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 خالصه

یر ما در اینجا یک فرمول ریاضی تک بعدی برای تکامل دراز مدت رودخانه های نواحی پست ارائه می دهیم که می تواند مورفودینامیک ناحیه تغی

بستر سنگی و عمق  بستر آبرفتی به بستر سنگ را مجددا شکل دهد. نتایج مدل نشان می دهد که اندازه شیب تعادل بستر آبرفتی نسبت به شیب سطح

با سطح بستر سنگی نسبت به میزان پایه سطح آب به شدت بر تعادل بستر متحرک در کانال های دارای شیب کم رودخانه تاثیر گذار است. این مدل 

های میدانی در مقیاس  استفاده از اطالعات مربوط به پایین ترین نقطه رودخانه میسیسیپی تنظیم می شود و با مقایسه نتایج عددی با اندازه گیری

نتایج مدل ما در این رابطه نشان می دهد که تغییرات مهندسی زمین سازی در طول پایین ترین نقطه رودخانه میسیسیپی می  میدانی معتبر می گردد.

رات یک استراتژی پایدار برای توانند پروفیل های بستر تعادل یافته را فقط با کمی کم عمق شدن یا فرسایش تشکیل دهند، بنابراین این گونه تغیی

 کاهش اتالف زمین در دلتای رودخانه میسیسیپی محسوب می شوند.

 

 انتقال رسوب، فرسایش و رسوب گذاریرودخانه آبرفتی، تغییرات بستر،  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1
 

تمان کنترل سیالب قدیمی رودخانه تعریف می شود که تقریبا پایین ترین نقطه رودخانه میسیسیپی در اینجا بخشی از رودخانه در جریان رو به پایین ساخ

 035کیلومتر در باال دست مجرای خروجی در خلیج مکزیک قرار دارد. پایین ترین نقطه رودخانه میسیسپی برخالف شیب کمش در فاصله تقریبا  155

رودخانه در پایین دست این تغییر به شکلی ناپیوسته فقط پوشیده  [1]کیلومتری باال دست مجرا خروجی، تغییر بستر از آبرفتی به سنگی را نشان می دهد.

از ماسه هایی جدید با انتقال فعال است؛ در غیر این صورت دارای یک بستر سنگی است که در معرض یک چینه به شدت تقویت شده چهار ساله 

سبتا باریک آبرفت به عمق جریان و طرح کانال)مانند شعاع انحنا( بستگی رودخانه ای دلتایی می باشد که در زیر کانال جدید قرار دارد. توزیع پوشش ن

کیلومتری باال دست مجرای خروجی، ته نشینی  05در حدود [2]متغیر است. % 05تا  % 35دارد و شکاف بستر رودخانه پوشیده از آبرفت معموال بین 

ت آبرفتی بستر کانال می گردد. این ناحیه شبیه به ناحیه ای با تغییر بستر رسوبات حاصل از کاهش سرعت فضایی جریان منجر به تکمیل پوشش رسوبا

و تغییر است: سنگی به بستر آبرفتی است که به دلتای پای پرنده امروزی در خلیج مکزیک می رسد. بنابراین، پایین ترین نقطه رودخانه میسیسیپی دارای د

 (.5نه و تغییر بستر سنگی به بستر آبرفتی در پایین دست رودخانه )شکل تغییر بستر آبرفتی به بستر سنگی در باال دست رودخا

( فقط در زمان اخیر وجود کانال های بستر سنگی 104-10-5با توجه به بهترین اطالعات ما، در رودخانه های نواحی پست و شیب کم )شیب تقریبی 

سنگی داشته اند و هیچ تحقیقی در زمینه دینامیک تغییرات بین حوزه های آبرفتی شناسایی شده اند و فقط تعداد کمی سعی در تعیین میزان شکاف بستر 

دریافتند که شکاف پوشش آبرفتی منطقه ای کانال های  و حوزه های بستر سنگی در معرض موقعیت انجام نشده است. برای مثال، شاو و همکارانش

متغیر است، و یک مدل شکافی برای آن به  1/5تا  5لتا رودخانه میسیسیپی ــ بین ــ یک دلتای فرعی از د Wax Lakeانشعابی اصلی دلتای وکس لیک 

مطالعات خود، تکامل زمانی یک تغییر بستر سنگی به  0به عالوه، شاو و موریگ  در شکل  [4]و[3]کار بردند تا میزان فرسایش کانال را برآورد کنند.

 [5]را ثبت نمودند. 0550تا فوریه  0555جوالی  بستر آبرفتی در گذرگاه گادوال در دلتای وکس لیک از
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 موقعیت قرار گیری رودخانه -1شکل 

 

ه شده به عنوان یک مثال دیگر، رودخانه گوتا )سوئد( به عنوان یک کانال بستر سنگی با شیب کم در نزدیکی خروجی دریایی آن شناخت 

ان یک بستر سنگی فعال رفتار می کنند که کانال در این بستر شکاف برمی دارد. ، جایی که رسوبات نوعی خاک رس در الیه های زیرین به عنواست

 کانال دارای یک سطح مقطع باریک و عمیق است و در بخش های آبرفتی دارای ریگ های روان می باشند که به طور فعال در حرکت هستند. هرچند،

و از این رو هیچ تغییر بستری از آبرفتی به سنگی یا از سنگی به آبرفتی بین سرآب  رودخانه گوتا رودخانه ای است که در کل طول آن بستر سنگی دارد

 .[6]وجود نداردها و مجرای خروجی اقیانوس 
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 مدل هندسی رودخانه -2شکل 

تصور می اطالعات کمی درباره دینامیک تغییر بستر آبرفتی به سنگی یا بستر سنگی به آبرفتی در رودخانه های با شیب کم موجود است.  

 شود که این تغییرات موقتی باشند، بخصوص در رودخانه های بزرگی مانند رودخانه میسیسیپی که تغذیه قابل توجه رسوبات آبرفتی در باالدست

یاس زمانی رودخانه افزایش تغییر فعال مورفودینامیکی را در پی دارد. هرچند، اندازه گیری میزان تکامل فضایی این تغییرات مشکل است چرا که مق

 [7]پیشرفت نسبتا طوالنی است )دهه ها تا قرن ها( و هیچ گونه اطالعات مشاهداتی سیستماتیکی برای تحلیل در دسترس نیست. 

ت می در مورد رودخانه میسیسیپی، با توجه به طراحی تغییرات مهندسی شده که به ساخت زمین دلتایی جدید برای حفاظت از جامعه انسانی و زیرساخ

 مد، وجود یک تغییر بستر سنگی به آبرفتی و آبرفتی به سنگی دارای پیامدهای جدی است. تغییرات مهندسی شده زمین سازی پروژه های بازسازیانجا

ین یک زمدلتا هستند که برای استخراج آب و رسوبات از کانال اصلی رودخانه و انتقال آن ها به نواحی فرو رفته در آب طراحی می شود که در آن جا 

پیش بینی پاسخ رودخانه میسیسیپی به تغییرات مهندسی برای ارزیابی امکان پذیری پروژه در  [8]مسطح دلتایی تحت شرایط شبه طبیعی شکل می گیرد.

ست، اگر مهندسی مقیاس های زمانی، مثال از چندین دهه تا چند قرن، حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، یک مدل عددی برای پیش بینی مورد نیاز ا

ست که موجی حرکتی از نشست رسوبات در باال دست تشکیل شود، یا اگر یک پروژه تغییر منجر به موجی حرکتی از رسوبات ته نشین شده در پایین د

یک گردد، و اگر این موج های رسوبی تهدیدی برای زیرساخت های موجود، جهت یابی و کنترل سیالب محسوب شود. انجام چنین مدل عددی برای 

بستر سنگی رودخانه کامال آبرفتی بی اهمیت نیست و حتی انجام آن در مورد رودخانه میسیسیپی به دلیل کمبود اطالعات درباره مورفودینامیک تغییرات 

 به آبرفتی و بستر آبرفتی به سنگی مشکل تر می شود.

نشان دادند که در طول سیالب ها، سرعت جریان مکاران او و لم و هدر کانال پایین ترین نقطه رودخانه میسیسیپی، نیترور و همکارانش  

کیلومتر پایین تر از کانال رودخانه جلوی مجرای خروجی  555(، در نتیجه در M2متوسط سطح مقطعی می تواند در مسیر جریان افزایش یابد )پروفیل 

از یک مدل جریان مشابه استفاده نمودند تا ثبت  تاوه و همکارانشالوه، کاناتانانبه ع [7] و[9] خلیج مکزیک، نوعی فرسایش آبرفتی ایجاد می کند.

( و ته نشینی رسوبات داخل M1کنند که در طول دبی آب کم و متوسط سرعت، جریان متوسط سطح مقطعی در مسیر جریان کاهش می باید )پروفیل 

ن مدل ها مقیاس زمانی دهه تا صده و نیز مقیاس فضایی گسترده )ده ها کیلومتر پایین تر از رودخانه در پی دارد. هرچند، ای 155-355کانال را در طول 

نقطه  تا صدها کیلومتر( را شامل نمی شوند، در حال حاضر دینامیک های هردو تغییر بستر آبرفتی به سنگی و بستر سنگی به آبرفتی در پایین ترین

 [10]رودخانه میسیسیپی مشخص هستند.

بعدی برای تکامل دراز مدت یک رودخانه ترکیبی از بستر سنگی و آبرفتی با شیب کم ارائه می دهیم که  ما در این مطالعه، یک مدل تک 

ک مدل عمومی می تواند تکامل فضایی زمانی هردو تغییر بستر آبرفتی به سنگی و بستر سنگی به آبرفتی را در دست بگیرد. ما در ابتدا آن را به عنوان ی

ای عمومی این گونه رودخانه ها اجرا می کنیم. اثبات می کنیم که در رودخانه های با شیب کم، تغییرات می تواند حالت برای مطالعه مورفودینامیک ه

 تعادل بستر متحرک را مشخص نماید.
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 مواد و روش ها .2

 . فرموالسیون مدل1. 2  

 زیرا نیستند کافی کم شیب با های رودخانه در آبرفتی به گیسن بستر و سنگی به آبرفتی بستر تغییرات توصیف برای متحرک مرز های مدل هرچند،

 ژانگ فرموالسیون از مشکل، این بر غلبه برای ما. دهند می نشان بستر تغییرات این در را ناگهانی نه و تدریجی تغییر یک رسوب انتقال فرآیندهای

 می ترکیب  پراکاش و ولر جمله از پژوهشگرانی مطالعات از متحرک جامد به مایع فاز تغییرات برای "خمیری الیه" فرموالسیون با که کنیم می استفاده

 پیگیری آشکارا دهنده تکان شرایط عنوان تحت نیست الزم و شود نمی گرفته کار به محاسبه مسیر در متحرکی مرز هیچ فرموالسیونی چنین در. شود

 .شوند

 برابر مواد موجودی میزان با بستر مواد انتقال میزان که نمود تضعیف را گیسن بستر شکاف قبلی های مدل از بسیاری فرضیه  ژانگ خصوصا 

 فرموالسیون با آبرفتی رسوبات مسیریابی فرموالسیون یک ترکیب با  خالص آبرفت و سنگی بستر حوزه دو هر مورفودینامیک ژانگ مدل در. است

 تغییرات دوباره که حالی در دهد، می شرح را سنگی بستر حوزه در آبرفت انتقال انمیز تدریجی تغییر روش این. گیرد می قرار نظر مد دیتریچ و اسکالر

 سنگی بستر معرض در مناطق و آبرفتی رسوبات پوشش مناطق بین تغییراتی شامل طبیعی طور به تا آورد می وجود به را کانال بستر تکامل زمانی فضایی

 .شود
 

 . فرضیات و تقریب ها2. 2

. هستند رسوبات جرم پایستگی برای ای معادله و باز کانال جریان سطحی آب تکانه و جرم پایستگی بعدی تک معادالت دل،م بر حاکم معادالت

 جای هر در را مقیاسی-میدانی کاربردهای امکان و هستند دیگر های سیستم به انتقال قابل که شوند می طراحی ای گونه به عمومی مدل فرموالسیون

 و اعتبار هدف با فرضیات این است ممکن اما شوند، می معرفی رودخانه عمومی حوزه کردن ساده برای پایه فرضیات مثال، برای .کنند می فراهم دیگر

 .گردند تضعیف میدانی تایید

 

 . هندسه مدل3. 2

تر کانال به یک ناحیه بستر سنگی نشان داده می شوند. بس 0هندسه طولی ساده شده حوزه رودخانه مدلسازی شده با پارامترهای مناسب معین در شکل 

در باالی سطح مبنا نشان داده می شود  bŋباالترین قسمت ناحیه بستر سنگی با ارتفاع  0پایین تر و یک ناحیه بستر آبرفتی باالتر تقسیم می شوند. در شکل 

ایین کانال را نشان می دهد. بستر کانال به عنوان مختصات پ xاست و  bS =فرض می گردد که  bSو شیب بستر سنگی ثابت و برابر با 

، بدین گونه  ,Sنشان داده می شود، در جایی که تعریف شیب کانال  ŋ,باالترین قسمت ناحیه آبرفتی تعریف می شود و ارتفاع آن در باالی سطح مبنا با 

ی حداقل ضخامت پوشش آبرفتی برای آبرفت کامل بستر کانال را در باالی سطح بستر سنگ acL. خط چین خاکستری در فاصله   =Sاست: 

حداقل ارتفاع بستر کانال را برای آبرفت کامل نشان  ac+ Lbŋنشان می دهد و با ارتفاع ماکرو سختی در مطالعات ژانگ قابل مقایسه است، برای مثال 

پوشش آبرفتی جایگزین می کنیم، زیرا امکان برآورد این پارامتر با استفاده از می دهد. هرچند در اینجا، ما ارتفاع ماکرو سختی را برای حداقل ضخامت 

bŋ  +باشد حوزه ای آبرفتی و زمانی که  ac+ L bŋ < ŋداده های میدانی از رودخانه های با شیب کم وجود دارد. ما حوزه اقدامات خود را زمانی که 

acL > ŋ  .بنابراین، در شرایطی که باشد حوزه ای با بستر سنگری تعریف می کنیمŋ  ازac+ L bŋ  می گذرد یک تغییر بستر آبرفتی به سنگی )جایی که

ŋ  از ارتفاع باال به زیرac+ L bŋ  افت پیدا می کند( یا یک تغییر بستر سنگی به آبرفتی )جایی کهŋ  از ارتفاع پایین به باالیac+ L bŋ  )افزایش می یابد

 مشخص می شود. Hباقی می ماند و عمق آب با  آب در ارتفاع در باالی سطح مبنا را نشان می دهد. به عالوه، سطح 

 

 . معادالت جریان4. 2

 معادالت حاکم بر جریان، معادالت موازنه جرم و تکانه آب سطحی هستند.

 

          1 
 

      2 
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ا تقریب نیمه ثابت ( ب0( و )5شتاب گرانش است. معادالت ) gو ضریب اصطکاک ثابت بدون بعد،  fCنشان دهنده سرعت جریان میانگین،  Uدر اینجا 

 ( پایستگی جرم آب این فرم را به خود می گیرد:5با کاهش وابستگی زمانی در معادله ). ساده می شوند

q= UH           3 
(، معادله 0ا کاهش وابستگی زمانی در معادله )دبی جریان است. ب Qو  q= Q/Bنشان دهنده میزان جریان حجمی در هر واحد عرض کانال،  qدر اینجا 

 :موازنه تکانه به این صورت در می آید

        4 

         
2برابر  fSو شیب اصطکاک  2U(gH)/برابر با  2Frبا توجه به این که مربع عدد فرود 

rFfC ( بدین شکل بازنویسی می شود0است، معادله ): 

          5 
 ( بدین شکل تعریف می شود:1کل است که در معادله )انرژی خاص  Eدر اینجا 

         6 
 

 . معادالت مواد بستر5. 2
 سرعت زمان تغییر ارتفاع بستر کانال برای کانال های ترکیبی بستر سنگی و آبرفتی با معادله پایستگی مواد بستر کانال محاسبه می شود.

      7 
شکاف منطقه ای بستر  cpبار حجمی مواد بستر در شرایط ظرفیت )وقتی که بستر کامال آبرفتی است(،  bmcQتخلخل کلی ته نشین آبرفتی،  pλدر اینجا 

( تا معادله استاندارد اکسنر )با 0باشد بستر کانال کامال آبرفتی است و معادله ) 1cp =میزان نشست را نشان می دهند. زمانی که  σپوشیده از آبرفت و 

 وجود نشست( ساده می شود.

 به شکل زیر محاسبه می شود: بستر( با رابطه انگلوند و هانسن ظرفیت بار حجمی مواد بستر برای بار کامل )یعنی بار معلق به اضافه بار

        8 
می  1/0و  51/5پارامترهای مدل هستند که به ترتیب برابر با  nو  EH αبرای کوارتز( است،  11/5 ~وزن مخصوص مواد غوطه ور بستر ) Rدر اینجا 

 :ن بعد که بدین شکل تعریف می گرددعدد شیلدز است، یعنی تنش برشی بستر بدو باشند و 

         1 

τ نشان دهنده تنش برشی بستر وρ .نشان دهنده چگالی آب است 

 

 . تعادل بستر در محل انتقال از بستر رسوبی به بستر سنگی6. 2
ی یک حوزه عمومی به منظور بحث درباره شرایطی که عامل ایجاد تغییر بستر آبرفتی به سنگی و بستر سنگی به آبرفتی ما در این بخش محاسباتی را برا

ل عددی در رودخانه های با شیب کم و بررسی ثبات این تغییرات یا بررسی ویژگی های موقتی پروفیل های طولی رودخانه ارائه می دهیم. در اینجا مد

برای یک رودخانه بستر ماسه ای ساده شده با شیب کم جهت مطالعه تعادل بستر متحرک در تغییرات بستر آبرفتی به سنگی و  شاین بخ ارائه شده در

ییر سطح پایه بستر سنگی به آبرفتی مانند تغییرات بستر پایین ترین نقطه رودخانه میسیسیپی برای بررسی سطح پایه ثابت به کار برده می شود. اثرات تغ

. پارامترهای مدل ر سنگی به آبرفتی در بخش قبلی این مقاله مورد بحث قرار می گرفتروی مورفودینامیک تغییرات بستر آبرفتی به سنگی و بست نسبی بر
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شده رودخانه ده که در اجراهای عددی به کار می روند، با اینکه قابلیت کاربرد در بیشتر رودخانه های با شیب کم را دارند، نماینده پایین ترین نقطه سا

 به محدود کردن مدل کمک می کند.میسیسیپی هستند زیرا داده های فراوانی وجود دارد که 

کیلومتر تعیین می کنیم که به شدت شبیه به حوزه رودخانه میسیسیپی است که از ساختمان کنترل  155به این ترتیب ما دامنه مدل را به طول  

 (.5مه دارد )شکل سیالب قدیمی رودخانه تا خلیج مکزیک ادا

 

 نتایج و بحث .3
سنگی با شیب کم بدست آمده و در یک مدل یک بعدی انجام شد.این فرمول -یک فرمول بندی ریاضی برای مدل کردن رودخانه های با بستر رسوبی 

تقال کف رسوبی به سنگی را پیدا کند سنگی را بیان کند و تغییرات تدریجی بلند مدت ان-بندی قادر است مورفودینامیک رودخانه های با بستر رسوبی

کیلومتر در باالدست مصب رودخانه اعمال شد،برای اینکه بررسی کنیم  155.در ابتدا یک روش عمومی از مدل روی ناحیه ای از رودخانه به طول 

د.این مدل مشخص می کند که انتقال چطور تعادل کف متحرک با رودخانه های با شیب کم با تغذیه بار مواد کف و هندسه بستر سنگی تغییر می کن

 کف رسوبی به سنگی می تواند با خصوصیات رودخانه های با بستر شنی با شیب کم پایدار باشد. نتایج اصلی به صورت زیر خالصه می شوند:

ادل کف .ریخت شناسی کانال با بستر سنگی می تواند تعادل کف متحرک رودخانه های با شیب کم را مشخص کند.خصوصیات تع5  

ر متحرک به شیب ناحیه رسوبی و ارتفاع بستر سنگی نسبت به سطح مبنای سطح آب بستگی دارد. وقتی که بستر سنگی به اندازه کافی عمیق باشد د

 Sابت فرآیندهای انتقال رسوب تاثیری ندارد، بنابراین تعادل کف متحرک مستقل از کف سنگی است. تحت این شرایط کانال به طور کامل با شیب ث

رسوب گذاری شده و شرایط جریان نرمال می باشد. حال اگر عمق کف سنگی زیاد نباشد سطح کف سنگی می تواند در فرایند انتقال رسوب موثر 

 باشد. در این شرایط دو حالت متفاوت زیر باید بررسی شوند: 

در پایین دست مشخص کرده و پوشش  M2ت آب باشد، تعادل کف متحرک تقریبا ناحیه سنگی را با یک منحنی برگش b S>Sاگر    

رسوبی در جهت جریان کاهش می یابد. یک انتقال کف رسوبی به سنگی باید رخ دهد. در این مورد جریان ماندگار و یکنواخت در ناحیه رسوبی 

 ، تعادل ناحیه رسوبی را مشخص می کند.M2توسعه یافته و منحنی برگشت آب 

مشخص کرده و پوشش  M1متحرک تقریبا ریخت شناسی کف سنگی را با یک منحنی برگشت آب باشد، تعادل کف  b S<Sاگر   

رسوبی در جهت جریان افزایش می یابد. یک انتقال کف سنگی به رسوبی با یک جریان نرمال در ناحیه رسوبی در پایین دست و منحنی برگشت آب 

M1 .در ناحیه سنگی در باالدست باید شکل گیرد 

می تواند به طور معقول انتقال کف رسوبی به سنگی مشاهده شده در باالدست وانتقال کف سنگی به رسوبی مشاهده شده در  . این مدل0  

ددی پایین دست و الگوی تغییرات ناحیه رسوبی را نسبت به زمان مشخص کند.مقایسه بین منحنی های اندازه گیری شده و منحنی های نرخ تغییرات ع

انه های رسوبی و رودخانه های با بستر سنگی و رسوبی که ظرفیت انتقال رسوب را در جریان های قوی و ضعیف بیان می رسوبات معلق در رودخ

 کند،صحت مدل را نشان می دهد.

 

 گیرینتیجه .4

در  S=-/x       شیب پروفیل طولی یک رودخانه طرحی از ارتفاع بستر در برابر فاصله ی پایین دست کانال است. پروفیل طولی یک رودخانه، اگر

مسیر جریان کاهش یابد مقعر )فرورفتگی( است. در غیر این صورت محدب )برجستگی( خواهد بود. آبرفت گذاری محدوده ها، اغلب پروفیل های 

ردد. بار کاهش یافته مقعر موقتی و ناپایداری نشان می دهد. این به این علت است که ترسیب رسوب باعث کاهش بار رسوب در مسیر پایین دست می گ

و بنابراین مطابق با فرمول های جریان نرمال شیب نیز کاهش می یابد. پروفیل طولی موقت مقعر است  *می تواند عاملی باشد برای کاهش عدد شیلدز 

  زیرا رودخانه در حال آبرفت گذاری به سمت یک تعادل بستر جدید با شیب باالتر می باشد.
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