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چکیده
مقاومت جریان یک عامل اساسی در تجزیهوتحلیل هیدرولیک کانالهای روباز است .با تغییر مقطعع و انعدازۀ ذرات ،مقاومعت
تغییر میکند .در این تحقیق پارامترهای مقاومت جریان (عمق و عرض جریان ،ارتفاع معادل زبری) معثرر بعر زیسعتگاه معورد
بحث قرار گرفتهاند .برای بررسی تأریر این پارامترها بر زیستگاه آبزیان ،با توجه به در دسترس بعودن منحنعیهعای مطلوبیعت،
رودخانۀ جاجرود و گونۀ ماهی قزلآالی رنگینکمان انتخاب شده اند .در بازدید میدانی ،اقدام به تطبیق مختصات نقشه با محل
و برداشت نمونۀ مصالح سطحی و زیرسطحی بستر شد .با انجام دانهبندی در آزمایشگاه و استفاده از رابطۀ مانینگ و رابطۀ دبی
اشل ،ضریب زبری هیدرولیکی محاسبه شد .سپس ،با بهکارگیری روابط تجربی ضریب زبری دانعهبنعدی بعه دسعت آمعد و در
نهایت ،از تفاضل این دو ضریب ،زبری شکل حاصل شد و در شبیهسازی هیدرولیکی به کار بعرده شعد .ترازهعای سعطح آب
بهدستآمده از مدل هیدرولیکی برای شبیهسازی زیستگاه مورد استفاده قرار گرفت .تأریر پارامترهای عمق و ععرض جریعان و
ارتفاع معادل زبری بر زیستگاه سه دورۀ سعنی گونعۀ هعد ،،شعامل نعوزاد ،جعوان و بعال ،،بعا اسعتفاده از نتعای شعبیهسعازی
تجزیهوتحلیل شد .با افزایش عرض و عمق جریان و ارتفاع معادل زبری مطلوبیت زیستگاه برای گونۀ هعد ،افعزایش یافعت.
شاخص نشاندهندۀ مطلوبیت زیستگاه «مساحت قابل استفاده وزنی» اسعت .ععاملی کعه باععث بیشعترین تغییعر در مطلوبیعت
زیستگاه میشود ،عرض جریان است که با افزایش این عامل ،مساحت قابل استفادۀ وزنی افزایش نشان داد.
کلیدواژگان :پارامترهای مقاومت جریان ،مطلوبیت زیستگاه ،رودخانۀ جاجرود ،مدل هیدرولیکی ،مدل زیستگاهی.

* نویسندۀ مسئول

Email: m_majdzadeh@sbu.ac.ir
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مقدمه

پیشینۀ تحقیق

رودخانه ها از جمله منااع اصال آب در طبیعا هسانند.
کشور ایران جزء مناطق خشک و کمآب شناخنه م شاود.
عا توجه عه محدودی مناع آع عاید مدیری صاحیح عار
رودخانااههااا در کشااور اعمااال شااود .از آنجااا کااه آبهااا
سطح ذ نفعان گوناگون دارد ،منولیان منعدد نیاز در
ماادیری آب رودخانااههااا دخال ا دارنااد .عناااعرای  ،درک
مشاانرک و هماااهن ایا منولیااان در حفا و اساانفادۀ
درس از رودخانههاا نقا اساسا ایفاا ما کناد .الزماۀ
هماهن در ای زمینه ،اطالع از دان رودخانه و عرخاورد
علم عا جریان آب و حیات آعزیان اس .
در رودخانهها عه واسطۀ عوامل مخنلف مقاوم جریان
ایجاد م شود ]1[ Chow .در عررس ها خود مقاوما در
عراعر جریان را تح تأثیر مقاوم عه اندازه و شکل دانههاا،
پوش گیاه  ،ع نظم کانال ،ترازعناد کاناال ،صال و
الیروع مقط  ،انسداد ،اندازه و شکل کانال ،تغییار فصال ،
عااار معلااق و عااار عساانر دانساانه اس ا  ]2[ Cowan .ط ا
پژوهش عه ای ننیجه رسید که مقاوم در عراعر جریان در
رودخانهها طبیع از یک طرف عه شکل ،اععااد مقطا و
نظم دانهعند عسنر عسن دارد و از طرف دی ر ،مقاوما
جریان عه عوامل اتالف انرژ عسن دارد؛ مثال تغییارات
ناگهان جه جریان ،شکل مقط و پوش گیاه  .ضری
زعر مانینگ کل را م تاوان از مجماوع مقاادیر مرعوطاه
عیان کرد.
در کشور ما نیز مطالعات در خصوص عوامل مؤثر عار
مقاوم جریان در رودخانه ها ایران انجام شده اس  .عه
عنوان مثال ،اعراهیما و ساکوت اساکوی [ ]3مقاوما
جریان و ضری زعر منأثر از عوامل فیزیک  ،هیدرولیک
و عیااوفیزیک عساانر در سااه عااازۀ اننخاااع از رودخانااۀ
شهرچا آذرعایجان غرعا را تخمای زدناد .محماد و
مولود [ ]4عا اعماال تغییارات در شارایط هیادرولیک
رودخانه ،عوامل مؤثر عر مقاوم جریان را عررس کردند.
مقدار عهینۀ ضری زعر مانینگ رودخاناۀ شاهرچا عاا
اساانفاده از مشخصااات هی ادرولیک و دانااهعنااد عساانر
رودخانه عرآورد شد .ننایج حاصال از ایا تحقیاق نشاان
م دهد تعیی ضری زعر مانیناگ عاه ساه روچ چااو،
کاون و مقایسه عاا تصااویر عاه لحااع عوامال منعادد در
تخمی ضری زعر  ،دق زیاد دارند.

مطالعات  ]5[ Tennantنشاان ما دهاد وضاعی زیسان اه
آعزیان در عیشنر رودخانهها عرا یک شرایط جریان عاه طارز
چشم یر مشاعه اس  .تجزیه و تحلیل مشااعه صادها رژیام
جریااان در  21ایالا مخنلا طا  17سااال گذشاانه ایا
همبسن را در طی گسنردها از جریان هاا اثباات کارده
اس  .روچ افزایش جریان ( Instream Flow Incremental
 )Methodology IFIMکه توسط گروها از منخصصاان در
ایاالت منحدۀ امریکا ط دو دهه توسعه یافناه و در تحقیاق
حاضر از آن اسنفاده شده اس  ،اجازه م دهد تاا عاا تعریا
شرایط هیدرولیک  ،شرایط مناس زیسن عارا گوناههاا
آعز رودخانه محاسبه شود .در مندولوژ  IFIMراعطۀ عای
زیسن اه فیزیک و جریان رودخانه امکان تنظایم رژیام هاا
عهینه عرا مدیری جریان زیس محیط را فراهم ما کناد
[ 6و  Mouton .]7و همکاران ] [8یک اعزار شبیهسااز اکاو
هیدرولیک عا ترکی مدل هیدرولیک  HEC-RASو ماژول
زیسن اه  CASiMiRایجاد کردند .ساس  ،شارایط واقعا را
عرا محاسبۀ زیسن اه مناس عرا سه مرحلۀ زنادگ گااو
ماه در چهار سارع جریاان مخنلا وارد کردناد .نناایج
پژوه آنها نشان داد پ از حذف آبعند یاا ساد از مسایر
جریان ،مطلوعی زیسن اه عه میزان قاعل توجه عارا تماام
مراحل زندگ و تمام سرع جریان افزای یافناه اسا  .در
تحقیااق  Nagayaو همکاااران [ ،]9منحن ا هااا مطلوعی ا
عمق ،سرع و شاخص کانال عسنر مورد عررس میدان قرار
گرف و یاک شابیهسااز عادد عاا اسانفاده از نارمافازار
 ،PHABSIMعاارا ماااه ) (ayuعااا تغییاار میاازان دعا در
رودخانه  Gokasegawaژاپ انجام شد Wilding .و همکاران
[ ]10یک مدل زیسن اه عموم شده را عرا ماه قازلآال
قهوها و رن ی کمان در رودخانۀ رشنهکوه ها راک کلرادو
توسعه دادند که ننیجهها مشاعه مدل  PHABSIMرا ارائاه
م دهد ،ول نیاز عاه دادههاا کمنار دارد .منحنا هاا
دع ا فیزیک زیسن اه نارمافازار  PHABSIMدر ایا مادل
سادهساز شده اس  ]11[ Peng & Sun .عاا شابیهسااز
زیساان اه خااانواده ماااه هااا  prinidaeرا عااا اساانفاده از
منحن ها مطلوعی سرع و عمق مورد عررس قرار دادند.
ننیجۀ پژوه یادشاده نشاان ما دهاد مادل PHABSIM
عرا عهینهساز جریان خروج نیروگااه هاا عار آعا در
جنوب غرع چی مفید عوده اس  .در تحقیاق  Nikghalbو
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همکاران [ ]12دو روچ معماول هیادرولوژیک ( Tennantو
 )Q95عا روچ شبیهساز زیسن اه )(PHABSIMدر شارایط
کمبااود داده مقایسااه شااده اساا  .در پااژوه یادشااده
ننیجهگیر شده که ننایج روچ شبیهساز زیسان اه حنا
عا اسنفاده از داده هاا ورود نادرسا قاعال توجیاه عاوده
اساا  .هاشاام و همکاااران [ ]13عااا ایجاااد ارتبااا عاای
فراینااادها هیااادرولوژیک ،هیااادرولیک ،مورفولوژیاااک و
اکولوژیااک ،روشاا تحلیلاا و کااارعرد عاارا ارزیاااع
زیسن اهها قزلآال خال قرمز ارائه دادند .سس  ،عا عازدید
صحرای و اندازهگیر ها الزم ،عا اسنفاده از فرمول شایلدز،
آساانانههااا تاان عرشاا عاا ععااد شااامل آساانانۀ دعاا
زیس محیط  ،آسنانۀ دع مقط پر و آسنانۀ دعا رساوع ،
در هاار یااک از رودخانااههااا الر ،دلیچااا و ساافیدآب را
محاسبه کردند .پ از آن ،عا اسنفاده از محاسبۀ آسنانههاا
تن عرش ع ععد رودخانه ،تأثیر تغییر دعا عار پاراکن و
فراوان آعزیان در پاسخ عه تغییرات مورفولوژیاک رودخاناه را
مورد عررس قرار دادند Hajiesmaeili .و همکااران [ ]14در
تحقیقااااات خااااود از ماااادل زیساااان اه هیاااادرولیک
یکععد ) (PHABSIMعرا شبیهساز زیسن اه فیزیکا
قزلآال رن ی کمان اسنفاده کرده اند .آنها تأثیر سه ویژگا
اصل هیدرولیک جریان ،شامل عرض سطح جریان ،شی و
زعر جریان را رو زیسان اه هاا قازلآال رن ای کماان
عررس کرده اند .از ننایج ای تحقیق م تاوان عارا ارزیااع
سری زیسن اه ماه قزلآال رن ای کماان عادون نیااز عاه
مدلساز هیدرولیک زیسن اه اسنفاده کرد.
همانطور که اشااره شاد ،در زمیناههاا هیادرولیک و
زیسن اه عه طور مجزا تحقیقات منعدد توسط پژوهش ران
صورت پذیرفنه اس  .همچنی  ،عه اندرکن ای دو موضوع و
نق آن در زیسن اه آعزیان نیز پرداخنه شاده اسا  .در ایا
راعطه پارامنرهاا هیادرولیک شای  ،عارض و عماق عارا
عررس تاأثیر آنهاا عار زیسان اه آعزیاان ماورد اسانفاده قارار
گرفنهاند ،ول عه تأثیر مقاوم پوسنها (دانهعند ) ساطح
و زیرسطح و شکل عسنر کمنر پرداخنه شده اس  .عاه ایا
مفهوم که نق هریک از منغیرهاا یادشاده رو زیسان اه
آعزیان عه صورت کم مورد مطالعه قرار گیرد تا تأثیر آن رو
چرخۀ زندگ گونۀ هدف شناخنه شود.
در تحقیق پی رو عا مطالعات میدان و نموناهعاردار
از الیۀ ساطح و زیرساطح  ،تاأثیر ایا دو عار مقاوما
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جریان و تأثیر آنها عر زیسن اه گونۀ هدف مورد عررس قرار
م گیرد ،تا عا تحلیل ننایج ،میزان تأثیر هر یاک شناساای
شود و در نهای  ،نق آنها عر زیسن اه گونۀ هدف ارزیااع
شود .در تحقیق حاضر ،زیسن اه رودخانۀ جااجرود اننخااب
شده که گونهها موجود در آن ماه قزلآال خال قرمز،
رن ی کمان و سگماه جویبار هسنند ،ول از آنجا کاه
در خصوص ماه قزلآال رن ی کماان ،تحقیاق کمنار
انجام شده ،ای گونه مورد مطالعه قرار گرفنه اس .
روش تحقیق
محدودۀ مطالعهشده

رودخانۀ جاجرود یک از رودخانه ها مهام اسانان تهاران
اس که  40کیلومنر طول و  710کیلومنر مرعا مسااح
حوضۀ آعریز دارد و عی طولها جغرافیای ˊ 51°، 22تاا
ˊ 51° ، 52شرق و عرضهاا جغرافیاای ˊ 35° ، 45تاا
ˊ 36 ° ، 50شمال واق شده اس  .شی حوضه عاه طاور
منوساط عراعاار عاا  4درصااد عارآورد شااده و یاک رودخاناۀ
سنگریزها  ،ماسها اس  .حوضاۀ آعریاز جااجرود عاه دو
عخ تقسایم شاده اسا  ،عخا نخسا از شامال ایا
رودخانه شروع شده و عه سد لنیان مننه م شود (شاکل
 .)1و عخ دوم آن از سرریز و آب رهاشاده از ساد لنیاان
شروع شده اس و عه اتفا رودخانۀ دماوند عا عباور از ساد
ماملو عه دش ورامی و دریاچۀ نمک وارد م شود.
تعیین گونۀ هدف در منطقۀ مطالعهشده

عراساس تحقیق عبادل و ناادر [ ]16گوناه هاا مااه
موجود در رودخانۀ جاجرود عبارتاناد از اناواع قازلآال (از
جمله رن ی کمان و خال قرمز) ،انواع سایاهمااه (شاامل
معمول  ،زرده پر و شمشیر ) ،خیاطه ،سفید رودخاناها ،
سگماه جویبار (معمول و تاجدار).
در تحقیق حاضر پا از مراجعاه عاه ساازمان محایط
زیس و سازمان شیالت ایران در آعانماه  1398و رایزن عا
کارشناسان مرعو عه آعزیان و مرتبط عاا حوضاۀ رودخاناۀ
جاجرود در ای دو سازمان از یکطرف و عا توجاه عاه ایا
موضوع که منحن ها مطلوعی عرا گونه ها قازلآال
رن ی کمان در مراج معنبر موجاود عاود از طارف دی ار،
گونۀ ماه قزلآال رن ی کمان عه عنوان گوناۀ هادف در
ای تحقیق تعیی شد.
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شکل  .1موقعیت مورد مطالعه( :الف).محدودۀ مطالعهشده در کشور ایران (ب) .حوضۀ جاجرود در باالدست سد لتیان []15

عاار اساااس مطالعااات عباادل [ ]17ماااه قاازلآال
رن ی کمان از ماهیان سرد آع اس و رودخانۀ آب شایری ،
خنک ،عسنر ش و سن الخ و پوشا گیااه طبیعا را
ترجیح م دهد .ای ماه دارا عالۀ چرعا  ،دنادانهاا رو
آروارهها عاال و پایی  ،خالها تیارهرناگ در عالاه دما و
دارا فل ها کوچک اس  .در دریاچهها عاا آب سارد و
نهرها و رودخانههای عا عسنر قلوهسن عه سر م عرد .زماان
تخمریز ای نوع ماه در فصل زمسنان اس و تخمریاز
در قسم ها عاالی رودخانه که دما آب 11اا  12درجاۀ

سانن گراد اس  ،انجام م شود .دما عهیناۀ آب عارا ایا
ماهیان  12تا  16درجۀ ساانن گاراد اسا  ،اماا ما توانناد
دمای را که از صفر تا  21درجۀ ساانن گاراد منغیار اسا ،
تحمل کنند .ماه قزلآال رن ای کماان در مااه اسافند و
اعندا عهار تخمریز در عسنر شن انجام ما دهاد ،ساس
آن را عا ش م پوشاند تا عچهماه عی خارداد تاا مارداد از
عسنر ش خارج شود .ای گونه معموالً در یکسال عه علوغ
م رسد .ماه منوسط عالغ ،حدود  40سانن منر طاول دارد
و وزن آن عی  1تا  3کیلوگرم اس [.]18
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شکل  .2روندنمای انجام تحقیق

عملیات میدانی

ط یک عازدید صحرای از مسیر رودخانۀ جاجرود ،عاالدس
سد لنیان در طرفی ایسن اه هیدرومنر رودک ،مخنصاات
اعندا و اننها عازه عا دسن اه  GPSثب شده و ساس  ،رو
نقشۀ  DEMوارد شد .از اخنالف ای مخنصات منوسطگیر
شد و عه عنوان ضری تصحیح اعمال شاد .در چهاار مقطا
مطالعات مخنصاات مقااط در ساه نقطاه (سااحل چا و
راس و خط القعر رودخاناه) عرداشا شاده تاا عاا ضارای
تصااحیح ع اهدس ا آمااده ،نقااا تاادقیق شااود (شااکل .)3

نمونهعردار از مواد سطح و زیارساطح در چهاار مقطا
یادشده عاه روچ  ]19[ Wolmanنیاز انجاام گرفا  .محال
نمونهعاردار اول در فاصالۀ حادود  650منار پاایی دسا
ایساان اه هیاادرومنر رودک و محاال نموناۀ دوم در فاصاالۀ
حدود  1000منر پایی دسا ایسان اه هیادرومنر رودک
اننخاب شد .محل نمونهعردار سوم در فاصلۀ حادود 1100
منر عاالدس ایسن اه هیدرومنر رودک و نمونۀ چهاارم عاا
فاصلۀ حدود  1400منر عااالدسا ایسان اه هیادرومنر
رودک اننخاب و نمونهها عرداش شدند.

شکل  .3محل نمونهبرداری از بستر رودخانه روی نقشۀ [20] Google map
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ععد از نمونهعردار از مقاط یادشده در غال چهار نمونه
الیۀ سطح و چهاار نموناه الیاۀ زیرساطح  ،نموناههاا عاه
آزمایش اه مکانیک خاک اننقال داده شد و در آزمایش اه اقدام
عه دانهعند آنها شد .در ای راعطه دو نموناه از منحنا هاا
دانهعند در شکلها  4و  5مشاهده م شوند.
تعیین رابطۀ دبی – اشل

عرا تعیی ضری

منحن دع اشال نیااز اسا  .عاا مراجعاه عاه شارک آب
منطقها تهران اطالعات دع ها روزانه و دع اشال اخاذ
شد و دادهها  6ساال ( 1390تاا  )1395در نظار گرفناه
شد .ساس  ،عارا عاه دسا آوردن دوازده دعا ماهاناه،
منوسط دع ها روزانه در هر ماه محاسبه شد .در شکل 6
سر زمان منوسط دع ها ماهانه مشاهده م شود.

زعر مانینگ عه روچ هیدرولیک  ،عاه

شکل  .4منحنی دانهبندی مقطع  1در الیۀ سطحی

شکل  .5منحنی دانهبندی نمونۀ  3در الیۀ سطحی و زیرسطحی

شکل  .6سری زمانی متوسط  6ساله

همانطور که در شکل  6مشااهده ما شاود ،حاداکثر
دع منوسط ماهانه در  6سال عارا مااه فاروردی 19/79
منرمکع عر ثانیه و حداقل دع منوسط عرا ماه شاهریور

 2/51منرمکع عر ثانیه اس  .راعطۀ دع اشال منوساط 6
ساله ( 1390تا  )1395محاسبه شد که در زیر ارائاه شاده
اس  .عه ای صورت که از تغییرات ضری اشال عاا حاداقل
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 15/488و حااداکثر  21/878و همچناای  ،تااوان اشاال عااا
حااداقل  1/60و حااداکثر  2/992منوسااطگیاار شااد .در
نهای  ،معادلۀ  1حاصل شد.

نهای  ،دو ضری زعر شکل یکا عارا الیاۀ ساطح و
دی ر عرا الیۀ زیرسطح محاسبه شد (جدول .)2
جدول  .2ضرایب زبری شکل []21

Q  19.65H 2.518

()1
تعیین ضرایب زبری مانینگ

عرا تعیی ضری زعر مانیناگ عاه روچ هیادرولیک  ،عاا
قرار دادن دع ها چهار ماه نخس هر فصل در راعطۀ دعا
اشل ،عمق آب عرا هر یک عه دس آورده شاد .ساس  ،عاا
رساام مقطا عرضا ایساان اه رودک در ناارمافاازار اتوکااد و
مشااخص کااردن سااطح آب ،اقاادام عااه اساانخراج اطالعااات
هیدرولیک اعم از سطح جریان و محیط خی شده شاد .عاا
داشن شی عسنر ،ضری زعر عاه وسایلۀ راعطاۀ مانیناگ
عرا هریک از دع ها عه دسا آماد .منوساط ایا ضارای
 0/036محاسبه شد و عه عناوان ضاری زعار مانیناگ عاه
روچ هیدرولیک در محدودۀ مطالعهشده در نظر گرفنه شد.
عاارا دس ا آوردن ضااری زعاار مانینااگ عااه روچ
رسوع از هش راعطۀ تجرع که توسط محققاان مخنلا
پیشنهاد شده اس  ،اسنفاده شد که عا توجاه عاه اطالعاات
منحن دانهعند عرا چهار نمونه الیه رو و زیار محاسابه
شده اس  .سس  ،عا توجه عه ضرای عهدس آمده از هش
راعطۀ تجرع  ،مشاهده شاد کاه اخانالف محسوسا عای
ضاارای وجااود ناادارد [ .]21عناااعرای  ،عااا منوسااطگیاار ،
ضرای مرعاو عاه  𝐷75 ،𝐷65 ،𝐷50و  𝐷90عارا هار الیاۀ
سطح و زیرسطح عه صاورت جداگاناه محاسابه شاد و
هش ضری زعر عه دس آمد (جدول .)1
جدول  .1متوسط ضرایب زبری رسوبی بر اساس قطر ذره []21
دانه عند

D 50
D 65
D 75
D 90

دانه عند

0.028

0.020

0.025

0.020

0.030

0.025

0.024

0.022

عا اطالعات عهدسا آماده از دو عخا قبال ما تاوان
ضری زعر شکل را عا تفریق ضری زعار هیادرولیک و
منوسط ضری زعر رسوع از یکدی ر عاه دسا آورد .در
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شکل

شکل

D 50

0.008

0.016

D 65

0.011

0.016

D 75

0.006

0.011

D 90

0.012

0.014

0.009

0.014

میانگین

عرا عررس اثارات پارامنرهاا مقاوما جریاان رو
زیسن اه گونۀ آعز هدف از نرمافزار  PHABSIMاسانفاده
شده اس  .ای نرمافازار یکا از اجازا  IFIMاسا کاه
عراساس مندولوژ که پی تر اشاره شد ،توسعه یافنه اس
و ننااایج ماادلساااز عااا  PHABSIMدر تکمیاال فراینااد
تصمیمساز در چارچوب  IFIMعه کار م رود.
شبیهسازی هیدرولیکی و زیستگاهی
در ای عخ عه ارائه و تحلیل ننایج حاصل از مادلسااز
هیاادرولیک و زیساان اه پرداخنااه خواهااد شااد .اعناادا
خروج ها حاصل از مادل هیادرولیک اعام از سارع ،
سطح جریان ،عدد فرود و تن عرش در هر دع و مقطا
ارائه م شود .در عخ ععد تأثیر زعر هیدرولیک  ،زعر
دانهعند و زعر شکل عرا الیۀ سطح و زیرسطح عار
زیسن اه مورد مطالعه عررس م شود.
شبیهسازی هیدرولیکی

شبیهساز هیدرولیک عرا محدودۀ مطالعهشده عه طول 4
کیلومنر در نرمافازار  HEC-RASصاورت پاذیرف  ،عاه ایا
شکل که پ از اننقال دادهها توپوگراف از نرمافازار Arc
 GISعه  HEC-RASو وارد کردن دادههای از جمله منوسط
دع ها ماهانۀ ش سال عرا  12ماه سال ،ضاری زعار
مانینگ و سایر مشخصات مورد نیاز ،مدلساز در نارمافازار
 HEC-RASانجام شاد .در شاکل  7مقایساۀ دعا و تان
عرش حاصل از مادلسااز هیادرولیک در یاک مقطا از
محدودۀ مورد مطالعه نشان داده شده اس .
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شکل  .7تغییرات دبی و تنش برشی در یک مقطع از محدودۀ مطالعهشده
واسنجی و صحتسنجی مدل HEC-RAS

واسنج مدل  HEC-RASعه ای صورت انجام گرفا کاه
در اولی مرحله چهاار دعا نخسا هار فصال ساال کاه
درعرگیرندۀ رژیم ها مخنل جریان در سال عاشد ،اننخاب
شاد و در مادل  HEC-RASوارد شاد .ساس  ،دعا هاا
اننخاع در راعطۀ دع اشل قرار داده شد و عمقها عه دس
آمدند .از عمق ها عهدس آمده تراز ساطح آب محاسابه و
عه عنوان تراز سطح آب مشاهدات در نظر گرفنه شد .تاراز
سطح آب حاصل از مدلساز در نرمافزار  HEC-RASنیاز
عه عنوان تراز سطح آب محاسبات در نظر گرفنه شد.
یک دی ر از اقدامات که پ از مدلساز در نارمافازار
صورت م گیرد ،صح سانج اسا  .صاح سانج مادل
 HEC-RASعه ای شکل انجام شد که در قدم نخس دعا
ماهها دوم هر فصل اننخااب شاده و در مادل HEC-RAS
وارد شااد و تااراز سااطح آب محاساابات عااا ضااری زعاار
واسنج شده (در پاراگراف قبل ) عه دسا آماد .ساس  ،عاا
قاارار دادن چهااار دع ا در راعط اۀ دع ا اشاال از عمااقهااا
عهدس آمده ،تراز سطح آب مشاهدات محاسبه شد .در قادم
ععد  ،مقدار ضری زعر مانیناگ در هار دعا عاه شاکل
تغییر داده شد که خطا نساب عای تاراز ساطح آب هاا
مشاهدات و محاسبات عه کمنری حال ممک عرسد.
شبیهسازی زیستگاهی

در ایاا تحقیااق ماادلساااز زیساان اه در ناارمافاازار
 PHABSIMانجام شد کاه از جملاه خروجا هاا مهام و

اساس آن مساح قاعل اسنفادۀ وزن
) Usable Areaاساا  .در تحقیااق حاضاار تااأثیر ضااری
زعر ها هیدرولیک  ،دانهعند و شکل عسنر رو زیسن اه
ماه قزلآال رن ی کمان عرا سه گروه سن نوزاد ،جوان
و عالغ مورد عررس قرار گرفنه اس  .روچ انجام شبیهسااز
زیسن اه در نرمافزار  PHABSIMعه ایا صاورت اسا کاه
اعندا یک پروژۀ جدید در مدل تعریا ما شاود و دادههاا
مرعو عه مقاط عرض رودخانه شامل فاصلۀ هار مقطا از
مقط پایی دس  ،تراز جریان صفر ،شی خط انارژ  ،تاراز
سطح آب مشاهدهشده در مقط  ،دع انادازهگیار شاده در
مقط و مخنصات نقا عرداش شاده در هار مقطا شاامل
فاصله از اعندا مقط  ،ارتفاع ک آعراهه و سرع عه عناوان
ورود عاارا کالیبراساایون ماادل وارد م ا شااود .م ا تااوان
شبیهساز تراز سطح آب را خارج از مادل  PHABSIMعاه
وسیلۀ عرنامهها دی ر انجام داد و نناایج را وارد مادل کارد.
در تحقیق حاضر عرا انجام شبیهساز هیدرولیک از مادل
 HEC-RASاسنفاده شده اس  .مرحلۀ ععد کالیبراسیون و
شبیهساز توزی سارع در مقااط عرضا عاا اسانفاده از
مدل  VELSIMاس  .در ای مرحلاه دادههاا مرعاو عاه
منحن ا هااا مطلوعی ا زیساان اه ( Habitat Suitability
 )Curvesنیز عرا گونۀ هدف و دورهها رشد مخنل گوناۀ
هدف وارد شد .منحن ها مطلوعیا زیسان اه عارا گوناۀ
قزلآال رن ی کمان از کناب راهنما نرمافزار PHABSIM
عرگرفنه شدند [ .]22عا اننخااب یکا از مادلهاا موجاود
(WUA: Weighted
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شبیهساز زیسن اه انجام شد و منحن ها دع – زیسن اه
عرا گونۀ هدف تولید شدند [.]22
در قدم ععد ،مشخصات جریان عرحس عماق و سارع
عااا معیااار مطلوعیا زیساان اه ترکیا شااد تااا شاخصا از
زیسن اه در دسنرس عه عنوان تاعع از دع عه دس آید .در
 PHABSIMشاخص مطلوعی مرکا عارا هار سالول عاا
ترکی مطلوعی ها مرعاو عاه سارع  ،عماق و شااخص
کانال عه دس آمد .عا تعیی شاخص مرک هر سلول ،مقدار
 )Weighted Usable Area( WUAعااا اساانفاده از همااۀ
سلولها در دع مشخص عراساس راعطۀ  2محاسبه شد
n

()2

WUA  Ai *C i
i 1

در راعطۀ یادشده 𝐴𝑈𝑊 مساح قاعل اسنفادۀ وزن کال
در جریان دع مشاخص 𝐴𝑖 ،نماا عماود ساطح سالولi
(سطح یا حجم عسنر) 𝐶𝑖 ،مطلوعی مرک عرا سلول  iاس .
واسنجی و صحتسنجی مدل PHABSIM

عرا واسنج مدل در  PHABSIMدر هر مقط سه سر
دادۀ دع و سطح آب نظیر آن وارد شاد و در نارمافازار عاا
توجه عاه دادههاا ورود دعا  -اشال ایجااد شاد .عارا
دع ها مرعو عاه مادلسااز زیسان اه واردشاده عاه
منظور مدلسااز  ،رقاوم ساطح آب عاه دسا آماد و عاا
داده ها ورود در قسم واسنج مقایسه شاد .ساس ،
ضری  βعه دس آمد و عا اعمال ای ضری در رقوم سطح
آبها مدلشده ،واسنج صورت گرف  .از آنجا که در هر
مقط مورد عررس رودخانۀ جاجرود منحنا دعا  -اشال
موجود نبود ،عا اطالعات که از ایسن اه رودک وجود داش ،
در قاادم اول  HEC-RASواساانج  ،صااح سااانج و
حساساای ساانج شااد و ععااد از حصااول اطمینااان از
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خروج ها  ،HEC-RASسه سر دع و رقوم ساطح آب
منناظر آن در هر مقط  PHABSIMثب شد.
عاارا اطمینااان از صااح خروجاا هااا ناارمافاازار
 PHABSIMدر قدم نخس سطوح آب شبیهساز شاده عاا
سطوح آب خروج نرمافزار  HEC-RASمقایسه شاد .عارا
ای امر دوازده دع عه همراه سطح آب آنها در مقط  7مورد
عررس قرار گرف و در نهای  ،صح سنج آنها انجام شاد.
سس  ،سرع ها شابیهسااز شاده عارا دوازده دعا در
 PHABSIMکه در هر مقط در واحد طول تعریا شاده در
نرمافزار عه دس آمده عود ،منوسطگیر وزن انجاام شاد و
عا سرع ها منوسط شبیهساز شده عاا  HEC-RASعارا
دوازده دع مورد مقایسه قرار گرف و عا توجه اخنالف کمنر
از  3درصد ،از صح آنها اطمینان حاصل شد [.]21
ارائه و تحلیل نتایج
در ایا عخا اعناادا تااأثیر ضاارای هیاادرولیک  ،شااکل و
دانهعند عر مطلوعی زیسن اه مورد عررس قرار م گیارد.
سااس  ،اثاار پارامنرهااا حاصاال از تحلیاال اععاااد رو
زیساان اه عررس ا خواهااد شااد .منحن ا هااا مطلوعی ا
( )Suitability Curvesعرا سه دورۀ زنادگ گوناۀ هادف
شامل نوزاد ،جوان و عالغ مرعو عه سه منغیر عمق ،عارض
و شاخص کانال عا اسنفاده از مرج [ ]22در شکل  8نشان
داده شدهاند .ای منحن ها در نارمافازار  PHABSIMوارد
شده و ننایج حاصل از نرمافزار تحلیل خواهند شد.
شکل  11مرعو عه تأثیر ضرای هیدرولیک  ،شاکل و
دانهعند عر گونۀ ماه قزلآال رن ی کمان نوزاد ،شاکل
 12مرعااو عااه تااأثیر ضاارای عاار گون اۀ ماااه قاازلآال
رن ی کمان جوان و شکل  13مرعو عه تاأثیر ضارای عار
گونۀ ماه قزلآال رن ی کمان عالغ اس .

شکل  .8منحنیهای مطلوبیت زیستگاه سرعت ،عمق و شاخص کانال برای ماهی نوزاد قزلآالی رنگینکمان
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شکل  .9منحنیهای مطلوبیت زیستگاه سرعت ،عمق و شاخص کانال برای ماهی جوان قزلآالی رنگینکمان

شکل  .10منحنیهای مطلوبیت زیستگاه سرعت ،عمق و شاخص کانال برای ماهی بالغ قزلآالی رنگینکمان

شکل  .11تأثیر زبریهای هیدرولیکی ،دانهبندی و شکل بر ماهی نوزاد

عاا توجاه عاه شاکل  11ما تاوان دریافا کاه زعاار
هیدرولیک که عراعر  0/036اسا و عیشانری زعار را در
عی زعر ها شکل و دانهعناد دارد ،عارا مااه ناوزاد
عیشنری مطلوعی ( 2800منر مرع در هر  1000منار) را
عه خود اخنصاص داده اس  .افازای دعا عاعاا کااه
مطلوعی عرا ماه نوزاد م شاود ،عاه طاور کاه عارا
ماههاا مهار و آعاان کاه کمناری دعا در ساال را دارد،
عیشنری مطلوعی و عرا ماه ها فاروردی و اردیبهشا

که عیشنری دع را دارد ،کمنری مطلوعی را عرا مااه
نوزاد ما تاوان مشااهده کارد .ععاد از زعار هیادرولیک
عهترتی عا کاه مقادار زعار از زعار داناهعناد الیاۀ
سطح عا مقدار  ،0/027زعر دانهعند الیۀ زیارساطح
عا مقدار  ،0/022زعار شاکل الیاۀ زیرساطح عاا مقادار
 0/014و زعاار شااکل الیااۀ سااطح عااا مقاادار 0/009
مطلوعی عرا مااه ناوزاد کااه ما یاعاد .دلیال ایا
موضوع را م توان در تأثیر ضارای زعار در ایجااد عماق

نجفی کوپایی و همکاران :بررسی تأثیر پارامترهای مقاومت جریان بر زیستگاه گونۀ ماهی قزلآالی رنگینکمان ...

آبها پیدا کرد که عا افزای ضری زعر عمق آب افزای
(تالطم کمنر) و عا کاه ضری زعار عماق آب کااه
(تالطم عیشنر) م یاعاد کاه عارا مااه ناوزاد عاه دلیال
حساسی عاال در تالطم کم شرایط عهنار و در تالطام عااال
شرایط عدتر اس .
همانطور که در شکل  12نشان داده شده ،عا توجه عاه
اینکه توال قرارگیر منحن ها عرا مااه جاوان مشااعه
ماه نوزاد اس  ،ول عرا ماه جوان شارایط مطلوعیا
عه گونۀ دی ر اسا  .عاه خاالف مااه ناوزاد ،عیشانری
مطلوعیاا عاارا ماااه جااوان در ماااههااا فااروردی و
اردیبهش ( 3هزار منر مرع در هار یاک هازار منار) کاه
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دارا عیشنری دع هسنند ،وجود دارد .مشاعه ماه نوزاد،
عا افزای ضری زعر مطلوعی افزای و عا کاه ضری
زعر مطلوعی عرا ماه جاوان کااه یافناه اسا  .در
مجموع ،م توان عه ای ننیجه رساید کاه مااه جاوان از
میزان حساسی ماه ناوزاد عرخاوردار نباوده اسا و در
دع ها عاال جریان شرایط عهنر نسب عه ماه ناوزاد
دارد .همچنی  ،از مقایسۀ منحنا هاا مرعاو عاه مااه
نوزاد و جوان ما تاوان ننیجاه گرفا کاه مسااح قاعال
اسنفادۀ وزن ) (WUAعاه طاور کلا در ازا زعار هاا
یکسان ،عرا ماه نوزاد عیشنر از ماه جاوان طا ساال
آع اس .

شکل  .12تأثیر زبریهای هیدرولیکی ،دانهبندی و شکل بر ماهی جوان

شکل  .13تأثیر زبریهای هیدرولیکی ،دانهبندی و شکل بر ماهی بالغ
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عرا مااه عاالغ کاه در شاکل  13نشاان داده شاده،
شرایط تقریباً همانند ماه جوان اس  ،ول عا ای تفااوت
که عا افزای و کاه ضرای زعر در نیمۀ اول سال آعا
از ماه مهرتا اسفند و در نیماۀ دوم ساال آعا از مااههاا
خرداد تا شهریور تغییرات مطلوعی محسوس نبوده اسا ،
در حال کاه عارا مااه هاا فاروردی و اردیبهشا کاه
عیشنری دع ها را دارند ،مطلوعیا عاه شاکل محسوسا
تغییر یافنه اس  .اینجا نیز از مقایسۀ منحن ها مرعو عه
ماه ناوزاد و جاوان و عاالغ ما تاوان ننیجاه گرفا کاه
مساح قاعل اسنفادۀ وزن ) (WUAعه طور کل  ،در ازا
زعر مساو عرا ماه نوزاد عیشنر از ماه جوان و عاالغ
اس  .همچنی  ،مقایسۀ منحن ها مرعو عه ماه جوان
و ماه عالغ نشان م دهاد مسااح قاعال اسانفادۀ وزنا
) (WUAعه طور کل  ،در ازا زعر مسااو عارا مااه
جااوان عاای از ماااه عااالغ اس ا  .در رودخان اۀ جاااجرود
مساح قاعل اسنفاده وزن از  400منرمرعا در مااههاا
شهریور و مهر عه  1800منرمرع در هر یک هازار منار در
ماه فروردی افزای نشان داد.

بررسی اثر پارامترهاای مقاومات جریاان بار مطلوبیات
زیستگاه

در صورت که منغیارهاا ماؤثر عار یاک پدیادۀ فیزیکا
شناخنه شده عاشد اما ارتبا عای آنهاا معلاوم نباشاد ،عاا
اسنفاده از تحلیال اععااد ما تاوان پدیاده را عاه صاورت
راعطها عی چند گروه ع ععد که تعدادشان کمنر از تعداد
منغیرها اس  ،فرموله کرد .عا انجام تحلیل اععاد مشااهده
شد که ضری زعر عه اععاد هندس یعن عارض ،عماق و
زعاار مااواد عساانر عساان دارد .در عخا ععااد اثاار ایا
پارامنرها رو زیسن اه عررس خواهد شد.
الف) بررسی تأثیر عمق جریان

عرا عررس تغییرات عمق رو زیسن اه در سه گروه سن
نااوزاد ،جااوان و عااالغ ،عمااق آب در ده مقطاا محاادودۀ
عررس شده عه میزان  15درصد افزای و  15درصد کاه
داده شد و تغییرات هریک عرا ماه نوزاد ،ماه جاوان و
ماه عالغ عررس شد (شکل  .)14درخور یادآور اس که
روند تغییرات عمق عر مطلوعی در ماه عالغ ،مشاعه ماه
جوان اس [.]21

شکل .14تأثیر عمق بر سه دورۀ سنی ماهی قزلآالی رنگینکمان

عا افزای عمق آب ،میزان مساح قاعل اسنفادۀ وزنا
عرا ماه نوزاد افزای م یاعد و در نیمۀ اول سال آع در
اعندا میزان مساح قاعال اسانفادۀ وزنا ثاعا و ساس ،
نزول اس و در نیمۀ دوم سال آع روناد صاعود اسا .
عناعرای  ،در ماهها اردیبهشا و فاروردی کاه عیشانری

میزان دع ساالنه در رودخانه و کمناری میازان مسااح
قاعل اسنفادۀ وزن محاسبه شد ،حساسی ماه ناوزاد عاه
عمق نشان داده شد .در ماهها مهر و شهریور که کمنری
دع در رودخانه وجود دارد ،مساح قاعال اسانفادۀ وزنا
عیشنری میزان اس  ،یعن هرچه محایط آرامتار عارا

نجفی کوپایی و همکاران :بررسی تأثیر پارامترهای مقاومت جریان بر زیستگاه گونۀ ماهی قزلآالی رنگینکمان ...

ای ماه در ای س فراهم عاشد ،از شرایط زندگ عهنر
عرخوردار خواهد عود.
اما عرا ماه جاوان شارایط منفااوت از مااه ناوزاد
اس  .در نیمۀ اول سال آع مساح قاعال اسانفادۀ وزنا
ماه جوان درمجموع ،روند صعود دارد و عرا نیمۀ دوم
سال آع روند نزول  ،که ای امر نشان م دهد هرچه عمق
و دع عیشنر م شاود ،مطلوعیا عارا مااه جاوان هام
افزای م یاعد ،عه طاور کاه در مااه هاا اردیبهشا و
فروردی عا عیشنری دع در سال ،عاالتری مسااح قاعال
اسنفاده وزن در محدودۀ مورد مطالعه مشاهده م شود.
شرایط عرا ماه عالغ تقریباً شبیه ماه جاوان اسا
عا ای تفاوت که منحن ها عا افازای و کااه عماق آب،
عسیار عه هام نزدیاکاناد و فقاط در مااههاا فاروردی و
اریبهش ا فاصاالۀ منحن ا هااا از یکاادی ر عیشاانر اس ا و
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عیشنری مساح قاعل اسنفادۀ وزن عرا ای گروه سان
وجود دارد .از مقایسۀ منحن ها مرعو عاه مااه ناوزاد،
جوان و عالغ م توان ننیجه گرف که مااه هاا جاوان و
عالغ عه دلیل عبور از س حساس نوزاد عا افزای عماق و
دع از شرایط مطلوبتر عرخوردار م شوند.
ب) بررسی تأثیر عرض جریان

عررس اثر عرض رو زیسن اه ماه قزلآال رن ی کمان
در سه گروه سن نوزاد ،جوان و عالغ عاا افازای و کااه
عرض آب در ده مقط عه میزان  15درصد صورت گرفنه و
مساح قاعل اسنفادۀ وزن در ماهها سال آع عه عناوان
خروج نرمافازار  PHABSIMماورد تجزیاهوتحلیال قارار
گرفنه اس (شکل .)15

شکل  .15تأثیر عرض بر سه دورۀ سنی ماهی قزلآالی رنگینکمان

عاارا ماااه نااوزاد عااا افاازای عاارض آب مطلوعی ا
زیسن اه افزای م یاعد ،عه طور که عیشنری میزان عرا
افزای  15درصد عرض آب اسا  .عاا کااه عارض آب،
میزان مطلوعی زیسن اه ماه نوزاد کااه ما یاعاد ،عاه
نحو کاه در میازان  15درصاد کااه عارض کمناری
مطلوعی را م توان مشاهده کرد .در نیماۀ اول ساال آعا
مطلوعی روند نزول دارد ،عاه صاورت کاه در مااههاا
فروردی و اردیبهش عه کمنری میزان م رسد و در نیمۀ
دوم سال آع روند صعود دارد.

عا افزای میزان عرض آب عرا مااه جاوان افازای
مطلوعیا و عااا کاااه عاارض کاااه مطلوعیا حاصاال
م شود .از ماهها مهر تا اسفند و از تیر تاا شاهریور ایا
میاازان کمناار تغییاار کاارده ،ول ا در ماااههااا فااروردی ،
اردیبهش و خرداد عیشنر تغییر م کند که نشان م دهاد
در دع ها عااال تغییارات زیااد و در دعا هاا پاایی تار
تغییرات کمنر اس  .در نیمۀ اول سال آعا عاه طاور کلا
روند صعود مطلوعی و در نیمۀ دوم سال آع روند نزول
مطلوعیاا عاارا ماااه جااوان وجااود دارد .شااکل کلاا
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عرا ماه جوان مشاعه مااه عاالغ

منحن ها مطلوعی
اس [.]21
عرا ماه عالغ شرایط مطلوعیا زیسان اه شابیه عاه
ماه جوان اس  ،عا ای تفااوت کاه عاا افازای و کااه
عرض آب عرا ماهها مهر تا اسفند و خارداد تاا شاهریور
تغییرات مطلوعی زیاد نبوده ،ول در ماههاا فاروردی و
اردیبهش تغییرات زیاد مشاهده شده اس .
ج) بررسی اثر ارتفاع معادل زبری

در ای عخا عاا اسانفاده از رواعطا کاه مرجا [ ]23از
محققان گردآورد کرده )𝑘 ( ،مرعو عه رودخانه عه شارح
ذیل در الیۀ زیرساطح و ساطح محاسابه شاده اسا .
نخس ا عااا تعیاای قطاار مااؤثر ذره در قساام سااطح و
زیرسطح عسنر عا اسنفاده از انحراف معیار هندسا  ،قطار

مؤثر عرا قسم سطح  𝐷65 ،و عرا قسم زیرسطح ،
 𝐷90تعیی شد .سس  ،عا تعیی قطر مؤثر ،مقدار ( 𝑘 ) عاه
دس آمد .ای مقدار عرا الیۀ سطح  184 ،میلا منار و
عرا الیۀ زیرسطح  119 ،میل منر اس  .در نهای  ،تأثیر
( 𝑘) عر زیسن اه عه طور جداگانه عارا الیاۀ زیرساطح و
الیۀ سطح مورد عررس قرار گرفنه اس .
 -1تأثیر ارتفاع معادل زبری سطحی

عرا مشاهدۀ تأثیر ارتفاع معاادل زعار قسام ساطح
عسنر عر زیسن اه رودخانه عا تغییر ارتفاع معاادل زعار عاه
میاازان  15درصااد (افاازای و کاااه ) میاازان تغییاارات
مطلوعی زیسن اه عرا سه گروه سن نوزاد ،جوان و عاالغ
عه دس آمد (شکل .]21[ )16

شکل  .16تأثیر ارتفاع معادل زبری (سطحی) بر سه دورۀ سنی ماهی قزلآالی رنگینکمان

عا افزای ارتفاع معادل زعار مطلوعیا هام افازای
یافنه و عهعک عا کاه ارتفااع معاادل زعار مطلوعیا
کاه یافناه اسا  .در مااه هاا فاروردی و اردیبهشا
تغییرات قاعل مالحظها در مساح قاعال اسانفادۀ وزنا
مشاهده نشد (منحن ها کامالً عه هام نزدیاک شادهاناد) و
همانگونه که اننظار م رفا  ،افازای دعا در مااههاا
فروردی و اردیبهش موج کاه مساح قاعل اسنفادۀ
وزن شده اس  .در ماهها مهر تا اسفند و تیر تا شاهریور
تغییرات نسب عیشنر عه چشم م خاورد .همچنای  ،روناد

نزول مطلوعی در نیماۀ اول ساال آعا و روناد صاعود
مطلوعی در نیمۀ دوم سال آع مالحظه م شود.
عرا ماه جوان ننیجۀ عررس عه ای صورت اس که در
شرایط مطلوعی عا افزای و کاه ارتفاع ،معاادل زعار در
ماهها مهر تا اسفند و خرداد تاا شاهریور تغییار محسوسا
مشاهده نم شود ،ولا در مااههاا فاروردی و اردیبهشا
تغییرات محسوسترند ،اما ای تغییرات عه میزان ماه ناوزاد
نیس  .همچنی  ،در نیمۀ نخس سال آع روند صعود و در
نیمۀ دوم سال آع روند نزول مطلوعی وجود دارد.

نجفی کوپایی و همکاران :بررسی تأثیر پارامترهای مقاومت جریان بر زیستگاه گونۀ ماهی قزلآالی رنگینکمان ...

عرا ماه عالغ شرایط عسیار شبیه عه ماه جوان اسا ،
عه ای صورت که فقط در ماهها فروردی و اردیبهشا کاه
دع حداکثر اس  ،عا افزای و کااه ارتفااع معاادل زعار
تغییرات محسوستر عوده اس  ،ول عرا عقیۀ ماههاا ساال
تغییرات زیاد مالحظه نم شود .همچنی  ،هماانگوناه کاه
پی عین م شد ،در دع زیاد شرایط مطلوعی عارا مااه
جوان و عالغ مناس تر اسا  ،در حاال کاه هماانطاور کاه
پی تر گفنه شد ،عرا ماه نوزاد شرایط مناس نیس .
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 -2تأثیر ارتفاع معادل زبری الیۀ زیرسطحی

عا اسنفاده از ارتفااع معاادل زعار مرعاو عاه ذرات الیاۀ
زیرسطح عسنر رودخاناه ،تغییارات مطلوعیا عارا ساه
گروه سن همانند ذرات سطح مورد عررس قرار گرفا .
شکل  17مرعو عه ماه نوزاد و شکل  18مرعو عه ماه
جوان اس  .شکل کل منحن ها مطلوعیا مااه عاالغ
مشاعه ماه جوان اس [.]21

شکل  .17تأثیر ارتفاع معادل زبری (زیرسطحی) بر سه دورۀ سنی ماهی قزلآالی رنگینکمان

عرا ماه نوزاد همانند ذرات سطح عا افزای ارتفاع
معادل زعر مطلوعی هم افزای یافنه اس و عهعک عاا
کاه ارتفاع معادل زعر مطلوعی هم عا کااه مواجاه
شده و ای تغییرات عرا ماهها فروردی و اردیبهش که
از دع ها عاال در سال اسا  ،کمنار شاده تاا جاای کاه
تقریباً منحن ها عر هم منطبق شدهاناد ،ولا در مااههاا
نیمۀ اول سال آع و از ماه تیر تا شاهریور نیماۀ دوم ساال
آع میزان تغییرات عیشنر شده اس  .مقایسۀ ننایج سطح
و زیرسطح نشاندهندۀ آن اس که هرچقدر مصالح عسنر
درش دانهتر عاشد ،عا افزای و کاه ارتفاع معادل زعار ،
تغییرات عیشنر در مطلوعی مشاهده خواهد شد.
عرا ماه جوان در نیمۀ اول سال آع از مهر تا اسفند
و خرداد تا شهریور عا تغییر ارتفاع معاادل زعار تغییارات
زیاد مشااهده نما شاود ،ولا در مااههاا فاروردی و
اردیبهش تغییرات مطلوعی قاعل مالحظه اسا  .درخاور
یادآور اس کاه در مااههاا مهار و شاهریور کاه دارا

کمنری دع در منوسط  6سال هسنند ،مطلوعی عه صافر
م رسد و در ماهها فروردی و اردیبهش کاه عیشانری
دع تجرعه شده اس  ،عیشنری مطلوعی وجود دارد.
عرا ماه عالغ در ماههاا فاروردی و اردیبهشا عاا
کاه ارتفاع معادل زعر عه اندازۀ  15درصد مطلوعی عه
میزان کم تغییر م کند و عاا افازای  15درصاد ارتفااع
معادل زعر  ،تغییرات مطلوعی زیسن اه عیشنر مشااهده
م شود .در مقایسۀ سطح و زیرسطح ای ننیجه گرفنه
م شود که در ماهها فروردی و اردیبهش که عیشانری
دع در رودخانه وجاود دارد ،میازان ساطح قاعال اسانفادۀ
وزن در شرایط زعر الیۀ سطح عیشنر اس .
بحث و نتیجهگیری
پارامنرهای که عاعا ایجااد مقاوما جریاان در رودخاناه
ما شااوند ،عااه دو دساانه تقساایم شاادند  )1پااارامنرهااا
هیدرولیک (مثل عرض و عماق)  )2پاارامنرهاای کاه در
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جدارۀ ایجاد زعر م کنند (مثل دانهعند ماواد) و نقا
هر یک مورد عررس قرار گرف  .عه ای شاکل کاه پاارامنر
عمق عه میازان  15درصاد افازای و کااه داده شاد و
مشاهده شد عیشنری مطلوعی در ماه فروردی مرعو عاه
ماه جوان عا مقدار  4200منر مرع در هر هزار منار و در
ننیجه  15درصد افزای عمق اس  .پا از آن ،عیشانری
مطلوعی عرا ماه عالغ عا مقدار  2500منرمرعا در هار
هزار منار در هماان مااه عاا همای میازان افازای عماق
مالحظه شد .در حاال کاه عارا مااه ناوزاد ،عیشانری
مطلوعی در ماه شهریور عا افزای  15درصد عمق و مقدار
 3600منرمرع در هر هزار منر مشاهده شد.
در ادامۀ تحقیق ،عا تغییر پارامنر عارض عاه میازان 15
درصد افزای و کاه  ،مشاهده شد عیشنری مطلوعی در
ماه فروردی مرعو عه ماه جاوان عاا مقادار  4560منار
مرع در هر هزار منر در ننیجه  15درصاد افازای عارض
اس  .پ از آن ،عیشنری مطلوعی عارا مااه عاالغ عاا
مقدار  2850منرمرع در هار هازار منار در هماان مااه عاا
همی میزان افزای عرض مالحظه شد .در حال که عرا
ماه نوزاد ،عیشنری مطلوعی در ماه شهریور عاا افازای
 15درصد عرض و مقدار  3920منرمرع در هر هازار منار
مشاهده شد.
در عررس زعر جدارۀ نخس الیۀ سطح عسنر مورد
عررس قرار گرف که عا تغییر پارامنر ارتفاع معاادل زعار
عااه میاازان  15درصااد افاازای و کاااه  ،مشاااهده ش اد
عیشنری مطلوعی در ماه اردیبهش مرعو عه ماه جوان
عا مقدار  2400منر مرع در هار هازار منار در ننیجاه 15
درصااد افاازای ارتفاااع معااادل زعاار اس ا  .پ ا از آن،
عیشنری مطلوعی عرا ماه عالغ عا مقدار  1300منرمرع
در هر هزار منر در ماه فروردی عاا همای میازان افازای
ارتفاع معادل زعر مالحظه شد .در حال که عارا مااه
نوزاد ،عیشنری مطلوعیا در مااه شاهریور عاا افازای 15
درصد ارتفاع معادل زعر و مقدار  2380منرمرعا در هار
هزار منر مشاهده شد .در الیۀ زیرسطح عسنر هم عا تغییر
پارامنر ارتفاع معادل زعر عه میازان  15درصاد افازای و
کاه  ،مشاهده شد عیشنری مطلوعیا در مااه فاروردی
مرعو عه ماه جوان عا مقدار  2220منر مرع در هر هزار
منر در ننیجه  15درصد افزای ارتفاع معادل زعر اسا .
پ از آن ،عیشنری مطلوعی عرا مااه عاالغ عاا مقادار
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 1020منرمرع در هر هزار منار در هماان مااه عاا همای
میزان افزای ارتفاع معادل زعر مالحظاه شاد .در حاال
که عرا ماه نوزاد ،عیشنری مطلوعی در ماه شهریور عاا
افاازای  15درصااد ارتفاااع معااادل زعاار و مقاادار 2040
منرمرع در هر هزار منر مشاهده شد.
حاج اسماعیل و همکاران [ ]14در تحقیقاات خاود
رو ماه قزلآال رن ی کمان در رودخاناۀ دلیچاا عاه
ای ننیجه رسیدند که افزای میازان عارض عارا مااه
جوان و عالغ موج افزای مطلوعی و عارا مااه ناوزاد
عاعا کاه مطلوعی شده اس  .همچنی  ،افزای میزان
عمق در تحقیق حاج اسماعیل و همکاران [ ]14موجا
افاازای مطلوعی ا عاارا ماااه جااوان و عااالغ و کاااه
مطلوعی عرا ماه نوزاد شد .ای یافنههاا عاا یافناههاا
تحقیق حاضر تطبیق دارند .عاه عاالوه ،در تحقیاق حاضار
مشاهده شد که رفنار ماه جوان و عالغ مشاعه هام اسا .
ای موضوع در تحقیق حاج اساماعیل و همکااران []14
هم مشاهده شده اس .
در عررس ضرای زعر  ،مقادیر ای ضاری از ضاری
زعر شکل الیۀ سطح معاادل  0/009تاا ضاری زعار
هیدرولیک معادل  0/036تغییر کرده اس  .ضری زعار
هیدرولیک عا مقدار  0/036عاعا ایجاد عیشنری مطلوعی
در ماه فروردی عرا ماه جاوان عاه میازان  3هازار منار
مرع در هر هزار منر ،عرا مااه عاالغ در هماان مااه عاه
میزان  1740منر مرع در هر هزار منر و در نهایا  ،عارا
ماه نوزاد در ماه شهریور  2780منر مرع در هر هزار منر
مشاهده شد .حاج اسماعیل و همکاران [ ]14در تحقیق
خود عرا ماه جوان و عالغ ضاری زعار مناسا عارا
عهنری شرایط مطلوعی را در عازۀ  0/02تا  0/027تعیای
و عرا ماه نوزاد عیشنر از  0/034را عه دس آوردناد .در
تحقیق حاضر زعر عیشنر ،مطلوعی زیسن اه عیشنر عاه
همراه داش  .عه عیان دی ر ،عاهترتیا زعار هیادرولیک
عیشاانری مطلوعی ا  ،سااس زعاار دانااهعنااد سااطح ،
دانهعند زیرسطح  ،زعر شکل زیرسطح و زعر شکل
سطح کمنری مطلوعی را عه وجود آورد.
درخصوص ارتبا مقادار دعا عاا مطلوعیا زیسان اه
مالحظه شد که در مااههاا عاا عیشانری دعا  ،کمناری
مطلوعی عرا ماه نوزاد ،ول عرا مااه جاوان و عاالغ
عیشنری مطلوعی وجود داش  .از سو دی ر ،در دع ها
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 ولا،  عرا ماه ناوزاد عیشانری مطلوعیا،پایی جریان
 عاا. عرا ماه جوان و عالغ کمنری مطلوعی وجود داش
 افازای، افزای عمق و افزای عرض جریان و همچنای
 مطلوعی زیسن اه عرا سه دورۀ سن، ارتفاع معادل زعر
 عارا، در رژیمها عاال جریاان. گونه هدف افزای یاف
 عرا ماه جاوان،ماه نوزاد تغییرات مطلوعی عسیار کم
عیشنر و عرا ماه عالغ عیشنری تغییرات مطلوعی وجود
، در رژیمها پایی جریان ماه نوزاد عیشنری تغییر.دارد
 عا عررس نناایج.ماه عالغ کمنری تغییر مطلوعی را دارد
 عاتوجاه عاه اینکاه ماالک،حاصل از مدلسااز زیسان اه
 عاامل،  سطح قاعل اسنفادۀ وزن اسا، سنج مطلوعی
،که عاعا عیشنری تغییر در مطلوعی زیسان اه ما شاود
عرض جریان اسا کاه عاا افازای ایا عامال عیشانری
، مطلوعی عرا زیسان اه گوناۀ هادف در ساه دورۀ سان
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