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 تنش بيشينه كششي و محاسبه ...تحليل ديناميكي نيروي كشانه،                                                                                                       ١٧٨

  مقدمه
عدم وجود در هنگام بررسي رفتار متقابل گياه و جريان، 

ريف توابع خسارت در تع مباني هيدروليکي و هيدرولوژيکي
گياهان است.  مهمو نيز تعيين رژيم جريان  کشاورزي

گيرند قبل از  منعطف که در معرض جريان قرار مي
ضريب شوند و بنابراين در هر مرحله  شکستن، خم مي

صورت  نيروهاي وارد بر گياه بهتوزيع  و )CD(کشانه 
شود که  عوامل سبب مي اينکند.  ديناميک تغيير مي

ي که بر مبناي عدم تغيير نيروهاي وارد بر اتيکتحليل است
فقط براي گياهان  استگياه در طول شکست گياه استوار 

حال  ،)۱۳۹۰(گنجي و همکاران،  سخت قابل استفاده باشد
. استآنکه پوشش گياهي در مجاري روباز از نوع منعطف 

آزمايشگاهي، عددي و تحليلي زيادي بر روي  هاي پژوهش
 است. شدهانجام  ين گياه و سياالت جاربي رفتار متقابل

ون ينه مدين زميما در ا ياز دانش امروز يعيبخش وس
ط ياز شرا يعيمحدوده وس ياست که برا هاي شيآزما
اهان صلب و يگ يرمستغرق تا مستغرق برايان از غيجر

؛ استفان و ۲۰۰۹، ي(يانگ و چو منعطف اجرا شده است
لسون و يو .)۲۰۰۸و همکاران،  ير و ۲۰۰۲، گاتنک

 يعدد پژوهشچند  )٢٠٠٨ و b٢٠٠٦؛ a٢٠٠٦( همکاران
 ياثرات شاخ و برگ و مورفولوژ يبررس براي يو تجرب

 )Drag Force(کشانه  يرويات نيخصوص ياهان رويگ
بررسي اثرات  در) ۲۰۰۷تاکمورا و تاناکا ( .ندا انجام داده

روي الگوي جريان و  پوشش گياهي غيرمستغرقتراکم 
/ يکه وقتنشان دادند  )CD( ضريب کشانه 1.8G D f 

قطر  Dو فاصله بين گياهان در راستاي جريان  Gباشد (
نوع آرايش گياهان  مستقل از )CDضريب کشانه (گياهان) 

 يافضلنتايج مطالعه  .شود ثابت مي طور تقريبي  به بوده و
ع سرعت در يتوز که نشان داد )۲۰۱۰( و همکارانمهر 

ر شکل ييتغ Sه شکل يشبطور تقريبي  بهاهان يک گينزد
سرعت  بيشينه تيموقع يرو يادير زياهان تأثيد و گكن يم

 يرويپ يتميع لگاريع سرعت از توزيتوز y/h=0.2تا  و دارند
اه و يرفتار متقابل گ يبررسضرورت  به با توجه .کند يم

از  يناش ين زبريتخم براين محل شکست ييان و تعيجر
و عدم  ياهيپوشش گ يدارا يها انير جراهان ديوجود گ

پژوهش  اين هاي باال، موردبه  يقبل هاي پژوهشپرداخت 
حاکم  هاي رابطه يدگيچيبا توجه به پ شده است. يزير هيپا

و انجام  يزير هيپاگياه و جريان، ک يناميبر اندرکنش د
 ،حاکم ح از معادالتيصر ين شکلييتع براي ها شيآزما

مؤثر بر  ياصل يپارامترها نييک و تعيتئور ليتحل ازمندين
ن اساس در ي. بر ااستها  آن يسازده و سپس بدون بعديپد

رفتار متقابل  يبه بررس يليتحل روشک يمقاله با ارائه  نيا
محل شکست  شدگي گياه و نوع و ميزان خمان، ياه و جريگ

 صورت ديناميک به غيرمستغرق گياه، براي گياهان منعطف
   پرداخته شده است.

  
  ها مواد و روش

روها و ين ،يتحليل نيمهبا ارائه يک روش ن بخش يدر ا
رمستغرق يمنعطف و غ منفرد اهيگ يمؤثر رو يگشتاورها

استخراج و حل  برايشده است.  يبررس انيجردر معرض 
ردار يسر گ کير يخمش ت هاي رابطه ازمعادله خمش 

اه يکه گ ييرويع نيو توزاه يقطر گ .شده استاستفاده 
ار کوچک يبس ياه به اجزايگ. استر ي، متغکند يحمل مت

  بهر آب يرا در ز آنجزء  هر که بتوان يبه نحو شدهم يتقس
ر در ييبدون تغ ،لياستوانه ماک ي صورت به طور تقريبي

از تغييرات هر جزء براي  و مدل کرد ،قطر و مستغرق
اه و يرات قطر گييتغ ۱شکل نظر کرد.  توزيع نيرو صرف

رات قطر ييدهد. تغ ينشان م وارد شده به آن را يروهاين
ر يز ياضير هاي رابطهتوان با  يرا مبعد آن  يو صورت باه يگ

  نشان داد.
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طول y ، sه قطر گياه در عمق دلخوا dکه در آن 

گيري شده در امتداد خط خمش از قاعده گياه تا  اندازه
دهنده تغييرات نسبي قطر گياه،  نشان y ،k عمق

h
dd =* ،

h
DD و *=

h
ss  يروين. سپس است *=

 ،با استفاده از سرعت متناظر آن عمق هر جزء يکشانه رو
 که در اين مطالعه از تابع نمايي پرندتل استفاده شده است

کشانه وارد بر  يرويکل ن و شدمحاسبه  )،۱۹۹۹(چنسون، 
  .دآماه به دست يدر طول گ يريگ اه با انتگراليگ

از گياه  بخش كوچكآب به يک  بانيروهاي اعمال شده 
)شده عبارتند از نيروي کشانه قائم بر گياه  خم DF و  (

)نيروي اصطکاک در طول گياه  fF  نسبت بين مومنتم .(
از رابطه زير به  )۲۰۱۰خمش و تغيير شکل تير( چن، 

  آيد. دست مي
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طول و عرض نقاط در دستگاه مختصات،  yو x که در آن 
M خمشي در مقطع  شتاورگy  و
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ممان اينرسي تير  Iضريب االستيسيته عنصر تير و E  و (
 گذارييبا جا تداد خمش است.در مقطع عمود بر ام

اه و محاسبه گشتاور و يگ ياعمال شده رو يروهاين
ک مجموعه ياه و انجام يدر طول ساقه گ يريگ انتگرال

عمليات رياضي معادله زير براي منحني خمش به دست 
  آمد.
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و
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ds روش تکرار، روشي باشد.  همان منحني خمش مي

. به اين ترتيب که ابتدا است، ۳کارآمد براي حل معادله 
شود و نيروهاي کشانه و  يک منحني خمش فرض مي

اين منحني  براساساصطکاک و گشتاور خمش متناظر 
اين  براساس ۳، سپس معادله شود خمش محاسبه مي

ي به منحني خمش جديد ا و گشتاورها حل شده ونيروه
 يابد. اين تکرار تا زمان همگرايي ادامه ميو آيد  دست مي

  بعد کرد. زير بي صورت بهرا  ۳توان معادله  مي
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 α بعد بي پارامتر اينجا در که شود توجه. باشد مي
 پارامتر دو به که است گياه عنصر مقاومت دهنده نشان

با دقت در . است وابسته گياه قاعده قطر و االستيسيته
 مسئلهاست که پارامترهاي مربوط به   روشنمعادالت باال، 
که با  هستند kو  ω ،*Dيا  Re ،α باال عبارتند از

توجه به تجربيات موجود، حدود اين پارامترها براي گياهان 
74بدين شرح است: غيرمستغرقمنعطف  1010Re −= ،

914 1010 −− −=α،  1.001.0* −=D 10و −=k .

 ،۰۱/۰برابر با  D*له، ئبراي حل اين مس پژوهشدر اين 
برابر  α؛ ۹/۰و ، ۷/۰، ۵/۰، ۳/۰، ۰برابر با  k؛ ۱/۰و  ۰۵/۰
 ۸۰۰۰۰۰ا ت ۱۰۰۰۰و عدد رينولدز از  −1210و  −1110با 

  .اند انتخاب شده
  

  
  
  

دار در مقابل  يکه به طور معن ريبا قطر متغ اهيساقه گ -۱ شکل
  وارد بر آن يروهاين به همراهان خم شده يجر

  
  نتايج و بحث

ن ممكها  آن يلي، حل تحلباالمعادالت  يدگيچيپ دليل به
ک برنامه ي يط يدعد هاي روشو با استفاده از  نيست
براي  ٢در شکل  شد كهن معادالت حل يا يوتريکامپ

  است. آمده متفاوت يها kبا  اي از شرايط جريان محدوده
 kبراي مقادير متفاوت  ٢ شدگي در شکل خمهاي  منحني

هاي  عدد(دهد که براي شرايط جريان مشابه  نشان مي
، افزايش k رينولدز مشابه) خمش کل براي مقادير کوچک

يابد زيرا گياهان مخروطي شکل که در قسمت بااليي  مي
شوند. به عبارت  تر خم مي تري دارند، راحت مقطع باريک

قطر در  ،k ثابت، با کاهش Dديگر از آنجا که به ازاي يک 
نيز يابد، نيروي کشانه اعمال شده  هر مقطع کاهش مي

کاهش قطر  دليل کمتر خواهد بود ولي مومنتوم مؤثر به
دهد. در  و در نتيجه خمش بيشتري رخ مييابد  مي افزايش

 (شدت ds/dyتابع  بيشينهتر،  کوچک kضمن درگياهان با 
گياه يعني نزديک سطح آب رخ  باالييقسمت  خمش) در

 دهد. يکي ديگر از نتايج قابل ذکر اين است که براي مي
Re  به مقدار مشابه، وابستگي ميزان خمشkودهب ، كم 

(نقطه شکست  شدت خمش بيشينهولي محل وقوع 
شود  طور که مشاهده مي وابسته است. همان kاحتمالي) به 

تر باشد نقطه شکست در نزديک قاعده گياه  بزرگ kچه هر
 سمت باال حرکت به k مقدار خواهد بود و با کاهش

 رشدگي را براي مقادي هاي خم منحني ۳کند. شکل  مي

x 

y 
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  دهد. شان مين D* متفاوت
، D*، با افزايش مقدار دهد نشان مي ٣ طور که شکل همان
شدگي مشابه کاهش  ر رينولدز براي دستيابي به خممقدا
مبني بر  ،مخالف با دانش عمومي است در ظاهرکه  يابد مي

شوند. اين باور  تر ديرتر خم مي اينکه گياهان با قطر بزرگ
پذيري گياه و واکنش گياهان  ي از عدم توجه به انعطافناش

. با توجه به آنکه در سيستم استمنعطف نسبت به جريان 
 شود و ظرفيت بيان مي αپارامتر با بعد، مقاومت گياه  بي

 وابسته است، براي )D*بارگيري روي گياه به قطر گياه (
بزرگتر بيانگر  D*(انعطاف يکسان)،  αن يکسا مقادير

تر است و در نتيجه مومنتم  نيروي کشانه و اصطکاک بزرگ
شود و گياه متحمل خمش بيشتري  به آن وارد مي بيشتري

. به عبارت ديگر براي داشتن خمش معين، عدد شود مي
   است. الزمرينولدز کمتري 
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  يريگ جهينت
، محل شکست، ميزان و تار متقابل گياه و جريانرف يبررس

جريان و مقاومت  ها در تأثير آن دليل به يشدگ نحوه خم
روها و ين، پژوهش نيادر  .هستند مهمتغيير رژيم جريان 

رمستغرق ياه منفرد منعطف و غيگ يمؤثر رو يگشتاورها
 يحل منحن شد. يس، برران قرار دارديکه در معرض جر

نشان داده و  انياه را در مقابل جريخمش، نوع رفتار گ
ضمن  پژوهشن يادر  دهد. يرا به دست م يشدگ محل خم

با استفاده از  آن يبعدساز ياستخراج معادله خمش و ب
حل  انيط جرياز شرا يا محدوده يبرا يعدد هاي روش

شکست  يمحل احتمال خمش و يمنحن راتييتغ و شد
 ترين مهم .ن شديياه تعيان و گيط مختلف جريراش يبرا
 ج به دست آمده عبارتند از: ينتا
نشان  kر متفاوت يمقاد يبرا يشدگ خم يها يمنحن -

 عددهايان مشابه (يط جريشرا يدهد که برا يم

، k ر کوچکيمقاد ينولدز مشابه) خمش کل براير
 ابد.ي يش ميافزا

(شدت  ds/dyتابع  بيشينهتر،  کوچک kاهان با يدرگ -
ک سطح آب ينزد يعنياه يگ باالييقسمت خمش) در

  دهد. يرخ م
تر،  هاي کوچکkمشابه، براي  براي عددهاي رينولدز -

  . شود گياه متحمل خمش بيشتري مي
زان خمش يم يمشابه، وابستگ عددهاي رينولدز يبرا -

تابع  بيشينهمحل وقوع  يول بوده كم، kبه مقدار 
به سمت  kکاهش  وابسته بوده و با kشدت خمش به 

 يبرا ن امر بدان مفهوم است کهياکند.  يباال حرکت م
شتر است يزان خمش بيکنواخت ميرياهان با قطر غيگ

ن انحنا به سمت باال يتر باشد ا اه منعطفيو هرچه گ
 شود. يمنتقل م

رينولدز براي  دار عددهاي، مقD* با افزايش مقدار -

 ب

 الف
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 يابد. شدگي مشابه کاهش مي دستيابي به خم
تر شود نقطه رخداد  بزرگ kچه ج نشان داد که هرينتا -

به  و نقطه شکست احتمالي يتنش کشش بيشينه
ن يتر ا کوچک يهاk يبرا بوده وتر  کياه نزديقاعده گ

  کند. ينقطه به سمت باال حرکت م
 براي يج مهميقاعده، نتا يکيشکست ساقه از نزد -

در  يب زبرير ضرييتغارد. د يکيدروليه يساز مدل
خم  دليل به يرنولدز باال، و کاهش زبير هاي عدد

دن يتواند زمان رس ياه، ميا شکست گيشدن و 
جه خسارات ينتو در هدالب را کاهش ديس حداكثر

د در ين بايکند. بنابرادا يش پيل افزاياز س يناش
در  يب زبري، ضرياهيپوشش گ يدارا يمجار

گرفته شده و  درنظرر يمتغان يمختلف جر هاي مرحله
اد)، ينولدز (سرعت و عمق زيعدد ر ير بااليمقاد يبرا
  .شودبرآورد  يشتريان با دقت بيجر يزبر
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