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 مقدمه
 با بستر شيفرسا اثر در كه است اي پديده ،شستگي آب

 جريان اين كه يينيرو توسط بستر مواد حمل و آب جريان
 اين سازوکار .آيد مي وجود به كند، مي وارد بستر مواد به

 هاي نيرو اثر در سازه آنكه از قبل كه است يا گونه به ،پديده
 از ناشي يهاخطر معرض در ،شود منهدم سيل مخرب

 بستر عرض کاهش .گيرد مي قرار خود پي اطراف فرسايش
 برشي تنش و سرعت افزايش به منجر رودخانه سيالبي
 ظرفيت و فرسايشي انرژي رفتن باال ،جهينت در و جريان
 سيال در رسوب انتقال ريبض افزايش و جامد مواد حمل

 ةپديد براي الزم ةزمين يتيوضع چنين در .شود يم
 شستگي آب به اصطالحاً كه انقباضي شستگي آب

 همچنين .شود مي فراهم ،است موسوم شدگي تنگ
 موجود يها سازه و موانع اطراف در ،موضعي شستگي آب
 .)۱۳۹۱ ،نيرو وزارت( آيد مي وجود به نيز جريان مسير در
 گرفتن نظر در شستگي آب ةديپد شناخت يبررس يبرا
 ربسيا فيزيكي مدل مطالعات در پيچيده يها تيوضع ةهم

 ةنيزم در رياخ يها شرفتيپ با .است بر نهيهز و گير وقت
 کدينامي هپاي بر يعدد يها يساز هشبي از وترکامپي علوم

 و آشفته انجري مطالعه يبررس يبرا يمحاسبات سياالت
 ؛۱۹۹۳ لن،مي و سنلاو( است شده استفاده رسوب انتقال
   .)۲۰۰۲ م،کري و يعل ؛۲۰۰۹ ،همکاران و هانگ

 راتييتغ اثر )۱۳۹۲( ييكربال و عزيزيان ،نهيزم نيا در
 در شده تنگ مقاطع در انيجر يالگو و سرعت بر را يدب

 يبعد دو حالت در MIKE 21 افزار نرم کمک به کانال طول
 .دندکر مقايسه يشگاهيآزما نتايج با را جينتا و سازي شبيه
 .بود پوشان همريغ محدود حجم روش مدل، نيا حل اساس
 کار به کانال هندسه يساز مدل در ساختار يب يبند شبکه
  گرفته بهره يزترير مش از يشدگ تنگ هيناح در و رفته
 بر عمق راتييتغ و انيجر سرعت ريتأث يايگو جينتا .شد

 با که  يا گونه  به بود؛ يشدگ تنگ در انيجر مشخصات
 و هيثانو يها انيجر عمق راتييتغ و انيجر سرعت شيافزا

 سوي .افتي شيافزا يشدگ تنگ اطراف در يچرخش
 انيب خود جينتا در ،)۲۰۰۴( ديتريچ و مارک ،)۲۰۰۲(

 شستگي آب يساز هيشب يبعد دو يها مدل که ندکرد
 يشدگ تنگ قسمت کردن منبسط با اما ؛دارند را يانقباض

 .گرفت فاصله يشگاهيآزما يها يريگ اندازه از ها آن جينتا
 و يبعد سه يها انيجر ريتأث به را ضعف نيا ليدال ها آن

 مانايجر و يل دادند. نسبت آن يآشفتگ يها مدل ضعف

 شستگي آب كه بودند يپژوهشگران جمله از نيز )۲۰۱۰(
 عددي مدل ةليوس  به را شستگي آب الگوي و انقباضي

 يخوب به را آزمايشگاهي نتايج توانستند و كردند يبررس
 شروع كه داد نشان ها آن نتايج .كنند سازي شبيه
 ديواره ةكنار از شدگي تنگ ابتداي در همواره شستگي آب
 حاصل مكان همين در نيز آن مقدار رينبيشت و شروع

 در جريان همانند يا دهپيچي مسائلل يدل به .دوش يم
 هاي انيجر وجود ،فشار اديز راتييتغ دليل به ها شدگي تنگ
 است الزم عمودي، هاي سرعت وجود و عمق در قوي هيثانو
 سرعت، دانيم ينيب شيپ در )3D( يبعد سه هاي مدل از

 SSIIM عدد مدل .دوش استفاده رسوب انتقال و آب سطح
 آن ةنسخ اولين كه استنه ين زميدر ا موجود هاي مدل از
 و جريان يبعد سه حل براي ۱۹۹۱ سال در اولسن را

 از استفاده با )۱۳۹۴( همكاران و واقفي .دکر تهيه رسوب
 يبعد سه مؤلفه و شستگي آب ميزان بررسي به مدل نيا

 ةدهند نشان ،ها آن نتايج .پرداختند قوسي كانال در سرعت
 مقدار ،محدوده نييتع در SSIIM مدل ييتوانا
 مقدار نيهمچن و نهيشيب يگذار رسوب ،شستگي آب

 يها کانال در يافق يها سرعت نديبرآ و يطول يها سرعت
 و رموذنيم .بود دهيچيپ يها هندسه يدارا يقوس

 در SSIIM مدل ييکارا يبررس به )۱۳۸۸( يرستانيپ
 رسوب يحاو آب انتقال يبتن کانال از استفاده تيوضع

 يها شبکه از يکي از مدل يواسنج يبرا ها آن .پرداختند
 ها آن جينتا .دندکر استفاده النيگ استان يرسان آب

 و آب وجود تيوضع در مدل نيا مطلوب دقت ةدهند نشان
با  )۱۳۸۷( همكاران و نيا ييشكيبا .است بوده رسوب

 يبعد سه سازي مدل كاربرد SSIIM ياستفاده از مدل عدد
 رودخانه مهندسي پيچيده هاي پديده سازي شبيه در را

 از مورد چندين براي مدل اين سرانجام .كردند بررسي
 ،يعيطب يها رودخانه اتصال محل در بستر راتييتغ جمله

 در آنها شد. برده کار به ها براههآ اتصال محل در انيجر
 يچرخش انيجر سرعت عيتوز ،مدل که ندکرد انيب تينها
 .دکن يم يساز هيشب يخوب به را ها کناره در يگذار رسوب و
 ةتوسع و ها انهيرا قدرت روزافزون شرفتيپ به توجه با

 و انيجر يساز هيشب به قادر که توانمند يعدد يها مدل
 دهيچيپ يها هندسه در يبعد سه صورت به رسوب انتقال
 ها مهندس يبرا يعدد يها مدل نيا از استفاده ند،هست
 از شيپ که داشت توجه ديبا اما ؛است ريناپذ اجتناب يامر
 توجه با دهيچيپ تيوضع در ها مدل نيا دقت ،يريکارگ به
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 شناخته يسنج صحت ةليوس به ها آن در موجود اتيفرض به
 صورت به يانقباض شستگي آب يبررس مقاله نيا هدف .دوش

 صحت و يواسنج .است يناگهان و يجيتدر يشدگ تنگ
 يشدگ تنگ با يکيزيف مدل جينتا کمک به جينتا يسنج
 و وقت در ييجو هصرف يبرا ادامه در شد. انجام يجيتدر
 به يبرا SSIIM مدل کمک به ييها يساز هيشب نهيهز

 در يناگهان يشدگ تنگ در شستگي آب جينتا آوردن دست
  .رفتيپذ انجام ثابت يکيدروليه تيوضع

  
  SSIIM عددي مدل
 ةشبک يک روي انيجر معادالت حل به قادر مدل اين
 حجم روش از و است مختلف آشفتگي مدل با يبعد سه

 باالدست دوم مرتبه يا توان قانون روش همراه به کنترل
 افزار نرم اين د.کن مي استفاده معادالت يساز گسسته يبرا

 حل در ضمني نيمه (روش SIMPL روش از همچنين
 با مجهول فشار ميدان حل به فشار) با مرتبط معادالت
 SSIIM افزار نرم در پردازد. مي تکرار روش از استفاده
 استوكس - ناوير معادالت جريان ميدان بر حاكم معادالت

 استفاده k-ε آشفتگي مدل از ها آن حل يبرا كه ندهست
 براي استوكس ناوير معادالت .)۲۰۰۳ ،(اولسن شد مي

 شکل به برداري حالت در ابتث چگالي با ناپذير تراكم سيال
  :ستا )۱( ةمعادل
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 و ذرات قطر d آب، يلچگا    ،رسوب ذرات يچگال    ،بستر يبرش تنش τ ،يبحران يبرش تنش τ  )،۲( ةمعادل در
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 يبرش تنش τ ،يبحران يبرش نشت  τ، )۴( ةمعادل در
 قطر D50 آب، يچگال    رسوب، ذرات يگالچ    ،بستر
 .است بستر بار يدب  q و ذرات متوسط

  
  يشگاهيآزما مدل

 جينتا از SSIIM مدل يسنج صحت و يواسنج يبرا
 کي در )۱۳۹۰( مهر پارس توسط شده انجام يها شيآزما
 و متر يسانت ۶۰ عرض ،متر ۲۰ طول به يشگاهيآزما فلوم
 دانشگاه کيدروليه شگاهيآزما در واقع متر يسانت ۶۰ ارتفاع

  قابل ۳ جدول در يشگاهيآزما جينتا .شد استفاده ،شهرکرد
 يکل پالن و ها شيآزما يکل مشخصات .است مشاهده

  .است مشاهده قابل ۱ شکل و ۱ جدول در يشدگ تنگ
 

  
  کانال يشدگ تنگ پالن - ۱ شکل

  
 گرفته انجام يها شيآزما يکل مشخصات -۱ جدول

  آزمايش شماره
  يشدگ تنگ ميزان

  متر) (سانتي
  جريان يدب

  ثانيه) بر (ليتر
  يشدگ تنگ نسبت

  (درصد)

۱  ۲۰  ۲۰  ۶۷/۶۶  

۲  ۲۰  ۳۰  ۶۷/۶۶  

۳  ۳۰  ۲۰  ۵۰  

۴  ۳۰  ۳۰  ۵۰  

۵  ۳۰  ۴۰  ۵۰  

۶  ۴۰  ۲۰  ۳/۳۳  

۷  ۴۰  ۳۰  ۳/۳۳  

۸  ۴۰  ۴۰  ۳/۳۳  
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 )۵( ةمعادل اساس بر )Rc( يشدگ تنگ نسبت ۱ جدول در
  است: شده محاسبه

)۵                                   (  =  1 −     ∗ 100  
 کانال عرض B و شده تنگ قسمت عرض bآن،  در که
  .است ياصل
 ۷۸/۰ متوسط قطر با يرسوبات از نظر مورد فلوم در
 را بستر رسوبات يها يژگيو گريد .شد استفاده متر يليم
انحراف  cv، ۲در جدول  .کرد مشاهده ۲ جدول در توان يم

زاويه ايستاي  ϴmتخلخل و  Nضريب يکنواختي  cuمعيار، 
  ذرات بستر است.

 
     بستر رسوبات يها يژگيو -۲ جدول
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  يمحاسبات ةشبک ديتول
 مدل در کانال طول ،نهيهز و وقت در ييجو هصرف يبرا

 مدل همانند طيشرا يمابق و گرفته نظر در متر ۵/۴ يعدد
 محاسبات دقت شيافزا يبرا .دش يساز هيشب يشگاهيآزما
 ۲ شکل در .شد گرفته نظر در زترير مش حساس نقاط در
 ۳۰ يشدگ تنگ يساز هيشب يبرا يبند مش ةنمون توان يم

  .کرد مشاهده را متر يسانت
 

 متر يسانت ۳۰ يشدگ تنگ يبرا يبند مش پالن - ۲ شکل
)۱۱*۳۰۰*۲۰(  

  
  مدل يواسنج

 است شده  انجام که ييها شيآزما نبي از يواسنج براي
 ها، حالت نيتر يبحران شد؛ انتخاب ها حالت نيتر يبحران
 عرض در يشدگ تنگ زانيم نيشتريب که است يحالت

 با ۲ و ۱ شماره يها شيآزما .باشد داشته وجود کانال
 .شد انتخاب منظور نيا يبرا ۱ جدول موجود مشخصات

 متوسط قطر با برابر زبري ارتفاع ابتدا يواسنج يبرا

 تا زبري ةانداز سپس و گرفته نظر در يرسوب هاي دانه
 از آمده  دست  به جينتا که ؛شد داده شيافزا حدي

 قابل يخوان هم يابيارز يارهايمع طبق عددي، سازي هيشب
  ند.باش داشته يشگاهيآزما جينتا با را يقبول

  
  مدل يخطا درصد و يسنج صحت

 يواسنج در ها شيآزما از يتعداد مدل يسنج صحت براي
 توانب مدل ياجرا و يواسنج از پس تا نشد داده شرکت

 نيا در د.کر يابيارز ها شيآزما ريسا يبرا را مدل تيقابل
 يسنج صحت يبرا ۸ تا ۳ شماره يها شيآزما پژوهش
 اي محاسبه نتايج تقارب ميزان تشخيص براي .شد انتخاب

 استفاده ))۶( هلداعم( ساتكليف -نش معيار از اي مشاهده و
 ريرپذييتغ يك و نهايت بي منفي ةباز در شاخص اين .شد

 ةکنند بيان ،باشد نزديک ۱ عدد به آن مقدار چه هر و است
 شاخص اين براي نيم از كمتر مقادير و است بيشتر تقارب

 .بود خواهد داده دسته دو تقارب و تطابق عدم ةنشان
 عددي و آزمايشگاهي هاي داده براي نش ضريب ميانگين

 به توان مي ،مقدار اين به توجه با شد برآورد ۹۳۶/۰
 يها داده جينتا ۳ جدول .برد پي مدل صحيح عملكرد

 -نش بيضر ريمقاد نيهمچن و ي دعد و يشگاهيآزما
 ةهم يبرا بيضر نيا مقدار ،دهد يم نشان را فيساتکل
  .است مدل دقت ةدهند نشان يخوب هب ها شيآزما
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 xo اي، مشاهده مقدار ،xi نش، ضريب ،RE ،)۷( ةمعادل در
  .است اي مشاهده مقدار ميانگين  X و اي محاسبه مقدار

 بـراي و SSIIM مـدل خطـاي درصد ةمحاسب يبرا
 مـدل بـه نـسبت نهـايي، شستگي آب عمـق ةمحاسـب

  :شد استفاده )۶( ةمعادل از آزمايشگاهي

)۷                                      (100
d dm ld

dl

−
∆ = ×  

 در شستگي آب عمق dm خطا، درصد Δd، )۷( ةمعادل در
   .است يشگاهآزما در شستگي آب عمق di و مدل

  

  
  
  



 ۸۵                                                                                                     ۱۳۹۷ پاييز/ ۳۰/ پياپي ۳/ شماره ۱۲ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  آزمايشگاهي و عددي مدل براي شستگي آب عمق نتايج - ۳ جدول 

  
  بحث و نتايج

 جينتا ،SSIIM افزار نرم يسنج صحت و يواسنج از بعد
 نيهمچن و سهيمقا يشگاهيآزما جينتا با شده يساز هيشب

 شد اجرا زين متر يسانت ۳۰ يناگهان يشدگ تنگ يبرا مدل
 دليل به .شود يم پرداخته جياتن يبررس به بخش نيا در که

 افزار نرم در شستگي آب آمده دست   به نتايج نمايش اينكه
SSIIM بهتر شينما يبرا نيبنابرا ؛نيست واضح چندان 

 Tecplot افزار نرم .شد استفاده Tecplot افزار نرم از جينتا
 در آن از كه است قدرتمند ترسيمي افزارهاي نرم ازجمله

 اسـتفاده پايـه علـوم و مهندسـي هاي رشـته از بـسياري
 ها داده ورود امكـان ،كار راحتي ،آن هاي قابليت از .دوش مي
 و يبعد سه ،يدوبعد ترسيم قابليت و مختلف هاي فرمت با

 ديناميـك بـه مربـوط محاسـبات انجـام و ييانمايپو ايجاد
  .است سـياالت

 )۳ شکل و ۳ جدول( يعدد و يشگاهيآزما جينتا سهيمقا با
 يگاهشيآزما جينتا با SSIIM مدل جينتا افتيدر توان يم

 -نش بيضر ن،ييتع بيضر و دارد يخوب يليخ يخوان هم
 همه يبرا آمده دست   به خطاي ميزان و فيساتکل
 دست  به يبرا مدل نتايج تقارب دهنده نشان ،ها شيآزما

  .است يشدگ تنگ در شستگي آب زانيم آوردن
  

و مدل  يمدل عدد شستگي آب جينتا ةسيمقا
  يشگاهيآزما

 عرض کاهش با مدل هر در سازي شبيه نتايج ةمشاهد با
. يابد مي افزايش شستگي آب مقدار يدب افزايش و کانال
 در شستگي آب بيشترين رفت  مي انتظار که گونه همان
 ميزان به ثانيه بر يترل ۴۰ يبا دب متر يسانت ۲۰ يشدگ تنگ
 يالگو ۸تا  ۶ يها شکل دراتفاق افتاد.  متر يسانت ۱۲

 ديده متفاوت يها يدب و ها يشدگ در تنگ شستگي آب
 شستگي آبشروع  مدل ي. با توجه به خروجدوش يم

در  که است يشدگ  تنگ يو ابتدا ها يوارهکنار د درهمواره 
 يروند کف کن به بستر، واردشده، با افزايش تنش پي آن

 ۵ ،۴ يها شکلتوجه به  با. کند يم پيدا ادامه نقاط ساير در
سرعت  که يشدگ تنگ از بعد کانال از يقسمت در ۶و 
 رسوبات ،يابد ميکاهش  با افزايش عرض کانال يانجر
مقدار  ،يمدل با کاهش دب نتايج کليه در. شوند يم نشين ته
 مقدار يشدگ تنگ عرض کردنکم  با و  کاهش شستگي آب
 يالگو به توجه بااست.  افتهي شيافزا شستگي آب
 ريرغم تأث يعل شده يساز هيشب يها مدل در شستگي آب

و  شستگي آب زانيم بر يدب يزانو م يشدگ تنگ مقدار
که  شستگي آب شروع نقطه ربدو پارامتر  نيا ،آن تيکم

 ياز ابتدا يمتر ۲/۲ ةو در فاصل يشدگ تنگ يهمواره ابتدا
 نيا يها شيآزما ةو در هم نداشته يريتأث ،کانال بوده

  .شد آغاز نقطه نيا از همواره شيفرسا پژوهش
  

 
 با يشگاهيآزما شستگي آب عمق مقدار سهيمقا - ۳ شکل

 )يجيتدر حالت (در عددي مقدار

y = 1.078x 
R²=  0.99  
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 حداکثر عمق آبشستگي مشاهده شده
 )سانتي متر( 

  ضريب نش درصد خطا
 شستگي آبعمق  حداکثر

  مشاهده شده
  متر) (سانتي

عمق  حداکثر
  شده محاسبه شستگي آب

  متر) (سانتي

  دبي
  )هيان(ليتر بر ث

  عمق آب
  (متر)

  شدگي عرض تنگ
  (متر)

  شماره آزمايش

۷۶/۴  ۹۲/۰ ۲/۴ ۴/۴ ۲۰ ۳/۰ ۲/۰ ۱ 
۰۹/۹ ۹۷/۰ ۱۱ ۱۲ ۳۰  ۳/۰ ۲/۰ ۲ 
۳۸/۱۵ ۹۷/۰ ۶/۲ ۳ ۲۰ ۳/۰ ۳/۰ ۳ 
۹۷/۶ ۷۶/۰ ۳/۴ ۶/۴ ۳۰ ۳/۰ ۳/۰ ۴ 
۶۸/۵ ۹۸/۰ ۸/۸ ۳/۹ ۴۰  ۳/۰ ۳/۰ ۵ 

۲۰ ۹۹/۰ ۵/۱ ۸/۱ ۲۰ ۳/۰ ۴/۰ ۶ 
۸۵/۱۴ ۹۶/۰ ۷/۲ ۱/۳ ۳۰  ۳/۰ ۴/۰ ۷ 
۷۶/۴ ۹۲/۰ ۲/۴ ۴/۴ ۴۰  ۳/۰ ۴/۰ ۸ 
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 ۲۰ يجيتدر يشدگ تنگ در يشستگ آب يالگو - ۴ شکل

  هثاني بر ليتر ۳۰ يدب و متر يسانت
  

  
 ۳۰ يجيتدر يشدگ تنگ در شستگي آب يالگو- ۵ شکل

  هثاني بر ليتر ۲۰ يدب با متر يسانت
  

 ۴۰ يجيتدر يشدگ تنگ در شستگي آب يالگو - ۶ شکل
  (متر) هثاني بر ليتر ۴۰ يدب با رمت يسانت

  
 در ليتبد نوع ،يانقباض شستگي آب بر مؤثر واملع گريد از

 پژوهش، نيا در کهبوده  مقطع يشدگ تنگ محل
 يبرا است. هشد انجام يجيتدر ليتبد حالت در ها شيآزما
 از ،يانقباض شستگي آب زانيم بر ليتبد نوع اثر يبررس
 يشدگ تنگ يبرا مدل و استفاده SSIIM يعدد مدل
 اجرا مختلف يدب سه در متر يسانت ۳۰ عرض به يناگهان
 حالت در شستگي آب عمق زانيم که داد نشان جينتا .شد
 به نسبت درصد ۴/۲۹ نيانگيم طور  به يناگهان ليتبد
 است. داشته شيافزا درجه) ۵۰ هيزاو (با يجيتدر ليتبد
 يها يدب يبرا شيافزا زانيم نيا ،۷ شکل ارکرد اساس بر

 ۵/۲۱ و ۴/۳۰ ،۳/۳۶ بيترت به هيثان بر تريل ۴۰ و ۳۰ ،۲۰
 يالگو ،۱۰ و ۹ ،۸ يها شکل در آمد. دست به درصد

 است. شده  داده نشان يناگهان يشدگ تنگ در شستگي آب
 شروع محل در که شود يم مشخص ها شکل نيا به توجه با

 حالت از شتريب شستگي آب زانيم مقطع، يشدگ تنگ
 يناگهان دليل به ،امر نيا که است يجيتدر يشدگ تنگ
  .است يشدگ تنگ بودن

  

  
 يدب به نسبت شستگي آب عمق حداکثر راتييتغ - ۷ شکل

 

  
 ۳۰ يناگهان يشدگ تنگ در شستگي آب يالگو -۸ شکل

  ثانيه بر ليتر ۴۰ يدب با متر يسانت
  

  
 ۳۰ يناگهان يشدگ تنگ در شستگي آب يالگو - ۹ شکل

  ثانيه بر ليتر ۳۰ يدب با متر يسانت
  

  
 ۳۰ يناگهان يشدگ تنگ در شستگي آب يالگو - ۱۰ شکل

  ثانيه بر ليتر ۲۰ يدب با متر يسانت
  

 نسبت در شستگي آب عمق حداکثر راتييتغ ۱۱ شکل در
 ثابت با است. شده داده نشان متفاوت يها يشدگ تنگ
 شستگي آب )Rc( يشدگ تنگ نسبت شيافزا و يدب بودن
 يشدگ تنگ نسبت شيافزا با رايز است؛ افتهي  شيافزا

 شيافزا وارده تنش و انيجر سرعت و  کاهش انيجر مقطع
 شستگي آب نسبت تارييتغ توان يم شکل نيا در ابد.ي يم
 يها نسبت يبرا ،يدب شيافزا با انيجر عمق به را

 دهد يم نشان جينتا .کرد مشاهده مختلف يشدگ تنگ
 نسبت شيافزا ،ثابت يشدگ تنگ نسبت در يدب شيافزا
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 در که يا گونه به ؛است داشته همراه به را شستگي آب
۵/۰=Rc ۳۰ به ۲۰ از( يدب زانيم يدرصد ۳۳ شيافزا با 
 انيجر عمق به شستگي آب نسبت زانيم )هيثان بر تريل
 به ۲۰ (از يدب يدرصد ۵۰ شيافزا با و درصد ۵/۳۹ )   (

 با .داشت شيافزا صددر ۴/۷۰      زانيم ه)يثان بر تريل ۴۰
 نسبت کاهش با ثابت يدب کي در ارکرد نيا به توجه
 ؛است هافتي شيافزا شستگي آب زانيم زين )Rc( يشدگ تنگ

 کاهش با هيثان بر تريل ۳۰ ثابت يدب در که  يا گونه  به
 با و درصد ۶۱     نسبت ،يشدگ تنگ نسبت يصددر ۷/۱۶

 شيافزا درصد ۲/۷۴ نسبت نيا آن يدرصد ۴/۳۳ کاهش
  .ندکرد دايپ
  

  
 نسبت به شستگي آب عمق حداکثر راتييتغ- ۱۱ شکل

  کانال يشدگ تنگ
 

 در انيجر خطوط و آب عمق راتييتغ يالگو يبررس
  يعدد مدل
 مدل در را آب عمق راتييتغ توانست SSIIM يعدد مدل
 ۱۲ شکل در که يا گونه به ؛کند يساز هيشب يخوب به يعدد

 يبرا مدل توسط متر برحسب آب عمق راتييتغ ۱۳ و
 با .است مشاهده قابل وضوح  به يناگهان و يجيتدر حالت

 راتييتغ يالگو با آب عمق راتييتغ يهاالگو ةسيمقا
 در ،آب عمق نيشتريب شد مي مشاهده شستگي آب

 رخ شستگي آب نيشتريب که شد محاسبه ييها مکان
 سيو جينتا با شستگي آب يالگو يساز هيشب .دهد يم
 يروب و دوک نيم و )۲۰۱۰( مانايوجر يل و )۲۰۰۴(
  .دارد يکينزد اريبس تطابق )۲۰۰۸(
  

  
 ۳۷۵ زمان در متر برحسب آب عمق تغييرات يالگو -۱۲ شکل

  )يجيتدر يشدگ تنگ ( دقيقه
  

 ۳۷۵ زمان در متر برحسب آب عمق تغييرات يالگو - ۱۳ شکل
  )يناگهان يشدگ تنگ ( دقيقه

  
 در را يعدد مدل نيا ييتوانا توان مي ۱۵ و ۱۴ شکل در
 و يانقباض يها انيجر و انيجر خطوط نحوه يساز هيشب

 يبرا را انيجر خطوط ۱۴ شکل .کرد مشاهده يچرخش
 يبرا را انيجر خطوط ۱۵ شکل و يناگهان يشدگ تنگ
 شکل دو هر به توجه با .دهد يم نشان يجيتدر حالت

 کاهش يبرا ليتبد بودن يجيتدر که است واضح يخوب به
 مقطع به انيجر ورود ةويش در ييبسزا ريتأث کانال عرض
 يجيتدر حالت در خطوط نيا که يا گونه به ؛دارد شده تنگ
 وارد کمتر تالطم با و کنند يم حرکت ليتبد بدنه يمواز

 ليدل خود روند نيا که شوند يم کمتر عرض با يمقطع
 ليتبد با يشدگ تنگ در شستگي آب بودن کمتر ياصل
  .است يجيتدر

  

 
 مدل در يچرخش يها انيجر يساز هيشب - ۱۴ شکل

  متر يسانت ۳۰ يناگهان يشدگ تنگ
  

  
 مدل در يچرخش يها انيجر يساز هيشب - ۱۵ شکل

  متر يسانت ۳۰ يجيتدر يشدگ تنگ
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 لیتر بر ثانیه 20مدل فیزیکی دبی 
 لیتر بر ثانیه 20مدل عددي دبی 
 لیتر بر ثانیه 30مدل فیزیکی دبی 
 لیتر بر ثانیه 30مدل عددي دبی 
 لیتر بر ثانیه 40مدل فیزیکی دبی 
 لیتر بر ثانیه 40مدل عددي دبی 
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  يريگ هجينت
 راتييتغ و شستگي آب ،انيجر يالگو حاضر پژوهش در

 يشدگ تنگ سه در SSIIM مدل ةليوس به انيجر عمق
 يناگهان يشدگ تنگ و متر يسانت ۴۰ و ۳۰ ،۲۰ يجيتدر
 هيثان بر ليتر ۴۰ و ۳۰ ،۲۰ يها يدب با متر يسانت ۳۰
  :است ريز شرح به شده حاصل جينتا .شد يساز هيشب
 ۹۳۶/۰ ساتکليف -نش ضريب ميانگين يساز شبيه اين در
 به يساز هيشب داده نزديكي ةدهند نشان که آمد  دست به

 درصد بيشترين همچنين است آزمايشگاهي يها داده
 کمترين و ۶ شماره شيآزما دردرصد  ۲۰ مدل يخطا

 .شد محاسبه ۱ شماره آزمايش در درصد ۷۶/۴ خطا درصد
 مدل گفت توان يم يعدد و يآزمايشگاه نتايج ةمقايس با

 يالگو و مقدار تواند يم يخوب به SSIIM يعدد
 در را آب عمق تغييرات و انيجر يالگو ،شستگي آب

  کند. يبين پيش ها رودخانه يها کانال يشدگ تنگ
 روند مختلف يها يشدگ تنگ در شستگي آب يالگو

 يابتدا در همواره شستگي آب شروع و دندار يکساني
 در کهنيا دليل به اما ؛است ها وارهيد کنار در و يشدگ تنگ
 ليتبد يةزاو و بدنه با يمواز انيجر خطوط يجيتدر ليتبد
 و تالطم کاهش باعث ،شوند يم وارد يشدگ تنگ مقطع به
 در شستگي آب دوش يم باعث که شده يچرخش يها انيجر

 به ؛دشبا يناگهان حالت از کمتر يجيتدر يشدگ تنگ حالت
 در شستگي آب شد هداد نشان پژوهش نيا در که  يا گونه 

 ۵۰ ليتبد هيزاو با يمتر يسانت ۳۰ يشدگ تنگ حالت
 کاهش درصد ۴/۲۹ حدود يناگهان حالت به نسبت درجه
  .دارد
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