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چکیده
عموماً به دلیل وجود جریان های ثانویه در انحنای رودخانه ،دیواره خارجی در قوس ،همواره در معرض تخریب و فرسایش
می باشد .این جریان ها خﻄوط جریان سﻄحی را به سمﺖ دیواره خارجی و خﻄوط جریان نﺰدیﮏ به بﺴﺘر را به سمﺖ
ساﺣل داخﻠی منحرف می سازند .از این رو مﻄالعه جریان در کانال های پیچان رودی به منظور جﻠوگیری از فرسایش از
اهمیﺖ ویژه ای برخوردار اسﺖ .یکی از ساده ترین و در عین ﺣال اقﺘصادی ترین روشها جهﺖ مقابﻠه با فرسایش دیواره
خارجی اسﺘفاده از آبشکن اسﺖ .به همین منظور در این پژوهش آزمایشگاهی ،به بررسی تاثیر ﺣضور و عدم ﺣضور آبشکن
های سری بر مولفه های طولی سرعﺖ در یﮏ کانال پیچان رودی با دیواره شیب دار فرسایش پذیر پرداخﺘه شده اسﺖ.
نﺘایج نشان داد که ﺣضور آبشکن های سری ساده موجب کاهش سرعﺖ جریان در دیواره خارجی شده اسﺖ .بنابراین به
طور مﺘوسط بیشﺘرین کاهش سرعﺖ بین آبشکن های دوم و سوم و کمﺘرین کاهش سرعﺖ بین آبشکن های سوم و
چهارم صورت گرفﺘه اسﺖ .همچنین بررسی ها نشان داد با افﺰایش  33درصدی دبی جریان ﺣدود  5درصد به عمﻠکرد
آبشکن ها در کاهش سرعﺖ جریان در دیواره خارجی قوس افﺰوده شده اسﺖ.
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مقدمه
جریان در رودخانه ها و مجاری باز در مﺴیر ﺣرکﺖ
خود عالوه بر عبور از مﺴیر های مﺴﺘقیم مﻠﺰم به گذر
از مﺴیر های پیچان رودی می باشد .در قوس رودخانه
ها الگوی خاصی از هیدرولیﮏ جریان ﺣاکم اسﺖ ،به
طوریکه همواره در قوس خارجی فرسایش و در قوس
داخﻠی رسوبگذاری اتفاق می افﺘد .یکی از روشهای
ساماندهی و تثبیﺖ ساﺣل در قوس خارجی رودخانه
اسﺘفاده از آبشکن اسﺖ .ساخﺘن آبشکن ها باعث تغییر
الگوی جریان در مقﻄع رودخانه و موجب انحراف
خﻄوط جریان از دیواره های فرسایش پذیر به میانه
رودخانه می شود .همچنین با کاهش سرعﺖ جریان  ،از
شدت برخورد آن با دیواره کاسﺘه و قابﻠیﺖ رسوبگذاری
جریان را افﺰایش می دهند .بنابراین با توجه به تاثیرات
مهمی که پس از اﺣداث آبشکن ایجاد می شود ،مﻄالعه
و بررسی در خصوص آنها از اهمیﺖ زیادی برخوردار
اسﺖ .برخی از تحقیقات صورت گرفﺘه توسط محققین
در این زمینه به شرح زیر می باشد .پرزوجﺴکی و
همکاران مﻄالعاتی را در مورد آبشکن های موجود در
قوسهای رود وارتا انجام داد که منجر به تایید نﺘایج
بدسﺖ آمده از تحقیقات کوپﻠند گردید .ایشان همچنین
مﺘوجه شدند که سرعﺖ های جریان در داخل گردابه ها
و عرض و عمق ﺣفره های آبشﺴﺘگی بﺴﺘگی به انحنای
قوس و موقعیﺖ قرار گیری آبشکن ها
دارد( .)Perzedwojski et al.,1995اتما و مﺴﺘو
آزمایشاتی را در یﮏ کانال مﺴﺘقیم با بﺴﺘر صﻠب و
پهنای ثابﺖ به منظور تعیین اثر ﺣضور آبشکن بر الگوی
جریان و تعیین نواﺣی جداشدگی در باالدسﺖ و پایین
دسﺖ انجام دادند .آن ها به وقوع ناﺣیه چرخشی در
باالدسﺖ ،ناﺣیه جداشدگی و چرخشی بﺰرگ در پایین
دسﺖ و نیﺰ گردابه های آشفﺘگی ﺣاصل از نوسانات الیه
برشی اشاره نمودند( .) Ettema and Muste., 2004
کوکن و کانﺴﺘنﺘینﺴو عالوه بر مﻄالعه در مورد ساخﺘار
جریان ﺣول تﮏ آبشکن به بررسی تاثیر بﺴﺘر توسعه

یافﺘه بر روند شکل گیری جریان های گردابه ای و نیﺰ
توزیع تنش برشی بﺴﺘر پرداخﺘند .آنها مشاهده کردند
که ساخﺘار گردابه نعل اسبی در ﺣالﺖ بﺴﺘر تخﺖ پایدار
تر از بﺴﺘر توسعه یافﺘه بوده اسﺖ .(Koken and
) Constantinescu. 2008ژانگ و همکاران الگوی
جریان در اطراف آبشکن های نفوذ ناپذیر را با اسﺘفاده
از روشهای عددی و آزمایشگاهی ،در شرایط آب زالل
بررسی کردند .بر اساس مقایﺴه میان نﺘایج آزمایشگاهی
و عددی ،نﺘیجه گرفﺘند که مدل آشفﺘگی  k-εبرای
شبیه سازی جریان آشفﺘه مناسب تر اسﺖ( Zhang et
 .)al., 2009کشاورزی و همکاران به بررسی جریان در
اطراف آبشکن مﺴﺘغرق در یﮏ کانال مرکب پرداخﺘند.
نﺘایج آزمایش ها نشان داد که اندازه ﺣرکﺖ و انرژی
جنبشی در دو جهﺖ کاهش می یابد و خﻄوط جریان
از دیواره ها به کانال اصﻠی انحراف می
یابند( .)Keshavarzi et al., 2010موسوی نائینی و
همکارن الگوی جریان اطراف آبشکن  Tشکل را در
قوس  90درجه با بﺴﺘر صﻠب به صورت آزمایشگاهی
بررسی کردند .نﺘایج نشان داد که الگوی جریان شکل
گرفﺘه پیرامون آبشکن  Tشکل ،تشکیل دو گردابه پاد
ساعﺘگرد در باالدسﺖ و پایین دسﺖ آبشکن را به همراه
خواهد داشﺖ( .)Mousavi Naeini et al., 2010یﺰدی و
همکاران به شبیه سازی الگوی جریان پیرامون تﮏ
آبشکن در مﺴیر مﺴﺘقیم با اسﺘفاده از شبیه  K- εدر
نرم افﺰار  Fluentپرداخﺘند.آنها تاثیر فراسنجهای طول،
زاویه آبشکن و بده جریان را بر توزیع تنش برشی بررسی
نمودند ( .)Yazdi et al., 2010ژیافنگ و همکاران الگوی
جریان آشفﺘه پیرامون تﮏ آبشکن با هندسه مﺘفاوت را
مورد مﻄالعه قرار دادند .مشاهده آن ها بیانگر این بود
که بیشﺘرین شدت آشفﺘگی پیرامون آبشکن ذوزنقه ای
به وقوع می پیوندد(. )Xiufang et al., 2012جیمی
سون و همکاران دینامیﮏ رسوب و جریان سه بعدی در
قوس کانال را با ﺣضور و عدم ﺣضور آبشکن مﺴﺘغرق
مورد مﻄالعه قرار دادند .نﺘایج این مﻄالعه نشان داد در
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صورتی که آبشکن ها سبب ایجاد جریان ثانویه اﺿافی
شوند ،ناﺣیه ساﺣل ممکن اسﺖ با وجود آبشکن ها باز
هم در خﻄر فرسایش باشد و یا ﺣﺘی فرسایش آن بیش
تر از ﺣالﺘی باشد که آبشکن وجود ندارد ( Jamieson et
 .)al., 2013ایرانشاهی و همکاران آبشکن سر سپری را
به صورت سری در قوس تند مورد بررسی قرار دادند.
نﺘایج آنها نشان داد ،میﺰان آبشﺴﺘگی برای آبشکن اول
بیش از آبشکن دوم و سوم می باشد .این مﺴأله نشان
دهنده آن اسﺖ که بﺴﺘر پیرامون آبشکن اول باید با
اسﺘفاده از روشهای ﺣفاظﺘی ،در برابر آبشﺴﺘگی
محافظﺖ شود(.)Iranshahi et al., 2016
لی و جانگ اثر فاصﻠه بین آبشکن های سری بر
آبشﺴﺘگی بﺴﺘر و الگوی جریان را مورد بررسی قرار
دادند و بیان داشﺘند که عمق آبشﺴﺘگی در ﺣالﺖ تعادل
دینامیﮏ ،ثابﺖ اسﺖ و عمق آبشﺴﺘگی بی بعد با زیاد
شدن فاصﻠه ،افﺰایش می یابد(.)Lee and Jang., 2016
آرمان و همکاران مقایﺴه و شبیه سازی الگوی جریان
در قوس  90درجه مالیم با اسﺘفاده از مدل های
 CCHE2Dو  SRH-2Dپرداخﺘند .نﺘایج ﺣاصل از شبیه
سازی الگوی جریان ،با نﺘایج ﺣاصل از مدل ها ،نشان
دهنده قابﻠیﺖ باالی هر دو مدل در شبیه سازی الگوی
جریان درقوس می باشد .( Arman et al., 2017).واقفی
و همکاران به مﻄالعه آزمایشگاهی جریان سه بعدی
اطراف آبشکن  Tشکل در قوس با دیواره قائم صﻠب
پرداخﺘند و نشان دادند که جریان ثانویه از  30درجه
آغاز می شود و تا  65درجه به صورت کاهشی ادامه
دارد .در این مﻄالعه ،گردابه و جریان معکوس در
باالدسﺖ و پایین دسﺖ آبشکن و تغییرات جریان ثانویه
نیﺰ بررسی شده اسﺖ( .)Vaghefi et al., 2017کومار و
همکاران آبشﺴﺘگی اطراف آبشکن های ساده و  Tشکل
را بررسی کردند .نﺘایج این مﻄالعه نشان داد که آبشکن
 Tشکل در ﺣفاظﺖ از بﺴﺘر و کاهش عمق آبشﺴﺘگی و
خرابی های سازه های آبی موثرتر اسﺖ.بنابراین پیشنهاد
می شود جاهایی که سازه های آبی باید ﺣافظﺖ شود
آبشکن  Tشکل مورد اسﺘفاده قرار گیرد و آبشکن ساده
باید در مواقعی که انحراف و جابه جایی جریان اهمیﺖ

دارد اسﺘفاده شود .عﻠﺖ این امر نیﺰ هﺰینه ساخﺖ بیشﺘر
آبشکن  Tشکل بیان شده اسﺖ()Kumar et al., 2018
.اعﺰی و همکاران با اسﺘفاده از مدل عددی
هیدرودینامیکی و انﺘقال رسوب  CCHE2Dبه شبیه
سازی الگوی جریان و تغییرات بﺴﺘر آبراهه در اطراف
سازه آبشکن ساده پرداخﺘند .مقایﺴه نﺘایج آزمایشگاهی
با نﺘایج ﺣاصل از مدل عددی نشان می دهد که این
مدل می تواند با دقﺖ مناسبی الگوی جریان را در اطراف
آبشکن های منفرد و سری آبشکن ها شبیه سازی نماید
( .)Aezzi et al., 2018واقفی و همکاران به مﻄالعه
شرایط جریان را در اطراف آبشکن  Tشکل ،با ﺣضور
سازه محافظ ،پرداخﺘند .نﺘایج این مﻄالعه بیانگر این
اسﺖ که ﺣداکثر تنش برشی بﺴﺘر برای سازه محافظ
در ﺣالﺖ های جاذب و دافع به ترتیب  23/5درصد و
 17/6درصد نﺴبﺖ به ﺣالﺖ عمود افﺰایش یافﺘه اسﺖ.
همچنین قدرت جریان ثانویه در نﺰدیکی آبشکن اصﻠی
برای زوایای کمﺘر از  15درجه در ﺣالﺖ های جاذب و
دافع نﺴبﺖ به ﺣالﺖ عمود به ترتیب  24درصد و 14/5
درصد افﺰایش یافﺖ.این مقادیر برای زوایای  20تا 30
درجه در ﺣدود  14/6درصد و  15/5درصد کاهش می
یابد( .)Vaghefi et al., 2018فﺘحی و همکاران به
بررسی الگوی جریان در بازه ای از پیچان رود طبیعی
رودخانه خشکه رود فارسان با اسﺘفاده از مدل عددی
 CCHE2Dپرداخﺘند .نﺘایج پژوهش آنها نشان داد که
در صورت ورود شبکه محاسباتی اسﺘاندارد به مدل،این
مدل در پیش بینی مقادیر سرعﺖ جریان از دقﺖ باالیی
برخوردار بوده و داده های شبیه سازی در مقایﺴه با
داده های ﺣاصل از اندازه گیری صحرایی ،شباهﺖ
زیادی دارند(فﺘحی و همکاران .)1391 ،نیکنام و
همکاران شبیه سازی الگوی جریان در یﮏ بازه پیچان
رودی با اسﺘفاده از مدل هیدرودینامیکی پرداخﺘند.
نﺘایج نشان داد که این مدل در پیشبینى مقادیر سرعﺖ
و عمق جریان به خصوص در قوس های قﻠمرو مورد
مﻄالعه از دقﺖ مناسبی برخوردار بوده و داده های شبیه
سازی شده به داده های اندازه گیری شده شباهﺖ
زیادى دارند( نیکنام و همکاران.)1396 ،
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همانﻄور که مالﺣظه گردید مﻄالعات گذشﺘه بیشﺘر
مﺘمرکﺰ بر روی کانال های قوسی شکل با دیواره قائم
صﻠب در شرایط تﮏ آبشکن یا آبشکن های سری بوده
و کمﺘر به شیب دار بودن دیواره توجه شده اسﺖ .به
همین دلیل در مﻄالعه ﺣاﺿر شیب دار و فرسایش پذیر
بودن دیواره قوس و اثر تغییرات دبی بر مولفه سرعﺖ
های طولی جریان در یﮏ کانال پیچان رودی مﺘشکل
از سه قوس با زاوایای  90 ،45و 45درجه مورد توجه
قرار گرفﺘه اسﺖ.
مواد و روشها
معرفی کانال آزمایشگاهی

آزمایش ها در پژوهشکده ﺣفاظﺖ خاک و
آبخیﺰداری در کانالی بﺘنی به صورت ترکیبی از مﺴیر
مﺴﺘقیم و قوسی به طول  26مﺘر و به شکل مﺴﺘﻄیل
به عرض  1/4مﺘر و ارتفاع  0/6مﺘر انجام گرفﺘه اسﺖ.
که طول تصویر ظاهری کانال بر روی محور افقی 25
مﺘر می باشد .به عبارتی قوسهای ایجاد شده در کانال
موجب افﺰایش  1مﺘری طول کانال شده اسﺖ .در
باالدسﺖ این کانال یﮏ مخﺰن آرام کننده وجود دارد که
توسط یﮏ تبدیل به کانال آزمایشگاهی مﺘصل می شود.
برای جﻠوگیری از فرسایش دیواره شیب دار کانال و
همچنین کاهش تالطم جریان ،ﺣوﺿچه آرامشی بﻄول
تقریبی  1مﺘر و مﺘشکل از مصالح درشﺖ دانه در بخش
ورودی کانال ایجاد شده اسﺖ .پس از ﺣوﺿچه آرامش،
کانال با شکل پالن مﺴﺘقیم و به طول تقریبی  4مﺘر
طی مﺴیر نموده و به قوسهای مﺘوالی منﺘهی می شود.
پس از قوسهای مﺘوالی نیﺰ مجدد کانال با شکل پالن

مﺴﺘقیم و بﻄول ﺣدود  11مﺘر به مخﺰن تخﻠیه کننده
مﺘصل می شود .بازه قوسی شکل که ترکیبی از قوس
چپگرد ،راسﺘگرد و سپس چپگرد می باشد دارای طولی
برابر  10مﺘر می باشد.که این بازه قوسی با زوایای ، 45
 90و  45درجه به یکدیگر مﺘصل شده اند .یﮏ سرریﺰ
مﺴﺘﻄیﻠی برای اندازه گیری دبی جریان و یﮏ دریچه
برای تنظیم سﻄح آب در انﺘهای کانال در نظر گرفﺘه
شد .شکل  1تصویری شماتیﮏ از پالن کانال
آزمایشگاهی را نشان می دهد .برای ایجاد دیواره شیب
دار در سمﺖ چپ کانال آزمایشگاهی از مصالح ماسه ای
با قﻄر  D50=2.9میﻠی مﺘر و انحراف معیارσg=1.31
اسﺘفاده شده اسﺖ .با توجه به آنکه انحراف معیار مصالح
کمﺘر از  1/5محاسبه شده اسﺖ ،بنابراین مصالح اسﺘفاده
شده دیواره کانال دارای یکنواخﺘی میباشد .به منظور
ایجاد دیواره فرسایش پذیر ،ابﺘدا از سمﺖ راسﺖ مقﻄع
کانال به میﺰان  0/5مﺘر به عنوان عرض کف در نظر
گرفﺘه شد و سپس با اسﺘفاده از مصالح منﺘخب ،دیواره
ای فرسایش پذیر با شیب  1( 1:1/5عمودی به 1/5
افقی) در سمﺖ چپ کانال ایجاد گردید.کف کانال
آزمایشگاهی صﻠب و از جنس بﺘن ساخﺘه شده اسﺖ.
مقﻄع نهایی مورد آزمایش مﻄابق برش  A-Aمی باشد
که در شکل  1نمایش داده شده اسﺖ .دبی جریان در
طول آزمایش  35 ،30و  40لیﺘر بر ثانیه و عمق آب
 12سانﺘی مﺘر بوده و تراز سﻄح آب با اسﺘفاده از دسﺘگاه
اندازه گیر نقﻄه ای پوینﺖ گیج 5با دقﺖ  0/20میﻠی مﺘر
اندازه گیری شده اسﺖ .داده های آزمایشگاهی موجود
شامل داده های مربوط به سرعﺖ در دو ﺣالﺖ ﺣضور و
عدم ﺣضور آبشکن هاسﺖ.

gage
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شکل ( :)1شماتیک پالن کانال آزمایشگاهی

به منظور برداشﺖ سرعﺖ ،شبکه بندی مﻄابق شکل
 -2الف و ب طراﺣی شد .همانﻄور که مالﺣظه می
گردد ،مقاطع برداشﺖ اطالعات سرعﺖ جریان در محل
آبشکن ها و محدوده بین دو آبشکن قرار دارند .به منظور
بررسی تاثیر آبشکن ها و همچنین افﺰایش دقﺖ الگوی
جریان ،دو مقﻄع به فاصﻠه  2درجه از طرفین آبشکن
انﺘخاب گردید .به عبارتی بین دو آبشکن  5مقﻄع
عرﺿی برای برداشﺖ اطالعات آزمایشگاهی در نظر
گرفﺘه شد .این الگوی برداشﺖ برای کل قوس شماره 2
(قوس  90درجه) و قﺴمﺘی از قوس شماره  1و  3توسعه
داده شد .برای هر یﮏ از قوس های شماره  1و  3نیﺰ به
صورت مجﺰا  4مقﻄع عرﺿی مﻄابق شکل  2انﺘخاب
گردید .در هریﮏ از مقاطع 7 ،نقﻄه در راسﺘای شعاعی
و  4نقﻄه با فاصﻠه از بﺴﺘر برابر  7 ، 4 ، 1و  11سانﺘی
مﺘری در راسﺘای عمق برای اندازه گیری مولفه سرعﺖ
تعیین گردید .الگوی جریان در مقاطع مخﺘﻠف با
اسﺘفاده از دسﺘگاه سرعﺖ سنج دوبعدی ساخﺖ موسﺴه
دلفﺖ هﻠند در شرایط ﺣضور و عدم ﺣضور آبشکن ها
اندازه گیری گردید .آبشکن های مورد اسﺘفاده در این
آزمایش مﺴﺘقیم و از جنس پﻠکﺴی گالس بوده و طول
آبشکن ها برابر  15سانﺘی مﺘر و ﺿخامﺖ و ارتفاع آنها
به ترتیب  0/5و 30سانﺘی مﺘر در نظر گرفﺘه شده اسﺖ.
آبشکن ها به صورت قائم بر جریان و غیر مﺴﺘغرق
جانمایی شده اند .در این تحقیق و بر اساس اسﺘاندارد

های موجود ،فاصﻠه بین آبشکن های مﺘوالی یکﺴان و
برابر  12/5درجه در نظر گرفﺘه شد .از آنجا که در
آزمایش بدون ﺣضور آبشکن مشخص گردید که شروع
محدوده فرسایش ،نﺰدیﮏ به محور مرکﺰی قوس شماره
 2و جﻠو تر از آن می باشد بنابراین آبشکن اول بر روی
این محور جانمایی گردید .همچنین بررسی ها نشان داد
که این فرسایش در نیمه دوم قوس شماره  2و بخشی
از قوس شماره  3ادامه می یابد .بنابراین ﺿرورت دارد
که به منظور کنﺘرل فرسایش و ﺣفاظﺖ کناره این دو
قوس ،آبشکن های دیگری طراﺣی و جانمایی گردد.
الزم به توﺿیح اسﺖ که نیمه دوم قوس شماره  2دارای
زاویه  45درجه می باشد.که با اﺣﺘﺴاب زاویه 12/5
درجه بین دو آبشکن مﺘوالی 3 ،آبشکن دیگر را می توان
پس از آبشکن اول در این قوس جانمایی نمود .برای
ﺣفاظﺖ کناره قوس شماره  3و جﻠوگیری از تاثیر آن
برتغییرات ریخﺖ شناسی قوس قبﻠی ،آبشکن پنجم با
زاویه  12/5درجه از آبشکن چهارم قرار خواهد گرفﺖ.
بنابراین در امﺘداد زاویه  50درجه از محور مرکﺰی قوس
شماره  ،2آبشکن پنجم در قوس شماره  3مﺴﺘقر گردید.
در شکل  3موقعیﺖ اسﺘقرار آبشکن ها در قوسهای
شماره  2و  3نشان داده شده اسﺖ.
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ب

الف

شکل ( :)2مش بندی کانال جهت برداشت سرعت الف ) پالن ب) مقطع عرضی

شکل ( :)3موقعیت استقرار آبشکن ها در قوس

نتایج و بحث
بررسی توزیع سرعت طولی در شرایط عدم حضور
آبشکن

در یﮏ رودخانه قوسی مولفه های سرعﺖ جریان به
دلیل اندرکنش های جریانهای ثانویه و جریان اصﻠی
ﺣاکم بر رودخانه ﺣایﺰ اهمیﺖ اسﺖ .با ورود جریان به
قوس الگوی جریان به عﻠﺖ پیدایش و رشد جریان ثانویه
دچار تغییرات خواهد شد .جریان ثانویه شکل گرفﺘه نیﺰ
تأثیر مﺘقابل بر روی الگوی جریان خواهد داشﺖ .در
نﺘیجه پروفیل های سرعﺖ در طول کانال های قوسی
شکل ،نﺴبﺖ به پروفیل های سرعﺖ در مﺴیر مﺴﺘقیم
دچار تغییرات خواهند شد .در مﺴیرهای مﺴﺘقیم در

الیه نﺰدیﮏ به دیواره به عﻠﺖ وجود دیواره و شرط عدم
لغﺰش انﺘظار می رود که سرعﺖ کم باشد به تدریج با
دور شدن از مرز دیواره ،سرعﺖ سیال رو به افﺰایش
خواهد گذاشﺖ و این روند افﺰایش تا سﻄح آب ادامه
خواهد داشﺖ البﺘه در سﻄح آب به عﻠﺖ وجود اصﻄکاک
جریان با هوا اندکی از سرعﺖ جریان کاسﺘه خواهد شد
بنابراین می توان انﺘظار داشﺖ که در مﺴیرهای مﺴﺘقیم
پروفیل سرعﺖ به شکل لگاریﺘمی باشد .در مﺴیرهای
قوسی شکل به عﻠﺖ خاصیﺖ سه بعدی الگوی جریان و
وجود جریان های عرﺿی و رشد جریان ثانویه پروفیل
های سرعﺖ دچار تغییرات خواهند شد .با پیشروی در
قوس ﺣداکثر سرعﺖ به سمﺖ الیه های پایین تر ﺣرکﺖ
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خواهد کرد .ﺣرکﺖ ﺣداکثر سرعﺖ به سمﺖ الیه های
پایین تر در اثر ایجاد جریان ﺣﻠﺰونی شکل و تاثیر آن بر
روی جریان اصﻠی خواهد بود .از بین مقاطع
آزمایشگاهی که اندازه گیری مشخصات جریان در آنها
انجام گردید 4 ،مقﻄع که هر یﮏ از آنها محدوده بین

دو آبشکن را پوشش دهد انﺘخاب و پروفیل سرعﺖ
طولی جریان در نقاط مخﺘﻠف آنها اسﺘخراج گردید .در
شکل  4موقعیﺖ مقاطع انﺘخابی شده نشان داده شده
اسﺖ.

شکل ( :)4موقعیت مقاطع انتخابی جهت مقایسه مولفه های سرعت طولی

در شکل های  5تا  7نﺘایج آزمایش شاهد(عدم ﺣضور
آبشکن) مربوط به مولفه های سرعﺖ طولی جریان در
نقاط مخﺘﻠف هریﮏ از مقاطع عرﺿی منﺘخب برای دبی
های  35 ، 30و  40لیﺘر بر ثانیه نشان داده شده اسﺖ.
در شکل های (5الف و ب) تا (7الف و ب) مشاهده می
شود که سرعﺖ طولی بیشینه در فاصﻠه  27سانﺘی مﺘری
از دیواره داخﻠی می باشد .عﻠﺖ این امر به تقابل نیروی
گریﺰ از مرکﺰ و گرادیان فشار طولی بر می گردد .در
ابﺘدای کانال که هنوز جریان در مﺴیر مﺴﺘقیم قرار دارد
عمال نیروی گریﺰ از مرکﺰ که تابعی از شعاع قوس اسﺖ
وجود ندارد و گرادیان فشار طولی بر نیروی گریﺰ از مرکﺰ
غالب اسﺖ و سرعﺖ طولی بیشینه به سمﺖ دیواره
داخﻠی قوس شماره  1کشیده می شود .وقﺘی که جریان
وارد قوس شماره  1می شود.به تدریج نیروی گریﺰ از
مرکﺰ افﺰایش می یابد و سرعﺖ بیشینه از دیواره داخﻠی
قوس شماره  1فاصﻠه گرفﺘه و به سمﺖ بخش میانی تا
دیواره خارجی قوس شماره  1هدایﺖ می شود .جریان

بالفاصﻠه بعد از قوس شماره  1وارد نیمه اول قوس
شماره  2می شود و مجددا سرعﺖ بیشینه ،به دیواره
داخﻠی نیمه اول قوس شماره  2مﺘمایل می شود و با
پیشروی در نیمه اول قوس شماره  2و افﺰایش نیروی
گریﺰ از مرکﺰ ،ﺣداکثر سرعﺖ به تدریج از دیواره داخﻠی
فاصﻠه گرفﺘه و به نحوی که در قﺴمﺖ ابﺘدایی نیمه دوم
قوس شماره  ،2سرعﺖ بیشینه با قدرت یافﺘن جریان
ثانویه و شکل گیری جریان ﺣﻠﺰونی در مقاطع شماره 1
و  ،2از دیواره داخﻠی نیمه دوم قوس شماره  2فاصﻠه
گرفﺘه و در فاصﻠه  27سانﺘی مﺘری از دیواره داخﻠی قرار
می گیرد.
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الف

ب

ج

د

شکل ( :)5مقایسه سرعتهای طولی در مقاطع عرضی مختلف در شرایط عدم حضور آبشکن در دبی 𝑺 30 𝑳𝒊𝒕⁄الف)
 6.25درجه ،ب) 18.75درجه ،ج) 31.25درجه د) 43.75درجه.

الف

ب

ج

د

شکل ( :)6مقایسه سرعتهای طولی در مقاطع عرضی مختلف در شرایط عدم حضور آبشکن در دبی 𝑺 35 𝑳𝒊𝒕⁄الف)
 6.25درجه ،ب) 18.75درجه ،ج) 31.25درجه د) 43.75درجه.

67

68

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال یازدهم .شماره چهل و دوم .زمستان1399

بر ثانیه محل وقوع ﺣداکثر سرعﺖ (  45سانﺘی مﺘری
از دیواره داخﻠی) در مقﻄع شماره  4نﺴبﺖ به مقﻄع
شماره  3بدون تغییر اسﺖ .زیرا با توجه به پروفیل های
سرعﺖ در مقاطع شماره  3و  4در نیمه دوم قوس،
جریان در این ناﺣیه توسعه یافﺘه و تغییر چندانی در
مقادیر سرعﺖ بین دو مقﻄع عرﺿی مﺘوالی وجود ندارد.
با پیشروی به سمﺖ قوس شماره  3می توان مشاهده
نمود که سرعﺖ در نﺰدیکی دیواره داخﻠی افﺰایش یافﺘه
اسﺖ .مشابه ورودی قوس ،عﻠﺖ این پدیده تاثیر گرادیان
طولی فشار می باشد که در این قﺴمﺖ از میدان ،در
امﺘداد دیواره داخﻠی گرادیان طولی منفی و در امﺘداد
دیواره خارجی گرادیان طولی مثبﺖ ﺣاکم می باشد .در
نﺘیجه ،دو عامل جریان ثانویه و گرادیان طولی فشار در
این ﺣالﺖ به عنوان عوامل همﺴو عمل کرده و باعث
افﺰایش بیشﺘر سرعﺖ در ناﺣیه نﺰدیﮏ دیواره داخﻠی
قوس شماره  3می شود.

بر اساس شکل های (5ج و د) و (6ج و د) در دبی
های  30و  35به خوبی قابل مشاهده اسﺖ که با
پیشروی جریان به سمﺖ پایین دسﺖ و افﺰایش دبی،
موقعیﺖ سرعﺖ بیشینه تغییر می کند .به طوریکه در
دبی  30لیﺘر بر ثانیه در مقاطع شماره  3و  4سرعﺖ
طولی بیشینه به ترتیب در فواصل  27و  36سانﺘی
مﺘری از ساﺣل داخﻠی قرار گرفﺘه و تا انﺘهای نیمه دوم
قوس شماره  2این روند ادامه خواهد داشﺖ .در دبی 35
لیﺘر بر ثانیه مشاهده می شود که سرعﺖ طولی بیشینه
در فاصﻠه  36و  45سانﺘی مﺘری از دیواره داخﻠی می
باشد .که در مقایﺴه با شکل ( 5ج و د) در دبی  30لیﺘر
بر ثانیه سرعﺖ بیشینه در مقاطع شماره  3و 4در فاصﻠه
دورتری نﺴبﺖ به دیواره داخﻠی قرار گرفﺘه اسﺖ .عﻠﺖ
این پدیده را می توان شکل گیری سریعﺘر جریان ثانویه،
افﺰایش قدرت جریان ثانویه و غﻠبه آن بر گرادیان فشار
طولی نﺴبﺖ به دبی  30لیﺘر بر ثانیه دانﺴﺖ .همان طور
که در شکل (7ج و د) مشاهده می شود در دبی  40لیﺘر

الف

ب

ج

د

شکل ( :)7مقایسه سرعتهای طولی در مقاطع عرضی مختلف در شرایط عدم حضور آبشکن در دبی 𝑺، 40 𝑳𝒊𝒕⁄الف)
 6.25درجه ،ب) 18.75درجه ،ج) 31.25درجه د) 43.75درجه.
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و د) تا (10ج و د) مشاهده می شود که سرعﺖ طولی
بیشینه در فاصﻠه  9سانﺘی مﺘری از دیواره داخﻠی قوس
شماره  2می باشد .این مﻄﻠب بیانگر این اسﺖ که سازه
آبشکن به عنوان مانعی در مقابل جریان عمل کرده و
برخالف ﺣالﺖ شاهد با پیشروی جریان به سمﺖ پایین
دسﺖ سرعﺖ بیشینه به سمﺖ دیواره داخﻠی قوس
شماره  2انﺘقال یافﺘه اسﺖ .که نﺘایج مذکور با نﺘایج
تحقیق شاکر و کاشفی پور( )2014در مورد انﺘقال ناﺣیه
پرسرعﺖ از دیواره خارجی به سمﺖ میانه کانال و دیواره
داخﻠی مﻄابقﺖ دارد

تاثیر آبشکن ها بر موقعیت سرعت طول
نﺘایج آزمایشگاهی مربوط به مولفه های سرعﺖ طولی
جریان در مقاطع عرﺿی مخﺘﻠف با ﺣضور آبشکن در
دبی های مخﺘﻠف در شکل های  8تا  10نشان داده شده
اند .در شکل های (8الف) تا (10الف) مشاهده می شود
که موقعیﺖ سرعﺖ طولی بیشینه در فاصﻠه  18سانﺘی
مﺘری از دیواره داخﻠی می باشد .در شکل های (8ب)
تا (10ب) مشاهده می شود که موقعیﺖ سرعﺖ طولی
بیشینه از فاصﻠه  18سانﺘی مﺘری به فاصﻠه  9سانﺘی
مﺘری از قوس داخﻠی رسیده اسﺖ .در شکل های (8ج

الف

ب

ج

د

شکل ( :)8مقایسه سرعتهای طولی در مقاطع عرضی مختلف در شرایط حضور آبشکن در دبی 𝑺، 30 𝑳𝒊𝒕⁄الف) 6.25
درجه ،ب) 18.75درجه ،ج) 31.25درجه د) 43.75درجه.

در شکل های 5تا  10با مقایﺴه ی مقادیر ﺣداکثر
سرعﺖ طولی در مجاورت دیواره خارجی در شرایط
ﺣضور و عدم ﺣضور آبشکن ساده در مقاطع و دبی های
مخﺘﻠف مشخص شد که در شرایط عدم ﺣضور آبشکن
ساده ،سرعﺖ بیشینه در فواصل  54و  63سانﺘیمﺘری
عرض کانال از دیواره داخﻠی در دبی های  35 ،30و40

لیﺘر بر ثانیه به ترتیب برابر  46/9 ،40/9و 52/8
سانﺘیمﺘر بر ثانیه اسﺖ .با قرار دادن آبشکن ها ،سرعﺖ
بیشینه در محدوه بین آبشکن ها در مجاورت دیواره
خارجی ،در دبی های  35 ،30و 40لیﺘر بر ثانیه به
ترتیب برابر  22/1 ،20/5و 23/7سانﺘی مﺘر بر ثانیه
اسﺖ .بـه نظـر مـیرسـد ﺣضـور آبشکن در قوس باعث
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انحراف جریان به سمﺖ دیواره قوس داخﻠی و در نﺘیجه
کاهش سرعﺖ در دیواره خارجی و افﺰایش سرعﺖ در
دیواره داخﻠی شده اسﺖ.

الف

ب

ج

د

شکل ( :)9مقایسه سرعتهای طولی در مقاطع عرضی مختلف در شرایط حضور آبشکن در دبی 𝑺 35 𝑳𝒊𝒕⁄الف) 6.25
درجه ،ب) 18.75درجه ،ج) 31.25درجه د) 43.75درجه.

الف

ب

ج

د

شکل ( :)10مقایسه سرعتهای طولی در مقاطع عرضی مختلف در شرایط حضور آبشکن در دبی 𝑺 40 𝑳𝒊𝒕⁄الف) 6.25
درجه ،ب) 18.75درجه ،ج) 31.25درجه د) 43.75درجه.
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همانﻄور که در جدول  1مالﺣظه می گردد به طور
مﺘوسط برای کﻠیه دبی های مورد آزمایش ،در محدوده بین
دو آبشکن اول و دوم ﺣدود  58/2درصد ،بین دوم و سوم
 74/0درصد ،بین سوم و چهارم  46/4درصد و بین چهارم
و پنجم ﺣدود  70/8درصد ﺣداکثر سرعﺖ طولی جریان در
نﺰدیکی دیواره خارجی نیمه دوم قوس شماره  2نﺴبﺖ به
ﺣالﺖ عدم ﺣضور آبشکن کاهش یافﺘه اسﺖ .به عبارتی به
طور مﺘوسط برای تمامی دبی ها ،در محدوده بین آبشکن
دوم و سوم بیشﺘرین و محدوده بین دو آبشکن سوم و چهارم
کمﺘرین کاهش سرعﺖ را در نﺰدیکی دیواره خارجی تجربه
نموده اسﺖ .در آزمایش شاهد مشخص گردید که بیشﺘرین
فرسایش کناره در انﺘهای دیواره خارجی قوس شماره 2
صورت گرفﺘه اسﺖ .با انﻄباق موقعیﺖ بیشﺘرین فرسایش
کناره رخ داده در شرایط بدون آبشکن بر روی مدل
آزمایشگاهی با آبشکن مشخص گردید که بیشﺘرین
فرسایش رخ داده در محدوده آبشکن سوم تا پنجم رخ داده
اسﺖ .بنابراین هدف از بکارگیری آبشکن های سری ﺣفاظﺖ
مناسب تر دیواره خارجی قوس در محدوده آبشکن های
سوم تا پنجم می باشد.که این شرایط نیﺰ می بایﺴﺖ با
کاهش قابل توجه سرعﺖ جریان در محدوده آبشکن سوم

تا پنجم صورت گیرد .به عبارتی در شرایط اسﺘفاده از
آبشکن های سری ساده ،در نیمه دوم دیواره خارجی قوس
شماره  ،2محدوده بین آبشکن های سوم و چهارم نﺴبﺖ به
دیگر آبشکن ها از عمﻠکرد مناسبی برخوردار نبوده اسﺖ.
بنابراین بخش انﺘهایی دیواره خارجی قوس در محدوده بین
آبشکن سوم و چهارم به طور مﻄﻠوبی ﺣفاظﺖ نشده
اسﺖ.که عﻠﺖ این امر را می توان عدم کاهش قابل توجه
سرعﺖ ﺣداکثر جریان در محدوده بین آبشکن سوم و
چهارم دانﺴﺖ .با این وجود برای تمامی دبی ها ،در نﺘیجه
وجود آبشکن های سوم تا پنجم به طور مﺘوسط ﺣدود 58/6
درصد سرعﺖ جریان در دیواره خارجی قوس شماره 2
کاهش یافﺘه اسﺖ .در نهایﺖ نﺘایج آزمایشگاهی نشان داد
که فرسایش کناره قابل توجهی که در شرایط عدم ﺣضور
آبشکن مشاهده گردید با قرار دادن آبشکن ها ،کاهش یافﺘه
اسﺖ .بررسی ها نشان داد که با افﺰایش دبی جریان ،آبشکن
های سری ساده نقش موثری در کاهش سرعﺖ جریان در
قوس خارجی دارند .به طوریکه با افﺰایش  33درصدی دبی
جریان،کاهش مﺘوسط سرعﺖ جریان در قوس خارجی
نﺴبﺖ به عدم ﺣضور آبشکن ها از ﺣدود  59/9درصد به
 64/8درصد تغییر نموده اسﺖ
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.جدول ( :)1مقایسه مقادیر حداکثر سرعت های طولی در شرایط حضور و عدم حضور آبشکن در نزدیکی دیواره خارجی
دبی

حداکثر سرعت

حداکثر سرعت

حداکثر سرعت

حداکثر سرعت

جریان بین آبشکن

جریان بین آبشکن

جریان بین آبشکن

جریان بین آبشکن

شرایط آزمایش

اول و دوم

دوم و سوم

سوم و چهارم

چهارم و پنجم

()cm/s
17.9

()cm/s
10.7

()cm/s
20.5

()cm/s
10.8

عدم ﺣضور آبشکن

40.9

38.9

36.0

33.8

درصد کاهش
سرعﺖ
ﺣضور آبشکن

56.2

72.4

43.0

68.0

19.5

11.6

22.1

11.4

عدم ﺣضور آبشکن

46.9

44.7

41.4

38.5

درصد کاهش
سرعﺖ
ﺣضور آبشکن

58.4

74.0

46.6

70.3

21.1

12.4

23.7

12.0

عدم ﺣضور آبشکن

52.8

50.6

47.1

46.3

درصد کاهش
سرعﺖ

60.0

75.4

49.6

74.0

(لیتر بر
ثانیه)
30

35

40

ﺣضور آبشکن

نتیجه گیری
در این پژوهش ،به بررسی موقعیﺖ سرعﺖ طولی
بیشینه در شرایط ﺣضور و عدم ﺣضور آبشکن های سری
ساده در کانال پیچان رودی با دیواره شیب دار فرسایش
پذیر پرداخﺘه شد .بدین منظور ،سرعﺖ طولی جریان در
مقاطع مخﺘﻠف ارائه گردید .آبشکن ها به صورت سری در
نیمه دوم قوس شماره  2و بخشی از قوس شماره  3جانمایی
شد .جهﺖ مقایﺴه نحوه عمﻠکرد آبشکن ها ،آزمایش ها ابﺘدا
در ﺣالﺖ بدون ﺣضور آبشکن در سه دبی مخﺘﻠف انجام شد.
نﺘایج بررسی های انجام شده بیانگر این اسﺖ که در ﺣالﺖ
عدم ﺣضور آبشکن برای تمامی دبی ها در مقاطع شماره 1
و  2سرعﺖ بیشینه در فاصﻠه  27سانﺘی مﺘری عرض کانال
از دیواره داخﻠی قرار گرفﺘه اسﺖ .بررسی تغییرات سرعﺖ
طولی در مقاطع مخﺘﻠف در ﺣالﺖ ﺣضور آبشکن بر خالف
ﺣالﺖ عدم ﺣضور نشان داد که سرعﺖ بیشینه ،به عﻠﺖ تنگ
شدن مقﻄع ناشی از وجود آبشکن ،به سمﺖ دیواره داخﻠی
قوس انﺘقال یافﺘه اسﺖ .بررسی ها نشان داد که با افﺰایش

دبی جریان ،آبشکن های سری ساده نقش موثری در کاهش
سرعﺖ جریان در قوس خارجی دارند .به طوریکه با افﺰایش
 33درصدی دبی ،کاهش مﺘوسط سرعﺖ جریان در قوس
خارجی نﺴبﺖ به عدم ﺣضور آبشکن ها از ﺣدود 59/9
درصد به  64/8درصد تغییر نموده اسﺖ .مقایﺴه مقادیر
ﺣداکثر سرعﺖ های طولی در شرایط ﺣضور و عدم ﺣضور
آبشکن در نﺰدیکی دیواره خارجی نشان داد که به طور
مﺘوسط برای کﻠیه دبی های آزمایش ،در محدوده بین
آبشکن دوم و سوم بیشﺘرین و محدوده بین دو آبشکن سوم
و چهارم کمﺘرین کاهش سرعﺖ را در نﺰدیکی دیواره
خارجی تجربه نموده اسﺖ .با توجه به اینکه در محدوده بین
آبشکن های سوم و چهارم سرعﺖ جریان به دلیل انحراف
بیشﺘر خﻄوط جریان به داخل محدوده کاهش کمﺘری
نﺴبﺖ به دیگر بازه ها تجربه نموده اسﺖ .توصیه می شود
از آبشکن هایی اسﺘفاده گردد که بﺘواند در دفع خﻄوط
جریان ورودی به داخل محدوده بین دو آبشکن موثر باشند.
که یکی از پرکاربرد ترین آن ها اسﺘفاده از آبشکن  Tشکل
اسﺖ.
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Experimental study of Longitudinal Components of Velocity Around
Simple Series Spur Dikes
Pedram.Esmaeli1, Seyamak.Boudaghpour2, Mohammad.Rostami*3, Mehdi.Mirzaee4

Abstract
Generally, due to the presence secondary flows in the curvature of the river, the outer wall in the bend
is always subjected to degradation and erosion. These streams divert the surface flow lines towards the
outer wall and the flow lines close to the substrate to the inner wall. Therefore, studying the flow in the
meandering channels in order to prevent erosion is of particular importance. One of the simplest, yet
most economic methods to cope with outer wall erosion is the use of spur dike. For this purpose, in this
laboratory study, the effect of the presence and absence of series spur dikes on longitudinal velocity
components in a channel meandering with sloped erodible wall is investigated. The results showed that
the presence of simple series spur dikes cause reduced the flow velocity in the outer wall of the bend.
Therefore, the average highest velocity reduction between the second and third spur dikes and the lowest
velocity reduction between the third and fourth spur dikes was performed. Also, the studies showed that
with the increase of 33% of the discharge, about 5% were added to the performance of the spur dikes
in reducing the flow velocity in the outer wall of bend.
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