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چکیده
طراحي مناسب كانال ها و پیش بیني مقاطع پایدار رودخانه ها،  
سبب كاهش هزینه هاي اقتصادي و جلوگیري از تخریب تأسیسات 
مي شود.  رودخانه  كناره  كشاورزي  زمین هاي  همچنین  و  مجاور 
پژوهشگران شیوه هاي مختلفي جهت دست یابي به روابطي براي 
پیش بیني هندسه پایدار كانال ها و رودخانه ها به كار گرفته اند. یكي 
از این شیوه ها به روش مكانیكي موسوم است. در این پژوهش، با 
استفاده از تعریف مقطع پایدار كانال به شكل كسینوسي، روابطي 
جهت پیش بیني عرض و عمق متوسط جریان استخراج شده است. 
روابط استخراج شده با استفاده از یک مجموعه داده ها شامل 93 
با  كانال هاي  به  مربوط  داده صحرایي  و 126  آزمایشگاهي  داده  
آمده  بدست  روابط  گرفته اند.  قرار  ارزیابي  مورد  ماسه اي،  بستر 
نشان مي دهند كه عرض و عمق متوسط كانال با توان 0/415 و 
سرعت متوسط جریان با توان 0/17 دبي مقطع پر كانال متناسب 
هستند. نتایج ارزیابي این روابط نشان مي دهد كه پیش بیني توسط 
روابط، تطابق تا حدود خوب  با داده هاي آزمایشگاهي و صحرایي 

دارند.    
پایدار، روش  بستر ماسه اي، مقطع  واژه هاي كلیدي: رودخانه 

مكانیكي، هندسه هیدرولیكي بازه اي.
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 مقدمه
طراحي،  در  اساسي  اهمیت  رودخانه،  یک  هیدرولیکي  هندسه 
مهندسي  علم  در  رودخانه  ساماندهي  و  مدیریت  برنامه ریزي، 
رودخانه دارد. واژه »هندسه هیدرولیکي« به روابط بین شکل متوسط 
یک كانال در حالت موضعي2 و بازه اي3 در یک شبکه كانال در یک 
حوضه هیدرولوژیکي همگن داللت مي كند. شکل یک كانال شامل 
هندسه متوسط مقطع آن )عرض و عمق متوسط مقطع، طول مئاندر( 
و متغیرهاي هیدرولیکي كه شامل شیب متوسط، اصطکاک متوسط، 
و سرعت متوسط براي یک حجم ورودي آب و رسوب مشخص در 

یک كانال با شرایط مرزي خاص مي باشد. 
روابط  نام هاي  با  پایدار  هندسه  پیش بیني  براي  روش  چندین 
نیمه نظریه، روش هاي اكسترمال )حدي( و شیوه  تجربي، شیوه هاي 
داده شده است شیرخانی  )منطقي( توسط محققین توسعه  مکانیکي 
]5[. با این حال، به دلیل كمبود دانش در زمینه فرآیندهاي فیزیکي 
كلي  پذیرش  مورد  از روش ها  هیچ یک  تاكنون  كانال،  تغییر شکل 
واقع نشده اند. شیرخانی ]5[ این روش ها را مورد ارزیابي جامع قرار 

داده است. 
به طور كلي روابطي كه براي پیش بیني هندسه هیدرولیکي كانال 
وجود دارند و براي استخراج آنها از معادالت تجربي كمک گرفته 
مي شود در این دسته جاي مي گیرند. براي مشخص شدن عامل هاي 

هندسه پایدار یک مقطع مي توان شکل )1( را در نظر گرفت. 
در این پژوهش با استفاده از پیشنهاد شکل كسینوسي حاصل از 
تئوري مقطع پایدار لین ]3[ جهت مقطع كانال، ابتدا مدل سوینج ]4[ 
را كه مدلي مفهومي و غیركاربردي است، توسعه داده و از آن روابطي 
كاربردي جهت محاسبه عرض و عمق متوسط كانال استخراج گردیده 
است. سپس با استفاده از یک مجموعه داده صحرایي و آزمایشگاهي 
پژوهشگران  مطالعات  از  كه  ماسه اي  بستر  با  كانال هاي  به  مربوط 
مختلف گردآوري شده، روابط بدست آمده صحت سنجي و مورد 

ارزیابي واقع مي شوند.

مواد و روش ها
 معرفي مدل تئوري 

لین ]3[ نخستین كسي بود كه نظریه مقطع پایدار را توسعه داد. وي 
با در نظر گرفتن تعادل نیروهاي وارد بر ذرات مصالح مقطع )نیروي 

2-  At-a-Station hydraulic geometry
3- Downstream hydraulic geometry
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پایدار  براي هندسه  را  زیر  رابطه كسینوسي  نیروي كشش(،  و  ثقل 
مقطع پیشنهاد داده است. 

)))tancos)رابطه )1( y
hh

yh

mm

φ
=

در رابطه ي فوق )h)y تابع تعریف عمق كانال، hm حداكثر عمق 
φ زاویه اصطکاک داخلي مصالح )زاویه قرارگیري  در مركز كانال و 

مصالح( در آب است )شکل 2(.

توسعه مدل نیمه تئوري و استخراج روابط 
در این مطالعه از طرح شکل كسینوسي مقطع كانال پایدار لین ]3[ 
استفاده شده است. سوینج ]4[ با انتگرال گیري بر روي مرزهاي مقطع 
تعریف شده فوق و استفاده از رابطه )1(، سطح مقطع كانال و عرض 

كانال را به صورت زیر استخراج و پیشنهاد كرده است.

φtanرابطه )2(
2 2
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A =

φرابطه )3(
π
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mhB =

همانگونه كه روابط فوق نشان مي دهند، این روابط كلي بوده و 
در عمل غیركاربردي هستند. در ادامه جهت كاربردي شدن روابط 

فوق ابتدا روابط مشخصي جهت پیش بیني عرض و عمق تعادلي با 
ساده سازي روابط 2 و 3 پیشنهاد شده و سپس روابط از ضمني بودن 
خارج شده تا در نهایت به روابطي برسیم كه بتوان از آنها جهت پیش 

بیني بهره بگیریم.   
را  كانال  مقطع  بایستي سطح  كانال  متوسط  محاسبه عمق  جهت 
بر عرض كانال تقسیم كنیم )شکل 1(. بنابراین با تقسیم طرف دوم 
كانال  متوسط  عمق  محاسبه  براي   9 رابطه  دوم  بر طرف    8 رابطه 

داریم:

πφπرابطه )4(
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در ادامه براي حذف hm از روابط 2 و 3 بایستي از مساوي قرار 
دادن مقادیر hm بدست آمده از دو رابطه مطابق ذیل بهره گرفت:

π
φtanBhm =

 
حاصل از رابطه 2                                  

 
2
hhm

π
= حاصل از رابطه 3                                          

از رابطه،   hm با مساوي قرار دادن روابط فوق و حذف  بنابراین 
رابطه 4 بدست مي آید كه رابطه بین h و B را به صورت زیر نشان 

مي دهد.

Bhرابطه )5( 2

tan2
π

φ
=

شكل 1- تعریف عامل هاي مقطع پایدار 

شكل 2- طرح مقطع پایدار كانال با كناره كسینوسي
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با در نظر گرفتن رابطه پیوستگي جریان به شکل رابطه 6، عرض 
در  رابطه 6  در   h به جاي   5 رابطه  دوم  با جایگذاري طرف  كانال 

نهایت به شکل رابطه 13 حاصل مي شود.
Q=BhVرابطه )6(

5.0رابطه )7(
2

tan2
Q

V
B

φ
π

=

همچنین با جایگذاري طرف دوم رابطه 7 به جاي B در رابطه 5، 
عمق متوسط كانال در نهایت به شکل رابطه 8 استخراج مي شود.

5.0tan2رابطه )8(
Q

V
h

π
φ

=

با توجه به اینکه روابط 7 و 8 به زاویه اصطکاک داخلي مصالح 
)زاویه قرارگیري مصالح( در آب و همچنین سرعت جریان وابسته 
φ و همچنین صریح كردن  هستند، جهت رفع وابستگي روابط به 
آنها از حالت ضمني به دلیل وجود عامل سرعت  روابط و خروج 
جریان در طرف راست روابط، بایستي به روشي آنها را حذف و یا 

ساده كرد. 
سی یو آر ]2[ با مطالعه در رودخانه ها و دماغه هاي با بستر ماسه اي 
كشور هلند و با انجام همبستگي روي داده هاي صحرایي رابطه 9 را 

φtan پیشنهاد داده  است.  براي پیش بیني 
رابطه )9(

 
در رابطه ي فوق، منظور از D50 قطري از مصالح است كه مقدار 50 
درصد از مصالح از آن ریزتر هستند. همچنین شیرخانی ]5[ با استفاده 
از مطالعه آزمایشگاهي بر روي كانال با بستر ماسه اي در حالت رژیم 
پایدار  براي محاسبه سرعت متوسط جریان كانال هاي  رابطه 10 را 

پیشنهاد داده است. 
رابطه )10(

نهایتا با جایگذاري روابط 9 و 10 در روابط 7 و 8 روابط زیر براي 
پیشنهاد  ماسه اي  بستر  با  كانال هاي  متوسط  عمق  و  محاسبه عرض 

مي شود.
رابطه )11(
رابطه )12(

با توجه به محاسبات انجام شده، عرض كانال از رابطه 11، عمق 
 10 رابطه  از  جریان  متوسط  سرعت  و   12 رابطه  از  كانال  متوسط 

بدست مي آید.

نتایج و بحث
3-1- معرفي داده ها

به منظور صحت سنجي روابط استخراج شده در این مقاله براي 
پیش بیني  هندسه تعادلي رودخانه هاي با بستر ماسه اي از یک مجموعه 
داده صحرایي 126 تایي مربوط به رودخانه هاي با بستر ماسه اي و 
در  ماسه اي  بستر  با  كانال هاي  طراحي  در  روابط  كارایي  منظور  به 
تایي در حالت  آزمایشگاهي 93  از یک مجموعه داده  حالت رژیم 
مقطع پر استفاده شده است. داده هاي صحرایي از مطالعات چرچ و 
رود ]1[ ، وان در برگ ]7[ و سوار و ثرون]6[ و داده هاي آزمایشگاهي 
نیز از مطالعات آزمایشگاهي شیرخانی ]5[ انتخاب شده اند. از لحاظ 
طبقه بندي مصالح بستر، رودخانه ها و كانالهاي با اندازه متوسط ذرات 

كمتر از 2 میلیمتر، ماسه اي در نظر گرفته شده است. 

صحت سنجي روابط
روابط  قبل  قسمت  در  شده  معرفي  داده  مجموعه  از  استفاده  با 
جریان  متوسط  عمق  كانال،  عرض  پیش بیني  جهت  شده  استخراج 
 50  ،20 خطاي  محدوده  معیار  براساس  جریان  متوسط  سرعت  و 
نتایج  گرفته اند. جدول 1 خالصه  قرار  ارزیابي  مورد  و 100درصد 
بدست آمده از این ارزیابي را نشان مي دهد. در این جدول درصد 

خطاي روابط به صورت زیر محاسبه شده است. 

( )
a

aP

X
XX

Error
−

×= 100

در رابطه فوق Xa مقدار واقعي عامل و XP مقدار پیش بیني شده 
عامل است. همانگونه كه جدول 1 نشان مي دهد روابط استخراجي 

تطابق نسبتا خوبي با داده هاي صحرایي دارند. 

نتیجه گیري
در این مطالعه با استفاده از دو شیوه مکانیکي و نیمه نظري و با 

جدول 1- خالصه نتایج صحت سنجي روابط استخراج شده
عاملرابطهدرصد پیش بیني در محدوده خطاي

داده هاي صحرایيداده هاي آزمایشگاهي

20 درصد50 درصد100 درصد20 درصد50 درصد100 درصد

عرض75/345/223/792/155/616/7

عمق متوسط جریان83/925/8084/154/823/8

سرعت متوسط جریان10010066/795/220/66/3
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تعریف مقطع پایدار كانال به شکل كسینوسي روابطي جهت پیش بیني 
هندسه پایدار رودخانه هاي با بستر ماسه اي توسعه یافت. این روابط 
جریان  متوسط  سرعت  و  متوسط  عمق  عرض،  آوردن  بدست  در 
كاربرد دارند. نتایج ارزیابي این روابط در كانال هاي با بستر ماسه اي 
گرفته  صورت  صحرایي  و  آزمایشگاهي  داده هاي  از  استفاده  با  كه 
است نشان داد كه روابط توسعه یافته تطابق نسبتا خوبي با داده ها 
مي دهند  نشان  شده اند  استخراج  مطالعه  این  در  كه  روابطي  دارند. 
متوسط  توان 0/415 و سرعت  با  كانال  متوسط  و عمق  كه عرض 
جریان نیز با توان 0/17 دبي مقطع پر كانال متناسب هستند. با توجه 
استخراجي  روابط  كاربري  محدوده  گرفته  صورت  ارزیابي هاي  به 
در محدوده عرض 0/1 تا 1000 متر، عمق متوسط 0/1 تا 15 متر، 
سرعت متوسط جریان 0/1 تا 7 متر بر ثانیه و دبي مقطع پر 0/1 تا 

17000 مترمکعب بر ثانیه پیشنهاد مي شود.  
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