
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79بهار  ،اول ، شمارهسوم های کاربردی علوم آب، سالنشریه پژوهش  

 97- 06صص
 

 

 

الزم  یپژوهش هاینهیبه منظور ارائه زم یچانیپ هایانجام شده در رودخانه قاتیبر تحق یمرور

 هادر آن

 

 3 ، وحیده مرتضوی2، حسنا شفائی1*کاظم اسماعیلی

 
 چکیده

 یهار رودخانهد قوس جادیاو جامعه داشته باشد.  ستیز طیمح یرو یقابل توجه یدر رودخانه ممکن است اثرها یلوژمورفو یندهایفرآ

 یها با دامنه و شعاع انحناخم یچانیپ. در رودخانه دارد اشاره ریپذ شیفرسا یآبرفت رسوبات با رودخانه ینوسیس راتییتغ یوستگیبه پ یآبرفت

رسوب بستر، مواد ساحل و پوشش  ان،یجر نیب دهیچیتعامالت پ جهیدر نت یچانیپ رودخانهدهد. یم شکل را وستهیپ ینوسیس کانال کیمختلف 

 نوسیس کیتشکیل  تیدامنه و در نها ،ینوسیس خم یجیتدر شیسبب افزا یانقطه بار یانباشتگ و یرونیب ساحل شیشود. فرسایآغاز م یاهیگ

 پیچیدگی لیلد به نیهمچن و رسوب ،یانوردیدر ،یشناسنیزمشرایط از نظر  هارودخانه چیپ. گرددمی (cutoff) یچانیپگردن  یا یناگهان

بررسی به  نهیزم نیا در شده انجام یپژوهش منابع یتمام باًیتقر یبررس بامقاله  نیدر ا. برخوردارند از اهمیت زیادی یچانیپ یندهایفرآ

 یهاخالء انتها درشود. یپرداخته م یچانیپرودخانه  یرو استفاده مورد یعدد یهامدل سهیمقازینمؤثر بر آن و  ی، پارامترهایچانیپ یندهایفرآ

 .است شده شنهادیپ ،ندهیآ درالزم  یقاتیتحق یهانهیزم مطالعاتی گذشته و

 

 .یعدد یهامدل مئاندر، ،یمورفولوژ، رودخانه پیچانی: ی كلیدیهاواژه

 

 

 

 

 
 

 
 .رانیمشهد، ا یدانشگاه فردوس ،آب یگروه علوم و مهندس اریدانش -1

 .رانیمشهد، ا یآب دانشگاه فردوس یگروه علوم ومهندس ،یآب یسازه ها یدکتر یدانشجو -2

 .رانیمشهد، ا یآب دانشگاه فردوس یگروه علوم ومهندس ،یآب یسازه ها یدکتر یدانشجو -3

 esmaili@um.ac.ir نویسنده مسئول:  *

 (19/61/1379: )تاریخ پذیرش                       (60/62/1370) تاریخ دریافت:
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 مقدمه

-میقرار  قیمورد مطالعه و تحق یچانیپ یهارودخانهچرا 

 یچانیپ یهارودخانه تیاهم و یبررس یبرا که یلیدال رند؟یگ

 فرم پالن نیترجیرا یچانیپ-1 ذکر نمود عبارتند از: توانیم

توسعه بشر در  دخالت-2 است تیپرجمع مناطق در رودخانه

-پروژه از یاریبس-3 یچانیپبه شکل  رودخانه گیریو شکل

 ینوسیس یهارودخانه با همراه هاپارکو  یشهرساز یها

 در یشناخت جامعه یهاجنبه-9 شوندیمساخته  اریتک ش

 به .است بوده گذارریتأث یچانیپ یهارودخانه یریگشکل

 یچانیپجامعه به سمت شکل  یکه جنبه عموم یاگونه

 .آن دهیبر دهیبردارد تا شکل  لیتما رودخانه

 خم و چیپ یمعنا به و یونانی واژه کی قتیحق در یچانیپ

 داده شیفرسا را خود مقعر ساحل یچانیپ یهارودخانه. است

 (1شکل ) در. کنندیم یرسوبگذار محدب ساحل در و

 داده نشان یچانیپمختلف در دو خم از رودخانه  یهاقسمت

همانطور که در (. 2619 همکاران، و )کاسوی است شده

مقاالت به صورت  درصد 99( نشان داده شده است 2شکل)

درصد به  7درصد به صورت آزمایشگاهی و  20، عددی

صورت ترکیبی از شرایط آزمایشگاهی و مطالعات عددی 

   .را بررسی نموده اند های پیچانیرودخانه
z

 
 رودخانه چیپ کیدهنده  لیتشک یاجزا-1شکل

 
 یهارودخانه یمختلف بررس صورنمودار درصد  -2شکل 

 یچانیپ
 

چهار نوع پالن فرم است  یدارا یچانیخم پ یبه طور کل

( متقارن 3( نامتقارن ساده؛ 2( متقارن ساده؛ 1که عبارتند از : 

پیچانی نشان  انواع فرم 3. در شکل ( نامتقارن مرکب9مرکب؛ 

 داده شده است. 

 
 یچانیانواع مختلف پالن فرم پ-3شکل

 

توان به می، در رودخانه یچانیپ یریگشکل یاصلاز علل 

 موارد زیر اشاره کرد:

 به( میمستقکانال ) بستر در کوچک یهایآشفتگ توسعه-1

 شده شناخته یتئور .متناوب در حال مهاجرت یسمت بارها

؛ 1790، انگالند؛ 1790، پارکر) "بار یداریپا" عنوان تحت

 اریبس یهاخم یجانب رشد-2 (1709، هانسن؛ 1707، کالندر

 یداریپا" عنوان تحت شده شناخته یتئور .رودخانه کوچک

 overshoot دهیپد-3 (1700،  سمیناراو بلوندیوکس ) "خم

 یهااختالل لیو بستر رودخانه به دل انیجر یدائم یهاتالطم)

 اسیمق در هاتالطم-9 (1709، اولسن) (باالدست انیجر
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 01 های پیچانی به منظور... /مروری بر تحقیقات انجام شده در رودخانه`

 

 لیبه دل یعیطب یهارودخانه نیهمچن-0( 1799، یالین) بزرگ

. آغاز دهندیم شکل را یچانیپبستر  ،شیانتقال رسوب و فرسا

 میمستق یهاکه در کانال گرید دهیپد کیبه  قبالً یچانیپ

 شدیم دهیبار نام یداریناپا کهافتد، شهرت داشت یاتفاق م

  (.1709، هانسن؛ 1707، کالندر؛ 1790، انگالند)

 یچانیپرودخانه در حفظ پالن فرم  یمهم برا طیشرا کی

 آن یشرویپ و ساحل ینینش عقب یندهایفرآ دنیرس تعادل به

 یکلطوربه(. 2660 کروساتو،) است مدت یطوالن در

در  انیجر یبزرگ ،مؤثر در مهاجرت رودخانه یفاکتورها

 شده شناختهسرعت و عرض رودخانه  ،هعمق رودخان نیتخم

 انتقال اثر در یچانیپگفت که  توانیم در واقع و .است

-یم شکل یعیطب یهارودخانه در بستر شیفرسا و رسوب

 یکیدرولوژیه میرژ (.2610و همکاران،  سینگنیان) ردیگ

به محل و اندازه حوضه آن دارد.  یبستگ یچانیپ یهارودخانه

 یبررس یچانیپ یهارودخانه یرو گرفته انجام قاتیتحق در

 موج، طول جمله از یچانیپ رودخانه مختلف یهاقسمت

 و رودخانه خم یانحناها در متناوب و یانقطه یبارها

 انجام یچانیپ یهارودخانه در یدب تیظرف یبررس نیهمچن

 مرکب یهارودخانه در یدب تیظرف یبررس یبرا. است شده

: از عبارتند هاروش نیا. است شده ارائه روش شش یچانیپ

وارک جیمز و  روش(، 1773)سلین و ش گرینهیل رو

وارش واران  روش ،(1777) روش شیونو و همکاران، (1771)

 اب SCM)( 2666) المبرت و سلین روش، (1777) و وایلتس

المبرت و سلین  روش و(( SCM-V) یعمود ماتیتقس

(2666 )(SCM یافق ماتیتقس با (SCM-H .))از  کیهر  در

 برآورد و ینسب عمق و انیجر یدب نیب سهیمقا هاروش نیا

 یکل دقت که ؛ه شده استداد نشان 2و 1جداول در  خطا

 رامش واران و وایلتس، (2666) المبرت و سلینی هاروش

 دشت البیس یزبر وجود با (1771) جیمز و وارک، (1777)

 طیشرا در( 1773) سلینو گرینهیل روش اما. است خوب

 زانیو م دهدینم ارائه را یقیدق جینتا زبر دشت البیس

 در وبرآورد شده است  003/10روش  نیمربعات خطا در ا

 روش نیا در خطا مربعات زانیم صاف دشت البیس طیشرا

 و خطا نیکمتر یدارا ینسب عمق مقابل در یدب راتییتغ یبرا

 روش هدیم نشان که است بوده 327/9 مقدار با برابر

 بستر با دشت البیس طیشرا در (1773) سلین و گرینهیل

 مذکور یهاروش به نسبت را یبهتر جینتا تواندیم صاف

 .دهد ارائه
 

مقادیر خطا دبی پیش بینی شده در سیالب -1جدول

 دشت زبر
 𝐸𝑅𝑀𝑆 روش ارزیابی

003/10 گرینهیل و سلین  

002/9 جیمز و وارک  

900/1 رامش رامان و وایلتس  

SCM-V 302/0 المبرت و سلین،  

SCM-H 003/0 المبرت و سلین،  

 

مقادیر خطا پیش بینی دبی در شرایط سیالب -2جدول

 دشت صاف
 𝐸𝑅𝑀𝑆 روش ارزیابی

327/9 گرینهیل و سلین  

970/11 جیمز و وارک  

061/33 شیونو و همکاران  

790/21 رامش واران و وایلتس  

SCM-V 029/10 المبرت و سلین،  

SCM-H 300/10 المبرت و سلین،  

 

المبرت و سلین  روش صاف دشت البیس طیشرا در اما

 که یطور به است کرده ارائه را یترقیدق جینتا(، 2666)

 طیشرا در. است شده برآورد درصد سه حدود خطا زانیم

جیمز و وارک، وایلتس و  یهاروش زبر دشت البیس

 ییباال دقت از ینسب یهاعمق همه درالمبرت و سلین 

 یگراول بستر با چانرودیپ های. رودخانهباشندیم برخوردار

 شوندیم جادیا یشناس نیزم مناطق و هامیاز اقل ارییبس در

 از رسوب ییباال ریمقاد که یکوهستان یدر نواح اما

-رودخانه از نوع نیا ند.شو یم یاصل انیجر کوهستان وارد

 راتییتغ (.1371 مقدم و همکاران، یی)رضا دفراوان هستن ها

 گسترشو هعرض رودخان در یراتییتغ باعث رودخانه الگوی

از رودخانه  ییهابازه در. شودیم یالبیس دشت در رودخانه
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 ییتوانا ،یدب مقدار کاهش و رسوب حجم شیافزا لیبه دل

 لیتبد یچانیپ الگوی از رودخانه و نداشته را رسوبات حمل

 (.1371 مقدم و همکاران، یی)رضا شودیم یانیشر الگوی به

 در یدب تیظرف نییتع یبرا یگرید یهایبررسمنابع  در

. شودیم مشاهده یشگاهیآزما طیدر شرا یچانیپ یهارودخانه

از  یاریرودخانه مورد توجه بس نیاشل در ا-یرابطه دب

رابطه  راتییتغ سهیبا مقاها شیآزما .است گرفته قرارمحققان 

-ذوزنقه ی ولیمستطبا مقاطع م یمستق یهااشل در کانال – یدب

-قهنذوز و یچانیپ یلیمستط بیکانال به ترت گریو دو نوع د یا

با  مستقیمکه در کانال  داد نشان جینتا .انجام شد یچانیپ یا

در  یشز بیضر انیجر باالتر یهادر عمق ایمقطع ذوزنقه

شده کمتر از کانال نوع  سیخ طیاثر مح لیکانال به دل نیا

 راتییتغ سهیمقا نیهمچن( است. یلیمستط می)مستق کی

 سه نوع یچانیپ یهاکانال با میمستق هاکانال در یشز بیضر

 یشز بیضر زانیم عمق شیافزا با که دهدیم نشان چهار و

 انیاثر مقاومت در برابر جر لیبه دل  یچانیپ یهاکانال در

 یبرا عمق با انیجر سرعت راتییتغ نرخ. باشدیکمتر م شتریب

 که است دو و کی نوع یهاکانال از شتریب ینوسیس یهاکانال

 باشدیم بستر یطول بیش در تفاوتاز  یناش عمده لیدل

  (.2613 همکاران، و خاتیوآ ؛2667 همکاران، و خاتیوآ)
 

  طول موج پیچانی

 یشتریب لیتما رودخانه فرم زبر یهاکانالدر  یطور کل به

-رودخانه در که یحال در ؛مهاجرت به تا دارد کردن رشد به

 .رشد به تا دارند مهاجرت به یشتریب لیتمابا بستر صاف  یها

 یندهایفرآ ابدییم شیبستر رودخانه افزا یکه زبر یو زمان

موج  طول. ابدییم شیو افزا افتهیشدن رودخانه ادامه  یچانیپ

 سرعت نسبت مربع شهیر با متناسب یچانیپ یهارودخانهدر 

 نظر براساس(. 2660، کروساتو) است کانال عرض به یطول

 عرض با متناسب یچانیپموج  طول ،(1706) ولمنو  لئوپولد

 و رسوب رودخانه، یکیدرولیه میرژ لهیبوس که است کانال

 در موج طول یبررس یبرا. شودیم زده نیتخم دره بیش

-یارائه شده است که از آن جمله م یاریروابط بس هارودخانه

 اشاره، (1709) اندرسون ( و1709) هانسن توان به روابط

است و با  شده آورده( 3) جدول درمذکور  روابط. نمود

 رابطه که این روابط نشان داده شد از حاصل جینتا سهیمقا

ksA استبرخوردار  یشتریدقت ب ازطول موج  نیتخم یبرا. 
 

محاسبه طول موج  یشده براروابط ارائه  -3جدول

 یچانیپ
 محقق روابط

𝐿𝐻 = 56𝐻𝑓−1 ( 1709هانسن) 

𝐿𝐴2 = 2√𝜋𝐻𝐵𝐶−1 (1709اندرسون) 

𝐿𝐴 = 72√𝐻𝐵𝐹 (1709اندرسون) 

𝐿𝑃𝐽 = 20√0.5𝑅𝐵𝑓−1 ( 1709پیتر و جان) 

𝐿𝐾𝐸 = 37.74√𝐵𝐻 کاگوچوا 

𝐿𝐾𝑆𝐴
= 46.23√𝐵𝐻 وانزا 

𝐿𝐾𝑆𝑀
= 53.38√𝐵𝐻 گاتیا 

 

 نیانگیم عمق 𝐻 بر حسب متر؛ موج طول 𝐿 (:3)جدول در

 𝐹 و سباخیو یدارس اصحکاک بیضر 𝑓 بر حسب متر؛ آب

  .باشدیم )بدون بعد( فرود عدد
 

دشت بر انتقال اندازه  اثر پوشش گیاهی در سیالب

 حركت

مورد  یچانیپ یهارودخانهکه در  یاز مسائل گرید یکی

دشت  البیدشت و نوع پوشش در س البیتوجه است س

 یو رشد ساحل زمان یاهیاست. مهاجرت توسط پوشش گ

نوار پوشش شده برابر با  هیکه سرعت در حاش شودمتوقف می

. الزم به ذکر است که شودرسوب  یبرا یسرعت بحران

ها شهیر رایباالتر است، ز اهانیدرون گ عموماً یسرعت بحران

شوند. پوشش یخاک م یچسبندگ شیباعث افزا یو مواد آل

 انیکند و در مقابل جریم تریمستغرق تالطم را قو یاهیگ

انتقال مومنتم نسبت به حالت بدون  نیبنابرا ،شودیآب مانع م

 (.2660 همکاران، وآلمن دینگر ) پوشش دشوارتر است
 

  پیچانیهای خم در كانالتحلیل رفتن 

-نشانه از واقع در هارودخانه مسیر در هایچانیپ حضور

آنهاست.  تشکیل محدوده در هاسیالب وقوع خطر مهم های

از  ،هدف به رسیدن و پدیده این بررسی برای محققان

، یچانیپ مسیرهای LFH جمله از یچانیپ خود پارامترهای

 نمودند استفاده بستر پهنای و یچانیپ کمربند شاخص
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-می نشان ها،بررسی از آمدهبدست نتایج(. 1376 ،یبی)خط

با  و است متفاوت مسیر طولکل  در LFH مقدار که دهد

این  طبق دیگر، عبارت به. زیاد استمقدار آن  ،99/6 متوسط

در  خیزیسیل پتانسیل شور،رودخانه مسیر  طول در شاخص

-بررسی. باشد میباال ،داروخم پیچ مسیرهایاز  قطعاتی طول

به  یچانیپ قوس جایی جابهکه  است آن از حاکیهمچنین  ها

مسیر  طول در کناری فرسایش کهشده  باعث هاکنارهطرف 

نیز  آن از ناشی مخاطرات و گرددتشدید  شور رودخانه

و به  ابندییم توسعه هاخمکه به این صورت .یابد افزایش

 قیعم نسبتاً هاخم در نیز هادست مهاجرت کرده و کانال نییپا

-جریان می هاخم نیب در کم عمق با یهاانیجر و شوندمی

-رودخانه در خم افت محاسبه یبرا(. 1790، فریدکین) یابند

 روابط نیا که است شده ارائه یمختلف یهاروش یچانیپ یها

  .است شده داده نشان 9 جدول در

 
در  خم كاهشمحاسبه  یروابط ارائه شده برا -4جدول

 یچانیپ یهاكانال

 هاروش روابط
𝑛′

𝑛
= 𝑆  برای   1 < 1.2 

𝑛′

𝑛
= 1.2برای   1.15 <  𝑆 < 1.5 

𝑛′

𝑛
= 𝑆 برای   1.30 ≥ 1.5 

روش سرویس 

حفاظت خاک 

(1703()SCS) 

𝑛′

𝑛
= (

𝑓′

𝑓
)

1
2

= 0.43𝑆 + 0.57    𝑆 < 1.7 

𝑛′

𝑛
= (

𝑓′

𝑓
)

1
2

= 1.30     𝑆 ≥ 1.7 

روش خطی 

 (LSCSسازی )

𝑓′

𝑓
= 1 + 6.87𝑅 

تابز و  روش

(1709)سوکی  

𝑓′

𝑓
= 2.632 (

𝑏

𝑟𝑚
) + 0.474 

روش لئوپولد و 

 (1706همکاران)

𝑓∗𝑅 = 𝑅 (
𝜃

180
) − 4.65 (

𝑏

𝑦
)

1.11

(
𝑟𝑚

𝑏
)

1.38

𝐹9.29 

روش آگاروال و 

 (1709همکاران)

𝑓′ = 𝑓 +
8𝑏𝑟

𝐿𝑟𝑚
 

روش 

 (1799مکمور)
 
 

 

 

 

 

محاسبه  یروابط ارائه شده برا -4جدولادامه 

 یچانیپ یهاكانالدر  خم كاهش
 

𝑓′

𝑓
= 1/(1 − 𝑆"/𝑆0) 

 روش چانگ

(1703) 

𝑓′

𝑓
= 1/(1 − 𝐶𝑆"/𝑆0) 

روش اصالح 

شده 

 (1709چانگ)
 

 و نگیمان یزبر بیضر بیترتبه  ′𝑛و  𝑛 :باال روابط در

 𝑓 ؛کانال نوسیس 𝑆 ا؛هافت احتساب با نگیمان یزبر بیضر

 یدارس بیضر ′𝑓 ؛سباخیو یدارس اصطحکاک بیضر

ی بر کیدرولیه شعاع 𝑅 ؛خم یانرژ یهاافتشامل  سباخیو

 هیزاو 𝜃 ؛انحناء طول 𝐿 ؛انحناء شعاع متوسط 𝑟𝑚 حسب متر؛

بر حسب  انیجر عمق 𝑦 ؛فرود عدد 𝐹 بر حسب درجه؛ خم

 مرتبط یانرژ انیگراد "𝑆 بر حسب متر؛ کانال عرض 𝑏 متر؛

 انیگراد 𝑆0 ؛سرعت حیتصح فاکتور 𝑓∗𝑅 ؛یعرض انیجر با

-می چانگ شده اصالح روش در حیتصح فاکتور 𝐶 و بستر

 باشد.

در  ییهایوستگیناپحفاظت خاک  سیروش سرو در

 عدم و ابهام به که دارد وجود شده ارائه نوسیس یهارنج

 یخط روش مشکل نیا حل یبرا. شودیم منجر تیقطع

 نوسیس یبرا یتابز و سوک روش( ارائه شد. LSCS) یساز

روش  نیحاصل از ا جینتا نیبنابراارائه شده است.  زین 67/1

و در  نوسیس کیبا در نظر گرفتن  رایندارد ز یادیاعتبار ز

 ولئوپلد  روش درانجام شده است.  یشگاهیآزما طیشرا

القا شده  یتنش برش مرز نیب یکیگراف رابطه (1706) والمن

 ارائه اصطحکاک با مرتبط یمرز برش با کانال یانحنا لهیبوس

′𝑓 مقدار هاآن رابطه براساس. است شده

𝑓
کمتر از  تواندیم 

 یبرا زین (1799)مکمور  روشاست.  یرواقعیباشد که غ کی

  .است شده ارائه 106°تا  °76نیب یایزوا

 هاروش نیا از کی هر در خطا زانیم( 0جدول ) در

 چانگ شده اصالح روش یبرا خطا نیکمتر که ،شده برآورد

 بدست (1709) مکمور روش یبرا خطا نیشتریب و( 1709)

 .است آمده
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 خمرفتن  ازدست ینیب شیخطا در پخالصه قدرمطلق  -5جدول

 هامجموعه داده

 LSCS روش (1703چانگ) (1799مکمور) (1709آگاروال و همکاران) (1706لئوپولد و همکاران) (1709تابز و سوکی) SCS(1703) روش
میانگین 

قدرمطلق 

خطا)درص

 د(

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

قدرمطلق 

 خطا)درصد(

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

قدرمطلق 

 خطا)درصد(

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

قدرمطلق 

 خطا)درصد(

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

قدرمطلق 

 خطا)درصد(

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

قدرمطلق 

 خطا)درصد(

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

قدرمطلق 

 خطا)درصد(

انحراف 

 استاندارد

SERC 

S= 73/1  20/0 01/2 06/19 02/1 30/13 92/1 79/10 07/33 30/9 30/0 30/0 79/2 30/9 97/2 

 اندرسون

S= 11/1  

39/9 

 
93/3 09/0 09/0 0/9 11/0 27/10 99/01 90/3 09/23 09/23 39/0 79/0 90/9 

 اندرسون

S= 4/1  
29/0 16/3 07/2 07/2 09/12 90/2 09/36 12/90 93/0 91/29 91/29 27/16 30/9 60/3 

 اندرسون

S= 0/1  
10/0 02/2 69/10 96/10 07/12 03/1 03/93 92/39 70/3 29/39 29/39 19/9 10/0 02/2 

 ویچ اسبرگ

 باریک

03/19 

21/26 

92/2 

00/9 
06/9 06/9 96/11 70/2 97/9 13/36 30/9 17/0 17/0 11/2 00/19 72/1 

 ویچ اسبرگ

 باریک
61/11 

06/7 

79/0 

22/0 
67/13 67/13 32/16 09/0 01/20 07/26 93/0 19/10 19/0 93/0 00/9 96/0 

مجموع داده 

 نقطه 02ها=
29/2 

30/9 

39/9 

61/0 
22/16 22/16 30/11 26/9 06/22 93/37 12/11 69/17 69/17 31/12 69/0 99/0 
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های عددی در تحقیقات رودخانه كاربرد مدل

 پیچانی

 یتکنولوژ شرفتیو پ یاضیر یهامدل عیتوسعه سر با

دو  ،یبعد کی الیس کینامید یمحاسبات یهامدل وتریکامپ

 یکینامیمورفود یندهایفرآ یسازهیشب یبرا یو سه بعد یبعد

. )2662و همکاران،  داربی) افتی شیافزا یعیطب یهارودخانه

 و کامپوریل ؛1701 همکاران، و ایکدا) یچانیپ یهامدل

 همکاران، و سان؛ 2611 ،سمیناراو  زولزی ؛2660 همکاران،

 و یابعادبا استفاده از آنالیز (1707 ،پارکر و جانسون ؛1770

برای شبیه سازی جریان و انتقال استوکس -ریمعادالت ناو

ساحل  شیفرساهای پیچانی با فرض اینکه رسوب در رودخانه

 به هامدل نیا. رفتندبه کار  است ساحلدر متناسب با سرعت 

انتقال  دانیگرفتن م دهیو ناد انیجر دانیم یحل خط لیدل

 چند درهستند.  تیمحدود یسواحل دارا کینزدرسوب 

 مشخصات یدگیپخش و یپراکندگ یرو قاتیتحق ریاخ سال

 همکاران، و بایک) است افتهیتمرکز  یچانیپ یهارودخانه

 (.2660، زارامالو  ماریون؛ 2660

-رودخانه یانجام شده رو یوجود مطالعات متعدد عدد با

است که با توجه  یسوال باق نیاما همچنان ا یمئاندر یها

 یهامدل ایآ یچانیپحاکم بر تکامل  یکیزیف یندهایفرآ

 یرا به درست یچانیپ یهاکانال یریگشکل تواندیم یعدد

مختلف  یهاتیاز وضع یکامل یسازهیشب. کنند یسازهیشب

دست و  نییپا از جمله مهاجرت یچانیپ یهاکانالشکل  رییتغ

 قاتیتحق در یچانیپو چرخش خم  یباالدست، توسعه جانب

همکاران  و ایکدا یکینامی. در مدل داست نشده ارائه گذشته

از  و مهاجرت کانال یمحل یانحنا نیب ری( فاصله تأخ1701)

 و ایکدا. بدست آمده استآب  یوستگیمعادالت مومنتم و پ

 یمعنا بهخم،  یداریناپا هک دادند( نشان 1701)همکاران 

 توسط زمان به نسبت رشد در جهت شخصم یاهخم لیتما

و ایکدا پس از کار  .باشدیم (یچانیپآستانه ) هاطول موج

و  سمینارا) یبعد ی، مطالعات نظر(1701) همکاران

 تی( اهم1700و همکاران، استروکسما ؛ 1700، بلوندیوکس

آب با انتقال رسوب  یوستگیمعادالت مومنتم و پ کامل وندیپ

پاسخ  بیترت نیو معادالت تعادل رسوب را نشان داد. به ا

و کانال باالدست  یمحل طیشرا ازهر دو یتابع یکینامیمورفود

کانال،  یانحنا راتییهندسه کانال، مانند تغ ینامنظمشد. 

ثابت  یشکل بارها بهرا  یکینامیممکن است اثرات مورفود

 دهیپد کیکند، که  جادیا یتوسعه در جهت طول لدرحا

 باشدیم overdeepening ای overshootشناخته شده به نام 

 (.1707 ،پارکر و جانسون؛ 1700 همکاران، و استروکسما)

مقاطع  با یچانیپباز مرکب  کانال کی در متالطم انیجر

متالطم که تحت  یهاانیجر نیتردهیچیاز پ یکی یعیطب مهین

از مرکز، فشار و  زیگر یرویاز جمله ن یعوامل مختلف ریتأث

-انیجر یچانیپمرکب  یهاکانال درباشد. یم یبرش یهاتنش

از  یمختلف انواع. کندیم یباز را یمهم اریبس نقش هیثانو یها

 یچانیپرودخانه  کیرفتار  یبررس یبرا یعدد یهامدل

 توان به مدل استاندارد-یاستفاده شده است که از آن جمله م

𝐾 − 𝜀 مدل غیرخطی ،𝐾 − 𝜀  ،نولدزیر تنش یجبر مدل 

(ASM) ،ینولدزیر تنش مدل (RSM )یسازهیشب مدل و 

𝐾 مدلنمود.  اشاره( LES) بزرگ یگرداب − 𝜀 استاندارد 

-انیجر دیمدل انسداد تالطم همگن است که قادر به تول کی

𝐾 مدل. ستین هیثانو یها − 𝜀 طور موفق تواند بهیم یرخطیغ

 یسازهیشب یچانیپکانال مرکب  کی دررا  هیثانو یهاانیجر

 یسازهیمتالطم را شب یبا دقت ساختارها تواندینم اماکند 

آنکه معادالت  لیبه صرفه است به دل مقرون ASM مدلکند. 

 ساده یجبر معادالت با هاآن نیگزیرا با جا نولدزیر انتقال

مدل  نیمتالطم با به کار بردن ا انیجر یسازهیشب اما. کندیم

 با را نولدزیر تنش RSM مدلرا به دنبال دارد.  یفیضع جینتا

. کندیم محاسبه میمستق طور به نولدزیر انتقال معادالت حل

کانال  یهاانیجر در آن کاربرد مدل نیا یدگیچیپ لیدل به اما

 یریگاندازه یطول سرعت مؤلفه سهیمقاباشد. یباز محدود م

 نییپا نولدزیر عدد تالطم یهامدل از حاصل جینتا با شده

𝐾 − 𝜔 تالطم و 𝐾 − 𝜀 اگرچه که دهدیمنشان  استاندارد 

 بدست و شده یریگاندازه شده رسم یطول سرعت لیپروف

 لیبا هم ندارند اما دقت پروف یها اختالف چندانمدل از آمده

𝐾 سرعت حاصل از مدل − 𝜔 یهمبستگ بیضر و بود شتریب 
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 مدل با و درصد 09 شده یریگاندازه ریمقاد با سهیمقا در آن

𝐾 − 𝜀 ،09  .در  یمحاسبات یدرصد خطا نیهمچندرصد است

𝐾 مدل در درصد 0/2 یعرض وسعت − 𝜔 مدل از کمتر 

𝐾 − 𝜀 ،وخسرونژاد  ؛2669، وایتینگو  دیتریچ) است بوده 

 (. 1707 همکاران،

در این قبیل بینی میدان جریان های عددی برای پیشمدل

موارد به عنوان یک وسیله موثر همواره مورد استفاده قرار 

(. از آنجا که در طبیعت 1307 همکاران، و انی)قباد گیرندمی

متر( و واگرا  0/6ها به صورت یکنواخت )پهنای همه قوس

شد. خصوصیات جریان متر( استفاده  90/6به  0/6)پهنای 

ضی سرعت، خطوط و عر های طولی، قائمازجمله پروفیل

های اصلی و ثانویه، شیب طولی و تنش برشی جریان، جریان

سنجی مدل قوس مورد مقایسه قرار گرفت. صحت بستر در دو

کنواخت ی 106°گیری شده در قوس های اندازهعددی با داده

ان جریان در قوس یکنواخت نشان داد که مدل به خوبی مید

که مسیر سرعت حداکثر  کند. نتایج نشان دادسازی میرا شبیه

خط مرکزی  06°در صفحه نزدیک سطح آب در حدود زاویه

کند؛ درحالی که این اتفاق کانال را در قوس واگرا قطع می

دهد. خط در قوس یکنواخت رخ می 00°در زاویه حدود

با  00°ا ت 06°حداکثر سرعت در کانال واگرا در حدود زاویه

ین امر در کانال اما ا .گرددجدار خارجی قوس مماس می

دهد. رخ می 166°ا ت 76°یکنواخت در حدود زاویه بین 

هچنین تغییرات سطح آب برای کانال یکنواخت روندی 

کاهشی )شیب طولی منفی( و برای کانال واگرا روندی 

بت( دارد. به دلیل کوچکتر بودن افزایشی )شیب طولی مث

یمم لفه سرعت طولی قوس واگرا نسبت به یکنواخت، ماکزوًم

 00/16قدرت جریان حلزونی در قوس یکنواخت به میزان 

باشد؛ عالوه بر این، یک سلول درصد کمتر از قوس واگرا می

چرخشی در خالف جهت گردش جریان ثانویه در 

 (.1307 همکاران، و انی)قباد هر قوس مشاهده شد 130°مقطع

 ،یمرسوم موجود در دو و سه بعد یهااز مدل یتعداد

، Delft Hydraulics Delft3D [WL]  (2663)مدل مانند

 شیارتفاع بستر و فرسا شیساحل را به عنوان افزا وستهیرشد پ

 ی( تلقی)فرورفتگ ساحل را تحت عنوان کاهش ارتفاع بستر

 یهاعرض کانال راتییتغ ینیب شیپ یها برامدل نیکند. ایم

مانند  میمال بیش یو با سواحل دارا یاهیبدون پوشش گ

 ینیبشیپ، اما قادر به اندب، مناسدهیبر دهیبر یهارودخانه

. چند مدل ستندین یچانیپ یهارودخانه کینامیمورفود

ساحل  شیفرسا یسازهیقادر به شب یدو بعد کیمورفولوژ

ساحل  وستهیرشد پ یسازهیدر شب زیادی که توانایی هستند

 یاست که در دانشگاه صنعت RIPAنمونه از مدل  کی. ندارند

توسعه  3سوتهمتوندانشگاه  و ،(1772) توسط مسلماندلفت 

 قیها به طور دقمدل نیا .(2662 همکاران، و داربی) یافت

که  ییهامدلهمچنین کنند. ینم ینیب شیعرض رودخانه را پ

کنند هنوز در  دیتول ساحل را باز شیبتوانند کل روند افزا

 .ستندیدسترس ن

 
 سینوس رودخانه پیچانی 

 بودن یمئاندر که دهدیم نشان شده انجام قاتیتحق

 کاهش و آن طول شیافزا یمعنا به واندتیم رودخانه

 و کرده ادیز را رودخانه یانرژ نکهیا لیدل به باشد، انیگراد

، استروکسما) کندیم جادیا هم یشتریب نوسیس جهینت در

 طول نیب نسبت عنوان به یچانیپ رودخانه نوسیس(. 1700

یا  9عمق ممیخط ماکز امتداد در شده یریگاندازه رودخانه

 باالدست یهابخش نیب ،و طول دره امتداد خط مرکزی آن،

 اساس بر(. 1709، راست) شودیم فیتعر آن دستنییپا و

 نوسیس یدارا یچانیپ یهارودخانه (1709) برایس تحقیقات

( 1709) همکاران و لئوپلد اما تحقیقات هستند. 20/1از  شتریب

-نشان می 0/1 آن را برابر با مقدار نیکمتر( 1779) روسخن و

 رودخانه طرح ریمقاد نیا یکیزیف یمعن درک یبرا .دهد

) نوسیس با هارهیدامین یسر کی ازمتشکل 
𝜋

2
= 1.57) 

 ( ارائه شده است:1709 ،راست( توسط )1) رابطه. الزم است
 

𝑆 = 𝐿𝑇/𝐿0  (1)                                                             
 

                                                 
9 Southampton 

0 Thalweg 
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و نقطه شروع  نیب فاصله 𝐿𝑇؛ رودخانه نوسیس sکه در آن: 

 دره طول 𝐿0 ؛متربرحسب کانال  یدر طول خط مرکز انیپا

 است. متربرحسب  انیپا و شروع نقطه همان نیب

 حرکات بودن ایپو ینشانگرها کیژئومورف سه شاخص

 یطول مرخین شاخص: شامل که باشندیم یساخت نیزم

 بیضر و کوهستان جبهه خم و چیپ شاخص رودخانه،

مذکور نشان دهنده  یها. شاخصهستند رودخانه تهینوسیس

و  مقصودی) باشندیم منطقه یساخت نیزم یباال تیفعال

 و بل؛ 1300، گرنوحه و گورابی؛ 1309 دلیر، کامرانی

 در تواندیم رودخانه شدن دارخم و چیپ(. 1799، همکاران

 قرار هستند واقع دیجد ساخت نیزم ریتأث تحت که ییهادره

 عدد .گرددیم بستر بیش شیافزا سبب عامل نیا رایز رند،یگ

 از نشان باشد شتریب چه هر تهینوسیس شاخص از آمده بدست

 کمتر چه هر و است یتعادل حالت به رودخانه شدن کینزد

 ی)مقصود است منطقه در یساخت نیزم تیفعال بر لیدل باشد

 (.1309 ر،یدل یو کامران

که  دهدرخ می یهنگام ،رودخانه 0گردنه پیچانی کی

تر کوتاه ریمسقسمتی از طول خود را برای یافتن رودخانه 

کانال به  گردنه پیچانی قیدق یساز. مدلکندترک می

پوشش دشت و البیس یاطالعات حفاظت ساحل، توپوگراف

در  وجود نیابا (. 1792، آنتروپوسکی) دارد ازین یاهیگ

آب را حمل  زیها نالب دشتیکه س یزمان الب،یهنگام س

اشته د ی راگرید ریمس یتواند به سادگیم انیکنند، جریم

 میتر و مستقکوتاه یبه طورکل دیآب جد انیجر ریباشد. مس

در های پیچانی گردنهاثر  ترینمشاهدهقابل است.   یاز قبل تر

های فرسایش یت کمربند پیچانی است. اگرچه نرخمحدود

ساحل با افزایش دامنه پیچانی تمایل به افزایش دارند، اما 

ه میزان چ cutoffها بدون همچنان مشخص نیست که پیچانی

و  هیکین؛ 2663، هوک؛ 1770 ،استولم) کنندرشد می

های باال مئاندرها تمایل دارند در سینوس (. در1700، نانسون

جهت باالدست رشد کنند. رشد پیچانی با گذشت زمان اثر 

                                                 
0 Cutoff 

یا  هاcutoff کهدر صورتیکاهشی روی شیب کانال دارد 

به دلیل رخ دادن  اثر مخالف دارند. های پیچانیگردنههمان 

cutoffهای مختلف، در مقیاس ها و زمانها در موقعیت

های پیچانی تمایل شیب رودخانه ،ترنیبزرگتر و زمان طوال

توانند به میهای پیچانی گردنهد ثابت باقی بماند. بنابراین ندار

کننده در دراز مدت برای دینامیک تثبیت عنوان یک پدیده 

و کامپوریل )د های پیچانی در نظر گرفته شونرودخانه

 .(2660 همکاران،

 

 گیرینتیجه

ساحل،  شیافزا نیتعامل ب لهیبوس پیچانی یهارودخانه

که  شوندایجاد میبستر  یآبرفت راتییساحل و تغ شیفرسا

عمق  دراز مدت یتعادل مقطع تیوضع کی فیمنجر به تعر

مهاجرت  سرعتشود که به نوبه خود بر یو عرض کانال م

عریض شدن ساحل باعث  شیگذارد. فرسایم ریثأکانال ت

رشد ، برعکسشود. یم افزایش رشد ساحل مقابلکانال و 

 شیفرسا شیشدن رودخانه و افزا کیساحل باعث بارپیوسته 

 گذاریو رسوب شیفرسا فرآیندشود. دو یم مقابل ساحل

عرض  لیدل نید و به همندهیزمان رخ نم کیساحل در 

حال، در  نیدهد. با ایرودخانه به نوسانات مداوم ادامه م

 یکینامیدتعادل  تیضعو کی ،یخارج یاضاف یآشفتگ ابیغ

زمان،  نسبت بهبه عنوان مثال، عرض ثابت  یعنیبرقرار است 

. بنابراین شناخت فرآیند دیآیدر دراز مدت به دست م

 ییک پیش نیاز اساس ،عرض یریگساحل و شکل شیافزا

کلی برای طورو به پیچانیهای رودخانه برای مدلسازی فرآیند

رودخانه است. تاکنون،  یهاپالن فرم یریگسازی شکلمدل

متمرکز شده  و توسعه بستر شیبر روند فرسا قاتیتحق شتریب

ساحل که  به همان اندازه مهم  وستهیرشد پ کهیاست، در حال

 لیدل نیجلب کرده است. به هم خودرا به  یاست توجه کم

 یرو قاتیانجام تحق یشود برایم هیاست که به شدت توص

 یاهیپوشش گ نیب یکینامید تعامل ریرشد ساحل که تحت تاث

 یهاشدت عمق نیفرکانس و همچن ان،یجر عیرودخانه، توز
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 نیخاک و با تعامل ب تیرسوب، تقو ان،یجر یو باال نییپا

 گردد. یشتریب دیتاک تو رشد ساحل اس شیفرسا
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