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  ها ترین یافته مهم
هاي جنگلی با نزدیک شدن به جاده کاهش یافته و بعد از عبور از عرض جاده اههر آبمق و پهناي، عشیب طولی - 
  .داري افزایش یافت طور معنی به

   .رسد  ساخت پل ضروري به نظر می9 و 8، 1هاي  راهه با توجه به دبی و قدرت جریان در آب - 

منظـور  چـین بـه اي یـا سـنگ نمـا، سـازه پلـه  سـاخت آب6  و5هاي  راهه دست آب  پایینبا توجه به شیب تند در - 
   .باشد  میکندي ضروري جلوگیري از فرسایش آب

 HEC-RASسازي، رفتار هیدرولیکی،  راهه، شبیه جاده جنگلی، آب :هاي کلیدي واژه

 93-323-27  شناسه طرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

  جزي میثم ساالري، آیدین پارساخو ):گان(نویسنده

  HEC-RASي جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل ها راهه سازي رفتار هیدرولیکی آب شبیه :عنوان

  93-323- 27 :شماره

  12/11/1394   :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
هـا اقـدام سـازي رفتـار هیـدرولیکی آن منظـور شـبیه راهه به  نمونه آب10 تعداد نسبت به انتخابدر این تحقیق 

. برداشـت شـد GPS متر در طرفین جاده به روش قطبـی و همچنـین توسـط 100ها به طول  راهه مسیر آب. دیگرد
هاي جانبی و شیب بین هر دو مقطع  راهه و شیب دیواره عمق، پهنا کف آب شاملراهه   عرضی هر آباطعاطالعات مق
بـراي . راهـه تعیـین شـد ضریب مانینگ کانال بر اساس مشخصات جنس کـف بـستر آب. گیري قرار گرفت مورد اندازه

راهـه  دسـت آب دسـت و پـایین المحاسبه شرایط جریان داخل کانال اقدام به محاسبه دبی بر اساس سـطح آب در بـا
هـاي  راهـه آبو پهنـاي  عمـق ،شـیبنتایج نشان داد که . گرفتانجام  HEC-RASافزار  آنالیز جریان در  نرم. گردید

شـیب  .دسـت جـاده بـود راهه در پایین  آب، پهنايداري کمتر از شیب و عمق طور معنی جنگلی در باالدست جاده به
طـور   جنگلی با نزدیک شدن به جاده کاهش یافته و بعد از عبور از عـرض جـاده بـههاي راهه  آب، عمق و پهنايطولی
هـاي   و عبور جاده از مناطق کم شیب و تـراس صحیحدلیل مسیریابی این موضوع احتماالً به. داري افزایش یافت معنی

 .رسد نظر می روري به ساخت پل ض9 و 8، 1هاي  راهه با توجه به دبی و قدرت جریان در آب. )1جدول  (استطبیعی 
منظـور  چین بـه اي یا سنگ نما، سازه پله  ساخت آب6  و5هاي  راهه چنین با توجه به شیب تند در پایین دست آب هم

    .)2جدول  (استکندي ضروري  جلوگیري از فرسایش آب

  اهمیت موضوع
آمد و  هایی کار ها را در مدلراهه، الزم است آنقبل از اقدام به هر گونه عملیات اصالحی و مدیریتی روي آب

هدف از . نمود سازي کرده و اثرات و تغییرات ایجاد شده در طول کانال را بررسی شبیه  HEC-RASمفید همچون
نیا هنگام عبور داري دکتر بهرامهاي طبیعی طرح جنگلراههسازي رفتار هیدرولیکی آب  حاضر شبیهطرح تحقیقاتی

چنین تعیین  وهاي عرضی و هم ر منظور بررسی پایداري ساختمان راه و وضعیت کمی و کیفی آب از عرض جاده به
  .بودهاي حفاظتی دارند،  پذیر و مناطقی که نیاز به سازه مناطق فرسایش

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي طبیعی یکی از اطالعات پایه و مهم در مطالعات ها و مشخصات جریان کانال راهه رفتار هیدرولیکی آب

اي، بررسی آن توسعه هايو یا اجراي طرحگذاري  زهکشی در دنیا محسوب شده و قبل از سرمایه - هاي عمرانی طرح
 را دارد تا با استفاده از دوره  آنییتوانا HEC–RAS افزار  نرم.ربط قرار گیردهاي ذيبایستی در دستور کار سازمان

اي نظیر  هاي رودخانه چنین تأثیر سازه  هم ومصنوعی، هاي طبیعی  مختلف، تراز سطح آب را در کـانالهاي بازگشت
  .دی نمايساز هیرت و سرریز را شبپل، کالو
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  

 . دست جاده ها در باالدست و پایین راهه  آبناسیش ریخت مقایسه مشخصات -1جدول 

شیب باالدست   راهه آب
(%)  

  دست  پایین شیب
(%)  

عمق باالدست 
  )متر(

دست  عمق پایین
  )متر(

باالدست ي پهنا
  )متر(

دست   پایینيپهنا
  )متر(

1 4/12  6/21  8/5  8/9  8/1  5/3  
5 4/26  0/114  4/5  4/6  3/2  0/2  
6 0/15  0/99  34/5  4/14  0/2  2/2  
8 0/20  4/4  0/4  6/19  0/15  8/6  
9 8/17  0/24  1/2  4/6  4/5  0/5  

10 0/23  4/20  84/3  9/12  4/4  0/25  
  b1/19  a2/47  b4/4  a6/11  b1/5  a4/7 میانگین

a و b5دار در سطح   معنی%  

  
  . ادههاي جنگلی هنگام عبور از عرض ج راهه مقایسه مشخصات هیدرولیکی آب -2جدول 

  راهه آب
  دبی 

  )مکعب در ثانیهمتر(
  قدرت رودخانه 

  )نیوتن بر متر بر ثانیه(
  قطر لوله

  )متر سانتی(

1 09/0  5/1352  120 
5 08/0  6/550  80 
6 05/0  6/550  80 
8 32/0  7/909  120 
9 43/0  1/1125  150 
10 12/0  3/837  100 

  


