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 خلاصه

این مقاله با  باشد. درمنابع آب حاد میمسائل فرسایش در کشورهای در حال توسعه به علت نرخ بالای رشد جمعیت، فشار بر زمین های حساس به فرسایش و محدود بودن 

بی، نسبت ن نسبت دهدف بررسیی الووی فرسیایش و رسیوبویاری در تلاکی کانال ای  یر هم م، معالعاز آزمایشواهی ان اد شدس است. در این مقاله تا یر عواملی  و

درجه مورد بررسی کرار گرفته است. بات زیه و  09ر میزان عمق آبشستوی در یک اتصال بندی مصالح  بستر بناپییر و دانهپییر و فرسایشاختلاف رکود بستر، بستر فرسایش

با مقایسه نتایج در شرایعی که کم دو کانال دارای  .و مقایسیه نمودارهای بدسیت آمدس الوویی ج ت بررسیی م ان و میزان عمق آبشستوی ارائه شدس استنتایج تحلیل 

دو کانال در یک سییعح می باشییند به این نتی ه میرسیییا که با افزایش اختلاف تراز کم دو کانال نه تن ا  اله فرسییایشییی کاهش  اختلاف تراز می باشیید با حالتی که کم

 یابد بل ه د ار افزایش نیز می شود.نمی

 

 عمق آبشستگی، نسبت دبی ها، حداکثرگذاری، تلاقی کانالفرسایش، رسوب کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1
 

ی فرسییایش و رسییوب های طبیعی به علت تغییراز شییرایج جریان و پدیدسهای انتقال آب و رودخانهها در شییب هاهمیت موضییوا اتصییال کانالبا توجه به 

 گیاری در محل اتصییال دو جریان، این موضییوا مورد توجه محققان بسیییاری کرار گرفته و در سییال های اخیر معالعاز تحلیلی، آزمایشییواهی و عددی

 شود.ها در واکعیت دیدس میای از برخورد رودخانهنمونه 1برای مدل سازی شرایج جریان در محل اتصال ان اد گرفته است. در ش ل بسیاری 
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 های موسل و راین در آلمانرودخانهتلاقی   -1شکل 

 

بستر تحقیقاز آزمایشواهی زیادی  ی تغییر توپوگرافیهای  یر ها سیعح و نحوسدر مورد بررسیی الووی فرسیایش و رسیوب گیاری در تقاطع

ی اندازسهای متقاطع را مورد بررسی کرار دادس است. وی با بررسی معادلهتیلور از نخستین کسانی بود که موضوا جریان در کانال. صیورز نذییرفته اسیت

ای را برای بدست آوردن . هسو و هم اران معادله[1]های بالادست و پائین دست ارائه کرد ای برای برآورد نسبت عمق جریان در کانالی حرکت، معادله

درجه را مورد  09و  54، 09های متقاطع با زوایای ی حرکت ارائه کردند. ایشییان همینین کانالنسییبت عمق جریان با حل همزمان معادلاز انر ی و اندازس

اند. آن ا همینین های متقاطع اسییتخراک کردسقاط جدایی جریان در کانالی سیی ون و نوبر و گریتت رابعه ای را برای تعیین نقعه .[2]بررسییی کرار دادند 

های کوسییی نشییان دادند که . رایلی و ردز با معالعه جریان متقاطع در کانال[3]ها ارائه دادندی مقدار افت انر ی در تقاطع کانالای را برای محاسییبهرابعه

دهد که کانال فرعی در رأس کوس خارجی باشیید گیرد و حداکثر شیتاب جریان هنوامی رخ میجریان در کانال اصیلی با ترکی  جریان فرعی شییتاب می

ها در آزمایشیواس، مشیخک کرد که کنتورهای سرعت طولی در نزدی ی درجه در کانال 09گیری سیرعت در نقاط مختلم یک اتصیال . وبر با اندازس[4]

با ان اد معالعاز آزمایشواهی بر روی فرسایش رسوباز  [7]و برکعی و هم اران  [6]. نظری [5]بسیتر بعور واضح از الووی سرعت سعح متااوز هستند 

به  [8]ی  اله فرسییایشییی را تحت شییرایج مختلم مورد بررسییی کرار دادند. برکعی و صییاح  بری ها، محل و اندازسها در محل تلاکی کانالو ته نشییینی آن

ی آبشییسییتوی به ترین عمق  الهها داد که بیشنال تحت شییرایج آب تمیز پرداختند. نتایج آزمایش آنی الووی فرسییایش در محل اتصییال دو کامعالعه

ی شییود. ریبریو و هم اران با معالعهها نتی ه میکند و این پدید از نسییبت دبی کانالی بیرون و به سییمت بالادسییت کانال اصییلی حرکت میسییمت دیوارس

به  [11]و ریلی و هم اران  [10]. ریلی و روهارد [9]درجه کانال ها را مورد بررسی کرار دادند  09رعی در برخورد آزمایشیواهی ا ر بزرگتر شدن کانال ف

دینامیک محل تلاکی  -ی تلاکی دو کانال  بر روی خصیییوصییییاز مورفوبررسیییی خصیییوصییییاز جریان، مورفولو ی بسیییتر، تي یراز انحنای کانال و زاویه

 پرداختند.

کم نیز به وفور کم بودس در حالی که در طبیعت تقاطع های  یر هاهای هاها برای تقاطعاد شییدس در زمینه اتصییال رودخانهبیشییتر معالعاز ان 

اد شدس  وجود دارند و تاکنون در دنیا کمتر معالعاتی به صیورز آزمایشیواهی با بسیتر زندس  یر همسیعح صیورز گرفته است. البته عمدل معالعاتی که ان

ی آزمایشواهی صریحی به منظور بررسی خصوصیاز فرسایش و رسوب گیاری میدانی می باشند. هدف این مقاله به دست آوردن نتی هاست به صورز 

 باشد.کم تحت شرایج مختلم میهای  یر هاها در تقاطعها و محل تلاکی کانالدر کانال
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 سازی آزمایشگاهآماده .2
 

گیاری در تراز کم کانال، تحت شرایج هیدرولی ی دانشیواس زن ان ان اد شید و در هر مرحله فرسایش و رسوبآزمایشیاز در آزمایشیواس هیدرولیک 

های مختلم به طور ، شرایج هندسی و جریان در حالت1باشد. در جدول ی مدل آزمایشواهی میدهندسشیانن 2مختلم مورد بررسیی کرار گرفت. شی ل 

 خلاصه آوردس شدس است.

 

 
 مدل آزمایشگاهی بررسی شده  -2شکل 

 

 هاخصوصیات آزمایش -1جدول 

 اختلاف تراز کم کانال فرعی و اصلی

 )میلیمتر(

 دبی در کانال فرعی

 )لیتر بر  انیه(

 دبی در کانال اصلی

 )لیتر بر انیه(

9 – 4/12 – 24 – 4/03 - 49 05/9 – 55/2– 05/2 00/1 

 

در تمامی شیرایج آزمایش، جریان زیر بحرانی بود و عدد فرود کمتر از می باشد. فلود اصلی از جن  پل سی گلاس و فلود فرعی از جن  ور  

 09های آزمایشواهی سیانتی متر سیاخته شید. زاویه اتصال در این مدل  09فولادی گالوانیزس سیاخته شیدس اسیت. مدل از دو کانال اصیلی با عرس ی سیان 

ی شیسیته شیدس که عاری از  سییبندگی باشد متر منظور گردید. برای مصیالح بسیتر از ماسیه 4/2و  4های اصیلی و فرعی به ترتی  جه بود و طول کانالدر

ستاادس در ، از مصالح مورد ا09و عبوری از الک  0ان اد شدکه مصالح ماندس روی الک  09و  19، 0، 5های الک با اندازس 5بندی توسیج اسیتاادس شید. دانه

بندی ها با دانهان اد گرفت. سیییری دود آزمایش 09و ماندس روی الک  19بندی، عبوری از الک های سیییری اول با دانهبسیییتر حییف گردیید و آزمایش

یچ بار بستر و معلق ها در شرایج آب تمیز ان اد شدس و هاستاادس شد. همه آزمایش 19و ماندس روی الک  0بزرگتری ان اد شد و از مصالح عبوری از الک 

 های اصلی و فرعی اضافه نشد.دیوری به بالادست کانال

متر پر شیید. با کرار دادن یک درییه در انت ای کانال اصییلی و سییانتی 11برای شییروا آزمایش، ابتدا کم دو کانال با مصییالح ی نواخت به عمق 

رکرار گردد. ببرای جلوگیری از فرسیایش در ابتدای آزمایش مصالح به آرامی به حالت اشباا درآمدس و بعد درییه انت ایی برداشته شد تا جریان در کانال 

کمک به توسیعه یافتوی جریان اسیتاادس شد همینین برای ای اد ب تر شرایج در ابتدای دو کانال از یک صیاحه مشیبک ج ت آراد کردن جریان و برای 
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اسیتاادس شید. آزمایشیاز تا زمانی که مصیالح بستر به تعادل برسند ادامه پیدا کردند. پ  از  2از مصیالح زبرتر 1های کابل فرسیایشجریان، در ابتدای کانال

م کانال تر بودند، تراز کبندی نوا یک که ریزدانهدو کانال در تراز برابر بودند و از دانهان اد سییه آزمایش اول با سییه نسییبت دبی در شییرایعی که کم 

متر اختلاف دارند ان اد شیید. این روند با میلی 4/12متر بالاتر آوردس شیید و سییه آزمایش در شییرایعی که کم دو کانال به اندازس میلی 4/12فرعی به میزان 

 49حالت مختلم تا اختلاف تراز  4ها ت رار شیید تا تي یر اختلاف تراز کم دو کانال در متر در هر سییری از آزمایشیلیم 4/12افزایش تراز کم به میزان 

های گیشته، آزمایشاز در حالتی که تن ا مصالح کم کانال اصلی کابل فرسایش آزمایش تحت شیرایج آزمایش 14متر بررسیی گردد. پ  از ان اد میلی

 اند.ناپییر نشان دادس شدسپییر و فرسایشاختلاف تراز دو کانال در حالت فرسایش 0درش ل باشند نیز ت رار شد. 

 بستر فرسایش پذیر (B)بستر فرسایش ناپذیر  (A)اختلاف تراز در  -3شکل 

 

آزمایش با  09بار دیور های فو  پر شیید و دانه تر نسییبت به آزمایشآزمایش مصییالح بسییتر دو کانال تخلیه و با مصییالح درشییت 09پ  از ان اد 

 09متر که به یک شاسی به طول میلی 1ها به وسیله یک عمق سنج با دکت های گیشته ان اد گردید. نتایج آزمایشمصیالح جدید و معابق الووی آزمایش

محل تقاطع کرار دادس شییدس اسییت  متر، طولی و عرضییی را دارد و بر روی کانال درسییانتی 2متر که کابلیت کرائت عمق کم را در هر سییانتی 49و عرس 

 کرائت و  بت گردید.

 

 بحث و نتایج .3
 

قعه شروا شود و با افزایش نسبت دبی، ناز شروا آزمایش مشاهدس شد که پ  از برکراری جریان، آبشستوی درست از گوشه پایین دست تلاکی شروا می

آن  شستوی با سرعت زیاد شروا شدس و با گیشت زمان از سرعتابتدا آب کند. درشیستوی به سمت گوشه سمت راست بالادست تلاکی پیشروی میآب

یرد. گهایی است که در محل اتصال دو کانال ش ل میشستوی گردابها آمدس است. علت این آبای از این آبشستوینمونه 5شیود. در ش ل کاسیته می

 کنند.میها مصالح بستر را به سعح آب و نقاط پایین دست پرتاب این گردابه

 

                                                                                                                                                    
1 Moveable beds 

2 Coarse sediments 
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 باشندمی پذیرگذاری در محل تلاقی دو کانال در شرایطی که هر دو بستر فرسایشآبشستگی و رسوب -4شکل 

 

شیود که در شیرایعی که کم دو کانال ها سیعح باشد و با مقایسه نتایج بدست آمدس از دو دانه این گونه برداشیت می (A)-1با توجه به نمودار 

 درصد کمتر از حالتی باشد که بستر کانال فرعی فرسایش ناپییر است. 03که کم کانال فرعی فرسایش پییر باشد، می تواند تا بندی، فرسایش در حالتی 

درصیییدی کم دو کانال و رسییییدن آن از هم م به  49توان گات که با افزایش اختلاف تراز می (A( )B( )C) -1 نین با توجه به نمودار ها

شود. دلیل این امر نیز به درصد نیز می 30برابر و تا حدود  2یابد، بل ه د ار فرسایش بیش از ی فرسیایشی کاهش نمیتن ا  الهه سیانتی متر، ن 2.4اختلاف 

نال اوجود آمدن جریان پرتابی در حالتی است که کانال فرعی فرسایش ناپییر است و افزایش سرعت جریان در شی  به وجود آمدس در محل اتصال دو ک

 آید که کم دو کانال فرسایش پییر باشد.شرایعی به وجود می نیز در
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 ( bdQ)در مقابل نسبت دبی کانال های اصلی به فرعی  (sD)نمودار عمق حداکثر چاله فرسایشی و تپه رسوب گذاری  -1نمودار 

𝒁∆( A)برای اختلاف ترازهای  = 𝟎 (B)∆𝒁 = 𝟐. 𝟓 𝒄𝒎  و(C)∆𝒁 = 𝟓𝒄𝒎 

 
 54تا  0باشییند عمق  اله فرسییایش در حالت فرسییایش پییر در ا ل  موارد بین کم دو کانال دارای اختلاف تراز می نین در شییرایعی که ها

ی تواند ناشی از افزایش سرعت جریان روی شی  محل اتصال می باشد. در مورد تذهباشد. که دلیل این امر میدرصید بیشیتر از حالت فرسیایش ناپییر می

درصد بیشتر از حالت  04تا حدود  1ن این گونه برداشیت کرد که ارتااا تذه در حالت فرسیایش ناپییر نیز در ا ل  حالاز بین توارسیوب گیاری نیز می

 باشد.فرسایش پییر می
 

 

 گیرینتیجه .4
 

رسی آزمایشواهی در این مقاله به برمعالعاز انتقال رسیوب در شب ه های آبیاری و انتقال آب به منظور طراحی شب ه با بیشترین کارایی بسیار م ا است. 

درجه در شرایج مختلم هیدرولی ی و رسوبی پرداخته شد  09تا یر اختلاف تراز بر روی الووی فرسیایش و رسیوب گیاری در برخورد دو کانال با زاویه 

 که خلاصه نتایج آن به شرح زیر است:
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ن تذه با سرعت ای که هر  ه نسبت دبی زیادتر شود ایگونهی کل دارد. بهشی ل تذه رسیوبی ای اد شدس بستوی به نسبت دبی کانال فرعی به دب -

 دست منتقل می شود.بیشتری به پایین

درصد کمتر از حالتی  03در شیرایعی که کم دو کانال ها سیعح می باشد، فرسایش در حالتی که کم کانال فرعی فرسایش پییر است، تا  -

 ت.است که بستر کانال فرعی فرسایش ناپییر اس
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