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چکيده: 
با ساماندهي رودخانه هاي مناطق کوهستاني در مناطق خشک 
براي  مناسب  سطوح  فصلي،  رودخانه هاي  بستر  از  بهره گيري  و 
درختکاري، ايجاد آبخوان هاي کوچک، کنترل فرسايش و رسوب 
فراهم  می شود. در منطقه آهو دره روستاي چنار شهرستان خمين 
با هدف ارائه يک الگوي مناسب براي کنترل و باال بردن بهره وري 
از سيالب هاي فصلي، تعداد بيست و يک بند خشکه چين گابيوني 
با احجام مختلف و ارتفاع 1 تا 2 متر و عرض تاج 1 تا 1/6 متر 
اجرا شده است. طی 5 سال با پايش آمار و اطالعات هيدروليکي، 
گابيوني  بندهاي  وجود  عدم  و  وجود  تأثير  سازه اي ،  و  رسوب 
اجرا شده با استفاده از آمار و اطالعات موجود و دبي خروجي 
از حوضه مورد تحليل هيدروليکي قرارگرفت. نتايج نشان مي دهد 
رودخانه  در  گابيوني  سازه هاي  هيدروليکي  اثرات  بيش ترين  که 
آهودره در تغيير نمودارهاي سرعت، نيروي برشي، تغييرات سطح 
آب و قدرت جريان مشهود مي باشد به طوري که سرعت جريان 
در محدوده اثر بندهاي گابيوني کاهش يافته و متعاقب آن عدد 
فرود که نمايه رژيم جريان است، در محدوده بندها به زير بحراني 
رسيده است. هم چنين تغييرات سطح آب )پروفيل جريان( براي 
دوره هاي بازگشت 2، 10 و 25 ساله در مسير آبراهه و در محل 

احداث بندهاي گابيوني کاماًل مشخص مي باشد.

ساماندهي رود، خشکه بندگابيوني، آهودره، واژهها:  کليد
رودخانه،سيالب.
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مقدمه  
رودخانه سيستم بهبود از عبارت رودخانه ساماندهي امروزه
بال دو زیستابي گستره و اصلي مقطع معين)شامل بازه یک در
اصالح مانند منظوره چند اهداف با که است رودخانه( ساحلي
بهسازي سيالب، برابر در ایمني افزایش منظور به رودخانه مسير
انجاممیشود دیوارهها فرسایش کاهش و رسوب انتقال ظرفيت
]15[.دراینرابطهبهرهگيريازروشهاوتکنيکهايبيومهندسي
کهمبتنيبراستقرارسازگارتریناقداماتمهندسيباشرایططبيعي
با بودن،سازگاري موثر اجرایي، اهميتاست.کاهشهزینه حائز
روشهاي مزیتهاي مهمترین از مردمي اقبال داشتن و طبيعت
بيومهندسيميباشد]6[وامروزهبهعنوانبخشيازعلممهندسي
صرف مکانيکي روشهاي با مقایسه در که ]8[ شده هيدروليک
ضمنسازگاريباطبيعت،منافعبيشتريدارد]10[.حتيدربعضي
بيولوژیکآنتوجه اقتصادي منافع به اروپايمرکزي مانند مناطق
بيشتريمعطوفمیشود]11[وموفقيتدراینامربهنوعپوشش
گياهيوترکيبآنارتباطزیاديدارد]12[.ازسويدیگرهرگونه
و رودخانه الگوي به توجه رودخانه، ساماندهي راستاي در اقدام
انساني فعاليتهاي است. ضروري آن مورفولوژیک خصوصيات
فعاليتهایي بهطوريکه ]1[ داشته الگويرودخانه بر مهمي نقش
مانندساختسد،ایجادنهر،تغييرالگويکاربريوکشاورزيدر
اینرابطهقابلذکراست]7[.تلوری]14[بهنقلازکينوريوموراچ
بهسازي و مسير اصالح )1985( ماسگرو و تومپاپيالي ،)1982(
گروههاي از یکي عنوان به را بحراني محدوده در رودخانه
رودخانهها تثبيت و اراضي حفاظت سيل، مهار روشهاي اصلي
آبراهههاي در سازهاي عمليات اجراي است. نموده محسوب
کنترل براي که داد نشان تهران دربند و دره گالب حوضههاي
رودخانه شيب بایستي رگبارها از ناشي واریزهاي سيالبهاي
با لذا برسد، حد شيب به بحراني و حساس مناطق محدوده در
طراحيبندهايمتواليوبهينهکردنتعدادوارتفاعآنهابااستفاده
ارتفاع با بندهاي نتایجحاصلهنشاندادکه ،HEC-RAS ازمدل
یکمتردراینرودخانهکهدارايکمترینحجمعملياتهستند،
شرایطبهينهايرابرايایجادشيبحدایجادمينمایند]9[.کاتالدو
وهمکاران]4،3[ازمدلHEC-RASوسایرمدلهايریاضي
یا رواناب تعيين براي ،HEC-HMS و  HEC-1 نظير موجود
آب انتقال تلفات ميزان تعيين اجزاي از یکي که سيالب پتانسيل

تلقيميشوند،استفادهکردند.
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درحوضهها واقع اراضي درصد 15 اینکهحدود  احتساب با
دراستانمرکزيتوسطمسيلهااشغالشده،مساحتاینمسيلها
441600هکتارخواهدشد]13[.لذادرصورتيکه50درصدسطح
و بسترسازي با را است، هکتار هزار 200 حداقل که اراضي این
اراضي عنوان به ومسيرمسيلهاميتوان تعدیلشيب و  اصالح
جدیدبرايتوسعهکشاورزيومنابعطبيعياستاناضافهنمودکه
عمليات اینگونه توسعه براي ارزشمندي و مناسب بسيار الگوي
درکناراستحصالوکنترلسيالب،کنترلفرسایشبستروکنارهها
در سيالبها از ناشي انساني و مادي خسارات از جلوگيري و
یک منظور بهاین بود. درسطوحکشورخواهد مشابه حوضههاي
پژوهشالگویيباهدفکنترلوباالبردنبهرهوريازسيالبهاي
تثبيتوحفاظتبستروکنارههابهمنظورحفظوتوسعه فصلي،
از اجراشد. چنارشهرستانخمين آهودره آبراهه در درختکاري
اهدافدیگراینتحقيقارزیابيتأثيرعملياتاحداثشيبشکن
برايکنترلسيلوفرسایش،حفاظتوبهرهبرداريبهترازآبو
خاکميباشد.لذااینپژوهشبرمبناي21بندگابيونيکهدرآبراهه
اصليآهودرهمستقرشدهاستوباپایشعملکردسازههاواستفاده
قرار ارزیابي مورد گابيوني سازههاي نقش ،HEC-RAS مدل از

گرفت.

موادوروشها
منطقه مورد مطالعه

حوزهآبخيزآهودرهدرطولجغرافيایي4ًو5َو°50تا36ًو
9َو°50شرقيوعرضجغرافيایي59ًو52َو°33تا35ًو56َو
°33شماليواقعشدهاست.مساحتآن14/27کيلومترمربعبودهو
فاصلةآنتاشهرستانخمين20وتامرکزاستان)شهرستاناراک(
و ميليمتر 308 حدود ساالنه نزوالت ميانگين است. کيلومتر 80
است.حوزه سانتيگراد درجه 11 آنحدود ساالنه دماي ميانگين
آبخيزموردمطالعهدرمنطقهايکوهستانيواقعشدهکه58درصد
حوزه وزني متوسط شيب ميباشد. تند شيب داراي آن مساحت
حدود44/67درصد،آبراههحوضهآهودرهبادبيمتوسطساليانه
ميليون 0/501 ساالنه آورد داراي ثانيه، بر مترمکعب 0/0159

مترمکعباست]2[.

عمليات اجرايي و پايش عملکرد
باتوجهبهوقوعسيالبهايفصليهرسالهدررودخانهروستاي
چنارشهرستانخمينوخطرنابوديهزاراناصلهدرختگردوي
کاشتهشدهدرمسير،ناشیازفرسایشبستروکنارههایرودخانه
فصليآهودره،درسال1368پسازمطالعهالزم12بنددربازههاي
مناسبدراینمسيراحداثشدکهاجراياینعملياتباعثکنترل
و 1378 سالهاي طي و شد کنارهها و بستر فرسایش کاهش و
بازه نيزتعداد9بندجدیدطراحيوبهبندهايموجوددر 1379
اضافهشد.سنگکفمحلاحداثبندهاآهکيوعمقآبرفتبر

رويبستربندها0/5تا2/5مترومصالحسنگيمورداستفادهدر
ساختگابيونها،سنگهايآهکیاوربيتوليندارکهمقاومتخوبي
حجم کنترل منظور به بود. دارند، شکستگي و انحالل مقابل در
بتني پهن لبه ودبيحداکثرسيالبخروجيدوسرریزمستطيلي
متردرخروجيحوضهاحداثشد.روي بهعرضکف2/5و4
رسوباتپشتبندهابهواسطهسطحمناسبيکهایجادگردید،اقدامبه
کاشتدرختانگردوشدهاست.شکل1نمونهايازبندهايگابيوني
جدیدوقدیم)الفوب(،سرریزمستطيلي)ج(وعرصهمناسب
باالدستگابيونها)د(رانشانميدهدودرجدول1 ایجادشده
مشخصاتبندهاياجراشدهدرمحدوهعملياتيرودخانهدربازهاي

بهطول3200مترآمدهاست.
بررويسازههايموجود)21بندگابيوني(قرائتميزانجابهجایي
دستکهاي و سرریز تاج نشت و )جابجایي سال 5 طي نشت و
چپوراست(وبرآوردحجمرسوباتباحفرگمانهدرمحدوده
رسوبگذاريپشتبندهاوتعيينسطحرسوباتنهشتهانجامشد.
تعيينطبقهبنديرسوباتنهشتهشدهدرپشتبندهابانمونهبرداري
ازخاکدرعمقهاي60،30و90سانتيمتريوتعيينبافتخاک

درآزمایشگاهمکانيکخاکصورتگرفت.

 HEC- RAS استفاده از مدل هيدروليکي
مدلهايهيدروليکينظيرHEC-RASمعادالتنظريوتجربي
و موجود پایهاي شرایط شبيهسازي براي سودمند ابزارهاي به را
HEC-RASتحليلمدیریتاصالحيجریانتبدیلمينماید.مدل
قادربهمحاسبهپروفيلهايسطحآبدرشرایطجریانیکبعدي
ومتغيرتدریجيغيرماندگار)D unsteady flow-1(دررودخانهها
باهرمقطعيودروضعيتهايجریانزیربحرانيیافوقبحراني
نظير مسير در موجود سازههاي اثر ميتواند مدل همچنين است.
پل،زیرگذر،سرریزو...رادرمحاسباتمنظورنماید.اطالعات
بادوره ارقامآبدهي از:هيدروگرافسيل، نيازمدلعبارتند مورد
بازگشتهايمختلف،مقاطععرضيرودخانه،فواصلبينمقاطع،
مقادیرضریبزبري،شرایطمرزيباالدست،پایيندستویاهر
در جریان پایه تحليل یک اجراي براي اطالعات دسته چهار دو.
شامل دادهها این است، الزم )… و زیرگذر پل، )بدون رودخانه
هندسهمقاطععرضي)موقعيتوارتفاعهرنقطهاززمين،موقعيت
سواحلچپوراست،فاصلهازمقاطععرضيپایيندست(،مقادیر
اوليهوتخمينضریبزبريمانينگبرایآبراههاصلیوسواحل
آبمشخص )ترازسطح آغازین آب کانال،سطح راست و چپ
دراولينمقطع(ودبیجریاندرکانالبادورههایبازگشتمعلوم
ميباشد.برايتحليلمطالعاتهيدروليکي،دراینپروژهدرشرایط
به توجه با شد. استفاده  HEC-RAS نرمافزار از سازهها، وجود
آماربرداريارتفاعآبدرسرریزهايخروجياقدامبهتحليلیک
بعديجریانیکنواختبادرنظرگرفتنشکلهندسيثابتبراي
رودخانهودرجهتاصليرودخانهشد.بهطورکليتهيهمدلبراي
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اینآبراههشاملجمعآوريوتحليلدادههايحاصلازنقشهبرداري
وتهيههندسيمقطععرضيازدادههاينقشهبرداريوایجادمدل

عملکرديبهروشزیراقدامشدهاست:
1-تهيهمقاطععرضيدرفواصلمناسبوباتوجهبهتغييرات

درمسيرآبراهه.
2-تعيينفواصلمرکزيمقاطعازیکدیگروهمچنينفواصل

سواحلچپوراستازیکدیگر.
3-پيمایشدرمسيرآبراههوبرآوردضریبزبریمانينگ.

شکل 1-  بند گابيوني جديد )الف( و قديم )ب( ، سرريز مستطيلي)ج( و  بستر کشت و درختکاري ايجاد شده در باالدست بند گابيوني )د(
Figure 1. New gabion dam (a), Old gabion dam (b), rectangular weir (c) and the tree - planting created region on upland of 

gabion dam )d(  
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همچنين و آبراهه مسير در گابيونها دقيق محل تعيين -4
اندازهگيريگابيونها.

5-تهيهیکمدلضمنيHEC-RASبرايویرایشگرافيکي،
جایگزینيمقادیرعدديوکدگذاريگابيونها.

HEC-RAS.6– واردکردندادههابهنرمافزار
7– کاملکردنمدلHEC-RASباتعييناتصاالتبينمقاطع

وشرایطمرزي.
از سطحي پروفيلهاي محاسبه براي HEC-RAS که آنجا از

روشگاماستانداردبهرهميگيرد،الزماستسطحآبآغازیناولين
مقطعواردشود.سطحآبآغازینآبميتواندمستقيمًامشخص
گرددیعنيمقادیربهدستآمدهازداغابیامنحنيدبياشل،عمق
بحرانيفرضشودویابهروششيب-سطحمحاسبهگرددکهدر
آهودرهروششيب– سطحاستفادهشدهاست.دراینروشالزامًا
محاسباتپروفيلدرعمقنرمالشروعمیشود.دراینروشمقدار
HEC-RAS.شيباصطکاکدراولينمقطععرضيواردميگردد
کرده فرض جزیي آب سطح ارتفاع یک ،Sf مقدار از استفاده با

جدول 1- مشخصات و فواصل بندهاي گابيوني آبراهه آهودره )متر(
Table 1. The characteristics and distances of the gabion dams on the Ahoodarreh River (meter)

ترازفاصلهتجمعيفاصلهعرضطولارتفاعشمارهبند

Number of the damElevationLengthWidthDistanceAccumulative distanceLevel

GN11.0302.81603097118.86

GN21.3172.91502937125.24

GN31.8172.81632787131.60

GN41.4152.51862624138.79

GN51.4182.6522438147.00

GN61.517.52.81122386151.17

GN71.5132.71482274156.63

GN81.0202.91692126-

GN91.4182.71401956169.38

GN101.7172.7661816178.60

GN111.3132.91421750184.27

GN121.09.22.71101608191.07

GN131.6142.51691498197.80

GN141.0133.41251329207.40

GN151.517.21.5901205210.00

GN161.016.31.51511114221.83

GN171.018.51.5196963227.00

GN181.2181.5300764241.62

GN191.214.51.5162467264.09

GN201.216.21.5244305279.06

GN211.515.31.56161299.80
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ارتفاع تغيير با فرایند این ميکند، محاسبه را آن از ناشي دبي و
تاآنکهدبي تکرارمیشود اول سطحآبدرمقطععرضيسطح
محاسبهشدهبادبيواردشده،دربازهاختالفاندازهازپيشتعيين
شدهبرابرشود.درصورتنبوداطالعاتاضافيدربارهشيبخط
به عرضي مقطع اولين همسایگي در کانال متوسط شيب انرژي،
عنوانتقریبيازSfبکارميرود.دراینصورتارتفاعسطحآب
محاسبهشدهنشانگرعمقنرمالاست.بستهبهرژیمجریاناولين
مقطع باالدستترین یا مقطع دستترین پایين است ممکن مقطع
است بحراني زیر کانالي در جریان وقتي باشد. کانال بازه انتهاي
محاسباتپروفيلدرنقطهانتهایيپایيندستکانالشروعشدهو
تاباالدستپيشميرود.رژیمجریاندرنظرگرفتهشدهبرايمدل
اخيرمختلطبودهولذاميزانشيبدرپایيندستوباالدستهر
بازهبهترتيب0/05و0/11درنظرگرفتهشدهاست.باطیمراحل
بندهايگابيوني تأثيروجودوعدموجود فوقووروداطالعات،

موردتحليلهيدروليکيقرارگرفت.

نتايج
نمودارها، قالب در HEC-RAS مدل از آمده دست به نتایج
اثرات به ميتوان آنها مقایسه با که شده ارایه شکلها و جداول
هيدروليکيبندهايگابيونيدرخشکهرودآهودرهپيبرد.شایدبتوان
تغييرات برشي، نيروي نمودارهايسرعت، در را اثرات بيشترین

سطحآبوقدرتجریانیافت.

بابررسيشکلهای2تا5تغييراتپروفيلسرعترادردوره
بازگشتهاي10،2و25سالقبلوبعدازنصبگابيونکاهش
در دید. بهخوبي ميتوان بند اثر محدوده در را جریان سرعت
شکلهایتغييراتپروفيلسرعتبادورهبازگشت2سالاثربند
تنها بند ازنصب برگستردهشدنجریانرانشانميدهدکهقبل
جریاندرمسيرکانالاصليعبورداشتهاستکهپسازنصببندو
باجاريشدنجریاندرسواحلچپوراستميزانسرعتهمدر
کانالاصليکاستهشدهاستوهمچنينجریانیافتنآبباسرعت
کمدرقسمتسواحلرانيزدرپيداشتهاست.افزایشهايناگهاني
سرعتدرنمودارهايپسازنصببنددرمحلهايبالفاصلهپس

ازجاريشدنآبازسرریزگابيونميباشد.
شکلهای2و3پروفيلهايتغييراتسرعتدرمسيرآبراههبا
دورهبازگشت2سالقبلوبعدازنصببندرانشانميدهدکه
ميتواناثربندبرسرعتهايجریانهايمختلفرامشاهدهنمود.
درشکل4پروفيلتغييراتسرعتدرپشتیکبند)دراینمثال
بندشماره7(جهتبيانتأثيرقابلتوجهبندبرسرعتجریاندر
محدودهاثریکبنددرسواحلچپوراستوکانالاصليدرسه
دورهبازگشتجریان10،2و25سالآوردهشدهاست.درشکل
5نمایيازجریاندرقسمتيازبازهدرحالتقبلوبعدازاحداث
سازهگابيونبهصورتسهبعديتهيهشدهاستکهاثرسازهگابيون
برجریانراميتوانمالحظهکردوشکل6اصالحنسبيشيبمسير
پروفيلسطح روي بر آن اثر و گابيوني سازه ایجاد اثر در آبراهه

شکل 2- پروفيل سرعت قبل از احداث سازه گابيون با دوره بازگشت سيالب 2 سال
Figure 2. Flow velocity profile before dam construction in 2 years return period
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شکل3- پروفيل سرعت بعد از احداث سازه گابيون با دوره بازگشت سيالب 2 سال
Figure 3. Flow velocity profile after dam construction in 2 years return period

شکل 4- پروفيل تغييرات سرعت در پشت سازه گابيون )گابيون شماره 7 (
Figure 4. Flow velocity changing profile on upstream of the dam (Gabion no.7)
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وضعيت جريان بعد از احداث گابيونوضعيت جريان قبل از احداث گابيون

شکل 5- نماي جريان در قسمتي از بازه قبل و بعد از احداث گابيون
Figure 5. In view of the river channel before and after the gabion construction 

شکل 6- تغييرات سطح آب در بخشي از مسير طولي کانال قبل و بعد از احداث  سازه گابيون
Figure 6. Water level changes in the longitudinal direction part of the channel before and after the gabion construction 

شکل 7- مقطع عرضي و نقاط رقومي انرژي، عمق بحراني و سطح آب
Figure .7 Cross section and energy level points ,critical depth and water level
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آبدربخشيازمسيرآبراههدرمقایسهباشرایططبيعيرانشان
ميدهد.شکل7نيزبهعنواننمونهمقطععرضيونقاطرقومي
انرژي،عمقبحرانيوسطحآبرانشانميدهد.همچنيناثربند
برعددفرودکهنمایهرژیمجریاناست،تغييراتعمقهيدروليکي،
تغييراتنيرويبرشي،تغييراتحجمقبلوبعدنصببندبادوره

بازگشتهاي10و25سالموردبررسيقرارگرفت.
نتایجطبقهبنديرسوباتنهشتهشدهدرپشتبندهابانمونهبرداري
ازخاکدرعمقهايمختلفوآزمایشآن،بيانگرطبقهبنديخاک
درشت دانه رسوبات کالس در عمدتًا یکنواخت طبقهبندي در
گروه در و Gravels(G( ردهشن  در  Coarse-grained soils

)Well graded gravels (GW قرارمیگيرند.

بحثونتيجهگيري
آسيبپذیر مناطق در که سرریز و تأخيري گابيوني بندهاي
رودخانهایجادشدهاست،اثراتخوبيدرکنترلموضعيفرسایش
بستروکنارهرودخانهوسيالبهاداشتهوسطوحجدیديکهناشي
ازانباشترسوبات)عمدتًاباربستر(ميباشد،ایجادنمودهاست.
نرمافزار  از مبنايتحليلهيدروليکيصورتگرفتهواستفاده بر
صورت تغييرات تحليل در مناسبي توانمندي که HEC-HMS
همکاران و کاتالدو نتایج )مطابق داشت جریان مسير در گرفته
سازههاي هيدروليکي اثرات بيشترین که دریافت ميتوان ،)]4[
گابيونيدرخشکهرودآهودرهدرتغييرنمودارهايسرعت،نيروي
برش،تغييراتسطحآبوقدرتجریانهویداميباشد.بهطوري
یافتهو بندهايگابيونيکاهش اثر کهسرعتجریاندرمحدوده
محدوده در است جریان رژیم نمایه که فرود عدد آن متعاقب
کاهش دليل به برشي نيروي است. رسيده بحراني زیر به بندها
شيبوعمقهيدروليکيدرمحدودهاثرگابيونهابهشدتکاهش
یک بندها روي از آب شدن سرریز از بعد چند هر است. یافته
افزایشناگهانيموضعيدرنيرويبرشيمالحظهمیشود.تغييرات
سطحآب)پروفيلجریان(برايدورههايبازگشت10،2و25
کاماًل گابيوني بندهاي احداث محل در و آبراهه مسير در ساله
مشخصميباشد.قدرتجریاندرمسيرآبراههکهحاصلضرب
نيرويبرشيدرسرعتجریاناست،دائمًاتغييرکردهبهطوریکه
اینقدرتکاهشميیابدو بندهايگابيوني استقرار درمحدوده
اصالحموضعيشيبمسيرآبراههبعدازگذشتحداقل10سال
ازاجزايبندهايگابيونيدراثرانباشترسوبات)عمدتًارسوبات
بستررودخانه(کاماًلمشهودوقابلاندازهگيريميباشد.درتایيد
بررسي با  هدف با که پژوهشي به ميتوان تحقيقحاضر، نتایج
ساماندهيمسيررودخانهنکاوارزیابيتاثيرآنبررفتاررودخانه
ضمنبهکارگيرينرمافزاربرايتحليلساماندهيمسيرانجامشد،
آبراهه مسير اصالح با که داد نشان تحقيق این نتایج کرد. اشاره
ظرفيتهيدروليکيرودخانهافزایشیافتهودرنتيجهرقومسطح

آببهطورقابلمالحظهايکاهشیافتهاست]5[.

همانطورکهقبالاشارهشد،براساسنمونهبرداريازنهشتههاي
پشتبندهاوآزمایشآنطبقهبنديخاکدرطبقهبنديیکنواخت
Coarse-Grained Soils درشت دانه رسوبات کالس در عمدتًا
 Well Graded GravelsودرگـروهGravels (G(درردهشن
GW(  قرارميگيرندکهضرایبCuوCc)ضریبهاییکنواختی

وانحناء(نيزدراینشرایطبينحدودموردنظرميباشد.

13 << cC و 4>uC

شرایطمذکورنشانگرایناستکهعمدهرسوباتپشتبندها
ناشيازشستشووانتقالباربسترتوسطسيالبهايفصليبوده
وبارمعلقحداقلتأثيررادرحجمرسوباتاستحصاليدرپشت
- جریان بده رژیم تأثير تحت رودخانه این است. داشته بندها
حالت در خود هيدروليکي و هندسي مشخصات و رسوب
باشد، بسترمي تراز آمدنسطح باال یا و کفکني1آبشستگي2
مربوط سيالبي و فصلي رودخانههاي به عمدتًا موضوع این که
میشودکهحساسيتبيشترينسبتبهتغييررژیمسيالبيدارند
محدوده در خشک مناطق سيالبي رودخانههاي مشخصههاي از
باالدستسهمبارکفبيشترونوعموادرسوبيدرشتتروغير
چسبندهميباشدکهموادکفدرشتدانهوشکلرودخانهشریاني
اندازهموادرسوبيکفکاهش پایيندست استوبهتدریجدر
ميیابدکهباتوجهبهدانهبنديرسوباتپشتبندهادراینطرح

مواردفوقمصداقدارد.
سانتيمتري و90 60 ،30 عمقهاي از برداري نمونه نتایج
رسوبات بندي طبقه تعيين آزمایش و بندها پشت نهشتههاي
که است این نشانگر خاک، مکانيک آزمایشگاه در شده نهشته
بستر بار انتقال و شستشو از ناشي بندها پشت رسوبات عمده
توسطسيالبهايفصليبودهوبارمعلقحداقلتأثيررادرحجم
رسوباتاستحصاليدرپشتبندهاداشتهاست.اینرودخانهتحت
تأثيررژیمبدهجریان– رسوبومشخصاتهندسيوهيدروليکي
سطح آمدن باال یا و شستگي آب  و کني کف حالت در خود
فصلي رودخانههاي به عمدتًا موضوع این که ميباشد بستر تراز
تغيير به نسبت بيشتري حساسيت که مربوطمیشود سيالبي و
رژیمسيالبيدارند.دراثروقوعسيالبهايبزرگمقطعرودخانه
عریضشدهوليمتعاقبآنباسيالبهايمتواليبابدهکوچکتر
محدود بستر عرض متناوب، رسوبگذاري اثر در بهتدریج
میشود.ازمشخصههايرودخانههايسيالبــيمناطقخشکدر
محدودهباالدستسهمبارکفبيشترونوعموادرسوبيدرشتتر
وغيرچسبندهميباشدکهموادکفدرشتدانهوشکلرودخانه
اندازهموادرسوبيکف پایيندست بهتدریجدر شریانياستو
کاهشميیابدکهباتوجهبهدانهبنديرسوباتپشتبندهادراین

طرحمواردفوقمصداقدارد.

1- Degradation
2- Scouring
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لذاباایجادمحيطمطلوبدرنتيجهساختبندهایگابيونیروي
در مناسب خاک انباشت به توجه با مطالعه مورد منطقه رودخانه
پشتبندهاوحفظرطوبتبرايمدتطوالنيترنسبتبهدامنهها،
درختانيبابنيهقويتروشادابترایجادشدهکهدرنهایتحمله
وخسارتآفاتنيزبهایندرختانکمترميباشدوازسويدیگر
درختانکاشتهشدهشرایطمساعديبراياستحکامسازههايایجاد
شدهوتخفيفمولفههايجریاندارند)موافقبانظراتویافتههاي

فيليپسوماردن1]12[والیتيننوجورموال2،]10[(.
درکلمیتواناذعاننمودکهنتایجاینطرحبهعنوانیکالگوی
ترویج، قابل مسيلها ساماندهی برای مشابه مناطق در مناسب،
توسعهوبهرهبرداریمیباشد.اینالگوبرمبنایانتخابمسيلدر
نواحیکوهستانییاکوهپایهایحوزهآبخيز،مکانیابیبرایایجاد
سازههایگابيونیخشکهچينیاهردودرمسيربازهبرایتثبيت
شيبآبراهههاورسيدنبهیکشيبتعادلي،طراحیسازهباتوجه
بهشرایطآبسنجی،رسوبوزمينشناسیمسيل،انتخابوکاشت

گونههایدرختیمقاومقابلطراحیواجرامیباشد.

تقديروتشکر
اینمقالهبخشیازنتایجطرحتحقيقاتي»طرحالگویيساماندهي
خشکهرودهابهمنظوربهرهوريازسيالبوجنگلکاريدربستر
سيالبي«است.الزماستبدینوسيلهازمساعیارزشمندهمکاران
اینطرحدرمرکزتحقيقاتکشاورزیومنابعطبيعياستانمرکزي
خاک حفاظت پژوهشکده سواحل و رودخانه مهندسی بخش و

وآبخيزداریتشکروقدردانيشود.
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Abstract

Presenting a typical river training plan for ephemeral streams, with the flood 
controlling purpose - A Case study in Ahoodarreh, Khomein 

N. Ebrahimi1 and A.A. Davudirad2

Received: 2014/11/02     Accepted: 2016/01/16

Erosion and sediment control are provided by river organization in the mountainous areas in dry lands, 
planting, tree in suitable areas, and creating a small aquifer. In order to provide a model for controlling and 
enhancing the productivity of seasonal river in the Ahoodareh region in the Chenar village of Khomein 
town, 21 gabion constructions were implemented with different features with height of 1 to 2 meters and 
width of the crown 1 to 1.6 meters. The hydraulic aspect of gabion effects were analyzed using the discharge 
data in the outlet by monitoring of gabion construction from various aspects of hydraulic, structural and 
sedimentation. The results show that most of the effects of gabion on the Ahoodarreh River hydraulic 
structures on changing shear force and the speed graphs, water level changes and flow power are evident. 
These effects decreased the flow rate in the range of the gabion effect and subsequently the Froude number, 
as the flow regime index, become in the subcritical range. Also, the effects of water level changes on the 
hydraulic structures (current profile) are obvious for the return periods of 2, 10, and 25 years along the river 
and location of the gabions. 

Keywords: Ahoodarreh, Ephemeral stream, Flood, gabion, River organization. 
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