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 خالصه

های کامپیوتری انتقال رسوب به عنوان ابزاری برای حل کاربردی مسائل مهندسی افزایش یافته است.  به طور کلی هیدرولیک امروزه استفاده از مدل

های مخصوص و جزئیات زیاد برای آموزش های دو بعدی و سه بعدی برای حل مسائل به دادهو انتقال رسوب در طبیعت سه بعدی است. مدلرودخانه 

های یو کالیبره کردن مدل نیاز دارند. در صورتیکه بتوان از تغییرات جانبی هیدرولیکی و رسوب چشم پوشی کرد ،مدل های یک بعدی برای شبیه ساز

ای کافی است. در این  مدت بسیار مناسب هستند. از نقطه نظر عملی یک مدل شبه دو بعدی برای حل بسیاری از مسائل مهندسی رودخانه طوالنی

 تحقیق به بررسی چند مدل ریاضی رسوبگذاری پرداخته شده است.

 مدل شبه دو بعدي رسوب گذاري مخازن سد، مدل ریاضی،کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

یت ها حائز اهمهای عمقی و جانمایی آبگیرنحوه گسترش رسوبات ورودی به مخازن سدها جهت تعیین تراز آستانه دریچهبررسی 

وند، شباشد. به هنگام رسوبگذاری، مواد درشت دانه در فاصله دورتر از بدنه سد، با تشکیل دلتا در مصب مخزن ته نشین میفراوان می

شوند. از اثرات منفی رسوبگذاری صله باالدست سد، یعنی در محل حجم مرده مخزن رسوبگذاری میدر حالی که مواد ریز دانه بالفا

دهد که سدهای بسیاری در کشورهای اسپانیا، الجزایر ها نشان میتوان کاهش حجم ذخیره آنها را نام برد. نتیجه بررسیدر سدها، می

ک در اثر رسوبگذاری و کاهش ظرفیت ذخیره از بهره برداری خارج ، ترکیه و سایر کشور های واقع در مناطق خشک و نیمه خش

. مخازنی که تنها یک رودخانه ورودی دارند معموال رسوبگذاری در آنها به صورت یکنواخت است ولی حتی ]1[اندشده

رسوب و چگونگی  یاترسوبگذاری در چنین مخازنی نیز، به هم شباهتی ندارند و بیشتر تابع شرایط توپوگرافی، هیدرولیکی، خصوص

باشند. در مخازنی که با تغییرات سطح آب زیاد در سال مواجه هستند، وضعیت رسوبگذاری متفاوت است، بهره برداری از مخزن می

چرا که بخشی از تپه های رسوبی ممکن است مجددا فرسایش یافته و به نقاط پایین دست مخزن منتقل شوند. معموال رسوب در اثر 

 :]3[شود که عبارتند ازدرون مخزن و حتی تا نزدیکی های سد منتقل میسه عامل به 

 

 انتقال مواد درشت دانه به صورت بار بستر در طول شیب پایین دست دلتا 

 انتقال مواد ریز دانه توسط جریان به سمت مخزن 

 انتقال مواد بسیار ریز دانه توسط جریان چگال 

افتد و ممکن است حجم زیادی رسوب را وارد ری است که در تعدادی از سدها اتفاق میهای دیگای سواحل نیز از پدیدهلغزش توده

شود که به تدریج بخشی از مخزن توسط رسوب اشغال شود. در مواقعی ممکن است حجم مخزن کند. تمام این عوامل باعث می

های نامناسب، مثال در محل ورودی به مکانرسوب ورودی به مخزن در مقایسه با حجم مخزن کم باشد ولی به علت ترسیب آنها در 

 نیروگاه، مشکالت خاصی را ایجاد کند، از این رو پیش بینی الگوی توزیع رسوب در مخازن همه سدها بسیار اهمیت دارد.
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های های ریاضی است. مدلامروزه برای پیش بینی مقدار و نحوه رسوبگذاری در مخازن، یکی از ابزار های معمول استفاده از مدل

ریاضی نیز برای بررسی رسوبگذاری در مخازن سد به دو دسته مدل های تجربی و مدل های ریاضی مبتنی بر معادالت حاکم بر 

د انهای محلی از مخازن موجود پایه گذاری شدههای تجربی بر اساس مشاهدات و اندازه گیریجریان و رسوب تقسیم می شود. مدل

-دهد که از جمله این روابط، روش کاهش سطح را مین پارامتر های موثر بر پدیده را بدست میو اطالعات بدست آمده روابط بی

 های موثر در انتقال، توزیع ،های ریاضی، بر اساس معادالت حاکم بر جریان و رسوب و نیز حل ریاضی تمام پدیدهتوان نام برد. مدل

 .]2 [اندته نشینی و آبشستگی رسوب بنا نهاده شده
 

 

 عمر مفید سد .2

 

( 1891ای ارتباط دارد. استراند )عمر مفید سد بیشتر به از دست رفتن حجم مفید مخزن به دلیل نهشته شدن رسوب تا به مسائل سازه

شود و های طبیعی در اثر ورود رسوب پر میتاکید نمود که درصدی از حجم تمام مخازن سدهای احداث شده بر روی رودخانه

طراحی برنامه ریزی سد این است که بتوان مدت زمانی را که مخازن سد چندان از رسوب پر شده تا دیگر   موضوع مهم در زمان

امکان بهره برداری مفید از آنها نباشد، پیش بینی کرد. عمر مفید سد به عوامل زیادی از جمله میزان رسوب نهشته شده در مخزن، 

(2.)از مخزن بستگی داردوزن مخصوص رسوب نهشته شده و شرایط بهره برداری   

 

 مدل های رسوب گذاری در مخازن .3
 

مقدار حجم رسوبات ته نشین شده در مخزن سد باید در دوره های زمانی مشخص شود تا بر اساس آن بتوان نرخ رسوبگذاری ساالنه 

وب عملیات کنترل فرسایش و رسو میزان حجم از دست رفته مخزن را تعیین کرد. نتایج بدست امده کمک خواهد کرد تا از تاثیر 

باالدست، نحوه بهره برداری از مخزن سد و میزان شدت رسوبگذاری مطلع شد و سپس بر اساس این نتایج بتوان با برنامه ریزی 

ای طویل، یک های روند یابی رسوب برای شبیه سازی دراز مدت رودخانهصحیح عمر مفید مخزن را افزایش داد. بسیاری از مدل

ستند. مدل های انتقال رسوب با نقاط ضعف و قوت زیادی وجود دارد. بازنگری از امکانات و عملکرد مدل های زیر در این بعدی ه

 مقاله آورده شده است.

 
 

 

 مدل های یک بعدی .4
 

 مدل. 4-1
_ 6HEC

 

 مخازن سدها در طول یک سیل چند ساعته یا و هامدل یک بعدی جریان و رسوب است که تغییرات بستر رودخانهاین مدل، یک 

 ههای ناپایدار را به روش شبجریان کند .این مدل توسط گروه مهندسی ارتش آمریکا توسعه یافته است.سازی می چند روزه شبیه

-پایدار استفاده مید و تنها از معادالت جریان نکند، بدین صورت که معادالت جریان ناپایدار در مدل وجود ندار پایدار تحلیل می

نی یع ،شودهای روزانه دراز مدت به صورت پله ای به مدل داده میشبه پایدار بدین معنی است که هیدروگراف سیل یا دبی. شود

واند تمدل می این شود. همچنینهای زمانی دبی ثابت باشد و برای هر گام زمانی جریان و رسوب تحلیل میشود که در گامفرض می

 و تشکیل الیه محافظ سطحی بستر را شبیه سازی کند. 1ی جفت و جورشدگی بستر فرایندها

گردد که همان روش مورد استفاده در مدل مختصات هندسی این مدل با استفاده از تعریف مجموعه ای از مقاطع عرضی مشخص می

ین محدوده نباید طی اجرای عملیات باشد. کاربر بایستی محدوده کف قابل فرسایش را مشخص کند و امی HEC_2هیدرولیکی  

فرض بر این است که مختصات هندسی اولیه کف به طور یکنواخت در نتیجه رسوبگذاری یا فرسایش،  شبیه سازی تغییر نماید.

پذیرد. با استفاده از . در این مدل حل معادالت جریان با استفاده از روش تفاضالت محدود صورت می]1[یابدکاهش یا افزایش می

                                                                                                                                                    
1 Bed Sorting 
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 [سد اکبتان و سد کارده مشهد و... در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است  ̦این مدل روند رسوبگذاری در مخزن سد شهید عباسپور 

 . ]8و9

های جدید این مدل قابلیت در نظر گرفتن فرسایش و رسوبگذاری و همچنین ابعاد مختلف ذرات رسوب از رس تا درشت از ویژگی

دهد. در این میلیمتر را در محاسبات انتقال رسوب دخالت می 89/2سخه اخیر این مدل، ذرات درشت تا اندازه در ن باشد.ها میدانه

شوند. ابتدا جریان آب از پایین دست به سمت باال دست ، با استفاده از مدل جریان آب و رسوب در دو فاز مختلف روند یابی می

-دست به سمت پایین دست محاسبه میو آنگاه فرایند های مربوط به رسوب از باالگردد روش گام به گام استاندارد روند یابی می

 شود. از مزایای این مدل به موارد زیر می توان اشاره کرد:

ر های مختلف برای شرایط طبیعی مقطع، تعیین دبی رسوب واقعی با دمحاسبه ظرفیت حمل رسوبات غیر چسبنده با استفاده از فرمول

حاتی برای قابلیت دسترسی به هر ذره بر اساس محاسبات مربوط به الیه فعال و زیر سطحی و همچنین وجود ذرات نظر گرفتن تصحی

رس و تاثیرات روسازی بستر ، حل معادله پیوستگی برای رسوب یا دبی رسوب باالدست، بکار بردن یک سری مراحل مشابه برای 

( برای 1891( برای ته نشینی و معادله پارتنیادز )1892اده از معادله کرون )فرایند های مربوط به رسوبات چسبنده به وسیله استف

( . محاسبه تغییرات کف بر اساس کل 8.1فرسایش و سپس محاسبه شدت ته نشینی و یا فرسایش رسوبات چسبنده )فقط در نسخه 

 رسوبات انباشته شده و یا برداشت شده، حجم وزن رسوبات و هندسه مقطع.

 

 اده از این مدل به شرح زیر است:مشکالت استف

 ها ی جریانات غلیظ در آنتوان از اثرات پدیدهاین مدل به منظور پیش بینی توزیع رسوبات در رودخانه ها و مخازن کوچک که می

 گیرد.صرف نظر کرد، مورد استفاده قرار می

 یر حساسیت ی ته نشینی و فرسایش نسبت به این متغکاربر باید بستر فعال را در هر سطح مقطع مشخص کند. با توجه به اینکه الگو

 زیادی دارند و با توجه به اینکه تعیین دقیق این بخش خیلی مشکل است، احتمال بروز خطا در نتایج برنامه وجود دارد.

 

 

 Charimaمدل. 4-2

 کانال های مرکب با بستر متحرک است. از روشمدل یک بعدی برای شبیه سازی جریان غیر دایمی و حرکت رسوبات در شبکه 

ها، بار کل رسوب، رسوبات چسبنده و مخازن عددی تفاضل محدود استفاده شده است. این مدل قادر به شبیه سازی سیالب دشت

 .]8 [باشدنمی

_مدل.4-3 _D O T 
ای مختلف هها است که برای رسوبات با اندازهبستر و کناره مدل یک بعدی و شبه دو بعدی است که قادر به شبیه سازی تغییرات

کاربرد دارد. روش های عددی بکار رفته در این مدل روش گام به گام استاندارد و تفاضل محدود است. از قابلیت های این مدل 

ال، رات در پروفیل کف کانتوان به روند یابی جریان آب، روند یابی رسوب، محاسبه تغییرات در عرض کانال، محاسبه تغییمی

محاسبه تغییرات در هندسه کانال در اثر وجود خم، محاسبه بار کل رسوب اشاره کرد. از معایب این مدل ناتوانی در مدل کردن 

 توان اشاره کرد.رسوبات چسبنده، مخازن، انتقال بار بستر، بار معلق و شبکه جریان کانال می

 12Fluvial مدل. 4-4
یک مدل یک بعدی و شبه دو بعدی است. این مدل به منظور شبیه سازی جریان آب و رسوب در رودخانه ها و مخازن ارایه شده 

است. در این مدل از معادالت غیر ماندگار جریان آب استفاده شده است و به جای قانون بقا ممنتوم از قانون بقا انرژی استفاده شده 

 سازه های کنترل سطح آب را نیز در نظر بگیرد. ها،حفاظت دیواره تواند محدودیت های فیزیکی از قبیلاین مدل همچنین میاست. 

عکس العمل آبراهه به برداشت شن و ماسه  حمل رسوب، کاربرد این مدل برای ارزیابی فرسایش عمومی در طول رودخانه،

 وکارهای ساماندهی می باشد.
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لکه کند بی خورد این است که نه تنها فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه را محاسبه میویژگی اصلی که در این مدل به چشم م

وان به تکند.  از معایب این مدل میهای فرسایش پذیر با جریان تدریجی و غیر دایمی را نیز پیش بینی میتغییرات عرض آبراهه

 ،انتقال رسوب کل، رسوبگذاری سیالب دشت ها اشاره کرد. ناتوانی در مدل کردن فرایند مربوط به رسوبات چسبنده و جریان غلیظ

های دایمی قابل استفاده است. همچنین باید خاطر نشان ساخت که این مدل با های فصلی نیز همانند رود خانهاین مدل برای رودخانه

است. برای استفاده از این مدل  های صحرایی مربوط به چندین رودخانه در نواحی مرطوب و نیمه خشک آزمایش و کالیبره شدهداده

 .]1[ز استتری در فرموالسیون مدل نیادر رودخانه های فصلی به دلیل رفتار گذرا در تغییرات دینامیکی آنها به تکنیک های پیچیده

ز این مدل روند یابی جریان را بر اساس حل عددی معادالت یک بعدی پیوستگی و ممنتوم )سنت ونانت( انجام می دهد. اگر ا

جمالت زمانی صرف نظر شود )روش حل دایمی( محاسبه پروفیل سطح آب بر اساس روش گام به گام استاندارد و با استفاده از 

تواند از رابطه های زیر بحرانی است و برای محاسبه شیب خط انرژی میگیرد. این مدل مخصوص جریانانجام می رابطه برنولی

تواند بر اساس معادالت متعددی که در مدل پیش بینی شده است انجام کند. روند یابی رسوب می مانینگ و یا فرمول براونلی استفاده

گیرد. در روند یابی رسوب اندازه مختلف دانه ها ،شسته شدن دیواره ها و همچنین اثر پخشیدگی روی انتقال رسوب در نظر گرفته 

 شده است.

HEC_مدل. 4-5 RAS 
 انتقال های ثابت، متغیر تدریجی وبه طور همزمان و به صورت یک بعدی قابلیت تحلیل و آنالیز جریانHEC_RAS مدل عددی 

رسوب دارد. بخش انتقال رسوب این مدل برای شبیه سازی یک بعدی ته نشین شدن رسوب و یا فرسایش و آب شکستگی بستر در 

ا در ههای آنز هفت تابع مختلف برای انتقال رسوب که خالصه مشخصهتوسعه داده شده است. این بخش با استفاده ا 2009سال 

، به بررسی نحوه انتقال رسوبات در 12و گزارش  های رابی، توفالتی( آمده و چهار روش سرعت سقوط ذرات یعنی روش1جدول)

 پردازد.  رودخانه ها می

 

1SRH_. مدل4-6 D  

 رود،های پیچانرودخانه توانایی شبیه سازی جریان های دایمی و غیر دایمی، شرایط مرزی داخلی، SRH_1D مدل یک بعدی

.مهمترین مزیت این مدل ]10[باشدحمل رسوب چسبنده و غیر چسبنده و جریان های جانبی همراه با مرزهای متحرک را دارا می

که به خوبی روی این مدل کار شده است و دارای نتایج قابل  باشد که نشان دهنده این استمعادله حمل رسوب می18استفاده از 

 باشد.اطمینانی می

های عددی برای شبیه سازی جریان آب و انتقال جدید ترین سری از مدل SRH_1Dمدل رسوبگذاری و هیدرولیک جریان 

)اداره احیا اراضی  USBR باشد که در گروه هیدرولیک رودخانه و رسوب مرکزرسوب در رودخانه های طبیعی و مصنوعی می

نگارش شده است. مدل  2008ایاالت متحده( ایجاد شده است. این نرم افزار توسط جیانچون ویکتور هوانگ و بلیر گریمن در اکتبر 

باشد. قادر به روند یابی جریان و بدست آوردن پروفیل سطح آب تحت شرایط ماندگار و غیر ماندگار می SRH_1Dعددی 

رافسون به حل معادله انرژی پرداخته، و پروفیل سطح آب ، تحت  -ار با استفاده از روش گام استاندارد و تکرار نیوتندرجریان ماندگ

آید. در جریان غیر ماندگار با استفاده از روش حل عددی حجم کنترل و شبکه زیگزاگ به حل معادالت شرایط ماندگار بدست می

آید. همچنین دو نوع روند یابی رسوب در مدل آب تحت شرایط غیر ماندگار بدست می شود و پروفیل سطحسنت ونانت پرداخته می

گنجانده شده است. روند یابی غیر ماندگار که در آن تغییرات غلظت رسوبات معلق با زمان در نظر گرفته شده و دیگری روندیابی 

است. در جریان غیر ماندگار با استفاده از روش حل ماندگار که از تغییرات غلظت رسوبات معلق با زمان در آن چشم پوشی شده 

عددی حجم محدود به حل معادله انتقال پخش پرداخته، و روند یابی رسوب انجام می شود. در جریان ماندگار از روش تفاضل 

یر رودخانه ات در مسمحدود و معادله بقای جرم رسوبات و با نادیده گرفتن تغییرات غلظت رسوبات معلق با زمان، به روند یابی رسوب

شود. مدل بعد از بدست آوردن حجم رسوب شویی یا رسوب گذاری، به چگونگی محاسبه میزان تغییرات هندسی مقطع پرداخته می

 پردازد.  می
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 SSIIMمدل.4-7
نسخه اول آن از طریق اینترنت قابل  1883در اوایل دهه نود توسط دکتر اولسن  توسعه یافت و در اواسط سال   SSIIM نرم افزار

این نرم  1.8آن نیز تولید شد. نسخه  1.8نسخه  1888دسترسی برای عموم شد. پیشرفت این نرم افزار ادامه یافت تا انجا که در سال 

آن با مش بندی بی  2نسخه  1881کرد و به همین دلیل محدودیت داشت تا اینکه در میافزار از مش بندی ساختار یافته استفاده 

 .]1[ساختار کامل شد. این مدل شامل بیش از صد هزار خط برنامه است

این برنامه برای استفاده در مهندسی رسوب، هیدرولیک محیط رودخانه توسعه داده شد. هدف اصلی و اولیه توسعه این برنامه برای 

های با شکل هندسی معمولی بود. این برنامه در سال های بعد توسعه داده شد تا در ها و رودخانهیه سازی حرکت رسوب در کانالشب

ای هاشل رودخانه و نیز جریان_سایر مباحث هیدرولیک نظیر مدل سازی سرریز، افت انرژی در تونل های انتقال آب، رابطه دبی 

های دینامیک سیاالت محاسباتی، قابلیت مدلسازی رسوب با نسبت به سایر بر نامه  SSIIMاصلی باشد. مزیت آشفته قابل کاربرد

بستر متحرک به خصوص در هندسه پیچیده است. این نرم افزار قدرت مدل سازی رسوب بار بستر و معلق به طور مجزا ،اشکال 

والی مت ده به برنامه جهت مدل سازی خشک و تر شدنهای اضافه شمختلف بستر و تاثیرات بستر شیبدار را دارد. آخرین مدل

 .]1[بسترهای با مش بندی بی ساختار به آن قدرت شبیه سازی هندسه پیچیده را داراست

 

_مدل. 4-8 2HIVEL D
 

.  ودرمی کار به هاآبراهه و کانالها در بحرانی فوق و بحرانی زیر جریان نوع هردو برای که جریان بعدی دو و هیدرودینامیکی مدل

 هایجهش و شده طراحی پایدار جریان حالت برای. است یافته توسعه( USACE) آمریکا ارتش مهندسین گروه توسط مدل این

 به هاودخانهر و کانال پیچ در آب سطح ارتفاع افزایش و نوسانات تعیین و جهت کندمی سازی شبیه را ایستاده امواج و هیدرولیکی

 شبیه جهت و باشدمی جریان بودن بعدی دو درMIKE 11 با عمده تفاوت و می باشد MIKE 11 مدل جدید رود. نسخه می کار

 از آنها حل جهت و می کند استفاده ونانت سنت  ناپایدار جریان معادالت از مدل این. است مناسب نیز سواحل و ها دریاچه سازی

 کند.می حل من پرایز روش به را رسوبی معادالت و کندمی استفاده ضمنی  محدود های تفاضل روش

_مدل. 4-9 2FAST D
 

𝐹𝐴𝑆𝑇 افق سطح دوبعدی مدل − 2𝐷 پروفسور توسط آلمان کارلسروهه دانشگاه دینامیک هیدرو موسسه در𝑅𝑜𝑑𝑖 و𝑤𝑒𝑛𝑘𝑎  

.  است تهگرف قرار آزمون مورد ای رودخانه شرایط نیز و متحرک و ثابت بستر آزمایشات در تجربی هایداده با و است یافته توسعه

𝐹𝐴𝑆𝑇 − 2𝐷 توسط جریانها از وسیعی دامنه برای آن باشد که کاربردجریان می مختلف وضعیتهای با سازگار مدلی𝑤𝑒𝑛𝑘𝑎 

  . است شده نوشته 11فرترن زبان به مدل این .است شده ذکر

 

 USGSمدل. 4-11
های این مدل به شبیه سازی یک مدل دو بعدی است. روش عددی بکار رفته در این مدل روش تفاضل محدود است. از توانایی

رودخانه ها، پیچ ها، روند یابی جریان آب و رسوب و نیز توانایی برآورد رسوبات چسبنده، بار کل رسوب می توان اشاره کرد. این 

 .]8[و تغییرات بار بستر و سیالب دشت ها و مخازن نیست مدل قادر به برآورد بار معلق

_مدل. 4-11 2TABS 
یک مدل دو بعدی است که قادر است شرایط هیدرولیکی، رسوب و آلودگی را در رودخانه ها، مخازن شبیه سازی کند. این برنامه 

مختلف،  هایجریان غیر دایمی، بار معلق، برآورد بار رسوب برای اندازهقادر به برآورد رسوبات چسبنده و غیر چسبنده است. و برای 

پروفیل تغییرات بستر و روند یابی رسوب و آب کاربرد دارد. روش عددی بکار رفته روش المان محدود است. این مدل قادر به شبیه 

 .]8و3[باشدسازی رسوب کل مخازن و بار بستر نمی

 MEANDERمدل. 4-12
ها، محاسبه تغییرات پروفیل بستر، روند یابی آب، روند یابی رسوب، یک مدل دو بعدی که قادر به شبیه سازی بار بستر رودخانه

مدل قادر به  کند. اینمحاسبه تغییرات کف کانال ها با رسوبات غیر چسبنده است، که رسوبات با درجات مختلف را شبیه سازی می
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بار رسوب کل، بار معلق و رسوب سیالب دشت ها و رسوبات چسبنده نیست. روش عددی بکار رفته در این مدل شبیه سازی مخازن، 

 .]8[روش تفاضل محدود است

_مدل. 4-13 2CCHE D
 

𝐶𝐶𝐻𝐸مدل دو بعدی − 2𝐷 تحت نظارت دکتر𝑆𝑎𝑚 𝑆. 𝑌. 𝑊𝑎𝑛𝑔 مدیر موسسه ، 𝑁𝐶𝐶𝐻𝐸بوده است. دکتر𝑗𝑖𝑎 𝑌𝑎𝑓𝑒𝑖 

.𝐾 دکتر و 𝐾. 𝐻𝑈 نسخه) قبلی جایگزین نسخه (3)نسخه جدید نسخه. دارند برعهده را مدل اصالح و بهبود توسعه، در مهمی سهم 

 و دائمی غیر ته،آشف های جریان تحلیل سیستم ترینپیشرفته سازی مدل سیستم این .است شده ، بود شده منتشر 1881 سال در که( 1.1

 اه رودخانه کناره و بستر فرسایش میزان بینی پیش برای مدل این .باشدمی آب کیفیت ارزیابی و رسوب انتفال ها، رودخانه دوبعدی

  شود.می استفاده یکنواخت غیر یکنواخت و رسوب انتقال شرایط تحت

𝐶𝐶𝐻𝐸 نام به گرافیکی رابط یک از این مدل − 𝐺𝑈𝐼، نام به مجزا هیدرودینامیکی عددی مدل یک𝐶𝐶𝐻𝐸2𝐷 ایجادکننده و 

𝐶𝐶𝐻𝐸2𝐷 عنوان تحت یافته ساختار مش − 𝑀𝐸𝑆𝐻 است شده تشکیل.   

های سطح آزاد، انتقال رسوب و مراحل ریخت شناسی بسته کاملی برای شبیه سازی دو بعدی و تحلیل جریان 𝐶𝐶𝐻𝐸2𝐷مدل 

𝐶𝐶𝐻𝐸 رابط گرافیکی است.مدلاست. این بسته شامل مدل های عددی ایجاد کننده مش و یک  − 2𝐷تواند مدلی است که می

 مربوط که بخشی توانیم می مدل این در. هم جریان و هم انتقال رسوب و فرسایش را در رودخانه ها و مخازن سدها شبیه سازی کند

 نیز و ندک تحلیل را آّب سطح پروفیل و جریان هیدرولیک مدل یک عنوان به فقط و کرده فعال غیر را باشدمی رسوب انتقال به

  . دهدمی متفاوتی هایخروجی دوصورت هر در که کرد عمل عکس بر میتوان

به بررسی بار  " 𝐶𝐶𝐻𝐸2𝐷شبیه سازی انتقال رسوب در دلتای ورودی مخزن سد علویان با مدل "ای تحت عنوان در پایان نامه

رسوبی مخزن سد علویان پرداخته شده است. دقت چنین مدلهایی بر اساس میزان صحت ودقت داده های ورودی وابسته است که 

های سدهای کشور در دست باید کامال دقیق باشند، ولی چون متاسفانه داده های چندان دقیقی در مورد توزیع رسوبات در دریاچه

 ( .1399ها در مخازن سدهای کشور با خطاهای زیادی روبرو است )حبیبه دینی ، نیست کاربرد این روش

 

 𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠3.0 مدل. 4-14
مدل انتقال رسوب عمومی برای شبیه سازی رودخانه های رسوبی و مخازن، برای روندیابی جریان آب و انتقال رسوب کاربرد دارد. 

است. این مدل با وجود یک بعدی بودن، قادر به شبیه سازی دو بعدی  𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠2.1و  𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠2.0های این نسخه بهتر از مدل

های عددی بکار رفته در این مدل روش گام به گام استاندارد و جریان و شبیه سازی شبه سه بعدی تغییرات هندسه آبراهه است. روش

بر  3نسخه  𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠 شود.نرژی و مومنتم انجام میآب در این مدل بر اساس معادالت اتفاضالت محدود است و محاسبات فرا

ایجاد شده است و دارای چهار قسمت اصلی است. قسمت اول از هر دو معادله انرژی و مومنتم برای  2.1نسخه  𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠پایه

های یاناز طریق ترکیب جردهد تا بتواند پروفیل سطح آب را کند. این خصوصیت به برنامه اجازه میآب استفاده میمحاسبات فرا

تواند سطح مقطع های نامنظم را صرف نظر از اینکه یک می 𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠3.0زیربحرانی و فوق بحرانی محاسبه کند. در این محاسبات 

ی اهکانال باشد و یا از چند کانال مجزا شده با جزایر کوچک تشکیل شده باشد، استفاده کند. قسمت دوم استفاده از مفهوم لوله

شود. متغیرهای هیدرولیکی و روندیابی رسوب برای هر لوله جریان جریان است که در محاسبات روندیابی رسوب استفاده می

د از مرزهای توانشود. اگر چه هیچ جریانی نمیشوند، در نتیجه تغییرات جانبی در مقطع به صورت شبه دو بعدی ایجاد میمحاسبه می

-شود که باعث تبادل رسوب بین لولهمحاسبه می 𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠3.0های جریان عبور کند، شیب جانبی بستر و جریان های ثانویه در لوله

های جریان خواهد شد. موقعیت و عرض هر لوله جریان ممکن است در هر گام از محاسبات تغییر کند. فرسایش یا ته نشینی محاسبه 

ود، شدهد. ابتدا پروفیل سطح آب محاسبه میرات هندسه کانال را در جهت قایم ) یا جانبی( به ما میشده در هر لوله جریان ، تغیی

 شود:سپس کانال به تعداد مشخصی با مشخصات زیر تقسیم می

 شود.های جریان تقسیم میدبی کل عبوری در کانال به طور مساوی بین لوله 

 ال و دیوار های قایم فرضی بین آنها.های جریان عبارتند از مرزهای کانمرزهای لوله 

 کند(.دبی در طول هر لوله جریان ثابت است )یعنی هیچ آبی از مرزهای لوله جریان عبور نمی 

 باشد:به صورت زیر می 𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠3.0 بعضی از توانایی های بالقوه
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 رود.تواند برای محاسبات سطح آب با یا بدون انتقال رسوب بکار میمی 

 برای محاسبات سطح آب در حین تبدیل جریان فوق بحرانی به زیر بحرانی که شامل پرش هیدرولیکی است، استفاده  تواندمی

 شود.

 د. اگر های جریان محاسبه کنتواند تغییرات طولی و جانبی شرایط جریان و رسوب را در حالت شبه دو بعدی بر پایه مفهوم لولهمی

یک بعدی خواهد شد و اگر چند لوله جریان انتخاب شود، در هر دو جهت قایم و جانبی  تنها یک لوله جریان انتخاب شود، مدل

 تغییرات تراز بستر می تواند شبیه سازی شود.

 های رسوب است و می تواند یک شبیه سازی واقع گرایانه از فرایند الگوریتم سورتینگ و آرمورینگ بستر بر پایه درصد دانه

 .آرمورینگ بستر را فراهم کند

 .می تواند تغییرات هندسه کانال را همزمان در جهت عرض و عمق بر پایه حداقل توان کل جریان شبیه سازی کند 

  گزینه پایداری کناره های کانال اجازه شبیه سازی تغییرات هندسه کانال را بر پایه زاویه پاسخ مواد کناره کانال و قانون پیوستگی

 دهد.به ما می

یم شود. وقتی رژشود، معادالت جریان دایمی برای محاسبات فراآب حل میکه دبی ثابت در نظر گرفته میدر طول هر گام زمانی 

کند و در جایی که جریان از معادله انرژی را بر اساس روش گام به گام استاندارد حل می 𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠3.0شود، جریان عوض نمی

برای اکثر  𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠3.0کند. شود، از معادله اندازه حرکت استفاده میوضعیت تحت بحرانی به فوق بحرانی یا بالعکس عوض می

کند، مثال در پرش هایی که در آنها رژیم جریان تغییر میکند. برای بازههای سطح آب، از معادله انرژی استفاده میپروفیل

در طول هر لوله جریان با فرض اینکه هیچ تبادل شود. روندیابی رسوب به طور مستقل هیدرولیکی ، از معادله مومنتم استفاده می

شود. محاسبات روندیابی رسوب با استفاده از معادله پیوستگی رسوب انجام جرمی در عرض لوله های جریان وجود ندارد، انجام می

های متفاوت دارای ا اندازهکند. در نتیجه، ذرات بمیزان انتقال رسوب را برای هر گروه اندازه محاسبه می 𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠3.0 شود. می

-نرخ انتقال متفاوتی خواهد بود. بسته به متغیرهای هیدرولیکی ، توزیع رسوب ورودی و ترکیب مواد بستر، بعضی از ذرات انتقال می

ی هر جز ظرفیت حمل را برا 𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠3.0 یابند و بعضی دیگر ممکن است ته نشین شوند یا اینکه بدون حرکت در بستر باقی بمانند.

 .]1و8[شودانتقال سیلت و رس ، جدا از مصالح غیر چسبنده محاسبه می 𝐺𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠3.0کند. در اندازه موجود در بستر محاسبه می

 

 

 

 
 

 نتیجه گیری .5
 

عادله ممدل شبیه سازی روند حرکت رسوبات در مخزن بر پایه معادالت اندازه حرکت و پیوستگی جریان، معادله پیوستگی رسوب و 

شود. یک مدل مناسب باید بتواند تمام پدیده های موثر در انتقال، توزیع، نهشته شدن و آب شستگی و جریانات انتقال رسوب تهیه می

غلیظ را در مخزن سد در نظر گرفته و شبیه سازی نماید. رسوب گذاری در مخازن یک پدیده حجمی و سه بعدی است، یک مدل 

ل همزمان معادالت را در سه بعد داشته باشد. هر چند که ایجاد چنین مدل هایی میسر است، اما اجرای مدل ایده آل ، باید قابلیت ح

ها با توجه به میزان پیشرفت علوم هیدرولیک محاسباتی و توسعه رایانه ها ، بسیار برای دوره های زمانی طوالنی در حد عمر مفید سد

 .وقت گیر بوده و مقرون به صرفه نخواهد بود

هیدرولیک و انتقال رسوب در رودخانه به طور طبیعی سه بعدی است. مدل های دو بعدی و سه بعدی نیاز به داده ها و محاسبات 

ای یک هزیادی برای تست و کالیبره کردن دارند. وقتی که بتوان از تغییرات جانبی هیدرولیکی و شرایط رسوبی صرفنظر کرد، مدل

مدت رودخانه ها مناسب هستند. از نقطه نظر عملی یک مدل شبه دو بعدی برای حل بسیاری از مسائل بعدی برای شبیه سازی طوالنی 

مهندسی رودخانه کافی است. از نظر تئوری به علت تغییرات هیدرولوژی رودخانه ها، شرایط هیدرولیکی رودخانه ها ثابت نیست. به 

ادی تواند شبه ثابت در نظر گرفته شود. الگوهای عددی زیطور تقریبی میاستثنای مواقع سیالبی، شرایط هیدرولیکی رودخانه ها به 

برای حل معادالت حاکم بر مدل های جریان و انتقال رسوب وجود دارد. در عمل روش غیر جفت تفاضل محدود یک بعدی روش 
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است. نتایج شبیه سازی شده  مهمی است. با توجه به تئوری هر مدل ، فرضیات معادالت و شرایط جریان و دقت هر روش متفاوت

 های کامپیوتری انتقال رسوب به انتخاب فرمول انتخاب رسوب حساس هستند. توسط مدل

کاربر باید آگاهی خوبی از تئوری انتقال رسوب و محدودیت های فرمول های مختلف انتقال رسوب داشته باشد. روش هایی که 

 .]8[شتری برای شبیه سازی فرایند رسوبگذاری برخوردار هستنداساس آنها تئوری انتقال رسوب است از اطمینان بی
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