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اصالح و ساماندهي رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-RAS
زهرا رحيمينژاد  ،1اميد طياري

2

تاریخ دریافت1392/30/33 :
تاریخ پذیرش1393/13/13 :

چكيده
با توجه به گسترش و توسعه روستاهاي حاشيه رودخانه خبر بافت (استان کرمان) و تجاوز به حريم رودخانه ،ساليان
متمادي است که سيالب خسارات مالي فراواني به ساکنين اطراف و زمينهاي کشاورزي و باغات حاشيه آن وارد
ميآورد .شيب بستر ،وجود پيچ و خمهاي رودخانه ،سرعت زياد جريان آب و تجاوز کشاورزان به حريم رودخانه باعث
کناره شويي ،کفکني و در برخي مناطق ديگر سبب باال آمدن سطح آب و ورود آب به اراضي و باغات حاشيه رودخانه
شده است .براي بررسي وضعيت جريان در رودخانه ،رفتار آن توسط مدل  HEC-RASشبيهسازي شده است و براساس
نتايج حاصل از آن نسبت به ارائه طرح ساماندهي و کنترل سيالب رودخانه خبر اقدام گرديده است .از بين روشهاي
مخـتلف براي سـاماندهي و اصالح مسـير رودخانهها ،ابتدا ديوارهسازي سواحل رودخانه بررسي گرديد .نتايج حاصل از
مدل حاکي از افزايش عمـق آبشـويي و عمق پـي ديوارهها ميباشد که هزينه اجراي آن را افـزايش ميدهد .لذا براي
کاهش هزينهها استفاده همزمان ديواره ساحلي و بندهاي متوالي بررسي گرديد و نتايج مدل نشان داد که ترکيب اين
سازهها باعث کاهش چشمگير هزينهها شده است .بهمنظور ارزيابي عملکرد اين سازهها ،مشخصات سازههاي پيشنهادي
در مدل  HEC-RASوارد شده و با اجراي مجدد مدل ،تاثير سازهها در بهبود شرايط مورد بررسي و تاييد قرار گرفت.
واژههاي کليدي :سـاماندهي رودخانه ،کفکني ،کنـارهشویي ،عمق آبشویي ،مدل .HEC-RAS
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کارشناسي ارشد سازههاي آبي ،دانشجوي دکتري سازه هاي آبي ،گروه مهندسي آب ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران،
ايران -کرمان،شرکت مهندسين مشاور جبال بارزzahra.rahimi@srbiau.ac.ir ،22920020430 .
2

استاديار گروه مهندسي عمران ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران،229 -22202312 ،

مسئول)

( Omid.tayari@gmail.comنویسنده

11
11

مقدمه
شناخت رفتار رودخانه و انجام فعاليتهاي سازگار با
طبيعت رودخانه و اقدامات مهندسي بهجا ،همواره
دغدغهي مهندسين درگير با اين رشته بوده است و به
ابزاري جهت شبيهسازي پديدههاي مورد نظر در
رودخانه نيازمند بودهاند .از طرفي پيشبيني رفتار
هيدروليکي رودخانه در مقابل سيالبهاي احتمالي
جهت کاهش خسارت وارده به مزارع و شهرها و يا
تأسيسات در حال ساخت در اطراف رودخانهها از
اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد .به همين دليل
شرکتهاي مهندسين مشاور با خريداري نرمافزارهاي
گرانقيمت به تحليل جريان و بحث ساماندهي
رودخانه ميپردازند( .سميعي و محموديان شوشتري،
 )2233در اين زمينه از جمله نرمافـزارهاي کاربردي
در سامـاندهي رودخـانهها ميتوان به مدل
 ISIS ،SMS ،HEC-6 ،HEC-2 ،HEC-RASو
 MIKE-11اشاره کرد .از جمله اين موارد ساماندهي،
رودخانه شور جيرفت با استـفاده از مـدل
( HEC-RASطياري و همکاران ،)2232 ،مسيل
ديرعليچاي سلماس با استـفاده از مـدل HEC-RAS
(دانشفراز و همکاران ،)2233 ،رودخانه لـردگان در
استان چهارمحال و بختياري توسـط مدلهاي
 HEC-RASو  MIKE-11در حالت ماندگار (رحيمي
دهاقاني و همکاران ،)2233 ،رودخانه  Bostanliدر
کانادا با استـفاده از مـدل ( HEC-RASکايا و
دانشفراز )0223 ،و رودخانه  Varواقع در جنوب
شرقي فرانسه توسط مدلهاي MIKE- ،HEC_RAS
 11و ( ISISکانگ و همکاران )0222 ،مـيباشد .در
اين تحقيق شــبيهسازي جريان توسط مدل
 HEC-RASبهصورت شبه دائمي در رودخانه خبر
بافت انجام شده است.
حوزه مورد مطالعه قسمتي از حوزه کاهدان خبر از
توابع شهرستان بافت در استان کرمان ميباشد و در
محدوده جغرافيايي با طول  922232تا  999232و
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عرض  2232202تا  2242301در سيستم
واقع گرديده است.
اين حوزه بخش ابتـدايي از سرشـاخه اصلي حوزه
آبخيز رودخـانه خبر -کاهدان را شامل ميشود .جهات
اربعه اين محدوده از شمال و شمال غرب به
سرشاخههاي حوزه شمالي رودخانه خبر-کاهدان از
جنوب و جنوب غربي به حوزه آبخيز روچان و از شرق
به قسمتي از حوزه آبخيز رودخانه سلطاني و دهوج
محدود ميگردد (گزارش فيزيوگرافي.)2233 ،
موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه در شکل ()2
نشان داده شده است.
رودخانه اصـلي حوزه خبر کاهدان از وسط
روستاي خبـر از ميان باغها و محالت مختلف آن
عبـور ميکند .آب پايه جاري در اين رودخـانه که
عمدتاً از چـشمه مشـهور به شـاه واليت سـرچشمه
ميگيرد ،در مسـير حرکت به دليل وجود
چشـمهسارهايي افزايش مييابد .اين آب پايه مايه
ايجاد و حيات آبادي خبر و محالت و باغهاي مختلف
آن است.
شکل ( )0مسير مورد مطالعه از رودخانه خبر بافت
که حد فاصل محدوده جغرافيايي با طول  922923تا
 921322و عرض  2233221تا  2233394در
سيستم  UTMميباشد را روي تصوير ماهوارهاي
 Google Earthنشان ميدهد.
عليرغم اينکه اين رودخانه مبناي حيات اين روستا
ميباشد لذا به سبب عبور آن از وسط باغها و تنگ
شدن مسيرش در اثر تعرضي که باغها طي سالها به
حريم آن نمودهاند بارها باعث تخريب و بروز خسارت
به آنها شده است .هدف از اين پژوهش اصالح و
ساماندهي مسير رودخانه خبر بافت با کمترين هزينه
ميباشد که براي اين امر از مدل  HEC-RASکه مدل
کارآمدي در اين زمينه است استفاده شده است.
UTM

- Universal Transverse Mercator
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شكل ( :)1موقعيت منطقه طرح در کشور و استان کرمان

شكل ( :)2مسير مورد مطالعه رودخانه خبر بافت بر روي تصویر ماهوارهاي نرمافزار Google Earth
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با استفاده از نقشههاي رقومي  2003222منطقه در
محيط  GISتعيين و در جدول ( )2ارائه گرديده است.

مواد و روشها:
مشخصات حوزه
حوزه مورد مطالعه با وسعت  94/40کيلومترمربع
و محيط  24/21کيلومتر و متوسط دماي ساالنه در
حدود  22/33درجه سانتيگراد و ميانگين بارندگي
ساالنه  012/9ميليمـتر ،داراي آب و هواي خشک
سرد ميباشد (گزارش هواشناسي و هيدرولوژي،
 .)2233خصوصيات پالنيمتري محدوده مورد مطالعه

روش انجام مطالعات
مطالعات اين تحقيق بر اساس دياگرام ارائه شده
در شکل ( )2انجام گرديده است.

جدول ( :)1خصوصيات پالنيمتري محدوده مورد مطالعه
عنوان حوزه مورد مطالعه

حداکثر ارتفاع()m

حداقل ارتفاع()m

طول آبراهه اصلي ()m

شيب آبراهه اصلي (درصد)

خبر بافت

0200

2423

1322

0/3

جمع آوري اطالعات رودخانه اي

پالن شبکه رودخانه

محاسبه پروفيل سطح آب

اطالعات فيزيوگرافي

اطالعات هيدروليکي

انجام محاسبات هيدروليکي

اطالعاتهيدرولوژيک

تعيين توزيع سرعت در مقاطع عرضي

پيشنهاد طرح اصالح و ساماندهي رودخانه

کنترل و طراحي سازه هاي مورد نياز

اجراي مجدد مدل و بررسي تاثير سازه هاي بکار گرفته شده

اصالح طرحهاي ارائه شده

شكل ( :)3مراحل انجام محاسبات کنترل سيل و اصالح و ساماندهي رودخانه خبر
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مدل پيشنهادي
ساماندهي رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل
 HEC-Rasنسخه  4.0که در سال  0223ارائه شده
است ،مورد بررسي قرار گرفت .براي انجام محاسبات
هيدروليک و پروفيل سطح آب نياز به اطالعات و کليه
پارامترهاي هندسي و هيدروليکي رودخانه نظير شکل
آبراهه ،وضعيت آبراهه ،بستر رودخانه ،سيالب ،شاخه
فرعي ،موانع ،پوشش گياهي (مقادير ضريب زبري)،
هندسه مقاطع و شيب در بازههاي مختلف رودخـانه،
شرايط مـرزي باالدست ،پايـيندست و يا هر دو
ميباشد.
براي انجام محاسبات هيدروليک ،مشخصات
هندسي رودخانه مورد نياز ميباشد .از اينرو ابتدا با
کمک نقشهبرداريها و نقشههاي توپوگرافي برداشت
شده توسط اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
کرمان ،مشخصات هندسي مورد نياز نظير سطح مقطع
جريان ،شعاع هيدروليک ،عمق جريان و  ...تعيين شد.
براي بهدست آوردن دادههاي هندسي از نرمافزار
 ArcGIS 9.3به همراه برنامه جانبي HEC- GeoRAS
نسخه  4.3.93استفاده شده است.
 طريقه بهدست آوردن دادههاي هندسي با مدل GISو :HEC-GeoRAS
ابتدا با استفاده از نقشههاي توپوگرافي موجود با
مقياس  2003222منطقه و  20322حاشيه رودخانه
خبر و با داشتن نقاط ارتفاعي ،اطالعات مربوطه را وارد
محيط  GISکرده و مدل رقومي سهبعدي زمين
( )2TINساخته شد( TIN .شبکه نامنظم مثلثي)
بهدست آمده ،اطالعات مفيدي از قبيل وضعيت
توپوگرافي منطقه ،مسير رودخانه و پستي و بلنديهاي
منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد .با داشتن TIN
منطقه مورد مطالعه ،به تهيه فايل ورودي
 HEC-GeoRASشامل مشخص نمودن خط مرکزي
جريان (مسير رود) ،سواحل رودخانه ،ابعاد مسير
جريان و خطوط مقاطع عرضي ميپردازيم( .شکل )9

- Triangular Irregular Network
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بدين ترتيب فايل مشخصات هندسي بازه مورد
مطالعه در محيط  ArcGISبا استفاده از برنامه جانبي
 HEC-GeoRASتهيه و پس از استخراج مقاطع با
استفاده از رابط  ،HEC-GeoRASدر قسمت اطالعات
هندسي رودخانه خبر در مدل  HEC-RASوارد شده و
سپس با توجه به لزوم شبيهسازي رودخانه در حالت
طبيعي ،مقاطع براي حالت طبيعي رودخانه اصالح
شده و مقاطع نامناسب از مدل حذف شدهاند و در
مجموع  229مقطع عرضي به فواصل تقريبي 32
متري جهت معرفي هندسه رودخانه در بازه مورد
مطالعه به مدل رياضي  HEC-RASوارد شده است.
شکل ( )3طرح شماتيک سيستم رودخانه و نمونهاي از
مقاطع عرضي ورودي به مدل  HEC-RASرا نشان
ميدهد.
واسنجي و صحتسنجي مدل
واسنـجي و صحتسنجي مهـمترين عامل در
بهکارگيري مدلهاي فيزيکي و رياضـي براي
شبيهسازي پديدههاي مورد مطالعه ميباشد .تراز
سطح آب در چند نقطه از بازه مورد مطالعه به ازاء بده
جريان مشخص ،يکي از دادههايي اسـت که در
واسنجي و صحتسـنجي مدلهاي رياضي استفاده
ميشود (ســازمان مديريت و برنامهريزي کشور،
.)2231
در مقطع  9يک ايستگاه هيدرومتري که شامل
دادههاي دبي  -اشل ميباشد ،وجود دارد ،از اين
دادهها جهت واسنجي و صحت سنجي مدل استفاده
شد .مدل به ازاي ضريب زبريهاي  2/220 ،2/22و
 2/223اجرا شد و دبي -اشل بهدست آمده با دادههاي
مشاهداتي سيالب با دوره بازگشت  32ساله سال 33
مقايسه شد و در نهايت بر اساس معيارهاي آماري
بهترين ضريب مانينگ مشخص گرديد.
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روشهاي آماري بکار رفته براي تعيين خطاي برآورد
ضريب مانينگ عبارتند از0
 ميانگين در صد خطاي نسبي0در اين روش از معادالت زير استفاده ميشود0
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که در آن RME 0ميانگين درصد خطاي نسبي،
 REiدرصدخطاي نسبي هر برآورد : ho :،عمق آب
مشاهده شده hc ،عمق آب برآوردشده و  nتعداد
دفعات مقادير برآورد شده عمق آب است.

شكل ( :)4الیههاي خط مرکزي جریان ،سواحل رودخانه ،مسير جریان و مقاطع ایجاد شده در محدوده مورد مطالعه

شكل ( :)5طرح شماتيک سيستم رودخانه و نمونهاي از مقطع عرضي ورودي به مدل HEC-RAS
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 جذر ميانگين توان دوم خطا )0(RMSEکه در اين روش از معادالت زير استفاده شده
است0
n

i

)(2

 SE
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n
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SEi  ho  hc 

2

)(9

که در اين معادالت RMSE ،جذر ميانگين توان
دوم خطا و  REiمربع خطا در هر برآورد است .ساير
پارامترها مانند روابط ( )2و ( )0ميباشد( .کايسي و
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نصير )2442 ،و در نهايت ضريب زبري ( 2/223به
علت دارا بودن کمترين درصد خطاي نسبي برابر با
 2/3و جذر ميانگين توان دوم خطاي برابر با )2/203
انتخاب شد (جدول.)0
پس از واسنجي مدل ،مدل بايد براي آمار
مشاهداتي ديگر نيز تست شود تا دقت ضريب زبري
بهدست آمده مورد بررسي قرار گيرد .با سيالب
مشاهداتي با دوره بازگشت  03ساله سال  31اقدام به
صحتسنجي شد به اين ترتيب مدل با ضريب زبري
انتخابي در مرحله واسـنجي مجددا اجـرا شد و طبق
جـدول ( )2تفاوت معنيداري مشاهده نشد.

جدول ( :)2کاليبراسيون مدل  HEC-RASبا دادههاي دبي -اشل
دادههاي محاسباتي

دادههاي مشاهداتي
n=2/223
اشل) (mدبي)(m3/s

n=2/22

n=2/220

اشل)(m

دبي)(m3/s

اشل)(m

دبي)(m3/s

اشل)(m

دبي)(m3/s

2

2

2

2

2

2

2

2

2/2

222/03

2/233

222/03

2/221

222/03

2/43

222/03

2/24

222/23

2/23

222/23

2/243

222/23

2/293

222/23

2/00

291/22

2/023

291/22

2/293

291/22

2/241

291/22

2/01

212/23

2/049

212/23

2/241

212/23

2/292

212/23

2/20

232/93

2/232

232/93

2/032

232/93

2/243

232/93
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جدول ( :)3مقایسه دادههاي دبي -اشل مشاهداتي و محاسباتي توسط مدل ( HEC-RASواسنجي مدل)
دادههاي مشاهداتي

دادههاي محاسباتي

اشل)(m

دبي)(m3/s

اشل)(m

دبي)(m3/s

2
2/02
2/93
2/12
2/40
2/42
2/43

2
02
93
12
41/9
43/2
44/2

2
2/02
2/93
2/12
2/41
2/43
2/43

2
02
93
12
41/9
43/2
44/2

نتایج و بحث:
پس از جمعآوري و تکميل اطالعات مورد نياز
مدل نظير مشخصات هندسي ،ضرائب زبري و شرايط
مرزي در محدوده مورد مطالعـه ،و قبل از ارائه هرگونه
طرح سـاماندهي و کنترل سـيالب ،پس از ورود

دادههاي مورد نياز اقدام به اجراي مدل براي جريان
دائم در هر يک از بازههاي مطالعاتي گرديد.
پالن سـه بعدي سطح آب رودخانـه بعد از اجراي
مدل با دبي سيل طراحي ،نشاندهـنده به زير آب
رفتن اراضـي و باغهاي کنار رودخانه ميباشد.
شکل ( )1پالن سه بعدي سطح آب رودخانه مورد
مطالعه را نشان ميدهد.

مبدا نقشه

شكل ( :)6پالن سه بعدي سطح آب رودخانه مورد مطالعه
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الف-

طراحي

سازههاي

پيشنهادي

براي

ساماندهي
يکي از اقدامات موثـر که براي اين حوزه
پيشـنهاد مي شود ،ساماندهي رودخانه اصلي خبر
گذرنده از وسط روستا ميباشد ،که هم باعث کاهش
خسارت و اثرات سيل در داخل حوزه و باغات اراضي
اطراف آن ميگردد و هم بر تعديل شدت سيل
خروجي از کل حوزه اثـر مـيگذارد .بدين جهت اين
سـاماندهي با هـدف تثبيت ديوارهها و کف رودخانه و
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همچنين تعديل شيب آن مورد بررسي قرار گرفته
است.
اين رودخانه در حد فاصل ذکر شده داراي پيـچ و
تابهاي متعددي ميباشد و در محل پيچها ،باغها و
اراضي واقع در ساحل سمت خارج پيچ به دليل نيروي
گريز از مرکز ناشي از حرکت آب بيشتر در معرض
فرسايش و تخريب قرار دارند و از نظر مقاومسازي در
برابر فرسايش بايد مورد حفاظت قرار گيرند (شکل.)3

شكل ( :)7نمایي از رودخانه در محل پيچوخم و فرسایش ساحل خارجي آن

مهمترين اقدامي که در جهت ساماندهي اين
رودخانه بايد صورت پذيرد اصالح شيب آبراهه است.
کاهش شيب آبراهه باعث ميگردد که سرعت جريـان
در رودخانه کاهـش يافـته و در نتيـجه قدرت
فرساينـدگي آن کاهـش مييابد با کاهش سرعت،
کفشويي رودخانه کمتر شده و از عميقتر شدن
رودخانه جلوگيري به عمل ميآيد ،همچنين در
پيچـانرودها نيز قدرت تخريبي و کنــاره شويي آن
کمـتر ميشود .کاهش شيب و کاهش سرعت
همچنين زمان تمرکز حوزه را افزايش ميدهد و به
اختالف فاز زماني بين نقطـه اوج سـيل حـوزه با
حوزههاي مجاور ميافزايد.

براي حل مشکل ورود آب به سطح اراضي و
باغهاي حاشيه رودخانه ابتدا ديوارهسازي سواحل
رودخانه بررسي گرديد ،اما به علت شيب و سرعت زياد
آب و در نتيجه افزايش عمق آبشويي ،عمق پي
ديوارهها زياد ميشود که هزينه اجراي آن را افزايش
ميدهد .لذا براي کاهش هزينهها استفاده همزمان
ديواره ساحلي و بندهاي متوالي بررسي گرديد .با
احداث اين بندها شيب سطح آب و سرعت جريان
کاهش يافته و نتيجتا عمق آبشويي نيز کم ميشود،
بدين ترتيب مجموع هزينههاي بهکار رفته کاهش
چشمگيري داشته است.
به اين ترتيب با مباني فوقالذکر و نتايج حاصل
از اجراي مدل  HEC-RASطرح ساماندهي رودخانه
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خبر براي دبي با دوره بازگشت  32ساله صورت
ميپذيرد .که شامل  39بند سنگ و سيمان (جدول
 )9و  11قطعه ديواره حفاظتي براي ساحل راست
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(جدول  )3و  12قطعه ديواره حفاظتي براي ساحل
چپ (جدول  )1با مشخصات مذکور ميباشد.

جدول ( :)4مشخصات ابعادي و هيدروليكي تعدادي از بندهاي اصالح شيب رودخانه خبر در محدوده موردمطالعه
رديف

فاصله از
مبدأ
نقشه
)(m

فاصله تا
بند قبلي
)(m

شيب
اصالحي
باالدست
)(m

عرض
سريز
)(m

رقوم کف
طبيعي رودخانه
در محل سريز
)(m

کد ارتفاع
لب سريز
)(m

ارتفاع سريز از
کف فعلي
رودخانه
)(m

ساحل
راست

ساحل
چپ

2

32

32

2/220

22/2

230/39

233/12

0/42

خاکي

سنگي

0

209

32

2/220

29/2

232/02

232/34

2/3

خاکي

سنگي

2

020

33

2/220

22/2

233/22

232/29

0/23

خاکي

سنگي

9

224

223

2/220

29/2

233/22

231/30

2/33

خاکي

سنگي

جدول ( :)5مشخصات تعدادي از دیوارههاي حفاظتي ساحل راست رودخانه خبر در محدوده مورد مطالعه
نقطه ابتدا

نقطه انتها

طول
)(m

اولين باغ

بند 2

23

2/22+2/43=0/0

0

020-224

بند 2

بند 9

223

0/09+2/31=2/22

2/2

2

224-921

بند 9

بند 3

43

0/33+2/33=2/3

2/3

1/93

9

921-911

بند 3

بند 1

32

0/20+2/33=2

2

9/0

3

911-321

بند 1

بند 3

32

0/33+2/33=2/3

2/3

3/03

شماره قطعه

حد فاصل
(نسبت به مبدأ
نقشه)
)(m
241-020

ارتفاع متوسط ديوار از
کف اصالح شده رودخانه
)(m

2

ارتفاع ابتداي
ديوار از کف فعلي
رودخانه
)(m
0/0

ارتفاع انتهاي
ديوار از کف
فعلي رودخانه
)(m
9/23
9/33

جدول ( :)6مشخصات تعدادي از دیوارههاي حفاظتي ساحل چپ رودخانه خبر در محدوده مورد مطالعه
شماره قطعه

حد فاصل (نسبت
به مبدأ نقشه)
)(m

نقطه ابتدا

نقطه انتها

طول ديوار
سازي
)(m

2
0
2
9
3

113-393
393-322
322-332
332-422
422-2223

بند 4
بند 22
بند 22
بند 20
بند 22

بند 22
بند 22
بند 20
بند 22
بند 29

32
30
32
32
33

ارتفاع متوسط
ديوار از کف اصالح
شده رودخانه
)(m
0/23+2/33=2/03
0/09+2/31=2/22
2/40+2/33=0/32
0/33+2/33=2/3
0/19+2/31=2/3

ارتفاع ابتداي
ديوار از کف
فعلي رودخانه
)(m
2/03
2/2
0/3
2/3
2/3

ارتفاع انتهاي
ديوار از کف
فعلي رودخانه
)(m
3/03
9/32
3/9
9/3
3/03
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ب-

بررسي نتایج پس از طراحي سازههاي

ساماندهي
پس از طراحي سازههاي سـاماندهي رودخانه و
آبراههها ،بهمنظور ارزيابي عملکرد اين سازهها،
مشخصات طراحي اين سازهها در مدل HEC-RAS
وارد شده و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفت .نتايج
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اين بررسي نشان داد که در رودخانه مورد مطالعه
سازههاي پيشنهادي عملکرد مناسبي دارند و سطح
آب و سرعت آن تحت کنترل در آمده است و در کليه
آبراههها و رودخانه اصلي سازههاي پيشنهادي عملکرد
مناسبي دارند( .شکل )3

شكل ( :)0نشان دهنده پالن سه بعدي سطح آب رودخانه مورد مطالعه پس از اجراي طرح ساماندهي

نتيجهگيري:
 نتايج نشان داد که مدل  HEC-RASبرايرودخانههاي فصلي با دامنه تغييرات دبي زياد نيز قابل
کاربرد است .و به لحاظ قابل کنترل بودن نتايج طرح
نهايي قبل از اجراي طرح ،مدل  ،HEC-RASمدلي
اقتصادي است.
 بر اسـاس تحقيق ارائه شده اگر در رودخانهاي بامسـئله کنارهشـويي مواجه باشيم ،طرح ديـواره سازي
حاشيه رودخانه به تنهايي ممکن است از لحاظ
اقتصادي جوابگو نباشد و بايستي روشهاي توام
بررسي شوند .در اين رودخانه با توجه به شيب و
سرعت زياد آب ،عمق آبشويي زياد ميشود .با استفاده

همزمان ديواره ساحلي و بندهاي متوالي (خاکي
کوتاه) ،شيب سطح آب و سرعت جريان کاهش يافته و
نتيجتا عمق آبشويي نيز کم ميشود.
 اجراي طرح ترکيب بهينه بندهاي متوالي وديواره ساحلي در مقايسه با طرح ديوارهسازي ،در
مجموع هزينههاي بکار رفته  %23صرفهجويي داشته
است.

سپاسگزاري:
در پايان الزم است که از اداره کل منابع طبيعي و
آبخيـزداري اسـتان کرمان بهدليل مسـاعدتها و
همکاريهايشان کمال تشکر را داشته باشم.
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Modification and Training of Khabr’s River of Baft, using
HEC-RAS model
Zahra RahimiNejad 1, Omid Tayari 2

Abstract
Note that the border village’s expansion of Khabr’s River of Baft located in Kerman and
incursion into river’s sides in recent years, flood damages to rural areas, agricultural Lands and
its around gardens a lot. Bed’s slope, existence of river’s meanders, high velocity of water flow,
incursion by agricultures into river’s sides induced under cutting and degradation of farms, and
in some area caused of overflow and entrance of water into the marginal farms and gardens. The
river’s behavior is simulated by HEC-RAS model and succeeding results used for presenting of
Khabr river’s flood control scheme. Among the different methods for modification and training
of river’s path, At first, building of training wall at river’s watersides was investigated. The
model which yields such results, increases foundation depth and water scour depth causing cost
will increase . Results of model illustrates that using of two parallel methods i.e. waterside walls
and successive dams was investigated in order to decrease the costs. Constructing these Dams
results in the total cost is significantly decreased. In order to evaluate the performance of these
constructions, specifications of proposed constructions was imported to HEC-RAS model, and
constructions’ influence on improvement of conditions was evaluated and confirmed by means
of further execution of the model.
Keywords: degradation, HEC-RAS model, river training, under cutting, water scour
depth.
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