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 خالصٍ

ّيذرٍليه  تغييز آى تِ تثغ ٍ ٌّذسِ ٍ تستز تغييز هَرةرزیاى  وٌٌذُ ّذایت ّايُ دیَار ٍ پل پارن،، تماعغ رٍدخاًِ وي تا چٌذیي تشرگزاُ 

ّا  ساسُ یيلِ ضثيِ ساسي ّيذرٍليىی احزات ارزاي اهمادر ایي  گزدد. اسایٌزٍ ت. ایي تغييزات، خغزي تزاي ضْز تْزاى هحسَب هیرٍدخاًِ گطتِ اس

ٍ  ُتزرسی ضذّاي هختلف  در تاسُرٍدخاًِ  رفتار ّيذرٍليىیاًزام ٍ  HEC-RAS4هذل  اس استفادُ تز تخص درٍى ضْزي رٍدخاًِ وي تا

آتطستگی فزاٍاى  .استآهذُ تا دٍرُ تاسگطت هختلف تذست  در سيالبّيذرٍليىی آى  ّاي خاظ پذیذٍُ  ي رٍدخاًِساحل وٌار ،تغييزات تستز

، استاًذارد ًثَدى عزاحی ّاي هَرَد در تخطی اس تاسُ هَرد ًظز دیَارُ تاتزاس سغح آب  وٌتزلوزد ٍ تشرگزاُ فتح، -دست پل آسادراُ تْزاى پایيي

سالِ ٍ تاحيز ٍرَد سيل تزگزداى 50ٍ100، 25ت ظزفيت واًال اصلی رٍدخاًِ در هٌاعك واًاليشُ ضذُ تزاي سيالبهٌاعك تفزرگاّی ٍ ػذم وفای

 ّا در ًتایذ لاتل هطاّذُ است. دست پل غزب تز آتطستگی پایيي

 

 HEC-RAS، سازه هیدرولیک، ،رودخانه درون شهری، مورفولوژیها : کلید واژه

 

 

  مقذمٍ .1
 

ويلَهتز است وِ اس رضتِ وَُ تَچال سزچطوِ گزفتِ، اس داخل ضْز تْزاى گذضتِ ٍ تؼذ اس ػثَر اس رٌَب تْزاى، تِ  33 تِ عَل وي ِرٍدخاً

تزیي رٍد  ليتز تز حاًيِ پزآب 2700هيليَى هتز هىؼة تز سال یا حذٍد  88ضَد. ایي رٍدخاًِ اهزٍسُ تا تذُ هياًگيي  ضْز هلحك هیرٍدخاًِ وزد در رٌَب 

اس  هتصل وزدُ ، یىی وزد ضْزداري تِ ضْز تْزاى اضافِ ضذُ ٍ هزس ضْزداري تْزاى را تِ هزس ضْزداري 22 ٍ 21 اس سهاًيىِ وِ هٌاعك ٍ تْزاى است

وزد،هخصَظ -ّاي ّوت،رسالت،تْزاى ّاي تشرگزاُ ّاي گًَاگًَی هخل پل در عَل هسيز ایي رٍدخاًِ ساسُ .آیذ رٍدّاي اصلی تْزاى تِ حساب هی

ی تز ّا در سهاى خاصی ٍارد ضثىِ رٍدخاًِ ضذُ اًذ ٍ تاحيز لاتل تَرْ ضَد. ّزیه اس ایي ساسُ ّاي هتَالی دیذُ هی وزد، فتح، آسادگاى ٍ ضية ضىي

تغييزات ایزاد ضذُ در رفتار رٍدخاًِ تز ضثيِ ساسي ضذُ ٍ  رٍدخاًِ تِ حالت دائوی ه تؼذيرزیاى ی. در ایي همالِ ّيذرٍليه اًذ داضتِ ّيذرٍليه آى

 ّا هَرد تزرسی لزار گزفتِ است. واري احز ایي دست
 

 َا مًاد ي ريش .2

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ  . 1.2
 

                                                 
1
 داًشگاُ صٌعتی شریف سازُ های هیذرٍلیکی شیعوراى گرا یههٌذس کارشٌاسی ارشذ یداًشجَ 

2
 داًشگاُ صٌعتی شریف ی گرایش آبهقطع دکتراصیل حالتغ فار 

3
 تی شریفذسی عوراى داًشگاُ صٌعٌههداًشکذُ  استاد 

mailto:m.abhari.r@gmail.com
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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یاتذ.  ويلَهتز تا تماعغ رٍدخاًِ تا تشرگزاُ آسادگاى اداهِ هی13.6رٍدخاًِ وي تا تشرگزاُ ّوت آغاس ٍ تِ عَل  تاسُ هَرد هغالؼِ اس تماعغ

حاًيِ ضزلی ٍ ػزض  4.92دليمِ ٍ  17دررِ ٍ  51حاًيِ تا  6.78دليمِ ٍ 16دررِ ٍ  51رغزافيایی هَلؼيت رغزافيایی ایي حَضِ در حذ فاصل عَل 

حاًيِ ضوالی لزار دارد. در ایي هسيز رفتار رٍدخاًِ در تخص واًاليشُ ضذُ  42.24دليمِ ٍ  38دررِ ٍ  35حاًيِ ٍ  22.15ليمِ ٍ د 45دررِ ٍ  35رغزافيایی 

وزد، تشرگزاُ هخصَظ وزد،  -وزد، تماعغ رٍدخاًِ تا آسادراُ تْزاى-هزاٍر تَستاى رَاًوزداى در حذ فاصل تشرگزاُ ّوت تا آساد راُ تْزاى

 .(1)ضىلگزدد تزرسی هی چالِ ّا حذفاصل تشرگزاُ فتح تا آسادگاى ٍ هحل ػثَر اس وٌار ضي تشرگزاُ آسادگاى ،  تشرگزاُ فتح
 

 
 تاسُ هَرد هظالؼِ اس رٍدخاًِ وي – 1ضىل 

 

 مذل مًرد استفادٌ   .2.2
 

خاب گزدیذُ است. تزًاهِ تذليل وارتزد گستزدُ آى، وارتزدٍست تَدى ٍ ًيش دستزسی رایگاى اًت HEC-RASدر هغالؼِ حاضز هذل 

HEC-RAS  ًسخِ تىويل ضذُ هذلHEC-2 در دستزس لزار گزفت.  2003تاضذ وِ در سال هیHEC-RAS افشاري است  یه سيستن راهغ ًزم

اسثات ( هح3ساسي رزیاى غيز دائوی ٍ  ( ضثي2ِ ،( هحاسثات پزٍفيل سغح آب در حالت دائوی1وِ ضاهل سِ تخص تحليل ّيذرٍليىی یه تؼذي تزاي 

ّاي دائوی هتغيز  تخص پزٍفيل سغح آب در حالت دائوی تِ هٌظَر اًزام هحاسثات پزٍفيل سغح آب تزاي رزیاى. [1]اًتمال رسَب تا هزس هتحزن است

ؼادلِ تؼذي اًزصي است. اتالف اًزصي تا استفادُ اس هغالؼات هزتَط تِ اصغىان )ه هحاسثِ رزیاى تز پایِ هؼادلِ یه. تذریزی عزاحی ضذُ است

ضَد. در هَالؼی هاًٌذ پزش ّيذرٍليىی، ّيذرٍليه  ضًَذ( هحاسثِ هی هاًيٌگ( ٍ اًمثاض ـ اًثساط )ضزایثی وِ تِ خاعز تغييزات ّذ سزػت اػوال هی

احز هَاًغ هختلف  ضَد. وٌذ، هؼادلِ اًذاسُ حزوت استفادُ هی ّا وِ پزٍفيل سغح آب تِ سزػت تغييز هی ّا ٍ ارسیاتی پزٍفيل در هحل تاللی آتزاِّ پل

 .   [3,2] ضًَذ ًيش در هحاسثات رزیاى در ًظز گزفتِ هی ّاي دیگز در سيالتذضت ّا، آتگذرّا، خاوزیشّا سزریشّا ٍ ساسُ هخل پل
 

 افسار َای يريدی ورم دادٌ .3

 َىذسٍ ريدخاوٍ  .1.3
 

اخذ ضذُ تزداري  ساسهاى ًمطِ 2000تِ  1وِ اس ًمطِ  ٍدخاًِتزداري هسيز راعالػات ًمطِدر هحذٍدُ هغالؼاتی هَرد ًظز اس حَضِ آتزیش وي، 

 ّاي اصلی استخزاد ضذًذ.هماعغ ػزضی در عَل آتزاِّ ArcGISدر هحيظ  HEC-GEO-RASضذ ٍ تا استفادُ اس هذل  GISتَد، ٍارد هحيظ 

ّاي  اتؼاد ساسُ يتزاي پيادُ ساس ایل ٌّذسی اضافِ گطت.ّاي هزتَعِ تْيِ ٍ تِ ف ّاي واًاليشُ ضذُ ًيش اس ًمطِ ّاي استيلت ضزوت هماعغ ػزضی لسوت

سپس  ٍاي هزتَط تِ هٌغمِ هَرد هغالؼِ تؼييي  ّاي َّایی ٍ تصاٍیز هاَّارُ ػىس ، 1:2000ّاي  اس رٍي ًمطِ آًْا اتتذا هحل دليك هَرَد در هسيز،

 در هذل ٍارد گزدیذ. 1 عثك رذٍل تذست آهذ ٍّاي هَرَد  ّاي ساسُ اس تاسدیذّاي هيذاًی ٍ ًمطِّا  هطخصات ساسُ

 ّایی واًاليشُ ضذُ است، تخويي ضزیة ستزي ّایی اس هسيز ضىل عثيؼی اش را حفظ ًوَدُ ٍ در تخص ا تَرِ تِ ایٌىِ رٍدخاًِ وي در تخصت

اًزام ضذُ ٍ لياس آى تا رٍضْاي  گيزي اس هٌاتغ ّيذرٍليىی ٍ تا ػٌایت تِ تاسدیذّاي هحلی تا تْزُ ،تاسُ هختلف تزاي تستز ٍ سيالب دضت سِدر  آى
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صَرت  2هغاتك رذٍلّوچٌيي لضاٍتْاي هٌْذسی تاتَرِ تِ پَضص گياّی هٌغمِ ٍ ّوچٌيي داًِ تٌذي هصالح تستز ٍ سيالب دضت  تخويي هؼتثز ٍ

 گزفتِ است.

ب هحاسثاتی، در ایي هغالؼات اس ٍ هالحظِ ػذم تغييز لاتل هالحظِ در تزاس آ ضذگی ضزیة تاسضذگی ٍ تٌگحساسيت تزاي  تحليلتا اًزام 

اًثساط( دست )تزاي اًمثاض هماعغ(. ّوچٌيي در همغغ تاالدست )اًمثاض( ٍ پایيي 1/0تزاي اًثساط هماعغ ٍ  3/0همادیز هؼوَل ایي ضزیة استفادُ ضذ )

 .(USACE, 2010)تزاي ایي ضزایة استفادُ ضذ 5/0ٍ  3/0تِ تزتية اس همادیز  ّا در حَضِ آتزیش وي پل

 های موجود در مسیر رودخانه اتعاد پل -1جدول 

 ًام پل ضوارُ 
 عَل هَلؼيت رغزافيایی

(m) 

 ػزض

(m) 

 لغز پایِ

(m) 

 ضخاهت ػزضِ فَلاًی

(m) X(m) Y(m) 

 51º 16.113' 35º 46.51' 118 70 1.7 ٍ1.64 1.82 اتَتاى ّوت 1

 51º 16.153' 35º 44.385' 154 33.15 1.28 3 اتَتاى رسالت 2

 51º 17.459' 35º 43.007' 75 12 1.2 1.5 هتزٍ ارم 3

 51º 17.477' 35º 42.978' 50 32 1 1.5 وزد-اتَتاى تْزاى 4

5 - 51º 17.426' 35º 42.253' 15 19 0.5 1 

 51º 17.399' 35º 42.055' 48 8.4 1.28 1.8 3ٍ  1-رادُ هخصَظ وزد 6

 51º 17.399' 35º 42.055' 42 16.8 3 2 2-رادُ هخصَظ وزد 7

 51º 17.378' 35º 41.837' 15 60 0.5 1 1-فزٍدگاُ هْزآتاد 8

 51º 17.390' 35º 41.711' 15 60 0.5 1 2-فزٍدگاُ هْزآتاد 9

 51º 17.292' 35º 41.509' 15 45 0.5 1 3-فزٍدگاُ هْزآتاد 10

11 - 51º 17.193' 35º 41.202' 15 11 0.5 1 

12 - 51º 16.963' 35º 40.956' 15 15 0.5 1 

 51º 16.721' 35º 40.600' 49 13.9 1 1 1-تشرگزاُ فتح 13

 51º 16.721' 35º 40.600' 80.4 25 1 1.5 2-تشرگزاُ فتح 14

 51º 16.721' 35º 40.600' 49 14.9 1 1 3-تشرگزاُ فتح 15

 51º 16.714' 35º 40.551' 43 6 1 2.5 تثزیش-راُ آّي تْزاى 16

 51º 16.925' 35º 39.053' 81 37.4 1.55ٍ1.4 2 هؼلن 17

 51º 17.080' 35º 38.759' 52 13 1.2 3 4ٍ  1-آسادگاى 18

 51º 17.080' 35º 38.759' 52 20 1.2 3 3ٍ  2-آسادگاى 19

 ضریة زتری مقاطع -2جدول 

 )اس رٌس تتي(ّا هحل ضية ضىي وزد(-هماعغ واًاليشُ ضذُ)یشرگزاُ ّوت تا یشرگزاُ تْزاى هماعغ عثيؼی ضزیة ستزي

 0.05 0.025 0.035 تستز

 0.05 0.035 0.045 سيالتذضت

  

 شرایط مرزی جریان   .2.3
 

دست ساسي، ضزط هزسي ػوك ًزهال تؼٌَاى ضزط هزسي هٌاسة در تاالدست ٍ پایييتا تَرِ ػذم اعالع اس ٍضؼيت رزیاى رٍدخاًِ رْت هذل

تِ رْت ارتٌاب اس تزٍس خغا، اًتْا ٍ اتتذاي پزٍفيل عَلی تِ هيشاى ٌَاى ضية اصغىاوی استفادُ ضذ. اًتخاب ٍ تا تمزیثی هٌاسة، اس ضية وف واًال تِ ػ

تغَري وِ  هؼيٌی تا رػایت ضية عَلی رٍدخاًِ اهتذاد دادُ ضذُ ٍ ضزط هزسي ػوك ًزهال در اًتْاي هزاسي پزٍفيل عَلی رٍدخاًِ اػوال ضذُ است.

 احزات تاسگطت آب در اهاى تواًذ. اًتْاي حميمی پزٍفيل عَلی رٍدخاًِ اس
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 سازی جریان َای مًرد ویاز برای شبیٍ دبی  .3.3
 

تزگزداى  دتی ٍرٍدي تِ رٍدخاًِ تزاي تاسُ تاالدست آى اس ایستگاُ سَلماى ٍ تزاي تاسُ پایيي دست آى اس هزوَع دتی ایستگاُ سَلماى ٍ سيل

 ضَد. رٍد، حاصل هی ّاي ضوالی ضْز تْزاى تطوار هی اس حَضِ آتزیش وي وِ یىی اس حَضِ سيالب ٍرٍدي تِ ایستگاُ سَلماىغزب هحاسثِ ضذُ است. 

تزاي تزآٍرد سيالب ایستگاُ سَلماى اس رٍش ّاي تزآٍرد سيالب تزٍى ضْزي  ٍ ضَد رشٍ حَسُ ّاي تزٍى ضْزي هحسَب هیایي حَضِ تِ ّويي دليل 

 ّوثستگی ل ٍ تا استفادُ اس رٍاتظغَیّاي حذاوخز رٍساًِ ت آهار سيالب ّا ظ ّوثستگی تيي ایستگاُتا استفادُ اس رٍات تزتية وِاستفادُ ضذُ است. تذیي 

ّاي  ّا تا دٍرُ سيالب SMADAسپس تا استفادُ اس ًزم افشار  .ضذ اي تىويل حذاوخز لحظِّاي  اي، آهار دتی ّاي حذاوخز رٍساًِ ٍ لحظِ تيي سيالب

تزاي تزآٍرد سيالب ٍرٍدي تِ سيل تزگزداى اس گشارش هغالؼات هزحلِ اٍل ساهاًذّی واًال . [4]ّا تزآٍرد گزدیذ  گطت هختلف در هحل ایستگاُاست

ُ ارائِ ضذ 3 ّا در رذٍل ًتایذ ایي تزرسی ُ است.ذضاستفادُ  ،تَسظ هطاٍر ػوزاى هحيظ سیست اًزام ضذُ 1391تزگزداى غزب تْزاى وِ در سال  سيل

 .[5]است

 های مورد نیاز ترای شثیه سازی دتی -3جدول 

 100 50 25 10 دٍرُ تاسگطت)سال(

 112 161 205 255 (m3/sدتی ایستگاُ سَلماى )

 71 126 177 231 (m3/sتزگزداى غزب ) دتی سيل

 شیم جریانر  .4.3
 

ٍ ٍرَد اًَاع  تاضذ. اها تا تَرِ تِ تغييزات هَضؼی ضية تستزّا ون تَدُ ٍ رزیاى غالثا تحت تحزاًی هیضية آتزاِّ تاسُ هَرد هغالؼِدر 

 ساسي رزیاى در رصین هختلظ استفادُ ضذُ است.لذا در ایي هغالؼات اس هذل دارد؛رصین رزیاى ٍرَد  هَضؼی اهىاى تغييز ّا در هسيز رزیاى، ساسُ

 

 ي بحث وتایج  .4
 

 هَرد تزرسی لزار گزفت. 3 رذٍلّاي  ٍ تِ اساي دتی  HEC-RAS4.0افشارهذل رزیاى ّيذرٍليه یه تؼذي رٍدخاًِ وي تِ ووه ًزم 

گزدد ٍ رفتار ّيذرٍليىی رٍدخاًِ در دٍ تاسُ تزاي دٍ حالت عثيؼی ٍ واًاليشُ ضذُ  ئِ هیاار سالِ 10ٍ  5دتی  در دٍ ًتایذ ضثيِ ساسي رزیاى در اداهِ

 گيزد. هَرد تزرسی لزار هی
 

 )بخش کاوالیسٌ شذٌ ريدخاوٍ( کرج-سرگراٌ َمت تا  بسرگراٌ تُرانريدخاوٍ که حذ فاصل پل ب .1.4
 

ٌّذسِ رٍدخاًِ دچار تغييز ٍ همغغ رٍدخاًِ اس حالت عثيؼی خَد خارد ضذُ است. (  2 تاسُ هَرد هغالؼِ)ضىل 9+00الی  14+200ويلَهتز در 

سیادي ضية ضىي ٍ احذاث تَستاى رَاًوزداى تيي پل ّوت تارسالت ػالٍُ تز تغييز همغغ عثيؼی رٍدخاًِ، دست واري ضية عَلی آى تا ایزاد تؼذاد 

ّا لاتل  آًچِ در هَرد ایي حَضچِ ضَد. ّاي آراهص دیذُ هی تؼذ اس ّز ضية ضىي حَضچِ ضًَذ. ًيش هَرة ایزاد اختالل در ّيذرٍليه رٍدخاًِ هی

 .تاضذ دیگز هیػلت استغزاق پزش در تؼذادي اس آًْا ٍ آساد تَدى پزش در تؼذادي  ،تحج است
 

 
 

 پل هوت
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 ( 9+00الی  14+200ضْزي رٍدخاًِ وي) ويلَهتز پزٍفيل عَلی سغح آب تخص درٍى - 2 ضىل

رسالتپل   
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ٍ ارتفاع  2.83( )، ػذد فزٍد تاالدست پزشهتز 3.29( )، ػوك حاًَیِ پزشهتز 0.95( )ػوك اٍليِ پزش ،ًتایذ تحليلتا هزارؼِ تِ 

ِ هَرد ًظز تا ضزط استغزاق پزش ایٌست وِ ًمغ 1950در سال 2ٍ اسىزیٌذ 1عثك آسهایطات فارستز .آیذ تذست هی 0.95 (n)ّا پلِ ّاي اًتْاي حَضچِ

تيطتز ضذُ ٍ  تؼالٍُ ارتفاع پلِ اس همذار  لزار گيزد. تِ ػثارتی در ایي حالت همذار  3ضىل در  هزتَعِ در تاالي خظ  ٍ 

 گزدد. پزش غزق هی

 
 (R.S.Skrinde  ٍJ.W.Forster )پزش ّيذرٍليىی در تزاتز پلِ  -3ضىل 

است وِ تا ػذد  2.1تزاتز تا  تاضذ. تزاي حالت اٍل هيشاى هتز هی 3.66هستغزق  ّاي هتز ٍ در هحل پزش 1.99آساد  ّاي در هحل پزش 

در تاالي  2.83خَاّذ تَد وِ در ػذد فزٍد  3.9تزاتز تا  گيزد. اها در حالتی وِ پزش هستغزق گطتِ، هيشاى در سیز خظ هذوَر لزار هی 2.83فزٍد 

 تاضذ. ًوَدار لزار هی گيزد ٍ تَريِ وٌٌذُ ػلت هستغزق ضذى پزش هی

وِ در ایي  استواهل هطخصات سزػت سیاد تاالدست لثل اس رسيذى تِ پلِ حذف ّا ػذم  اال آهذگی پلِ اًتْاي حَضچِاس ت پس افتػلت 

ًوایذ ٍ سثة افت سغح آب  گزدد وِ ًيزٍي هخصَظ را ون هی صَرت ضزتِ رت تاليواًذُ رٍي پلِ تاػج افشایص فطار ٍ اػوال ًيزٍیی تِ آب هی

 ضَد. هی

تزًذ. حَضچِ آراهص پس اس پل ّوت ٍظيفِ استْالن اًزصي را تِ درستی اًزام دادُ ٍ تا  ُ در ضزایظ هغلَتی تِ سز هیایي تاس رّاي ٍالغ د پل

را تِ حالت تحت تحزاًی تاس گزداًذُ است. تزخالف پل ّوت، در هحل پل رسالت رزیاى تا تحزاًی سیز پل ، رزیاى هستغزق ایزاد پزش ّيذرٍليىی

اها در ّزدٍ پل ّوت ٍ رسالت تِ دليل ػذم تمارى .ضَد دّذ ٍ تغييزي در رزیاى هطاّذُ ًوی ل اس پل تِ هسيز خَد اداهِ هیّواى حالت تحت تحزاًی لث

 اهزي لاتل اًتظار است. در رزیاى ّایی در چيٌص پایِ ّا ایزاد آضفتگی

ضَد، در حالی وِ عزاحی واًال  پخص هی گيز يلپٌِْ سسالِ در  25، سغح آب تِ اساي سيالب در ایي تاسُ در تؼذاد سیادي اس هماعغ ػزضی

سالِ ًيش  100ٍ  50سيالب ّاي ّذ.گفتٌی است،  د ّاي هَرَد را ًطاى هی سالِ تَدُ است. ایي پذیذُ ػذم وفایت واًال 25تزاي ػثَر دّی سيالب  صلیا

 تزاس آتی تاالتز اس سغح واًال اصلی دارًذ. ،سالِ 25هطاتِ سيالب 
 

 )بخش طبیعی ريدخاوٍ(پل بسرگراٌ آزادگان تا کرج-ذ فا صل پل بسرگراٌ تُرانريدخاوٍ که ح .1.4

 

تِ ّويي دليل  ؛تاضٌذ تزخالف تاسُ پيطيي در ایي تاسُ تا یه رٍدخاًِ عثيؼی رٍتزٍ ّستين وِ هماعغ آى دائوا در حال اًمثاض ٍ اًثساط هی

تالفاصلِ تؼذ اس پل  در ایي تاسُ ًگزاى وٌٌذُ است واّص ًاگْاًی ارتفاع سغح سهييآًچِ  ضَد. ًَساًات تزاس سغح آب تيطتزي در ایي تاسُ هطاّذُ هی

گيزي دٍ پياهذ ًاهغلَب در ایي همغغ  تاضذ وِ سثة افشایص ًاگْاًی سزػت ٍ تِ دًثال آى، ضىل هتز هی 24ٍ  10تِ اًذاسُ ٍ فتح ، تِ تزتية  تْزاى وزد

ضَد وِ ایي پذیذُ تخزیة ضذیذ ضَت احذاث  سزػت اس رٍي سهيي سثة ضستگی ٍ تخزیة آى هی. در دررِ اٍل ػثَر آب تا ایي (4)ضىل ضذُ است

وزد را تْوزاُ داضتِ است. در هزتثِ تؼذي سمَط آتی تا ایي سزػت در پایيي دست ایي پلِ عثيؼی، سثة رخ دادى حالت فَق -ضذُ پس اس پل تْزاى

تِ رزیاًی تحت تحزاًی وِ تِ دليل ضية ون سهيي پس اس پلِ رخ دادُ است، در ایي هحل ضاّذ ضَد. تزاي پيَستي ایي رزیاى  تحزاًی در ایي همغغ هی

سثة ایزاد آضفتگی ٍ خَردگی تستز رٍدخاًِ خَاّذ ضذ ٍ در ایي هىاى وِ تستز رٍدخاًِ عثيؼی است ٍ توْيذاتی  ٍلَع پزش ّيذرٍليىی ّستين وِ

                                                 
1
 Forster 

2
 Skrinde 



 

                             داًشکذُ ههٌذسی عوراى، تبریسههٌذسی عوراى،  الوللی بیيکٌگرُ  دهویي

                              5931اردیبهشت  51تا 51

 

 7

تگی سثة تخزیة وف رٍدخاًِ ٍ تِ دًثال آى گستزش تخزیة تِ سوت تاالدست ٍ تخزیة پلِ ایي ضس ،تزاي رلَگيزي اس ضستگی وف اًذیطيذُ ًطذُ

 گزدد. ارتفاػی ٍ ریشش پل هی

ظ وزد، هْزآتاد ّاي تٌذرٍي هخصَ پل ّا ٍ ٍلَع ػوك تحزاًی در سیز آًْا ّستين. در ایي تاسُ تِ وزار ضاّذ اًتمال رصین رزیاى تا ػثَر اس پل

ّاي ضذیذ ٍ تطذیذ پذیذُ رسَب تزداري در  ایي هَضَع ًطاى دٌّذُ تٌگ ضذگیتاضٌذ.  ّا هی اس رولِ ایي گًَِ پل 4آسادگاىپل  ٍ 2ٍ 1،  پل 1،2،3

 وِ ػذم وفایت تاسضذگی ایي پل ٍ ٍرَد تْذیذ ػثَر وزدُ است،آب اس ػزضِ پل تزاس سالِ  50در هحل پل هؼلن در سيالب است. هذوَرّاي  هحل پل

 .(4ضىل تصَیز آخز)دّذ طاى هیتخزیة تزاي آى را ً
 

 
 

 
 

 
 

 
 

کرج-تهراىپل   

هترٍ ارمپل   
 

  پل

هخصَص کرجپل    

5ههرآبادپل   

2ههرآبادپل   

9ههرآبادپل   

5پل  
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 (0+00الی  9+00ضْزي رٍدخاًِ وي) ويلَهتز  پزٍفيل عَلی سغح آب تخص درٍى -4ضىل

 

2پل  

فتح پل  

فتح پل  

راُ آهي تبریس پل  
 

هعلن پل  

آزادگاى پل  
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َع ػوك تحزاًی پذیذُ . سیزا در ایي همغغ اس یه سَ تِ دليل ٍل(5)ضىل پل تٌذرٍ هخصَظ وزد لغؼا تا هطىل رٍتزٍ خَاّذ ضذایي تاسُ  در

رسَب تزداري تطذیذ ضذُ ٍ اس سَي دیگز تزاي اًتمال رصین رزیاى تيي دٍ پل تٌذرٍ ٍ وٌذرٍي دٍم هخصَظ وزد ضاّذ رخ دادى پزضی ّستين وِ 

 ًوایذ. ذ هیتزد. تزوية ایي دٍ پذیذُ، پل تٌذرٍ هخصَظ وزد را تِ ضذت تْذی ٍرَد آى فزسایص تؼذ اس پل تٌذرٍ را تيص اس پيص تاال هی
 

 
 ّاي هخصَظ وزد پزٍفيل عَلی سغح آب در هحل پل - 5ضىل 

 

اها  ،گزدًذ ّایی وِ تِ عَر عثيؼی در هماعؼی اس رٍدخاًِ ٍرَد دارًذ سثة افشایص سزػت ٍ ایزاد رزیاى فَق تحزاًی در آى هی تٌگ ضذگی

ّاي هىزر در  تزتية ضاّذ ٍلَع پزشزش ّيذرٍليىی تؼذیل ضذُ ٍ تِ ّويي گيزي پ ایي تغييز در اداهِ هسيز تا هماعغ داراي سغح همغغ تيطتز ٍ ضىل

تاضذ ٍ تا تَرِ تِ هطاّذات، تِ دليل سست ضذى ساحل  ّا هی . دليما در ّويي هماعغ، رٍدخاًِ در حال ػثَر اس وٌار ضي چالِ(4)ضىل نّستي ایي تاسُ

 خل ضي چالِ ّا ٍرَد دارد.سوت راست ٍتخليِ ًخالِ در ساحل سوت چپ احتوال ریشش آى در دا

دیذُ  6ّواًغَر وِ در ضىلچپ ٍ راست رٍدخاًِ تؼثيِ ضذُ است. هتز تؼذ اس آى دیَارُ ّایی در سوت  373هتز لثل اس پل فتح تا  117اس 

 اًذ. تِ درستی اًزام دادُتز اس تزاس دیَارُ لزار گزفتِ است ٍ دیَارُ ّا وار خَد را  ّا در سایز ًماط تزاس آب پایيي ضَد تِ رش در هحل پل هی
 

 
 دیَارُ ّاي هَرَد در اعزاف پل فتح– 6 ضىل

 

ّا ٍ هماعغ  ّا، ضية ضىي تاضذ وِ فمظ در ًماط خاصی هاًٌذ پل تا تَرِ تِ اضىال ٍ هغالة فَق رصین غالة رزیاى رصین تحت تحزاًی هی

 (.7)ضىل ضَد ی تثذیل هیّاي لثلی ضزح دادُ ضذ، تِ حالت فَق تحزاً خاظ، وِ تِ عَر هفصل در تخص
 

 
 سالِ 10ػذد فزٍد رزیاى تِ اساي دتی تا دٍرُ تاسگطت  – 7ضىل 

 برخورد جت آب با حوضچه آرامش

 پله طبیعی 

 پس از پل فتح

کرج-پله طبیعی پس از پل تهران  

 انتهای قسمت کانالیسه
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 گیری بىذی ي وتیجٍ جمع .5
 

 اًسذاد رزیاى در دتی سيالتی  4، پل هؼلن ٍ پل آسادگاى2ٍ 1، پل 1،2،3تٌذرٍي هخصَظ وزد، هْزآتاد  ّوت، ّاي در هحل پل

 تَاى یا توْيذاتی خاظ آى را هزتفغ ًوَد. هیسالِ هطاّذُ هی گزدد وِ  50ٍ  10

 حال گستزش است. در ٍليىی ٍ افشایص سزػت آتطستگيْاتاتَرِ تِ ٍلَع پزش ّيذر  آسادگاى وزد ٍ-، تْزاىّاي فتح   پس اس پل 

  تاضذ هیرصین غالة رزیاى تحت تحزاًی. 

  تایست هَرد تاستيٌی لزار گيزد. ز را ًذارد ٍ هیسالِ ٍ تاالت 25در هحل تَستاى رَاًوزداى واًال هَرَد ظزفيت ػثَر دتی 

  ّستين. پلدر هحل پل هؼلن ضاّذ ػثَر آب اس ػزضِ ٍ غزق ضذى 
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