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  »يادداشت تحقيقاتي«
  هاي مركب با  تعيين منحني سنجه رسوب در رودخانه

  روش مقاطع پوش
 

 ۲ عبدالرضا ظهيري،*۱زاده  سيد علي ايوب
   دانشگاه تربيت مدرس،ي، دانشكده كشاورزي آبيها ه استاديار گروه ساز-۱

   دانشگاه تربيت مدرس،، دانشكده كشاورزيي تأسيسات آبياريا دانشجوي دكتر-۲
 

  ۱۴۱۵۵ ‐۴۸۳۸صندوق پستي  ، تهران*
ayyoub@modares.ac.ir 

  )۱۳۸۳اسفند : پذيرش مقاله، ۱۳۸۲مرداد :دريافت مقاله(
  

ها هنگام وقوع سيل، جريان از مقطع اصلي خارج شده و دشتهاي سيالبي را   از رودخانهياريدربس ‐چكيده
 كه بيش از دو دهه كند را ايجاد مياي   پيچيدههيدروليكيسازوكار ورود جريان در دشتهاي سيالبي . گيرد فرا مي

هاي  اگرچه بسياري از جنبه. استكرده معطوف  خود هالب را بين مسائل رودخانه و سي از محققياريتوجه بس
دارد، اما نسبت به مطالعات نياز تحقيق و مطالعه به مطالعات هيدروليك جريان آب در مقاطع مركب هنوز 

تاكنون مطالعات هيدروليك . اي داشته است اين مقاطع، پيشرفت قابل مالحظهان رسوب در يهيدروليك جر
به بررسي اين موضوع در فراواني است و نياز انجام شده  مقاطع آزمايشگاهي ، بر رويرسوب مقاطع مركب

موسوم به روش  ۱۳۸۲سال  درپيشنهادي مؤلفان  روش ،در اين مقاله. شود اي احساس مي  رودخانهيعيطبمقاطع 
 با استفاده از مدل دوبعدي يان آب در مقاطع مرکب رودخانه ايک جريدرولي هسازي شبيهن و ييکه درتبـ پوش 

 ي ا  بر مفهوم توان رودخانهيکه مبتنـ وايت  -رابطة انتقال رسوب آكرزـ و ه بود شد ارائه  نايت-شيونوتحليلي 
 سنجه رسوب استفاده يهايمنحنشكل  به يوبان رسي رفتار جريساز هيمنظور شبه بـ تلفيق شده و مدلي است 
شده  ميناب در ايستگاه برنطين استفاده ين روش در مقطع مركب رودخانه ي،  ايعنوان مطالعه مورده ب.  ديگرد

ج حاصل ينتا. شده است سنجه رسوب اين رودخانه براي مقاطع پوش بااليي و پاييني محاسبه يو منحنيها
ر حاصل يست که مقاد ا از آني رودخانه مذکور حاکيکيدرولي و هي رسوبيها هن روش براساس داديازکاربرد ا

ن ين روش درچني لذا کاربرد ا،گيري شده قرار دارند  شده در محدوده مقادير اندازهسازي شبيهاز منحنيهاي پوش 
د يتولاي بر استاندارد يعنوان روش هتواند ب يمدارد،  يرات قابل مالحظه مقطع هندسييتغكه  يهاي هرودخان
  . شودهي سنجه رسوب توصيهايمنحن

  
، هيدروليك دشتهاي سيالبي،  نايت-شيونوهيدروليك مقاطع مركب، روش مقاطع پوش، مدل دوبعدي : كليد واژگان

  .منحني سنجه رسوب
  

  مقدمه ‐۱
نقش وسيعي دارند، هايي كه دشتهاي سيالبي   رودخانه

 ورود با. كنند  ايفا ميمهمي در مهار و كنترل سيالب

و پخش شدن آن، رقوم وسيع دشتهاي به جريان سيالبي 
خسارتهاي اي يافته و از  سيالب كاهش قابل مالحظه

 ،عالوه بر اين، مقاطع مركب. شود سيل كاسته ميناشي از 
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 زاده، عبدالرضا ظهيري سيدعلي ايوب  …هاي مركب  تعيين منحني سنجه رسوب در رودخانه

  

۷۲  

با توجه به اهميت آنها، و  فراواني دارند هاي استفاده
مطالعات و تحقيقات فراواني در زمينة هيدروليك اين 

به همزمان با ورود جريان . انجام شده استمقاطع 
دشتهاي سيالبي، اصطكاكي بين جريان سريع مقطع اصلي 

مسئله اين و جريان كند دشتهاي سيالبي ايجاد شده و 
وجود آمدن تنش برشي در مرز تماس آنها  هبموجب 

 ياد ١ پديدة اثر متقابلعنوان بهاز اين پديده . شود مي
 كاهش قابل توجه سرعت ،هتنش برشي ايجاد شد. شود مي

 دبي ،و در نتيجهدنبال دارد  بهدر مقطع اصلي را جريان 
در . دهد جريان و دبي رسوب عبوري از آن را كاهش مي

 در مقايسه با ،روشهاي معمول، تنش برشي ايجاد شده
تنش برشي بستر ناچيز فرض شده و دبيهاي جريان در 

 تنش بدون توجه بهـ مقطع اصلي و دشتهاي سيالبي 
در . شوند جمع مييكديگر محاسبه و با ـ برشي بين آنها 

ن نشان داده كه اين روش، اكه تحقيقات محقق حالي
خطاي قابل توجهي در محاسبة دبي جريان در مقاطع 

طالعات زيادي انجام در اين زمينه م. كند ميايجاد مركب 
را براي تحليل و اصالح مختلفي ، روشهاي شده و محققان

اند كه   جريان در مقاطع مركب توسعه دادههيدروليك
و مدل دوبعدي تحليلي ] ۱[ ٢بعدي كوهيرنس روش يك

  ٣ نايت-شيونو
در روش كوهيرنس ابتدا دبي .  دارداعتبار بيشتري ]۳، ۲[

جريان از روش معمول تجزية قائم مقطع مركب محاسبه 
شده و سپس با تعريف ضرايب اصالحي، دبي محاسبه 

  نايت-شيونومدل دوبعدي . شود  مي، اصالحجريان شده
استوكس توسعه داده شده و -بر اساس معادالت ناوير

توزيع عرضي سرعت جريان و تنش برشي مرزي در 
  .كند مقاطع مركب را حل مي

      اگرچه در زمينة تحليل هيدروليك جريان در مقاطع
اثر تداخل اما  مركب، موفقيتهاي زيادي حاصل شده،

 صورت بهكه (صلي و دشتهاي سيالبي جريان بين مقطع ا
                                                  
1. Interaction Effect 
2. Coherence Method 
3. Shiono and Knight 

بر ) شود تنش برشي در مرز تماس آنها ظاهر مي
. استشده هيدروليك رسوب مقاطع مركب كمتر مطالعه 

 در به شكل بار بستربه اهميت انتقال رسوبات با توجه 
ها بويژه در شرايط سيالبي، مطالعة هيدروليك   رودخانه

در . رسد مينظر  هضروري ببسيار رسوب مقاطع مركب 
بعدي   با استفاده از مدل يك٤اين زمينه اولين بار آكرز

 ،٥وايت -كوهيرنس و تلفيق آن با رابطة رسوبي آكرز
 طور به ، تئوري نشان داد كه پديدة اثر متقابلصورت به

قابل توجهي ميزان حمل رسوب بستر در مقاطع مركب را 
اي  اين مطالعه در مقطع رودخانه. ]۴[دهد  كاهش مي

فرضي متقارن با مشخصات هندسي عمق و عرض مقطع 
 متر و عرض دشتهاي ۱۵ و ۵/۱برابر اصلي بترتيب 

تفاوت اين مقطع با مقاطع . متر انجام شد۲۰سيالبي 
به  در افقي بودن بستر سيالبي است كه ،اي  نه  رودخا

افزايش بسيار ناگهاني پيرامون خيس شده در رقوم باالتر 
ضرايب زبري مقطع اصلي . واهد شدخمنجر از رقوم لبريز 

 انتخاب ۰۶/۰ و ۰۳/۰برابر و دشتهاي سيالبي بترتيب 
اي  بندي ماسه  آكرز در اين بررسي از دو نوع دانه. ه بودشد

 ميليمتر براي مصالح ۳۰ و ۲۵/۰و شني بترتيب با قطر 
 نيز ۰۰۳/۰ و ۰۰۰۳/۰شيب طولي . بستر استفاده كرد

. اي و شني استفاده شد   ماسهبترتيب براي رودخانة با بستر
اشل  - نتايج محاسبات منحنيهاي دبي رسوب۱در شكل 

حالت  حاصل از دو روش معمول و كوهيرنس و براي دو
مالحظه . اي و شني نشان داده شده است بستر ماسه

شود كه در روش معمول با افزايش عمق جريان، دبي  مي
ر روش كه د يابد در حالي رسوب نيز بتدريج افزايش مي

كوهيرنس، به محض اينكه جريان وارد دشتهاي سيالبي 
شود، كاهش ناگهاني در دبي رسوب مقطع ايجاد  مي
  .استبيشتر مشهود له در بستر شني أشود كه اين مس مي

                                                  
4. Ackers  
5. Ackers and White 
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 ١٣٨٤ يزي پا/ يكمشمارة بيست و  فني و مهندسي مدرس

  

۷۳  
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اشل رودخانة فرضي  -هاي دبي رسوب  مقايسة منحني  ۱شكل

  } ۶{اي و شني  هاي با بستر ماسه آكرز در رودخانه
  

به است كه وقتي جريان آن ن كاهش ناگهاني دليل اي
 دبي جريان، سرعت و تنش ،شود ميوارد دشتهاي سيالبي 

 فرايندعلت افت انرژي ناشي از  هبـ برشي مقطع اصلي 
انتقال ممنتوم كه سبب ايجاد جريانهاي ورتكس با محور 
قائم و درامتدادفصل  مشترك  مقطع اصلي و دشتهاي 

 كاهش  ـ]۵[  اين دوجريان شدهسيالبي و اثر متقابل بين
يافته و به تبع آن، از ظرفيت حمل رسوب مقطع اصلي نيز 

با افزايش عمق جريان، دبي رسوبي پس از . شود كاسته مي
. يابد  افزايش مي، بار ديگراينكه به يك مقدار حداقل رسيد

حدي  هاصطكاك ايجاد شده در مقطع مركب با بستر شني ب
 به ، آمده از روش كوهيرنستدس بهاست كه دبي رسوبي 

نصف  تا يك سوم دبي رسوبي حاصل از روش معمول 
است كه دبي آن نكتة مهم ديگر . كاهش يافته است

هاي كم ، حتي از دبي رسوب عمقرسوبي در رقوم سيالبي
بديهي بنابراين . جريان در مقطع اصلي نيز كمتر است

ها  كه در هرگونه تحليل جريان سيالبي در رودخانهاست 
سازي هيدروليك و هيدروليك رسوب  شبيهمانند (

 پديدة اثر ،)اي جريانات سيالبي در مدلهاي رودخانه
در . ]۴[متقابل و تداخل جريان بايد درنظرگرفته شود

شكل منحنيهاي سنجه رسوب ارائه  بهنتايج اين  ۲شكل 
  . است شده
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دبي رسوب رودخانة -هاي دبي آب مقايسة منحني ۲شكل 

  }۶{اي و شني  هاي با بستر ماسه كرز در رودخانهفرضي آ
  

تأثير تداخل جريان بر ظرفيت حمل رسوب در مقاطع     
فلوم آزمايشگاهي با  استفاده از با) فرضية آكرز(مركب 

 شد مطالعه ۱۹۹۷زاده درسال   ب توسط ايوبمقطع مرك
متر ميلي ۳۵d=۸۰۲/۰در اين مطالعه رسوباتي با . ]۶[

نتيجة اين مطالعة آزمايشگاهي در  .انتخاب شده است
 كه اگرچه درشود   مالحظه مي.  ارائه شده است۳شكل 

 تئوري مطرح شده صورت بهكه ـ ، فرضية آكرز اين تحقيق
اختالف دو روش معمول و كوهيرنس اما  تأييد شده  ـبود

ورد دبي رسوبي مقطع مركب، كمتر از نتايج تئوري ادر بر
  . استآكرز

هاي طبيعي بويژه  اينكه جريان در رودخانه    با توجه به 
ر بوده و اي خاصي برخوردا  در شرايط سيالبي، از پيچيده

  هيدروليكي جريان آبفرايندگي عوامل بسياري در پيچيد
 نقش دارند، لذا نحوه مطالعه و ارزيابي ظرفيت و رسوب
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 زاده، عبدالرضا ظهيري سيدعلي ايوب  …هاي مركب  تعيين منحني سنجه رسوب در رودخانه

  

۷۴  

نظر  ازاي با مقطع مركب،  چنين رودخانهحمل رسوب در 
 .حائز اهميت باشدتواند  مهندسي مي
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دست آمده از مدل  رسوب به - منحنيهاي دبي ۳شكل 

گيري   كوهيرنس و روش معمول به همراه با نتايج اندازه
  .]۶[آزمايشگاهي

  

  بررسيهاي اوليه مقاطع هندسي و رسوبي رودخانة ميناب 
 عنوان بهـ در ايستگاه برنطين نشان داد كه اين رودخانه 

هاي   هاي كشور كه داده  يكي از معدود رودخانه
 جهت اين مطالعه مناسبدارد ـ براي گيري مناسبي   اندازه
در اين تحقيق، از تلفيق مدل هيدروليكي دوبعدي . است
سازي   براي شبيه وايت-آكرز و رابطة رسوبي نايت -شيونو

. استمنحني سنجه رسوب اين رودخانه استفاده شده 
هيرنس و دوبعدي بعدي كو مباني هيدروليكي مدلهاي يك

  . ارائه شده است۴ و ۳شيونو نايت در بخشهاي 
  
ــوبي   ‐۲ ــدروليكي و رسـ ــصات هيـ  مشخـ

  رودخانة ميناب
است هاي استان هرمزگان  رودخانة ميناب يكي از رودخانه

هم پيوستن دو رودخانة رودان و جغين تشكيل ه كه از ب
تا سد ميناب (آبريز اين رودخانه حوضة وسعت . شود مي

.  است كيلومتر مربع۹۸۰۰) ن دست رودخانهدر پايي
ايستگاه  مهمترين ايستگاه هيدرومتري اين رودخانه،

 كيلومتري باالدست سد ۴۰كه در حدود است برنطين 
آبدهي متوسط رودخانة ميناب . دارداستقالل ميناب قرار 

.  مترمكعب بر ثانيه است۵/۱۱در ايستگاه برنطين حدود 

  نشان داده شده است۴كل موقعيت رودخانه ميناب در ش
در  رودخانة مينابدليل وقوع سيالبهاي متعدد، ه ب. ]۷[

  . دارد تغييرات عرضي قابل توجهي،ايستگاه برنطين
  

  
موقعيت رودخانه ميناب، ايستگاه برنطين و سد   ۴شكل 

  استقالل ميناب 
 

در طول سه فقط تغييرات عمق جريان در ايستگاه برنطين 
نسبت به حداكثر عمق (رسد   مينيز ر مت۵/۱سال، حتي به 
مقاطع عرضي برداشت شده  . ) متر۵/۴آب حدود 

 برنطين تحت جريانهاي عادي  رودخانة ميناب در ايستگاه
 ۵ در شكل ۱۳۷۴ -۷۶و سيالبي در فاصله زماني سالهاي 

محدودة مقادير عمق جريان و . ]۱۳ [ است نشان داده شده
  برابر بترتيب عرض فوقاني سطح آب در اين مقاطع 

تغييرات قابل نشانگر  متر بوده كه ۴۵-۱۷۰ و ۴/۰ -۴/۴
وقوع سيالبهاي براثر مالحظة شكل مقطع رودخانة ميناب 

  .  استمتعدد
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رودخانة ميناب در از مقاطع عرضي برداشت شده  ۵شكل 

مقاطع پوش باال و با همراه ) ۷۴-۷۶سالهاي  (ايستگاه برنطين
   ] ۱۳ [پايين
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 ١٣٨٤ يزي پا/ يكمشمارة بيست و  فني و مهندسي مدرس

  

۷۵  

بندي مصالح بستر رودخانة ميناب در   تي از دانهاطالعا    
گيريهاي فراواني   اما اندازه،ايستگاه برنطين در دست نيست

بندي مصالح بستر اين رودخانه در باالدست سد  از دانه
  در اين مقاله از منحني. استدر دست استقالل ميناب 

كمترين   كه ـ ترين نقطه سد بندي مربوط به باالدست دانه
  منحني عنوان بهـ ه را با ايستگاه برنطين دارد فاصل
   ]۸[ بندي ايستگاه برنطين استفاده شده است دانه

اي با   مصالح بستر رودخانه از نوع ماسه). ۶شكل (
۲/۰=۳۵dميليمتر است .  
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  ]۸[بندي مصالح بستر رودخانة ميناب  منحني دانه  ۶شكل 

  
بـرنطين  منحني سنجه رسوب رودخانة ميناب در ايـستگاه         

هـاي     اين منحنـي از داده    .  نشان داده شده است    ۷در شكل   
 دبي رسوب معلق اين رودخانه      -گيري شدة دبي آب     اندازه

بار  معلق را    % ۲۰با در نظر گرفتن اينكه بار بستر حدود         ـ  
  اگرچـه رونـد ايـن    . محاسبه شده اسـت ـ دهد    تشكيل مي

  

QS= 3194.9 Q0.2701

QS= 0.6481 Q4.0276
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ب در  دبي كل رسوب رودخانة مينا-نتايج دبي  ۷شكل 

  ايستگاه برنطين

دبي افزايش منحني بيان كننده افزايش انتقال رسوب با 
 ۸ ليكن تغيير شيب در دبي جريان حدود ،جريان است

رسد   بنظر ميشودو  مترمكعب بر ثانيه بوضوح مالحظه مي
مقطع مركب اين شكل حداقل بخشي از آن ناشي از تأثير 

  .شدرودخانه بر شرايط هيدروليكي و رسوبي آن با
   
   مدل يك بعدي كوهيرنس‐۳

 از مهمتـرين روشـهاي تجزيـة مقطـع مركـب روش             يكي
كـه توسـط   اسـت   (Coherence Method)كـوهيرنس 

ايـن روش  .   ارائـه شـده  ۱۹۹۱در سال (Ackers) آكرز 
معرفي شـده   عنوان كوهيرنس   با  برمفهومي است كه     مبتني
 بـه   ،اثر متقابل بين مقطـع اصـلي و دشـت سـيالبي           . است

. داردبـستگي    جريان در هر يك از ايـن دو مقطـع            شرايط
هم نزديك باشند، اثـر     ه  اگر سرعتها و اعماق جريان آب ب      

متفـاوت باشـند انتظـار      بسيار  متقابل كم خواهد بود و اگر       
ميـزان تـشابه جريـان در       . اثر متقابل، شديد باشد   داريم كه   

معياري بـه نـام كـوهيرنس مقطـع بيـان           با   ،مناطق مختلف 
كوهيرنس مقطع عبارت است از نـسبت       . (COH)شود    مي

دبــي جريــان در حالــت درنظــر گــرفتن مقطــع واحــد و  
 جداگانـه و    طـور   بـه ي كه   ي مجموع دبيهاي جز   ريكپارچه ب 

.  اســت   آمــدهدســت بــهبــدون درنظرگــرفتن اثــر متقابــل 
ايــسباخ بــراي بيــان  معادلــه دارســي واز درصــورتي كــه 

ــود   ــتفاده شـ ــان اسـ ــت جريـ ــرار داد ،مقاومـ ــا قـ ن  بـ
cAANA FF=∗  ،cPPNP FF=∗  ،HhHH )( و ∗=−

CF fff ي سـيالبي در    هـا   ه  تعـداد پهنـ     NFكه  ـ   ∗=
  :  ـ داريممقاطع مركب است

( ) ( ) ( )[ ]
( )∗∗∗∗

∗∗∗∗

+

+++
=

PfAA

PfAA

1

111
COH         )۱(  

  :  داريمودرصورت استفاده از رابطة مانينگ

( ) ( )
3235

3123423

1

11
//

///

∗∗∗

∗∗∗∗

+

++
=

PnA

AnPA
COH  

)۲(  
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 زاده، عبدالرضا ظهيري سيدعلي ايوب  …هاي مركب  تعيين منحني سنجه رسوب در رودخانه

  

۷۶  

ابتدا دبي جريان از روش معمول محاسبه در اين روش 
شده و سپس با توجه به وجود چهار منطقة متفاوت 

كمك  هجريان، چهار دبي اصالح شده محاسبه و سپس ب
دبي . شود  ميشرايط منطقي، دبي مناسب جريان مشخص
  :اصالح شده در چهار منطقة جريان عبارتند از

   : ۱منطقة 
  : ست از اارتدر اين منطقه، روابط پيشنهادي عب

FCF ffHQ ∗−=∗ 0.12  
∗++−=∗ HGWBQ CC 395.024.12  

⎩
⎨
⎧

<+=

>+=

0.117.042.10

0.117.042.10

CCFC

CCF

sffsG

sffG  

 )۳(  
( )( ) ARF221 ×−+−= ∗∗ hHVVQNQQQ FCFFCBR

 
 دبي كل QB، ۱ دبي جريان در ناحية QR1در اين روابط 

 مقدار دبي Q∗2جريان محاسبه شده از روش معمول، 

 بترتيب سرعت FV وCVي، يكاهشي در مقاطع جز
 Hجريان در مقاطع اصلي و سيالبي از روش معمول، 

نسبت ضريب  ARF عمق لبريز و hعمق كل جريان، 
 -  بترتيب ضرايب اصطكاك دارسيfF و   fCشكل، 

  نيم عرض فوقاني  Bويسباخ در مقاطع اصلي و سيالبي،
  G  نيم عرض مقطع اصلي در رقوم لبريز،wCسطح آب، 

 sCعمق نسبي و   H∗ ،۱پارامتر تخمين جريان در منطقة 
  . شيب جانبي مقطع اصلي است

   :۲منطقة 
جاي عمق واقعي جريان از عمق اصالح  هدر اين منطقه، ب

Hشده     :شود  استفاده مي′
( )shifthhHH −=′  

  : يدآ  ميدست به از رابطة زير shiftكه 

⎩
⎨
⎧

<++−=

≥+=

106.005.001.0shift

105.005.0shift

CCF

CF

sSN

sN  

  : نتيجه داريمو در 
22 DISADF×= BR QQ                                   )۴(  

  دبي كل QB دبي اصالح شده در منطقة دو، QR2كه 
 ضريب اصالحي  DISADF2جريان از روش معمول و 

  . استمنطقة دو
  : ۳منطقة 

  : در اين منطقه داريم
COH667.0567.1DISADF3 −=  

33 DISADF×= BR QQ                                   )۵(  
  بترتيب دبي اصالحي و  DISADF3 و QR3كه 

  . استضريب اصالح دبي منطقة سه
  

  : ۴منطقة 
 زيـر تعريـف     صـورت   بـه در اين منطقه ضريب اصـالحي       

  :شود مي
DISADF4 = COH 

44 DISADF×= BR QQ                                   )۶(  
  بترتيب دبي اصالحي و  DISADF3 و QR4كه 

  . استضريب اصالح دبي منطقة چهار
  

  : انتخاب مناطق
ــس  ــراي   نآاز پـ ــه بـ ــاطق كـ ــان، دبيمنـ ــايجريـ  هـ

1234 ,,, RRRR QQQQ  آمد، براي انتخاب منطقـة      دست  به 
مناسب جريان و در نتيجه دبي جريان در مقطع، از روابـط            

   :شود  منطقي زير استفاده مي
21  اگر RR QQ 1RQQ  آنگاه  < =  
21  اگر RR QQ 32و > RR QQ 2RQQ  آنگاه  ≥ =  
21  اگر RR QQ 32و  > RR QQ 43 و < RR QQ ≥  

3RQQ  آنگاه = 
43  اگر باالخرهو  RR QQ 4RQQ آنگاه   > =  
  
    نايت‐شيونو مدل دوبعدي ‐۴

استوكس، -شيونو و نايت با استفاده از معادالت ناوير
براي محاسبة توزيع عرضي سرعت متوسط در را اي  رابطه
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 ١٣٨٤ يزي پا/ يكمشمارة بيست و  فني و مهندسي مدرس

  

۷۷  

عمق و تنش برشي مرزي در مقاطع ساده و مركب با مسير 
ندگار ارائه مستقيم و در شرايط جريان يكنواخت و ما

  :]۲[اند داده

)۷(               
0

8

11
8

2/1
2

2
2

0

=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

++−

y
u

ufH
y

s
ufSHg

d
d

d

∂
∂λρ

∂
∂

ρρ
  

 عمق كل H  شتاب ثقل، g  جرم حجمي آب، ρكه 
ضريب   f شيب طولي كانال، S0جريان در مقطع اصلي، 

  سرعت متوسط در عمق ud ويسباخ، -اصطكاك دارسي
 s، )ميانگين عمقي سرعت جريان از بستر تا تراز آب(

 ضريب λطع اصلي يا دشتهاي سيالبي، شيب جانبي مق
 جهت عرضي كانال yبعد لزجت جريان متالطم و   بي

 صرفنظر شده ١در معادلة فوق از اثر جريانات ثانويه. است
اين اثر در مقاطع مركب غير عريض، انحنادار و . است

 گرفته شود نظر دربايد غيرهمگن قابل مالحظه بوده و 
توان  اي مي يم رودخانهدر مقاطع مركب مستق. ] ۱۰، ۹[

ازآن صرفنظر كرد و اثر آن را در واسنجي پارامترهاي 
در  ضمني صورت به λ  وfمانند ديگرجريان توربوالنت 

، )۷ (راي حل تحليلي معادلة ديفرانسيل ب.]۱۱[نظر گرفت
مناطق با (به چند منطقة مجزا را ابتدا بايد مقطع مركب 

اين كار در .  كنيميمتقس) عمق ثابت و مناطق با عمق متغير
 نمونه براي مقطع مركب منظم متقارن عنوان به ۸شكل 

  . نشان داده شده است
 

  
  ري با عمق ثابت و متغيم مقطع مرکب به مناطقيتقس  ۸ شكل

  
براي محاسبة توزيع عرضي سرعت در هر يك از مناطق 

                                                  
1 . Secondary Flow 

  :]۲[جريان، حل تحليلي زير ارائه شده است
  ):۸ در شكل ۴و۲ق مناط(براي نواحي با عمق ثابت 

)۸ (        
2/1

0
21

8
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++= −

f
HgSeAeAu yy

d
γγ  

 
  ):۸ در شكل ۳و۱مناطق (براي نواحي با عمق متغير

)۹    (            [ ] 2/1
43

21 YYAYAud ωαα ++= −  
كمك شرايط مرزي ه  مجهول معادله بوده و بAكه 

  : در معادالت فوق داريم. آيد مي دست بهمناسب 

                                 
H

f 1
8

2 4/12/1

⎟
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⎜
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 عمق جريان در نواحي با شيب جانبي Y) ۹(در رابطه 
  .است

  
  وايت  ‐ رابطة انتقال رسوب آكرز‐۵

اي را براي  آكرز و وايت با استفاده از تحليل ابعادي، رابطه
بار + بار بستر (كل حمل رسوب محاسبة مستقيم ظرفيت 

اي درواحد سطح  بر مبناي مفهوم توان رودخانه) معلق
در اين رابطه، دبي كل رسوبات به . اند ارائه كرده

. گيري جريان ارتباط داده شده است مشخصات قابل اندازه
 زير تعريف صورت به ٢پارامتر حركت رسوبات

  :]۱۲[شود  مي

)۱۱(               n

sn
gr

dDLog
V

gdUF

−

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

×⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −=

1

2/1

*

)/(32

)1(

α

γ
γ

     

U* ،سرعت برشي V،سرعت متوسط جريان n  عدد 

                                                  
2 . Mobility Number 
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 زاده، عبدالرضا ظهيري سيدعلي ايوب  …هاي مركب  تعيين منحني سنجه رسوب در رودخانه

  

۷۸  

 ضريب معادلة جريان αانتقال بر اساس اندازه رسوبات، 
 عمق D اندازة قطر متوسط رسوبات، d، )۱۰برابر(متالطم 

  . است بترتيب وزن مخصوص رسوبات و آبγ و γsآب، 
  :     ]۱۲[شود  بيان ميچنينبعد رسوبات   بيقطر 

)۱۲      (              
3/1

2

)1)/((
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

=
υ
γγ s

gr
g

dd  

  . لزجت سينماتيكي آب استυكه 
  :]۱۲[شود  تعريف ميچنين انتقال رسوبات بعد  بيتابع 

)۱۳      (                     
n

s
gr V

U
d

XDG ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∗

)( γγ
  

بعد حمل   بيتابع .  است غلظت وزني رسوباتXكه 
  :توان نوشت  نيز ميچنين رسوب را 

)۱۴        (                         mgr
gr A

F
CG )( 1−= 

 توسط آكرز و وايت در آزمايشگاه n و A ، C ،mمقادير 
 ميليمتر و عدد فرود ۰۴/۰و براي ذرات رسوب بزرگتر از 

  : ]۱۲[ستا    آمدهدست بهچنين  ۸/۰كمتر از 
   :dgr <۱ >۶۰براي ناحية انتقالي 

n= 1.00 -0.56 Log dgr ;  
A= 0.23dgr -1/2 + 0.14 ; 
m = 6.83dgr-1 +1.67 ; )١۵      (                       
Log C = 2.79 Log dgr -0.98 (Log dgr)2 -3.46 

 
   :dgr <۶٠دانه،   براي رسوبات درشت

n=0.00; A=0.17; m=1.78; C = 0.025 )١۶(     
 
   روش تحقيق‐۶

شد، روشهاي آورده براساس آنچه در بخشهاي قبل 
 تحليل هيدروليك مقاطع مركب ارائه شده مختلفي براي

اين روشها براي مقاطع مركب، منظم و پايدار . است
اي چنين  مقاطع مركب رودخانه.  استتوسعه داده شده

 تغييرات ،و ممكن است در طول زمانندارند وضعيتي 
در اين حالت، . ايجاد شودزيادي در مقطع عرضي 

 ،نيماني معيك مقطع عرضي در مقطع زفقط درنظرگرفتن 
 نمايندة كلية مقاطع عرضي رودخانه درفاصله عنوان به

اين وضعيت . رسد نظر نمي به منطقي ،زماني موردمطالعه
در رودخانة ميناب در ايستگاه برنطين بخوبي قابل 

براي بررسي هيدروليك جريان ). ۵شكل (مشاهده است 
را زاده و ظهيري روشي جديد  هايي، ايوب چنين رودخانه

 توسعه داده و از آن درتوليد ١نوان روش مقاطع پوشعبا 
رودخانه ميناب استفاده براي اشل   -منحنيهاي دبي

  . ]۱۲[اند كرده
منظور تحليل هيدروليك رسوب اين ه در اين تحقيق، ب    

هاي رسوب سنجه، ابتدا با استخراج منحنيرودخانه و 
توجه به مقاطع عرضي برداشت شده در دورة زماني مورد 

.  شدطالعه، مقاطع پوش باال و پايين رودخانه مشخصم
سپس با .  است نشان داده شده۴اين مقاطع در شكل 

گيري توزيع عرضي سرعت  هاي اندازه استفاده از داده
متوسط در عمق در چند رقوم سيالبي و مشخصات 
هندسي رودخانه در شرايط سيالب مورد نظر، توزيع 

وزيع ضرايب اصطكاك ضريب زبري مانينگ و به تبع آن ت
كمك حل تحليلي ه ويسباخ در عرض رودخانه ب-دارسي

  . شدواسنجي) ۱۹۸۸( نايت-شيونومدل دوبعدي 
-اي از توزيع عرضي ضريب مقاومت دارسي     نمونه

وايسباخ در رودخانة ميناب با استفاده از واسنجي مدل 
سيالب ( متر ۸۲/۳ در رقوم سيالبي  نايت-شيونوتحليلي 
در شكل )  مترمكعب بر ثانيه۱۲۰۰ با دبي۲۳/۱۲/۷۴مورخ 

  .  نشان داده شده است۹

0
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ويسباخ  -توزيع عرضي ضريب اصطكاك دارسي  ۹ شكل
 متر در ۶/۲حاصل از واسنجي مدل دوبعدي در رقوم سيالبي 

  رودخانة ميناب
                                                  
1. Envelope Sections Method 
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 ١٣٨٤ يزي پا/ يكمشمارة بيست و  فني و مهندسي مدرس

  

۷۹  

شود كه در بخش وسيعي از عرض  مشاهده مي    
جانبي، شيبهاي در قسمتهاي مربوط به  بجز ،رودخانه

اين نتيجه با نتايج . است تقريباً ثابت ضريب اصطكاك
در شكل . ]۱۴[تحقيقات شيونو و نايت نيزمطابقت دارد

 توزيع عرضي سرعت حاصل از واسنجي مدل در ۱۰
هاي مشاهداتي ارائه  دادهبا جريان سيالبي مذكور همراه 

  . شده است
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توزيع عرضي سرعت جريان حاصل از واسنجي   ۱۰ شكل

هاي   متر همراه با داده۸۲/۳دل دوبعدي در رقوم سيالبي م
  مشاهده شده در رودخانة ميناب

  
 انجام شده وواقعي براي چند سيالب بايد مراحل فوق 

از اين سيالبها يك توزيع ضرايب اصطكاك براي هر 
ضريب پس از واسنجي توزيع عرضي . واسنجي شود

وزيع هر سيالب ، محاسبات مربوط به تبراي  اصطكاك
عرضي ميانگين عمقي سرعت جريان با استفاده از مدل 
هيدروليكي دوبعدي در مقاطع پوش باال و پايين انجام 

 آمده دست بهشده و از انتگرالگيري عرضي توزيع سرعت 
. شود مي هر عمق جريان، دبي كلي جريان محاسبه يبه ازا

 -دبيبا تكرار اين مرحله براي عمقهاي مختلف، منحني 
دخانه براي مقاطع پوش باال و پايين در شرايط  رواشل

اين در . شود  ميجريانهاي عادي و سيالبي استخراج
 براي واسنجي مدل تحقيق از چهار سيالب مشاهده شده

.  رياضي دوبعدي در رودخانة ميناب استفاده شده است
هاي توان با مقايسة منحني سنجي را ميبهترين نتيجة وا

ه هاي مشاهد  و پايين با داده مقاطع پوش باال اشل-دبي
كه بيشترين انطباق  يطور به تعيين كرد  اشل-دبي شده

در اين رودخانه .  شودبين نتايج مدل و مشاهدات ايجاد
 متر ۳۵۶متر و دبي۶/۲با رقوم (يكي از شرايط سيالبي 

 شرايط بهينه انتخاب شده عنوان به) مكعب برثانيه
مقادير با مراه  بهينه ه اشل-دبيمنحنيهاي . ]۸[است
.  نشان داده شده است۱۱گيري شده در شكل  اندازه

 ، اشل-دبيگيري شده  اندازههاي  دادهكه شود  مشاهده مي
 در محدودة منحنيهاي پوش باال و پايين قرار كامالً
  .اند گرفته
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اشل بهينة مقاطع پوش باال و پايين  -منحنيهاي دبي ۱۱شكل 

ي در رودخانة ميناب در ايستگاه گير هاي اندازه همراه با داده
  برنطين

  
توزيع از پس از تعيين شرايط بهينة واسنجي، با استفاده     

وايسباخ در اين شرايط و  -ضرايب اصطكاك دارسي
 هر عمق جريان  مقاطع پوش باال و پايين، به ازايهندسة
 توزيع عرضي سرعت را از حل تحليلي مدل ،دلخواه
مقادير . محاسبه كردتوان  مي  در مقاطع پوش نايت-شيونو

 آمده از مدل دوبعدي، در رابطة انتقال دست بهسرعت 
وارد شده و توزيع )  وايت-آكرزدراينجارابطه (رسوب 

عرضي دبي كل رسوب به ازاء عمقهاي مختلف جريان 
 از توزيع عرضي اي  نمونه۱۲در شكل . شود  ميمحاسبه
مق جريان  ع رسوب در رودخانة ميناب و به ازايدبي كل

  . متر نشان داده شده است۸/۲
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توزيع عرضي دبي رسوبي حاصل از حل تحليلي  ۱۲شكل 

   متر۸/۲ در رقوم  وايت-آكرزمدل دوبعدي و رابطة رسوبي 
  

 با انتگرالگيري از توزيع عرضي دبي رسوبي، دبي كل 
 بدين ترتيب به ازاي. آيد  ميدست بهرسوب رودخانه 

ي جريان آب و دبي جريان ترازهاي مختلف سطح آب، دب
با اين روش، منحني سنجه . شود ميرسوب محاسبه 

رسوب رودخانه براي دو مقطع پوش باال و پايين 
 نتايج محاسبات منحني ۱۳شكل در . شود استخراج مي

 براي دو ،سنجه رسوب رودخانه ميناب در ايستگاه برنطين
شده گيري  مقادير اندازهبا مقطع پوش باال و پايين همراه 

گرچه بخش عمده ا. در مقياس لگاريتمي ارائه شده است
  و در مقاطع انجام شده انتقال رسوب بستر در مقطع اصلي 

  

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

1 10 100 1000 10000
Discharge(m3/s)

Se
di

m
en

t D
is

ch
ar

ge
 ( t

on
/ d

ay
)

Data
Model

  
رسوب مقاطع پوش باال و پايين  -منحنيهاي دبي ۱۳شكل 

گيري شده در رودخانة ميناب در ايستگاه   همراه با مقادير اندازه
  برنطين

  

، اما در اين دهد روي مينشيني رسوبات  سيالبي معموالً ته
مطالعه از توزيع عرضي سرعت و جريان انتقال رسوبي در 
سرتاسر مقطع عرضي براي محاسبات حمل رسوب بستر 

  . استفاده شده است
  
   تحليل نتايج‐۷

 پوش باال و پايين نشان داده شده درشكل بسيار هايمنحني
مشاهده هاي   بين داده،نزديك بوده و هر دوبه يكديگر 

همچنين در . اند هاي سنجه رسوب قرار گرفته منحنيشدة
، ميزان ) مترمكعب بر ثانيه۱۰كمتر از(جريان كم دبيهاي 

از بيشتر  بسيار ،دبي رسوب حاصل از مدل رياضي
خطاي مدل رياضي ليكن . استگيري شده  هاي اندازه داده

 متر مكعب بر ثانيه بسيار كمتر از ۱۰در دبيهاي بيش از
هاي  نكتة قابل توجه آن است كه داده. حالت فوق است
نيز بويژه در ) ۷شكل (دبي كل رسوب مشاهده شده از 

.   دهد دبيهاي كم جريان پراكندگي بسيار زيادي رانشان مي
 مترمكعب بر ثانيه، ۴۰مثال در دبي جريان حدود براي 

  گيري شده در محدودة  ميزان دبي رسوب اندازه
ppm ۴۵۰۰۰-۱۰۰۰  دة تغييرات بسيار دهن كه نشاناست

نكتة مهم ديگر آن .  است) برابر۱-۴۵(اي  قابل مالحظه
 رودخانة  اشل-دبيگيري  اندازههاي  است كه بخالف داده

 مقاطع  اشل-دبيكه كامالً در بين منحنيهاي ـ ميناب 
ـ براي اند  قرار گرفته) ۱۱شكل(پوش باال و پايين 

 ديده هاي رسوب سنجه اين رودخانه چنين وضعيتي داده
 ،ها  هيدروليك جريان در رودخانه،ديگربيان  به. شود نمي

كه  يطور بهست  ااغلب تابع هندسة مقاطع عرضي آنها
كه در   آورد در حاليدست بهتوان  نتايج نسبتاً دقيقي را مي
در .  اين وضعيت صادق نيست،مورد هيدروليك رسوب

ي اين شرايط، عالوه بر هندسة مقطع رودخانه، عوامل زياد
تغييرات زماني خصوصيات مصالح تشكيل دهندة مانند 

  وبندي  شكل منحني دانه)اندازه و شكل ذرات(رسوبات 
بنابراين روش جديد .  استنيز تأثيرگذار وزن مخصوص

بر تعيين خصوصيات هندسي مقاطع فقط مقاطع پوش كه 
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۸۱  

مبتني ها در شرايط تغييرات عرضي شديد  عرضي رودخانه
 دقت كمتري نسبت ،يدروليك رسوبدر ارزيابي هاست، 

براي . داردها  به ارزيابي هيدروليك جريان رودخانه
كه ارزيابي دقيقتر نتايج هيدروليك رسوب رودخانة ميناب 

مدل (است رسوب -حاصل از مدل تلفيقي هيدروليك
، از ) وايت-آكرز و رابطة رسوبي  نايت-شيونودوبعدي 

 مقطع پوش نسبت مقادير محاسباتي دبي رسوبي در دو
  : شدباال و پايين به دبي رسوب مشاهداتي استفاده

)۱۷                                   (              
O

C

X
X

e =  
 بترتيب مقادير محاسباتي و O و C يزيرنويسها

اين نسبت ابتدا براي تمام . دهند گيري را نشان مي اندازه
. بندي شده است روه دستهنتايج محاسبه و سپس در چند گ

نتايج حاصل از اين محاسبات براي هر دو مقطع پوش باال 
 . است  نشان داده شده۱۴ايين در شكل و پ
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نسبت مقادير محاسباتي دبي رسوب به مقادير  ۱۴شكل 

مشاهداتي براي مقاطع پوش باال و پايين رودخانة ميناب در 
  ايستگاه برنطين

۱  
-1نتايج در محدودة از % ۸۰شود كه حدود  مشاهده مي

8
1 

  . دارند ۸باقيمانده نسبتي بزرگتر از % ۲۰قرار داشته و
 اين نتايج به تفكيك براي دبيهاي جريان ۱۵در شكل     

 مترمكعب بر ثانيه نيز ارائه شده ۱۰بزرگتر و كوچكتر از 
 ۱۰شود كه براي دبيهاي بزرگتر از  مشاهده مي. ستا

-1نتايج در محدودة از % ۹۸ بيش از ، بر ثانيهمترمكعب
8
1 

 مترمكعب بر ثانيه ۱۰قرار دارندو براي دبيهاي كمتر از 
ضمنا اين نتايج براي . كاهش يافته است% ۵۱اين مقدار به 

هر دو مقطع پوش باال و پايين مشابه بوده و در اين شكل 
  .ستفقط نتايج مقطع پوش باالارائه شده ا
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نسبت مقادير محاسباتي دبي رسوب به مقادير  ۱۵شكل 
 ۱۰ به تفكيك براي دبيهاي كمتر و بيشتر از ه شدهمشاهد

  مترمكعب بر ثانيه 
  
  گيري   نتيجه‐۸
بعدي    با استفاده از روش مقاطع پوش و تلفيق مدل دو-۱

،  وايت-آكرز با رابطة رسوبي  نايت-شيونوتحليلي 
خانة ميناب در ايستگاه برنطين منحني سنجه رسوب رود

ي نظيرحاصل از اندازه گيري ها هاستخراج و با داد
هاي محاسباتي در اگرچه منحني.  شدصحرائي مقايسه

 اما نتايج مدل ، قرار دارنده شدهمحدودة مقادير مشاهد
مترمكعب برثانيه  ۱۰ تلفيقي در دبيهاي جريان بزرگتر از

در محدودة . ارند دنسبت به دبيهاي كمتر، دقت بيشتري
گيري دبي رسوبي نيز  دبيهاي كم، حتي مقادير اندازه

  . پراكندگي بسيار زيادي رانشان مي دهد
كنندة كاهش قابل مالحظة توصيف  فرضية آكرز كه -۲

از رقوم لبريز پس دبي رسوبي در مقاطع مركب بالفاصله 
 تا حدودي در منحني سنجه رسوب مبتني بر است،
يري شده رودخانة ميناب قابل مشاهده ي اندازه گها هداد

 ، در قبل و بعد از رقوم لبريز كه اين منحني يطور بهاست 
هاي أله در منحنياين مس.  دارددو شيب كامالً متفاوت

.  محاسباتي پوش باال و پايين چندان قابل مشاهده نيست
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۸۲  

اي بودن مصالح  طبق نظرية آكرز و با توجه به ماسهالبته بر 
نداريم كه  ميناب در ايستگاه برنطين، انتظار بستر رودخانة

اي   تأثير قابل مالحظه،مقطع مركب اين رودخانهشكل 
  .بركاهش دبي رسوب رودخانه داشته باشد

ها بخالف هيدروليك جريان  رفتار رسوب رودخانه -۳
 ،تابع خصوصيات هندسي مقطع عرضي نيستفقط  ،آنها

بندي  دانهند مان(بلكه تغييرات زماني خصوصيات رسوبات 
ايفا را نيز نقش مهمي ) و وزن مخصوص رسوبات

تغييرات زماني فقط  ،در روش مقاطع پوش. كنند مي
شود بنابراين براي  هندسة مقاطع عرضي درنظر گرفته مي

ارزيابي هيدروليك رسوب رودخانه با استفاده از اين 
نحوي  هبندي رسوبات نيز ب  بايد تغييرات زماني دانه،روش

  . گرفته شود نظررد
رسوب،  -براي ارزيابي نتايج مدل تلفيقي هيدروليك -۴

دبي رسوبي گيري  اندازهاز نسبت مقادير محاسباتي به 
از % ۸۰نشان داده شده كه بيش از . استفاده شده است

 در محدودة ،نتايج هر دو منحني پوش باال و پايين
-1نسبت

8
ده نسبتي بزرگتر از باقيمان% ۲۰ قرار داشته و 1

نتايج مقايسه براي دبيهاي بزرگتر و كوچكتر از . دارند ۸
% ۹۸بيش از . مترمكعب بر ثانيه نيز تفكيك شده است۱۰
مترمكعب ۱۰نتايج رسوبي مربوط به دبيهاي بزرگتر از از 

-1بر ثانيه در محدودة 
8
  . قرار دارند1

 و تحقيق آزمايشگاهي )۱۹۹۳(آكرز نظري در مطالعة  -۵
) ۱۹۷۳ ( وايت-آكرز از رابطة رسوبي ،)۱۹۹۷(زاده  ايوب

براي بررسي اثر هيدروليك مقاطع مركب بر رفتار رسوبي 
نيز حاضر  در تحقيق ،به اين دليل. آنها استفاده شده است
ممكن است . شده استبرده كار ه همين رابطة رسوبي ب

استفاده در اين بخشي از خطاي مدل رياضي تلفيقي مورد 
 بردن كاره و بباشد  ناشي از انتخاب رابطه رسوبي ،تحقيق

 .ارائه كندرا ، نتايج دقيقتري ساير روابط رسوبي
 
 
  

   سپاسگزاري‐۹
ن معاونت پژوهشي دانشگاه والؤمس نويسندگان مقاله از

تربيت مدرس و  كميتة تحقيقات و استانداردهاي مهندسي 
دليل حمايت فني و  ه ب،آب سازمان آب و برق خوزستان

مهندس خرسندي و آقاي همچنين از . كنند مالي تشكر مي
 و راهنماييهاي ه خاطر ارائه نظرها ب،مهندس وثوقآقاي 
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