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  هاي بزرگ با بستر رسوبی مدلسازي عددي رودخانه  
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  استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود - 1

  شاهرود دانشگاه صنعتی هاي هیدرولیکی،ازهآب و س عمران گرایش دانشجوي کارشناسی ارشد -2
morteza.ghasemi505@gmail.com 

 
 خالصه

به این منظور جریان . انتهاي پایین دست مدلسازي شداستریکلند از محل انتقال بستر سنگی به بستر رسوبی تا  -در این مقاله، سیستم رودخانه فالي
اضی با نتایج واقعی صحت عملکرد و نتایج مدل ری. ونان و پیوستگی رسوب با معادله اکسنر تحلیل شد -تدریجی با معادله سن یردائمی متغرغی

در این پژوهش، تغییرات تدریجی بستر، پروفیل سطح آب و تغییرات مکان . هاي توپوگرافیکی، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتحاصل از داده
بینی سازي و پیشار باالي مدل در شبیهنتایج این تحقیق کارایی بسی. گی به بستر رسوبی به صورت تابعی از زمان و مکان ارائه شدانتقال بستر سن

  . پروفیل بستر و جریان و امکان اعمال شرایط مختلف در آن را نشان داد
 

 گذاريمورفولوژي رودخانه، تغییرات بستر، دلتا، برگشت دلتا، رسوب کلمات کلیدي: 
 
 

   مقدمه   . 1
 
و نیز روند و نحوه ریخت شناسی رودخانه، علم شناخت سیستم رودخانه از نظر شکل و فرم کلی، ابعاد و هندسه هیدرولیکی، راستا و پروفیل طولی بستر  

ها مستقیماً در ریخت شناسی موثر بوده و برخی ودخانه موثر هستند که برخی از آنطبق نظر لین عوامل گوناگونی در رفتار یک ر. باشدتغییرات آن می
مهمترین این عوامل عبارتند از : دبی جریان، مواد بستر و کناره، شیب طولی، بار رسوب . باشندمی گذارطریق ارتباط با عوامل دیگر تاثیردیگر نیز از 

  . رودخانه، پوشش گیاهی، زبري بستر، شرایط زمین شناسی منطقه و اقدامات انسانی
هایی را در آزمایش 2001در سال  موتو. تاکنون تحقیقات متعددي در قالب کارهاي آزمایشگاهی و مدلسازي عددي صورت گرفته است             

و  ١سپس پارکر. ]1و  8[این آزمایشات، جهت تعیین اثرات افزایش سطح آب دریا روي دلتاهاي یک بعدي رسوبی، انجام شد. مقیاس کوچک انجام داد
آزمایش موتو تصدیق نتایج حاصل از را با مدل عددي همکاران، یک مدلسازي یک بعدي در مقیاس آزمایشگاهی انجام دادند و صحت نتایج 

اي با شیب کم، اصالح هاي بزرگ ماسهایشگاهی را براي مدلسازي رودخانهسپس پاکر و موتو و همکاران، مدلسازي در مقیاس آزم. ]9[کردند
  . ]10[کردند

. هاي بسیاري صورت گرفتکوششهاي اخیر به منظور شناخت، تحلیل حرکت ذرات و برآورد بار رسوبی، در مورد برآورد بار بستر در دهه
روابط . ولی با توجه به محدودیت شناخت نسبت به مکانیسم و فرم مختلط حرکت ذرات، تاکنون روش تحلیلی جامع و عمومی ارائه نشده است

در مورد بار بستر می توان به . انداغلب بر اساس همبستگی آماري و ترکیبی از روشهاي تحلیلی، فرضهاي منطقی و اطالعات تجربی توسعه یافته پیشنهادي
دادن هدف اصلی از این پژوهش، شرح . اشاره کرد ]6[٥فرناندز لوکیو و ون بیک، ]5[٤، انگلند و فردسو]4[٣آشیدا و میچئو، ]3[٢تینتحقیقات انیش

ه عنوان تابعی از مورفودینامیک تغییرات تدریجی پروفیل ناحیه رسوبی به عنوان تابعی از زمان و مکان و تغییرات مکان انتقال بستر سنگی به بستر رسوبی ب
 . باشدزمان و مکان می
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  هامواد و روش  . 2
  
  هندسه مدل   . 1- 2
  

دارد و آب را با دبی در واحد  Sb، شیب ثابت ١یک کانال با کف سنگی. باشدمی 1شکل ر مدلسازي عددي به صورت در حالت کلی هندسه رودخانه د
  . شوندتغذیه می qtsدر انتهاي باالدست با دبی  Dذرات با قطر . دهدانتقال می qwعرض 

نشان داده  cو  bو  aدر اینجا سه مرز متحرك داریم که با حروف . گیریممتر باالتر از سطح آب در نظر می 120سطح مبنا را              
محل انتقال  bنقطه . باشده، نقطه ابتدایی محدوده رسوبی میدهد که این نقطرا نشان می٢محل انتقال بستر سنگی به رسوبی aنقطه . اندشده

  . باشدمی ٤محل انتقال قسمت جلویی به قسمت پایینی cو نقطه  ٣قسمت باالیی به قسمت جلویی

 
 ].2[است ایدر آب سطح از باالتر متر 120 مبنا سطح مدل، هندسه-1شکل 

  
سنگی به بستر رسوبی شروع بستر فضاي حل از محل انتقال . شودمیاکسل انجام  مدلسازي با برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک در محیط               
یک گره  0.5dxدر باالدست به فاصله  شوددیده می 2همانطور که در شکل . شودتقسیم می dxگره محاسباتی با فاصله  N+1ناحیه رسوبی به . شودمی

جا که ارتفاع بستر رودخانه در آن ییهاشود، در بین گرهدر آن محاسبه میهایی که دبی بنابراین گره. گیریمبراي تغذیه رسوب در نظر می ٥تصنعی
  . استمختصات اختیاري  انتخاب مبداٌ. گیردشود قرار میمیحساب 

  

 
 .]1[يعدد مدل در شده استفاده شبکه شینما-2شکل 

  

                                                
1 bedrock 
2 bedrock-alluvial transition 
3 topset-foreset break 
4 foreset-basement break 
5 ghost node 
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  معادله اکسنر  . 2- 2
  

   ک بعدي این معادله بررسی در این جا حالت ی. اوایل قرن بیستم بدست آمدمعادله بقاي رسوب ابتدا توسط محقق اتریشی به نام فلیکس ماریا اکسنر در 
   با مقدار  یعنی ارتفاع بستر کانال متناسب. دهدشود را شرح میکانال و مقدار رسوبی که منتقل میبقاي جرم بین رسوب در بستر  معادله اکسنر،. شودمی

عبارت دیگر، اگر مقدار رسوب ورودي در یک ناحیه بیشتر از مقدار رسوب خروجی از آن  به. کندشود، تغییر میتوسط جریان حمل میرسوبی که 
λp ∂η-1   . باشدتخلخل نهشته رسوبی می pλدبی رسوب و  qbارتفاع بستر رسوبی و  ɳدر این معادله . یابدحیه باشد، ارتفاع بستر افزایش مینا

∂t
=-

∂qb
∂X

                                                                                                                                                )1(    
      

  ضریب تناوب جریان  . 3- 2
  

. کنندعنی هیچ گونه رسوبی را منتقل نمیباشند، یمیها در جریان آرام غیر فعال رودخانه. جریان آرام وجریان سیالبی ها دو نوع است :رودخانه در جریان
از ضریب  پژوهشولی در این . در اصل، دبی جریان باید برحسب هیدروگراف پر سالیانه با تغییرات متناظر تغذیه رسوب در انتهاي باالدست بیان شود

دبی آب به صورت دبی حالت پر . باشدبه صورت سیالبی بوده و فعال مین از زما Ifرودخانه براي کسر  به این معنی که. شوداستفاده می Ifتناوب جریان 
Qbf نرخ تغذیه رسوب در واحد زمان با . شودتقریب زده میQsbff بنابراین میانگین نرخ تغذیه سالیانه رسوب با . شودنشان داده میIfQsbff  تقریب زده
  . ]2[شودمی

  
  انتقال ماسه  . 4- 2
  

هاي کانالهاي آزمایشگاهی، در رودخانهاز این رابطه عالوه بر . ]2[آیدبدست می Engelund and Hansenدبی انتقال ماسه با رابطه انتقال رسوب 
  باشد:این رابطه به فرم زیر می. اي نیز می توان استفاده کردماسه

q*= 0. 05
Cf

 τ* 5
2                     )2                                                                                                                        (  

 
در این مدل ضریب شزي براي . باشدمی بسترضریب بی بعد مقاومت  Cfعدد بی بعد شیلدز و  τ*انیشتین و  عدد بی بعد *qدر رابطه باال،              

متوسط اندازه قطر اي با هاي ماسهمقابل شیب بستر را براي رودخانه در Czbfنمودار  3شکل . شوددر حالت پر ثابت در نظر گرفته میرودخانه داده شده 
  . ]2[باشدمی 26و  8بین هاي ماسه اي در رودخانه Czbfمشخص است، مقدار  3 همانطور که از شکل. دهدنشان میمیلیمتر را  0,5ذرات کمتر از 

  

 
 .]2[ياماسه يهارودخانه يبرا Cz مقدار -3شکل 

  
  کانال خود شکل گرفته  . 5- 2
  

داده خصوصیات کانال خود شکل گرفته می تواند بر حسب پارامترهاي حالت پر شرح . سازدکانال و دشت سیالبیش را خودش می یک رودخانه هندسه
  . شوند
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  شیلدزفرم  . 6- 2
  

  یعنی:. یابنددد شیلدز حالت پر ثابت، تکامل میها با دشت سیالبیشان به سمت دستیابی به یک عفرض می شود که رودخانه
τbf

*  ≅ τform
*                                                                        )3(  

 
این . هاي شنی فراهم کردمتر و شواهدي مشابه براي رودخانهمیلی 0,5اي با اندازه ذرات کمتر از هاي ماسهبراي رودخانه اپارکر شواهدي ر             
بدست آمده  4 هاي شکلگیري از دادهباشد که از میانگینمی 1. 82اي شیلدز فرم برابر با هاي ماسهدر مورد رودخانه. اندنشان داده شده 4در شکل مقادیر
وزن  Rعرض رودخانه در جریان حالت پر،   Bbfدر این رابطه . ]2[آیدنتقال رسوب از رابطه زیر بدست میگرفتن شیلدزفرم، نرخ ادر نهایت با در نظر. است

  . باشدمی شتاب جاذبه gمخصوص مستغرق ذرات و 
Qsbf= Bbf RgDD×0. 05Czbf

2  τform
*  2.5

 )4(                                                                                                               
                                                              

  برگشت آب  . 7- 2
  

  به سمت باالدست ١به همین دلیل اثرات برگشت آب. باشدخیلی کم میهاي سیالبی در مقیاس بزرگ عدد فرود در جریاناي هاي ماسهدر رودخانه
  

 
 .]2[ياماسه و یشن يهارودخانه يبرا لدزیش عدد مقدار-4شکل 

  
Frbf-1   معادله استاندارد برگشت آب به صورت زیر است:. یابدگسترش می

2  dHbf
dx

=S-  Sfric                                                                                                                        )5 (                  

  Sfric= RDτform
*

Hbf
                                                                                                                                   )6(                               

  
قسمت فعال و قسمت شود : کانال به دو قسمت تقسیم میت کلی در حال. باشدشیب بستر رسوبی می Sشیب خط انرژي و  Sfricدر رابطه باال،                
Frbf-1   در این دو قسمت به صورت زیر است: معادالت. استارتفاع آب در قسمت غرق شده ثابت بوده و برابر با ارتفاع سطح آب دریا . غرق شده

2  dHbf
dx

=S- Sfric ,   Sfric
S
≥rS                                                                                                         )7(                  

Hbf= ξ(t)-η(x,t), Sfric /S<rS                                                                                                                   )8(              

                                                
1 backwater 
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Bbf=  Qbf
UbfHbf

				  , Sf
s
≥ rS

Bf 								 , Sf
s

<rS

                                                                                                                                      )9(  

 

Qsbf=  Bbf RgDD ×0. 05Czbf
2 (τform

* )2. 5												,  Sf/s ≥ rS
0                                                            ,  Sf/s < rS

                                                                   )10(   

  
              ξ  وارتفاع سطح آب نسبت به سطح مبنا Ubf مقدار . است سرعت متوسط جریانrsشودبا آزمون و خطا تعیین می و باشدکمتر از یک می .  

  
  ساختار دشت سیالبی  . 8- 2
  

بیشتري را نسبت به ماسه  (رس و الي) قیاس سالیانه گل و اليآنها اغلب در م. اي دارندم بوده و دشت سیالبی توسعه یافتهاي غیر مستقیهاي ماسهرودخانه
، بلکه در دشت سیالبی ته شوندشوند، روي بستر جمع نمییعنی موادي که منتقل می. شوندمنتقل می ١شستشوگل والي به صورت بار . کنندمنتقل می
  . شوندنشین می
  آید:موج کانال طبق رابطه زیر بدست میمقدار پارامتر                   

dx
dxv

= Ω                                                                                                                                                                )11(    
 

x  طول قوس وxv باشندمستقیم رودخانه در جهت جریان می طول .  

دهد که این پارامتر نشان می. تعریف کنیم زیر را به صورت  براي اینکه بار مواد شستشو را در معادله اکسنر لحاظ کنیم، الزم است پارامتر                
  . استبرابر دبی ماسه   مقدار دبی گل والي 

  
∂Qmbf
∂x

= Λ
∂Qsbf
∂x

                                                                                                                                                     )12(  
 

  بندي عددي و کاربرد آن در مقیاس حقیقیفرمول        . 3
  

  آید:صورت زیر در می معادله اکسنر به 8-2 تا 1-2 با در نظر گرفتن موارد
∂η
δt

= - IfΩ(1+Λ)
Bf 1-λp ∂Qsbf

∂x
                                                                                                                                              )13(  

   
 sba است. cو  bو  aشیب بستر رسوبی در نقاط  scو  sbو  saدر این روابط آیند.طبق روابط زیر بدست می cو  bو  aنقاط  سرعت حرکت               

  . باشدمی 1در شکل  cنقطه  طول ssbو  bنقطه  طول stfو  aنقطه طول 
Ṡba= - 1

Sa

∂η
δt

|x=sba
                                                                                                                                              )14(    

Ṡsb= Sfore- Sb
Sfore- Sc

Ṡtf+ 1
Sfore- Ssb

∂η
δt

|stf
                                       )15(  

Ṡtf= 1
Sfore- Sb

 IfΩ 1-λp Bf(Ssb- Stf)
Qsbf|stf

- ∂η
δt

|stf
                                                                                      )16(  

 
  گسسته سازي معادالت        . 4
  

  کنیم، الزم است تا پارامترهاي بی بعد زیر را تعریف کنیم : ٢براي اینکه معادالت حاکم را وارد سیستم مختصات مرز متحرك

                                                
1 washload 
2 moving boundary coordinate 
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x = x-sba(t)
Stf(t)-Sba(t)

 , t=̅t                                                                                                                                  )17(            
  

̅ انتقال بستر سنگی به رسوبی در  = ̅ در  محل انتقال قسمت باالیی به قسمت جلوییو  0 =   با استفاده از قاعده زنجیري مشتق داریم:. قرار دارد 1
∂t ̅
∂t

=1  ,  ∂t ̅
∂x

=0  ,     ∂x 
∂t

=- x Ṡtf+ṡba 1-x  
Stf-sba

  ,  ∂x 
∂x

=  1
Stf-sba

                                                                                    )18(  
 

  شوند :وارد سیستم مختصات مرز متحرك می به صورت زیر 16و 15و  14و  13معادالت . دهیما در معادله اکسنر قرار میمقادیر بدست آمده ر

ηi|t+̅Δt ̅= ηi+  x iṠtf+ 1-x i Ṡba 
Stf-Sba

∂η
∂x |iΔt-̅ IfΩ(1+Λ)

Bf 1- λp  Stf-Sba ∂Qsbf
∂x |iΔt ̅                                                                        )19(  

∂η
∂x |i=  ηi+1-ηi

Δx   ,  i=1,…,N
ηi-ηi-1

Δx   ,  i=N+1
                                                                    )20(                                                                

∂Qsbf
∂x |i=  Qsbf,i-Qsbff

Δx                        i=1
Qsbf,i-Qsbf,i-1

Δx
  ,  i=2,…,N+1

                                                                                                                )21(  

Ṡba= - 1
Sbb

 ∂η
δt ̅  |x =0                                                                                                                                              )22(  

Ṡsb= 1
Sfore- Ssb

  SforeṠtf+
∂η
δt ̅  |x =1                                                                                                                         )23(  

Ṡtf= 1
Sfore

  IfΩ 1-λp Bf(Ssb- Stf)
 Qsbf|x =1- ∂η

δt ̅ |x =1                                                                                                          )24(  

  
  به سمتکنیم و این ترتیب که از گره آخر شروع میبه . شودمحاسبه می ١اصالح –در هر گره با استفاده از روش پیش بینی  Hbfمق جریان ع              

<      عمق آب با شرط . کنیمباالدست حرکت می   شود:میبه صورت زیر حساب    

Hbf,pred= Hbf,i+   ηi-ηi-1 - RDτform
*

Hbf,i
Δx                                                                                                                   )25(  

Hbf,i-1= Hbf,i+    ηi-ηi-1 - RDτform
*

Hbf,pred
Δx- RDτform

*

Hbf,i
Δx                                                                                                   )26(  

 
هاي مربوط به دبی انتقال رسوب به گره. آیدمی بدست 6در هر گره از رابطه       مقدار . شودمحاسبه می 9از رابطه   Bbf,iعرض کانال در هر گره 

  . شودمحاسبه می 10دبی انتقال رسوب از رابطه . هاي ارتفاع بستر قرار دارنداز گره 5dx .0فاصله 
  
  
  مدلسازي عددي        . 5
  
  استریکلند –سیستم رودخانه فالي    . 5-1
  

عبور کرده و وارد  گیرد، از دشت فالياز ارتفاعات نیو گنیا سرچشمه می باشد کهمی استریکلند، یک سیستم رودخانه بزرگ-سیستم رودخانه فالي
تقاطع اوریل با برخورد وسط رودخانه فالي از غرب و رودخانه بزرگ . است ٢اوریلرودخانه فالي پایینی، ناحیه پایینی تقاطع . شودخلیج پاپوا می

استریکلند در ارتفاعات،  هاي فالي وبستر رودخانه. اشدبکیلومترمربع می 75000تم تقریباً مساحت کل این سیس. گیرداستریکلند از شرق، شکل می
. شونددیل به رودخانه با بستر رسوبی می، تباستکرده و در دشت فالي که شیب آن کم این رودخانه ها به سمت پایین دست حرکت . باشدسنگی می

  . دهدز بستر سنگی به بستر رسوبی رخ میبنابراین در پایین دست هردوي این رودخانه ها یک انتقال ا
  

                                                
1 predictor - corrector 
2 Everill Junction 
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  هاي موجودداده  . 5-2
  

نرخ سال با  15000تا  3000سال ثابت بوده و در بازه زمانی  3000سطح آب دریا در بازه زمانی صفر تا . باشدسال می 21000راي مدل عددي ببازه زمانی 
. کیلومتر است 970طول اولیه ناحیه رسوبی برابر با . ماندسال در حالت ماکزیمم می 21000تا  15000یابد و در بازه زمانی میلیمتر در سال افزایش می 10

  . است 0,0016، شیب قسمت جلویی  0,00075و  0,00046 به ترتیب برابر با cو  a، شیب بستر سنگی در نقطه  0,0001شیب اولیه بستر رسوبی 
تر از سطح مبنا و ارتفاع اولیه محل انتقال قسمت باالیی به متر پایین  120اولیه سطح آب دریا متر، ارتفاع  12000عرض دشت سیالبی برابر با               

دبی حالت . باشدمتر پایین تر از سطح مبنا می 170متر پایین تر از سطح مبنا و ارتفاع اولیه محل انتقال قسمت جلویی به قسمت پایینی  130قسمت جلویی 
، نسبت گل و 0,175ضریب تناوب جریان  متر مکعب بر ثانیه است. 0,8برابر با  متر مکعب بر ثانیه و نرخ تغذیه رسوب در طول سیالب 5700پر جریان 

متر، تخلخل نهشته  12000میلیمتر، عرض دشت سیالبی  0,25، میانگین اندازه قطر ذرات 25، ضریب شزي 2، پارامتر انحراف کانال 1الي به ماسه 
  ت.اس 1,82و شیلدزفرم  1,65، وزن مخصوص مستغرق رسوب 0,35رسوبی 

  
  
  نتایج و بحث        . 6
  

دلتا در سه هزار سال وفیل سطح آب در زمان حاضر است. چین پرخطوط ممتد پروفیل بستر رودخانه و خط. دهدپروفیل بستر کانال را نشان می 5 شکل
صلی رها شده یابد و در نهایت دلتاي اشود، نرخ جلو رفتن دلتا کاهش میی که افزایش سطح آب دریا شروع میوقت. کندکت میاول به سمت خارج حر

کند و یک دلتاي جدید رسد، دلتا برگشت میسال به حالت ماکزیمم خود می 15000وقتی که سطح آب دریا در زمان . کندو خط ساحلی برگشت می
. دهدسنگی به بستر رسوبی را نشان می رنقطه شروع هر پروفیل، محل انتقال بست. کندبعدي دوباره به سمت جلو حرکت می شکل گرفته و در زمان هاي

  . شودکند و ناحیه رسوبی ضخیم میتر رسوبی به سمت باالدست حرکت می، محل انتقال بستر سنگی به بس5با توجه به شکل 
میزان خطا در محل . استسطح آب محاسبه شده  ارتفاع قرمزهاي مربع ب اندازه گیري شده وارتفاع سطح آآبی هاي لوزي 6با توجه به شکل                

و جواب ها به جواب هاي واقعی  است 1,33با  میانگین خطا برابرو  0,289محل تقاطع اوریل برابر با در  ،5,18 رسوبی برابر با انتقال بستر سنگی به بستر
  . دنباشمینزدیک 

  

 
  آب سطح و رودخانه بستر لیپروف-5شکل 

  
  و پیشنهادات نتیجه گیري        . 7
  

این فرمول بندي  یک فرمول بندي ریاضی براي مدل کردن رودخانه هاي با بستر رسوبی با شیب کم بدست آمده و در یک مدل یک بعدي انجام شد.
مدل کاربردي . کف سنگی به رسوبی را پیدا کند قادر است مورفودینامیک رودخانه هاي با بستر رسوبی را بیان کند و تغییرات تدریجی بلند مدت انتقال
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میدانی خیلی عمیق بوده و باعث هالوسن در مقیاس  –دهد که اثرات افزایش سطح آب دریا در دوره زمین شناسی پلیستوسن در مقیاس واقعی نشان می
افزایش سطح آب دریا باعث می شود که دلتا تقریباً . شود که مکان انتقال بستر سنگی به بستر رسوبی با سرعت زیادي به سمت باالدست حرکت کندمی

  . کیلومتر به سمت باالدست برگشت کند 700
شود که عدد شیلدز را ثابت در نظر نگرفته و مقدار آن در هر گره حساب شود. همچنین در این پژوهش تر شدن مدل پیشنهاد میبراي کامل               

  شود که دانه بندي ذرات در معادالت انتقال رسوب لحاظ شود. باشد. براي کامل تر شدن مدل پیشنهاد میاندازه قطر ذرات ثابت می
 

 
 .شده يریگ اندازه و شده محاسبه آب سطح ارتفاع سهیمقا-6شکل 
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