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گزارش فنی

مقدمه
هندسه هيدروليکي يک رودخانه ،اهميت اساسي در طراحي،
برنامهريزي ،مديريت و ساماندهي رودخانه در علم مهندسي
رودخانه دارد .واژه «هندسه هيدروليکي» به روابط بين شکل متوسط
يک کانال در حالت موضعي 2و بازهاي 3در يک شبکه کانال در يک
حوضه هيدرولوژيکي همگن داللت ميکند .شکل يک کانال شامل
هندسه متوسط مقطع آن (عرض و عمق متوسط مقطع ،طول مئاندر)
و متغيرهاي هيدروليکي که شامل شيب متوسط ،اصطکاک متوسط،
و سرعت متوسط براي يک حجم ورودي آب و رسوب مشخص در
يک کانال با شرايط مرزي خاص ميباشد.
چندين روش براي پيشبيني هندسه پايدار با نامهاي روابط
تجربي ،شيوههاي نيمهنظريه ،روشهاي اکسترمال (حدي) و شيوه
مکانيکي (منطقي) توسط محققين توسعه داده شده است شیرخانی
[ .]5با اين حال ،به دليل کمبود دانش در زمينه فرآيندهاي فيزيکي
تغيير شکل کانال ،تاکنون هيچ يک از روشها مورد پذيرش کلي
واقع نشدهاند .شیرخانی [ ]5اين روشها را مورد ارزيابي جامع قرار
داده است.
به طور کلي روابطي که براي پيشبيني هندسه هيدروليکي کانال
وجود دارند و براي استخراج آنها از معادالت تجربي کمک گرفته
ميشود در اين دسته جاي ميگيرند .براي مشخص شدن عاملهاي
هندسه پايدار يک مقطع ميتوان شکل ( )1را در نظر گرفت.
در اين پژوهش با استفاده از پيشنهاد شکل کسينوسي حاصل از
تئوري مقطع پايدار لین [ ]3جهت مقطع کانال ،ابتدا مدل سوینج []4
را که مدلي مفهومي و غيرکاربردي است ،توسعه داده و از آن روابطي
کاربردي جهت محاسبه عرض و عمق متوسط کانال استخراج گرديده
است .سپس با استفاده از يک مجموعه داده صحرايي و آزمايشگاهي
مربوط به کانالهاي با بستر ماسهاي که از مطالعات پژوهشگران
مختلف گردآوري شده ،روابط بدست آمده صحت سنجي و مورد
ارزيابي واقع ميشوند.

مدل نيمهنظري پيشبيني مقطع پايدار رودخانههاي
با بستر ماسهاي
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چکيده
طراحي مناسب کانالها و پيشبيني مقاطع پايدار رودخانهها،
سبب کاهش هزينههاي اقتصادي و جلوگيري از تخريب تأسيسات
مجاور و همچنين زمينهاي کشاورزي کناره رودخانه ميشود.
پژوهشگران شيوههاي مختلفي جهت دستيابي به روابطي براي
پيشبيني هندسه پايدار کانالها و رودخانهها به کار گرفتهاند .يکي
از اين شيوهها به روش مکانيکي موسوم است .در اين پژوهش ،با
استفاده از تعريف مقطع پايدار کانال به شکل کسينوسي ،روابطي
جهت پيشبيني عرض و عمق متوسط جريان استخراج شده است.
روابط استخراج شده با استفاده از يک مجموعه دادهها شامل 93
داده آزمايشگاهي و  126داده صحرايي مربوط به کانالهاي با
بستر ماسهاي ،مورد ارزيابي قرار گرفتهاند .روابط بدست آمده
نشان ميدهند که عرض و عمق متوسط کانال با توان  0/415و
سرعت متوسط جريان با توان  0/17دبي مقطع پر کانال متناسب
هستند .نتايج ارزيابي اين روابط نشان ميدهد که پيشبيني توسط
روابط ،تطابق تا حدود خوب با دادههاي آزمايشگاهي و صحرايي
دارند.
واژههاي کليدي :رودخانه بستر ماسهاي ،مقطع پايدار ،روش
مکانيکي ،هندسه هيدروليکي بازهاي.

مواد و روشها
معرفي مدل تئوري
لین [ ]3نخستين کسي بود که نظريه مقطع پايدار را توسعه داد .وي
با در نظر گرفتن تعادل نيروهاي وارد بر ذرات مصالح مقطع (نيروي
 -1دانشجوی دكتري دانشگاه صنعتي سهند
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2- At-a-Station hydraulic geometry
3- Downstream hydraulic geometry
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شکل  -1تعريف عاملهاي مقطع پايدار

شکل  -2طرح مقطع پايدار کانال با کناره کسينوسي
فوق ابتدا روابط مشخصي جهت پيش بيني عرض و عمق تعادلي با
سادهسازي روابط  2و  3پيشنهاد شده و سپس روابط از ضمني بودن
خارج شده تا در نهايت به روابطي برسيم که بتوان از آنها جهت پيش
بيني بهره بگيريم.
جهت محاسبه عمق متوسط کانال بايستي سطح مقطع کانال را
بر عرض کانال تقسيم کنيم (شکل  .)1بنابراين با تقسيم طرف دوم
رابطه  8بر طرف دوم رابطه  9براي محاسبه عمق متوسط کانال
داريم:

ثقل و نيروي کشش) ،رابطه کسينوسي زير را براي هندسه پايدار
مقطع پيشنهاد داده است.
( h( y
tan φ
(= cos
(y
رابطه ()1
hm
hm
در رابطهي فوق ) h(yتابع تعريف عمق کانال hm ،حداکثر عمق
در مرکز کانال و  φزاويه اصطکاک داخلي مصالح (زاويه قرارگيري
مصالح) در آب است (شکل .)2
توسعه مدل نيمه تئوري و استخراج روابط
در اين مطالعه از طرح شکل کسينوسي مقطع کانال پايدار لین []3
استفاده شده است .سوینج [ ]4با انتگرالگيري بر روي مرزهاي مقطع
تعريف شده فوق و استفاده از رابطه ( ،)1سطح مقطع کانال و عرض
کانال را به صورت زير استخراج و پيشنهاد کرده است.
رابطه ()2

2hm2
tan φ

رابطه ()4

در ادامه براي حذف  hmاز روابط  2و  3بايستي از مساوي قرار
دادن مقادير  hmبدست آمده از دو رابطه مطابق ذيل بهره گرفت:
B tan φ
حاصل از رابطه 2
= hm
π
πh
حاصل از رابطه 3
= hm
2
بنابراين با مساوي قرار دادن روابط فوق و حذف  hmاز رابطه،
رابطه  4بدست ميآيد که رابطه بين  hو  Bرا به صورت زير نشان
ميدهد.
2 tan φ
=h
B
رابطه ()5
π2

=A

πhm
رابطه ()3
tan φ
همانگونه که روابط فوق نشان ميدهند ،اين روابط کلي بوده و
در عمل غيرکاربردي هستند .در ادامه جهت کاربردي شدن روابط
=B
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A 2hm2 tan φ 2hm
=
=
B πhm tan φ
π

=h
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با توجه به محاسبات انجام شده ،عرض کانال از رابطه  ،11عمق
متوسط کانال از رابطه  12و سرعت متوسط جريان از رابطه 10
بدست ميآيد.

با در نظر گرفتن رابطه پيوستگي جريان به شکل رابطه  ،6عرض
کانال با جايگذاري طرف دوم رابطه  5به جاي  hدر رابطه  6در
نهايت به شکل رابطه  13حاصل ميشود.
Q=BhV
رابطه ()6
2
π
=B
Q 0.5
رابطه ()7
2V tan φ

نتايج و بحث
 -1-3معرفي دادهها
به منظور صحتسنجي روابط استخراج شده در اين مقاله براي
پيش بيني هندسه تعادلي رودخانههاي با بستر ماسهاي از يک مجموعه
داده صحرايي  126تايي مربوط به رودخانههاي با بستر ماسهاي و
به منظور کارايي روابط در طراحي کانالهاي با بستر ماسهاي در
حالت رژيم از يک مجموعه داده آزمايشگاهي  93تايي در حالت
مقطع پر استفاده شده است .دادههاي صحرايي از مطالعات چرچ و
رود [ ، ]1وان در برگ [ ]7و سوار و ثرون[ ]6و دادههاي آزمايشگاهي
نيز از مطالعات آزمايشگاهي شیرخانی [ ]5انتخاب شدهاند .از لحاظ
طبقهبندي مصالح بستر ،رودخانهها و کانالهاي با اندازه متوسط ذرات
کمتر از  2ميليمتر ،ماسهاي در نظر گرفته شده است.

همچنين با جايگذاري طرف دوم رابطه  7به جاي  Bدر رابطه ،5
عمق متوسط کانال در نهايت به شکل رابطه  8استخراج ميشود.

Q 0.5

2 tan φ

=h

رابطه ()8
π V
با توجه به اينکه روابط  7و  8به زاويه اصطکاک داخلي مصالح
(زاويه قرارگيري مصالح) در آب و همچنين سرعت جريان وابسته
هستند ،جهت رفع وابستگي روابط به  φو همچنين صريح کردن
روابط و خروج آنها از حالت ضمني به دليل وجود عامل سرعت
جريان در طرف راست روابط ،بايستي به روشي آنها را حذف و يا
ساده کرد.
سی یو آر [ ]2با مطالعه در رودخانهها و دماغههاي با بستر ماسهاي
کشور هلند و با انجام همبستگي روي دادههاي صحرايي رابطه  9را
براي پيشبيني  tan φپيشنهاد داده است.
رابطه ()9

صحت سنجي روابط
با استفاده از مجموعه داده معرفي شده در قسمت قبل روابط
استخراج شده جهت پيشبيني عرض کانال ،عمق متوسط جريان
و سرعت متوسط جريان براساس معيار محدوده خطاي 50 ،20
و 100درصد مورد ارزيابي قرار گرفتهاند .جدول  1خالصه نتايج
بدست آمده از اين ارزيابي را نشان ميدهد .در اين جدول درصد
خطاي روابط به صورت زير محاسبه شده است.

در رابطه ي فوق ،منظور از  D50قطري از مصالح است که مقدار 50
درصد از مصالح از آن ريزتر هستند .همچنين شیرخانی [ ]5با استفاده
از مطالعه آزمايشگاهي بر روي کانال با بستر ماسهاي در حالت رژيم
رابطه  10را براي محاسبه سرعت متوسط جريان کانالهاي پايدار
پيشنهاد داده است.
رابطه ()10

) (X P − X a
Xa

× Error = 100

در رابطه فوق  Xaمقدار واقعي عامل و  XPمقدار پيشبيني شده
عامل است .همانگونه که جدول  1نشان ميدهد روابط استخراجي
تطابق نسبتا خوبي با دادههاي صحرايي دارند.

نهايتا با جايگذاري روابط  9و  10در روابط  7و  8روابط زير براي
محاسبه عرض و عمق متوسط کانالهاي با بستر ماسهاي پيشنهاد
ميشود.
رابطه ()11

نتيجهگيري
در اين مطالعه با استفاده از دو شيوه مکانيکي و نيمهنظري و با

رابطه ()12

جدول  -1خالصه نتايج صحت سنجي روابط استخراج شده
درصد پيش بيني در محدوده خطاي
دادههاي آزمايشگاهي

رابطه

عامل

دادههاي صحرايي

 100درصد

 50درصد

 20درصد

 100درصد

 50درصد

 20درصد

75/3

45/2

23/7

92/1

55/6

16/7

عرض

83/9

25/8

0

84/1

54/8

23/8

عمق متوسط جريان

100

100

66/7

95/2

20/6

6/3

سرعت متوسط جريان
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تعريف مقطع پايدار کانال به شکل کسينوسي روابطي جهت پيشبيني
 اين روابط.هندسه پايدار رودخانههاي با بستر ماسهاي توسعه يافت
 عمق متوسط و سرعت متوسط جريان،در بدست آوردن عرض
 نتايج ارزيابي اين روابط در کانالهاي با بستر ماسهاي.کاربرد دارند
که با استفاده از دادههاي آزمايشگاهي و صحرايي صورت گرفته
است نشان داد که روابط توسعه يافته تطابق نسبتا خوبي با دادهها
 روابطي که در اين مطالعه استخراج شدهاند نشان ميدهند.دارند
 و سرعت متوسط0/415 که عرض و عمق متوسط کانال با توان
 با توجه. دبي مقطع پر کانال متناسب هستند0/17 جريان نيز با توان
به ارزيابيهاي صورت گرفته محدوده کاربري روابط استخراجي
، متر15  تا0/1  عمق متوسط، متر1000  تا0/1 در محدوده عرض
 تا0/1  متر بر ثانيه و دبي مقطع پر7  تا0/1 سرعت متوسط جريان
. مترمکعب بر ثانيه پيشنهاد ميشود17000
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