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ابتدا الگوی جريان آشفته در محل تالقیي دو رودخانیه بیا     ،FLUENTبا استفاده از مدل عددی  ،در اين پژوهش

ی هیا  به صورت دو بعدی و سه بعدی مدلسازی شده و صیحت نتیايب بیه دسیت آمیده بیا داده       ،درجه 39زاويه اتصال 

 بررسي شده است.   4338آزمايشگاهي وبر و شومیت در سال 

الگوی جريان در يک کانال مارپیچ و هم چنین در محل تالقي يیک   ،FLUENTسپس با استفاده از مدل عددی 

به صورت سه بعدی مدلسازی شده و صیحت نتیايب    ،درجه 39رودخانه مارپیچ با يک رودخانه مستقیم با زاويه اتصال 

 ي شده است.بررس 4992با نتايب به دست آمده توسط رابرتز در سال ها اين مدلسازی

 39يک مدلسازی جديید بیرای تالقیي     ،ی مستقیم و قوسيها با شناختي جامع از الگوی جريان در تالقي رودخانه

درجه سه بعدی بین دو کانال مستقیم انجام شده است و در آن از شرايط آزمايش رابرتز طوری استفاده شده که تنهیا  
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 ساختار میدان تالقي پرداخته شده است.  
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 142...........................................(متر 1/1سطح بستر ) کیمتر( و نزد 12/1ارتفاع کانال ) انهیمتر(، م 12/1بستر ) کیارتفاع نزد

( در سه تراز CMC شی) آزما 32/2 ینسبت دب یبرا چیارپم ریدر طول مس xسرعت در جهت  یکانتورها:  24-2شکل 

 121...........................................(متر 1/1سطح بستر ) کیمتر( و نزد 12/1ارتفاع کانال ) انهیمتر(، م 12/1بستر ) کیارتفاع نزد

) 26/1 ینسوبت دبو   یبورا  چیموارپ  ریدر طوول مسو   xسرعت در جهت  یرسم شده بر کانتورها انیخطوط جر:  25-2شکل 

 1/1سوطح بسوتر )   کیو متور( و نزد  12/1ارتفواع کانوال )   انهیمتر(، م 12/1بستر ) کی( در سه تراز ارتفاع نزدCMA شیآزما

 124و  123...............................................................................................................................................................................متر(

) 1/ 63 ینسوبت دبو   یبورا  چیموارپ  ریدر طوول مسو   xسرعت در جهت  یرسم شده بر کانتورها انیخطوط جر : 26-2شکل 

 1/1ر )سوطح بسوت   کیو متور( و نزد  12/1ارتفواع کانوال )   انوه یمتر(، م 12/1بستر ) کی( در سه تراز ارتفاع نزدCMB شیآزما

 122و  124...............................................................................................................................................................................متر(

) 2/ 32 ینسوبت دبو   یبورا  چیموارپ  ریطوول مسو  در  xسرعت در جهت  یرسم شده بر کانتورها انیخطوط جر:  22-2شکل 
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 121...........................................متر( 1/1سطح بستر ) کیمتر( و نزد 12/1ارتفاع کانال ) انهیمتر(، م 12/1بستر ) کیارتفاع نزد
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 123..........................................................................................................................................................2232و  1263، 1226دبی 

 



 

 

 :فصل اول

 کلیات پژوهش



 

 مقدمه  -1-1

ها مجاری  کانيکی آب با در نظر گرفتن شرایط مرزی است. رودخانههيدروليك، علم شناخت رفتار م   

دهند. شناخت رفتار دیناميکی آب در  از پيرامون فيزیکی ما را تشکيل می طبيعی هستند كه بخش مهمی 

 این مجاری، به دالیل گوناگون صنعتی، اقتصادی، بهداشتی و... دارای اهميت فراوانی است.

ان آب، مقدار و خصوصيات رسوب موجود در آن و تركيب مواد بستر، تاثير متقابل شدت جری    

خصوصيات هندسی خاصی را برای هر رودخانه ایجاد می كند و منجر به شکل هایی نظير پيچانرود یا 

نمونه ای از یك رودخانه قوسی در طبيعت را  1-1شود. در شکل  مارپيچی و یا مستقيم یا شریانی می

  كنيد. مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه ای از یک رودخانه قوسی  : 1-1شکل 

 

 

 



 

ها پيش تا كنون  های قوسی از سال بررسی ساختار جریان و تالش برای شناخت آن در رودخانه    

از لحاظ  موضوع تحقيقات و مطالعات فراوانی قرار گرفته است. در طبيعت هيچ رودخانه مستقيمی 

ها به ندرت دارای خطوط كناری مستقيم الخط  رودخانه شود و تحت شرایط طبيعی، هندسی یافت نمی

باشد كه  ها به قدری پيچيده می در پالن هستند. ویژگيهای جریان و توپوگرافی بستر در محل خم رودخانه

 شناخت كامل آن تا به حال ميسر نشده است.

شود)  مشاهده میهای معمولی است كه در یك سيستم رودخانه ای  ها از پدیده تالقی در رودخانه    

دالیلی  ;رسند  (. به دالیل مختلف طبيعی و غير طبيعی گاه چند شاخه رودخانه به یکدیگر می2-1شکل 

های  ها با ویژگی ها. این رودخانه نظير شيب زمين، بروز سيالب، بسته شدن مسير اوليه یکی از شاخه

ن و... در نقطه ای به نام نقطه هندسی و هيدروليکی متفاوت نظير دبی، عرض دهانه، عدد فرود جریا

رسند. ساختار جریان حاصل از تالقی چند جریان در این نقطه به دليل ساختار سه بعدی  تالقی به هم می

و بسيار پيچيده جریان، نحوه انتقال رسوبات و تغييرات ایجاد شده در بستر رودخانه بسيار حائز اهميت 

ام شده در این مورد تا به امروز، هنوز دانش كاملی در این است و با وجود مطالعات نه چندان زیاد انج

 باره وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 نمونه ای از یک تالقی بین دو رودخانه در طبیعت  : 2-1شکل 



 

 نواحی اصلی در یک میدان تالقی -1-2

جریان، های ثانویه مستقل، انحراف و جدایی  جریان در ناحيه تالقی به دليل وجود عواملی نظير جریان   

انقباض جریان، ناهمگونی در ساختار بستر رودخانه، تغييرات سطح آب و تاثيرات متقابل این عوامل، 

توسط فاكتورهایی مانند زاویه  "های جریان در ناحيه تالقی عمدتا شود. ویژگی پيچيده محسوب می

 شوند. های دو شاخه ورودی و عدد فرود جریان تعيين می تالقی، دبی، نسبت عرض

ها كه جریان در آن  ناحيه هيدرودیناميکی تالقی، منطقه ای است داخل و نزدیك نقطه تالقی رودخانه   

های اختالطی و ناشی از واكنش متقابل آنها و  حركتی سه بعدی دارد. چنين حركتی حاصل تصادم جریان

انه است : ناحيه بستر است. با توجه به مطالعات پيشين، ناحيه هيدرودیناميکی شامل شش منطقه جداگ

های توسعه یافتگی مجدد جریان و ناحيه  ركود جریان، ناحيه انحراف جریان، ناحيه جدایی جریان، ناحيه

یکی در ميان دو جریان اختالطی و دیگری در ميان ناحيه سرعت  ;سرعت بيشينه و دو الیه تنش برشی 

ساختار یك ميدان تالقی نيست زیرا به وجود هر شش ناحيه در  بيشينه و ناحيه جدایی جریان. لزومی 

شش ناحيه گفته  3-1حضور، ابعاد و محل این نواحی بستگی به فاكتورهای متعددی دارد. در شکل 

( نمایش داده شده 1991شده، در سه حالت متفاوت تالقی مطابق نتایج ارائه شده توسط رادز و همکاران)

 اند.

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه تالقی در سه حالت متفاوتنواحی شش گان  : 3-1شکل 

 

كنون اغلب مطالعات و تحقيقات و مدل سازیهای انجام شده كه به ساختار هيدرودیناميکی جریان در تا   

تالقی پرداخته اند، تالقی دو شاخه مستقيم و بدون انحنا را برای مطالعه برگزیده اند كه این حالت كمتر 

های مارپيچ و انحنا دار از خارج قوس  طبيعی گاه شاخهی ها افتد. در رودخانه در طبيعت اتفاق می

 گردد. شوند كه منجر به تشکيل یك تالقی مارپيچ می رودخانه اصلی به آن وصل می

های مارپيچی  مطالعه و بررسی ساختار هيدروليکی و هيدرودیناميکی جریان در محل تالقی رودخانه     

و  ها ها، نسبت عرض ند زاویه تالقی، نسبت دبیهایی مان و قوس دار، درک چگونگی تاثير شاخص

های جریان در هر شاخه بر خصوصيات جریان و بر مناطق مختلف ناحيه هيدرودیناميکی تالقی  ویژگی

های ثانویه، الیه برشی، انتقال رسوب، جدایی جریان و... در گرو استفاده از یك مدل عددی  مانند جریان

احيه تالقی به واسطه این مدل و تحت شرایط گوناگونی است كه كامل و مناسب و تحليل جریان در ن

 ممکن است در طبيعت رخ دهند.
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Abstract: 

Confluence zones in rivers have been attracting a lot of attention due to their importance from different 

perspectives. Using numerical models for investigating river confluences has not been going on for a 

long time and there are still a lot to be discovered in this field. This research is attempting to reach a 

better understanding of flow structure at confluence of curved rivers and meander bends.   

The present research was conducted in multiple stages. Firstly, the turbulent flow pattern at the 

perpendicular confluence zone of two straight rivers has been simulated by two and three dimensional 

numerical models using FLUENT software package. Numerical results of this simulation have been 

compared with experimental measurements conducted by Schumate and Weber (1998). 

Secondly, the flow pattern at a meander and then at the perpendicular confluence zone of a meander 

river and a straight river has been simulated by three dimensional numerical models using FLUENT 

software package. Numerical results of these simulations have been compared with experimental 

measurements conducted by Roberts (2004). 

Finally, through extensive knowledge of flow patterns at the confluence zone of meander and straight 

rivers, a new simulation has been conducted in which a perpendicular confluence between two straight 

rivers is simulated according to the hydraulic and geometrical conditions of Roberts’ simulations in a 

way that the only difference between this simulation and the previous one would be the meander 

structure of the upstream main channel. Comparing the results of these two late simulations provides a 

chance for the further investigation of river confluence zones and effects of meander channel on flow 

patterns at such confluences. 

The results demonstrate that the numerical models has predicted velocity zones and borders, 

dimensions of separation zones and flow patterns of confluence zones with sufficient accuracy and 

these validated models can be used to study different parameters of river confluence zones. According 

to the investigations, by flowing through a meander path, the main flow will import secondary flows to 

the confluence zone which will affect flow patterns considerably. For instance, the length of the 

downstream separation zone is smaller and its width is larger at the perpendicular confluence zone of a 

meander river and a straight river in comparison with the same parameters at the perpendicular

confluence between two straight rivers. It can also be derived from the numerical results that discharge 

rate and presence of a dominant flow have crucial effects on different parameters of the confluence 

zone such as orientation of velocity vectors, dimensions of separation zones, streamlines and flow 

patterns. 

Key Words: Confluence, Discharge ratio, Numerical modelling, 3D Modelling, Flow patterns, FLUENT, 

Secondary flows.  
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