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چکيده
محل تالقي از هیدرولیک منحصر بفردي برخوردار است كه در 
نتیجه تقارب دو یا چند آبراهه و تشكیل یک آبراهه اصلي شكل 
مي گیرد. معمواًل تغییرات مهمي در هیدرودینامیک جریان، انتقال 
رسوب و كیفیت آب در پایین دست محل تالقي صورت مي گیرد.  
تالقي  محل  در  فوق  پدیده هاي  تغییرات  شناخت  خصوص  در 
رودخانه ها، كارهاي آزمایشگاهي فراواني صورت گرفته ولي به 
صورت عددي مطالعه چنداني صورت نگرفته است. هدف اصلي 
این تحقیق بررسي كارایي مدل عددي CCHE2D به عنوان یک 
مدل دو بعدي متوسط گیري شده در عمق براي شبیه سازی الگوي 
شاخه هاي  تالقي  محل  در  رسوب گذاری  و  فرسایش  جریان، 
فرعي با رودخانه اصلي مي باشد. در تحقیق حاضر از نتایج مدل 
در  و رسوب  الگوي جریان  بررسي  به  كه  موجود  آزمایشگاهي 
محل تالقي كانال فرعي به عرض 0/15 متر با یک كانال اصلي به 
عرض 0/5 متر براي دبی های مختلف جریان و دبي رسوب تزریقي 
یكسان پرداخته است، جهت كالیبراسیون و هم چنین ارزیابي دقت 
داد كه در  نشان  آماري  استفاده گردید. تحلیل   CCHE2D مدل 
متوسط 0/85  تعیین  با ضریب  مدل عددي  اطمینان %99،  سطح 
پیش بیني  به  قادر  درصد   2/675 حدود  مطلق  خطاي  متوسط  و 
پروفیل سطح آب، با ضریب تعیین متوسط 0/9 و حداكثر متوسط 
خطاي مطلق حدود 15/2 درصد قادر به شبیه سازی پروفیل طولي 
رسوب گذاری، با ضریب تعیین متوسط 0/82 و حداكثر متوسط 
خطاي مطلق حدود 18/2 درصد قادر به شبیه سازی پروفیل طولي 
فرسایش و با ضریب تعیین 0/99 و متوسط خطاي مطلق حدود 
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12/4 درصد قادر به شبیه سازی حداكثر عمق رسوب گذاری و یا 
حداكثر عمق فرسایش در محل تالقي نسبت به نتایج مشاهداتي 

در مدل آزمایشگاهي مي باشد.

مورفولوژیكي،  تغییرات  رودخانه،  تالقي  کليدي:  واژه هاي 
CCHE2D الگوي جریان و رسوب،  مدل

مقدمه
در  رسوب گذاری  تپه  تشکیل  و  تالقي  محل  در  بستر  فرسایش 
تغییرات  جمله  از  جریان  پویایي  به  مستقیم  ارتباط  آن  پائین دست 
عمق و سرعت جریان و هم چنین ابعاد ناحیه جداشدگي در این محل 
در  آزمایشگاهي  تحقیقات  از  استفاده  با   ]3[ بار بست  اولین  دارند. 
یک فلوم دینامیک جریان در محل تالقي رودخانه ها به شش ناحیه 

مختلف در محل اتصال دو آبراهه مطابق شکل)1( اشاره نمود: 
جداشدگي  ناحیه  جریان،  انحراف  ناحیه  جریان،  ایستایي  ناحیه 
جریان، ناحیه حداکثر سرعت، ناحیه بازیابي جریان و ناحیه الیه هاي 

برشي. 

شكل 1- نواحي مشاهده شده در محل اتصال دو آبراهه توسط 
Best درتحقیقات آزمایشگاهي 

جریان ناحیه ایستایي توسط شکست دو جریان در محل تالقي 
به وجود مي آید که در ابتدا با افزایش فشار و عمق جریان و سپس 
با کاهش سرعت جریان و تنش هاي برشي همراه است. تغییر جهت 
که  مي شود  جداشدگي  ناحیه  شکل گیري  باعث  فرعي  جریان هاي 
کانال  تالقي  محل  در  داخلي  دیواره  از  جریان  از جدا شدن  ناشي 
مي باشد و دوباره در پائین دست به هم مي پیوندند )]2[، ]8[،  ]10[و 
]16[(. در این ناحیه به علت کاهش فشار و ایجاد جریان چرخشي، 
ابعاد ناحیه جداشدگي  ذرات ریزدانه ته نشین مي شود ]14[،  ]2[(. 
جریان  دبي  نسبت  و  فرعي  آبراهه  اتصال  زاویه  افزایش  با  جریان 
شاخه فرعي به دبي کانال اصلي افزایش مي یابد ) ]2[ و ]22[(. ناحیه 
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حداکثر سرعت بعد از محل اتصال جریان ها و در محل تنگ شدگي 
ناشي از ناحیه جداشدگي شکل مي گیرد که معموالً با افزایش تنش 
برشي و در نتیجه آب شستگي همراه مي باشد. ناحیه الیه هاي برشي 
نیز در امتداد تماس نواحي ایستایي سیال با جریان خارجي تشکیل 

مي شود.
 وبر ]22[ اطالعات تجربي و ترسیمي مهمي از جریان در محل 
تالقي به وسیله اندازه گیري هاي سه بعدي سرعت و آشفتگي درفلوم 
آزمایشگاهي با بستر افقي ثابت در نتیجه تالقي یک کانال فرعي به 
عرض 0/91 سانتي متر و با زاویه برخورد °90 ارائه نمود. این بررسي 
شامل تحلیل سرعت سطحي و سرعت در مقطع عرضي و تغییرات 

انرژي جنبشي مي باشد. 
 تیلور ]20[ به عنوان اولین محقق به صورت آزمایشگاهي و تئوري 
به بررسي تالقي آبراهه ها با زاوایاي ° 45 و° 135 در شرایط رژیم 
مدل  یک  پیشنهاد  به  منجر  ایشان  بررسي  نتایج  پرداخت.  رسوبي 
یک بعدي براساس معادله هاي بقاء جرم و مومنتوم، براي محاسبه 
با  تالقي  پائین دست محل  و  باالدست  بین عمق هاي جریان  نسبت 
صرف نظر از اثرات اصطکاکي مرزها و با فرض برابري عمق جریان 
در آبراهه هاي باالدست گردید. با درنظر گرفتن همین فرضیات، وبر 
 90° °60 و    ،30° با زوایاي برخورد  و گریتد ]21[، آزمایش هایي 
انجام و آن را به عنوان تصحیح تجربي براي مدل تیلور پیشنهاد دادند. 
به  موفق  زیادي  نویسندگان  و گریتد  وبر  تیلور،  تحقیقات  دنبال  به 
ارائه مدل های یک بعدي براي تخمین عمق جریان باالدست محل 
تالقي با تغییر زوایاي برخورد، نسبت هاي دبي، پهناهاي کانال،  شیب 
 ،]13[ ساسولي   )میالنو و  گردیدند  جریان  رژیم هاي  هم چنین  و 

رامامورتي ]17[ ، ]10[، هسو ]11[، شبایک  ]19[و کوالهو ]7[(. 
قبادیان و بجستان ]9[ به بررسي آزمایشگاهي الگوي جریان در 
محل تالقي رودخانه ها براي شرایط جریان زیر بحراني پرداختند. در 
این تحقیق کانال اصلي به طول 9 متر و کانال فرعي به طول 3 متر با 
زاویه 90 درجه به یکدیگر متصل شده اند. در این بررسي تعداد 90 
آزمایش با دامنه تغییرات مختلف براي 3  نسبت پهنا، پنج نسبت دبي 
و شش عدد فرود پایاب مختلف انجام شده است. نتایج آزمایش هاي 
افزایش طول و  باعث  افزایش نسبت دبي  داد که  نشان  انجام شده 
افزایش عدد  که  در حالي  ناحیه جداشدگي جریان مي گردد  پهناي 

فرود پایاب و نسبت پهنا ابعاد این ناحیه را کاهش مي دهد.
همان طورکه مالحظه گردید پژوهش هاي نسبتاً گسترده اي در زمینه 
روباز  کانال هاي  خصوصیات جریان در محل تالقي رودخانه ها و 
الگوي رسوب گذاری  اما تحقیقات در خصوص  انجام شده است، 
و فرسایش در محل مذکور انگشت شمار مي باشد که از آن جمله 

مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:
موسلي ]15[ آزمایشي را دریک کانال به عرض m 1/3 با بستر 
متحرک در پالن هاي متقارن و نامتقارن و در شرایط تزریق دبي رسوب 
داد. ایشان شکل پالن  انجام  بررسي مورفولوژي محل تالقي  براي 
تالقي شاخه هاي فرعي با یکدیگر را به دو شکل پالن تالقي نامتقارن 

و تالقي متقارن تقسیم نمود. در تالقي نامتقارن کانال اصلي پائین دست 
محل تالقي در امتداد کانال اصلي باالدست آن قرار داشته و یک شاخه 
فرعي به کانال اصلي متصل مي شود. در تالقي متقارن دو کانال در 
 باالدست محل تالقي به یکدیگر پیوسته و کانال جدیدي را به وجود 

مي آورند.
از  اولین محقق، یک مدل تصویري  به عنوان  هم چنین بست ]4[ 
تغییرات مورفولوژي در محل تالقي ارائه نمود که براساس مطالعه 
آزمایشگاهي در شرایط بسترهاي متحرک و در تالقي هاي نامتقارن 
با کانالي به عرض m 15/ 0 و شیب طولي یکسان به دست آمد. در 
این مطالعه نسبت هاي مختلف دبي در حدود 5/ 0 تا  1/5 لیتر بر 
ثانیه و زوایاي تالقي بین °15 تا °105 منظور و دانه بندي مناسبي نیز 
در بستر کانال انتخاب گردید. از دیگر نتایج به دست آمده توسط این 
محقق مي توان به تعیین حداکثر عمق آب شستگي بستر به عنوان تابعي 

از نسبت هاي دبي و زاویه اتصال اشاره کرد.
مطالعات بجستان و همتي ]1[ با هدف مقایسه الگوي فرسایش در 
محل تالقي رودخانه هاي هم کف و غیرهمکف انجام شده است. در 
این تحقیق تاثیر عواملي چون نسبت دبي شاخه فرعي به دبي شاخه 
اصلي در باالدست تالقي و نسبت اختالف رقوم بستر دو کانال بر 
عمق آب در پایین دست تالقي بر میزان حداکثر عمق آب شستگي و 
الگوي فرسایشي چاله آب شستگي در محل تالقي رودخانه ها در یک 
مدل آزمایشگاهي با زاویه تالقي 60 درجه مورد بررسي قرار گرفته 
است. نتایج به دست آمده از تعداد 15 آزمایش انجام شده، حاکي از 
آن است که افزایش اختالف رقوم بستر دو کانال باعث کاهش حداکثر 
تالقي  محل  در  فرسایشي  چاله  ابعاد  افزایش  و  آب شستگي   عمق 

مي گردد.
الگوي  آزمایشگاهي  بررسي  به   ]5[ صاحباري  جباري  و  برقعي 
در  پرداختند.  کانال ها  اتصال  محل  در  رسوب گذاری  و  فرسایش 
این تحقیق تاثیر متغیرهاي مختلف از قبیل نسبت دبي کانال فرعي 
به اصلي، نسبت سرعت جریان به سرعت آستانه حرکت و نسبت 
عمق  و  شکل  و  حرکت  آستانه  بر  اصلي  به  فرعي  کانال  عرض 
چاله هاي فرسایشي در یک اتصال 50 درجه بررسي شده است. نتایج 
نشان مي دهد که با افزایش نسبت دبي کانال فرعي به اصلي، حرکت 
رسوبات در نسبت سرعت جریان به سرعت بحراني کوچک تر از 0/5 
نیز مي تواند رخ دهد. با کاهش عرض کانال فرعي چاله فرسایشي 
اتصال در کانال اصلي حرکت مي  به سمت دیواره روبرویي محل 
کانال  به سمت  فرسایشي  چاله  بزرگ تر  دبی های  نسبت  در  و  کند 
فرعي کشیده شده و عمق فرسایش به عمق جریان نزدیک مي شود. 
هم چنین در آزمایش هایي که شدت گرداب ها و در نتیجه تنش برشي 
 در کف بیش تر است، فقط یک گودال بزرگ در محل اتصال به وجود
 مي آید و گودال هاي دیگر در پایین دست کانال اصلي به علت حجم 

زیاد رسوب گذاري با گذشت زمان پر مي شود.
بستر  مورفولوژي  تغییرات  آزمایشگاهي  بررسي  به   ]18[ ریبریو 
کانال اصلي در نتیجه تالقي یک آبراهه فرعي با زاویه °90 پرداخت. 
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نسبت  سري  سه  با  فرعي  کانال  در  دبي  افزایش  با  تحقیق  این  در 
دبي مختلف و تزریق دبي رسوبي از دهانه شاخه فرعي به بررسي 
فرعي  کانال  و  اصلي  کانال  دهانه  در  بستر  مورفولوژیکي  تغییرات 
پرداخت و سپس با بازشدگي در دهانه ورودي شاخه فرعي در سه 
مرحله با همان نسبت هاي دبي به مقایسه میزان فرسایش و رسوب 

پرداخته و نتایج حاصل را مقایسه نموده است.
علي رغم پژوهش هاي نسبتًا گردید،  مالحظه  که   همان طور 
گسترده اي که به صورت آزمایشگاهي در زمینه خصوصیات الگوي 
رودخانه ها و  جریان، رسوب گذاری و فرسایش در محل تالقي 
کانال هاي روباز انجام شده است اما تحقیقات عددي در این زمینه 
انگشت شمار مي باشد.  بنابر این ضرورت استفاده از مدل های عددي 
در بررسي جریان در محل تالقي ها با لحاظ تغییرات مورفولوژیکي 
نتایج  تسریع در کسب  و  آزمایش  به منظور کاهش هزینه هاي  بستر 
نمایان است. با توجه به رفتار هیدرودینامیکي سه بعدي جریان در 
محل تالقي ها، مطمئنًا استفاده از مدل های یک بعدي با محدودیت هایي 
مواجه خواهد بود. به همین منظور در تحقیق حاضر براي ارزیابي 
در  و رسوب  آب  شبیه ساز جریان  بعدي  دو  مدل  یک  قابلیت هاي 
پیش بیني تغییرات مورفولوژیکي حاصل از تالقي جریان هاي آبراهه 
فرعي با آبراهه اصلي از مدل CCHE2D استفاده و نتایج حاصل از 

آن با نتایج مدل آزمایشگاهي موجود ]18[ مقایسه گردیده است.  

مواد و روش ها
مرحله  این  در  ابتدا  حاضر  مقاله  اهداف  به  دستیابي  به منظور 
مشخصات مدل عددي مورد استفاده معرفي و سپس مشخصات مدل 
آزمایشگاهي تعیین شده و با بهره گیري از نتایج مدل آزمایشگاهي به 
صحت سنجي مدل عددي و ارزیابي نتایج پرداخته شده که در ادامه 

به تشریح مراحل فوق پرداخته شده است. 

مشخصات مدل عددي و معادالت حاکم بر جریان
مدل عددي CCHE2D در سال 1997 در مرکز ملي هیدرولیک 
محاسباتي و مهندسي دانشگاه مي سي سي پي امریکا تهیه گردید. این 
مدل نسخه دوبعدي و تکامل یافته مدل CCHE1D مي باشد که براي 
شبیه سازي هیدرودینامیک جریان و انتقال رسوب در کانال هاي روباز 
توسعه یافته است. این مدل جزو مدل های هیدرودینامیکي دو بعدي 
فراواني  از معادالت  میدان جریان  معادله  براي حل  آن  بوده که در 
استفاده مي شود. هم چنین این مدل براي هر دو حالت جریان ماندگار 
و غیرماندگار قابل استفاده است و از روش المان موثر )نوعي از المان 
محدود( و حجم کنترل براي حل معادالت حاکم و از روش سطوح 
خشک براي شبیه سازي جریان هاي غیرماندگار و حرکت مرزهاي آن 
استفاده مي کند. مدل شبیه ساز پدیده انتقال رسوب این نرم افزار، توانایي 
مدل سازي انتقال هر دو فاز بار معلق و بستر در حالت غیرتعادلي، 
غیریکنواخت و رسوب چسبنده و غیرچسبنده را دارد. هم چنین این 
 نرم افزار تاثیر جریان هاي ثانویه بر نحوه انتقال ذرات رسوب بار بستر در

نیز  و  میدان  هندسه  ساخت  مي گیرد.  نظر  در  را  قوسي  بازه هاي   
شبکه بندي میدان حل در نرم افزار مجزاي پیش پردازنده تحت عنوان
 CCHE-MESH صورت مي گیرد و حل میدان جریان و انتقال رسوب 
و مشاهده نتایج در محیط گرافیکي نرم افزار GUI انجام مي شود. در 
متوسط گیري شده  مومنتم  و  پیوستگي  معادالت    ،CCHE2D مدل 
به  کارتزین  مختصات  دستگاه  در  آشفته  جریان هاي  براي  عمق  در 

صورت زیر ارائه شده است]12[ .
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سرعت  مولفه هاي  بیانگر  به ترتیب   v و   u فوق،  معادالت  در 
 Z،شتاب جاذبه g ،زمان t ،y و x متوسط گیري شده در عمق در راستاي
بیانگر تراز ارتفاعي سطح آب،ρ  دانسیته آب، h عمق محلي جریان 
و fcor ضریب مربوط به شتاب کوریولیس، tyy،txy،txxوtyx تنش هاي 
رینولدز متوسط گیري شده در عمق و  tbx و tby تنش هاي برشي بستر 
آشفتگي  اثر  شبیه سازي  براي  مدل  این  مي باشند.   y و   xراستاي در 
تنش هاي  معادالت حاکم،  بستن سیستم  و  متوسط  رفتار جریان  بر 
رینولدز با استفاده از ایده بوزینسک و از طریق ضریب تناسب لزجت 
گردابه اي Vt  به نرخ کرنش هاي متوسط جریان مرتبط مي شوند. براي 
محاسبه لزجت گردابه اي از معادالت رینولدز متوسط گیري شده در 
عمق استفاده مي شود و براي شبیه  سازي جمالت انتقال آشفتگي دو 
لزجت  اختالط  طول  مدل  و  وي  سهم  توزیع  معادله اي  صفر  مدل 
مدل  این  مي برد.  به کار  را   k-ε معادله اي  دو  مدل  نیز  و  گردابه اي 
براي محاسبه انتقال رسوب به شبیه سازي بار مواد کف )بار بستر و 
معلق( با به کار بردن سه شیوه متفاوت مي پردازد. این سه شیوه براي 
انتقال بار کل رسوب )بار بستر و معلق( غیریکنواخت در  محاسبه 
نظرگرفته شده است. شیوه اول )مدل نوع بار بستر1( و دوم )مدل نوع 
بار معلق2( به طور مستقیم به محاسبه انتقال بارکل مي پردازند با این 
تفاوت که روش اول، براي محاسبه انتقال بار رسوب در مواردي که 
بار بستر وجه اصلي انتقال رسوب باشد و روش دوم در مواردي که 
بار معلق وجه اصلي انتقال رسوب باشد به کار مي روند. روش سوم 
از طریق محاسبه جداگانه انتقال بار رسوب معلق و بستر به محاسبه 
مدل  در  رسوب  انتقال  مدل سازي  اساس  مي پردازد.  کل  بار  انتقال 
در  متوسط گیري شده  معادله جابه جایي- پخش  توسط   CCHE2D
عمق براي انتقال بار معلق و معادله پیوستگي براي بار بستر صورت 

مي گیرد. ]23[ 
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1- Bed Load Type Model (Total Load as Bed Load). 
2- Suspended Load Type Model(Total Load as  Suspended Load)



سال هشتم- شماره 24- بهار 221393 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

اندیس k  بیانگر کالس ابعادي ذرات رسوب مي باشد. در رابطه 
sε به ترتیب عبارتند از غلظت بار رسوبات معلق و ضریب  kC و   ،)4(
 محاسبه مي شود.   

s

t
s σ

νε = sε از رابطه پخش گردابه اي1 رسوب که 
اشمیت-پرانتل  عدد  و  گردابه اي جریان  لزجت  به ترتیب   sσ و   tν

آشفتگي2 )که بین 0/5 تا 1 قرار دارد( مي باشند. Ebk و Dbk  به ترتیب 
بیانگر نرخ ورود ذرات رسوب ازناحیه بار بستر به ناحیه بار معلق 
و نرخ ته نشیني ذرات رسوب در مرز بین نواحي بار بستر و معلق 

مي باشد.
)6( )( kCkCskbkDbkE −

∗
=− αω  

نام  به  رسوب  انتقال  مدل سازي  در  است  پارامتري   α ضریب   
ضریب تطبیقي3 غیرتعادلي بار معلق، ωsk سرعت سقوط4 مربوط به 
کالس ابعادي ذرات رسوب و *C  بیانگر غلظت رسوبات در حالت 
تخلخل   p΄  ،)5( رابطه  در  مي باشد.  انتقال رسوب(  تعادلي)ظرفیت 
مواد کف، cbk غلظت متوسط5 بار بستر در منطقه حرکت بار بستر، 
بستر  بار  انتقال  نرخ  مولفه هاي   Pbky و   Pbkx بستر،  الیه  ضخامت   δ
در راستاي x  و y مي باشند. ترم اول سمت چپ معادله نیز بیانگر 

تغییرات تراز بستر مي باشد )zb بیانگر تراز ارتفاعي بستر است(. 

مشخصات مدل آزمایشگاهي
 Letie Ribeiro مدل آزمایشگاهي مورد استفاده در این مقاله توسط
درسال2011 در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه لوزان سوئیس ساخته 
بررسي  به  آزمایشگاهي  اساس یک مدل  بر  این محقق  است.  شده 
اصلي  و  فرعي  شاخه  تالقي  محل  در  رسوب  و  فرسایش  میزان 

پرداخت. 
مدل ساخته شده در این آزمایش بر گرفته از بخشي از رودخانه 
Rhone واقع در کوه هاي آلپ است. در این آزمایش فلومي به طول 

1- Eddy Diffusivity 
2- Turbulent Prandtl-Schmidt Number 
3-Adaptation Factor 
4- Settling Velocity
5- Average Concentration

اصلي  کانال  به عنوان  درجه  صفر  شیب  با   0/5 عرض  و  متر   8/5
ساخته شده است که در فاصله 3/6 متري پایین دست دهانه ورودي 
آن، کانال فرعي با مقطع مستطیلي به طول 4/9 متر و عرض 0/15 
متر و با زاویه ° 90  به کانال اصلي متصل مي شود. در محل تالقي 
اختالف ارتفاعي برابر 0/03 متر بین رقوم بستر کانال فرعي با کانال 
اصلي منظور شده است که پس از آن بستر کانال فرعي با شیب 0/5 
در صد تا دهانه ورودي امتداد مي یابد. در این مدل بستر کانال فرعي 
و اصلي متحرک مي باشد. با توجه به این که در مدل واقعي رودخانه 
Rhone و در زمان سیالبي، رسوب فراوان و قابل توجهي از شاخه 
فرعي به شاخه اصلي وارد مي شود، لذا در مدل آزمایشگاهي نیز و بر 
اساس محاسبات، دبي رسوبي معادل 0/3 کیلوگرم بر دقیقه و منطبق 
بر دانه بندي مدل واقعي تنها به ابتداي کانال فرعي تزریق گردیده و 
با انجام آزمایش، مشخصاتي همچون سرعت جریان، تغییرات سطح 
آب و تغییرات بستر اندازه گیري شده است. در شکل )2( پالن کانال 
 )3( در شکل  و  آن ها  هندسي  مشخصات  و  فرعي  شاخه  و  اصلي 
منحني توزیع دانه بندي رسوبات مورد استفاده در آزمایش نشان داده 
تغییرات  بر  جریان  دبي  تغییرات  تاثیر  بررسي  است. به منظور  شده 
مورفولوژي بستر در محل تالقي، سه سري نسبت هاي دبي جریان 

مطابق جدول )1( براي انجام آزمایش در نظر گرفته شده است.

توليد شبکه محاسباتي و معرفي شرایط اوليه و مرزي
پیش پردازنده  به کارگیري  نرم افزار  با   CCHE2D عددي  مدل 
CCHE-MESH به ایجاد یک شبکه  ساختاري دو بعدي براي میدان 
مورد نظر مي پردازد. به همین منظور و با استفاده از زبان برنامه نویسي 

شكل)2(: موقعیت هندسي كانال اصلي و شاخه فرعي در فلوم 
آزمایشگاهي

جدول)1(: دبی های بررسي شده در مدل آزمایشگاهي
نسبت شرایط دبي

دبي
دبي ورودي 

به کانال فرعي 
)lit/s(

دبي ورودي به 
کانال اصلي

)lit/s(

مدت زمان 
رسیدن به 
حالت تعادل

)hr(

0/1121823دبي کم
0/152/617/423دبي متوسط
0/233/716/417دبي زیاد

 شكل)3(: الف( منحني توزیع دانه بندي رسوبات استفاده شده در
آزمایش ب( تصویري از اختالط رسوب

  
موقعيت هندسي کانال اصلي و  :)٢(شکل

 آزمايشگاهي در فلومشاخه فرعي 
هاي بررسي شده در مدل  دبي):١(جدول

 آزمايشگاهي

  شرايط دبي

نسبت 
  دبي
 

دبي ورودي 
به كانال 

  )lit/s(فرعي 

دبي 
ورودي به 

كانال اصلي 
)lit/s(  

مدت زمان 
رسيدن به 

حالت 
  تعادل

)hr(  
11/0 دبي كم  2 18 23 

15/0 متوسط دبي  6/2  4/17  23 
23/0 دبي زياد  7/3  4/16  17 

 
 

  
بندي  منحين توزيع دانه )الف:)٣(شکل

 )رسوبات استفاده شده در آزمايش ب
 تصويري از اختالط رسوب

 

ط ي شرا و معريفيد شبکه حماسباتيتول
 يه و مرزياول

کارگريي  با بهCCHE2Dمدل عددي 
 CCHE-MESHپردازنده افزار پيشنرم

 ساختاري دو بعدي به اجياد يک شبکه
به . پردازدمير وردنظبراي ميدان م

مهني منظور و با استفاده از زبان 
 ابتدا يک مدل Matlabبرنامه نويسي 

رقومي منطبق بر مشخصات مدل 
آزمايشگاهي توليد گرديد و سپس 
نتايج حاصله به نرم افزار 

CCHE2D-MESH تعيني مرزها و  يبرا
پس از . شبکه حماسباتي معريف گرديد

ط هاي هندسي به حميورود داده
افزار و تعيني مرزهاي کانال نرم

اصلي و فرعي، حمدوده مورد نظر با 
 جربي و حماسباتي استفاده از روش

ابعاد هبينه . بندي شده استشبكه
شبکه بر مبناي دقت الزم و زمان 

اجنام حماسبات،  يبرااختصاص يافته 
شبکه ميدان . انتخاب شده است

اي تنظيم شده که خطوط شبكه گونه هب
ابتدا با تعيني . مد باشندمتعا
 مرت براي هر يک از ٠٣/٠*٠٣/٠

هاي کانال اصلي و فرعي در  سلول
 يبرا سلول ٧١٧۶ جمموع تعداد

. بندي مدل توليد گرديد شبکه
منظور افزايش دقت نتايج حماسبات  به

در حمل تالقي کانال فرعي با کانال 
اصلي شبکه حماسباتي ريزتري نسبت 

گرفته شده به ساير نواحي در نظر 
است که با اجنام اين عمليات جمموع 

هاي توليد شده در اين  تعداد سلول
شبکه ) ۴ (شکل. باشد  مي١۵٨٩۴مدل 

حماسباتي توليد شده را نشان 
 .دهد مي
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 منايي از شبکه حماسباتي :)۴(شکل
 

پس از توليد شبکه حماسباتي، مدل 
تعيني شرط مرزي، شرايط اوليه  يبرا
 شبيه سازي جريان آب و رسوب به و

.  معريف گرديدCCHE-GUIنرم افزار 
  يبرادر اين مرحله 

سازي جريان آب، در ورودي  شبيه
کانال اصلي و فرعي از شرط مرزي 
دبي جريان و مقادير مندرج در 

در پايني . استفاده گرديد )١(جدول
دست کانال اصلي از شرط مرزي سطح 

 (  مرت٠٧/٠آب استفاده و مقدار 
به آن ) مطابق مدل آزمايشگاهي

شبيه سازي رسوب  يبرا. معريف گرديد
اقدام به معريف مشخصات رسوب در 

به . کانال اصلي و فرعي گرديد
دليل عدم تزريق رسوب در کانال 
اصلي تنها به معريف مشخصات رسوب 

بندي، روابط تعيني  شامل دانه( بسرت
اکتفا ....) ظرفيت انتقال رسوب و

ر کانال فرعي عالوه بر د. گرديد
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 (  مرت٠٧/٠آب استفاده و مقدار 
به آن ) مطابق مدل آزمايشگاهي

شبيه سازي رسوب  يبرا. معريف گرديد
اقدام به معريف مشخصات رسوب در 

به . کانال اصلي و فرعي گرديد
دليل عدم تزريق رسوب در کانال 
اصلي تنها به معريف مشخصات رسوب 

بندي، روابط تعيني  شامل دانه( بسرت
اکتفا ....) ظرفيت انتقال رسوب و

ر کانال فرعي عالوه بر د. گرديد
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Matlab ابتدا یک مدل رقومي منطبق بر مشخصات مدل آزمایشگاهي 
 CCHE2D-MESH تولید گردید و سپس نتایج حاصله به نرم افزار
از ورود  تعیین مرزها و شبکه محاسباتي معرفي گردید. پس  براي 
داده هاي هندسي به محیط نرم افزار و تعیین مرزهاي کانال اصلي و 
محاسباتي  و  جبري  روش   از  استفاده  با  نظر  مورد  محدوده  فرعي، 
شبکه بندي شده است. ابعاد بهینه شبکه بر مبناي دقت الزم و زمان 
شبکه  است.  شده  انتخاب  محاسبات،  انجام  براي  یافته  اختصاص 
ابتدا  باشند.  متعامد  شبکه  خطوط  که  شده  تنظیم  به گونه اي  میدان 
اصلي  کانال  سلول هاي  از  یک  هر  براي  متر   0/03×0/03 تعیین  با 
و فرعي در مجموع تعداد 7176 سلول براي شبکه بندي مدل تولید 
گردید. به منظور افزایش دقت نتایج محاسبات در محل تالقي کانال 
فرعي با کانال اصلي شبکه محاسباتي ریزتري نسبت به سایر نواحي 
تعداد  مجموع  عملیات  این  انجام  با  که  است  شده  گرفته  نظر  در 
سلول هاي تولید شده در این مدل 15894 مي باشد. شکل )4( شبکه 

محاسباتي تولید شده را نشان مي دهد.
پس از تولید شبکه محاسباتي، مدل براي تعیین شرط مرزي، شرایط 
 CCHE-GUI نرم افزار  به  اولیه و شبیه سازی جریان آب و رسوب 
معرفي گردید. در این مرحله براي شبیه سازي جریان آب، در ورودي 
کانال اصلي و فرعي از شرط مرزي دبي جریان و مقادیر مندرج در 
جدول )1( استفاده گردید. در پایین دست کانال اصلي از شرط مرزي 
سطح آب استفاده و مقدار 0/07 متر )مطابق مدل آزمایشگاهي( به آن 
معرفي گردید. براي شبیه سازی رسوب اقدام به معرفي مشخصات 
رسوب در کانال اصلي و فرعي گردید. به دلیل عدم تزریق رسوب در 
کانال اصلي تنها به معرفي مشخصات رسوب بستر) شامل دانه بندي، 
روابط تعیین ظرفیت انتقال رسوب و....( اکتفا گردید. در کانال فرعي 
عالوه بر مشخصات رسوب بستر، میزان تزریق رسوب نیز به مدل 
معرفي گردید. سطح آبي با تراز 0/2 متر به عنوان شرایط اولیه )منطبق 
با شرایط آزمایشگاهي( به مدل معرفي شد. یکي از پارامترهاي اصلي 
که در نتیجه برآورد یا تخمین به مدل عددي معرفي مي گردد ضریب 
بر  ابتدا  منظور  این  مي باشد. به  مانینگ  ضریب  یا  جریان  مقاومت 
قطر  آزمایشگاهي،  مدل  در  استفاده  مورد  دانه بندي  منحني  اساس 
 متوسط ذرات )D50( استخراج و سپس با استفاده از رابطه سابرامانیا
مقدار  این  و  برآورد   0/014 مانینگ  ضریب  مقدار   ]6[ ) (
به مدل عددي معرفي گردید. پس از معرفي شرایط اولیه و مرزي، 
رسوبات  و  تزریقی  رسوبات  مشخصات  و  بستر  مقاومت  ضریب 
تعادل  شرایط  به  تا دست یابي  ثانیه   0/01 زماني  گام  با  مدل  بستر، 
نیز شرایط  مدل عددي  در  آزمایشگاهي،  مدل  همانند  گردید.  اجرا 
تغییرات  که  می گردد  زماني محرز  شبیه سازی،  زمان  اتمام  و  تعادل 
فرسایش  و  رسوب گذاری  آب،  سطح  پروفیل  نتایج  در  محسوسي 
بستر در محل تالقي مشاهده نگردد. پس از دستیابی به شرایط تعادل 
نهایي شبیه سازی معادل زمان تعادل به دست  در مدل عددی، زمان 

آمده در مدل آزمایشگاهی  منظور گردید.

واسنجي مدل عددي
قبل از به کارگیري مدل عددي براي شبیه سازي پدیده هاي مختلف 
از  تعدادي  یا  یک  از  استفاده  با  مانینگ  ضریب  پارامتر  است  الزم 
بنابراین در این بخش  یا کالیبره گردد.  نتایج آزمایشگاهي واسنجي 
از مطالعه واسنجي مدل عددي CCHE2D با هدف تخمین صحیح 
سطح  پروفیل  مقایسه  طریق  از  مانینگ  ضریب  همان  یا   n پارامتر 
دلیل وجود  به  که  است  توضیح  به  است. الزم  گرفته  آب صورت 
در  و    )0/23 دبي  )نسبت  زیاد  دبي  در شرایط  آزمایشگاهي  نتایج 
حالت بدون رسوب، کالیبراسیون ضریب مانینگ تنها بر اساس نتایج 
بر  ابتدا  منظور  به همین  است.  گرفته  صورت  موجود  آزمایشگاهي 
به  اقدام  زیاد،  دبي  نسبت  آزمایشگاهي  مدل  مرزي  شرایط  اساس 
شبیه سازی پروفیل سطح آب گردید و سپس مطابق شکل هاي )5( و 
)6(، نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهي به دست آمده در مقطع میاني 
)0/25 متري( و در مقطع واقع در فاصله 45 سانتي متري از ساحل 

راست کانال اصلي مورد مقایسه قرار گرفت. 
در این مطالعه به منظور ارزیابي دقت مدل CCHE2D از شاخص 
 )MPAE( مطلق  متوسط درصد خطاي  و   R  2 تعیین  هاي ضریب  
استفاده شد. شاخص درصد خطاي مطلق براي اندازه گیري متوسط 
 )7( رابطه  صورت  به  شبیه سازی  و  مشاهداتي  نتایج  بین  اختالف 

تعریف شده است.
رابطه )7(
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که در آن Oi پارامتر مشاهداتي، Si پارامتر شبیه سازی و n تعداد 
داده هاي مورد بررسي مي باشد. نتایج ارزیابي دقت مدل عددي بر 
اساس شبیه سازی پروفیل سطح آب در  شرایط آزمایش دبي زیاد  
در جدول )2( ارائه شده است. همان طور که مالحظه مي شود مدل 
از  اطمینان %99  متوسط 0/85 و در سطح  تعیین  با ضریب  عددي 
دقت خوبي براي شبیه سازی پروفیل سطح آب در مدل مورد بررسي 
برخوردار است. مقدار پارامتر MPAE  محاسبه شده هر دو پروفیل 
سطح آب نیز نشان مي دهد که مدل عددي با متوسط خطاي مطلقي 
حدود 2/675 درصد نسبت به نتایج آزمایشگاهي پروفیل سطح آب 

  
موقعيت هندسي کانال اصلي و  :)٢(شکل

 آزمايشگاهي در فلومشاخه فرعي 
هاي بررسي شده در مدل  دبي):١(جدول

 آزمايشگاهي

  شرايط دبي

نسبت 
  دبي
 

دبي ورودي 
به كانال 

  )lit/s(فرعي 

دبي 
ورودي به 

كانال اصلي 
)lit/s(  

مدت زمان 
رسيدن به 

حالت 
  تعادل

)hr(  
11/0 دبي كم  2 18 23 

15/0 متوسط دبي  6/2  4/17  23 
23/0 دبي زياد  7/3  4/16  17 

 
 

  
بندي  منحين توزيع دانه )الف:)٣(شکل

 )رسوبات استفاده شده در آزمايش ب
 تصويري از اختالط رسوب

 

ط ي شرا و معريفيد شبکه حماسباتيتول
 يه و مرزياول

کارگريي  با بهCCHE2Dمدل عددي 
 CCHE-MESHپردازنده افزار پيشنرم

 ساختاري دو بعدي به اجياد يک شبکه
به . پردازدمير وردنظبراي ميدان م

مهني منظور و با استفاده از زبان 
 ابتدا يک مدل Matlabبرنامه نويسي 

رقومي منطبق بر مشخصات مدل 
آزمايشگاهي توليد گرديد و سپس 
نتايج حاصله به نرم افزار 

CCHE2D-MESH تعيني مرزها و  يبرا
پس از . شبکه حماسباتي معريف گرديد

ط هاي هندسي به حميورود داده
افزار و تعيني مرزهاي کانال نرم

اصلي و فرعي، حمدوده مورد نظر با 
 جربي و حماسباتي استفاده از روش

ابعاد هبينه . بندي شده استشبكه
شبکه بر مبناي دقت الزم و زمان 

اجنام حماسبات،  يبرااختصاص يافته 
شبکه ميدان . انتخاب شده است

اي تنظيم شده که خطوط شبكه گونه هب
ابتدا با تعيني . مد باشندمتعا
 مرت براي هر يک از ٠٣/٠*٠٣/٠

هاي کانال اصلي و فرعي در  سلول
 يبرا سلول ٧١٧۶ جمموع تعداد

. بندي مدل توليد گرديد شبکه
منظور افزايش دقت نتايج حماسبات  به

در حمل تالقي کانال فرعي با کانال 
اصلي شبکه حماسباتي ريزتري نسبت 

گرفته شده به ساير نواحي در نظر 
است که با اجنام اين عمليات جمموع 

هاي توليد شده در اين  تعداد سلول
شبکه ) ۴ (شکل. باشد  مي١۵٨٩۴مدل 

حماسباتي توليد شده را نشان 
 .دهد مي
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 منايي از شبکه حماسباتي :)۴(شکل
 

پس از توليد شبکه حماسباتي، مدل 
تعيني شرط مرزي، شرايط اوليه  يبرا
 شبيه سازي جريان آب و رسوب به و

.  معريف گرديدCCHE-GUIنرم افزار 
  يبرادر اين مرحله 

سازي جريان آب، در ورودي  شبيه
کانال اصلي و فرعي از شرط مرزي 
دبي جريان و مقادير مندرج در 

در پايني . استفاده گرديد )١(جدول
دست کانال اصلي از شرط مرزي سطح 

 (  مرت٠٧/٠آب استفاده و مقدار 
به آن ) مطابق مدل آزمايشگاهي

شبيه سازي رسوب  يبرا. معريف گرديد
اقدام به معريف مشخصات رسوب در 

به . کانال اصلي و فرعي گرديد
دليل عدم تزريق رسوب در کانال 
اصلي تنها به معريف مشخصات رسوب 

بندي، روابط تعيني  شامل دانه( بسرت
اکتفا ....) ظرفيت انتقال رسوب و

ر کانال فرعي عالوه بر د. گرديد

شكل)4(: نمایي از شبكه محاسباتي
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را شبیه سازی نموده است. 
مدل  نتایج  بین  مالحظه  قابل  اختالف  وجود  عدم  به  توجه  با 
عددي با مدل آزمایشگاهي، مقدار ضریب مانینگ برآورد شده اولیه 
تغییرات مورفولوژیکي در محل  مبناي شبیه سازي عددي   )0/014(

تالقي قرار گرفت.

نتایج 
به دلیل  آزمایش،  شروع  در  و  شده  انجام  آزمایشگاهي  مدل  در 
کانال  در  فرعي و هم چنین شرایط جریان  کانال  در  تزریق رسوب 
اصلي، رسوب گذاری در طول مسیر کانال فرعي صورت گرفته که 
منجر به تغییر تراز بستر و شیب کانال فرعي در دبی های مختلف شده 
است. به طوري که تراز بستر کانال فرعي در محل تالقي در دبي کم 
از 0/03 متر به 0/09 متر، در دبي متوسط از 0/03 متر به 0/078 متر و 
در دبي زیاد از 0/03 متر به 0/072 متر تغییر یافته و شیب بستر کانال 
فرعي از 0/5 شرایط اولیه به 1/9، 1/5 و 1/2 درصد به ترتیب در دبي 
کم، دبي متوسط و دبي زیاد تغییر یافته است. پس از رخداد چنین 
تغییراتي، کانال فرعي شرایط پایداري را تجربه نموده و آزمایش ها 
تا زماني ادامه یافته است که تغییرات مورفولوژیکي در کانال اصلي 

نیز از شرایط پایداري برخوردار باشد. شکل)7( پالن تغییرات تراز 
بستر کانال فرعي و اصلي در محل تالقي که در نتیجه اجراي مدل 
را  گردیده  تعادل حاصل  در شرایط  و  مختلف  دبی های  در  عددي 
نشان مي دهد. همان طورکه مالحظه مي گردد محدوده رسوب گذاری 
در محل تالقي کانال فرعي با کانال اصلي براي دبي کم بیش تر از 
دبي متوسط و در دبي متوسط بیش تر از دبي زیاد مي باشد. به عبارتي 
پایین بودن قدرت انتقال کانال فرعي در دبي کم نسبت به دبی های 
از کانال فرعي در  تا عمده رسوبات ورودي  دیگر موجب گردیده 
همان ابتداي محل تالقي ته نشین گردد. در حالي که در دبي متوسط 
و زیاد، تجمع رسوبات در محل تالقي کم تر شده و بیش تر به سمت 

داخل کانال اصلي و در کناره چپ ته نشین شده است.
میزان  تعیین  هم چنین  و  رسوب گذاری  پروفیل  بررسي  به منظور 
حداکثر عمق رسوب گذاری اقدام به تهیه پروفیل طولي از بسترکانال 
اصلي در محدوده اي به فاصله 0/5 متر باالتر و حدود3/5 متر پایین تر 
از ابتداي محل تالقي گردید که این پروفیل به فاصله 0/45 متري از 
کناره راست کانال اصلي قرار دارد )مقطع  A-A در شکل7(. مقایسه 
مقطع  در  اصلي  کانال  بستر  پروفیل  آزمایشگاهي  و  عددي  نتایج 
A-A براي نسبت هاي مختلف دبي در شکل هاي )8(، )9( و )10( 

شكل5- پروفیل سطح آب در فاصله 0/25 متري  از كناره 
راست كانال  اصلي در محدوده محل تالقي و در شرایط نسبت 

دبي زیاد

شكل6- پروفیل سطح آب در فاصله 0/45 متري  از كناره 
راست كانال  اصلي در محدوده محل تالقي و در شرایط نسبت 

دبي زیاد

جدول 2- مقایسه آماري پروفیل سطح آب به دست آمده از مدل عددي با نتایج مدل آزمایشگاهي در موقعیت هاي مختلف و در دبي 
زیاد

موقعیتنبست دبي 
مورد بررسي

تعداد داده ها 
)n(

ضریب تعیین
)R2( 

سطح اطمینان 
)درصد(

متوسط درصد خطاي مطلق 
)MPAE(

فاصله 0/25 متري  از زیاد
کناره راست کانال اصلي

320/87992/95

فاصله 0/45 متري  از 
کناره راست کانال اصلي

320/83992/4
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انطباق نسبتًا خوبي  ارائه شده است. همان طورکه مالحظه مي گردد 
بررسي ها  دارد.  وجود  آزمایشگاهي  مدل  و  عددي  مدل  نتایج  بین 
از  ناشي  اصلي  کانال  بستر  تراز  افزایش  بیش تر  که  مي دهد  نشان 
پایین تر  کمي  یا  تالقي  محل  در  آن  به  فرعي  کانال  ورود رسوبات 
کانال اصلي  بستر  تراز  افزایش  از آن صورت گرفته است. حداکثر 
مربوط به ورود جریان آب و رسوب از کانال فرعي در دبي کم به 
میزان 76 میلي متر و کم ترین آن مربوط به دبي زیاد و به میزان 71 
میلي متر شبیه سازی شده است. در دبي متوسط نیز حداکثر افزایش 
تراز به میزان 73 میلي متر به دست آمده است. نتایج حداکثر افزایش 
تراز بستر مدل عددي و آزمایشگاهي براي نسبت دبی های مختلف 

در جدول )3( ارائه شده است. 
تعیین حداکثر عمق فرسایش در کنار عمق رسوب گذاری در محل 
اثر ورود جریان از شاخه فرعي به اصلي  تالقي رودخانه ها که در 
مهم در علوم مهندسي  به وجود مي آیند، یکي از پدیده هاي بسیار 
مي باشد که کم تر مورد توجه  و رسوب رودخانه ها  هیدرولیک 

قرار گرفته است. در مطالعه حاضر و هم زمان با مدل سازي الگوي 
رسوب گذاری، وضعیت فرسایش بستر کانال اصلي در محل تالقي 
با کانال فرعي شبیه سازی شده و نتایج به دست آمده براي نسبت هاي 
مختلف دبي با نتایج مدل آزمایشگاهي مقایسه شده است. بررسي هاي 
عددي و آزمایشگاهي نشان مي دهد که عمده فرسایش رخداده در 
کانال اصلي مربوط به محدوده تالقي و پایین دست آن مي باشد که 
به سمت کناره مقابل محل تالقي تمایل دارد. به منظور تعیین میزان 
حداکثر عمق فرسایش اقدام به تهیه پروفیل طولي از بسترکانال اصلي 
در محدوده اي به فاصله 50 سانتي متر باالتر و 80 سانتي متر پایین تر از 
ابتداي محل تالقي گردید که این پروفیل به فاصله 5 سانتي متري از 
کناره راست کانال اصلي قرار دارد )مقطع  B-B در شکل11(. مقایسه 
 B-B نتایج عددي و آزمایشگاهي پروفیل بستر کانال اصلي در مقطع
براي نسبت هاي مختلف دبي در شکل هاي)12(، )13( و )14( ارائه 

شده است. 
نسبتًا  انطباق  نیز  حالت  این  در  مي گردد  مالحظه  که  همان طور 

بسرت نتايج حداکثر افزايش تراز 
سبت نمدل عددي و آزمايشگاهي براي 

ارائه ) ٣(در جدول  خمتلفهاي  دبي
 . شده است

دبي : الف 
 کم

دبي : ب
 دبي باال: ج متوسط

 بسرت حنوه رسوبگذاری در پالن:)٧(شکل
برای  حمل تالقي کانال فرعي و اصلي در

 نسبتهای خمتلف دبی
 

در کنار عمق  فرسايش عمق حداکثر تعيني
 که ها رودخانه تالقي حمل در رسوبگذاري

 به فرعي شاخه از جريان ورود اثردر 
 از يکي آيند، مي وجود به اصلي
 مهندسي علوم در مهم بسيار هاي پديده

  هارودخانه رسوب  وهيدروليک
 توجه قرار گرفته مورد کمرت که باشد مي
زمان با   در مطالعه حاضر و هم.است
سازي الگوي رسوبگذاري، وضعيت  مدل
رسايش بسرت کانال اصلي در حمل ف

تالقي با کانال فرعي شبيه سازي 
شده و نتايج بدست آمده براي 

هاي خمتلف دبي با نتايج مدل  نسبت
. آزمايشگاهي مقايسه شده است

هاي عددي و آزمايشگاهي نشان  بررسي
دهد که عمده فرسايش رخداده در  مي

کانال اصلي مربوط به حمدوده تالقي 
که به مست  باشد ن ميدست آ و پايني

 .کناره مقابل حمل تالقي متايل دارد
عمق حداکثر منظور تعيني ميزان  به

فرسايش اقدام به هتيه پروفيل طويل 
اي به  از بسرتکانال اصلي در حمدوده

 ٨٠مرت باالتر و   سانيت۵٠فاصله 
تر از ابتداي حمل تالقي  مرت پايني سانيت

 ۵گرديد که اين پروفيل به فاصله 
 از کناره راست کانال يمرتنتيسا

 در B-Bمقطع  (اصلي قرار دارد 
مقايسه نتايج عددي و ). ١١شکل

آزمايشگاهي پروفيل بسرت کانال 
هاي   براي نسبتB-Bاصلي در مقطع 

و ) ١٣(، )١٢(هاي خمتلف دبي در شکل
 . ارائه شده است) ١۴(

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):٨ (شکل
m ۴۵/٠y= نسبت  براي 

 کم بيد

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):٩ (شکل
 m۴۵/٠y=  متوسط نسبت دبي براي 

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):١٠ (شکل
 m۴۵/٠y= اديز نسبت دبي براي 

 
 
 
 
 

 و ينتايج مدل عدد  مقايسه):٣(جدول
 تعيني در ياهگمدل آزمايش

 و فرسايش در رسوبگذاري عمق بيشرتين
 يحمدوده حمل تالق

 عمق بيشترين در عمق بيشترين شرايط دبيده مورد يپد

Y=0.45m 

 

A

A 

 شكل7- پالن نحوه رسوب گذاری در بستر كانال فرعي و اصلي
در محل تالقي برای نسبت های مختلف دبی

بسرت نتايج حداکثر افزايش تراز 
سبت نمدل عددي و آزمايشگاهي براي 

ارائه ) ٣(در جدول  خمتلفهاي  دبي
 . شده است

دبي : الف 
 کم

دبي : ب
 دبي باال: ج متوسط

 بسرت حنوه رسوبگذاری در پالن:)٧(شکل
برای  حمل تالقي کانال فرعي و اصلي در

 نسبتهای خمتلف دبی
 

در کنار عمق  فرسايش عمق حداکثر تعيني
 که ها رودخانه تالقي حمل در رسوبگذاري

 به فرعي شاخه از جريان ورود اثردر 
 از يکي آيند، مي وجود به اصلي
 مهندسي علوم در مهم بسيار هاي پديده

  هارودخانه رسوب  وهيدروليک
 توجه قرار گرفته مورد کمرت که باشد مي
زمان با   در مطالعه حاضر و هم.است
سازي الگوي رسوبگذاري، وضعيت  مدل
رسايش بسرت کانال اصلي در حمل ف

تالقي با کانال فرعي شبيه سازي 
شده و نتايج بدست آمده براي 

هاي خمتلف دبي با نتايج مدل  نسبت
. آزمايشگاهي مقايسه شده است

هاي عددي و آزمايشگاهي نشان  بررسي
دهد که عمده فرسايش رخداده در  مي

کانال اصلي مربوط به حمدوده تالقي 
که به مست  باشد ن ميدست آ و پايني

 .کناره مقابل حمل تالقي متايل دارد
عمق حداکثر منظور تعيني ميزان  به

فرسايش اقدام به هتيه پروفيل طويل 
اي به  از بسرتکانال اصلي در حمدوده

 ٨٠مرت باالتر و   سانيت۵٠فاصله 
تر از ابتداي حمل تالقي  مرت پايني سانيت

 ۵گرديد که اين پروفيل به فاصله 
 از کناره راست کانال يمرتنتيسا

 در B-Bمقطع  (اصلي قرار دارد 
مقايسه نتايج عددي و ). ١١شکل

آزمايشگاهي پروفيل بسرت کانال 
هاي   براي نسبتB-Bاصلي در مقطع 

و ) ١٣(، )١٢(هاي خمتلف دبي در شکل
 . ارائه شده است) ١۴(

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):٨ (شکل
m ۴۵/٠y= نسبت  براي 

 کم بيد

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):٩ (شکل
 m۴۵/٠y=  متوسط نسبت دبي براي 

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):١٠ (شکل
 m۴۵/٠y= اديز نسبت دبي براي 

 
 
 
 
 

 و ينتايج مدل عدد  مقايسه):٣(جدول
 تعيني در ياهگمدل آزمايش

 و فرسايش در رسوبگذاري عمق بيشرتين
 يحمدوده حمل تالق

 عمق بيشترين در عمق بيشترين شرايط دبيده مورد يپد

Y=0.45m 

 

A

A 

بسرت نتايج حداکثر افزايش تراز 
سبت نمدل عددي و آزمايشگاهي براي 

ارائه ) ٣(در جدول  خمتلفهاي  دبي
 . شده است

دبي : الف 
 کم

دبي : ب
 دبي باال: ج متوسط

 بسرت حنوه رسوبگذاری در پالن:)٧(شکل
برای  حمل تالقي کانال فرعي و اصلي در

 نسبتهای خمتلف دبی
 

در کنار عمق  فرسايش عمق حداکثر تعيني
 که ها رودخانه تالقي حمل در رسوبگذاري

 به فرعي شاخه از جريان ورود اثردر 
 از يکي آيند، مي وجود به اصلي
 مهندسي علوم در مهم بسيار هاي پديده

  هارودخانه رسوب  وهيدروليک
 توجه قرار گرفته مورد کمرت که باشد مي
زمان با   در مطالعه حاضر و هم.است
سازي الگوي رسوبگذاري، وضعيت  مدل
رسايش بسرت کانال اصلي در حمل ف

تالقي با کانال فرعي شبيه سازي 
شده و نتايج بدست آمده براي 

هاي خمتلف دبي با نتايج مدل  نسبت
. آزمايشگاهي مقايسه شده است

هاي عددي و آزمايشگاهي نشان  بررسي
دهد که عمده فرسايش رخداده در  مي

کانال اصلي مربوط به حمدوده تالقي 
که به مست  باشد ن ميدست آ و پايني

 .کناره مقابل حمل تالقي متايل دارد
عمق حداکثر منظور تعيني ميزان  به

فرسايش اقدام به هتيه پروفيل طويل 
اي به  از بسرتکانال اصلي در حمدوده

 ٨٠مرت باالتر و   سانيت۵٠فاصله 
تر از ابتداي حمل تالقي  مرت پايني سانيت

 ۵گرديد که اين پروفيل به فاصله 
 از کناره راست کانال يمرتنتيسا

 در B-Bمقطع  (اصلي قرار دارد 
مقايسه نتايج عددي و ). ١١شکل

آزمايشگاهي پروفيل بسرت کانال 
هاي   براي نسبتB-Bاصلي در مقطع 

و ) ١٣(، )١٢(هاي خمتلف دبي در شکل
 . ارائه شده است) ١۴(

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):٨ (شکل
m ۴۵/٠y= نسبت  براي 

 کم بيد

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):٩ (شکل
 m۴۵/٠y=  متوسط نسبت دبي براي 

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):١٠ (شکل
 m۴۵/٠y= اديز نسبت دبي براي 

 
 
 
 
 

 و ينتايج مدل عدد  مقايسه):٣(جدول
 تعيني در ياهگمدل آزمايش

 و فرسايش در رسوبگذاري عمق بيشرتين
 يحمدوده حمل تالق

 عمق بيشترين در عمق بيشترين شرايط دبيده مورد يپد

Y=0.45m 

 

A

A 

بسرت نتايج حداکثر افزايش تراز 
سبت نمدل عددي و آزمايشگاهي براي 

ارائه ) ٣(در جدول  خمتلفهاي  دبي
 . شده است

دبي : الف 
 کم

دبي : ب
 دبي باال: ج متوسط

 بسرت حنوه رسوبگذاری در پالن:)٧(شکل
برای  حمل تالقي کانال فرعي و اصلي در

 نسبتهای خمتلف دبی
 

در کنار عمق  فرسايش عمق حداکثر تعيني
 که ها رودخانه تالقي حمل در رسوبگذاري

 به فرعي شاخه از جريان ورود اثردر 
 از يکي آيند، مي وجود به اصلي
 مهندسي علوم در مهم بسيار هاي پديده

  هارودخانه رسوب  وهيدروليک
 توجه قرار گرفته مورد کمرت که باشد مي
زمان با   در مطالعه حاضر و هم.است
سازي الگوي رسوبگذاري، وضعيت  مدل
رسايش بسرت کانال اصلي در حمل ف

تالقي با کانال فرعي شبيه سازي 
شده و نتايج بدست آمده براي 

هاي خمتلف دبي با نتايج مدل  نسبت
. آزمايشگاهي مقايسه شده است

هاي عددي و آزمايشگاهي نشان  بررسي
دهد که عمده فرسايش رخداده در  مي

کانال اصلي مربوط به حمدوده تالقي 
که به مست  باشد ن ميدست آ و پايني

 .کناره مقابل حمل تالقي متايل دارد
عمق حداکثر منظور تعيني ميزان  به

فرسايش اقدام به هتيه پروفيل طويل 
اي به  از بسرتکانال اصلي در حمدوده

 ٨٠مرت باالتر و   سانيت۵٠فاصله 
تر از ابتداي حمل تالقي  مرت پايني سانيت

 ۵گرديد که اين پروفيل به فاصله 
 از کناره راست کانال يمرتنتيسا

 در B-Bمقطع  (اصلي قرار دارد 
مقايسه نتايج عددي و ). ١١شکل

آزمايشگاهي پروفيل بسرت کانال 
هاي   براي نسبتB-Bاصلي در مقطع 

و ) ١٣(، )١٢(هاي خمتلف دبي در شکل
 . ارائه شده است) ١۴(

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):٨ (شکل
m ۴۵/٠y= نسبت  براي 

 کم بيد

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):٩ (شکل
 m۴۵/٠y=  متوسط نسبت دبي براي 

 مقطع در بسرت پروفيل مقايسه):١٠ (شکل
 m۴۵/٠y= اديز نسبت دبي براي 

 
 
 
 
 

 و ينتايج مدل عدد  مقايسه):٣(جدول
 تعيني در ياهگمدل آزمايش

 و فرسايش در رسوبگذاري عمق بيشرتين
 يحمدوده حمل تالق

 عمق بيشترين در عمق بيشترين شرايط دبيده مورد يپد

Y=0.45m 

 

A

A 

شكل 8- مقایسه پروفیل بستر در مقطع y=0/45m  براي نسبت 
دبي كم

شكل 10- مقایسه پروفیل بستر در مقطع  y=0/45m براي 
نسبت دبي زیاد

شكل 9- مقایسه پروفیل بستر در مقطع   y=0/45m  براي 
نسبت دبي متوسط



سال هشتم- شماره 24- بهار 261393 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

خوبي بین نتایج عددي و آزمایشگاهي وجود دارد. 
 CCHE2D در این مرحله از مطالعه نیز به منظور ارزیابي دقت مدل

مقایسه  در  فرسایش  و  پروفیل طولي رسوب گذاری  شبیه سازی  در 
با نتایج آزمایشگاهي از شاخص هاي آماري معرفي شده در مرحله 

جدول3- مقایسه نتایج مدل عددي و مدل آزمایشگاهي در تعیین بیش ترین عمق رسوب گذاری و فرسایش در محدوده محل تالقي

بیش ترین عمق در مطالعاتشرایط دبيپدیده مورد بررسي
)mm( آزمایشگاهي

بیش ترین عمق در مطالعات
)mm( عددي

8576دبي کمرسوب گذاری
7973دبي متوسط
6971دبي زیاد

87/18دبي کمفرسایش
17/612دبي متوسط
18/517/6دبي زیاد

 مطالعات  يبررس
 )mm(آزمايشگاهي

 مطالعات در
)mm(يعدد

كم دبي  85 76 

  يرسوبگذار 73 79 دبي متوسط
زياد دبي  69 71 

كم دبي  8 18/7  

6/17 دبي متوسط   شيفرسا 12 
زياد دبي  5/18  6/17  

 

  
 برای B-Bموقعيت مقطع : )١١(شکل

 يش بسرت کانال اصليت فرسايوضعرسی بر
 يکانال فرعبا  يتالقحمل در حمدوده 

 
در اين گردد  طور که مالحظه مي مهان

انطباق نسبتٌا خوبي بني حالت نيز 
نتايج عددي و آزمايشگاهي وجود 

 . دارد
در اين مرحله از مطالعه نيز به 

 در CCHE2Dابي دقت مدل يمنظور ارز
وبگذاري شبيه سازي پروفيل طويل رس

و فرسايش در مقايسه با نتايج 
آزمايشگاهي از شاخصهاي آماري 

 و R ٢( معريف شده در مرحله واسنجي 
MPAE ( ن يج اينتا. استفاده شد

بررسي بطور جداگانه براي هريک از 
 در جدول پديده هاي مورفولوژيکي

الزم به ذکر . ارائه شده است) ۴(
است که در يک مرحله نيز نتايج 

 ۶عمق رسوبگذاري و فرسايش حداکثر 
مدل عددي و آزمايشگاهي بطور يکجا 
و کلي مورد ارزيابي قرار گرفتند 

ارائه ) ۴(که نتايج آن در جدول 
 . شده است

مهانطور که مالحظه مي شود مدل عددي 
 و در سطح ٩/٠ني متوسط يب تعيبا ضر

  از دقت خوبي براي % ٩٩نان ياطم
ل رسوبگذاري يه سازي پروفيشب

داتي در حمدوده حمل تالقي مشاه
حداقل و حداکثر . برخوردار است

متوسط درصد خطاي مطلق به ترتيب 
 . مي باشد٢/١۵و  ٢/٧برابر 

 

 
 و يج عدديسه نتاي مقا):١٢ (شکل
 يل بسرت کانال اصلي پروفيشگاهيآزما

 يمرت سانتي۵به فاصله  (B-Bدر مقطع 
 کم دبي نسبت ايبر) از کناره راست

 

 
 مقايسه نتايج عددي و ):١٣ (شکل

آزمايشگاهي پروفيل بسرت کانال اصلي 
 سانتيمرتي ۵به فاصله  (B-Bدر مقطع 

 متوسط دبي نسبت ايبر) از کناره راست

 
 و يج عدديسه نتاي مقا):١۴ (شکل
 يل بسرت کانال اصلي پروفيشگاهيآزما

 يمرت سانتي۵به فاصله  (B-Bدر مقطع 
 اديز دبي نسبت ايبر) ره راستاز کنا

ني يب تعي با ضري مدل عددنيمهچن
% ٩٩نان ي و در سطح اطم٨٢/٠متوسط 

ه سازي ياز دقت خوبي براي شب
 در حمدوده يش مشاهداتيل فرسايپروف

Y=0.0 5m B 

B 

 مطالعات  يبررس
 )mm(آزمايشگاهي

 مطالعات در
)mm(يعدد

كم دبي  85 76 

  يرسوبگذار 73 79 دبي متوسط
زياد دبي  69 71 

كم دبي  8 18/7  

6/17 دبي متوسط   شيفرسا 12 
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داتي در حمدوده حمل تالقي مشاه
حداقل و حداکثر . برخوردار است

متوسط درصد خطاي مطلق به ترتيب 
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شكل11- موقعیت مقطع B-B برای بررسی وضعیت فرسایش 
بستر كانال اصلي در محدوده محل تالقي با كانال فرعي

شكل 12- مقایسه نتایج عددي و آزمایشگاهي پروفیل بستر 
كانال اصلي در مقطع B-B )به فاصله 5 سانتي متري از كناره 

راست( براي نسبت دبي كم

شكل 13- مقایسه نتایج عددي و آزمایشگاهي پروفیل بستر 
كانال اصلي در مقطع B-B )به فاصله 5 سانتي متري از كناره 
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شكل 14- مقایسه نتایج عددي و آزمایشگاهي پروفیل بستر 
كانال اصلي در مقطع B-B )به فاصله 5 سانتي متري از كناره 

راست( براي نسبت دبي زیاد



سال هشتم- شماره 24- بهار 271393 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

واسنجي R 2 و MPAE استفاده شد. نتایج این بررسي به طور جداگانه 
ارائه شده   )4( در جدول  مورفولوژیکي  پدیده هاي  از  براي هریک 
نتایج حداکثر عمق  نیز  است. الزم به ذکر است که در یک مرحله 
به طور  آزمایشگاهي  و  عددي  مدل   6 فرسایش  و  رسوب گذاری 
یک جا و کلي مورد ارزیابي قرار گرفتند که نتایج آن در جدول )4( 

ارائه شده است. 
تعیین  ضریب  با  عددي  مدل  مي شود  مالحظه  که  همان طور 
براي  خوبي  دقت  از   %99 اطمینان  سطح  در  و   0/9  متوسط 
شبیه سازی پروفیل رسوب گذاری مشاهداتي در محدوده محل تالقي 
مطلق  خطاي  درصد  متوسط  حداکثر  و  حداقل  است.  برخوردار 

به ترتیب برابر 7/2 و 15/2 مي باشد.
هم چنین مدل عددي با ضریب تعیین متوسط 0/82 و در سطح 
فرسایش  پروفیل  شبیه سازی  براي  خوبي  دقت  از   %99 اطمینان 
و  حداقل  است.  برخوردار  تالقي  محل  محدوده  در  مشاهداتي 
برابر 11/2  و 18/2   به ترتیب  حداکثر متوسط درصد خطاي مطلق 
مي باشد. به طور کلي مدل عددي با ضریب تعیین 0/99 و در سطح 
اطمینان 99% مي تواند حداکثر عمق رسوب گذاری و یا حداکثر عمق 
فرسایش در محدوده محل تالقي را با متوسط درصد خطاي مطلق 

حدود 12/4 پیش بیني نماید.   

نتيجه گيري
در این تحقیق بر مبناي اطالعات موجود مدل آزمایشگاهي، اقدام 
به ارزیابي دقت مدل عددي CCHE2D در بررسي الگوي جریان و 
رسوب در محل تالقي کانال فرعي به عرض 0/15 متر با یک کانال 
اصلي به عرض 0/5 متر براي دبی های مختلف جریان و دبي رسوب 

تزریقي یکسان گردید. نتایج به دست آمده به شرح ذیل مي باشد:
مدل  که  داد  نشان  آزمایشگاهي  و  عددي  مدل  نتایج  مقایسه   )1
و   0/85 تعیین  ضریب  متوسط  با   %99 اطمینان  سطح  در  عددي 
متوسط خطاي مطلقي حدود 2/675 درصد قادر به پیش بیني پروفیل 

سطح آب در محدوده تالقي شاخه فرعي با شاخه اصلي در شرایط 
مد ل سازي بدون تزریق رسوب مي باشد.

سطح  CCHE2D در  بررسي هاي آماري نشان داد که مدل   )2
متوسط  حداکثر  و   0/9 تعیین  ضریب  متوسط  با  و   %99 اطمینان 
خطاي مطلقي حدود 15/2 درصد قادر به شبیه سازی پروفیل طولي 
رسوب گذاری مشاهده شده در مدل آزمایشگاهي در محدوده محل 

تالقي مي باشد.
3( تحلیل هاي آماري نشان داد که مدل عددي در سطح اطمینان 
99% و با متوسط ضریب تعیین 0/82 و حداکثر متوسط خطاي مطلق 
حدود 18/2 درصد قادر به شبیه سازی پروفیل طولي فرسایش مشاهده 

شده در مدل آزمایشگاهي در محدوده محل تالقي مي باشد.
عمق  حداکثر  توام  بررسي  در  گرفته  صورت  آماري  تحلیل   )4
سطح  در  که  داد  نشان  تالقي  محل  در  فرسایش  و  رسوب گذاری 
اطمینان 99 درصد، مدل CCHE2D با متوسط خطاي مطلق حدود 
عمق  حداکثر  مي تواند  آزمایشگاهي  نتایج  به  نسبت  درصد   12/4
 رسوب گذاری و یا حداکثر عمق فرسایش در محدوده محل تالقي را 

شبیه سازی نماید.
با  مقایسه  در  نتایج مدل عددي  از  انجام شده  نهایي  ارزیابي   )5
در   CCHE2D مدل  باالي  دقت  از  حاکي  آزمایشگاهي  مدل  نتایج 
تحلیل شرایط واقعي تغییرات مورفولوژیکي بستر آبراهه اصلي در 

محل تالقي با شاخه فرعي مي باشد.
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Confluence is the hydraulic singularity where two or more channels (or rivers) converge in a single 
channel downstream. In fluvial networks, stream channel confluences produce significant changes in flow, 
sediment transport and water quality. Although over the last 60 years, the synergy between laboratory tests 
and field measurements has provided valuable information about the complex hydro-morpho-sedimentary 
processes acting in river confluence zones, but less numerical study as a cost-effective tool has been 
conducted in this area. The objective of the present paper is to investigate in detail the changes in the 
hydro-morpho-sedimentary processes occurring in confluence zone using a numerical model. Therefore, 
a depth-averaged, two-dimensional, unsteady-flow model, which is named CCHE2D, has been applied 
for channel confluence and bifurcation applications. In the absence of field data, experimental data for 
channel confluence collected in the laboratory were used to verify the simulated results. Experiments have 
been performed in a confluence flume where the main channel is 8.5 m long and 0.50 m wide. A 4.9 m 
long and 0.15 m wide tributary channel has been connected at an angle of 90°. Three discharge scenarios 
were tested. Numerical model was performed as the same geometry, flow and sediment data which have 
been used in experimental model. The simulated water surface and bed profiles in the confluence zone 
compared well with the experimental data. The statistical analysis showed that in confidence level of 99%, 
numerical model with averaged coefficient of determination (R2) about 0.85 and Mean Percent Absolute 
Error (MPAE) about 2.675 can predict water surface profile, with R2 about 0.90 and MPAE about 15.2 
can predict longitudinal profile of sediment deposit, with averaged R2 about 0.82 and MPAE about 18.2 
can predict longitudinal profile of bed erosion, and  with averaged R2 about 0.99 and MPAE  about 12.4 
can predict maximum depth of sediment deposit or  maximum depth of bed erosion at confluence zone in 
comparison with experimental data.    

Keywords: River confluence, Hydro-morpho- Sedimentary process, CCHE2D. 
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