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  دهيچک
  
 مهاجرت و توسعه يهانديفرآ سازي شبيه تيقابل با مئاندر يها رودخانه يطول ليپروف گسترش ينيب شيپ يبرا ،ياضير مدل کي

 فرض نيا بر شده ساخته مدل است. شده ضفر ضيعر و يبحرانيرز آشفته، ماندگار، انيجر .شد گرفته کار هب و ساخته ها خم
 مدل نيا در ،کند يم  يرويپ (sine-generated) سينوسي گسترش يمنحن از آن گسترش روند و مئاندر شکل که است استوار

 مشخصات ابتدا در شوند. يم حل يعدد محاسبات يها روش و يليتحل يها روش از استفاده با معادله ٦٠ از شيب ،ياضير
 جهت در خم ييجابجا زانيم بعد و محاسبه مئاندر ييجابجا عتسر قائم و يافق يها لفهؤ م سپس محاسبه، رودخانه يتعادل
 کار هب ينوسيس گسترش ي رودخانه خم کي يرو شده ساخته مدل .شود يم نييتع خم) (مهاجرت يطول و خم) (توسعه يعرض

 توسعه و مهاجرت روند يساز هيشب در مدل تيقابل ،جينتا شد. يساز هيشب سال ٢٣ از شيب زمان يبرا ييجابجا روند و گرفته
 ساخته مدل با زين مئاندر ييجابجا سرعت بر يحجم ژهيو انتقال ميزان و انحراف هيزاو تأثير عالوه هب داد. نشان را مئاندر يعرض
  شد. يبررس شده

 
  ي.اضير مدل ،يمورفولوژ مئاندر، سينوسي، گسترش رودخانه، کيناميد :يديکل يها واژه

  
مجله  .استفاده از مدل رياضيرودها با  بيني تغييرات پروفيل طولي پيچان پيش. ١٣٩٧. رودي ا. احمدي م. م. و بختياري ب پور رشته بخش ارجاع:

 .٦١-٥٣: ٢٨پژوهش آب ايران. 
 
 
 
  
  
  

                                                
  باهنر کرمان.د ی، دانشگاه شهيآب، دانشکده کشاورز ی، گروه مهندسیآب يها سازه يدانشجو - 1
  د باهنر کرمان. ی، دانشگاه شهيآب، دانشکده کشاورز یار گروه مهندسیدانش - 2
  د باهنر کرمان.ی، دانشگاه شهيآب، دانشکده کشاورز یار گروه مهندسیاستاد - 3

  ahmadi_mm@uk.ac.irسنده مسئول : ی* نو
  ۲۶/۰۶/۱۳۹۶تاريخ پذيرش:                                    ۱۲/۰۲/۱۳۹۵تاريخ دريافت: 

 

mailto:ahmadi_mm@uk.ac.ir


 رودها با استفاده از مدل رياضي بيني تغييرات پروفيل طولي پيچان پيش                                                                                                ٥٤

  مقدمه
 يمعن نيا به دارند؛ ايپو و کيناميد يستميس ها رودخانه

 کند. يم رييتغ زمان به نسبت آنها يطول مرخين و مقطع که
 يا رودخانه هر بر حاکم اصول از مستمر يدگرگون و رييتغ

 در رسوب و آب شدن يجار و رکتح با همگام که است
 يهندس مشخصات ريسا در ييجابجا و رييتغ آن، بستر

 هارود پيچان ).١٣٨٧ ،ي(احمد وندديپ يم وقوع به رودخانه
 هاي مشخصه دليل به (Meander) اي رودخانه هاي خم يا

 هميشه رسوب انتقال و جريان حركت الگوي و خود خاص
 است بوده ها رودخانه مهندسان و وهشگرانژ پ نظر وردم

 راتييتغ ها مئاندر در .)۲۰۱۰ همکاران، و هانگ (ون
 يعرض گسترش شکل به )plan form( يطول ليپروف

(Expansion) مهاجرت و (Migration) دهد. يم رخ 
 هاي جنبه زا  رودخانه راتييتغ بيني پيش و سازي شبيه

 بوده برخوردار ياديز تياهم از همواره عملي و تئوري
  است.

 رود پيچان هاي حلقهه وسيل هب ،رودخانه يرود پيچانه باز
 به رود پيچان حلقه شود. مي شناخته درپي پي متوالي
 ،دارد قرار خميدگي داراي نقطه دو بين كه كانال از بخشي
 يمئاندر يها رودخانه ياجزا نيتر مهم شود. مي اطالق
 ليپروف ،)Meander(  چابيپ ،)Bend(  قوس اي خم شامل

 (استاندارد ،است )Sinuosity(  يچشيپ بيضر و يطول

 کي مشخصه يپارامترها ۱ شکل .)۱۳۸۶ آب، يمهندس
  دهد. يم نشان را مئاندر

 توسط ها خم يطول ليپروف راتييتغ روند ينيب شيپ
 يتجرب روابط و يشگاهيآزما يها مدل ،ياضير يها مدل

 است شده انجام يدانيم يها يبررس يمبنا بر شده هيته
 يدگيچيپ به توجه با که )٢٠٠٩ ،ينيترم؛ ۱۹۷۵ (هوک،

صورت  به گاهي که اديز مشخصه يپارامترها و دهيپد يذات
 نيتخم به قادر تنها ها مدل نيا ،ستندين برآورد قابل يقطع
  .هستند يا رودخانه يها خم راتييتغ تيوضع

 روشمند و اصولي طور به كه بود كساني اولين از فردكين
 آزمايشگاه در را يرود پيچان فرآيندهاي هتوسع و آغاز

نزو يميش و دوالل ).٢٠٠٠ لوا،يداس و نيالي( كرد مطالعه
 به و هيته رودخانه پالن از يشگاهيآزما مدل کي )٢٠٠٩(

 مثل دهيچسب هم به ذرات از (که بستر راتييتغ يبررس
 طول در شده) ليتشک شده يبند دانه خوب ماسه و رس
 انيجر يالگو )٢٠٠٦( همکاران و لوايداس پرداختند. زمان

 يبررس يتينوسيس تأثير تحت هارود پيچان در را يهمرفت
 يساز مدل يمبانه يپا بر) ٢٠١٢( همکاران و يلوچ .دندكر
 راتييتغ تأثير به توجه با کيناميمورفود راتييتغ يبررس به

 يرود پيچان يها کانال نوسانات و خم يانحنا يمکان
  .پرداختند

  

  
  )۲۰۰۳ زو،يميش و يري(ج سينوسي گسترش رود پيچان در متداول ها نشانه و ها نام تعريف - ۱ شکل

  

 در يدهامنه رودخانه مطالع با ،)٢٠١٦( همکاران و ساپکاله
 با را مئاندرها يتينوسيس شاخص راتييتغ و شکل ،هند

 در کردند. يبررس رودخانه نيا از لومتريک ٤٣ مطالعه

 رودخانه طول در ريمتغ ريمقاد يتينوسيس محاسبات
 شد. برآورد ٨٣/١ تا ١١/١ نيب شاخص نيا و محاسبه

 يمطالعاته محدود در ميمستق يها بازه وجود رغم يعل
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 که داد نشان ٣١٣/١ متوسط يتينوسيس شاخص مقدار
 و سچونک دارد. يمئاندر يلگوا رودخانه از بازه نيا

 ١٥٠٠ه باز کي در شکل راتييتغ ،)٢٠١٧( همکاران
 يها عکس به توجه با را ياليکاا  رودخانه از يلومتريک

 جينتا ند.داد انجام ٢٠١٥ تا ١٩٨٥ يزمانه باز در يا  ماهواره
 و يساز ريتصو يبرا چارچوب كي هيارا به منجر پژوهش

  .دش فعالماندري  يها رودخانه شکل راتييتغ کردن يکم
 راتييتغ ينيب شيپ يبرا ياضير مدل پژوهش نيا در

 است. شده گرفته کار هب و ساخته ها رودخانه يطول مرخين
 فرض ماندگار و يربحرانيز ض،يعر انيجر مدل نيا در

 ينيب شيپ ييتوانا ،رو شيپ ياضير مدل است. شده
 معادالت نيهمچن دارد. را رودخانه کيناميمورفود راتييتغ

 که نيا فرض با کند. يم حل تعادل طيشرا يبرا را يمختلف
 سينوسي گسترش منحني از يمئاندر يها رودخانه شکل

(Sine-generated) معادالت حل با و کند يم تيتبع 
 يعرض و يطول يراستا در ييجابجا يها سرعت مربوط،
 نييتع خم نقاط يمکان راتييتغ و محاسبه کد، توسط

  شود. يم
  

  ها روش و مواد
 ينيب شيپ براي پژوهش نيا در شده استفاده ياضير روش

 است يا رودخانه ميرژ يتئور بر يمبتن ها خم توسعه
 کد کي ،مدل ساخت براي ).۲۰۰۳ همکاران، و لواي(داس
 ياضير معادالت که شد نوشته متلب طيمح در يوتريکامپ

 شده گرفته کار هب يجبر معادالت .كند مي حل را متعدد
 اند. شده حل يعدد محاسبات وهيش به اي ميمستقصورت  به
 شده محاسبه ها آبراهه يتعادل مشخصات ابتدا مدل نيا در
 در که است مدل دوم بخش يورود بخش نيا يخروج که
 سرعت قائم همؤلف و ييجابجا سرعت يافق هلفؤم ،آن

 يعرض جهت در خم ييجابجا زانيم متعاقباً و ييجابجا
Expasion يطول جهت در و Migration شود. يم محاسبه  

  
  يتعادل مشخصات محاسبه معادالت و يتئور يمبنا

 و يسع اساس بر ميرژ مشخصات محاسبه حاضر مدل در
 آبراهه فرض با شود. يم محاسبه يتکرار روند کي در خطا

 h انيجر عمق و S يطول بيش با B عرض با ضيعر
 ريز مراحلصورت  به رودخانه يتعادل مشخصات محاسبات

 )  ،ذره بعد وندب (قطر مصالح عدد ابتدا :است شده انجام
  :شده برآورد )۱(معادله  از

)۱(   = (       )⁄  /  
   ذرات، مستغرق مخصوص وزن  γمعادله  نيا در هك

 نظر در     مدل نيا در که رسوب ذرات مشخصه هانداز
 يحجم جرم   و اليس   کينمانيس لزجت  ،شده گرفته

 يبرش سرعت و     يبحران عمق سپس .است اليس
  :است شده محاسبه ريزمعادله  از   ∗  يبحران

)۲(     = 0.13   .      .     + 0.045[1 −    .    ]    
)۳(   ∗  = [ ( )] / (    )⁄  /  

 فرض     يتعادل عرض يبرا مقدار کي محاسبات ادامه در
معادله  از انيجر ژهيو بعد بدون ميزان اي N آن يمبنا بر و
  :است شده محاسبه ريز
)۴(  (   ) =  /((   ) /  ∗  )   

 نيا مقدار شود برآورد ديبا cj انيجر يزبر بيضر مقدار
=   صورت هب دهيچيپ يتابع بيضر   ( ,  ∗, (  ) ) 

 حيصر صورت هب و مشخص يدرست هب تابع نوع که است
 مقاوت بيضر محاسبه يبرا نيبنابرا ؛ستين محاسبه قابل

 شده استفاده ريزمعادله  از خطا و يسع روند کي در c اي
  است:

)۵(  1  = 1   + 12ℎ (     +      ) 

  Λ دون، و پلير بستر فرم بيش  δ و  δ رابطه نيا در که
 در .است انيجر عمق ℎ دون، و پلير بستر فرم طول  Λ و

 براساس و يشز بعد بدون يزبر عامل    فوق هرابط
  است: شده محاسبه ريزمعادله 

)۶(    = 1 4    0.368  2  +    
=  و يزبر تابع    که ℎ  يبرا است. ينسب عمق ⁄ 

 شده استفاده ريز معادالت از بستر فرم مشخصات محاسبه
  است.

)۷(  
  = 6  × [1 + 0.01 ( − 40)( − 400) ℯ  ᴧ] 

)۸(   ᴧ = 0.055√ + 0.04  

)۹(  
(  )   = 0.00047  . ℯ  .    .  + 0.04(1− ℯ  .    ) 

)۱۰(   ∗ = 35 1 − ℯ  .     .   − 5 

)۱۱(  ζ =  ∗ − 1 ∗ − 1 

)۱۲(    = 1 + 0.6ℯ  . (      ) .  
)۱۳(    = (  )   (ζ ℯ    )   
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=  روابط نيا در که   ζ و ذره نولدزير عدد ⁄  ∗ 
 معادالت است. (dune) ها تلماسه يبرا Z بعد بدون هلفؤم

 اگر اما ؛است برقرار 35X≤ زبر آشفته انيجر يبرا فوق
 است يانتقال نوع از تلماسه، کنندهجاديا انيجر ميرژ
35≤X≤2.5 يمقدار از کمتر تلماسه بيش جهينت در 

 حالت نيا در شود. يم محاسبه فوق روابط از که بود خواهد
  :شد خواهند کارگرفته هب مدل در ريز معادالت

)۱۴(    = 1 − ℯ (    )  

)۱۵(  ᴧ =  × 3000  .    ∗ 1 − 0.22  ∗  
)۱۶(  ζ =  ∗ − 1 ∗ − 1 

 (ripple) پلير بستر فرم يبرا Z بعد بدون ةلفؤم  ζ که
  :است شده استفاده ريز معادالت از    محاسبه يبرا .است

)۱۷(    = 0.14 ( ∗ − 1)ℯ( .   .  ∗)  
 فوق رابطه از آمده دست هب مقدار پلير بيش محاسبه يبرا
  گردد. يم ضرب ريز رابطه از آمده دسته ب مقدار در

)۱۸(    ( ) =  ℯ     .         ;       > 2.51                    ;      ≤ 2.5    
 محاسبات انجام انيجر ،عمق مقدار نبودن مشخص دليل به
 پژوهش نيا در نيبنابرا ستين ريپذ امکان حيصر صورت هب

 به و كند مي فرض ∗  يبرا مقدار چهل شده، نوشته کد
 بر     متناظر ريمقاد  (∗η) مثالً آن از مقدار هر يازا

  شود: يم محاسبه ريز معادالت از زين متناظر   (  ) فرود عدد مقدار نيهمچن و محاسبه فوق روال اساس
)۱۹(   = (    )    

)۲۰(  (  ) = ( (   )  )(    ∗) /  

 مدل ۲ شکل يمنحن به توجه با ريمقاد نيا داشتن با
 آن اساس بر و داده صيتشخ را يمنحن نوع شده نوشته

 طبق اگر يعني ؛باشد مانند ماسه نوع از  (  ) يمنحن اگر
 حداقل نيا باشد، مقدار حداقل کي يدارا ينحنم ۲ شکل

=   ( (  )) يمنحن در   ( (∗ )) با مطابق  ( (  ))
  شود.   يم نييتع

  

  
  )۲۰۰۱ همکاران، و نيالي( ∗  به نسبت فرود عدد راتييتغ مدل در شده استفاده يمنحن - ۲ شکل

  
  ( (  )) مقدار باشد، مانند شن نوع از  (  ) يمنحن اگر
= (∗ ) در   ( (  )) شدن مشخص با شود.   يم نييتع 1
 )۲۱( معادالت و است تعادل نقطه در فرود عدد همان که
  :گردد يم محاسبه يتعادل تيوضع يها مشخصه )۲۳( تا
)۲۱(  (  ) =   /(    ℎ  ) 

)۲۲(  (( ∗) ) =  (  ) (ℎ )  ∗   ⁄  

)۲۳(     =      ∗  ⁄  
=   معادالت نيا در که   ( ).  (  ,  است (     
  :که

)۲۴(    ( ) = 0.639  .  ,Ξ ≤ 15 

)۲۵(  
  ( ) = 1.42           ,Ξ > 15      ,       =    × 0.2(1 − ℯ  .           .   .   + 1.2  

≤ (  ) اگر آن در که =  باشد 27.5 > (  ) اگر و 1+ =  باشد 27.5  BR مقدار محاسبه از بعد .1−
 يابتدا در شده زده حدس مقدار با شده برآورد مقدار اگر

 و شود يم متوقف محاسبات ،باشد برابر محاسبات روند
 خواهد قبول قابل شده محاسبه يتعادل مشخصات ريمقاد
 عنوان هب شده محاسبه BR مقدار صورت نيا ريغ در بود



  ٥٧                                                                                                         ١٣٩٧/ بهار ٢٨/ پياپي ١/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

=   (   ) شده گرفته نظر در يبعد گام يفرض مقدار   شود. يم تکرار محاسبات روند و  (   )
  

 ها خم يطول ليپروف گسترش ينيب شيپ مدل
  معادالت و يتئور
 عرض با برابر کانال عرض يتعادل مشخصات نييتع از پس

=  تعادل  مشخصهه انداز ،Q انيجر يدب زانيم ،  
 وزن ،γ اليس مخصوص وزن )،    (معموالً ذرات

 انحراف هيزاو ،   القعر خط بيش ، γ ذرات مخصوص
=   مقطع در    رود پيچان  قسمت يورود عنوان هب 0

 که طور همان و شود يم گرفته نظر در محاسبات يبعد
 آن گسترش روند و خم يالگو ،پژوهش نيا در ،شد ذکر

 توسط که شکل ينوسيس گسترش يمنحن صورت هب
 .است شده گرفته نظر در ،شود يم انيب )۲۶( معادله
 و ينوسيس گسترش قوس کي ۱ شکل نيهمچن

  دهد. يم نشان را آن يپارامترها
)۲۶(   =   cos (2    )   محاسبه .است    مقطع در رود پيچان انحراف هيزاو 

  شد: انجام    رود پيچان يمرکز خط امتداد در بستر بيش
)۲۷(    =  h محاسبه .است بسل تابع (  )   و القعر خط بيش    (  )    

 يبرا .شود يم انجام وتنين روش به )۲۸( فرمول در موجود
 resistance equation معادله به که) ۵( فرمول از c همحاسب
  ).۲۰۰۱ لوا،يداس و نيالي( است شده استفاده ،است معروف

)۲۸(   =  ℎ     ℎ 
 يذات يها يدگيچيپ از يريجلوگ دليل به ،رو شيپ مقاله در

 تنها رسوب انتقال ميزان که شده فرض رسوب انتقال بحث
    همحاسب يبرا پژوهش، نيا در است. وابسته بستر بار به

 specific volumetric) رسوب يحجم ژهيو انتقال ميزان

sediment transport rate) فرمول از Duboys )۱۸۷۹ (
  ):)۲۹( معادله( شود   يم استفاده

)۲۹(    =    (  −   ) 

 يبرا .است    بستر يبرش تنش و   يبحران يبرش تنش که
 قائم مولفه و    ييجابجا سرعت يافق همؤلف همحاسب
 خط امتداد در  ω انحراف هيزاو    ᾿  ييجابجا سرعت

  شود. يم محاسبه   ωرود  پيچان يمرکز

)۳۰(  
ω = 0.115  ℯ  .      . sin  2     −    (  )   

)۳۱(     (  ) = 0.112ζ + 0.277ζ − 0.638ζ + 0.25 
)۳۲(  ζ =   (  )    

l L در که شود توجه = l L و ⁄0 = = ω با است برابر انحراف هيزاو      و    مقطع در ⁄0.5 (ω )  در و    = = ω با برابر    مقطع در خم سأر در ⁄0.25 (ω ) . شده داده نشان ۳ شکل در شده ذکر مقاطع 
 لفهمؤ  (  ω) و  (  ω) انحراف هيزاو محاسبه از بعد است.

 B ريز روابط در است. شده محاسبه ريز روابط از    ᾿  ييجابجا سرعت قائم همؤلف و    ييجابجا سرعت يافق
  .است يتعادل عرض همان

  

  
Llcc امتداد در    (  )   توزيع - ۳ شکل /=ξ و لواي(داس 

  )۲۰۰۰ اهللا، بيحب
 

)۳۳(    = −  (  )  2    (  )     (   )  

)۳۴(   ᾿   = ( ᾿   ) sin (2    ) 

)۳۵(  ( ᾿   ) =   (  )  2     (  )(ω  )  

=   تابع مقدار  (  , ℎ , ) يها يبررس اساس بر 
 ريزصورت  به )۲۰۱۰( وو هانگ  تنگ و هانگ ونگ وويدا

  است. شده استفاده آن از پژوهش نيا در و فيتعر
 بازه يبرا است.    به نسبت يشيافزا تابع کي    •

0شامل <   ≤ 30 )  = =   يبرا  0  از )، 0
 .شد استفاده  α محاسبه يبرا )۴۱( فرمول

)۳۶(    = (  )       (3  ) 

≤ θ يبرا • =   مقدار 30 (  )   . 
 لوايداس گذشته يها پژوهش به توجه با و پژوهش نيا در
=   ،اهللا حبيب و (  )   =  شده گرفته نظر در 80

 خم رسم يبرا ها، سرعت محاسبه از پس است.
ه باز در نظر مورد نقاط ييجابجا ينيب شيپ و يرود پيچان

   يهامحور يراستا در ييجابجا زانيم ص،مشخ يزمان
  :است شده نييتع ريز معادالت طبق   و
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)۳۷(  ∆X =    +  ᾿   cos (90 +  ) .∆  
)۳۸(  ∆Y =   ᾿   co   .∆  
)۳۹(  X    = X  + ∆X 

Y    = Y  + ∆Y 

 شکلصورت  به ها خم يمورفولوژ ينيب شيپ مدل تميالگور
 ياساس بخش دو شامل مدل در ازين مورد محاسبات و ۴

  است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
الگوريتم کد محاسباتي، تعيين ميزان جابجايي  - ۴شکل 

  هاي مئاندري رودخانه خم
  
  

  نتايج و بحث
  مدل يسنج صحت

=  شامل محاسبات شروع يبرا مدل يها يورود =  ان،يجر يدب     1669.7 1000  تهيدانس       
=  ،اليس =   ،نيزم گرانش شتاب   ،     معموالً و ذرات مشخصه اندازه   0.18  وزن     16186.5

=  و ذرات مستغرق مخصوص  لزجت       10
 توسط يتعادل مشخصات محاسبه روند .است کينماتيس

 و نيالي( ،يراتيباگ هرودخان يها داده با شده نوشته کد
 يسنج صحت نيا جينتا د.ش يسنج صحت )۲۰۰۰ لوا،يداس
  است. شده داده نشان ۱ جدول در

  
 مهاجرت ينيب شيپ و سازي شبيه مدل کاربرد جينتا
  يا رودخانه خم يعرض گسترش و
 راتييتغ روند ينيب شيپ يبرا شده داده توسعه مدل از

 ميزان بر مختلف عوامل يبررس نيهمچن و يطول ليپروف
 کي ابتدا منظور نيبد است. شده استفاده يطول راتييتغ

 شده داده مدل به يورود عنوان هب ينوسيس گسترش خم
T∆  مقدار با و )۵ شکل ۱ شماره (خم = 50000s، جينتا 
=  از شده سازي شبيه يطول ليپروف =  تا  0  يراستا در راتييتغ ۷ شکل د.ش رسم هيثان  ∆15000
 ينيب شيپ  (Expansion) يعرض و (Migration) يطول

 نشان مدل جينتا دهد. يم نشان را مدل توسط شده
0 يبرا دهد يم < θ  ≤  خم شکل رييتغ عمدتاً 60

 عرض توسعه يراستا در راتييتغ درجه، ۶۰ از تر بزرگ   يازا به و   شيافزا با و يطول يراستا در مهاجرتصورت  به
  .است غالب

  يراتيباگ  رودخانه يتعادل مشخصات يبرا شده ساخته مدل يسنج صحت -۱ جدول
    (  )  ℎ ( )   (×1000)  (  )     
  D=0.18mm  = 1669.7      

  ۱/۲۲  ۰۲۸/۰  ۰۵۸/۰  ۵۹/۵  ۲۱۸  گزارش شده
  ۲۸/۱۵  ۰۲۴/۰  /۰۶۴۲  ۴۳/۶  ۲۳۰  خروجي کد محاسباتي

 
 يريگ شکل بر رسوب يحجم ژهيو انتقال ميزان تأثير
  خم
 رودخانه کي در رسوب يحجم ژهيو انتقال ميزان چه هر

ه باز کي در رودخانه خم رئوس راتييتغ ،شود بيشتر
 واقع در .است ديشد اريبس ييابتدا رسوب يدب با مشابه

 انتقال ميزان رييتغ با خم يظاهر شکل راتييتغ نيبيشتر
 واقع در است يعرض توسعه متوجه رسوب يحجم ژهيو

 راتييتغ نيدتريشد دچار خم سأر و رودخانه سواحل
 را ۰۰۱/۰ رسوب يدب با خم يمنحن ۶ شکل شوند. يم

 انتقال ميزان رييتغ تأثير زين ۷ شکل يمنحن دهد. يم نشان

DISPLCHANNEL      بستر يب تعادليمحاسبه ش  

  ( ω) و  ( ω) ن مقدارييتع

    ᾿  و    حل معادله

  Duboysاز فرمول     محاسبه

 hان يمحاسبه عمق جر

ه و ب Y∆ و X∆ ها خم ييزان جابجايمحاسبه م
 خم  يبرا  ديدست آوردن نقاط جد

ان محاسباتيرسم خم و پا  
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ه باز در .دهد يم نشان را۰۵/۰ با برابر رسوب يحجم ژهيو 0 ≤  ≤  نسبت ۷ شکل در يعرض توسعه راتييتغ 600
 چه هر ،جينتا به توجه با است. مشخص اريبس ۶ شکل به

 ،باشد بيشتر رودخانه کي رسوب يحجم ژهيو انتقال ميزان
  بود. خواهد يعرضه توسعصورت  به خم عمده راتييتغ

  

  
  مختلف يها زمان در کانال يطول ليپروف ساز هيشب مدل يخروج جينتا - ۵ شکل

  

  
  بر ميزان جابجايي خم ۰۰۱/۰منحني تأثير تغييرات دبي رسوب  - ۶شکل 

  

  
  مترمکعب بر ثانيه بر ميزان جابجايي خم ۰۵/۰منحني تأثير تغييرات دبي رسوب  - ۷شکل 
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     و     ᾿   بر رسوب يحجم ژهيو انتقال ميزان راتييتغ تأثير
=   يبرا ۹ و ۸ اشکال  بيترت به درجه، برحسب 45

 ژهيو انتقال ميزان دو يبرا را    ᾿  به مربوط راتييتغ
 نشان ه،يثان بر مترمکعب ۰۵/۰ و ۰۰۱/۰ رسوب يحجم

 رسوب يحجم ژهيو انتقال ميزان که يحالت يبرا    ᾿  يشيافزا کم روند يخروج يها داده به توجه با دهند. يم
 ميزان شيافزا با است. مشاهده قابل ،است شيافزا حاال در

 خم، از مشخص    کي يبرا رسوب يحجم ژهيو انتقال
    ابد.ي يم شيافزا    زانيم

     و    ᾿   بر )θ( رود پيچان انحرافه يزاو تأثير
 هر يبرا    شيافزا با که شود يم مشاهده ۱۰ شکل در

 هر يبرا    واقع در است. شده کاسته    مقدار از خم
 هر يبرا    با عکسه رابط در يول ؛است يثابت مقدار خم
 هر در    شيافزا با متناسب    ᾿  کند. يم رييتغ خم
 با که تفاوت نيا با ،رود يم شيپ ينوسيس شکل به خم

 موثر    ᾿  محاسبه در     نسبت )۳۴( رابطه به توجه
 خم شينما د.کن يم رييتغ ينوسيس شکل به    ᾿  مقدار زين خم کي از نقطه هر در     هر يبرا يعني ؛است

  .کرد مشاهده ۱۱ و ۱۰ شکل در توان يم را مربوط

  

    
منحني تأثير تغييرات ميزان انتقال ويژه حجمي رسوب  -۸شکل 

     (m/s) بر θمنحني تأثير تغييرات زاويه انحراف  - ۱۰شکل   (m/s)   ᾿   در مقابل ۰۵/۰برابر با 

    
منحني تأثير تغييرات ميزان انتقال ويژه حجمي رسوب  - ۹شکل 

     ᾿  (m/s)بر  θمنحني تأثير تغييرات زاويه انحراف  - ۱۱شکل      ᾿   (m/s)در مقابل  ۰۰۱/۰برابر با 
 
  يريگ جهينت
 يطول ليپروف راتييتغ ينيب شيپ يبرا ياضير مدل کي

 يوتريکامپ کد است. شده داده توسعه يا رودخانه يها خم
 نوشته، معادالت حل و محاسبه يبرا متلب طيمح در

 يبرا مدل يالگو است. شده گرفته کار  هب و يسنج صحت

-sine) سينوسي  گسترش منحني ،يرود پيچانه آبراه

generated) است. شده فرض  
 تأثير ،شده داده توسعه مدل ياعتبارسنج از بعد

 مدل توسط ها خم ييجابجا سرعت بر ثرؤم يپارامترها
 روند و شده ساخته مدل ج،ينتا به توجه با د.ش يبررس
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 نيشتريب يحجم ژهيو انتقال ميزان که داد نشان محاسبات
 با نيهمچن دارد. مئاندر ييجابجا سرعت در را تأثير
 در سرعت راتييتغ زانيم ،ها خم در انحرافه يزاو شيافزا

 يبرا ضمن در د.کن يم رييتغ ينوسيسصورت  به    ᾿  يعرض يراستا در سرعت و ابدي يم کاهش يطول يراستا
0 کوچک انحرافه يزاو <   ≤  شکل رييتغ نيبيشتر 60

≤   تر بزرگ يايزوا يبرا و Migrationصورت  به رودخانه   دهد. يم رخ Expansionصورت  به راتييتغ 60
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