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برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS
آزاده جباری ،9سید احمد حسینی ،2امیرحمزه حقی آبی ،3صمد امامقلی زاده ،4عبدالکریم بهنیا

5

تاریخ دریافت9312/03/91 :
تاریخ پذیرش9313/02/25 :

چکیده
برآورد مقدار بار رسوبی که یک جریان مشخص ،قادر ب ه حمل آن است یکی از موضوعات اصلی تحقیقات رسوب میباشد.
رودخانه ابهررود یکی از رودخانههای مهم استان زنجان است که کشاورزی منطقه به آن وابسته میباشد .در پژوهش حاضر از
مدل  ،HEC-RAS 4.1بهمنظور شبیهسازی جریان رسوبات رودخانه ابهررود استفاده شده است .بدین منظور با استفاده از نقشه
 DEMاین رودخانه با مقیاس  ،200111در بسته الحاقی  Hec-GeoRasدر نرمافزار  ،Arc Mapتعداد  371مقطع در طول 01
کیلومتر رودخانه تهیه شد و برای معرفی هندسه رودخانه به مدل ( )Hec-Rasاستفاده شد .همچنین با استفاده از دبیهای
حداکثر اندازهگیری شده با طول آماری  77ساله در ایستگاه هیدرومتری قروه ،دبـی با دوره بازگشت  10ساله با استفاده از
نرمافزار  HYFAمحاسبه و برای شبیهسازی هیدرولیکی رودخانه مورد استفاده قرار گرفت .پس از کالیبره نمودن مدل برای
شرایط هیدرولیکی رودخانه و مدلسازی شرایط جریان شبه غیرماندگار ،اطالعات شرایط مرزی و دانهبندی مواد بستر رودخانه
به مدل معرفی شد .با استفاده از رابطههای انتقال رسوب ،ظرفیت انتقال رسوب رودخانه ابهررود محاسبه شد .مقایسه بین
نتایج بهدستآمده و دادههای اندازهگیری شده نشان میدهد که معادله یانگ ( )Yangبا داشتن خطای کمتری نسبت به سایر
معادلهها ،برآورد قابل قبولتری داشته است .بر این اساس پیشنهاد میشود جهت شناخت پتانسیل میزان انتقال رسوب از این
مدل در مناطق مختلف رودخانه استفاده شود .همچنین بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری رودخانه با استفاده از
معیارهای هالستروم و شیلدز نشان میدهد که وضعیت هیدرولیکی جریان در طول رودخانه بهگونهای است که تمامی مقاطع
رودخانه در وضعیت فرسایش میباشد.
واژههای کلیدی :ابهررود ،رسوبگذاری ،فرسایش ،مدل HEC-RAS 4.1

 .2دانشجوی دکترا ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران( jabary.az@gmail.com +29 2213213222 ،نویسنده مسئول)
 .1مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،تهران ،ایرانsahosseini@yahoo.com +29 12 002010312 ،
 .7دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایرانhaghiabi@yahoo.com +29 112 1111123 ،
 .0دانشیار گروه آب و خاک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایرانs_gholizadeh517@yahoo.com +29 130 0111122 ،
 .0استاد گروه هیدرولوژی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایرانbehnia1322@yahoo.com +29 122 7302271 ،
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مقدمه
رودخانه یک پدیده دینامیک میباشد که مدام در حال
تغییر و جابجایی است .فرسایش و رسوبگذاری از
پدیدههای رایج در رودخانهها میباشد .برای بررسی رفتار
رودخانه و پیشبینی تغییرات احتمالی آینده ،شناخت این
پدیده در رودخانهها دارای اهمیت میباشد .برای شناخت
این پدیده تحقیقات گستردهای انجام شده است و روابط
ریاضی مختلفی برای مدل کردن فرسایش و رسوبگذاری
در رودخانهها بهوسیلهی محققان مختلف ارائه شده است.
درواقع برآورد بار رسوبی در بسیاری از پروژههای مهندسی
همچون برنامهریزی و طراحی منابع ذخیره آب،
مورفولوژی و تغییرات بستر رودخانه ،برآورد رسوب سالیانه
رودخانه ،طراحی و نگهداری کانالهای آبیاری پایدار،
الیروبی کانالها و  ...حائز اهمیت میباشد (اجدادی و
شوشتریان.)2793 ،
بهمنظور بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری
رودخانه مدلهای ریاضی متعددی ازجمله ،HEC-6
 FLUVIAL ،GSTAR ،MIKE21 ،SSIM ،HEC-RASو
غیره توسعه یافته است که با توجه به قابلیتها و توانایی-
های مدلهای ذکر شده از مدل  HEC-RAS 4.1به لحاظ
کارایی باال ،کاربر پسند بودن مدل ،دسترسی آسان و
رایگان جهت بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری
رودخانه ابهررود استفاده شده است.
تحقیقات متعددی با استفاده از نسخههای مختلف
مدل  HEC-RASبهمنظور مطالعات فرسایش و رسوب
رودخانهها و مخازن سدها انجام پذیرفته است که از جمله
آنها مطالعات گیبسون و همکاران ( )1111است که
قابلیت مدل  HEC-RASرا برای محاسبات انتقال رسوب
رودخانه مورد بررسی قرار دادند و نتایج این مدل را با
مدل  Hec-6مقایسه کردند .ایشان نتیجه گرفتند مدل
 Hec-Rasدر شبیهسازیها بهطور کلی بهخوبی اجرا شده
و نتایج این مدل در مقایسه با  Hec-6در شرایط خاصی،
کمی متفاوت بوده که به دلیل تفاوت در هیدرولیک مدل
میباشد .همچنین محققین مختلفی در ایران نیز از این
مدل برای بررسی انتقال رسوب در رودخانهها و مخازن
سدها استفاده نمودهاند که برای نمونه ،تحقیقات امامقلی-
زاده و همکاران ( )2792میباشد که در پژوهشی به
بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری رودخانه شیرین
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دره با استفاده از مدل  Hec-Rasپرداختند و نتیجه
گرفتند که در بین معادالت انتقال رسوب ،تابع الرسن
(کوپلند) در این رودخانه نسبت به سایر توابع انتقال
رسوب ،برآورد بهتری دارد .همچنین اکبری و همکاران
( ،)2721ترکیبهای مختلف معادالت انتقال رسوب و
روشهای مختلف محاسبه سرعت سقوط ذرات در مدل
 Hec-Rasرا در پیشبینی تغییر فرم بستر رودخانه بکار
گرفتند و نتایج نشان داد که معادالت انتقال رسوب
حساسیت چندانی به روش محاسبه سرعت سقوط ذرات
در مدلسازی تغییر فرم بستر رودخانه ندارند و تفاوت
عمده نتایج بستگی به نوع معادله انتقال رسوب دارد .پیرو
و همکاران ( ،)2722نیز ،در پژوهشی نشان دادند که
حجم متوسط رسوب خروجی از رودخانه با استفاده از
مدل  Hec-Rasبهخوبی قابل محاسبه میباشد .همچنین،
احمدیان و ناصری قلقاچی ( ،)2792با بررسی معادالت
انتقال رسوب با استفاده از مدل  Hec-Rasنتیجه گرفتند
که معادله الرسن ،نتایج قابل قبولتری در برآورد رسوب
رودخانه آجیچای دارد .پژوهش اسدی و همکاران
( ،)2721نیز نشان داد که از بین معادالت انتقال رسوب
موجود در مدل Hec-Rasمعادله میر-پیتر-مولر ،در
رودخانه تاالر ،بیشترین تطابق را با واقعیت دارد و میتواند
برای پیشبینی تغییرات مقاطع در این رودخانه مورد
استفاده قرار گیرد.
بررسی پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که
تابهحال هیچگونه پژوهشی بهمنظور برآورد دبی انتقال
رسوب رودخانه ابهررود انجام نشده است؛ بنابراین در
پژوهش حاضر از مدل ریاضی  HEC-RASبدین منظور
استفاده شد و با استفاده از دادههای صحرایی اندازهگیری
شده توانایی مدل مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه
رودخانه ابهررود از شاخههای مهم و اولیه رودخانه
شور میباشد که در شهرستان زنجان قرار دارد و یکی از
سه رودخانه مهم استان زنجان است .این رودخانه از
قسمت شرقی ارتفاعات جهان داغ که دارای  1791متر
ارتفاع بوده و در غرب و جنوب ابهر و سلطانیه قرار دارد
سرچشمه میگیرد و بلوک ابهر قزوین را مشروب و همراه
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در این تحقیق با استفاده از دادههای دبی آب و رسوب
اندازهگیری شده در ایستگاه قروه در یک دوره زمانی 13
سـاله ،از سـال  2709تـا  2231( 2730تـا ،)2221
روشهای هیدرولوژیکی جهت انتخاب مدل بهینه مورد
آزمون قرار گرفت و با درنظر گرفتن  %11بار معلق
بهعنوان بار بستر ،بار کل سالیانه محاسبه شد (حسینی،
 .)2792ایستگاه قروه معـرف میـزان آبدهـی رودخـانه
ابهـررود میباشـد .پس از اجرای مدل  HYFAو انتخاب
بهترین روش توزیـع (لوگ پیرسون  )7با استفاده از روش
گشتـاور محـدود ( )L-Momentمقادیر دبی لحظهای در
این ایستگاه برای دوره بازگشتهای مختلف در جدول 2
ارائه شده است.

رودخانه شور به دریاچه نمک میریزد .این رودخانه در
محدوده ورود به استان دارای حوزهای به مساحت حدود
 2271کیلومتر مربع و در داخل استان محدوده سه راهی
شامی شاپ دارای حوضهای به مساحت  1071کیلومتر
مربع میباشد .مقدار آبی که در رودخانه ابهررود جریان
دارد ،در ایستگاه هیدرومتریک روستای قروه  721میلیون
متر مکعب در سال اندازهگیری شده است .این رودخانه در
شهرستان ابهر و در پایینترین سطح شهر قرار دارد .نقشه
پالن رودخانه ابهررود در شکل  2نشان داده شده است.
محدوده مورد مطالعه برای رودخانه ابهررود از مرز استان
قزوین و زنجان در باالدست پل ارتباطی بین دو روستای
فارسنجین-طیوقچی در مختصاتی به طول جغرافیایی
´ 02◦ 10و عرض ´ 71◦ 1شروع و تا حوالی روستای ارداق
در مختصاتی به طول جغرافیایی´ 02◦ 02و عرض ´71◦ 7
ادامه مییابد .طول رودخانه در محدوده مورد مطالعه در
حدود  03کیلومتر میباشد.

شکل ( :)9پالن رودخانهی ابهررود
جدول ( :)9مقادیر حداکثر دبی ساالنه ( )m3/sبرآورد شده با دوره بازگشتهای مختلف در ایستگاه قروه
دوره بازگشت (سال)

1

0

21

10

01

211

111

حداکثر دبی ساالنه

70

11

20

201

291

171

121

تحلیل آمار رسوب موجود رودخانه ابهررود در محل
ایستگاه آبسنجی و رسوبسنجی منتخب (قروه) بهمنظور
تعیین میزان بار رسوبی آن میباشد .با توجه به رابطه
توانی بین مواد معلق رسوبی و دبی روزانه ،آمار
نمونهبـرداری رسوب مـواد معلـق جمـعآوری و روابـط
بده ـ رسوب ،بهوسیلهی سه روش منحنی سنجه رسوب،
 FAOو پوش هم غلظت ،در ایستگاه قروه محاسبه و
درنهایت روش پوش هم غلظت بهعنوان مناسبترین
روش ،انتخاب شد که در شکل  1پراکندگی نمونههای

موجود این ایستگاه نشان داده شده است .با استفاده از این
رابطه و آمار دبی روزانه ایستگاه آبسنجی ،مقادیر رسوب
این ایستگاه در طول دوره آماری موجود تعیین شده است.
میانگین ساالنه رسوب مواد معلق رودخانه در محل
ایستگاه آبسنجی قروه 70910 ،تن و مقدار دبی ویژه
رسوب ساالنه آن  22تن در کیلومترمربع درسال برآورد
شده است.
رودخانه مورد مطالعه فاقد آماربرداری بار بستر می
باشد و از آنجا که بهطور معمول بار بستر در رودخانههای

20
عمیق بین  21تا  11درصد بار معلق را تشکیل میدهد
(شفاعی بجستان ،)2792 ،لذا در این مطالعه مقدار بار
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بستر حدود  11درصد بار معلق پیشنهاد میشود.

شکل ( 0)1رابطه بین دبی و دبی رسوب ایستگاه هیدرومتری قروه
نرمافزار HEC-RAS 4.1.0

این مدل از رایجترین مـدلهای رودخـانهای است که
مـیتواند جریان متغیر تدریجی را با هر نوع مقطع عرضی
در حاالت دائمی و غیردائمی و انتقال رسوب را در مرز
متحرک بهصورت یکبعدی شبیهسازی نماید .این مـدل
بهوسیلهی اداره مهندسی ارتش آمریکا ( )USACEتوسعه
یافته و در آخرین نگارش خود عالوه بر قابلیتهای قبلی
توانایی تحلیل فرآیند رسوب ،فرسایش و کیفیت را نیز دارا
میباشد .در این مدل تغییرات پروفیل طولی بستر
رودخانه را در اثر رسوبگذاری و فرسایش برای دورههای
طوالنی مدت شبیهسـازی میشود .هنگام استفاده از این
نرمافزار ،سری پیوسته جریان به قطعههای جریان ماندگار
بر اساس متغیرهای دبی و زمان تقسیم میشود .برای هر
یک از قطعههای جریان ماندگار ،پروفیل سطح آب
محاسبه میشود و با استفاده از آن سرعت ،شیب انرژی
عمق و سایر پارامترها در هر یک از مقاطع عرضی به دست
میآید .سپس نرخ انتقال رسوب در هر یک از مقاطع
محاسبه میشود .این نرخ نشاندهنده میزان رسوب
انتقالی از هر مقطع در طول زمان است .همچنین میزان
رسوبگذاری و یا فرسایش در هر یک از مقاطع محاسبه
خواهد شد و با استفاده از آن ،تغییرات حاصل در مقاطع

هندسی برای بازه زمانی مربوطه به دست خواهد آمد .در
مرحله بعد ،همین روند محاسباتی برای بازه زمانی بعدی
تکرار خواهد شد .برای محاسبه نرخ انتقال رسوب ،روابط
مختلفی در مدل پیشبینی شده است (یانگ ،ایکرز-وایت،
انگلند-هانسن ،الرسن (کوپلند) ،میر-پیتر و مولر ،توفالتی
و ویلکوک) 2تا کاربر رابطه مناسب برای رودخانه مورد
مطالعـه را از میـان آنها انتخـاب کند .این مـدل بر
اسـاس معـادالت جـریان و انتقـال رسـوب و معـادله
پیوستـگی رسـوب در شـرایط یکبعـدی و فرض جـریان
شبـهغیـرماندگار ( )Quasi Unsteady Flowتوسعه یافته
است (الرنگ و ایجت .)1110 ،در مدل HEC-RAS 4.1.0
برای شبیهسازی یک بعـدی تهنشین شدن رسوب و یا
فرسایش و آبشستگی بستر از شش تابع مختلف استفاده
مینماید (امامقلیزاده و همکاران.)2792 ،
روندیابی رسوب با استفاده از معادله اکسنر ()Exner
صورت میگیرد .معادله بقای جرم برای رسوب با توجه به
معادله اکسنر بهصورت معادله ( )2میباشد (اداره مهندسی
ارتش آمریکا0)1121 ،
1. Yang, Ackers and White, England and Hansen, Copeland,s
form of Laursen, Meyer, Peter and Muller, Toffaleti and
Wilcock.
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()2
که در آن0
 0Bعرض رودخانه (متر)
 0Ηارتفاع کف بستر رودخانه (متر)
 0تخلخل الیه فعال
 0Qsدبی بار رسوبی حمل شده (مترمکعب بر ثانیه)
 0Xفاصله (متر)
 0tزمان (ثانیه) میباشد.
مدلسازی هیدرولیک جریان رودخانه
بهمنظور استفاده از این مدل برای شبیهسازی
هیدرولیک جریان و رسوب ،اطالعات رودخانه شامل داده
های هندسی ،دادههای هیدرولیکی و دادههای رسوبی بکار
گرفته میشود .در بخش هندسی پالن عمومی رودخانه
همراه با مقاطع عرضی به مدل معرفی میشوند .بدین
منظور با استفاده از نقشه  DEMرودخانه ابهررود با
مقیـاس  ،200111در بسته الحـاقی  HecGeoRasدر

21
نـرمافزار  ،Arc Mapتعداد  371مقطع در طول 01
کیلومتر رودخانه تهیه شد .پس از تهیه مقاطع عرضی و
برداشت فواصـل سواحـل چپ و راست کانال اصلی
( )Main Channelاطالعات مربوطه بهصورت فایل GIS
جهت معرفی هندسه رودخانه به مدل  Hec-Rasارتباط
داده شد .شکل  7نیمرخ طولی رودخانه ابهررود و نمونه
مقطع عرضی آن را در مدل  Hec-Rasنشان میدهد.
ضرایب همگرایی و واگرایی برای ارزیابی افت انرژی که
به علت وجود بازشدگی و تنگشدگی در جریان رخ می
دهد ،مورد استفاده قرار میگیرند .این ضرایب در تغییرات
بار سرعت از یک مقطع عرضی تا مقطع عرضی بعدی
ضرب مـیشوند تا افتهای بین آن مقاطع ،در محاسبات
لحاظ شود .در حالت کلی افت انرژی در بازشدگیها،
بیشتر از تنگشدگیها میباشد .با توجه به تغییرات
طبیعی مقاطع رودخانه ابهررود و با توجه به مقادیر
ضرایب همگرایی ( )Ccو واگرایی ( )Ceمقطع که برای
شرایط مختلف بهوسیلهی انجمن مهندسین ارتش امریکا
پیشنهاد شده است در مطالعه حاضر ضرایب همگرایی و
واگرایی به ترتیب  1/2و  1/7درنظر گرفته شد.

شکل ( :)3الف) نیمرخ طولی رودخانه مورد مطالعه ب) مقطع عرضی رودخانه در ایستگاه قروه

افت طولی ناشی از زبری یکی از عمده افتهای انرژی در
رودخانه میباشد و نقش مؤثری در تراز آب و سرعت
جریان در هرمقطع دارد .تعیین ضریب زبری مناسب که
معرف شرایط واقعی رودخانه باشد از اهمیت ویژهای
برخوردار است .در رودخانه ابهررود باتوجه به بازدیدها و
جدولهای معتبر تهیه شده توسط دفتر تحقیقات و

معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه (حسینی و
ابریشمی )2739 ،ارائه شده ،مـیتوان ضریب زبری را در
بازههای مختلف به شرح جدول  1در نظر گرفت.
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بهعنوان شرایط مرزی برای رودخانه ابهررود ،درنظر گرفته
شده است .بر این اساس پس از وارد کردن اطالعات
ورودی به مدل  ،Hec-Rasاین مدل برای دبیهای ارائه
شده در جدول  2اجرا شده و با توجه به اهمیت دبی
طراحی در طرحهای حفاظت رودخانه (دبی با دوره
بازگـشت  10ساله) شرایط جریان در این دبی در شرایط
طبیعی رودخانه ابهررود ،بررسی شده است .جدول 7
بهطور خالصه پارامترهای جریان را برای رودخانه ابهررود
در دبی طراحی نشان میدهد .همچنین شکل  0تغییرات
پارامترهای جریان را در طول رودخانه در دبی  10ساله
نشان میدهد.

جدول ( :)2ضریب مانینگ ابهررود با استناد به جداول معتبر
بازه

n

بازه اول 1-20km

1/10

بازه دوم 20-70km

1/172

بازه سوم 70-01km

1/171

برای پیشبینی مشخصههای جریان در بازهای از رودخانه
نیاز به شرایط مرزی منطبق با طبیعت میباشد .شرایط
مرزی معرف وضعیت ورودی و خروجی جریان در
باالدست و پاییندست بازه مورد مطالعه میباشد .برای
انجام محاسبات ،تراز عمق نرمال ()Normal Depth

جدول ( :)3خالصه نتایج محاسبات هیدرولیکی در دبی طراحی رودخانه ابهررود در مقاطع مختلف
پارامتر

سطح جریان

عرض سطح آب

سرعت جریان

تنش برشی

شیب انرژی

عدد فرود

واحد

()m2

()m

()m/s

()N/m2

()m/m

-

محدوده پارامتر

72/10-719/21

23/90-007/11

1/07-0/09

2/19-712/17

1/11110-1/170

1/13-2/20

شکل ( :)4الف) تغییرات نیمرخ سطح آب ب) سرعت متوسط جریان ج) تنش برشی د) عدد فرود

مدلسازی هیدرولیک رسوب رودخانه
اطالعات مورد نیاز نرمافزار  Hec-Rasجهت شبیه-
سازی انتقال رسوب و فرسایش رودخانه شامل دانهبندی

مصالح بستر رودخانه در بازههای مختلف (در بستر سیالبی
و بستر اصلی رودخانه) ،منحنی سنجـهرسوب در بازهی
باالدست رودخانه ،انتخاب نوع معادله انتقال رسوب و
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انتخاب نوع معادله سرعت سقوط ذرات میباشد .جهت
تعیین جریان شبه غیرماندگار در مدل ،شرایط مرزی
باالدست بهصورت سریهای زمانی جریان ()Flow series
برای یک دوره  13ساله ( )2231-2221و عمق نرمال
بهعنوان شرط مرزی پاییندست وارد مدل شد .شکل 0

29
هیدروگراف جـریان ورودی را در ایستگـاه قـروه نشان
میدهد .از آنجا که بعضی از روشهای محاسبه سرعت
سقوط ذرات رسوبی مانند رابطه رابی ( )Rubyنیاز به
دمای آب دارند ،اطالعات مربوط به دمای آب نیز وارد
مدل شد.

شکل ( :)5هیدروگراف جریان ورودی در ایستگاه هیدرومتری قروه

سرعت تهنشینی ( )Fall velocityبا توجه به اندازه
ذرات و وزن مخصوص آن و ضریب لزجت سینماتیک
سیال محاسبه مـیشود .نظر به اینکه تفاوت اصلی
فرمولهای سرعت سقوط ذرات مربوط به میزان ذرات
ریزدانه و همچنین میزان چسبندگی وکلوئیدی بودن آن
ذرات میباشد ،لذا از رابطه رابی در تعیین سرعت سقوط و
انتقال رسوبات استفاده شد .عرض محـدوده بازه
فرسـایشپذیر در هر مقطع ،معادل با عرض محدوده
مقطع اصلی جریان که در مطالعات هیدرولیک رودخانه
تعیین شده بود ،انتخاب و به مدل وارد شد .با توجه به

مطالعات میدانی و نتایج مطالعات زمینشناسی رودخانه
مورد مطالعه ،حداکثر میزان عمق فرسایش برابر با  7متر
انتخاب و این مقدار به مدل وارد شد.
بهمنظور ورود اطالعات مربوط به مواد رسوبی
رودخانه ،در  2مقطع رودخانه ،نمونهگیری انجام شد و
پس از تعیین دانهبندی رسوب ،آنها ،به مدل معرفی
شدند .در شکل  1نمونه منحنی دانهبندی معرفی شده به
مدل ،نشان داده شده است .شرط مرزی رسوب بهصورت
یک منحنی سنجه رسوب ،که ارتباط بین دبی جریان و
دبی رسوب را به دست میدهد به مدل تعریف شد.

شکل ( :)1نمونه منحنی دانهبندی ذرات رسوبی بستر معرفی شده به مدل
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مدل اجرا گردید .نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می-
دهد که ظرفیت حمل رسوب در بازه مورد مطالعه رودخانه
ابهررود ،با انتخـاب روابط مختلف ،متغیـر مـیباشد.
جدول  0مقایسه کمی بین دبی رسوب محاسبه شده
حاصل از اجرای مدل و مقادیر اندازهگیری شده رودخـانه
ابهـررود را نشان میدهد.
با توجه به نتایـج حاصـل ،مقادیر رسوبات محاسبه
شده بهوسیلهی رابطه یانگ بهعنوان مناسبترین رابطه
انتخاب شد .شکل  3تغییرات حجم رسوب خروجی در
ایستگاه قرو ه با استفاده از تابع انتقال یانگ را در دوره
شبیهسازی نشان میدهد .همچنین شکل  9تغییرات
متوسط ظرفیت انتقال رسوب در طول رودخانه در روش
یانگ و شکل  2متوسـط تغییـرات رقوم بستر را در دوره
 13سـاله شبیـهسازی نشان میدهند .نتایج نشان داد در
طی این دوره ،حجم متوسط رسوب خروجی از این
رودخانه حدود  2/02میلیون تن در سال میباشد.

با توجه به اینکه نمودار هالستروم (هالستروم،)2270 ،
آنالیز دقیقی بر روی دادههای به دست آمده از بررسی
حرکت دانههای یکنواخت در کانالها ارائه داده است از
این معیار بهمنظور تعیین وضعیت فرسایشی ،رسوبگذاری
و یا انتقال رسوب در طول رودخانه مورد مطالعه در دبی
 10ساله استفاده شد .همچنین با داشتن شرایط
هیدرولیکی رودخانه ،تنش برشی و سرعت برشی و با
استفاده از مشخصات مصالح بستر عدد شیلدز و عدد
رینولدز مرزی محاسبه و براساس منحنی شیلدز وضعیت
حرکت مصالح بستر در دبی طراحی مشخص شد.

بحث و نتایج
پس از ورود دادههای جریان شبه غیرماندگار و
اطالعات رسوب رودخانه ابهررود ،با انتخاب توابع انتقال
رسوب موجود در مدل (یانگ ،ایکرز-وایت ،انگلند-هانسن،
الرسن (کوپلند) ،میر-پیتر و مولر ،توفالتی و ویلکوک)

جدول ( :)4مقایسه کمی نتایج حاصل از اجرای مدل و مقادیر اندازهگیری شده رودخانه ابهررود

رابطه انتقال رسوب

دبی رسوب محاسبه شده
(میلیون تن در سال)

یانگ

2/02

درصد خطا در مقایسه با
دبی رسوب اندازهگیری
ده-
2ش1/

ایکرز-وایت

1/110

2/29

انگلند-هانسن

11/21

-29/10

الرسن (کوپلند)

1/10

-7/27

میر-پیتر و مولر

1/23

217/1

توفالتی

1/21

-02/1

ویلکوک

1/20

210/13

شکل ( :)7تغییرات حجم رسوب خروجی در ایستگاه قروه با استفاده از تابع انتقال یانگ در دوره شبیهسازی
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شکل ( :)8تغییرات متوسط ظرفیت انتقال رسوب در طول رودخانه در دوره شبیهسازی

شکل ( :)1مقادیر متوسط تغییر رقوم بستر در محل مقاطع عرضی رودخانه ابهررود

بهمنظور تعیین وضعیت فرسایش ،رسوبگذاری و یا
تعادل رودخانه با استفاده از نتایج اجرای مدل با دبی 10
ساله رودخانه و تعیین سرعت متوسط جریان در  2مقطع
نمونهبرداری شده از نمودار هالستروم مطابق شکل 21
استفاده شد .با توجه به این شکل هر  2مقطع رودخانه در
وضعیت فرسایشی میباشند .همچنین بررسی با معیار

شیلدز نشان داد در تمام مقاطع (بهجز مقطع کیلومتر
 )9/291مقدار عدد رینولدز برشی بزرگتر از  011و مقدار
پارامتر شیلدز بزرگتر از  1/101میباشد ،به عبارت بهتر
بر اساس معیار شیلدز نیز تمام مقاطع رودخانه ابهررود در
حالت فرسایش میباشند.

شکل ( :)90وضعیت مقاطع رودخانه در نمودار هالستروم (هالستروم)9135 ،

12

نتیجهگیری
بررسی هفت تابع انتقال رسوب (یانگ ،ایکرز-وایت،
انگلند-هانسن ،الرسن ،میر-پیتر و مولر ،توفالتی و
ویلکوک) در مدل  Hec-Ras 4.1نشاندهنده ظرفیت
انتقـال رسوب متفاوت رودخانه ابهـررود در این توابـع
میباشد و بهطور کلی نتایج حاصل از شبیهسازی میزان
رسوب خروجی در طول رودخانه نشاندهنده برتری رابطه
یانگ با داشتن درصد خطای کمتر ( 1/2درصد) نسبت به
سایر روشها میباشد .دلیل این خطای جزئی در روش
یانگ و اختالف ناچیز بین نتایج محاسبه شده از این روش
و مقادیر اندازهگیری شده ،این است که معادله یانگ در
محاسبه بار رسوب کل ،بار عبوری از ناحیه غیرقـابل
اندازهگیـری را نیز شـامل میشود ،درحالیکه بیشتر
اندازهگیریهای انجام شده در رودخانههای طبیعی شامل
میزان رسوب عبوری از ناحیه مذکور نمیشوند و لذا دلیل
اصلی وجود خطا در اندازهگیریها میباشد .نتایج مطالعات
انجمن مهندسین عمـران آمریکا ( )ASCEو سازمان
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زمینشناسی ایاالت متحده آمریکا ( )U.S.G.Sنیز نشـان
داده است که روش یانگ در تعیین بار کل رسوب
بیشترین دقت را دارا میباشد (یانگ.)2221 ،
بررسی تغییرات ظرفیت انتقال رسوب در طول
رودخانه ،نشان میدهد در باالدست رودخانه ظرفیت حمل
رودخانه بیشتر از پاییندست میباشد .از آنجا که روش
یانگ براساس توان جریان است که متناسب با سرعت
جریان و شیب آبراهه میباشد ،بنابراین با کاهش شیب به
سمت پاییندست رودخانه (از حدود  1/110به حدود
 )1/111ظرفیت انتقـال رسوب رودخانه کاهـش مییابد .با
توجه به تغییرات رقوم بستر رودخانه ،حداکثر تغییر حدود
 2/3متر و متوسط تغییرات در حدود  1/1متر در طول
مسیر رودخانه میباشد.
با توجه به نمودار هالستروم و اعمال شرایط مقاطع
نمونه با سرعت متناظر با دبی  10ساله در این نمودار و
همچنین استفاده از منحنی شیلدز ،فرسایشی بودن
مقاطع رودخانه ،مورد تایید قرار میگیرد.

منابع
 .2احمدیان ،م .و ر .ناصری قلقاچی .2792 .تعیین مناسبترین معادله برای برآورد با رسوبی رودخانه مطالعه موردی0
رودخانه آجیچای .نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران .دانشگاه تربیت مدرس.
 .1اسدی ،ف ،.ر .فضلاولی ،ع .عمادی و م .اسدی .2721 .شبیهسازی هیدرولیک رسوب در رودخانه با استفاده از مدل
ریاضی ( HEC-RAS4.0مطالعه موردی 0رودخانه تاالر) .سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب .دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 .7اکبری ،غ ،.م .فغفور مغربی و ص .تارم .2721 .بررسی ترکیب معادالت انتقال رسوب و روشهای محاسبه سرعت سقوط
ذرات در مدلسازی تغییر فرم بستر رودخانه .ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان.
 .0امامقلیزاده ،ص ،.س .شیردل ،م .گنجویان ،م .محمدیون و م .فتحیمقدم .2792 .بررسی وضعیت فرسایش و
رسوبگذاری رودخانه شیرین دره با استفاده از مدل ریاضی  .Hec-Rasمجله مهندسی آب ،سال اول ،شماره ( ،)2ص -70
.22
 .0پیرو ،م ،.م .قمشی ،ا .نوحانی و م .روانساالر .2722 .بررسی وضعیت رسوب بستر رودخانه با مدل عددی ،HEC-RAS.4
مطالعه موردی رودخانه بشار یاسوج .همایش ملی انتقال آب بین حوضهای (چالشها و فرصتها) .دانشگاه شهرکرد.
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Prediction of the sediment load in the river by HEC-RAS
Azadeh Jabary1, Seyed Ahmad Hosseini2, Amir hamzeh Haghiabi3, Samad Emamgholizadeh4, Abdolkarim Behnia5

Abstract
Estimation of the sediment load which a specific flow is capable to transport, is one of the main topics
of sediment researches. Abhar Rood River is one of the major rivers in Zanjan province which plays a
big role in the agriculture of the region. In the present research, HEC-RAS 4.1 model is utilized to
simulate the sediment hydraulic in Abhar Rood River. For this purpose, 730 sections along 50 km of
Abhar Rood have been prepared by using the DEM map of the river (map scale 1:4000) in HecGeoRas extension of ArcMap, thereafter it was used to introduce the river geometry information to
Hec-RAS model. Also the discharge amount with 25 years return period has been calculated in HYFA
model using the 33 years flooding discharge data which was measured at the Ghorveh hydrometric
station and used to simulate hydraulic flow of the Abhar Rood River. After calibrating the model for
hydraulic conditions of the river, sediment boundary condition and bed gradation have been defined in
model. Thereafter the sediment transport capacity of the river was calculated by transport functions at
total cross sections. The comparison between the achieved results and measured data shows that, the
Yang equation has minimum error compared with other equations. Therefore Yang equation due to its
acceptable results is recommended to recognize the sediment transport capacity potential. In addition,
to investigate the erosion and sedimentation status of Abhar Rood River, Hjulstrum and Shields
criteria have been utilized. The hydraulic condition of this river shows the erosion status at the whole
crosses of the river.
Keywords: Abhar Rood, Erosion, HEC-RAS 4.1, Sedimentation
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