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ABSTRACT
The study of turbulent flow field passing over the rough beds is still one of the important and controversial
issues after a few years. In the past, most researchers have focused on flow with a high and medium relative
submergence (the ratio of water depth to aggregate size), but only a few studies have been done on the low
relative submergence flows. In this study, the gravel bed open-channel flow in a straight channel has been
numerically modeled and studied using the Flow-3D package. The numerical model has been calibrated and
verified using available data in the literature. During simulation, six different relative submergences were
analyzed and the coefficients of Von Karman, integral constant and zero displacement planes determined.
Results showed that in flat-bed conditions, the Von Karman coefficient is 0.41, but in the case of rough bed
and relatively low submergence conditions, this value changes with relative submergence. These changes
ranged from 0.29 to 0.43. It was also observed that with increasing depth, the Von Karman coefficient initially
decreased and increased consecutively. Also, the zero displacement plane has no coherent relationship with
relative submergence at all and it cannot be commented definitively. At the end, a new experimental
formulation for the Von-Karman coefficient has been presented as a two-function equation with relative
submergence boundary.
Keywords: Turbulent Flow, Relative Submergence, Gravel Bed, Numerical Modeling, Logarithmic Equation.

* Corresponding Author’s Email: M.fazeli@srbiau.ac.ir

 1294تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،5مرداد ماه 1399

بررسی عددی اثر استغراق نسبی بر پارامترهای معادله لگاريتمی سرعت در يک کانال مستقيم با بستر شنی
حسام فتحعلی ،1ميثم فاضلی ،*2سيد حسين مهاجری ،3فواد کيالنهئی

1

 .1گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران.
 .2گروه مهندسی عمران -آب ،دانشکده عمران ،هنر و معماری ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .3گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/8/25 :تاریخ بازنگری -1398/11/15 :تاریخ تصویب)1398/11/20 :

چکيده
پس از گذشت سال ها همچنان بررسی میدان جریان آشفته در بسترهای زبر یکی از مسائل مهم و قابلبحث است .در
گذشته پژوهشگران عمدتاً بر جریان بستر زبر با استغراق نسبی زیاد و متوسط (نسبت عمق جریان به زبری معادل بستر)
پرداختهاند ،ولیکن در ارتباط با استغراق نسبی کم ،پژوهشهای زیادی صورت نگرفته است .در این پژوهش ،به بررسی و
مطالعه جریان بستر شنی در شرایط استغراق نسبی کم بهصورت عددی و در نرمافزار فلوتریدی پرداخته شده است .به این
منظور ،ابتدا مدل عددی ساخته شده به کمک اطالعات آزمایشگاهی موجود ،مورد صحتسنجی و کالیبراسیون قرار گرفت.
در طی مدلسازیها ،شش استغراق نسبی متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و پارامترهای معادله لگاریتمی سرعت
شامل ضریب وان کارمن ،ثابت انتگرالی و صفحهی جابجایی صفر تعیین گردید .نتایج نشان داد که در شرایط بستر صاف
ضریب وان کارمن برابر  0/41درنظر گرفته میشود ،ولیکن در شرایطی که بستر زبر بوده و شرایط استغراق نسبی کم حاکم
است ،این مقدار تغییر ک رده و با تغییر استغراق نسبی نیز تغییر پیدا میکند .محدوده این تغییرات بین  0/29تا 0/43
میباشد .در ادامه مشاهده شد که با افزایش عمق ابتدا ضریب وان کارمن کاهش و در ادامه افزایش پیدا کرده است .همچنین
صفحهی جابجایی صفر به هیچ وجه رابطهی منسجم و مشخصی در ارتباط با استغراق نسبی نداشته و نمیتوان به قطعیت
در رابطه با آن اظهار نظر نمود .در پایان به کمک نتایج بهدستآمده از مدلسازی عددی حاضر و مطالعات پیشین برای
استغراق نسبی و ضریب وان کارمن ،یک تابع دو ضابطهای ارائه شده است.

واژههای کليدی :جریان آشفته ،استغراق نسبی ،بستر شنی ،مدلسازی عددی ،معادله لگاریتمی.
مقدمه
اکثر جریانهای موجود در طبیعت بهویژه رودخانههای شنی به
علت وجود شرایط محیطی همچون بستر زبر و استغراق نسبی
پدیدهی آشفتگی را تجربه میکنند .همچنین جزییات
هیدرودینامیکی جریان در تنوع زیستی ارگانیسمهای زنده تأثیر
بسزایی دارند .اگرچه هیدرودینامیک بسترهای زبر بیش از دو دهه
مورد بررسی قرار گرفته است ولی همچنان سؤاالت مهمی در مورد
ارتباط استغراق نسبی کم و متوسط که بهطور عمده در مجاری
کوهستانی در طبیعت رخ میدهد ،بیپاسخ مانده است .بیشتر
پژوهشها در حیطه جریان با بستر زبر ،برای جریانهای با
استغراق نسبی زیاد انجام شده است .منظور از استغراق نسبی،1
میزان عمق آب به بعد سنگدانه است Nikora .استغراق نسبی را
به چهار دسته کلی استغراق نسبی زیاد ،متوسط ،کم و موضعی
تقسیم کرد ،ولیکن مشخص کردن محدودهای از اعداد برای تعیین

طبقهبندی فوق با چالش بسیاری روبهرو است ).(Nikora, 2008
گروهی از محققان اعتقاد دارند که تا نسبت (عمق آب بهاندازه
متوسط سنگدانه)  40را میتوان استغراق نسبی کم نامید ولی
محققانی اعتقاد داشتهاند که حتی نسبت یک برای نامیدن شرایط
استغراق کم نیز کافی است که این پدیده بیشتر در رودخانههای
کوهستانی رخ میدهد ( .)Mohajeri et al.,2018در رابطه با بحث
آشفتگی در بسترهای شنی رودخانهها پژوهشهای بسیاری انجام
شده است .گروهی از محققین بر این باورند که پارامترهای پروفیل
لگاریتمی ،تابعی از زبری بستر میباشد ولی تا به امروز تابع ریاضی
مشخصی ارائه نشده است ( .)Mohajeri et al.,2018همچنین
مطالعهی اساسی بر روی فهم فیزیکی پدیده آشفتگی در بستر زبر
کامل نشده است.
 Puقانون توزیع سرعت لگاریتمی را برای جریان کانالهای
روباز صاف و زبر پیشنهاد داده است ) .(Pu, 2013در قانون
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پیشنهاد شده که با استفاده از فرضیات جریان متالطم کامل
توسعه یافته است ،تأثیر جریانهای ثانویه لحاظ شده
است Mignot .و همکاران تنشهای برشی رینولدزی ،انرژی
جنبشی ناشی از آشفتگی و جریان بر روی تکهسنگهای خردشده
زاویهدار را مورد بررسی قرار دادند ) .(Mignot et al., 2009این
محققین تمامی بررسیها را با عدد فرود پایین و زمانی که نوسانات
سطح آب قابل صرفنظر بود ،در نظر گرفتند .تعدادی از محققین
مطالعاتی بر روی جریانهای با استغراق نسبی زیاد انجام دادهاند
( Dittich and koll, 1997و  .)Ferro and Baiamonte, 1994در
جریانهای با استغراق نسبی زیاد ،پروفیل الیه لگاریتمی سرعت
دارای همپوشانی بین الیه بیرونی جریان و الیه درونی جریان
است .تحلیل ابعادی کمک شایانی به شناخت قانون پروفیل
لگاریتمی سرعت در استغراقهای نسبی زیاد مینماید .در زیرالیه
لگاریتمی ،الیهای دیگر از جریان وجود دارد که بهطور مستقیم
عناصر زبری بر روی آن اثر میگذارد و به نام الیهی زبر معروف
است .در الیهی زبر به دلیل وجود هندسهی نامنظم زبری در
مقیاس طولی ،این امکان وجود ندارد که یک قانون کلی برای
پروفیل سرعت پیدا شود .معادله لگاریتمی سرعت همانطور که
از نامش مشخص است ،بهصورت یک رابطه لگاریتمی بوده و در
محدوده  0.02 <y/δ<0.2اعتبار دارد .که در این رابطه  δضخامت
الیه مرزی است .دو پارامتر اصلی این رابطه ضریب وان کارمن و
ثابت انتگرالی بوده که در بسترهای صاف دارای مقادیری ثابت

میباشند.
بهمنظور تعیین ضریب وان کارمن میتوان از رابطهی ()1
بهره برد .نکتهی بسیار حائز اهمیت در این بخش درنظرگرفتن
محدودهی اعتبار پروفیل لگاریتمی سرعت است .رابطهی سرعت
لگاریتمی درحالیکه بستر صاف در نظر گرفته شود ،تا  0/2عمق
جریان معتبر است .بهصورت کلی با صرفنظر کردن از محدودهی
اعتبار پروفیل لگاریتمی سرعت ،با در نظر گرفتن تمامی عمق آب
میتوان ضریب وان کارمن و همچنین ثابت انتگرالی را نیز
استخراج نمود.

)  u  1 ln( y  d

C
(رابطه )1
*u

ks
که در این رابطه < ̅𝑢> مقدار متوسط زمانی و مکانی سرعت،
∗ uمیزان سرعت برشی κ ،ضریب وان کارمن بوده که در بسترهای
صاف برابر  0/41در نظر گرفته میشود d ،تراز صفحه جابهجایی
صفر y ،عمق آب 𝑘s ،ارتفاع زبری معادل و  Cثابت انتگرالی است.
منظور از تراز صفحهی جابهجایی صفر ،صفحهای موازی بستر
است که در آن محل میزان سرعت در بستر زبر برابر با صفر در
نظر گرفته میشود .یکی از پیچیدهترین و مشکلترین مباحث
مربوط به هیدرولیک تعیین مقدار صفحهی جابهجایی صفر است
که میبایست از طریق سعی و خطا مقدار آن را یافت .شکل زیر
گویای این مطلب است.

شکل  -1پروفيل لگاريتمی سرعت با استغراقهای نسبی مختلف

برخالف تعدد مطالعات در جریان عمیق با بستر زبر،
مطالعات در شرایط جریان کمعمق بسیار محدود است و بسیاری
از جنبههای این جریان ناشناخته باقیمانده است .مطالعهی
جریان در بسترهای با زبری نسبی متوسط از اواخر دههی1990

آغاز شده است Dittich .و  kollمشاهده نمودند که با افزایش زبری
نسبی جریان آشفته رفتاری متفاوت از جریان الیهی مرزی بستر
زبر رایج را نشان میدهد ) .(Dittich and koll,1997در ادامه Koll
بیان داشت که در این شرایط جریان را میتوان از نوع الیهی
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مرزی دانست ،هر چند که بسیاری از فرضهای رایج در این نوع
جریان مانند ثابت بودن عدد وان کارمن و ثابت انتگرالگیری
موردتردید است ) Katul .(Koll, 2006و همکاران نیز به این
نتیجه رسیدند برای نسبت استغراق نسبی کمتر از  10میتوان از
تئوری الیهی مرزی بهره برد ) Manes .(Katul et al.,2002و
همکاران ساختار آشفتگی جریان را در کانالهای روباز با عمق کم
(نسبت به ارتفاع زبری) تا الیهای که پروفیل سرعت در آن
لگاریتمی میشود ،اما بهاندازهای گسترده نیست که به الیه
خارجی برسد و تحت اثر زبری کف نباشد را بررسی کردند
) Afzalimehr .(Manes et al., 2007و همکاران بیان کردند
پیروی یا عدم پیروی از توزیع لگاریتمی برای نیمرخهای سرعت
جریان به دلیل تأثیر متقابل زبری عناصر و شکل آنها بر دینامیک
جریان متالطم و چگونگی توسعهی الیهی مرزی متالطم در عمق
جریان است و بر اساس غالب و مغلوب بودن هر یک از این عوامل
روند توزیع این نیمرخها متفاوت خواهد بود (Afzalimehr et
) Mohajeri .al.,2011و همکاران نشان دادند برای حالتی از
جریان که میزان ارتفاع زبری بستر نسبت به عمق جریان زیاد
است ،یافتن یک قانون کلی برای تعیین رابطه پروفیل جریان به
دلیل اثرگذاری همزمان پارامترهای الیه خارجی در کنار الیه
درونی و در نتیجه عدم توانایی استفاده از تحلیل ابعادی بسیار
مشکل است ).(Mohajeri et al., 2015
با توجه به بررسیهای صورت گرفته میتوان بیان داشت
که بسیاری از جنبههای جریان با استغراق نسبی کم هنوز
نامشخص باقی مانده است .بر این اساس در مطالعه حاضر به
بررسی عددی این نوع جریان پرداخته خواهد شد .به بیان دقیقتر،
این مطالعه به بررسی شرایط و نحوه تغییرات معادله لگاریتمی
سرعت در این نوع جریان اختصاص دارد که در ادامه مدلسازیها
و نحوه انجام تحقیق معرفی میشود.
معادالت حاکم و مدلسازی عددی

اساس معادالت تحلیل میدان جریان در رودخانهها ،معادالت ناویر
استوکس است .یکی از فرضیات بهدست آوردن معادالت ناویر
استوکس ،برقراری جریان در حالت آرام است .ولی زمانی که
جریان بهصورت آشفته باشد ،معادالت ناویر استوکس دارای
جوابهای مناسبی نیست .چرا که اثر نوسانات سرعت در زمان در
حالتی که جریان آشفته است ،غیرقابل صرفنظر کردن است و
میبایست از معادالت ناویر استوکس در زمان متوسطگیری نمود.
پس از متوسطگیری زمانی از معادله پیوستگی ،معادلهی
پیوستگی در حالت آشفته به شکل معادلهی زیر حاصل میگردد.
الزم به ذکر است که  ζپارامتر مربوط به نوع سیستم مختصات

است.

 

) (  u x )  R (  v y
t  x
y
(رابطه )2
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 RDIF  RSOR
z
x
که در آن به ترتیب از چپ به راست  VFنسبت پرشدگی
VF

سلول در ارتباط با فضای باز ρ ،چگالی سیال RDIF ،ترم
نفوذپذیری آشفتگی  RSORبرابر منبع جرم است v ،u .و  wنیز
سرعت در جهتهای  y ،xو  zمیباشند .همچنین در مختصات
کارتزین مقدار  Rبرابر یک خواهد بود .پارامتر  Aنیز مساحت
کسری محیط به جریان در راستاهای مختلف است .همچنین
مقدار  RDIFعبارت پخش آشفتگی بوده و از رابطهی زیر بهدست
میآید.
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که در آن:
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(رابطه )4
 ρνبرابر ضریب پخش مومنتوم و  Cρمقداری ثابت است و در
نهایت پارامتر  RSORعبارت مربوط به چگالی است و از رابطهی زیر
محاسبه میشود.
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x
y
z
(رابطه )5
 uAx RSOR


x

در جریانهای آشفته ،معادلهی مومنتوم در نرمافزار
فلوتریدی همان معادلههای ناویر استوکس هستند .با این تفاوت
که به علت وجود نوسانات سرعت در زمان ،پارامتر دیگری اضافه
میشود .اضافه شدن این ترم اضافی سبب میشود که معادالت
ناویر استوکس بهاصطالح بسته نشوند .یافتن این پارامتر اضافی
اساس پیدایش مدلسازیهای آشفتگی میباشند .این معادالت
در سه جهت به شرح زیر میباشند.
(رابطه )6
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(رابطه )8

 u
u
u 
uAx  Ay R  wAz  

x

y
z 

R
1 p
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در این معادلهها b ،میزان افت جریان در محیط دارای
تخلخل (نفوذپذیری) ،G ،شتابهای بدنهای و  ،fشتابهای ناشی
از لزجت سیال است .مقادیر  wمیزان تنشهای ایجادشده بر روی
دیواره میباشند .درصورتیکه در روی سطح هیچگونه اصطکاکی
وجود نداشته باشد ،مقدار این پارامتر برابر صفر خواهد بود .اساس
مدلهای آشفتگی بهروش  ،RANSتعیین لزجت گردابهای را بیان
نموده است .یکی از این مدلها ،مدل آشفتگی  K- RNGاست.
در این مطالعه نیز از این مدل آشفتگی برای تحلیل جریان در
بستر شنی استفاده گردیده است .رابطهی زیر ارتباط بین لزجت
گردابهای و ( Kانرژی آشفتگی) و ( اضمحالل انرژی) را نشان
میدهد.
k3

t  C  

(رابطه )9

که در این رابطه  Cμیک ضریب ثابت است که بهطور
معمول برابر  0/09در نظر میگیرند ()Saneinejad, 2015
مدلسازی عددی در مطالعه حاضر

در این پژوهش از نرمافزار تجاری فلوتریدی 4-0-11 1که یک
نرمافزار تخصصی برای مدلسازی جریان و رسوب بهصورت سه-
بعدی است ،استفاده گردید .حل عددی معادالت حاکم در نرمافزار
فلوتریدی با استفاده از روش احجام محدود صورت میگیرد.
شبیهسازیها در مطالعهی حاضر مربوط به مدلسازی اطالعات
آزمایشگاهی ) (Mohajeri, 2014است .سنگدانهها در مطالعهی
) (Mohajeri et al., 2015دارای اندازه  D50برابر  22میلیمتر و
 D90ذرات بستر کف برابر  29میلیمتر است .بستر شنی در مطالعه
) ،(Mohajeri et al., 2015توسط دستگاه لیزر اسکنر 2موجود در
آزمایشگاه ترنتو ایتالیا به مدل رقومی تبدیل شد .این برداشتها
تنها در محدودهای برابر  0/6متر از کانال با دقت حدود  1میلیمتر
انجام شده بود .بهمنظور تهیه بستر زبر در کانال شبیهسازی شده
در نرمافزار فلوتریدی ،ابتدا فایل متنی مدل رقومی ،وارد نرمافزار
فلوتریدی شد .نرمافزار فلوتریدی این قابلیت را دارد که فایل
توپوگرافی ( )x,y,zرا بهعنوان ورودی دریافت کرده و یک فایل با
فرمت  .stlبسازد که میتوان آن را بهعنوان جسم  solidدر نظر
گرفت .در ادامه مدل رقومی بستر بهصورت فایل با فرمت  .stlآماده
شد .سپس این رقوم تا طول  6متری کانال تکرار گردید .شکل
( )2بستر فیزیکی ساختهشده ابتدایی را نشان میدهد.
1. Flow3D

شکل  -2بستر فيزيکی ساختهشده در نرمافزار فلوتریدی از مدل رقومی
اندازهگيریشده

فلوم مورداستفاده در این آزمایشها ،یک فلوم به طول 6
متر ،عرض و ارتفاع  0/4متر است که در شکل ( )3نمایش داده
شده است .در این شکل شرایط مرزی مورداستفاده نیز نمایش
داده شده است .مشاهده میشود که در مرز ورودی سرعت ثابت
و در مرز خروجی فشار صفر به مدل اعمال شده است .مدل-
سازیهای گذشته نشان داده است که روش  VOFدر مدلسازی
مرز سیال و هوا بهترین حالت برای شبیهسازی سطح آزاد آب
است ،بنابراین در مطالعه حاضر روش یادشده بهکار گرفته شد
( .)Hirt and Nichols, 1981در بررسیهای صورت گرفته طول،
عرض و ارتفاع فلوم بهترتیب در جهت محور  y ،xو  zاست.
همچنین بهمنظور جلوگیری از اغتشاشهای ناخواسته ناشی از
ورود ناگهانی جریان به بستر زبر ،از دو بلوک مستطیلی همتراز
مرتفعترین سنگدانه استفاده گردید .یکی از مهمترین ویژگیهای
مطالعهی حاضر ،شبیهسازی بستر شنی بهصورت فیزیکی است،
درحالیکه در تمامی مطالعات پیشین عددی در رابطه با بستر زبر،
زبری به کمک واردکردن میزان ضریب زبری تعیین میشود.

(الف)

(ب)

شکل  -3شمای کلی کانال مدلسازی همراه با شرايط مرزی در نرمافزار
فلوتریدی الف) با درنظرگرفتن شيب ب) نمای روبرو

در ادامه بهمنظور شبکهبندی ناحیه موردبررسی ،ابتدا
تحلیل شبکه صورت پذیرفت و مشخص گردید که با کوچک شدن
شبکه از مقداری مشخص فقط در هزینههای محاسباتی تأثیرگذار
بوده است و در نتایج استخراجشده تأثیر بسزایی نداشته است.
سپس در نهایت یک بلوک شبکه ساختاریافته انتخاب گردید .ابعاد
المانها در ارتفاع ،عرض و طول به ترتیب برابر  2میلیمتر 10 ،و
2. PIV
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 6میلیمتر در نظر گرفته شد و در مجموع  1600000المان در
این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .بهمنظور تعیین شبکه
مناسب از تعداد مشهای ،900000 ،300000 ،100000
 1200000و  1600000بهره برده شد .شکل ( )4رابطه بین مش

و سرعت طولی در وسط کانال در نزدیکی سنگدانه را نشان
میدهد .همچنین در شکل ( )5نحوهی شبکهبندی ناحیه موردنظر
آورده شده است.

شکل  -4رابطه بين تعداد مش و سرعت طولی

(الف)

(ب)
شکل  -5الف) ناحيه شبکهبندی در فلوم شبيهسازیشده ب) شبکهبندی در نزديکی سنگدانهها

همانطور که مشخص شده است ابعاد شبکهها از ابعاد
سنگدانهها کوچکتر در نظر گرفته شده است .به همین دلیل در
مدلسازیهای مطالعه حاضر ،قابلیت بررسی جریان حول
سنگدانه با شبکه پیشنهادشده وجود دارد .بهمنظور صحتسنجی

مدل ساختهشده از یکی از حالتهای موردبررسی در آزمایشگاه
توسط ) (Mohajeri et al., 2015استفاده شد که شرح مختصری
از شرایط هیدرولیکی آن در جدول ( )1آورده شده است.
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جدول  -1شرايط هيدروليکی در يکی از حاالت بررسیشده توسط )Mohajeri et al. (2015

)Q (L/S

7/05

H/ks

ks+

Re

Fr

S

0/0026 0/47 1/76×106 201/03 9/09

که در آن  ،KS+میزان رینولدز بر حسب زبری و به طریق
زیر محاسبه میشود:
u .k
(رابطه )10
k s  * s

همچنین در آن  ،Hعمق آب ،S ،شیب فلوم Fr ،عدد فرود،
 ،Reعدد رینولدز و  Qدبی بر حسب لیتر بر ثانیه است .در این
اجرا ،پس از گذشت  67ثانیه ،جریان به شرایط پایا رسید و پس
از آن بهمنظور بررسی دقیقتر  ،مدت  20ثانیه دیگر ،در هر 0/01
ثانیه ،نتایج مدل برای تمامی گرههای محاسباتی دریافت شد.
زمان به پایان رسیدن این اجرا با استفاده از کامپیوتر  8هستهای
در حدود  36ساعت بوده است (مدت زمانی که طول کشیده شد
تا مدل بهطور کامل اجرا گردد) .پس از آن ،در ناحیهای از فلوم
که جریان بهطور کامل توسعه یافته شده بود (محلی که دیگر در
راستای طولی پروفیل سرعت بدون تغییر شده است (از  3/1متر
پس از شروع فلوم تا  3/7متر پس از آن) و در محدودهای از جریان
که با دیواره از هر طرف 15 ،سانتیمتر فاصله داشت ،پروفیل
سرعت در زمان و مکان (پروفیل سرعت متوسطگیری شدهی
دوگانه) استخراج گردید که نتیجهی حاصل از آن در مقایسه با

)H (mm

52

پروفیل سرعت متوسطگیری شدهی ) (Mohajeri et al., 2015در
شکل ( )6آورده شده است .منظور از متوسطگیری دوگانه این
است که یکبار در مکان و یکبار در زمان از مقادیر سرعت
متوسطگیری شده است .همچنین تا کنون گزارشی مبنی بر
اینکه مقدم بودن متوسطگیری زمان بر مکان و یا بالعکس تأثیری
در پروفیل سرعت نهایی دارد ،نشده است .در مدلسازی
انجامشده ،میزان مجموع مربعات خطا ( )RMSEبرابر با 3/2
درصد حاصل شده است که با توجه به نظریههای آماری مقدار
مناسبی برای صحت مدلسازی انجامشده میباشد .این مقدار در
نواحی نزدیک بستر (تا حدود تراز  0/02میلیمتر) که بحث اصلی
این مقاله میباشد ،برابر  5درصد حاصل گشته است که همچنان
میتوان تا حدود مطلوبی صحتسنجی انجام شده را درست تلقی
نمود .خطای ایجاد شدهی بیشتر در کف را میتوان بهعلت خطای
لیزر رقومیساز بستر کف عنوان کرد که باعث شده دادههایی که
به نرمافزار داده شده است ،دارای مقداری خطا باشد .علت دیگری
که میتواند سبب تفاوت جزیی در نتایج آزمایشگاهی و عددی
باشد ،وجود خطای ناشی از گردکردن رایانه است که خاصیت ذاتی
مدلسازیهای عددی میباشد.

شکل  -6مقايسه پروفيل سرعت متوسط دوگانه سرعت در تحقيق حاضر و )Mohajeri et al. (2015

نتايج و بحث
پس از حصول اطمینان از صحت عملکرد مدل عددی ،در ادامه
برخی از ویژگیهای هیدرولیکی بهازای استغراقهای نسبی
متفاوت که در جدول ( )2آمده است ،مورد بررسی و مطالعه قرار

یافتههای (Mohajeri,

گرفت .در جدول یادشده ks ،با توجه به
) 2014برابر  6/1میلیمتر در نظر گرفته شد .همانگونه که
مالحظه میشود مقادیر  ks+که در مطالعه حاضر از مقدار 70
بیشتر شدهاند ،بیانگر شکل گرفتن جریان زبر میباشند .همچنین
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مقدار سرعت برشی (* )uنیز محاسبه شد .با توجه به در دسترس
بودن دادهها برای عمق  40میلیمتر در پژوهش (Mohajeri et
) al., 2015از ورودیهای آزمایشگاهی برای مدلسازی استفاده
گردید و سرعت بهطور فرضی برای آن در نظر گرفته نشد .الزم به
ذکر است که شیب در نظر گرفته شده در حاالت دیگر مشابه

حالتی که بر روی آن صحت سنجی صورت پذیرفت ،است.
در ادامه پس از اجرای مدلهای عددی و انجام متوسط-
گیری دوگانه برای حالتهای موردبررسی استغراق نسبی ،پروفیل
سرعت بیبعد شده توسط سرعت برشی ترسیم و در شکل ()7
ارائه شده است.

جدول  -2شرايط هيدروليکی در نظر گرفتهشده به ازای استغراقهای نسبی متفاوت

شماره اجرا

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

H

20
3/28
0/32
131
2555
1/12
0/021

24
3/93
0/31
142
3360
1/5
0/023

30
4/92
0/31
157
4664

40
6/56
0/51
177
7000
5/1
0/029

52
8/52
0/47
201
14857
7/05
0/032

61
10
0/34
210
12328
6/43
0/034

122
20
0/33
267
25580
17/76
0/0439

H/ks
Fr
ks+
Re
)Q(l/s
*u

½
0/025

شکل  -7مقايسه پروفيل سرعت متوسط دوگانه سرعت بیبعد شده توسط سرعت برشی در استغراقهای نسبی متفاوت

میزان ضریب وان کارمن توسط نرمافزار اکسل و خط برازش
تعیین شد .روند تعیین ضریب وان کارمن به اینگونه صورت
پذیرفت که ابتدا ناحیهای از نقاط که دارای روند یکسانی بودهاند
را انتخاب کرده و سپس با یک مقدار مشخص از تراز صفحهی
جابجایی صفر خطی به آن برازش داده شد .سپس مقدار صفحهی

جابجایی صفر را آنقدر تغییر داده تا بیشترین مقدار ضریب
همبستگی حاصل گردد .در نهایت شیب قرائتشده در این حالت
ضریب وان کارمن میباشد .شکل ( )8بهصورت نمونه برای عمق
 61میلیمتر ،نحوهی محاسبهی ضریب وان کارمن را نشان می-
دهد.
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شکل  -8نحوه محاسبه ضريب وان کارمن در عمق  61ميلیمتری

که در آن :
u
(رابطه )11
*u
در جدول ( )3بهطور اجمالی به ازای استغراقهای نسبی
u 

مختلف ،مقدار ضریب وان کارمن ،ثابت انتگرالی و مقدار صفحهی
جابهجایی صفر ارائه شده است .همانطور که از جدول یادشده،
مشهود است با تغییر در استغراق نسبی ،میزان ضریب وان کارمن
که در بسترهای صاف ثابت و برابر با  0/41در نظر گرفته میشود،
در بسترهای زبر و بهویژه در استغراقهای نسبی کم ،برابر با عدد
ثابتی نبوده و در بیشتر حاالت کمتر از شرایط بستر صاف میشود.
همچنین تراز صفحهی جابجایی صفر و ثابت انتگرالی نیز با تغییر
استغراق نسبی تغییر کرده است و نمیتوان بهطور الزامآوری بیان
داشت که در مرتفعترین سنگدانه همواره صفحه صفر تشکیل می-
شود.
جدول  -3تغييرات ضريب وان کارمن ،ثابت انتگرالی و صفحهی جابهجايی
صفر بهازای استغراق نسبی متفاوت
)d (mm

C

κ

H/ks

)H (mm

-8
-9
-16
-18
-17
-9
-21

3/18
3/21
5/34
6/10
3/63
3/56
1/18

0/34
0/30
0/28
0/35
0/27
0/43
0/29

3/28
3/93
4/92
6/56
8/52
10
20

20
24
30
40
52
61
122

پس از تعیین ضریب وان کارمن بهازای استغراقهای نسبی
متفاوت در این پژوهش ،در شکل ( )9نتایج با یافتههای
حاصلشده توسط سایر محققین که در شرایط جریان با استغراق

نسبی کم و متوسط اطالعات آزمایشگاهی جمعآوری نمودهاند،
مقایسه شد .همانطور که مشاهده میشود ،نتایج حاصله شباهت
زیادی به نتایج حاصلشده از پژوهش )(Dittrich and Koll,1997
دارد .مقایسه نتایج حاصلشده با نتایج سایر دانشمندان نشان می-
دهد که مقادیر ضریب وان کارمن بهطور الزامآوری با افزایش
استغراق نسبی افزایش و یا کاهش نمییابد .به بیان دقیقتر رفتار
کاهشی یا افزایشی ثابتی را نمیتوان از اطالعات موجود استخراج
نمود .با این وجود ،میتوان بیان داشت با صرفنظر از اطالعات
) ،(Koll, 2006در سایر اطالعات حداقل ضریب وان کارمن در
محدوده استغراق نسبی  5الی  6/6مشاهده شده است .همچنین
در حالی که مقدار ضریب وان کارمن در بسترهای صاف برابر 0/41
در نظر گرفته میشود ،اما نتایج این تحقیق و پژوهش سایر
دانشمندان نشان میدهد که ضریب وان کارمن در بسترهای زبر
و در استغراقهای نسبی خاص میتواند مقادیری بهمراتب
کوچکتر مانند  0/2را کسب نماید.
نکتهی جالبتوجه در مقایسهی بین نتایج حاصلشده از
پژوهش حاضر و سایر دانشمندان ،این است که در بیشتر حاالت،
ضرایب وان کارمن برای دانشمندان دیگر همانند پژوهش حاضر
از مقدار ضریب وان کارمن در حالت بستر صاف ( )0/41کمتر
بوده است و در تعداد بسیار محدودی از این مطالعات مقداری
بیشتر از  0/41را نشان میدهد .این مسئله نشان میدهد که
ضریب وان کارمن به عواملی غیر از استغراق نسبی وابسته بوده و
همچنین حاکی از باقی ماندن اثر جداره در محدوده بیشتری از
عمق جریان است بهنحویکه اثر زبری در الیه لگاریتمی و نحوه
توسعه آن اثرگذار است .بررسی دقیق این اثر و نیز کمیسازی این
اثر میتواند موضوع مناسبی برای پژوهشهای آتی باشد.
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نمودار شکل ( )9یکی از نمودارهای مهم است .اهمیت این
نمودار از این جهت است که میتوان با استفاده از آن رابطهای
برای ضریب وان کارمن نسبت به استغراق نسبی استخراج نمود.
به این منظور به کمک اطالعات مطالعه حاضر همراه با سایر
اطالعات موجود در این شرایط (مطالعات Dittrich Koll, 2006
; ،)& Koll, 1997رابطهای بین استغراق نسبی و ضریب وان کارمن
ارائه گردید .رابطه ارائهشده به کمک نرمافزار اکسل و با استفاده
از روش حداقل مربعات استخراج شده است .بررسیهای انجامشده
نشان داد که بهترین رابطه باید از نوع یک معادله دو ضابطهای در
دو حالت  H/ksکمتر و بیشتر از  5باشد .معادله نمایش داده در
زیر معادله پیشنهادی در این شرایط است که با دقت مناسبی
میتواند ضریب وان کارمن را برآورد نماید .الزم به ذکر است که

میزان ضریب همبستگی در دو معادله از مقدار مطلوبی برخوردار
است ،و بهعنوان یک رابطهی اولیه به منظور تخمین ضریب وان
کارمن هنگامیکه استغراق نسبی باال نیست ،میتواند مورد
استفاده قرار گیرد .در شکل ( )10مقایسه فرمولهای بهدستآمده
با نتایج مطالعه حاضر نشان داده شده است.
(رابطه )12
= 𝑅(
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𝐻
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نتيجهگيری
در این پژوهش شرایط جریان در بستر شنی با استغراق نسبی کم
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .از ویژگیهای بارز این پژوهش
که باعث متمایز شدن آن نسبت به پژوهشهای مشابه میگردد،
مدلسازی بستر زبر بهصورت فیزیکی و نه به کمک ضریب زبری
قابلاعمال در نرمافزار است .در نخستین گام از پژوهش حاضر،
صحتسنجی مدلهای عددی به کمک اطالعات آزمایشگاهی
موجود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که با تقریب خوبی نتایج
حاصل از شبیهسازی با نتایج آزمایشگاهی ذکرشده همخوانی
داشت .در ادامه و پس از صحتسنجی ،شش حالت دیگر مورد
بررسی قرار گرفت و ضرایب وان کارمن ،صفحه جابجایی صفر و
ثابت انتگرالی استخراج شد و با پژوهش سایر دانشمندان مورد
مقایسه قرار گفت .همانطور که بیان شد ،وجود عامل زبری به-
خصوص در استغراقهای نسبی کم ،سبب عدم تشکیل پروفیل
لگاریتمی در  0/2عمق جریان میشود و همچنین باعث میشود
که ضرایب ثابت از قبیل ضریب وان کارمن تغییر کرده و برابر
مقدار خود در بستر صاف نباشد .با افزایش عمق ابتدا ضریب وان
کارمن روند کاهشی داشته است و پس از آن ضریب وان کارمن
روند افزایشی پیدا میکند که این تغییر در  H/ksحدود  5است.
این مشاهده در تطابق با یافته محققین پیشین است که روند
کاهشی و سپس افزایشی ضریب وان کارمن را با کاهش نسبت
استغراق گزارش نمودهاند .عامل دیگری که پیشنهاد میشود در
مطالعات مورد بررسی قرار گیرد ،اثر جریانات ثانویه در تغییر
ضریب وان کارمن است که با توجه به نوع مدل آشفتگی انتخاب-
شده در این پژوهش ،توانایی بررسی این نوع از جریانها وجود
نداشته است .در نهایت براساس اطالعات آزمایشگاهی مطالعه
حاضر و اطالعات مطالعات پیشین یک معادله دوضابطهای جهت
برآورد ضریب وان کارمن پیشنهاد شد.
عالئم و نمادها

 : Rezمیزان رینولدز در جهت ارتفاعی
∗ :uسرعت برشی
 :bعرض فلوم

 :Qدبی بر حسب لیتر بر ثانیه
<̅ :>uسرعت متوسط گیری شده در مکان و زمان
 :Aسطح مقطع خیس شده
 :Bبیانگر تولید یا اتالف بویانسی ناشی از میدان چگالی نوسان
کنندهی جریان
 :Cثابت انتگرالی پروفیل لگاریتمی سرعت
 :dصفحه جابهجایی صفر
 :Frعدد فرود
 :Gبیانگر میزان تولید انرژی آشفتگی ناشی از اندرکنش بین
جریان متوسط و میدان جریان آشفته
 :Hعمق آب
 :Kانرژی جنبشی ناشی از آشفتگی
 :nضریب زبری مانینگ
 :RDIFترم نفوذپذیری آشفتگی
 :RSORبرابر منبع جرم است.
 :Sشیب طولی
 :VFنسبت پرشدگی سلول در ارتباط با فضای باز
 :Zتراز آب در راستای محور عمودی
عالئم يونانی

 :Δ+زبری بی بعد شده
 :μtویسکوزیته گردابهای
 :σKعدد پرانتل
 :σԑعدد اشمیت
 :ηنسبت زمان مشخصهی آشفتگی به زمان مشخصهی میدان
جریان
∆ :زبری معرف بستر
 :δضخامت الیهی مرزی
 :ζپارامتر موثر در انتخاب مختصات نرم افزار فلوتریدی
 :κضریب وان کارمن
 :ρجرم واحد حجم سیال
 :نرخ اضمحالل انرژی
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