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 دهيچک
  

ها از  تبع آن شناخت رفتار رودخانه و به يسطح يها از آب يبردار و توسعه و بهره يتمدن بشر ها در رودخانه ياتينقش ح
آن با  يب طوليرودخانه و ش ين شکل، اندازه مقطع هندسيحالت تعادل ب و روشن است. يهيبد يمختلف امر يها جنبه

مورد توجه مهندسان رودخانه محسوب  يرفتار يها يژگيها، از و حاکم بر رودخانه يو رسوب يکيدروليط هيمشخصات و شرا
ه در يان ثانويبا در نظر گرفتن جر يکيدروليروابط هندسه ه يليآوردن تحل دست  به، پژوهشن يا يو نوآور يهدف اصل. شود يم
با و  ارائه يکيدروليم و روابط هندسه هيرژ ياز تئور ياتين منظور کليا يبرا. است ٥/٢تا  ٢٥/١ته ينوسيتحت سرودها  چانيپ

 يکيدروليروابط هندسه ه يليتحل صورت به هيان ثانويلدز و جريان، تابع شيمقاومت جر، يوستگياستفاده از چهار معادله پ
ن ي. با وجود ابودبرخوردار  يمشاهده شده از تطابق مناسب يها با دادهمدل صورت گرفته که  ي. در ادامه واسنجدشحاصل 
ت مدل نسبت يحساس يبررس يبرا مدل باشد.ات موجود در يتواند به واسطه فرض يم يو مشاهدات يج محاسباتين نتاياختالف ب

  .انجام شد يسنج تير پارامترها، حساسيداشتن سا ک از پارامترها و ثابت نگهير هر ييز با تغيبه پارامترها ن
 

  .يکيدروليه، هندسه هيان ثانويجر، تنش برشي شعاعي ،رود پيچان: يديكل يها واژه
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  مقدمه
 يموضوع ،يآبرفتك كانال يدار يب پاين هندسه و شييتع

ن و اش از هشتاد سال مورد توجه مهندسياست كه ب
م و يرژ يمرتبط با رودخانه بوده است. تئور گران پژوهش

ند که در هست ييها ن مدليتر از مهم ،يکيدروليهندسه ه
رودخانه  يشناس ختيرودخانه و ر يارتباط با مهندس

  ).١٩٩٦اند (هوانگ،  ان شدهيب يآبرفت
توسط در هند  ياريآب يها کانال يرو يلل اصوين تحلياول

که  يدار (کاناليکانال پا يکه برا انجام شد) ١٨٩٥( يکند
و  گذاري سوببدون رآب و رسوب  ينيقادر است مقدار مع

ن عمق و سرعت يرا ب يا دهد)، رابطه انتقال  ييرسوبزدا
 يندلي). ل٢٠١٠تن، يآورد (ا دست  بهان يمتوسط جر

ابعاد  يعيت طبيتثب صورت بهم را ي) واژه رژ١٩١٩(
انتقال  منظور بهک کانال يب ي، عرض، عمق و شيهندس

ف يلت) تعرياز رسوب (س ينيآب و مقدار مع ينيمقدار مع
  د.کر

ها،  م کانالي) با توجه به روابط رژ١٩٥٣لئوپولد و مادوک (
اقتباس و روابط  يعيطب يها ف کاناليتوص يرا برا يا دهيا

تواند  ين روابط ميدند. اکررا ارائه  يکيدروليهندسه ه
در  يرات دبييرات هندسه رودخانه با تغييتغ ةکنند انيب
مشخص باشد که روابط هندسه  يک مقطع عرضي
رات ييتغ همچنينشود.  يده مينام يموضع يکيدروليه

 يمشخص مانند دب يک دبي يتواند به ازا يهندسه کانال م
ف يتعر يا بازه يکيدروليباشد که هندسه ه مقطع پر 

). در ٢٠٠٣، و همکاران نگيو س ٢٠١٠تن، يشود (ا يم
، روابط يکيدرولين مطالعه منظور از روابط هندسه هيا

  .است يا بازه يکيدروليهندسه ه
ها از چهار  رودخانه يکيدروليدرک بهتر هندسه ه يبرا
، يکيزي، فيکرد تجربيشود که شامل رو يکرد استفاده ميرو

 يکرد تجربي). رو۱۹۹۶(هوانگ،  است يحده يتشابه و نظر
 انجامها  شده و برازش داده يريگ اندازه يها داده براساس

کرد ي). رو۲۰۰۳نگ، يو س ۱۹۶۱د (ولمن و براش، شو يم
ز يزم رسوب نيان به مکانيزم جريدر کنار مکان يکيزيف

و جکسون و بچتا،  ۱۹۶۳نگنز، يکند (استب يتوجه م
محرک  يروهاين نيتعادل ب براساسکرد تشابه ي). رو۱۹۸۴

). ۱۹۹۸س و همکاران، ي(فار استو مقاوم در رودخانه 
نه کردن يا کمينه يشيب براساسز ين يه حديکرد نظريرو
رسوب، حداقل توان  يمانند حداکثر دب ينيمع يرهايمتغ

 ).۱۹۷۹و چانگ،  ۱۹۹۵س، ي(فار استان و ... استوار يجر
  رد.يگ يقرار م يکيزيکرد فيمطالعه حاضر در رو

، اغلب در انجام شدهنه ين زميکه تاکنون در ا يمطالعات
ه در نظر گرفته يان ثانوير جريم بوده و تاثيمستق يها بازه

ه را در يان ثانوير جريثأکه ت يپژوهشگراننشده است. از 
ده ياند که ا ) بوده۱۹۹۵ن و وارگاداالم (ياند، جول نظر گرفته

د يجد ةگرفته شده است. جنبها  از آن پژوهشن يه اياول
رودها  چانيه در پيان ثانوير جريثأن مطالعه لحاظ کردن تيا

. است يبه مماس يشعاع ينسبت تنش برش يريکارگ بهبا 
ت ين و اسمياز معادله حس يشعاع يتنش برش يبرا
در  يکيدرولي) استفاده شد و روابط هندسه ه۱۹۸۶(
  به يليتحل صورت بهه يان ثانوير جريثأچان رودها با تيپ

  آمد. دست
  

  ها مواد و روش
ها را کنترل  وجود دارند که رودخانه يمختلف يپارامترها

در کنترل  يمهم و اصل ياز پارامترها ،انيجر يدبکنند.  يم
از دانشمندان به آن  ياريکه بس است يکيدروليمقطع ه

غالب در نظر  يمقطع پر را به عنوان دب يتوجه داشته و دب
 ياندازه رسوبات و انتقال بار رسوب همچنين اند. گرفته
و  هندسه کانال دارند يريگ را در شکل ينقش مهم ،بستر
تعادل  يبرا يديجد يکيدروليمقطع ه ،کيرات هر ييبا تغ
 يب طوليعمق، عرض، ش يکيدرولير هيمتغبا چهار د يجد

توان گفت که  يم نيبنابرا ؛رديگ يشکل م بستر و سرعت
 ياز دب يتابع بستر و سرعت يب طوليعمق، عرض، ش

و  يد (هنهسترسوب  يو دب يان، اندازه ذرات رسوبيجر
  ):١٩۸۶تورن، 

)١(   , , ,  =  ( ,   ,  ) 
  شيب طولي بستر و   عرض،   عمق،   که در آن 

دبي    اندازه ذرات رسوبي و     دبي جريان،   ، سرعت
  باشد. ميرسوب 
ب يش يريگ ها، اندازه اغلب در رودخانهل که ين دليبه ا
تر  نهيهز تر و کم آسان يبار رسوب يريگ بستر از اندازه يطول
جا شده را محاسبه  بهو معادالت بار بستر، بار بستر جا است

تن و ي(ا ق را ندارنديمحاسبه دق ييتوانا ناچار بهکنند و  يم
متناسب با تابع  ينکه بار رسوبيتوجه به ا) و ٢٠٠٤الر، يم
) ١توان تابع ( ي)، م٢٠٠٠(هوانگ و نانسون،  استلدز يش
  د:کر يسير باز نويز صورت بهرا 
)٢(   , , ,  ∗ =  ( ,   ,  ) 
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بستر به  يب طوليو ش ي، اندازه ذرات رسوبيدبن يبنابرا
لدز ير مستقل و عمق، عرض، سرعت و تابع شيعنوان متغ

 يکيدروليهندسه هند. روابط هستر وابسته يبه عنوان متغ
  :ش دادينمار يز صورت بهتوان  يرا م

=   الف) -٣(               
=   ب) -٣(               
=   ج) -٣(               

∗   د) -٣( =               
عمق   ان، يجر يدب   ،ب ثابتيضرا   ها  که در آن
  رسوب،  يدب   ، ياندازه ذرات رسوب    متوسط، 

تابع  ∗ بستر،  يب طوليش  سرعت متوسط،   عرض، 
  .استر ثابت يمقاد   و   ،   لدز و يش
به چهار معادله است. دو  ازينچهار مجهول ن يا نييتع يبرا

ان يو مقاومت جر يوستگين روابط، معادله پيمورد از ا
از تابع  يتابعکه ، معادله انتقال رسوب سوم ةرابط است.

ن يا يو به جا )٢٠٠٠(هوانگ و نانسون،  استلدز يش
 ة. معادلدکرلدز استفاده ياز معادله تابع ش توان يم معادله

کند و  يه را در معادالت منعکس ميان ثانويچهارم، اثر جر
با  .است يطول يبه تنش برش يشعاع ينسبت تنش برش

متعدد  يها چ و خميها پ ن رودخانهين که ايتوجه به ا
ت با ي. در نهاشود يماستفاده  يا د، از مختصات استوانهدارن
 يکيدرولين معادالت، روابط هندسه هيب ايترک
 دست  بهه يان ثانويبا در نظر گرفتن جر ،رودها چانيپ
  .ديآ يم

مدل  يدن به اهداف مورد نظر برايرس ير برايات زيفرض
  در نظر گرفته شده است: يشنهاديپ

Ø ر در نظر گرفته شده يناپذ تراکمو  يان دائميجر
  .است

Ø است. ض فرض شدهيرودخانه عر 
Ø مقطع پر است. يمعادل دبان يجر يدب 
Ø است. ٥/٢تا  ٢٥/١ته از ينوسيرات سييمحدوده تغ  
آوردن  دست  به يچهار معادله براطور که ذکر شد  همان
(عمق، عرض،  يکيدروليهندسه ه روابط مجهول چهار

، معادلهن ياولاز است. يبستر)، ن يب طوليسرعت و ش
 صورت بهرا  توان آن يکه م استان يجر يوستگيپ معادله

  :)٢٠٠٣نگ و همکاران، ي(س ر نوشتيز
)٤(   =    

ان و يعمود بر جر يسطح مقطع عرض  ، يدب  که در آن    .استسرعت متوسط   

آوردن روابط  دست  بهان در رودخانه در يمقاومت جر
از  يکيمعموالً به  ار مهم است ويبس يکيدروليهندسه ه
 معادلهون کارمن،  -سرعت پرانتل معادله يها صورت
 معادلهو  يشز معادلهسباخ، يو - يب اصطکاک دارسيضر
توان به  يان را ميروابط مقاومت جر شود. يان مينگ بيمان

و داوار،  يش داد (برينما يتميو لگار ييدو صورت نما
، يوانگ و داودا و ۲۰۰۳(فرو،  يتمي). حالت لگار۱۹۸۷
۲۰۱۴:(  

)٥(  1  =             +   

  :)۲۰۱۴و پاول،  ۲۰۱۳و همکاران،  ي(ل ييحالت نما
)٦(  1  =  (   )  

= سباخ (يو -يدارس ةمعادلب ياز ترک  معادله) و       
  بهر يز صورت بهان را يمقاومت جر معادلهتوان  يم )٦(

  :آورد دست
)٧(  1       =  (   )  

)٨(   =      .   . (   )  

= که در آن  عمق متوسط   شتاب ثقل،   ، 8√ 
 از مصالح ياندازه ذرات    بستر و يب طوليش  ان، يجر
ن يتر هستند. در ا درصد مصالح از آن کوچک  که  يرسوب

با توجه به  يليتحل صورت بهابتدا  B و m مقدارپژوهش 
  به ريمراحل ز صورت به سرعت يتميو لگار ييقانون نما

  : ديآ يم دست
)٩(     ∗ = (    )  

)١٠(     ∗ = 1к   (    ) 

و  )۹( ةمعادلن از يانگيآوردن سرعت م دست  به ياگر برا
=   م:يانتگرال گرفته شود، دار )۱۰( ةمعادل 1      =  ∗  (    )   = 1    

 
 

   ∗ [ 1 + 1     ]  =  ∗ 1 + 1          → 
   

)۱۱(  
  ∗ = 1 + 1 (   )   = 1      = 1к  ∗           = 

 
 

   ∗ [        −  ]  = 1к  ∗ [        − 
   

)۱۲(   ]    →       ∗ = 1к        − 1к 
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) برابر  مقدار عمق از کف ( )۱۰(و  )۹(چه در روابط  چنان
)   ( يا ) قرار داده شود، سرعت نقطه با عمق متوسط (

ب يشود. با ترک ي) م      مم (يبرابر با سرعت ماکز
ر حاصل ي، روابط ز)۱۰(و  )۹(با روابط  )۱۲(و  )۱۱(روابط 

 شوند: يم
)۱۳(    ∗ = 1 + 1        ∗  

)۱۴(    ∗ =        ∗ − 1к 

 )۱۴(و  )۱۳(قرار دادن سمت راست روابط  يحال با تساو
  م:يدار

)۱۵(    + 1       ∗ = 1к 
  :)۱۵(و  )۱۳( ةمعادلب دو يبا ترک

)۱۶(     ∗ = 1к 

)نکه يبا توجه به ا   ∗ =  دست  به  ن مقدار يبنابرا (   
  د:يآ يم

)۱۷(   = 1к  8 

)با توجه به  )۶( ةمعادلدر   ب يمقدار ضر   ∗ = و  (   
  د:يآ يم دست  به )۶(و  )۱۱(استفاده از روابط 

  
)۱۸(   = 1( + 1)√8 (    )  

  است،  ٤/٠کارمن و حدود -ب ونيضر кکه در آن 
که سرعت تا است  يارتفاع   سباخ و يو -يب دارسيضر

   آن ارتفاع صفر است.
معادالت  .استانتقال رسوب  هن معادله، معادليسوم
از  يمحاسبه بار بستر وجود دارد که تعداد يبرا ياريبس
ها را  آن يو حالت کل دهستن ياز تنش برش يها تابع آن
 و ۲۰۰۰(هوانگ و نانسون،  دکران ير بيز صورت بهتوان  يم

  :)۱۳۹۴، ينيحس شاه
)۱۹(    =      (  −  ∗)  
)۲۰(   ∗ =   ( −   )    =   (  − 1)    

   بار بستر در واحد عرض کانال،  يدب   که در آن 
تنش    ، يب ثابت مربوط به مشخصات ذرات رسوبيضر
ذرات  ينسب يچگال   بستر،  يتنش برش ∗  بستر، يبرش
 ياز مصالح رسوب ياندازه ذرات    شتاب ثقل،   ، يرسوب
جرم    تر هستند،  درصد مصالح از آن کوچک ٥٠که 

سط و وعمق مت  جرم مخصوص ذرات،    مخصوص آب، 

که اندازه ذرات  نيبا توجه به ا. استبستر  يب طوليش  
توان  ين ميبنابرا ؛ز موجود استيلدز ني) در تابع ش   (

  .لدز استيمتناسب با تابع ش يگفت که بار رسوب
ه را در معادالت يان ثانوير جريثأن معادله، تيچهارم

ه در يان ثانويمطالعه جر يبراکند.  يم منعکس
 يمهم، تنش برش عواملاز  يکيچان، يپ يها رودخانه
از معادله  يشعاع ياست. اغلب معادالت تنش برش يشعاع

 يرزوسک اند. آمده دست  به يممنتوم در جهت شعاع
    ؤلفه) با فرض کانال پهن (باعث کوچک بودن م١٩٥٧(

 يشود)، تنش برش يرات آن نسبت به شعاع مييو تغ
  د:کرف ير تعريز صورت بهرا  يشعاع

)۲۱(    =        
  .است يته آشفتگيسکوزيب ويضر ، ب يضر
ن و يحس يشعاع يتنش برش معادلهن پژوهش از يدر ا
=    ) استفاده شده است.١٩٨٦ت (ياسم           =     ̅        [  −     + 2к  1к −   +   239к − 12815  + 102425   ] 

)۲۲(  →     =  (  )      ̅      
شعاع انحنا    ، يب شزيضر  ب ثابت، يضرا  ،  ،  که 
 (  ) ب، مقدار يضرا براساس. استسرعت متوسط   ̅ و 

4.6  ):١٩٨٦ت، ين و اسمي(حس رديگ ير قرار ميدر محدوده ز ≤  (  ) ≤ 6.0 
شروع به  يزمان ،ذره است که ين نکته ضروريتوجه به ا
تر  بزرگآن ان بر يمازاد جر يکند که تنش برش يحرکت م

ر دو يثأذره تحت ت ،چانيپ يها در رودخانه .از صفر باشد
که  يا هيزاو .يو تنش طول يتنش قرار دارد: تنش شعاع

د، کنن يجاد ميا يطول يند با تنش برشيبرآ يتنش برش
ابد يش يه افزايزاو نيت است. هرچه مقدار ايحائز اهم

ر يثأابد و تحت تي يش ميافزا يشعاع يمقدار تنش برش
قوس تندتر  هرچه رد ويگ يقرار م يتر يه قويان ثانويجر

به سمت قوس  يل به حرکت از قوس خارجيذره تما باشد،
 يتر شود، تنش برش ه کوچکين زاويچه ارا دارد. هر يداخل
ابد و قوس ي يه کاهش ميان ثانويش و اثر جريافزا يطول
ن يشود. بنابرا يتر م کيم نزديتر و به حالت بازه مستق ميمال
توان از نسبت  يه در معادالت، ميان ثانوير جريثأت يبرا

استفاده کرد  يطول يبه تنش برش يشعاع يتنش برش
  ).١(شکل 

)۲۲(    =      



  ٦٥                                                                                                     ١٣٩٧ پاييز/ ٣٠/ پياپي ٣/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

)٢٣(      =     =  (  )          

 
يو مماس يشعاع يتنش برش - ١ شکل  

 

=  (  )     (     )           → 

)٢٣(      =  (  )     (     )      
  کرد: يسيز بازنوير نيز صورت بهتوان  يرا م )۲۳( ةمعادل

)۲۴(      =      
W/Dض (يعر يها ررودخانه يبرا > ≈ √ ) و 10 10 
  .)١٩٨٦ت، يو اسم ني(حساست ٣/٥ ،Kمقدار ن يانگيم

توان با استفاده از  يذرات را م يداريرودها اثر پا چانيدر پ
ه يکه مقدار زاو ين زد. زمانيز تخمين λه انحراف يزاو

ذرات  يداريدرجه است، پا ١٥تر از  با کوچکيانحراف تقر
 يواره داخليذرات د يداريکاهش و پا يواره خارجيد

شود و در  يتر م بزرگه ين زاويکه ا يابد. زماني يش ميافزا
رد، ذرات يگ يدرجه قرار م ٥٥و  ١٥ن ير بيحدود مقاد

درجه  ٥٥ه از ين زاويتر بودن ا شيدار هستند و بينسبتا پا
 شود يم يمقطع عرض يذرات در تمام يداريباعث ناپا

  ).١٩٩٠ن، ي(جول
چهار  ٢٣و  ٢٠، ۸، )٤( ةب چهار معادلين با ترکيبنابرا

=   د:شو ير حاصل ميز صورت به پارامتر مجهول (     )                            ) 
=  الف) -٢٥(                                    
ب) -٢٥(                                  = 1                                   
ج) -٢٥(                               ∗ = 1 ∗ (     )                      
                   د) -٢٥(

=   م:يدر معادالت دار     , =  (  )      ,  =  √8 , 

 = 1      ∗  , ∗ =   −    

در  يشن يها رودخانه يرو) ۱۹۸۶و تورن ( يهمطالعات 
از آن است که مقدار شعاع انحنا  يکشور انگلستان حاک و عمق  ( ) تر از عرض از موارد بزرگ ياريدر بس (  )
 ين خصوص با بررسي. در ااست ( )متوسط مقطع پر 

بر   و   رات ييد که تغيجه رسين نتيلف به اؤتر، مشيب
و  کند يجاد نميا ير چندانيثأت    و      يها نسبت يرو
 است ٠٤٧/٠و  ٤٥٦/٠ب يترت ها به ن آنيانگيم
ز ثابت است.با توجه به ين  مقدار  ).١٣٩٤، ينيحس شاه(

مقدار     ن نسبت يانگيو مقدار م  ن يانگيمقدار م
ن يبنابرا ؛درجه است ١٦حدود  λه ين زاويانگيم

ون و يبراسيکال يمورد استفاده برا نچايپ يها رودخانه
در   ن يانگيمقدار م دار هستند.يپا يسنج تيحساس
 يها و با توجه به داده )۱۷( ةمعادلز با توجه به يها ن توان
در کشور  يشن يها رودخانه يرو) ١٩٨٦و تورن ( يه

حات ذکر شده، يطبق توض است. ٢٧٩/٠انگلستان برابر با 
  شوند: ير حاصل ميز صورت به يکيدروليروابط هندسه ه

=   الف) - ٢٦( 0.5737  .        .       .     
=   ب) - ٢٦( 0.5520  .         .       .     
=   ج) - ٢٦( 4.8383  .         .      .     
=   د) - ٢٦( 0.3373  .         .      .     
  
  ج و بحثينتا
ـ ا يکيدروليسه روابط هندسه هيمقا ن مطالعـه بـا   ي

  روابط موجود
موجود در  يها ب و توانير ضري، مقاد۱ابتدا در جدول 
مطالعه حاضر با روابط  يبرا يکيدروليروابط هندسه ه

 ريمقاد. سپس سه شديمقا) ۱۹۹۵( ن و وارگاداالميجول
ن مطالعه و يا يکيدروليمحاسبه شده از روابط هندسه ه

با استفاده از ) ١٩٩٥ن و وارگاداالم (يجولره يروابط سه متغ
 انگلستان يها رودخانه يبرا) ١٩٨٦و تورن ( يه يها داده

حاصل از محاسبه  يخطاکه  سه شده استيمقا ٢در شکل 
ان ير جريثأت ةکنند انيب ون مطالعه کمتر يدر ا پارامترها

 يکيدروليدر ارتقا روابط هندسه ه رود چانيدر پ هيثانو
  .است
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=   لدزيب و توان در معادله عمق، عرض، سرعت و تابع شيسه ضريمقا -۱جدول             =                            
۲۳۴/۰ -  
۲۲/۰ -  

۱۶۷/۰-  
۱۱/۰ -  

۴۶۷/۰  
۴۴/۰  

۵۲۲/۰ 
۳۳/۱ 

۱۵۰/۰ -  
۱۷/۰ -  

۲۵۱/۰  
۱۷/۰  

۲۹۷/۰  
۳۳/۰  

۵۷۴/۰  
۲/۰  

  ن مطالعهيا
∗   ن و وارگاداالميجول =            =                             

۸۵۰/۰  
۸۳/۰ -  

۷۵۰/۰ -  
۸۳/۰ -  

۳۰۰/۰  
۳۳/۰  

۳۳۷/۰ 
۱۲۱/۰ 

۳۸۲/۰  
۳۹/۰  

۰۸۴/۰ -  
۰۵/۰ -  

۲۳۴/۰  
۲۲/۰  

۸۳۸/۴ 
۷۶/۳ 

  ن مطالعهيا
  ن و وارگاداالميجول

  

    

    
  حاصل از روابط مختلف يلدز محاسباتير الف)عمق، ب)عرض، ج)سرعت و د)شيسه مقاديمقا –۲شکل 

  
  مدل يواسنج

، با يکيدروليآوردن روابط هندسه ه دست  بهپس از 
 يها رودخانه يبرا) ١٩٨٦و تورن ( يه يها استفاده از داده

تابع چهار مجهول عمق، عرض، سرعت و  يبراانگلستان، 
ک دستگاه يدر  يو مشاهدات ير محاسباتيمقاد لدزيش

 آورده شده است. ٣ شکلم و در يمختصات ترس
عمق و عرض و  يطورکه مشخص است، پراکندگ همان

ش مقدار عمق و عرض و ينه است و با افزايسرعت قر
اما  ؛کند ينم يا زان خطا تفاوت قابل مالحظهيسرعت، م

تر،  ر کوچکيد دقت کرد که در مقاديلدز بايتابع ش يبرا

 لدزيتابع شمقدار  هرچهدهد و  يم يتر قيجواب دق مدل
ن مدل يشود. ا يتر م شيز بيخطا نزان يم ،ابدي يش ميافزا
جواب  ١٣/٠تر از مقدار لدز کمير تابع شيمقاد يبرا
گونه  ن يتوان ا ين امر را ميعلت ا. دهد يم يتر قيدق
 فرض شده ضيرودخانه عره کنيبه ابا توجه که  ح داديتوض
(نسبت سطح  يکيدروليشعاع ه يبيتقر صورت بهو  است

ط تر شده) و عمق با يان به محيعمود بر جر يمقطع عرض
از  يکيدروليشعاع ه يبه جان يبنابرا ؛هستند هم برابر

لدز با يتابع ش ياست. از طرف عمق متوسط استفاده شده
لدز يش مقدار تابع شيبا افزا م دارد ويب رابطه مستقيش
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 يطولب يش شيابد و با افزاي يش ميز افزايب نيمقدار ش
شود و فرض  يتر م نسبت عرض به عمق کوچکبستر، 

 يلدز با خطايتابع ش ير بااليض بودن در مقاديعر
  شود. يمواجه م يتر شيب

  

  
  

    
 يو محاسبات يلدز مشاهداتير الف)عمق، ب)عرض، ج)سرعت و د)شيسه مقاديمقا –۳شکل 

 
 مدل يسنج تيحساس

ت هر بار با ثابت نگه داشتن دو پارامتر و يز حساسيآنالدر 
ان، اندازه يجر يگر از سه پارامتر دبيک پارامتر دير ييتغ

چهار مجهول عمق،  بستر يب طوليش و يذرات رسوب
  بهلدز) يبعد (تابع ش بدون يعرض، سرعت و تنش برش

 يواسنجر ير با مقادين مقاديسه ايو با مقا ديآ يم دست
ت يمحدود ليبه دل برد. يت مدل پيتوان به حساس يم

 بر ).٤ (شکلب آورده شد يت نسبت به شيصفحات، حساس

ان، اندازه يجر ير دبياساس، مدل نسبت به سه متغ نيا
قابل مالحظه  صورت بهبستر  يب طوليو ش يذرات رسوب
با  د - ۴با توجه به شکل  ،نيابا وجود  ست؛يحساس ن

لدز يمحاسبه تابع ش ير خطاييبستر تغ يب طولير شييتغ
ز يل آن را نيدلو  تر است شيب يپارامترها کم يباقن ياز ب
لدز يبستر و تابع ش يب طوليم شيتوان رابطه مستق يم

  دانست.
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  شيب طولي بستر بر الف)عمق، ب)عرضز حساسيت اثر يآنال - ٤شکل 
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  لدزيبستر بر ج)سرعت و د)ش يب طوليت اثر شيز حساسيآنال - ٤شکل ادامه 
  

  يريگ جهينت
اغلب در  ،يکيدروليکه روابط هندسه هنيبا توجه به ا

 يها از بازه يبيا ترکيم يمستق يها با بازه ييها رودخانه
 يکيدروليروابط هندسه ه پژوهشن يدر ا ،مختلف بوده

آمده است. در ادامه،  دست  بهچان يپ يها رودخانه يبرا
و  ير محاسباتيمقادمدل صورت گرفت و  يواسنج

لدز ير تابع شيو مشخص شد که در مقادسه يمقا يمشاهدات
  بهدر هنگام را يز ؛باشد يتر م زان خطاها کميتر، م کوچک
ده يفرض گرد يکيدروليآوردن روابط هندسه ه دست

از عمق  يکيدروليشعاع ه يو به جا ،ضيرودخانه عر
ش تابع يبا افزاحاليکه در  ؛متوسط استفاده شده است

جه نسبت عرض به عمق يش و در نتيز افزايب نيلدز، شيش
  ابد.ي يش ميز افزايزان خطا نين ميابد. بنابراي يکاهش م

ر يمدل نسبت به سه متغدهد که  نشان میت يز حساسيآنال
بستر  يطولبا ب يو ش يان، اندازه ذرات رسوبيجر يدب
ر يين با تغيبا وجود ا .ستينقابل مالحظه حساس  صورت به
از محاسبه تابع  يناش ير خطاييبستر، تغ يب طوليش
ل آن را يتر است. دل شيب يپارامترها کم يباقن يلدز از بيش
لدز يبستر و تابع ش يب طوليم شيمستقتوان رابطه  يز مين

که  يصورتدر شود  يشنهاد ميپدر انتها  دانست.
تر و  و آسان ريپذ بستر امکان يب طوليش يريگ اندازه
  را به کار برد. روابط حاصل ،باشد تر نهيهز کم

ه در يان ثانوين طبق مطالعه حاضر نقش جريبنابرا
ج يمنجر به نتاتواند  يم يکيدرولياستخراج روابط هندسه ه

ن نقش را به يشود و تاکنون معادالت حاضر ا يتر قيدق
  اند. نظر قرار ندادهم مديطور مستق
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