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مقدمه

ی از اهددا  گردند که حفاظت آنها بایستی بعنوان یکتلقی میترین منابع آب سطحی ها یکی از حیاتیها و مسیلرودخانه

ر و حریم های مدیریت منابع آب کشورها مورد توجه قرار گیرد زیرا در صورت عدم توجه به حفاظت بستاستراتژیک در برنامه

ری، بده بدرداهای انجام گرفته به منظور بهرهگذاریهای طبیعی موجود در آنها و سرمایهها نه تنها پتانسیلها و مسیلرودخانه

زافزون رشد روبدلیل . کندجوامع حاشیه آنها را به شدت تهدید میسازهای حادثهها و سیالبخطر طغیانافتد بلکه خطر می

یدانی در ها و طبیعتاً افزایش تقاضا برای احداث اعجمعیت و توسعه سریع زندگی شهری و روستایی در اراضی حاشیه رودخانه

در رمجداز ها و تصر  غیرقانونی اینگونه اراضی و دخل و تصر  غیاین اراضی، متاسفانه روند تجاوز به بستر و حریم رودخانه

دچدار ها نیز حفاظدت و نگهدداری از آندراانسداد بستر در اثر عدم آشنایی با حریم و بستر رودخانه. آنها افزایش یافته است

. گرددمشکل ساخته و نهایتاً موجب خطر سیالب و خسارات جانی و مالی می



عدالم و مطالعات تعیین حدود حدریم و بسدتر، ابرای دستیابی به اهدا  حفاظت بستر و حریم منابع آب سطحی، انجام 

جدوز در های مطالعاتی و اجرایی حفاظت و صددور مپیش نیاز کلیه برنامههاگذاری بستر و حریم و بازگشایی مسیلعالمت

.گرددبستر و حریم تلقی می

های اخیر به علت توسعه شهرها و روستاها، وضعیت طبیعدی رودخانده ها بهدم خدورده و دسدتغوش تغییدر و طی سال

ل دگرگونی زیادی شده و بغش زیادی از حریم و بستر آن تصر  شده و سازه های عرضدی و طدولی متعددد در بسدتر فعدا

ت ظرفیت آبگدذری رودخانده ها را بده شددساخته شده که این وضعیت باعث بهم خوردن رژیم طبیعی رودخانه گردیده و 

. می شودکه موجب بروز خسارات در هنگام سیالب کاهش داده است 

مقدمه



مقدمه



ییدرات که ایدن تغ. رودخانه ها به واسطه دارا بودن سیستمی پویا، همواره در معرض تغییرات و دگرگونی هستند

تفاده از افزایش جمعیت و باالرفتن سطح زنددگی، اسدبا . می شوددر اثر دخالت انسان در سیستم رودخانه تشدید 

، کشاورزی، شبکه حمل و نقدل و غیدرهزمین های مهار رودخانه ها به منظور جلوگیری از تغریب شهرها، روش های 

د هندسدی تغییرات و جابجایی هایی که در اثر نابسامانی ها در راستای مسیر و ابعا. عملی اجتناب ناپذیر شده است

، از درودخانه رخ می دهد می تواند نتیجه منطقی عکس العمل سیستم رودخانه در جهت برقراری موازنه جدید باشد

انده، تغییر مسدیر رودخ)و یا کلی ( فرسایش های موضعی در اطرا  سازه  ها)تغییرات موضعی جمله منجر به ایجاد 

ازه هدای در کل و یدا برخدی از بو از بین رفتن زیستگاه گونه های مغتلف جانوری ....( تشکیل و گسترش مئاندر و 

. رودخانه می شود

مهندسی رودخانه و ساماندهی لزوم مطالعات 



جملهآنازکهشوندمیگوناگونیتغییراتدستغوشرسوبگذاریوفرسایشپدیدهتأثیرتحتهارودخانه

ستر،بترازتغییررودخانه،نوعتغییربرها،میانوقوعطولی،وعرضیهایجابجاییراستاتغییرتوانمی

.کرداشارهرامسیرهندسیویژگیهایدگرگونیوبندیدانهتغییر

سازهبندسیلهایدیوارهسدها،بندها،پلها،مانندهارودخانهمسیردرموجودموازیومتقاطعهایسازه

مزارع،هاجادهجملهازاطرا اراضیوحواشیدرموجودتأسیساتهمچنینوهاکنارهوبسترحفاظتهای

.دارندیممستقپذیریتأثیررسوبگذاریوفرسایشمغتلففرایندهایازکشاورزیوشهریصنعتی،مناطق

دریاصلعاملآنپیامدهایورسوبگذاریوفرسایشپدیدهمواردازبسیاریدرکهاستآنمبینهابررسی

ودهبرودخانه(ساماندهی)مسیراصالحوحفاظتهایسازهویژهبهوهیدرولیکیتأسیساتپلها،تغریب

.است

مهندسی رودخانه و ساماندهی لزوم مطالعات 



يختررفتارشناختضمنبتوانتاآوردمیفراهمراامكاناينساماندهیورودخانهمهندسیمطالعات

كيفیوكمیارزيابیموردآنرفتاريعملكردبرراساماندهیمختلفاقداماتاثرهايرودخانه،شناسی

اماتاقدوحفاظتیمناسبمعيارهاياعمالوناپايداريعواملتشخيصامكانطريقاينازودادهقرار

.نمودميسرپيشاپيشرامهندسی

لزوم مطالعات مهندسی رودخانه و ساماندهی 



ازآنكهباشندمیمتنوعرسوبگذاريوفرسايشپديدهورودخانهشناسیريختدرگذارتأثيرعوامل

كاربريييرتغرسوبی،رژيمتغييرهيدروليكی،رژيمتغييرآنها،تكراروسيالبهاوقوعتوانمیجمله

وهاودخانهربسترطبيعیدرتصرفودخلوماسه،شنبرداشت،آبريزحوضهويژگيهايدرتغييراراضی،

.بردنامراايرودخانهمنابعازبرداريبهرهبرايكنترلهايسازهساخت

رايانهوسيعتواناييهايازگيريبهرهبااخيرهايدههدرخوشبختانهگذارتاثيرعواملبررسیوشناختدر

مهندسیدگاهديازرسوبگذاريوفرسايشانفعاالتوفعلبررسیكامپيوتريمدلهايگسترشوبسطواي

.استگرفتهخودبهوسيعیابعادرودخانه

لزوم مطالعات مهندسی رودخانه و ساماندهی 



ایران1398سیالب های سال  آق قال –گلستان سیالب 

لزوم مطالعات مهندسی رودخانه و ساماندهی 

میلیون متر مکعب 2200در سطح استان، حجم کل بارش بالغ بر ( میلیمتر رسیده است350که در برخی از ایستگاه ها تا )میلیمتر 180بارش متوسط حدود 
.  تغمین زده می شود

کلبرابر4معادلتقریباکهبودهمکعبمترمیلیون464معادل98فروردین ماه24تاجاریآبیسالابتدایازگرگانرودآبریزحوضهسدهایورودی
.می باشدسدهاظرفیت



ایران1398سیالب های سال 
لزوم مطالعات مهندسی رودخانه و ساماندهی 



ایران1398سیالب های سال 

لرستان و خوزستان سیالب 

مترمکعبمیلیون  1۰۰میلیارد و 3حجم سیالب های ششم و دوازدهم فروردین ماه لرستان معادل 

لزوم مطالعات مهندسی رودخانه و ساماندهی 



ایران1398سیالب های سال 

شیراز سیالب 

98پنجم و ششم فروردین 

FLASH FLOOD

ود یک شروع شده بود، به یکباره ریتمی تند و شدید به همراه بارش تگرگ به خود گرفت و پس از حد۱۳98صبح دوشنبه پنجم فروردین 8که از حوالی ساعت باران 
.ساعت و نیم بارش مداوم، سیل شهر را دربرگرفت

طغیان رودخانه آب زنگی و ریزش آب از ارتفاعات: سیلدالیل اعالم شده برای این 
تأسیساتادایجبوده استسیلهشدارهایبهشهرداریتوجهعدموسیلمسیرالیروبیعدم:شیرازسیلریشه ایعللجملهاز

ازتحفاظعدموشیرازورودیجادهبهقرآندروازهکناریدرهتبدیلهمچنینشیرازخشکرودخانهدرخیابانوشهری
رودخانهبستراشغالومراتعظرفیتازحدازبیشاستفادهومراتع

لزوم مطالعات مهندسی رودخانه و ساماندهی 



تعاریف

Terraces

Floodplain



تعاریف



تعاریف

Riverرودخانهمهندسی engineering

وسیالبکنترلرودخانه،دررسوبوفرسایشمسائلعمیق ترهرچهشناساییومطالعهبهکهاستعمرانمهندسیگرایش هایازیکی

یرتغییابهبودجهتبهره برداریواجراطراحی،برنامه ریزی،ومطالعهمراحلکلیهمورددرعلمیرشتهاین.می پردازدرودخانهدهیسامان

کارهایودارندقرارتحولوتغییرمعرضدررودخانه هاهمه.می کندبحثعمرانینیازهایبرآوردمنظوربهرودخانهیکموجودوضعیت

.استنیازموردآبکیفیتوسیل گیرپهنهآبراهه،عمقرودخانه،مسیررسوبی،بدهمطالعه،بدهتغییربررسیراستایدررودخانهمهندسی

نی،بتیاخاکیسیل بند،سدمثلآن هاازترکیبییاتنهاییبهمغتلفسازه هایازاستفادهاهدا اینبهرسیدنراهدرمعمولروش های

لشکشناخترودخانهمهندسیدرمهممباحثجملهاز.می باشدالیروبیمثلقدیمیراه حل هایگرفتنبه کاریاآب شکنبدنه،پوشش

.استسیالبکنترلوکردنکانالیزهرودخانه،بستروسواحلتثبیت،،(مرفولوژی)رودخانه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C_(%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87


تعاریف

 رودخانهساماندهی

مهار سیل

مهار فرسایش کناره و بستر

هدایت جریان در یک مسیر مشغص

کنترل رسوب

ایجاد شرایط مناسب برای کشتیرانی

برداشت آب از رودخانه

استحصال انرژی از جریان رودخانه

تأمین بهره برداری از مصالح رودخانه ای

بهره برداری از مصالح رودخانه ای

حفظ کیفیت آب

آزادسازی و احیای اراضی حاشیه رودخانه

یانایجاد شرایط مناسب برای پرورش صید و آبز

رودخانه ایمحیط زیستبهبود و حفظ

ربستوحریمبهتعرضمقابلدررودخانه هاحفاظترودخانهمهندسیهد 

وه هارودخانحاشیهساکنانزندگیوضعبهبودسیالب،خساراتکاهشآنها،

.استپایدارتوسعهسویبهمنطقهدرموجودپتانسیل هایهدایت

:برشمردزیربه صورتمی توانرااهدا اینخالصهبه طور

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA


مطالعات مهندسی رودخانه و ساماندهی 

ادامه چارت



شناخت رودخانه و طبقه بندی آن

توان از نظر توپوگرافی، جریان، آزادی تنظیم، شکل ظاهری آن در پالن، ، ابعاد و اندازه، فرم بستر و پایداری مورد بررسی قرار دادها را می رودخانه 



شناخت رودخانه و طبقه بندی آن

توان از نظر توپوگرافی، جریان، آزادی تنظیم، شکل ظاهری آن در پالن، ، ابعاد و اندازه، فرم بستر و پایداری مورد بررسی قرار دادها را می رودخانه 



شناخت رودخانه و طبقه بندی آن

توان از نظر توپوگرافی، جریان، آزادی تنظیم، شکل ظاهری آن در پالن، ، ابعاد و اندازه، فرم بستر و پایداری مورد بررسی قرار دادها را می رودخانه 



شناخت رودخانه و طبقه بندی آن

توان از نظر توپوگرافی، جریان، آزادی تنظیم، شکل ظاهری آن در پالن، ، ابعاد و اندازه، فرم بستر و پایداری مورد بررسی قرار دادها را می رودخانه 



شناخت رودخانه و طبقه بندی آن

پديده هاي خم ها، چم ها در مسير و عوامل موثر بر آنها  شكل گيري پديده تعريض و كف كني و 

ده بدر حالت كلي محل و ميزان فرسايش كناره ها به 

كه عامل مهميجريان و جنس مصالح كف و كناره ها 

.در تعيين تنش بحراني است بستگي دارد 



فرسایش و رسوب در رودخانه

طبقه بندي به لحاظ فرآيند انتقال رسوب

رودخانه رسوب گذار

ود ، اين كه رودخانه وارد دشت شده و شيب آن كم مي شدليل بار رسوبي زيادي از باالدست وارد رودخانه مي گردد ولي به 

.جاي مي ماند و سبب تغيير شكل مقطع رودخانه مي گرددرسوبات بر 

رودخانه فرسايشي

از كاهشاين امر ناشي. در مواردي به دليل تغيير بار رسوبي نسبت به بده جريان، رودخانه با پديده فرسايش بستر مواجه مي شود

.اشدمي بناگهاني بار رسوبي رودخانه به دليل وجود موانعي مانند سدها و تله اندازي رسوب در مخزن سد در باز ه هاي پايين دست 

رودخانه متعادل



فرسایش و رسوب در رودخانه

انواع فرسايش و رسوبگذاري در رودخانه ها

(كف كنی يا تراز افزايی)فرسايش يا رسوبگذاري مستمر − 

Long term Aggradation or Degradation

General Scour( آبشستگی عمومی)فرسايش عمومی − 

Local Scour( آبشستگی موضعی)فرسايش موضعی − 

رودخانهتشكيل تلماسه ها، جزاير و پشته هاي رسوبی در بستر − 

Sand Dunes   &Islands & Bars



(كف كني يا تراز افزايي)فرسايش يا رسوبگذاري مستمر − 

فرسایش و رسوب در رودخانه



فرسایش و رسوب در رودخانه



( آبشستگی عمومی)فرسايش عمومی −  General Scour

فرسایش و رسوب در رودخانه



( آبشستگی موضعی)فرسايش موضعی −  Local Scour

فرسایش و رسوب در رودخانه



پايهكنارهوادمونمودهعملآبعموديجتيكهمانندسيستمايناست؛پائينبهروجريانپل،پايهموضعیآب شستگیاوليهعامل

عملكردتشديدموجبكهموضعیآب شستگیرونددرمؤثرعواملازيكی.می نمايدخارجآبجريانتوسطوكردهبلندمحلازراپل

هاشكلسايرازعیموضشستگیآبميزانشكلمستطيلیهايپايهدركهنحويبهاستپلپايههندسیشكلشدخواهدفوقسيستمهاي

.استبيشتر

فرسایش و رسوب در رودخانه



فرسایش و رسوب در رودخانه



تشكيل تلماسه ها، جزاير و پشته هاي رسوبی در بستر رودخانه    −  Sand Dunes  & Islands & Bars

فرسایش و رسوب در رودخانه



پيامدهاي فرسايش و رسوبگذاري

فرسایش و رسوب در رودخانه



فرسایش و رسوب در رودخانه



فرسایش و رسوب در رودخانه



فرسایش و رسوب در رودخانه



مصالح از رودخانه رودخانه و برداشت فرسایش و رسوب در 

ايجبهفراوانیمنفیآثارتواندمیشود،میمحسوبآندرتصرفودخلنوعیكهرودخانه،ازساختمانیمصالحبرداشت
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برداشت مصالح از رودخانه و پيامدهاي آن

فرسايش بستر و ساحل رودخانهآثار منفی برداشت مصالح از رودخانه ها

فرسایش و رسوب در رودخانه و برداشت مصالح از رودخانه 



آثار منفی برداشت مصالح از رودخانه هابرداشت مصالح از رودخانه و پيامدهاي آن
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فرسایش و رسوب در رودخانه و برداشت مصالح از رودخانه 

شريانی شدن رودخانه ها



پايين افتادن سطح آب و تبعات ناشی از آن

آبشستگی پاي پل و بندهاي انحرافی

رودخانهفرسایش و رسوب در 





فرسایش و رسوب در رودخانه و برداشت مصالح از رودخانه 



عبوري از بستر رودخانهلوله هاي تخريب سيفون معكوس و ديگر 

پوشش هاحفاظت كناره رودخانه مانند آبشكن و ه هاي تخريب ساز 

فرسایش و رسوب در رودخانه و برداشت مصالح از رودخانه 



اثرهاي رسوبگذاري و افزايش سطح آب در رودخانه اصلي و شاخه فرعي

اثرهاي كاهش شيب ناشي از رهاسازي آب صاف در پايين دست سد

درصورتي كه هيچ نوع كار حفاظتي و يا ساماندهي صورت 

كيلومتري 200الي 100نگيرد، كف كني مي تواند تا فاصله 

مثال در سد پاركر در آمريكابه طور . از سد نيز اتفاق افتد

.كيلومتري نيز ظاهر شده است170كف كني بستر تا فاصله 

فرسایش و رسوب در رودخانه و برداشت مصالح از رودخانه 



پيامدهاي برداشت مصالح رودخانه اي از ديدگاه فرسايش و رسوب
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ده،شساختهپلدستپاييندرواقعايرودخانهمصالحبرداشتازناشي

آبشستگيعمقمناسببينيپيشعدمبدليلچندهركهشدساختهسرريزي
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.گرديدمتوقف
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نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

دره رود پایین دست سد عمارت استان اردبیل
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نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

رودخانه گدارچای استان آذربایجان غربی
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رودخانه گدارچای استان آذربایجان غربی



نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

مسیل های منتهی به رودخانه ارس استان آذربایجان شرقی



نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

حوضه آجی چای استان آذربایجان شرقی
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نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

رودخانه قشالق استان کردستان
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رودخانه قشالق استان کردستان



نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

رودخانه غازمحله استان گلستان رودخانه کفشگیری استان گلستان



نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

استان گلستانرودخانه زیارت  



نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

اترک  استان خراسان شمالیرودخانه 



نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه



نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

پايين افتادگي
بستر رودخانه

متر در 15پايين افتادن بستر رودخانه به ارتفاع 

اثر برداشت شن و ماسه

كرج-رودخانه شاهچاي



نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

سرعت تغییر در دانه بندی بستر رودخانه در نزدیکی پل که در نهایت افزایش
رودخانه چابکسر-جریان وآبشستگی پایه های پل را به همراه دارد



نمونه های موردی تغییر تراز رودخانه

انحراف جريان در اثر برداشت مصالح
رودخانه تجن



رودخانهروش های ساماندهی، الیروبی و بهسازی و اصالح 

دردخالتگیرد،میانجاممطلوبشرایطبرقراریوبهسازیهد باکهساماندهیاقدامات

ازدهیرسوبرژیمتغییر.داردپیدررامغتلفیپیامدهایوشدهتلقیرودخانهرفتارینظام

وهایالگورسوبگذاریوفرسایشروندخودنوبهبهکهاستساماندهیبارزپیامدهایجمله

ودهیسامانمتقابلاثرهایشناختعبارتیبه.دهدمیقرارتأثیرتحتراساماندهیمغتلف

رودخانهمهندسیعرصهدرمهمهایچالشجملهازرسوبگذاریوفرسایشانفعاالتوفعل

.باشدمیآنکیفوکمازآگاهیمستلزموبوده



رودخانهروش های ساماندهی، الیروبی و بهسازی و اصالح 

:بندی نمودتوان در دو گروه عمده زیر تقسیمها را میهای مغتلف ساماندهی رودخانهروش ای سازههای روش-
ایغیرسازههای روش-

هدددا،شدددکنبنددددها، شدددیبهدددا، کدددفآبشدددکن. هدددای عرضدددی و طدددولی اسدددتای متشدددکل از سدددازههدددای سدددازهروش

هدددای حفددداظتیبندددد و پوشدددشهدددای سدددیلهدددا، دیدددوارههدددای عرضدددی و گدددورهصدددفحات مسدددتغرق و سدددرریزها در زمدددره سدددازه

.  ها متداول بوده استهای مغتلف از دیرباز در حفاظت و ساماندهی رودخانهاستفاده از سازه. های طولی قرار دارنددر ردیف سازه

مومداً از ندوع های صلب عسازه. شوندپذیر تلقی میشویی از نوع صلب و یا انعطا کنی و یا پنجهها از نظر عملکرد رفتاری در مقابل پدیده کفسازهاین 

خانده از های غیرهمگن دچار شکستگی گردیده و یکپارچگی و مقاومت خود را در مقابدل جریدان رودباشد و در اثر نشستبتنی و یا سنگ و سیمان می

از پدیدده های ناشیگردند و در مقابل تنشای و مصالح خاکی ساخت میپذیر با استفاده از تورسنگ و یا مواد سنگریزهانعطا های سازه. دهنددست می

بعضداً ای بسته به نوع و اهدا  موردنظر موجب وقوع فرسایش موضعی و یا فرسایش عمومی شدده وهای سازهروش.  پذیری کمتری دارندنشست آسیب

.  پدیده رسوبگذاری را در پی دارد



رودخانهروش های ساماندهی، الیروبی و بهسازی و اصالح 

:بندی نمودتوان در دو گروه عمده زیر تقسیمها را میهای مغتلف ساماندهی رودخانهروش

ای سازههای روش-
ایهای غیرسازهوشر-

اکسازی اصالح مسیر از طریق پ. شودای در مواردی با هد  افزایش ظرفیت آبگذری رودخانه و کاهش تراز سیالب به کار گرفته میهای غیرسازهروش

اهش های تند و برقراری راستای مناسب در افزایش آبگدذری و کدبستر از رسوبات و ناهنجاریهای موجود و همچنین ایجاد میانبر به منظور حذ  چم

. گدرددیهای اصالحی و تغییر رژیم رسوبی آن مهمچنین این گونه اقدامات مطابق جدول زیر موجب تشدید فرسایش در بازه. تراز سیالب موثر است

غصصان مسائل پذیری با اقلیم محیط امروزه مورد توجه متمحیطی و انطباقها از نظر مالحظات زیست استفاده از پوشش گیاهی نیز برای تثبیت کناره

ی مناسب پذیرهمچنین پوشش ژئوتکستایل و مصنوعات مشابه از نظر سهولت اجرا و انعطا . باشدها میای و کارشناسان ساماندهی رودخانهرودخانه

ها و تثبیت موقعیت رودخانه متداول شده استهای ساماندهی مانند مهار فرسایش کنارهدر طرح
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رودخانهروش های ساماندهی، الیروبی و بهسازی و اصالح 

:های سازه ای می توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله روش

.بند در کناره های مسیرد هدایت جریان سیالب در مسیرهای مشغص با احداث خاکریزهای طولی ساحلی و دیواره های سیل

.د ساماندهی رودخانه با اصالح مسیر و مقطع رودخانه جهت بهبود ظرفیت انتقال آن

.های کمربندیهای کمکی یا زهکشد حفر کانال

.د هدایت و انحرا  قسمتی از پیک سیل به حوضه های مجاور، گودی های طبیعی و یا دریاچه های مجاور رودخانه

.د کاهش جریان سیل با احداث سدهای تاخیری و یا ذخیره ای



رودخانهروش های ساماندهی، الیروبی و بهسازی و اصالح 

احداث خاکریزهای طولی ساحلی و دیواره های سیل بند-

در ایدن روش . و دیواره های سیل بند به موازات رودخانده می باشدد( گوره)های کنترل سیالب احداث خاکریز طولی ساحلی ترین روشیکی از متداول

ی برای عبدور بطوریکه ظرفیت کاف. گرددجریان سیالبی در یک عرض معین که شامل آبراهه اصلی و قسمتی از دشت سیالب گیر می باشد، محصور می

.سیالب طراحی بدون بروز خسارت به اراضی و مستحدثات حاشیه رودخانه را فراهم آورد

هدای سدیالب مدورد جلوگیری از زیدان( جامع)بندها در صورتی که همراه با سایر اقدامات مهار سیالب و در چارچوب یک طرح فراگیر گوره ها و سیل

ب طدرح اگر این گونه سازه ها با هد  جلوگیری از گسدترش سدیال. توجه قرار نگیرند، ممکن است موجبات سیالبی شدن مناطق دیگر را فراهم آورد

عالوه بدر ایدن در چندین وضدعیتی، شددت . شده باشد، در این صورت تراز سطح آب، سرعت و حداکثر بده در بازه های محدود شده باال خواهد رفت

-یزان زیانتوجه به مبا بند معیارهای مورد نیاز برای طراحی و ساخت گوره ها و دیوارهای سیل. حرکت موج سیالب به پایین دست افزایش پیدا می کند

بب گوره ها عموماً با استفاده از مصالح خاکی سداخته می شدوند و بددین سد. های جانی و مالی ناشی از سیل و شرایط محل تدوین و انتغاب می شوند

.می کنندفضای قابل توجهی در مسیر خود اشغال 

ه رودخانه تدا بند از جنس های مغتلف از جمله بتنی، سنگی، آجری و غیره ساخته می شوند و بیشتر در نقاطی بکار می روند که در فاصلدیوارهای سیل

.  بند محدود بوده و جای کافی برای احداث گوره ها وجود نداشته باشدمحل استقرار سیل
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:مشغصه های اصلی گوره عبارتند از
د راستای گوره 

-ز زمینها وتاسیسات دو طر  رودخانه از سیل محافظت گردد، الزم است که مالکان این اراضی و تاسیسات، قسمتی ااگر قرار باشد که زمین

بدور های طرفین رودخانده عها در حد فاصل بین گورههای دو طر  رودخانه را برای عبور سیالب آزاد گذارند تا سیالب بتواند بر روی این زمین
امدا معمدوالً . اگر مسیر رودخانه مستقیم است و شرایط محلی اجازه دهد، گوره را می توان در فواصل مساوی در دو طر  رودخانه سداخت. کند

ه رودخانده از این رو مسیر گوره باید نسبت ب. های رودخانه تبعیت کنددار است و مناسب نیست که مسیر گوره از پیچ و خمرودخانه ها پیچ و خم
.  دارای پیچ و خم کمتری بوده و مستقیم باشد

د بهسازی مسیر
مسیرسازی رودخانه و هدایت جریان در یک عرض مشغص، باعدث کداهش . های زیادی باشداگر رودخانه دارای شاخه های متعدد یا پیچ و خم

شدش بدا افدزایش ک. طول مسیر رودخانه و نهایتاً افزایش شیب و سرعت جریان می گردد و کشش رودخانه برای عبور سیالب افدزایش می یابدد
وره هدا و ها، هزینه اجدرای گترین شدن مسیر گوره ها به دلیل حذ  پیچ و خمهای حفاظتی ارتفاع کمتری نیاز دارند و نیز با کوتاهرودخانه، گوره

.نیز هزینه تثبیت شیروانی گوره و کناره رودخانه در محل پیچ کاهش می یابد
د ارتفاع گوره

... وهاست و خود تابعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، ایمندی، هیددرولوژی، هیددرولیکیارتفاع گوره از مهمترین عوامل موثر در طراحی گوره
تگی بده ها از یکدیگر، ارتفاع آزاد و نشست است کده خدود بسداز مسائل مهم در تعیین ارتفاع نهایی گوره، موضوعاتی مانند فاصله گوره. است

.دارندعوامل متعدد دیگری 
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:های زیر بستگی داردفاصله و در نتیجه ارتفاع گوره ها عموماً به جنبه
الف د اقتصاد

لکده بده رود، باین موضوع نه تنها به علت حجم کمتر است که برای مصالح به کار می. شوندتر ساخته میهای کوتاه ارزاناز نظر هزینه اجرا، گوره
زیدادی ها در طولیابد و چون گورهزیرا هم حجم  عملیات و هم ضرایب کار در ارتفاع، افزایش می. این دلیل است که گوره بلند هزینه بیشتری دارد

.شوند، از این رو هزینه آن بسیار وابسته و تاثیرپذیر از ارتفاع اضافی گوره استاز رودخانه ساخته می
د ایمنیب 

مربدو  بده تواندهای شدید است، بلکه میاین موضوع نه تنها به علت سرریز شدن آب در سیالب. امکان شکست گوره همیشه باید مدنظر باشد
وسدیله مگدر اینکده بده: های شدید اقدامی انجام دادتوان در مقابل سرریز شدن آب از روی گوره ناشی از سیالبکمتر می. مسائل فنی ناپیدا باشد

.بندی استها و نگهداری آن، از کارهای اساسی برای موفقیت کار گورهبازدید منظم از گوره. ها، اقدام شودبزرگسازی اضطراری گوره
د هیدرولیکج 

در . ردشرایط هیدرولیکی و محاسبه عمق آب در بازه گوره بندی شده و قسمت های باالدست و پایین دست آن باید مورد توجه کافی قدرار گید
ه و ت شددشرایطی که تراز آب در قسمت گوره بندی شده از عمق نرمال برای همان بده در دیگر بازه ها بیشتر باشد، باعث پس زدن آب در بازه باالدس

. ن ایجاد شوداگر مطالعات هیدرولیکی نشان دهد که بازه گوره بندی شده آنقدر طوالنی است که عمق نرمال بتواند در آ. می تواند تولید خسارت کند
روانی نکته مهم در رابطه با فاصله گوره ها آن است که ادامه شدی. های دیگر است و خطری به دنبال ندارد¬در آن صورت عمق در آن بازه کمتر از بازه

ت حدداقل برای اطمینان از عدم تغریب گوره بر اثر پیشروی فرسایش کناره های رودخانه به سدمت آن، رعاید. گوره نباید بستر رودخانه را قطع کند
.متر الزم است12فاصله پنجه گوره از لبه رودخانه به میزان 
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ارتفاع آزادـ 

هدای یالباین ارتفاع اضافی برای اطمینان در مقابدل سد. فاصله بین تاج گوره و تراز بیشینه آب در سیالب طرح، ارتفاع آزاد نامیده می شود

سدرریز زیرا یک گوره، بدون حفاظت کامل نباید توسدط سدیالب. کندبزرگتر از سیالب طرح بوده و گوره را در مقابل امواج سیل محافظت می

:عالوه بر منظور کردن ارتفاع آزاد با هد  فوق، باید عوامل زیر نیز در تعیین ارتفاع نهایی گوره در نظر گرفته شود. شود

افزایش ارتفاع ناشی از باد و موج-

بینینشست قابل پیش-

ها  اضافه ارتفاع ناشی از جریان در خم-

امکان تغریب و زوال سطح تاج گوره-

 سال20تا 5کشاورزی و روستایی توسعه نیافته سیالب با دوره بازگشت مناطق

 سال50تا 20مناطق کشاورزی و روستایی توسعه یافته سیالب با دوره بازگشت

 100تا 50اراضی شهری و مراکز صنعتی و تجاری توسعه نیافته

 200تا 100اراضی شهری و مراکز صنعتی و تجاری توسعه یافته
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د نشست 

نهایی بستگی این نشست. دهد باید منظور کرددر تعیین ارتفاع نهایی گوره، نشستی را که بعد از تکمیل خاکریز و پدیده تحکیم روی می

ماسده نشست. به خصوصیات مصالح، درجه اشباع، روش اجرای گوره، ارتفاع گوره و بار وارده بر شالوده، نوع شالوده و میزان باربری آن دارد

اق با رطوبت بهینه کوبیده شود، اغلب در ضمن ساخت گوره اتف( مترسانتی15مثالً )نازک  های و سایر خاکهای غیرچسبنده مشابه که در الیه

تحکیم نیاز در حالی که خاکهای چسبنده به زمان زیادتری برای. به طوری که با گذشت زمان هیچ نشست اضافی مورد انتظار نیست. افتدمی

.درصد به ارتفاع گوره اضافه شود5تا 1دارد و از این رو به اندازه 

سدت، بدرای برای مقابله با کاهش ارتفاع ناشی از نش. های متفاوتی منظور می گرددبرحسب نوع ساخت و میزان تراکم خاکریز نیز نشست

بده % 10تدا 5و خاکریزی به روش هیددرولیکی % 15، خاکریزهای نامتراکم %10تا 5متراکم از ، خاکریزهای نیمه%5تا 0خاکریزهای متراکم از 

.افزایندارتفاع گوره می
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د  شیب شیروانی

ی دارای های گوره از نظر اقتصادتعیین شیب شیروانی. شیب شیروانی گوره به عنوان یکی از اجزای مهم در طراحی هندسی گوره محسوب می گردد

گدوره اهمیت است، زیرا تاثیر مستقیمی در حجم مصالح مورد استفاده در ساخت گوره، پایداری بدنه آن و همچنین وسعت اراضی اشغال شدده توسدط

-یمدههدای نهای جانبی تندتری در مقایسه بدا گدورهشوند، این امکان فراهم می شود که از شیبهایی که با روش کامالً متراکم ساخته میگورهدر . دارد

-رت مدیاین امر در مناطق شهری که استفاده از مقطع کوچکتر گوره ضرو. شود، استفاده شودهایی که به روش هیدرولیک ساخته میمتراکم و یا گوره

چینی را برای حفاظدت گدوره بدا تندترین شیبی است که امکان عملیات سنگ1:2به طور کلی یک شیب جانبی . یابد، از اهمیت خاصی برخوردار است

تندترین شیبی است که 1:2/5همچنین یک شیب جانبی . کندچین را نیز تامین میآالت فراهم و در این حالت پایداری پوشش سنگاستفاده از ماشین

این شیب در سمت ساحل، برای گسترش پوشش گیاهی و نگهدداری و حفاظدت. چینی بر روی آن وجود داردامکان حرکت دادن راحت تجهیزات علف

ای و یدا بیشتر مناسب است و در صورت تندتر بودن آن، باید از پوشدش حفداظتی سدازه1:3در حالی که در سمت رودخانه، با شیب . آن، مناسب است

و ( چمدن)متر بر ثانیه باشد، شیب سمت رودخانه با استفاده از پوشش گیاهی 0/9در صورتی که سرعت جریان رودخانه کمتر از . ایجاد پله استفاده کرد

معموالً در حالی که شیب سمت خشکی. ای برای حفاظت استفاده نمودمتر بر ثانیه باشد، باید از پوشش سازه0/9در صورتی که سرعت جریان بیشتر از 

کند و مشکل خاصی نیز در مورد شالوده آنها وجدود نددارد، شدیب سدمت متر تجاوز نمی5تا 4هایی که ارتفاع آنها از گورهبرای .نداردنیاز به حفاظت 

.می گرددتوصیه 1:2/5تا  1:2شیب سمت خشکی آنها و 1:3/5تا 1:3رودخانه آنها 
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د  شیب طولی

طالعات که از م( در مطالعات سیالب مشغص شده)شیب طولی گوره براساس ارتفاع حداکثر سطح آب در طول مسیر رودخانه برای سیالب طرح 

مدورد عنوان یک شیب متوسدطگیری شده شیب کف رودخانه بهبدلیل عدم وجود اطالعات اندازه. شودهیدرولیک بدست آمده است، محاسبه می

ها استفاده نکته دیگر، رعایت حداقل ضوابط راهسازی در تعیین شیب طولی گوره زمانی است که از تاج آن برای تردد خودرو. گیرداستفاده قرار می

.شودمی

د پهنای تاج 

بدرای های کافیبینیآالت ساخت مهم است، همچنین پیشمتراکم برای عبور و مرور ماشینهای متراکم و نیمهحداقل عرض تاج در احداث گوره

ه فدوق مهمتر از دو جنب. دوره نگهداری و تعمیرات و  بغصوص در زمان سیل، هنگامی که نیاز به ترمیم یا بزرگسازی گوره است، ضروری خواهد بود

.  تامین پهنای کافی در تاج گوره برای حالتی است که از تاج گوره به عنوان جاده استفاده خواهد شد

متر اسدت 2متر برابر 2های با حداکثر ارتفاع این عرض برای گوره. شودمتر انتغاب می3متر و معموال 5تا 2/5بطور کلی عرض تاج گوره در حدود 

.  شودمتر در نظر گرفته می4در صورت استفاده از تاج به عنوان جاده حداقل عرض . یابدمتر افزایش می3های بلندتر، این پهنا تا و برای گوره
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عبارت است از استغراج یا جا به جایی خاکالیروبی

صورتدوبهالیروبیهایفعالیتمعمولطوربه..…وبنادر،رودخانه,دریابستردرسنگیاخاکجاییبهجایااستغراجازاستعبارتالیروبی

.استمنظموادواریشکلدوبهکهنگهداریمنظوربهالیروبیوشودمیانجاماولباربرایکهاحداثالیروبی،شودمیانجام

یاآبزیردرهاگودیکردنپر،بنادرحوضچهیاوهادریاچهیاوهارودخانهکردنعمیقشاملاختصاربهکهداردپیدررااهدافیالیروبی

.آبزیردرضعیفموادجایبهمناسبوخوبکیفیتباموادجایگزینی،خشکی

موادیرودادنقراروتمیزمواداستغراج،زیستمحیطتوسعههمهازمهمترومناسبموادبااحیاءوفوندانسیونبرایابنیهوساختماندرمثال

ازاعدترمسومناسب،دادنقرارواستغراجمنظوربهکهدارندوجودهاییزیستگاه.شودمیاستفادههاآالیندهازپوشانندهالیهعنوانبهآلوده

.هستندساحلکنارمداوممدوجزرمعرضدرهایزمینمانندهاییزیستگاه

،شکنموجساختیاومصنوعیجزایرساحلاحداثنواحیترمیموآبادسازیدر،الیروبیازحاصلالیوماسهوشنجهاننقا ازبسیاریدر

.شودانجامکششیالیروبیاولنگریالیروبتوسطتواندمیموادایناستغراج.گیردمیقراراستفادهمورد

https://fa.parsethylene-kish.com/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
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دیوارة توریسنگی
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دیوارة توریسنگی
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کف بند
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تثبیت بستر
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تثبیت بستر
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شیب شکن
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با پوشش گیاهیآبراهه ها طراحی 

-نهای در حفاظت و تثبیت دیواره و سواحل رودخاهای گیاهی به طور گستردهامروزه پوشش

خاک ها و بهبود ساختمانهای گیاه باعث تحکیم خاک دانهریشه. اندها مورد مطالعه قرار گرفته

همچنین موجب مسلح شددن بیولدوژیکی خداک گشدته و . شودها میو افزایش مقاومت دیواره

های هدوایی گیداه، باعدث افدزایش زیدری از طر  دیگر اندام. دهدمقاومت خاک را افزایش می

ها و کاهش سرعت و تنش برشی جریان آب شده و این عمل از طریق کاهش انرژی آب دردیواره

-دگیهای بیولوژیک از نظر مدیریتی مشکالت و پیچیاگر چه روش. شودها انجام میمحل دیواره

اهان شرایط اقلیمی، نوسانات جریان آب، ویژگی گی)های خاص خود را دارند و به شرایط محیطی 

.  باشندهای اقتصادی و زیست محیطی گزینه مطلوبی میباشند، اما از جنبهمیوابسته  ( و غیره
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با پوشش گیاهیآبراهه ها طراحی 
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ساماندهی رودخانه با اصالح مسیر و مقطع رودخانه-

و بدا هایی است که منجر به تثبیت رودخانه، اصالح مسدیر و نیدز افدزایش ظرفیدت هیددرولیکی آن شدودبهسازی و اصالح مسیر، شامل کلیه روش

.  گزینه های زیر امکان پذیر می باشد

سازی رودخانه الف د تعمیق، تعریض و مستقیم

ب د پاکسازی مسیر از عوامل و موانع موجود در بستر و سیالب دشت 

ها و ایجاد راستای مناسب ج د حذ  پیچ و خم

د د هدایت جریان در مقطع هیدرولیکی مناسب 

هد د پوشش آبراهه برای کاهش ضریب زبری

هایچمحذ منظوربهمیانبرایجادچنینهموموجودهایناهنجاریورسوباتازبسترپاکسازیطریقازمسیراصالح

.دباشمیسیالبترازکاهشوآبگذریافزایشدرمؤثرایسازهغیرهایروشجملهازمناسبراستایبرقراریوتند
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ساماندهی رودخانه با اصالح مسیر و مقطع رودخانه-

ارجختعادلحالتازراآنوگذاشتهتاثیررودخانههندسهدرعملیاتیچنیناینکهجهتبه.استآبترازکاهشهاروشاینهمهنتیجه

باشد،آنوژیمورفولوسواحلژئوتکنیکیوهیدرولیکیشرایطکلیهگرفتننظردربابایستمیمقطعومسیراصالحروشاعمالسازدمی

کلشدرتغییرعلتبهروشایندرضمناً.نمایدایجادموجودحالتدررودخانهتعادلیرژیمدرراتغییرکمترینحداالمکانبطوریکه

.دهدمیافزایشچشمگیرطوربهراروشاینهزینهکهگیردانجامهادیوارهتثبیتوحفاظتبرایالزمتمهیداتبایستیرودخانههندسی

ممتراکگیاهیپوششوعرضکمدشتسیالبدارایکهزیادشیبباوکوچکرودخانه هایدرکهاستهاییروشازیکیمسیراصالح

مدیوجزرشرایطتأثیرتحتدلتاهایدریاوسیعدشت هایسیالببارودخانه هایدرروشاینبرعکس،وداردتوجهیقابلاثرمی باشد،

.نمی باشدمؤثرچنداندریا
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های کمربندیهای کمکی یا زهکشحفر کانال-

های کنتدرل سدیالب رودخانده های کمربندی در خارج محدوده شهرها و تاسیسات اقتصادی از دیگر    روشهای کمکی یا زهکشاحداث کانال

وثر باشدند، توانند در تغلیه قسمتی از پیک سیالب رودخانه و تقلیل خسارت مهای کمربندی میها و یا زهکشهر چند این کانال. آیدبشمار می

توانندد باشد، بنابراین به طور کامل نمیهای سطحی در منطقه میآب زهکشآوری و تغلیه رواناب و زهاما به جهت اینکه وظیفه اصلی آنها جمع

در کندار تاثیر بگذارند، در نتیجه بهتر اسدت ایدن روش( های کنترل سیالببا دوره برگشت مورد نظر در طرح)در کاهش پیک سیالب رودخانه 

.های دیگر در مطالعات کنترل سیالب رودخانه بکار گرفته شودروش
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های مجاورانحرا  سیالب به حوضه-

ر های طبیعی در مجاورت رودخانه و با احداث یک سازه کنترل و انحرا  سدیالب ددر صورت وجود آبراهه طبیعی در محدوده رودخانه و یا گودال

خدارج توان از طریق یک مسیر انحرا  سیالب از منطقه طرحمحلی مناسب ازرودخانه، پیک سیالب مازاد بر حداکثر ظرفیت ایمن رودخانه را می

-ی از سیالبدست سازه کنترل انحرا ، جریان سیالبی رودخانه به میزان ظرفیت ایمن رودخانه کاهش یابد و خطرات ناشنمود، بطوریکه در پایین

بایست در این رابطه انتغاب محل برای احداث سازه کنترل و انحرا  سیالب می. ای منتفی گرددهای این رودخانه بر اراضی و مستحدثات حاشیه

هدای بدا در مواقع وقوع سیالب)ای باشد تا ضمن اطمینان از اینکه هیچگونه مشکالت سرریزی جریان از سواحل رودخانه در باالدست آن به گونه

ازه رعایت وجود ندارد، کلیه شرایط هیدرولیکی، توپوگرافی، مورفولوژیکی و ژئوتکنیک محور رودخانه جهت احداث این س( دوره برگشت طراحی

و             ( محددوده طدرح)آفدرین در طدول رودخانده هدای مشدکلاستفاده از این روش به دلیل دور کردن مغاطرات ناشی از سیل از محل. شده باشد

.ها برتری داردهای احداث و نگهداری سیل بندهای خاکی نسبت به بقیه روشجویی در هزینهصرفه
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احداث سدهای مغزنی و تاخیری-

فاده از مهار سیالب با اسدت. های با دوره بازگشت نسبتاً زیاد را مهار کرددر صورت وجود شرایط مناسب می توان با احداث سدها و ایجاد مغازن، سیالب

. ودبه این ترتیب جریان بطور موقت در باالدست اراضی در معرض سیل ذخیدره می شد. مغازن غالباً در رودخانه های کوچک و متوسط معمول می باشد

.  حجم الزم برای ذخیره بستگی به درجه حفاظت الزم و ظرفیت آبراه در پایین دست دارد

ت است از اثر ذخیره عبار. میزان تسکین حاصل از مغازن مهار سیالب بستگی به ترکیب حجم دریاچه سد، ظرفیت سرریز و الگوی جریان ورودی دارد

بدیهی .کاهش جریان اوج در نتیجه افزایش زمان جریان خروجی با آبدهی کم حاصل می شود. کاهش اوج سیالب بدون آنکه عمالً حجم آن تغییر نماید

. دباشداست که در سدهای مجهز به دریچه ها و شیرها، میزان جریان خروجی و به تبع آن درجه مهار سیالب متدأثر از نحدوه بهره بدرداری از آنهدا می 

های سدها برای مهار سیالب در مواردی مطرح می شود که احداث سدی در باالدست یک مرکز سیل گیری به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر روشاحداث 

ه و باعدث اصوالً احداث سدهای مغزنی با هد  کنترل سیالب رودخانه فقط پیک سیالب را کداهش داد. کنترل در پایین دست سد برتری داشته باشد

.تغییر شکل هیدروگرا  و طوالنی شدن زمان پایه آن می گردند
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به كاربر امکان انجام محاسبات هيدروليک رودخانه در حالت جريان ماندگار ( HEC-RAS)سيستم تحليل رودخانه انجمن مهندسين ارتش آمريکا 

.شده استHEC-2و غير ماندگار را می دهد اين نرم افزار جايگزين 

Gary.W.Brunnerكه بخشی از موسسه منابع آب ارتش آمريکا است به سرپرستی آقاي (HEC)در مركز مهندسی هيدرولوژي HEC-RASنرم افزار 

.تهيه وطراحی شده است

.به بازار عرضه گرديده است1995اولين نسخه اين مدل در جوالي 

.  در بازار موجود است5.07نسخهو در حال حاضر 1.1اولين نسخه 

قابليت هاي مدل
مديريت فايل1.
داده دهی و ويرايش مقاطع هندسی2.
اي انجام محاسبات هيدروليکی در حالت جريان ماندگار و غير ماندگار بر3.

رسم پروفيل سطح آب 
اشکال يابی و ارائه خطا4.
جدول بندي اطالعات ورودي و خروجی5.
نمايش گرافيکی داده هاي ورودي و خروجی6.
…,WMS,GIS, Arc-veiwلينک شدن با نرم افزارهاي روز مثل7.
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Hec-RASخروجي اطالعات  . 5

جريانهيدروليکنمودارهايوجداول

-Arcورود اطالعات به  . 1

GIS

توپوگرافيهاينقشه
کاربريهاينقشه

Arc-GISخروجي اطالعات  . 3

(Hec-RASورودي  ) 

عرضيمقاطع*
سواحل*
مقاطعفواصل*

Hec-RASعمليات در محيط  . 4

نيازمورداصالحات*
برنامهاجراي*
برنامهخروجي*

Arc-GISعمليات در محيط . 2

TINترسيم*

جريانخطترسيم*
رودخانه

رودخانهسواحلترسيم*
عرضيمقاطعترسيم*

رودخانه

ان با معلوم بودن رقوم آب، عمق، سرعت و دیگر پارامترهای هیدرولیکی جرید

ها، است که می توان بستر رودخانه و ابعاد و اندازه  سازه های مغتلف مانندد سدرریز

دریچه ها، پل ها و زیرگذرها و سیستم های استهالک اندرژی و سدازه های حفاظدت 

رقوم سدطح آب و دیگدر پارامترهدای هیددرولیکی. ساحل و بستر را تعیین نمود

ت جریان در یک مقطع از یک طر  متأثر از زبری بستر و از طر  دیگر بده وضدعی

کل بسدتر تغییر ش. جریان در نقا  باالدست یا پایین دست این مقطع بستگی دارد

یدز خدود نیز که همان جابجایی مصالح بستر از یک نقطه به نقطه دیگر می باشدد ن

ر بدا جابجدایی مصدالح بسدت. وابسته به سرعت و الگوی جریان در رودخانه اسدت

مدوده و شکل بسدتر تغییدر ن( فرسایش در یک نقطه و رسوبگذاری در نقطه دیگر)

د هدای تعیدین حددر طرح. شرایط جدیدی با بستر جدید بر جریان حاکم می گردد

سدت ها پیش  بینی رفتار هیدرولیکی جهدت بدبستر و حریم و ساماندهی رودخانه

.  ای داردآوردن بستر محاسباتی برای انجام عملیات تدقیق اهمیت ویژه
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تعریف پروژه و تعیین سیستم متریک1.

(wms,gisخروجی از مدلهای -دستی)تعیین مسیر رودخانه 2.

واردکردن داده های هندسی3.

درون یابی مقاطع4.

واردکردن داده های جریان و شرایط مرزی5.

انجام محاسبات هیدرولیکی6.

اشکال یابی7.

مشاهده و چاپ نتایج8.
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مدل هیدرولیکی رودخانه

:باشدمدنظر قرار می گیرد به شرح ذیل میساماندهی رودخانه ها ای که در بغش مطالعات هیدرولیک جریان در اهدا  کلی و عمده

تعیین شرایط مرزی بازه مورد مطالعه

سازی هیدرولیکی آنتعیین مشغصات هندسی رودخانه در محدودة طرح و شبیه

های مورد نظررخ طولی و عرضی سطح آب در دوره بازگشتتعیین نیم

های مورد نظر تعیین کلیه پارامترهای هیدرولیکی مورد نیاز طرح در دوره بازگشت

تعیین ظرفیت تغلیه سیالب در وضعیت موجود هندسه رودخانه

های مغتلفپهنه بندی سیالب رودخانه با دوره برگشت

بررسی رفتار هیدرولیکی رودخانه پس از اصالح، بازگشایی، الیروبی و ساماندهی
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ميليارد ريال خسارت757و نفر كشته300
)مترمكعب برثانيه(347

ميليمتر28
دقيقه50ساعت و 2

ايستگاه 2ايستگاه باران سنجی و 3احداث 
هيدرومتري در دو زير حوضة

رسوب زياد سيالب•
دخل و تصرف غيرمجاز در بستر حريم رودخانه•
عدم وجود سيستم هشدار سيالب•
نبود شبكه موثر و مجاري تخليه سيالب•

هاي مردمبودن سطح آگاهيپايين•
ها و ايجاد مانع در برابر حركت سيلگرفتگي پل•
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نظرسنجی



سواالت نظرسنجی

1400/03/09

HEC-RASبا استفاده از مدل هیدرولیکی (  الیروبی)ساماندهی و اصالح تراز بستر رودخانه 



سواالت آزمون

.ود را نام ببریدعوامل موثر بر سیستم رودخانه که موجب تغییر  ریغت شناسی، فرسایش و رسوب ، تغییرات بستر و تراز افزایی و کف کنی می ش-1

.روش های سازهای ساماندهی رودخانه را نام برده و مغتصر توضیح دهید-2

.و روش کلی کار با نرم افزار را نام  برده و توضیح دهیدHEC-RASقابلیت های مدل هیدرولیکی -3

.تفاوت مدل های ریاضی و آزمایشگاهی در مدل سازی هیدرولیکی رودخانه را نام ببرید-4



دو پیروز باشیسپاس سالمت با 

احياي رودخانه چئونگی چئون در سئول كره جنوبی


