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  چکيده
  

 ساحل در شيفرسا نهيشيب  مکان شناخت سبب هارود پيچاندر  مرکز از زيگري روين ازي ناش يقوي عرض انيجر شناخت
 رودخانهي مهندس مناسب اتيعمل انجام و ريآبگ دهانهاحداث  براي مناسبي اه مکان شناخت با رو اين  از .دشو يمي خارج
 انيجر توانآزمايشگاهي ي بررس به مقاله نيا در. دكرجلوگيري  رودخانه اطرافي زراعي ها نيزم و ها سازه بيتخر ازتوان  مي
هاي اين  شيآزما. است شده پرداختهي ضعر شيفرسا نهيشيب مکاني نيب شيپي ها مدل و رودخانه چيپ در آن راتييتغ و هيثانو

 بر تريل ۱۰۴ و ۸۹ ،۶۳ي دب سه و افتهي توسعهي توپوگراف کي در ۳۱/۱ عرض بهي مرکز شعاع نسبت با تند چيپ کي در پژوهش
 هيثانو انيجر توانكاهش  و بستري عرض بيش راتييتغ با هيثانو انيجر گر هماهنگي كامل نشان ها يبررس. است شده انجام هيثان
 ۳۵ به هيثان بر تريل ۶۳ي دب در درصد ۴۳ ازي طول بهي عرضي جنبشي انرژ نسبت تر باشد. به بيان واضح مي يدب شيافزا با

همچنين مکان دهانه آبگير در پيچ تند در حدود يک سوم از ورودي پيچ به . است كم شده هيثان بر تريل ۱۰۴ي دب در درصد
 مکان حيصحي نيب شيپيي توانا ها آن که داد نشان هيثانو انيجر فاز تأخيري ها لمدي بررس آن، بر  دست آمده است. عالوه

ي الگوي رو كه است) کانال عرض بهي مرکز شعاع نسبت( چيپي تند رفتنگدرنظر عدم امر نيا دليل. ندارند را شيفرسا نهيشيب
  .دارديي بسزا تأثيري عرض انيجر
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  مقدمه
موجود  مانندشان  ماهيت فيزيكي دليل به ها رودخانه

در مسير جريان دچار دائم  طور  بهاي هستند كه  زنده
جاي يك مسير مستقيم،   هها ب تغييراتي شده و حركت آن

 است شکلي نوسيس ريمسدر يك  و يرود پيچان صورت به
در محدوده ي اصلي ها يژگيو ازي ک. ي)۱۹۹۷(تورن، 
ي روين با که استي قو هيثانو انيجر وجود ها،رود پيچان

 وجود. شود يمد ايجاناشي از قوس رودخانه  مرکز از زيگر
 سرعت پروفيل در زياد تغييرات سبب قوي ثانويه جريان
 حالت از طولي سرعت پروفيل که طوريه ب د،شو مي طولي
مهم  هاي تهيكي از نك. گيرد مي فاصله لگاريتمي پروفيل

هاي آبگير در  هاي مهندسي رودخانه و دهانه اجراي سازه
نويه و ها، شناخت محدوده عملكرد جريان ثارود پيچان

 پيچ در آبگير دهانه نمونه، عنوان به. استميزان قدرت آن 
 قدرت ميزان حداکثر که بگيرد قرار مکاني در دباي رودخانه
 که دشو مي سبب لهئمس اين. باشد آنجا در ثانويه جريان
 حرکت داخلي ساحل سمت به خارجي ساحل در رسوبات
 .شود آبگير دهانه وارد رسوب ميزان کمترين و کرده

 و ديواره فرسايش و ها رودخانه پيچ در تغييرات همچنين،
به سمت  رودخانه پيچ مهاجرت و حرکت سبب ها، آن کف

 اراضي و آن اطراف سيساتأت تخريب وقوس خارجي 
 دهنده  نشان که دشو مي پمپاژ هاي ايستگاه و کشاورزي

 جريان توان بيشينه مکان و جريان الگوي شناخت به نياز
  . است رودخانه چپي در ثانويه
 فرسايش و گذاري رسوب وجود هاي مکان بررسي ،رو از اين

بسيار مهم  ثانويه جريان قدرت بيشترين  مکانهمچنين  و
 شناسي ريخت تغييرات شناخت در زيادي کمک و است

 عمليات انجام و رودخانه پيچ اصالح درنتيجه و رودخانه
 هيثانو انيجري بررس نهيزم در. کند مي رودخانه مهندسي

. است گرفته انجام هايي پژوهش تاکنون هارود پيچاندر 
 چيپ در راي برش تنش عيتوز) ۱۹۷۵( گارد وي ورشن

 صحرايي مشاهدات. دادند ارائه رياضي مدل کي بارودخانه 
 زياد هاي دبي در ثانويه  جريان كه كند را تأييد مي نكته اين
 نبيشتري متوسط هاي دبي در و قدرت كمترين كم، و

) ۱۹۸۶( انور). ۱۹۷۹ همكاران، و باتورست( اردد را قدرت
 عيتوز که داد نشان رودخانه، چيپ در انيجر بررسي با

 برگز و دگاردوا. کند ينمي رويپي تميلگار قانون از سرعت
 يمنحني آبرفت کانال کي در انيجر مطالعه با) ۱۹۸۸(
 به سرعت نهيشيب هسته حرکت که بيان كردند شكل، 

 به درجه ۹۰ زاويه حدود در و بودهي خارج لساح سمت
 صورت به ثانويه  جريان توان. رسد يمي خارج ساحل
 انرژي به عرضي حركت متوسط جنبشي انرژي از نسبتي
 از و شود مي تعريف عرضي مقطع در اصلي جريان جنبشي

 رابطه سرعت دوم توان با جريان جنبشي انرژي كه آنجا
  ):١٣٨٢، سالجقه( نوشت زير صورت به را آن توان مي دارد،

)١(                                     YZ
VS
U

2

2=  
 مقطع در ثانويه  جريان متوسط سرعت اندازه V آن در هك

 عرضي مقطع در اصلي جريان متوسط سرعت U و عرضي
 نسبت رينولدز، عدد به پيچ در ثانويه  جريان توان. است
 عرض به مسير ءانحنا شعاع نسبت ،جريان عمق به عرض
 مركزي هزاوي و پيچدر  بررسي مورد هناحي موقعيت جريان،

 جريان فاز تأخيرمنظور از  نيهمچن. دارد بستگي پيچ
 مسير ءانحنا بين فاز تفاوت از است عبارت ثانويه 

 هارود پيچان بيشتر در كه ثانويه،  جريان الگوي با رود پيچان
 همكاران، و ژو( است درجه ٤٠ تا ١٠ حدود در فاز تأخير
 مارپيچي، هاي آبراهه در ثانويه  جريان زوال و رشد). ١٩٩٣
 مركز، از گريز نيروي بين ١موضعي تعادل عدم از ناشي
 سطح در عرضي شيب از ناشي هيدرواستاتيك فشار نيروي
 اول نيروي دو كه است جريان آشفتگي برشي  تنش و آب

 بستگي آبراهه موضعي ءانحنا ميزان به مستقيمبه طور 
 حداكثر وقوع بيانگر موجود صحرايي مشاهدات. دارند

) مسير ءانحنا حداكثر هنقط( پيچ تاج از بعد در فرسايش
 حداكثر هناحي نزديكي يا دور ميزان درنتيجه. است

 است جريان فاز رتأخي ميزان بيانگر قوس، تاج به فرسايش
  .)١٩٩٣ همكاران، و ژو(

 گذاراثر جريان سرعت توزيع بر نوعي به که عاملي هر
 نيز فاز تأخير بر درنتيجه و ثانويه  جريان رشد بر باشد،
 بين هزاوي يا و فاز تأخير ميزان ،βزاويه  چنانچه. است مؤثر

 توان مي شود، گرفته درنظر آبراهه مسير و جريان خطوط
    ) : ١٩٩٣ همكاران، و ژو( نوشت

)2(                tan 1 1 8 H
f M

π
β

κ κ
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= +      

  

 قوس طول M عمق جريان، H، باال معادله در
. است دارسي ضريب f و كارمن ون ثابت κ،رود پيچان
 ديگر عبارت به و داشته مستقيم نسبت عمق با فاز تأخير

                                                
1- Local Imbalance 
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 هاي جريان از تر سريع عمق مك هاي جريان در ثانويه  جريان
 بين معکوس هرابط وجود دليل به. رسد مي تكامل به عميق
 كم، قوس طول با هايرود پيچان فاز، تأخير و قوس طول
. دارند بلند هاي قوس به نسبت بيشتري فاز تأخير

 سمت به بيشتر كم، قوس طول با هايرود پيچان همچنين،
و طرف داراي د سمت به و كنند مي مهاجرت دست پايين

 جهت در ،بلند هاي قوس كه حالي در. هستندرشد كمي 
 كمتر و يافته گسترش(عرضي)  خود هدر راستاي بر عمود

 و ٢٠٠٢( بالنکارت. كنند مي مهاجرت دست پايين به
 رود پيچاندر قوس  هيثانو جريان يرو شيآزما به) ٢٠١١

 دري عرض سلول کي وجود که کرد انيب و پرداخت
 ازي اصل هيثانو انيجري دور سبب ،يخارج لساحي کينزد
 اثر شيفرسا زانيم يرو و دشو يمي خارج ساحل وارهيد

 مؤثر) سه فرآيند هيدروديناميكي ۲۰۱۱بالنكارت (. دارد
هاي تند با ديواره صلب را  ها در پيچرود پيچاندر مهاجرت 

د. اين فرآيندها كر آزمايشگاهي و تحليلي بررسي صورت به
در ايجاد انحنا در  مؤثر) جريان ثانويه ۱از: (عبارت بودند 

هاي اضافي جريان ثانويه  ) سلول۲جريان مجاري روباز، (
) چرخش افقي جريان در قوس ۳در قوس خارجي و (

اين  نمونه صورت به ١شكل داخلي (تشكيل ناحيه جدايي). 
  دهد. سه فرآيند هيدروديناميكي را نشان مي

در اين  ،رودخانه چيپ در هيثانو انيجر تياهم به توجه با
 فاز تأخير زانيم و هيثانو انيجر تواني بررس به پژوهش

تا از نتايج حاصله بتوان  شد خواهد پرداخته هيثانو انيجر
خصوص انتخاب موقعيت بهينه احداث دهانه آبگير يا در

  .كردهاي مهندسي رودخانه در محل قوس استفاده  سازه
  

  
  )۲۰۱۱وقوع پيوسته در پيچ رودخانه (برگرفته از بالنكارت، ه هاي هيدروديناميكي بتصوير شماتيك فرآيند -۱شكل 

  
  ها مواد و روش

 آزمايشگاه در پژوهش اين آزمايشگاهي هاي بررسي
 فلومي روي ،سوئيس لوزاندر  EPFL دانشگاه هيدروليک

 زاويه با و متر ٧/١ ءانحنا شعاع با گالس، پلکسي جنس از
 کانال نمايي از ٢ شکل. شد مانجا درجه ١٩٣ مرکزي

 ورودي بخش. دهد مي نشان راكار رفته ه ب آزمايشگاهي
 تشکيل براي که است متر ٩ طول به و مستقيم کانال،
 گرفته درنظر مرزي اليه کامل توسعه و يافته توسعه جريان
 عرض ،١باريک کانالمشكالت  از اجتناب براي. است شده
 فضاي به توجه با که شده گرفته درنظر متر ٣/١ فلوم

 ١٣ ها در آزمايش حدود عمق به عرض نسبت آزمايشگاهي
  قوس  خروجي در مستقيم بخش يک نهايتدر  .است بوده

                                                
1- Narrow channel 

  . است شده نصب متر ٥ طول به نيز
 در ثانيه بر ليتر ٦٣ دبي ابتدا در ها آزمايش انجام براي
به طور  بندي دانه با ماسه شامل کف. شد برقرار فلوم
 ٢ متوسط و ٢/٢ تا ٦/١ محدوده در واختيکني تقريب
 باالدست از ٢رسوب کننده تغذيه با رسوبات. است متر ميلي
 به جريان و) ٢در شكل  ٧(منطقه شماره  شده فلوم وارد
 بين و برسد تعادل به کف تا داشت ادامه هفته ٣ مدت

 اي نقطه بارو  شود برقرار تعادل خروجي و ورودي رسوبات
 در. يابد گسترش کاملبه طور  داخلي ساحل بخش در
 منجمد، ٣به نام داكفيل ويژه موادي با بستر رسوبات تينها

 بتوان حرکت، بدون و ثابت کف حضور در تا شده

                                                
2- Feeder 
3- Dakfill 
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عرض  بهي مرکز شعاع نسبت. داد انجام را ها گيري اندازه
ي انحنا باي انيجر دهنده نشان که است ٣١/١ برابر کف
 زين هيثان بر تريل ١٠٤ و ٨٩ي دب دو نيهمچن .است زياد
 براي پژوهش اين در. شد اجراي توپوگراف نياي رو

 استفاده ١ADVP دستگاه از سرعت، پروفيل گيري اندازه
 چهار و ٢مرکزي دهنده انتشار يک شامل دستگاه اين. شد

. گيرند مي قرار آب از پر جعبه يک در که است ٣گيرنده
 دارد قرار ٤سترا پليرزين  اليه يک ،آب از پر جعبه انتهاي

 ۳ شکل. باشد مي تماس در کانال درون آب سطح با که
 نيا در ها گيري اندازه. دهند مي نشان را ADVP دستگاه
 ثانيه ۱۸۰ حدود در و بوده Hz۲۵/۳۱  فرکانس با دستگاه
گيري توپوگرافي  . براي اندازهاست سرعت پروفيل هر براي

له استفاده گيري فاص کف، از دستگاه ليزر مخصوص اندازه
در طول کانال، در بخش مستقيم بدين منظور شد. 

 ۱۰دست هر  متر و در پايين سانتي ۲۵باالدست هر 
  .شد انجام ها گيري اندازه  درجه ۱۰متر و در پيچ هر  سانتي

 نهيشيب مکاني نيب شيپهاي اين پژوهش،  يكي از هدف
 از توان يماست كه براي تعيين آن  هيثانو انيجر توان
 فاز تأخير. کرد استفاده هيثانو انيجر فاز تأخيري ها مدل

 مسير ءانحنا بين فاز تفاوت از عبارت که ثانويه  جريان
 اختالف از توان مي را است ثانويه جريان الگوي با رود پيچان
عالوه . آورد دست به ءانحنا تاج با فرسايش بيشترين مکان

 و ژو طكه توس (β)براي برآورد تأخير فاز  ٢معادله بر 

 )١٩٨٤( كندي و سكيتانيديارائه شده،  )١٩٩٣( همكاران
  :دكردن محاسبه زير معادله از را فاز تأخير ميزاننيز 

)3(                           tan .1 8 H4 44
f M

β π−  =  
 

  
 صورت بهنيز ) ١٩٨٦( نيشيمورا و ايكدا پيشنهاديمعادله 

  :است زير

)4(            tan . .1 8 H2 1 11 1 42
f M

β π−
  

=  −      
   

 دركه ) ١٩٨٩( پاركر و نوانسوهج پيشنهادي معادله
 بوده) ١٩٨٦( نيشيمورا و ايكداه معادله شد اصالح حقيقت

  :است عبارت است از

)5(                             tan 1 8 H2
f M

β πα−  =  
 

  

  :شود مي محاسبه زير معادله از αضريب ،آن در كه
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  :معادله اين در و
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s
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بندي کف است.  گر زبري دانه نشان ks، معادلهدر اين 
هاي آزمايشگاهي اين   براي داده βنتيجه تخمين زاويه 

ش بعدي ارائه هاي باال در بخ با استفاده از مدل پژوهش
  شده است.

  

  
  پژوهشگاهی آزمایشفلوم  نمایی از -2شکل 

  
كننده رسوب تغذيه  

1- Acoustic Doppler Velocity Profiler 
2- Central emitter 
3- Receiver 
4- Mylar 
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  ADVP پروفيل سرعت گيري اندازه  دستگاه -۳شکل 

  
  نتايج و بحث

 مربع از نسبتي ۱ معادله بر اساس ثانويه  جريان توان
 نسبت نيا اما ،است (SYZ) طولي به عرضي سرعت
 سرعت مقدار زيرا ،داد نخواهد ارائه را مناسبي هاي جواب
 هاي سرعت جمع از عرضي مقطع يک در متوسط عرضي
 مقطعي، در اگر و آيد مي دسته ب منفي و مثبت عرضي
 بسيار نيز V مقدار ،شود صفر نزديک يا و برابر ها آن جمع

 قوي ثانويه جريان اينکه وجود با درنتيجه و شده کوچک
 داده نشان کم بسيار ثانويه  جريان توان دارد، وجود
 دهنده نشان ثانويه  جريان توان از آنجايي كه. شود مي

 اگر؛ باشد مي فرسايشميزان  بر ثانويه  جريان تأثير ميزان
روند  بر ثانويه  جريان تأثير دهد، نشان را کوچکي عدد

 اين حل براي. داد نخواهد نشان را پيچ در فرسايش
 متوسط سرعت مربعات نسبت از هاستفاد جاي به مشکل،
 بر عرضي جريان جنبشي انرژي نسبت از طولي، بر عرضي
 استفاده عرضي مقطع يک در طولي جريان جنبشي انرژي
  :که طوريه ب شد، خواهد

)8(                                              
u

v

K
KS =  

 براي عرضي مقطع متوسط جنبشي انرژي ،رابطه اين در
∝∑،عرضي جريان 2

v vK جريان براي و 
∝∑،طولي 2

u uK که هستند ∑ 2v جمع متوسط 

∑ و عرضي هاي سرعت مربع 2u جمع متوسط 
  .هستند عرضي مقطع در طولي هاي سرعت
 ١٠٤ و ٨٩ ،٦٣ دبي سه براي را ثانويه  جريان توان ٤ شکل
 که دهد مي نشان شکلاين . دهد مي نشان ثانيه بر ليتر
 درجه ٧٠ الي ٦٠ عرضي مقطع تا ثانويه  جريان توان

 .رسد مي خود ميزان بيشترين به و يابد مي افزايش
 کاهش ثانويه  جريان توان دبي، افزايش با همچنين

 طولي به عرضي جنبشي متوسط انرژي يعني يابد، مي
توان گفت براي احداث دهانه  مي پس .يافت خواهد هشکا

 ٦٠-٧٠آبگيردر يک پيچ تند، محل مناسب در بين زواياي 
 توان بر را مي كه موقعيت دقيق آن استدرجه قوس 

. عالوه بر آن، اين كرداساس محدوده تغييرات دبي تعيين 
اي از ساحل خارجي  ناحيه بيان كنندهمحدوده قوس 

بيشترين انرژي جريان ثانويه  برابر رودخانه است كه در
بيشترين فرسايش ساحل خارجي  برابرقرار گرفته و در 

مات ساماندهي براي آن ضروري خواهد بود و انجام اقدا
اين در حالي است که در پيچ ماليم بهترين مکان  است.

بوده که  رود پيچانآبگيري در سه چهارم زاويه مرکزي 
 ،(رضوان استدرجه  ١٣٥ درجه، زاويه ١٨٠براي يک پيچ 

(نسبت  و تندي پيچ ء). بنابراين با افزايش انحنا١٩٨٩
R/Bانتهاي پيچ به ابتداي آن  )، بهترين مکان آبگيري از

نزديکتر مي شود زيرا توان بيشينه جريان ثانويه سريعتر به 
 پژوهشرسد. اين  ميزان حداکثر خود در طول پيچ مي

ري در پيچ تند پس از دهد که بهترين مکان آبگي نشان مي
  دست خواهد آمد.ه گذر جريان از يک سوم پيچ ب

دهنده سرعت عرضي باال در ناحيه بيشينه  نشان ۵شکل 
ليتر بر ثانيه است که در  ۶۳جريان ثانويه براي دبي 

درصد سرعت متوسط طولي کانال  ۸۰هايي تا  بخش
ثانويه رو به کاهش   رسد. پس از آن، توان جريان مي

درجه به ميزان کمينه  ۱۳۵و در مقطع عرضي گذاشته 
درجه به سمت  ۱۳۵رسد. از مقطع عرضي  خود مي

يابد و در مقطع  ثانويه افزايش مي  خروجي خم، توان جريان
رسد که در  ديگر مي  درجه به ميزان بيشينه ۱۹۳عرضي 
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، ۴. طبق شکل استدرصد ميزان بيشينه اول  ۳۰حدود 
از خروجي  ليتر بر ثانيه ۶۳ي براي دبثانويه   توان جريان

متري خروجي  يكکرده و در  خم شروع به کاهشي ديگر
ديگر را  يخم به ميزان حداقل رسيده و پس از آن افزايش

ثانويه نيز با تغييرات   به همراه دارد. بنابراين، توان جريان
)، به طوري که در مقاطعي ۶ (شکل بستر هماهنگ بوده

ود دارد، بيشترين توان که بيشترين شيب عرضي کف وج
حال، توان  ره ثانويه نيز وجود خواهد داشت. به  جريان
داراي  )۶(شکل  كفثانويه مانند شيب عرضي   جريان

در تغييرات نوساني بوده که اين نوسان رو به کاهش و 
  رسيدن به يک تعادل است.حال 

ثانويه با افزايش   ، بيشينه توان جريان۴ با توجه به شکل
ش يافته است و افزايش دبي و سرعت جريان، دبي کاه

دهد. به هر حال، با  ثانويه را افزايش نمي  توان جريان
 سهدر  ءتغييرات عدد رينولدز و نسبت عمق به شعاع انحنا

دبي بررسي شده، تغييراتي محسوسي در مکان بيشينه 
ثانويه ايجاد نشده است. بنابراين، اين پارامترها  توان جريان
ثانويه نشان   بر مکان بيشينه توان جريان تأثيري را

  دهند. نمي
موجود  هاي مدل از کدام هيچ که دهد مي نشان ١ جدول

 تأخير ميزان توانند نمي رود، براي تعيين تأخير فاز پيچان
 حداکثر يا فرسايش بيشينه نقطه( ثانويه  جريان بين فاز
بر  ازير .دهند نشان با دقت كافي را خم تاج با) جريان توان

 مقاطع بين فاز تأخير اينهاي انجام شده،  اساس آزمايش
 ،است درجه ٢٠ با معادل که است درجه ٩٠ تا درجه ٧٠
 نشان درجه ٤٠ از بيش را فاز تأخير باال هاي مدل ولي
توان به نتايج  شود كه نمي پس نتيجه مي. دهند مي
ها  هاي موجود تأخير فاز اعتماد كرد و بر مبناي آن مدل
به تعيين موقعيت مناسب دهانه آبگير و نيز انجام  نسبت

  عمليات ساماندهي در قوس خارجي رودخانه اقدام كرد. 
  

  
 کانال طول در ثانويه  جريان توان تغييرات -۴ شکل

  

  
V عمق در شده گيري متوسط عرضي سرعت -۵ شکل / U  ثانيه بر ليتر ۶۳براي دبي  
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 ثانيه بر ليتر ۶۳ دبيبراي  کانال طول در کف عرضي شيبمتوسط  ييراتتغ -۶ شکل

  
  ليتر در ثانيه) ۶۳(دبي  مختلف هاي مدل در ثانويه جريان فاز تأخير -۱ جدول

  (درجه) (β) فاز تأخيرميزان   مدل
  ۶۴  )١٩٩٣( ژو و همكاران

  ۸۸  )١٩٨٤( و كندي سكيتانيدي
  ۵۴  )١٩٨٦( ايكدا و نيشيمورا

  ۴۵  * )١٩٨٩( و پاركرن وانسوهج
  .= ks ۰۰۲/۰ مقادير ساير ضرايب:   *
  

  گيري نتيجه
 توسعه بر تأثير دليل به ها  رودخانه چيپ در هيثانو انيجر
 نيا در. مهم هستند اطرافي ها سازه بيتخر و ها چيپ

 چيپ در هيثانو انيجر توان راتييتغي بررس به مقاله
 با که داد اننش ها يبررس. است شده پرداختهرودخانه 

در مقطع  سرعت شيافزا درنتيجه و انيجري دب شيافزا
 با کهي معن نيبد .ابدي يم کاهش هيثانو انيجر توان ،پيچ
 شيافزا باي عرضي ها سرعت ،يطولي ها سرعت شيافزا

ي معن به تواند ينم مسئله نيا البته. هستند همراهي کمتر
ي گذار رسوب وي خارج ساحل در رسوب برداشت کاهش

 متوسط بيش به توجه باي طرف از. باشدي داخل ساحل در
ثانويه با تغييرات   توان جريان که شد مشخص کفي عرض

. بنابراين مانند شيب عرضي بستر استبستر هماهنگ 
داراي تغييرات نوساني بوده که اين نوسان رو به کاهش و 

  رسيدن به يک تعادل است.
نويه از چهار براي تعيين ميزان بيشينه قدرت جريان ثا

و نقطه بيشينه  ءمدل تعيين اختالف فاز بين تاج انحنا
ها مبين  اگرچه نتايج آزمايشفرسايش استفاده شد. 

محل  عنوان بهدرجه  ۶۰-۷۰محدوده حدفاصل زواياي 
مناسب احداث دهانه آبگير (ناحيه بيشترين توان جريان 

 امکد هيچها نشان داد که  بررسي اين مدل، اما استثانويه) 

بيني صحيح مکان حداکثر توان  ها توانايي پيش از آن
ها، مدل  در بين اين مدل جريان ثانويه را ندارند.

داراي جواب بهتري از ديگر ) ۱۹۸۹(ن و پارکر وانسوهج
در اين  (R/B) ءنسبت انحنا رفتنگدرنظر. استها  مدل
 تأثيرباشد و  مي ءدهنده ميزان تندي انحنا ها که نشان مدل

تواند  يي در مکان بيشينه سرعت عرضي دارد، ميسزا هب
، براي به هر حالد. شوتري  هاي صحيح پاسخ سبب
هاي  بيني مکان بيشترين فرسايش عرضي، هنوز مدل پيش

  مناسبي ارائه نشده است.
  

   گزاري سپاس
ن آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه ان از مسئوليگر پژوهش
EPFL ها و  مايشسوئيس به خاطر موافقت با انجام آز

گيري  استفاده از ابزار پيشرفته و منحصر به فرد اندازه
  د. كنن مي تشكر و قدرداني  ADVPپروفيل سرعت 
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