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 چکیده 
دشت های سیالبی و مناطق مجاور رودخانه ها که به دلیل شرایط خاص خویش فضاهایی مناسب برای انجاام فعالیات هاای ااتياادی و     

رات ناشی از واوع سیالب ها ارار دارند. از این رو در این مناطق تعیین میزان پیشروی اجتماعی محسوب می شوند، همواره در معرض خط

سیالب و ارتفاع آن نسبت به راوم سطح زمین و نیز تعیین خيوصیات سیالب در دوره بازگشت های مختلف که تحت عنوان پهناه بنادی   

و نارم   HEC-RASضمن معرفی کاربرد و توانایی های تلفیق مادل  در این بررسی  .سیالب صورت می گیرد، حائز اهمیت فراوان خواهد بود

به پهنه بندی سیالب با دروه بازگشت های مختلف در رودخانه کشف رود )به دلیل اهمیت جغرافیایی و زیست محیطای باازه    Civil 3Dافزار 

ا دوره بازگشت های مختلف در محدوده مطالعاتی پل گرجی تا پل جاده کالت( پرداخته شد. در این تحقیق به منظور برآورد مقادیر سیالب ب

از آمار و اطالعات مربوط به ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی بر روی رودخانه کشف رود پایین دسات منطقاه اساتفاده گردیاد و پا  از      

 HEC-RASاز نارم افازار    داستر منطقه و در نظر گرفتن مقاطع عرضی و تعیین ضریب مانینگ و استفادهابررسی نقشه های توپوگرافی و ک

 ساله تهیه شد. 05نقشه های سطح و سرعت سیل در دوره بازگشت 

 

 .Civil 3D، مهندسی رودخانه، کشف رود، HEC-RASپهنه بندی سیالب،   :های کلیدیواژه
 

 مقدمه 

 مستقیم رواناب تولید در کشور حسط از درصد 55 دیگر عبارتی به .است گردیده برآورد هکتار میلیون 91 حدود کشور خیز سیل مناطق سطح

هزار  66 شهر، 592 نظر این از .هستند زیاد خیلی تا متوسط خیزی سیل شدت دارای آن هکتار میلیون 42 حدود که داشته نقش سریع و
 طرخ معرض در صنعتی تأسیسات و کشور جادههای از عظیمی بخش و زراعی اراضی از هکتار میلیون یک قنات، رشته هزار 2 روستا،

 اقدامات بخش دو در میتوان را شود می انجام سیل خسارات کاهش منظور به که مدیریتی اقدامات ]2[. دارند قرار تخریب و سیلگیری

 احداث فیزیکی سازهای ب،السی تخریبی اثرات رفع برای سیل، مدیریت سازهای غیر رهیافتهای در .کرد بندی تقسیم غیرسازهای و سازهای

 های کننده منحرف یا سیلبندها خاکریزها، سدها، مانند سازههایی احداث از بالسی مدیریت سازهای راهکارهای در که یصورت در د.شو نمی

 ]3[ .میشود استفاده بالسی

 این .آید می بشمار مشهد دشت اصلی زهکش و باشد می رضوی خراسان استان شرقی شمال بخش رودخانه مهمترین رود کشف رودخانه

 می جریان دیگر سوی از بینالود و سو یک از مسجد هزار های کوه بین واقع هایه در در و نموده استفاده دشتی میان بستر یک از رودخانه
 می قطع را سرخس به مشهد جاده و شده جاری شرقی –غربی جهت در مشـــهد شمال در دیگر شعبات دریافت از پس رودخانه این .یابد
  ]4[  .نماید

 المللي مهندسي رودخانهسمینار بین یازدهمین

  اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز، ،1397بهمن  11الي  9
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 اتفاق به و کرده قیالت هریرود با خاتون پل بنام محلی در آن از خروج از پس و میگردد تنگ هایه در وارد دورانمز جنوب در و همچنین

  .میدهند تشکیل را تجن رودخانه
 آبریز حوضه در که میباشد رضوی خراسان استان شمال در دائم رودی رود کشفموقعیت جغرافیایی و مشخصات حوضه آبریز مورد مطالعه 

 در آن سرچشمۀ و است گردیده ذکر کیلومتر 333 و 333 رود این طول .است افغانستان در هریرود های ریزابه از یکی و دارد قرار قوم قره

 .است هزارمسجد کوه رشته از  )متر 2222 ارتفاع(  سرآخور دامنۀ از اترک رود سرچشمۀ نزدیکی در قوچان، غربی جنوب کیلومتری هجده

 پیش قرن یک از گزارشی در جمله از است، شده ذکر آن برای متفاوتی های سرچشمه پیوندد می آن به که متعددی های یزابهر دلیل به

 از گذشتن با شرقی-جنوب غربی،-شمال جهت با رود این .ستا شده نوشته سالگی چشمه نزدیکی در و چناران بلوک نیم آن سرچشمۀ

 از پس و میشود تنگ ی دره وارد مزدوران جنوب از هایی خهشا شدن افزوده همچنین و مشهد دشت و چناران و قوچان های شهرستان

ار آنجا با  و پیوندد می آن به هریرود بزرگ شاخۀ مثابه به ترکمنستان مرز در  )سرخس شهرستان( خاتون پل مرزی ناحیۀ در آن از خروج
 میان در یمالم شیبی با آن بستر و بوده مشهد رسوبی دشت پیدایش مسبب رود کشف رودخانه .میدهد مسیر ادامه ترکمنستان در تِجِن نام

 یافته تشکیل سنگ قلوه و شن از السف و علیا بخش در ریز دانه رسوبات از آن کف و شده محیط مرتفع هایی کوه توسط مشهد دشت

 .است
میلیون متر مکعب در ثانیه است. آب بخش پایاب رود، به دلیل  ۶2تا  ۷۶بین آن سالیانۀ آبدهی میزان و است طغیانی ایرودخانه ودر کشف

متفاوت تر مواقع برای هر نوع مصرف نامناسب است. کمیّت و کیفیت آب در حد فاصل مشهد و پل خاتون وجود امالح فراوان، در بیش
شود، بعد از آق دربند با پیوستن جا تا بغبغو، آب شورتر و غیر آشامیدنی میتا لنگرک، آب آن شور اما قابل شرب است و از آن مشهداست؛ از 

شود و آب آن شور اما گردد، پس از عبور از شورجه دوباره کیفیت آب بد میهای متعدد، کیفیت آب بهتر مینهرهای آب شیرین و چشمه
عمق  .آوردقابل شرب است. به دلیل پوشش گیاهی نامناسبِ اطراف رود، جریانهای سیالبی آن شدید است و خسارات شدیدی به وجود می

 کشاورزی مصرف به رود متر است. قسمت اعظم آب کشف 3۸3و ارتفاع ریزشگاه حدود  %32تا یک متر و شیب متوسط آن  3ر3آب، بین 
 ]2[ .رسدکیلومترمربع( می 2، 433وسعت ) دشت مشهد

 

 مواد و روشها 
ـ  اقـدام  رود کشـف  حوضـه  بـرای  نهایی مقادیر و مترمکعب بر ثانیه(  23) هیدرومتری ایستگاه دبی داده از استفاده با بالسی برآورد جهت  هب
 یا و زبری ضریب مقطع، سطح در ای حظهالم قابل تغییرات که فواصلی در عرضی مقاطع سپس .است شده بالسی جریان پارامترهای برآورد
 عـات الاط عنـوان  بـه  بالسـی  جریـان  سـطح  تـراز  رقـوم  از اسـتفاده  بـا  مزبور منطقه بندی پهنه و گردید تهیه گرفته صورت رودخانه شیب

 شـامل  HEC-RAS محـیط  در شـده  انجـام  عملیـات  .پذیرفت صورت Civil 3D افزار نرم از استفاده  HEC-RAS افزار نرم خـــــروجی

 مـی  عرضـی  مقـاطع  در مرزی شرایط و جریان دبی به مربوط عاتالاط ورود عرضی، مقاطع به مربوط عاتالاط ورود رودخانه، شبکه معرفی

 ]۷[ .باشد

 صـورت  بـه  توپـوگرافی  نقشـه  روی بـر  رود کشف رودخانه مسیر ابتدا آنها به مربوط صاتمشخ سایر و عرضی مقاطع محل معرفی منظور به

 داده و معرفی فوق بازه در رودخانه مسیر از شده برداشت عرضی مقاطع مدل، به مطالعه مورد های بازه معرفی از پس و گردید ترسیم حدودی
 ]۶[ .شد داده اختصاص زبری ضریب و هندسه به ربوطم های داده بازه، طول شامل عرضی مقطع هر برای نیاز مورد های

 

  نتایج و بحث
 بـه  اقـدام  رود کشـف  حوضـه  بـرای  نهایی مقادیر و مترمکعب بر ثانیه(  23) هیدرومتری ایستگاه دبی داده از استفاده با بالسی برآورد جهت

 یا و زبری ضریب مقطع، سطح در ای حظهالم قابل تتغییرا که فواصلی در عرضی مقاطع سپس .است شده بالسی جریان پارامترهای برآورد
 عـات الاط عنـوان  بـه  بالسـی  جریـان  سـطح  تـراز  رقـوم  از اسـتفاده  بـا  مزبور منطقه بندی پهنه و گردید تهیه گرفته صورت رودخانه شیب

 شـامل  HEC-RAS طمحـی  در شـده  انجـام  عملیـات  .پذیرفت صورت Civil 3D افزار نرم از استفاده  HEC-RAS افزار نرم خـــــروجی
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http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/مشهد
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http://wikifeqh.ir/دشت_مشهد


 

 مـی  عرضـی  مقـاطع  در مرزی شرایط و جریان دبی به مربوط عاتالاط ورود عرضی، مقاطع به مربوط عاتالاط ورود رودخانه، شبکه معرفی

 ]۷[ .باشد

 صـورت  بـه  توپـوگرافی  نقشـه  روی بـر  رود کشف رودخانه مسیر ابتدا آنها به مربوط مشخصات سایر و عرضی مقاطع محل معرفی منظور به

 داده و معرفی فوق بازه در رودخانه مسیر از شده برداشت عرضی مقاطع مدل، به مطالعه مورد های بازه معرفی از پس و گردید ترسیم حدودی
]۶[ .شـد  داده اختصـاص  زبـری  ضـریب  و هندسـه  بـه  مربـوط  هـای  داده بـازه،  طـول  شـامل  عرضـی  مقطـع  هـر  بـرای  نیـاز  مـورد  هـای 

 
 د مطالعه در پروفیل طولی آبراهه اصلیشیب محدوده مورنمودار  -1شکل

 

 :کرد محاسبه( 1) رابطه مانینگ فرمول از استفاده با میتوان را مقاطع آبگذری حداکثر

V=1/n R 2/3 I 1/2                                                                                                               )1(                             
 مانینگ زبری ضریب n، ( m/s ) انرژی خط شیب، ( m ) هیدرولیکی شعاع R، ( m/s ) جریان متوسط سرعت V آن در که

 ارائه پیشنهادی جداول  از استفاده و کارشناسی قضاوت میدانی، بازدید :از است عبارت (nمانینگ ) زبری ضریب تعیین روش کاربردیترین

 موجود شرایط برای است ممکن زبری ضریب مقادیر .شدهاند ارائه آن پوشش و بستر دانهبندی نوع مبنای بر عموماً که قان،محق توسط شده

 آینده در شده بینی پیش شرایط برای یا و مرحله یک مدت طول در متوسط شرایط برای یا میافتد اتفاق مشخص جریان یک که زمانی در

 شده، انجام بررسیهای طبق .میآید بهدست شده خیس محیط بر مساحت تقسیم از هیدرولیکی شعاع مانینگ، معادله در ]2[و  ]۸[شود.  تعیین

 می باشد.  332/3منطقه مورد مطالعه برابر با  برای( n) مانینگ زبری ضریب

 های سیالب اطالعات منظور بدین .باشد می نیاز مورد حوزه در شده مشاهده های سیل هیدروگراف سیل، هیدروگراف سازی شبیه منظور به

 های سیل هیدروگراف بررسی از پس .شد آوری جمع خراسان رضوی استان ای منطقه آب شرکت از هیدرومتری، ایستگاه در شده ثبت

 با موازی هیدروگراف شروع نقطه از افقی خطی پایه آب کاهش برای .شد کسر آنها از پایه آب و انتخاب مناسب رویدادهای شده، مشاهده

 .میدهد نشان را سطحی رواناب خط باالی و پایه آب خط، زیر قسمت که میشود تقسیم قسمت دو به هیدروگراف و شده رسم زمان حورم

 ]11[و  ]13[ .باشد موجود آن متناظر رواناب و بارش مقادیر که است مناسب رویدادی

 
 
 



 
 

 
 هیدروگراف جریان در حوضه آبریز -2شکل

 نوع جریان
بی نوعی جریان بحرانی یا فوق بحرانی خواهد بود. توربوالنت، تالطم و قدرت تخریبی سیالب همه بر این موضوع صحه عمال جریان سیال

 گذاشته و با محاسبه عدد فرود در سطح مقطع متوسط رودخانه می توان به آن دست یافت.
Fr = (V2 / gD)1/2                                                                                                                )2( 

 ]12[می باشد.  ۸/2شتاب گرانش برابر  g( و mعمق هیدرولیکی ) D(، m/sسرعت جریان برحسب ) Vعدد فرود،  Frکه در آن 

 سیل بندی پهنه انجام مراحل

 می اطراف اراضی و رودخانه سازی شبیه جهت مناسب، مقیاس با قهمنط رقومی نقشه تهیه مرحله اولین رودخانه، هر دشت سیالب مطالعه در
می توان مشخصـات نقـاط را متشـکل از مختصـات جغرافیـایی و       Civil 3Dبا استفاده از فایل توپوگرافی منطقه در محیط نرم افزار  .باشد

 133در محیط نرم افزار بر اسـاس فاصـله    ارتفاع برداشت نمود. سپس با ترسیم خط رودخانه بر روی مسیر و مشخص نمودن مقاطع عرضی
 تهیه کرد. HEC-RASمتر برای هر مقط، خروجی مورد نظر را برای مدل  33متر و عرض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پالت مقاطع و توپوگرافی مسیر -3شکل
 

 هندسی مشخصات تکمیل چهارم، مرحله .باشد می HEC-RAS افزار نرم به  Civil 3Dنرم افزار  در شده تولید اطالعات انتقال سوم، مرحله

 با رودخانه دبی جریان، رژیم نوع مطالعه، مورد محدوده مرزی شرایط قبیل از رودخانه جریان هیدرولوژیکی و هیدرولیکی مشخصات( رودخانه

 به رودخانه ازیس شبیه از حاصل نتایج .باشد می HEC-RAS مدل به ها آن کردن وارد و  مانینگ( زبری ضرایب و مختلف بازگشتهای دوره



 
 تغییـرات  نمودارهـای  و عرضـی  مقاطع در هیدرولیکی پارامترهای جدول جریان، بعدی سه نمای طولی، های پروفیل عرضی، مقاطع صورت

  .باشد می نمایش قابل HEC-RAS افزار نرم های خروجی در رودخانه، طول در هیدرولیکی پارامترهای
 

0 1000 2000 3000 4000
936

938

940

942

944

946

948

950

2       Plan: Plan 01    1/18/2018 

Main Channel Distance (m)

E
le

v
a
ti
o
n

 (
m

)

Legend

EG  PF 1

WS  PF 1

Crit  PF 1

Ground

Kashaf Rood Alignment - 1

 
 پروفیل طولی جریان -4شکل

 

0 1000 2000 3000 4000
2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

2       Plan: Plan 01    1/18/2018 

Main Channel Distance (m)

V
e

l L
e
ft
 (
m

/s
),
 V

e
l C

h
n

l (
m

/s
),

 V
e
l 
R

ig
h

t (
m

/s
)

Legend

Vel Chnl PF 1

Kashaf Rood Alignment - 1

 
 پروفیل سرعت جریان -2شکل           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 جریان پهنه سیالب در طول مسیر -۷شکل



 

 

 نتیجه گیری  
و اعمال دبی هـای مختلـف در باالدسـت و     همانطور که در جداول و نمودار های پیوست قابل مشاهده است، با فرض ماندگار  بودن جریان

مترمکعب بر ثانیه( در این بازه مکانی  23) طرح دبی همچنین می توان با .ت آمده استنتایج قابل مالحظه و منطقی بدس پایین دست حوضه
از رودخانه کشف رود )حد فاصل پل جاده کالت تا پل گرجی( انتظار چنین سیالبی را داشت و برای پیشـگیری و آمـاده بـودن در برابـر ر      

پایین دست در معرض رفت و آمد افراد زیادی اسـت، )بـا توجـه بـه اراضـی       دادن آن تدابیری اندیشید. با توجه به اینکه اراضی باال دست و
 و راه های مقابله و آمادگی هر چه بیشتر با سیالب رودخانه دوچندان می شود.  طرحکشاورزی، بافت جمعیتی و...( اهمیت این 
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Abstract 

Flood plains and adjacent rivers, which, due to their particular circumstances, are suitable 

spaces for economic and social activities, are always subject to the dangers of flood events. 

Hence, in these areas, determining the flood progression and its elevation relative to the surface 

of the earth, as well as determining the characteristics of the flood during different return 

periods, which is called flood zoning, will be of great importance. In this study, we introduced 

the application and capabilities of the integration of the HEC-RAS model and Civil 3D software 

to flood zoning with different return peaks in Kashafrood River (due to the geographical and 

environmental significance of the Gorji bridge to the Kalat road bridge). In this study, in order 

to estimate flood values with different return periods in the study area, the statistics and 

information about the Olang Asadi hydrometerical station were used on the downstream of the 

Kashafrood river. After reviewing the topographic and cadastral maps of the area and taking 

into account Cross-sections and Manning coefficient and using HEC-RAS software, surface and 

flood velocity maps were prepared during the 50-year return period. 
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