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 خالصه

هي بر توجه قابلنقش،هاپلاحداث نظير هايي، فعاليتانسانيروزافزون هايپيشرفتميان در منبـع اصـلي بعنـوان،هـا رودخانـه يـدروليكي رفتـار

پل،به بررسي در تحقيق حاضر، با تعريف چهار سناريو، دارند. حيات رودخانـه شـهرچاي اروميـه، بـا هاي احداث شده بر رفتار هيـدروليكي تأثير

(هوش مصنوع استفاده از و تلفيق نرمGEPي مي HEC-GEORASو HEC-RAS هايافزار) -مشـاهده مـي در سـناريو اول. شـود پرداخته

و تراز سطح آب تأثير چندانيدر ظرفيت عبوري رودخانها، عدم وجود سازهياوجود گردد كه ، تأييـدي بـر سـناريو دومدر هـا بررسـي نـدارد.ه

درو چهـارم،ي سـومهاد. در سـناريو باشنمي 100و2،5،10،25،50هاي گشتعبور سيالب با دوره باز ها در سازه قابليت پروفيـل سـطح آب

وهاي مختلف شبيهدبي پل سازي شده است :،هاي موجود در مسيرظرفيت عبوري هر يك از (پـل جانوسـلو)، 650برابر با متـر مكعـب بـر ثانيـه

و 1200 (پل قويون) مك 750متر مكعب بر ثانيه (پل عدالت) بدست آمده است.عب متر  بر ثانيه

.HEC-RAS، هوش مصنوعي، نرم افزار انه درون شهري، پل، سيالب طراحيرودخكلمات كليدي:

 مقدمه.1

و ساير موجودات زنده به شمار كنندهينتأمترين منبعياصل عنوانبهها رودخانه و ساخيمآب براي انسان تار اغلب شهرها نيز آيند. با نگاهي به موقعيت

].1ي از آب صورت گرفته است[بردار بهره منظوربه،ها درهو در مجاورتها رودخانهدر كنارهاآنيريگ شكلتوان اذعان كرد،يم

يجه درنتو بوده است كه از علل آن كمبود جمعيتتركم مراتببه درگذشتهي دور با سيالب آشنا بوده، اما اثرات مخرب سيالبها زمانبشر از

وينزممحدود بودن صنايع،  دريمدشت، در ادوار گذشته را هاي بشري در منطقه سيالبيتفعالهاي كشاورزي ي اخير، رشدها سالتوان برشمرد.

ويمتلقيها رودخانهيا بستر عبور شده واقعها رودخانهيهحاششهرهايي كه در در اين مناطق در معرض هاي موجودييداراگردند، باعث شده تا ساكنين

به]. لذا رودخانه2خطر سيالب قرار گيرند[ و اكوسيستم مجاورشان هستندهاي درونويژه رودخانهها، .شهري به شدت تحت تأثير محيط

از دامنهدر اين ميان و تأمهاي انساني از قبيليتفعالبسيار وسيعي و صنعتي، كشاورزي، سدها ي توسعهي،آب برقيسات تأسين نيازهاي شهري

و تفرجونقل حملوها جاده و حتي نياز انسان به تفريح و قطع درختان، معدن، دفع زباله، كنترل سيالب سهوبه، نياز به چوب - اخير، بيش دههيژه در دو

تجابهترين آثار منفي را بر تعادل ديناميكي رودخانه و نهاده است. لذا انسان بيش از هر زمان ديگري معتقد به طابق خود با طبيعت در چارچوب حفظ

كهتأجرپايداري محيط است. شايد به  و نگهداري تعادل محيطي است. به همين جهت، بررسي رفتار يفهوظترينياصلبتوان ادعا كرد انسان، حفظ

و جهتهرازهاي اصلي حيات، يانشر عنوانبهها رودخانه و حفاظت ازچنهموهاآني بهينه از بردار بهرهضروري بوده و حريم ين حراست از بستر

[يمهاي وزارت نيرويتمسئولينتر مهم ].2باشد

و ساماندهي از مهم دركه باشديمهاي احداثي در مسير جريان ير سازهتأث، مباحث مربوط به بررسيها رودخانهترين مباحث مطرح در مهندسي

و در بازه و... را در پي دارد. هاي مختلف آن، كاهش عرض اغلب موارد و به تبعيت از آن كاهش ظرفيت عبور جريان عنوانبههاپلدر مقاطع رودخانه

15
H

yd
ro

-2
52

1
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، كنفرانس هيدروليك ايران پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

2

و پركاربردترينتر مهم و اهميت زياد اند قرارگرفته مورداستفادهي هستند كه از ديربازا رودخانهيها سازهين كسيچهبرهاآنكه نقش استراتژيك

توان عدم جدي گرفتن مباحثيمراهاپلشوند. يكي از داليل تخريبيمتخريبهاپلسيل، تعداد كثيري از با بروز ساله همهپوشيده نيست.

] و هيدرولوژيكي توسط مهندسين طراح پل مربوط دانست و انجام اقدامات مهندسي].3هيدروليكي جابهبا بررسي هيدروليك جريان، رفتار رودخانه

م يمناتوان ضمنيم و سازي مناطق [ ينههز، از صرفها رودخانهبيني رفتاريشپورد نظر ].4هاي بسيار زياد نيز جلوگيري نمود

 روش تحقيق.2

مي انجام كارلو مراح تحقيق روشدر اين بخش به بيان  شود:پرداخته

 معرفي منطقه مورد مطالعه2-1
در حوضه ميآبريز شهرچاي ميهاي دائمي اين حوضه رودخانهينتر مهماز يكيشهرچاي رودخانهانغرب شهرستان اروميه واقع است. در اين - به شمار

و باغات شهرستانكه امتداد شمالي جنوبي است . اين رودخانه داراي آيد و سيراب نمودن كشتزارها  ياچهدريت وارد درنها، پس از گذر از شهر اروميه

و سنگ سرخ است. سو،ي ديگر آن برده رود، بردهها نامشود.يماروميه و اروميه رود  بكشلوچاي

X=25/500124باشد. اين بازه از ايستگاه هيدرومتري بند به مختصاتيماي از رودخانه شهرچاي در محدوده شهري اروميه بازه موردمطالعهمنطقه

الف) بيانگر موقعيت-1ه دارد. شكل ادامY=32/4153246وX=09/504135دست آن، به مختصات يينپاكيلومتر5تا حدودY=64/4150129و

و شكلحوضه آبريز درياچه اروميه در نقشه استان آذربايجان كه-1غربي است ب) نمايانگر محدوده دقيق مطالعاتي رودخانه شهرچاي اروميه است

 نشان داده شده است. Google Earthتوسط خطوط آبي رنگ درمحيط

ب الف
ب) نقشهالف)-1 شكل و  شهرچاي دقيق مطالعاتي رودخانه محدودهموقعيت حوضه آبريز درياچه اروميه

 HEC-RASمدل2-2
HEC-RAS افزاري مطرح درزمينه مهندسي رودخانه است. اين برنامه توسط مركز مهندسي هيدرولوژي هاي نرميكي از بستهHEC كه بخشي

م IWRازمؤسسه منابع آب  ميانجمن هاي سطح افزار، محاسبات نيمرخهايي اين نرمباشد، تهيه گرديده است. از بارزترين تواناييهندسين ارتش آمريكا

].7استفاده شده است[  HEC-RAS 4.1.0باشد. در اين تحقيق از نسخه آب در حالت پايدار وناپايدار مي

 هاي تكامليهوش مصنوعي؛ الگوريتم2-3
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و رسوبوايهاي رودخانهي پديدهباال اهميت دليل به  اقتصادي، با مسائلآن تنگاتنگ ارتباطو آبي هاي پروژهدر تخمين عوامل مرتبط با جريان

و تأثير هاي زمينه روشدر فراواني تحقيقات تاكنون و رسوب آن عوامل برآورد جريان  است. گرفته ها انجاممختلف بر ميزان

آيند. اين مدل ها به عنوان يك جعبه سياهمي شماربه گونه مسائلاينحلدر توانمند ابزاري به عنوان مصنوعيدر اين ميان روش هاي هوش

و غير ايستاي جريان رودخانه را بدون نياز به مدل سازي عاملمناسب كه كم و قادرند فرآيند غيرخطي و بند مسائل فيزيكي بوده و تر در قيد هاي محيطي

ر  ودخانه مدل سازي كنند، مي باشند.ژئومتري موثر برجريان

و ويلبي]،9[، كيشي]8[ همكارانو ذاكر مشفق مطالعات زمينه، ايندر گرفته تحقيقات صورت جمله از  جريانات رويبر]10[داوسن

قاي رودخانه درچه بولي برآورد نمود. اگرحاكي از آن است كه با كاربرد روش شبكه عصبي مصنوعي مي توان دبي عبوري از رودخانه را با دقت قابل

 شده داده نشان زماني الگوهاي سريو تجربي روابطبربه نسبت مصنوعي عصبي هايبرشبكه متكي الگوهاي دقت برتري مذكور تحقيقات تمامي

بهدر الگوها گونهايناز استفاده الگوها اين بودن غيرصريحو ايجاد ساختاردر پيچيدگي بدليل ليكن است  است. لذا نيافته توسعه مناسبي طور عمل

.دمي باش ضروريها رودخانه جريان بيني پيش آسان برايو صريح الگوييك توسعه

 روشيك عنوانبه)GAو الگوريتم ژنتيك( (GP)ژنتيك ريزي اخير روش هاي برنامه دههدركه دهدمي نشان شده انجاماي كتابخانه مطالعات

 شوندمي تكاملي محسوب الگوريتم هايروش جزءها روش اند. اين گرفته قرار استفاده موردآب مهندسي زمينهدرهاهداد بيني درپيش موثر تناوبي

ابداع شد، سپس توسط كوزا]11[ توسط كرامر 1985ريزي ژنتيك در سال است. برنامه استوار داروين نظريه تكامل اساسبر آنها تمامي مبناي كه

ياگسترش بيش]12[ ايتري ن روش استفاده شده است.فت كه در اين تحقيق نيز

 تعيين دوره بازگشت سيالب طراحي در كارهاي مهندسي رودخانه2-4
يا يكي از پارامترهاي مهم در طرح و حتي ساماندهي رودخانه، كميت سيالب رودخانه موردنظر يگر سيالب طراحي در بازهد عبارتبههاي كنترل سيل

(اسمعيل مي و با استفاده از روش تعيين 316). با توجه به نشريه 1390ي، شيخ االسالمي، باشد مالحظات بر اساسبازگشت سيالب طرح دورهوزارت نيرو

به دو بخش موردمطالعهشهري شهرچاي، بازه اجتماعي مقدار سيالب طراحي محاسبه گرديد. با توجه به تنوع كاربري اراضي حاشيه رودخانه دورن

و اراضي غيركشاورزي تقسيم گرديد كه در نهايت دوره بازگشت اراضي كشا  سال در نظر گرفته شد. 100تا2ورزي

آنداده2-5 و بررسي هاهاي آماري موجود از منطقه
و پايگاه داده و درواقعكنند.يمگيري ايفايمتصمها نقش اساسي در كيفيت كار ي وروديها دادهدقت اطمينان از نتايج حاصله، بستگي به ميزان صحت

و نقشه آن از سازمان آب آذربايجانو اطالعاتاوليه دارند. آمار و فايل نقاط رودخانه و پس از بررسيهيدرولوژيكي ايستگاه بند هاي غربي تهيه گرديد

و تكميل   پرداخته شد.ها دادهالزم، در موارد موردنياز به بازسازي

دمنظور به و از نرمHEC-RASافزارر نرمتعيين شرايط اوليه جريان افزار، از حداكثر دبي سيل حوضه آبريز شهرچاي در محل ايستگاه بند اروميه

HEC-HMS افزار نرمو3كه از توزيع پيرسون تيپ Smada 2،5هاي هاي اين ايستگاه با دوره بازگشتاستفاده گرديد كه در نهايت هيدورگراف،

 ساله حاصل شد. 100و25،50، 10

و سازهروند مدل2-6  ArcViewو HEC-RASها با استفاده از نرم افزارهاي سازي رودخانه
-استفاده گرديد. به اين منظور ابتدا نقشه HEC-GeoRASو الحاقيه ArcViewافزار در اين تحقيق به منظور تعيين مشخصات هندسي رودخانه از نرم

ش 1:1000هاي توپوگرافي منطقه با مقياس و در محيط تهيه -HECشبكه نامنظم مثلثي منطقه تهيه گرديد سپس با استفاده از الحاقيه ArcViewد

GeoRAS هاياليهRAS  و با توجه به شيب و رعايت فاصله مقاطع، همان8 توليد  169شود،مي الف مشاهده-2طور كه در شكل درصدي رودخانه

و از ساحل پلمقطع عرضي به صورت عمود بر مسير جريان ب با ايجاد-2هاي موجود در مسير نيز همانند شكل چپ به راست منظور گرديد. موقعيت

.گرديداليه مربوطه مشخص
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ب الف

در-2 شكل ) HEC-RASالف) مقاطع عرضي (پل جانوسلو ب) ويرايشگر مربوط به يكي از پل موجود در مسير رودخانه شهرچاي و

و واسنجي مدلصحت2-7  سنجي
ا -HECشد. پس از انتقال اطالعات به مدليبررس HEC-RASمدليو اعتبارسنجيانجام شده براي واسنجيسازمدل يـتپـژوهش قابليندر

RAS طريه شود. واسنجيبرمدل كال يستيبايمنظور صحت سنجبه ضرينبهتر تخميقمدل معموالً از م ينگمانيبزدن كه خود مشمولدگيريصورت

دبسدر دستر پا-يبودن اطالعات .) استيمشاهدات هاي(دادهيمحدوده مطالعات دست ييناشل در

ا-ياطالعات دب و مشاهده گرديبررسيهبند اروم يستگاهاشل دبيرمقاديدشد م يالب،سيحد باال هايياشل متناظر گامينلذا اول باشد؛يناقص

در-يدبيهاهداديلتكم و در انتهايابتدااشل ا(محدوده موردمطالعهيمحدوده موردمطالعه م)است يستگاهكه فاقد اباشدي، ازين. به منظور، با استفاده

اييو اشل با دقت بااليدب بينرابطهGPروش  دب يينتعيسپس برا يد،بند برآورد گرد يستگاهدر دريمحدوده مطالعاتياشل متناظر در انتها-يرابطه با

دبيفرض يستگاها فتننظر گر ضريجانبيو با توجه به عدم وجود و با فرض متوسط و...) در محدوده موردمطالعه يبرا3/0روانابيب(وجود انهار

اO1يخروجيدب يينتع (روندازو با استفاده)يهارومي،غرب يجاناستان آذرباي(آب منطقه كيلس يابيروش ماسكينگام د مربوطه در در رودخانه)

(قسمت MATLABافزار نرم پينوشته شد و مقاد يوستاز كد در پايدبيرآورده شده است) شد دست ييندر .محاسبه

دبGPبا استفاده از روش پا هايي، رابطه و متناظريرمقادGPبا استفاده از روشو رابطه اوليمبا تعميتو در نها گرديدبرآورد دست يينباالدست

ا يستگاها هاياشل-يبا دب شديفرض يستگاهبند در محل و مدليبضرايها به واسنجداده دوسومپژوهش،ينادر. تعيين بههاآن يگردسوميكها

يشده در انتها با ارتفاع سطح آب محاسبه HEC-RASشده توسط مدل ارتفاع سطح آب محاسبه يسهها اختصاص داده شد. با مقامدلياعتبار سنج

(امحدود و صحت)، واسنجيفرض يستگاهه مورد مطالعه  مدل انجام شد. سنجيي

 ارائه نتايج.3

آبتأثبا لحاظيهبند اروم يستگاها اشل-ياطالعات دب اشليرمقاديدگردو مشاهدهشدغربي اخذي استان آذربايجانا منطقهير سد شهرچاي از سازمان

ايسيباالحد هاييدببا متناظر  من ايستگاهيالب در ايستگاه بند اروميه است. در اين راستا ابتدا اشل-يدبيهاهداد بازسازيگامينولا باشد.يناقص

به بررسي3يد. در شكل برآورد گرد اين ايستگاهدرييبا دقت باال1طبق رابطهو اشليدب بينرابطهGP مدلبا استفاده از پردازش شد. سپسها داده

كهيسانت7/4اين رابطه، RMSEداخته شده است. مقداردرستي اين روش پر مي دقت باال دهنده نشان متر به دست آمد .باشددر استفاده از اين مدل

)1(h = (Q+cos(((Log(Q)+Q)* tan(7.1))))+(((3.2*3.2)*Log(Q))+((9.7+Q)-3.2))+Exp(3.8) 

ميدبي عبوري از مقطع رودخاQتراز سطح آب،hدر اين رابطه  باشند.نه
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و عمق محاسباتي در شكل مربوط به داده شده دادهنمودار برازش  شده است.نشان داده3هاي عمق مشاهداتي

و محاسباتي مدل-3شكل  GP مقايسه عمق آب در شرايط واقعي

دب يينتعي برا (ايستگاه فرضي) از روش رونديابيمحدوده مطالعاتياشل متناظر در انتها-يرابطه و مدلي (روش ماسكينگام) GPرودخانه

با محاسبه گرديد، سپسO1يخروجيدب مقدار)يهارومي،غربيجاناستان آذربايا منطقه(آب3/0روانابيبضر در نظر گرفتنبا استفاده شد. ابتدا

شد MATLABافزار مربوطه در نرمو هيدروگراف معين، برنامهاستفاده از روش ماسكينگام  محاسبه محل ايستگاه فرضيدريدبيرمقادايتاًنه.نوشته

و ايستگاه فرضي تعيين گرديد كه در رابطه رابطه بين دبي، بهترينGPو با استفاده از مدل شد در اين حالت نيز، مقدار است. شده ارائه2هاي ايستگاه بند

53/6=RMSE كه ميدر است دقت باال دهنده نشان مترمكعب بر ثانيه به دست آمد .باشدفاده از اين مدل

)2(O2=(Log (pow((I1/9.99),3))*Sin(((3.52*I1)*I1)*I1)))+(I1+pow ((Log (pow (I1,1.3)))-
Sin(I1)),))+(Exp(tan(((I1/9.99)))*Cos (pow((I1+6.31),3))) 

نجريان خروجيO2و در باالدست جريان وروديI1 در اين رابطه هاي دبي مربوط به داده شده دادهبرازش ودارمدر پايين دست رودخانه است.

و دبي محاسباتي در شكل  دبيرمقادGPبا استفاده از روشو رابطه اوليمبا تعميتدرنها شده است.نشان داده4مشاهداتي در محلهااشل-يمتناظر

 محاسبه گرديد.يفرض يستگاها

و محاسباتي-4كلش  GP مدلمقايسه دبي جريان در شرايط واقعي

 مدليو صحت سنجيواسنج3-1
ايرگي¬، ارتفاع سطح آب اندازهHEC-RASمدليمنظور واسنج به پايفرض ستگاهيشده در آب دست¬نييدر استفاده90تا58يمحدوده، از سال

دب الزم.ديگرد جر هاي¬يبه ذكر است با استفاده از و تراز سطح كنواختيانيموجود، مدل در حالت ايستابيا اجرا شده موردنظر محاسبه ستگاهيدر

. شود¬يم
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سعتيدر نها ماي¬گونه¬بهنگيمانبيو خطا، ضرايبا روش ا شود¬يانتخاب شبيستابيكه اختالف تراز سطح و سازي¬هيدر حالت شده

بس وجودمطيشرا  گردد.زيناچاريدر منطقه،

ه شهرچاي اروميهضريب زبري متوسط نهايي محدوده مورد مطالعه رودخان-1جدول

و كنارهيالبسضريب زبريضريب زبري كانال اصلي هادشت
027/0033/0

(ا مشاهدهيها دادهسوم باقيمانده پس از كاليبره نمودن مدل، با استفاده از يك ازها سالي اشلها دادهي ايستگاه فرضي تا44ي آبي ،)58سال

 هايدبيدر افزارنرماز شده استخراجآب سطحبه مربوط هايسنجي مدل، مشاهده شد كه دادهصحت سنجي مدل نيز صورت گرفت. همانند بخش وا

بااز شده گرفتهعبوري در نظر ي دارند.ا مشاهدهيها دادهرودخانه، تطابق مناسبي

اسسانتي RMSE=57/12در اين حالت مقدار كهمتر به دست آمد كه با توجه به روند كار خطاي قابل قبولي در استفاده دقت باال دهنده نشانت

.باشداز اين مدل مي

 چايتعيين ماكزيمم دبي عبوري رودخانه شهرسناريو اول:3-2
بامميماكزسازي شد. هاي مختلف شبيهدر اين قسمت پروفيل سطح آب در دبي و در حالت سيالبي، معادل توان عبوري رودخانه در وضع موجود

ثامترمكعب 330  شده دادهنشان5ساله، به دست آمد. پروفيل سطح آب در شرايط موجود در شكل25يه كه معادل است با سيالب با دوره بازگشتنبر

 است.
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 مترمكعب بر ثانيه 330پروفيل سطح آب در حالت موجود رودخانه شهرچاي در دبي-5شكل

حاسازهيشبسناريوي دوم:3-3 و ارزيابي شرايط هيدروليكي و عدم وجود سازهي  هاي موجودكم بر رودخانه در صورت وجود
و عدم وجود سازهآب سطح سازي پروفيليهشبدر اين سناريو و حداكثر ظرفيت رودخانه در هر دو در صورت وجود ها مورد ارزيابي قرار گرفت

 است. شده دادهنشان8 شكلو7شكل،6در شكل حاصل حالت مقايسه شد. نتايج
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ميم8و6،7هاي با توجه به شكل و تراز سطح آب آن،ها سازهگردد كه شاهده ير تأثي موجود در مسير رودخانه در ظرفيت عبوري رودخانه

 ني ندارند. فراوا

و عدم وجود سازه-8 شكل هامقايسه پروفيل سطح آب در صورت وجود

خو 200تا50ي در حدودا محدودههاپلبا توجه به نتايج حاصل شده، در اين دبي، ميمتري دهند كه در اين محدوده نيز،د را تحت تأثير قرار

مي25/0ها به طور متوسط موجب افزايش وجود سازه پلسرعت و وجود پايه و تأثير در محدوده گردد كه دليل آن، كاهش سطح مقطع رودخانه ها

و پايين  دست رودخانه است.خاصي از باالدست

د سازهتيوضعيبررسسناريوي سوم:3-4 سها .ساله 100و2،5،10،25،50 بازگشت�با دوره هاي�البير
و نحوه عملكرد سازه 100تا2 بازگشتهاي با دورهيدبدرآب سطح سازي پروفيليهشبدر اين سناريو ها مورد ها در عبور اين سيالبساله انجام شد

ميتوانايي عبور تمامي اين سيالب هاي موجود در رودخانهارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه سازه پروفيل سطح9شكل باشند.ها را از خود دارا

مي 100آب در سيالب   دهد.ساله نشان
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از3-5 موها سازهسناريوي چهارم: تعيين حداكثر جريان عبوري هر يك  جود در رودخانه.ي
و ظرفيت عبوري هر يك از سازههاي مختلف شبيهدر اين سناريو پروفيل سطح آب در دبي 2ها تعيين گرديد كه نتايج در جدول سازي شد

 است. مشاهده قابلها موجود در مسير حداكثر دبي عبوري هر يك از پل

 هاي موجود در رودخانه شهرچايحداكثر دبي عبوري سازه-2جدول

(مترمكعبسازه يه)بر ثانحداكثر دبي عبوري
650پل جانوسلو

 1200 پل قويون

750پل عدالت
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كمهاپلگردد كه در جهت افزايش ظرفيت رودخانه،يمبا توجه به جدول باال پيشنهاد و با جايگزيني با باهاپلترين ظرفيت حذف گرديده يي

 را ايجاد نمود.ظرفيت باالتر افزايش ظرفيت عبوري رودخانه 

 گيرينتيجه.4

و سازه آنبررسي رفتار رودخانه همهاي متقاطع پلها آنچون و نياز به درك صحيحي از اثرات متقابل بيني رفتار هيدروليكي ها بر يكديگر جهت پيشها

و ضروري است. به اين دليل شبيه و انجام اقدامات مهندسي به جا الزم ميسازي جريان در رودخانه - رودخانه از ابزار اوليه مطالعات مهندسي رودخانه

 باشد.

و شهر يا تأسيسات در حال ساخت در بيني رفتار هيدروليكي رودخانه در مقابل سيالبپيش هاي احتمالي جهت كاهش خسارت وارده به مزارع

مياطراف رودخانه از اهميت ويژه رواي برخوردار ميباشد. عالوه بر آن هر اقدامي كه بر هاي متقاطع كه در گردد همانند ساخت سازهدخانه اعمال

و افزايش سرعت را در پي دارد.  نتيجه، كاهش عرض رودخانه
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