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 چكیده 

بندی آنها از اهمیت اصلی فرسایش و اولویتعوامل شناخت ای های رودخانه و کاهش فرسایش کنارهجهت حفاظت کناره

بخشی از های کنارهاولویت بندی عوامل موثر در فرسایش شناخت و ، حاضرهدف از انجام تحقیق ای برخوردار است. ویژه

)از  کیلومتر 11ای به طول تحقیق بررسی فرسایش در بازهاین در  است. در استان خراسان رضوی بوده کشف رودرودخانه 

با استفاده از بازدیدها کیلومتر بعد از چرمشهر(  از رودخانه کشف رود  1پایین دست ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی تا 

سازی خصوصیات جریان صورت شبیه   HEC-RASبا استفاده از مدل های میدانی صورت گرفته و سپس و برداشت

. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ها پرداخته شده استیش کنارهبندی عوامل موثر در فرساگرفته و نهایتا به اولویت

 که خصوصیات هیدرولیکی جریان مانند سرعت جریان، عدد فرود، عمق هیدرولیکی جریان، تنش برشی و قدرت جریان

کف و اهی یتا ثیر چندانی در فرسایش نداشته است ولی وضعیت پوشش گ هر چند از بازه ای به باز دیگر تغییر کرده ولی

 .ها ایفا نموده استپایداری کناره فرآیندتری را در نقش مهمهای رودخانه کناره

 

 سازی هیدرولیکی، رودخانه کشف رود، شبیه HEC-RASفرسایش کناری،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  -1
بع بعًضا این من لیبه عنوان اصلی ترین منبع تأمین کننده آب برای انسان و سایر موجودات بشمار می آیند و هارودخانه 

زندگی باعث نابودی و وارد شدن خسارات جبران ناپذیری نیز می گردد. بنابراین الزم است با مطالعه خصوصیات هیدرولیکی 

 (.1332)روشان و همکاران،  یت های انسان در اطراف آن تعریف گرددجریان و حریم بستر رودخانه ، محدوده امن برای فعال

ها، بستر  هکنار در روند تکاملی خود همواره دستخوش تغییر، تحول و دگرگونی بوده اند. این تغییرات شامل فرسایش هارودخانه

در معرض را ی و تأسیسات حاشیه آنها رودخانه و نیز رسوبگذاری بوده که همواره اراضی زراعی، مناطق مسکونی، راه های ارتباط

از جمله عوامل عوامل اصلی فرسایش شناخت . جهت حفاظت کناره های رودخانه و کاهش فرسایش کناره ای ده استخطر قرار دا
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پیش بینی رفتار جریان و تعیین مقادیر مشخصه . و اولویت بندی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار استمربوط به رفتار جریان 

و همچنین نوسانات و آشفتگی سرعت، عمق، زبری رودخانه،  هارودخانهای آن به خاطر ماهیت سه بعدی و پیچیده جریان در ه

به سادگی امکان پذیر نمی باشد و لذا شناخت ماهیت جریان  هارودخانه، تغییرات پالن، عرض و شیب هارودخانههندسه نامنظم 

 مدلهای وجود عدماده از روش های غیر از آنچه که در طبیعت وجود دارد می باشد. و فرآیندهای رودخانه ای نیاز به استف

 مدلها نوع این ای رودخانه سیستمهای درست درك برای حالیکه در است، معضل یک هارودخانه برای تئوری پردازش و مفهومی

گذشته فعالیتهای متعددی صورت گرفته است هر البته در رابطه با مدلسازی جریانهای رودخانه ای در دهه های  .است نیاز مورد

  چند هنوز این فعالیتها جهت شناخت کامل فرآیندهای حاکم کافی به نظر نمی رسد.

در مدلسازی هیدرولیکی، عنوان نمود که یکی از مهمترین  GISدر تحقیقی تحت عنوان کاربرد ابزارهای (  2002) بار  

دقت و صرفه جویی در هزینه های مربوط به مهندسی رودخانه   HEC-GeoRASو الحاقیه  HEC-RASمزایای استفاده از 

با استفاده از   (1331) پیرو و همکاران . بویژه در حوزه های بزرگ و نهایتًا اعمال بهترین روش مدیریتی در منطقه می باشد

ساله و تهیه  21و  2دن هیدروگراف های اطالعات مربوط به رودخانه بشار واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، با منظور نمو

به تحلیل و بررسی مکان های مناسب برای برداشت   ، HEC-RASکیلومتر از رودخانه در مدل  21اطالعات پایه و شبیه سازی 

نه امصالح پرداختند. نتایج ایشان نشان داد که چنانچه بستر رودخانه نسبت به عمل فرسایش مقاوم باشد، در آن صورت بدنه رودخ

( در شبیه سازی رودخانه کارون دو 1331) د. حقی آبی و زارع دهدشتده و باعث تعریض رودخانه خواهد ششروع به ریزش کر

وایت  –را استفاده نمودند. ایشان به منظور شبیه سازی از معادله انتقال رسوب ایکرز  MIKE11و  HEC-RAS4.0مدل 

استفاده کرده و در نتایج خود بیان داشتند که این دو مدل با دقت خوبی قادر به شبیه سازی رودخانه مورد مطالعه می باشند. 

را نیاز به مدت زمان بیشتر برای انجام شبیه سازی بیان  HEC-RAS4.0همجنین در مقایسه مدل ها ، یکی از معایب مدل 

( از مدل 1332. حاجی بیگلو و همکاران )نسبت به انتخاب گام های زمانی حساس می باشند نموده و اظهار نمودند هر دو مدل

جهت ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه و ارتباط ان با فرآیندهای حاکم در رودخانه فیروزه  HEC-RASهیدرولیکی 

( در مقایسه  2003) آندام.  سب ارزیابی کردندشاهجوب در شمال خراسان استفاده کردند و کارایی مدل برای این منظور را منا

تغییرات  HEC-GeoRASو الحاقیه  HEC-RASی جنگلی و خارج از جنگل با استفاده از مدل هیدرولیکی هارودخانهرژیم 

را با  نسرعت و عدد فرود را در این دو نوع رودخانه مورد بررسی قرار داد و تأثیر پوشش گیاهی بر رژیم و رفتار هیدرولیکی جریا

می تواند مقادیر عددی مناسبی را  HEC-RASاین مدل مورد مقایسه قرار داد و نتیجه گرفت که استفاده از مدل هیدرولیکی 

نظر به این که مدل هیدرولیکی  در اختیار محققیق قرار دهد. جهت مطالعه رژیم و سایر خصوصیات هیدرولیکی جریان رودخانه

HEC-RAS  ، تحقیق حاضر به دنبال بررسیدارای قابلیت های خوبی برای تحلیل هیدرولیکی جریان و رسوب می باشد 

است . نتایج فرسایش کناره های رودخانه بخشی از رودخانه کشف رود و ارزیابی عوامل اصلی موثر در خصوصیات جریان در 

فرسایشی رودخانه مذکور و کمک به بهینه سازی روشها و  یندفرآتحقیق می تواند منجر به شناخت بهتر عوامل تاثیرگذار در 

 طراحی های مرتبط با ساماندهی این رودخانه شود.

 

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه 

هزار  یهااست و از کوه یجار مشهدالقعر دشت در خط که است رضوی خراسان استان مهم یهارودخانه از یکی رودکشف

 15' 501/04"و عرض  یشرق 15° 21' 000/22" یایی. نقطه شروع رودخانه با طول جغرافگیردیسرچشمه م ینالودمسجد و ب
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و عرض  یشرق 41° 02' 125/10" یاییو افغانستان در طول جغراف یرانآن در مرز ا یو نقطه خروجمشخص است  شمالی °34

 .است شده واقع شمالی °31 12' 040/13"

 0025/0 ترتیب به آن ناخالص و خالص شیب و است کیلومتر 320 حدود حوضه خروجی تا نقطه بلندترین از رودخانه طول

 و کرده عبور آن شمال از که بوده مناطق اطراف آن  مشهد و شهر زهکش بزرگترین رودخانه این. است متر بر متر 0003/0 و

مشهد در بخشهای  شمال در دیگر شعبات دریافت از پس رودخانه این. است جنوب شرق به غرب از شمال آن جریان جهت کلی 

 تنگ ایدره وارد مزداوند جنوب در و نموده قطع را سرخس - مشهد جاده شده، جاری شرقی - غربی جهت در پایینی خود 

در تحقیق  .دهندمی تشکیل را تجن رودخانه و کرده تالقی هریرود با خاتون پل بنام محلی در آن از خروج از پس و گرددمی

 ودحد شروع می شود و تادر پایین دست شهر مشهد طول مورد مطالعه از پایین دست ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی حاضر 

وده مورد مطالعه را نشان می ( موقعیت محد1کیلومتر می باشد. شکل ) 11رمشهر ادامه دارد که جمعا حدود چبعد از کیلومتر  1

 دهد.

 
 مطالعاتی کشف رود  در ایران و استان خراسان رضوی موقعیت حوضه: 1شكل 

 

 

 تعیین مشخصات هیدرولیكی محدوده مورد مطالعه 

رسوبات  وضعیت پروفیل طولی رودخانه، بر اساس شکل پالن، ی نسبتا همگنابتدا در طول مسیر رودخانه به تفکیک بازه ها

کیلومتر  1 حدود پایین دست ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی تااز اقدام گردید. چهارده مقطع کناره ها  بستر وو پوشش گیاهی 

جهت تعیین مقدار دبی های  شد. برداشتتفکیک و اطالعات مربوطه با بازدیدهای میدانی رودخانه بعد از ایستگاه چرمشهر 
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با  و تحلیل فراوانیسیالبی با دوره بازگشت های مختلف از مقادیر دبی حداکثر لحظه ای ثبت شده در ایستگاه اولنگ اسدی 

 یمناسب جهت برآورد دب عیعنوان توز هب (log_lojistic) کیلجست لوگ عیتوزشد که  ستفادها  Easy fitاستفاده از نرم افزار 

ساله بدست آمد که در جدول   100و 10، 21، 10، 1، 2بازگشت بر این اساس مقادیر سیالبهای با دوره  انتخاب شد. یالبیس یها

 داده شده است.( نشان 1)

، محاسبات هیدرولیکی جریان برای دبی با دوره با توجه به هدف تحقیق مبنی بر شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه 

چون محاسبات هیدرولیکی بر  .انجام گرفت HEC-RAS  یکیدرولیمدل هبا به کارگیری  ذکر شده بازگشت های مختلف

صرفا بر اساس مقادیر ز تغییرات دبی جریان در طول زمان صرف نظر شده و محاسبات لذا اگردید مبنای جریان ماندگار انجام 

ولی به لحاظ افزایش دقت است ساله انجام شده  100و  10و  21،  10،  1،  2با دوره بازگشت های حد اکثر لحظه ای دبی 

در این تحقیق بررسی میدانی  .گرفته شد تغییرات دبی در طول رودخانه و تأثیر شاخه های فرعی درنظر محاسبات و نتایج آن،

نیز در بازه های مورد مطالعه با استفاده و همچنین وضعیت پوشش گیاهی موجود در کف و کناره های رودخانه فرسایش کناره ها 

صل از مدل ااز بازدیدها و برداشتهای میدانی صورت گرفته تا با داشتن اطالعات میدانی وضعیت فرسایش در بازه ها و نیز نتایج ح

HEC-RAS   .شناخت و اولویت بندی عوامل موثر در فرسایش کناره ها امکانپذیر گردد 

 
 (s3m/حوضه مطالعاتی )بازه مورد مطالعه  در ابتدای با دوره بازگشتهای مختلف ی سیالب دبی هایمقادیر : 1جدول 

 خروجی

 حوضه
 طول )متر(

 دوره بازگشت )سال(

2 1 10 21 10 100 

 210441 031420 64 .323 150413 110432 054021 15473.28 کشف رود

 

 نتایج -3

با دوره بازگشت  های  البیس یرودخانه کشف رود در محدوده مورد نظر برا یکیدرولیه طیشرا قیتحق نیدر ا

-HECدر نرم افزار  یطور کل. به دیگرد یساز هیشب HEC-RAS  یکیدرولیمختلف با استفاده از مدل ه یها

RAS ،ی. در هر مقطع عرضرددگ یم یمعرف گریکدیمقاطع از  نیو فاصله ا یرودخانه توسط مقاطع عرض یژئومتر، 

 شینما و یکیدرولیمورد محاسبه قرار گرفته و به صورت جداول خاص ه انیجر یکیدرولیه یپارامترها هیکل

خصوصیات هیدرولیکی جریان در مقاطع به عنوان نمونه خالصه ای از مقادیر  ،(2جدول ) شود. یارائه م یکیگراف

خصوصیات هیدرولیکی جریان مانند سرعت جریان،  .می دهد نشان را ساله 21با دوره بازگشت  و فقط مختلف

ر دعدد فرود، عمق هیدرولیکی جریان، تنش برشی و قدرت جریان هر چند از بازه ای به باز دیگر تغییر کرده ولی 

ولی وضعیت پوشش گیاهی کف و کناره های رودخانه نقش  ندتاثیر چندانی در فرسایش نداشته اتحقیق حاضر 

به عبارت دیگر در بازه هایی که تراکم پوشش گیاهی بیشتر  پایداری کناره ها ایفا نموده است. مهمتری را در فرآیند

 بوده شدت فرسایش کناره ها کاهش داشته است و بر عکس.
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 ساله 25دوره بازگشت  برای دبی باخصوصیات هیدرولیكی جریان در مقاطع مختلف برخی ( : 2جدول )

 خصوصیات هیدرولیكی جریان  

 شماره

 مقاطع

 سرعت کانال

 متر بر ثانیه (( 

 عمق هیدرولیكی

 ) متر (

 عدد فرود

 

 تنش برشی

 ) نیوتن بر مجذور متر (

 قدرت جریان

)نیوتن بر متر در 

 ثانیه (

1 35/1 01/1 32/0 04/51 22/33333 

2 33/1 02/1 03/0 44/22 22/32011 

3 32/1 04/1 34/0 32/13 11/32252 

0 25/1 00/1 00/0 10/12 04/33313 

1 10/1 10/1 30/0 02/11 02/32510 

4 20/3 04/1 01/1 55/123 24/34113 

2 10/1 32/0 03/0 21/11 13/30400 

5 32/0 03/1 21/0 15/24 01/33311 

3 13/1 11/1 30/0 33/23 00/33322 

10 30/0 41/1 22/0 51/14 13/32523 

11 34/0 23/1 23/0 41/15 03/31512 

12 10/1 52/0 11/0 11/00 23/25541 

13 35/1 31/0 04/0 50/30 10/30331 

10 32/0 35/0 31/0 21/10 00/31413 

 

 

 گیرینتیجه -4
انجام  HEC-RASو مدل هیدرولیکی   Arc Viewشبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه کشف رود با بکارگیری    

می دهد  نشاننتایج . و وضعیت فرسایشی کناره ها و نیز شرایط پوشش گیاهی با بازدیدهای میدانی صورت گرفت پذیرفت

اوت با مقاطع دیگر تفخصوصیات هیدرولیکی جریان  در آنهاکه مشاهده گردیده بیشترین میزان فرسایش در سه مقطع که 

 اهی در این مقاطع کاهش چشمگیری با مقاطع دیگر داشته معنی داری نداشته است. این در حالی است که تراکم پوشش گی

  .بوده استکمبود پوشش گیاهی اصلی فرسایش کناره ها در بازه های مورد مطالعه علت فرسایش لذا به نظر میرسد و 

 

 منابع مورد استفاده

)  HEC-RAS  4.0استفاده از مدلبررسی تغییرات بستر رودخانه با  -1334، فضل اولی ، ر و عمادی ، ا، ر . -اسدی ، ف ، ز (1

  31-21،   11مطالعه موردی : رودخانه تاالر ( پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال هشتم ، شماره 
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Evaluation of the effects of flow characteristics on river bank 

erosion (Case study: Sections of Kashafroud river) 
 

Abstract 

For protection of river banks and reduction of bank erosion, identification and 

proiretization of the main affective factors are of importance. The purpose of 

present research is identification and proiretization of the main factors affective on 

bank erosion of a section of Kashafroud river in Khorasan_razavi province of Iran. 

In this reseach, evaluation of erosion in a reach of 15 km (from downstream of 

Olang-asadi hydrometery station to about 5 km after Charmshahr) of Kashfroud 

river was carried out by field observations and sampling, and then flow 

characteristics were modeled using HEC-RAS, and finally it wastried to proieritiz 

the affecting factors. Results showed that althougth the values of flow parameters 

such as velocity, Froude number, ydraulic depth, share stress and flow power vary 

from one reach to another but they have no considerable effect on bank erosion. 

However, river bank and bed vegetation plays imporatnt role on stability of river 

banks. 
 

Keywords: Bank erosion, HEC-RAS, Kashafroud river, Hydraulic simulation.  


