زی سرنتمه 

   یود  میی و از رنجا به بعد  ارون بزرگ نامیده  نددپیو می

و   ییر  بهمی   ۀ یاخ ای  رود در نزدیکی خرمتهر بیه دو  

و اروندرود   یر بهم طری   از رحفا   ود میحفار مقسیم 

  یارون  ۀرودخانی روی   پیوندد میمستقیم به خلیج فارس 

ر 4  یارون  سیدهای  دسیتر  پیایی  از باالدست بیه سیمت   

 واقیع  گتونید  و سلیمان مسجد سپوررعبا  هیدر 3  ارون

  است  ده

هجری  مسیر بیه   1398 ماه فرودی  نخست ۀهفت در

د یل افزایش رب خروجی سدهای دز و  رخیهر روسیتاها و   

   یدند  مواجه زیادی متکالت با سد دو ای  ۀحا یاراضی 

اسیتان   ای منطقیه  رب سازمان رسمی های گزارش اساس بر

 فیروردی   انتهیای  میا  1397 میاه  بهم خوزستانر از ابتدای 

 مخیزن  به مترمکعب میلیون 8000 معادل حجمیر 1398

 متیر  میلییون  6000 بیه  نزدییك   یه   یده  وارد  رخه سد

 حجیم  از درصید  60 حیدود   اسیت   یده  خیارج  رن مکعب

 از  اسیت   یده  مخیزن  وارد فروردی  ماه در سدر به ورودی

ر 1398 مییاه فییروردی مییا انتهییای  1397 مهرمییاه ابتییدای

  ارون ربریز ۀحوضمترمکعب وارد سدهای  لیونیم 22242

 طریی  مترمکعیب از   هیزار  16 مییزان  ای  از  ه است  ده

مترمکعیب رن   6240خروجی رهاسازی  ده و  های دریچه

 رسیمی  هیای  گیزارش  بیر  بنیا   اسیت   ده سازی  خیرهنیز 

ر 1398 میاه  فیروردی   20میا میاریخ    ای طقیه من رب سازمان

 عباسیییپورر  یییهیدر 4 و 3  یییارون گتونیییدر سیییدهای

 پر ییدگی درصیید 90 بییاالی دز و  رخییه مسجدسییلیمانر

درصیید  70 حییدود سیییمره سیید مخییزن فقییط و دا ییتند

  [ 25]پر دگی دا ت 
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 اهواز شهر در کارون ۀرودخان ۀمطالع مورد ۀمنطق .2 شکل

 بیزرگ  ۀحوضی در دو  زمیان  هم و  دید گستردهر بارش

 فیروردی   در دید ی  بسییار  سیالبی موجب  ارونر و  رخه

در استان خوزستان  د  همی  امر موجیب  ید میا     1398

 فعیال  خوزسیتان  استان ۀم دودسیالب حدود یك ماه در 

از  زیربنیایی  سیسات مبه  مدت طوالنی های خسارت و با د

 رونقیل  حمیل جمله راه رهی ر خطیوط انتقیال رب و نفیتر     

 سیوی  از  اسیت  ده ربازرگانی و  تاورزی و دامداری وارد 

در  1398ما فروردی   1397 ه در بهم   هایی بارش ردیگر

بیوده و افیزایش    سیابقه  بیی ر  استان خوزستان امفا  افتیاده 

اسیتان   ۀسیا   دهنتمگیری دا ته اسیت  مییانگی  بیارش    

یی  1397 ربیی  سیال  در  یه  بیوده  متر میلی 318خوزستان 

   متر افزایش دا ته است میلی 559به  1398

 جینتا و یساز ادهیپ

 ارائیه   یده  یمعرفی میدل   یساز ادهیپ جیبخش نتا  یا در

اطالعییاتر  روری جمییع ینییدهایافر ۀ لییی  د ییو مییی

 پیاییز  در هیدرو یکیر سازی مدل و ها داده م لیل و مجزیه

در هیر   رادامیه  در  اسیت  گرفته صورت 1399 زمستان و

 پرداختیه  گرفتیه  صورت یاصل یها تیبخش به  ر  فعا 

   ود می
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 مانینگ زبری ضریب تعیین

به  ناخت منطقیه   یازن یزبر یبضر یی مع ینکهموجه به ا با

 زمیانی  ۀبازرا در  ی ناخت ننی  ۀاجازوسعت منطقه  و رددا

 بیه  Landsat-8 یرمصیو  بنیدی  طبقیه از  دهدر نمی مدت  وماه

   دند  ناساییها  یاستفاده  ده و  اربر ISODATAروش 

رودخانیه   یرموجود در مس خاك های با اطالعات گونه رسپس

 رد ی ارائیه    ناسی روش ه در بخش  موجود های ول جدو از 

 یی  در ا یزبیر  یب یدند  ضیر   ییی  مع زبیری  ۀمعاد  یبضرا

 بیا   ناسیی  روشدر بخیش    ده ارائه ی اتطب  موض ی م ق

موجه به مغییرات جداره و  با  رمد دسته ب  اون مجربی مدل

 از  ییارون ۀرودخانیی یلییومتر  33بسییتر رودخانییه در طییول 

 زبیری  ضیریب  مقیادیر  اهیوازر   یهر  دسیت  ی یپاباالدست ما 

 متغییر  مختلی   هیای  بیازه  در رودخانیه  ای  برای نیز مانینگ

باالدسیت و   هیای  بیازه  در  یه  ای گونیه  به  است  ده معری 

 ضریب یك داردر طبیعی حا ت رودخانه  ه  هر دست ی یپا

  یهری  ۀم یدود و یك ضریب برای    و در  ها جداره برای

 صیورت  سییمان  و سینگ  مصیا    صورت به سازی یوارهد ه 

 2ضریب مانینگ متغیر معری   ده است  در جیدول   ر گرفته

  ییوۀ  و  یاون  روش از رمیده  دسیت هبی  مقادیر ضریب زبیری 

  است  ده داده نمایش  HEC-RASرنها به مدل  معرفی

 کارون ۀرودخانمختلف  های مقادیر ضریب زبری برای بازه .2 جدول

 
 یدب مقدار و زیآبر یها حوضه یمنحن ۀشمار

 ییی  مع یبیرا  یی ر در روش م ق  ده ارائه ی اتموض مطاب 

استفاده  ید  در ایی  روش    ینگاز روش هاو  CNپارامتر 

میورد   ۀحوضگیاهیر نفو پایری و غیره  با موجه به پو ش

بنیدی   نظر به ننیدی  واحید هییدرو وژیك اصیلی مقسییم     

موانید بیه    یدرو وژیك خاك خیود نییز میی    ود  واحد ه می

بنیدی   گیروه  3د  در جیدول   ومر مقسیم  های  ونك واحد

 4خاك از   اظ نفو پایری ارائیه  یده اسیت  در جیدول     

با موجه به نفو پایری خاك و پو یش   CNمقدار مخمینی 

بیا موجیه بیه     ییز ن یدبی  یرمقیاد  ری رن رمده است  همچنی 

 رب سییازمان رسییمی هییای گییزارشدر  اطالعییات موجییود

 HEC-RASاستان خوزستان استخراج و به مدل  ای منطقه

از روردن رن در  راطالعیات  زییاد حجم  لی  به د د  یمعرف

  د و می مقا ه اجتناب

 [24] بندی خاك حوضه بر حسب نفوذپذیری گروه .3 جدول

(ساعت درمتر  ی)میل پذیری نفوذ حداقل گروه  

A 5/7 5/11ی  

B 8/3 5/7ی  

C 3/1 8/3ی  

D 0 3/1ی  

 یعرضها  لیو پروف رودخانهپالن  ۀیته

 از نظیر  میورد  ۀبیاز  طیی  رودخانیه  مر یزی  خیط  الیه ای  در

   یود  میی  مرسییم  رودخانیه  دسیت  پیایی   سمت به باالدست

 بیه   یه  فرعیی  های رودخانه موان می قسمت ای  در رهمچنی 

 به موجه با   رد متخص نیز را  وند می متصل اصلی ۀرودخان

 گونیه هیی  (ر سد) کست  حاضر پژوهش در سازی مدل هدف

  است نتده سازی مدل رنتیجه در ونتده  معیی  فرعی ۀربراه

 بیا  یکپارنیه  و دقیی   صیورت  بیه   ارون ۀرودخان مر زی خط

متیر   33120به طول  لی  1مئاندرها و ها قوس ممامی رعایت

  د رباد ما اا ا طمیر مرسیم   ارون از م ل خان ۀدخانبرای رو

سیاحل سیمت    ابتیدا سواحل رودخانیهر   ۀیال ۀیمه برای

و   یده  دسیت رودخانیه معییی     نپ از باالدست میا پیایی   

 دقیت    ید ساحل راست نیز به همی  روال معیی   رسپس

 ارمفیا   و رودخانه مقطع معیی  در رودخانه سواحل مرسیم

بسیزایی دارد  اسیتفاده از    می ثیر  سییالب  هنگیاا  رب سط 

  ArcGISم یط  در 8  ندست ای مصاویر ماهواره ۀزمین پس

دقت معیی  سواحل را ما حد امکان بیاال ببیرد  در    مواند می

 ای سواحل رودخانه و خط مر زی رودخانه در بیازه  3 کل 

زمینیه در م ییط    پیس  ارون به همراه مصیویر   ۀرودخاناز 

HEC-GeoRAS داده  ده است نمایش  
                                                            
1. Meander 

 ها دیواره زبری ضریب انتها محل نام ابتدا محل نام انتها کیلومتر ابتدا مترکیلو ردیف
 زبری ضریب

 کف

 0.025 0.035  هری ۀم دود ابتدای رباد خان 800+4 000+0 1

 0.025 0.025  هری ۀم دود انتهای  هری ۀم دود ابتدای 250+26 800+4 2

 0.035 0.045 ا طمیر اا  هری ۀم دود انتهای 120+33 250+26 3
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 [24]مختلف با توجه به نفوذپذیری خاك  های حوضه برای CNمقدار  .4 جدول

 A B C D ویژگی

حوضه سطح پوشش خصوصیات  

جنگلی متوسط پو ش  36 60 73 79 

جنگلی خوب پو ش  25 55 70 77 

طبیعی با پو ش متوسط مرامع  49 69 79 84 

طبیعی با پو ش خوب مرامع  39 61 74 80 

 کشاورزی یاراض

 83 78 69 55  تت حبوبات زیر

مستقیم( های )ردی  غالت  تت زیر  65 76 84 88 

 84 81 73 60  (مراز خطوط موازات به ها ردی  ) غالت  تت زیر

 ردیفی گیاهان کشت زیر

مستقیم با پو ش متوسط های ردی   72 81 88 91 

مستقیم با پو ش خوب های ردی   67 78 85 89 

 تراز خطوط موازات به های ردیف

پو ش متوسط با  70 79 84 88 

پو ش خوب با  65 75 82 86 

و دیگر جاهای رسفا تی ها پار ینگ ر       ها باا پتت  98 98 98 98 

رسفا ت درصد 65 با مسکونی مناط   77 85 90 92 

رسفا ت درصد 20 با مسکونی مناط   51 68 79 84 

رسفا تی های جاده و ها خیابان  98 98 98 98 

خا ی های جاده  72 82 87 89 

 91 89 85 76  وسه های جاده

 
مرسیییم مقییاطع ینیید افر HEC-GeoRAS ۀا  اقییی در

 ای  معایب مری  مهم  گیرد می انجاا دستی صورت عرضی به

 مقیاطع  مییان  ۀفاصیل  بیودن ن یکسیان  :از نید ا عبارت یندافر

 سیاحل  دو در عرضیی  مقیاطع  طول بودنن یکسان رعرضی

 ۀبیاز  بیودن  طوالنی بهبر بودن با موجه  زمانو  راست و نپ

 HEC-RAS افزار نرا از دهر  یادمعایب  به نظر   ده مطا عه 

 خطیا  میزان  متری  با عرضی مقاطع ما است  ده استفاده

مقاطع عرضی  حا تی ننی  در   وند مرسیم بخش ی ا در

 متر مرسیم  ده 200طو ی  ۀفاصلمتر و با  هزار 2 با عرض

ر مقطع مورد بررسی قیرا  167در طول رودخانهر  رو بنابرای 

 HEC-GeoRAS ده در ا  اقی  مرسیمگرفته است  مقاطع 

 ننیی   در   یوند  معرفیی میی   1به عنیوان مقیاطع عرضیی   

 حیاف  عرضیی  مقیاطع  دسیتی  مرسیم معایب هم  رایطی

هندسی بیه  میك    های داده سازی رماده مراحل هم و  ده

گیاا رعاییت  یده اسیت       بیه  گیاا  HEC-GeoRASا  اقی 

                                                            
1. XS Cutlines 

 مرحلهر ای  ما  ده سازی دهرما هندسی های یك از داده هی 

 TIN هیای  داده رمنظیور  یی  ا یو بیرا  نیستند ارمفا  دارای

 بیه  ربنیابرای     ود می استفاده SRTM یر ده از مصو رماده

 رهمچنیی   و عرضی مقاطع در طو ی پروفیل مرسیم منظور

 اسیت  نییاز  سواحلر و رودخانه مر زی خط  ردن دار ارمفا 

 هیا  داده بیه  ابتدا  ه رقومی فایل ۀوسیل به خطوط ۀ لی  ه

  با ییند نیییز ارمفییا  ۀمتخصیی دارای اسییتر  ییده معرفییی

 HEC-GeoRASافیزار ا  یاقی    نیرا  یه بایید در    هایی داده

انتقیال یابنیدر در     HEC-RASافیزار   نیرا سیازی و بیه    مادهر

 زبیری  ضریب از اعم ها بخش قبلی معرفی  دند  سایر داده

 موجیه  بیا  ورودی هییدروگراف  یدبی  و برخط سازه مانینگر

معریی    HEC-RASافیزار   نراجداگانه در  های دولج وجود

-HECافزار  نرا  RAS Mapperدر ابزار  ر  همچنی  وند می

RAS مییدل رقییومی و مقییاطع عرضییی   ر3 مطییاب   ییکل

 و سیالب بندی پهنه های رودخانه مرسیم  ده است ما نقته

 ۀزمینیی پییس همییراه بییه هیییدرو یکی پارامترهییای مغییییرات

 ۀپهنی  بررسیی  منظور هب   ود داده نتان ای ماهواره صاویرم
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 ۀدور اهیوازر   یهر  ۀم یدود  در  یارون  ۀرودخانی  گییر  سیل

 اسیاس  بیر  مدل و انتخاب سا ه 100 و 50ر 2 های بازگتت

 بیییانگر سییا ه 2 بازگتییت ۀدور  اسییت  ییده اجییرا رنهییا

 طیور  بیه   یه  اسیت  رودخانیه  راییج  و متیداول  هایسیالب

 بازگتت ۀدور  افتند می امفا  رودخانه در سا ه هر میانگی 

سیالب بر  م ثیر میزان بررسی برای مرمیب به نیز 100 و 50

 هبینی  ید  پیش هر اهواز و روستاها و  هرهای اطراف رن 

  است 

 
 HEC-RASافزار  نرمدر  کارون ۀرودخان سازی مدل ۀمقاطع عرضی در باز .3 شکل

 ساله 2 بازگشت ۀدور

 متری   رهبیتین سا هر 2 بازگتت رۀود با بیسیال ۀپهن مطاب 

ر 6/2 میورد مطا عیه معیدل    ۀبیاز و میانگی  سرعت جریان در 

سیرعت   ۀدهند نتانمتر بر ثانیه بوده است  ه  28/0و  04/0

  ییب  یم بیازه    رپایی  جریان بیه د ییل عیرض و همچنیی     

و   متییری  ییارون اسییت  بیتییتری ر  ۀرودخانیی  ییده مطا عییه

متیر اسیت  ییه    06/5و  58/0ر 1/12 دلمییانگی  عمی  معییا  

 عرضیی  مقیاطع بیتینه در خط ا قعر رودخانه نزدیك به خط 

 ها  ناره در  مینه و رودخانه مر زی بخش سازی مدل ۀباز در

 و  متیری   بیتتری ر  است افتاده امفا  ساحل خط به نزدیك

 7/1127 و 61/37ر 2000 معیادل  رب سیط   عرض میانگی 

 ۀدور بیا  هیایی  سییالب  در حتیی  هید د می نتان  ه است متر

 و اسیت  متر هزار 1 باالی رب سط  عرض نیز پایی  بازگتت

   گیرد می بر در را اهواز  هر از هاییقسمت

 
 (است متر ی)ارتفاع رواناب بر حسب سانت ساله 2 بازگشت ۀدور در کارون ۀرودخان گیر سیل ۀپهن. 4 شکل
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 ساله 50 بازگشت ۀدور

 بازگتیت  ۀدور بیا  سیالب در  ده راجاستخ عم  به موجه اب

 بیا  سیاماندهی  هیای  دییواره  ایجیاد  به نسبت باید سا هر 50

 همیی   بر  د و اقداا اهواز  هر ۀم دود در مناسب ارمفا 

ۀ بیاز  در جرییان  عم  میانگی  و  متری  بیتتری ر راساس

 اسیت  بوده متر 77/10و  75/1ر 82/17 معادل  ده مطا عه

ارمفیا  رزاد دییوار    بایید مفیا  رزادر  ار گیرفت   نظیر  در با  ه

 یهری اهیواز    ۀم وطمتر با د ما  12نسبت به خط ا قعرر 

  دارد امییان در  ییارون ۀرودخانیی هییای را از گزنیید سیییالب

ر 15/6 معیادل  جریان سرعت میانگی  و  متری  بیتتری ر

 ۀم ییدود در  ییه اسییت بییوده ثانیییه بییر متییر 6/0و  018/0

 هییی  در و دارد قییرار سیییالبی جریییان مجییاز هییای سییرعت

 ننیی   در  اسیت  نتیده  دیده ب رانی فو  سرعت ای نقطه

 سییمان  و سینگ  هیای  دییواره  از استفاده سرعتیر ۀم دود

 فرسیایش  عمی   رعایت با رودخانه سواحل از حفاتت برای

 مییانگی   و  متیری   بیتیتری ر    یود  می پیتنهاد مناسب

 متیر  1858 و 2/147 ر2000 معیادل  نییز  رب سط  عرض

 از هیایی قسمت مناسبر دیوارهای نبود صورت در  ه تاس

   گیرد می بر در را اهواز  هر

 
 (است متر سانتی حسب بر رواناب)ارتفاع  ساله 50 بازگشت ۀدور در کارون ۀرودخان گیر سیل ۀپهن .5 شکل

 ساله 100 بازگشت ۀدور

سیا ه   100بازگتت  ۀدور ارون در  ۀرودخان گیر سیل ۀپهن

گییر   سییل  ۀپهنی مایش داده  ده اسیت  ایی    ن 6در  کل 

 حجیمر  ایی   بیا  سییالبی  وقیو   صیورت  در دهید  نتان میی 

 از و  یود  میی  گرفته بر در اهواز  هر از زیادی هایقسمت

 عنیوان  بیه  متیر  هیزار  2 طرفر هر به رودخانه مر زی خط

  یه  معناسیت  ایی  به    ود می گرفته نظر در سیالبی ۀپهن

  یریعتی  هیای خیابان  امل اهواز  هر از وسیعی ۀم دود

  یوت  های م له و پارس  یان گلستانر بهارستانر جنوبیر

سیالب قرار گرفتیه و دنیار    م ثیر م ت جنگیه و سیدصا  

 م دوده سط ی های گرفتگی  دید خواهند  د  رواناب رب

 در رنچیه  نظییر  متیکالمی  و  ده یکی ها سیالب ای  با نیز

 پیوسیتهر  وقیو   بیه  زاهوا  هر در مرامب به گا ته سا یان

 جریان سرعت میانگی  و  متری  بیتتری ر  افتد می امفا 

 مهم نقش  ه است ثانیه بر متر 43/0و  08/0ر 7ر 2 معادل

  د نی  می یید م را منطقه در  یب بودن  م و عرض وسعت

 ر2482 معیادل  جرییان  عم  میانگی  و  متری  بیتتری ر

 رزاد ارمفیا    یردن    یاظ  بیا   ه است متر 35/12 و 95/1

 100 بازگتیت  ۀدور اسیاس  بیر  اگیر  دیواره ارمفا  سیالبر

 ا قعیر  خیط  از متیر  14 میا  13 معیادل   یودر  معییی   سا ه

 و گرفتگیی  رب ب یران  بیه  موجیه  بیا   بیود  خواهید  رودخانه

 بیرای  سیا ه  100 بازگتیت  ۀدور اهوازر  هری های سیالب



 1001  ... در یدرولوژیکه و یمکان یها یلتحل یقتلف از استفاده با اهواز شهری بیالس بررسی: و همکاران نیارید

 بیتییتری ر   ییود مییی پیتیینهاد بیتییتر اطمینییان ضییریب

 و 98ر 4000 معیادل  رب سیط   عرض میانگی  و  متری 

  یلومتری 33 بازه در میانگی  طور به  ه است متر 3582

 هیر  متیر  1750 ما رودخانه مر زی خط از  ارونر ۀرودخان

 یامعنی  بیه  ایی     ود می سیالب و گرفتگیرب دنار طرف

 از جلییوگیری بییرای مییرسییریع هرنییه ریییزی برنامییه  ییزوا

  تیور  عظییم  های سیالب دیگر ای پلدختر نظیر هایی امفا 

  است

 
 (است متر یسانت)ارتفاع رواناب بر حسب  ساله 100 بازگشت ۀدورکارون با  ۀرودخانسیالبی  ۀپهن .6 شکل

 ۀرودخانی  مختل  های مغییرات عم  در بازه 7  کل در

 اهیوازر   یهر  های پل از قبل  است  ده داده نمایش  ارون

 در و یافتیه  افیزایش  رب سیرعت   یاهش  د یل به رب عم 

 از قبیل  بیه  مربیوط  عمی   بیتیتری   هیا  بازگتت ۀدور ۀهم

 هیای  پاییه  معیداد  اینکه به موجه با  است اهواز  هر های پل

 و  نید  می عمل بند مانند استر زیاد رودخانه در هاپل ای 

  دارد متر 4 ما 1 اختالفی هاپل ای  از بعد و قبل رب سط 

 و یافتیه  افیزایش  رب سیرعت  پیلر  های پایه از بعد بالفاصله

 بیه  رودخانه  نی    قسمتر ای  در  یابد می  اهش عم 

 امفیا   بیاالر  رسیوبات  حمیل  ترفییت  و زییاد  سرعت د یل

 50ر 2 هیای  بازگتت ۀدور در جریان عم  ۀبیتین  افتد می

 متیر  82/24و  82/17ر 1/12 معیادل  مرمیب به سا ه 100 و

 رودخانیه  داخلی قوس در و ا طمیر اا باالدست در  ه است

 منیاط   بیه  منطقیه  ایی   نزدیکی به موجه با  افتد می امفا 

 اهیا ی  امنییت  بیرای  الزا اقیدامات  باید اراضیر و مسکونی

   گیرد صورت

نتیان   ییز مغییرات عیدد فیرود ن   7  کل ینمودارها در

 جرییان  رودخانیهر  از معیدودی  های داده  ده است  در بازه

 جرییان  رژیم مواردر بقیه در و  رده پیدا ب رانی فو  حا ت

 دارای  یه  منیاطقی  بررسیی  در  است ب رانی زیر و ب رانی

  یه   د حاصل نتیجه ای  هستندر یك از بیتتر فرود عدد

 پییدا  افیزایش  بر یی  مینش  سیرعتر  بیودن  زییاد  د یل به

 را رودخانه های دیواره مخریب و سواحل  ستگی و  ند می

  دا ت خواهد پیش در
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 در عمق( بساله  2بازگشت  ۀدوربر اساس  مختلف یها بازه در عمقعمق، عرض و عدد فرود: الف(  یشده برا انجام یها لیتحل .7 لشک

 یها بازه در آب سطح عرضساله؛ د(  100بر اساس بازگشت  مختلف یها ساله؛ ج( عمق در بازه 50بر اساس بازگشت  مختلف یها بازه

 لفمخت های بازه در آب سطح عرضو(  ؛سال 50 ۀدور اساس بر لفتمخ یها در بازه عرض سطح آب (ه ؛ساله 2 ۀدوربر اساس  لفتمخ

 مختلف های عدد فرود در بازه (ح ؛ساله 2 بازگشت ۀدور اساس بر مختلف های بازه در فرود عددسال؛ ز(  100بازگشت  ۀدوربر اساس 

 ساله 50 بازگشت ۀدور اساس بر
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 1003  ... در یدرولوژیکه و یمکان یها یلتحل یقتلف از استفاده با اهواز شهری بیالس بررسی: و همکاران نیارید

 گیری نتیجهو  بحث

 یبنید  پهنیه  یبیرا  HEC-RASافزار  ش حاضر از نرادر پژوه

  است  ده هر اهواز استفاده  بازه ارون  ۀرودخاندر  یالبس

مییدل  ییی ملف ییی از طر  ییده مطا عییه ۀمنطقیی یبنیید پهنییه

 ییی از طر ArcGISافییزار  بییا نییرا HEC-RAS یییدرو یکیه

 اییی  از  یلییومتر 33 طییول در HEC-Geo RAS یییها  اق

 یر ت  مس یا  به منظور اصال  است گرفته صورت رودخانه

روی  یمکیان  ییدرو وژیکی ه یها یلمنطقه از م ل رها د ربراهه

انبا یت   ییانر منطقه  یامل جهیت جر   یارمفاع یمدل رقوم

 معرفیی  از پیس   اسیت   یده استفاده  یانجر یرو مس یانجر

 مقیدار  ا  اقییهر  طریی   از مدل به رودخانه هندسی اطالعات

 رسیپس  و معری  مختل  های بازه برای گنمانی زبری ضریب

 معرفییی مییدل بییه سییا ه 100 و 50ر 2 هییای بازگتییت ۀدور

 نتیایج  هیدرو یکیر پارامترهای استخراج با نهایت در  اند ده 

 :است  ده گیری نتیجه مطا ب رئوس عنوان به زیر

 بیتتری ر سا هر 2 بازگتت رۀدو با سیالبی ۀپهن مطاب 

 مطا عیه  میورد  ۀبیاز  در جرییان  سرعت میانگی  و  متری 

 ایی    اسیت  بیوده  ثانییه  بیر  متر 28/0و  04/0ر 6/2 معادل

 رهمچنیی   و عیرض  وسیعت  ۀدهنید  نتیان  سرعت از میزان

 بیتتری ر  است  ارون ۀرودخان مطا عه مورد بازه  م  یب

 متیر  06/5و  58/0ر 1/12 معیادل  عم  میانگی  و  متری 

 خیط  بیه  نزدییك  رودخانیه  ا قعیر  خط در بیتینه  ه است

نزدیك به خط ساحل  ها  ناره در  مینه و رودخانه  زیمر

 مییانگی   و  متری  بیتتری ر رهمچنی امفا  افتاده است  

 متییر 7/1127 و 61/37 ر2000 معییادل رب سییط  عییرض

 در حتیی  دهید  میی  نتان رب سط  عرض میزان ای   است

 رب سیط   عیرض  نییز  پیایی   بازگتت ۀدور با هایی سیالب

 بیر  در را اهیواز   هر از قسمتهایی و است متر هزار 1 باالی

 بیتیتری ر  سیا هر  50 بازگتیت  ۀدور اسیاس  بیر   گییرد  می

 مطا عیه  میورد  ۀبیاز  در جرییان  عمی   مییانگی   و  متری 

 بیتیتری ر   اسیت  بوده متر 77/10و  75/1ر 82/17 معادل

و  018/0ر 15/6 معیادل  جریان سرعت میانگی  و  متری 

 هیای  سیرعت  ۀم یدود  در  یه  اسیت  بوده ثانیه بر متر 6/0

سیرعت   ای نقطیه  هیی   در و دارد قرار سیالبی جریان مجاز

رن است  یگرد یججمله نتا ازفو  ب رانی دیده نتده است  

 نییز  رب سیط   عیرض  مییانگی   و  متیری   بیتیتری ر  ه 

 صیورت  در  یه  اسیت  متیر  1858 و 2/147 ر2000 معادل

 بیر  در را اهیواز   هر از هاییقسمت مناسبر دیوارهای نبود

  بیتتری ر  متری  و میانگی  سیرعت جرییان در   گیرد می

متر بر  43/0و  08/0ر 2/7 سا ه معادل 100بازگتت  ۀدور

ثانیه است  ه نقش مهم وسعت عرض و  م بودن  یب در 

بیتیتری ر  متیری  و    همچنیی    د نی  میی یید  ممنطقه را 

متیر   35/12 95/1 ر2482عمی  جرییان معیادل     نگی میا

ظ  ردن ارمفا  رزاد سییالبر ارمفیا  دییواره    است  ه با   ا

سا ه معیی   ودر معیادل   100بازگتت  ۀدوراگر بر اساس 

 متر از خط ا قعر رودخانه خواهد بود   14ما  13

هیای  یهری    گرفتگیی و سییالب   با موجه به ب ران رب

سا ه برای ضریب اطمینان بیتتر  100بازگتت  ۀدوراهوازر 

 متیری  و مییانگی  عیرض    بیتیتری ر    یود   پیتنهاد می

متر است  ه به طور  3582و  98ر 4000سط  رب معادل 

 یارونر از خیط    ۀرودخانی  یلیومتری   33 ۀبیاز میانگی  در 

گرفتگی و  متر هر طرف دنار رب 1750مر زی رودخانه ما 

رییزی هرنیه    میه برنای  یزوا  ا ود  ای  به معنی  سیالب می

دختر ییا دیگیر   مر برای جلوگیری از امفاقامی نظیر پلی  سریع

   یر  میر  پیش  ه طورهمان های عظیم  تور است  سیالب

 100 و 50ر 2 هیای  بازگتیت  ۀدور در سیرعت  ۀبیتین  در

 اسیت  ثانییه  بر متر 2/7و  15/6ر 6/2 معادل مرمیب به سا ه

 ایی  بیه    دارد قرار سیالب مجاز هایسرعت ۀم دود در  ه

 و سیاماندهی  ۀرودخانی  سیواحل   ه صورمی در  ه معناست

 و فرسیییایش  سیییتگیررب با یییدر  یییده دیوارسیییازی

 بیدون  اصیلی  مجرای در رب و افتد نمی امفا  گااریرسوب

 سیرعت  ای  دا ت موجه باید را بته  یابد می جریان مخریب

 و  سیتگی رب موجیب  هارپل های پایه نزدیکی یا هاپی  در

 موضیو ر  ای  از جلوگیری برای  ه  ود می پیچتی جریان

 مناسیب  فرسیایش  عمی   با رودخانه خارجی یها قوس باید

 های موری پلر های پایه اطراف رهمچنی  و  ده ساماندهی

 هییای دوره ۀمقایسیی بییرای رهمچنییی سیینگی ایجییاد  ییود  

 سال در سیل م ثیر م ت واقعی ۀم دود با حاصل بازگتت

 معییار  عنیوان  بیه  متترك سط ی مقاطع مساحتر 1398

 سیا ه  100 بازگتت ۀدور راساس ای  بر  گرفت قرار ارزیابی

مسیاحت   درصید  87 و دا یته  واقعییت  بیا  ریتبیت انطبا 

  اخص ای   است ص ت  ار ۀدهند نتانم دوده متترك 

سا ه  2بازگتت  ۀدور یو برا درصد 63 سا ه 50 ۀدور برای

   یود  میی  متیاهده  5حاصل  د  ه در جیدول   درصد 35

 روی اسیتر  مقیاطع  نگیونگی  نمایتیگر  8  کل رهمچنی 

  است تهنق
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 ساله 100 و 50، 2 بازگشت های در دوره یلس یواقع ۀمحدوددرصد سطوح مشترك با  ۀیسمقا .5 جدول

 مشترك سطح درصد بازگشت ۀدور

 35 سا ه 2

 63 سا ه 50

 87 سا ه 100

 

 (یا ماهواره یرز تصاو)بر اساس اطالعات حاصل ا یلس یو اقع ۀمحدودساله با  100بازگشت  ۀدور یسطح ۀمحدود ۀیسمقا .8 شکل

پژوهش حاضر با مطا عیات حجیازی و همکیاران     نتایج

بیه ماننید پیژوهش     یاد یده مقایسه  د  در پژوهش  [26]

بنیدی   پهنیه  هیای  حاضر بیان  ده اسیت  یه دقیت نقتیه    

بسییار مناسیب    HEC-GeoRASسیالب به  مك ا  اقییه  

 میا  دهد می را امکان ای   اربر موسط اطالعات ورود و است

میدل   هیای  ورودی و  ده حاف افزار نرا احتما ی اهایخط

  د یو درستی معری   ود ما خروجیی مناسیبی معریی      به

بییان   [27]در پژوهش  فیعی مطل  و عبیادمی   رهمچنی 

هییدرو وژیکی   ۀسیامان سیازی   میدل  ده است  ه قابلییت  

HEC-RAS  زییاد بندی سییالب بسییار    پهنهینی ب پیشدر 

 نتیایج  جغرافییاییر  اطالعیات  ۀسیامان  بیا  رن مر یب و است

  دهد می نتان را واقعیت به نزدیك بسیار

عنیوان    ای  م قی  معیادالت جرییان در رودخانیه بیه     در

 یرفتیه قبول برای بررسی جریان در رودخانیه پا   فرضیات قابل

است    ده  یرفتهای  معادالت پا های یساز و موارد ساده  ده 

 گرفت:  یجهرا نت یرز موارد موان می در مجمو  ی ربنابرا

 حیا م بیر هییدرودینامیك جرییان بیرای       معادالت

  ند ن می  فایت سیالبی جریان سازی یه ب

  مکیانی هییدرو وژیکی در    هیای  میدل  ملفیGIS  و

راهکاری  اررمد بیرای اسیتخراج    HEC-RASمدل 

  است سیل ۀم دود های نقته

 درصید  80از  یشبی  با دقت موان می پیتنهادی مدل با 

سیییا ه(  100بازگتیییت  ۀدورر نظیییر گیییرفت  )بیییا د

 ررودخانیه  دبیی  بیه  موجیه  بیا  را گییر  سیل م دودهای

   است ب ران اثرات  دت از و ده ر بینی پیش من نی

 ۀرودخانی سیازی جرییان هییدرو یکی     موجه به میدل  با

 رHEC-RAS ییارون در  ییهر اهییواز بییه  مییك مییدل     

 : ود می موضیه رمی های پژوهش جهت زیر پیتنهادهای

 مفکیییك قییدرت بییا ای مییاهواره مصییاویر از سییتفادها 

 مقایسه برای صرفه به روش عنوان به مناسب مکانی

 زمینی برداری نقته های داده با

 هیا  سییالب  مهار در  رخه و  ارون سدهای ارزیابی 

 رسوبات  نترل میزان و باال های بازگتت ۀدور با

 ۀرودخانی  حیریم  و بسیتر  حید  نقته مصویب و مهیه 

 بیرای  گرفتیه  صیورت  سیازی میدل  اساس بر  ارون

 رودخانه مصرفات رزادسازی یندافر در استفاده
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 مییزان  در رودخانیه  بیه  دریا رب زدگی پس ارزیابی 

 رودخانه  یفی و   می پارامترهای سایر و  وری

 طراحیی   هیای  گزینیه طر  ساماندهی رودخانیهر   در

 عزمینیی را قطی  زیرنباید ارمباط رب سیط ی و رب  

ا   صپو ش  امل    رودخانه از م ر ند  بنابرای 

امکیان   دبای ر طرفی از ود  و نفو ناپایرر موصیه نمی

دسترسی مردا به رودخانه وجود دا ته با د  ایی   

خواهید  ثر ؤمی موضو  در انتخاب گزینه طر  بسیار 

ی مر ب امکان دسترسیی بیه   ادیواره بنابرای ر  ودب

 یکییی از بنییابرای ررورد   وجییود میییه رودخانییه را بیی

طع مر ب هستند ه در رنها قاهای مناساب م گزینه

 ۀهزینییرعایییت  ییده با یید   یاد ییدهفا تورهییای 

بیتییتر از  سییازی بییا دیییوار مر ییب معمییوالً   زیبییا

با موجیه   بنابرای رد دیوار قائم است  اهای ایج گزینه

سیازی و ایجیاد    زیبیا و  طقیه من ۀموسعبه مسریع در 

ا قابیل  هی  ر ای  هزینهقهپتانسیل گرد گری در منط

 موجیه هستند  

 های  یه فایای  یافی وجیود دارد یکیی از       در بازه

اطع قییجییایگزینی در م بییرایهییای مناسییب  گزینییه

هیای  یه      در موقعییت اسیت مر ب دیوار گابیونی 

گیابیونی   اطع مر یب و قاحدا  م برایفاای  افی 

های  هری احدا   وجود ندا ته با در در م دوده

ی سییاخت غیییر  ییهر دیوارهییای بتنییی مسییل  و 

هیای مناسیب    دیوارهای قائم سنگ و مالت گزینیه 

  استبرای اجرا 

 سازیمدل با مطاب   ه عملیامی راهبردهای و ها برنامه

 :است زیر  ر  به اندر  ده ارائه گرفته صورت

 های بارش اساس بر سیالب هتدار های سامانه ۀمهی 

 حدی های سیالب به منجر  ه باال بازگتت ۀدور با

   ود می

 در رودخانیه  ساماندهی و سازی ساحل سازیر وارهدی 

 رودخانه پایر فرسایش و ناپایدار مقاطع

  میورد  مقیاطع  در  انیال  الیروبی و بستر  یب اصال 

 نیاز

 عبیور  بیرای  مناسیب  هندسیی  ابعیاد  با  انال ایجاد 

 باال اطمینان ضریب با سیالب

 بیه  رودخانیه  بسیتر  در  یده  واقع اراضی ۀنقت ۀمهی 

 رودخانه سیالبی بستر به نامتجاوز عنوان

 بیا  های سیالب مخرب اثرات به نسبت سازی رگاهی 

 باال بازگتت ۀدور

 و رودخانیه  حیدود  رعاییت  بیه  نسبت سازی فرهنگ 

 دست ی یپا اها ی ح  حفظ

 سیخنرانی  ۀارائ ملویزیونیر های برنامه برو ورر ۀمهی 

 و حیدود  بیه  نسیبت  مردا سازی رگاه منظور به    و

 نهرودخا ا وسیستم

 منظییور بییه خصوصییی بخییش بییرای انگیییزه ایجییاد 

 ۀاجیار  و رودخانیه  بسیتر  رزادسازی امر در متار ت
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