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ABSTRACT
One of the important aspects in describing river behavior is its curvature. The production of successive bends
in natural rivers is an inevitable component of the process through which the river changes. Understanding the
flow behavior in the interaction between the main channel and the floodplain, especially during floods, is
necessary to protect soil and water structures. This study was conducted to better understand the hydrodynamics
of the middle and turbulent flow in compound meandering channels. According to the natural conditions of
most rivers, due to variation of discharge and depth ratios (flow depth in floodplain to flow depth in the main
channel), in this study, a rectangular meander laboratory channel with a constant sinuosity 1.3 for different
depth ratios of 0.35 and 0.55 was investigated. The results showed that the size of velocity components (u,v,w)
at 0.35 relative depth was greater than 0.55, which indicating higher vortex strength and interaction intensity
between the main channel and floodplain at lower relative depth. Also, by investigating the secondary flows,
the existence of clockwise and counterclockwise rotational eddy currents in the main channel and floodplains
and the location of these currents were determined.
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بررسی اثر عمق نسبی بر مشخصات جريان در کانال مرکب پيچانرودی
1

حامد شهسواری ،1سعيدرضا خداشناس ،*1کاظم اسماعيلی

 .1گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/1/18 :تاریخ بازنگری -1399/3/8 :تاریخ تصویب)1399/3/11 :

چکيده
یکی از ﺟنﺒﻪﻫای مهﻢ در توصیف رفﺘار رودﺧانﻪ ،مارپیچی بودن آن میباﺷد .توﻟید ﺧﻢﻫای مﺘواﻟی در رودﺧانﻪﻫای ﻃﺒیﻌی
یﮏ موﻟﻔﻪ اﺟﺘنابناپﺬیر از فرایندی است کﻪ رودﺧانﻪ ﻃی آن دچار دگرگونی میﺷود .آگاﻫی از ﻫیدروﻟیﮏ ﺟریان در
اندرکنش کانال اصلی و سیالبدﺷت بﻪﺧصوص در زمان سیالب برای ﺣﻔاﻇت ﺧاک بسﺘر و نیﺰ سازهﻫا و تاسیسات موﺟود
ﻻزم و ﺿروری است .این تحقیق ،برای ﺷناﺧت بهﺘر ﻫیدرودینامیﮏ ﺟریان مﺘوسط و آﺷﻔﺘﻪ در کانالﻫای مرکب مارپیچ
انجام ﺷد .با توﺟﻪ بﻪ ﺷرایط ﻃﺒیﻌی اکثر رودﺧانﻪﻫا ،بﻪدﻟیل مﺘغیر بودن دبی و نسﺒتﻫای عمقی مﺘﻔاوت (عمق ﺟریان در
سیالبدﺷت بﻪ عمق ﺟریان در کانال اصلی) ،در این پژوﻫش فلوم آزمایشگاﻫی مسﺘطیلی پیچانرودی با سینوسیﺘی ثابت
 1/3برای نسﺒتﻫای عمقی مﺘﻔاوت  0/35و  0/55بررسی ﺷد .نﺘایج نشان داد کﻪ اندازه اﺟﺰاء مخﺘلف سرعت در ﻫر سﻪ
راسﺘای مخﺘصات در عمق نسﺒی  0/35بیشتر از  0/55است کﻪ نشان از قدرت بیشﺘر گردابﻫا و ﺷدت اندرکنش بین
کانال اصلی و سیالبدﺷت در عمق نسﺒی کﻢتر را داﺷت .ﻫمچنین با بررسی ﺟریانﻫای ثانویﻪ ،وﺟود گردابﻫای چرﺧشی
ساعﺘگرد و پادساعﺘگرد در کانال اصلی و سیالبدﺷتﻫا و موقیﻌت ایجاد این ﺟریانات تﻌیین ﺷد.
واژههای کليدی :آبراﻫﻪ مارپیچ ،ﺿریب پیچانرود ،عمق نسﺒی ،اﻟگوی ﺟریان ،سیالب.

مقدمه
ﺣاﻟت مارپیچی رودﺧانﻪﻫا ﻫمواره موﺿوعی مهﻢ برای
زمینﺷناسان و مهندسان آب و عمران بوده است .در ﺟنﺒﻪ
کاربردی مسﺌلﻪ ،اﻏلب برای یﮏ مهندس آب ﻻزم است کﻪ رفﺘار
ﺟریان را در ﻃول انحناﻫای رودﺧانﻪ و یا ﺣﺘی داﺧل یﮏ ﺧﻢ
ﻃراﺣی ﺷده برای کانالﻫای مصنوعی مطاﻟﻌﻪ نموده و در صورت
ﻟﺰوم عوارض نامطلوب آن را کنﺘرل کند .از ﻃرف دیگر رودﺧانﻪﻫا
در ﻫنگام سیالبﻫای ﺷدید بﻪ ﺷکل مقطﻊ مرکب عمل می-
نمایند ،بﻪﻃوری کﻪ در ﻫنگام سیل ،آب از مقطﻊ اصلی رودﺧانﻪ
ﻟﺒریﺰ ﺷده و وارد سیالبدﺷتﻫا میﺷود .سیالبدﺷتﻫا بﻪ
واسطﻪ نﺰدیکی بﻪ ساﺣل رودﺧانﻪ و نیﺰ داﺷﺘن عرض زیاد و ﺧاک
ﺣاصلﺧیﺰ ﻫمواره از ﺟنﺒﻪﻫای مخﺘلف تﻔریحی ،تجاری،
کشاورزی و مسکونی مورد توﺟﻪ بودهاند .بنابراین آگاﻫی از
ﻫیدروﻟیﮏ ﺟریان در سیالبدﺷتﻫا برای تﺄمین ﺣﻔاﻇت انسانﻫا
و نیﺰ سازهﻫا و تﺄسیسات موﺟود در آنﻫا ﻻزم و ﺿروری است.
مکانیسﻢ اصلی ﺟریان در پیچانرودﻫا ﺷامل ﺟریانﻫای
ثانویﻪ ،انﺘقال سرعت بیشینﻪ بﻪ قوس داﺧلی پیرامون راس منحنی
و تﺒادل ﺟریان بین مقطﻊ اصلی و دﺷتﻫای سیالبی است .در
کانالﻫای پیچانرود ساده ،نیروی گریﺰ از مرکﺰ ،عامل اصلی ایجاد
*نویسنده مسﺌولKhodashenas@ferdowsi.um.ac.ir :

ﺟریانﻫای ثانویﻪ میباﺷد .اما در کانالﻫای پیچانرودی مرکب،
عالوه بر نیروی گریﺰ از مرکﺰ ،تنش برﺷی عرﺿی بین ﺟریان مقطﻊ
اصلی و دﺷتﻫای سیالبی نیﺰ مهﻢ بوده و قدرت ﺟریان ثانویﻪ را
تشدید میکند .این مکانیﺰم ،افت انرژی را افﺰایش داده و دبی
ﺟریان را کاﻫش میدﻫد( .)Zahiri et al. 2013ﺷکل ( )1ساﺧﺘار
ﺟریان را در یﮏ کانال مارپیچ نشان میدﻫد.

شکل  -1مکانيسم جريان در کانالهای مرکب پيچانرودی ( Sellin et al.,

)1993
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تحقیقات و مطاﻟﻌاتی در زمینﻪﻫای میدان ﺟریان در
کانالﻫای مرکب مارپیچ انجام ﺷده است از ﺟملﻪ این تحقیقات
میتوان بﻪ Patra at al. 2004, Mohanty 2019 , Liu et al.
2016, Shiono et al. 2008 , Pan et al. 2019, Wormleaton at
) ، )al. 2004اﺷاره کرد ،کﻪ میتوانند در برآورد اﻃالعات مخﺘلف

ﻫیدروﻟیکی ،مﻔید واقﻊ ﺷوند .از این رو در ادامﻪ برﺧی از مطاﻟﻌات
ساﺧﺘار ﺟریان در کانالﻫای مرکب مسﺘقیﻢ و پیچانرود کﻪ تاکنون
صورت گرفﺘﻪ ،آورده ﺷده است.
) Shiono and Muto (1998بﻪ بررسی مکانیﺰم ﺟریان
چرﺧشی در کانال مارپیچ مرکب پرداﺧﺘند .آنﻫا دریافﺘند کﻪ
علت اصلی بﻪوﺟود آمدن ﺟریانﻫای چرﺧشی در کانال اصلی
نیروی گریﺰ از مرکﺰ میباﺷد .عالوه بر این ،تﻌامل بین ﺟریان کانال
اصلی و ﺟریان سیالبدﺷت در منطقﻪ مﺘقاﻃﻊ ،نقش مهمی را در
ایجاد ﺟریان ثانویﻪ توﻟید ﺷده در بخش سیالبدﺷتﻫا دارد.
) Shiono et al. (2009اثر زبری سیالبدﺷت روی ﺟریان کانال
اصلی و فرمﻫای بسﺘر در کانال مرکب مارپیچ را توسط
آزمایشﻫای آزمایشگاﻫی مورد بررسی قرار دادند .نﺘایج نشان از
تﻔاوت قابل توﺟﻪای در ساﺧﺘارﻫا و ﺷکل بسﺘر داﺷت .زمانی کﻪ
زبری سیالبدﺷت افﺰایش مییابد ،ﺟریانات ثانویﻪ مﺘﻌددی در
ﻃول کانال مارپیچ در عمقﻫای عمیقتر آب اتﻔاق میافﺘد .این
ﺟریانات موﺟب بﻪوﺟود آمدن موجﻫایی در ﺷکل بسﺘر در کانال
مارپیچ میﺷود .مقایسﻪ مقادیر سرعت در کانال اصلی و
سیالبدﺷت در عمق یکسان ،نشان داد کﻪ سرعت در موارد
سیالبدﺷت زبر ﺧیلی کندتر از ﺣاﻟت سیالبدﺷت صاف است
کﻪ منجر بﻪ افﺰایش اثر مﺘقابل بین ﺟریان کانال اصلی و ﺟریان
آرامتر سیالبدﺷت میﺷود .این موﺿوع در منحنیﻫای نرخ دبی
تﺄثیرگﺬار است .ﻫمچنین بیان کردند کﻪ ﺷکل بسﺘرﻫا با چرﺧش
ﺟریانات ثانویﻪ در ارتﺒاط نﺰدیکی ﻫسﺘندWeiming and .
) Zhiguo (2009بیان کرد کﻪ مجموع این عوامل (مقاومت کلی
ﺟریان ،کاﻫش تنش برﺷی بسﺘر و در نﺘیجﻪ کاﻫش ﻇرفیت انﺘقال
بار بسﺘر و افﺰایش تلﻪاندازی و نشست رسوب) موﺟب تغییر ﺷرایط
ﻫیدروﻟیکی رودﺧانﻪ میﺷود کﻪ منجر بﻪ تغییر زیسﺘگاهﻫای آبﺰی
و مورفوﻟوژی رودﺧانﻪ میﺷود ،ﻟﺬا مدیریت زیستمحیطی
رودﺧانﻪﻫا نیازمند درک و پیشبینی این فرایندﻫا
میباﺷد Prabir et al. (2012) .ویژگیﻫای ﺟریان را در یﮏ کانال
مرکب مارپیچ با نسﺒت عرﺿی سیالبدﺷت بﻪ مقطﻊ اصلی ،با
مقدارﻫای مخﺘلف عمق نسﺒی بررسی نمودند .نﺘایج نشان داد با
افﺰایش عمق نسﺒی گرادیان سرعت اوﻟیﻪ در ﻫر دو سمت قوس
کاﻫش مییابد اما مقادیر سرعت در داﺧل قوس و سیالبدﺷت

مجاور آن بﺰرگتر از مقادیر ﺧارج از قوس بود.
) (2012با اسﺘﻔاده از یﮏ کانال مرکب مارپیچ بﻪ بررسی مشخصات
ﺟریان با اسﺘﻔاده از دو مدل  CCHE2Dو  CESپرداﺧﺘند.
آزمایشﻫای عملی آنﻫا برای صحتسنجی نﺘایج در آزمایشگاه
ﻫیدروﻟیﮏ نیت ،روکیال انجام گرفت .کانال مرکب این آزمایشات
از یﮏ کانال اصلی با مقطﻊ ذوزنقﻪای بﻪ عرض  0/33مﺘر و عمق
 0/065مﺘر با ﺷیب ﺟانﺒی  ،1:1و سیالبدﺷت با ﺣداکثر عرض
 3/95مﺘر با ﻃول کلی  15مﺘر با بسﺘر صاف تشکیل ﺷده بود .در
این آزمایشات با بررسی توزیﻊ سرعت مﺘوسط و توزیﻊ تنش برﺷی
بﻪ مقایسﻪ نﺘایج دو مدل موﺟود و دادهﻫای آزمایشگاﻫی پرداﺧﺘﻪ
ﺷد .نﺘایج نشان داد کﻪ مدل دو بﻌدی  CCHE2Dﻫﻢﺧوانی ﺧوبی
با نﺘایج عملی دارد در ﺣاﻟی کﻪ نﺘایج مدل  CESبﻪ ﻃور تقریﺒی
مورد قﺒول میباﺷد Liu et al. (2015) .آزمایشﻫای آزمایشگاﻫی
ﺧود را در یﮏ کانال مرکب مارپیچ در مقیاس بﺰرگ انجام دادند.
آنﻫا بﻪ بررسی اﻟگوﻫای ﺟریان در قسمتﻫای مخﺘلف مﺘقاﻃﻊ و
فصل مشﺘرک کانال اصلی و سیالبدﺷت انجام دادند .آنﻫا یﮏ
مﻌادﻟﻪ در منحنی مخﺘصات کﻪ ﺣاصل از مﻌادﻟﻪ ﺣرکﺘی و مﻌادﻟﻪ
پیوسﺘگی ﺟریان است ،بﻪدست آوردند .در این مﻌادﻟﻪ ،اصطالح
تنش برﺷی بﻪعلت مشارکت ناچیﺰ ﺧود ،بﻪگونﻪای کﻪ عﺒارات
ساده ﺷود ،نادیده گرفﺘﻪ ﺷد .ﻫمچنین از دادهﻫای تجربی محققان
دیگر کﻪ در گﺬﺷﺘﻪ منﺘشر ﺷده برای تﺄیید این مدل اسﺘﻔاده ﺷد.
مقایسﻪ نﺘایج تجربی و پیشبینی ﺷده نشان میدﻫد کﻪ روش
پیشنهادی قادر بﻪ پیشبینی دقیق دبی در کانالﻫای مرکب با
پیچوﺧﻢ است Xiao et al. (2018) .در تحقیق ﺧود تحت عنوان
ساﺧﺘار ﺟریان در کانالﻫای مرکب ذوزنقﻪای با ﺷیبﻫای ﺟانﺒی
مﺘﻔاوت از کانال اصلی بیان کردند کﻪ این نوع ﺷکل کانال اثر قابل
توﺟهی بر ساﺧﺘار ﺟریان و مﺒادﻟﻪ ﺣرکﺘی در منطقﻪ اتصال کانال
اصلی و سیالبدﺷت دارد .ﺷیبﻫای ﺟانﺒی  60 ،45 ،30و
90درﺟﻪ با اسﺘﻔاده از مﻌادﻻت ناویر اسﺘوکس و مدل تنش
رینوﻟدز ( )RSMﺷﺒیﻪسازی ﺷد .نﺘایج نشان داد کﻪ -1
ﺟریانﻫای ثانویﻪ بﻪ عنوان یﮏ نﺘیجﻪ از تغییرات ناﻫمسانگردی
آﺷﻔﺘگی میباﺷند ،کﻪ بﻪواسطﻪ تﺒادل مومنﺘﻢ مﺘنوع بین کانال
اصلی و سیالبدﺷت میباﺷد -2 .ﻫنگامی کﻪ ﺷیب ﺟانﺒی کانال
اصلی کاﻫش مییابد ،ﺷدت ﺟریان ثانویﻪ و تﺄثیر مسﺘقیﻢ آن بر
سرعت ﺟریان ،تنش برﺷی بسﺘر ،تنش برﺷی رینوﻟدز و ﺷدت
آﺷﻔﺘگی ﺿﻌیفتر میگردد .ﺟدول ( )1ﺷرایط آزمایش و نﺘایج
بﻪدست آمده در تحقیقات سایر محققین را بﻪ ﻃور ﺧالصﻪ نمایش
میدﻫد.
Mohanty et al.
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جدول  -1بررسی و مقايسه نتايج مطالعههای مختلف

محققان

ﺷرایط آزمایش

پارامﺘرﻫای مورد بررسی

Shiono and
)Muto (1998

اعماق نسﺒی ،0/15
 0/20و  0/25کانال
پیچانرود با سﻪ ﺿریب
پیچانی  1/37 ،1/09و
 1/57با مقطﻊ مسﺘطیلی

بررسی مکانیﺰم ﺟریانﻫای
چرﺧشی و تنشﻫا

تﻌامل بین ﺟریان کانال اصلی و ﺟریان سیالبدﺷت در منطقﻪ مﺘقاﻃﻊ،
نقش مهمی را در ایجاد ﺟریان ثانویﻪ توﻟید ﺷده در بخش سیالبدﺷت-
ﻫا دارد .تنشﻫای برﺷی موﺟود در منطقﻪ مﺘقاﻃﻊ ،در مقایسﻪ با
تنشﻫای برﺷی بسﺘر در اندازهﻫای بﺰرگﺘریند.

Shiono et al.
)(2009

در کانال مرکب مارپیچ
با ﺿریب پیچانی 1/38
با مقطﻊ مسﺘطیلی

مقایسات بین ساﺧﺘار ﺟریان و
ﺷکل بسﺘر در ﺷرایط مﺘﻔاوت
زبری سیالبدﺷت.

ﺟریانات ثانویﻪ مﺘﻌددی اتﻔاق میافﺘد زمانی کﻪ زبری سیالبدﺷت
افﺰایش مییابد .مقایسﻪ مقادیر سرعت در کانال اصلی و سیالبدﺷت در
عمق یکسان ،نشان داد کﻪ سرعت در موارد سیالبدﺷت زبر ﺧیلی
کندتر از ﺣاﻟت سیالبدﺷت صاف است .ﻫمچنین بیان کردند کﻪ ﺷکل
بسﺘرﻫا با چرﺧش ﺟریانات ثانویﻪ در ارتﺒاط نﺰدیکی ﻫسﺘند.

Liu et al.
)(2015

کانال مرکب مارپیچ در
مقیاس بﺰرگ

بررسی اﻟگوﻫای ﺟریان در
قسمتﻫای مخﺘلف مﺘقاﻃﻊ و
فصل مشﺘرک کانال اصلی و
سیالبدﺷت

آنﻫا یﮏ مﻌادﻟﻪ در منحنی مخﺘصات کﻪ ﺣاصل از مﻌادﻟﻪ ﺣرکﺘی و
مﻌادﻟﻪ پیوسﺘگی ﺟریان است ،بﻪدست آوردند .مقایسﻪ نﺘایج تجربی و
پیشبینی ﺷده نشان میدﻫد کﻪ روش پیشنهادی قادر بﻪ پیشبینی
دقیق دبی در کانال ﻫای مرکب با پیچ و ﺧﻢ است.

Nikubakht et al.
)(2018

عمق نسﺒی  0/35در
پیچانرود مالیﻢ با مقطﻊ
مسﺘطیلی در یﮏ و دو
ردیف پوﺷش گیاﻫی

تاثیر پوﺷش گیاﻫی بر
توپوگرافی بسﺘر

آنچﻪ کﻪ از نﺘایج این محققان میتوان دریافت آن است کﻪ
مطاﻟﻌﻪی بیشﺘر ﻫیدروﻟیﮏ ﺟریان در کانالﻫای مرکب مارپیچ
باعث درک ﻫر چﻪ بیشﺘر رفﺘار ﺟریان در این نوع از کانالﻫا و
ارائﻪ راه کار ﺟهت مقابلﻪ با ﺧطرات ناﺷی از ﺟریان سیالبی در این
نوع از کانالﻫا میﺷود .در مطاﻟﻌات انجام ﺷده بﻪ بررسی اﻟگوﻫای
ﺟریان ،ﻇرفیت انﺘقال آب و ساﺧﺘارﻫای آﺷﻔﺘﻪ پرداﺧﺘﻪ ﺷده کﻪ
نشان از اﻫمیت این موارد در ﺷناﺧت ﻫرچﻪ بیشﺘر این پارامﺘرﻫا
و ﺿرورت آنﻫا در کانالﻫای مرکب را دارد .بنابراین تحقیق ﺣاﺿر
پیرامون ﺷناﺧت بهﺘر و بیشﺘر ساﺧﺘارﻫای ﺟریان مﺘوسط و
آﺷﻔﺘﻪ در کانالﻫای مرکب مارپیچ با اسﺘﻔاده از وسایل امروزیتری
مانند سرعتسنج  ADVمیباﺷد .ﻫدف دیگر این پژوﻫش با توﺟﻪ
بﻪ ﺷرایط رودﺧانﻪ ﻃﺒیﻌی اکثر رودﺧانﻪﻫا ،بﻪدﻟیل مﺘغیر بودن
دبی و نسﺒتﻫای عمقی مﺘﻔاوت ،انجام مطاﻟﻌﻪای در دو عمق-
نسﺒی ﺣساس  0/35و  0/55است تا میﺰان تغییرات بﻪوﺟود آمده
در این دو عمق نسﺒی در کانالﻫای مارپیچ مرکب با سینوسیﺘی
 1/3و بسﺘر رسوبی یکنواﺧت ثابت مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین
نوآوری این تحقیق ،انجام آن در ﺷرایط ﺷکل کانال مارپیچ با
ﻃول موج واﺣد با بسﺘر یکنواﺧت در دو عمق نسﺒی ﺣساس ذکر
ﺷده است.

مواد و روشها
مشخصات مدل آزمايشگاهی

نﺘایج مطاﻟﻌات

در پوﺷش گیاﻫی تغییرات عرﺿی بسﺘر کمﺘر از ﺣاﻟت ﺷاﻫد است .در
ﺣضور پوﺷش گیاﻫی موقیﻌت ﺣداکثر عمق آبشسﺘگی بﻪ سمت قوس
ﺧارﺟی تغییر یافﺘﻪ و پوﺷش باعث ﺷده در برﺧی موارد عمق
آبشسﺘگی تا  88درصد کاﻫش یابد.

تحقیق ﺣاﺿر در آزمایشگاه مدلﻫای ﻫیدروﻟیکی مجموعﻪ
آزمایشگاهﻫای گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد
و بر روی یﮏ کانال آزمایشگاﻫی بﻪ ﻃول  8مﺘر و عرض و ارتﻔاع
بﻪ ترتیب  0/78و  0/50مﺘر انجام گرفت .ﺟدارهﻫای کانال از
ﺟنس ﺷیشﻪ ﺷﻔاف و در تمام آزمایشات ﺷیب کانال  0/003و
ثابت انﺘخاب گردید .بﻪمنظور بررسی اﻟگوی ﺟریان در کانال با
مقطﻊ مرکب مارپیچ مدل آبراﻫﻪ سیالبدﺷﺘی از ﺟنس یونیلیت
ساﺧﺘﻪ و در کانال نصب گردید .مقطﻊ کانال اصلی مسﺘطیل ﺷکل
در نظر گرفﺘﻪ ﺷد .ﺷکل ( )2کانال پیچانرود مورد بررسی در
آزمایش را ﻫمراه با مشخصات آن نشان میدﻫد.
اﻃالعات مقطﻊ مورد آزمایش در ﺟدول ( )2ارائﻪ ﺷده است.
ﻫمچنین مشخصات کانال مارپیچ با توﺟﻪ بﻪ ابﻌاد اصلی کانال و
پارامﺘرﻫای مخﺘلف ﻫمراه با محدودیتﻫای موﺟود برای ساﺧت
کانال مرکب مارپیچ ،با اسﺘﻔاده از مطاﻟﻌﻪی Hagerman and
) Williams (2000ﻃراﺣی و ساﺧﺘﻪ ﺷد کﻪ در تمام آزمایشﻫا
کانال پیچانرود با ﺿریب پیچانی ثابت ( 1/3نسﺒت ﻃول کانال
مارپیچ بﻪ ﻃول مسﺘقیﻢ بین دو قلﻪ) بود .بنابراین بﻌد از بﻪدست
آوردن پارامﺘرﻫا ،اﻟگوی کانال مارپیچ بر روی ﺷاپلون ﻃراﺣی ﺷد
و سپس با اسﺘﻔاده از اﻟگوﻫای کشیده ﺷده ،آکاسﺘیوﻫا برش
ﺧورده و در کانال نصب گردیدند .در ﺟدول ( )3مشخصات کانال
پیچانرود آورده ﺷده است .در نهایت ﺷکل ( )3مقطﻊ کانال
پیچانرود و مقاﻃﻊ مورد بررسی در آزمایش را نشان میدﻫد.
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شکل  -2کانال پيچانرود آماده شده برای انجام آزمايشها
جدول  -2اطالعات مقطع مورد بررسی

نام مقطﻊ

تﻌداد
سیالبدﺷتﻫا

ﺣداکثر عرض سیالبدﺷتﻫا
راست و چپ )(Bfp) (m

ارتﻔاع سیالبدﺷت سمت
راست )(hRfp) (m

ارتﻔاع سیالبدﺷت
سمت چپ )(hLfp) (m

)(Bmc) (m

ﺷماره 1

2

0/48

0/10

0/10

0/20

عرض کانال اصلی

جدول -3مشخصات کانال پيچانرود در کانال آزمايشگاهی

ﺷکل مقطﻊ
مسﺘطیلی

زاویﻪ قوس



ﻃول موج پیچ
))Lw( (m

عرض پیچ و ﺧﻢ
))BM( (m

ﻃول مسﺘقیﻢ )(m

عﺒوری ()Lco

زاویﻪ مقطﻊ
مسﺘقیﻢ

ﺷﻌاع مﺘوسط
))rc((m

1/3

0/38

0/26

60

0/21

120

الف)

ب)

شکل  -3شکل شماتيک از الف) مشخصات مقطع کانال پيچانرود ب) مقاطع مشخص شده برای برداشت داده توسط دستگاه ADV

بر ﻃﺒق توصیﻪ ) Tominaga et al. (1989و بﻪمنظور عدم
تﺄثیرگﺬاری ﺷرایط مرزی باﻻدست و پاییندست بر ﺧصوصیات
ﺟریان در محل اندازهگیری ،میباید اندازهگیری ﺧصوصیات
ﺟریان در محدوده  2 Lاز ابﺘدای فلوم انجام گیرد (کﻪ  Lﻃول
3
فلوم و برابر با  8مﺘر مﻔید است) .از این رو محل اندازهگیری دادهﻫا
در فاصلﻪ ﺣدوداً  5مﺘری از ابﺘدا کانال در نظر گرفﺘﻪ ﺷد .عمق

آب با اسﺘﻔاده از عمقسنج سوزنی با دقت  ±0/1میلیمﺘر اندازه
گیری ﺷد .برای تنظیﻢ تراز سطح آب و از بین بردن ﻫرگونﻪ موج
در کانال برای ﻫر آزمایش از یﮏ دریچﻪ نصب ﺷده در پاییندست
اسﺘﻔاده ﺷد.
سیسﺘﻢ پمپاژ کانال یﮏ ﺟریان چرﺧشی را در مسیر کانال
و مخﺰن آب ایجاد مینمود و دبی ﺟریان در ﻫر ﺣاﻟت با توﺟﻪ بﻪ
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عمق نسﺒی مورد نظر (صﻔر 0/35 ،و  )0/55از ﻃریق دبیسنج
مغناﻃیسی کﻪ روی ﻟوﻟﻪ ورودی ﺟریان بﻪ کانال قرار داﺷت و
سرریﺰ مثلثی در ﺧروﺟی ﺟریان از کانال قرائت میگردید .بﻪ
منظور از بین بردن تالﻃﻢ و امواج اﺿافی ،از یﮏ آرام کننده در
ورودی ﺟریان بﻪ کانال اسﺘﻔاده ﺷد.در ﺟدول ( )4ﺷرایط انجام
آزمایشﻫا درج ﺷده است.
جدول  -4شرايط جريان در عمق های نسبی مختلف در آزمايشها

1
2
3

صﻔر
0/35
0/55

100
155
220

55
120

دبی
()Lit/s

Vx
Vy
Vz
5% Variation

7/1
25/8
34/2

1.2
1.1
1

V/Vave

ﺷماره
آزمایش

عمق
نسﺒی

عمق آب در
کانال اصلی
()mm

عمق آب در
سیالبدﺷت
()mm

است .بنابراین سرعت مﺘوسط نقطﻪای ( )u,v,wاز میانگین 1500
=  60 × 25سرعت ﻟحظﻪای برای ﻫر نقطﻪ محاسﺒﻪ ﺷد .بﻪمنظور
رسﻢ نمودارﻫا ،دادهﻫا با اسﺘﻔاده از نرم افﺰار  WinADVفیلﺘر
ﺷدند ( .)Wahl, 2000نحوه فیلﺘر کردن دادهﻫا توسط نرم افﺰار بﻪ
این صورت است کﻪ برای ﻫر نقطﻪ بین  1500عدد دادهﻫای
نامناسب با اسﺘﻔاده از فیلﺘر فازی ﺣﺬف ﺷده Goring and Nikora
) (2002بهره گرفﺘﻪ ﺷد .بر اساس سایر دادهﻫا سرعت مﺘوسط
نقطﻪای بﻪدست آمد.

0.9

نوع پوشش و اندازهگيری سرعت

بﻪمنظور ایجاد بسﺘر زبر از مصاﻟح رودﺧانﻪای و برای دانﻪبندی این
مصاﻟح از روش اﻟﮏ اسﺘاندارد امریکایی ) (ASTMاسﺘﻔاده ﺷد.
پس از انجام عملیات دانﻪبندی ،مقادیر مصاﻟح مانده بر روی اﻟﮏﻫا
با مﺘوسط قطر یﮏ میلیمﺘر (  ) D50  1 mmبﻪ میﺰان کافی
ﺟمﻊآوری و بﻪمنظور ایجاد زبری مصنوعی بر روی بسﺘر کانال
چسﺒانده ﺷد .ﻻزم بﻪ ذکر است کﻪ در تمام آزمایشﻫا بﻪمنظور از
بین بردن ﻫرگونﻪ ﺧطا ،ﺣدودا ﻃول  8مﺘر فلوم توسط مصاﻟح زبر
پوﺷش داده ﺷد .از دسﺘگاه  ADVکﻪ امکان اندازهگیری سرعت
ﻟحظﻪای ﺟریان در زوایای مخﺘلف را برای کاربر فراﻫﻢ میکند
برای اندازهگیری سرعت و بررسی اﻟگوی ﺟریان اسﺘﻔاده گردید.
دسﺘگاه  ADVموﻟﻔﻪﻫای سرعت را در راسﺘای گیرندهﻫا و یا در
 x,y,zاندازهگیری میکند .مﻌموﻻً
راسﺘای محورﻫای
اندازهگیریﻫا در راسﺘای محورﻫا صورت میگیرد .برای این منظور
ﻫنگام قرارگیری دسﺘگاه باید بﻪ محورﻫای مخﺘصات توﺟﻪ کرد.
یکی از گیرندهﻫای دسﺘگاه ،دارای عالمت قرمﺰ رنگی است کﻪ
نشاندﻫندهی محور  xمیباﺷد .در نﺘیجﻪ میلﻪ عمودی دسﺘگاه
محور  zرا نشان میدﻫد .از آنﺟا کﻪ سرعت در ﺟهت ﺟریان ﺣائﺰ
اﻫمیت است در این تحقیق سنسور با نشانﻪ قرمﺰ رنﮓ در ﺟهت
ﺟریان قرار گرفت و ﻟﺬا محور  xدر ﺟهت ﺟریان و بﻪ سمت پایین-
دست ﺟریان کلی کانال ﺷیشﻪای بود .در این تحقیق
اندازهگیریﻫا با توﺟﻪ بﻪ فرکانس  25ﻫرتﺰ و تحلیل سری زمانی
( )Stationary Analyzeدر زمان  1دقیقﻪ صورت گرفت؛ کﻪ در
ﺷکل ( )4روند این تحلیل نشان داده ﺷده است .مطابق ﺷکل ()4
از زمان  45ثانیﻪ بﻪ بﻌد روند تغییرات دادهﻫا کﻢ و یکسان ﺷده

0.8
100

50
)Time (s

0

شکل  -4تحليل سری زمانی برای تعيين مدت زمان برداشت داده با دستگاه
ADV

برای برداﺷت سرعت ﺟریان ،ﺣداقل نﻪ پروفیل سرعت در
کانال اصلی و نوزده پروفیل در مجموع برای ﻫردو سیالبدﺷت
راست و چپ برداﺷت ﺷد .فاصلﻪ بین پروفیلﻫا در نقاط نﺰدیﮏ
بﻪ میانﻪ کانال اصلی و سیالبدﺷت یﮏ سانﺘیمﺘر و در کانال اصلی
سﻪ سانﺘیمﺘر و در سیالبدﺷت  5سانﺘیمﺘر در نظر گرفﺘﻪ ﺷد.
تحليل ابعادی

قﺒل از انجام آزمایشﻫا ابﺘدا بﻪواسطﻪ تحلیل ابﻌادی ،پارامﺘرﻫای
مهﻢ در پدیده اﻟگو ﺟریان در کانال مرکب مارپیچ بررسی ﺷد .در
این تحقیق روش  пباکینگهام برای تحلیل ابﻌادی بین مﺘغیرﻫای
موثر بصورت رابطﻪ ( )1مورد اسﺘﻔاده قرار گرفت.
(رابطﻪ F  f (u ,U avg ,  ,  , g , s, L, B, h, H , y, ) )1
کﻪ در این رابطﻪ  uسرعت ﻟحظﻪای Uavg ،سرعت مﺘوسط
ﺟریان ρ ،ﺟرم مخصوص سیال µ ،ﻟﺰوﺟت دینامیکی سیالg ،
ﺷﺘاب ثقل H ،عمق کلی ﺟریان در کانال اصلی h ،عمق ﺟریان
در سیالبدﺷت y ،عمق ﺟریان در کانال اصلی s ،ﺷیب
کانال L ،ﻃول موج کانال پیچانی B ،عرض کانال پیچانیθ ،
زاویﻪ انحراف کانال اصلی است.
در رابطﻪ ( Uavg ،ρ ،)2و  Hبﻪ عنوان مﺘغیرﻫای اصلی یا
تکرارﺷونده در نظر گرفﺘﻪ ﺷدند .گروهﻫای بدونبﻌد ﺣاصل ،بﻪ
ﺷرح زیر بﻪدست آمدند:
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(رابطﻪ)2

u y L
) , , , s ,
U avg H B

نتايج و بحث

F  f ( Re , Fr , Dr ,

دبی عبوری

در رابطﻪ ( Fr ،Re )2و  Drبﻪترتیب عدد رینوﻟدز ،عدد فرود
و عمق نسﺒی ﺟریان میباﺷند .با اسﺘﻔاده از مقادیر سرعت مﺘوسط
در ﻫر مقطﻊ عدد رینوﻟدز ﺟریان محاسﺒﻪ و بیشﺘر از 20000
بﻪدست آمد .در ﻫمین ﺣال ،اعداد فرود از  0/20تا  0/35مﺘغیر
بود .بنابراین ﺟریانﻫای اسﺘﻔاده ﺷده از نوع ﺟریانﻫای زیربحرانی
آﺷﻔﺘﻪ میباﺷند .ﻫمچنین بﻪدﻟیل ثابت بودن ﺷکل پیچانرود و
ﺷیب کانال پارامﺘرﻫای مربوط بﻪ این اﺟﺰاء قابل چشﻢپوﺷی
ﻫسﺘند.

سرعت ﺟریان در اعماق نسﺒی ( 0/35ﺟریان کﻢعمقتر) و 0/55
(ﺟریان عمیقتر) اندازهگیری ﺷد .در ﺷکل ( )5میﺰان دبی عﺒوری
و عمق ﺟریان ترسیﻢ ﺷده است .مطابق ﺷکل زمانی کﻪ عمق
ﺟریان بﻪ  100میلیمﺘر میرسد (کانال اصلی پیچانرود در ﺣاﻟت
پر) دبی برابر  7/10ﻟیﺘر برثانیﻪ میباﺷد .در ﺷرایطی کﻪ ﺟریان
روی سیالبدﺷت برقرار ﺷود مشاﻫده میگردد کﻪ ﺷیب منحنی
دبی اﺷل در قسمت سیالبدﺷت بﻪمراتب نسﺒت ﺷیب منحنی در
کانال اصلی کمﺘر است کﻪ نشاندﻫندهی اثر افﺰایش محیط تر در
کاﻫش تراز آب در ﺷرایط افﺰایش دبی است.
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شکل  -5منحنی دبی جريان نسبت به عمق آب در کانال پيچانرود تحقيق حاضر

ضريب مانينگ ()n

ﺿریب مانینﮓ بﻪﻃور مﻌمول مقاومت ﺟریان در کانالﻫای روباز
را نشان میدﻫد .محاسﺒﻪ ﺿریب مانینﮓ برای کانال پیچانرود
مرکب برای ﻫر دبی از ﻃریق مﻌادﻟﻪ ( )3برای مقطﻊ  S1محاسﺒﻪ
ﺷد .تغییرات این ﺿریب برای کانال در اعماق نسﺒی مﺘﻔاوت و
مقایسﻪ آن با مطاﻟﻌﻪی ) Sellin et al. (1993در ﺷکل ( )6آورده
ﺷده است.
1

(رابطﻪ )3

2

AR 3 S 2
n
Q

کﻪ در آن  Rﺷﻌاع ﻫیدروﻟیکی ) A ،(mسطح مقطﻊ عﺒوری
) S ،(m2ﺷیب کانال Q ،دبی ﺟریان ) (m3/sو  nﺿریب مانینﮓ
میباﺷد .مطابق ﺷکل ( ،)6در کانال اصلی افﺰایش عمق ﺟریان
باعث افﺰایش ﺿریب زبری ﺷده است .بﻪﻃوری کﻪ در کانال اصلی
ﺿریب مانینﮓ از  0/021با افﺰایش عمق ﺟریان بﻪمقدار 0/025
میرسد .ﻫنگامی کﻪ ﺟریان در سیالبدﺷت ﺟاری میﺷود ﺿریب
 nبا یﮏ روند کاﻫشی روبرو میﺷود کﻪ مقدار آن در عمق نسﺒی

 0/31بﻪ  0/019می رسد ،دﻟیل این کاﻫش بﻪ نظر ﺧروج آب از
کانال پیچانرود اصلی با توﺟﻪ بﻪ ﺷکل پیچانرود و وﺟود پیچ و ﺧﻢ
مﺘواﻟی است .کﻪ بﻪنظر تاثیر بیشﺘری نسﺒت بﻪ زبری سطح
سیالبدﺷت داﺷﺘﻪ است .این کاﻫش مقدار ﺿریب مانینﮓ در
تحقیق ) Sellin et al. (1993نیﺰ مشاﻫده میﺷود .در ادامﻪ با
افﺰایش عمق نسﺒی آب مقدار  nافﺰایش مییابد تا بﻪ مقدار 0/027
رسیده کﻪ بﻪ نسﺒت ﺿریب مانینﮓ کانال اصلی مقادیر باﻻتری
دارد .این نشان میدﻫد مرزﻫای کانال اصلی و سیالبدﺷت،
مقاومت ﺟریان را در اعماق نسﺒی باﻻتر افﺰایش داده است ،کﻪ
اﺣﺘماﻻ دﻟیل آن وﺟود ﺟریانات ثانویﻪ و کنشی است کﻪ در مرز
دو کانال بﻪوﺟود میآید .این روند در مطاﻟﻌﻪ )Sellin et al. (1993
نیﺰ باز نمایان است .دﻟیل اﺧﺘالف موﺟود با مطاﻟﻌﻪ مورد مقایسﻪ
ﺷرایط آزمایشی ﻫر کدام از تحقیقات و ﻫمچنین مطابق گﻔﺘﻪ
) ،Chow, (1959مقدار  nبسیار مﺘغیر است و بﻪ تﻌدادی از عوامل
از قﺒیل زبری سطح ،پوﺷش گیاﻫی ،تراز کانال و بینظمی کانال
بسﺘگی دارد.
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دارای نوساناتی در راسﺘای عمق ﺟریان است .بﻪﺧصوص زمانی کﻪ
ﺟریان در سیالبدﺷت وﺟود دارد ،و مقدار سرعت ﺟریان بﻪ صورت
افﺰایشی و کاﻫشی در راسﺘای عمق میباﺷد کﻪ نشان از سﻪبﻌدی
بودن ﺟریان را دارد و وﺟود گردابﻫا کوچﮏ و بﺰرگ اﺣﺘماﻻ در
بﻪ وﺟود آمدن این تغییرات اثر داﺷﺘﻪ است .ﻫمچنین مالﺣظﻪ می
ﺷود کﻪ در تمامی مقاﻃﻊ در عمق نسﺒی  0/35نسﺒت بﻪ 0/55
سرعتﻫا با افﺰایش از کف مقادیر بیشتری دارند و تنها در نﺰدیکی
فصل مشﺘرک کانال اصلی و سیالبدﺷت سرعت در نسﺒت 0/35
برابر و ﺣﺘی کمﺘر از  0/55میباﺷد .این تغییرات بﻪدﻟیل انﺘقال
مومنﺘوم ﺷدید بین کانال اصلی و سیالبدﺷت در این محدوده از
عمق نسﺒی میباﺷد .ﻫمانطور کﻪ در آزمایشﻫا محسوس بود
سرعت انﺘقال ﺟریان در عمق نسﺒی کﻢتر ،بیشتر و دارای تالﻃﻢ
سطحی چشمگیرتری نسﺒت بﻪ عمق نسﺒی باﻻتر را داﺷت .زمانی
کﻪ ﺟریان فقط در کانال اصلی برقرار بوده تغییرات سرعت در
گسﺘره بیشﺘری وﺟود دارد تا ﺟایی کﻪ مقادیر منﻔی ﻫﻢ بﻪ ﺧود
گرفﺘﻪ است کﻪ بﻪنظر بﻪ علت وﺟود ﺟریان مارپیچی و نیرو گریﺰ
از مرکﺰ و ﻫمچنین نﺒود ﺟریان سیالبدﺷت میباﺷد .بیشﺘر بودن
مقادیر  u/Uavgدر عمق نسﺒی صﻔر بﻪدﻟیل سرعت مﺘوسط
کوچکﺘر در پرفیل برداﺷت ﺷده در این عمق نسﺒی است.

This Study
Sellin et al (1993), Sinuosity 1.374
Sellin et al (1993), Sinuosity 2.043

0.6
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شکل  -6مقاسيه تغييرات ضريب مانينگ در مقابل نسبتهای عمقی برای
تحقيق حاضر و )Sellin et al. (1993

بررسی الگوی جريان
توزيع سرعت متوسط

در ﺷکل ( )7پروفیلﻫای سرعت ﺟریان در ﺟهت  xدر مرکﺰ کانال
اصلی ( )Main Channelبرای مقاﻃﻊ مخﺘلف در اعماق نسﺒی
مﺘﻔاوت آورده ﺷده است .برای انجام مقایسﻪ ،محور قائﻢ این
اﺷکال نسﺒت عمق بﻪ عمق کلی ﺟریان و محور افقی آنﻫا سرعت
در ﻫر نقطﻪ بﻪ سرعت مﺘوسط پروفیل میباﺷد .مطابق ﺷکل ()7
پروفیلﻫای سرعت در مقاﻃﻊ مخﺘلف و برای اعماق نسﺒی مﺘﻔاوت
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شکل  -7توزيع پروفيلهای عمقی سرعت ( )uدر مرکز کانال اصلی در مقاطع مختلف

کنتورهای سرعت

در ﺷکل ( )8کنﺘورﻫای سرعت ( )u,v,wزمانی کﻪ ﺟریان فقط در
کانال اصلی وﺟود دارد ،برای مقاﻃﻊ مخﺘلف نشان داده ﺷده است.

ذکر این نکﺘﻪ ﺣائﺰ اﻫمیت است کﻪ  yفاصلﻪ از ﺟدار ﺷیشﻪای
کانال اصلی آزمایشگاه میباﺷد کﻪ از ساﺣل راست بﻪ سمت ساﺣل
چپ افﺰایش مییابد .بنابراین بسﺘﻪ بﻪ موقیﻌت کانال اصلی مرکﺰی
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(کانال  20سانﺘیمﺘری) این ﺷماره عرﺿی تغییر میکند.
ﻫمچنین در فایل ورودی بﻪ نرمافﺰار ( )Surferکﻪ برای رسﻢ
ﺧطوط ﻫﻢ سرعت مورد اسﺘﻔاده قرار گرفت مخﺘصات تﻌداد قابل
توﺟهی نقطﻪ روی دیوارهﻫای کانال وارد ﺷد و سرعت مﺘناﻇر با
آنﻫا برابر صﻔر قرار داده ﺷد .در این ﺣاﻟت نرم افﺰار درونیابی
بهﺘری و مﺒﺘنی بر فیﺰیﮏ مساﻟﻪ ارائﻪ ﺧواﻫد داد .مطابق ﺷکل
( )8ﻫسﺘﻪ ماکﺰیمﻢ ﺧطوط کنﺘور سرعت ﻃوﻟی در مقطﻊ  S1بﻪ
سمت دیواره چپ کانال اصلی مﺘمایل است و دارای مقادیر سرعت
ﻃوﻟی بیشﺘری نسﺒت بﻪ سمت راست کانال میباﺷد .این روند
ﻫمچنین در مقطﻊ  S5مشاﻫده میﺷود با این تﻔاوت کﻪ این بار
ﻫسﺘﻪ سرعت ماکﺰیمﻢ بﻪ سمت دیواره راست کانال تمایل دارد.
دﻟیل این انحرافات وﺟود نیروی گریﺰ از مرکﺰ در کانال اصلی
پیچانرود میباﺷد .با این ﺣال مقدار ماکﺰیمﻢ سرعت ﻃوﻟی در دو
مقطﻊ  S1و  S5ﺣدودا بﻪ بیش از  50سانﺘیمﺘر بر ثانیﻪ ﻫﻢ می-
رسد .ﻫمچنین با توﺟﻪ بﻪ ﻫسﺘﻪ سرعت ماکﺰیمﻢ در سﻪ مقطﻊ
( S3 ،S2و  )S4مشاﻫده میﺷود کﻪ ﺟریان در سمت ﺟدار داﺧلی
دارای قدرت و سرعت بیشﺘر است .بﻪعلت وﺟود قوسﻫا مﺘواﻟی
در کانالﻫای مارپیچ بﻪنظر میرسد نیروی گریﺰ از مرکﺰ ،عامل
)w (cm/s

اصلی سرعتﻫای ماکﺰیمﻢ در ﺟدار داﺧلی کانال است کﻪ در
نهایت این نیرو موﺟب ایجاد ﺟریانﻫای ثانویﻪ نیﺰ میﺷود .در
ادامﻪ با توﺟﻪ بﻪ قرار گرفﺘن نقاط ﺣداکثر و ﺣداقل موﻟﻔﻪﻫای
عرﺿی و قائﻢ سرعت ﺟریان با عالمتﻫای مخاﻟف ﻫﻢ در کانال
اصلی میتوان چنین نﺘیجﻪ گرفت کﻪ در این مناﻃق ﺟریانﻫای
ثانویﻪ توسﻌﻪ یافﺘﻪاند .ﻫمچنین باتوﺟﻪ بﻪ عالمتﻫای منﻔی
سرعت قائﻢ در دیوارهﻫای داﺧلی کﻪ نشان از ﺟریان رو بﻪ پایین
است ،و عالمت سرعتﻫای عرﺿی بﻪ سمت دیواره داﺧلی میتوان
تاکیدی بر وﺟود ﺟریان با سرعت انﺘقال بیشﺘر در نواﺣی داﺧلی
کانال باﺷد .نکﺘﻪ دیگر سرعتﻫای نﺰدیﮏ بﻪ صﻔر و ﺣﺘی منﻔی
در ﺟداره و بﻪﺧصوص کف کانال است کﻪ نشان از کاﻫش سرعت
بﻪ ﻫنگام نﺰدیﮏ ﺷدن بﻪ ﺟداره و وﺟود ﺟریانﻫای گردابی
کوچﮏ در این نواﺣی میباﺷد .مقدار سرعت عرﺿی در بﻌضی از
مقاﻃﻊ دارای مقدار قابل توﺟهی میباﺷد کﻪ بﻪ علت قرارگیری
ﺷاﺧﮏﻫای  ADVبﻪ سمت پاییندست بﻪصورت مسﺘقیﻢ است
در صورتی کﻪ ﺟریان بﻪ صورت پیج و ﺧﻢدار در ﺣرکت میباﺷد
کﻪ نشان از انﺘقال ﺟریان در این بﻌد از مخﺘصات میباﺷد.

)u (cm/s

)v (cm/s

S1

S2

S3

S4

S5

شکل  -8کنتورهای سرعت () )u,v,w (cm/sدر کانال اصلی برای مقاطع مختلف

کنتورهای سرعت طولی  uدر اعماق نسبی  0/35و 0/55

ﺷکل ( )9کنﺘورﻫای سرعت ﻃوﻟی  uدر اعماق نسﺒی 0/35 ،و
 0/55در مقاﻃﻊ مخﺘلف را نشان میدﻫد .مطابق این ﺷکل ،اﻟگوی

ﺟریان در مقاﻃﻊ مخﺘلف در دو ﺣاﻟت عمق نسﺒی با ﻫﻢ مشابﻪ
ﻫسﺘند .اما با توﺟﻪ بﻪ مقادیر سرعتﻫا در دو عمق نسﺒی ،ﺷدت
اندرکنش ﺟریان در عمق نسﺒی  0/35بین سیالبدﺷت و کانال
اصلی بیشتر از ﺣاﻟت  0/55میباﺷد .یادآور میﺷود کﻪ در
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آزمایش با عمق نسﺒی  0/35بﻪ دﻟیل ناتوانی دسﺘگاه  ADVدر
اندازه گیری سطح آب بﻪ میﺰان  5سانﺘیمﺘر ،اﺟﺰا سرعت در
نﺰدیکی بسﺘر قابل اندازهگیری بودند .بنابراین با توﺟﻪ بﻪ ﺷکل ()9
در نﺰدیکی بسﺘر برای دو عمق نسﺒی تا ﺣدودی ﺟریان دو -بﻌدی
مشاﻫده میگردد ،در ﺣاﻟی کﻪ با افﺰایش عمق آب ﺟریان در
سیالبدﺷت و ﻫمچنین در کانال اصلی باتوﺟﻪ بﻪ قرارگیری ﺧطوط
ﻫﻢسرعت ﺣداکثری و ﺣداقلی در کنار ﻫﻢ بﻪ صورت  -3بﻌدی
میباﺷد .ﻫسﺘﻪ پرسرعت ﺟریان در کانال پیچانرود بﻪ سمت
دیوارهﻫای داﺧلی مﺘمایل است و با افﺰایش عمق آب سرعتﻫای
ﺣداکثری بﻪ سیالبدﺷت منﺘقل میﺷوند .نکﺘﻪ دیگر افﺰایش
سرعت ﻃوﻟی برروی سیالبدﺷت در دوﻃرف کانال و ﺧارج از دامنﻪ
پیچانرودی است ،کﻪ نشان از فرار ﺟریان در این قسمتﻫا بﻪعلت

عدم وﺟود ﺷکل پیچانرود در برابر مسیر ﺟریان است .تغییرات
سرعت بﻪﺧصوص کاﻫش سرعت در نﺰدیکی مرز مشﺘرک کانال
اصلی و سیالبدﺷت در ﻫر دو عمق نسﺒی بﻪ ﻃور مثال در مقطﻊ
 S5کامال محسوس میباﺷد کﻪ بﻪ دﻟیل انﺘقال ﺟریان با ممنﺘوم
کﻢ کﻪ بﻪوسیلﻪ ﺟریانﻫای ثانویﻪ از ﻻیﻪﻫای پایینی میباﺷد کﻪ
توسط ) Shiono and Knight (1991نیﺰ در کانالﻫای مرکب بیان
ﺷده است .در عمق نسﺒی  0/55در باﻻی مقاﻃﻊ اصلی ﻫسﺘﻪﻫای
افﺰایشی و کاﻫشی سرعت ﻃوﻟی در مقاﻃﻊ مخﺘلف بﻪویژه در ،S2
 S3و  S4نشان از برﺧورد و ورود ﺟریان سیالبدﺷت باﻻدست بﻪ
کانال اصلی میباﺷد و بﻪعالوه ﺧروج ﺟریان از مقاﻃﻊ اصلی و
ورود بﻪ ﺟربان سیالبدﺷت از ﻃرف دیگر است.

S1

S2

S3

S4

S5

شکل  -9کنتورهای سرعت طولی ) u (cm/sدر اعماق نسبی ،راست  0/35و چپ  0/55در مقاطع مختلف

کنتورهای سرعت عرضی  vدر اعماق نسبی  0/35و 0/55

ﺷکل ( )10ﺧطوط ﻫﻢ سرعت برای سرعتﻫای عرﺿی را در
مقاﻃﻊ مخﺘلف نشان میدﻫد .در مقطﻊ  S1و در کانال اصلی

سرعتﻫای مثﺒت نشاندﻫندهی انﺘقال ﺟریان بﻪ سمت دیواره
مقﻌر کانال اصلی میباﺷد و ﻫمچنین نشان از گردابﻫای
چرﺧشی در این منقطﻪ از کانال (قسمت محدب) را دارد .در سایر
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مقاﻃﻊ ،سرعتﻫای عرﺿی منﻔی نشان از انحراف ﺟریان بﻪ سمت
دیواره داﺧلی کانال را دارد .در نﺰدیکی مرز مشﺘرک کانال اصلی
و سیالبدﺷت گرادیانﻫای ﺷدیدی از موﻟﻔﻪی عرﺿی ﺟریان
مشاﻫده میﺷود کﻪ ناﺷی از ﺟریانﻫای ثانویﻪ ﺷدید در این نواﺣی
است .ﻫمچنین تغییر عالمتﻫای موﺟود ﻫﻢ در کانال اصلی و ﻫﻢ
در سیالبدﺷت ﺣاکی بر وﺟود گردابﻫا و ﺟریانات ثانویﻪ عرﺿی

در این مناﻃق میباﺷد .مطابق با تحقیقات قﺒلی با مقایسﻪ
اﻟگوﻫای ﺟریان بﻪ وﺟود آمده در دو عمق نسﺒی در این مطاﻟﻌﻪ
مشخص میگردد اندازه سرعتﻫای عرﺿی در ﺣاﻟت عمق 0/35
در برﺧی نواﺣی بیشﺘر از عمق نسﺒی  0/55است کﻪ نشان از
انحرافات ﺷدیدتر ﺟریان در این عمق نسﺒی ﺟریان است.
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کنتورهای سرعت قائم  wدر اعماق نسبی  0/35و 0/55

کنﺘورﻫای سرعت قائﻢ برای دو عمق نسﺒی  0/35و  0/55در ﺷکل
( )11ارائﻪ ﺷده است .مطابق بحثﻫایی کﻪ در قسمتﻫای قﺒل
بیان ﺷد ،این بار ﻫﻢ روند ﺧطوط کنﺘور قائﻢ برای ﻫر دو عمق
نسﺒی مشابﻪ وﻟی ﻫمراه با مقداری تﻔاوت در اندازه و ﺷدت مقادیر
این ﺟﺰء از سرعت ﺟریان میباﺷد .مطابق ﺷکل ( )11قرارگیری
نقاط ﺣداکثر و ﺣداقل موﻟﻔﻪی قائﻢ سرعت با عالمتﻫای مخاﻟف
یکدیگر در کانال اصلی و سیالبدﺷت بیانگر وﺟود ﺟریانﻫای
ثانویﻪ قوی در این منطقﻪ است .آنچﻪ کﻪ مشخص است وﺟود

سرعت عمودی منﻔی ﺟریان در مقاﻃﻊ  S1و  S2از ﻃرف
سیالبدﺷت راست (سمت چپ ﺷکلﻫا) نشان از ورود ﺟریان بﻪ
داﺧل کانال اصلی را دارد و سرعتﻫای عمودی مثﺒت از ﻃرف
سیالبدﺷت چپ نشان از ﺧروج ﺟریان و ﺣرکت روبﻪ باﻻ ﺟریان
در آن سمت از کانال اصلی را دارد .اما در مقاﻃﻊ  S4 ، S3و S5
ﺟریان ورودی و ﺧروﺟی از سیالبدﺷت بﻪ کانال اصلی و برعکس
ﺟابجا ﺷده و عکس اتﻔاق دو مقطﻊ قﺒلی میﺷود.
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جريانهای ثانويه

ﺷکل ( )12بردارﻫای ﺟریانﻫای ثانویﻪ را در عمق نسﺒی 0/55
در مقاﻃﻊ  S1تا  S5را نشان میدﻫد .در مقطﻊ  S1بﻪعنوان مقطﻊ
اول ،یﮏ سلول چرﺧشی پادساعﺘگرد بﺰرگ در کانال اصلی سمت
سیالبدﺷت چپ (سمت راست تصویر) وﺟود دارد .اما با توﺟﻪ بﻪ
سایر مقاﻃﻊ سلول چرﺧشی ﻏاﻟب بﻪ صورت ساعﺘگرد در کانال
اصلی در ﺟریان است .ﻫمچنین از بردارﻫای ﺟریانات ثانویﻪ می-
توان دریافت کﻪ ﺟریان در سیالبدﺷتﻫا نیﺰ دارای گردابﻫای
کوچﮏ و بﺰرگ میباﺷد .بﻪ ﻃور مثال در مقطﻊ  S2در سیالبدﺷت

چپ (سیالبدﺷت سمت راست تصویر) یﮏ گردابﻪ ساعﺘگرد وﺟود
دارد .بﻪعالوه در مرز مشﺘرک کانال اصلی و سیالبدﺷت تغییر در
ﺟهت و اندازهی بردارﻫای ﺟریانﻫای ثانویﻪ کامال قابل رویت
است .این پدیده ناﺷی از ورود و ﺧروج ﺟریان از کانال اصلی بﻪ
سیالبدﺷت (انﺘقال ممنﺘوم) و عکسش میباﺷد .با توﺟﻪ بﻪ ﺷکل
( )12و مشاﻫدات آزمایشگاﻫی ﺟریان در قسمت سیالبدﺷت
بﺰرگتر در تمامی مقاﻃﻊ ﻫر چﻪ از کانال اصلی فاصلﻪ گرفﺘﻪ ﺷود
گردابﻫا بﺰرگتر و بﻪعﺒارتی پخشیدگی در این نواﺣی از
سیالبدﺷت بیشتر میﺷود.
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نتيجه گيری
در این مطاﻟﻌﻪ با اسﺘﻔاده از یﮏ مدل آزمایشگاﻫی ،ساﺧﺘار ﺟریان
در یﮏ کانال مرکب پیچانرود بررسی ﺷد .آزمایشﻫای این تحقیق
در سﻪ ﺣاﻟت عمق نسﺒی صﻔر 0/35 ،و  0/55صورت گرفت .برای
اندازهگیری نوسانات سرعت ﺟریان ﻟحظﻪای از سرعت سنج صوتی
داپلر اسﺘﻔاده گردید .بﻪﻃور ﺧالصﻪ میتوان بﻪ نکات زیر از نﺘایج
این مطاﻟﻌﻪ اﺷاره کرد:
 - 1در این تحقیق با اسﺘﻔاده از تحلیل سری زمانی
( )Stationary Analyzeﺣداقل زمان ﻻزم برای اندازهگیری داده-
ﻫای سرعت ﺟریان  45ثانیﻪ بﻪدست آمد و از این زمان بﻪ بﻌد
روند تغییرات دادهﻫا کﻢ و یکسان ﺷده است.
 – 2با افﺰایش عمق ﺟریان در کانال اصلی ﺿریب زبری
افﺰایش یافﺘﻪ و با ورود ﺟریان بﻪ سیالبدﺷت ﺿریب زبری مانینﮓ
با کاﻫش ﻫمراه است وﻟی در ادامﻪ با افﺰایش عمق نسﺒی آب مقدار
 nافﺰایش مییابد کﻪ بﻪ نسﺒت ﺿریب مانینﮓ کانال اصلی مقادیر
باﻻتری را دارا میﺷود.
 - 3ﻫسﺘﻪ پرسرعت ﺟریان بﻪعلت وﺟود نیروی گریﺰ از
مرکﺰ در کانال پیچانرود بﻪ سمت دیوارهﻫای داﺧلی مﺘمایل است
و با افﺰایش عمق آب سرعتﻫای ﺣداکثری بﻪ سیالبدﺷت منﺘقل
میﺷوند .با بررسی سرعت ﻃوﻟی ﺷدت اندرکنش ﺟریان در عمق
نسﺒی  0/35بین سیالبدﺷت و کانال اصلی بیشتر از ﺣاﻟت 0/55

میباﺷد.
 - 4در دو ﻃرف و ﺧارج از دامنﻪ پیچانرودی ،سرعت ﺟریان
ﻃوﻟی افﺰایش مییابد کﻪ نشان از فرار ﺟریان در این قسمتﻫا بﻪ
علت عدم وﺟود ﺷکل پیچانرود در برابر مسیر ﺟریان است.
 - 5روند ﺧطوط کنﺘور سرعت عرﺿی و قائﻢ برای ﻫر دو
عمق نسﺒی مشابﻪ وﻟی در ﺣاﻟت عمق  0/35در برﺧی نواﺣی اندازه
این اﺟﺰاء سرعت بیشﺘر از عمق نسﺒی  0/55است کﻪ نشان از
انحرافات ﺷدیدتر ﺟریان در این عمق نسﺒی ﺟریان است.
 - 6بردارﻫای ﺟریانات ثانویﻪ در عمق نسﺒی  0/55نشان
دادند کﻪ در تمامی مقاﻃﻊ اصلی و در سیالبدﺷتﻫا ﺟریانﻫای
ساعﺘگرد و پادساعﺘگرد وﺟود دارد .بﻪﻃوری کﻪ در مقطﻊ  S1بﻪ
عنوان مقطﻊ اول ﺟایی کﻪ کانال اصلی در راس قرار گرفﺘﻪ ،یﮏ
سلول چرﺧشی پادساعﺘگرد بﺰرگ و در سایر مقاﻃﻊ سلول
چرﺧشی بﻪ صورت ساعﺘگرد در کانال اصلی در ﺟریان است.

سپاسگزاری
از کارکنان آزمایشگاه ﻫیدروﻟیﮏ بخش مهندسی آب دانشگاه
فردوسی مشهد کﻪ در انجام آزمایشﻫای این تحقیق ﻫمکاری
کردهاند ،صمیمانﻪ قدردانی میﺷود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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