
 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  هریور ش 51و  51

 

 1

 مستغرقشش گیاهی مقاومت جریان در مجاری روباز در حضور پو رائبض بررسی تغییرات 

 

 

 2حسین حمیدی فر، 1زهرا بهروزی

 های آبی بخش مهندسی آب دانشگاه شیرازدانشجوی کارشناسی ارشد سازه -1

 استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز -2

 

hamidifar@shirazu.ac.ir 

 
 خالصه

یدرولیکی نظیر عمق و سرعت جریان، نیاز به تعیین ضریب زبري هیدرولیکی جریان است. ضریب زبري براي تعیین عوامل ه

شرایط متنوع  برروي ايبنابراین تحقیقات گسترده ها متاثر از عوامل مختلفی است.هیدرولیکی در شرایط متنوع و پیچیده رودخانه

در پژوهش حاضر اثر تراکم پوشش گیاهی روابط ارائه شده است. اي از ها صورت پذیرفته و طیف گستردهجریان در رودخانه

ضرایب دارسی  نشان داد که. نتایج این بررسی و دارسی ویسباخ مورد بررسی قرار گرفته استیب زبري مانینگ امستغرق بر روي ضر

 یابند.به صورت خطی افزایش میویسباخ و مانینگ در برابر افزایش تراکم 

 

 مستغرق ضریب دارسی ویسباخ، ضریب زبری مانینگ، مقاومت جریان، گیاهی،پوشش کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

هاي مختلف شرایط وفعالیت مواجه شدن با و درمسیرهاي به نسبت طوالنیکه به دلیل جریان داشتن  ازمنابع زیست محیطی مهمی هستند هارودخانه

قدرت آبگذري  دارند. محافظتبه  که براي ادامه حیات نیاز آورندمی پدید را پایداربستري نا و گیرندقرارمی زیادي آسیب زندگی شهري مورد

 آن قادر براي مثال چنانچه رودخانه به دلیل پوشش گیاهی وضریب زبري زیاد ناشی از. هاي آبی باالدست داردها اهمیت زیادي درعملکرد سازهرودخانه

 سایر سدها و شدن وکاهش راندمان عملکرد حوضچه آرامش سرریزرودخانه موجب مستغرق باالآمدن سطح آب در به عبورجریان کافی نباشد،

 اي دراهمیت ویژه شرایط سیالبی از در پوشش گیاهی مستغرق و درنتیجه تخمین درست ضریب زبري رودخانه به خصوص با. شودهاي کنارآبی میسازه

 ها برهاي سیالبی رودخانهدشت و هازبري دردیواره کانال ي دیگر پوشش گیاهی با ایجادهاي باالدست برخوردار است. از سوراندمان سازه طراحی و

 .گذاشته است تأثیر هیدرولیک ومقاومت جریان موجود درآنها شکل هندسی،

 1391 باردرسال وهمچنین نوع وارتفاع پوشش گیاهی، اولین,  عمق وسرعت جریان اي بین زبري هیدرولیکی جریان بابراي بدست آوردن رابطه

 add  ooK 1939تحقیقاتی درآزمایشگاه سازمان حفاظت خاك ایالت کارولیناي جنوبی واقع درشهراسپارتانبورگ ایاالت متحده آغازشد )

campbell.) شیب کناره  متر و 9/0-2/1هاي کشت شده با عرض مانینگ درکانال و مختلف، یک سري ضرائب زبري کوتر هايپس ازآزمایش

 [1] به دست آمد. متفاوت

شرایط مختلف استغراق روابطی را براي ضریب زبري مانینگ به دست  در هاي جنگلی ورودخانه (  درKoKodada 2003یوکویاما و همکاران )

 نه درختقطرت ، ضریب کششی درختان وتاج درخت ، ارتفاع تنه وکل درخت ،ضریب زبري بستر آوردند و نتیجه گرفتند که ضریب زبري کل تابعی از

 [2]باشد.مساحت افقی تاج درخت می واحد سطح، عمق جریان و تعداد درخت در ،

هاي کم و زیاد استفاده کرد و نتیجه گرفت که با هاي کاشته شده در کف کانال در تراکمهاي خود از بوته( در آزمایشTanو  Chiew 1992چاو )

 [ 9]یابد.افزایش تراکم ضریب زبري نیز افزایش می

(arvela 2002jدر آزمایش )شرایط  در درخت بید بوته زنبق و هاي طبیعی علف وهاي مختلف پوششترکیب هاي خود در کانالی در آزمایشگاه از

تراکم پوشش گیاهی اختالف  و عددرینولدز عمق،سرعت، تغییر ضریب اصطکاك با مقدار نتایج نشان داد که در. غیرمستغرق استفاده کرد مستغرق و

براي درخت بید بی  حالت بی برگی،افزایش دادند. مقایسه با در یا سه برابر ضریب اصطکاك را دو هاي روي درخت بید،برگ وجود دارد. زیادي
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ها،ضریب اصطکاك با افزایش عدد همچنین درکل آزمایش. یابدضریب اصطکاك تقریبا به صورت خطی با عمق ومستقل از سرعت افزایش می برگ،

 [4]یابد.افزایش می ترتابع ارتفاع درخت است،برگ،که کمترتابع عدد رینولدز و بیشحالت بید بی در زبه ج رینولدز،

2002) ston, shen( هایی مقاومت هیدرولیکی جریان را به دست آوردند.آنها حجم کنترلی را ازجریان اي در آبراهههاي استوانهبا استفاده از زبري

اي مستغرق با ارتفاع یکنواخت در نظر گرفتند و مقدارتنش برشی ناشی از وزن حجم کنترل را به دست هاي استوانههپایدار و یکنواخت همراه باساق

 مطابقت دارد ومقاومت اصطکاکی جریان،  C=00/1ضریب کششی  سرعت محاسبه شده با که سرعت اندازه گیري شده با نتایج نشان داد آوردند.

 [ 0]ها است.میله ،طول وقطر(ها در واحد سطحیاتعداد میله) هامساحت میله تابعی ازعمق جریان،

هیدرولیکی  ( بررسی آزمایشگاهی تأثیرآرایش پوشش گیاهی برسرعت برشی جریان را انجام دادند. در این تحقیق تأثیر1933ساجدي سابق و همکاران )

دهد که پوشش گیاهی باعث افزایش نتایج نشان می .هی بررسی شده استتنه درختان کناره رودخانه برتغییرات سرعت برشی جریان به صورت آزمایشگا

 [1]یابد.افزایش می U/Uشود.همچنین باافزایش تراکم مقدار *زبري کانال می

Nehal ( تحقیقاتی را بر روي تاثیر تراکم و الگوي کشت گیاهان بر مقاومت و عمق جریان و پروفیل سرعت انجام دادند.2012و همکاران ) ایج نشان نت

و افزایش تراکم باعث می شود که مقاومت جریان نیز افزایش یابد  یابدعمق آب افزایش می، با افزایش تراکم پوشش گیاهی هاي یکسان،داد که در دبی

 [7]و ضریب دراگ کاهش پیدا کند.

ب را مورد بررسی قرار دادند.آنها در تحقیق خود از هاي مرک( تاثیر پوشش گیاهی سیالبدشت بر روي توزیع سرعت در کانال2019حمیدي فر و امید )

نتایج نشان داد که با افزایش تراکم پوشش گیاهی سیالبدشت،سرعت  سازي پوشش گیاهی استفاده کردند.متر براي شبیهمیلی 01هاي صلب به قطر میله

 [3]یابد.در سیالبدشت و کانال اصلی افزایش می

غییرات ضرائب مقاومت جریان شامل ضرائب زبري مانینگ و دارسی ویسباخ در حضور پوشش گیاهی مستغرق به هدف از انجام این پژوهش ، بررسی ت

 صورت آزمایشگاهی می باشد. 
 

 

 مواد و روش ها .2
 

هندسی بخش م هایی در آزمایشگاه هیدرولیک رسوببه منظور بررسی اثر تراکم پوشش گیاهی روي ضرایب زبري مانینگ و دارسی ویسباخ آزمایش

انجام شد. براي زبر کردن  0027/0متر و شیب کف ثابت  1/0عمق  متر، 4/0متر،عرض  3دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز و در فلومی به طول  آب 

وشش دادند. شروع متر میانی کانال را پ 1متر ،   4/0 متر و عرض  2/1ها با طول میلی متر استفاده شد.که این ورقه 9با ضخامت  Pvcبستر از ورقه هاي 

متر استفاده شد که در میلی 20هاي پالستیکی صلب با ارتفاع متري از ابتداي کانال بود. براي انجام آزمایش از میله 0/1ها در فاصله قرار گیري این ورقه

 متر تعبیه شد.میلی 10هایی به قطر ،سوراخ Pvcهاي ها در ورقههاي مختلف قرار گرفتند . به منظور قراردادن این میلهها و تراکمکف کانال با آرایش

فاصله اولین سوراخ در عرض و در  متر بود.یمیل 00به طوریکه فاصله هر سوراخ از دیگري  ،عدد بودند 24و در طول   3ها در عرض تعداد این سوراخ

کردن پمپ دبی ورودي به کانال توسط  شیر فلکه به میزان متر بود. ابتدا یک آزمایش بدون پوشش گیاهی در کانال انجام شد. با روشن یمیل 20طول 

امواج سطحی آب به داخل فلوم قرارداده شد. براي رسیدن به جریان  براي جلوگیري از ورود. درابتداي فلوم یک صفحه یونولیت شددلخواه تنظیم می

ها در شد. آزمایشپس از برقراري جریان یکنواخت در کانال قرائت میشد. عمق جریان یکنواخت در طول کانال، از دریچه انتهایی در کانال استفاده می

ها توضیح داده شرح آزمایش 1در جدول  .لیتر در ثانیه انجام شدند 0 ، 4 ، 9 ، 2 ، 1هاي و با دبی (1شکل  ) تراکم مختلف  2و نوع آرایش ردیفی یک

 .شده است

 
هاشرایط هیدرولیکی آزمایش-1جدول  

 تعدا کل المان ستون *ردیف (%)تراکم آرایش نام آزمایش

1-W 0 بدون پوشش 

 

0 0 

1-R-P 720 6*24 2.4 ردیفی 

2-R-P 180 3*12 0.6 ردیفی 
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هاي شکلنشان داده شده است.  Pvcهاي متر درون ورقهمیلی 10متر و قطر میلی 2 0گیري پوشش گیاهی صلب با ارتفاعهاي زیر نحوه قراردر شکل

 .دهدرا نشان می  % 1/0و   % 4/2ردیفی با تراکم ترتیب آرایش  به الف و ب

 
 

 الف(

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 ب(
                       

                       

                       

                       

                       

 
(% 6/0ردیفی با تراکم ب: ،% 4/2ردیفی با تراکم های گیاهی ) الف:آرایش پوشش -1کل ش  

 

هاي مانینگ و دارسی ویسباخ به دست از ترکیب فرمول 2فرمول مانینگ و رابطه  1براي به دست آوردن ضرایب زبري از معادالت زیر استفاده شد.رابطه 

.آمده است  

                                                                                                                                                (1)                                                                                           

2                                                                                                                                                
(2)

                                                                                                                  

                                                                                                                                                         (3) 

شتاب ثقل  g هیدرولیکی بر حسب متر،شعاع  R سرعت جریان بر حسب متر بر ثانیه، v که در این معادالت بر اساس واحد متریک،

  باشد.ضریب شزي می cضریب دارسی ویسباخ و  fضریب زبري مانینگ،  o شیب کف کانال، S بر حسب متر بر مجذور ثانیه،

 

 نتایج و بحث .3
 

شد عمق جریان  عامل متغیري که در این آزمایش اندازه گیري آورده شده است.هاي صلب میلهنتایج مربوط به آزمایش  2در جدول 

جریان در تمامی آزمایش انجام شد. 10نوع تراکم پوشش گیاهی بود که در مجموع  9آب در پنج دبی و یک شیب ثابت و 

شود با افزایش تراکم پوشش گیاهی ضرایب مانینگ و مشاهده می 4تا  2هاي همانطور که در شکل باشد.ها زیر بحرانی میآزمایش
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با افزایش دبی،عمق جریان افزایش یافته و در نتیجه ضریب زبري  یابد.همچنینیب شزي کاهش میدارسی ویسباخ افزایش و ضر

بیشترین مقدار ضریب زبري یابد.مانینگ و دارسی ویسباخ به صورت خطی افزایش و ضریب شزي نیز به صورت خطی کاهش می

هاي تغییرات عدد فرود در تراکم 2است.در جدول  001/0و  023/0و به ترتیب برابر  % 4/2مانینگ و دارسی ویسباخ در تراکم 

شود که یک معیار مناسب براي مخنتلف نشان داده شده است.عدد فرود به صورت تقسیم نیروي اینرسی به نیروي ثقل تعریف می

اکم پوشش هرچه ترآمده است،مشاهده میکنیم که  2که در جدول تعیین نوع جریان در کانال است.بر اساس تغییرات عدد فرود 

شود و جریان آرامتري را نسبت به حالت بدون پوشش در کانال خواهیم داشت.دلیل آن یابد،عدد فرود کمتر میگیاهی افزایش می

شود و در نتیجه ظرفیت جریان کند که باعث افزایش تراز آب میاین است که پوشش گیاهی مقاومت باالیی را در جریان ایجاد می

 یابد.کاهش می

 
 

  های صلبمیله نتایج مربوط به آزمایش 2 جدول

 Q(lit/s) y(m) nv Fr f c آزمایش

1-w 1 0.013 0.014 0.552 0.066 34.384 

1-w 2 0.024 0.019 0.440 0.099 28.130 

1-w 3 0.032 0.020 0.429 0.101 27.903 

1-w 4 0.04 0.021 0.409 0.107 27.086 

1-w 5 0.05 0.024 0.366 0.128 24.736 

1-R-P 1 0.022 0.019 0.251 0.308 15.953 

1-R-P 2 0.038 0.020 0.221 0.370 14.564 

1-R-P 3 0.053 0.023 0.201 0.419 13.683 

1-R-P 4 0.068 0.026 0.185 0.470 12.927 

1-R-P 5 0.085 0.029 0.165 0.551 11.930 

2-R-P 1 
0.021 0.016 0.269 0.269 17.066 

2-R-P 2 
0.038 0.020 0.221 0.370 14.564 

2-R-P 3 
0.051 0.021 0.213 0.377 14.437 

2-R-P 4 
0.065 0.023 0.198 0.415 13.753 

2-R-P 5 
0.08 0.024 0.181 0.468 12.949 

 

 

 

 

 
دبیدر برابر  تغییرات ضریب زبری مانینگ -2شکل   
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دبیتغییرات ضریب دارسی ویسباخ در برابر - 3شکل   

 

 

غییرات ضریب شزی در برابر دبیت-4شکل   

  

 

.    نتیجه گیری4  

این تحقیق با  درها تاثیر گذار هستند.شرایط جریان و مشخصات پوشش گیاهی از جمله عواملی هستند که بر روي ضرایب زبري در سواحل رودخانه

ایش تراکم پوشش با افز ي مورد برسی قرار گرفت.استفاده از مدل آزمایشگاهی تاثیر تراکم پوشش گیاهی در حالت مستغرق بر روي ضرایب زبر

افزایش و  رت خطیبه صو ضریب زبري مانینگ و دارسی ویسباخ ،وجود مانع در مسیر جریان بیشتر شده،عمق جریان افزایش یافته،در نتیجهگیاهی

 لیتر بر ثانیه و مربوط به 0در دبی  رسی ویسباخو دا مشاهده شد که بیشترین مقدار ضریب زبري مانینگ هادر این آزمایشضریب شزي کاهش می یابد.

است. 001/0و / 023برابر با  به ترتیب بود که  % 4/2تراکم  پوشش ردیفی با  
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