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 خالصه

های همگرا دشتهای مرکب با سیالبدر کانال عمقدر سرعت متوسط بینی توزیع عرضی دنبال یافتن راه حل تحلیلی برای پیشمقاله حاضر به

 و های ثانویهجریان ضعیفدلیل مدل سازی کاربرد داشته و به منشوریهای مرکب برای کانال اندهکنون پیشنهاد شدهایی که تااست. روش

 تعییر شکلیری جریان ثانویه، گ. از جمله دالیل شکلدهندنمینتایج دقیقی ها دشتدر فصل مشترک بین کانال اصلی و سیالب  هارکنش جریاناند

 صورت جدا در معادله وارد و تأثیر آن بر توزیع عرضی سرعتآشفتگی جریان است. در تحقیق حاضر سعی شده تا هردو عامل بههندسه کانال و 

ثیر بعضی از پارامترها مورد توجه قرار گرفته است. نتایج روش پیشنهادی تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی أ، همچنین تبررسی شود عمقی متوسط

 دارد.

 

  SKMروش ، سرعت متوسط در عمقهای همگرا، دشتهای مرکب غیرمنشوری، سیالبکانالکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

ها و ها همواره برای رفع نیازهای خود مانند کشاورزی، حمل و نقل و ... از رودخانهکنند. انسانی در زندگی بشر ایفا میها نقش بسیار مهمرودخانه

ها در جهت تأمین . از جمله وظایف مهندسین رودخانه، تأمین شرایطی است که بشر بتواند در فضایی امن از رودخانهندگیرمیسواحل اطراف آن بهره 

ی ها زندگی که در اطراف آنیهاتوانند خسارت مالی و جانی زیادی به انسانبخشند، میزندگی میطور که همانها د استفاده کند. رودخانههای خونیاز

 شود.یکنند وارد کنند؛ بنابراین بررسی وضعیت جریان در حالت سیالبی از جمله وظایف مهندسین رودخانه محسوب ممی

که در مواقع سیالبی، آبی که بیشتر از ظرفیت  باشندمیصورت مقاطع مرکب الً دارای شکل ساده نبوده و معموها رودخانهمقطع عرضی 

ها در نظر دشتعنوان سیالبهای اطراف آن بهعنوان کانال اصلی و زمینشود. رودخانه بهمیها( دشت)سیالبهای اطراف رودخانه است وارد زمین

ها، در فصل مشترک بین کانال دشتدلیل وارد شدن جریان از کانال اصلی به سیالببهشود، گرفته میر البی در نظسی ،وقتی جریان شوند.گرفته می

سازد. جریان در کانال اصلی دارای عمق و کند که تحلیل آن را با دشواری همراه میای پیدا میها، جریان حالت سه بعدی پیچیدهدشتاصلی و سیالب

های متفاوت باعث ایجاد یک دو جریان با سرعت مجاورت و اندرکنشکمتری دارد.  و سرعتعمق ها دشتکه در سیالبلیسرعت زیاد است در حا

ها و گردابه ها،دشتو تبادل اندازه حرکت بین جریان در کانال اصلی و سیالب تشکیل این الیه برشی در نتیجه .شودناحیه میاین درالیه برش مرزی 

 شود.با محور عمودی  و در جهت جریان تشکیل می های ثانویهجریان

های ثانویه در مقابل جریان پایه تأثیر زیادی دلیل تأثیری که بر هیدرولیک جریان دارند بسیار مهم است. جریانهای ثانویه بهبررسی جریان

ا تشخیص داده است که نوع اول آن به شرایط هندسی کانال و نوع د. پرانتل دو نوع از جریان ثانویه رنقابل توجهی بر مقاومت جریان دار ندارند اما تأثیر 

 [1شود.]دوم آن به ساختار آشفته جریان مربوط می
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 اندازه دهند. این انتقالها انتقال میدشتسیال را از کانال اصلی به سیالب اندازه حرکت بین مقدار زیادی از های ثانویه،ها و جریانگردابه

 های غیرمنشوری بسیار حائز اهمیت است.دشترکب با سیالبهای مدر کانال حرکت

 

  مطالعات سابق 1-1

های شوند. ازجمله روشبعدی توسعه یافتند به دو روش سنتی و اصالحی تقسیم میهای برآورد ظرفیت انتقال که با فرض جریان یکروش

گسترش  بعدی، شبه دوبعدی ودوبعدیهای اصالحی زیادی در فضای یکتوان به روش مقطع واحد و روش مقطع تقسیم شده اشاره کرد. روشسنتی می

های سنتی دقت ها  نسبت به روشممکن است این روش توان به روش تقسیم وزنی مقطع، روش کوهرنس، روش تبادل دبی اشاره کرد.یافتند که می

 ندارند. حرکت را  ازهعرضی اندبینی انتقال پیشها توانایی یک از آنبیشتری داشته باشند اما هیچ

در کانال مرکب منشوری، یک راه حل تحلیلی ارائه دادند. این حل تحلیلی براساس  یکنواخت جریان ( برای مطالعه 1991شیونو و نایت )

 .مورد استفاده قرار گرفت عمقدر متوسط دست آوردن سرعت و برای به بودهگیری شده در عمق معادالت ناویه استوکس متوسط

سرعت متوسط  duعامل اصطکاک دارسی ویسباخ،  f شیب کف کانال،  عمق آب،  Hشتاب گرانش،  gچگالی آب،  ρ (،1رابطه )در 

 شیب دیواره کانال است. s ویسکوزیته گردابی بدون بعد و λعمقی در جهت جریان، 

 دار آن را برابر صفر در نظر گرفتند.( ابتدا از جریان ثانویه صرف نظر کردند و مق1991شیونو و نایت )

                      

مایشگاهی تطابق خوبی داشت اما توزیع تنش برشی مرزی نتایج قابل زهای آدست آمده از این روش با دادههای متوسط عمقی بهنتایج سرعت

 ر گرفته و معادله را حل کردند.ظثابت در نقبولی ارائه نداد. به همین دلیل مقدار جریان ثانویه را برابر یک مقدار 

 

دست آمده از نتایج به بستگی دارد. 𝜞و f ، λ مقدار ضرایببه  SKMها و کانال اصلی متفاوت است. نتایج مدل دشتبرای سیالب 𝜞مقدار 

 این فرض تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشت. 

-های مرکب منشوری، تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشت اما در کانالبرشی در کانال توزیع سرعت و تنشبینی برای پیشSKM  روش

    SKMاصالح روش با ( 2009شد. رضایی و نایت )دلیل غیریکنواخت بودن جریان، باید تغییراتی در معادله اعمال میهای مرکب غیر منشوری به

 د.ندست پیدا کن های واگرادشتهای غیر منشوری با سیالبزی جریان در کانالخوبی برای شبیه سابه نتایج  ندتوانست

(1)  

 

(2)  

 

(3) 
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آید در فرضیاتی که در ادامه میوارد کنند  SKMطور مؤثرتری در معادله (  برای اینکه بتوانند تأثیر جریان ثانویه را به2000اروین و همکاران )

 [3]معادله قرار دادند.

 

 

 
بعدی را توصیف شرایط پیچیده سه کند. ترم ضریب تجربی است که با توجه به شرایط هندسی و زبری مرزی تغییر می kجا در این

 صورت زیر بازنویسی کرد:( را به1توان معادله )کند. بنابراین میمی

 

نیز کاربرد دارد و  مارپیچی )پیچانرود(های کانالسپس با این شرایط معادله را حل کرد. اروین و همکارانش اظهار داشتند که این مدل برای 

دست آمده برای توزیع عرضی سرعت متوسط عمقی و دست دهد. نتایج بهتواند نتایج دقیقی بهصورت مناسب انتخاب شود میدرستی و بهبه kاگر مقدار 

 تنش برشی تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشت.

 

 
 SERC-seriesمقایسه بین نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی توزیع عرضی سرعت متوسط عمقی در خم )  -2شکل

B 2000و همکاران، ()اروین) 

های نادرست است زیرا از تئوری کانال مارپیچی های( برای کانال2000( اظهار داشتند که روش اروین و همکاران )2003یونو و اسپونر )ش

 پیشنهاد دادند. مارپیچی هایاست. بنابراین روش جایگزین برای کانال استفاده کردهمستقیم 

 

-ONPC6)های آزمایشگاهی برای کانال مرکب غیر منشوری سری معمولی و داده SKMو اصالح شده   SKMمقایسه بین نتایج  –1شکل

200)  ،Q=181/S ،X=14 m  ،[2(]2009( )رضایی و نایت 

 

(4) 
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( توزیع 2000ها اظهار داشتند روش اروین و همکاران )بهبود یافته شیونو و نایت را پیشنهاد دادند. آن( روش 2012حسین کردی و همکاران )

های ثانویه در این عدم دقت در مدل کردن جریاندلیل کند و این نادرستی بهبینی نمیدرستی پیشعرضی سرعت متوسط عمقی در ناحیه برخورد را به

-صورت کامل اعمال شده که شامل مؤلفه انتقال عرضی و آشفتگی است. این روش دقت زیادی در پیشای ثانویه بههناحیه است. در این روش جریان

 [4]ها دارد.دشتبینی سرعت متوسط عمقی در فصل مشترک بین کانال اصلی و سیالب

 شود:صورت زیر بیان میبهبود یافته به SKMمدل 

 

 
 

 
تابعی از جهت توزیع عرضی و عمق نسبی است.  βترم انتقال عرضی )تأثیر انتقال مومنتم( است. در اینجا  و  جریان ثانویهترم آشفتگی    

 دارد.های بیشتری نیاز به بررسی مارپیچیهای همگن و ناهمگن کاربرد دارد، اما برای کانالی مرکب مستقیم متقارن و نامتقارن، هااین روش برای کانال

 
 07سری  FCF( b)، 06سری  FCF( a)ود یافته با مقطع متقارن ببه SKMبا استفاده از مدل  بینی توزیع عرضی سرعت متوسط عمقیپیش -3شکل

 

 

  هامواد و روش .2

 

در این تحقیق تالش  .است های همگرا انجام گرفتهدشتهای مرکب با سیالبمنظور یافتن حل تحلیلی برای جریان در کانالتحقیق حاضر به

( اظهار داشت که نسبت سرعت عرضی به سرعت طولی، تقریبا برابر زاویه 2002در معادله اعمال شود. بوزمار ) kشده تا تأثیر زاویه همگرایی با نسبت 

 همگرایی خواهد بود.

دانشکده مهندسی ر آزمایشگاه هیدرولیک متری د 11استفاده شده است. آزمایش در یک فلوم  (2002رضائی )های  برای این تحقیق از داده

متر، عمق میلی 1200مقطع مرکب مورد آزمایش در یک کانال با مقطع مستطیلی با عرض  انجام شده است. کشور انگلستان امهبیرمنگعمران دانشگاه 

 400هایی به عرض دشتتطیلی با سیالبیک مقطع مرکب مس PVC هایصفحهساخته شده است. با استفاده از  002/0متر و متوسط شیب کف میلی 400

 Lمتر ساخته شده است. جهت ایجاد مقاطع غیرمنشوری، با استفاده از پروفیل آلومنیومی میلی 20متر و عمق میلی 391متر، کانال اصلی به عرض میلی

  [2]شوند.تبدیل می (درجه 9/1 ی تقربهزوایمتر ) 2های در طول مترمیلی 200متر به میلی 400از ها دشتشکل، عرض سیالب

(5) 
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 (2009 )رضایی و نایت، ONPC6-200متر  2متر در طول میلی 200متر به میلی  400از های غیر منشوری )همگرا(،دشتپالن کانال مرکب با سیالب -4شکل

 :بازنویسی شده استصورت زیربه( 1در این روش معادله )

جواب نهایی حاصل از حل . آن متفاوت است دارمق هادشتسیالبو برای کانال اصلی و   ید کالیبره شودپارامتری است که با 𝜞در این رابطه 

 این معادله دیفرانسیل به صورت زیر است.

(7) 
 

 عبارتند از: kو  که در آن 

(1) 
 

 

وجود دارد  و در هر دو ناحیه دو ثابت نامعلوم ها دارای عمق ثابت هستند. کانال مورد نظر به سه پنل تقسیم شده است. هرکدام از این پنل

 این صورت است:. شرایط مرزی بهآیددست میکه با اعمال شرایط مرزی در هر پنل به

 در هر نقطه پیوستگی سرعت وجود دارد. -1

 در هر نقطه پیوستگی گرادیان عرضی سرعت برقرار است. -2

 . استها برابر صفر دشتسیالب اربر روی دیوسرعت  -3

 

 

  گیریبحث و نتیجه .3

 

 درجه  9/1با زاویه تقرب  کانال مرکب غیرمنشوریقسمت همگرای  وسطشبیه سازی سرعت متوسط در عمق در مدل پیشنهادی برای 

(ONPC6-200)  ورده شده استآ 2که در شکل  مورد بررسی قرار گرفت 4/0با عمق نسبی  لیتر برثانیه 24و برای دبی . 

(6) 
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 ONPC6-200 پیشنهادی  در کانال SKMو  عمقی آزمایشگاهی طمقایسه نتایج توزیع سرعت متوس -2شکل

بینی سرعت متوسط عمقی در کانال اصلی را با دقت خوبی انجام داده است اما در انتخاب شده، پیش kدست آمده در این روش با توجه به مقدار نتایج به

 ها همواره با درصدی خطا همراه است.شتدا و ناحیه مشترک بین کانال اصلی و سیالبهدشتقسمت سیالب

 

 

  گیرینتیجه .3

 

بینی توزیع عرضی سرعت ها، همواره در پیشدشتدلیل عدم دقت در مدل کردن جریان ثانویه در فصل مشترک بین کانال اصلی و سیالببه

های مختلفی ارائه کردند که برای مواجه هستیم. برای ازبین بردن این خطاها محققین مختلف روش های مرکب با درصدی خطامتوسط عمقی در کانال

-های همگرا روش حاضر پیشنهاد شده که جوابدشتهای قابل قبولی داشتند. برای کانال مرکب غیرمنشوری با سیالبهای مرکب مستقیم جوابکانال

ها را تا حد قابل دشتتواند توزیع عرضی سرعت متوسط عمقی در کانال اصلی و سیالببستگی دارد و می kپارامتر مقدار های حاصل از آن به شدت به

 بینی کند.قبولی پیش
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