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مرتضي صمديان بهزاد حصاري * ميرعلي محمدي محمدتقي اعلمي
وصول مقاله 7931/60/42 :تأييد نهايي مقاله7931/67/97 :

4

چکيده
تغيير در هندسه و مورفولوژيک رودخانه ،که منجر به تغيير مشخصههاي هيدروليک جريان ميشود بايد
همواره مورد توجه باشد .در اين تحقيق شرايط هيدروديناميکي بازهي باالدست و پائيندست سازهي پل
وحدت در شهر شاهيندژ آذربايجان غربي به طول يک کيلومتر با نرمافزار  MIKE11در شرايط موجود و
سناريوهاي مـختلف متأثر از عمليات ساماندهي شبيهسازي شـد .در شـرايط موجود (پل با دهنهي
746متري) ،به ازاي دورهي بازگشت  42سال رودخانه (دبي7466مترمکعب بر ثانيه) ،سطح آب باالتر
آمده و سواحل اطراف در معرض خطر سيل قرار ميگيرد .با عمليات ساماندهي و تعريض پل به دهنهي
 966متري ،عالوه بر آزادسازي حدود  36هکتار از اراضي مجاور در دو سمت رودخانه ،مقادير سطح
جريان و به تبع آن تراز سطح آب در حدود  02سانتيمتر کاهش داشته که باعث افزايش ظرفيت ميزان
آبگذري رودخانه (در حدود  772هزار مترمکعب) در محدودهي مورد نظر خواهد شد .ضمناً ميزان
خطاي برآورد حجم جريان ( )REVو ميزان خطاي نسبي در دبي اوج ( )REQPبراي شرايط ساماندهي
به ترتيب برابر  6/731و  7/134درصد بوده که در حدود  6/601و  4/14درصد نسبت به شرايط موجود
کاهش داشته که بر اساس دامنهي شاخصهاي آماري ،تناسب کاملي بين دادههاي مشاهداتي و
شبيهسازيشده وجود داشته است .اين مقادير نشانگر تأثير بالقوه عمليات ساماندهي رودخانه در آبگذري
و رونديابي جريان است.
کلمات کليدي :شبيهسازي ساماندهي رودخانه ،زرينهرود ،تراز سطح آب سيالب ،شبيهسازي پل با عرشه.
1ـ دانشجوي دکتري مهندسي منابع آب دانشگاه تبريز و مدرس گروه مهندسي عمران ،مؤسسه آموزش عالي علموفن اروميه،
اروميه ،ايران.
2ـ استاديار گروه مهندسي آب ،دانشکدهي کشاورزي و پژوهشکده مطالعات درياچهي اروميه ،دانشگاه اروميه ،ايران (نويسندهي
E-mail:b.hessari@urmia.ac.ir
مسئول).
3ـ دانشيار گروه مهندسي عمران ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران.
4ـ استاد گروه مهندسي عمران ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
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مقدمه

هدف از اجراي طرح ساماندهي را ميتوان احراز شرايط تعادلي اوليهي رودخانه تعريف
کرده و آن را در نگرش جامع به سامانهي حياتي و پايدار رودخانه ،استفاده پايدار از
رودخانه براي کاربريهاي کنترل سيالب ،حيات و سالمت آبزيان و ساکنان سامانهي
رودخانه ،تأمين آب قابل مصرف ،ماهيگيري و گردشگري ،ترابري آبي و مديريت
رودخانه خالصه نمود (آتسيرو و همکاران .)970 :4661 ،1تاکنون مطالعات مختلفي در
زمينهي ساماندهي و شبيهسازي رودخانه انجام شده است .کنبل و همکاران:4662( 2
 ،)942در حوضـهي آبخيز رودخانهي سان آنتونيز 9در تـگزاس مرکزي با اسـتفاده از
نرمافزارهاي  HEC-HMS ،HEC-RASو  NEXRAD–RAINFALLسيلي را که در
تابستان سال  4664اتفاق افتاده بود شبيهسازي نموده و پس از کاليبره کردن آن ،بيان
داشتند که نتايج شبيهسازي جريان غيرماندگار توسط مدل  HEC-RASدر مقايسه با
عکسهاي هوايي منطقه نتايج قابل قبولي ارائه ميکند .ليانگو و همکاران )4661( 4در
پژوهشي به پيادهسازي و مقايسهي منحني فرمان مخزن هوبين 2در کشور ويتنام با
استفاده از مدل رياضي  MIKE11در حوضهي رودخانه سرخ پرداختند .مطالعهي
منحنيهاي فرمان براي مخزن در مدل  MIKE11شبيهسازي و اجرا شده و اثر
سياستهاي جايگزين بهرهبرداري مخزن در کنترل سيالب ارزيابي کمي گرديد .براي
شبيهسازي شرايط مخزن در مدل  ،MIKE11سازههاي عملياتي از جمله دريچههاي
کشويي و سرريز به عنوان نمونههايي از سازههاي کنترل معرفي گرديدند .در اين
مطالعه ،نتايج حاصل از مجموعه دادههايي که از  46رخداد سيالب جمعآوري شده بود
براي تجزيه و تحليل مورد استفاده قرارگرفت .نتايج حاصل نشان داد که عملکرد مخزن
با استفاده از سيستم کنترل کامل ميتواند به بهينهترين حالت خود دست يابد .اصغري
1- Atsuhiro et al.,
2- Kenbel et al.,
3- Sunantonize
4- Le Ngo et al.,
5- Hoa Binh Reservoir

ارزيابي طرحهاي ساماندهي رودخانه با استفاده از مدل ... MIKE11

مرتضي صمديان ،بهزاد حصاري ،ميرعلي محمدي ،محمدتقي اعلمي

869

و پوراحمد ( )72 :7932بررسي تغييرات مورفولوژيک زرينهرود با استفاده از پردازش
تصاوير ماهوارهاي را بررسي و نتايج نشاندهندهي پتانسيل بسيار پائين رودخانه براي
ايجاد تغييرات مورفولوژيک در بخشهاي مختلف است و دليل آن کاهش بسيار محسوس
دبي رودخانه به سمت درياچهي اروميه از سال  4666تا  4672به علت ايجاد سد در
باالدست رودخانه و آبگيري بسيار زياد مزارع اطراف از رودخانه ميباشد .شريفي و پرنون
( )23 :7930قدرت ديناميکي رودخانه در باالدست و کاهش نيروي جريان در پائين
دست در شکل هندسي رودخانه تأثير بسزايي دارد .نيرانجان و همکارن)192 :4676( 1
در مطالعهي خود نشان دادند که مدل  MIKE11HDتوانسته است با دقت بسيار
مناسب نتايج سطح آب مشاهداتي رودخانه به راهماني 4را برآورد نمايد .پروفيل سطح
آب شبيهسازي شده براي رودخانه با مدل  MIKE11HDجهت احداث سازههاي
حفاظتي به کار گرفته شد .کارايي مدل  MIKE11در شبيهسازي فرآيندهاي هيدروليک
و هيدرولوژيک رودخانه در مطالعات ديگري همچون گانگ و همکاران،)761 :4671( 3
6
اولک و همکاران ،)41 :4671( 4ترن و همکاران )71 :4671( 5و خا و همکاران
( )467 :4671مورد تأييد قرار گرفته است.
مواد و روشها
ـ منطقهي مورد مطالعه

منطقهي مورد مطالعه در حومهي شهر شاهيندژ و در جنوب شرقي استان آذربايجان
غربي بر روي زرينهرود 7واقعشده است .از  72کيلومتر باالدست شهر تا  9کيلومتر
پائيندست آن ،عرض رودخانهي اصلي حدود  766متر و عمق آب  06الي  16سانتي-
1- Niranjan et al.,
2- Brahmani
3- Guang et al.,
4- Ulke et al.,
5- Tran et al.,
6- Kha et al.,
7ـ زرينهرود به طول حدود  496کيلومتر يکي از مهمترين و پرآبترين رودخانههاي حوضهي آبريز درياچهي اروميه است.
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متر و شيب رودخانه در اين بازه حدود  6/66632است .اگرچه بازشدگي يا گسترهي
درهي کوهستاني در نهايت عرض نهايي کمربند ژئومورفولوژيک زرينهرود در اين بازه را
تعيين ميکند ولي فرسايشپذيري شيروانيهاي سنگي 1طرفين بستر رودخانه نسبت به
نوع سنگها و مالتهاي بين اليهاي آنها متفاوت است؛ لذا زرينهرود عرض بستر 712
متر تا  7912متر در سيالب  42ساله پيدا ميکند .درجه خميدگي در اين رودخانه
حدود  7/91بوده و از نوع مئاندر بوده و از لحاظ مصالح بستر ،مواد درشتدانه بيشترين
مقدار را به خود اختصاص داده و در حالت جاري پديدهي کفسازي ،پديدهي غالب
است .در اين حالت با کاهش عمق جريان ،گستردگي عرضي جريان افزايشيافته و بستر
جريان با توجه به رسوبگذاريهاي دائمي سيالب تغيير مينمايد .در محل سازهي پل
مدنظر؛ بستر آبرفتي شني است .در شکل ( ،)7موقعيت حوضهي آبريز زرينهرود و
ايستگاههاي هيدرومتري منتخب ارائهشده است.
ـ دادهها

در اين تحقيق بر اساس آمار  42ساله ،ايستگاههاي هيدرومتري ساريقميش و نظامآباد
جهت تحليل و بررسي آبدهي رودخانه مورد بررسي قرارگرفته است .دادههاي دبي
ساالنه در سطح اعتماد  ،%32همگن و تصادفي بوده و از نظر آماري قابل قبول ميباشند.
بعد از برازش توزيعهاي آماري به دادههاي دبي حداکثر لحظهاي ،توزيع آماري مناسب
باتوجه به شاخص مجموع مربعات باقيمانده ،4گامبل تيپ يک تعيين شد .جدول ()7
مقادير توزيع آماري غالب حداکثر دبي لحظهاي در دورهي بازگشتهاي مختلف را براي
ايستگاههاي هيدرومتري منتخب ارائه ميدهد.

1- Rock slopes
)2- Residual sum of squares (RSS
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شکل( )1موقعيت حوضهي آبريز زرينهرود و ايستگاههاي هيدرومتري منتخب
جدول ( )1مقادير چندک برآورد شده براي سريهاي حداکثر دبي لحظهاي حوضهي آبريز زرينهرود ()CMS
دوره بازگشت (سال)
111

51

05

01

11

160/76 121/63 362/31 7624/29 7731/31
107/49 7602/63 7741/29 7940/00 7249/24

5

توزيع آماري

ايستگاه

 221/16گامبل تيپ  7ساري قميش
 023/12گامبل تيپ  7نظامآباد

ـ روش مدلسازي و سناريوهاي ساماندهي

از آنجاييکه رودخانهها همواره در معرض تغيي ر به لحاظ شکل ،سطح مقطع ،پارامترهاي
مقاومت ،شيب طولي ،عرضي ،فرسايش و رسوبگذاري هستند ،بنابراين رفتار دو سيل
مشابه در يک بازهي معين از رودخانه در زمانهاي مختلف متفاوت است (ترن و همکاران،
 .)71 :4671از جمله روشهاي معمول و پرکاربرد جهت رونديابي سيل ميتوان به
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رونديابي هيدرولوژيکي (تودهاي يا متمرکز )7و رونديابي هيدروليکي (توزيعي )4اشاره
داشت (ترن و همکاران .)71 :4671 ،در روش رونديابي توزيعي ،جريان تابعي از زمان و
مکان بوده و از اصول پيچيده هيدروليکي و قوانين جريانهاي غيرماندگار در آبراهه روباز
استفاده ميکند .در اين روش حرکت سهبعدي آب مورد بررسي قرار ميگيرد و از هر دو
قانون پيوستگي و معادالت ديناميکي استفاده شده و بهطور همزمان ميتوان هيدروگراف
جريان را در هر فاصلهاي از نقطهاي که هيدروگراف باالدست آن معلوم است محاسبه
کرد .محاسبه دبي يا عمق آب در نقاط مشخصي از آبراهه را ميتوان با استفاده از مدل
رونديابي توزيعي جريان انجام داده و رونديابي سيل به جوابهاي دقيق منتج خواهد
گرديد .برتري اين روش نسبت به روش هيدرولوژيکي در اين است که دبي جريان و
عمق آب را بهطور همزمان محاسبه کرده که اين به شرايط طبيعت جريان غيردائمي و
غيريکنواخت بسيار نزديکتر است (ترن و همکاران.)71 :4671 ،
هدف از اين تحقيق ،شبيهسازي رفتار هيدروديناميکي طرح ساماندهي زرينهرود به
طول يک کيلومتر با محوريت گردشگري در محل پل مستقيم عرشهدار  746متري با 2
پايه فلزي به کمک نرمافزار  MIKE11جهت عبور مطمئن سيالبها تحت سناريوهاي
مختلف است .در اين بررسي گزينههاي طرح ساماندهي شامل؛ الف) محدودسازي
سيالب از طريق احداث ديواره و خاکريز و تقويت برخي از ديوارههاي موجود و بهسازي
مجراي جريان ،جهت عبور سيالب طراحي با ايمني مناسب از داخل مجراي پيشبيني
شده .ب) انحراف کامل رودخانه بعد از پل و عبور آن از مسير مجراي پيشبينيشده
جديد و اتصال مجدد آن به رودخانه در پاييندست .ج) تغيير مسير رودخانه با ايجاد
کانال با عرض کف  966متر در مجراي جديد و د) آزادسازي کانال با عرض کف 966
متر در مجراي طبيعي و تغيير مسير رودخانه ميباشند .در شکل ( ،)4نمايي از موقعيت
طرح ساماندهي بازهي مورد مطالعه ارائه شده است.

1- Lumped Flow Routing
2- Distributed Flow Routing
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شکل ( )0نمايي از موقعيت طرح ساماندهي بازهي مورد مطالعه

بر اساس عامل مقاومت بستر و بر اساس معادلهي مانينگ ،ضريب زبري زرينهرود با
توجه به بافت مورفولوژي رودخانه ،نوع و اندازهي مواد تشکيلدهندهي آن عموماً در
باالدست درشتدانه و در پائيندست ريزدانه و سيلتي است .مقدار اين ضريب در ناوهي
اصلي بين  6/641تا  6/62و در برخي موارد در جزيرهها تا  6/62و در حاشيههاي
رودخانه  6/60است .با توجه به تأثير مؤثر پارامتر ضريب زبري در محاسبات
هيدروليکي ،مقدار آن مختلف براي بازهي مذکور براي سواحل راست و چپ برابر 6/642
و براي مسير اصلي برابر  6/641در نظر گرفته شده است.
از آنجاييکه مسئلهي سيالب در منطقه حائز اهميت است ،لذا در اين تحقيق گام
زماني بر اساس معيار عدد کورانت 1برابر يک ثانيه در نظر گرفته شده است .جهت
بررسي تأثير عمليات ساماندهي رودخانه و سازهي پل در شرايط وضع موجود (بدون پل
و بدون ساماندهي) ،پل با دهنه  746متر و بدون ساماندهي ،پل با دهنه  746،466و
1- Courant Number
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 966متري با ساماندهي در محدودهي مورد نظر ،محاسبات پروفيل سطح آب به کمک
مدل  ،MIKE11شرط مرزي باالدست در زرينهرود برابر هيدروگراف سيالب  42ساله
ايستگاه هيدرومتري ساري قميش برابر  7466مترمکعب بر ثانيه و شرط مرزي
پائيندست ،از منحني دبي -اشل محاسباتي آخرين مقطع عرضي رودخانه استفاده و با
منحني تاراژ ايستگاه نظامآباد و ساريقميش کنترل گرديد.
ـ مدل رياضي MIKE11

در اين بررسي از روش رونديابي توزيعي به کمک مدل رياضي  MIKE11استفاده
ميشود .مدل هيدروديناميک ( ،)HDهسته سيستم مدلسازي  ،MILE11پايه و اساس
اغلب مدلها منجمله مدل هيدرولوژيکي ،هيدروديناميک ،انتقال رسوب ،انتقال و انتشار،
کيفيت آب ،پيشبيني سيل و مدل پايش سيل بوده و قادر به حل معادالت انتگرالي
سنت-ونانت 7به روش تفاضل محدود ضمني است .معادالت سنت-ونانت در واقع
مجموعه معادالت پيوستگي و مومنتوم در شرايط يکبعدي کانالهاي روباز در حالت
غيرماندگار بهصورت معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي است .در ضمن اين مدل
وضعيت جريانهاي ناپايدار را با استفاده از تئوري موج سينماتيکي ،4موج پخشندگي،9
موج ديناميکي کامل 2و ديناميکي کامل مرتبه باال 2بررسي مينمايد(مايک: 4674 ،6
 .)7سه روش عمده بهعنوان روشهاي انفصال ميدان و حل معادالت حاکم بر جريان
مطرح ميباشند ،ازجمله :روش تفاضل محدود ،1روش المان محدود 1و روش حجم
محدود .3در مدل رياضي  MIKE11ابتدا معادالت فوق به کمک روش تفاضل محدود
ضمني به فرم گسسته نوشتهشده و سپس معادالت جداسازي شده بر روي شبکه نقاط
1- Saint-Venant
2- Kinematic Wave
3- Diffusive Wave
4- Fully Dynamic Wave
5- High Order Fully Dynamic Wave
6- MIKE 11
7- Finite Difference Method
8- Finite Element Method
9- Finite Volume Method

ارزيابي طرحهاي ساماندهي رودخانه با استفاده از مدل ... MIKE11

863

مرتضي صمديان ،بهزاد حصاري ،ميرعلي محمدي ،محمدتقي اعلمي

دبي و تراز سطح آب در طول رودخانه و در زمانهاي مختلف توسط روش عددي
الگوريتم شش نقطهاي ابوت 7حل ميگردد .در شکل  9نماي شماتيک شبکه محاسباتي
نرمافزار  MIKE11بر اساس طرح مرکزي سازي شش نقطهاي ابوت براي حل معادالت
سنت -ونانت ارائه شده است (مايک  .)7 :4674 ،طبق اين روش ،رابطه پيوستگي طرح
مرکزي سازي شش نقطهاي ابوت براي حل معادالت سنت -ونانت ،اطراف نقاط h
متمرکزشده و بر اساس رابطه مومنتم طرح مرکزيسازي شش نقطهاي ابوت براي حل
معادالت سنت -ونانت ،اطراف نقاط  Qمتمرکز ميشود .بر اين اساس مشتقات بهصورت
روابط ( )7و ( )4توصيف ميشوند (آبوت.)49 :7300 ،2
رابطهي ()7

رابطهي ()4

) (Q n  1  Q n ) (Q n  1  Q n
j 1
j 1
j 1
j 1

Q
2
2

x
2 x
j

) (h n  1  h n ) (h n  1  h n
j 1
j 1
j 1
j 1

h
2
2

x
2 x
j

شکل ( )3شبکهي محاسباتي  MIKE11به روش شش نقطهاي ابوت براي حل معادالت سنت -ونانت
1- Six-Point Algorithm Abbott
2- Abbott
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ـ تبيين سازهي پل در مدل MIKE11

چندين روش مدلسازي جريان در اطراف پلها توسط مدل  MIKE11ارائه شده است،
ازجمله :روش بايري و دلور ،7روش موسسه تحقيقات هيدروليک والينگفورد ،4روش
يارنل ،9روش ناگلر ،2روش معادلهي انرژي ،روش اداره راه آمريکا .2در اين تحقيق به
دليل وجود پل عرشهدار مستقيم در شرايط موجود و تعريض آن در شرايط ساماندهي از
روش يارنل استفادهشده است .يارنل 7392( 6ص  )266رابطه ( )9را براي تعيين ميزان
حداکثر باالآمدگي جريان در اثر برخورد با پايه پل پيشنهاد داد.
رابطهي ()9

2
2
4
) hus  hd s  KYds Frds ( K  5 Frds  0.6)(  15
2
Q
b
2
Frds 
 1
2
B
us
Ads 2 gYds

که در آن K ،ضريب شکل پايهي پل  ،نسبت انقباض

کانالYds ،

عمق پائيندست پل،

 gشتاب جاذبه Frds ،عدد فرود در پائيندست پل Ads ،منطقه جريان کل سطح مقطع
پاييندست b ،کل عرض بازشدگي پل بدون در نظر گرفتن پايهها Aus ،عرض مقطع
باالدست hus ،سطح آب در مقطع عرضي باالدست hd s ،سطح آب در مقطع عرضي
پائيندست است .رابطهي يارنل به صورت رابطهي ( )2ارائه گرديده است.
رابطهي ()2

 1

2
4
2
  K ( K   5 Frds  0.6)(  15 ) Frds

که در آن D y ،ميزان افزاي ش عمق آب در باالدست نسبت به عمق آب در

Dy
y
پائيندستy ،

عمق جريان در پائيندست Frds ،عدد فرود در پائيندست پل  ،نسبت عرض در محل
1- Biery and Delleur Method
2- Method of Hydraulic Research Institute Valyngfvrd
3- Yarnl Method
4- Nagler Method
5- Federal Highway Administration (FHWA) WSPRO method
6- Yarnell
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پايهها به عرض اوليه کانال  ،و  ضرايب ثابت روش هستند که مقدار آنها بر اساس
پايههاي مشابه آزمايشات يارنل ،برابر    0.69و    0.65است.
ـ واسنجي هيدروليکي و برآورد خطا

در بحث شبيهسازي يک مدل رياضي بعد از تعريف دادههاي ورودي مدل و اجراي
شبيهسازي ،نياز به واسنجي پارامترهاي مؤثر در مدل است تا از درستي و دقت خروجي
مدل با اصل پديده مورد بررسي ،اطمينان حاصل شود .نرمافزار  Mike Viewبر اساس
روشهاي استفاده از قابليت برآورد خطا 7و تحليل آماري 4براي کاليبره کردن و
محاسبهي ميزان خطاي مقادير محاسبهشده با مقادير مشاهدهاي استفاده ميکند (.)3
توابع برآورد خطا در  MIKE11شامل :خطاي پيک ،9خطاي موج نوع يک ،2خطاي موج
نوع دو ،2خطاي حجم ،0خطاي زمان پيک ،1امکان کميتپذيري اختالفات بين دو پديده
را فراهم ميآورد .روابط ( )2الي ( )1توابع برآورد خطا را نشان مي دهد.
Qop  Qsp

رابطهي ()2

Qsp
2

رابطهي()0
که در

آنQ ،
op

PE 

1 n  Qo,i  Qs ,i 

n i 1  Qop 

رابطهي ()1



 Q  Q
VE 
 Q 
n

o, i

s, i

n

o, i

WET 1,2 

رابطهي ()1

i 1

i 1

PTE  Top  Tsp

دبي پيک مشاهده شده Qsp ،پيک شبيهسازيشده Qo,i ،مقدار مشاهده

شده در گام زماني  iام  Qs ,iمقدار شبيهسازيشده در گام زماني  iام Top ،زمان پيک
1- Error Estimation
2- Statistical Analysis
)3- Peak Error(P.E
)4- Wave Error Type 1(W.E.T1
)5- Wave Error Type 2(W.E.T2
)6- Volume Error(V.E
)7- Peak Time Error (P.T.E
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مشاهدهشده   0.65 ،زمان پيک شبيهسازيشده n ،تعداد گامهاي زماني است
(مايک .)7 :4674 ،همچنين در اين پژوهش عالوه بر موارد فوق جهت ارزيابي کارايي
مدل در پيشبيني هيدرو گرافهاي خروجي از معيار آماري ناش – سوتکليف 7استفاده
گرديد .اين معيار يکي از شاخصهاي اعتبارسنجي عمومي مدلها است که با استفاده از
رابطهي ( )76براي بررسي اعتبار مدل استفاده ميشود (مايک.)9 :4674 ،

رابطهي ()76

m

 Qi.est ) 2

 (Q

)  Qobs

 (Q

2

i .obs

i .obs

i 1
m

NSE  1 

i 1

که در آن Q ،دبيهاي مشاهدهشده براي دوره  iام و  Qi.estو  Qi.obsميانگين دبي
i
مشاهدهشده و محاسبهشده و  mتعداد گامهاي زماني هيدرو گراف خروجي مورد نظر
در دورهي بررسي است .ضريب ناش بدون بُعد بوده و از ∞ -تا يک تغيير ميکند .اگر
مقدار  NSEبرابر يک باشد ،تناسب کاملي بين دادههاي مشاهداتي و شبيهسازيشده
وجود داشته و کامالً با واقعيت مطابقت دارد .اگر  NSEبين  7و  6/12باشد ،وضعيت
اعتبار سنجي مدل ،خيلي خوب ،اگر  NSEبين  6/12و  6/02باشد ،خوب ،اگر  NSEبين
 6/12و  6/2باشد ،رضايتبخش ،اگر NSEکمتر از  6/26باشد ،وضعيت اعتبارسنجي
مدل ،غيرقابل قبول است (مايک .)2 :4674 ،
بحث و نتايج

در بررسي انجام گرفته در محدوده مورد نظر ،حدود  166متر باالدست و  466متر
پايين دست پل دو گزينه ي اصلي براي اين منظور در شکل ( )2ارائه شده است.
الف) پالن مطابق با وضع موجود رودخانه (گزينهي  :)1در اين حالت رودخانه در مسير فعلي
خود که در باالدست پل حالت قوسي داشته ،بهسازي ميگردد .مزيت اين گزينه حفظ
1- Nash-Sutcliffe
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شرايط فعلي رودخانه بدون برهم زدن مسير آن ميباشد که در اين صورت مشکالتي از
جمله فرسايش و کف کني در ساحل راست رودخانه و رسوبگذاري در سمت چپ آن
به وجود خواهد آمد که براي حل آنها بايد تمهيداتي انديشيده شود.
ب) پالن مسير مستقيم (گزينهي  :)0در اين حالت با روش محدودسازي سيالب از طريق
احداث ديواره و خاکريز و ايجاد مجراي جريان و با تغيير مسير فعلي رودخانه و جابجا
نمودن آن به سمت چپ ،کناره ي سمت راست رودخانه مستقيماً به پايه ي سمت
راست پل وصل ميگردد و کنارهي سمت راست آن به فاصلهي  966متري از آن قرار
ميگيرد .در جدول ( )4سناريوي مربوط به گزينههاي يک و دو منطقه گردشگري طرح
ارائه شده است .با توجه به جدول ( )4مشاهده ميشود که گزينهي "يک" از نظر حفظ
شکل طبيعي رودخانه و از نظر جاذبهي زيبايي که قوس رودخانه در ديد انسان ايجاد
ميکند ،نسبت به گزينهي "دو" برتري دارد .به عبارت ديگر مسير پيچ و خمدار در
رودخانه از نظر زيباييشناسي بر مسير مستقيم رجحان دارد .در طرح حاضر نيز به علت
اينکه هدف ايجاد فضايي براي استفاده از مناظر طبيعي ساماندهي شده ميباشد ،اين
گزينه ميتواند از اين منظر نسبت به گزينهي "دو" برتري داشته باشد.

شکل ( )4نمايي از شرايط گزينهي "يک" و "دو" بررسي طرح ساماندهي زرينهرود
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جدول ( )0سناريوي مربوط به گزينهي "يک" و "دو" منطقه گردشگري ،طرح ساماندهي زرينهرود
سناريو

جمع کل
فضاي آزاد
شده (هکتار)

گزينهي
يک

32/1

گزينهي
دو

12/2

طول ديواره ي سيل بند براي حفاظت
فضاهاي آزاد شده
طول ديوار محدوده طول ديوار محدوده

آزادسازي اراضي
سمت چپ

توضيحات

سمت راست

سمت چپ (متر) سمت راست (متر) رودخانه(هکتار) رودخانه(هکتار)

7066

7966

22/1

43

باال دست پل

226

266

2/16

2

پائين دست پل

7466
226

7416
266

92
2

26
2/2

باال دست پل
پائين دست پل

سرعت جريان ثانويه باعث ايجاد حرکت حلزوني در قوسها شده و مواد کف و
کنارهها را از قسمت بيروني قوس شسته و به سمت داخلي قوس انتقال ميدهد .در اثر
اين پديده مقطع عرضي رودخانه در قوسها به علت افزايش تنش برشي مواد رسوبي
دائماً از قسمت بيروني قوس کنده شده و اين قسمت در حال گود شدن و قسمت داخلي
قوس در حال رسوبگذاري و افزايش ارتفاع کف ميباشد .اين مسئله يکي از معايب
گزينهي "يک" ميباشد و الزم است براي مقابله با اين پديده نسبت به مقاومسازي
کناره و بستر رودخانه در سمت راست رودخانه اقدام نمود .از طرف ديگر به علت حرکت
گردابي رودخانه در اين قسمت اگر چه با مقاوم سازي ميتوان از شسته شدن کناره و
بستر جلوگيري کرد ولي رسوبگذاري در سمت چپ رودخانه اتفاق خواهد افتاد و احتماالً
به علت تهنشين شدن مواد زايد در اين محدوده مناظر خوشايندي به وجود نيايد .براي
مقابله با اين پديده الزم است پاکسازي کف رودخانه در مواقع ضروري انجام پذيرد.
آزاد شدن فضاي کافي و مناسب ،خصوصاً در سمت راست رودخانه که نزديک شهر
قرار دارد ،يکي ديگر از فاکتورهاي اثر گذار در انتخاب گزينهها ميباشد .با توجه به
مطالب مذکور گزينهي "يک" به علت داشتن مطابقت با اهداف طرح از اولويت بيشتري
برخوردار بوده و از اين نظر که نيازي به هزينههاي تغيير مسير رودخانه نيز ندارد ،به
عنوان گزينهي برتر انتخاب ميگردد .جهت تهيه مدل ،بر اساس شرايط گزينه منتخب و
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در حاالت مختلف ،پارامترهاي فيزيکي و هيدروليکي مورد نياز به نرمافزار معرفي شده و
تراز سطح آب براي دورهي بازگشت  42سال با در نظر گرفتن شرايط هيدروليکي و
سازهاي پل تهيه گرديد .در شکل ( )2نمائي از پل تعريض شده وحدت به طول 966
متر در شبيهسازي در کيلومتر  7+166نشان داده شده است.
ضمناً در جدول ( )9نتايج تحليل آماري رونديابي جريان در سناريوهاي مختلف در
کيلومتر  7+166و قبل از پل در طول دورهي شبيهسازي ارائه شده است .در جداول ()2
و ( )2نتايج برآورد خطا و حساسيت مدل  MIKE11نسبت به انواع ضريب زبري در
سناريوهاي شرايط وضع موجود و بدون پل و شرايط ساماندهي با پل  966متر انجام و
مشاهده گرديدکه بيشترين حساسيت در پروفيل سطح آب با تغيير ضريب زبري به
وجود ميآيد.

شکل ( )4نمائي از پل تعريض شده وحدت به طول  311متر در شبيهسازي نرمافزار
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جدول ( )3نتايج تحليل آماري رونديابي جريان در سناريوهاي مختلف
ساماندهي و ساماندهي و ساماندهي و
پل به عرض پل به عرض پل به عرض
 311متر

 011متر

 101متر

ساماندهي و
بدون پل

وضع موجود و
با پل به عرض
 101متر

وضع موجود
و بدون پل

سناريو  /پارامتر

بيشترين اختالف مثبت
772/210 762/967
20/912
01/622
06/709
21/634
دبي(مترمکعب بر ثانيه)
بيشترين اختالف منفي
-761/722 -729/734 -01/772 17/131- -03/760 -10/270
دبي(مترمکعب بر ثانيه)
حجم مشاهدهاي (ميليون
21/232
21/232
21/232
21/232
21/232
21/232
مترمکعب)
حجم شبيهسازي شده
21/023
21/067
21/069
21/024
21/022
21/076
(ميليون مترمکعب)
درصد خطاي حجم
6/402
6/717
6/712
6/420
6/420
6/731
مقدار دبي اوج مشاهدهاي
7466
7466
7466
7466
7466
7466
(مترمکعب بر ثانيه)
مقدار دبي اوج شبيه سازي
7722/333 7729/137 7713/219 7717/441 7716/161 7711/130
شده(مترمکعب بر ثنيه)
درصد خطاي دبي اوج
-2/061
-9/110
-7/141
-7/236
-7/042
-7/134
جدول ( )4حساسيت مدل  MIKE11نسبت به ضريب زبري در شرايط وضع موجود و بدون پل
ضريب زبري
6/624

6/641

6/672

6/337
06/230
-17/124
21/232
21/214
6/723
7466
7716/634
-7/012

6/339
20/912
-01/772
21/232
21/069
6/712
7466
7713/219
-7/141

6/332
22/922
-21/940
21/232
21/221
6/761
7466
7711/120
-7/131

پارامتر
ضريب همبستگي
بيشترين اختالف مثبت دبي (مترمکعب بر ثانيه)
بيشترين اختالف منفي دبي (مترمکعب بر ثانيه)
حجم مشاهدهاي (مترمکعب)
حجم شبيهسازي شده (مترمکعب)
خطاي حجم (درصد)
مقدار دبي اوج مشاهدهاي (مترمکعب بر ثانيه)
مقدار دبي اوج شبيهسازي شده (مترمکعب بر ثانيه)
خطاي دبي اوج (درصد)
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مرتضي صمديان ،بهزاد حصاري ،ميرعلي محمدي ،محمدتقي اعلمي

جدول ( )5حساسيت مدل  MIKE11نسبت به ضريب زبري در شرايط ساماندهي و با پل ( 311متر)
ضريب زبري
6/624

6/641

6/672

6/337
21/236
-13/936
21/232
21/207
6/772
7466
7713/371
-7/033

6/339
21/634
-10/270
21/232
21/076
6/731
7466
7711/130
-7/134

6/332
29/244
-12/912
21/232
21/227
6/630
7466
7712/332
-4/640

پارامتر
ضريب همبستگي
بيشترين اختالف مثبت دبي (مترمکعب بر ثانيه)
بيشترين اختالف منفي دبي (مترمکعب بر ثانيه)
حجم مشاهدهاي (ميليون مترمکعب)
حجم شبيهسازي شده (ميليون مترمکعب)
خطاي حجم (درصد)
مقدار دبي اوج مشاهدهاي (مترمکعب بر ثانيه)
مقدار دبي اوج شبيهسازي شده (مترمکعب بر ثانيه)
خطاي دبي اوج (درصد)

نتيجهگيري

با توجه به نتايج تحليل روند تغييرات تراز سطح آب و ساير پارامترهاي هيدروليکي و
گرافهاي آناليز آماري رونديابي جريان ،خطاي مشاهدهاي و شبيهسازي شده و آناليز
حساسيت در شرايط قبل و بعد از عمليات ساماندهي براي دورهي بازگشت  42سال
نتايج به شرح زير قابل ارائه ميباشد:
ـ مدل رياضي  MIKE11با دقت قابل قبول جريان غيردائمي را به صورت يک بعدي
براي بازهي مورد نظر شبيهسازي نموده و با مقايسه حداکثر و حداقل مشخصههاي
جريان در شرايط قبل و بعد از گزينهي ساماندهي در طول مجرا ميتواند کمک شاياني
جهت بررسي مجرا ،بازدهي و عملکرد مناسب سازههاي احداثي باشد.
ـ ضرايب همبستگي براي سناريوي ساماندهي نسبت به شرايط وضع موجود ،باالي
 6/33بوده که نشانگر تأثير بالقوه عمليات ساماندهي رودخانه در رونديابي جريان به
روش موج ديناميک به عنوان يک روش مناسب در بررسي جريان رودخانه است.
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ـ طرح ساماندهي سبب کاهش خسارات سيل ،رفع موانع و اليروبي مجرا شده و در
نتيجه سرعت در بازه مورد نظر نسبت به حالت قبل از ساماندهي به طور متوسط در
حدود  44درصد افزايش پيدا کرد ،متعاقباً به تناسب سرعت ،عدد فرود افزايش يافته و
رژيم جريان از حالت زير بحراني به فوق بحراني سوقيافته و نيروي برشي و کنش
افزايش و مقادير سطح جريان و ارتفاع آب در هر مقطع ،کاهش مي يابد.
ـ با عمليات ساماندهي و تعريض پل به دهنه  966متري ،عالوه بر آزادسازي حدود 36
هکتار از اراضي مجاور در دو سمت رودخانه ،تراز سطح آب در حدود  02سانتيمتر
کاهش داشته (کاهش تراز آب از  7920/412به تراز 7922/093متر) وحجم از 21/076
به  21/232ميليون متر مکعب،که باعث افزايش ظرفيت ميزان آبگذري رودخانه (در
حدود  772هزار مترمکعب) در محدودهي مورد نظر خواهد شد .ضمناً ميزان خطاي
برآورد حجم جريان ( )REVو ميزان خطاي نسبي در دبي اوج ( )REQPبراي شرايط
ساماندهي به ترتيب برابر  6/731و  7/134درصد بوده که در حدود  6/601و 4/14
درصد نسبت به شرايط موجود کاهش داشته که بر اساس دامنهي شاخصهاي آماري،
تناسب کاملي بين دادههاي مشاهداتي و شبيهسازيشده وجود داشته است .اين مقادير
نشانگر تأثير بالقوهي عمليات ساماندهي رودخانه در آبگذري و رونديابي جريان است.
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