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 هاترین یافتهمهم

ترین عامل در ایجاد نوع فرم بستر و اثر آن بر پروفیل سطح آب است. تحت هر شرایطی افزایش دبی دبی مهم -

شود. با افزایش دبی ابعاد فرم بستر جریان باعث افزایش حرکت رسوبات و در نتیجه افزایش انتقال رسوبات می

 بزرگتر شده تأثیر بیشتری بر سطح آب دارند.

، هم در کانال مرکب و هم در کانال ساده در همه 1Mبرای پروفیل   RAS –HECافزار دست آمده از نرمتایج بهن -

درصد  1افزار برای این پروفیل در حدود شرایط مورد بررسی از دقت بسیار باالیی برخوردار بود و مقدار خطای نرم

 باشد.می

مقطع مرکب در حالت بستر متحرک با خطا همراه است که  در 2Mاز پروفیل   RAS –HECافزار برآورد نرم -

 یابد.مقدار این خطا با افزایش دبی در این حالت کاهش می

 

 له(أمقدمه )شرح مس

ها، توام با افزایش چشمگیر جمعیت در چند قرن اخیر و تمایل تاریخی بشر به سکونت در مجاورت رودخانه

ها موجب گردیده است که حاشیه رودخانهکشاورزی در  صنعتی و –استقرار و توسعه مراکز جمعیتی، اقتصادی 

شدت افزایش یابد. این امر به حدی است که ها بهمیزان تلفات جانی و صدمات مالی ناشی از رخداد سیل در رودخانه

دهد. بر اساس آمار جهانی، بیش از نیمی از حوادث غیرمترقبه و طبیعی در سطح جهان را وقوع سیالب تشکیل می

دهند. لذا شناخت وضعیت سیالب ها حدود یک سوم تلفات ناشی از حوادث طبیعی را به خود اختصاص میسیالب

 یستی انجام شود. ها بادر مجاورت رودخانه

 اهمیت موضوع

گیرد. های سیالبی را فرا میها هنگام وقوع سیل، جریان از مقطع اصلی خارج شده و دشتدر بسیاری از رودخانه

های هایی که دشترودخانه. کندای را ایجاد میهای سیالبی ساز و کار هیدرولیکی پیچیدهورود جریان به دشت

کنند. در اغلب اوقات سال، فقط مقطع اصلی کنترل سیالب ایفا می همی در مهار وسیالبی عریضی دارند، نقش م

باشند. در هنگام سیالب که آب مقطع اصلی را های سیالبی خشک و پوشیده از گیاه میرودخانه فعال بوده و دشت

  آن ضروری است.افتد که مطالعه ای اتفاق میشود مکانیسم پیچیدهپر کرده و وارد بخش سیالبی رودخانه می
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

برای  2Mدر برآورد پروفیل  دقت بسیار باال و 1Mدر برآورد پروفیل  RAS-HECافزار نتایج نشان داد نرم

 های با بستر متحرک در مقطع مرکب با خطای نسبتاً زیادی همراه است. آزمایش

 

 .به درصد 2Mا در پروفیل مقدار خط -3-3جدول 

 دبی های مختلف زبریحالت
 کد مقطع

sm u um uu Q 

33/4  88/4  11/4  7/9  9/6  
w10-h5 

    29/14  

64/2  84/3  3/9  11/4  9/6  
w10-h10 

2/9  2/7  1/9  39/9  29/14  

71/12  74/16  77/2  81/4  9/6  
w15-h5 

3/11  21/13  7/6  93/2  29/14  

 23/16   11/2  9/6  
w15-h10 

29/92  27/17  99/9  39/4  29/14  

43/12  24/2  19/4  72/9  9/6  
w20-h5 

42/3  32/11  1/2  98/3  29/14  

s m u   

126/2  9/66  87/82  9/6  
simple 

64/2  29/92  67/49  29/14  

 

 . به درصد 1Mمقدار خطا در پروفیل  -2-3جدول 

 دبی های مختلف زبریحالت
 کد مقطع

sm su um uu Q 

29/1  7/9  22/1  111/1  9/6  
w10-h5 

    29/14  

89/1  24/1  84/1  28/1  9/6  
w10-h10 

69/1  89/1  72/1  81/1  29/14  

66/1  67/1  69/1  62/1  9/6  
w15-h5 

62/1  8/1  77/1  78/1  29/14  

 72/1   62/1  9/6  
w15-h10 

78/1  8/1  72/1  72/1  29/14  

8/1  89/1  62/1  62/1  9/6  
w20-h5 

69/1  66/1  78/1  64/1  29/14  

s m u   

991/1  18/1  177/1  9/6  
simple 

136/1  177/1  187/1  29/14  

 

 


