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  چکيده
  

 مطالعه اين در د.شو مي گذاري رسوب و فرسايش نديفرا سبب هيدروليکي شرايط تغيير دليل به ها قوس در جريان الگوي
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  مقدمه
 يرود پيچان پالن در رودخانه شکل يبرا غالب يالگو
 و دست نييپا به هارود پيچان حرکت خاطر  هب .است
 از و شده شسته ها کناره ارزش با يها خاک آن، يداريناپا
 نامتقارن عيتوز يداريناپا نيا ياصل دليل روند. يم نيب

 و اني(قدس است رودخانه عرض و طول در سرعت
 الگوي داشتن خاطر به رودخانه قوس ).١٣٨٧ همکاران،

 توجه مورد همواره حلزوني، جريان نام به جريان خاص
 قوس، به جريان ورود با است. بوده هيدروليک مهندسين

 در نيرو اين که کند مي اثر نآ بر مرکز از گريز نيروي
 تغييرات خاطر  به عمق جهت در نيز و قوس شعاع راستاي
 قوس محل در مرکز از گريز نيروي .است متغير سرعت،
 سطح که شود مي آب سطح در عرضي شيب ايجاد سبب
 باعث داخلي قوس در و برده باال بيروني قوس در را آب

 فشار راديانگ ايجاد سبب پديده اين .شود يم عمق کاهش
 فشار گراديان هرگاه شود. يم قوس مقطع داخل در عرضي

 عرضي جهت در جرياني کند، غلبه مرکز از گريز نيروي بر
 جريان به که ،رديگ يم شکل داخلي ديواره سمت  به و

 در موجود ذرات جريان، اين اثر در است. موسوم ثانويه
 ذرات و کرده حرکت بيروني ديواره سمت به آب سطح

 شود مي جابجا داخلي ديواره سمت  به درکف وجودم
   ).١٣٨٤ همکاران، و ي(ساسان

 مختصات با ها قوس در جريان تحليل با )١٩٥٧( يسکوفرز
 که کرد گيري نتيجه شعاعي شتاب بررسي و اي استونه
 برشي تنش و فشار گراديان توسط مرکز از گريز شتاب
   شود. مي خنثي شعاعي
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 Sr و شعاعي برشي تنش rτ جريان، سرعت v آن در که

 r انحنا شعاع يا و z ارتفاع با جريان سطح شعاعي شيب
 اولين )١٨٧٦( تامپسون ).٢٠٠٠ ،ريپ ني(ژول کند يم تغيير
 انحناء کانال دريک ثانويه جريان الگوي وجود که بود کسي
 .)١٣٨٤ ،يدهقان و شابوريين يصالح( کرد گزارش را دار

 عنوان تحت را جريان نوع اين ١٩٥٢ سال در پراندل
 اندرکنش اثر در است. کرده معرفي اول نوع ثانويه جريان
 الگوي طولي، سرعت يکنواخت غير مرخين با ثانويه جريان
 که شود مي تشکيل حلزوني جريان نام  به خاصي جريان
 به نسبت قوس انجري الگوي در زيادي تغييرات باعث
 ،زاده يکالم از نقل (به شود مي مستقيم درکانال جريان

 سه هاي سنج سرعت از استفاده با )١٩٨٦( انور ).١٣٨٨
 انگليس در کوچک يا رودخانه قوس در را سرعت بعدي،

 اين از او هدف کرد. گيري اندازه متر ١٩ داخلي شعاع با
 هاي شتن و آشفتگي ساختار آوردن دست  به ها آزمايش
 قوس در عرضي و طولي هاي سرعت توزيع و نرمال و برشي

 که رسيدند نتيجه اين به ايشان است. بوده ها رودخانه
 ندارد بستگي قوس شعاع به قوس ورودي در سرعت الگوي
 قوس به مربوط جريان الگوي اثرات قوس خروجي در ولي

 در جريان الگوي )١٣٧٧( وانعليا محمودي است.
 با آن مقايسه و فيزيکي مدل از استفاده با را ها رود پيچان
 ٩٠ هاي قوس از يکي ايشان .كرد يبررس رياضي مدل
 بتني کف با ١:٥٠ مقياس با مدلي در را کارون درجه
 درمقطع عمق، در سرعت توزيع روي بر ايشان .كرد مطالعه
 مدل با را نتايج و داد انجام هايي شيآزما پالن در و عرضي
 موسوي و قدسيان .كرد مقايسه ديبع دو و بعدي يک

 نسبي انحناي و جريان مشخصات تأثير روي بر )١٣٨٩(
 انجام مطالعاتي درجه ٩٠ خم يک در آبشستگي بر کانال
 با آبشستگي عمق حداکثر محل دندكر مشاهده و داده

 سمت به زمان، گذشت با و جريان فرود و دبي افزايش
 حداکثر قوعو محل همچنين، شود. مي منتقل دست پايين
 قوس ابتداي از درجه ٦٠ -٩٠ حدود در آبشستگي عمق
 درجه ٨٠ - ٩٠ زاويه محدوده در موارد بيشتر در که است
 عددي سازي شبيه به )،١٣٨٨( همکاران و يتائب .است

 مدل از استفاده با تند درجه ٩٠ قوس در جريان
CCHE2D .طول در سرعت تغييرات بررسي پرداختند 

 موقعيت قوس، ورودي از جريان عبور با که داد نشان کانال
 داخلي جداره ينزديک به عرضي مقاطع در سرعت حداکثر
 عوامل بر يزبر اثر تاکنون که آنجا از. شود مي کشيده
 در گردابه) قدرت و برشي تنش( گذاري رسوب و شيفرسا
 اثر مطالعه  به پژوهش نيا در نشده، بررسي تند يها قوس
  .است شده پرداخته يزبر
  

  ها روش و مواد
 شهيد دانشگاه هيدروليک آزمايشگاه در که پژوهش اين در

 آزمايشگاهي کانال کي از است، شده انجام اهواز چمران
 مقطع عرض به مرکزي خط انحنا شعاع نسبت با دهيخم
 زاويه با مستطيلي عرضي مقطع و (R/B=2) ٢ برابر

 ر،مت سانتي ٤٠ کانال عرض شد. استفاده درجه، ٩٠مرکزي
 ١٠٠ خارجي شعاع و متر سانتي ٦٠ داخلي شعاع
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 و باالدست در کانال مستقيم راستاي طول .است متر سانتي
 داراي انتها در و است متر ٢ و ٤ ترتيب به دست پايين

 از جريان دبي گيري اندازه براي .است گير رسوب حوضچه
 اشل -دبي رابطه و کانال دست پايين در واقع مثلثي سريز

  ).١ (شکل شد استفاده
  

  
  يشگاهيآزما فلوم يکل طرح -١ شکل

  
 کامالً يبند دانه با ماسه ذرات کانال، کف کردن زبر يبرا

 با mm٥ و mm٢،mm٥/٠ متوسط قطرهاي به يکنواخت

 تينها در و شد چسپانده پوش کف يرو بر آهن بچس
  ).٢ (شکل شد داده قرار کانال کف در شده زبر پوش کف

  

  
 در شده داده قرار و شده زبر پوش کف از يا نمونه -٢ شکل

  کانال کف
  

 صورت به قوس محدوده سرعت، گيري اندازه براي
 طولي، جهت در چپ به راست از ترتيب (به ٤×١٢×٦٠

  ).٣ (شکل شد بندي شبکه عمقي) و عرضي

  

  

  (ب)                                                (الف)
  (ب) بندي شبکه مقطع و )(الف بندي شبکه پالن -٣ لشک

  
 هاي دبي براي جريان يعمق و يعرض طولي، هاي سرعت
 (ساخت JFE ALECج سن سرعت از استفاده با مختلف
 زمان شد. گيري اندازه هرتز ٢٠ فرکانس با ژاپن) کشور
 ١٠ نقطه آن موقعيت به بسته نقطه هر براي برداري نمونه

 و ٢٥ ،١٥ بيد سه در ها آزمايش است. بوده ثانيه ٥٠ تا
 شد انجام متر سانتي ١٧ ثابت عمق با و ثانيه بر ليتر ٣٥
   .است ٤/٠ و ٢٨/٠ ،١٧/٠ فرود اعداد با متناظر ترتيب به که
 و کوپر رابطه از قوس در برشي تنش وردنآ دست به يبرا

 ؛١٩٩٣چادري،( شد استفاده ريز صورت به ليوروگدنه
   .)٢٠٠٢ ،چادري و کاسم و١٩٩٥ چادري، و مولس
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 عرضي ،)٢ (رابطه طولي جهت در برشي تنش ترتيب به که
 در .ندهست )٤ (رابطه بستر کل برشي تنش و )٣ (رابطه
 شتاب g ،اليس مخصوص جرم ρ ،باال روابط
 عرضي متوسط سرعتvطولي، متوسط سرعتu،ثقل

 ضريب شزي بوده که از رابطه زير قابل محاسبه است: cو 
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 معادل زبري ضريب n و هيدروليکي شعاع R آن در که
  شود: مي محاسبه زير رابطه از که بوده
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   است. ذرات متوسط قطر D آن در كه
  

  بحث و نتايج
 تغييرات گذاري، رسوب و فرسايش اصلي عامل ها قوس در

 است. جريان هيدروليکي شرايط تغيير دليل به برشي تنش
 با آزمايش ٩ براي کف برشي تنش توزيع ٥ شکل در
 -٤ الف، -۴ هاي قسمت است. شده رسم Tecplot افزار نرم
 و ١٧/٠ فرود عدد براي را رشيب تنش توزيع پ -٤ و ب

 طيف دهند،  مي نشان mm٥ و mm٢ ،mm٥/٠ هاي زبري
 ناحيه دهنده نشان يقوس درون يکيدر نزد رنگپر يتوس

 ١٠ مقطع از شکل به توجه با است. قوس طول در تنش پر
 مقطع از و داخلي ديواره نزديک حداکثر تنش درجه ٦٥ تا
 سمت به درجه ٩٠عمقط از بعد و ميانه در درجه ٩٠ تا ٦٥

 فرود عدد اين در است. شده کشيده قوس خارجي ديوار
 )٣٠ تا ٢٠( مقطع در قوس طول در تنش مقدار بيشترين

 حداکثر تنش ناحيه کف، زبري افزايش با و است درجه
 توزيع د -٤ و ث -٤ ت، -٤ هاي شکل است. يافته افزايش
 و متفاوت زبري سه و ٢٨/٠ فرود عدد براي را تنش
 عدد براي را تنش توزيع نيز ي -٥ و ه -٤ و، -٤ هاي شکل
 به توجه با دهند. مي نشان متفاوت زبري سه و ٤/٠ فرود
 ٦٥ تا ١٠ مقطع از کف برشي تنش قوي ناحيه دو ها شکل
 به درجه ٩٠ مقطع از بعد و داخلي ديوار نزديک درجه
 همچنين و است شده کشيده قوس خارجي ديوار نزديک
 درجه ٩٠ مقطع از بعد برشي تنش ضعيف ناحيه يک

  شود. مي مشاهده داخلي ديوار نزديک

  
  

  

  

 

  
  مختلف يها يزبر و فرود اعداد يبرا برشي تنش عيتوز -٤ شکل

  

 ٥و زبری  ٢٨/٠توزیع تنش برشی در عدد فرود  -پ
 متر میلی

 ٥/٠و زبری  ١٧/٠در عددفرود  توزیع تنش برشی -ت

  متر میلی

 ٢و زبری  ١٧/٠عدد فرود توزیع تنش برشی در  -ب

  متر میلی

 متر میلی ٥و زبری  ١٧/٠عدد فرود توزیع تنش برشی در  -الف
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  مختلف هاي زبري و فرود اعداد براي برشي تنش توزيع -٤ شکل
  
 برشي تنش يالگو يبررس به که )١٩٧٩( همکاران و چيتريد

 با عمق کم يهارود پيچان در آب سطح راتييتغ و بستر
 انتقال ريمس که دادند نشان پرداختند، يبعد دو معادالت
 و داشته يبستگ بستر برشي تنش ريمس به رسوب
 و افتهي شيافزا يآبشستگ چاله ينواح از برشي تنش

 دهيد يآبشستگ چاله دست نييپا در برشي تنش حداکثر
 باعث برشي تنش حداقل با يا  محدوده نيهمچن شود. يم

 براساس .شود يم گذاري رسوب و سرعت انيگراد کاهش
 نزديک اينکه به توجه با )،١٩٧٩( همکاران و چيتريد جينتا

 جهت در برشي تنش قوس اول نيمه در داخلي ديوار
 فرسايش تنشپر هيناح نيا در بنابراين است، ذره پايداري

 ديوار نزديک فرسايش محتمل ناحيه رو نيازا دهد. ينم رخ
 از (قبل شود مي بيني پيش درجه ٩٠ مقطع از قبل خارجي

 عيتوز به توجه با ).يخارج واريد کينزد پرتنش هيناح
 از بعد حداکثر برشي تنش ها شکل تمام در برشي تنش
 واريد سمت به و شده دور يداخل واريد از درجه ٧٠ مقطع
 هچال که گفت توان يم پس شود يم دهيکش يخارج

 تا ٨٠ مقطع نيب و يخارج واريد کينزد محتمل يشيفرسا
 يداخل واريد کينزد مقابل، در .شود يم ليتشک درجه ٩٠
 هي(ناح دهد يم رخ گذاري رسوب درجه ٩٠ مقطع از بعد و

 )١٣٨٧( همکاران و انيقدس جينتا با که تنش) کم
  دارد. يهمخوان

 جريان طولي سرعت با کف برشي تنش اينکه به توجه با
 بيانگر برشي تنش قوي ناحيه بنابراين دارد، مستقيم رابطه

 به توجه با باشد. مي نواحي اين در طولي سرعت افزايش
 گفت توان مي انيجر سرعت با برشي تنش مستقيم رابطه
 ديوار نزديک درجه ٦٥ تا ١٠ محدوده در حداکثر سرعت
 خارجي ديوار نزديک به درجه ٩٠ مقطع از بعد و داخلي
 )١٣٨٧( همکاران و انيقدس جينتا با که شود مي کشيده
 و پالن در يعرض سرعت عيتوز ٥ شکل دارد. يهمخوان
 فرود عدد در نظر مورد قوس يبرا را سرعت حداکثر خط
  دهد. يم نشان کف از متر يسانت ١٥ فاصله و ٤/٠
  

  متر میلی ٥و زبری  ٤/٠توزیع تنش برشی در عدد فرود  -ه
 

 ٥/٠و زبری  ٤/٠توزیع تنش برشی در عدد فرود  -و
 متر میلی

 ٢و زبری  ٤/٠توزیع تنش برشی در عدد فرود  -ه
  متر       میلی
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 ١٥ عمق و ٤/٠ فرود عدد در سرعت حداکثر خط -٥ شکل

  متر يسانت
  

  فرود عدد با حداکثر شيبر تنش راتييتغ
 ٩٠ قوس طول در حداکثر برشي تنش تغييرات ٦ لشک

 نشان زبري نوع سه و فرود عدد به نسبت را تند درجه
 اندازه و فرود عدد افزايش با دهد مي نشان نتايج .دهد مي

 به قوس طول در حداکثر برشي تنش کف، ذرات متوسط
  ابد:ي يم شيافزا ٧ رابطه مطابق و يخط صورت

)٧(  baFr +=maxτ  
 تيحساس درجه ذرات، قطر شيافزا با نمودار به توجه با
 شيافزا فرود عدد به نسبت حداکثر برشي تنش راتييتغ
  ابد.ي يم

  
 ذرات متوسط اندازه و فرود عدد به نسبت حداکثر برشي تنش تغييرات -٦ شکل

  

  ثانويه) جريان (قدرت گردابه قدرت
 جنبشي  انرژي نسبت با است برابر ثانويه جريان قدرت
 رابطه از هك اصلي جريان جنبشي انرژي به جانبي جريان

  ):١٩٤٩ ،ي(شکر شود  مي محاسبه زير

)٨(  

 

 و يطول جهت در سرعت نديبرآ ،xyv باال رابطه در که
  .است جهت سه در سرعت نديبرآ ،v و يعرض
 را درصد حسب بر ثانويه جريان قدرت تغييرات ٧ شکل
 در دهد. مي نشان زبري نوع سه و ١٧/٠ فرود عدد براي
 روند قوس طول در ثانويه جريان قدرت ها زبري تمام

 دارند) قرار صاف بستر شرايط در حالت (سه دارد منظمي
 روند قوس رأس تا درجه صفر مقطع از که يا گونه به

 به جريان ورود با که است اين علت ت.اس داشته افزايش
 ذرات و کرده رييتغ جريان خطوط هندسي شکل قوس،

 و گرفته قرار مرکز از گريز نيروي تأثير تحت آب
 د.ياب مي افزايش خارجي قوس سمت به عرضي هاي سرعت

 کاهش و خارجي قوس در آب سطح افزايش با آن يپ در
 عامل که آمده وجود به فشار گراديان داخلي، قوس در

 بستر نزديک داخلي قوس سمت به عرضي سرعت ايجاد
 مرکز از گريز نيروي افزايشي روند به توجه با بنابراين است.

 هاي سرعت افزايش و قوس اول نيمه در فشار گراديان و
 افزايش ثانويه جريان قدرت قوس، شعاع جهت در عرضي

 اينکه به توجه با بعد به درجه ٦٠ مقطع از يابد. مي
 شوند، مي کشيده کانال ميانه به حداکثر هاي رعتس

 کاهش باالدست به نسبت مرکز از گريز نيروي بنابراين
 گراديان مرکز، از گريز يروين کاهش با همزمان يابد. مي
 درجه ٧٠ مقطع تا بنابراين و کرده افت هم عرضي فشار
 درجه ٨٠ مقطع در و ابدي يم کاهش ثانويه جريان قدرت

درصد سطح مقطع بر گراديان  ٧٥ز مرکز در نيروي گريز ا
 کم طولي سرعت داخلي ديوار (نزديک کند مي غلبه فشار
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 از گريز از بيشتر بستر نزديک فشار گراديان بنابراين بوده،
 با گيرد). مي شکل آنجا در چرخشي سلول لذا است مرکز
 ٨٠ مقطع در  ثانويه جريان غالب باال، توضيحات به توجه
 ٩٠ از بعد و دهد يم رخ خارجي قوس سمت به درجه
 به که شود يم مستهلک نيز مرکز از گريز نيروي درجه
 بنابراين، يابد. مي کاهش ثانويه جريان قدرت آن دنبال
 حداکثر نقطه يک قوس طول در ثانويه جريان قدرت
 مقاطع در ترتيب به که دارد نسبي حداکثر يک و مطلق
 تغييرات ٨کلش دهد. مي رخ درجه ٨٠ و درجه ٥٠-٦٠

 زبري نوع سه و ٢٨/٠ فرود عدد در را ثانويه جريان قدرت
 روند زبري افزايش با ثانويه جريان قدرت دهد. مي نشان

 ٥/٠ زبري در جريان قدرت بيشترين و ندارد منظمي
 يزبر در يکيدروليه نظر از جريان بستر .است متر ميلي

 رد بستر ديگر يزبر دو در و بوده صاف متر ميلي ٥/٠
 هيثانو جريان قدرت زبري، افزايش با و بوده بينابين طيشرا

 را ثانويه جريان قدرت تغييرات ٩ لشک است. افتهي افزايش
 اين در دهد. مي نشان زبري نوع سه و ٤/٠ فرود عدد در

 تغيير و داشته وجود زبر و بينابين صاف، بستر سه حالت
 نشان را منظمي روند زبري با ثانويه جريان قدرت

 درجه، ٤٠ تا صفر مقطع از حالت نيا در دهد. ينم
 قدرت نيهمچن است. ناچيز ثانويه جريان قدرت تغييرات
 درجه ٨٠ و درجه ٥٠ مقطع دو در قوس در ثانويه جريان
 ٥/٠ زبري دو در مطلق حداکثر که دارد را مقدار حداکثر

 ٥ زبري در و درجه ٨٠ مقطع در متر يليم ٢ و متر يليم
 زبري افزايش بنابراين .است درجه ٥٠ مقطع در متر يليم

 درجه ٥٠ به درجه ٨٠ از مطلق حداکثر محل انتقال باعث
 جينتا با پژوهش نيا از آمده دست به جينتا است. شده
  دارد. يهمخوان )٢٠١٠( همکاران و يابهر يناج

  

 
  

 عدد ايبر قوس طول در ثانويه جريان قدرت تغييرات -٧شکل
  متفاوت زبري سه و ١٧/٠ فرود

  

  
 عدد براي کانال طول در ثانويه جريان قدرت تغييرات -٨ شکل

  متفاوت زبري سه و ٢٨/٠ فرود
  

  
 عدد براي کانال طول در ثانويه جريان قدرت تغييرات -٩ شکل

  متفاوت زبري سه و ٤/٠ فرود
  

  گيري نتيجه
 جريان رتقد و برشي تنش بر کف زبري اثر پژوهش اين در

 شد مشاهده .شد بررسي درجه ٩٠ قوس در ثانويه
 يخط صورت به فرود عدد شيافزا با حداکثر برشي تنش
 ٦٥ تا ١٠ مقطع از ها شيآزما تمامي در و افتهي شيافزا

 به درجه ٩٠ مقطع از بعد و داخلي قوس نزديک درجه
 قدرت همچنين شود. يم کشيده خارجي قوس سمت
 حداکثر داراي مقطع دو در وسق طول در ثانويه جريان
 مطلق حداکثر متر يليم ٥/٠ هاي زبري در که بوده مقدار
 درجه ٥٠ مقطع در نسبي حداکثر و درجه ٨٠ مقطع در

 ٥٠ مقطع در مطلق حداکثر ديگر زبري دو در و بوده قوس
 طرف از .است درجه ٨٠ مقطع در نسبي حداکثر و درجه
 از بستر شرايط ،گردابه قدرت در مؤثر و مهم عامل ديگر
 هم اين که بوده بستر) بودن صاف و (زبر هيدروليکي نظر
  است. فرود عدد و بستر ذرات اندازه تابع خود نوبه به
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