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  ٣زاده وبيا يعل ديسو  ٢يسامان يجمال محمدول ،*١يه محسنيمرض
  
  

  چکيده
  

بر  مؤثر يپارامترها يبررس ةنيقات در زميها، موجب گسترش تحقت رودخانهيريدر مد يطيمح ستيتوجه روزافزون به مسائل ز
ها، از رودخانه ياريدر بس ياهيها شده است. وجود پوشش گو رسوب در رودخانه يانتشار آلودگ -ان و انتقاليک جريدروليه
 ةمطالعن، يابا وجود  .دارد يانتقال و انتشار رسوب و آلودگ يهانديفراو  يان، مورفولوژيک جريدروليبر ه يقابل توجه ريتأث
ب يق حاضر، برآرود ضرايانجام شده است. هدف از تحق يگذار رسوبب انتشار و نرخ يبر ضرا ياهيپوشش گ ريتأث ةنيدر زم يکم

 ةتوسع ،ن منظوريبد دشت است. البيسرمستغرق در يصلب غ ياهيدر کانال مرکب با وجود پوشش گ يگذار رسوبانتشار و نرخ 
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  مقدمه
 ي، موجب کاهش آشفتگياهيکاهش سرعت در پوشش گ

ن يکه ا شود يم يآشفتگ يدگيجه کاهش پخشيو در نت
ها، الروها و انتقال و انتشار، بر حرکت دانه نديفرار در ييتغ

(نف و همکاران،  گذاردياثر م ياهيدر پوشش گ يآلودگ
ر حرکت خود ممکن است يان در مسي. خطوط جر)١٩٩٧

ک مانع برخورد ياهان به مانند يبا ساقه و شاخ و برگ گ
دو خط  يال که بر رويچنانچه دو ذره سن، يکند. بنابرا

ک نقطه مشخص از کانال به سمت يان قرار دارند، از يجر
ک زمان مشخص ي يدست حرکت کنند، ط نييپا

 از يکه برخطوري  به ؛نديمايپيرا م يمتفاوت يها مسافت
م به حرکت خود به ير مستقيک مسيذرات ممکن است در 

گر در اثر يذرات د از ياما برخ ؛سمت جلو ادامه دهند
 نندرا تجربه ک ير قابل توجهيبرخورد با موانع، انحراف مس

. شود يم يو عرض يب انتشار طولير ضراييکه موجب تغ
 کياست که انتقال  يمهم اريپارامتر بس ،انتشار بيضر
 .کند يم فيرا توص هاآبراهه ريو سا هارودخانهدر  ندهيآال

نسبت به مرکز  اليمشخصه از س کيانتشار را پخش شدن 
ان در اثر ير جرير مسييعالوه بر تغ .کننديم فيجرم تعر

ب انتشار يش ضريکه منجر به افزا ياهيبرخورد با پوشش گ
ان در يژه از جريو يساختار يريگشود، شکليم يعرض

است.  مؤثر يپخش آلودگ ةز بر نحوياه نياطراف گ
بر  ياهيپوشش گ ريتأث ي) بر رو١٩٩٥ر (يمشاهدات موگن

ن و ييان رو به پايک جرينشان داد که  يب انتشار طوليضر
 ياهيقبل و بعد از پوشش گ ترتيب بهان رو به باال، يک جري

ر حرکت و يتر شدن مسيد که باعث طوالنيآيوجود م به
  ).١٩٩٥ر، ي(موگنشود  يم يب انتشار طوليکاهش ضر

 يموجب کاهش تنش برش ياهياز پوشش گ يمقاومت ناش
رسوب داخل و پشت منطقه  ينينش جه تهيبستر و در نت

را در ، تجمع رسوب ييشود. مطالعات صحرايم ياهيگ
 دهديها نشان مدر رودخانه ياهياطراف مناطق گ

 )٢٠٠٠( مطالعه تورنتون و همکاران ).١٩٩٩، موتوي(تسوج
ش يدر کانال موجب افزا ياهينشان داد که وجود پوشش گ

را با استفاده از  يشود. آنها مدليم يگذار رسوبقابل توجه 
 ارائه کردند يگذار رسوبنرخ  ينيبشيپ يبرا يز ابعاديآنال

 ةدر رسال )٢٠٠٣( . شارپ)۲۰۰۰، و همکاران (تورنتون
مستغرق را بر نرخ ريغ ياهيپوشش گ ريتأثخود 
کرد.  يبررس يشگاهيو آزما يعدد صورت به يگذار رسوب

انتقال  يعدد يساز مدل يبراق مورد اشاره يدر تحق

استفاده شده  يانتشار دوبعد - انتقال ةرسوب از معادل
باعث  ياهيق نشان داد که پوشش گين تحقيج اياست. نتا

نرخ  ،نيهمچن شود؛ يم يگذار رسوبش نرخ يافزا
ان و ي، عمق جرياهيبه تراکم پوشش گ يگذار رسوب

 ت و همکارانياشم. رسوب وابسته است ينينش سرعت ته
با وجود  يرسوبات را در تاالب مصنوع ينينش ته ،)٢٠٠٥(

ج يکرده و نتا يبررس يشگاهيآزما صورت به ياهيپوشش گ
 يانتشار دوبعد -مدل انتقال يليج حل تحليحاصل را با نتا

حرکت ذرات را  )٢٠٠٨( سه کردند. هوانگ و همکارانيمقا
العه کردند. مط يشگاهيآزما صورت به ياهيدرون پوشش گ

ج حاصل از حل يرا با نتا يشگاهيزماآ يهاج دادهيآنها نتا
ر يسه و مقاديانتشار مقا -انتقال يبعد دو ةمعادل يعدد

ن نرخ يو همچن يو طول يب انتشار عمقينه ضرايبه
 ةدند که معادليجه رسين نتيرا محاسبه و به ا ينينش ته

حرکت ذرات در  يساز هيقادر به شب يخوب انتشار به -انتقال
  .است ياهيپوشش گ

 ريتأث يبررس يرا برا يشگاهيآزما يقي، تحق)٢٠١١( زانگ
ق ين تحقيو رسوب انجام داد. در ا ياهيمتقابل پوشش گ

اد يان کم، متوسط و زيکه در دو تراکم و سه شدت جر
 ياهيپوشش گ ين در ابتداايانجام شده است، انحراف جر

ان يبرآورد طول انحراف جر يبرا يا و رابطه شد يبررس
 انيزان رسوب در قسمت آزاد جريارائه کرده است. م

ي اهي) و در پوشش گياهي(بدون وجود پوشش گ
  .شده است يريگ اندازه

انتقال و  ةنيشده در زم با توجه به کمبود مطالعات انجام
، هنوز ياهيمرکب با وجود پوشش گ يها انتشار در کانال

ب يبر ضرا ياهيوجود پوشش گ ريتأثاز  يدرک درست
ق ين در تحقيوجود ندارد. بنابرا يگذار رسوبانتشار و نرخ 

 ةبا معادل يسرعت متوسط عمق يمدل شبه دوبعد ،حاضر
و  يج مدل عدديسه نتايق و با مقايانتشار تلف -انتقال
و  يو عرض يب انتشار طولي، ضرايشگاهيآزما يها داده

  .شود يممحاسبه  يگذار رسوبن نرخ يهمچن
 

  هامواد و روش
 .انجام شد يشگاهيو آزما يق در دو بخش عددين تحقيا

ط ي، شرايشگاهيفلوم آزما يبه معرف ،يشگاهيدر بخش آزما
در  .پارامترها پرداخته شد يريگ اندازه ةو نحو ها شيآزما

انتشار،  -انتقال ةمدل سرعت و معادل ،يبخش عدد
  .شد يمعرف يمرزط يو شرا حل روش از،يمورد ن يپارامترها
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  يشگاهيمدل آزما
ک يدروليشگاه هير آزمايپذبيدر فلوم ش ها شيآزما

اند. فلوم با سطح مقطع ت مدرس انجام شدهيدانشگاه ترب
است.  يو کف فلز ياشهيش يهاوارهيد يدارا يليمستط

متر  ١٠و  ٤٥/٠، ٣/٠، ترتيب بهعرض، ارتفاع و طول فلوم، 
رمتقارن از يم غيمستق جاد کانال مرکبيا يبرا. است

ب، عرض ين ترتيبه ا .گالس استفاده شد يصفحات پلکس
، ٣٣/١:١ يکانال اصل يب جانبيمتر، ش ٨/٠ يکانال اصل

متر  ٠٦/٠ يزيمتر و ارتفاع لبر ١٤/٠ دشت البيسعرض 
کانال  يمقطع عرض، ١. در شکل اند در نظر گرفته شده

 مرکب نشان داده شده است. 

 
  کانال مرکب يمقطع عرض -١شکل 

  
در  انيجر کيدروليهبر  مؤثر يپارامترها نيترمهم از يکي

نسبت  صورت بهکه  است ينسب عمق مرکب يهاکانال
در کانال  انيبه عمق جر دشت البيسدر  انيعمق جر

، Hه معادل ني. در اشوديم فيتعر (Dr=(H-h)/H) ياصل
  .است يزيلبرعمق ، hو  يدر کانال اصل انيعمق جر
 ٥با قطر  يلندرهاي) س١٩٩٧(و همکاران  نظر نفبر طبق 

ها در تاالب يواقع ياهيپوشش گ ةدهندمتر، نشانيليم
هيشب يبرا ،ني. بنابرا)٢٠٠١ت و براندون، ي(شاوهستند 

متر يليم ٥به قطر  يلگردهاياز م ياهيپوشش گ يساز
از  يمتر ٥/٤ ةدر فاصل ياهياستفاده شده است. پوشش گ

متر نصب شده است. پوشش  ٥/٤فلوم و به طول  يابتدا
. در است شده  در سه تراکم مختلف قرار گرفته ياهيگ

 ةمتر و فاصل ١٢/٠ ياهيپوشش گ يطول ةفاصل ،تراکم اول
 يطول ةدر تراکم دوم فاصل ؛استمتر  ٠٤/٠آنها  يعرض

 ؛است ٠٤/٠آنها  يعرض ةمتر و فاصل ٠٦/٠ ياهيپوشش گ

 ةو فاصل ٠٣/٠ ياهيپوشش گ يولط ةفاصل ،در تراکم سوم
که  استلندر تک متفاوت يک سيط ينسبت به شرا يعرض
شود.  يگفته م يب کشانه حجمين حالت به آن ضريدر ا
������)ي ب کشانه حجمين مطالعه، ضريدر ا = C�S�) با در ،
آنها  (SF)ت دسنييپا ةليبر م ياندازهيگرفتن اثرات سا نظر
 . نفاستقرار گرفته يش شطرنجيو با آرا استمتر  ٠٢/٠

لندر يف سيک رديب کشانه در ي) نشان داد که ضر١٩٩٩(
 يرد و مقدار آن برايگيها قرار ماثر دنباله ريتأثتحت 
و در  نيي) تع١٩٩٩( نف يمختلف از مدل تداخل يهاتراکم
 است. ارائه شده ١ جدول
 ياز ابتدا يمتر ٥/٦و  ٥/٥سرعت در دو مقطع  يريگاندازه

 ١٤کانال انجام شد. در هر مقطع، سطح مقطع کانال به 
، ٢٠، يريگدر نقاط اندازه yم شد. مختصات يقسمت تقس

٢٢٠، ٢٠٠، ١٨٠، ١٦٠، ١٤٠، ١٢٠، ١٠٠، ٨٠، ٦٠، ٤٠ ،
. است يکانال اصل ةواريمتر از ديليم ٢٨٠ و ٢٦٠، ٢٤٠
نه يکروموليبا استفاده از م يانقطه يهاسرعت يريگاندازه

انجام شده است. از آنجا  ±%٢در حدود  يکسون با دقتين
متر يسانت ٥/٢سرعت حدود  يريگکه قطر پرآب اندازه

شتر باشد، يمتر و ب يسانت ٥/٦که عمق آب  ياست، زمان
(در  وجود دارد 0.8Hو  0.2Hسرعت در  يريگامکان اندازه

ن ابعاد، يبا استفاده از پراب با ا توان ين عمق ميدر ا ،واقع
ر يدر غ ).کرد يريگان اندازهيعمق جر ٨/٠سرعت را در 

. شود يم يريگاندازه 0.6Hن صورت، سرعت تنها در يا
ارائه  ١ سرعت در جدول يريگاندازه يها شيه آزمابرنام

نرخ  يريگاندازه يبرا ها شيدوم آزما ةشده است. دست
ن يدر ا .)٢(جدول  ، انجام شده استيگذار رسوب

 ٧س با قطر متوسط يليزه سيکرونياز پودر م ها شيآزما
مترمکعب،  يگرم بر سانت ١٤٣/٢ يکرومتر و چگاليم
 ،ن رسوبيرسوب معلق استفاده شده است. از ا عنوان به

 ي. در انتهاشود يمه يتر تهيگرم در ل ٦با غلظت  يمخلوط
ش، ابتدا پمپ خاموش شده، سپس فلوم در مدت يهر آزما

 ٢، پس از گذشت شود يمه يتخلقه يدق ٢٠ش از يب يزمان
خشک شده، سپس رسوب با دقت  روز فلوم کامالً

 . شود ين ميو توز يآور جمع
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 محاسبه سرعت  يشگاهيط آزمايشرا -١ جدول
  ������ يب کشانه حجميضر  ياهيش پوشش گيآرا  يعمق نسب  (متر) يعمق آب در کانال اصل ب کاناليش  شيشماره آزما
S11  ۰۰۱/۰  ٠٨١/٠ ۲۷۷/۰  ٢٠×٣٠ ۷/۰ 
S12  ۰۰۱/۰  ٠٩٣/۰ ٢٠×٣٠ ٣٥/٠  ۷/۰ 
S13  ۰۰۱/۰  ۱۱۲/۰ ٢٠×٣٠ ٤/٠  ۷/۰ 
S14  ۰۰۱/۰  ١٢/۰ ٢٠×٣٠ ٥/٠  ۷/۰ 
S15 ۰۰۲/۰ ٠٨٢/۰ ٢٠×٣٠  ٢٧/٠  ۷/۰ 
S16  ۰۰۲/۰  ٠٩٣/۰ ٢٠×٣٠ ٣٦/٠  ۷/۰ 
S17  ۰۰۲/۰  ١٠٢/۰ ٤١٢/۰ ٢٠×٣٠  ۷/۰ 
S18  ۰۰۲/۰  ١٢٢/۰ ٥٠٨/۰  ٢٠×٣٠  ۷/۰ 
S19  ۰۰۴/۰  ٠٨٣/۰ ٢٧٧/۰  ٢٠×٣٠  ۷/۰ 

S110 ۰۰۴/۰ ٣٥٥ ٠٩٣/٠/۰ ٢٠×٣٠ ۷/۰ 
S111  ۰۰۴/۰  ٢٠×٣٠ ٤١٢/٠ ١٠٢/٠ ۷/۰ 
S112  ۰۰۴/۰  ٥ ١٢/٠/۰ ٢٠×٣٠ ۷/۰ 
S113  ۰۰۱۵/۰  ٢٤١ ٠٧٩/٠/۰  ٤٠×٦٠  ۰۷/۱  
S114  ۰۰۱۵/۰ ١/۰ ٤٠×٦٠ ٤/٠  ۰۷/۱  
S115 ۰۰۱۵/۰ ٥ ١٢/٠/۰ ٤٠×٦٠  ۰۷/۱  
S116  ۰۰۱۵/۰ ١٨٩ ٠٧٤/٠/۰ ٤٠×١٢٠  ۱۵/۱  
S117  ۰۰۱۵/۰ ٠٨/۰ ٤٠×١٢٠ ٢٩٤/٠  ۱۵/۱  
S118  ۰۰۱۵/۰ ١٢/۰ ٤٠×١٢٠ ٣٣٣/٠  ۱۵/۱  

  
 يگذار رسوبنرخ  ةمحاسب يبرا ها شيآزما برنامه -٢ جدول

 ه)ي(ثان شيزمان کل آزما  (m2/1) ياهيپوشش گتراکم   (متر) يعمق آب در کانال اصل  ب فلوميش  شيشماره آزما
S31 ٠٧٥/٠  ٠٠١/٠  ۶/۱۶۶۶ ٥٤٠٠ 
S32 ٠٨٢/٠ ٠٠١/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٨٠٠٠  
S33 ٠٨٧/٠ ٠٠١/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٤٤٠٠  
S34 ٠٧٩/٠ ٠٠١/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٨٠٠٠  
S35 ٠٨٢/٠ ٠٠١/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٨٠٠٠  
S36 ٠٩/٠ ٠٠١/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٨٠٠٠ 
S37 ٠٨٩/٠ ٠٠١/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٤٤٠٠ 
S38 ٠٨٢/٠ ٠٠٢/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٦٢٠٠  
S39 ٠٨٥/٠ ٠٠٢/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٦٢٠٠ 

S310 ٠٧٥/٠ ٠٠٢/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٨٠٠٠ 
S311 ٠٧٩/٠ ٠٠٢/٠ ۶/۱۶۶۶ ١٧١٠٠ 
S312 ٠٩٤/٠ ٠٠٢/٠ ۶/۱۶۶۶ ٧٢٠٠ 

  
   يمدل عدد ةتوسع

 مرکب  يهامدل سرعت در کانال

و  دشت البيسان در يجر يالگو ،)١٩٩١ت (يونو و نايش
, ��τ ينولدزير يبرش يهاتنش τ�� يةال ةرا در منطق 
را  (SKM)١ت يونو و نايو مدل ش کردند يبررس يبرش
در  يسرعت متوسط عمق يع عرضيتوز ينيبشيپ يبرا

ک ي ،تيونو و نايمرکب، ارائه کردند. مدل ش يهاکانال

                                                 
1- Shiono and Knight Model 

ه و يثانو يهاانيتوجه به جر براساس يع عرضيروش توز
انواع کانال استفاده  يتواند برايو م است يافق يهاسرعت

توسط تانگ و  SKMمدل  ).١٩٩١ت، يونو و ناي(ش شود
ان در کانال يجر يساز مدل ي، برا٢٠٠٩ل ت در ساينا

ن يدر ا .اصالح شده است ياهيگبا وجود پوششمرکب 
 يروين يةنظر براساس ياهيپوشش گ آثارح يتشر يبرامدل 

 .ک ترم مخزن به معادله مومنتم اضافه شده استيکشانه، 
) ارائه ٢٠٠٩( تيتانگ و نا ةن مدل در مطالعيات ايجزئ

ان با توجه يابتدا سطح مقطع جر ،ن مدليشده است. در ا
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به  ياهيا عدم وجود پوشش گيوجود و و  يب عرضيبه ش
 ةهر منطقه، معادل يو برا دشو يم ميچند منطقه تقس

 ييمعادالت نها ،در ادامه شود. يخاص آن منطقه ارائه م
 ن مدل ارائه شده است.يا

 ياهيگ ع سرعت در منطقه بدون وجود پوششيتوز -
بستر صفر باشد،  يب عرضيشاگر و عمق ثابت (

s=∞ است .( 
)١( U� = [A�e�� + A�e��� + k]�/� 

 نجا:يدر ا

)٢(  k = 8gS�Hf 8⁄ (1 − β) 
)٣(  γ = ��� (��)�/� �����                                  
)٤(  β = ҐρgS�H 

 بستر يب عرضيبا ش ياهيمنطقه بدون پوشش گ -
(1:s)  

)٥(  U� = [A�ξ� + A�ξ�(���) + ωξ + η]�/�   
 :نجايکه در ا

)٦(  α = − 12 + 12�1 + s√1 + s�λ √8f 
)٧(  ω = ��������� ����� ����� �⁄   

)٨(   η = �Ґ���� ���(��)   

و  ياهيگع سرعت در منطقه با وجود پوششيتوز -
باشد،  ربستر صف يب عرضيشاگر عمق ثابت (

s=∞ است .(  
)٩( U� = [A�e�� + A�e��� + k]�/� 

   :نجايدر ا
)١٠(  k = ������ �⁄ �������� (��)⁄ (1 − β)   

)١١(  γ = ��� (��)�/� ����� + (���)C�S�A�                                

)١٢(  β = ҐρgS�H 
 ند،ا مجهول A6تا  A1ب ي، ضرا)٩) و (٥)، (١در معادالت (

عمق ، ξشوند. يمحاسبه م يط مرزيشرا يريکارگ بهکه با 
 و  ξ =H−(y−b)/s (for y>0) معادالتاست که از  يمحل

(for y <0) ξ =H +(y+b)/s ؛شوديمحاسبه م H ، عمق آب
 است.عرض کانال ، bو  ؛يب جانبيش، s ؛يدر کانال اصل

 )١معادالت (نشان داده شده است. در  ١ات در شکليجزئ
ب يضر، �C ؛شتاب ثقل، g ؛کانال يب طوليش، �S )،١٢(تا 

، �A ؛ياهيتخلخل پوشش گ،  δ؛يب اصطکاکيضر، f ؛کشانه
، Ґ ؛يه اندازيفاکتور سا، �S؛ ياهيسطح مواجهه پوشش گ

 ي. برااست يا لزجت گردابه، و  ؛هيان ثانويرامتر جراپ
) ١٩٩٩( نف يب کشانه از مدل تداخليضر ةمحاسب

 يب کشانه حجميضرا ٢ در جدول .استفاده شده است
ق ارائه ين تحقيمختلف مورد استفاده در ا يهاتراکم يبرا

  شده است.
ارائه  يروابط مختلف ،هيان ثانويپارامتر جر ةمحاسب يراب

ن يا) ٢٠٠٧(ونو يمثال رامشواران و ش عنوان به ؛شده است
 دشت البيسدر  ياهيط وجود پوشش گيشرا يروابط را برا

Γ اصالح و رابطه [��(� − ℎ)��]� =  يرا برا �� 1.2
Γ و يکانال اصل [��(� − ℎ)��]� =  يرا برا �� 0.6

 يارائه کردند. محسن ياهيبا وجود پوشش گ دشت البيس
ط وجود يشرا يه را برايان ثانويز پارامتر جري) ن١٣٩٤(

و رابطه  يواسنج دشت البيسدر  ياهيپوشش گ 0.62δρgS�HD� 0.417 وδρgS�HD�  پارامتر  يرا برا
 با دشت البيسو  يکانال اصل يبرا ترتيب بهه، يان ثانويجر

ت مقدار لزجت يونو و نايارائه کرد. ش ياهيوجود پوشش گ
و هم در  يکانال اصل يرا هم برا) ( يا گردابه

 يدر حال ؛در نظر گرفتند ٠٧/٠مقدار ثابت  دشت البيس
0.2−) صورت به دشت البيس يبرا را مقدار  ،تيل و نايکه آبر + ن يدر ا ؛شنهاد کردنديپ���(��.����1.2

 ير مدل عدديو مقاد يشگاهيج آزماينتا ةسياز مقا ،قيتحق
 ٠٦٨٣/٠د که استفاده از مقدار ثابت شسرعت، مشخص 

 ريتأثدر عرض کانال مرکب،  ياب لزجت گردابهيضر يبرا
 ع سرعت نخواهد داشتيج توزيبر نتا يقابل توجه

  ). ١٣٩٤، ي(محسن
 يها ) داده٢٠٠٧ونو (يرامشواران و ش ،fر ين مقادييتع يبرا

FCF ت را يوا -کلبروک ةشده معادل و فرم اصالح يرا بررس
  ند:کردارائه  )١٤) و (١٣معادالت ( صورت به
)١٣(  f� = [−2log [ 3.02ϑ�128gH�S� + k�12.3H]]�� 

)١٤(  f� = [−2log [ 3.02ϑ�128gH�S� + k�1.2H]]�� 

ط با و بدون يشرا يبرا ترتيب به، )١٤) و (١٣(معادالت 
ا ي يارتفاع زبر، �k معادلهن يند. در اهست ياهيپوشش گ

  �kي. اصطکاک سطحاستبستر کانال  ياصطکاک سطح
nکلر يه استرمعادلاز  = k��/�/(8.25�g)  محاسبه شده

 يهاابتدا با استفاده از داده ،قين تحقياست. در ا
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نگ در حالت بدون وجود يب مانيسرعت، ضر يشگاهيآزما
محاسبه و  دشت البيسو  يدر کانال اصل ياهيپوشش گ
 يکلر در کانال اصليب استريکلر، ضرياستر ةمعادلسپس از 

متر برآورد  ٠٠٧/٠ دشت البيس يو برا ٠٠٠٥/٠حدود 
  .شد

  
  انيحل مدل جر يط مرزيشرا
، A6تا  A1ب مجهول ين ضراييو تع يليحل تحل يبرا
فاصل  کانال و حد ةواريمناسب در د يط مرزين شراييتع

ا عدم يب کف و وجود يش براساس(که  مناطق مختلف
 است. در حد ياند) ضرورم شدهيتقس ياهيوجود پوشش گ

سرعت  يوستگيدو شرط پ يستيفاصل مناطق مختلف با U�(�) = U�(���) که ي يروين يوستگيو پ�Hτ����(�) = �Hτ����(���)يثابت مساو يت شود. سرعت در مرزهاي، رعا 
�� يعنيواره، يسرعت د = در نظر گرفته شده  �����

 صورت بهن شرط ي) ا٢٠٠٩( تياست. در مدل تانگ و نا
واره در نظر گرفته شده بود که با توجه يسرعت صفر در د

ج يق نتاين تحقيکانال مورد استفاده در ابودن   کيبه بار
فرض کردند  ،)٢٠٠٨( ونوينداشت. سان و ش يقابل قبول

واره، سرعت از قانون يک دينزد يشرط مرز يکه برا
ن يکند. در ايم يرويا قانون توان هفتم پي يتميلگار

متوسط بستر بر  يواره از نسبت تنش برشيحالت، سرعت د
از رابطه  يدارس يصطکاکا ةواره، با رابطيد يتنش برش U����� = 0.75RgS�/(f 8⁄ شرط  ي. براشوديمحاسبه م (

طور مشابه  ، سرعت بهياهيواره در منطقه با پوشش گيد يمرز
کشانه در واحد  يرويبر ن يمرز يبا استفاده از نسبت تنش برش

منطقه  ةواريسرعت در د ،ن حالتيشود. در ايسطح  محاسبه م
�����Uه ، از رابطياهيبا پوشش گ = RgS�/(0.5 ∗ CD ∗ N� ∗ H ∗ d���)  ٢٠٠٨ونو، يش (سان و شود يممحاسبه(.  

  
  انتشار -انتقال ةعادلم

ق يبه حال تعل يآشفتگ ةذرات جامد مانند رسوب به واسط
 نديفراتواند مشابه  يبر ذرات م يآشفتگ آثار ند.يآيدر م

 ين مدل تمام اثرهايشود. ا ظر گرفتهانتشار در ن - پخش
 يبرا  ،ن حاليبا ا ؛رديگيرا در نظر نم ياز آشفتگ يناش
ح اغلب مسائل انتقال رسوب معلق به شکل يتوض
 ةمعادل). ١٩٩٧ال، ي(چت قابل استفاده است يبخش تيرضا

 صورت بهتوان  يم يرا در حالت کل (ADE) ١انتشار-انتقال
  ر نوشت:يز

سرعت در  ترتيب به، Wو U ،V ؛ندهيغلظت آال، Cکه 
، r ؛قيزمان پس از شروع تزر، t ؛هستند zو  x ،y يراستا
است.  ٣بخش چشمه و چاه ةندينما، Sdو ؛ ٢ب واکنشيضر

ب انتشار يضرا ترتيب به، εz و  εy،��ب يضرا ،نيهمچن
لفه ؤم ريتأثق، ين تحقيند. در اهست يو عمق ي، عرضيطول
ه در محاسبه يان ثانويسرعت در قالب پارامتر جر يعرض

رو،  ني؛ از اان در نظر گرفته شده استيجر يسرعت طول
نظر و مقدار  صرف Vتوان از سرعت يفرض شده است که م

ط، انتقال در ين شراينظر گرفت. تحت اآن را صفر در 
و معادله  استانتشار  صورت به(عرض کانال) تنها  yجهت 

م يمستق يکانال مرکب منشور يتوان برا يرا م )١٦(
 ر نوشت:يز صورت به

)١٦( 
�(��)�� + �(���)�� = ��� ���� ����� +��� ���� ����� − ���   

  
  يگذار رسوبو نرخ  ب انتشاريروابط ضرا

 يو طول يب انتشار عرضيضر يمعرف يبراق ين تحقيدر ا
) ١٩٥٩( شده توسط الدر  روابط ارائه يدر کانال اصل

قات ياستفاده از آن در تحق يو گستردگ يسادگ دليل به
در جهت  يب انتشار عرضيضر  ���و  xدر جهت  ��� يب انتشار طوليضرلدر، گرفته شده است. ا کار گذشته، به

y ارائه کرد: )١٧( ةمعاد صورت بهرا  يدر کانال اصل  

)١٧(   ��� = �����∗ℎ ��� = �����∗ℎ 
 ���� ؛استان يعمق جر، ℎو  ؛يسرعت برش، ∗�نجا يدر ا

شوند.  يواسنج يستيهستند که با يبيز ضراين، ����و
با وجود  دشت البيسدر  يب انتشار طوليمحاسبه ضر يبرا

 )١٨( ةمعادل صورت بهالدر  ة، رابط��� ياهيپوشش گ
 شده است. يسيبازنو

)١٨(  ��� = �����∗ℎ 
ب انتشار يبرآورد ضر يبراقات مختلف يتحق يبا بررس

نف  ةمعادل، ياهيبا وجود پوشش گ دشت البيسدر  يعرض

                                                 
1- Advection Dispersion Equation 
2- Reaction coefficient 
3- Source or sink 

)١٥(  
���� + �(��)�� + �(��)�� + �(��)�� = ��� ��� ����� +��� ��� ����� + ��� (�� ����) ± �� − ��   
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 يرا برا )١٩( ةمعادل ،د. نفش) انتخاب ١٩٩٧( و همکاران
حالت وجود پوشش  يبرا يب انتشار عرضيضر ةمحاسب

ب انتشار ي، ضرمعادلةن يدر ا .ارائه کرده است ��� ياهيگ
و  يآشفتگ يدگيکل، شامل دو بخش پخش يعرض
خالص با  يدگيکه در آن پخش است يکيمکان يدگيپخش

بعد شده  يبd ر لنديو قطر س Uاستفاده از سرعت متوسط 
  است.

ب کشانه يضر،  ������ و ياهيتراکم پوشش گ،   �نجا،يدر ا
هستند که  يبيضرا، ���و ���بي. ضرااست يحجم

 .ندشو يواسنج يشگاهيآزما يهابا استفاده از داده يستيبا
را  ١و  ١ب يق خود ضرايدر تحق ،)١٩٩٧و همکاران ( نف
 .تداده اسشنهاد يپ ��� و ��� يبرا

 براساس دشت البيسو  يدر کانال اصل يگذار رسوبنرخ 
وت، ي(ال ف شده استيتعر )٢٠( ةمعادلوت در يمدل ال
٢٠٠٠.( 

)٢٠(  ��� = ������� ��� = ������� 
و  ي، در کانال اصلترتيب به، يگذار رسوبنرخ ، ���و ��� 

، �� ؛هيدر ثان لوگرم بر مترمربعيحسب ک بر دشت البيس
غلظت ، C ؛هيسرعت سقوط ذره رسوب برحسب متر بر ثان

 لوگرم بريمعلق برحسب ک رسوب يمتوسط عمق
 يستيهستند که با يبيضرا، ����و  ����و  ؛مترمکعب

که  )٢١معادله ( از  ��ت شوند. سرعت سقوط ذرا يواسنج
  :شود يم، محاسبه است ) ارائه شده١٩٩٧( يتوسط سولسب

)٢١(  
�� =��� [�10.36� + 1.049(�(����)�� )������ −10.36]   

�� ؛ک آبينماتيلزجت س، �نجا يدر ا = �� ������⁄ ،
و  ؛قطر متوسط ذرات رسوب معلق، �� ؛وزن مخصوص ذره

g ، حل معادله  يق، براين تحقي. در ااستشتاب ثقل
در  .شده استانتشار از روش حجم محدود استفاده  -انتقال

����مشخص  ي، غلظت وروديمرز ورود = در نظر  �
ان غلظت در ي، گراديگرفته شده است. در مرز خروج

���(��/�� )ان صفر يجهت جر = فرض شده است و  0
ان غلظت در جهت عمود بر ي، گراديکنار يها وارهيدر د
����ان صفر يجر =  يبرادر نظر گرفته شده است.  0

ج حاصل از ي، نتايگذار رسوبب انتشار و نرخ ين ضرايتخم
سه يمقا يشگاهيآزما يهاج دادهيبا نتا يمدل عدد

ن يکمتر براساسب انتشار يضرا ةنير بهيو مقادشوند  يم
منظور از  نيبد شوند؛ يشده، محاسبه م مشاهده يخطا
  استفاده شده است. ١تم لونبرگ مارکاديالگور
مطالعه، در  نيدر ا شده  داده  توسعه يمدل عدد تميالگور
الزم به ذکر است که مدل در  .ارائه شده است ٢ شکل

  .شده استو اجرا  يسينوکد  متلبافزار  نرم طيمح
  

هاي ورودي شامل مشخصات کانال مرکب، شيب، عمق آب،  داده
  غلظت رسوب معلق و ...

  
تخمين پارامترهاي ورودي مدل جريان شامل ضريب اصطکاکي، 

  و مقادير بهينه پارامتر لزجت و جريان ثانويهضريب کشانه 
  

  حل مدل جريان به روش تحليلي و با اعمال شرايط مرزي
  

  ارائه نتايج مدل جريان به مدل انتقال انتشار
  

حل معادالت انتقال انتشار با ضرايب فرضي براي ضريب انتشار 
  گذاري عرضي و طولي و نرخ رسوب

  
آزمايشگاهي و عددي جهت محاسبه ضرايب هاي مقايسه داده

  بهينه
  

  گذاري استخراج ضرايب بهينه انتشار و تخمين ضرايب نرخ رسوب
  شماي کلي مدل عددي -٢شکل 

  
  ج و بحثينتا
 يسرعت متوسط عمق يع عرضيتوز يشگاهيج آزماينتا

(Ud)دو تراکم  يبرا ياهيط وجود پوشش گي، در شرا
گونه که  نشان داده شده است. همان ٣ مختلف در شکل

همواره از  يمقدار سرعت در کانال اصل ،مشخص است
ن اختالف سرعت يتر است. ا بزرگ دشت البيسسرعت 

در مرز مشترک  يقو يان برشيک جريجاد يمنجر به ا
خود بر  ةکه به نوب شود يم دشت البيسو  يکانال اصل

ار يمرکب بسنده در مقاطع يهمچون انتقال آال ييهادهيپد
شود که سرعت يمالحظه م ،نياست. عالوه بر ا مؤثر

در حالت وجود پوشش  يالبيدشت س يمتوسط بر رو
ان ين جرتوا يدهد ميثابت است که نشان م نسبتاً ياهيگ

در نظر گرفت. در هر  يبعدرا دو يالبيدشت س يبر رو
ه و انتقال مومنتم بر کانال يثانو يهاانيجر يهاحال، اثر

                                                 
1- Levenberg Marquardt Algorithm 

)١٩(  ����� = ���[��������]� �⁄ + ������ � ��   
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که  ياگونه هب ؛است يالبيتر از دشت سمشهود ياصل
 ر است.يار متغيبس يسرعت در کانال اصل يان عرضيگراد

با  يشده از مدل عدد  محاسبه يهاسرعت ٤ در شکل
ج مدل ياند. نتاسه شدهيسرعت، مقا يشگاهير آزمايمقاد
واره (به يد در ديجد يط مرزيگرفتن شرابا در نظر يعدد
واره در مرز صلب يسرعت صفر از رابطه سرعت د يجا

شده پارامتر  ر اصالحياستفاده شده است) و استفاده از مقاد

)، ارائه شده است. ١٣٩٤( يه توسط محسنيان ثانويجر
و مدل  يشگاهيآزما يهاان دادهيشده م  اختالف مشاهده

ا ن مربعات خطيانگيشه مي% و ر١در حدود  يعدد
(RMSE) ٠٢٥/٠سرعت حدود  يع عرضيدر برآورد توز 
مدل تانگ  ،گونه که مشخص است . هماناسته يمتر بر ثان

سرعت  يع عرضيقادر به برآورد توز يخوب ت بهيو نا
  .است يمتوسط عمق

    
 

  ٦/٤١٦ m2/1)فلوم الف) تراکم( ياز ابتدا يمتر ٥/٦، در  ٠٠١٥/٠ب يدر ش ياهيبا وجود پوشش گ يع سرعت متوسط عمقيتوز - ٣ شکل
  ١٦٦٧ب) در تراکم 

 

  مدل يسنج تحان جهت صيو مدل جر يشگاهيآزما يها سه دادهيمقا -٤شکل 
  

 
   يگذار رسوبنرخ ب انتشار و يضرا يواسنج

، ���� و ����و  ����ب يضرا يواسنج ،ن بخشيهدف از ا ب انتشار يضرا ةجهت محاسب ����و  ����، ��� و ���
از  ،ن منظوريا يبرا ؛است يگذار رسوبنرخ  يو عرض يطول

 شيآزما ٧گرفته،   ش انجاميآزما ١٢ان يم

) S312تا   S310ياه شيآزماو  S34تا   S31ياه شيآزما(
انتخاب شد. در  يگذار رسوبب نرخ يضرا يواسنج يبرا

سه يمقا يو عدد يشگاهيآزما يگذار رسوبنرخ  ٥ شکل
ارائه  ٣در جدول  ين واسنجيج حاصل از اياند. نتاشده
 .اند شده

  
  ب انتشاريهمراه با ضرا يگذار رسوبب يضرا يواسنج -٣ جدول

 R2  RMSE(kg/m2) ���� ���� ��� ��� ���� ���� ����  بيضر

  ۰۵۲/۰  ۸۳۷/۰  ۰۰۰۲/۰  ۰۰۰۶/۰  ۱  ۶۱۳۸/۰  ۳۲/۱ ۲۳/۵  ۳/۵  نهيمقدار به
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کانال  يبرا ����و  ����ر يمقاد، )١٩٩٩( اليچت ةدر مطالع
که  اند در نظرگرفته شده ٢/٥ ياهيمرکب بدون پوشش گ

ق در حضور پوشش ين تحقيج حاصل از ايسه نتايبا مقا
 ��� مقدار ،الي. چتاندنداشته ير تفاوت چنداني، مقادياهيگ

در نظر گرفت و  ٢٣/٠ دشت البيسو  يکانال اصل يرا برا
) ٢٠٠٧( فراسل و همکاران .دست آورد هب يج قابل قبولينتا
در نظر گرفته  ٢٤/٠تا  ١٨/٠ ةمحدودب را در ين ضريز اين

برآورد شده است  ٣٢/١نه يب بهيضر ،قين تحقياست. در ا
سرعت  يان عرضيش قابل توجه گراديکه با توجه به افزا

در  ياهيوجود پوشش گ دليل بهدر کانال مرکب 
، يآشفتگ يدگيش پخشيکه منجر به افزا دشت البيس

شود،  قابل  يم ياهينسبت به حالت بدون وجود پوشش گ
) ٢٠١٣( و همکاران ييطباطبا ،ن مورديه است. در ايتوج
در حالت بستر دون و وجود پوشش  يب انتشار عرضيضر
جه ين نتيو به ا کردند يکانال بررس ةواريدر د را ياهيگ

را  يب انتشار عرضي، ضرياهيدند که وجود پوشش گيرس
  )۲۰۱۳همکاران،  و يي(طباطبا دهديش ميبرابر افزا ١٩/٣

 يکيمکان يدگيکه به پخش ���مقدار  ،قين تحقيدر ا
اما پارامتر  ؛مانده است يباق ١مرتبط است همان مقدار  افته يکاهش ٤٥/٠، به يآشفتگ يدگيمربوط به پخش ���

در  ياهيپوشش گ يتراکم باال دليل بهتواند يکه ماست 
موجب  ياهيش تراکم پوشش گيرا افزايز ؛ق باشدين تحقيا

 يجه کاهش آشفتگيکاهش قابل مالحظه سرعت و در نت
کند که چنانچه تراکم يان مي) ب١٩٩٩( . نفشود يم

ش تراکم يباشد، با افزا (ad)% ١کمتر از  ياهيپوشش گ
ش يافزا يدنباله، شدت آشفتگ ريتأث دليل به، ياهيپوشش گ

 (ad)% ١شتر از يب ياهياما چنانچه تراکم پوشش گ ؛ابدييم
 ياس گردابه، شدت آشفتگيکاهش مق دليل بهباشد، 

اس يمق ،ن حالتيابد. در اييکاهش م يناگهان صورت به
(قطر) کنترل  ياهيات پوشش گيتوسط خصوص يآشفتگ

  ).١٩٩٩(نف،  ��~�د شويم
  

   

 

 

  يحاصل از مدل عدد يگذار رسوببا نرخ  يشگاهيآزما يگذار رسوبسه نرخ يمقا - ٥ شکل
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  گذاري  سنجي نرخ رسوب صحت
هاي سنجي مدل عددي، نتايج مدل با داده براي صحت

هاي  و همچنين با داده S39تا  S35هاي  آزمايش
) مقايسه شده است ٢٠١١آزمايشگاهي مطالعة زانگ (

). مختصري از مطالعة زانگ در مقدمه ارائه شده ٦(شکل 
هاي آزمايشگاهي و مدل عددي نشان است. مقايسة داده

شده در اين مطالعه، مقادير نرخ  داد که مدل ارائه 
مقدار % کمتر از ٨گذاري رسوب معلق را در حدود  رسوب

کند. همچنين، اين مدل قادر است  واقعي برآورد مي
% ٢٢هاي آزمايشگاهي زانگ را با اختالفي حدود  داده

  محاسبه کند.

  

 
  يشگاهيآزما يها و داده يج مدل عدديسه نتايمقا -٦شکل 

  
  يريگ جهينت

، يشگاهيآزما يها و داده يمدل عددج ينتا ةسيبا مقا
معادالت حاكم بر  يبرا يگذار رسوبب انتشار و نرخ يضرا

در  ياهيجريان در کانال مرکب با وجود پوشش گ
ع سرعت يتوز ةسياند. از مقاشده يواسنج دشت البيس

مشخص است که  يشگاهيآزما يهاحاصل از مدل با داده
ر يمقاد ) با در نظرگرفتن٢٠٠٩( تيمدل تانگ و نا

 يط مرزيشرا يريکارگ هه و بيان ثانويشده پارامتر جر اصالح
ع سرعت متوسط يتوز ينيب شيقادر به پ يد، به خوبيجد
 دشت البيسدر  ياهيدر کانال مرکب با پوشش گ يعمق
 ةمحاسب ي) برا١٩٩٩( ) و نف١٩٥٩( . روابط الدراست
و  يدر کانال اصل يو عرض يب انتشار طوليضرا
 .اند شده يواسنج ياهيبا وجود پوشش گ دشت البيس

ط يدر شرا يب انتشار طوليج نشان داد که ضرينتا يبررس
ط بدون پوشش يسه با شرايدر مقا ياهيوجود پوشش گ

 يش قابل توجهيندارد. اما افزا يتفاوت قابل توجه ياهيگ
ش يافزا دليل به يدر کانال اصل يب انتشار عرضيضر يبرا

سرعت، مشاهده شده است. در  يان عرضيقابل توجه گراد
 يتراکم باال دليل به يب انتشار عرضيضر ،دشت البيس

جه کاهش شدت يو کاهش سرعت و در نت ياهيپوشش گ
 يهاسه دادهيافته است. مقايان، کاهش يجر يآشفتگ

ر نرخ ينشان داد که مدل، مقاد يو مدل عدد يشگاهيآزما

برآورد  ي% کمتر از مقدار واقع٨را در حدود  يگذار رسوب
مطالعه  يبرا يمدل، مدل عدد يسنج صحت يبرا. کند يم

 ؛% مشاهده شد٢٢برابر با  يي) اجرا و خطا٢٠١١( زانگ
در برآورد سرعت  را يقابل قبول ييمدل کارا ،نيبنابرا
در کانال مرکب  يگذار رسوبان، غلظت رسوب و نرخ يجر

 دارد. ياهيبا وجود پوشش گ
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