دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ،تبریز
51تا  51اردیبهشت 5931

تحلیل هیدرولیکی رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS

نازنین حقپرست ،1اویس ترابی ،2مسعود تجریشی

3

 -3,2,1دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف
N_haghparast@mehr.sharif.ir
خالصه
نزدیکی رودخانه کن به شهر تهران و مورد توجه قرار گرفتن آن به عنوان منطقه تفرجگاهی در سالهای اخیر ،منجر به افزایش ساخت و ساز پیرامون
رودخانه ش د ا اسددت از اینرو انجام مطالعات هی رولیک رودخانه به منظور شددناسددایی رفتار هی رولیکی آن و پیشبینی پاس د رودخانه در شددرایط
مختلف به منظور سددامان هی آن امری ضددروری میباش د م لهای ریاضددی میتوانن ابزارهای مفی ی جهت شددهیهسددازی جریان آد در رودخانهها
باشن م ل  HEC-RASیکی از پرکاربردترین این م لها میباش که برای محاسهات هی رولیکی جریان یک بع ی رودخانهها و کانالها طراحی
شد ا اسدت .ه ف از این مقاله تلفیق الحاقیه  HEC-GeoRASدر محیط  ArcGISبا م ل هی رولیکی HEC-RASبهمنظور شدناسدایی رفتار
هی رولیکی؛ رژیم غالب جریان ،پ ی اهای هی رولیکی و پارامترهای هی رولیکی جریان رودخانه کن در دبیهای با دورا بازگشدددت  52 ،01و 21
سدداله میباشدد نتایج حاصدد از این تحقیق نشددان میده که م ل  HEC-RASمیتوان مقادیر ع دی مناسددهی را جهت مطالعه خصددوصددیات
هی رولیکی جریان در منطقه مطالعاتی ارائه ده
کلمات کلیدي :رودخانه کن ،شبیهسازي هیدرولیکی ،رفتار هیدرولیکی رودخانهHEC-GeoRAS ، HEC-RAS ،

مقدمه
تجاوزات صورت گرفته توسط انسان در مح ودا حریم و بستر رودخانههای کشور به اشکال مختلف رخ دادا که ش ت و ضعف آن در رودخانههای
مختلف ،متفاوت است رودخانههای درون شهری به عنوان پرتوجهترین اماکن تفرجگاهی اطراف شهر به شمار میآین رودخانه کن نیز به علت قرارگیری
در مح ودا شهر تهران ،در سالهای اخیر مورد توجه توسعههای عمرانی قرار گرفته است که در صورت ع م شناخت صحیح از رفتار هی رولیکی رودخانه،
بعضاً منجر به وارد آم ن خسارات جهران ناپذیری میگردد بنابراین الزم است با مطالعه خصوصیات هی رولیکی جریان و حریم بستر رودخانه ،مح ودا
امن برای فعالیتهای انسان در اطراف آن تعریف گردد ][0
م ل هی رولیکی مورد استفادا در این مقاله م ل  HEC-RASمیباش  ،که از م لهای معتهر برای محاسهات هی رولیک آبراهههای طهیعی است این
م ل با شهیهسازی یک بع ی رودخانه ،امکان محاسهات جریانهای پای ار و ناپای ار را مهیا میسازد ] 3 ،5و  [4به منظور فراهم آوردن اطالعات هن سی
مورد نیاز م ل  ، HEC-RASاز طریق الحاقیه  HEC-GeoRASدر محیط  ArcMapاز مجموعه نرمافزارهای  ArcGISاستفادا و از طریق تحلی
جریان رودخانه ،تراز سطح آد و تراز سطح بحرانی آد در طول مسیر رودخانه ،رژیم غالب جریان ،پ ی اهای هی رولیکی و همچنین پارامترهای
هی رولیکی جریان مانن تراز خط انرژی ،سرعت ،عمق هی رولیکی ،تنش برشی ،شیب خط انرژی و در هر مقطع عرضی قاب دستیابی است
هی و همکاران در سال  5110تواناییهای الحاقیه  HEC-GeoRASو برتریهای پیون نرمافزار  ArcGISبه  HEC-RASرا بیان نمودن ] [2بار
و همکاران در سال  5115در تحقیقی تحت عنوان کاربرد ابزارهای GISدر م لسازی هی رولیکی ،یکی از مهمترین مزایای استفادا از م ل HEC-RAS
و الحاقیه  HEC-GeoRASرا دقت و صرفه جویی در هزینههای مربوط به مهن سی رودخانه و اعمال بهترین روش م یریتی در منطقه عنوان نمودن ][6

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی
 2دکتری مهندسی عمران گرایش آب
 3استاد دانشکده مهندسی عمران
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آن ام و همکاران در سال  5113به مقایسه رژیم جریان رودخانههای جنگلی و خارج از جنگ با استفادا از الحاقیه  HEC-GeoRASو م ل هی رولیکی
 HEC-RASپرداخته و تغییرات سرعت و ع د فرود این دو نوع رودخانه را مورد بررسی و تأثیر پوشش گیاهی بر رژیم و رفتار هی رولیکی جریان را با
این م ل مورد مقایسه قرار دادن و نتیجه گرفتن کده استفدادا از مد ل هید رولدیکی  HEC-RASمیتوان مقادیر ع دی مناسهی را جهدت مدطالعه رژیدم
و سدایر خصدوصیات هی رولیکی جریان رودخانه در اختیار محقین قرار ده ] [7در مطالعهای که در کرا جنوبی توسط  Jungو همکاران در سال 5105
انجام گرفت ،از م ل  HEC-RASبرای تحلی هی رولیکی جریان استفادا و در نهایت  HEC-RASبه عنوان م لی توانا در شهیهسازی جریان و رسود
رودخانهها شناسایی ش ][8
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش بخشی از رودخانه کن ،از رودخانههای عهوری از درون شهر تهران میباش این رودخانه به طول  33کیلومتر از رشته
کوا توچال سرچشمه گرفته ،از تهران گذشته و در جنود تهران خشک میشود این رودخانه با ب ا متوسط  5711لیتر بر ثانیه ،پرآدترین رود تهران و
ساالنه به میزان پنج میلیون متر مکعب از آد این رودخانه برای دریاچه چیتگر منطقه  55اختصاص مییاب حوضه آبریز رودخانه کن از حوضههای شمالی
شهر تهران میباش و از شمال و غرد به حوضه کرج و از شرق و جنود به دشت تهران میرس ارتفاع متوسط این حوضه  5377متر از سطح دریای آزاد
است ][9
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش رودخانه کن از ابت ای ایستگاا هی رومتری رن ان تا ایستگاا سولقان به طول تقریهی  00کیلومتر و شیب متوسط  %4/0از
شمال به جنود میباش آزمایشهای مکانیک خاک مصالح تشکی دهن ا رودخانه را درشتدانه و هموژن نشان میده ] [01شک  0موقعیت حوضه
مطالعاتی کن در استان تهران به همراا رودخانه اصلی و زیرشاخههای آن و شک  5موقعیت ایستگااهای هی رومتری منطقه مطالعاتی را نشان میده

شک  0حوضه مطالعاتی کن به همراا رودخانه اصلی و زیرشاخههای آن

شک  5موقعیت ایستگااهای هی رومتری منطقه مطالعاتی کن

معرفی مدل
م ل ع دی  HEC-RASم لی یک بع ی با قابلیت تحلی و آنالیز همزمان جریانهای ثابت ،متغییر ت ریجی و انتقال رسود میباش این مد ل شدام
سده مولفه تحلی هی رولیکی یکبع ی برای -0 :محاسهه پروفید سدطح آد در حالت جریان مان گار -5 ،شهیهسدازی جریدان غیدرماند گار و  -3محاسهه
انتقال رسود در مرز متحرک است مولفه جریان ماند گار قابلیت م لسازی پروفی های سطح آد در رژیمهدای جریدان زیدر بحرانی ،فوق بحرانی و
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مختلط را دارا است همینطور به علت توانایی ارتهاط این برنامه با سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( )GISمیتوان در آن داداهای ورودی را با کیفیت
باال وارد کردا و نتایج خروجی را با دقت باالیی ب ست آورد
اطالعات هندسی :اطالعات هن سی از مهمترین اجزای م لسازی هی رولیکی رودخانه در برنامه  HEC-RASمیباش به این منظور با استفادا از نقشه
توپوگرافی شک رودخانه اصلی از ایستگاا رن ان تا سولقان و زیرشاخههای آن شام کیگا و کشار ،مقاطع عرضی عمود بر امت اد رودخانه و مشخصات
هی رولیکی پ های موجود در رودخانه به م ل شناسایی گردی به این منظور از الحاقیه  HEC-GeoRASدر محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )(GIS
که با محیط نرمافزار  HEC-RASانطهاق کام دارد استفادا ش ا است به کمک الحاقیه  HEC-GeoRASبا استفادا از نقشه توپوگرافی منطقه ،در
ابت ا مسیر اصلی رودخانه و زیرشاخههای آن و سپس خطوط سواح و جریان آد ترسیم گردی و درنهایت به تع اد  421مقطع عرضی عمود بر امت اد
رودخانه در فواص ح اکثری  21متری از مقاطع مجاور و در نزدیکی مح پ های موجود در مسیر رودخانه ترسیم ش سپس با استفادا از یک فرآین
ته یلی ،مشخصات هن سی مربوط به رودخانه ،به م ل  HEC-RASمعرفی و جزئیات مربوط به پ ها (شام تعریف عرشه و پایهها) در م ل تعریف
گردی مطابق شک  ،3رودخانه در بازا مطالعاتی به سه بخش  middle ،upperو  lowerتقسیم ش بخش  upperاز باالدست رودخانه تا مح تقاطع
با شاخه فرعی کیگا ،بخش  middleاز مح تقاطع با شاخه فرعی کیگا تا مح تقاطع با شاخه فرعی کشار و بخش  lowerاز مح تقاطع با شاخه فرعی
کشار تا پایین دست رودخانه تعریف ش ا است شک  3پالن رودخانه م لسازی ش ا در  HEC-RASرا نشان میده مطابق این شک اکثر مقاطع
عرضی در طول رودخانه اصلی و تع اد ان کی بر روی شاخههای فرعی (در نزدیکی مح اتصال آنها به رودخانه اصلی) به منظور بررسی تاثیر جریان این
شاخهها بر جریان رودخانه اصلی درنظر گرفته ش ا است الزم بذکر است بع از اجرای برنامه ،در بازاهایی که م ل قادر به تشخیص رفتار هی رولیکی
رودخانه نهودا است ،بین مقاطع موجود درونیابی انجام گرفت

شک  3پالن رودخانه کن در م ل HEC-RAS
اطالعات جریان :پس از وارد نمودن اطالعات هن سی به منظور شناسایی رفتار هی رولیکی رودخانه ،محاسهه نیمرخ سطح آد ،تعیین رژیم غالب جریان
و پ ی اهای هی رولیکی رودخانه بر اساس م لسازی جریان به صورت مان گار انجام گرفت بنابراین دبیهای مربوط به سیالد با دورا بازگشت 52 ،01
و  21ساله در نقاط تغییر دبی به م ل اعمال گردی و با توجه به ع م اطالع از وضعیت جریان رودخانه و ع م وجود اطالعات کافی ،شرط مرزی عمق
نرمال به عنوان شرط مرزی مناسب درنظر گرفته ش درنهایت م ل در حالت جریان مان گار و به صورت رژیم مختلط (فوق بحرانی و تحت بحرانی) به
شهیهسازی جریان پرداخت
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اطالعات ورودی مدل
برای شهیهسازی جریان رودخانه کن توسط  ، HEC-RASاطالعات زیر به عنوان ورودیهای م ل جهت شناسان ن رودخانه به نرمافزار استفادا ش ا
است:
نقشه توپوگرافی :نقشه توپوگرافی منطقه مطالعاتی از موسسه تحقیقات منابع آد ایران اخذ گشته و تلفیقی از نقشه توپوگرافی با مقیاس  0:211در امت اد
رودخانه که با نقشهبرداری حاص ش ا و نقشه توپوگرافی با مقیاس  0:52111در نواحی اطراف که از سازمان نقشهبرداری کشور تهیه ش ا است میباش
][00
ضریب زبري :از عوام مهم در بیان مشخصات هن سی منطقه ،تعیین ضریب زبری بستر است روشهای تجربی بهترین روش برای تعیین مق ار آن
بستگی به شرایط منطقه و جریان دارد در این پژوهش به علت شهاهت بستر در سرتاسر بازا مورد مطالعه ،بر اساس ج اول ارائه ش ا توسط ،Chow
ضریب زبری برای کانال اصلی  1/132و برای سواح رودخانه  1/142درنظر گرفته ش ][05
مشخصات پلها :در بازا  lowerاز رودخانه دو پ به نامهای سولقان  0و  5با مشخصات ج ول  0وجود دارد ][00
ج ول  0مشخصات هن سی پ های موجود در منطقه مطالعاتی
طول )(m

عرض )(m

ارتفاع )(m

ضخامت عرشه

سولقان 0

)X (m
254119

)Y (m
3962154

8

4

8

)(m
1/4

سولقان 5

254125

3964804

7

4

4

1/4

نام پ

موقعیت جغرافیایی )(UTM

دبی سیالبی :به این منظور طهق ج ول  5از سه دبی سیالبی با دورا بازگشتهای  52 ،01و  21ساله در ایستگااهای هی رومتری منطقه استفادا گردی
و در نقاط تغییر دبی به م ل اعمال ش ][00
ج ول  5سیالد ایستگااهای هی رومتری بر حسب مترمکعب بر ثانیه
دوا بازگشت (سال)

ایستگااهای
هی رومتری

01

52

21

رن ان

33

44

23

کیگا

04

09

55

کشار

08

52

31

شرایط مرزي :در تحلی جریان ،رژیم آن مختلط فرض ش لذا همانطور که اشارا ش شرایط مرزی در باالدست و پایین دست بازا مطالعاتی به
صورت عمق نرمال وارد و برای ب ست آوردن شیب اصطکاکی شرط مرزی عق نرمال ،از روش سعی و خطا استفادا ش در ابت ا شیب کف کانال به
عنوان شیب اصطکاکی شرط مرزی عمق نرمال لحاظ گردی اما پس از اجرای برنامه ،شیب خط انرژی ارائه ش ا در ج ول نتایج م ل به عنوان شرط
مرزی در تالش بع ی در نظر گرفته ش درنهایت شیب اصطکاکی شرط مرزی عق نرمال مطابق ج ول  3به م ل وارد ش
ج ول  3شیب اصطکاکی بکار رفته در شرط مرزی عمق نرمال
مح اعمال شرط مرزی

شیب اصطکاکی

رن ان

1/1408

کیگا

1/0239

کشار

1/1473

سولقان

1/1346

نتایج و بحث
درنهایت رفتار هی رولیکی رودخانه کن در دبیهای با دروا بازگشتهای  52 ،01و  21ساله شهیهسازی و ارتفاع آد در رودخانه در هریک از دبیها
تعیین و با ترسیم پروفی طولی رودخانه در هریک از بازاها به بررسی تراز سطح آد و تراز سطح بحرانی مربوط به هر دبی پرداخته ش و در انتها رفتار
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هی رولیکی رودخانه در طول مسیر آن تحلی گردی در شک های  2 ،4و  6تراز سطح آد و تراز بحرانی مربوط به دبی با دورا بازگشت  21ساله نمایش
دادا ش ا است
 :upperپروفی طولی این بخش از رودخانه در شک  4نشان دادا ش

شک  4پروفی طولی رودخانه کن در بازا upper
 :middleبا توجه به طوالنی بودن رودخانه در این بازا و ع م وضوح رفتار هی رولیکی ک این بخش در یک شک  ،برای نمایش هرچه بهتر آن ،رودخانه
به چن قسمت تقسیم و نتایج آن از ابت ای این بازا در شک  2نشان دادا ش

X=5213
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شک ( 2الف) تا (ق) پروفی طولی رودخانه کن در بازا middle
 :lowerپروفی طولی این بخش از رودخانه نیز همانن بازا  middleدر چن بخش از ابت ای بازا در شک  6نمایش دادا ش
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شک ( 6الف) تا (ج) پروفی طولی رودخانه کن در بازا lower
جمعبندی و نتیجهگیری
-0

با توجه به شک  ،4با مقایسه تراز سطح آد و تراز سطح بحرانی و همچنین مق ار ع د فرود بزرگتر از  0در بخش  ،upperمیتوان دریافت که
جریان در ک این بازا فوقبحرانی بودا و پ ی ا هی رولیکی خاصی در این ناحیه رخ نمیده متوسط سرعت جریان در این بخش در ح ود 4/5
متر بر ثانیه است

-5

رودخانه در بازا  middleدارای رژیم جریان مختلط بودا و شاه پ ی اهای هی رولیکی در این بخش هستیم با قیاس تراز سطح آد و تراز سطح
بحرانی و همچنین تغییرات مق ار ع د فرود ،نقاط پرش هی رولیکی (نقاطی که رژیم جریان قه از آن فوقبحرانی بودا ،سپس بحرانی ش ا و بع از
آن تحتبحرانی است) شناسایی گردی و فاصله این نقاط از پاییندست بازا مطالعاتی (ایستگاا هی رومتری سولقان) در شک ( 2الف ،ح ،خ ،ر ،ز،
س ،ظ ،غ ،ف) نشان دادا ش وقوع پ ی ا پرش هی رولیکی منجر به ایجاد فرسایش در منطقه شک گیری پرش میشود

-3

مطابق شک ( 2ز) در مح قرارگیری پ سولقان  0در بازا  ،middleبا بررسی مق ار ع د فرود در هر قسمت ،رژیم جریان در باالدست پ
تحتبحرانی با سرعت  0/48متر بر ثانیه ،در مکان قرارگیری پ بحرانی با سرعت  4/12متر بر ثانیه و در پاییندست آن فوقبحرانی با سرعت 4/36
متر بر ثانیه میباش اساسا باال رفتن سطح آد در باالدست پ به علت افت بار انرژی به هنگام عهور جریان از میان دهانه پ رخ میده بنابراین
سرعت جریان قه از پ کم و بع از آن زیاد میباش که علت این امر تنگش گی مقطع رودخانه در مکان قرارگیری پ است لذا در باالدست پ
انتظار رسودگذاری و در پاییندست آن انتظار شسته ش ن بستر و فرسایش را خواهیم داشت

-4

مطابق شک ( 2ز) جریان در پاییندست پ سولقان  0با رژیم فوقبحرانی و سرعت متوسط  2/52متر بر ثانیه ادامه یافته و در نزدیکی پ سولقان  5در
قسمت باالدست پ  ،پرش هی رولیکی رخ میده و رژیم جریان تحتبحرانی و سرعت آن  5/88متر بر ثانیه میشود که در ناحیه شک گیری پرش
قه از پ سولقان  5انتظار ایجاد فرسایش بستر رودخانه میرود همچنین در مح قرارگیری پ و پاییندست آن جریان با رژیم تحتبحرانی و سرعت
تقریهی  3/2متر بر ثانیه ادامه مییاب سطح آد در باالدست پ بیشتر بودا و در پاییندست آن کاهش مییاب اما همچنان جریان با ع د فرود کمتر از
 0و با رژیم تحت بحرانی میباش بنابراین بهعلت کم بودن سرعت جریان در اطراف پ  ،انتظار رسودگذاری بستر در این ناحیه از جریان وجود
دارد رسودگذاری در ناحیه باالدست بیشتر رخ خواه داد

-2

رودخانه در بازا  lowerنیز همانن بازا  middleدارای رژیم جریان مختلط می باش با این تفاوت که تغییر رژیم جریان در این ناحیه کمتر بودا و
رژیم غالب جریان فوق بحرانی با مق ار ع د فرود کمی بزرگتر از  0است که بیانگر کاهش شیب عمومی رودخانه در این بازا نسهت به بازاهای قه
میباش از اینرو پ ی اهای هی رولیکی کمتری نیز در آن رخ میده در این بخش نیز با قیاس تراز سطح آد و تراز سطح بحرانی و همچنین
تغییرات ع د فرود  ،نقاط پرش هی رولیکی شناسایی و فاصله این نقاط از پاییندست بازا مطالعاتی (ایستگاا هی رومتری سولقان) در شک ( 6پ،
ت ،ج) نشان دادا ش همانطور که اشارا گردی وقوع پ ی ا پرش هی رولیکی منجر به ایجاد فرسایش در منطقه شک گیری آن میشود
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