
 

  
  

  
 انرودجريان در پيچ  بررسي اثر تغييرات مشخصات جريان  بر الگوي

  
  ٢و ابراهيم اميري تکلداني *١جواد مظفري

   
  چکيده 

ها بخش قابل توجهي از مهندسي رودخانه را تشکيل  دهند و بررسي الگوي جريان آن ها را تشکيل مي مهمي از رودخانه نوعپيچانرودها 
توان   ا مير که دليل آن دارندهاي فراواني  عدم قطعيت ها رائه شده ولي همه آنالگوهاي جريان ا  دي در زمينههاي زيا تاکنون مدل. هد مي

ها در خم  در اين تحقيق به بررسي الگوهاي جريان و سير تغييرات آن. در عدم شناخت کافي از الگوهاي جريان در پيچ، جستجو کرد
 ۸۹، ۶۳اي ه در دبي ها آزمايش. استمتر  ۳/۱متر و عرض  ۷/۱خط مرکزي  اي شعاع انحنادارکانال مورد آزمايش . پرداخته شده است

هماهنگ  که تغييرات توپوگرافي و الگوي جريان تقابلي کامالً نتايج نشان داد .توپوگرافي توسعه يافته اجرا شدروي  ليتر بر ثانيه ۱۰۴و 
تغييرات دبي عرضي واحد و . توان به وضعيت الگوي جريان پي برد ادي ميکه با داشتن توپوگرافي بستر تا حدود زي طوري ند، بهدار

باشند، اما الگوي سرعت طولي از اين  دست مي سرعت عرضي با توپوگرافي بستر هماهنگ و داراي سير نزولي و نوساني به سمت پايين
بل ديگر در مقا دهنده تأثير باالي شعاع انحنا انهاي مورد بررسي، نش همچنين شباهت الگوهاي جريان در دبي. کند تغييرات پيروي نمي

  .پارامترهاي جريان است
  

  .شعاع انحنا و گيري شده در عمق، توپوگرافي توسعه يافته پيچ تند، پارامترهاي متوسط :هاي كليدي واژه
  

  .۱۷۸ - ۱۷۱ ):٨(٥ .آب ايران مجله پژوهش .انرودپيچجريان در   الگوي بررسي اثر تغييرات مشخصات جريان بر. ١٣٩٠. تكلداني ا و اميري. مظفري ج: ارجاع
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  مقدمه 
و  دارند  ها مسير سينوسي شکل خانهاکثر رود در طبيعت

هاي اخير  در سال. اند شده شناختهتحت عنوان پيچانرودها 
و مقاالت  اند دهكرسرعت پيشرفت   هآگاهي از پيچانرودها ب

، ۱ لجدو. است  خصوص منتشر شدهاين متعددي در 
هاي مختلف را با جزئيات  در پيچ ها تعدادي از آزمايش

عمق متوسط در  Hدر اين جدول، . دهد گيري نشان مي اندازه
هاي متوسط  ترتيب سرعت به wو  u ،vعرض کانال،  Bکانال، 

 ′u′،vگيري و طولي، عرضي و عمودي در نقطه اندازه
اي طولي، عرضي و عمودي  ههاي لحظ ترتيب سرعت  به ′wو

.است

  
 انجام شده در پيچ هاي آزمايش -۱جدول 

 اندازه شبکه  شده گيري موارد اندازه
 گيري اندازه 

رژيم 
 جريان

  منبع شکل مقطع شکل خم

u,v 

47

87

87

BH

BH

BH

×

×

  عرضي ×
 آشفته زبر

 )١٩٥٧( رروزوفسکي ديواره صاف و زبر :مستطيل هدرج ١٨٠

 ديواره صاف و زبر: مثلثي عرضي
u,v 

1010
BH  )١٩٧٩( دوريند مستطيلي با ديواره صاف درجه ١٨٠ عرضي ×

u,v 
1010

BH  )١٩٨١( دوريند ديواره زبرمستطيلي با  درجه ١٨٠ آشفته زبر ×
u,v 

136
BH مآندر، کار  آشفته زبر ×

 صحرايي
و اسميت  ديتريش اي توپوگرافي طبيعي با کف ماسه

)١٩٨٣( 

uv,wv,v,v ii ′′′′′2

 
154

BH درجه،  ٣٥ آشفته زبر ×
 صحرايي

 )١٩٨٦( انور اي توپوگرافي طبيعي با کف ماسه

u,v 
810

BH اي و  توپوگرافي کف طبيعي ماسه درجه ١٨٠ عرضي ×
 سواحل شيبدار ثابت

 )١٩٨٨( ادگارد و برگز

* kjj vvv ′′, 1010
BH  )١٩٩٧( موتو مستطيلي با ديواره صاف مآندر عرضي ×

w,u,v 
1810

BH ×  

185
BH × 

مستطيلي با ديواره صاف با   درجه  ٦٠  عرضي
  هاي مختلف با پوشش گياهي شکل

 توميناگا و همکاران
)١٩٩٩(  

kjj vv,v ′′ 3322
BH اي و  توپوگرافي کف طبيعي ماسه  درجه ١٢٠  آشفته زبر ×

  ودي ثابتسواحل عم
 بالنکارت و گراف

)٢٠٠١(  
w,u,v 4835

BH ×  

4852
BH ×  

4872
BH × 

  مستطيلي با ديواره صاف  درجه ١٩٣  آشفته زبر
ليتر در  ١٠٤و  ٥٦،٨٩دبي  ٣براي 

  ثانيه

  )٢٠٠٢( بالنکارت

w,u,v 
3852

BH   )٢٠٠٨(دوآرت   مستطيلي با ديواره صاف و زبر  درجه ١٩٣  آشفته زبر ×

: نکته *
i

v ،
j

v  و
k

v هاي  توانند هر يک از سرعت ميu ،vوw باشند.

در زمينه کارهاي صحرايي و آزمايشگاهي چودري و 
خصوصيات حركت چرخشي و ) ١٩٧٧(نارسيمهان 

ان باتورست و همکار. ندكردبرشي بستر را بررسي  تنش
برشي در خم ، با بررسي جريان و تنش )۱۹۷۹(

دانه نتيجه گرفتند که جريان  هاي آبرفتي درشت رودخانه
ترين حالت و  و بزرگ، در ضعيفهاي کوچک  ثانويه در دبي

ديتريش و . جريان متوسط در قويترين حالت استدر 
که سه الگو براي سرعت  دادند، نشان )۱۹۸۳(اسميت 

عرضي در هر مقطع وجود دارد که عبارتند از جريان نزديک 
، با جريان عمومي سرعت عرضي استساحل که مخالف 

مت داخل سمت بيرون نزديک سطح و جريان به س جريان به
به بررسي تأخير فاز ) ١٩٩٣(ژوو و همكاران . در نزديک کف

جريان ثانوية در يك پيچانرود پرداختند و با درنظرگرفتن 
. دست آوردند هنيروهاي وارد بر سيال، ميزان تأخير فاز را ب

ي با قوس جريان در فلوم) ١٣٨١(زاده  نيشابوري و اقبال
ي صلب و بستر ها متر و ديواره سانتي ٦٠درجه، عرض  ١٨٠
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در کانال ) ٢٠٠٢(بالنکارت . دندكربررسي  پذير را فرسايش
دوآرت . اي جريان آشفته را بررسي کرد با کف افقي ماسه

و تغيير شيب ساحل  به بررسي پارامتر زبري) ۲۰۰۸(
. ثير آن بر الگوي جريان در پيچ پرداختو تأخارجي خم 

، )۱۹۸۶( اايکيدا و نيشيمورهاي جريان،  در زمينه مدل
، )۱۹۸۹(، جانسن و پاركر )۱۹۸۹( نلسن و اسميت

) ۲۰۰۰(و وو و همکاران ) ۱۹۸۹(شيميزو و ايتاکورا 
اين . اند بيني جريان ارائه داده هايي را براي پيش مدل
ومي جريان هستند ولي ها قادر به ارائه مشخصات عم مدل

ويژه در  بيني دقيق جريان و توپوگرافي به توانايي پيش
به هرحال، عليرغم . اي و حوضچه را ندارند طق بار نقطهمنا

هاي صحرايي،  همه تحقيقات روي پيچانرودها در زمينه
يندهاي گاهي و عددي، بينش و آگاهي از فراآزمايش

هاي موجود، الگوي  پيچانرودها هنوز ناکافي بوده و مدل
جريان، انتقال رسوب و مورفولوژي رودخانه را با عدم 

دهنده نياز  کنند که نشان بيني مي ادي پيشهاي زي قطعيت
براي شناخت بيشتر الگوهاي جريان و توپوگرافي کف 

در اين تحقيق، به بررسي تغييرات الگوي جريان در . است
ر در ييجاد تغيک پيچ تند با توپوگرافي توسعه يافته، با اي

بررسي تأثير . ريان، پرداخته شده استمشخصات ج
تواند به فهم بهتر  جريان، مي الگويمشخصات جريان بر 

هاي رياضي  هيدروديناميک جريان در خم و توسعه مدل
  .کمک شاياني کند

  
  ها  مواد و روش

لوزان  EPFLدر آزمايشگاه دانشگاه  ها آزمايش اجراي کانال
را  مورد استفادهکانال شمايي از  ۱شکل . در سوئيس است

ال به جريان با گذر از بخش مستقيم کان .دهد نشان مي
يابد و با گذر از پيچ تندي با عمق  متر، توسعه مي ۹طول 

متر به بخش  ۷/۱متر و شعاع انحنا  ۳/۱متر، عرض  ۸۵/۰
رسد و سپس به حوضچه  متر مي ۵مستقيمي به طول 

گيري سرعت   دستگاه اندازه. شود خروجي هدايت مي
)ADVP(٣گيرندهو چهار  ٢داراي انتشاردهنده مرکزي ١ 

و در  دنگير رون يک جعبه پر از آب قرار مياست که در د

                                                
1  - Acoustic doppler velocity profiler 
2- Central emitter  
3- Receiver 

گيري، سرعت را در يک ستون عمودي آب  هر بار اندازه
  ).۲شکل ( کند برداشت مي

  
  گاهيکانال آزمايشاز ي يمان - ۱شکل 

  

  
  ADVP سرعت گيري دستگاه اندازه-۲شکل

  
داخل  بهو تغذيه رسوبات ليتر بر ثانيه  ۶۳دبي با برقراري 

بار  که طوري به شدتوسعه يافته ايجاد توپوگرافي  کانال،
. و حوضچه در جايگاه خود به شرايط ثابتي رسيدند اي نقطه

 ۲/۲تا  ۶/۱يکنواخت با محدوده  رسوبات استفاده شده تقريباً
سپس، رسوبات بستر . استمتر  ميلي ۲بندي  ط دانهو متوس

ثيري روي زبري رسوبات أ، که ت٤نام داکفيل با موادي به
ها در کف ثابت  گيري ، منجمد شده تا کليه اندازهگذارد نمي

از سطح آب کف و گيري توپوگرافي  براي اندازه. گيردانجام 
مشخصات  ۲در جدول  .اي استفاده شد گير نقطه اندازه

عمق  Hمورد استفاده،  دبي Qکه  جريان ارائه شده است
، انحنا خط مركزي كانالشعاع  Rمتوسط جريان در کانال، 

Re ينولدز، عدد رU ،سرعت متوسطu*   سرعت برشي متوسط
   .استعرض کانال  Bشيب انرژي و  Sfکانال، 
مقطع باالدست  ۲ليتر بر ثانيه در  ۶۳دبي  ها در گيري اندازه
، ۰( درون خم مقطع عرضي ۱۶، )متر+ ۵/۰و  +۵/۲(خم 

                                                
4- Dakfill 
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۱۵ ،۳۰ ،۴۵ ،۶۰ ،۷۰ ،۸۰ ،۹۰ ،۱۰۰ ،۱۱۰ ،۱۲۰ ،۱۳۵ ،
 مقطع عرضي پايين ۴و ) هدرج ۱۹۳و  ۱۸۰، ۱۶۵، ۱۵۰

  .انجام شد) متر -۲و  - ۵/۱،  -۱، - ۵/۰(دست خم 

  
  در کانال مشخصات جريان -۲ جدول

Q[ls-1] H[m] U[ms-1] u* [ms-1] Sf Re[-] Fr R/B R/H B/H 

۶۳ ۰۹۸/۰ ۴۹/۰ ۰۵۶/۰ ۰۰۴/۰ ۴۳۰۰۰ ۵/۰ ٣١/١ ۱۷ ١٣ 
۸۹ ۱۲/۰ ۵۴/۰ ۰۶۳/۰ ۰۰۳۷/۰ ۵۸۰۰۰ ۵/۰ ٣١/١ ۱/۱۴ ٨/١٠ 

۱۰۴ ۱۳/۰ ۶۳/۰ ۰۶۵/۰ ۰۰۴۳/۰ ۷۳۰۰۰ ۵۶/۰ ٣١/١ ۱۳ ١٠ 

  
ليتر بر ثانيه در مقاطع  ۱۰۴و  ۸۹هاي  همچنين در دبي

) درجه ۱۸۰و  ۱۵۰، ۱۲۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰، ۰(عرضي 
هاي توسعه يافته  توپوگرافي. صورت گرفتها  گيري اندازه

ليتر بر ثانيه داراي مقاديري  ۱۰۴و  ۸۹هاي  براي دبي
، استليتر بر ثانيه  ۶۳وپوگرافي توسعه يافته در اختالف با ت

تنها روي يک  ها دليل عدم زمان کافي، آزمايش اما به
شده  اجرابه هرحال، مقايسه آزمايش . داجرا شتوپوگرافي 

، نشان داد که با ها با اين آزمايش) ۲۰۰۹(بالنکارت  توسط
تغيير جريان، الگوي توپوگرافي کف در يک پيچ ثابت، 

هاي اصلي توپوگرافي  اساسي نخواهد کرد و ويژگيتغييري 
اي و حوضچه، تا حدود زيادي داراي الگوي  مانند بار نقطه

 ۱۸۰نمونه گيري براي هر  زمان اندازه. ثابتي خواهند بود
همچنين شبکه . بود Hz۲۵/۳۱و با فرکانس ثانيه 

در اين  .آمده است ٣گيري در مقاطع عرضي در شکل  اندازه
گيري شده  هاي اندازه وفيلفاصله عرضي بين پر ∆nشکل،
  . است

  
  گيري در مقاطع عرضي شبکه اندازه -۳شکل

  
  

  نتايج و بحث
در . دهد ، توپوگرافي توسعه يافته بستر را نشان مي۴شکل 

کنواخت رسوبات از ي دليل توزيع غير بخش ورودي پيچ، به
تر بوده  عرضي عميقع کننده رسوب، بخش داخلي مقط تغذيه

، هسته مرکزي سرعت در ورودي پيچ در شود  که سبب مي
اي  حوضچه و بار نقطه. مرکز مقطع عرضي قرار نگيرد

ترين بخش در  ترين و مرتفع عنوان عميق ترتيب به به
درجه قرار دارند،  ۷۰توپوگرافي بستر، در مقطع عرضي 

در  که بيشينه عمق جريان در اين مقطع عرضي طوري به
حوضچه در . استبرابر عمق متوسط جريان  ۵/۳حدود 

. دهد درجه پوشش مي ۷۰حدود نيمي از عرض را در مقطع 
و مقدار  استدرجه  ۳۱شيب عرضي در اين مقطع در حدود 

دهنده  بيشينه آن از زاويه تعادل رسوب بيشتر است که نشان
 .استسمت ساحل داخلي  وجود يک نيروي عرضي قوي به

درجه، شيب عرضي بستر تغييرات  ۹۰مقطع  دست پايين
خطي  کمتري در عرض نشان داده و شکل مقاطع تقريباً

  .  شود مي

 
  ليتر بر ثانيه ۶۳توسعه يافته براي جريان توپوگرافي -۴شکل

 حوضچه

اي بار نقطه  
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توانند کمک شاياني  شده در عمق مي گيري پارامترهاي متوسط
به در اين بخش . بعدي کنند هاي سه به فهم و شناخت جريان

 شکل. ها پرداخته خواهد شد ها و تغييرات آن بررسي اين کميت
را  Unh/UHو  Ush/UHالگوهاي دبي طولي و عرضي واحد  ۵

سرعت طولي  Usدهد که  ليتر بر ثانيه نشان مي ۶۳براي دبي 
گيري  سرعت عرضي متوسط Unشده در عمق،  گيري متوسط

  .باشند عمق موضعي در کانال مي hشده در عمق، 

  
  )ليتر بر ثانيه ۶۳( گيري شده در عمق تغييرات دبي طولي و عرضي واحد متوسط - ۵شکل

  
قوي روي  دهد که توپوگرافي بستر، يک اثر ينشان م ۵شکل 
گذارد که دال بر وجود تقابلي  هاي جريان برجاي مي توزيع

از . استتوپوگرافي کف  پيچيده بين جريان، انتقال رسوب و
درجه، انتقال  ۷۰سمت  خم به درجه در ۱۵مقطع عرضي 

و داراي بيشينه ) Unh> 0(دهد  جرم به سمت خارج رخ مي
دهد که  اين مقادير نشان مي. است ≈ ۷/۰Unh/UHمقدار 

درجه  ۹۰اي غير از  و با زاويه كند ميجريان مستقيم حرکت 
. کند درجه برخورد مي ۶۰با ساحل خارجي در مقطع عرضي 

واحد طولي در جهت ساحل بنابراين، هسته بيشينه دبي 
ترين بخش مقطع عرضي  کند و در عميق خارجي حرکت مي

 ۱۵۰تا  ۷۰در منطقه . شود درجه پيدا مي ۶۰درحدود 
از مقطع . دهد سمت داخل رخ مي درجه، انتقال جرم به

متري خروجي خم، انتقال جرم  ۵/۰درجه تا  ۱۵۰عرضي 
 دست خروجي خم و باالي بار در پايين. استسمت خارج  به

دبي واحد  اي با اي در نزديک ساحل داخلي، منطقه نقطه
دست آن، آبگذرهاي  پايين. شود طولي کم مشاهده مي

فالکس . کنند نزديک ساحل داخلي توسعه پيدا مي ١طولي
، داراي رفتار نوساني رو به کاهش )ب-۵شکل (عرضي جرم 

رفتار نوساني رو به کاهش که مشابه  استدر جهت طولي 
  .است) ۶شکل (شيب عرضي کف 

                                                
1- Streamwise gullies 

  
  ليتر بر ثانيه ۶۳تغييرات شيب عرضي کف در دبي  -۶شکل

  

) Us/U(گيري شده در عمق  الف، سرعت طولي متوسط- ۷شکل 
ثير أکمتر تحت ت Usرسد که  نظر مي به. دهد را نشان مي

ن در که، مقادير بيشينه آ طوري گيرد به توپوگرافي کف قرار مي
 ۹۰از مقطع . ترين قسمت مقطع عرضي نيست ميقباالي ع

درجه حرکت بيشينه سرعت از ساحل خارجي به  ۱۵۰درجه تا 
درجه دوباره سرعت  ۱۵۰سمت ساحل داخلي وجود دارد و از 

در خروجي خم، . گردد بيشينه به سمت ساحل خارجي باز مي
Us دست پيش  سمت يکنواخت شدن در بخش مستقيم پايين به
. دو منطقه جداشدگي جريان در اين شکل وجود دارد. رود مي

درجه و  ۹۰تا  ۶۰اي و بين  طق روي بار نقطه يکي از اين منا
. استيکي ديگر نيز در بخش مستقيم خروجي قابل مشاهده 
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درجه شروع  ۳۰درجه از  ۹۰تا  ۶۰البته بخش جداشدگي بين 
يشينه عرض در يابد و داراي ب درجه نيز ادامه مي ۱۲۰شده و تا 

درصد کل  ۶۰ه در حدود درجه است ک ۷۰حدود مقطع عرضي 
  . عرض است

  
 )ليتر بر ثانيه ۶۳( تغييرات سرعت طولي و عرضي متوسط گيري شده در عمق -۷شکل

  
 Un/Uشده در عمقگيري  ب، سرعت عرضي متوسط-۷شکل 

 درجه تا مقطع ۱۵از حدود مقطع عرضي . دهد را نشان مي
شده سرعت عرضي گيري  ، مقدار متوسطدرجه ۷۰عرضي 

در مقطع . استو به سمت ساحل خارجي  است مثبت
درجه که حداکثر شيب عرضي وجود دارد،  ۷۰عرضي 

گيري شده در عمق، مقدار صفر را  سرعت عرضي متوسط
دهنده برابر شدن مقادير مثبت و  دهد که نشان نشان مي

در و سبب شده که  استمنفي سرعت عرضي با يکديگر 
از مقطع عرضي . وجود آيد هگيري مقدار صفر ب هنگام متوسط

مقدار سرعت عرضي  درجه، عمدتاً ۱۳۵درجه تا نزديک  ۷۰
گيري شده در عمق منفي و رو به ساحل داخلي  متوسط

سمت خروجي خم، دوباره  درجه به ۱۳۵از مقطع . باشد مي
 ۵۰در نزديک مقطع عرضي . ه استشداين مقدار مثبت 

گيري شده در عمق به حدود  عت عرضي متوسطدرجه، سر
دهنده  رسد که نشان درصد سرعت متوسط طولي مي ۷۵

دي در ناحيه بع. جريان ثانويه بسيار قوي در اين ناحيه است
گيري  ، سرعت عرضي متوسطدرجه است ۱۳۵تا  ۷۰که بين 

درصد سرعت متوسط طولي و در  ۳۰شده در عمق در حدود 
 ۳۳ود خروجي خم، در حد تا ۱۳۵ناحيه مقطع عرضي 

له بيانگر جريان ئاين مس. درصد سرعت متوسط طولي است
سمت خروجي تا  ه قوي در ابتداي کانال است که بهثانوي

ولي حالتي نوساني  ،شود حدودي از قدرت آن کاسته مي
درجه تا  ۱۵۰تا  ۷۰که پس از يک کاهش در ناحيه  دارد

طورکلي يک  هيابد و ب حدودي در ناحيه بعدي افزايش مي
  .دهد ار نوساني رو به کاهش را نشان ميرفت

گيري شده  الف ، سرعت طولي متوسط-۹الف و -۸ هاي شکل
ليتر بر ثانيه نشان  ۱۰۴و  ۸۹هاي  را براي دبي Usدر عمق 

ه، درج ۹۰الف، از مقطع عرضي -۷همانند شکل. دهند مي
سمت ساحل داخلي  بيشينه سرعت از ساحل خارجي به

سمت ساحل خارجي  درجه دوباره به ۱۵۰و از  کت کردهحر
طورکلي، الگوي جريان سرعت طولي  به. کند حرکت مي

گيري شده در عمق، شباهت زيادي در سه دبي مورد  متوسط
ليتر  ۸۹شروع بخش جداشدگي جريان در دبي . بررسي دارد

درجه نيز ادامه  ۱۳۰درجه بوده و تا  ۵۰بر ثانيه، از حدود 
اي منطقه  درجه ۱۵دهنده حرکت  يابد که نشان مي

همچنين، بخش . استدست پيچ  جداشدگي به سمت پايين
درجه  ۶۰ليتر بر ثانيه، از ۱۰۴جداشدگي جريان در دبي 

بخش . يابد درجه نيز ادامه مي ۱۲۰ شروع شده و تا
ليتر  ۶۳ليتر بر ثانيه نسبت به دبي  ۸۹جداشدگي در دبي 

ه بود ولي در دبي بر ثانيه به سمت خروجي خم حرکت کرد
سمت  ليتر بر ثانيه به ۸۹ليتر بر ثانيه نسبت به دبي  ۱۰۴

 ۱۰۴دامنه جداشدگي دبي . خروجي خم حرکتي نکرده است
که اين دامنه  حاليدرجه است در ۶۰بر ثانيه در حدود ليتر 

و براي دبي  درجه ۸۰ليتر بر ثانيه درحدود  ۸۹براي دبي 
بوده است که  درجه ۹۰حدود ليتر بر ثانيه در ۶۳

دهنده کاهش ميزان و دامنه جداشدگي جريان با  نشان
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به . استدرصد  ۳۰و  ۱۰ميزان  ترتيب به افزايش دبي به
بي، هسته منطقه رسد که با افزايش د نظر مي هرحال به

رسد و  درجه مي ۹۰و حداکثر به  جداشدگي حرکت کند
هاي  شکل. يابد مساحت منطقه جداشدگي نيز کاهش مي

شده در عمق  گيري ، سرعت عرضي متوسط)ب-۹(و  )ب-۸(
Un/U  دهند ليتر بر ثانيه نشان مي ۱۰۴و  ۸۹را براي دبي .

 درجه تا مقطع ۱۵عرضي   ها، از حدود مقطع در اين شکل
شده سرعت عرضي گيري  درجه، مقدار متوسط ۸۵عرضي 

 ۸۵از مقطع عرضي . استمثبت و به سمت ساحل خارجي 

مقدار سرعت عرضي  رجه، عمدتاًد ۱۵۰درجه تا نزديک 
منفي و رو به ساحل داخلي  شده در عمقگيري  متوسط

درجه به بعد، انتقال جرم به  ۱۵۰از مقطع عرضي . است
گيري شده  بيشينه سرعت عرضي متوسط. استسمت خارج 

درصد سرعت  ۷۵ليتر بر ثانيه،  ۶۳در عمق که در دبي 
ه بود، در درجه رخ داد ۵۰طولي بوده و در مقطع عرضي 

درصد  ۵۵درصد و  ۶۰ليتر بر ثانيه به  ۱۰۴و  ۸۹هاي  دبي
درجه حرکت، در  ۱۰سرعت متوسط طولي رسيده و با 

  . درجه رخ داد ۶۰مقطع 

  
  ليتر بر ثانيه ۸۹دبي واحد طول براي دبي  )سرعت عرضي و پ )سرعت طولي، ب )الف :شده در عمق  گيري الگوهاي متوسط -۸شکل

  
 Ush/UHپ الگوي دبي واحد طول -۹و پ -۸هاي  شکل

مانند  دهند که ليتر بر ثانيه را نشان مي ۱۰۴و  ۸۹براي دبي 
 ۶۰و مکان بيشينه آن نيز روي مقطع  ليتر بر ثانيه ۶۳دبي 

شود که ميزان بيشينه دبي واحد  مشاهده مي. استدرجه 

 ۸۹در دبي  ۵/۲ليتر بر ثانيه به  ۶۳در دبي  ۵/۳طولي از 
ليتر بر ثانيه  ۱۰۴براي دبي  ۲يه و در حدود ليتر بر ثان

  .کاهش پيدا کرده است

 
  ليتر بر ثانيه ۱۰۴دبي واحد طول براي دبي  )سرعت عرضي و پ )سرعت طولي، ب )الف :شده در عمق  گيري الگوهاي متوسط -۹شکل
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  گيري نتيجه
و براي مقايسه  اجرا شد  ها در توپوگرافي توسعه يافته شآزماي

ها نشان از وجود  بررسي. دشي جريان، سه دبي برقرار الگوها
 تقابلي پيچيده و هماهنگ بين جريان، انتقال رسوب و

سرعت عرضي و فالکس عرضي جرم، . توپوگرافي کف دارد
داراي رفتار نوساني رو به کاهش در جهت طولي بوده که 

. به کاهش شيب عرضي کف است مشابه رفتار نوساني رو
گيري شده در عمق کمتر تحت  متوسط الگوي سرعت طولي

که مقادير بيشينه  طوري گيرد به ير توپوگرافي کف قرار ميثأت
شباهت  .يستعرضي ن  ترين قسمت مقطع آن در باالي عميق

شده در عمق براي سه دبي گيري  الگوهاي جريان متوسط
دهد که در يک پيچ  ليتر بر ثانيه نشان مي ۱۰۴و  ۸۹، ۶۳

با تغيير مشخصات جريان تغيير زيادي  ثابت، الگوي جريان
البته افزايش دبي، تغييراتي را در الگوي جريان . نخواهد کرد

جمله به تغيير در  توان از آن ايجاد خواهد کرد که مي
مساحت ناحيه جداشدگي و مکان آن و تغيير جزيي در 

هاي عرضي اشاره کرد  منطقه قرارگيري هسته بيشينه سرعت
هاي جريان در يک پيچ ثابت تا حدود هرحال الگو اما به

زيادي ثبات خود را حفظ خواهند کرد و شکل کلي آن در 
ثابت  يک پيچ با نسبت شعاع انحنا به عرض ثابت، تقريباً

به عرض عامل بسيار  بنابراين نسبت شعاع انحنا. د بودخواه
هاي  تواند مکان که مي استمهمي در تشکيل الگوي جريان 

  .و در نتيجه فرسايش را تعيين کندبيشينه سرعت عرضي 
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