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 متقاطع يها کانال در آب سطح تراز راتييتغ بر يهندس و هيدروليکي يپارامترها اثر يساز هيشب
  Fluent افزار نرم از استفاده با

  
  *١يگوهر ديسع

  
  

 چكيده

  
 محل در .امري معمول و طبيعي است فاضالب و آب يها شبکه و ياريآب يها کانال ،اه رودخانه در مختلف انيجر دو برخورد
 و )θ( تقاطع هيزاو يهندس عامل ريثأت مقاله نيا در شود. يم حاکمبعدي  سه انيجر و يافته افزايش جريان آشفتگي برخورد
 با آب حسط تراز راتييتغ بر ،)Frd( دست نييپا فرود عدد و دست نييپا به باالدست انيجر يدب نسبت يکيدروليه عوامل

 و يفرع کانال انيجر برخورد که دهد يم نشان ها يبررس .است شدهي بررس فلوئنتبعدي  سه هيدروديناميک مدل از استفاده
 ابد.ي يم شيافزا زين انيجر شتاب ،انيجر يدب نسبت مقدار کاهش با و شده ياختالط انيجر در شتاب جاديا سبب ياصل
 که دهد يم نشان جينتا دهد. يم کاهش را تقاطع محل در انيجر عمق مقدار ،دست نييپا در فرود عدد و تقاطع هيزاو شيافزا
 شيافزا با .دهد يم رخ درجه ۳۰ تقاطع هيزاو در مقدار نيکمتر و درجه ۹۰ تقاطع هيزاو در آب سطح راتييتغ مقدار نيشتريب

 يدب نسبت در و مقدار نيکمتر ۹۱۷/۰ يدب نسبت در آب سطح راتييتغ و افتهي کاهش آب سطح راتييتغ مقدار يدب نسبت
 نيتر نييپا در آب سطح تراز اختالف ۰۸۳/۰ يدب نسبت و درجه ۹۰ هيزاو ،۹/۰ فرود عدد در است. بوده مقدار نيشتريب ،۰۸۳/۰

   .رسد يم ياصل کانال باالدست در آب عمق درصد ۷۵ به نقطه نيباالتر و
  
  .فلوئنت يعدد مدل دست، نييپا فرود عدد ،يدب نسبت تقاطع، هيزاوتراز سطح آب،  :كليدي هاي واژه

  
افزار  هاي متقاطع با استفاده از نرم سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال شبيه. ۱۳۹۵. گوهري س ارجاع:
Fluent.  .۲۲- ۱۱: ۲۳مجله پژوهش آب  ايران. 
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 ...هاي  سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 و ياصل 
 نسبت ان،
 بستر وجود
 بار و معلق

 يپارامترها
 از نمونه 

 ييجدا خط
 همکاران

 يها انيجر
 يورود ان
 که داد نشان
 نسبت ،
 نسبت و

 همکاران
 رسوب و

 محل در
 کم اريبس
 و نوتيم
 يها انيجر

 ريثأت تحت
 انيقباد 
 الگوي بر

 يليمستط
 SSIIM 
 يگوهر 

 نشان درجه
 در انيجر
 اينکه به 
 و است مهم

 و هندسي

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 کانال دو ن
ان،يجر فرود 

وجود نيهمچن
معلق بارصورت 

پارامترها تواند يم 
 دو دهد. قرار

  است. شده

  
 )يغرب (بنگال
  )گوگل

خط راتييتغ
 و اينان .است
جر يرو 
انيجر دو و شاخه
نشان ها آن ج

،يورود ي
و يورود ان
 و تانگ دارد.
و انيجر ي
در شيفرسا 
بس يدب يها نسبت

م ابد.ي کاهش
جر در ياختالط

تحت ياختالط
 است. متقاطع
بر ابيپا آب
مستط روباز يها
 مدل داد نشان

 دارد. را 
درجه ۹۰ تقاطع

جر کيناميد ي
 توجه با .دهد

مهم متقاطع 
هندسي پارامترهاي

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

نيب هيزاو و 
 (عدد يکيدرول
همچن و )يفرع کانال

صورت  به رسوبات
 متحرک بستر

قرار ريثأت تحت
شده داده نشان 

(بنگال تيرانگ
گوگل تيسا از

تغ که دادند
است انيجر يدب

 يشگاهيآزما
شاخه چهار 
جينتا دادند. 
يها انيجر نسبت
انيجر فرود 
دارد. وجود 

يالگو يشگاه
 چاله مقدار

نسبت در و 
کاهش تواند يم 

اختالط هيالي 
اختالط هيال شکل

متقاطع انيجر 
آب سطح تراز
ها  کانال يتالق

نشان و دش 
 متقاطع ان
تقاطع در انيجر
يساز هيشب 
دهد يم انجام 
 هاي جريان 

پارامترهاي اثر 

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 بيش ،ابعاد
دروليه يپارامترها
کانال و ياصل
رسوبات و ها کانال

بستر وجود کرد.
تحت را يکيدرول

 ۱ شکل در 

رانگ و تسا يها
از ييهوا ريتصاو

دادند نشان و ده
دب نسبت ريث

آزماي بررس 
 با تقاطع ک
 انجام يخروج

نسبت نيب 
 عدد ،يخروج
 يخروج ي
شگاهيآزماي بررس
مقدار حداکثر که
 دهد يم رخ 
 انيجر ييجدا
ي بررس با )۲۰۱۳

شکل که دادند 
 يها وارهيد و
تراز راتييتغ 
تالق محل در هي

 يبررسبعدي 
انيجر سازي

جر يالگوي بررس
فلوئنت يعدد
 يخوب به را 

 در آب سطح
 گذشته ي

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

ابعاد کانال، مقطع
پارامترها و )ي
اصل کانال در ي

کانال در متحرک
کرد. اشاره بستر
دروليه و يهندس
 طعامتق اني

ها روخانه ب)  
تصاو (منبع: يع

دهکر يبررس
ثأت تحت اني

 کي )۲۰۱۱
کي در يربحران

خروج انيجر دو
 يخط رابطه
خروج يها اني
يها انيجر عمق

بررس با )۲۰۱۲
که دادند نشان
 ها کانال تقاطع
جدا هيناح ابعاد

۲۰۱۳( همکاران
 نشان متقاطع
و يطول شتاب

 ريتأث )۱۳۸۸
يثانو يها  اني

بعدي  سه مدل
سازي شبيه تي

بررس با )۱۳۹
عدد مدل که 

 ها کانال تقاطع
سطح تراز تغييرات

يها بررسي 

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

مقطع
يفرع
يدب

متحرک
بستر
هندس

يجر

  
    

عيطب يمجار 
  

بررس را
يجر

)۲۰۱۱
ربحرانيز
دو و

رابطه
يجر

عمق
)۲۰۱۲

نشان
تقاطع
ابعاد

همکاران
متقاطع
شتاب

)۱۳۸۸
يجر
مدل با

يقابل
)۱۳۹۱

 داد
تقاطع

تغييرات
 در

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 و (رودخانه)
 آب يها شبکه
 يالگو در 

 سبب عوامل
 از است. شده
 (شکل يهندس

  ران)ي(ا کارون
 در انيجر دو

 با متقاطع
 نسبت برآورد

 ارائه دست
 جرياني 

 هب براي را 
 معادالت زمان

 همکاران 
 يها  کانال 
 شده يري
 همراه بهبعدي 

 و يرامامورت
 يها کانال 
 يآشفتگ مدل
 جينتا و ي
 و نگيت 
 يالگو بر 

 يدب نسبت
 گوشه از 
 .شود يم منتقل

 با را معلق
 و کرد سه

 نيا سازي
 راتييتغ )
 درجه ۳۰ 

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال شبيه           

(رودخانه) عتيطب 
شبکه و ها (کانال
 ياديز يپارامترها
عوامل نيا و ند

شده متقاطع
هندس يپارامترها

کارون رودخانه
دو برخورد از نمونه

متقاطع جريان مطالعه
برآورد يبرا ي
دست نييپا و باالدست
ي بررس با )۱۹۹۸
 يا معادله درجه

زمان هم حل
 و وبر .اند
 در انيجر ي
يگ اندازه يها
بعدي  سه 
رامامورت است. بوده
 در تقاطعم
مدل کي از 
يبررس را ها کانال
 کردند. يواسنج

 يدب نسبت
نسبت به سکون
 يدب نسبت
منتقل راست

معلق باري دارا 
سهيمقا يشگاه

سازي شبيه در ي
)۲۰۱۰( همکاران
 هيزاو با متقاطع

                           

 در گريهمد
(کانال بشر ساز
پارامترها .شود

ندردا ريتأث ها
متقاطع يها کانال 
پارامترها به توان

رودخانه الف)               
نمونه دو -۱ شکل

مطالعه پيشگامان
يا معادله ،حرکت
باالدست يها

۱۹۹۸( همکاران
درجه ۶۰و ۴۵
حل با جريان عمق
اند کرده ارائه 

يالگو يشگاه
ها داده پرداختند.

 يها  سرعتصورت 
بوده انيجر 
م انيجري بررس
 استفاده و درجه
کانال تقاطع 
واسنج يشگاه
نسبت ريثأت يبررس

سکون نقطه مکان
نسبت شيافزا با
راست سمت به

 متقاطع ان
شگاهيآزما جينتا 

يخوب تيقابل
همکاران و تا
متقاطع يها کانال

                                             

همد با انيجر
ساز دست يمجار

شود يم مشاهده
ها کانال تقاطع

 در انيجر 
توان يم عوامل

           
               

شکل

پيشگامان از )۱۹۴۴
حرکت اندازه معادله
ها  کانال در 

همکاران و هسو
۴۵ ،۳۰ زواياي

عمق نسبت 
 حرکت اندازه
شگاهيآزما يبررس

پرداختند. درجه
صورت  به 
 عمق و سرعت
بررس با )۲۰۰۷
درجه ۹۰ ي
 در انيجر رفتار
شگاهيآزما ي

بررس با )۲۰۰۹
مکان که دادند 
با و بوده وابسته
به يفرع کانال

انيجر )۲۰۰۹
 و فلوئنت مدل
قابل مدل نيا 
تايليتر دارد. 
کانال در انيجر

١٢                                  

  مقدمه
جر دو برخورد
مجار نيهمچن

مشاهده فاضالب) 
تقاطع در انيجر
 شدن دهيچ

عوامل نيا جمله

          

۱۹۴۴( لور
معادله يبررس
 انيجر عمق
هسو است. کرده

زواياي در متقاطع
 آوردن دست
اندازه و يانرژ

بررس به )۲۰۰۱
درجه ۹۰ متقاطع
 ايشان توسط

سرعت نوسانات
۲۰۰۷( همکاران

يليمستط روباز
رفتاربعدي  سه
يها داده با 

۲۰۰۹( همکاران
 نشان انيجر
وابسته انيجر

کانال باالدست
۲۰۰۹( اکيساناي

مدل از استفاده
 که داد نشان
 ها انيجر نوع
جر ييجدا خط

١٢

مقدمه
برخورد
همچن

 و
جر
چيپ

جمله

لوريت
بررس
عمق
کرده

متقاطع
دست
انرژ

)۲۰۰۱
متقاطع
توسط

نوسانات
همکاران

روباز
سه
 را

همکاران
جر
جر

باالدست
سانايد

استفاده
نشان
نوع
خط



                               ١٣  

 همکاران،
 با يليمستط
 ارائه يدب
ي موارد در
صورت  به 

 متوسط 
 عمق .است

 در دست

 xi محور 
 در ثقل شتاب
 حالت در

 و بوده ترم
 تنش ان،
 جاديا سرعت

صورت  به 

                               

همکاران، و (وبر است
مستط کانال ک

دب يها نسبت
در انيجر عمق
 )m ۳/۰( 

 سرعت .شود
V( است بوده
دست نييپا عمق 

  
۲۰۰۱(  

Qu(m3/sec)

Qt (m3/sec)

Q*=Qu/(Qt+

 جهت در سرعت
شتاب gi ال،
۱،۲،۳j=(در که

  شود: يم ان

ترم دو شامل
ان،يجر متوسط

سرعت ينوسان
 و بوده معروف

                                                                            

است کرده فراهم
کي يرو يشگاه

نسبت و )۲ (شکل
عمق است. شده
 باالدست در

شود يم معرفي
m/s ۶۲۸/۰=V

 و =x ۵/۳ در
   است.

۲۰۰۱ همکاران،

/sec) 

/sec) 

+ Qu) 

سرعت مؤلفه
ال،يس يچگال 
۱،۲،۳( بوده تنش
انيب )۳( معادله

شامل يبرش تنش
متوسط مؤلفه از ي

نوسان يها مؤلفه
معروف نولدزير

   شود:

                                         

فراهم متقاطع
شگاهيآزما ي
(شکل درجه ۹۰
شده انجام ۱ 

در آب عمق
z*=z/H( معرفي

m/s( دست ن

در ياصل کانال
است. شده ف

همکاران، و (وبر درجه

 ۲۰۰۱( 
٠١٤/٠  
١٥٦/٠  
٠٨٣/٠  

مؤلفه ui ،باال معادالت
 ρ کل، فشار

تنش تانسور 
معادلهصورت  به

تنش آشفته، 
يناش يبرش 
مؤلفه از يناش 
ر يها تنش 
شود: يم داده نشان

                                                                 

متقاطع يها اني
يها داده ).۲۰۰۱

۹۰ تقاطع هي
 جدول در شده

عمق بر ميتقس
z*=z/H( شده بعد

نييپا در اني
کانال در باالدست

۱۲ x= فيتعر

درجه ۹۰ متقاطع 

 همکاران، و (وبر
  ٠١٤
  ١٥٦
  ٠٨٣
  دست نييپا

معادالت در 
۱،۲،۳i=(، P فشار
 τij و xi جهت
به آشفته اني

(  

 يها انيجر 
 تنش بر عالوه
 يگريد يبرش

 به که شود
نشان )۴( معادله

(  

١٣٩٥                        

يجر
۲۰۰۱

هيزاو
شده

تقس با
بعد بي
يجر

باالدست
۵/۱۲

 کانال در شده

(وبر يشگاهي
٠٤٢/٠  
١٢٧/٠  
٢٥٠/٠  

پاي دب کل به باالدست

 که
)۱،۲،۳

جهت
يجر

)۳(

 در
عالوه
برش
شود يم

معادله

)۴(

١٣٩٥زمستان / ٢٣

 به مقاله اين
 بري هيدروليک
  شد. خواهد

 يعدد مدل
 مرکز در 
 نيا است. 
 نهيزم در 

شده يريگ اندازه

يآزما يها داده
٠٧١/٠  
٠٩٩/٠  
٤١٧/٠  

باالدستي دب نسبت

 کيناميد 
 کي حرکت
 - ريناو معادالت
 معادالت 
 مومنتوم) 

  

  

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

اين در پس
هيدروليک وي هندس
خواهد پرداخته آب

مدل يها يخروج
 شده انجام 

 شده استفاده
 ها پژوهش 

اندازه سرعت مختلف

داده -١ جدول
٠٩٩/٠  
٠٧١/٠  
٥٨٣/٠  
نسبت*Q:  وي 

 نهيزم در 
حرکت بر حاکم
معادالت با آشفته،

 شوند. يم ان
 ي(بقا حرکت

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

پس هدبو توجه
هندسي پارامترها

آب سطح تراز

خروج از ناني
 يها شيآزما
استفاده وايآ دانشگاه

 انجام يبرا 

مختلف مقاطع - 

  ٠٩٩
  ٠٧١
  ٥٨٣
ي فرع کانالي دب

 يقو يافزارها
حاکم معادالت است.
آشفته، حالت در
انيب شده 
حرکت اندازه و

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

توجه مورد کمتر
پارامترها همزمان

تراز تغييرات و

  ها
ياطم و يسنج

آزما از حاصل
دانشگاه کيدرول

 را يمناسب 

- ۲ شکل

١٢٧/٠  
٠٤٢/٠  
٧٥٠/٠  

ي دب :Qt باالدست،

  معادالت و
افزارها نرم از 

است. يمحاسبات
در لزج ريناپذ

 يريگ متوسط
و جرم) ي(بقا

  :هستند
  :يوستگ

  مومنتوم:

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

کمتر هيدروليکي
همزمان ثيرأتي بررس
و جريان رفتار

ها روش و مواد
سنج صحتي برا
حاصل يها داده 

دروليه پژوهشي
 بستر ها داده

١٥٦/٠  
٠١٤/٠  
٩١٧/٠  

Q: باالدست، کانالي دب

و فلوئنت مدل
 يکي فلوئنت

محاسبات االتي
ناپذ تراکم الي

متوسط استوکس
(بقا يوستگ

هستند ريزصورت 
وستگيپ معادله

۱(  

مومنتوم: معادله

۲(  

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

هيدروليکي
بررس
رفتار

  
مواد
برا
 از

پژوهشي
داده

Qu

  
مدل

فلوئنت
يس
يس

استوکس
وستگيپ
صورت  به

معادله

)۱

معادله

)۲



 ...هاي  سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 يآشفتگ 
 دقت يآشفتگ
 تنش عي

 حجم روش
 معادالت 

 حجم روي
 از معادالت
 نيب ارتباط
 شده استفاده

 معادالت 
 فشار، و سرعت

 سازي گسسته
 هاي تنش
 سازي گسسته
 يبرا ن
 ٧اليس حجم

 درنظر دوفازي
 يبند  گره
 يمرز ط

 مدل در 
 وارهيد تابع

 ديبا آشفته
 نياول فاصله

 با جيتدر 
 از بعد ابد.

 کانالي 
 وي فرع کانال

 گره۱۴۵۱۱۱

 سازي شبيه
 ستون يک

 شد. اعمال

                                        
1- Reynolds Stress Models
2- Finite Volume
3- Second Order Upwind
4- Pressure
5- SIMPLE
6- First Order Upwind
7- VOF 
8- Gambit

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 مدل از پژوهش
آشفتگ مدل 
يتوز و هيثانو

روش از فلوئنت
 از که شود ي
روي اند شده منفصل
معادالت انفصال 
ارتباط يبرا ني

PISOاستفاده ٤
 حل در ي
سرعت ارتباط

گسسته روش 
تنش و آشفتگي

گسستهي برا استاندارد
نيهمچن است.

حجم روش
دوفازيصورت 

گره مناسب، 
طيشرا فيتعر
 است. شده
تابع از استفاده

آشفته هيناح 
فاصله منظور ن
 به و شده گرفته
ابد.ي يم شي
ي برا ها، گره تعداد
کانال متر ۵ 
۱۴۵۱۱۱ با اي شبکه

شبيهي برا ال
يکصورت  به 

اعمال مدل هاي

                                        
Reynolds Stress Models
Finite Volume 
Second Order Upwind
Pressure-implicit with splitting of 
SIMPLE 
First Order Upwind 

Gambit 

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

پژوهش نيا در
 نيا است. شده
ثانو يها انيجر

فلوئنت مدل 
يم استفاده معادالت

منفصل عددي
 نحوه شود.
يهمچن و بوده

PISO تميالگور 

يبهتر ييهمگرا
ارتباط براي ٥سيمپل
 عنوان به ٦

آشفتگي جنبشي انرژي
استاندارد روش
است. شده 
روش از آب سطح

صورت  به جريان
 هندسه دي
تعر و ارهايمع ت
شده استفاده ٨
استفاده ليدل به
 و لزج هي
نيبد شود. استفاده
گرفته نظر در
يافزا ها گره 
تعداد به نسبت
 وي اصل کانال
شبکه متر، ۰

  د.ش توليد

اليس حجم روش
 آب فاز شده،

هاي ورودي در 

                                                          
Reynolds Stress Models 

Second Order Upwind 
implicit with splitting of 

 

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

در که دارد 
شده استفاده 
جر يساز هي
 در دارد. بستر

معادالت حل
عددي فرم به که
شود. مي گيري انتگرال

بوده ٣دوم همرتب
 از سرعت و

همگرا ها روش
سيمپل الگوريتم

٦اول مرتبهآپويند 

انرژي افت مومنتوم،
روش از همچنين

 استفاده 
سطح راتيي
جريان ميدان و 
يتول يبرا شود.

تيرعا با شده
٨تيگمب پردازنده

به نولدزير 
يراليز هيناح

استفاده مناسب
در متر يليم ۲
 فاصله وارهي
نسبت مدل حساسيت
کانال متر ۲۰ طول
۳/۰ عمق و متر

توليد تقاطع زواياي

  
روش از اينکه
شده، استفاده فازي

 و ثابت عمق

                   

implicit with splitting of operators 

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 وجود يآشفتگ
 ١نولدزير تنش
يشب در يي
بستر در يبرش

حل يبرا ٢محدود
که يديفرانسيل

انتگرال كنترل
مرتب آپونيد روش
و فشار يها
روش نيا که است
الگوريتم از اند. داشته

آپويند  روش
مومنتوم، معادالت
همچنين و رينولدز
 فشار، معادله
ييتغ سازي شبيه

 شده استفاده
شود. مي گرفته
شده ديتول هندسه

پردازنده شيپ
 تنش يآشفتگ
ناح نيب ارتباط
مناسب يبند شبکه
۲ وارهيد از گره
يد از شده دور

حساسيت آناليز
طول با متقاطع
متر ۱ عرض

زواياي کليه براي

  يمرز طيشرا
اينکه به توجه
فازي دو جريان

عمق با ساکن 

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

آشفتگ
تنش
ييباال
برش

محدود
ديفرانسيل

كنترل
روش
ها ترم

است
داشته

روش از
معادالت
رينولدز
معادله
شبيه

استفاده
گرفته
هندسه

پ از
آشفتگ
ارتباط
شبکه
گره
دور

آناليز
متقاطع

عرض به
براي

  
شرا

توجه با
جريان

 آب

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 يآشفتگ لزجت
 اليس تي
 و است آن
 نقطه به ي

 جرم واحد

 يوستگيپ 
 به معادالت

 انيجر حالت
 يوستگيپ 

 چهار همچنين
 بعد سه در
 به اي و نولدز
 يها مدل 

 لزجت ترم
 يتئور دنن
 و نولدزير
 مورد نيا 
 طور به دشو
 نييتع يبرا

 از مومنتوم
 حاصل معادله

 يبرا حاصل
 جمع با شوند.

 انتقال معادله
 نيا يتانسور

  
 -فشار تانسور
 اتالف تانسور

به زمان حل 
 مسائل حل

 مدل چند

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال شبيه           

لزجت tν و
يخاص نوع از
آن يآشفتگ و
يا نقطه از و

واحد بر يآشفتگ
  شود:

 معادالت براساس
معادالت در نولدز
حالت در صورت

 معادله يک 
همچنين و )بعد
در سرعت و 
نولدزير يها

 از باال معادالت
ترم مزبور، يها

ننما( مختلف
ر يها تنش 
 در .شود ي

iuu′ شو حل
برا نديآ يم 
مومنتوم معادله j و
معادله سپس 

حاصل معادله 
شوند. يم ضرب
معادله آن از ي
تانسور شکل که

 و
ijΦ تانسور

تانسور ijεو 
به زمان حل  معادالت،

حل در ييباال 
چند فلوئنت يک

                           

و سرعت نوسانات
از يمولکول لزجت

و انيجر هاي
و گريد اليس
آشفتگ يجنبش ي
شود: يم اني

براساس آشفته
نولدزير يها تنش

صورت نيا در 
 شامل معادله

بعد سه در( 
 فشار شامل

ها تنش انيب
معادالت ستم

ها مدل در شود.
مختلف يها يتئور
 نيب ارتباط

يم برقرار سرعت
′ju ترم يبرا

 دست هب نولدز
و i مؤلفه دو

 و شده کم
′iuينوسان 

ضرب ′ju ي
يزمان يريگ متوسط
که دشو  يم حاصل
  .است ر

و ديتول تانسور
 يدگيپخش 
معادالت، يدگيچيپ ل
 اريبس دقت 
کيناميدرودي

                                             

نوسانات ′uباال
لزجت خالف

هاي ويژگي تابع
س به ياليس
يانرژ است. 

يب ريزصورت 

آشفته انيجر دان
تنش تا است از
.شوند مدل 

معادله چهار وجود
 مومنتوم معادله
شامل انيجر دان

بي برا شود.
ستميس بستن 

شود. يم استفاده
تئور از استفاده

ارتباط و شده ان
سرعت متوسط

برا يانتقال معادله
نولدزير يها تنش
دو هر يبرا 
کم استوکس 
 سرعت در 

ينوسان سرعت
متوسط و حاصل

jiuu حاصل ′′
ريزصورت  به 

تانسور ijP باال

D تانسور 
ليدل به مدل

 از يولنياز دارد 
يه مدل در 

١٤                                  

باال معادالت در
خالف بر که است

تابع بلکه ست
س از آن مقدار

 متفاوت گري
(k و ijδ صورت  به

۵(  

دانيم حلي برا
ازين نولدز،ير 

 يخاص روش
وجود بابعدي  سه
معادله سه 

دانيم مجهول
شود. يم مشخص
 بهتر، عبارت
استفاده يآشفتگ
استفاده با يا گردابه

انيب اختالط)
متوسط يها مؤلفه
معادله چه چنان
تنش ميمستق
 انتقال معادله
 -ريناو معادله

 i مؤلفه يبرا
سرعت در j مؤلفه

حاصل معادالت
 يبرا مطلوب
 انتقال معادله

۶(  

باال معادله در
ijD و کرنش
مدل نيا .هستند
نياز دارد  يبيشتر
 .دارد دهيچ

١٤

در
است

ستين
مقدار

گريد
k)

)۵

برا
 و

روش
سه
 و

مجهول
مشخص
عبارت
آشفتگ
گردابه

اختالط)
مؤلفه
چنان
مستق
معادله
معادله

برا
مؤلفه

معادالت
مطلوب
معادله

)۶

در
کرنش
هستند
بيشتر

چيپ



  ١٥                                                                                                    ١٣٩٥زمستان / ٢٣/ پياپي ۴/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 اوليه تراز باالي متر سانتي ۱۰( ميدان داخلي حجم بقيه
 ميدان، ورودي در شد. گرفته نظر در هوا از آب) سطح
 مدل شرايط با ورودي سرعت مرزي شرط آب فاز براي

 سرعت مشابه مرزي شرط نيز هوا فاز براي و آزمايشگاهي
 شده گرفته نظر در ثانيه) بر متر ۰۰۰۰۱/۰( کم بسيار
 فشار مرزي شرط از ميدان، خروجي مرز براي است.

 صلب ديواره مرزي شرط از کانال هاي جداره براي خروجي،
 در جريان سطح مرزي شرايط نهايت در و شيب بدون و

 ها، حالت کليه در شد. گرفته نظر در متقارن نيز کانال
 ۰۱/۰ زماني گام با غيرماندگار حالت در جريان تحليل
 برابر همگرايي معيار و شد استفاده ميدان حلي برا ثانيه

 مدلي اجرا زمان مدت است. شده تعريف ۱۰-۶ مقدار با
 که بوده GHz ۵/۲ يا هسته چهار گر پردازش با دقيقه ۱۰
 شده حاصلي همگراي معيار روز ۱۰ حدود گذشت از بعد

  است.
  
  

 مدل سنجي صحت
 بين اي مقايسه عددي مدل نتايج صحت از اطميناني برا

 )۲۰۰۱ همکاران، و (وبر آزمايشگاهي نتايج و مدل خروجي
 دري آزمايشگاه مدل شرايط اعمال با است. شده انجام
 سرعتي بردارها مقايسه نتايج، حصول وي رياض مدل

 وي آزمايشگاه نتايج بين آب سطح تراز تغييرات و جريان
 آب سطح تراز تغييرات ۳ شکل در است. شده انجامي عدد
 و دبي مختلف هاي نسبت براي اصلي کانال مرکزي خط در

 که طور همان است. شده داده نشان درجه ۹۰ تقاطع زاويه
 تواند يم خوبي به مدل شود يم ديده ها شکل اين در

 د.کن بيني پيش کانال مياني مقطع در را آب سطح تغييرات
 آب سطح تغييرات سازي شبيه در خطا حداکثر و متوسط

 درصد ۳ و درصد ۱ ترتيب به درجه ۹۰ تقاطع زاويه در
 در آب سطح افت مقدار بيشترين همچنين است. بوده

 دبي نسبت مقدار افزايش با و بوده کمتر دبي هاي نسبت
  است. کرده پيدا کاهش آب سطح نوسانات

      
 

      
           

  هاي مختلف دبي جريان و در خط مرکزي کانال اصلي تغييرات سطح آب در نسبت -۳شکل 
 

ي عدد عمق ريمقاد ،يعدد مدل دقت بهتر درکي برا
 تقاطع هيزاو دري اصل کانالي مرکز خط دري آزمايشگاه

 شکل به توجه با است. داده نشان ۴ شکل در درجه ۹۰

ي عدد مدل وي شگاهيآزما جينتا نيبي مناسبي همبستگ
 وي عدد مدل نيب اختالف حداکثر و شود يم دهيد

   است. بوده درصد ۳ي شگاهيآزما
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 ...هاي  سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

دست نقش مهمي در تغييرات عمق جريان در تقاطع 
ها دارد. با افزايش عدد فرود نسبت عمق جريان 
يافته است. در تمامي نمودارها با افزايش مقدار 
نسبت دبي تغييرات نسبت عمق کاهش يافته و در يک 
توان انتظار داشت که با افزايش 
مقدار نسبت دبي جريان نزديک به يک، نسبت عمق نيز 
کاهش يافته و به سمت عدد يک نزديک شود. در نسبت 

دست به  عمق باالدست به پايين
، ۰۵/۱معادل 

با افزايش نسبت دبي جريان تأثير جريان کانال فرعي بر 
درجه به دليل 
برخورد جريان در کانال فرعي با ساحل مقابل کانال اصلي 
و ترکيب آن با جريان کانال اصلي که از باالدست وارد 

دست  شود، جريان شتابي ايجاد شده و به سمت پايين
کند. همچنين به دليل سرعت باالي جريان در 
هاي بااليي، جريان سطحي پس از برخورد با ساحل 
کند و با 
کند. با کاهش 

شود و  زاويه تقاطع مقدار اختالط و آشفتگي جريان کم مي
دست حرکت 
کند. اتالف کمتر انرژي سبب کاهش نسبت عمق 
دست خواهد شد. همچنين افزايش عدد 
تواند شتاب جريان ترکيبي کانال اصلي و 
فرعي را تقويت کرده و جريان اختالطي با عمق کمتر و 

  

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

دست نقش مهمي در تغييرات عمق جريان در تقاطع 
ها دارد. با افزايش عدد فرود نسبت عمق جريان 
يافته است. در تمامي نمودارها با افزايش مقدار 
نسبت دبي تغييرات نسبت عمق کاهش يافته و در يک 
توان انتظار داشت که با افزايش 
مقدار نسبت دبي جريان نزديک به يک، نسبت عمق نيز 
کاهش يافته و به سمت عدد يک نزديک شود. در نسبت 

عمق باالدست به پايين
معادل  ۸/۰و 

با افزايش نسبت دبي جريان تأثير جريان کانال فرعي بر 
درجه به دليل  ۹۰کل جريان کم خواهد بود. در زاويه 

برخورد جريان در کانال فرعي با ساحل مقابل کانال اصلي 
و ترکيب آن با جريان کانال اصلي که از باالدست وارد 

شود، جريان شتابي ايجاد شده و به سمت پايين
کند. همچنين به دليل سرعت باالي جريان در 
هاي بااليي، جريان سطحي پس از برخورد با ساحل 

کند و با  مقابل در کانال اصلي به سمت کف حرکت مي
کند. با کاهش  حرکت چرخشي به سمت پايين حرکت مي

زاويه تقاطع مقدار اختالط و آشفتگي جريان کم مي
دست حرکت  کمتري به سمت پايين

کند. اتالف کمتر انرژي سبب کاهش نسبت عمق 
دست خواهد شد. همچنين افزايش عدد 
تواند شتاب جريان ترکيبي کانال اصلي و 
فرعي را تقويت کرده و جريان اختالطي با عمق کمتر و 

  د. دست حرکت کن

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

  
  درجه

دست نقش مهمي در تغييرات عمق جريان در تقاطع 
ها دارد. با افزايش عدد فرود نسبت عمق جريان 
يافته است. در تمامي نمودارها با افزايش مقدار 
نسبت دبي تغييرات نسبت عمق کاهش يافته و در يک 
توان انتظار داشت که با افزايش 
مقدار نسبت دبي جريان نزديک به يک، نسبت عمق نيز 
کاهش يافته و به سمت عدد يک نزديک شود. در نسبت 

عمق باالدست به پايين
و  ۶/۰، ۴/۰هاي فرود 

با افزايش نسبت دبي جريان تأثير جريان کانال فرعي بر 
کل جريان کم خواهد بود. در زاويه 

برخورد جريان در کانال فرعي با ساحل مقابل کانال اصلي 
و ترکيب آن با جريان کانال اصلي که از باالدست وارد 

شود، جريان شتابي ايجاد شده و به سمت پايين
کند. همچنين به دليل سرعت باالي جريان در 
هاي بااليي، جريان سطحي پس از برخورد با ساحل 

مقابل در کانال اصلي به سمت کف حرکت مي
حرکت چرخشي به سمت پايين حرکت مي

زاويه تقاطع مقدار اختالط و آشفتگي جريان کم مي
کمتري به سمت پايين

کند. اتالف کمتر انرژي سبب کاهش نسبت عمق 
دست خواهد شد. همچنين افزايش عدد 
تواند شتاب جريان ترکيبي کانال اصلي و 
فرعي را تقويت کرده و جريان اختالطي با عمق کمتر و 

دست حرکت کن سرعت بيشتري به سمت پايين

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

درجه ۹۰ هيزاو 

دست نقش مهمي در تغييرات عمق جريان در تقاطع 
ها دارد. با افزايش عدد فرود نسبت عمق جريان 
يافته است. در تمامي نمودارها با افزايش مقدار 
نسبت دبي تغييرات نسبت عمق کاهش يافته و در يک 

توان انتظار داشت که با افزايش  رسند. مي نقطه به هم مي
مقدار نسبت دبي جريان نزديک به يک، نسبت عمق نيز 
کاهش يافته و به سمت عدد يک نزديک شود. در نسبت 

عمق باالدست به پايين مقدار نسبت
هاي فرود  ترتيب براي عدد

  بوده است.
با افزايش نسبت دبي جريان تأثير جريان کانال فرعي بر 

کل جريان کم خواهد بود. در زاويه 
برخورد جريان در کانال فرعي با ساحل مقابل کانال اصلي 
و ترکيب آن با جريان کانال اصلي که از باالدست وارد 

شود، جريان شتابي ايجاد شده و به سمت پايين
کند. همچنين به دليل سرعت باالي جريان در 
هاي بااليي، جريان سطحي پس از برخورد با ساحل 

مقابل در کانال اصلي به سمت کف حرکت مي
حرکت چرخشي به سمت پايين حرکت مي

زاويه تقاطع مقدار اختالط و آشفتگي جريان کم مي
کمتري به سمت پايينجريان با اتالف انرژي 

کند. اتالف کمتر انرژي سبب کاهش نسبت عمق 
دست خواهد شد. همچنين افزايش عدد  باالدست به پايين
تواند شتاب جريان ترکيبي کانال اصلي و  فرود جريان مي

فرعي را تقويت کرده و جريان اختالطي با عمق کمتر و 
سرعت بيشتري به سمت پايين

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 دري آزمايشگاه

دست نقش مهمي در تغييرات عمق جريان در تقاطع  پايين
ها دارد. با افزايش عدد فرود نسبت عمق جريان  کانال

يافته است. در تمامي نمودارها با افزايش مقدار افزايش 
نسبت دبي تغييرات نسبت عمق کاهش يافته و در يک 

نقطه به هم مي
مقدار نسبت دبي جريان نزديک به يک، نسبت عمق نيز 
کاهش يافته و به سمت عدد يک نزديک شود. در نسبت 

مقدار نسبت ۹۱۷/۰دبي 
ترتيب براي عدد

بوده است. ۱۵/۱و  ۱/
با افزايش نسبت دبي جريان تأثير جريان کانال فرعي بر 

کل جريان کم خواهد بود. در زاويه 
برخورد جريان در کانال فرعي با ساحل مقابل کانال اصلي 
و ترکيب آن با جريان کانال اصلي که از باالدست وارد 

شود، جريان شتابي ايجاد شده و به سمت پايين
کند. همچنين به دليل سرعت باالي جريان در  يحرکت م

هاي بااليي، جريان سطحي پس از برخورد با ساحل  اليه
مقابل در کانال اصلي به سمت کف حرکت مي

حرکت چرخشي به سمت پايين حرکت مي
زاويه تقاطع مقدار اختالط و آشفتگي جريان کم مي

جريان با اتالف انرژي 
کند. اتالف کمتر انرژي سبب کاهش نسبت عمق 

باالدست به پايين
فرود جريان مي

فرعي را تقويت کرده و جريان اختالطي با عمق کمتر و 
سرعت بيشتري به سمت پايين

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

آزمايشگاه وي عدد 
  

پايين
کانال

افزايش 
نسبت دبي تغييرات نسبت عمق کاهش يافته و در يک 

نقطه به هم مي
مقدار نسبت دبي جريان نزديک به يک، نسبت عمق نيز 
کاهش يافته و به سمت عدد يک نزديک شود. در نسبت 

دبي 
ترتيب براي عدد

۰۸/
با افزايش نسبت دبي جريان تأثير جريان کانال فرعي بر 

کل جريان کم خواهد بود. در زاويه 
برخورد جريان در کانال فرعي با ساحل مقابل کانال اصلي 
و ترکيب آن با جريان کانال اصلي که از باالدست وارد 

شود، جريان شتابي ايجاد شده و به سمت پايين مي
حرکت م

اليه
مقابل در کانال اصلي به سمت کف حرکت مي

حرکت چرخشي به سمت پايين حرکت مي
زاويه تقاطع مقدار اختالط و آشفتگي جريان کم مي

جريان با اتالف انرژي 
کند. اتالف کمتر انرژي سبب کاهش نسبت عمق  مي

باالدست به پايين
فرود جريان مي

فرعي را تقويت کرده و جريان اختالطي با عمق کمتر و 
سرعت بيشتري به سمت پايين

  

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 مدل نتايج مقايسه

 نسبت فرود،
 تقاطع در 

 عمق نسبت
 و يعدد 

 داده نشان
 با عمق نسبت

 عمق ،باال 
 درجه ۶۰ 

 يافته افزايش
 پيدا کاهش

 کمترين عبارتي
 هب درجه ۶۰
 داده رخ ۰

 عمق نسبت
 رفتار شود.
 حدودي تا

 دبي نسبت
 است. بوده

 ،۳۰ قاطع
، ۰۰۹/۰، 

 و آزمايشگاهي
 مقادير خوبي

همچنين مقادير عددي تغييرات نسبت عمق جريان با 
نشان  ۶نسبت دبي در زواياي مختلف از تقاطع در شکل 

ها عدد فرود 

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال شبيه           

مقايسه -۴ شکل

فرود، عدد يپارامترها
 انيجر رفتار
نسبت بر يدب نسبت
 ريمقاد سه
نشان )۱۹۹۸ ،همکاران

نسبت تغييرات
 دبي يها نسبت
 و ۴۵ ،۳۰ تقاطع

افزايش نيز عمق
کاهش دوباره حداکثر
عبارتي به يا 
۶۰ و ۴۵ ،۳۰
۳۶/۰ و ۴۶/۰

نسبت بيشترين
شود. يم مشاهده

تا درجه ۹۰ زاويه
نسبت افزايش 
بوده کاهش جهت
قاطعتي زوايا در 

،۰۱۸/۰ برابر
آزمايشگاهي نتايج 

خوبي به عددي
  است.

همچنين مقادير عددي تغييرات نسبت عمق جريان با 
نسبت دبي در زواياي مختلف از تقاطع در شکل 

ها عدد فرود  داده شده است. با توجه به اين نمودار

                           

شکل

پارامترها که
رفتار بر يمهم 
نسبت ريثأت ۵
سهيمقا با دست

همکاران و هسو
تغييرات ها شکل ن
نسبت در و 

تقاطع زواياي
عمق نسبت دبي،
حداکثر مقدار
 و عمق نسبت
۳۰ تقاطع زواياي
۴۶ ،۴۸/۰ دبي
بيشترين ،درجه ۹۰
مشاهده دبي نسبت
زاويه در آب

 با و بوده 
جهت در آب
 )RMSE( خطا
برابر ترتيب هب 

 مقايسه است.
عددي مدل که دهد
است. دهکر سازي

همچنين مقادير عددي تغييرات نسبت عمق جريان با 
نسبت دبي در زواياي مختلف از تقاطع در شکل 

داده شده است. با توجه به اين نمودار

                                             

  و بحث
که دهد يم نشان

 ريثأت تقاطع
۵ شکل در دارند.

دست نييپا 
هسو يها (داده

نيا به توجه 
 نبوده خطي

زواياي در کند. ي
دبي، نسبت مقدار

مقدار به رسيدن
نسبت حداکثر مقدار

زواياي در دست
دبي يها نسبت
۹۰ تقاطع زاويه

نسبت کمترين
آب سطح تغييرات
 ديگر زواياي
آب سطح تغييرات

خطا مربعات 
 درجه ۹۰
است. بوده ۰۰۲/۰

دهد يم نشان
سازي شبيه را

همچنين مقادير عددي تغييرات نسبت عمق جريان با 
نسبت دبي در زواياي مختلف از تقاطع در شکل 

داده شده است. با توجه به اين نمودار

١٦                                  

و بحث جينتا
نشان ها يبررس
تقاطع هيزاو و ي
دارند. ها کانال

 به باالدست
(داده يشگاهيآزما
 با است. شده

خطي دبي نسبت
يم پيدا کاهش

مقدار افزايش 
رسيدن از بعد 
مقدار کند. ي

دست نييپا عمق
نسبت در ترتيب
زاويه در است.
کمترين در جريان
تغييرات در جريان
زواياي از متفاوت
تغييرات جريان،

 ميانگين جذر
۹۰ و ۶۰ ،۴۵

۰۰۲ و ۰۱۳/۰
نشان عددي مدل

را آزمايشگاهي
همچنين مقادير عددي تغييرات نسبت عمق جريان با 

نسبت دبي در زواياي مختلف از تقاطع در شکل 
داده شده است. با توجه به اين نمودار

١٦

نتا
بررس

يدب
کانال

باالدست
آزما
شده

نسبت
کاهش

 با
 و
يم

عمق
ترتيب
است.
جريان
جريان
متفاوت
جريان،

جذر
۴۵

۰۱۳
مدل

آزمايشگاهي
همچنين مقادير عددي تغييرات نسبت عمق جريان با 

نسبت دبي در زواياي مختلف از تقاطع در شکل 
داده شده است. با توجه به اين نمودار

  



  ١٧                                                                                                    ١٣٩٥زمستان / ٢٣/ پياپي ۴/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

    
  

    
  يدب نسبت ريثأت تحت ينسب عمق راتييتغ)۱۹۹۸ همکاران، و هسو يها (داده يشگاهيآزما و يعدد سهيمقا -۵ شکل

  

     
  يعدد مدل در تقاطع مختلف يايزوا و يدب نسبت ريثأت تحت ينسب عمق راتييتغ -۶ شکل

  

 انيجر تارفر بر دست نييپا فرود عدد ريثأت بهتر درکي برا
 با يکل طور به است. شده داده نشان ۷ شکل متقاطع

 ينسب عمق مقدار دست نييپا در انيجر فرود عدد شيافزا
 بيشترين که دهد يم نشان جينتا .است کرده دايپ شيافزا

 کمترين و درجه ۹۰ تقاطع زاويه در نسبي عمق تغييرات
 فرود عدد شود. يم مشاهده درجه ۳۰ زاويه در تغييرات
 هب دارد نسبي عمق تغييرات در مهمي نقش جريان
 و ۰۸۳/۰ دبي نسبت درجه، ۹۰ تقاطع زاويه در که طوري

 به دست نييپا به باالدست عمق نسبت ۹/۰ فرود عدد
 جريان عمق کاهش يا و نسبي عمق افزايش رسد. يم ۷۶/۱
 موضعي سرعت افزايش با تواند يم تقاطع دست نييپا در

 بستر با مجاري در که باشد همراه بستر برشي تنش جريان
 با دهد. افزايش را موضعي شستگي آب تواند يم متحرک
 مستقل متغير عنوان به فرود عدد ثيرأت دبي نسبت افزايش
  اند. شده متمرکز سو يک به نمودارها و کرده پيدا کاهش
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  سازي تغييرات سطح آب در خط مرکزي کانال اصلي شبيه - ۷شکل 

  
بعدي تراز سطح آب در داخل کانال اصلي در  تغييرات سه

نشان داده شده است. به دليل آنکه  ۱۰و  ۹و  ۸هاي  شکل
تغييرات سطح در داخل کانال فرعي کم بوده است فقط 
تغييرات سطح آب در کانال اصلي آورده شده است. با 
برخورد دو جريان با يکديگر جريان ترکيبي شتاب پيدا 

دست حرکت  عت بيشتري به سمت پايينکرده و با سر
کند. هر چقدر مقدار زاويه تقاطع بيشتر باشد شعاع  مي

چرخش جريان کانال فرعي در داخل کانال اصلي پس از 
يابد. از سويي هر چقدر شعاع  برخورد با جريان کاهش مي

چرخش جريان کم باشد مقدار شتاب گريز از مرکز جريان 
کند. از سويي  ش پيدا ميزياد شده و سرعت جريان افزاي

جريان کانال فرعي با برخورد به ديواره مقابل به طرف 

تواند سرعت  کند و مي هاي پاييني حرکت مي اليه
هاي نزديک بستر تقويت کرده و  جريان را در اليه پايين

سبب افزايش مقدار کل سرعت طولي جريان شود. با 
انال کاهش مقدار نسبت جريان (افزايش مقدار دبي در ک

فرعي) مقدار زيادي از جريان با ديواره مقابل برخورد 
کند.  دست حرکت مي کند و با شتاب زيادي به پايين مي

صورت مانعي در  تواند به کاهش مقدار نسبت جريان مي
مقابل حرکت جريان باالدست کانال اصلي به سمت 

دست باشد و با ناحيه کم سرعت در باالدست تقاطع  پايين
ند. ايجاد اين ناحيه کم سرعت در باالدست محل را ايجاد ک
تواند سبب تجمع رسوبات و کاهش عرض مفيد  تقاطع مي

توان گفت که  عبور جريان در باالدست شود. بنابراين مي
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 عدد فرود

θ=90

θ=60

θ=45

θ=30

Q*=0.917 



                               ١٩  

ر تغييرات تراز 
مربوط به زاويه تقاطع 
درصد عمق 

درجه و  
ترين و  اختالف تراز سطح آب در پايين

ال درصد عمق آب در باالدست کان

                               

ر تغييرات تراز باالدست بوده است. همچنين کمترين مقدا
مربوط به زاويه تقاطع 

درصد عمق  ۴است که 
 ۹۰، زاويه ۰

اختالف تراز سطح آب در پايين
درصد عمق آب در باالدست کان

                                                                            

باالدست بوده است. همچنين کمترين مقدا
مربوط به زاويه تقاطع  ۴/۰دست 
است که  ۹۱۷/۰

۹/۰باالدست بوده است. در عدد فرود 
اختالف تراز سطح آب در پايين

درصد عمق آب در باالدست کان

  ۴/۰ فرود

                                         

باالدست بوده است. همچنين کمترين مقدا
دست  سطح آب در فرود پايين

۹۱۷درجه با نسبت دبي 
باالدست بوده است. در عدد فرود 

اختالف تراز سطح آب در پايين ۰۸۳/۰
درصد عمق آب در باالدست کان ۷۵باالترين نقطه به 

  

فرود عدد در ي

                                                                 

باالدست بوده است. همچنين کمترين مقدا
سطح آب در فرود پايين

درجه با نسبت دبي  
باالدست بوده است. در عدد فرود 

۰۸۳نسبت دبي 
باالترين نقطه به 

  رسد. اصلي مي

ياصل کانال داخل

١٣٩٥                        

باالدست بوده است. همچنين کمترين مقدا
سطح آب در فرود پايين

۳۰ 
باالدست بوده است. در عدد فرود 

نسبت دبي 
باالترين نقطه به 

اصلي مي
  

      
 

     
 

    
 

     
داخل در آب سطح

  
  

١٣٩٥زمستان / ٢٣

با کاهش زاويه اتصال کانال اصلي به کانال فرعي مقدار 
جريان شتاب کمتري گرفته و عمق جريان نيز کمتر تحت 
رد. بيشترين تغييرات عمق جريان درست 

ها نشان  دهد.  بررسي
بيشترين  
درجه با  ۹۰

درصد عمق 

سطح ترازبعدي 

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

با کاهش زاويه اتصال کانال اصلي به کانال فرعي مقدار 
جريان شتاب کمتري گرفته و عمق جريان نيز کمتر تحت 
رد. بيشترين تغييرات عمق جريان درست 

دهد.  بررسي
 ۴/۰دست 

۹۰تغييرات تراز سطح آب مربوط به زاويه تقاطع 
درصد عمق  ۲۰است که مقدار 

بعدي  سه راتيي

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

با کاهش زاويه اتصال کانال اصلي به کانال فرعي مقدار 
جريان شتاب کمتري گرفته و عمق جريان نيز کمتر تحت 
رد. بيشترين تغييرات عمق جريان درست 

دهد.  بررسي در محل برخورد دو جريان رخ مي
دست  دهد که در عدد فرود پايين

تغييرات تراز سطح آب مربوط به زاويه تقاطع 
است که مقدار 

ييتغ -۸ شکل

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

با کاهش زاويه اتصال کانال اصلي به کانال فرعي مقدار 
جريان شتاب کمتري گرفته و عمق جريان نيز کمتر تحت 

رد. بيشترين تغييرات عمق جريان درست گي
در محل برخورد دو جريان رخ مي
دهد که در عدد فرود پايين

تغييرات تراز سطح آب مربوط به زاويه تقاطع 
است که مقدار  ۰۸۳/۰نسبت دبي 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

با کاهش زاويه اتصال کانال اصلي به کانال فرعي مقدار 
جريان شتاب کمتري گرفته و عمق جريان نيز کمتر تحت 

گي تأثير قرار مي
در محل برخورد دو جريان رخ مي

دهد که در عدد فرود پايين مي
تغييرات تراز سطح آب مربوط به زاويه تقاطع 

نسبت دبي 

 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

با کاهش زاويه اتصال کانال اصلي به کانال فرعي مقدار 
جريان شتاب کمتري گرفته و عمق جريان نيز کمتر تحت 

تأثير قرار مي
در محل برخورد دو جريان رخ مي

مي
تغييرات تراز سطح آب مربوط به زاويه تقاطع 

نسبت دبي 

 

 

 

 



 ...هاي  سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

 

  

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانالسازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

  ۶/۰ فرود

   ۹/۰ فرود

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

فرود عدد در اصلي

فرود عدد در اصلي

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

اصلي کانال داخل

اصلي کانال داخل

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

     
 

       
 

       
  

      
داخل در آب سطح

  

     
 

     
داخل در آب سطح

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال

سطح ترازبعدي 

سطح ترازبعدي 

سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال شبيه           

بعدي  سه تغييرات

بعدي  سه تغييرات

                           

تغييرات - ۹ شکل

تغييرات -۱۰ شکل

                                             ٢٠                                  

 

٢٠

 

 

   

 

 



                               ٢١  

مقدار اختالف بين 
ترين نقطه تراز سطح آب و باالترين نقطه سطح آب 
خالصه شده است. حداکثر اختالف بين 
ترين تراز سطح آب در کانال اصلي و عدد 
يان باالدست است که اين 

معادل  ۰

  فرود عدد

 تقاطع زاويه

/٠Q*= 

 ٠ Q*=  

 با که دهد
 انيجر شتاب

 کانال در
 حرکت دست

 عامل سه
 مربوط آب
 در انيجر
 و ياصل ان

 سطح رات

                               

مقدار اختالف بين 
ترين نقطه تراز سطح آب و باالترين نقطه سطح آب 
خالصه شده است. حداکثر اختالف بين 
ترين تراز سطح آب در کانال اصلي و عدد 
يان باالدست است که اين 

۹/۰و در عدد 

عدد

زاويه ٣٠

٠٧/٠٠٨٣/

٠٤/٠٩١٧/ 

دهد يم نشان 
شتاب مقدار

در مقابل وارهي
دست نييپا سمت

سه از که گفت
آب سطح رات
جر فرود عدد

انيجر دو قاطع
راتييتغ در ي

                                                                            

مقدار اختالف بين  ۱۰تا  ۸
ترين نقطه تراز سطح آب و باالترين نقطه سطح آب 
خالصه شده است. حداکثر اختالف بين 
ترين تراز سطح آب در کانال اصلي و عدد 

يان باالدست است که اين عمق جر
و در عدد  ۴۶/۰به 

  

= Frd  

٤٥  

١١/٠  ٠٧ 

٠٥/٠  ٠٤ 

 جينتا رسد. ي
مقدار انيجر دو

يد به انيجر
سمت به يچرخش
گفت توان يم ها
راتييتغ روند 
عدد .است 

قاطع هيزاو مقدار
يبعد تياهم

                                         

۸هاي  با توجه به شکل
ترين نقطه تراز سطح آب و باالترين نقطه سطح آب 

خالصه شده است. حداکثر اختالف بين  
ترين تراز سطح آب در کانال اصلي و عدد  باالترين و پايين
عمق جر ۲۲/۰معادل 

به  ۶/۰مقدار در عدد فرود 
  عمق باالدست است.

  آب سطح 
٤/٠=

٩٠٦٠ 

/٠١٣/٠  

/٠٠٥/٠  

يم صفر به تقاطع
دو برخورد 
جر برخورد با 
چرخش انيجر
ها نمودار به ه
 در ريثأت ني
 انيجر ي

مقدار نيهمچن
اهم درجه در ب

                                                                 

با توجه به شکل
ترين نقطه تراز سطح آب و باالترين نقطه سطح آب  پايين

 ۲ در جدول
باالترين و پايين

معادل ۴/۰فرود 
مقدار در عدد فرود 

عمق باالدست است. ۰/

 تراز ترين نيي
 

 ٩٠ 

 ٢٢/  

 ٠٥/  

تقاطع هيزاو
 هيزاو شي
 و افتهي شي

جر جاديا و ي
هتوج با کند.

يشتريب شده 
يدب نسبت 
همچن و دست ن
بيترت به ي

١٣٩٥                        

 

  -۱۰ شکل ادامه
  

با توجه به شکل
پايين

در جدول
باالترين و پايين

فرود 
مقدار در عدد فرود 

۷۵/

  
ييپا و باالترين

Fr  

٤٥٣٠ 

١٩/٠١٤/٠  

٠٨/٠٠٧/٠  

زاو اثر
يافزا
يافزا
ياصل
کند. يم
 ادي
 به
نييپا

يفرع

١٣٩٥زمستان / ٢٣

ادامه

در باالدست محل تالقي دو جريان و در ساحل سمت 
اي  راست در کانال اصلي با برخورد دو جريان ناحيه

. شود يصورت افزايش عمق مشاهده م
هاي پايين نمايان شده و در زاويه 

رسد که  شود. به نظر مي
کاهش نسبت دبي (افزايش مقدار دبي در شاخه فرعي) 
دست به سمت 
ل کرده و سبب ايجاد اين ناحيه شده باشد. 

باالترين اختالف حداکثر
٦/٠= Frd

٤٥ ٦٠ 

٢٩/٠  ١٩ 

٠٩/٠  ٠٨ 

 و فرود عدد
 يها کانال 
 دهد يم نشان
 در انيجر 
 و يعدد 
 تواند يم ي

 را ها کانال
 هيزاو ريثأ
 ۹۱۷/۰ نسبت

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

در باالدست محل تالقي دو جريان و در ساحل سمت 
راست در کانال اصلي با برخورد دو جريان ناحيه

صورت افزايش عمق مشاهده م
هاي پايين نمايان شده و در زاويه 

شود. به نظر مي
کاهش نسبت دبي (افزايش مقدار دبي در شاخه فرعي) 

دست به سمت  مانند مانعي در مقابل عبور جريان باال
ل کرده و سبب ايجاد اين ناحيه شده باشد. 

حداکثر -۲ جدول

٩٠ 

٤٦/٠   

١٣/٠   

عدد ،تقاطع 
 تقاطع در سطح

نشان ها يبررس
 يالگو در ي
 مدل جينتا
يخوب به مدل
کانال تقاطع محل

أت يدب نسبت
نسبت در و افته

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

در باالدست محل تالقي دو جريان و در ساحل سمت 
راست در کانال اصلي با برخورد دو جريان ناحيه

صورت افزايش عمق مشاهده م
هاي پايين نمايان شده و در زاويه 

شود. به نظر مي درجه به خوبي ديده مي
کاهش نسبت دبي (افزايش مقدار دبي در شاخه فرعي) 

مانند مانعي در مقابل عبور جريان باال
ل کرده و سبب ايجاد اين ناحيه شده باشد. 

جدول
 

٣٠  

١٩/٠   

١٤/٠   

 هيزاو يپارامترها
سطح تراز رات

بررس جينتا .شد
يمهم نقش شده
نتا سهيمقا 

مدل که دهد
محل در آب

نسبت مقدار ش
افتهي کاهش 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

در باالدست محل تالقي دو جريان و در ساحل سمت 
راست در کانال اصلي با برخورد دو جريان ناحيه

صورت افزايش عمق مشاهده م اي به صورت نقطه
هاي پايين نمايان شده و در زاويه  اين ناحيه در نسبت دبي

درجه به خوبي ديده مي
کاهش نسبت دبي (افزايش مقدار دبي در شاخه فرعي) 

مانند مانعي در مقابل عبور جريان باال
ل کرده و سبب ايجاد اين ناحيه شده باشد. دست عم

٩/٠= Frd  

٦٠٤٥ 

/٠٣٦/٠  

/٠١٣/٠  

پارامترها اثر 
راتييتغ يرو
شد يبررس مورد
شده ذکر عامل
 دارند. ها

دهد يم ننشا 
آب سطح 
شيافزا با د.کن

کاهش عمق نسبت

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

 

در باالدست محل تالقي دو جريان و در ساحل سمت 
راست در کانال اصلي با برخورد دو جريان ناحيه

صورت نقطه
اين ناحيه در نسبت دبي

درجه به خوبي ديده مي ۴۵
کاهش نسبت دبي (افزايش مقدار دبي در شاخه فرعي) 

مانند مانعي در مقابل عبور جريان باال
دست عم پايين

٩

٦٠ ٩٠ 

٧٥/٠  ٤٦/  

٢١/٠  ١٤/  

يريگ جهي
 مقاله نيا در

رو يدب نسبت
مورد يليمستط

عامل سه هر که
ها کانال تقاطع
 يشگاهيآزما
 تراز راتيي
کن سازي شبيه
نسبت يرو تقاطع

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

در باالدست محل تالقي دو جريان و در ساحل سمت 
راست در کانال اصلي با برخورد دو جريان ناحيه

صورت نقطه به
اين ناحيه در نسبت دبي

۴۵
کاهش نسبت دبي (افزايش مقدار دبي در شاخه فرعي) 

مانند مانعي در مقابل عبور جريان باال
پايين

 

 

 

ينت
در

نسبت
مستط

که
تقاطع
آزما
ييتغ

شبيه
تقاطع



 ...هاي  سازي اثر پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر تغييرات تراز سطح آب در کانال شبيه                                                                  ٢٢

 نيهمچن و آب سطح تراز راتييتغ ليدل به هستند. آب
 نحوهي بررس متحرک يبسترها در بستر يها فرم جاديا
 رسد. يم نظر هب يضرور انيجر رفتار بر پارامترها نيا ريثأت

 به توان يم پارامترها نيا ريثأت نحوه از يآگاه با نيهمچن
 اقدام طعاتق يها محل يسامانده و حفاظت به يثرؤم طور
  کرد.

  
 منابع
 سطح تراز راتييتغ ريتأث يبررس .۱۳۸۸ ر. انيقباد .۱

 محل در هيثانو يها انيجر الگوي بر ابيپا آب
بعدي  سه مدل با يليمستط روباز يها کانال يتالق

CDF. عمران، يمهندس يمل کنگره نيچهارم 
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