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تائید نهایی1398/05/11 :

چكیده
امروزه تحلیل و شبیهسازي طغیان و انتقال رسوب با مدلهاي مهندسي رودخانه كاربرد فراواني
در هیدرولیک جریان دارند .هدف از این تحقیق ،شبیهسازي تأثیر تغییر شكل هندسي مقاطع
عرضي رودخانه آبشینه همدان بر فرآیندهاي جریان و انتقال رسوب با استفاده از نرمافزار
 SMADAو شبیهسازي هیدرولیكي رودخانه با مدل  HEC-RASميباشد .بررسيها نشان
ميدهد كه تغییرات عرضي رودخانة آبشینه به تغییرات مكاني الگوي كنش (فرسایش و رسوب-
گذاري) نسبت داده ميشود كه به دلیل تكرار و فراواني وقوع سیالبهاي منفرد و بزرگ ميباشد.
همچنین به دلیل فرآیند فرسایش ،افزایش سرعت آب و شیب زیاد ،مقاطع عرضي باال دست V
شكل بوده و مقاطع میاني به دلیل فرآیند فرسایش و رسوبگذاري به شكل  Uو در انتهاي مسیر
به دلیل وجود سد اكباتان و باز شدگي بستر فرآیند انباشت رخ ميدهد .نتایج حاصل از مدل
 HEC-RASنشان ميدهد كه مقدار ظرفیت انتقال رسوب با رواناب و سرعت جریان رابطه
مستقیم داشته و میزان رسوب از مقدار دبي و بارش تأثیر ميپذیرد و بیانگر این است كه در
مقطع عرضي از دوازده كیلومتري پایین دست تا مقطع عرضي موجود در نزدیكي سد ،میزان
جریان رسوب نميتواند از بستر رودخانه و كنارهها طغیان كند لذا خطري براي مناطق حاشیه
رودخانه در پي نخواهد داشت .اما در مقطع عرضي هشت كیلومتري پایین دست حوضه میزان
دبي عبوري و رسوب از ظرفیت این مقطع باال بوده و براي جلوگیري از انباشته شدن رسوبات و
باال آمدن بستر و طغیان رودخانه در این بازه ،باید مدیریت الزم و ساماندهي مهندسي رودخانه
انجام گیرد.

واژگان کليدي :مورفولوژي ،فرسایش و رسوبگذاري ،HEC-RAS ،آبشينه.
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مقدمه

رودخانهها شریانهای حیاتی هر کشور میباشند که عالوه بر کاربردهای فراوانی که در جوامع بشری دارد ،گاهی دارای
مخاطراتی نیز میباشد .تغییر و دگرگونی جزء صفات همیشگی رودخانههاست که در طول زمان باعث ایجاد چشماندازهای
متفاوتی با توجه به محیط مسلط به رودخانه شده و به خاطر ارتباط با زندگی انسان ،بررسی آن را اجتنابناپذیر میکند
(امامقلیزاده و همکاران .)1389 ،رودخانهها یکی از منابع مهم آبهای سطحی هر کشور میباشند که با توجه به نقش
مهم آن ها در زندگی بشر میبایستی مورد توجه و محافظت قرار گیرند .این منابع آبی تحت تأثیر پدیده فرسایش و
رسوبگذاری دستخوش تغییرات گوناگونی میشوند که از آن جمله میتوان به تغییرات امتداد جابجاییهای عرضی و طولی،
وقوع میانبر ها ،تغییر نوع رودخانه ،تغییر تراز بستر ،تغییر دانهبندی و دگرگونی ویژگیهای هندسی مسیر اشاره کرد (اسدی
و همکاران .)1396 ،مورفولوژی هر سیستم رودخانهای در ارتباط و تحتتأثیر فرآیندهای حاکم بر آن از جمله شرایط اقلیمی،
هیدرولوژیکی ،هیدرولیکی ،وضعیت فرسایش و رسوبگذاری و نیز خصوصیات زمینشناسی و توپوگرافی محیط رودخانهای
و حوضه باالدست آن است .شناخت ویژگیها و آثار متقابل فرم و فرآیندهای حاکم در سیستمهای رودخانهای که به شناخت
رفتار رودخانهها در محدودههای زمانی و مکانی منجر میشود ،اهمیت ویژهای در توسعه مدلهای مفهومی در ارتباط با
محیطهای رودخانهای دارد (حاجی بیگلو و همکاران .)1392 ،مطالعات مورفولوژی رودخانه و سیالبها به منظور شناسایی
کلی شکل ،فرایند توسعه و روند تغییرات مکانی جریان و مشخصکردن محدوده جابهجایی رودخانه ها ،جهت تحلیل
پایداری آن  ،یکی از بخشهای اساسی در مطالعات مهندسی رودخانه و ساماندهی سواحل آن است .رودخانهها تحتتأثیر
عوامل مختلفی مانند ویژگیهای زمینشناسی ،هیدرولوژیکی ،ژئومورفولوژیکی ،مورفولوژیکی و نحوه بهرهبرداری از آنها
در معرض تغییر و تحول هستند .که به صورت فرسایش یا رسوبگذاری در بستر ،تخریب دیوارهها ،تغییر راستای جریان،
تغییر و جابهجایی مئاندرها و تغییر در فرم رودخانه نمودار میشوند (ایلدرمی و همکاران .)1395 ،برای شناخت پدیده
فرسایش یا رسوبگذاری و تغییر و جابجایی بستر رودخانهها روابط ریاضی و مدلهای فیزیکی مختلفی از جمله ،HEC-6
 FLUVIAL ،GSTAR ،MIKE21 ،SSIM ،HEC-RASارائه شده که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند (اجدادی و
محمودیان .)1387 ،در تحلیل جریان رودخانه ها ،مدلهای فیزیکی و ریاضی همچون ابزاری مناسب نقش ایفا میکنند.
کاربرد مدلهای فیزیکی به دلیل نیازمندی به فضای وسیع ،هزینه زیاد و زمان طوالنی جهت انجام دادن آزمایشها اغلب
توصیه نمیشود .به همین دلیل بسیاری از مسائل مهندسی رودخانه را میتوان با مدلهای ریاضی بررسی کرد .کاربرد
مدلهای ریاضی مناسب از جمله مدل  HEC-RASجهت بررسی هیدرولیک جریانهای سیالبی ضروری است .چرا که
میتواند بین متغیرهای هندسی و هیدرولیکی رودخانه همبستگی معنیداری برقرار نماید .بعالوه مدل  HEC–RASتوانایی
مناسبی جهت بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه دارد و به خوبی نقش رواناب و تأثیر آن را در تغییر مورفولوژی رودخانه
بررسی مینماید (هازاریکا و همکاران .)2005 ،1در رابطه با تغییرات مورفولوژی و فرسایش رودخانهها کارهای متعددی در
ایران و جهان صورت گرفته است که این تحقیقات عمدتأ به مسائل مهندسی رودخانه پرداختهاند و ویژگیهای
ژئومورفولوژیکی رودخانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
امامقلی زاده و همکاران ( )1389در مطالعهای به بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری رودخانه شیرین دره با استفاده از
مدل  HEC-RASپرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که در بین معادالت انتقال رسوب ،تابع الرسن (کوپلند) نسبت
به سایر توابع انتقال رسوب ،برآورد بهتر و دقیقتری را ارئه میدهد .اکبری و همکاران ( )1390با استفاده از معادالت انتقال
رسوب در مدل  HEC-RASتغییر فرم بستر رودخانه را مورد بررسی و پیشبینی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که
معادالت انتقال رسوب حساسیت چندانی به روش محاسبه سرعت سقوط ذرات در مدلسازی تغییر فرم بستر رودخانه ندارند.
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رهنورد و همکاران ( )1391با شبیهسازی انتقال رسوب با استفاده از مدل HEC-RAS4.1.0در رودخانه دز (بازه بین ایستگاه
حرمله تا بامدژ) نشان دادند که در این بررسی ،رابطه الرسن بهترین دقت را داشته است .بیاتیخطیبی ( )1391در یک
بررسی نقش مدت زمان جابهجاییها در مسیر رودخانه مئاندری قرهآغاج در فرسایش کناری را تحلیل نموده است .نتایج
این بررسی نشان داد که خطر فرسایش کناری در بخشهایی که میزان جابهجاییها متفاوت می باشد  ،زیاد است .لشکری
و همکاران ( )1392در پهنهبندی سیالب رودخانه زرینهرود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC – RASبه این نتیجه
رسیدند که توسعه فیزیکی مناطق مسکونی در حاشیه رودخانه امکان گسترش و پیشروی سیل را در اراضی اطراف بیشترکرده
است .حاجی بیگلو و همکاران ( )1392در بررسی تغییرات موفولوژیکی و ارتباط آن با فرآیندهای حاکم رودخانه فیروزه–
شاهجوب با استفاده از مدل  HEC – Geo RASبه این نتیجه رسیدند که در بین معادالت همبستگی دبی و رسوب،
مدل نمایی مناسبترین روابط حاکم بر خصوصیات هندسی و موثر بر رودخانه را ارائه میدهد.
روستایی و همکاران ( )1392به ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانه لیقوان با روش طبقهبندی راسکن و مدل هیدرولوژیکی
 HEC- RASپرداختند .نتایج آنها نشان داد رودخانه از نوع سینوسی بوده و اکثر بازهها در طبقهبندی راسکن از نوع C
میباشد و در بازههای  Eو  Bرودخانه پایدار است .یمانی و همکاران ( )1394با مطالعه و بررسی مورفومتری و مقایسه
تغییرات عرضی رودخانه ارس در طی سه دهه در پایین دست سد میغان با استفاده از تصاویر ماهوارهای به این نتیجه
رسیدند که ضرایب هندسی رودخانه برای دو دوره زمانی بیانگر تغییرات و جابجایی عرضی زیاد طی  26سال اخیر بوده
است .یمانی و همکاران ( )1394جهت شبیهسازی و طبقهبندی رودخانه تلوار از مدل هیدرولیکی  HEC – RASو
 WMS9.1و مدل رزگن استفاده کردند .نتایج نشان داد که بخشهای میانی رودخانه از لحاظ پایداری در سطح ضعیف
و سایر بخشها در سطح متوسط و خوب قرار دارند .ایلدرمی و همکاران ( )1395در بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه
و نقش آن در فرسایش و رسوبگذاری با استفاده از مدل ( HEC – RASمطالعه موردی :رودخانه خرم آباد– دوآب ویسان)
به این نتیجه رسیدند که ظرفیت حمل در بازه اول و سوم رسوبگذاری و در بازه دوم فرسایش رخ میدهد.
شیخ علیشاهی و همکاران ( )1395در مطالعه ای به پهنهبندی سیل رودخانه حوضه آبریز منشاد استان یزد با استفاده از
مدل هیدرولیکی HEC – RASپرداختند .نتایج نشان داد که تلفیق مدل هیدرولیکی  HEC – RASو  GISدر تحلیل
مناطق سیل گیر باعث کاهش محاسبات و عملیات میدانی و افزایش دقت میشود.
صف شکن و همکاران ( )1396در بررسی و ارزیابی روش شبکه عصبی و مدل HEC – RASدر شبیهسازی آبنمود بارش
– رواناب در حوضه آبخیز کسیلیان در صد خطای نسبی را برآورد نمودند .نتایج نشان داد که شبیهسازی با روش شبکه
عصبی نسبت به مدل  HEC–RASاز خطای کمتری برخوردار است.
یاسی و همکاران ( )1396به شبیه سازی و ارزیابی جریان رودخانههایی با جریان دائمی با دو مدل  HEC – RASو
 RubarBEدر دانوب پرداختند .نتایج آنها نشان داد که تراز سطح آب کمترین حساسیت را به تغییر عوامل دیگر دارد
و مدل  HEC – RASدر شبیهسازی جریان از کارایی بهتری نسبت به مدل  RubarBEبرخوردار است.
ابوالفتحی و همکاران ( )1397در بررسی و مدلسازی میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه
موردی :رودخانه گلرود) شهرستان بروجرد با استفاده از مشخصات فیزیکی زیر حوضهها بیان کردند که هر چقدر میزان این
شاخصها کمتر باشد مقدار پیشبینی شده به مقادیر واقعی نزدیکتر است و شبکه عصبی مصنوعی دقت بهتری را نسبت
به دو مدل دیگر در تخمین میزان رسوب منطقه نشان میدهد.
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پاپنبرگ و همکاران )2005( 1به تحلیل عدم قطعیت جریان غیرماندگار به صورت یکبعدی در مدل  HEC-RASبا
انتخاب مقادیر متفاوت ضریبزبری پرداختند .بررسی آنها نشان داد که در برخی از بازهها تغییرات پروفیل طولی و عرضی
قابل توجه و در برخی از بازهها به شکل نامناسب به وقوع پیوسته است.
گیبسون و همکاران )2006( 2در پژوهشی ،قابلیت مدل  HEC-RASو HEC-6را برای محاسبات انتقال رسوب رودخانه
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد مدل  HEC-RASشبیهسازیهای خوبی را نسبت به مدل  HEC-6ارائه
میدهد.
کوک )2008( 3در پایاننامه خود به مقایسه مدل یکبعدی  HEC-RASو مدل دو بعدی  FESWMSدر تهیه نقشه
طغیان سیل پرداخته است .نتایج نشان داد تعداد مقاطععرضی در فرآیند شبیهسازی و دقت تعیین وسعت سیلخیزی مهم
میباشد و مدل یکبعدی  HEC-RASدر تهیه نقشه طغیان سیل از کارایی بهتری برخوردار است.
استیونسون )2009( 4طی تحقیقی بر روی رودخانه کلیر ،آنالیز حساسیت را با مدل یکبعدی  HEC-RASانجام داد .نتایج
نشان داد آنالیز حساسیت مدل زمانی که تغییرات ضریب زبری مانینگ  ±5%و تغییرات سطح تراز آب در پاییندست 2±cm
است ،این مسئله نشان میدهد ،که فرآیند کالیبراسیون به درستی صورت نگرفته و شبیهسازی ممکن است دارای خطا
باشد .آشوری و همکاران )2009( 5با استفاده از مدل یک بعدی  HEC-RASبه بررسی تغییر مورفولوژی بستر رودخانه
قبل و بعد از احداث سد در پایین دست رودخانه سد ستار خان اهر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با احداث سد به دلیل
جلوگیری از ورود جریان سیالبهای بزرگ به پایین دست ،بستر رودخانه به طور تقریبی در طی سالهای گذشته پایدار و
ثابت باقی مانده است.
عزیزیان و همکاران )2010( 6در تحقیقی با عنوان واسنجی نتایج حاصل از مدل عددی  HEC-RASدر حوضههای فاقد
ایستگاه هیدرومتری (مطالعه موردی رودخانه زواریان) ،اعالم کردند که حساسیت مدل به پارامترهایی همچون سرعت
متوسط ،عمقجریان و عرض سطح آب و تعیین ضریب مانینگ ،در بازههای مختلف تحلیل خوبی در شبیه سازی جریان
ارائه می دهد و دقت قابل قبولی را نشان میدهد.
شی و همکاران )2012( 7با بررسی فرآیند فرسایش و انتقال رسوب و مکانیسم آن بر روی شیبهای (25 ،15،20 ،10
درجه) در چین به این نتیجه رسیدند که میزان فرسایش و انتقال رسوب ذرات بزرگتر از  ./152میلیمتر در مناطق شیبدار
بستگی به قدرت جریان و دبی داشته و حمل رسوبات با افزایش شیب نیز رابطه مستقیم دارد .بررسی منابع و پژوهشهای
صورت گرفته نشان میدهدکه امروزه استفاده از مدلهای مهندسی رودخانه در تحلیل و شبیهسازی طغیان و انتقال رسوب
بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
لذا هدف از این پژوهش بررسی تغییر مورفولوژی و فرآیندهای حاکم بر رودخانه آبشینه همدان با استفاده از مدل–HEC
 RASجهت تجزیه و تحلیل روابط بین عوامل حاکم بر رودخانه و تغییرات هندسی آن میباشد .با توجه به اهمیت
رودخانه مذکور در حوضه آبخیز سد اکباتان همدان ،سعی شده تا با استفاده از مدل  HEC- RASوضعیت فرسایش و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Papenberg et al
et al
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رسوبگذاری رودخانه ،مقاطع عرضی و مخاطرات و پیامدهای ناشی از آن بررسی شود .تا تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر ظرفیت
انتقال و رسوب ،طغیان و سیالب و باال آمدن بستر مشخص شود و نیز بتوان از نتایج و دستاوردهای آن جهت مدیریت
صحیح و علمی در منطقه به ویژه کنترل سیالب و مسیلیابی ،اجرای صحیح طرحهای مکانیکی آبخیزداری و مدیریت
بهینه منابع آب حوضه سد استفاده نمود.
معرفي منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیز سد اکباتان در جنوب شرقی شهرستان همدان بین  34 ،34و  45،34عرض شمالی و  42 ،48و
 28 ، 48طول شرقی قرار دارد .این حوضه یکی از زیر حوضههای رودخانه قره چای میباشد که در جنوب غربی کوه
الوند واقع شده است (شکل  .)1رودخانه آبشینه از دامنههای شمالی کوه الوند سرچشمه و وارد سد اکباتان همدان میشوند.
دبی متوسط رودخانه آبشینه  4/46متر مکعب در ثانیه در سال است .رژیم رودخانه تحت اقلیم نیمه مرطوب سرد کوهستانی
برفی-بارانی و دائمی بوده و دارای دو ایستگاه هیدرومتری شامل رودخانه یلفان و ابرو پیش از ورود به سد اکباتان میباشد.
متوسط بارندگی سالیانه حوضه  312/9میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه آن  11/3درجه سانتیگراد است .حداکثر و
حداقل ارتفاع حوضه به ترتیب  3580مربوط به قله الوند و  2100متر خروجی سد و از نظر زمین شناسی و لیتولوژی به
علت قرار گرفتن در مجاورت توده نفوذی الوند دارای سنگ های دگرگونی و نفوذی از نوع گرانیت ،شیست ،هورنفلس و
به شکل محدود دارای تشکیالت آهکی میباشد.

شكل :1موقعیت ایستگاه ها و رودخانه آبشینه در استان و ایران

مواد و روشها

رودخانه یلفان-آبشینه بیش از  52کیلومتر طول دارد که برای مطالعه حاضر فقط 12کیلومتر از طول اصلی رودخانه نزدیک
به سد که دارای خصوصیات هیدرولوژیکی یکسان از نظر عمق ،شیب و زبری میباشد ،انتخاب شده است .تا تمام بررسیها
در یک بازه نسبتأ ثابت انجام تا بتوان تأثیر جریان (دبی) و ظرفیت انتقال رسوب (فرسایش و رسوبگذاری) را بر روی مقاطع
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عرضی به خوبی تحلیل نمود .ابتدا با استفاده از نقشههای توپوگرافی به مقیاس  20000:1در محیط  ARC- GISتوسط
الحاقیه  HEC-GeoRASو تصاویر  Google Earthپروفیل رودخانه ترسیم شد .همچنین در این بررسی خط مرکزی
جریان ،خطوط کنارهها و مئاندر رودخانه آبشینه بررسی و مقاطع عرضی همراه با بازدیدهای میدانی بر اساس داده های
مشاهداتی در طول  12کیلومتر انتخاب شد .سپس بر اساس دادههای جمع آوری شده ،برای انجام مقایسه سرعت برشی و
قدرت جریان در قسمت های مختلف رودخانه ،مسیر مورد مطالعه به سه بازه تقسیم گردید .به طوریکه در بازه  1از
سرشاخه ها به طول 4کیلومتر ،جنس بستر اغلب تخته سنگی تا قلوه سنگی از جنس گرانیت است ،که با توجه به شیب و
سرعت زیاد آب به عنوان منطقه اول انتخاب و بازه  2با توجه به کاهش شیب و تغییر جنس بستر که بیشتر از نوع تشکیالت
هورنفلس و شیست است و مسیر رودخانه همچنان حالت درهای خود را حفظ کرده و تا حدودی رودخانه الگوی مئاندری به
خود گرفته ،به طول  5کیلومتر و بازه سوم در نزدیکی سد اکباتان دارای شیب مالیم و به عنوان خروجی مسیر رودخانه با
جنس بستر بیشتر از رسوبات انباشتی از نوع ماسه ،سیلت و رس و به طول  3کیلومتر در نظر گرفته شد .به منظور شبیهسازی
تأثیر تغییر شکل هندسی مقاطع عرضی رودخانه آبشینه بر فرآیندهای انتقال جریان و رسوب ،ابتدا تعداد  6مقطع عرضی
رودخانه در طول  12کیلومتر و در سه بازه به تعداد پنج مقطع عرضی در فاصله  4 ، 6 ،8 ،10 ،12کیلومتری پایین دست
و مقطع شماره  6در نزدیکی سد اکباتان انتخاب و چهار نمونه از مصالح بستر و جناحین رودخانه ،با توجه به تغییرات
دانهبندی رسوبات ،تغییر وضعیت شیب (توپوگرافی) ،اتصال مسیلهای مهم به رودخانة اصلی و یکنواختی مصالح ،جنس
بستر و لیتولوژی و کنارههابرداشت و آزمایشات مکانیک خاک ،قطر ذرات و دانهبندی بستر بررسی شد .برای نمونهگیری
رسوب بستر و کنارهها ابتدا پالن رودخانه رسم و محلهای اخذ نمونههای رسوب مشخص شد .با توجه به کوتاه بودن
مسیر  12کیلومتری رودخانه آبشینه سعی شده تا محل نمونهها با دقت بیشتری انتخاب شوند (اشکال 2و.)3
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شكل :2پروفیل سه بعدي رودخانه آبشینه -یلفان در محیط GIS

شكل :3نماي سه بعدي از بازه مورد مطالعه رودخانه در طول  12كیلومتر و محل مقاطع عرضي
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به منظور برآورد دبی جریان با دوره بازگشتهای مختلف از آمار ایستگاه هیدرومتری یلفان و همچنین آمار بارندگی ایستگاه
کلیماتولوژی سد اکباتان (سالهایی با آمار کامل) طی دوره آماری (از سال 1386تا سال  )1395استفاده و با نرمافزار
 SMADAتوزیعهای مختلف آماری بررسی و توزیع لوگ پیرسون نوع سه با توجه به بهترین برازش برای این مطالعه
انتخاب شده است .بنابراین با استفاده از توزیع مزبور مقادیر دبی حداکثر لحظهای با دوره بازگشتهای مختلف محاسبه
گردید .به منظور شبیه سازی میزان انتقال رسوبات رودخانه آبشینه نیز از اطالعات دبی و رسوب مربوط به سالهای -86
 95ایستگاه یلفان و دادههای رقوم سطح آب محاسبه شده و خط القعر موجود در آرشیو رودخانه آبشینه و مقاطع عرضی
برداشت شده و موجود در اداره امور آب استان همدان استفاده گردید (جدول  1و  .) 2سپس با استفاده از دادههای رسوب
منحنی دبی -رسوب ترسیم و به عنوان شرایط مرزی برای بازه باالدست و پاییندست انتخاب و وارد مدل شد .در ادامه با
توجه به میزان ذرات ریزدانه و چسبندگی از رابطه روبی ( )Rubyدر تعیین سرعت سقوط و انتقال رسوبات استفاده و
منحنیهای دانه بندی در دوره آماری ( )1395 –1386ترسیم و تجزیه و تحلیل و به مدل معرفی شدند (شکل.)4
جدول  :1مشخصات ایستگاه هیدرومتري یلفان

نام
رودخانه

ایستگاه

سال
تاسیس

حوضه
آبریز

آبشینه

یلفان

1334

قره
چای

ادوات نصب شده

مشخصات جغرافیائی
x

y

ارتفاع

اشل

لمینگراف

پل

دیتاالگر

281691

3844806

1911

دارد

ندارد

دارد

دارد

جدول :2مقادیر دبي حداكثر لحظه اي (مترمكعب برثانیه) بر آورد شده با دوره بازگشتهاي مختلف ( )1395 -1386
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شكل :4نمونهاي از منحني دانهبندي ذرات رسوب

0
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بررسیها نشان می دهد که دبی رسوبات معلق بصورت تابعی از دبی جریان بوده که با توجه به آمار موجود ،تابع مربوطه
محاسبه شد (رابطه  .)1بررسی مقدار  R2به میزان  0 /9931نشان میدهد که دادههای مربوط به دبی و رسوب دارای
همبستگی بسیار خوبی میباشند (شکل 5و رابطه .)1
8789/2
Qs = 3/2876 Q w
رابطه () 1

R2= 0/9931
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شكل :5رابطه بین دبي جریان و دبي رسوب در ایستگاه یلفان

با توجه به مقدار همبستگی بین دبی جریان و تراز آب ،در بررسی شبیهسازی جریان ماندگار ،از منحنی دبی -اشل به عنوان
شرط مرزی پایین دست و از عمق نرمال برای شرط مرزی باالدست نیز استفاده شده است (شکل 6و رابطه .)2
2
R = 8. 4615x +1.022y= 0. 443
رابطه ()2
R2= 8. 4615x +1.022y= 0. 443
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شكل :6منحني دبي  -اشل رودخانه آبشینه در پایین دست بازه مورد مطالعه( شرط مرزي پایین دست)

برای ارزیابی افت انرژی در رودخانه آبشینه ،ضرایب همگرایی و واگرایی به علت وجود بازشدگی و تنگشدگی مورد بررسی
قرار گرفت .این ضرایب در تغییرات بار سرعت از یک مقطع عرضی تا مقطع عرضی بعدی ضرب میشوند تا افتهای بین
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آن مقاطع ،محاسبه و لحاظ شود .بررسیهای حاصل از دادههای دبی–رسوب و مقاطع عرضی نشان میدهد که افت انرژی
در بازشدگیها ،بیشتر از تنگشدگیها میباشد که در مطالعه حاضر ضرایب همگرایی و واگرایی به ترتیب  0/1و 0/3
(مستخرج از جدول ضرایب همگرایی) در نظر گرفته شده است (اداره مهندسی ارتش آمریکا.)2010 ،
معرفي مدلHEC-RAS

مدل ریاضی  ،HEC-RASیک نرمافزار کاربردی جهت بررسی و شبیه سازی مقاطع عرضی و دارای هفت معادله انتقال
رسوب در حالت جریان ماندگار و غیر ماندگار میباشد .مدل  HEC-RASاز سه مؤلفه تحلیل هیدرولیکی یک بعدی برای
محاسبات پروفیل سطح آب در حالت جریان ماندگار ،شبیهسازی جریان غیر ماندگار و محاسبات انتقال رسوب در مرز
1
متحرک ،تشکیل شده است .این سه مؤلفه از روند محاسبات هندسی و هیدرولیکی یکسان استفاده میکنند (جبلی فرد،
.)1998
اجراي اولیه مدل HEC-RAS

در این مطالعه ،از روابط تجربی ( )3تا ( )4برای برآورد ضریب زبری مانینگ بهره گرفته شد.
1.5

رابطه ()3
رابطه ()4

n = 0.047d50
d50 1.6
21.1

=n

n = 0.013d651.6
n = 0.038d901.6

در این روابط d50قطر متوسط ذرات نمونهگیری شده از رودخانه برحسب متر d65 ،عبارت است از قطری که %65وزنی ذرات
بستر آبراهه که ازآن عبور میکند d9 ،عبارت است از قطری که%90وزنی ذرات بستر از آن عبور میکند و برحسب متر
است.
تحلیل ظرفیت انتقال رسوب با مدل HEC-RAS

جهت تحلیل ظرفیت انتقال رسوب با مدل  ،HEC-RASشبیهسازی تغییرات پروفیل طولی بستر رودخانه آبشینه در اثر
رسوبگذاری و فرسایش برای دورههای آماری ( )1386تا (  )1395بررسی شده است .ابتدا رودخانه آبشینه به قطعههای
جریان ماندگار بر اساس متغیرهای دبی و زمان تقسیم شد .سپس برای هر یک از قطعههای جریان ماندگار ،پروفیل سطح
آب محاسبه و با استفاده از آن سرعت ،شیب انرژی ،عمق و سایر پارامترها در هر یک از مقاطع عرضی آنالیز شدند .بر این
اساس نرخ انتقال رسوب در هر یک از مقاطع محاسبه و میزان رسوب انتقالی در طول زمان و همچنین میزان رسوبگذاری
و یا فرسایش در هر یک از مقاطع برآورد شد .در ادامه با استفاده از آن ،تغییرات حاصل در مقاطع هندسی برای بازه زمانی
مربوطه تحلیل و در مرحله بعد ،همین روند محاسباتی برای بازه زمانی بعدی تکرار شد .برای محاسبه نرخ انتقال رسوب،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Jebelyfard
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روابط مختلفی در مدل پیشبینی شده است (یانگ ،1ایکرز-وایت ،2انگلند -هانسن ،3الرسن(کوپلند) ،4میر -پیتر و مولر،5
توفالتی 6و ویلکوک )7تا کاربر رابطه مناسب برای رودخانه مورد مطالعه را از میان آنها انتخاب کند .این مدل بر اساس
معادالت جریان و انتقال رسوب و معادله پیوستگی رسوب در شرایط یک بعدی و فرض جریان شبه غیر ماندگار ( Quasi

 )Unsteady Flowتوسعه یافته است (لورانگ و آگیت .)2005 ،8روندیابی رسوب با استفاده از معادله اکسنر ()Exner
صورت میگیرد که در این رابطه معادله بقای جرم برای رسوب با توجه به معادله اکسنر به صورت زیر میباشد (اداره
مهندسی ارتش آمریکا.)2010 ،


(1- λ p )B  = - s
رابطه () 5
t
x
که در آن:
 :Bعرض رودخانه (متر)  :H,ارتفاع کف بستر رودخانه (متر) و  : λ pتخلخل الیه فعال و  :  sدبی بار رسوبی حمل
شده (متر مکعب بر ثانیه) و : Xفاصله (متر) و  :tزمان (ثانیه) میباشد.
حساسیت مدل

در این مطالعه مقادیر ضریب مانینگ و مقاطع عرضی مورد واسنجی قرار گرفت تا حساسیت مدل مشخص شود .لذا جهت
این بررسی از مقادیر nمانینگ و فاصله مقاطع عرضی استفاده شده است .مقادیر  nمانینگ از دادههای محدوده آبراهه و
دشت سیالبی تخمین زده میشوند .با توجه به تأثیر سرعت و عمق جریان در فرسایش و نیز اهمیت عرض سطح آزاد آب
به عنوان پارامترهای مؤثر درتغییر مورفولوژی رودخانه ،حساسیت مدل نسبت به تغییر ضریب مانینگ بررسی گردید (احمدی،
 .)1992برای بررسی آنالیز حساسیت ،با در نظر گرفتن دقت  ،%80تعداد مقاطعی که در آنها درصد حساسیت بیش از %20
بود ،به منزلة خطای کار در نظر گرفته شد .برای کمّی کردن این موضوع ،میتوان درصد مقاطعی که تغییرات آنها بیش
از%20است ،از دقت اولیه ( )%80کسر و با عدد به دست آمده دقت نهایی را مشخص نمود .پس از واسنجی مدل برای
شرایط جریان شبه غیرماندگار ،اطالعات شرایط مرزی و دانهبندی مواد بستر رودخانه ،به مدل معرفی و با استفاده از
رابطههای انتقال رسوب ،ظرفیت انتقال رسوب محاسبه و بهترین رابطه نیز مشخص گردید.
بحث و یافتهها

در این مطالعه ،با توجه به اهمیت نقش سرعت در پدیدة فرسایش و نیز اهمیت عرض سطح آزاد آب و عمق ،به عنوان
پارامترهای مؤثر در مورفولوژی رودخانه ،حساسیت مدل نسبت به تغییر ضریب مانینگ در سه پارامتر عرض سطح آب،
سرعت و عمق جریان بررسی شد (جدول .)3
جدول :3حساسیت مدل به تغییرات ضریب زبري مانینگ

درصد تغییرات  -ضریب زبری

تغییرات سرعت ()m/s

تغییرات سطح جریان () m2

تغییرات شیب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. yang

1

. Ackers & White

2

- Engelund & Hansen

3

- Laursen

4

- Meyer-Peter & Muller

5

- Toffaleti

6

- Wilcock

7

. Lorang & Agget

8
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15
10
0
- 10
-15

0.036
0.035
0.032
0.028
0.027
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2.33
2.33
2.44
2.41
2.41

63.25
63.16
61.71
62.45
62.35

0.001710
0.001623
0.001440
0.001069
0.000998

بررسی حساسیت سنجی مدل نشان داد که ضریب زبری مانینگ با مقدار  0/032تأثیر اندکی بر سطح و سرعت جریان آزاد
داشته و از صحت خوبی برخوردار است .بنابراین با توجه به چنین نتیجه ای ،اطالعات رودخانه (دادههای هندسی ،هیدرولیکی
و رسوب) جهت شبیهسازی جریان و رسوب ،وارد مدل  HEC-RASو بررسی گردید ،که برخی از نتایج آن به صورت
نمودار ،پروفیل ،سری زمانی ،نمودار تغییر بستر مقاطع عرضی و خروجی مفصل جدولی انتخاب و ارائه شده است (اشکال
 6الی  .)11نتایج حاصل از خروجی مدل  HEC-RASبرای جریان با دوره بازگشت 50ساله نشان میدهد که وضعیت
مقاطع عرضی در فاصله  12کیلومتری از باالدست به پاییندست رودخانه آبشینه از روند ثابتی پیروی نمیکند .به طوریکه
به دلیل یکنواخت نبودنِ جنس بستر و کنارهها و اتصال سرشاخههای فرعی ،مقاطع عرضی به شدت تغییر کرده است .که
این موضوع بیشتر به تغییرات مکانی الگوی کنش (فرسایش ورسوبگذاری) و فراوانی سیالبهای منفرد ،بزرگ و جریان-
های کوچکتر وکم آب در حوضه آبخیز آبشینه مربوط میباشد که با نتایج (خیری زاده و همکاران  76 :1396،؛ ایلدرمی و
همکاران 146 :1395؛ آشوری و همکاران )87 :2009،مطابقت دارد .بررسیهای میدانی نشان میدهد که تغییر جنس بستر
در طول  12کیلومتری رودخانه آبشینه از سازندهای گرانیت به شیست و هورنفلس و آهک بعالوه ویژگیهای دانهبندی
آنها و پارامترهای دیگر مانند وضعیت پوشش گیاهی ،پیچ و خمهای رودخانه از عوامل موثر در این رابطه باشند .اما بررسی
دبی و رسوب به خوبی نشان داد که رواناب (دبی متوسط) بیشترین تأثیر را در تغییر مورفولوژی رودخانه دارد که با فرآیند
فرسایش و رسوبگذاری به صورت توام مقاطع عرضی را تغییر میدهند (اشکال  8 ،7و  .)9همچنین با توجه به اندازه قطر
ذرات رودخانه ،فرایند فرسایش ،افزایش سرعت آب و شیب ،مقاطع عرضی باال دست  Vشکل شده و در آنها تنگ شدگی
بستر رخ داده است .در حالیکه در مقاطع میانی به دلیل فرآیند فرسایش و رسوبگذاری ،مقاطع عرضی رودخانه به شکل U
و در انتهای مسیر به دلیل وجود سداکباتان و فرایند انباشت به حالت طشتکی کشیده تغییر مورفولوژی داده است (شکل
.)16
بررسی شکل ( )7نشان میدهد که در دو مقطع (الف و ب) عمق هیدرولیکی یکسانی دارند ،بنابراین بار رسوبی درمقطعی
که دارای سرعت متوسط و تنش برشی بزرگتری باشد ،بیشتر است که این موضوع در (مقطع الف) به خوبی قابل مشاهد
است .به طوری که با افزایش سرعت وثابت بودن عمق هیدرولیکی عدد فرود نیز در این مقطع بزرگتر شده است.
شکل ( )8بیانگر این است که در مقاطعی با سرعتهای یکسان ،هر یک از مقاطعی که دارای دبی در واحد عرض ،عمق
وعدد فرود بزرگتری باشند ،نرخ انتقال رسوب در آنها بیشتر شده است که این موضوع ثابت میکند که در این مقاطع تأثیر
شیب بستر از دبی بسیار کمتر است و نشان می دهد که در تخمین میزان دبی رسوب حوضه رودخانه آبشینه بر پایه بارش
و دبی ،دبی متوسط نقش اصلی را در انتقال رسوب دارد.
بررسی شکل ( )9در مقطع ( ر) که در پایین دست حوضه قرار دارد ،نشان میدهد که ذرات رسوبی حمل شده تقریبا قطر
برابری دارند و در وضعیت قرارگیری با سرعتهای متوسط یکسان هستند که این موضع به دلیل نزدیکی به دهانه ورودی
جریان به مخزن سد اکباتان میباشد و باعث میشود که بار رسوبی عبوری از مقطع (ز) بیشتر از مقطع (ر) باشد .این مساله
را میتوان به کمک پارامترهای رینولدز برشی ذره توجیه کرد .بطوریکه بزرگتر بودن سرعت برشی و به تبع آن اعداد
رینولدز برشی نیز در مقطع (ز) بیشتر شده و در نتیجه بار رسوبی عبوری بیشتری را موجب شده است (جدول .)4
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از ویژگیهای مهم هندسی مدل  HEC-RASوارد کردن اطالعات مربوط به مقاطع عرضی میباشد که در خروجی از
آن تأثیر دبیهای مختلف در زمانهای مختلف بر روی شکل مقاطع عرضی نمایان است .برای نمونه اثر دبی در شکلهای
( )9،8،7برای تاریخ  12نوامبر  2017نشان داده شده است .بررسیها نشان میدهد که ظرفیت حمل رسوب در بازه مورد
بررسی بر اساس توابع مختلف ،متغیر میباشد .بر اساس رابطه روبی ظرفیت انتقال رسوب در مقاطع ابتدایی ،میانی و انتهایی
رودخانه آبشینه از باال دست به سمت پایین دست کاهش مییابد که علت آن کاهش شیب بستر و در نتیجه کاهش قدرت
جریان برای فرسایش رسوبات بستر رودخانه میباشد .بررسی پروفیل طولی بستر رودخانه نشان میدهد ،مقدار شیب رودخانه
در بازه میانی و انتهایی رودخانه به میزان 1/56و  0/89درصد کاهش مییابد .مقادیر عددی فرود و بررسی نمودار تغییرات
آن از باالدست نشان میدهد (شکل )10که مقدار آن از  0/989در بازه باال دست به مقدار 0/5یعنی نصف در بازه میانی و
در پایین دست (8کیلومتری) به  0/35کاهش یافته است .بنابراین با توجه به پارامترهای موثر در محاسبه عدد فرود که
شامل سرعت( ،)vنیروی ثفل ( ،)gو فاصله( )Lمیباشد ،محاسبه آن نشان میدهد که با افزایش فاصله از باال دست در
طول مسیر رودخانه ،شدت تأثیر این پارامتر به دلیل کاهش شیب ،کم شده است (رابطه .)6نتایج حاصل از بررسی نشان
میدهد که عدد فرود نسبت عکس با فاصله داشته ،در حالیکه با سرعت رابطه مستقیم دارد (جدول  .)5این موضوع ثابت
می کند که در مقاطع عرضی باالدست فرآیند فرسایش ،در مقاطع میانی فرسایش و رسوبگذاری و در پایین دست انباشت
رخ میدهد که سیر نزولی عدد فرود نیز این موضوع را ثابت مینماید (شکل .)10
رابطه ()6
F= V/ g.L
جدول  : 5رابطه عدد فرود ،سرعت و مقاطع عرضي رودخانه آبشینه

مقاطع
باالیی
میانی
پایینی

 Fعدد فرود/
0/989
( ) 0/35 – 0/5
0/3

سرعت/V

شکل مقطع و فرایند

زیاد
متوسط
کم

 Vشکل و فرسایشی
Uشکل و فرسایش و انیاشت
انباشت
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شكل :10نمودار تغییرات عدد فرود در طول رودخانه آبشینه

مقدار حداقل و حداکثر سرعت جریان در مقاطع رودخانه بیانگر این است که سرعت جریان بین  2/3تا  5/4متر بر ثانیه
بوده و نشان میدهد که تقریبا در بیشتر مقاطع رودخانه جریان از نوع زیر بحرانی بوده و به طور متوسط دارای سرعتی
معادل  3/85متر بر ثانیه است (شکل  )11که به طور قابل مالحظهای به دلیل شیب زیاد ناشی از کوهستانی بودن حوضه
آبخیز سد اکباتان به همراه دبی و رواناب حاصل از بارندگی است ،که نقش موثری در فرسایش و رسوبگذاری دارند .همانطور
که از نمودارهای شکلهای ( 10و  )11استنباط میشود ،در تنش برشی بار بستر عبوری از مقطعی بیشتر است که دارای
سرعت متوسط و عدد فرود بزرگتری باشند که در شکل  ( 8ج ،د) به خوبی مشخص می باشد.

شكل : 11نمودار سرعت متوسط جریان

بررسی مقدار تنش برشی در بازه های مذکور نیز نشان میدهد که مقدار تنش بررشی به ترتیب  20/67 ، 25 /67و /86
 18نیوتن بر متر مربع در بازهها میباشد که متناسب با آن مقدار متوسط قدرت جریان نیز کاهش مییابد .مقدار متوسط
قدرت جریان در بازه ابتدایی ،میانی و انتهایی به ترتیب برابر با  586 ، 765و  359نیوتن بر متر مربع میباشد که از باال
دست به پایین دست در حال کاهش است و نشان میدهد که انرژی جریان برای حفر بستر و تغییر مقاطع عرضی کاهش
یافته است .همچنین مقدار حداقل و حداکثر تنش برشی دبی در رودخانه آبشینه( شکل )12به ترتیب 49/42و 248/11
نیوتن بر مترمربع برای دبی بادوره بازگشت 50ساله ،بیانگر این است که رودخانه قابلیت حفر بستر را در طول  12کیلومتری
به شکل قابل توجهی داراست  .بررسی شکل ( )12نشان میدهد که در دوتنش برشی با سرعت برشی یکسان ،بار رسوبی
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عبوری از مقطعی بیشتر است که دارای سرعت متوسط ،عدد فرود وشیب بزرگتری باشد که در شکل  ( 8ج ،د) به خوبی
مشخص می باشد.

ع
شكل :12نمودار تغییرات سرعت برشي ( خط انرژي) جریان در طول رودخانه آبشینه همدان

در این مدل جداول خروجی به صورت مفصل و مختصر میباشد که در شکل (13و  )14نمونهای از جدول خروجی مفصل
نشان داده شده که حاوی تمامی پارامترهای هیدرولیکی جریان مرتبط با دبی پیک به مقدار  15 / 9مترمکعب بر ثانیه و
برای مقطع عرضی شماره ( )6میباشد .همانطور که در شکل( )13مشخص است عمق هیدرولیکی از پارامترهای چندان
موثر در نرخ انتقال دبی رسوبی نمی باشد .زیرا در مقاطعی که عمق هیدرولیکی بیشتری نسبت به مقاطعی که عمق
هیدرولیکی کمتری دارند ،دبی رسوبی نیز کمتر میباشد که در شکل ( 9ر ،ز) به خوبی مشخص میباشد.
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شكل :13نمونهاي از نمودار ویژگي هاي هیدرولیكي براي مقطع شماره شش در نزدیكي سد
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شكل :14نمونهاي از خروجي جدول مفصل مقطع عرضي در محیط HEC-RAS
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شكل  :15الف -منحني عمق هیدرولیكي و ب -منحني تراز سطح آب براي دوره بازگشت  50سال

0

)SA Total (1000 m2), SA Left (1000 m2), SA Chan (1000 m2), SA Right (1000 m2

با توجه به اینکه یکی از خروجیهای مهم و امکانات کاربردی مدل  HEC-RASنمایش خصوصیات هیدرولیکی در بازه
اصلی رودخانه از جمله تراز سطح آب ،عمق هیدرولیکی ،تنش برشی و متوسط سرعت میباشد .در شکل ( )15نمونهای از
پارامترهای جریان (عمق هیدرولیکی و منحنی تراز سطح آب) در راستای طولی رودخانه برای دوره بازگشت  50سال نشان
داده شده است .بررسی شکل ( )15نشان میدهد که با افزایش سرعت و ثابت بودن عمق هیدرولیکی ،عدد رینولدز و عدد
فرود بزرگتر شده و در نتیجه نرخ انتقال بیشتر خواهد بود و باعث شدهکه در مقاطع میانی نرخ انتقال رسوب بیشتر از مقاطع
دیگر باشد.
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شكل  :16الف) سد اكباتان و انباشت رسوبات ،مقطع شماره 6در نزدیكي سد ( مقطع باز) در  2كیلومتري ب) مواد سیالبي
(فرسایش و رسوگذاري ) در بستر رودخانه آبشینه ،مقطع شماه  4به شكل  Uدر 6كیلومتري ج) مقطع شماره  2در 10
كیلومتري ( مقاطع  Vشكل و فرسایش )

در این بررسی پس از اجرای مدل رسوبی و تعریف یک پالن و وارد نمودن فایلهای مذکور و پایان شبیهسازی ،جزئیات
مربوط به خروجیهای هیدرولیکی و رسوبی ،بصورت نمودار مکانی رسوب ،طرح شماتیک از عمق رسوبگذاری و مقطع
عرضی از یک ایستگاه مربوط به پایین دست ،بعد از سه بار شبیهسازی مختلف استخراج و ارائه شد (اشکال  19 ،18و .)20
نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد که ظرفیت حمل رسوب در بازه مورد مطالعه رودخانه آبشینه با انتخاب روابط مختلف،
متغیر میباشد .بررسی ها نشان میدهد که ،مقادیر رسوبات محاسبه شده به وسیله رابطه تابع یانگ و روش سرعت سقوط
روبی ( )Rubyبه عنوان مناسبترین رابطه انتخاب شده اند .بررسی نتایج حاصل از رابطه روبی در تعیین سرعت سقوط و
انتقال رسوبات و رابطة رگرسیونی بین دبی ) (Qو عرض ) ،(Wعمق) ،(Dسطح مقطع) (Aو سرعت ) (Vو نتایج حاصل
از مدل  HEC-RASبرای دورة بازگشت  50ساله نشان میدهد که وضعیت عرضی مقاطع رودخانه از باالدست به پایین
دست به دلیل جنس بستر و کنارهها و اتصال سرشاخههای فرعی در طول مسیر ،تغییرات مکانی الگوی فرسایش و
رسوبگذاری از روند ثابتی پیروی نمیکند .این بدان معنی است که رواناب بیشترین تأثیر را در در انتقال رسوب و تغییر
مورفولوژی رودخانه داشته و مقدار ظرفیت انتقال رسوب با سرعت جریان رابطه مستقیم دارد که با افزایش سرعت جریان،
ظرفیت انتقال رسوب نیز افزایش مییابد و بالعکس .نتایج حاصل از روابط رگرسیونی خطی ساده ،درجه  ،2درجه  3و نمایی
و از بین روابط تعیین شده بین دو متغیر (وابسته و مستقل) و بر اساس بیشترین ضریب تعیین ،کمترین خطای استاندارد و
کمترین سطح معنی داری ،نشان داد که مدل نمایی رابطه مناسب جهت تحلیل هیدرولیک جریان میباشد .با توجه به تابع
نمایی به دست آمده ،از بین متغیرهای مستقل ،ظرفیت انتقال رسوب بیشتر به دبی جریان وابسته است که با افزایش دبی
جریان ،انتقال ظرفیت رسوب نیز افزایش مییابد و بالعکس .رابطه ( ) 7رابطه بین دبی و عوامل دیگر را در مدل نمایی
نشان میدهد:
رابطه () 7
Q = 154.619 V 7.423 W 133.125 A 2.289 D - 589.187

همانگونه که معادلة ( )6نشان میدهد ،تأثیر معکوس دبی جریان و عمق جریان را میتوان مشاهده کرد و از طرفی دبی،
سرعت و سطح مقطع جریان دارای بیشترین سطح معنیداری را بیان مینمایند .رابطة رگرسیونی بین متغیر وابسته ظرفیت
رسوب ) (SCو متغیرهای مستقل تنش برشی ) ،(SHدبی ) (Qو سرعت جریان ) (Vبر اساس مقادیر سطح معنیداری،
میزان ضریب تعیین و خطای استاندارد بررسی شد .میزان ضریب تعیین به دست آمده در تابع نمایی برای  SH ،Q ،Vاز
مقادیرِ توابع رگرسیونی درجة  2و درجة  3کمتر و از تابع رگرسیونی خطی ساده بیشتر بود .همچنین ،در این تابع متغیرها
دارای کمترین خطای استاندارد و سطح معنیداری نسبت به خطی ساده ،درجه  2و درجه  3را نشان دادند ،بنابراین مدلهای
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مناسبی برای رودخانة مورد بررسی به حساب و به شمار میآیند .رابطه ( )8رابطه بین ظریت رسوب و عوامل دیگر را در
مدل نمایی نشان میدهد:
رابطه ( ) 8
SC = 1.128 V 4.567 Q1.043 SH -28.125

نتایج جریان شبیهسازی شده توسط مدل در دوره بازگشت  50ساله نشان میدهد که مقاطع عرضی در رابطه با دبی عبوری
و رسوب به ویژه در فرآیند انباشت رسوبات و طغیان رودخانه عکس العملهای متفاوتی را نشان میدهند .به نظر میرسد
که انباشت رسوبات در بستر مقاطع میانی ( 6تا  8کیلومتری مسیر رودخانه) باعث باال آمدن بستر و به تبع آن باال رفتن
دبی عبوری و بروز طغیان شود (اشکال 20 ،19و  .)21که یافتههای این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات (امامقلیزاده
و همکاران19 :1389 ،؛ اکبرزاده و همکاران1390،؛ آشوری و همکاران2009 ،؛ ایلدرمی و همکاران )1395 ،مطابقت و
همخوانی داشته و دارای دقت قابل قبولی در مقایسه با آنها میباشد.

شكل :19نمودار مكاني رسوب رودخانه در محیط  HEC-RASدربستر مقاطع میاني ( 6تا  8كیلومتري مسیر رودخانه)

شكل  :20طرح شماتیک از عمق رسوبگذاري رودخانه در محیط  HEC-RASمقاطع میانی ( 6تا  8کیلومتری مسیر رودخانه)
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شكل : 21مقطع عرضي پایین دست بعد از سه شبیه سازي مختلف مقاطع میاني ( 6تا  8كیلومتري مسیر رودخانه)

نتیجهگیري

امروزه مطالعه تأثیر تغییرات مقاطع عرضی رودخانه بر فرآیندهای حاکم بر ظرفیت انتقال رسوب و تعیین مقاطع طغیانی با
استفاده از مدل  HEC-RASمورد توجه مدیران و برنامه ریزان منابع آب قرار گرفته است .در این پژوهش سعی شد تا با
شناخت مقاطع عرضی مستعد سیل در منطقه و بررسی مخاطرات و پیامدهای ناشی از وقوع آن ،مسیری از رودخانه آبشینه
را که نیازمند مهندسی رودخانه می باشد مورد بررسی قرار گیرد .نتایج نشان داد که تغییرات عرضی رودخانة آبشینه به
تغییرات مکانی الگوی کنش (فرسایش و رسوبگذاری) بستگی دارد و به تکرار و فراوانی وقوع سیالبهای منفرد و بزرگ
نسبت داده میشود .بطور کلی نتایج بررسیها و مشاهدات میدانی نشان میدهد که مهمترین دالیل تغییر مورفولوژی
مقاطع عرضی رودخانه آبشینه شامل پارامترهای ژئو مورفولوژی مانند شیب ،توپوگرافی ،لیتولوژی ،تفاوت در جنس بستر
رودخانه و پارامتر های هیدرولیکی جریان همچون ،تغییر سطح ،عمق و سرعت جریان آب میباشند .که فرآیند فرسایش و
رسوبگذاری را در طول مسیر رودخانه آبشینه کنترل میکنند .بررسیها بیانگر این است که مقدار ظرفیت رسوب با رواناب
و سرعت جریان رابطه مستقیم دارد و از بین متغیرهای مستقل ،ظرفیت انتقال رسوب بیشتر به دبی جریان وابسته است
که با افزایش دبی جریان ،انتقال ظرفیت رسوب نیز افزایش مییابد و بالعکس .مقادیر سرعت جریان نشاندهنده وضعیت
رودخانه آبشینه در حد زیر بحرانی است .به طوری که با افزایش و کاهش سرعت جریان و تغییر مورفولوژی ،ظرفیت انتقال
رسوب نیز تغییر مییابد که این امر موجب تغییر مورفولوژی رودخانه و تقسیم آن به مقاطع فرسایشی ،تراکمی و انتقالی
شده است .بر اساس رابطه روبی ظرفیت انتقال رسوب در مقاطع ابتدایی ،میانی و انتهایی رودخانه آبشینه از باال دست به
سمت پایین دست کاهش مییابد .علت کاهش ظرفیت انتقال و حمل رسوب رودخانه در نتیجه کاهش شیب بستر ،در
نتیجه کاهش قدرت جریان برای فرسایش بستر رودخانه است .بررسی پروفیل طولی بستر رودخانه نشان میدهد ،مقدار
شیب رودخانه در بازه میانی و انتهایی رودخانه به طور قابل مالحظهای کاهش مییابد و مقدار تنش برشی در بازههای
مذکور بسیار متغیر بوده و متناسب با آن مقدار متوسط قدرت جریان نیز کاهش مییابد .به طوریکه در بازه ابتدایی ،میانی
و انتهایی سیر نزولی داشته و نشان میدهد که سر عت جریان کاهش مییابد و رودخانه نه تنها قادر به حفر بستر نبوده،
بلکه ظرفیت انتقال کاهش یافته و رسوبگذاری مینماید که این موضوع به دلیل وجود سد اکباتان در پایین دست رودخانه
آبشینه است .بررسی میزان دبی حداکثر لحظهای برای دوره بازگشت 50ساله بیانگر این است که در مقطع عرضی از دوازده
کیلومتری پایین دست تا مقطع عرضی موجود در نزدیکی سد ،رودخانه قادر به ایجاد طغیان از بستر رودخانه و کنارهها در
این بازه نبوده و لذا خطری برای مناطق حاشیه رودخانه و اراضی آن در پی نخواهد داشت .اما در مقطع عرضی واقع در
هشت کیلومتری پاییندست ،میزان دبی عبوری از این مقطع باال بوده و با انباشت رسوبات در این بازه ،بستر باال آمده و
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طغیان رودخانه اتفاق خواهد افتاد .بنابراین الزم است که در این مقطع مدیریت الزم و ساماندهی مسیل و مهندسی رودخانه
انجام گیرد .با توجه به اینکه در پایین دست بازه مورد مطالعه ،سد اکباتان قرار دارد و با عنایت به اینکه تابع یانگ نسبت
به سایر توابع انتقال رسوب بر آورد بهتری دارد میتوان از آن در در سایر مسیرهای رودخانه حوضه استفاده و میزان رسوب

ورودی مخزن سد اکباتان را محاسبه نمود.
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