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  چكيده
  

ناب در حد فاصل سد استقالل تا پل يودخانه مرود از ر چانيان و مقدار انتقال رسوب در بازه پيجر يالگو ن پژوهشيادر 
 هاي برداري دقيق، نقشه شده است. پس از نقشه يساز شبيه CCHE2D ياستان هرمزگان با مدل عدد -نابيشهرستان م

دست آمد و سپس هندسه مدل و شبکه محاسباتي با ابعاد مختلف تهيه،  هب يبررستوپوگرافي با مقياس مناسب از محدوده مورد 
گيري شده جريان و رسوب رودخانه، مدل هيدروديناميک دو بعدي متوسط عمق، اجرا و  نهايت بر اساس مشخصات اندازهو در 

در پايان، از دو معيار  .شد در نظر گرفتهرات بستر در رودخانه ييرات عمق، سرعت جريان، بار معلق و تغيينتايجي همچون تغ
مدل  ي، مقايسه شد که خطايا مشاهده يها داده بارا  يمدل عدد يساز شبيهحاصل از  يها ، دادهM.A.P.Eو  R.M.S.E يآمار
 M.A.P.Eو با شاخص  ٠٠٠٨/٠و  ١١٦/٠، ٠٧٥/٠ترتيب  به R.M.S.Eبا شاخص  يسرعت، عمق و شيب انرژ يپارامترها يبرا
جريان و رسوب  يپارامترها ينبي مدل در پيش کم يسه نتايج بيانگر دقت باال و خطايمقا درصد بود. ٤/٤و  ٢/٦، ٧/٢ترتيب  به

  . است
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  مقدمه
رودخانه فرآيندي پويا است و الگوي رفتاري جريان در آن 

تحت  سبب. اين تغييرات استطور دائم در حال تغيير ه ب
ثير قرار گرفتن شرايط هيدروليكي جريان در رودخانه أت

رودي تاثير  هاي پيچان گردد. اين موضوع در رودخانه مي
رو تحليل  ). از اين۲۰۰۳، نهد (جان شتري بر جاي ميبي

رودها، در  هيدروديناميكي جريان و رسوب در پيچان
هاي مهندسي رودخانه و سيالب،  طراحي و اجراي طرح

 ).١٣٨٣، ي(تلور شودمؤثر بوده و بايد به دقت بررسي 
دليل سهولت  ههاي عددي ب بدين منظور، استفاده از مدل

ي باال در تغيير پارامترهاي جريان و پذير اجرا، انعطاف
هاي فيزيكي، جايگاه  مدل  هاي كمتر نسبت به هزينه
آن قطع رسوبات  يدر پبا احداث سد و  اي دارند. ويژه
از  يمصالح آبرفت يبردار ز بهرهياب سد و نيبه پا يانتقال

آب  سببن رودخانه ياست که در ا يجمله مسائل
ده است. از شها  رود چانير پيمس يريرپذييو تغ يشکستگ

 يرو، تحليل الگوي هيدروديناميک جريان و رسوب امر اين
با توجه به اهميت بررسي الگوي  نيبنابرااست.  يضرور

 پژوهشن يهاي مئاندري، در ا جريان و رسوب در رودخانه
ان و يجر ي، الگوCCHE2D  يبا کمک مدل دو بعد

ک ي ، درسرعت در پالن راتييتغرات بستر، ييرسوب، تغ
  .شد يساز هيو شب يبررس يعيطببازه 

 ها مواد و روش
 يبررست منطقه مورد يموقع

ناب از سد ياز رودخانه م يا ، بازهيبررسمحدوده مورد 
ناب، استان هرمزگان است. ياستقالل تا پل شهرستان م

 ٥٧  ̊ ٠٦  ́ ٠٨  ̋ يياين مختصات جغرافين بازه بيت ايموقع
  ́ ١٨  ̋تا  ٢٧  ̊ ٠٩  ́ ٣٣  ̋و  يطول شرق ٥٧  ̊ ٠٤  ́ ٣٢  ̋تا 
از شرق به سد استقالل بازه است.  يعرض شمال ٢٧  ̊ ٠٩

ود. طول ش يناب محدود ميو از غرب به پل شهرستان م
بازه  يابتدا و انتها يتراز توپوگراف لومتر ويک ٥/٤بازه حدود 

   .استا، يمتر از سطح در ٣٢و  ٥/٤٠ب در حدود يبه ترت

 )۲۰۰۹، (ژانگ CCHE2Dمدل 
CCHE2D ان يسازي جر هيک مدل عددي براي شبي
هاي  ر ماندگار آشفته و انتقال رسوب در کاناليماندگار، غ

ک و يدروليعلوم ه يالملل نيباز است که در مرکز ب
دانشگاه  يفن )، دانشکدهNCCHEآب ( يمهندس

ن مدل جزء يافته است. ايتوسعه  کايآمر يپ يس يس يم
بوده، که براي ساخت  دو بعدي يکيناميدروديهاي ه مدل

تحت عنوان  جداگانهافزار  ک نرمي يدارا دانيهندسه م
CCHE-MESH ان و انتقال رسوب يدان جرياست و حل م

افزار، با  نرم يکيط گرافيج در محين مشاهده نتايو همچن
  شود.  يانجام م CCHE-GUIعنوان 

مورد  يشگاهيو آزما يميدان يها داده  يگير اندازه
  CCHE2Dمدل نياز 

با  يبازه انتخاب يبردار ن پژوهش، به نقشهيدر گام نخست ا
توتال استيشن ديجيتال  يبردار استفاده از دوربين نقشه

شده به  يبردار پرداخته شد. در سه مقطع از مقاطع نقشه
شکل  .پرداخته شد و رسوب جريان يپارامترها يگير اندازه

  .دهد يرا  نشان م مذکور از سه مقطع يينما ١
  

  
  ان آب و رسوبيجر يرياز مقاطع اندازه گ يينما -١شکل 

  
ان يجر يشود برا يمشاهده م ١طور که در جدول  همان
از  يي، پارامترهاسد يها چهيثابت از در يبا دب يخروج

ان در مقاطع مذکور و ابتدا يو عمق جر يل سرعت، دبيقب
  شده است. يرياندازه گ يبررس بازه مورد يو انتها

  
ان يجر يسرعت، عمق و دب ير پارامترهايمقاد -۱ل جدو

  يبررسشده در مقاطع مختلف بازه مورد  يريگ اندازه
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  -  ۷۷/۱  -  -  يورود
  -  ۴۱/۱  -  -  يخروج
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  ها رسوب بستر و کناره ينمونه بردار
 يها از بستر رودخانه، بر اساس مقاطع عرض برداشت نمونه

ناب) به سمت باال دست (سد ين دست (پل ميياز پا
 يبراشگاه يها در آزما ن نمونهيانجام شده است ااستقالل) 

 و D50، يندگه اصطکاک، چسبي، زاوي، چگاليبند دانه
  شد.ش ينان آزمايب اطميضر

  
  بار معلق يريگ اندازه

رسوبات  يحاوسد،  يخروجان ينکه جريبا توجه به ا
 يورود يط مرزيزدانه به صورت بار معلق است و شراير

 يط مرزيف شرايتعر ين براي. بنابرااستبار بستر  بدون
ن ين منظور در اوليبد شود. يبار معلق اعمال م فقطرسوب 

) با روش A( يريگ مقطع اندازهو  انيجر يع ورودمقط
که در  يک بطري، با استفاده از يا نقطهريغ يريگ نمونه

ج در داخل يداده شده بود به تدر يمحافظ جا يقاب فلز
 يبه کف رودخانه برخورد کرد به آرام يآب فرو برده و وقت

کنواخت از کل ينان از برداشت ياطم يبراده شد. يباال کش
از آب خارج  يکه بطر يشد هنگام تالشان، يعمق جر

   ).١٣٨٦زاده، ي(علپر نشده باشد  کاملطور   بهشود  يم

  CCHE2D يدر مدل عدد يتوليد شبکه محاسبات
قلمرو  يبند براي ساخت شبکه CCHE2Dدر مدل 

پردازنده تحت   شيپ يافزار مجزا ک نرمياز  يمطالعات
ه به شکل با توج شود. ي، استفاده مCCHE-MESHعنوان 

د يافزار تول نرم يبرا ي، حالت تک بلوکيبررسبازه مورد 
  ).۲۰۰۹(ژانگ،  دشانتخاب  يشبکه محاسبات

  
  جريان و رسوب يالگو يساز شبيه

افزار  نرم باان و رسوب يجر يالگو يه سازيمراحل شب
CCHE-GUI ر استيبه شرح ز:  

 انيه جريط اوليم شراي؛ تنظGeoل يفا يورود و فراخوان
ه يط اوليم شرايدست)؛ تنظ نييز آب باالدست و پا(ترا

ه، حداکثر يبستر اول يريپذ شيبستر، فرسا يزبررسوب (
ش، ضخامت ي، حداکثر عمق فرسايگذار ضخامت رسوب

 يم پارامترهايها)؛ تنظ هيبستر و تعداد ال يسطح يها هيال
، انتخاب ي، انتخاب مدل آشفتگيگام زمانان آب (يجر

 رسوب يم پارامترهاي)؛ تنظيفرمول محاسبه زبر
ب، طول انطباق رسوبات، پارامتر انتقال رسو يبند کالس(

پارامتر اثر انحنا و وزن مخصوص بار بستر و معلق، 

 يط مرزيل شراي، فايرانتخاب فرمول محاسبه زب رسوبات،
ان ماندگار، بار يجر يدب( يط مرزيم شرايرسوب)؛ تنظ

  .يساز هيشب يمعلق، تراز سطح آب) و اجرا
برآورد انتقال رسوب از چهار  يبرا، CCHE2Dافزار  در نرم
ت اصالح شده، انگالند و هانسن يکر واي، اSEDTRAمعادله 

استفاده  )۲۰۰۹( و فرمول وو و همکاران اصالح شده
، . با توجه به غالب بودن بار معلق)۲۰۰۹(ژانگ،  دشو يم

بار معلق  يساز هيشب يچهار معادله حمل رسوب برا
وو و همكاران  . معادله انتقال رسوبشدنده سيمقا

برآورد نسبت به معادالت انتقال رسوب، )، ۲۰۰۹(
  .شده دارد يريگ ر اندازهيبا مقاد يتر کينزد

  
  CCHE2D يمدل عدد يواسنج

است تا از  CCHE2D يمدل عدد يواسنج يمرحله بعد
پارامترها مشخص  يبين مدل در پيش يدرصد خطا يطرف

استاندارد در خصوص تنظيمات  يايطو از طرف ديگر شر
. بدين منظور در ديبه وجود آپارامترها  يگير مدل و اندازه

ترين  (حساس يفرضيه تغيير ضريب زبر ، يبررسبازه مورد 
در  يجريان با استفاده از مقدار تخمين يپارامتر) بر الگو

دست آمده ه ب و تغيير آن و مقدار ۰۶۳/۰تا  ۰۳۴/۰دامنه 
 بر اساس .دشسه يمقا ۰۵۲/۰تا  ۰۳۳/۰امنه در داز روابط 

 انيسرعت جر ،شده يساز هيشده و شب يريگ ندازهر ايمقاد
)Vان (ي) و عمق جرPيب زبرير ضريي)، در حالت تغ 

 يمحاسبات ياستفاده از ضريب زبر تيد و در نهاشسه يمقا
ج ، نتاي۰۳۳/۰ -۰۵۲/۰  دست آمده از معادالت در دامنه هب

  .دادت را به دس يتر دقيق
  
  مدل ييکارا يابيارز

سازي سرعت، عمق و  براي ارزيابي كارايي مدل در شبيه
متوسط با نتايج به دست آمده از مدل  شيب انرژي

بدين  .شدشده در طبيعت، مقايسه  يگير اندازه يها داده
ن مربع خطا و يانگيجذر م ياز دو روش آمارمنظور 

 ۲ول در جد .استفاده شد مطلق يدرصد خطا نيانگيم
در برآورد نشان دادن دقت مدل  يج دو روش براينتا

آورده شده  ي، عمق و شيب انرژسرعت جريان يپارامترها
  است.
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 يج مقايسه سرعت جريان، عمق و شيب انرژينتا  -۲جدول 
  M.A.P.Eو  R.M.S.Eار يبر اساس دو مع يو برآورد يمشاهدات
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۰۰۰۸/۰ ۱۱۶/۰  ۰۷۵/۰  R.M.S.E 

۴/۴%  ۲/۶%  ۷/۲%  M.A.P.E  

  
  بحث  ج وينتا

ان، يمدل از جمله عمق جر يخروج يرهاياز متغ برخي
ان يدر قلمرو جر يگذار ش و رسوبيان و فرسايسرعت جر

   .گيرد در ادامه مورد بررسي قرار مي
  
 
 
 

  ان آبيسرعت جرو پارامتر عمق 
در  سرعت حداكثر موقعيت قوس اول، به يانورود جر با

 با. شود مي كشيده داخلي جداره به سمت مقاطع عرضي
در  حلزوني جريان گيري و شكل ثانويه جريان يافتن قدرت
 ميانه سمت حداكثر سرعت به قوس، يبعد از ورود مقطع
ن محدوده نيروي گريز از مركز يدر ا .شود مي متمايل كانال
ايجاد شيب عرضي در سطح آب  سببو ده کران اثر يبر جر

د كه در نتيجه شيب عرضي سطح آب در قوس شو مي
  .يابد خارجي باال رفته و در قوس داخلي كاهش مي

 سرعت شود حداکثر مي مشاهده ٢طور که در شكل  همان
 ناحيه است؛ دليل اين در نيز قلمرو جريان کل در جريان

 در ها يوارهبا د رودخانه از ناحيه اين بودن آن، محدود
است. با ورود جريان به قوس دوم، به  دشت سيالب نواحي

علت افزايش عرض بازه و انحناي قوس، عمق جريان 
کاهش پيدا کرده و تغييرات مقدار سرعت بين قوس 

  شود. داخلي و خارجي نسبت به قوس اول کمتر مي

  

  
  تصوير توزيع متغير سرعت در بازه مورد مطالعه -٢ شکل

  
 يگذار ش و رسوبيفرسا يامترهاپار

پرتراکم  ياهيگ وجود پوشش ،يبررسبازه مورد  يدر ابتدا
بار معلق  يگذار سبب رسوب سترب يها يو ناهموار

ان يدر اثر جر يدر بستر اصل فقطد. در قوس دوم، شو يم
ن محدوده، رسوبات بستر به ساحل يدر ا يه و حلزونيثانو

. در قوس سوم، ابندي ين دست انتقال مييمحدب و پا

  )m/sسرعت جریان (
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ر يپذ شيفرسا يز بستر اصليساحل مقعر و محدب و ن
ش ياز فرسا ين قوس، رسوبات ناشيدر ا اني؛ جرهستند

واره محدب انتقال يواره مقعر را به طرف جلو و ديد
  دهد. يم
  

  يگير نتيجه
کار رفته را در   هب ينتايج حاصل، قابليت مدل عدد -١

  د.کرييد أتجريان و رسوب  يپارامترها يبين پيش
با  يتر کي، برآورد نزد)۲۰۰۹وو و همكاران ( معادله -۲

  شده دارد. يريگ ر اندازهيمقاد
مه دوم يش سرعت)، در نيان (افزايرات جرييحداکثر تغ -٣

ه از ين ناحين امر، محدود بودن ايا ليدلقوس اول است؛ 
ن يهمچن استالب يها و عدم پخش س وارهيد بارودخانه 

  د بر علت است.يمز اد قوسيز يانحنا
قوس  ير اصلدر ساحل مقعر و بستش يحداکثر فرسا -۴
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