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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﺑﺎزه ﭘﯿﭽﺎنرود ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
) CCHE2Dﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﭘﯿﭽﺎنرودﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ درودزن(
اﺑﻮذرﻧﯿﮑﻨﺎم ،1ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮوي ،2اﺣﻤﺪ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮ 3و ارﺷﮏ ﺣﻠﯽﺳﺎز
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 -1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﺨﯿﺰداري ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن) ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول(abuzarniknam@yahoo.com :
 -2داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﺨﯿﺰداري ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن
 -3اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -4اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﺨﯿﺰداري ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش96/2/13:
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ95/4/18 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎزهﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶﭘﺬﯾﺮ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﺳﻮبﮔﺬاري در ﭘﯿﭽﺎنرودﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﮐﻨﺎرهﻫﺎي
رودﺧﺎﻧﻪ ،از ﻣﺪل ﻋﺪدي دو ﺑﻌﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  CCHE2Dﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن آب در ﺑﺎزهاي از ﭘﯿﭽﺎنرود ﻃﺒﯿﻌﯽ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭘﻞ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد و ﺳﺪ درودزن اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺪل و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﺪل ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ دو ﺑﻌﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ،اﺟﺮا و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ و ﺳﺮﻋﺖ
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ .از دو ﻣﻌﯿﺎر آﻣﺎري  RMSEو  MAPEﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻋﺪدي و دادهﻫﺎي
ﻣﺸﺎﻫﺪهاي ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻄﺎي ﻣﺪل ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  RMSEﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/13 ،0/027و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 MAPEﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/51و  0/65درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﻤﻖ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻗﻮس ﻫﺎي ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و دادهﻫﺎي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ دادهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﺷﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدى دارﻧﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﭘﯿﭽﺎنرود ،ﺳﺮﻋﺖﺟﺮﯾﺎن ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ،ﻋﻤﻖ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﺪل ﻋﺪدى CCHE2D
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از اﺻـﻠﯽﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه آب و اﻧﺮژي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺎﻫﺮگ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮي ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﺴﺎرات ﺑـﯽﺷـﻤﺎري ﮐـﻪ از
دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وارد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾـﮋهاي ﮐـﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺗﻤﺪنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺮرﺳـﯽ رﻓﺘـﺎر آﻧﻬـﺎ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋهاي
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ) .(10در ﻗﻮس رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤـﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﮕﯿﺮﻫﺎ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺎرهﻫﺎ ﯾـﺎ ﺑﺴـﺘﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸـﯽ ،اﻧﺤـﺮاف
ﺟﺮﯾﺎن وﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ،ﺧﯿـﺰاب ،ﺗﻮزﯾـﻊ
ﺳﺮﻋﺖ ،ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺴـﺘﺮ و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﭘﯿﭽـﺎنرود
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ) .(9اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن در
ﭘﯿﭽﺎنرودﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﺟﺮﯾـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﯿﻼب
دﺷﺖﻫﺎ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶﭘﺬﯾﺮي ﮐﻨﺎرهﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدد .از اﯾـﻦ رو
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن در ﭘﯿﭽـﺎنرودﻫـﺎ ،در ﻃﺮاﺣـﯽ و
اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﯿﻼب ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ) .(7ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺪلﻫﺎي ﻋﺪدي ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮا ،اﻧﻌﻄـﺎفﭘـﺬﯾﺮي ﺑـﺎﻻ در
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎي
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاي دارﻧﺪ .در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎﯾﯽ
ﭼــﻮن ﻫﯿــﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺟﺮﯾــﺎن و اﻧﺘﻘــﺎل رﺳــﻮب در رودﺧﺎﻧــﻪ،

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در
ﻣﻮرد ﻣﺪلﻫﺎي ﻋﺪدي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
1
ﺧﺴﺮوي ) ،(8از ﻣﺪل ﻋﺪدي دوﺑﻌﺪي CCHE2Dﺑﺮاي
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در ﺑﺎزهاي از ﭘﯿﭽﺎنرود
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺳﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎ ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب -اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﯿﭽﺎنرودي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻓﺘﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
) ،(3ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﮐﻨﺎري در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي
ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻣﺪل ﻋﺪدي دوﺑﻌﺪي  CCHE2Dدر رودﺧﺎﻧﻪي
ﻓﺎرﺳﺎن ﮐﻪ داراي ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺪل و دادهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل
 CCHE2Dﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﮐﻨﺎري در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
را ﻧﺸﺎن داد .ﻓﺘﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي دﯾﮕﺮ ) ،(4ﺑﻪ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
 CCHE2Dﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺪل ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮﯾﺎن در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﯿﭽﺎنرودي
اﺳﺖ .اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي رﯾﺎﺿﯽ اﺛﺮ
ﺣﺬف ﭘﯿﭽﺎنرودﻫﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در ﭘﯿﭽﺎنرود
ﮔﻨﺠﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در 16
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﯿﭽﺎنرود ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ رﺳﻮب ﮐﻤﯽ
وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﯿﭽﺎﻧﺮود در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ رﺳﻮب
ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻌﺎدل در

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﺑﺎزه ﭘﯿﭽﺎنرود ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ 66 ............................................ .................................... .......................

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎزهاي از رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮ از ﻣﺤﻞ ﭘﻞ
ﻋﺒﺎسآﺑﺎد ﺗﺎ ﺳﺪ درودزن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻔﯿﺮوز ،اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزه ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ̋ 52 ̊ 18 ́ 18
ﺗﺎ ̋  52 ̊ 18 ́ 21ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ و ̋  30 ̊ 17 ́ 18ﺗﺎ ̋ 30 ̊ 16 ́ 20
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﻮل ﺑﺎزه ﺣﺪود  4/5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﺣﺪود  1696و  1691ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) ﺷﮑﻞ
.(1
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﺣﺬف ﭘﯿﭽﺎنرود ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از
ﺣﺬف ﭘﯿﭽﺎنرود در  16ﺗﺎ  18ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  35ﺗﺎ
 40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ وزن رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل
زﻣﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه و رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﮑﻨﺎم و
ﻫﻤﮑﺎران ) ،(12ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﺑﯽﻫﺎي ﺳﯿﻼﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ ﭘﻞ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد و ﺳﺪ
درودزن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺳﯿﻼب در
رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ آب از ﻣﻘﻄﻊ اﺻﻠﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و وارد
دﺷﺖﻫﺎي ﺳﯿﻼﺑﯽ اﻃﺮاف آن ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ زﺑﺮي ﺳﯿﻼبدﺷﺖ و رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮ روي ﺳﯿﻼبدﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ
ﺑﻮده و ﻟﺬا اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ
در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ و ﺳﯿﻼبدﺷﺖ در
ورودي ﺑﺎزه ﺷﺪه و آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎجﺑﺨﺶ و ﻣﻮﺳﻮي ﺟﻬﺮﻣﯽ ) ،(14ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
 CCHE2Dﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن
در ﯾﮏ ﭘﯿﭽﺎنرود ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﻗﻮس ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد .ﺧﺴﺮوي و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(7در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل ﻋﺪدي  CCHE2Dدر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در ﭘﯿﭽﺎنرود ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺳﺪ ﻣﯿﻨﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻄﺎي ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺪل در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺣﻪﮔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )،(13
ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي دوﺑﻌﺪي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪي ﻣﺨﺮوط
اﻓﮑﻨﻪاي رودان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  CCHE2Dﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺪلﺳﺎزي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮل ﺟﺰاﯾﺮ رﺳﻮﺑﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ در دﺑﯽﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ روي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دارﻧﺪ .ﺧﻄﺎي ﻣﺪل ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ،ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 RMSEﺑﺮاﺑﺮ  0/0851و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  MAPEﺑﺮاﺑﺮ 5/02
درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻤﻖ
ﺟﺮﯾﺎن ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ را داﺷﺘﻪ ،ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺑﺎﻻي ﻣﺪل در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﺟﺮﯾﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل CCHE2D
در ﺑﺎزهاي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮدا ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
از ﻧﺮماﻓﺰار  CCHE2Dﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺟﺮﯾﺎن ،ﻫﻢ در
رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻢ در ﺳﯿﻼبدﺷﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .زرﮐﻔﻠﯽ ) ،(18ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ دو ﺑﻌﺪي  CCHE2Dو ﻣﺪل ﯾﮏ ﺑﻌﺪي
 HEC-RASدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدﮐﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺪلﻫﺎي ﯾﮏﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در ﭘﯿﭽﺎنرودﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده ﺳﺎزهﻫﺎ در

رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﯿﺎ و وﻧﮓ ) ،(6ﻣﺪل ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
دوﺑﻌﺪي  CCHE2Dرا ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن در
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي روﺑﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي
ﭘﺎﯾﺪار ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و آﺷﻔﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺣﻤﻞ رﺳﻮب و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .وو و
واﻧﮓ ) ،(16در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن و اﻧﺘﻘﺎل
رﺳﻮب در ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ زرد در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ﻋﺪدي دوﺑﻌﺪي ،ﻣﺪلﻫﺎي آﺷﻔﺘﮕﯽ دو
ﻣﻌﺎدﻟﻪاي  k– εرا ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي ﺻﻔﺮﻣﻌﺎدﻟﻪاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪلﻫﺎي آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ واﻗﻌﯽ در
ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﺳﺎده اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺳﻪ ﻣﺪل آﺷﻔﺘﮕﯽ ) k–εاﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﻏﯿﺮﺗﻌﺎدﻟﯽ و  (RNGﻧﺘﺎﯾﺠﯽ واﻗﻌﯽﺗﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎي
ﺻﻔﺮﻣﻌﺎدﻟﻪاي ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺴﺎر ) ،(11ﻣﺪل  CCHE2Dرا
ﺑﺮاي ﺑﺎزهاي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ اﺟﺮا ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﯾﺐ زﺑﺮي ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪلﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪلﻫﺎي دوﺑﻌﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮده و ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﯽ دوﺑﻌﺪي ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﯿﭽﺎنرودي ،در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل دوﺑﻌﺪي  ،CCHE2Dاﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن در
ﻗﻮس رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﻤﻖ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺑﺎزه ﭘﯿﭽﺎنرودي ﺑﻪ ﻃﻮل  4/5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ درودزن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان فارس

Figure 1. Location of the study area in Fars province

مدل  CCHE2Dیک مدل عددي براي شبیهسازي
جریان ماندگار ،غیر ماندگار آشفته و انتقال رسوب در
رودخانههاي باز است که در مرکز بینالمللی علوم هیدرولیک
و مهندسی آب ( ،)NCCHEدانشکده فنی دانشگاه
میسیسیپی آمریکا تهیه و توسعه یافته است .این مدل جزء
مدلهاي هیدرودینامیکی دوبعدي بوده ،که براي ساخت
هندسه میدان و شبکهبندي قلمرو مطالعاتی از یک نرمافزار
مجزاي پیش پردازنده تحت عنوان CCHE-MESH
برخوردار است و حل میدان جریان و انتقال رسوب و همچنین
مشاهده نتایج در محیط گرافیکی نرمافزار ،با عنوان CCHE-
 GUIانجام میشود.
معادالت حاكم بر جريان

)δz δ(hu) δ(hv
+
+
=0
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δx
δy
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و ب) معادله حرکت
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که در این معادالت  uو  vبه ترتیب بیانگر مولفههاي
سرعت متوسطگیري شده در عمق در راستاي  xو ( yبر
حسب متر بر ثانیه) t ،زمان (ثانیه) g ،شتاب جاذبه(برحسب

+
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δv
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متر بر مجذور ثانیه) Z ،بیانگر تراز ارتفاعی سطح آب (متر)،
 بر روي قوسهاي متوالی رودخانه بود تا بتوان تاثیر
جریانهاي ثانویه و نیروهاي گریز از مرکز را در سر پیچها بر
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روش تحقیق
مشخصات مدل عددى CCHE2D

مدل عددي  ،CCHE2Dبراى حل میدان جریان از معادالت
رینولدز متوسطگیري شده در عمق )(Depth - Average
استفاده میکند و براي شبیهسازي معادالت انتقال آشفتگى ،از
دو مدل صفر معادلهاي به نامهاى توزیع سهموي و مدل
طولاختالط لزجت گردابهاي و نیز مدل دو معادلهاي مدل
 k–εاستفاده مىکند .گسستهسازى معادالت میدان جریان و
انتقال رسوب با استفاده از روش اجزاي محدود صورت می
گیرد و حل معادالت جبرى میدان جریان و انتقال رسوب به
ترتیب با استفاده از روشهاى :تصحیح سرعت و تکرار
گوس -سایدل و حداکثر ضمنى یا  SIPانجام مى شود (،16
 .)16در ذیل معادالت پیوستگى (رابطه  )1و حرکت (رابطه 2
و  )9آمده است.
الف) معادله پیوستگی
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فرسایش کنارهها و کف بستر رودخانه بررسی کرد .برای
اندازهگیری سرعت جریان آب از سرعتسنج (مولینه) ،استفاده
شد (جدول  .)1نظر به اینکه مقدار سرعت در نقاط مختلف
عرض رودخانه و همچنین در اعماق آب متغیر است ،سرعت
متوسط در طول هر مقطع و حداقل در ده نقطه (مقطع با
عرض  05متر) و حداکثر شانزده نقطه (مقطع با عرض 65
متر) با فواصل مساوی از عمق آب ،اندازهگیری شد .بدین نحو
که ابتدا مقطع عرضی را به اندازههای مساوی تقسیم کرده و
تعدادی محور عمودی بدست آمد؛ در هر یک از محورهای
عمودی سرعت آب با روش انتگراسیون عمقی اندازهگیری
شد .شایان ذکر است در روش انتگراسیون عمقی مولینه با
جدول  -1مشخصات سرعت سنج (مولینه)
نوع مولینه
آلمانی

فرمول

سرعت یکنواخت و در نقاط تعیین شده در آب پایین برده
میشود سپس به تدریج باال آورده میشود .سرعت متوسط در
هر محور بدست آمد و در نهایت سرعت میانگین مقطع
عرضی محاسبه گردید ( .)1سرعت جریان آب در دو طرف
رودخانه کمتر و در وسط بیشتر است .همچنین سرعت آب در
اعماق مختلف رودخانه متفاوت است که بیشترین سرعت در
سطح آب و کمترین آن در عمق نزدیک به کف رودخانه
است .لذا برای محاسبه سرعت ،سرعت متوسط را اندازه گیری
می کنند .شکل ( )2نمایی از این هفت مقطع را در طول بازه
مکانی مورد مطالعه نشان میدهد.

)Table 1. Specifications speedometer (current meter
ضریب b
ضریبa
0.251

V= 0.251 N + 0.0089

0.0089
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شکل  -2مقاطع اندازهگیری پارامترهای جریان بازه مورد مطالعه رودخانه کر

Figure 2. The parameters measured during the period studied sections of the river Kor
] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.65

جدول  ،2مقادیر پارامترهای سرعت ،عمق و دبی جریان
اندازهگیری شده در مقاطع مختلف بازه مورد مطالعه را نشان

میدهد.
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جدول  -2مقادیر پارامترهای سرعت ،عمق و دبی جریان اندازهگیری شده در مقاطع مختلف بازه مورد مطالعه

Table 2. Parameters values speed, depth and flow rates measured at different times during the study

مقطع

A

مقطع B
مقطع C
مقطعD
مقطعE
مقطعF

مقطع
مقطع ورودی
مقطع خروجی
G

حداکثر سرعت متوسط عمقی ()m/s

سرعت متوسط ()m/s

عمق جریان ()m

دبی جریان ()m3/s

1/74
1/92
1/9
1
0/77
0/69
0/60
1/9
0/97

0/44
0/49
0/41
0/97
0/90
0/22
0/20
0/70
0/13

0/36
1
0/47
1/94
2/11
2/99
2/32
1
2

60
93/19
97/79
94/77
96/40
96/90
96/99
60/9
96

اختالف دبی  7/9متر مکعب بر ثانیه ،مقطع ورودی و
مقطع خروجی مربوط به تلفات جریان (کانال فرعی جهت
آبیاری زمین های کشاورزی) هستند .مقطع ورودی و خروجی
اشاره شده در جدول فوق به ترتیب مقاطع ابتدا و انتهای بازه
مورد مطالعه است
توليد شبکه محاسباتی در مدل عددی CCHE2D

در مدل  CCHE2Dبرای ساخت هندسه میدان و
شبکهبندی قلمرو مطالعاتی از یک نرمافزار مجزای پیش
پردازنده تحت عنوان  ،CCHE-MESHاستفاده میشود.

همانطور که در شکل ( )9مشاهده میشود به علت اینکه
شکل بازه مطالعاتی تکشاخهای و بدون انشعاب است ،حالت
تک بلوکی یا تکشاخهای برای نرمافزار تولید
شبکه محاسباتی انتخاب گردید ،در این شکل محور افقی
طول و محور عمودی عرض جغرافیایی بازه مورد مطالعه
میباشد و راهنمای نقشه تراز توپوگرافی بازه مکانی مورد
مطالعه رودخانه کر را نشان میدهد.

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

شکل  -9شبکه محاسباتی ( ،)Meshساخته شده بازه مورد مطالعه رودخانه کر(محور افقی طول جغرافیایی و محور عمودی عرض جغرافیایی بر
مبنای  UTMمی باشد)
Figure 3. Computing Grid (Mesh), made the study period Kor River (The horizontal axis is longitudinal and the
)vertical axis is latitude based on the UTM

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.65

شبيهسازی الگوی جريان

براى انجام شبیهسازى الگوى جریان رودخانه کر با
استفاده از نرم افزار  ،CCHE-GUIابتدا شرایط اولیه جریان
شامل :تراز آب در باالدست و پاییندست و ضریب زبرى
تنظیم مىشود؛ در مرحله بعدى ،عاملهاى جریان آب مانند،

گام زمانى ،انتخاب مدل آشفتگى ،محاسبه جریان ناپایدار و
انتخاب فرمول محاسبه زبرى ،تنظیم میشود؛ در مرحله آخر
نیز شرایط مرزى ورودى و خروجى رودخانه ،تنظیم میگردد،
پس از اتمام تنظیمات مدل ،مرحلهى اجرا ( )Runمدل
 CCHE2Dاست.

شبیهسازی الگوی جریان در یک بازه پیچانرود طبیعی با استفاده از مدل هیدرودینامیکی 07 .......................................................................................................
واسنجی مدل عددی CCHE2D

با انجام چندین بار مدلسازی و بررسی تاثیر پارامترهای
مختلف بر نتایج مدل ،مرحله بعدی واسنجی مدل عددی
 CCHE2Dاست تا از طرفی درصد خطای مدل در پیشبینی
پارامترها مشخص و از طرف دیگر شرایط استاندارد در
خصوص تنظیمات مدل و اندازهگیری پارامترها به وجود آید.

نتایج و بحث
در بازه مورد مطالعه رودخانه کر ،فرضیه تغییر ضریب زبری
بر الگوی جریان با استفاده از مقدار تخمینی (مشاهدات

صحرایی) در دامنه  7/747تا  7/787و تغییر آن و مقدار به
دست آمده از روابط (معادالت) در دامنه  7/737تا 7/707
مقایسه گردید .در جدول ( )3و ( ،)4مقادیر اندازهگیری شده و
شبیهسازی شده ،سرعت جریان ( )Vو عمق جریان ( ،)Pدر
حالت تغییر ضریب زبری مقایسه شده است .در شکل ()4
برای تغییرات عمق جریان در حالت تغییر ضریب زبری برای
نمونه سه مقطع ( B ،Aو  )Cمورد مقایسه قرار گرفته است .و
همچنین در شکل ( )5تغییرات سرعت جریان ( )Vو شکل ()6
تغییرات عمق جریان در حالت تغییر ضریب زبری مقایسه شده
است.

جدول  -3مقایسه پارامتر متوسط سرعت جریان ( )Vدر حالت تغییر ضریب زبری
Table 3. Comparison of average parameter flow velocity (V) in the roughness coefficient
پارامتر سرعت جریان ( )Vمحاسباتی مدل
مقاطع
شبکه محاسباتی با ابعاد 57×677
پارامتر متوسط سرعت جریان ( )Vاندازهگیری شده()m/s
اندازهگیری شده
زبری ()7/74 -7/78
زبری ()7/73 -7/70
مقطع A
7/00
7/03
7/07
7/05

7/68

7/03

مقطع B

7/07
7/35
7/38
7/33
7/37

7/66
7/47
7/33
7/34
7/33

7/07
7/38
7/37
7/33
7/37

مقطع C
مقطع D

مقطع

E

مقطع F
مقطع G

جدول  -4مقایسه پارامتر میانگین عمق جریان ( )Pدر حالت تغییر ضریب زبری

Table 4. Comparison of mean flow depth (P) in the roughness coefficient

همانگونه که از جداول ( )4( ،)3و شکل ( )4مشاهده میشود،
استفاده از ضریب زبری محاسباتی بدست آمده از روابط و
معادالت در دامنه  ،7/737 -7/707نتایج دقیق تری را به
دست میدهد.
ارزیابی کارایی مدل

در ادامه تحقیق ،نتایج به دست آمده از مدل(شبیه سازی
شده) ،با دادههای اندازهگیری شده در حالت میانگیری شده از

مقطع

7/76
7/77
7/08
7/30
3/77
3/35
3/73

A

مقطع B
مقطع C

مقطع
مقطع
مقطع F
مقطع G
D
E

دادهها مقایسه میگردد تا به دقت مدل در شبیهسازی سرعت،
عمق و شیب انرژی پی برده شود .جهت بررسی دقیق مدل از
دو روش آماری برای ارزیابی دقت مدل استفاده شد که
عبارتند از جذر میانگین مربع خطا و میانگین درصد خطای
مطلق که روابط آنها به شرح ذیل است:

1

| 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √|𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑜 − 𝑄𝑒 )2

که در این معادله ، Q o ،مقدار مشاهداتی یا اندازه گیری شده
و  ، Q eمقدار محاسباتی از مدل است.
رابطه )(0

| ∗ 100

𝑦𝑦𝑡−
̂
𝑡𝑦

1

| 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1
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رابطه)(6

پارامتر عمق جریان ( )Pاندازهگیری شده ()m

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

پارامتر عمق جریان ( )Dمحاسباتی مدل
شبکه محاسباتی با ابعاد 57×677
زبری ()7/74 -7/78
زبری ()7/73 -7/70
7/73
7/78
7/77
7/77
7/7
7/87
7/37
7/38
3/4
3/77
3/0
3/47
3/4
3/77

مقاطع
اندازهگیری شده
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که در این معادله ، y t ،مقدار مشاهداتی یا اندازهگیری شده و
̂ ، yمقدار محاسباتی از مدل است .در جدول ( )5نتایج دو
روش  RMSEو  MAPEبرای نشان دادن میزان دقت مدل

در برآورد پارامترهای سرعت جریان آب ،تراز (عمق) آب و
شیب انرژی آورده شده است.

جدول  -5نتایج مقایسه سرعت جریان ،عمق آب و شیب انرژی مشاهداتی و برآوردی بر اساس دو معیار  R.M.S.Eو M.A.P.E
Table 5. Comparison of velocity, water depth and energy slope observed and estimated based on two criteria R.M.S.E
and M.A.P.E
پارامتر شیب انرژی
0/00000
%9/99

پارامتر عمق آب
0/19
%0/65

در زیر به بررسی بعضی از متغیرهای خروجی از مدل از جمله
عمق جریان ،سرعت جریان و فرسایش و رسوب گذاری در

پارامتر سرعت جریان آب
0/071
%0/51

نوع روش
RMSE
MAPE

قلمرو جریان پرداخته شده است.

در زیر به بررسی بعضی از متغیرهای خروجی از مدل از
جمله عمق جریان ،سرعت جریان و فرسایش و

رسوبگذاری در قلمرو جریان پرداخته شده است.
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شکل  -0نمودار تغییرات عمق جریان برای مقاطع مختلف بازه مورد مطالعه و برای ضرایب زبری الف) محاسباتی و ب) مشاهداتی

)Figure 4. The current depth charts for different sections of the study period and for roughness coefficients a
computational and B) observation
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Figure 5. Picture of depth variable distribution

پارامتر عمق آب
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اصوالً در محل ایجاد قوس در رودخانهها ،مقدار ماکزیمم
تراز آب ،متمایل به دیواره خارجی (مقعر) تشکیل میشود
( .)15نتایج حاصل از مدل و مشاهدات در طبیعت نیز تأییدی
بر مطالب فوق میباشد؛ زیرا در محل وقوع قوس (هفت مقطع
بازه مطالعاتی) ،ماکزیمم عمق آب پیشبینی شده توسط مدل
و مشاهدات در طبیعت ،در ساحل مقعر ایجاد شده است .به
این ترتیب توانمندی مدل در شبیهسازی الگوی جریان آب را
نشان میدهد .با توجه به شکلهای ( )4و ( ،)5تراز سطح آب
در قوسهای خارجی بازه مورد مطالعه باالتر از قوس داخلی
میباشد که عامل تشکیلدهنده آن را میتوان نیروی گریز از
مرکز معرفی کرد که باعث حداکثر تغییرات جریان (افزایش
سرعت) ،در قوس خارجی میشود .در محدودههای
پیچانرودی بازه مورد مطالعه نیروی گریز از مرکز بر جریان
اثر نموده و باعث ایجاد شیب عرضی در سطح آب میگردد که
درنتیجه شیب عرضی سطح آب در قوس خارجی باال رفته و
در قوس داخلی کاهش مییابد ،این پدیده باعث ایجاد

گرادیان فشار جانبی در داخل مقطع خواهد شد ،درنتیجه در اثر
عدم تعادل موضعی بین نیروی گریز از مرکز و گرادیان فشار
جانبی ،جریان ثانویه در داخل مقطع عرضی شکل میگیرد.
این روند از ورودی قوس اول تا خروجی قوس ادامه دارد.
بررسی پارامتر عمق آب رودخانه نشان میدهد ،وقتی
رودخانه دارای جریان عادی باشد (دبی پایه) سیالبدشت
تحت تأثیر جریان رودخانه نمیباشد ،در هنگام بروز سیالب در
رودخانه ،سطح آب از مقطع اصلی رودخانه فراتر رفته و وارد
دشتهای سیالبی اطراف آن میشود که با نتایج نیکنام و
همکاران( )17همخوانی دارد .در این شرایط ،به دلیل تفاوت
بین زبری سیالبدشت و رودخانه اصلی ،سرعت جریان بر
روی سیالبدشت بسیار کمتر از سرعت در رودخانه اصلی
بوده و لذا این اختالف سرعت نیز باعث ایجاد الیههای برشی
در محل اتصال جریان رودخانه اصلی و سیالبدشت در
ورودی بازه شده و آشفتگیهای نسبتاً بزرگی را ایجاد میکند،
که با نتایج نسار ( )11در رودخانه نیل ،مبنی بر تأثیر ضریب
زبری مطابقت دارد.
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تغییرات مقادیر و بردارهای سرعت در طول رودخانه نشان
میدهد كه در بازه مستقیم بعد از قوس اول ،ماكزیمم مقدار
سرعت آب در وسط رودخانه اتفاق میافتد .انحنای باالی
قوس باعث میشود كه تغییراتی مانند جریان ثانویه ،گریز از
مركز و سرعت جریان در قوس شدت بگیرند .با ورود جریان
به قوس اول ،موقعیت حداكثر سرعت در مقاطع عرضی به
سمت جداره داخلی كشیده میشود .علت این رفتار از آنجا
ناشی میشود كه با ورود جریان به قوس در اثر نیروی گریز از
مركز ،در جداره خارجی سطح آب افزایش یافته و روند این
افزایش نیز در طول رودخانه صعودی است؛ همین فرآیند به

شکل معکوسی برای جداره داخلی رودخانه نیز رخ میدهد؛ لذا
در نزدیکی جداره داخلی ،گرادیان طولی فشار منفی بوده و
باعث افزایش سرعت ذرات سیال در این ناحیه میشود؛ در
نزدیکی جداره خارجی نیز به همین ترتیب ،سرعت ذرات سیال
در طول رودخانه كاهش مییابد؛ لذا در مقاطع ورودی ،حداكثر
سرعت به سمت جداره داخلی كشیده میشود كه با نتایج
تاجبخش و موسویجهرمی ( )14مطابقت دارد .با قدرت یافتن
جریان ثانویه و شکلگیری جریان حلزونی در مقطع بعد از
ورودی قوس ،حداكثر سرعت از جداره داخلی فاصله گرفته و
به سمت میانه رودخانه متمایل میشود .با پیشروی جریان در
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شکل -6نمودار تغییرات سرعت برای مقاطع ( B ،Aو  )Cبازه مورد مطالعه و برای ضرایب زبری محاسباتی و مشاهداتی
Figure 6. Chart speed changes to sections (A, B and C) study area for roughness coefficients computational and
observational
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رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ،اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﺮادﯾﺎن ﻃﻮﻟﯽ ﻓﺸﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
) (7دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن در ﮐﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﯿﺰ در ﻗﻮس ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮارهﻫﺎ و ﻋﺪم ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب در
ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﯿﻼبدﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ﺟﺮﯾﺎن از ﻗﻮس
اول ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺮادﯾﺎن ﻃﻮﻟﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ
در ورودي رخ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮔﺮادﯾﺎن ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻨﻔﯽ
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎل اﻓﺰاﯾﺶ و در ﺟﺪاره داﺧﻠﯽ ﮔﺮادﯾﺎن

ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺴﺮوي ) (8ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﻨﺎب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ
دارد .ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻄﺎى ﻣﻤﮑﻦ را داﺷﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﯿﺰى
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮى ﺷﺪه دارد .ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى
ﺑﺎﻻى ﻣﺪل در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ دﻗﯿﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران
) (13ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.

ﺷﮑﻞ  -7ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﺎزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

Figure 7. Speed variable distribution in the range of study
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ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﻰ
در ﭘﺎﯾﺎن ،از ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﯾﮏ ﻣﺪل دوﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم  ،CCHE2Dاﻟﮕﻮي
ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﺮﺗﻐﯿﯿﺮات رودﺧﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزهي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﭽﺎنرود
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل
ﻋﺪدي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ را در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺘﺤﯽ و ﻫﻨﺮﺑﺨﺶ
) (3ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﮑﻪرود ﻓﺎرﺳﺎن و ﺧﺴﺮوي) (8 ،7ﺑﺮ
روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﻨﺎب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻣﺪل ﻋﺪدي ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﯿﭽﺎنرودي
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺪﻟﯽ از ﺑﺎزهي ﭘﯿﭽﺎنرود اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻟﮕﻮي
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ
ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺎر رﺳﯿﺪﯾﻢ،
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از روشﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از :اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ،اﺟﺮاي ﻣﺪل و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﮐﺎر در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات زﯾﺮ اراﯾﻪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ:
 -1ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺪل ﻋﺪدي رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ،از رﻗﻮﻣﯽ

ﺑﻮدن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزه رودﺧﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ) Y ، Xو  (Zﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﺪ.
 -2ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺪل ﻋﺪدي ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎدﯾﺮ
دﺑﯽ و ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﺷﺪتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﺑﯽﻫﺎي ﺳﯿﻼﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -3ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺪﻟﯽ از رودﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن ،اﻋﻢ ازﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ،
ﺳﺎزهﻫﺎ و ﭘﻞﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 -4ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دﻗﯿﻖﺗﺮي ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﻣﺪل ﻋﺪدي ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن دوﺑﻌﺪي و ﺳﻪﺑﻌﺪي را
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ.
 -5و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ﻋﺪدي
 ،CCHE2Dﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل
ﭘﯿﭽﺎنرود در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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Abstract
Investigation of flow pattern in river especially intervals location erodibleit is of utmost
importance. Due to the complex process of erosion and sedimentation in meanders and the
importance of the flow velocity and shear stress forces on the river bank erosion, twodimensional numerical model as CCHE2D to simulation of flow pattern of water in the range of
natural meanders River Kor between Bridge Abbas abad and Droodzan Dam, Fars province was
used. In this study, using large-scale topographic maps of Study area, the first model geometry
and computational grid with various aspects of the preparation and finally, based flow
measurement specifications, two-dimensional hydrodynamic model average depth, run and
results such as changes in the depth and velocity were calculated. From two statistical criteria
RMSE and MAPE to compare data from numerical model simulations and observational data
were used, the error model to velocity and depth, RMSE index, respectively, 0.027, 0.13 and
MAPE index, 0.51 and 0.65 percent were estimated. The results showed that, the model to
predict speed and flow depth particularly in the arc of territory had studied appropriate accuracy
and simulated data with measured data have many similarities.
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