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  چکيده
  

ها داراي ساختاري پيچيده  جريان در اين کانال. هستندهاي مرکب ترکيبي از مجراي اصلي و يک يا دو پهنه سيالبي  کانال
. به دليل وجود سطح آزاد استها  است، که دليل آن اختالف سرعت بين کانال اصلي و دشت سيالبي و انتقال مومنتم بين آن

ساختار جريان و ها بر  هاي روباز ايجاد شده و اين جريان هاي ثانويه متفاوت با مجاري بسته در کانال ها، جريان جريان و ديواره
ثير نسبت عمق آب در دشت سيالبي به عمق آب در کانال اصلي و زبري أت يبررس. در اين استثيرگذار أآشفتگي به شدت ت

در کانال روباز با مقطع مرکب، بررسي شده است. نتايج نشان داد که  نهيشيبپهنه سيالبي، بر توزيع سرعت و محل سرعت 
و تر است  خصوري سرعت مش يابد پديده غوطه ي به عمق آب در کانال اصلي کاهش مينسبت عمق آب در دشت سيالب هرچه

شود (از محل تقاطع کانال اصلي و  تر مي در کانال اصلي از سطح آزاد دورتر و به ديواره کانال اصلي نزديک نهيشيبمحل سرعت 
سرعت در پهنه  هاي هم عث تمايل منحنيشود). همچنين افزايش ارتفاع زبري بستر پهنه سيالبي با دشت سيالبي دور مي

. زبري پهنه سيالبي بر شود يمکاهش سرعت در منطقه دشت سيالبي منجر  به شوند و سيالبي به سمت مقطع اصلي مي
و در مناطق ديگر اثرات مشهودي ندارد و  استثر ؤسرعت مقطع اصلي فقط در منطقه نزديک به پهنه سيالبي م هاي هم منحني

  اثر است. بي نهيشيبزبري پهنه سيالبي بر محل سرعت 
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  مقطع مرکبهاي روباز با  تأثير پارامترهاي هندسي بر توزيع سرعت در کانال                                                                                         ١٢

 

  مقدمه
شود که داراي  اصطالح مقطع مرکب به مقطعي اطالق مي

پهنه سيالبي است. مقاطع مرکب ترکيبي از مجراي اصلي 
هيدروليکي  يبررسد. هستنو يک يا دو پهنه سيالبي 

جريان در مقاطع مرکب بيش از دو دهه است که مورد 
نشان داده  يها يبررساست. نتايج اين  پژوهشگرانتوجه 

است که هيدروليک جريان در مقاطع مرکب تفاوت اساسي 
ه هيدروليک مقاطع ساده دارد. جريان در اين مقاطع ببا 

خاطر وجود اليه برشي محل تقاطع بين کانال اصلي و 
که اين اليه برشي در  استدشت سيالبي بسيار پيچيده 

اثر اختالف سرعت بين کانال اصلي و دشت سيالبي ايجاد 
انتقال مومنتم بين پهنه  سببشود. اين اختالف سرعت  مي

که بيشتر شود. با توجه به اين ال اصلي ميسيالبي و کان
 که خصوصيات هستندهاي طبيعي داراي مقاطعي  جريان
بيشتري  هاي پژوهشمرکب را دارند الزم است تا  مقاطع

رو در اين مقاله به  از اين انجام شودروي اين مقاطع 
  بررسي توزيع سرعت در اين مقاطع پرداخته شده است.

يان در مقاطع مرکب را روي هيدروليک جر يها يبررس
بررسي کرد. در دو قسمت آزمايشگاهي و عددي توان  مي
توان در تحقيقات مير و  آزمايشگاهي را مي يها يبررس

)، نايت و ١٩٨١)، راجارتنام و احمدي (١٩٧٥الزوي (
)، مکي و ١٩٨٥)، پرينوس و همکاران (١٩٨٣ديمتريو (
) بررسي کرد. ٢٠١٠) و شيانو و همکاران (١٩٨٥همکاران (
هاي ثانويه به خوبي  گذشته جريان يها يبررسدر بيشتر 

گيري با  ندازهمشخص نبود که دليل آن استفاده از وسايل ا
) اولين افرادي ١٩٨٥. نزو و رودي (استدقت پايين 

هاي باز  هاي ثانويه را در کانال هستند که توانستند جريان
به ها جريان ثانويه در مجاري روباز را  گيري کنند. آن اندازه

متفاوت از جريان ثانويه در مجاري بسته  طور کامل
ود سطح آزاد مشاهده کردند که اين اختالف به دليل وج

) و توميناگا و همکاران ١٩٨٨توميناگا و ايزاکي (. است
هاي باز با مقاطع مختلف  توزيع سرعت در کانال) ١٩٨٩(

ها  دست آوردند. آنه اي و مرکب) را ب (مستطيلي، ذوزنقه
با دقت  ١به دليل استفاده از جريان سنج ليزري فيبر نوري

  ا بررسي کردند. هاي باز ر بااليي ساختار جريان در کانال
سازي عددي جريان در  قبلي براي شبيه يها يبررسدر 
εκهاي باز مرکب، بيشتر از دو مدل آشفتگي  کانال و  −

                                                
1- Fiber-optic Laser Doppler Anemometer (FLDA) 

 هاي پژوهشاستفاده شده است که در  ٢مدل تنش رياضي
)، کرا و ١٩٨٢)، نائوت و رودي (١٩٨٦کرشناپن والئو (

هاي آشفتگي دقت  مدل شود. اين ) ديده مي٢٠٠٤مرکلي (
کمي در محاسبه ساختار آشفتگي و توزيع سرعت در 

از مدل آشفتگي  پژوهشمقاطع مرکب داشتند. در اين 
هاي  سازي جريان در کانال براي شبيه ٣تنش رينولدز

  مرکب استفاده شده است.
  

  معادالت حاکم بر جريان
نت سهاي روباز معادالت  معادالت حاکم بر جريان در کانال

بعدي به صورت زير بيان  که در فضاي سه است ونانت
  شود. مي

  معادله پيوستگي:

)١(  ( ) ( ) ( ) 0=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

zyx wA
z

vA
y

uA
x  

  معادله مومنتوم:
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؛ zو  x ،y گر سرعت در جهات نمايان wو  u، vکه در آن 
FV  جزء حجمي سيال در هر سلول؛xA ،yA  وzA 

جزئي از مساحت سلول در جهات ذکر شده است که سيال 
 i ،ρلفه سرعت در جهت ؤم Uiدر آن جريان دارد؛ 

نشان دهنده  ifشتاب جاذبه؛  igفشار؛  Pچگالي؛ 
  .استمساحت وجه سلول  jAتنش رينولدز و 

  
  مسئله روش حل

در اين مقاله براي حل معادالت حاکم بر جريان در 
افزار  افزار فلوئنت که يک نرم هاي روباز مرکب از نرم کانال

قدرتمند در ديناميک سياالت محاسباتي است، استفاده 
محدود در حل معادالت  هاي شده است. از روش حجم

شود. براي توليد  افزار فلوئنت استفاده مي جريان در نرم
افزار فلوئنت، از پيش  شبکه و معرفي هندسه مسئله به نرم

 ٥ mm ها پردازنده گمبيت استفاده شده است. فاصله شبکه
در  ٥/٢  mmها و بستر کانال و در مناطق نزديک ديواره

سازي آشفتگي جريان از  نظر گرفته شده است. براي شبيه

                                                
2- Algebraic Stress Model  
3- Reynolds Stress Model 
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 براي مدل ١مدل تنش رينولدز و از روش حجم سيال
  کردن سطح آزاد استفاده شده است.

  
  مدل تنش رينولدز 

تواند براي انواع مسائل هيدروليکي  هيچ مدل آشفتگي نمي
 مسئلهکاربرد داشته و نتايج قابل قبولي ارائه دهد. براي هر 

تري داشته  ممکن است يک مدل آشفتگي نتايج مناسب
ترين و بهترين تقريب را  باشد. مدل تنش رينولدز کامل
). ٢٠٠٥ ،دهد (کانگ و چوي براي تالطم جريان نشان مي

)(لفه هاي تنش ؤاين مدل، م jiuu  ميبه طور مستقرا  −′′
دقت  يداراکند و  از معادالت ديفرانسيل محاسبه مي

افزار فلوئنت  . جزئيات اين مدل در راهنماي نرماستبااليي 
آورده شده ) ١٩٩٨( سي و همکاران بي و سي) ١٩٩٩(

  است.
  

  روش حجم سيال
شود  در تعيين سطح آزاد استفاده مي يمختلفهاي  روش

که نسبت به ديدگاه حاکم بر حل ميدان جريان متفاوت 
سلول يک . در روش حجم سيال براي هر جزء حجم است

مقدار جزء  تيدر نهاشود که  معادله ديفرانسيلي حل مي
. در ميدان شود مي مشخصحجم سلول در هر سلول 

جريان با شبکه ثابت، تعيين سطح آزاد بر اساس ديدگاه 
  شود.  اولري نسبت به جريان مشخص مي

بندي معادالت بر اساس مدل حجم سيال بر مبناي  فرمول
چند فاز سيال که در کنار هم اين حقيقت است که دو يا 

شوند. هدف از اين مدل پيدا  هستند با يکديگر مخلوط نمي
کردن فصل مشترک بين فازها در نقاط مختلف دامنه 

هاي چند فازه  چه اساس اين مدل تئوري جريان. اگراست
ه ولي، مدل حجم سيال يک مدل چند فازه نيست. باست 

ک سري معادالت عنوان مثال در مورد دو فاز آب و هوا ي
شود در  مومنتم بين اين دو فاز به اشتراک گذاشته مي

و اين متغير  شود حل مي فرآيندحقيقت يک متغير وارد 
اضافه شده، همان جزء حجم سيال در هر يک از 

که جمع جزء فازهاي  يشکلبه  استهاي محاسباتي  سلول
سيال موجود در يک سلول برابر مقدار واحد است. در مورد 

عنوان ه توان ب فاز آب و هوا جزء حجم آب يا هوا را ميدو 
جزء حجم آب  wαگرفت. اگر  نظر  درمتغير اضافه شده 

  باشد آنگاه جزء حجم هوا برابر است با: 
                                                
1- Volume of Fluid 

)٣(    
ها بين  هاي موجود و خصوصيات آن ، ميدان متغيرنيهمچن
شود و مادامي که جزء حجم آن  هاي موجود تقسيم مي فاز

شود با يک مقدار متوسط  مشخصفاز در نقاط مختلف 
هاي مسئله و  حجمي قابل توصيف است. بنابراين متغير

هاي محاسباتي، هم  کدام از سلولها در هر  خصوصيات آن
تواند نماينده  ها باشد و هم مي تواند نماينده يکي از فاز مي

مخلوطي از فازها باشد که اين موضوع به مقادير جزء حجم 
شود. به بيان ديگر و در حالت کلي، اگر  ها مربوط مي فاز

 qαامين فاز موجود در سلول محاسباتي  qجزء حجم 
  نشان داده شود سه حالت زير قابل بيان است.

١- 0=qα  بدونمتناظر با حالتي است که آن سلول 
q.امين سيال است  
٢- 1=qα  متناظر با حالتي است که سلول محاسباتي از
q .امين سيال پر است  
٣- 10 << qα  متناظر با حالتي است که سلول

ال با يک امين سي qمحاسباتي داراي سطح اشتراک بين 
  ).٢٠٠٢ ،چن و همکارانيا چند سيال ديگر است (

در تعيين سطح آزاد به روش حجم سيال از يک تابع 
شود که جزء حجم سيال  استفاده مي qαمتغيير به نام 

شکل اين تابع ديفرانسيلي را  )٣(شود. معادله  ناميده مي
  دهد. نشان مي
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باشد مقدار  در سلولي که پر از سيال مي )٣(در حل معادله 
qα  باشد ولي در سلول خالي از سيال اين  مي ١برابر

 ١و  ٠است. در سلول سطحي اين مقدار بين  ٠مقدار برابر 
  ).٢٠٠٢ ،چن و همکارانباشد ( مي
  

  ها مواد و روش
هاي  با داده يبررسسازي عددي انجام شده در اين  شبيه

) مقايسه شده است. از ١٩٩١آزمايشگاهي توميناگا و نزو (
 قيبه طور دقآنجا که مشخصات مدل عددي مورد استفاده 

، الزم است تا در مورد استهاي آزمايشگاهي  مانند نمونه
آزمايشگاهي قدري توضيح داده شود. فلوم هاي  مدل

متر و مقطع  ٥/١٢آزمايشگاهي مورد استفاده با طول 
متر، که اين مقطع به صورت مرکب  ٤/٠ ×٤/٠عرضي 

ها عمق آب در  داراي يک پهنه سيالبي است. در آزمايش

wa αα −= 1
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 ٠٢/٠متر و عمق آب در پهنه سيالبي از  ٠٨/٠کانال اصلي 
متر  ٢/٠) bکرد. عرض کانال اصلي ( متر تغيير مي ٠٦/٠تا 

گيري پارامترهاي  متر است. اندازه ٤/٠) Bو عرض مجموع (
 ٥/٧سنج ليزري فيبر نوري در فاصله  جريان باآشفتگي 

به متر از باالدست کانال انجام شده تا جريان يکنواخت و 
توسعه يافته باشد. مقطع عرضي بررسي شده در  طور کامل

  سازي عددي نيز در همين محل در نظر گرفته شد.  شبيه
نمايي از مقطع عرضي کانال مورد استفاده را نشان  ١شکل 
به ترتيب عمق جريان کانال  hو  Hدهد که در آن  مي

. در اين شکل جهات محورهاي استاصلي و دشت سيالبي 
 xمختصات استفاده شده نيز نشان داده شده است که 

در جهت عرض  zارتفاع کانال و  yجهت طولي کانال، 

هاي اين محورها به ترتيب  ، سرعت ها در جهتاستکانال 
u ،v  وw  يبررساست. با توجه به شرايط ذکر شده در اين 
ثير عمق آب دشت سيالبي بر ساختار جريان در کانال أت

شرايط آزمايش براي  ١مرکب بررسي شده است. جدول 
  دهد. را نشان مي R1و   S1،S2 ،S3 آزمايش چهار نمونه

  

  
  نمايي از مقطع عرضي کانال مرکب -١شکل 

  
  )١٩٩١توميناگا و نزو، سازي عددي ( د استفاده براي شبيههاي مور آزمايش شده در مدلهاي  مشخصات نمونه -١جدول 

هاي  نمونه
 آزمايش

عمق آب در 
 کانال اصلي
H (mm) 

عمق آب در 
  دشت سيالبي

h (mm) 

سرعت 
  ماکزيمم
maxu   (m/s) 

ارتفاع زبري بستر 
  پهنه سيالبي

sk  (mm) 

 ميانگينسرعت 
 جريان

mu (m/s) 

 عدد رينولدز
)/4( νRuR me =

)10( 4× 

عدد فرود 
)/( ghuF mr =  

S1  ٤١٥/٠  ٧٢/٦  ٣٦٨/٠  - ٤٠٩/٠  ٣/٦٠  ٣/٨٠ 

S2  ٣٩٣/٠  ٤٥/٥  ٣٤٩/٠  - ٣٨٩/٠  ٠/٤٠  ٠/٨٠  
S3  ٤٠٢/٠  ٥٦/٤  ٢٨٨/٠  - ٣٥٨/٠  ٥/٢٠  ٥/٨٠  
R1  ٣١٢/٠  ٩٧/٣  ٢٧٧/٠  ٢  ٣٥٢/٠  ٠/٤٠  ٠/٨٠  

  

ثير زيادي بر أهاي روباز ت هاي ثانويه در کانال جريان
آشفتگي جريان دارد. در مقطع مرکب به دليل وجود پهنه 

شود. در شکل  هاي ثانويه بيشتر مي سيالبي اهميت جريان
در دو حالت  S2بردارهاي جريان ثانويه براي نمونه  ٢

سازي عددي نشان داده شده است.  آزمايشگاهي و شبيه
هاي  کردن جريان مدل نيز در عددي هاي سازي شبيه بيشتر

هستند و توانايي مدل کردن اين  روبروثانويه با مشکل 
 ٢شکل ). در ٢٠٠٥ ،(کانگ و چوي ها را ندارند جريان

 توافق خوبي بين مدل آزمايشگاهي و مدل عددي در ديده
  شود.  مي

در محل اتصال دشت  جريان چرخشيدر اين شکل دو 
 جريان چرخشيشود که  کانال اصلي ديده مي و ١سيالبي

و  ٢دشت سيالبي جريان چرخشيروي دشت سيالبي، 
کانال  جريان چرخشيروي کانال اصلي،  جريان چرخشي

به سطح  جريان چرخشيشوند. هر دو  ناميده مي ٣اصلي

                                                
1- Bank 
2- Floodplain vortex 
3- Main-channel vortex 

3/5.1رسند و منطقه  آزاد مي << Hz  را پوشش
/5.1دهند. در فاصله  مي <Hz يک جريان ثانويه از ،

ديواره به سمت مرکز کانال اصلي در نزديکي سطح آزاد 
گويند.  سطح آزاد مي جريان چرخشيمشخص که آن را 

به دليل ناهمساني آشفتگي ايجاد  جريان چرخشياين 
 استوجود سطح آزاد و ديواره کناري  لشيدلشود که  مي

در کانال مستطيلي نيز ) ١٩٨٨( که توسط نزو و رودي
 جريان چرخشيسطح آزاد و  جريان چرخشيمشاهده شد. 

)/5.1(کانال اصلي در منطقه مرکزي کانال =Hz  به هم
/8.0رسند. در منطقه  مي <Hz ه نيز يک جريان ثانوي

مشهور است. در  ٤کف جريان چرخشيکه به  وجود دارد
نزديکي ديواره دشت سيالبي نيز يک جريان ثانويه تشکيل 

زماني که عمق دشت  جريان چرخشيشود که اين  مي
  سيالبي زياد باشد بيشتر مشهود است.

  

                                                
4- Bottom vortex 
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   و )١٩٩١توميناگا و نزو، ( هاي آزمايشگاهي الف) داده :(h/H=0.5)هاي ثانويه در مقاطع مرکب براي حالت  بردارهاي جريان -٢شکل 

  سازي عددي ب) شبيه
  

  نتايج و بحث
در جهت  u سرعت همهاي  منحني ٥تا  ٣هاي  در شکل
و  S1 ،S2ه (را براي سه نمون umax بابعد شده  جريان بي

S3( سازي عددي نشان داده  در حالت آزمايشگاهي و شبيه
عمق  باشده است. در اين نمودارها عرض و عمق کانال، 

هاي  اند. منحني بعد شده بي (H)آب در کانال اصلي 
در بيشتر موارد مدل عددي  بابيني شده  پيش سرعت هم

گيري شده توسط  هاي اندازه هماهنگي خوبي با داده
دهد. حالت تحدب  ) نشان مي١٩٩١توميناگا و نزو (

باشد که به  ها، جالب توجه مي ها در اين شکل منحني
ها است که اين حاالت تحدب، در محل  سمت محل تقاطع

تقاطع سطح آزاد و ديواره سمت چپ کانال اصلي، محل 
واره سمت چپ و بستر، ديواره سمت راست کانال تقاطع دي

اصلي و بستر، محل تقاطع کانال اصلي و دشت سيالبي و 
 جريان چرخشيديواره دشت سيالبي به ترتيب به دليل 

کانال  جريان چرخشيکف،  جريان چرخشيسطح آزاد، 
کانال اصلي و دشت  جريان چرخشيکنش  اصلي، برهم

 ي است. در اثر ايندشت سيالب جريان چرخشيسيالبي و 
وري سرعت (قرار گرفتن  هاي ثانويه، پديده غوطه جريان

تر از سطح آزاد) در  کمي پايين بيشينهمحل سرعت 
 ٣هاي  شود. که با مقايسه شکل هاي مرکب ايجاد مي کانال

عمق آب روي دشت  هرچهشود که  مشاهده مي ٥تا 
از سطح آزاد  بيشينهسيالبي کاهش يابد، محل سرعت 

از محل  بيشينهدورتر مي شود و همچنين محل سرعت 
  گيرد. تقاطع کانال اصلي و دشت سيالبي فاصله مي

  

  
)/(نه يشيبا سرعت ببعد شده  در جهت جريان بي سرعت همهاي  منحني -٣شکل  maxuu  براي حالت(h/H=0.75):   

  ب) مدل عددي و )١٩٩١ ،توميناگا و نزوالف) مدل آزمايشگاهي (
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)/(نه يشيبا سرعت ببعد شده  سرعت در جهت جريان بي هاي هم منحني -٤شكل  maxuu  براي حالت(h/H=0.5):  

  ب) مدل عددي و )١٩٩١ ،الف) مدل آزمايشگاهي ( توميناگا و نزو

  
)/( نهيشيبسرعت  بابعد شده  سرعت در جهت جريان بي هاي هم منحني -٥شکل  maxuu  براي حالت(h/H=0.25) :  

  ب) مدل عددي و )١٩٩١زمايشگاهي (توميناگا و نزو، الف) مدل آ
  

براي بررسي تأثير زبري بر توزيع سرعت در مقاطع مرکب 
ابتدا دو حالت پهنه سيالبي صاف و ديگري با ارتفاع زبري 

متر مقايسه شد، خصوصيات دو مقطع مذکور در  ميلي ٢
هاي  منحني ٦). در شکل R1و  S2( آمده است ١جدول 

براي  umaxبعد شده با  ) بيuسرعت در جهت جريان ( هم
سازي عددي  در حالت آزمايشگاهي و شبيه )R1نمونه (

نشان داده شده است. همخواني مناسبي بين نتايج 

شود.  هاي آزمايشگاهي ديده مي سازي عددي و داده شبيه
 بيشينهوري سرعت (قرار گرفتن محل سرعت  پديده غوطه
تر از سطح آزاد) در اين شکل نيز به خوبي  کمي پايين

 ,z/H=1.375)در  بيشينهمشخص است و سرعت 

y/H=0.8) هاي  افتد. در مقايسه مدل اتفاق ميS2  وR1  با
هاي  ، منحنيR1توجه به زبر بودن بستر پهنه سيالبي 

  اند.  سرعت در پهنه سيالبي دچار تغييراتي شده هم
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توان به خوبي  با توجه به اينکه با يک نمونه زبر شده نمي
با توجه  اثرات زبري پهنه سيالبي را بررسي کرد، در ادامه

هاي  سازي عددي و داده به همخواني مناسب شبيه
سازي  آزمايشگاهي، ارتفاعات زبري بيشتري در شبيه

عددي به کار گرفته شد. مقطع عرضي مورد استفاده همان 
مقطع قبل و تفاوت فقط در ارتفاع زبري بستر پهنه 

  سيالبي است.
سرعت را براي چهار ارتفاع زبري  هاي هم منحني ٧شکل 

دهد.  نشان مي )ks=0.5 ,1 ,4 ,20 mm(ستر پهنه سيالبي ب
سرعت در دشت سيالبي در اثر زبري بستر  هاي هم منحني

کنند هرچه که ارتفاع زبري بستر پهنه سيالبي  تغيير مي
يابد سرعت در منطقه پهنه سيالبي کاهش  افزايش مي

سرعت به سمت مقطع اصلي  هاي هم يابد و منحني مي
 ٨٥/٠و  ٨/٠سرعت  (تمايل دو منحني هم شوند متمايل مي

به سمت مقطع اصلي). همچنين با افزايش زبري بستر 
سرعت مقطع اصلي بجز  هاي هم پهنه سيالبي در منحني

در منطقه نزديک پهنه سيالبي تغييرات محسوسي ديده 
 S2مانند دو مدل  بيشينهشود. همچنين محل سرعت  نمي

  ثابت است. ٦و  ٤هاي  در شکل R1و 
پروفيل عمودي سرعت در محل تقاطع مقطع  ٨شکل 

هاي مختلف  را براي زبري )z/H=2.5(اصلي و پهنه سيالبي 
دهد. در اين شکل اثرات زبري  بستر پهنه سيالبي نشان مي

ارتفاع زبري  هرچهدر اين منطقه به خوبي مشخص است. 

هاي سرعت به سمت  يابد پروفيل پهنه سيالبي افزايش مي
شوند که نشان دهنده روند کاهشي  ايل ميمتم y/Hمحور 

سرعت در اين منطقه در اثر افزايش زبري است. همچنين 
ها در  کاهش سرعت در نزديکي سطح آزاد در همه پروفيل

  قابل توجه است. ٨شکل 
 بيشينهپروفيل عمودي سرعت در محل سرعت  ٩شکل 

)z/H=1.375( هاي مختلف بستر پهنه  را براي زبري
ها  دهد. پروفيل عمودي براي همه زبري ميسيالبي نشان 

در اين محل به طور تقريبي يکسان است که نشان دهنده 
اين مطلب است که زبري پهنه سيالبي تأثير زيادي بر 

 پروفيل سرعت در اين منطقه ندارد.
 بيشينهپروفيل عرضي سرعت در محل سرعت  ١٠شکل 

(y/H=0.8) هاي مختلف پهنه سيالبي نشان  را براي زبري
 (z/H<2)در کانال اصلي  u/umaxدهد. پروفيل سرعت  مي

دهد که  ها مشابه است که نشان مي براي همه نمونه
ر توزيع سرعت در مقطع هاي مختلف پهنه سيالبي ب زبري

اصلي در اين منطقه اثر زيادي ندارد . تأثيرات زبري پهنه 
سيالبي بر توزيع سرعت در مقطع اصلي فقط در مناطق 
نزديک ديواره، محل تقاطع مقطع اصلي و پهنه سيالبي 

(2<z/H<2.5)  است. در قسمت دشت سيالبي با افزايش
متمايل  z/Hهاي سرعت به سمت محور  زبري بستر پروفيل

شود. يعني با افزايش ارتفاع زبري بستر پهنه سيالبي،  مي
  يابد. سرعت در منطقه دشت سيالبي کاهش مي

  

  
)/(بعد شده با سرعت بيشينه  سرعت در جهت جريان بي هاي هم منحني -٦شکل  maxuu  متر پهنه سيالبي ميلي ٢براي ارتفاع زبري 

)ks=2mm(  ،توميناگا و نزو) ب) مدل عددي و )١٩٩١الف) مدل آزمايشگاهي   
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)/(بعد شده با سرعت بيشينه  سرعت در جهت جريان بي هاي هم منحني -٧شکل  maxuu براي ارتفاع زبري مختلف در پهنه سيالبي  

  

  
)/(پروفيل عمودي سرعت  -٨شکل  maxuu  در محل تقاطع

  پهنه سيالبي و مقطع اصلي
  

  
)/(پروفيل عمودي سرعت  -٩شکل  maxuu  در محل

  سرعت ماکزيمم
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 نهيشيبپروفيل عرضي سرعت در محل سرعت  -١٠شکل 

(y/H=0.8)  
  

  گيري نتيجه
ثير نسبت عمق آب دشت سيالبي به أت پژوهشدر اين 

عمق آب در کانال اصلي و زبري پهنه سيالبي بر توزيع 
در کانال روباز با مقطع  نهيشيبسرعت و محل سرعت 

. نتايج نشان داد با تغيير نسبت عمق آب شدمرکب بررسي 
دشت سيالبي به عمق آب در کانال اصلي، توزيع سرعت 

يش نسبت عمق آب در کانال دچار تغيير شده و با افزا
دشت سيالبي به عمق آب در کانال اصلي محل سرعت 

به سطح آزاد و همچنين به محل تقاطع کانال  نهيشيب
هاي  شود. منحني اصلي و دشت سيالبي نزديک مي

سرعت در دشت سيالبي در اثر زبري بستر پهنه  هم
ارتفاع زبري بستر پهنه  هرچهکنند  سيالبي تغيير مي
يابد سرعت در منطقه پهنه سيالبي  سيالبي افزايش مي

به سمت مقطع  سرعت همهاي  يابد و منحني کاهش مي
شوند، با افزايش زبري بستر پهنه سيالبي  اصلي متمايل مي

مقطع اصلي بجز در منطقه  سرعت همهاي  در منحني
شود و  نزديک پهنه سيالبي تغييرات محسوسي ديده نمي

ثير أو زبري پهنه سيالبي ت استثابت  نهيشيبمحل سرعت 
سرعت  نهيشيببر پروفيل عمودي سرعت در محل  ياديز

  ندارد.
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