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 چکیده

. یافته است بیشتری توسعه عددی هایمدل از استفاده، آزمایشگاهی هایمدل باالی هزینه و رسوب انتقال عددی سازیبا توجه به اهمیت شبیه

مورد ارائه شده  یندر ا یشگاهیو آزما یمشاهدات تجرب یهبر پا یمختلف عددیکه معادالت  باشدیمهم مرتبط با رودخانه م هاییدهانتقال رسوب از پد

با  این رودخانه پرداخته شد. بستانکرودخانه  یوارده به بازه مطالعات یمقدار بار رسوب ینبه تخم MIKE3FMپژوهش با استفاده از مدل  یناست. در ا

 یاربس یبش یلبدل بستانکرودخانه تاکنون، بارها مسیر خود را تغییر داده است.  1311توجه به عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در بازه زمانی سال 

در این  ه است.را در طول زمان تجربه نمود یاعمده ییراتتغ یش،و فرسا یانسان یدخالت ها یان،سرعت کم جر رضی،و ع یطول یکم، احداث سازه ها

تعیین گردیده است. در ادامه از بین توابع موجود در  ...از قبیل عمق، سرعت، شعاع هیدرولیکی و در رودخانه  پارامترهای مهم هیدرولیکی جریانمطالعه 

، انتخاب و به بررسی تغییر فرم بستر رودخانه مربوط به چندین داشت بستانکبرنامه، تابع انگلند و هانسن که بیشترین تطبیق را با شرایط حاکم در رودخانه 

رودخانه  یمدل و رسوبات جمع شده در بازه مطالعات یجنتا ینب یسهمقاشده است. پیشنهاد  بستانکو نهایتا بهترین تابع در رودخانه  پرداخته شدسال متوالی 

نشان داد که  بستانکمطالعاتی رودخانه نتایج  مقدار بار انتقال رسوب است. بینییشدر پ MIKEFM یقابل قبول مدل سه بعد یجاز نتا یمذکور، حاک

همچنین اند.  شده یننش ته یانجر یردر مس تری یطوالن یها مسافت یمایشو تا پ ها یالباز شروع س یکوتاه یها در فاصله یافته یشفرسا بیذرات رسو

 که ییداشته و در جاها یررودخانه در طول مس یاتو خصوص یانجر یطشرا ی،مواد رسوب یاتخصوص به یبستر، بستگ یاصورت بار معلق  حرکت رسوبات به

 یبش دارایرودخانه که  ییدر جاها که یداده، در حال حرکتصورت معلق  را هم به ی، ذرات شنبوده است سرعت باال یطتند تحت شرا یببا ش  رودخانه

 صورت معلق جابجا نموده است. را به یو ال یزدانهر یار، تنها ذرات بسبوده است و سرعت کم یممال

 MIKE3FMرسوب، تغییرات مورفولوژی،  انتقال ، معادالتجریان سه بعدی مددلسازیرسوب،  سازی آب وشبیهکلمات کلیدی: 

 

 
 

 مقدمه .1

در  رییباشد. تغ یبستر، بار رسوب و نوع ذرات رسوب م یزبر ب،یش ،یمهم عرض، عمق، طول، دب ریهشت متغ ریرودخانه ها تحت تاث یموفولوژ

 یم انهرودخ ریدر مس رییگردد که سرانجام موجب تغ یم رهایمتغ گریدر د رییتغ جادیموجود را به هم زده و سبب ا یاز موازنه ها یسر کی رهایاز متغ کیهر 

 ریمس رییدر تغ زیاز رسوبات رودخانه ها، ساخت سدها ( ن یجنگل، بهره بردار ایرودخانه، اح ریکردن مس زهیشده مداخالت بشر ) کانال ادیشود. عالوه بر موارد 

که سبب  یبشر گذاشته است، بطور یبر زندگ یاسیو س یاجتماع ،یشگرف اقتصاد راتیرودخانه ها از گذشته تا کنون تاث ریمس رییتغ رودخانه ها نقش دارند.

 نیرودخانه ها از مهم تر راتییروند تغ یجزئ یو حت یکل راتییتغ ینیب شیپ است. دهیمجاور خود گرد ینت گاه هااز سکو یاریبس ینابود ایو  یریشکل گ

رودخانه  یسامانده یدر ارائه طرح ها تواندیم ندهیرودخانه ها در آ ریمس راتییتغ ینیب شیو پ ییباشد. شناسا یم یرودخانه ا یمباحث مربوط به ژئومورفولوژ
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رودخانه در حالت  طیو کمتر شرا گرددیها ارائه مدر سازه یداریپا یارهایبر اساس مع یاجرائ اتیعمل ادابع یسامانده یواقع گردد. معموال در طرح ها دیمف

است که امروزه در  یقاتیتحق یها نهیاز جمله زم یآبرفت یرودخانه ها یها ییو جابجا راتییتغ ینیب شیپ. ردیگ یمورد توجه قرار م راتییقبل از بروز تغ

را به خود مشغول داشته  یادیذهن محققان ز ،یآبرفت یهارودخانه یایپو ستمیفراوان در س ری. وجود عوامل متغباشدیمطرح م ایاز محافل دن یاریبس

از  یشفرسا یا یبردگ برود. آ یموجود بشمار م یهاچالش یناز مهمتر یکیرودخانه ها  یعیطب یردر مس یمسئله رسوب گذار .(1331 ،یآباد نی)سنگاست

 یبوجود م یبش یداریمشکالت پا یآب یسازه ها یگردر پل ها و د یگرد یشده و از سو یزراعت یها تن از خاک گرانبها یلیونسو باعث از دست رفتن م یک

عمر  یلباعث تقل یا یرهو ذخ یانحراف یکننده آب همانند مخازن سدها یرهذخ یو انباشت مواد معلق رودخانه ها در سازه ها یرسوب گذار یآورد و از طرف

و  یچیدهپ یها یستمها س(. رودخانه1361 ی،هرچگان یانیآورد)ک یبوجود م یخروج یساتتأس یحرا در عملکرد صح یشده و مشکالت یساتتأس ینگونها یدمف

و  انیجر تیشناخت وضعباشد.  یم ییردر حال تغ زمان یدر ط یوستهآنها به طور پ کییمورفولوژ یمشخصه ها یگرشکل و د یت،هستند که موقع یاییکامال پو

و  یدر خصوص اقدامات مهندس یریگ میرفتار رودخانه و تصم زیآنال ی، مبنایالبیس ژهیمختلف و بو طیرود خانه در شرا یکیدرولیه یپارامترها لیتحل

و اطالعات  افتیرودخانه دست  تیوضع از یمناسب یها یابیتوان به ارز یرودخانه م کیدرولیمطالعات ه جیبا استفاده از نتا .باشدیبر رودخانه م رگذاریتاث

رودخانه و  یبر رو دیجد یاحداث سازه ها ای یبازساز ای یطرح سازمانده نیهمچن متقاطع موجود با رودخانه به دست آورد. یسازه ها یابیجهت ارز یدیمف

 باشد.  یم یرودخانه قابل بررس یبازه ها یداریناپا ای یداریپا طیشرا

میلیون متر مکعب از حجم مفید مخازن سدها در اثر رسوبگذاری از دست می رود، نرخ ساالنه کاهش حجم  211تا  171در ایران ساالنه بین 

متغیر بوده و متاسفانه این نرخ با گذشت زمان رو به افزایش است. این موضوع بدین معنی است که هر ساله به  71/1تا  1/1مخازن ایران بصورت سرجمع بین 

اه سد لحاظ رسوبگذاری مخازن سدها یک تا دو سد مخزنی با اندازه متوسط از دست می رود. این امر موجب می گردد تا شانس مکان یابی مناسب ساختگ

ابد.  شایان ذکر است که سدی که مخزن آن از رسوب انباشته شده است به راحتی قابل متروکه کردن و جایگزین کردن نیست چون سال به سال کاهش ی

باشد که معادالت های مهم مرتبط با رودخانه میانتقال رسوب یکی از پدیده(. 1393چنین سدی یک تهدید جدی برای پایین دست خواهد بود )عابدینی، 

های هیدرولیکی به  ها در پائین دست سازهبر پایه مشاهدات تجربی و آزمایشگاهی در این مورد ارائه شده است. به فرسایش بستر و کناره آبراهه عددی مختلفی

گی هر جا که شست (. عموماً پدیده آب1337نیا، گردد )فیضشستگی اطالق می های متالطم موضعی آب دلیل شدت جریان زیاد و یا در اثر بوجود آمدن جریان

تواند ناشی از کاهش سطح مقطع جریان )چه در صورت تنگ شدگی مقطع و  پیوندد. افزایش گرادیان سرعت می افزایش گرادیان سرعت روی دهد بوقوع می

باشد میتقریب پل و ... های انحراف آب، خاکریزهای  های پل، سازه های زیر بحرانی( و یا وجود موانع مانند پایه چه در حالت باال آمدن کف در جریان

 بار برای کندی و کریم و راین- فان ، هانسن و انگالند ، وایت و ایکرز فرمول چهار های محدودیت و ضعف (2119همکاران ) و پینتو(. 1331)یانگ، 

 برآورد کنندة کنترل که فیزیکی ویژگیهای مهمترین که دهد می نشان این تحقیق نتایج دادند. قرار ارزیابی مورد را بستر بار برای راین -فان فرمول و کل

در استفاده از معادالت انتقال  فرمول عنوان بهترین به تحقیق این در راین–فان است و فرمول هادانه اندازة متوسط و سرعت جریان شامل هستند رسوبی بار

سری اصالح شده  و بگنولد اصلی فرمول و مولر و پیتر- میر فرمول تخمین قابلیت مقایسه با (2113مارتین ) .(2119رسوب پیشنهاد گردیده است )پینتو، 

 .Martin and Church) بگنولد که توسط مارتین و چرچ )

، آبراهه یزیکیف یطو شرا یدرولیکه یز،حوضه آبر یطشرا یبه عنوان بازه هدف، به بررسدر ایران  بستانکمطالعه با انتخاب رودخانه  ینا در

بستر رودخانه به  ییراتانتقال رسوب و تغ یدهپد یتاپرداخته شده است و نها سازی انتقال رسوب وارده به بازه مطالعاتی رودخانهو شبیه تخمین مقدار بار رسوبی

 1311سال  یدر بازه زمان بستانکرودخانه  یماهواره ا یرو تصاو ییهوا یبا توجه به عکس ها قرار گرفته است. یمورد بررس MIKE3FM افزارکمک نرم

 داده است.  ییرخود را تغ یربارها مساین رودخانه تاکنون، 

 MIKE3FMنرم افزار مدلسازی در   .2
در ها و سواحل دریا را به صورت سه بعدی داراست.  توانایی مدلسازی پدیده های حاکم بر هیدرودینامیک جریان در کانال MIKE 3نرم افزار 

 نحوه MIKE3FMافزار نرم مدول درتوان اثر نیروی کوریولیس، نیروی باد، اصطکاک بستر و ویسکوزیته را در محاسبات اعمال نمود.  این نرم افزار می

 آن در که باشد می بررسی قابل (pure current)جریان خالص  و امواج مثل عواملی اثر در جریان تأثیر تحت گذاری رسوب و رسوب انتقال فرسایش،

باشد. همانطور که ذکر شد انتقال رسوب در سه سبکل  می آن جریان شرایط محاسبه و بررسی مورد ناحیه برای هیدرودینامیکی مدول اجرای به نیاز ابتدا

های مختلف آزمایشات و ارائه مدل حالت آب زالل. دانشمندان زیادی با توجه به تحقیقات خود به انجام -3بار معلق و  -2بار بستر  -1شود:  انتقال تعریف می

تواند ناشی از تجربی بودن و پیچیدگی  زنند که می اند. این معادالت برای شرایط یکسان مقادیر رسوب انتقالی را با اختالف زیادی تخمین میانتقال پرداخته
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شود. با توجه به اینکه روش مناسب  دانشمندان مختلف ارائه شده، اشاره میپدیده انتقال رسوب باشد. در ادامه به شرح چند رابطه مهم انتقال رسوب که توسط 

توان دریافت که به طور کلی نرخ انتقال رسوب و غلظت بار  و جامعی برای انتخاب معادله انتقال رسوب بهینه وجود ندارد، ولی از نتایج تحقیقات مختلف می

شوند. به عنوان مثال  ه برای انتقال رسوب در دو گروه کلی انتقال بار بستر و بار معلق تقسیم بندی میکل توابعی از توان واحد جریان است. روابط ارائه شد

برخی از معادالت انتقال رسوب مورد (. 2111افزار مایک، )راهنمای استفاده از نرمشوند هنسن هر دو گروه بار بستر و بار معلق را شامل می –روابط انگلند

 شود. اند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میفزار در جدول زیر آورده شدهااستفاده در این نرم

 
 های انتقال رسوبالگوی حل مدول . 1شکل

 

 . تعدادی از معادالت انتقال رسوب بر اساس نوع بار رسوبی1جدول

 نوع بار رسوبی روابط

 بار معلق بار بستر بار کل

  *  پیتر و مولر -میر

   * هانسن -انگلند

  *  راینون

 

 راین -رابطه انتقال رسوب ون  .3

یک تئوری جامع برای نرخ انتقال رسوب در رودخانه بر پایه نظریات هم فیزیک پایه و مشاهدات عملی پیشنهاد کرد.  1631راین در سال ون

طور جداگانه محاسبه شده اند و با در نظر گرفتن تئوری فرمول سازی برای خورها گسترش یافت و البته توسط ون راین خالصه تر شد. رسوب کف و معلق به 

( داده های او برای محاسبه کف و پذیرفته شد، رسوب معلق بوسیله نتیجه گیری در عامل غلظت عمودی و پروفیل سرعت مشخص گردیده 1699بگنولد )

ع نیرو بستگی به خصوصیات ترکیبی در هر الیه دارد.  ون راین جهت است. البته نمودار غلظت در سه سطح محاسبه شده اند. همچنین تفاوت لگاریتمی با تاب

 (:2111افزار مایک، )راهنمای استفاده از نرممحاسبه دبی رسوب بستر آبراهه ها و رودخانه ها رابطه زیر را ارائه کرد

(1)      

متر بیان نمود. با معلوم بودن خصوصیات آب میلی 2/1-2برای اندازه ذرات در بازه  که بار بستر بر اساس نرخ انتقال رسوب در واحد عرض، 

 می باشند.  Tو  ، بار بستر  Bو عرض  d، عمق جریان Uو رسوب، سرعت جریان 

 

 پیتر و مولر -فرمول میر   .4
 (:2111افزار مایک، )راهنمای استفاده از نرمباشدپیتر و مولر جهت محاسبه بار بستر با مواد درشت دانه یا شنی استفاده شده و به صورت زیر می -فرمول میر  
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 (2) 
 

میزان بار  جرم مخصوص آب و  قطر میانه ذره رسوب،  شیب انرژی،  شعاع هیدرولیکی،  وزن مخصوص آب و رسوب،  و  که در آن 

ها بوجود نوعی شیب است که نشان دهنده میزان استهالک انرژی است و به وسیله مقاومت دانه  باشد در ضمنمی بستر در واحد زمان و عرض

 آید. می

 

  مدل یدانیم یبررس .5

ها رودخانه بستانک به عنوان یکی از شاخهباشد. ترین حوضه آبریز استان فارس میپرآب ،کیلومترمربع 23231مساحت حوضه آبریز رودخانه کر با 

قرار گرفته  (31و11تا 26و22و عرض شمالی ) (11و13تا  11و11اصلی رودخانه کر در استان فارس محسوب شده و حوضه آبریز آن بین طول شرقی )

های رودخانه کر، رود بستانک در نزدیکی محل تالقی با رودخانه آب بالنگان به صورت سیستم از میان سرشاخه)سازمان آب منطقه ای فارس(. است

ستانی باشد. پس از مسافتی، این شرایط بهم خورده و رودخانه از میان نواحی نیمه کوهدشت مشخص در حاشیه میهای شریانی بوده و دارای سیالبرودخانه

های هیدرومتری بادامک تا دشت را به رودخانه نداده است. برای انجام این مطالعه ایستگاهشناسی و هیدرولیکی اجازه تشکیل سیالبعبور کرده و شرایط زمین

ده شده است. موقعیت زاگرس و حاسب فارس استخراج شد، بهره برهای مشاور سنگابای فارس و شرکتخانیمن که اطالعات آن از سازمان آب منطقه

 نشان داده شده است. زیر منطقه در بازه مطالعاتی بستانک در شکل

 
 افزارای از نفشه مساحی شده )توپوگرافی( رودخانه جهت تعریف مقاطع عرضی به نرمنمونهو  بستانک یزآبر یرحوضهز یاییجغراف یت.  موقع2لشک

 

 نتایج و بحث .6

از اصوالً مقدار رسوب رودخانه تابعی از شدت جریان آب می باشد که معموالً در ایستگاه های هیدرومتری همزمان با اندازه گیری دبی آب، پس 

بوده و لق نمونه گیری از عمق های مختلف آب، مقادیر غلظت رسوب در آزمایشگاه تعیین می گردد.  رسوب تعیین شده به روش فوق صرفاً مربوط به بار مع

بنا به آمار مشاهده شده، دوازده نمونه برداشت  بستانک( در نظر گرفته می شود. در ایستگاه 21برای میزان رسوبات بار بستر درصدی از بار معلق )معموالً تا %

غیر بود که با استفاده از این آمار مشاهده مترمکعب در ثانیه مت 31/111تا  1/1تن در روز در قبال دبی  26121تا  36/6رسوب صورت گرفته که مقدار تناژ آنها 

روز  391ای و روش دبی رسوب روزانه مقدار حجم رسوبات سالیانه حوزه در محل ایستگاه مورد محاسبه قرار گرفت. بر این اساس کل بار معلق در طول 

تن  31376تن( مجموع بار معلق و بار بستر در طول سال معادل  19379درصد آن باشد ) 21تن محاسبه گردیده که با قبول اینکه بار بستر معادل  97113معادل 

مترمکعب خواهد شد، براین مبنا حجم رسوبات  71319تن در یک مترمکعب رسوب برابر با  2/1خواهد بود که حجم رسوبات کل با اعمال وزن مخصوص 

با توجه به شیب کم حوزه و تعداد زیاد آب بندهای سنتی موجود در منطقه و میلیون مترمکعب خواهد بود.که این رقم  1/3ساله رودخانه حدوداً برابر با  11

پس از اجرای مدل رسوب نرم  .پوشش بوته ای موجود در داخل حوزه که در جلوگیری از فرسایش نقش مؤثری دارند قابل توجیه بوده و مورد قبول است

برای محاسبه بار رسوبی وارده به بازه مطالعاتی به منحنی های سری زمانی رسوب مراجعه گردید. برای مقایسه نتیجه شبیه سازی با نتایج  MIKE3FMافزار 

 -نهظرفیت رسوب روزامحاسبه گردید و از نمودار  بازه مطالعاتیمحاسبات تجربی که توسط شرکت مشاور صورت پذیرفته بود  مقدار رسوب روزانه وارده به 
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هایی از نمودارهای در شکل زیر نشان زمان استفاده شد. این نمودار مقدار ظرفیت رسوب روزانه را نسبت به زمان برای تمام ایستگاه ها نشان می دهد. نمونه

 داده شده است.

 

 
 گذاری و فرسایش.  تغییرات تراز بستر رودخانه ناشی از رسوب3شکل 

 
 رودخانه بر حسب متر در روز تغییرات بار بستر.  نرخ 4شکل 

 
 بستانک.  مقدار بار رسوبی معلق در بازه مطالعاتی رودخانه 5شکل 
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 در جهت محور طولی جریان بستانک.  تغییرات مولفه سرعت جریان در بازه مطالعاتی رودخانه 6شکل

 
 در جهت محور طولی جریان بستانک. تغییرات مولفه سرعت جریان در بازه مطالعاتی رودخانه 7شکل

 

ست که این با مشاهده و مقایسه این نمودار در ایستگاه های مختلف این نتیجه گرفته شد که این پارامتر در تمامی ایستگاه ها نسبت به زمان متغیر ا

سایر ماه ها ظرفیت رسوب روزانه هر ایستگاه تقریباً صفر تغییرات تنها در فاصله بین دو ماه ژانویه و فوریه )اواخر ژانویه و اوایل فوریه( مشاهده می شود و در 

 است. 

 

 تحلیل نتایج توسط نرم افزار  .7

متر مکعب بر ثانیه و  11سعی شده است تا شرایط طبیعی این رودخانه در نظر گرفته شود. دبی متوسط جریان برابر با  بستانکدر شبیه سازی رودخانه 

در نظر گرفته شده است. با توجه به پارامترهای مورد نیاز در نرم افزار  10112معادل  بستانکزبری کف رودخانه بدلیل ماسه ای بودن و یکنواختی خاک دشت 

ورودی با دبی متوسط و شرایط مرز خروجی با توجه به انحراف آب در طول مسیر و ذخیره آن در خاک به صورت سطح آب تعیین شده است. شرایط مرز 

 کیدر هر  رییتغ. باشد یبستر، بار رسوب و نوع ذرات رسوب م یزبر ب،یش ،یمهم عرض، عمق، سرعت، دب رییهشت متغ ریبستر رودخانه ها تحت تاث راتییتغ

گردد. با توجه به عوامل مؤثر در مرفولوژی رودخانه ها، نتایج  یم رهایمتغ گریدر د رییتغ جادیموجود را به هم زده و سبب ا یاز موازنه ها یسر کی رهایمتغاز 

ل رسوب به عنوان یکی از مربوط به سرعت طولی، عرضی و ارتفاعی در مقطع جریان مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین با توجه به توجه به مفهوم انتقا

% 77مورد بررسی و معادله انگلند هنسن با ضریب همبستگی  MIKEعوامل مؤثر در مرفولوژی رودخانه ها معادالت انتقال رسوب قابل دسترس در نرم افزار 

 به عنوان معادله انتقال رسوب مورد استفاده قرار گرفت.
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 الیه جریان در مدل . کانتورهای توزیع سرعت طولی درباالترین8شکل 

 

 
 .  توزیع کانتورهای عمودی ویسکوزیته در مقطع عرضی رودخانه9شکل 

 

به علت سرریز شدن جریان آب از سد، دارای رسوب کمتری نسبت به حالت طبیعی است. بنابراین  بستانک موقت از نظر هیدرولیکی، پایین دست سد

رات آب زالل تر و مقاومت برشی بیشتری داشته و بیشترین تغییرات مورفولوژیک، کف کنی و فرسایش را دارا می باشد. این تغییرات در نقشه تغیی

تا کنون قابل مشاهده می باشند. لذا در ادامه به بررسی دقیق تر تغییرات مرفولوژیک رودخانه در  1311سال  در دو بازه زمانی بستانکمورفولوژیکی رودخانه 

می  m/s 1/1 در شکل فوق مشاهده می شود مقدار سرعت طولی جریان به حداقل مقدار خود که برابر  پرداخته شده است. همانطور که بستانکبعد از سد 

 ت.رسد که مؤید مطلب مذکور اس

 

 
 . توزیع کانتورهای رسوب معلق11شکل 
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 بستانک.  مقدارتغییرات بستر در محل پل 11شکل 

 

متر متغیر است که این امر به  901متر تا  6/1نشان داده شده است. عمق آب از مقدار  بستانکدر شکل فوق میزان عمق آب و تغییرات بستر در ناحیه بعد از پل 

ر این ناحیه علت وجود پایه های پل و کاهش سطح مقطع جریان در رودخانه است. که همچنین منجر به افزایش سرعت جریان و باال رفتن توان انتقال رسوب د

بیشتر است و این جریان حلزونی که بدلیل وجود خم ایجاد شده است توسعه یافته و به خم متوالی دومی می می گردد. در پیچ اول سطح آب در قوس خارجی 

 رسد.

 

 نتیجه گیری  .8

)حافظی  باشد یبستر، بار رسوب و نوع ذرات رسوب م یزبر ب،یش ،یمهم عرض، عمق، سرعت، دب رییهشت متغ ریبستر رودخانه ها تحت تاث راتییتغ

گردد که سرانجام  یم رهایمتغ گریدر د رییتغ جادیموجود را به هم زده و سبب ا یاز موازنه ها یسر کی رهایاز متغ کیدر هر  ریی. تغ(1361مقدس و همکاران 

از رسوبات رودخانه  یجنگل، بهره بردار یایرودخانه، اح ریکردن مس زهیشده مداخالت بشر )کانال ادیشود عالوه بر موارد  یر رودخانه میدر مس رییموجب تغ

با توجه به عوامل مؤثر در مرفولوژی رودخانه ها، نتایج مربوط به سرعت طولی، عرضی و ارتفاعی در مقطع جریان مورد  (.یکیدرولیه یها، ساخت سازه ها

به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مرفولوژی رودخانه ها  ( و مفهوم انتقال رسوب1361تحلیل قرار گرفته است. همچنین با توجه به نتایج حافظی مقدس )

% به عنوان معادله انتقال 77دله انگلند هنسن با ضریب همبستگی امورد بررسی قرار گرفت و مع MIKEمعادالت انتقال رسوب قابل دسترس در نرم افزار 

 نشان داده شده است. MIKEدالت موجود در نرم افزار نتایج مربوط به دیگر معا زیررسوب مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در جدول 

 

 نتایج مربوط به معادالت رسوب موجود در نرم افزار. 2جدول

Engelund & 
Hansen 

Van Rijn Meyer-
Peter&Muller 

 وقعیتم خم ها  پارامترهای شرکت مشاورهمقادیر 

116 9 112 2701 B سرچشمه تا پل فلزی 

111 37 197 31106 R 

611 91 391 117109 L 

111 11 121 1609 B  تالقی کرتا پل 

173 93 133 31701 R 

1191 31 1211 199301 L 

 ضریب همبستگی 97/1 71/1 77/1

 

بدلیل شیب بسیار کم، احداث سازه های طولی و عرضی، سرعت کم جریان، دخالت های انسانی و فرسایش، تغییرات عمده ای  بستانکرودخانه 

ه در اواسط رودخانه ناپایدار نشان می دهد ک بستانکرا در طول زمان تجربه نموده است. بر اساس نتایج بررسی پارامترهی هیدرولیکی و مرفولوژیک رودخانه 
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نه اند که می تواند ناشی از کم شدن شیب رودخانه، ریزتر شدن مواد بستر و کم شدن ظرفیت حمل رسوب رودخانه باشد. تغییرات مرفولوژیک رودخاشده

دهد که  در طول زمان باعث ایجاد تغییر در مسیر رودخانه، فرسایش کناره و تخریب اراضی کشاورزی می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می بستانک

مقدار کل ایفا می کند. همچنین  بستانکعوامل فرسایش پذیر در منطقه نقش محسوس تری را نسبت به سایر عوامل در فرایند تغییرات مرفولوژیکی رودخانه 

 yeartonsکه این مقدار معادل  است، daytons 171/231رسوبات وارده به بازه مطالعاتی با در نظر گرفتن رسوبات معلق و رسوبات بستر برابر

مترمکعب می شود. با توجه به نتایج شبیه  71319حجم این مقدار رسوب برابر  3mton 2/1رسوب می باشد. با در نظر گرفتن وزن مخصوص  31376

زمان معادل  -به بازه مطالعاتی با توجه به نمودار ظرفیت رسوب روزانهمقدار رسوب روزانه ورودی   MIKE3FMسازی مدل رسوب با استفاده از نرم افزار 

daytons 11/263  است. این مقدار رسوب برابر رسوب سالیانهyeartons 117111  می باشد که حجم آن با در نظر گرفتن وزن مخصوص
3mton 2/1 مترمکعب می شود. با توجه به نتایج مذکور مدل سه بعدی  36197برابرMIKE  نتایج انتقال بار رسوب را با دقت مناسبی تخمین زده است و

ایج دیگر تحقیق سازی عددی انتقال رسوبات در رودخانه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از مهمترین نتبینی و شبیهتواند به عنوان گزینه مناسبی در پیشمی

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می

 ظرفیلت آبگلذری   ، دلیلل افلزایش حجلم رسلوبات     به سمت پایین دست از باالدست به ،بستانک علت کوچک شدن کانال اصلی در طول رودخانه به

 رسد.  متر می 11111به بیش از  دست، عرض این پهنه  های پایین افزایش یافته و در بعضی از بازهگیر  پهنه سیلکانال اصلی کاهش و 
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