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در ها  اختالف رقوم بستر کانالسرعت در اثر  يها ليان و پروفيجر يرات الگوييتغ يعدد يبررس
  يجانب يها ريآبگ

 
  ٢ين بنکداريحس و *١يميسهراب کر

 
  
  دهيچک

  
شتاب  ياز طرف کانال جانب يمکش يوريان دارد، به علت اعمال نيجر يکانال اصلال در يکه س يهنگام ،يجانب يها ريدر آبگ
 يه جداشدگيان، ناحي، به علت گسترش جريان به کانال جانبيشود. به هنگام ورود جر يم يوارد کانال جانبايجاد شده  يعرض
 ،انيشوند جر يها موجب م دهين پديرد. ايگ يواره مقابل شکل ميان در سمت ديو انقباض جر يواره کانال انشعابيک سمت ديدر 

در  بعدي سه صورت بهان ي، رفتار جرANSYS-CFX افزار نرمن مطالعه با استفاده از يداشته باشد. در ا يبعد سه کامالً يرفتار
ج يدرجه با نتا ۹۰ه اتصال يبا زاو ير جانبيآبگ يج مدل عددي، نتايسنج صحت يبراشده است.  يساز هيمحل انحراف شب

ه ج بياست. نتا شدهان مطالعه يجر يبر ساختار الگو يمتالق يها سپس اثر اختالف رقوم بستر کانال وسه يمقا يشگاهيآزما
ان از کف به سطح آب ي، موجب باالرفتن جرينسبت به بستر کانال فرع يش تراز بستر کانال اصليدهد افزا يدست آمده نشان م

ش در کف يفرسا آثاره و يان ثانويکاهش قدرت جر وشود  يم يدر کانال انشعابک کف ينزد يه جداشدگين رفتن ناحيو از ب
  .را باعث خواهد شد يکانال فرع

 
  .ANSYS-CFXافزار  درجه، نرم ۹۰اتصال  ي هي، زاويشتاب عرضاختالف رقوم بستر، : ي كليديها واژه

  
 .هاي جانبي ها در آبگير هاي سرعت در اثر اختالف رقوم بستر کانال پروفيل بررسي عددي تغييرات الگوي جريان و. ١٣٩٧. می س. و بنکداری حيکر ارجاع:

 .١٧-٩: ٢٩مجله پژوهش آب ايران. 
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  مقدمه 
اهداف  يبرا کيدروليه يدر مهندس يانحراف يها کانال

 يآور و جمع ين آب کشاورزيمأهمچون ت يگوناگون
ان در محل يجر يالگوند. شو ياستفاده م يفاضالب شهر
بعدي  سه کامالًان يده و رفتار جريچيار پيان بسيانحراف جر

ن يه بيب، زاويل اندازه، شکل، شياز قب ييها و پارامتر است
ان يد جريفرو نولدز وياعداد ر ،يو کانال انشعاب يکانال اصل

  ).۲۰۰۷، و همکاران يرامامورت( بر آن مؤثر هستند
جاد شتاب ي، به علت ايکانال فرع يورود ي در محدوده

ان دچار شتاب ي، جريان از طرف کانال فرعيدر جر يعرض
ده يکش يبه سمت کانال فرع يو از کانال اصلشده  يعرض

 يها ان از کنارهيجر يين امر باعث جدايکه ا شود يم
در  ،ن مقطعيشود. در هم ير ميآبگ ي کانال، در دهانه

جرم، سرعت در مقابل  يمقابل، بنابر رابطه بقا ي وارهيد
 و بارکدلابد (ي يش ميان، افزايجر يه جداشدگيناح

. به )١٩٨٧ ،کانتانيپوندار و کاستوري؛١٩٩٥ ،همکاران
ک يز از مرکز، يگر يروي، نيان به کانال فرعيعلت ورود جر

ه يواره مقابل ناحيبه سمت د يسطح يشعاعان يجر
ان به سمت بستر کانال يکند و جر يجاد ميا يجداشدگ
ه يثانو يها انيجاد جريله منجر به اأن مسيکند. ا يحرکت م

ابد ي يش ميه افزايدر ناحش و سرعت يشود و فرسا يم
 جاهنپ  يط). ۱۹۴۴لور، يت و ۱۹۶۸و همکاران، (الکشامانا 

 يشگاهي، آزمايليتحل يها سال گذشته با استفاده از روش
ها  در کانال يانشعاب يها انيجر يمحققان مختلف ،يو عدد
مشترک  ي نقطه .اند کردهرا مطالعه  يجانب يرهايو آبگ
دانش  از بهين کاربرد آنها ن است کهيا ،مطالعاتن يا ي همه
از به ينو واضح است كه  دارد انيجر کيدروليه از يقبل
 يها از مشخصه يکيدروليه يها فرض شيپ يکسري
 ،و همکاران ؛ بارکدل۱۹۸۷ ،هگر( ان دارديجر يکيدروليه

 يري؛ ن۱۹۹۹ ،و همکاران ؛ بارکدل۱۹۹۸ ،بارکدل ؛۱۹۹۸
  ).۲۰۰۲ ،ک و همکاراني؛ شابا۱۹۹۹ ،و همکاران
 يشگاهيو آزما يليتحل يا ) مطالعه۱۹۶۶نولدز (يالو و ر

و  ندانجام داد ير با عرض مساويو آبگ يکانال اصل يرو
د يها و عدد فرو ينسبت دب يبرا يا ه رابطهيموفق به ارا

) ١٩٩٣( و ادگارد يرينقبل و بعد از تقاطع شدند. 
ه در داخل يان ثانويان و قدرت جريمشخصات جر ي درباره

 يليم مستطيک کانال مستقيمتصل به  يکانال جانب
کف کانال را  يزبر آثارها  انجام دادند. آن ييها شيآزما
ان در مجاورت کانال يدان سرعت و خطوط جريم يرو

) ۱۹۹۶رپولوس (يو سات يرين. کردند يبررس يانشعاب
 صورت به يجانب يها ريان را در آبگيک جريدروليه

 بعدي سهج مدل يها نتا کردند. آن يساز هيشب بعدي سه
که  يدوبعد يها و مدل يشگاهيج آزمايخود را با نتا

سه کردند و نشان يمقا انجام داده بودند،گر ين ديمحقق
نسبت به مدل  يدقت باالتر بعدي سهج مدل يدادند نتا
ان آشفته در ي) جر۱۹۹۴را (يو اولو يسيدارد. ع دوبعدي
کردند.  يساز هيشب بعدي سه صورت بهرا  يانحراف يها کانال
به  يشده زمان يريگ نيانگير استوکس ميها معادالت ناو آن

 k-ε) با مدل RANS( يبعد نولدز را در حالت سهيروش ر
و  يرامامورتدند. کرحل  يا وارهياستاندارد با توابع د

 يها ان در کاناليجر بعدي سه) با مطالعه ۲۰۰۷همکاران (
 يه جداشدگيناح، يشگاهيج آزمايسه با نتايو مقا يانشعاب
که با  کردندان يو ب ير را بررسيل شده در کانال آبگيتشک
ش و به سمت ي، قدرت گردابه افزايريآبگيدبش نسبت يافزا
در ابد.ي ي، قدرت گردابه کاهش ميدست کانال انشعاب نييپا

متقاطع،  يها اکثر مطالعات انجام شده ارتفاع کف کانال
رون و همکاران ي. بااستکسان در نظر گرفته شده ي
دوکانال ر اختالف ارتفاع کف يتأث يکم صورت به)، ۱۹۹۶(

 يان تقاطع کانال باز را بررسي، بر جريو انشعاب ياصل
  کردند.

و  ياالت محاسباتيک سيناميمطالعه حاضر با استفاده از د
ر يثأت يعدد يبه برررس ANSYS-CFX افزار نرمبه کمک 

، بر ينسبت به کانال اصل يشعاباختالف کف بستر کانال ان
ه يسرعت و ابعاد ناح هاي پروفيلان، يجر يساختار الگو

 يکيزيپردازد. ابتدا مدل ف يم يجانب  يرهايدر آبگ يگرداب
نسبت  يبا اختالف کف بستر کانال فرع ير جانبيکانال آبگ

ر يسپس آبگ ،ساخته متر ۰۵/۰زان يبه م يبه کانال اصل
ک يدروليبا تراز همکف ساخته شده است. ه يگريد يجانب
سه يگر مقايکديساخته شده، با  يعدد يها ان در مدليجر
 يشگاهيج آزماينتا از CFXمدل  ياعتبارسنج يبرا .اند شده

ن ي) استفاده شده است. در ا۲۰۰۷و همکاران ( يرامامورت
ثابت فرض شده  يو هندسه کانال اصل يمطالعه نسبت دب

ان يجر يوجود آمده در الگوه ر بيياست و در ادامه تغ
وجود آمده در ه رات بييش و تغيه و شدت فرسايثانو
شده  يبررس يه گردابيسرعت و ابعاد ناح يها ليپروف

  است.
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و همکاران  يرامامورت يشگاهيآزمامشخصات مدل 
)۲۰۰۷(  

ساخته شده،  يدقت مدل عدد يبررس يبرا ن مطالعهيدر ا
) ۲۰۰۷و همکاران ( يرامامورت يشگاهيآزما جينتااز 

ک کانال يخود را در  يها شيها آزما آن استفاده شده است.
و  يان را به دو کانال اصليدرجه، که جر ۹۰با انحراف  يافق

در ). ۱کند، انجام دادند (شکل  يت ميهدا يفرع
و طول  متر ۱۹۸/۶ يطول کانال اصلهاي آنان  آزمايش

متر  ۶۱/۰ها برابر با  عرض کانال ،متر ۷۹۴/۲ يکانال انشعاب
 يکانال انشعاباستو بوده متر  ۳۰۵/۰ها برابر با  ارتفاع آنو 

داشته قرار  يکانال اصل ياز ورود يمتر ۷۹۴/۲ ي در فاصله
 .است

  

  
 )۲۰۰۷و همکاران ( يرامامورت يشگاهيپالن مدل آزما - ۱شکل 

  

 ٠٤٧/٠) برابر با Qu( يکانال اصل يدر ورود يورود يدب
 ۰۳۵/۰ ) برابر باQb( يو در کانال فرعه يمترمکعب بر ثان

 يبه دب يکانال فرع ينسبت دببوده و ه يثان مکعب برمتر
. در استبوده  ۸۳۸/۰برابر  (Qr=Qb/Qu) يکانال اصل

ها  ، تمام پارامتر)۲۰۰۷و همکاران ( يرامامورت يها شيآزما
در باال  يمتر و سرعت بحران =۶۱/۰b  توسط عرض کانال

ب يترت نيو بد اند بعد شده يب vc يدست کانال اصل
و  x*=x/b ،y*=y/bبعد ( يب صورت بهمختصات  يمحورها
z*=z/bبعد در مختصات  يب يها . سرعتاند شدهف ي) تعر

z,y,x ب با يبه ترتw*,v*,u* اند.   مشخص شده
توان در  يها را م  شده در کانال يريگ اندازه يها  تيموقع

 مشاهده کرد. ۲شکل 
 

 
 )۲۰۰۷و همکاران ( يرامامورت يشگاهيمدل آزما شده در يريگ اندازه يها تيموقع - ۲شکل 
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  يعددروش 
 ،رياخ يها ها در دهه وتريت کامپيش سرعت و ظرفيبا افزا

، ياالت محاسباتيک سيناميدر د يعدد يها کاربرد روش
 يها کدجمله ش است. از يبه افزارو يدر علوم مهندس

است که  ANSYS-CFX، ياالت محاسباتيک سيناميد
کند.  يحل معادالت از روش حجم محدود استفاده م يبرا

باال رخ  يها نولدزيها در عدد ر انيجردر عمل اغلب 
از آن است که در  يحاک ،يشگاهيج آزمايدهند، نتا يم

 ۳۰۰۰۰تا  ۱۵۰۰۰ن ينولدز بي، عدد ريانحراف يها کانال
 ،حيصح يعدد يها دن به جوابيرس يبرا نيبنابرا است؛

 ياصل ي . دو معادلهاست يک مدل آشفتگيف ياز به تعرين
معادالت  :عبارتند ازروباز  يها ال در کاناليحرکت س يبرا
- ريشده ناو يريگ ) و معادالت متوسط۱( يوستگيپ
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سرعت  juو  xسرعت در جهت محور iu معادالتن يدر ا
ال و يس ي تهيدانس ρفشارکل،  pاست،  yدر جهت محور 

ijδ ند. هستکرونکر  يدلتاjuiu  معرف تانسور تنش
)، )٢( در معادله. استنولدز ير )JuIuρ  يها تنش، ′′

ن يدر ا. )۲۰۱۱و همکاران،  يبنکدار(اند  ينولدزير
استفاده شده  k-ω يمدل آشفتگ، ازيعدد يساز هيشب

  است.
 يساز هيشب يبرا يدر مدل عدد يط مرزيف شرايتعر يبرا

، در )۲۰۰۷و همکاران ( يرامامورت يشگاهيمدل آزما
، از يو اصل يفرع يها کانال يو خروج يکانال اصل يورود

ها و بستر  وارهيد ياستفاده شده است. برا سرعت نرمال
سطح  يها، از صفحات صاف و بدون حرکت و برا کانال
متقارن، استفاده شده است.  يط مرزيکانال از شرا يباال
مشخص  يلريدگاه اويان، طبق ديف سطح آزاد جريتعر

بهره برده ان يف سطح آزاد جريتعر يبرا VOFشده و از 
 شده است.
ش يمناسب باعث افزا يبند ، شبکهيعدد يها در مدل

ن مطالعه در مدل يشود. در ا يمدل م يسرعت اجرا
نه، کانال يبه يبند شبکه ياجرا يشده، برا يساز هيشب
. طول شده استم يبه سه بخش جدا از هم تقس ياصل

قرار  يبخش اول آن که در قسمت باالدست کانال اصل
کانال  ي انهيمتر، طول بخش دوم آن که در م ۷۹۴/۲دارد، 
و طول بخش سوم آن  باشد يم متر ۶۱/۰قرار دارد  ياصل

 ۷۹۴/۲واقع شده  يکانال اصل ن دستييکه در قسمت پا
ها در باالدست و  . ابعاد سلولاست در نظر گرفته شده متر
در قسمت  متر و يسانت ۴×٢×٢ ين دست کانال اصلييپا
 يها سلولابعاد . اختيار شدمتر  يسانت ۲×٢×٢آن  يانيم

، ۳ د. شکلشمتر انتخاب  يسانت ۴×٢×٢ر يشبکه کانال آبگ
 ۹۰ر يرا در آبگ يدان محاسباتيم يبند شبکه يپالن و نما

 دهد. يدرجه نشان م

 

  
  ANSYS-CFXشده با استفاده از  يساز هيپالن و مقطع مدل شب يبند شبکه - ۳شکل 
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  يج مدل عددينتا يسنج صحت
، از یعدد ج مدليصحت نتا يبررس ين بخش برايدر ا
 )۲۰۰۷و همکاران ( يرامامورت يشگاهيج مدل آزماينتا

بعد  يب يطول يها سرعت ۴استفاده شده است. در شکل 
(v*) ،آمده از مدل  به دستCFX يشگاهيج آزمايبا نتا 
 ي کننده انيب يور افقن شکل، محياند. در ا سه شدهيمقا

 يو محور عمود يدر کانال فرع (*x) يعرض يها فاصله

ج مدل ين نتايب ي سهي. مقااست) *zان (يمعرف عمق جر
 (Qr=Qb/Qu) يدر نسبت دب يشگاهيو مدل آزما يعدد

و با توجه به مقاطع  انجام شده است ۸۳۸/۰برابر با 
 يسنج صحت جينتا ،يشگاهيآزما در مدل شده يريگ اندازه

 يدر کانال فرع - =*٦٢/١y- ,٠/١- ,٢٩/٠مقطع  سه در
 اند. شده يابيارز

 

 

 

 

  ييشگاهمدل آزماج يو نتا CFDج حاصل از مدل ينتا يسنج صحت - ٤شکل 
 
ساخته شده از دو شاخص  CFXدقت مدل  يبررس يبرا

ن ياستفاده شده است که ا MAPE و RMSE يآمار
  شوند: ير محاسبه ميز معادالتها از  شاخص
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iEXPV و 
iCV FD در مدل  ب معرف سرعتيبه ترت

 ساخته شده هستند. يو مدل عدد يشگاهيآزما

را در  يشگاهيو مدل آزما يج مدل عددينتا ۱جدول 
 يها شاخصبا استفاده از  (*y) مختلف يمقاطع عرض

 ين خطايانگيمسه ين مقايدهد. در ا ينشان م ،يآمار
توجه  با ؛دست آمده استه درصد ب ۵حدود  MAPE ينسب

در سه مقطع  MAPE ينسب ين خطايانگيم، ۱به جدول 
ب در حدود يبه ترت - =*٦٢/١y- ,٠/١- ,٢٩/٠ يعرض
دست آمده است. در جدول، مقدار ه % ب۹۵/۶% و %۲/۵، ۲

RMSE ٦٢/١- ,٠/١- ,٢٩/٠سه مقطع مقطع  يبرا y*=- 
دست  نييپا . دراست ۰۱/۰ و ۰۱۲/۰ و ۰۱۷/۰ب يبه ترت

 يها انيبه علت وجود جر - =*٦٢/١y- ,٠/١ يکانال فرع
 يدر راستا ير سرعت طولامقد انيجر ييو جدا يچرخش
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۰/۰در عمق  .است افتهيش يان افزايجر خالف جهت
=*z  ۲/۰تا=*z ان، يبه علت تراکم خطوط جر

هستند و شدت تراکم خطوط  vmaxمم يها ماکز سرعت
ن يبنابرا است.ان يشتر از سطح جريه بين ناحيان در ايجر

ج يو نتا CFXج مدل ين نتاي، مطابقت خوب ب۴در شکل 
 شود. يمشاهده م يشگاهيمدل آزما

  

  يآمار يها شاخص -۱جدول 

 y*= - ٢٩/٠  y*= - ٠/١  y*= - ٦٢/١  
RMSE ٠١٧/٠ ٠١٢/٠ ٠١/٠ 

MAPE (%) ٩٥/٦ ٢/٥ ٠/٢ 

 همکفريغ يجانب يها ريان درآبگيجر کيدروليه
 در يانحراف انيجر کيدروليه يبررس به بخش نيا در

دست آمده ه ب جينتا و شده پرداخته همکف ريغ يها کانال
 جاديا ديفوا و شوند يم سهيمقاهمکف  يها کانال با

 به يابي دست يبرا. دشو يم مطالعه کانال کف در يناهموار
 متر ۰۵/۰زان يبه م يسطح بستر کانال فرع هدف، نيا

آورده شده است (شکل ن يي، پايل اصلانسبت به بستر کان
 و رهمکفيغ يها درکانال ،يکيدروليه طيشرا. )۵

 .است يشگاهيمشابه مدل آزما همکف يها کانال

 

 
 همکفريغ روباز يها کانال يانحراف انيجر کيدروليه يبررس يبرا شده يطراح ي هندسه - ۵شکل 

 
 ،يجانب يرهايها در آبگ اختالف رقوم بستر کانالاثر 
  انيجر سرعت عيتوز بر

 يها کانال يبرا ،*v انيجر يطول يها سرعت ۶ شکل
 .دهد يم را نشان -= *۲/۰yمقطع  رهمکف دريغ وهمکف 

به علت  z*=۲/۰تا  z*=۰/۰در عمق با توجه به شکل 
هستند و  vmaxمم يها ماکز ان، سرعتيتراکم خطوط جر

شتر از سطح يه بين ناحيان در ايشدت تراکم خطوط جر
در سطح بستر کانال  يافتادگ نييوجود پاان است. يجر
 يها ، باعث کاهش سرعتينسبت به کانال اصل يفرع
تا  z*=۰/۰ يکف و در نواح يکيژه در نزديوه ، بيطول
۲/۰=*z ن از شدت يبنابر ؛شود يم يکانال فرع در

 راتييتغ ۷ ش در کف کانال کاسته خواهد شد. شکليفرسا
را نشان  يفرع کانال در پله جاديا اثر در يعرض سرعت

 پله وجود شد، مشاهده ۶ شکل در که گونه . هماندهد يم
 اما ،شود يم يطول يها سرعت کاهش سبب يفرع کانال در
 در رييتغ و شتريب اغتشاش ، پله باعث۷ شکل به توجه با

 گردد که يم انيجر انحراف محل در جداشونده يها  هيال
 تفاوت يعرض يها سرعت شود در يمن امر موجب يا

  د.ياين به وجود يچندان
  

ي جانب يها ريها در آبگ اثر اختالف رقوم بستر کانال
  هيثانوي ها انيجري الگو بر
) *w( يعمق و) *u( يعرض سرعتي ها بردار ۸ شکل در

همکف و  يها کانال ي، براانيمحل انحراف جرز بعد ا
 .اند رسم شده -= *۲/۰yي عرض همکف در مقطع ريغ

ن آوردن ييپا با ،شود يمشاهده م ٧ طور که در شکل همان
ان يجر شدت از ،ينسبت به کانال اصل يکف کانال فرع

 z*=۰/۰ ينواح و در کانال مقطع مرکز دري ه اصليثانو
تا  x*=۰/۳( سواحل در اما شود، يم کاسته z*=۲/۰تا 
۴/۳=*x(، جاديا کمتر باشدي گريد  هيهاي ثانو انيجر 
ه از بستر يثانو يها انيرهمکف، جريگردد. در کانال غ يم

۲/۰ ينواح يکانال فرع ي انهيرند و به ميگ يکانال فاصله م
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=*z  ۳/۰تا=*z ن امر باعث کاهش يشوند. ا يمنتقل م
ي ساحل داخل شود. در يش در کف کانال ميشدت فرسا

)۸/۲=*x  ۰/۳تا=*x(، کانال به نسبت گردابه شدت 
 آب سطح به تر بزرگي ها سرعت و ابدي يم شيافزاهمکف 

ان از يجر يده، باالروندگين پديل ايدل. شوند يم منتقل
است که ي کانال فرع يپله به طرف ساحل داخل يپا

 کند. يد ميشتر با قدرت اندک را توليه بيثانو يها انيجر

  

 
 -= *۲/۰y مقطع در يفرع درکانالاثر اختالف رقوم بستر ر د انيجر يطول سرعت راتييتغ - ٦ شکل

  

  
  -= *۲/۰y مقطع در يفرع درکانالاثر اختالف رقوم بستر  در انيجر يعرض سرعت راتييتغ - ٧ شکل

 

 

  
 همکف ريغ يها کانال يتالق) ب ،همکف يها کانال يتالق) الف: يبرا - = *۲/۰y مقطع در سرعت يبردارها -۸شکل 

 
 ،يجانب يها ريها در آبگ اثر اختالف رقوم بستر کانال

 انيجر ييه جدايابعاد ناحر ب
 را) =*٣/۰zآب ( سطح کيدر نزد انيجر خطوط ۹ شکل

 واضح. دهد ينشان م همکف ريغ وهمکف  يها کانال يبرا

 ،يفرع کانال در متر ۰۵/۰ پله به ارتفاع جاديا با که است
از همکف  يها کانال به ان، نسبتيجر ييجدا ي هيناح طول
 يها را در کاناليز است، افتهي متر کاهش ۱۳/۱متر به  ۴/۲
وارد  يتر کوچک ي هيزاو با ياصل کانال انيهمکف، جر ريغ
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 کانال يدر ورود انيجر خطوط انحراف و شده يکانال فرع
ن امر باعث کاهش شدت يا. است شده کمتر زين يفرع

ن يبنابرا ؛شود يان ميجر ييه جدايو ابعاد ناح يآشفتگ
 در کانال يريکاهش و نسبت آبگ يگذار زان رسوبيم

در  انيجر ييجدا هيپله، ناح جاديا ابد. باي يش ميافزا يفرع
 نکهيا وجود با. رود يم نيب ، ازيبستر کانال فرع يکينزد

 شيافزا يفرع کانال به ورود محض به انيجر سرعت
 مومنتوم آثار کاهش در ييبسزا ريتأث جادپله،يا ابد،ي  يم

است که عملکرد  داشته انحراف ي هيناح در يکانال اصل
 ييجه جداينتر و د يآشفتگ يها مناسب پله در کاهش اثر

  دهد. يرا نشان م يفرع ان در کف کاناليجر

  

  
  

  همکف يها کانال) ب رهمکف،يغ يها کانال) الف: يبرا )=*٣/۰zسطح آب (  يکيان در نزديجر ييه جدايطول ناح - ۹شکل 
  
  يريگ جهينت

ساخته شده، با  يمدل عدد يسنج ج صحتيبا توجه به نتا
ج يبا نتا يخوب نسبيدرصد، مطابقت  ۵ ين خطايانگيم

 CFXج مدل ياز نتا توان يمن يبنابرا ؛دارد يشگاهيآزما
ان يک جريدروليمختلف بر ه يها اثر پارامتر يبررس يبرا

ج مدل ياستفاده کرد. با توجه به نتا يجانب يها ريدر آبگ
CFXنسبت به کانال  يش ارتفاع کف کانال اصلي، با افزا
همکف  رير در کانال غيج زيمتر، نتا ۰۵/۰زان يبه م يفرع
  آمد:دست ه ب
 يدر ورود يآشفتگ آثارو ان يکاهش انحراف خطوط جر) ۱

ان از کف به يو باال رفتن خطوط پرسرعت جر يکانال فرع
) کاهش z( ،۲*=۳/۰تا  z*=۲/۰( سمت سطح آب

از  يکانال فرع يان در وروديجر يه جدا شدگيابعاد ناح
در  يگذار زان رسوبيکاهش مو متر  ۱۳/۱متر به  ۴/۲

در کانال  يريش نسبت آبگيافزا )۳ ؛يبستر کانال فرع
ه از بستر کانال، به يثانو يها اني) انتقال جر۴ و ،يفرع
ش يدنبال آن کاهش شدت فرساه و ب يکانال فرع ي انهيم

  .يکانال فرع يها وارهيدر بستر و د
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