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ارزیابی طرحهای ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل MIKE11
مطالعهی موردی :زرینهرود در حومهی شهر شاهیندژ
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 9ـ دانشجوي دکتري مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز و مدرس گروه مهندسی عمران ،مؤسسه آموزش عالی علموفن اروميه
2ـ استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکدهي کشاورزي و پژوهشکدهي مطالعات دریاچهي اروميه ،دانشگاه اروميه ،ایران
9ـ دانشيار گروه مهندسی عمران ،دانشکدهي فنی و مهندسی ،دانشگاه اروميه
1ـ استاد گروه مهندسی عمران ،دانشکدهي فنی و مهندسی ،دانشگاه تبریز
تأیيد نهایی مقاله9911/69/99 :
وصول مقاله9911/60/21 :

چکيده
رودخانهها سيستمی کامالً پویا بوده و الگوي مورفولوژیک آنها بهطور پيوسته در طول زمان تغيير میکند.
ازاینرو با بررسی رفتار هيدرولوژیکی و هيدروليکی آن اهميت طرحهاي ساماندهی ،کنترل سيالب و هرگونه
تغيير در هندسه و مورفولوژیک رودخانه ،که منجر به تغيير مشخصههاي هيدروليک جریان میشود باید
همواره مورد توجه باشد .در این تحقيق شرایط هيدرودیناميکی بازهي باالدست و پائيندست سازه پل
وحدت در شهر شاهيندژ آذربایجانغربی به طول یک کيلومتر با نرمافزار  MIKE11در شرایط موجود و
سناریوهاي مختلف متأثر از عمليات ساماندهی شبيهسازي گردید .در شرایط موجود (پل با دهنه 926
متري) ،به ازاي دورهي بازگشت  22سال رودخانه (دبی 9266مترمکعب بر ثانيه) ،سطح آب باالتر آمده و
سواحل اطراف در معرض خطر سيل قرار میگيرد .با عمليات ساماندهی و تعریض پل به دهنهي 966
متري ،عالوه بر آزادسازي حدود  16هکتار از اراضی مجاور در دو سمت رودخانه ،مقادیر سطح جریان و به
تبع آن تراز سطح آب در حدود  02سانتی متر کاهش داشته که باعث افزایش ظرفيت ميزان آبگذري
رودخانه (در حدود  992هزار مترمکعب) در محدودهي مورد نظر خواهد شد .ضمناً ميزان خطاي برآورد
حجم جریان ( )REVو ميزان خطاي نسبی در دبی اوج ( )REQPبراي شرایط ساماندهی به ترتيب برابر
 6/911و  9/112درصد بوده که در حدود  6/601و  2/12درصد نسبت به شرایط موجود کاهش داشته که
بر اساس دامنهي شاخصهاي آماري ،تناسب کاملی بين دادههاي مشاهداتی و شبيهسازيشده وجود داشته
است .این مقادیر نشانگر تأثير بالقوه عمليات ساماندهی رودخانه در آبگذري و روندیابی جریان است.

* (نویسندهي مسئول).

E-mail:b.hessar@urmia.ac.ir
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کلمات کليدی :شبيهسازي ساماندهی رودخانه ،زرینهرود ،تراز سطح آب سيالب ،شبيهسازي پل با عرشه.

 -1مقدمه

هدف از اجراي طرح ساماندهی را میتوان احراز شرایط تعادلی اوليه رودخانه تعریف کرده
و آن را در نگرش جامع به سامانه حياتی و پایدار رودخانه ،استفاده پایدار از رودخانه براي
کاربري هاي کنترل سيالب ،حيات و سالمت آبزیان و ساکنين سامانه رودخانه ،تأمين آب
قابل مصرف ،ماهیگيري و گردشگري ،ترابري آبی و مدیریت رودخانه خالصه نمود
(آتسيرو و همکاران .)990 :2661 ،9تاکنون مطالعات مختلفی در زمينهي ساماندهی و
شبيهسازي رودخانه انجام شده است .کنبل و همکاران ،)922 :2662( 2در حوضهي آبریز
رودخانهي سان آنتونيز 9در تگزاس مرکزي با استفاده از نرمافزارهاي HEC- ،HEC-RAS

 HMSو  NEXRAD– RAINFALLسيلی را که در تابستان سال  2662اتفاق افتاده بود
شبيه سازي نموده و پس از کاليبره کردن آن ،بيان داشتند که نتایج شبيهسازي جریان
غيرماندگار توسط مدل  HEC-RASدر مقایسه با عکسهاي هوایی منطقه نتایج قابل
قبولی ارائه میکند .لیانگو و همکاران ( )1در پژوهشی به پيادهسازي و مقایسهي منحنی
فرمان مخزن هوبين 1در کشور ویتنام با استفاده از مدل ریاضی  MIKE11در حوضهي
رودخانهي سرخ پرداختند .مطالعهي منحنیهاي فرمان براي مخزن در مدل MIKE11
شبيهسازي و اجرا شده و اثر سياستهاي جایگزین بهرهبرداري مخزن در کنترل سيالب
ارزیابی کمی گردید .براي شبيهسازي شرایط مخزن در مدل  ،MIKE11سازههاي عملياتی
از جمله دریچههاي کشویی و سرریز به عنوان نمونههایی از سازههاي کنترل معرفی
گردیدند .در این مطالعه ،نتایج حاصل از مجموعه دادههایی که از  26رخداد سيالب جمع
آوري شده بود براي تجزیه و تحليل مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد که
عملکرد مخزن با استفاده از سيستم کنترل کامل میتواند به بهينهترین حالت خود دست
9- Atsuhiro et al.,
2- Kenbel et al.,
9- Sunantonize
1- Hoa Binh Reservoir
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یابد .اصغري و پوراحمد ( )91 :9911بررسی تغييرات مورفولوژیک زرینهرود با استفاده از
پردازش تصاویر ماهوارهاي را بررسی و نتایج نشاندهندهي پتانسيل بسيار پائين رودخانه
براي ایجاد تغييرات مورفولوژیک در بخشهاي مختلف است و دليل آن کاهش بسيار
محسوس دبی رودخانه به سمت دریاچهي اروميه از سال  2666تا  2691به علت ایجاد سد
در باالدست رودخانه و آبگيري بسيار زیاد مزارع اطراف از رودخانه میباشد .شریفی و پرنون
( )21 :9910قدرت دیناميکی رودخانه در باالدست و کاهش نيروي جریان در پائين دست
در شکل هندسی رودخانه تأثير بسزایی دارد .نيرانجان و همکارن )192 :2696( 9در
مطالعهي خود نشان دادند که مدل  MIKE11HDتوانسته است با دقت بسيار مناسب
نتایج سطح آب مشاهداتی رودخانه به راهمانی 2را برآورد نماید .پروفيل سطح آب شبيه-
سازي شده براي رودخانه با مدل  MIKE11HDجهت احداث سازههاي حفاظتی به کار
گرفته شد .کارایی مدل  MIKE11در شبيهسازي فرآیندهاي هيدروليک و هيدرولوژیک
رودخانه در مطالعات دیگري همچون گانگ و همکاران ،)961 :2691( 9اولک و همکاران1
( ،)21 :2691ترن و همکاران )91 :2691( 2و خا و همکاران )269 :2691( 0مورد تأیيد
قرار گرفته است.
 -2مواد و روش

دادهها و منطقهی مورد مطالعه :منطقهي مورد مطالعه در حومهي شهر شاهيندژ و در
جنوب شرقی استان آذربایجان غربی بر روي زرینهرود 1واقعشده است .از  92کيلومتر
باالدست شهر تا  9کيلومتر پائيندست آن ،عرض رودخانه اصلی حدود  966متر و عمق

9- Niranjan et al.,
2- Brahmani
9- Guang et al.,
1- Ulke et al.,
2- Tran et al.,
0- Kha et al.,
1ـ زرینهرود به طول حدود  296کيلومتر یکی از مهمترین و پرآبترین رودخانههاي حوضهب آبریز دریاچهي اروميه است.
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آب  06الی  16سانتیمتر و شيب رودخانه در این بازه حدود  6/66611است .اگرچه
بازشدگی یا گسترهي درهي کوهستانی در نهایت عرض نهایی کمربند ژئومورفولوژیک
زرینهرود در این بازه را تعيين میکند ولی فرسایشپذیري شيروانیهاي سنگی 9طرفين
بستر رودخانه نسبت به نوع سنگها و مالتهاي بين الیهاي آنها متفاوت است؛ لذا
زرینهرود عرض بستر  912متر تا  9912متر در سيالب  22ساله پيدا میکند .درجه
خميدگی در این رودخانه حدود  9/91بوده و از نوع مئاندر بوده و از لحاظ مصالح بستر،
مواد درشتدانه بيشترین مقدار را بهخود اختصاص داده و در حالت جاري پدیده کفسازي،
پدیده غالب است .در این حالت با کاهش عمق جریان ،گستردگی عرضی جریان
افزایشیافته و بستر جریان با توجه به رسوبگذاريهاي دائمی سيالب تغيير مینماید .در
محل سازه پل مد نظر؛ بستر آبرفتی شنی است .در شکل ( ،)9موقعيت حوضهي آبریز
زرینهرود و ایستگاههاي هيدرومتري منتخب ارائه شده است.

9- Rock slopes

ارزیابی طرحهاي ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل ... MIKE11
مرتضی صمدیان و همکاران
شکل ( )1موقعيت حوضهی آبریز زرینهرود و ایستگاههای هيدرومتری منتخب
Fig(1) General location of Zarrinehrod and selected river gages

در این تحقيق بر اساس آمار  21ساله ،ایستگاههاي هيدرومتري ساريقميش و نظامآباد
جهت تحليل و بررسی آبدهی رودخانهي مورد بررسی قرارگرفته است .دادههاي دبی ساالنه
در سـطح اعتماد  ،%12هـمگن و تصادفـی بوده و از نظر آماري قابل قـبول میباشند .بعد
از برازش توزیعهاي آماري به دادههاي دبی حداکثر لحظهاي ،توزیع آماري مناسب باتوجه
به شاخص مجموع مربعات باقيمانده ،9گامبل تيپ یک تعيين شد .جدول ( )9مقادیر توزیع
آماري غالب حداکثر دبی لحظهاي در دورهي بازگشتهاي مختلف را براي ایستگاههاي
هيدرومتري منتخب ارائه میدهد.
جدول ( )1مقادیر حداکثر دبی لحظهای برآورد شده در دورهی بازگشتهای مختلف حوضهی آبریز زرینه
رود ()CMS
)Tab(1) Estimated peak discharge values in different return periods in Zarrinehrod (CMS

دورهی بازگشت (سال)
111

51

25

21

11

5

توزیع آماری

ایستگاه

 211/16 160/96 121/61 161/11 9622/29 9911/11گامبل تيپ  9ساري قميش
 011/12 109/29 9601/61 9921/19 9920/00 9229/12گامبل تيپ  9نظامآباد
 -روش مدلسازی و سناریوهای ساماندهی

از آنجاییکه رودخانه ها همواره در معرض تغيير به لحاظ شکل ،سطح مقطع ،پارامترهاي
مقاومت ،شيب طولی ،عرضی ،فرسایش و رسوبگذاري هستند ،بنابراین رفتار دو سيل
مشابه در یک بازهي معين از رودخانه در زمانهاي مختلف متفاوت است (ترن و همکاران،
 .)91 :2691از جمله روشهاي معمول و پرکاربرد جهت روندیابی سيل میتوان به
روندیابی هيدرولوژیکی (تودهاي یا متمرکز )2و روندیابی هيدروليکی (توزیعی )9اشاره داشت
)9- Residual sum of squares (RSS
2- Lumped Flow Routing
9- Distributed Flow Routing
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(ترن و همکاران .)91 :2691 ،در روش روندیابی توزیعی ،جریان تابعی از زمان و مکان بوده
و از اصول پيچيدهي هيدروليکی و قوانين جریانهاي غيرماندگار در آبراهه روباز استفاده
میکند .در این روش حرکت سهبعدي آب موردبررسی قرار میگيرد و از هر دو قانون
پيوستگی و معادالت دیناميکی استفادهشده و بهطور همزمان میتوان هيدروگراف جریان را
در هر فاصلهاي از نقطه اي که هيدروگراف باالدست آن معلوم است محاسبه کرد .محاسبه
دبی یا عمق آب در نقاط مشخصی از آبراهه را میتوان با استفاده از مدل روندیابی توزیعی
جریان انجام داده و روندیابی سيل به جوابهاي دقيق منتج خواهد گردید .برتري این
روش ن سبت به روش هيدرولوژیکی در این است که دبی جریان و عمق آب را بهطور
همزمان محاسبه کرده که این به شرایط طبيعت جریان غيردائمی و غيریکنواخت بسيار
نزدیکتر است (ترن و همکاران.)91 :2691 ،
هدف از این تحقيق ،شبيهسازي رفتار هيدرودیناميکی طرح ساماندهی زرینهرود به
طول یک کيلومتر با محوریت گردشگري در محل پل مستقيم عرشهدار  926متري با 2
پایه فلزي به کمک نرمافزار  MIKE11جهت عبور مطمئن سيالبها تحت سناریوهاي
مختلف است .در این بررسی گزینههاي طرح ساماندهی شامل؛ الف) محدودسازي سيالب
از طریق احداث دیواره و خاکریز و تقویت برخی از دیوارههاي موجود و بهسازي مجراي
جریان ،جهت عبور سيالب طراحی با ایمنی مناسب از داخل مجراي پيشبينیشده .ب)
انحراف کامل رودخانه بعد از پل و عبور آن از مسير مجراي پيشبينیشده جدید و اتصال
مجدد آن به رودخانه در پایيندست .ج) تغيير مسير رودخانه با ایجاد کانال با عرض کف
 966متر در مجراي جدید و د) آزادسازي کانال با عرض کف  966متر در مجراي طبيعی و
تغيير مسير رودخانه میباشند .در شکل ( ، )2نمایی از موقعيت طرح ساماندهی بازهي مورد
مطالعه ارائهشده است.
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شکل ( )2نمایی از موقعيت طرح ساماندهی بازهی مورد مطالعه
Fig(2) Schematic view of the project and reaches of the study area

بر اساس عامل مقاومت بستر و بر اساس معادلهي مانينگ ،ضریب زبري زرینهرود با
توجه به بافت مورفولوژي رودخانه ،نوع و اندازه مواد تشکيلدهندهي آن عموماً در باالدست
درشتدانه و در پائيندست ریزدانه و سيلتی است .مقدار این ضریب در ناوهي اصلی بين
 6/621تا  6/61و در برخی موارد در جزیرهها تا  6/62و در حاشيههاي رودخانه 6/60
است .با توجه به تأثير مؤثر پارامتر ضریب زبري در محاسبات هيدروليکی ،مقدار آن مختلف
براي بازهي مذکور براي سواحل راست و چپ برابر  6/622و براي مسير اصلی برابر 6/621
در نظر گرفتهشده است.
از آنجاییکه مسئلهي سيالب در منطقه حائز اهميت است ،لذا در این تحقيق گام زمانی
بر اساس معيار عدد کورانت 9برابر یک ثانيه در نظر گرفتهشده است .جهت بررسی تأثير
عمليات ساماندهی رودخانه و سازه پل در شرایط وضع موجود (بدون پل و بدون
ساماندهی) ،پل با دهنهي  926متر و بدون ساماندهی ،پل با دهنه  926،266و  966متري
با ساماندهی در محدودهي مورد نظر ،محاسبات پروفيل سطح آب به کمک مدل
9- Courant Number
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 ،MIKE11شرط مرزي باالدست در زرینهرود برابر هيدروگراف سيالب  22ساله ایستگاه
هيدرومتري ساري قميش برابر  9266مترمکعب بر ثانيه و شرط مرزي پائيندست ،از
منحنی دبی -اشل محاسباتی آخرین مقطع عرضی رودخانه استفاده و با منحنی تاراژ
ایستگاه نظامآباد و ساريقميش کنترل گردید.
 -مدل ریاضی MIKE11

در این بررسی از روش روندیابی توزیعی به کمک مدل ریاضی  MIKE11استفاده میشود.
مدل هيدرودیناميک ( ،)HDهسته سيستم مدلسازي  ،MILE11پایه و اساس اغلب
مدل ها منجمله مدل هيدرولوژیکی ،هيدرودیناميک ،انتقال رسوب ،انتقال و انتشار ،کيفيت
آب ،پيش بينی سيل و مدل پایش سيل بوده و قادر به حل معادالت انتگرالی سنت-ونانت9
به روش تفاضل محدود ضمنی است .معادالت سنت-ونانت در واقع مجموعه معادالت
پيوستگی و مومنتوم در شرایط یکبعدي کانالهاي روباز در حالت غير ماندگار بهصورت
معادالت دیفرانسيل با مشتقات جزئی است .در ضمن این مدل وضعيت جریانهاي ناپایدار
را با استفاده از تئوري موج سينماتيکی ،2موج پخشندگی ،9موج دیناميکی کامل 1و
دیناميکی کامل مرتبه باال 2بررسی مینماید (مایک .)9 :2692 ،0سه روش عمده بهعنوان
روشهاي انفصال ميدان و حل معادالت حاکم بر جریان مطرح میباشند ،از جمله :روش
تفاضل محدود ،1روش المان محدود 1و روش حجم محدود .1در مدل ریاضی MIKE11
ابتدا معادالت فوق به کمک روش تفاضل محدود ضمنی به فرم گسسته نوشتهشده و سپس
9- Saint-Venant
2- Kinematic Wave
9- Diffusive Wave
1- Fully Dynamic Wave
2- High Order Fully Dynamic Wave
0- MIKE 11
1- Finite Difference Method
1- Finite Element Method
1- Finite Volume Method
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معادالت جداسازي شده بر روي شبکهي نقاط دبی و تراز سطح آب در طول رودخانه و در
زمانهاي مختلف توسط روش عددي الگوریتم شش نقطهاي ابوت 9حل میگردد .در شکل
 9نماي شماتيک شبکهي محاسباتی نرمافزار  MIKE11بر اساس طرح مرکزي سازي شش
نقطهاي ابوت براي حل معادالت سنت -ونانت ارائهشده است (مایک .)9 :2692 ،طبق این
روش ،رابطهي پيوستگی طرح مرکزي سازي شش نقطهاي ابوت براي حل معادالت سنت-
ونانت ،اطراف نقاط  hمتمرکزشده و بر اساس رابطهي مومنتم طرح مرکزي سازي شش
نقطهاي ابوت براي حل معادالت سنت -ونانت ،اطراف نقاط  Qمتمرکز میشود .بر این
اساس مشتقات بهصورت روابط ( )9و ( )2توصيف میشوند (آبوت.)29 :9100 ،2
() 9

() 2

) (Q n  1  Q n ) (Q n  1  Q n
j 1
j 1
j 1
j 1

Q
2
2

x
2 x
j

) (hn  1  hn ) (hn  1  hn
j 1
j 1
j 1
j 1

h
2
2

x
2 x
j

شکل ( )3شبکهی محاسباتی  MIKE11به روش شش نقطهای ابوت برای حل معادالت سنت -ونانت
9- Six-Point Algorithm Abbott
2- Abbott
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Fig(3) The MIKE11 computational mesh , the Six-Point Algorithm of Abbott to solve the SaintVenant equations

 -تبيين سازه پل در مدل MIKE11

چندین روش مدلسازي جریان در اطراف پلها توسط مدل  MIKE11ارائه شده است،
ازجمله :روش بایري و دلور ،9روش موسسه تحقيقات هيدروليک والينگفورد ،2روش یارنل،9
روش ناگلر ،1روش معادلهي انرژي ،روش ادارهي راه آمریکا .2در این تحقيق به دليل وجود
پل عرشه دار مستقيم در شرایط موجود و تعریض آن در شرایط ساماندهی از روش یارنل
استفادهشده است .یارنل )166 :9191( 0رابطهي ( )9را براي تعيين ميزان حداکثر
باالآمدگی جریان در اثر برخورد با پایه پل پيشنهاد داد.
() 9

2
2
4
) hus  hd s  KYds Frds ( K  5 Frds  0.6)(  15
2
Q
b
2
Frds 
 1
2
Bus
Ads 2 gYds

که در آن K ،ضریب شکل پایهي= پل  ،نسبت انقباض

کانالYds ،

عمق پائيندست پل،

 gشتاب جاذبه Frds ،عدد فرود در پائيندست پل Ads ،منطقه جریان کل سطح مقطع
پایيندست b ،کل عرض بازشدگی پل بدون در نظر گرفتن پایهها Aus ،عرض مقطع
باالدست hus ،سطح آب در مقطع عرضی باالدست hd s ،سطح آب در مقطع عرضی
پائيندست است .رابطهي یارنل بهصورت رابطهي ( )1ارائه گردیده است .
() 1

 1

2
4
2
  K ( K   5 Frds  0.6)(  15 ) Frds

Dy
y

9- Biery and Delleur Method
2- Method of Hydraulic Research Institute Valyngfvrd
9- Yarnl Method
1- Nagler Method
2- Federal Highway Administration (FHWA) WSPRO method
0- Yarnell
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که در آن D y ،ميزان افزایش عمق آب در باالدست نسبت به عمق آب در پائيندست،

y

عمق جریان در پائيندست Frds ،عدد فرود در پائيندست پل  ،نسبت عرض در محل
پایهها به عرض اوليهي کانال  ،و  ضرایب ثابت روش هستند که مقدار آنها بر اساس
پایههاي مشابه آزمایشات یارنل ،برابر    0.69و    0.65است.
 -واسنجی هيدروليکی و برآورد خطا

در بحث شبيهسازي یک مدل ریاضی بعد از تعریف دادههاي ورودي مدل و اجراي
شبيه سازي ،نياز به واسنجی پارامترهاي مؤثر در مدل است تا از درستی و دقت خروجی
مدل با اصل پدیده مورد بررسی ،اطمينان حاصل شود .نرمافزار  Mike Viewبر اساس
روشهاي استفاده از قابليت برآورد خطا 9و تحليل آماري 2براي کاليبره کردن و محاسبه
ميزان خطاي مقادیر محاسبهشده با مقادیر مشاهدهاي استفاده میکند ( .)1توابع برآورد
خطا در  MIKE11شامل :خطاي پيک ،9خطاي موج نوع یک ،1خطاي موج نوع دو ،2خطاي
حجم ،0خطاي زمان پيک ،1امکان کميتپذیري اختالفات بين دو پدیده را فراهم میآورد.
روابط ( )2الی ( )1توابع برآورد خطا را نشان می دهد.
Qop  Qsp

() 2

Qsp
2

()0

PE 

1 n  Qo,i  Qs ,i 

n i 1  Qop 

() 1



 Q  Q
VE 
 Q 
n

o, i

s, i

n

o, i

WET 1,2 

() 1

i 1

i 1

PTE  Top  Tsp

9- Error Estimation
2- Statistical Analysis
)9- Peak Error(P.E
)1- Wave Error Type 1(W.E.T1
)2- Wave Error Type 2(W.E.T2
)0- Volume Error(V.E
)1- Peak Time Error (P.T.E
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که در آن،

 Qدبی پيک مشاهده شده Qsp ،پيک شبيهسازيشده Qo,i ،مقدار مشاهده

op

شده در گام زمانی  iام  Qs ,iمقدار شبيهسازيشده در گام زمانی  iام Top ،زمان پيک
مشاهدهشده   0.65 ،زمان پيک شبيهسازيشده n ،تعداد گامهاي زمانی است (مایک،
 .)9 :2692همچنين در این پژوهش عالوه بر موارد فوق جهت ارزیابی کارایی مدل در
پيشبينی هيدرو گرافهاي خروجی از معيار آماري ناش – سوتکليف 9استفاده گردید .این
معيار یکی از شاخصهاي اعتبارسنجی عمومی مدلها است که با استفاده از رابطهي ()96
براي بررسی اعتبار مدل استفاده میشود (مایک.)9 :2692 ،
()96

 Qi.est ) 2
)  Qobs

 (Q

2

که در آن،

Q
i

m

 (Q

i .obs

i .obs

i 1
m

NSE  1 

i 1

دبیهاي مشاهدهشده براي دورهي  iام و  Qi.estو  Qi.obsميانگين دبی

مشاهدهشده و محاسبهشده و  mتعداد گامهاي زمانی هيدرو گراف خروجی موردنظر در
دورهي بررسی است .ضریب ناش بدون بُعد بوده و از ∞ -تا یک تغيير میکند .اگر مقدار
 NSEبرابر یک باشد ،تناسب کاملی بين دادههاي مشاهداتی و شبيهسازيشده وجود داشته
و کامالً با واقعيت مطابقت دارد .اگر  NSEبين  9و  6/12باشد ،وضعيت اعتبارسنجی مدل،
خيلی خوب ،اگر  NSEبين  6/12و  6/02باشد ،خوب ،اگر  NSEبين  6/12و  6/2باشد،
رضایتبخش ،اگر  NSEکمتر از  6/26باشد ،وضعيت اعتبارسنجی مدل ،غيرقابلقبول است
(مایک .)2 :2692 ،
3ـ نتایج و بحث

در بررسی انجام گرفته در محدودهي مورد نظر ،حدود  166متر باالدست و  266متر پایين
دست پل دو گزینهي اصلی براي این منظور در شکل ( )1ارائه شده است.
9- Nash-Sutcliffe
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الف) پالن مطابق با وضع موجود رودخانه (گزینهی  :)1در این حالت رودخانه در مسير فعلی
خود که در باالدست پل حالت قوسی داشته ،بهسازي میگردد .مزیت این گزینه حفظ
شرایط فعلی رودخانه بدون برهم زدن مسير آن میباشد که در این صورت مشکالتی از
جمله فرسایش و کف کنی در ساحل راست رودخانه و رسوبگذاري در سمت چپ آن به
وجود خواهد آمد که براي حل آنها باید تمهيداتی اندیشيده شود.
ب) پالن مسير مستقيم (گزین :)2 idدر این حالت با روش محدودسازي سيالب از طریق
احداث دیواره و خاکریز و ایجاد مجراي جریان و با تغيير مسير فعلی رودخانه و جابجا
نمودن آن به سمت چپ ،کنارة سمت راست رودخانه مستقيماً به پایة سمت راست پل
وصل میگردد و کنارهي سمت راست آن به فاصلهي  966متري از آن قرار میگيرد .در
جدول ( )2سناریوي مربوط به گزینههاي یک و دو منطقه گردشگري طرح ارائه شده است.
با توجه به جدول ( )2مشاهده میشود که گزینه "یک" از نظر حفظ شکل طبيعی رودخانه
و از نظر جاذبة زیبایی که قوس رودخانه در دید انسان ایجاد میکند ،نسبت به گزینه "دو"
برتري دارد .به عبارت دیگر مسير پيچ و خمدار در رودخانه از نظر زیبایی شناسی بر مسير
مستقيم رجحان دارد .در طرح حاضر نيز به علت اینکه هدف ایجاد فضایی براي استفاده از
مناظر طبيعی ساماندهی شده میباشد ،این گزینه میتواند از این منظر نسبت به گزینه
"دو" برتري داشته باشد .سرعت جریان ثانویه باعث ایجاد حرکت حلزونی در قوسها شده
و مواد کف و کناره ها را از قسمت بيرونی قوس شسته و به سمت داخلی قوس انتقال
میدهد .در اثر این پدیده مقطع عرضی رودخانه در قوسها به علت افزایش تنش برشی
مواد رسوبی دائماً از قسمت بيرونی قوس کنده شده و این قسمت در حال گود شدن و
قسمت داخلی قوس در حال رسوبگذاري و افزایش ارتفاع کف میباشد .این مسئله یکی از
معایب گزینه "یک" می باشد و الزم است براي مقابله با این پدیده نسبت به مقاومسازي
کناره و بستر رودخانه در سمت راست رودخانه اقدام نمود .از طرف دیگر به علت حرکت
گردابی رودخانه در این قسمت اگر چه با مقاومسازي میتوان از شسته شدن کناره و بستر
جلوگيري کرد ولی رسوبگذاري در سمت چپ رودخانه اتفاق خواهد افتاد و احتماالً به علت
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ته نشين شدن مواد زاید در این محدوده مناظر خوشایندي به وجود نياید .براي مقابله با
این پدیده الزم است پاکسازي کف رودخانه در مواقع ضروري انجام پذیرد.

شکل ( )4نمایی از شرایط گزینه "یک" و "دو" بررسی طرح ساماندهی زرینه رود
Fig(4) Scheme of the two alternatives in river training project of the Zarrinehrod

جدول ( )2سناریوهای مربوط به گزینه "یک" و "دو" طرح ساماندهی
Tab(2) Scenarios of the two alternatives in river training project of the Zarrinehrod
جمع کل

سناریو

فضای آزاد
شده
(هکتار)

گزینه یک

12/1

گزینه دو

11/2

طول دیوارة سيل بند برای
حفاظت فضاهای آزاد شده
طول دیوار

طول دیوار

محدوده سمت

محدوده سمت

چپ (متر)

راست (متر)

آزادسازی اراضی
توضيحات
سمت چپ

سمت راست

رودخانه (هکتار) رودخانه (هکتار)

9066

9966

22/1

21

باال دست پل

126

266

2/16

2

پائين دست پل

9266

9216

92

16

باال دست پل

126

166

2

1/2

پائين دست پل

آزاد شدن فضاي کافی و مناسب ،خصوصاً در سمت راست رودخانه که نزدیک شهر قرار
دارد ،یکی دیگر از فاکتورهاي اثرگذار در انتخاب گزینهها میباشد .با توجه به مطالب
مذکور گزینه "یک" به علت داشتن مطابقت با اهداف طرح از اولویت بيشتري برخوردار
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بوده و از این نظر که نيازي به هزینههاي تغيير مسير رودخانه نيز ندارد ،به عنوان گزینة
برتر انتخاب میگردد .جهت تهيه مدل ،بر اساس شرایط گزینهي منتخب و در حاالت
مختلف ،پارامترهاي فيزیکی و هيدروليکی مورد نياز به نرمافزار معرفی شده و تراز سطح
آب براي دوره بازگشت  22سال با در نظر گرفتن شرایط هيدروليکی و سازهاي پل تهيه
گردید .در شکل ( )2نمائی از پل تعریض شده وحدت به طول  966متر در شبيه سازي در
کيلومتر  9+166نشان داده شده است.

شکل ( )5نمائی از پل تعریض شده وحدت به طول  311متر در شبيه سازی نرم افزار
Fig(5) View of the 300-meter-wide the Vahdat Bridge in the software simulation

ضمناً در جدول ( ) 9نتایج تحليل آماري روندیابی جریان در سناریوهاي مختلف در
کيلومتر  9+166و قبل از پل در طول دورهي شبيهسازي ارائه شده است .در جداول ( )1و
( )2نتایج برآورد خطا و حساسيت مدل  MIKE11نسبت به انواع ضریب زبري در
سناریوهاي شرایط وضع موجود و بدون پل و شرایط ساماندهی با پل  966متر انجام و
مشاهده گردیدکه بيشترین حساسيت در پروفيل سطح آب با تغيير ضریب زبري به وجود
میآید.

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،22سال ششم ،بهار  ،9911صص 29-19
)Hydrogeomorphology, Vol.6, No.22, Spring 2020, pp (21-41

ارزیابی طرحهاي ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل ... MIKE11
مرتضی صمدیان و همکاران
جدول ( )3نتایج روندیابی جریان در سناریوهای مختلف
ساماندهی
و پل به
عرض 311
متر

Tab(3) The results of flow routing in different scenarios
وضع
ساماندهی
ساماندهی
وضع
موجود و با
ساماندهی
و پل به
و پل به
موجود و
و بدون پل پل به عرض
عرض 121
عرض 211
بدون پل
 121متر
متر
متر

21/612

06/909

01/611

20/911

962/969

992/110

-10/290

-01/960

19/111-

-01/992

-919/912

-961/921

21/112

21/112

21/112

21/112

21/112

21/112

21/096

21/011

21/012

21/069

21/069

21/011

6/911

6/220

6/220

6/912

6/919

6/201

9266

9266

9266

9266

9266

9266

9911/110

9916/161

9919/221

9911/219

9929/119

9911/111

-9/112

-9/022

-9/216

-9/121

-9/110

-1/061

سناریو  /پارامتر

بيشترین اختالف مثبت
دبی(مترمکعب بر ثانيه)
بيشترین اختالف منفی
دبی(مترمکعب بر ثانيه)
حجم مشاهدهاي
(ميليون مترمکعب)
حجم شبيه سازي شده
(ميليون مترمکعب)
درصد خطاي حجم
مقدار دبی اوج
مشاهدهاي(مترمکعب بر
ثانيه)
مقدار دبی اوج شبيه
سازي شده(مترمکعب بر
ثانيه)
درصد خطاي دبی اوج
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جدول ( )4حساسيت مدل  MIKE11نسبت به ضریب زبری در شرایط وضع موجود و بدون پل
Tab(4) Sensitivity of the MIKE11 model to the coefficient of roughness in the current and
bridgeless scenarios

ضریب زبری
1/142

1/120

1/114

6/119
06/210
-19/122
21/112
21/212
6/911
9266
9916/612
-9/011

6/119
20/911
-01/992
21/112
21/069
6/912
9266
9911/219
-9/121

6/112
21/921
-21/920
21/112
21/221
6/961
9266
9911/120
-9/111

پارامتر

ضریب همبستگی
بيشترین اختالف مثبت دبی (مترمکعب بر ثانيه)
بيشترین اختالف منفی دبی (مترمکعب بر ثانيه)
حجم مشاهدهاي (مترمکعب)
حجم شبيهسازي شده (مترمکعب)
خطاي حجم (درصد)
مقدار دبی اوج مشاهدهاي (مترمکعب بر ثانيه)
مقدار دبی اوج شبيه سازي شده (مترمکعب بر ثانيه)
خطاي دبی اوج (درصد)

جدول ( )5حساسيت مدل  MIKE11نسبت به ضریب زبری در شرایط ساماندهی و با پل ( 311متر)
Tab(5) Sensitivity of the MIKE11 model to the coefficient of roughness in the training and
bridge with 300-m wide scenarios

ضریب زبری
1/142

1/120

1/114

6/119
21/116
-11/916
21/112
21/209
6/991
9266
9911/191
-9/011

6/119
21/612
-10/290
21/112
21/096
6/911
9266
9911/110
-9/112

6/111
29/222
-11/912
21/112
21/229
6/610
9266
9912/111
-2/620
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ضریب همبستگی
بيشترین اختالف مثبت دبی (مترمکعب بر ثانيه)
بيشترین اختالف منفی دبی (مترمکعب بر ثانيه)
حجم مشاهدهاي (ميليون مترمکعب)
حجم شبيهسازي شده (ميليون مترمکعب)
خطاي حجم (درصد)
مقدار دبی اوج مشاهدهاي (مترمکعب بر ثانيه)
مقدار دبی اوج شبيهسازي شده (مترمکعب بر ثانيه)
خطاي دبی اوج (درصد)

ارزیابی طرحهاي ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل ... MIKE11
مرتضی صمدیان و همکاران

4ـ نتيجهگيری

با توجه به نتایج تحليل روند تغييرات تراز سطح آب و سایر پارامترهاي هيدروليکی و
گرافهاي آناليز آماري روندیابی جریان ،خطاي مشاهدهاي و شبيهسازي شده و آناليز
حساسيت در شرایط قبل و بعد از عمليات ساماندهی براي دوره بازگشت  22سال نتایج به
شرح زیر قابل ارائه میباشد:
ـ مدل ریاضی  MIKE11با دقت قابل قبول جریان غيردائمی را به صورت یک بعدي براي
بازهي مورد نظر شبيهسازي نموده و با مقایسه حداکثر و حداقل مشخصههاي جریان
درشرایط قبل و بعد از گزینه ساماندهی در طول مجرا میتواند کمک شایانی جهت بررسی
مجرا ،بازدهی و عملکرد مناسب سازه هاي احداثی باشد.
ـ ضرایب همبستگی براي سناریوي ساماندهی نسبت به شرایط وضع موجود ،باالي 6/11
بوده که نشانگر تأ ثير بالقوه عمليات ساماندهی رودخانه در روندیابی جریان به روش موج
دیناميک به عنوان یک روش مناسب در بررسی جریان رودخانه است.
ـ طرح ساماندهی سبب کاهش خسارات سيل ،رفع موانع و الیروبی مجرا شده و در نتيجه
سرعت در بازهي مورد نظر نسبت به حالت قبل از ساماندهی به طور متوسط در حدود 22
درصد افزایش پيدا کرد ،متعاقباً به تناسب سرعت ،عدد فرود افزایش یافته و رژیم جریان از
حالت زیر بحرانی به فوق بحرانی سوق یافته و نيروي برشی و کنش افزایش و مقادیر سطح
جریان و ارتفاع آب در هر مقطع ،کاهش می یابد.
ـ با عمليات ساماندهی و تعریض پل به دهنهي  966متري ،عالوه بر آزادسازي حدود 16
هکتار از اراضی مجاور در دو سمت رودخانه ،تراز سطح آب در حدود  02سانتیمتر کاهش
داشته (کاهش تراز آب از  9910/211به تراز 9912/091متر) و حجم از  21/096به
 21/112ميليون متر مکعب،که باعث افزایش ظرفيت ميزان آبگذري رودخانه (در حدود
 992هزار مترمکعب) در محدودهي مورد نظر خواهد شد .ضمناً ميزان خطاي برآورد حجم
جریان ( )REVو ميزان خطاي نسبی در دبی اوج ( )REQPبراي شرایط ساماندهی به
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ترتيب برابر  6/911و  9/112درصد بوده که در حدود  6/601و  2/12درصد نسبت به
شرایط موجود کاهش داشته که بر اساس دامنهي شاخصهاي آماري ،تناسب کاملی بين
دادههاي مشاهداتی و شبيهسازيشده وجود داشته است .این مقادیر نشانگر تأثير بالقوه
عمليات ساماندهی رودخانه در آبگذري و روندیابی جریان است.
تقدیر و تشکر

از شهرداري شاهيندژ ،آب منطقهاي آذربایجانغربی و مهندسين مشاور شهر محيط
باستان جهت حمایتهاي به عمل آمده قدردانی میگردد.

... MIKE11 ارزیابی طرحهاي ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل
مرتضی صمدیان و همکاران
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