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ABSTRACT
Determining the amount of sediment carried by rivers is important in several ways. This parameter is effective
in design of dimensions and geometric characteristics of flow regulation and diversion structures, reservoir
dams as well as pumping stations. In this study, the calculation of flow discharge and bed load of Zaremrood
river located in Mazandaran province has been investigated using Shiono and Knight quasi-two-dimensional
model. This model is based on the Navier-Stokes continuity and momentum equations and has been simplified
by depth averaged concept. For this purpose, using the finite element method, this model was solved
numerically and the lateral velocity distribution was calibrated at the Garmrood hydrometric station.
Comparison of obtained results by Shiono and Knight Model in different flow discharges against measured
data indicates the high accuracy of the model for lateral velocity distribution. Then, by using the computed
lateral velocity distribution, the distribution of bed load across the river was simulated. The results showed that
among the 17 empirical bed load equations selected in this study, the Duboy formula (1879) has the best
accuracy in both one and quasi-two-dimensional modeling cases. In 1D modeling case, this formula with
standard deviation of the discrepancy ratio of 0.34 percent had better agreement with the measured bed load in
comparison to the Frijlink (1952) and Meyer-Peter and Mueller (1948) equations with the standard deviation
of 3.46 and 7.32 percent, respectively. In 2D modeling bed load transport, the root mean square error (RMSE)
was obtained 7.45, 98.8 and 172.9 for three equations of Duboy, Frijlink and Meyer-Peter and Mueller,
respectively which indicates that only Duboy formula has an acceptable accuracy while Frijlink and MeyerPeter and Mueller equations have large errors. The results also showed that the bed load transport in quasi-twodimensional model using Duboy equation is more accurate than one-dimensional case.
Keywords: Bed Load Experimental Relationships, Quasi Two-Dimensional Modeling, Shiono and Knight
Model, Zaremrood River.
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مدلسازی شبه دوبعدی هيدروليک جريان و بار بستررودخانه زارمرود
مرتضی نبیزاده ولوکالئی ،1عبدالرضا ظهيری ،*1اميراحمد دهقانی ،1مهدی مفتاح هلقی

1

 .1گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/2/9 :تاریخ بازنگری -1400/3/19 :تاریخ تصویب)1400/3/29 :

چکيده
تعیین مقدار رسوب حمل شده توسط رودخانهها از جنبه های متعددی حائز اهمیت است .این پارامتر در تعیین ابعاد و
مشخصات هندسی سازههای تنظیم و انحراف جریان ،سدهای مخزنی و نیز ایستگاههای پمپاژ موثر است .در این تحقیق
محاسبه دبی جریان و بار بستر رودخانه زارمرود (در استان مازندران) به کمک مدل ریاضی شبهدوبعدی شیونو و نایت مورد
بررسی قرار گرفته است .این مدل بر مبنای معادالت پیوستگی و مومنتوم ناویر-استوکس بوده و به صورت متوسط در عمق
ساده شده است .برای این منظور با استفاده از روش اجزاء محدود ،مدل ریاضی مذکور حل عددی شده و پروفیلهای عرضی
سرعت جریان در رودخانه زارمرود در محل ایستگاه هیدرومتری گرمرود واسنجی شد .مقایسه نتایج مدل مذکور در دبیهای
مختلف جریان با دادههای اندازهگیری شده حاکی از دقت باالی مدل در برآورد توزیع عرضی سرعت جریان است .سپس با
استفاده از توزیع عرضی سرعت محاسباتی ،توزیع عرضی بار بستر شبیهسازی شد .نتایج نشان داد که از میان  17رابطه
تجربی بار بستر مورد مطالعه ،رابطه رسوبی دوبوی ( )1879در هر دو حالت مدلسازی یکبعدی و شبهدوبعدی دارای
بهترین دقت است .این رابطه در حالت یکبعدی با انحراف معیار نسبت ناجوری  0/34درصد مطابقت بهتری با مقادیر بار
بستر اندازهگیریشده داشته و نسبت به روابط رسوبی فرایلینک ( )1952و میر-پیتر و مولر ( )1948به ترتیب با انحراف
معیار  3/46و  7/33درصد از دقت باالتری برخوردار میباشد .نتایج مدلسازی شبهدوبعدی بار بستر نشان داد که ریشه
میانگین مربعات خطا ( )RMSEبرای سه رابطه دوبوی ،فرایلینک و میر-پیتر و مولر بهترتیب حدود  98/8 ،7/45و 173/9
است که فقط رابطه دوبوی دقت قابل قبولی داشته و دو رابطه فرایلینک و میر-پیتر و مولر دارای خطای زیادی میباشند.
همچنین مشخص شد که دقت مدلسازی بار بستر حاصل از رابطه دوبوی در حالت شبهدوبعدی از یکبعدی بیشتر است.
واژههای کليدی :روابط تجربی بار بستر ،مدلسازی شبهدوبعدی ،مدل شیونو و نایت ،رودخانه زارمرود.

مقدمه
دانشمند ایتالیایی بنام دومینیکو گولیومینی از اولین کسانی بود
که در زمینه انتقال رسوبات رودخانهای و علم مهندسی رودخانه
مطالعه کرده و نتیجه بررسیهای خود را در سال  1697در کتابی
با عنوان طبیعت رودخانهها1منتشر نمود .به همین دلیل ،برخی
وی را پدر علم مهندسی رودخانه مینامند .از ابتکارات او احداث
دیوارههای ساحلی و اپیها در بعضی از رودخانههای ایتالیا است.
همچنین در سال  ،1770فریزی با انتشار دو کتاب ،مسائل
مختلفی از قبیل اصالح رودخانه و انتقال مواد رسوبی توسط
جریان آب را مطرح نمود .او اولین کسی بود که مطالعات
آزمایشگاهی را نیز در این زمینه انجام داد .بعدها در اواخر قرن
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم دانشمندان مطرحی مثل ناویر،
استوکس ،سنت ونانت ،فرود ،مانینگ ،بازن ،رینولدز و بوزینیسک
به پیشرفت دانش هیدرولیک و انتقال رسوبات کمک شایانی

نمودند (.)Fenton, 2016
امروزه با توجه به پیشرفت مبانی مهندسی علم هیدرولیک
رودخانهها و نیز ارتقاء جنبههای سختافزاری و نرمافزاری رایانه-
ها ،مدلهای ریاضی با تحول زیادی همراه شدهاند .هماکنون
مدلهای ریاضی دوبعدی و سهبعدی فراوانی در زمینه هیدرولیک
جریان و رسوب رودخانهها (مثل ،FLOW3D ،FLUENT
 )MIKE3 ،CCHE2Dتوسعه داده شده و کاربردهای زیادی نیز
در حل مسائل مهندسی رودخانه پیدا کردهاند ( Lai and Wu,
 .)2019; Singh and Ghosh, 2000; Gessler et al., 1999با این-
حال ،به نظر میرسد برای کاربردی شدن همهجانبه مدلهای
دوبعدی و سهبعدی در رودخانههای واقعی راه زیادی باقی مانده
است ( .)Knight, 2003تاکنون این مدلها اغلب برای مطالعات
آزمایشگاهی و نیز برای بررسیهای موضعی در رودخانه مثل
مدلسازی هیدرولیک جریان و رسوب در قوس رودخانهها و
کانالها ( Khosronejad et al., 2007; Montaseri and Asiaei,
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 ،)2014جریان در اطراف سازهها مثل پایه پلها ( Omara et al.,
( Eslami,

 ،)2019دهانههای آبگیرها ( ،)Aybar, 2012آبشکنها
 )2010; Chonwattana et al., 2007و  ...به فراوانی و با موفقیت
مورد استفاده قرار گرفتهاند .کاربرد این مدلها برای رودخانههای
واقعی با طول زیاد نیز به صورت محدود گزارش شده است .از
دالیل مهم این محدودیت ،پیچیدگیهای محاسباتی ،زمان بسیار
طوالنی اجرای مدلهای سهبعدی برای رودخانههای عریض و
طوالنی ،صعوبت تعیین شرایط مرزی و نیز موارد مرتبط با
واسنجی این مدلها در بازههای طوالنی رودخانهها را میتوان ذکر
نمود .از طرف دیگر ،مدلهای ریاضی یکبعدی متداول در مباحث
هیدرولیک جریان و رسوب مثل ISIS ،MIKE-11 ،HEC-RAS
و  ...طبیعت غیریکنواخت و نامنظم رودخانهها را به فرم یکبعدی
تحلیل نموده و از تغییرات عرضی یا عمقی پارامترهای مهمی مثل
سرعت جریان ،غلظت رسوب ،تنش برشی و  ...صرف نظر میکنند.
این محدودیت در بعضی از شرایط برای رودخانهها قابل قبول
نیست .مثالً در زمان وقوع سیالب که جریان از مقطع اصلی
رودخانه فراتر رفته و وارد دشتهای سیالبی میشود ،پارامترهای
هیدرولیکی و رسوبی در عرض رودخانه دارای تغییرات قابل
توجهی بوده و تحلیل آنها بر اساس مدلهای یکبعدی ،با عدم
قطعیت زیادی همراه است .به همین دلیل ،در مدل رسوبی
 GSTARSکه بر اساس مبانی و معادالت حاکم بر جریانهای
یکبعدی مثل معادله انرژی توسعه داده شده است ،قابلیتی به نام
لولههای جریان اضافه شده است .به کمک لولههای جریان،
تغییرات پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی در عرض رودخانه قابل
شبیهسازی است.
با توجه به محدودیتهای مدلهای ریاضی یکبعدی و
چندبعدی (دوبعدی و سهبعدی) ،محققان مدلهای ریاضی شبه-
دوبعدی (مدلهای حدوسط یا میانبر) زیادی را برای رفع این
محدودیتها ارائه نمودهاند .پایه و اساس مدلهای شبهدوبعدی بر
مبنای معادالت سهبعدی ناویر-استوکس است و این یک مزیت
مهم نسبت به مدل به ظاهر شبهدوبعدی  GSTARSاست .بر
اساس طبیعت رودخانهها که جریان عموم ًا آشفته بوده و ذرات
آب در عمق جریان دائماً در حال تبادل انرژی و مومنتوم می-
باشند ،از مفهوم مهمی بنام متوسط عمقی استفاده شده و تغییرات
عمقی پارامترهای هیدرولیکی مثل سرعت ،تنش و  ...را فقط با
یک مقدار متوسط در عمق شبیهسازی میکنند .در عین حال،
تغییرات این پارامترها در عرض رودخانه را به صورت کامل درنظر
ال همخوانی دارد.
میگیرند که با شرایط رودخانههای سیالبی کام ً
تاکنون مدلهای متوسط در عمق زیادی در زمینه مباحث
مهندسی رودخانه و سیالب توسط محققین ارائه شده است .از

میان مهمترین مدلها در این خصوص ،مدلهای
)Lambert and Sellin ،Shiono and Knight (1991) ،(1990
) Ervine et al. (2000) ،(1996و ) Kordi et al. (2015قابل اشاره
است .با بررسی همهجانبه مزایا و محدودیتهای این مدلها ،مدل
شبهدوبعدی ) Shiono and Knight (1991به عنوان یک مدل
بهینه و متمایز تشخیص داده شده و کاربرد بسیار گستردهای در
حل مسائل هیدرولیک جریان در رودخانهها داشته است ( Unal
.)et al., 2010; Fernandes et al., 2014; Kordi et al., 2015
دقت قابل قبول نتایج ،سادگی فرم معادله حاکم ،سادگی حل
عددی مدل (به هر دو روش تفاضلهای محدود و اجزاء محدود)
در رودخانههای نامنظم ،برآورد توام سرعت جریان و تنش برشی
بستر در عرض رودخانه ،قابلیت درنظر گرفتن اثر جریانهای
ثانویه ،قابلیت استفاده در رودخانههای مستقیم و پیچانرود ،قابلیت
کاربرد در حل مسائل انتقال رسوبات معلق و بستر ،و قابلیت
دخالت مقاومت جریان ناشی از وجود پوشش گیاهی در مجرای
اصلی یا دشتهای سیالبی رودخانه از جمله مزایای مدل Shiono
) and Knight (1991است .در این مقاله از همین مدل ریاضی
برای شبیهسازی توزیع عرضی بار بستر رودخانه زارمرود استفاده
شده است.
رسوبات معلق و بستر رودخانهها جزء الینفک سامانههای
آبی بوده و نقش و اهمیت زیادی در شکلگیری و توسعه رودخانه-
ها دارند .تالشهای بسیار زیادی برای محاسبه نرخ انتقال رسوب
معلق و بستر رودخانهها صورت گرفته است که حاصل این تالش-
ها ،ارائه معادالت تجربی انتقال رسوب معلق و بار بستر رودخانهها
است .این معادالت دارای کاربرد گستردهای در مباحث انتقال
رسوب بودهاند اما با توجه به اینکه این معادالت ،یکبعدی می-
باشند احتما ًال در رودخانههای عریض دارای محدودیت میباشند.
این محدودیت به ویژه برای رودخانههای دارای دشتهای
سیالبی،بسیار مشخصتر است ( Ackers, 1992; Ayyoubzadeh,
 .)1997در این حالت به دلیل اختالف قابل توجه سرعت و تنش
برشی بستر در مجرای اصلی رودخانه نسبت به دشتهای سیالبی،
فرض یکبعدی بودن جریان بسیار سادهانگارانه بوده و نتایج
محاسبات پارامترهای رسوبی توام با خطا خواهد بود .محدودیت
فوق برای محاسبه نرخ انتقال بار بستر در رودخانهها آشکارتر
است .پارامترهای زیادی از قبیل عمق جریان ،دانهبندی رسوب ،و
تنش برشی بستر بر نرخ انتقال بار بستر موثر میباشند .در عرض
رودخانهها ،عمق جریان و تنش برشی بستر ممکن است با
تغییرات زیادی همراه باشد که در این صورت استفاده از معادالت
تجربی انتقال بار بستر با محدودیت مواجه خواهد بود .برای کاهش
Wark et al.
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عدم قطعیتها و بهبود نتایج محاسبات ،میتوان از تلفیق مدل-
های ریاضی شبهدوبعدی (مثل مدل شیونو و نایت) و روابط تجربی
انتقال بار بستر استفاده نمود .در این صورت ابتدا عرض رودخانه
به چند زیربازه (مثالً  10یا  )20تقسیم شده و با حل مدل ریاضی
شبه دوبعدی ،سرعت جریان و تنش برشی بستر در هر زیربازه
محاسبه می شود .سپس برای هر زیربازه با عمق ،سرعت و تنش
برشی بستر مشخص ،معادله تجربی انتقال بار بستر مورد استفاده
قرار خواهد گرفت .از مجموع دبیهای بار بستر این زیربازهها ،بار
کل بستر رودخانه بدست میآید.
تاکنون از مدلهای شبهدوبعدی برای محاسبه دبی رسوب
معلق و بار بستر رودخانهها به صورت محدود استفاده شده است.
چو و لی ( )2014به کمک مدل شیونو و نایت ،ظرفیت انتقال
رسوب کل رودخانه کورنا را براورد نمودند Zahiri (2018) .از این
مدل ریاضی برای برآورد دبی بار کل رسوب رودخانه کارون در
چند بازه پیچانرودی استفاده نمودGholinejad et al. (2018).
به کمک این مدل ،دبی بار معلق رودخانه قرهسو در استان گلستان
را محاسبه نمودند Zahiri et al. (2019) .نیز با استفاده از این
مدل شبهدوبعدی ،بار کل رسوب رودخانه قرهسو را مدلسازی
نمودند .نکته مهم در خصوص مطالعات فوق این است که در
تمامی موارد فوق ،روش تفاضلهای محدود برای حل عددی مدل
شیونو و نایت انتخاب شده است .همچنین دقت نتایج بار رسوب
در حالتهای یکبعدی و شبهدوبعدی مقایسه نشده است .در این
مقاله ،برای حل عددی این مدل از روش اجزاء محدود استفاده
شده و نتایج مدلسازی یکبعدی و شبهدوبعدی بار بستر رودخانه
مورد مقایسه قرار گرفته است.هدف از انجام این تحقیق ،تحلیل
هیدرولیک جریان و رسوب رودخانه زارمرود (یکی از سرشاخههای
اصلی رودخانه تجن واقع در شهرستان ساری) است .به این منظور،
برای محاسبه پارامترهای هیدرولیک جریان از یک مدل ریاضی
شبه دوبعدی موسوم به ) Shiono and Knight (1991استفاده و
سپس نتایج این مدل با روابط رسوبی معتبر سایر محققین تلفیق
شده است.

دشوار و زمانبر بوده و عموماً از فرمهای ساده شده آنها استفاده
میشود .در رودخانههای طبیعی شرایط جریان عموماً آشفته بوده
و بنابراین توزیع عمقی سرعت جریان نسبت به توزیع عرضی
سرعت (به ویژه در رودخانههای عریض و همراه با دشتهای
سیالبی) ،از یکنواختی بیشتری برخوردار است .در این شرایط
میتوان از فرم متوسط در عمق یا شبهدوبعدی معادالت ناویر-
استوکس استفاده نمود.با ترکیب معادالت پیوستگی و مومنتوم
ناویر-استوکس در جهت جریان برای یک آبراهه مستقیم یا
پیچانرود ،معادله زیر حاصل میشود ( Darby, 1998; Bousmar,
:)2002
(رابطه )1
  u w  

مدل رياضی شيونو و نايت

هیدرولیک جریان در رودخانههای طبیعی و به ویژه در شرایط
سیالب دارای ساختار پیچیدهای بوده و با معادالت معمول یک-
بعدی (از قبیل روابط مانینگ و شزی) با دقت مناسبی قابل بیان
نیست .به همین دلیل ،اغلب از معادالت ناویر -استوکس برای
تحلیل هیدرولیک جریان در رودخانههای سیالبی استفاده می-
شود .حل کامل این معادالت برای رودخانههای طبیعی بسیار

  u u   

 u




 

uu   uv   uw  

t

x

y

z



که در آن  v ،uو  wبهترتیب سرعتهای متوسط زمانی در
جهت طولی ،عرضی و قائم v' ،u' ،و ' wنوسانات سرعت (مازاد بر
سرعت متوسط جریان) به علت تالطم و آشفتگی جریان بهترتیب
در جهت طولی ،عرضی و قائم P ،فشار هیدرواستاتیک t ،زمانx ،
جهت طولی y ،جهت عرضی z ،جهت قائم ρ ،چگالی سیالS0x ،
شیب طولی بستر آبراهه و  gشتاب ثقل میباشندShiono and .
) Knight (1991با فرض جریان ماندگار و یکنواخت ،معادله
دیفرانسیلی زیر را برای حل توزیع عرضی سرعت جریان در
رودخانهها ارائه نمودند:
(رابطه)2
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با انتگرالگیری از معادله دیفرانسیلی فوق در عمق جریان
و نیز صرفنظر کردن از سرعتهای  ،wرابطه زیر که به معادله
متوسط در عمق تنش برشی موسوم است ظاهر خواهد شد:
(رابطه)3
1

مواد و روشها
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که در معادله دیفرانسیل فوق H ،عمق جریان در هر نقطه
از عرض رودخانه (شکل  s0y ،)1شیب جانبی رودخانه (افقی به
قائم) و زیرنویس  dدر جمله جریانهای ثانویه بیانگر متوسط
عمقی است .جمالت اول تا سوم در معادله فوق به ترتیب بیانگر
مولفه وزن سیال در جهت جریان ،تنش برشی رینولدزی ناشی از
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اختالف یا گرادیان سرعتها در جهت عرضی (  ،)  yxو تنش

( Knight et al., 1989; Wark et al., 1990; Abril and Knight,

برشی بستر (  )  bمیباشند .جمله سمت راست تساوی نیز اثرات
جریانهای ثانویه (ناشی از سرعت )vرا نشان میدهد.
معادله دیفرانسیل فوق با وجود سادگی دارای دشواریهای
زیادی برای کاربرد در مسائل مهندسی رودخانه ،رسوب و سیالب
است .بهترین راه برای حل این مشکل ،تبدیل جمالت تنش برشی
به پارامتر اصلی جریان یعنی سرعت است .برای این منظور از
روابط زیر استفاده میشود:
f
du
(رابطه )4
 b  RS f   ud2 ;  yx  t d
8
dy
که  وزن مخصوص سیال R ،شعاع هیدرولیکی جریانSf ،

 )2004برآورد شده است.
با جاگذاری روابط ( )4و ( )5در معادله دیفرانسیلی ( )3و
نیز با فرض اثر جریانهای ثانویه به صورت ضریبی از مولفه وزن
سیال ،رابطه مهم زیر بدست میآید ( Shiono and Knight,
:)1991
(رابطه )6

شیب انرژی f ،ضریب اصطکاک دارسی-ویسباخ و   tلزجت
گردابهای یا دیفیوژن تالطمی جریان است که بهمنظور دخالت اثر
تبادل مومنتوم ناشی از نوسانات سرعت (  uو  ) vبکار رفته است.
لزجت گردابهای در جریانهای کمعمق مثل رودخانهها و سواحل،
طبق قانون بوسینسک از رابطه زیر قابل محاسبه است:


f 
(رابطه) 5
ud 
8


که * uسرعت برشی یا اصطکاکی و  ضریب بدون بعد
لزجت تالطمی است .این ضریب برای کانالهای عریض حدود
( 0/135رودی ،)1980 ،برای کانالهای آزمایشگاهی حدود 0/16
( )Bousmar, 2004و برای رودخانههای طبیعی حدود 0/07-3
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در معادله فوق  s ،ضریب جریان ثانویه است .جریانهای
ثانویه در قوس رودخانهها دارای اهمیت بوده و حتم ًا باید درنظر
گرفته شوند ( .)Ervine et al., 2000در رودخانههای طبیعی
مستقیم ،جریانهای ثانویه دارای اهمیت کمتری هستند( Shiono
 .)and Knight, 1991; Da Silva, 2006مقدار این ضریب در
رودخانهها حدود  0/15است (.)Shiono and Knight, 1991
معادله دیفرانسیلی فوق که به مدل متوسط در عمق شیونو
و نایت معروف است ،قابلیت حل پروفیل سرعت جریان در عرض
رودخانه را دارد که از نظر مهندسی رودخانه ،اقدام مهمی برای
محاسبه دبی جریان ،تنش برشی بستر ،دبی انتقال رسوب و ...
است.

شکل  -1توزيع عرضی سرعت در جهت جريان در يک رودخانه سيالبی

معادله دیفرانسیل ( )6دارای  3ضریب واسنجی ()  s ،  ،f
است که باید به کمک دادههای پروفیل عرضی سرعت مشاهداتی
در رودخانهها و بر اساس یک روش بهینهسازی بدست آیند .این
معادلهاز نوع معادالت دیفرانسیل معمولی غیرخطی مرتبه دوم با
شرایط مرزی است .برای حل این معادله در کانالها و رودخانههای
طبیعی ،روشهای متفاوتی از قبیل روش تحلیلی ( Shiono and

 )Knight, 1991; Knight et al., 1989و روش تفاضلهای محدود
( )Kordi et al.,2015; Zahiri et al., 2019ارائه شده است .با
توجه به قابلیت مناسب روش اجزاء محدود در حل مسایل پیچیده
هیدرولیک جریان ،در این مقاله از روش اجزاء محدود برای حل
عددی این معادله و محاسبه پروفیل عرضی سرعت جریان در
رودخانهها استفاده شده است .همچنین روش اجزاء محدود نسبت
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به روش تفاضلهای محدود دارای کارایی بیشتری است و انعطاف-
پذیری شبکهبندی میدان حل را افزایش میدهد .در این روش
برای محاسبه مقادیر سرعت جریان در هر نقطه از عرض رودخانه،
نیازی به درونیابی از مقادیر سرعت محاسباتی نیست و مقدار
سرعت در هر نقطه دلخواه به کمک توابع موجود قابل محاسبه
است.
روش اجزاء محدود برای حل عددی معادله شيونو و نايت

برای استفاده از روش اجزاء محدود ،ابتدا فرض میشود که تمامی
ضرایب معادله دیفرانسیل ( )6فقط به فاصله عرضی  yوابسته
هستند .در اینصورت به کمک تغییر متغیر زیر ،معادله حاکم به
یک معادله خطی تبدیل خواهد شد:
2
(رابطه )7
U  y   ud  y 
(رابطه )8

U=0
s0y
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U  y0   U  yN   0

(رابطه )9

گام دوم در حل اجزاء محدود ،تقسیمبندی محدوده یا
میدان حل (عرض رودخانه) به بازههایی است که در نقاطی به نام
گره به هم متصل میباشند .در شکل ( ،)2نحوه این تقسیمبندی
ارائه شده است .برای هر بازه ،eگرههای  iو  jگرههای تشکیل-
دهنده بازه میباشند .با توجه به اینکه مدل شیونو و نایت یک
مدل متوسط در عمق است ،گسستهسازی بازه حل در تراز سطح
آب انجام میشود.
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شرایط مرزی برای حل عددی معادله دیفرانسیل فوق با
توجه به شکل ( ،)2به این صورت است که سرعت جریان در اولین
و آخرین گره محاسباتی (لبه سطح آب در دیوارههای سمت چپ
و راست رودخانه) برابر صفر است:
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شکل  -2تقسيمبندی عرض مقطع رودخانه به گرههای محاسباتی برای محاسبه توزيع عرضی سرعت

با توجه به این که در مقاطع رودخانهای مقادیر  f ،Hو
برای هر بازه متفاوت میباشند ،این مقادیر برای هر بازه  eبهترتیب
به صورت زیر محاسبه میشوند:
H  Hj
(رابطه )10
H e   i
2
f  fj
(رابطه )11
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(رابطه )12

با توجه به معادالت ( )10تا ( ،)12معادله دیفرانسیل ()8
به صورت زیر بازنویسی میشود:
(رابطه )13
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در گام سوم ،باید یک حل تقریبی برای معادله دیفرانسیل
( )13در نظر گرفت .در این تحقیق ،حل تقریبی به صورت معادله-
( )14در نظر گرفته شده است:
n

U e   y    h j N je 

(رابطه )14

j 0

در این معادله 𝑁𝑗(𝑒) ،تابع شکل و  hپارامتر مجهول واقع در
هر گره شبکه میباشند .با استفاده از روش باقیمانده وزندار
گالرکین ،به منظور کمینه کردن خطای حل تقریبی ،حل معادله-
( )14منجر به تشکیل سیستم معادالتی به فرم }[K]{a}={F
میشود که:
(رابطه )15
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Fi e     N ie  qdy

(رابطه )16

e 

در این معادالت مقادیر  β ،αو  qبهترتیب از معادالت
( )17تا ( )19بدست میآیند:
(رابطه)17
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در نهایت شرایط مرزی (معادله  )9اعمال شده و سپس
سیستم ماتریسی معادالت بسته خواهد شد .در اینصورت ماتریس
مجهوالت ( aسرعتهای جریان در عرض رودخانه) به صورت
همزمان محاسبه خواهند شد.

منطقه مورد مطالعه
رودخانه ظالمرود (زارمرود)

رودخانه زارمرود با طول  120کیلومتر از ارتفاعات  2500متری
کوههای گلدین و سیاهخانی در شمال شهرستان دامغان سرچشمه
میگیرد و نهایتاً در محلی به نام گرمرود به رودخانه تجن ملحق
شده و به دریای خزر راه مییابد .حوضه رودخانه زارمرود با
مساحت  893/5کیلومترمربع ،در محدوده عرضهای  36درجه و
 20دقیقه تا  36درجه و  33دقیقه شمالی و طولهای جغرافیایی
 53درجه و  07دقیقه تا  54درجه و  11دقیقه شرقی واقع شده
است .این حوضه ،منطقهای کوهستانی و دارای آب و هوای
سردسیر است .رودخانه مزبور دارای جریان دائمی بوده و متوسط
دبی ساالنه آن حدود  4/5مترمکعب برثانیه است .موقعیت این
حوضه در استان مازندران و نیز نقشه توپوگرافی (ارتفاعی) آن در
شکلهای ( 3و  )4نشان داده شده است .در شکل ( )5نیز نمایی
از ایستگاه هیدرومتری گرمرود نمایش داده شده است.

شکل  -3موقعيت رودخانه زارمرود در استان مازندران

شکل  -4نقشه  DEMحوزه رودخانه مورد مطالعه
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شکل  -5ايستگاه هيدرومتری گرمرود

دادههای هيدروليکی و رسوبی مورد استفاده

توسط نمونهبردار هلی-اسمیت اندازهگیری شده است .در جدول

در این مقاله از دادههای توزیع عرضی سرعت و بار بستر اندازه-

( )1خالصهای از اطالعات هیدرولیکی و رسوبی دادههای اندازه-

گیری شده در رودخانه زارم رود در ایستگاه هیدرومتری گرمرود

گیری نشان داده شده است .این دادهها در زمان سیالبهای رخ

استفاده شده است ( .)Sheikhpoor, 2014سرعت جریان توسط

داده در این رودخانه طی سالهای  1391-1393و نیز یکی از

دستگاه سرعتسنج (مولینه آلمانی مدل  )OTTو دبی بار بستر

سیلهای  1398برداشت شدهاند.

جدول  -1خالصه اطالعات هيدروليکی و هندسی دادههای مورد استفاده
سرعت جریان
()m/s

شعاع هیدرولیکی ()m

دبی جریان
()m3/s

عرض سطح آزاد
آب ()m

دبی بار بستر
()gr/s

قطر d50

قطر d90

()mm

()mm

حداقل

1/2

0/5

17/3

9/8

117/8

3/6

19/75

حداکثر

2/2

1/3

104/2

36

9693/3

38/5

89/7

شیب
متوسط
0/008

فرمولهای تجربی تخمين بار بستر رودخانهها

فرمول برای رودخانه مورد نظر ارائه شده است .دراین پژوهش از

یکی از رایجترین روشهای برآورد بار بستر در رودخانهها ،استفاده

 17فرمول رایج برآورد بار بستر رودخانه شامل میر-پیتر و مولر،

از فرمولهای تجربی -هیدرولیکی میباشد که در طول سالهای

شاکلیج ،حسنزاده ،ونراین ،فرایلینک ،دوبوی ،شیلدز ،پارکر،

گذشته توسط محققین توسعه داده شده است .در این تحقیق

انیشتین-براون ،چین ،ونگ-پارکر ،ویلسون ،آشیدا-میشیو،

عالوه بر نمونهبرداریهایی که انجام شد ،رایجترین فرمولهای

نیلسون ،انگلوند-فردسو ،انگلوند-هانسن و ایکرز-وایت استفاده شد

محاسبه باربستر مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بهترین

که نمونهای از این فرمولها در جدول ( )2ارائه شده است.
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جدول  -2نمونهای از فرمولهای رايج محاسبه باربستر
فرمول

محققین

 b   c 

 c 

Gs  1g
0.1
 Gs  1g 
  2 

ونراین

1.2
qb  0.053d50

0.5

میر-پیتر و مولر

1.5
. 𝑑50
(𝜃𝜏∗ − 0.047)1.5
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دوبوی
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S0
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4.5
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b
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  s   d50 


b
b
3 

qb  11.6  s g Gs  1d50
 0.05 
 0.156 
  s   d50
  s   d50

3
d50

که  qbدبی بار بستر در واحد عرض رودخانه d50 ،قطر ميانه رسوبات بار بستر Gs ،چگالی ويژه رسوبات رودخانه  c ،تنش برشی بحرانی (از دياگرام شيلدز و بر

اساس مقادير عدد رينولدز ذره و عدد بدون بعد شيلدز بدست میآيد) υ ،ضريب لزجت سينماتيک آب  s ،وزن مخصوص رسوب و  s

جرم حجمی رسوب

میباشد.

ریشه میانگین مربعات خطا نیز به صورت زیر استفاده شده است:

شاخصهای تعيين بهترين رابطه برآورد بار بستر

برای مقایسه نتایج محاسبات بار بستر بدست آمده از فرمولهای
مختلف و انتخاب بهترین روش محاسبه بار بستر رودخانه از
شاخصهای ذیل استفاده میشود:

نتايج و بحث

نسبت اختالف يا ناجوری ()R

مدلسازی يکبعدی بار بستر

این شاخص بر اساس نسبت بار بستر بدست آمده از فرمولهای
تجربی ( )Qcبه بار بستر اندازهگیریشده در رودخانه ( )Qmبدست
میآید .هر چه این نسبت به مقدار واحد نزدیکتر باشد ،بیانگر
دقت باالتر فرمول تجربی است.
𝑐𝑄
𝑚𝑄

(رابطه)20

=𝑅

ميانگين و انحراف معيار نسبت ناجوری

عالوه بر شاخص نسبت ناجوری ،شاخصهای میانگین ( ̅𝑅) و
انحراف معیار نسبت ناجوری ( )σنیز برای انتخاب بهترین رابطه
بار بستر مورد استفاده قرار میگیرند:
(رابطه)21
(رابطه)22

𝑁∑
𝑖𝑅 𝑖=1
𝑁

= ̅𝑅

̅ )2
∑N (R i − R
σ = √ i=1
N−1

که در این روابط i ،و Nبهترتیب بیانگر هر یک از نمونهها و
کل نمونهها است .عالوه بر شاخصهای فوق ،از شاخص آماری

(رابطه)23

2
∑N
) 𝑚𝑄i=1(𝑄𝑐 −

N

√ = 𝐸𝑆𝑀

تمامی  17رابطه بار بستر مورد استفاده در این مقاله در نرمافزار
اکسل برنامهنویسی شد و نتایج آنها به ازاء دبیهای جریان در
ایستگاه هیدرومتری گرمرود محاسبه شد .در شکل ( )6این نتایج
در مقایسه با دادههای مشاهداتی نشان داده شده است.
در شکل فوق مشخص است که روابط دوبوی ،فرایلینک و
میر-پیتر و مولر نسبت به بقیه روابط رسوبی دارای مطابقت
بیشتری با دادههای مشاهداتی بوده و این مطابقت بهتر در تمام
محدوده دبی جریان قابل مشاهده است که مزیت مهمی بشمار
میرود .نتایج بررسی دقت روابط تجربی انتقال بار بستر بر اساس
شاخصهای رسوبی در جدول ( )3ارائه شده است .بر اساس این
جدول مشخص است که روابط دوبوی ،فرایلینک و میر-پیتر و
مولر دارای کارایی مناسبی بوده و به عنوان روابط برتر برآورد بار
بستر در این رودخانه قابل انتخاب میباشند .ریشه میانگین
مربعات خطا ( )RMSEبرای این  3رابطه بهترتیب حدود ،5/25
 9/59و  21/57بدست آمد .علت همخوانی بهتر دادههای
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مشاهداتی بار بستر رودخانه زارمرود با روابط فوق را میتوان در
 3عامل جستجو نمود :الف) در روابط تجربی بار بستر 2 ،نوع
دانهبندی رسوبات قابل استفاده است (دانهبندی بار بستر و دانه-
بندی مصالح بستر رودخانه) که روابط مختلف نسبت به این مساله
حساسیت دارند ( )Haddadchi et al., 2013در این مقاله از
دانهبندی بار بستر برای محاسبات روابط تجربی انتقال رسوب
استفاده شد .روابط تجربی دوبوی ،میر-پیتر و مولر ،و فرایلینک
که در این مطالعه بهترین مطابقت را با دادههای مشاهداتی
داشتهاند ،همگی برای حالتی که از دانهبندی بار بستر در روابط
تجربی استفاده شود ،نتایج بهتری نسبت به مقادیر مشاهداتی ارائه
میدهند ،در حالیکه روابطی مثل اینشتین-براون که در این مقاله
دارای نتایج مناسبی نبوده است ،در حالت استفاده از دانهبندی
مصالح کف رودخانه نتایج بهتری ارائه میکند .ب) با بررسی
شرایط و دامنه کارکرد روابط تجربی بار بستر مشخص شد که

اغلب روابطی که در این مقاله دارای نتایج نامناسبی بودهاند ،در
محدوده دانهبندی ریزتری نسبت به دانهبندی بار بستر رودخانه
زارمرود توصیه شدهاند .مثالً رابطه ایکرز-وایت برای دانهبندی
 0/4-4/94میلیمتر توصیه شده است در حالیکه قطر میانه دانه-
بندی بار بستر رودخانه زارمرود در محدوده  3/6-38/5میلیمتر
متغیر است .این در حالی است که دانهبندی توصیه شده برای
رابطه میر-پیتر و مولر در محدوده  0/4-28/65میلیمتر است که
به دانهبندی رودخانه زارمرود بسیار نزدیکتر است .ج) رابطه
فرایلینک که در این مقاله دارای نتایج مناسبی بود ،از برازش ساده
دادههای مشاهداتی با نتایج محاسباتی رابطه میر-پیتر و مولر
استخراج شده است و با توجه به نتایج مناسب رابطه مذکور،
احتماالً به همین دلیل رابطه فرایلینک نیز کارایی مناسبی در
رودخانه زارمرود داشته است.

500

Data
داده های مشاهداتی ()kg/s
Hasanzadeh
)(1995
حسن زاده 1374
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جدول  -3رتبهبندی روشهای برتر برآورد بار بستر بر اساس شاخصهای رسوبی ارائه شده
روابط تجربی

0/5>R>2

0/33>R>3

̅𝑅

دوبوی
فرایلینک
میر-پیتر و مولر
انگلوند -هانسن
ونراین
شوکلیج
انگلوند -فردسو
ونگ -پارکر
انیشتین -براون
شیلدز
ایکرز -وایت
پارکر
آشیدا -میشیو
چین
حسنزاده
ویلسون
نیلسون

33/33
33/33
41/67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41/67
41/67
41/67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0/41
3/69
4/55
38/14
46/97
55/03
141/07
197/65
205/64
279/07
350/48
388/89
410/84
411/77
449/32
553/80
713/55

مدلسازی شبه دوبعدی
شبيهسازی توزيع عرضی سرعت جريان

همانطور که قبالً اشاره شد ،برای حل عددی مدل رباضی شیونو
و نایت از روش اجزاء محدود استفاده شد .به این منظور ،در محیط
نرمافزار متلب (نسخه  )7/6برنامهنویسی انجام شد.
الف -واسنجی مدل رياضی بر اساس توزيع عرضی سرعت

برای شبیهسازی توزیع عرضی سرعت جریان ،اطالعات
هیدرولیکی رودخانه زارمرود در محل ایستگاه هیدرومتری
گرمرود شامل هندسه مقطع عرضی ،تراز یا اشل سطح آب
رودخانه و شیب آبراهه به مدل ریاضی معرفی شد .نکته حائز
اهمیت در این مرحله ،واسنجی ضریب زبری مانینگ است .مقدار
این ضریب در رودخانهها برای مدلهای ریاضی یکبعدی معموالً
بر اساس قضاوت کارشناسی و یا با استناد به منابع و مراجع علمی
مختلف و به صورت تقریبی تعیین میگردد .این در حالی است
که مقدار این ضریب برای مدلهای دوبعدی و سهبعدی دارای
اهمیت زیادی بوده و برآورد آن صرفاً با راهکارهای فوق نتیجه-
بخش نخو اهد بود .به همین منظور ،در این شرایط مقدار این
ضریب باید به کمک مقادیر اندازهگیری شده سرعت جریان در
رودخانه واسنجی شود .در این تحقیق با اندازهگیری مقادیر
سرعتهای نقطهای به کمک دستگاه سرعتسنج (مولینه) ،مقدار
نسبتاً دقیق ضریب زبری مانینگ در رودخانه برای دو عمق
مختلف جریان (تراز سطح آب  128و  )98واسنجی شد .برای
افزایش دقت نتایج و سرعت محاسبات ،از روش بهینهسازی
)1Nonlinear Generalized Reduced Gradient (GRG

σ
0/34
3/46
7/23
25/95
43/41
44/24
119/69
165/73
186/34
246/60
317/65
334/65
360/77
344/48
381/18
467/64
593/77

گرادیان کاهشی تعمیم یافته غیرخطی 1استفاده شد.
بخشی از نتایج بدست آمده از محاسبات مرحله واسنجی
برای تراز سطح آب ( 128سیالب مورخ  )91/7/22در شکل ()7
و در مقایسه با توزیع واقعی سرعت جریان ارائه شده است .همانطور
که مشاهده میشود ،توزیع عرضی سرعت جریان حاصل از مدل
ریاضی در کل عرض رودخانه مطابقت نسبت ًا خوبی با مقادیر سرعت-
های اندازهگیری شده دارد .خطای مطلق میانگین سرعتهای بدست
آمده از مدل ریاضی حدود  7/9درصد میباشد .مسئله مهم این است
که این انطباق فقط با تنظیم ضریب زبری مانینگ رودخانه ایجاد
شده است .دبیهای جریان مشاهداتی و محاسباتی رودخانه به ازاء
این تراز سطح آب ،بهترتیب  104/25و  114/06مترمکعب بر ثانیه
است که خطایی حدود  9/4درصد را نشان میدهد .همچنین در این
مرحله ،محاسبات مربوط به تراز سطح آب 98سانتیمتر (سیل مورخ
 )93/1/12نیز انجام شد .خطای مطلق میانگین سرعتها برای این
تراز سطح آب ،حدود  5/6درصد بدست آمد .دبیهای جریان
مشاهداتی و محاسباتی در این مرحله بهترتیب حدود  17/59و
 18/15مترمکعب بر ثانیه بدست آمدند که خطایی حدود  3/2درصد
را برای مدل ریاضی نشان میدهد .در مرحله واسنجی مدل ریاضی،
ضریب زبری مانینگ بهینه در هر دو واقعه سیالبی فوقالذکر حدود
 0/045بدست آمد که این مقدار با توجه به درشتدانه بودن مصالح
کف این رودخانه منطقی است.
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ب -صحتسنجی مدل رياضی بر اساس توزيع عرضی سرعت

برای اطمینان از صحت نتایج واسنجی ،معموالً آزمونی بهنام
صحتسنجی نیز استفاده میشود .در این مرحله ،از همان ضریب
زبری بهینه در مرحله واسنجی مدل ریاضی استفاده شده و مدل
برای تراز سطح آب متفاوتی اجرا میشود .نتایج این مرحله در
شکل ( )8به ازاء تراز سطح آب  98سانتیمتر نشان داده شده است.

مشاهده می شود در این مرحله نیز دقت مدل ریاضی در تمام
عرض رودخانه نسبتاً مناسب است .حداکثر و میانگین خطای
مطلق برآورد سرعتهای جریان در این مرحله به ترتیب حدود
 13و  4/5درصد محاسبه شده است .دبیهای جریان مشاهداتی
و محاسباتی نیز بهترتیب  38/44و  39/64مترمکعب بر ثانیه
بدست آمده است که بیانگر خطایی حدود  3/12درصد میباشد.
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شبيهسازی توزيع عرضی تنش برشی بستر

همانطور که مشاهده میشود ،در فرمولهای تخمین بار بستر،
پارامتر تنش برشی بستر دارای اهمیت بسزایی است .این در حالی
است که عموماً تخمین دقیق این پارامتر در رودخانهها غیرممکن
بوده و اندازهگیری آن نیز مشکل و با محدودیتهای زیادی مواجه
است .به همین دلیل ارائه راهکاری ساده برای تخمین مناسب این
پارامتر ارزشمند است .در این پژوهش ،بر مبنای سرعتهای
بدست آمده از حل معادله دیفرانسیلی ( )9در عرض رودخانه،
تنش برشی بستر در هر نقطه از رابطه زیر محاسبه میشود:
f
(رابطه )20
 b   ud2
8

برای رودخانه مورد مطالعه و به ازاء شرایط جریان نشان
داده شده در شکلهای ( 7و  ،)8توزیع عرضی تنش برشی بستر
(رابطه  )20محاسبه شده و در شکلهای ( 9تا  )10ارائه شده
است .در این شکلها ،تنش برشی متوسط (یکبعدی) رودخانه
نیز نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود تنش
برشی متوسط با توزیع عرضی تنش برشی اختالف نسبتاً زیادی
دارد که این اختالف تقریب ًا در محدوده میانی جریان بیشتر است.
همانطور که در شکل ( )9قابل مشاهده است ،تنش برشی متوسط
بستر بدست آمده از روش معمول (رابطه  )τ1D=ɣRS0xحدود 101
پاسکال است در صورتیکه تنش برشی دوبعدی بدست آمده از
مدل شیونو و نایت در عرض رودخانه متفاوت بوده و در محدوده
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در شکل ( ،)10تنش برشی حاصل از رابطه یکبعدی حدود
 74/5پاسکال و تنشهای برشی حاصل از مدل شیونو و نایت هم
حدود  0-85پاسکال میباشند .جالب است که بخشی قابل
توجهی از رودخانه دارای تنش برشی در محدوده  80-85پاسکال
است که با تنش برشی یکبعدی اختالف کمی دارد .این مساله به
وضوح تاثیر هندسه مقطع عرضی بر مقادیر تنش برشی حاصل از
مدل دوبعدی را نشان میدهد به این صورت که در مقاطعی از
رودخانه که تغییرات هندسه مقطع عرض رودخانه کم است،
مقادیر تنشهای برشی بدست آمده از مدلهای یکبعدی و
دوبعدی تقریب ًا نزدیک به هم میباشد.

 0-160پاسکال متغیر است .این مساله نشان میدهد که برای
مطالعه و بررسی دقیقتر رودخانهها ،اکتفا نمودن به رابطه یک-
بعدی تنش برشی نمیتواند راهحل مناسبی باشد زیرا در عرض
رودخانه ،تنشهای برشی بسیار کمتر و بسیار بیشتری از رابطه
یکبعدی نیز اتفاق میافتند که تحلیل هیدرولیکی ،رسوبی و
ال با
مورفولوژیکی مناسبتری را برای رودخانه فراهم میکنند .مث ً
استفاده از مقایسه مقادیر تنشهای برشی بدست آمده از مدل
شیونو و نایت با تنش برشی آستانه حرکت مصالح کف رودخانه،
می توان بخشی از عرض رودخانه که در شرایط سیالبی احتماالً
دچار فرسایش میشود را شناسایی نمود.
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شبيهسازی توزيع عرضی رسوب بار بستر

پس از شبیهسازی توزیع عرضی سرعت جریان و تنش برشی
بستر ،شبیهسازی توزیع عرضی رسوب بار بستر بر اساس نتایج

توزیع سرعت و تنش برشی قابل انجام است .این محاسبات برای
همه روابط تجربی بار بستر انجام شد .در شکلهای ( 11و )12
نتایج توزیع عرضی رسوب بار بستر بدست آمده از مدل ریاضی
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شیونو و نایت (بر حسب گرم بر ثانیه در واحد عرض) فقط برای
سه روش منتخب برآورد بار بستر میر-پیتر و مولر ،دوبوی و
فرایلینک برای اشلهای  128و  98سانتیمتر در ایستگاه
هیدرومتری گرمرود نشان داده شده است .در این شکلها ،مقادیر
اندازهگیری شده نیز ارائه شده است .با مقایسه نتایج محاسباتی و
مقادیر اندازهگیری شده مشخص میشود که از میان سه روش
تجربی منتخب برآورد بار بستر مورد استفاده ،رابطه دوبوی انطباق

خوبی با مقادیر واقعی رسوب بار بستر در عرض رودخانه دارد.
روشهای میر-پیتر و مولر و فرایلینک دارای برآوردهایی بزرگتر
از مقادیر واقعی میباشند .ریشه میانگین مربعات خطا ()RMSE
برای نتایج توزیع بار بستر بدست آمده از سه رابطه دوبوی،
فرایلینک و میر-پیتر و مولر (شکل  )11به ترتیب حدود ،7/45
 98/8و  173/9بدست آمد .بر اساس این نتایج ،فقط رابطه دوبوی
قابل قبول بوده و نتایج بقیه روابط تجربی رضایتبخش نیست.
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مدل شبهدوبعدی شیونو و نایت ضمن اینکه قابلیت برآورد
دبی جریان (به کمک توزیع عرضی سرعت) را دارد ،بار بستر را
نیز برآورد میکند .در جدول ( ،)4نتایج برآورد دبی بار بستر
رودخانه زارمرود به کمک مدلهای یکبعدی و شبهدوبعدی برای

رابطه تجربی دوبوی ارائه شده است .همانطور که مشاهده می-
شود ،تقریباً به ازاء تمامی دبیهای جریان در این رودخانه ،نتایج
مدل دوبعدی شیونو و نایت مقادیر بهتری نسبت به روش یک-
بعدی ارائه نموده است که مزیت و کارایی مناسب این مدل را
نشان میدهد .با توجه به پیچیدگی محاسبات بار بستر در

(علمی – پژوهشی)

نبیزاده ولوکالئی و همکاران :مدلسازی شبه دو بعدی هيدروليک 1867 ...

رودخانهها و دقت پایین بسیاری از محاسبات معمول برآورد بار
بستر ،دقت مناسب مدل شیونو و نایت در این خصوص
امیدوارکننده میباشد .شاخص نسبت ناجوری برای نتایج مدل-
های یکبعدی و شبهدوبعدی فوق به ترتیب حدود  1/9و 0/7
بدست آمده است که بیانگر برتری مدل شبهدوبعدی است.
جدول  -4مقايسه نتايج مدلسازی يکبعدی و دوبعدی تخمين بار بستر
رودخانه زارمرود به کمک رابطه دوبوی
بار بستر ()gr/s

دبی جریان
)(m3/s

اندازهگیری

یکبعدی

شیونو و نایت

17/59
17/78
18/86
38/44
60/8
104/25

117/8
190
218/2
729/39
530/41
5585

186/6
140/8
120
330/9
622
37530

118/1
159/08
136/08
278/3
564/13
1538

نتيجهگيری
در این مقاله ابتدا با استفاده از  17رابطه تجربی رسوبی محققین
مختلف ،بار بستر رودخانه زارمرود در محل ایستگاه هیدرومتری
گرم رود محاسبه شد .نتایج نشان داد که رابطه دوبوی با
 RMSE=5/25دارای بهترین دقت نسبت به مقادیر اندازهگیری
شده است .این شاخص آماری برای روابط تجربی فرایلینک و میر-
پیتر و مولر که دومین و سومین روابط برتر برآورد بار بستر هستند
بهترتیب حدود  9/59و  21/57بدست آمد .این در حالی است که
بقیه روابط پراکندگی بسیار زیادی نشان دادند که در مطالعات
ال قابل پذیرش بوده
رسوب و به ویژه بار بستر رودخانهها امری کام ً
و در بسیاری از مطالعات محققین قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته
است .در گام دوم برای بهبود دقت محاسبات بار بستر این

رودخانه ،ایده محاسبه بار بستر به صورت شبهدوبعدی مطرح شد،
به این صورت که به جای استفاده از مقادیر متوسط سرعت و تنش
برشی (یک مقدار در مقطع عرضی) در فرمولهای تجربی انتقال
بار بستر ،از توزیع عرضی سرعت و تنش برشی بستر در این
فرمولها استفاده میشود .به این منظور یک مدل ریاضی-
هیدرولیکی شبهدوبعدی مدنظر قرار گرفت .این مدل ریاضی ابتدا
به کمک سرعتهای اندازهگیری شده جریان در عرض رودخانه
واسنجی شده و سپس برای اطمینان از صحت نتایج آن به ازاء
دبیهای مختلف جریان ،صحتسنجی شد .دبیهای جریان
مشاهداتی و محاسباتی رودخانه در این مرحله (با تراز سطح آب
 98سانتیمتر) بهترتیب  38/44و  39/64مترمکعب بر ثانیه بدست
آمدند که بیانگر خطایی حدود  3/12درصد است .همچنین
حداکثر و میانگین خطای مطلق برآورد سرعتهای جریان در این
مرحله به ترتیب حدود  13و  4/5درصد محاسبه شده است .دبی-
های جریان مشاهداتی و محاسباتی نیز بهترتیب  38/44و 39/64
مترمکعب بر ثانیه بدست آمده است که بیانگر خطایی حدود 3/12
درصد است .بعد از حصول اطمینان از دقت نتایج این مدل ،توزیع
تنش برشی بستر در عرض رودخانه محاسبه شده و از این توزیع
برای محاسبه بار بستر در عرض رودخانه استفاده شد .نتایج مدل-
سازی رابطه دوبوی نشان داد که با استفاده از ایده پیشنهادی این
تحقیق ،ضمن اینکه بار بستر رودخانه در عرض مقطع قابل
محاسبه است ،بار کل بستر رودخانه نیز با دقت بهتری نسبت به
مقادیر مشاهداتی قابل تخمین است .شاخص نسبت ناجوری برای
نتایج مدلهای یکبعدی و شبهدوبعدی برآورد بار بستر رودخانه
زارمرود به کمک رابطه دوبوی به ترتیب حدود  1/9و  0/7بدست
آمد که بیانگر برتری مدل شبهدوبعدی میباشد.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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