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 پیشگفتار
بینـی   پـیش  و رودخانـه  حـاکم بـر   قواعـد  شناخت مستلزم ها رودخانه در فعالیت هرگونه انجام

 شـناخت شـود.   جلـوگیري  طهمربو بار زیان پیامدهاي از تا است آن به نسبت رودخانه العمل عکس

 دشـوار  معمـوالً ی واقعـ  اسیـ مق دری کیدرولیهي پارامترهاي ریگ اندازه باي ا رودخانه ندیفرآ کی

 رایـ ز باشـد  یمـ  مشـکل  و دهیچیپ کامالً امري نیز رسوب انتقال مدلسازياز سوي دیگر . باشد یم

 و بـوده  تیـ قطع عـدم  داراياً اساسـ  رود یمـ  کـار  به بستر راتییتغ ینیب شیپ جهت که یاطالعات

 رهايیمتغ از یعیوس دامنه به نسبت ديیشد تیحساس و بوده یتجرب زین رفته کار به هاي تئوري

 و یشـگاه یآزما زاتیـ تجه بـه  مربـوط ي هـا  نـه یهز بـودن  بـاال  .دهنـد  یمـ  نشان خود از یکیزیف

ي هـا  روش از اسـتفاده  کـه  اسـت ی لیدال جمله از ،يریگ اندازهي ها دستگاه از استفاده تیمحدود

و عـددي   یاضـ یري مدلسـاز ساخته و باعث سوق یافتن متخصصان به سمت  محدود را یکیزیف

 و رسوب داخل مجاري آبی شده است. جریان يساز هیشبي برا

 بعـدي توسـط مـدل معـروف     راهنماي طراحـی حاضـر مدلسـازي هیـدرولیک جریـان یـک      

HEC-RAS  هـاي  در نزدیکـی سـازه   هـاي جـاري و همچنـین    هـا و آبراهـه   را در مسیر رودخانـه 

مختلف طراحی کانال پایـدار و   هاي کند. عالوه بر آن، روش هیدرولیکی پل و کالورت بررسی می

 هـاي  محاسبات ظرفیت انتقال رسوب داخل مجاري آبی بیـان گردیـده اسـت. همچنـین بخـش     

 افزار (شامل تحلیـل انتقـال رسـوب و ارزیـابی اثـر رسـوب) بـراي        کاربردي مدلسازي رسوب نرم

سهولت دسترسی، بصـورت گـام بـه گـام معرفـی گردیـده و نکـات راهبـردي بـراي مدلسـازي           

رسوبی تشریح گردیده است. این کتاب شامل چهار پیوست کاربردي براي مدلسـازي   هاي جریان

هـاي رسـوبی براسـاس     ها و جریـان  باشد که در آنها، مبانی مدلسازي پل جریان و رسوب نیز می

تشریح گردیده است کـه متخصصـان بتواننـد بـا آشـنایی       HEC-RASهاي موجود در مدل  روش

هاي مختلف، نسبت به انتخاب آنهـا اقـدام نماینـد. یکـی از نکـات       کامل از تئوري حاکم بر روش

مهم، ارائه دستورالعمل کاربردي براي استخراج پارامترهاي هندسی مدل بـا اسـتفاده از الحاقیـه    

HEC-GeoRAS افزار  و نرمArcGIS باشد تا مهندسان بتوانند براحتـی بـا اسـتفاده از محـیط      می

پرکاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی به مدلسازي جریان و رسـوب اقـدام نمـوده و نتـایج را بـا      

بـراي   GRADISTATهاي آن مشاهده و تفسیر نمایند. در انتهـا نیـز مـاکروي کـاربردي      قابلیت
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خـاك و رسـوب معرفـی شـده و نحـوه      اي مختلف ه هاي اندازه ذرات نمونه تجزیه و تحلیل آماره

 استفاده از آن بیان گردیده است. 

آبـی   هاي در وهلۀ اول این راهنما براي استفادة مهندسین عمران و آب در محل اجراي پروژه

تواند مورد استفاده محققین در زمینـه مهندسـی هیـدرولیک     ها بوده لیکن می در مسیر رودخانه

به جـوان بـودن و وابسـتگی بسـیار شـدید علـم مهندسـی رودخانـه بـه           نیز قرار گیرد. با توجه

هاي مختلف علوم مهندسی شامل هیدرولیک، ژئوتکنیـک، منـابع آب و محـیط زیسـت و      شاخه

هاي موجود در زمینه وضـعیت انتقـال رسـوب در مجـاري آبـی طبیعـی،        همچنین عدم قطعیت

هـاي مهندسـی رودخانـه     طـرح  اجـراي دسـت محـل    نییمشکالت جدي در باالدست و پاعموماً 

هـاي مختلـف    بروز مشکالت در پـروژه آنچه که مسلم است یکی از عوامل اصلی . شود میپدیدار 

توجه به پدیده مهم انتقال رسوب بـوده و بعضـاً مهندسـان بـه بررسـی      عدم  مهندسی رودخانه،

 نمایند.   وضعیت هیدرولیکی جریان اکتفا می

اطالعات مفیدي را در زمینه مدلسازي جریان و رسـوب در   امیدواریم با انتشار این کتاب که

گذارد، گام کوچکی در جهت توسعه و پیشبرد اهـداف   مجاري آبی در اختیار مهندسان طراح می

 صنعت آب کشور برداشته شود.  

نماید در صـورت برخـورد بـه نـواقص، خطاهـا و       در انتها از خوانندگان محترم درخواست می

تـري در اختیـار    هاي بعدي کتاب کامـل  ینجانبان را مطلع نمایند تا در چاپاشتباهات احتمالی، ا

 مندان قرار گیرد.   عالقه
 

 امیر صمدي                                                 اصغر عزیزیان                    

 (ره)المللی امام خمینی  گاه بینعضو هیئت علمی دانش            هاي آبی دانشگاه تهران کاندیداي دکتري سازه

 مرضیه آغاز

هاي آبی دانشگاه تهران آموخته کارشناسی ارشد سازه دانش



 

 

 فصل اول

 مقدمه

 تاریخچه علم رسوب 1-1

اي به حدود چهار هزار سال پـیش از مـیالد    ها در دانش رسوبات رودخانه رسد نخستین پیشرفت به نظر می

ـاي     زمان تمدن ه همگردد. البت مسیح و به کشور چین برمی ـا کاره هاي دیگري چون مصریان و بابلیان نیـز ب

اند. دوران جدید پیشرفت هیدرولیک  اند، بنحوي به توسعه علم هیدرولیک کمک کرده داده آبی که انجام می

گردد که مشاهدات علمی خود را در کتابی  برمی 1رودخانه به اواسط قرن پانزدهم و توسط لئوناردو داوینچی

شـر کـرد. وي   تمن "2بخاطر بسپار وقتی بحث درباره آب است، ابتدا بیان تجربه سـپس دلیـل  " نوانتحت ع

در زمینـه   نیـز  اولین کسی بود که اصول مدلسازي هیدرولیکی را آموزش داد. دانشـمندان متعـدد دیگـري   

، 6، هوك5، ماریوتی4، توریچلی3توان به کاستلی اند که از آن جمله می اي مطالعه کرده انتقال رسوبات رودخانه

او را پدر علم  11که فریمن 10اشاره کرد. البته نباید نام دومینو گولیلمینی 9و نیوتن 8، پاسکال7، دکارت6هوك

ـان فیزیکـی     "ی تحت عنوان کتابي وعلم مهندسی رودخانه نامیده، فراموش کرد.   -طبیعـت رودخانـه، پیم

ـاحلی و   ابتکارات وي، احداث دیوارهاز  کرده است. منتشر در بولونیا ایتالیا 1697 سال در  "12ریاضی هاي س

 ).1992، 13؛ سایمونز و سنتورك1390هاي ایتالیا بوده است (شفاعی بجستان،  اپی در بعضی از رودخانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) 
٢. “Remember When Discussing about Water to Adduce First Experience and then Reason” 
٣. Castelli (1577 – 1644) 
۴. Torricelli (1608 – 1647) 
۵. Mariotte (1620 – 1684) 
۶. Hooke (1635 – 1703) 
٧. Descartes (1596 – 1650) 
٨. Pascal (1623 – 1662) 
٩. Newton (1642 – 1727) 
١٠. Domenico Guglielmini (1655 – 1710) 
١١. Freeman (1855 – 1932) 
١٢. “Della Natura De' Fiumi, Trattato Fisico-Matematico” 
١٣. Simons and Sentürk 
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 هـاي اول و دوم کتـاب خـود بـا عنـوان      در ویـرایش  1، فریـزي 1767و  1762 هـاي  در سال

، مسـائلی  "2آنها آبراهه ها و جریان متنظی روش با هاي سیالبی جریان ها و رودخانهاي در  رساله"

ها و انتقال مواد رسوبی توسط جریان آب را توضیح داد و اولین مطالعات  از قبیل اصالح رودخانه

کتـاب   1786دانشمند فرانسوي در سـال   3آزمایشگاهی در این زمینه را به انجام رساند. دوبوات

شـر کـرد. وي در جلـد دوم کتـاب،     منت "4اصول علم هیدرولیک"دو جلدي خود را تحت عنوان 

هـاي   نتایج آزمایشگاهی در خصوص حداقل سرعت جریان الزم براي انتقال ذرات رسوب با اندازه

 ).1995، 5؛ گارد1992(سایمونز و سنتورك،   مختلف را منتشر نمود

دانشمند فرانسوي دیگري بود که در پیشرفت علم هیـدرولیک نقشـی مـوثر داشـت.      6شزي

گیرد. از دانشمندان دیگـري کـه    هاي یکنواخت هنوز مورد استفاده قرار می ي جریانرابطه او برا

انـد،   به پیشرفت دانش هیدرولیک و انتقال مواد رسوبی کمک کـرده  19و اوایل قرن  18در قرن 

 14و بوزینسـک  13، رینولدز12، بازن11، استوکس10، مانینگ9، فرود8، سنت ـ ونان 7توان به ناویر می

دانشمندي است که تئـوري کششـی را کـه     15مینه خاص انتقال رسوبات، دوبوياشاره کرد. در ز

بوجـود   ،بصورت گسترده مورد قبول قرار گرفته و در مطالعات حرکت بستر کـاربرد زیـادي دارد  

ها را مطرح کـرد و روابطـی جهـت     اولین کسی بود که اصول پایداري کانال 16آورده است. کندي

گـذاري ارائـه کـرد. در پـنج دهـه       داشته باشند و نـه رسـوب   فرسایش نه هایی که طراحی کانال

 1936در سـال   17اي کرده است. شیلدز گذشته، علم هیدرولیک انتقال رسوب پیشرفت گسترده

شـروع  بـه عبـارتی آسـتانه    نخستین فردي بود که بطور سیستماتیک حرکـت نخسـتین ذره یـا    

با تکمیل و ارائه رابطـه   1950سال  در 18حرکت ذرات رسوبی را مورد مطالعه قرار داد. اینشتین

ی، گـامی جدیـد در پیشـبرد تکنولـوژي انتقـال مـواد رسـوبی        بخود براي برآورد میزان بار رسو

اند که ذکر اسامی آنهـا بعلـت محـدودیت     برداشت. افراد دیگري نیز در این زمینه فعالیت داشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Frisi (1728 – 1784)  
٢. “A Treatise on Rivers and Torrents with the Method of Regulating Their Courses and Channels” 
٣. Du Buat (1734 – 1809) 
۴. “Principes d’Hydraulique” 
۵. Garde 
۶. Chez’y (1718 – 1798) 
٧. Navier (1785 – 1836) 
٨. Saint – Venant (1797 – 1886) 
٩. Froude (1810 – 1879) 
١٠. Manning (1816 – 1897) 
١١. Stokes (1819 – 1903) 
١٢. Bazin (1829 – 1917) 
١٣. Reynolds (1842 – 1912) 
١۴. Boussinesq (1842 – 1929) 
١۵. du Boys (1847 – 1924) 
١۶. Kennedy (1851 – 1920) 
١٧. Shields (1908 – 1974) 
١٨. Einstein (1904 – 1973) 
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توسـط  معتبر دو کتاب  ،خصوص تاریخچه علم هیدرولیککتاب، در این جا غیر ممکن است. در 

) منتشر شده که بطور کامل تاریخچه علـم هیـدرولیک و   1995) و گارد (1957( 1راس و اینس

 هیدرولیک رودخانه را بررسی نموده است. 

 هیدرولیک انتقال رسوب  1-2

اي یا به اختصار هیدرولیک رسوب بر پایـه علـومی چـون     هیدرولیک انتقال رسوبات رودخانه

 شناسی استوار است. اي و رسوب  ت، هیدرولیک، هیدرولیک رودخانهمکانیک سیاال

نشینی مـواد رسـوبی در علـم مهندسـی هیـدرولیک داراي       فرآیندهاي فرسایش، انتقال و ته

هـا بسـیار زیـاد     باشند زیرا عوامـل موجـود در بوجـود آوردن ایـن فعالیـت      پیچیدگی خاصی می

هـاي بـاران و یـا توسـط نیروهـاي       ضربه قطرهباشند. در فرآیند فرسایش، ذرات خاك توسط  می

شـوند سـپس ذرات جـدا شـده در آسـتانه       بوجود آمده در اثر حرکت آب، از بستر خود جدا می

گیرند و در صورتی که نیروهاي وارد شده توسـط آب بیشـتر از نیروهـاي مقـاوم      حرکت قرار می

ه حرکـت ذرات و میـزان   شـود. شـرایط شـروع آسـتان     باشند، ذره همراه با جریان آب منتقل می

به خصوصـیات   انتقال آنها به خصوصیت مواد رسوبی مثل اندازه، شکل و چگالی ذره و همچنین

عمق و نیز به خصوصیات شکل رودخانه نظیر شـعاع هیـدرولیکی، شـیب و     نظیر سرعت، جریان

کـاهش  غیره بستگی دارد. چنانچه در مسیر انتقال به هر دلیلی نیروهاي وارد شده از طـرف آب  

 .شوند مینشین  یابد، ذرات رسوبی ته

ور  ب غوطـه آشوند، یـا ایـن مـواد درون جریـان      اي به دو صورت منتقل می رسوبات رودخانه

شـود و میـزان    باشند که به آنها مواد رسوبی معلق گفته می هستند و همراه با آب در حرکت می

نامند. از  بار معلق می  ،کند بور میمواد رسوبی معلق را که در واحد زمان از یک مقطع رودخانه ع

هاي بستر ممکن است که به یکی از صور لغزش، غلتیدن و پـرش   طرفی مواد رسوبی در نزدیکی

گویند. نوع حرکت به صورت بار معلق و بار بستر بستگی به  حرکت نماید که به آنها بار بستر می

ذرات رسوب فرسایش یافتـه   خصوصیت مواد رسوبی، شرایط جریان و خصوصیات رودخانه دارد.

نشـین شـوند.    هـاي طـوالنی تـه    ممکن است پس از فاصله کوتـاهی و یـا پـس از طـی مسـافت     

گیرد که از عوامل بوجود آورنده فرسـایش و شـروع حرکـت     گذاري ذرات زمانی شدت می رسوب

توانـد بوجـود آورد    گـذاري مـواد مـی    ذرات کاسته شود. یکی از مهمترین مشکالتی کـه رسـوب  

 باشد. گذاري در مخازن پشت سدها و در نتیجه کاستن از ظرفیت ذخیره مخزن می برسو

 مدلسازي رودخانه 1-3

انجام مطالعات و تحقیقات مختلف مهندسی هیدرولیک و هیدرولیک رسوب به طور معمـول  

باشـد. بنـابراین    ها و محاسبات فراوانی است که مستلزم دقت و توجه زیـاد مـی   داراي پیچیدگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Rouse & Ince 
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هاي هیدرولیکی از نحوه عملکرد آنها اطالعـاتی   است قبل از اقدام به طراحی و اجراي پروژهالزم 

هاي پیچیده هیـدرولیکی الزم اسـت از تکنیـک     بینی پدیده به دست آورده شود. به منظور پیش

دو روش وجـود دارد: یکـی    استفاده شود که براي انجام این امـر عمـدتاً   مدلسازيسازي یا  شبیه

هاي ریاضی اطالعات موردنظر از طریـق محاسـبات    ی و دیگري مدل فیزیکی. در مدلمدل ریاض

تعیـین  گیـري   بـا انـدازه  هـاي مربوطـه     دادههـاي فیزیکـی    که در مـدل  آیند در حالی بدست می

هاي  هاي عددي، مدل و توسعه هرچه بیشتر روش ها رایانه روز افزون. امروزه با پیشرفت شوند می

ریـزي و نظـارت راهبـردي ریاسـت      (معاونـت برنامـه   انـد  لعاده وسیعی یافتـه ا ریاضی کاربرد فوق

 .)a1391جمهوري، 

گر خصوصـیات   هاي ریاضی سیستم رودخانه توسط یکسري معادالت ریاضی که بیان در مدل

هـاي تحلیلـی یـا عـددي حـل       باشند، معرفی شده و سپس این معادالت به روش آن سیستم می

از شـناخت قـوانین    اضی براي بیان یـک پدیـده خـاص عبارتسـت    توسعه یک مدل ری گردند. می

اي از روابط ریاضی (این روابط ممکـن اسـت بـه طریـق      حاکم بر آن و بیان آن در قالب مجموعه

اي که بتـوان   به دست آیند) و سپس دادن شکل خاصی به این روابط به گونه وريئتجربی و یا ت

بینی نمود. یک مـدل   دهد، پیش که در طبیعت رخ میرفتار واقعی پدیده را  ،ترین مدت در کوتاه

اي عینـی طـی    ه ریاضی ممکن است سیر تکاملی خود را در صحنه عمل و به کـارگیري در پـروژ  

 کند.

 ضرورت مدلسازي 1-3-1

هـایی   از فرآیند طراحی مدلی از یک سیستم واقعی و انجام آزمـایش  است سازي عبارت شبیه

آن رفتار سیستم یا ارزیابی راهبردهـاي گونـاگون بـراي عملیـات      به منظور دركبا این مدل که 

سازي هم شامل مدلسازي و هـم شـامل اسـتفاده     گیرد. بنابراین فرآیند شبیه سیستم صورت می

 گیرد که : سازي زمانی مورد استفاده قرار می تحلیلی از آن براي مطالعه یک مساله است. شبیه

 هاي تحلیلی وجود نداشته باشد. ا روشامکان حل معادالت ریاضی حاکم ب -الف

 ها در محیط واقعی آنها مشکل یا غیر عملی باشد. ها و مشاهده پدیده انجام آزمایش -ب

گیري پارامترهـاي حـاکم بـر آن در مقیـاس      شناخت دقیق یک فرآیند فیزیکی توسط اندازه

اي از  ستم واقعی (بازه. البته کنترل شرایط حاکم بر سی(مطالعه صحرایی) پذیر است واقعی امکان

هـاي   بـا پیچیـدگی   در طبیعتگیري پارامترهاي حاکم  دشوار بوده و اندازه یک رودخانه) معموالً

بررسی تاثیر شرایط مختلف بر پدیده مورد مطالعه (نظیر تـاثیر   ،بر آن  فراوانی همراه است. عالوه

ها، اثر الگـوي جریـان    خانههاي فرسایش و رسوبگذاري در رود هاي مختلف بر روند پدیده سیالب

هـاي حفاظـت سـواحل بـر هندسـه و       شناسی رودخانه، تاثیر ناشی از اعمال روش بر روي ریخت

هاي انحراف جریان بـر روي رودخانـه و پیرامـون آن     هیدرودینامیک جریان رودخانه، تاثیر روش
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هـاي   و بررسی پدیـده  شناخت از این رو،باشد.  پذیر نمی و . . .) در مقیاس واقعی به راحتی امکان

مدلسازي فیزیکی در آزمایشگاه و مدلسـازي ریاضـی و   به دو طریق  سازي با روش شبیه فیزیکی

 ).1389قابل انجام است (عزیزیان،  عددي با رایانه

هـاي طبیعـی ماننـد هیـدرولیک جریـان و انتقـال رسـوب داخـل          مدلسازي فیزیکی پدیـده 

حتـی در   غیرممکن است. پر هزینه وبسیار اغلب یدان، هاي م علت بزرگ بودن اندازهها ب رودخانه

صورت انجام آزمایش، اغلب براي سهولت انجام مطالعات آزمایشـگاهی، ناچـار بـه انجـام برخـی      

ها در مراحل ساخت مدل فیزیکی بوده و یا از برخی فرآینـدهاي واقعـی رودخانـه در     سازي ساده

مدل به شرایط طبیعـی اطمینـان کـافی وجـود     شود. لذا از تعمیم نتایج  سازي صرفنظر می شبیه

باتوجـه بـه   ، عمـدتاً  باشـد  حاصـل یـک مدلسـازي ریاضـی مـی     تئوري نیز کـه  محاسبات ندارد. 

 رسد. هاي عددي به سرانجام می روشبا حرکت سیاالت، مربوط به ل ئپیچیدگی مسا

 اهداف مدلسازي 1-3-2

 از: توان متصور شد، عبارتند ها می طورکلی اهدافی که براي مدلسازي ریاضی در رودخانه  به

 ،درك بیشتر مساله -1

   ،هاي مختلف توسعه گزینه -2

 .هاي مطرح شده ارزیابی گزینه -3

 شود. میبیان هاي ریاضی  مهندسی رودخانه توسط مدلدر  قابل بررسیهاي  در ادامه زمینه

 عمومی هاي پدیده 1-3-2-1

وضـعیت  ازه از رودخانـه یـا بررسـی    براي تعیین الگوي کلی جریان یا انتقال رسوب در یک ب

انـد، اسـتفاده    منظور توسـعه پیـدا کـرده    بدینهاي ریاضی که  توان از مدل می آنشناسی  ریخت

 .شود استفاده می بعدي هاي یک مدلهاي عمومی، از  در بررسی پدیده نمود. معموالً

 موضعی هاي پدیده 1-3-2-2

تـوان مـورد مطالعـه قـرار داد،      اضـی مـی  هاي ری هاي موضعی که بوسیله مدل برخی از پدیده

 هاي   پیوندند. وجود سازه وقوع می  هاي هیدرولیکی در مسیر جریان به وجود سازه ناشی از


