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 مقدمه
ها که جريان دو کانال اصلي و  در محل اتصال رودخانه

هاي  جريانپيوندند، به وجود آمدن  فرعي به هم مي
شدگي جريان  اي و افزايش سرعت در محل تنگ گردابه
گذاري در اين محل  فرسايش و رسوب هايجاد پديد سبب
تواند داراي اهميت  مي نظرشود. بحث فرسايش از اين  مي

 شستگي آبباشد که داشتن معياري از حداکثر عمق 
هاي پل و ساير ابنيه مشابه و  تواند در تعيين عمق پايه مي
نحوه پيشروي حفره تبط به کار آيد. آگاهي کافي از مر

هاي  تواند در تعيين فاصله مناسب سازه فرسايشي نيز مي
  حفاظتي از محل تالقي کانال و ساحل رودخانه مفيد شود.

ها، از  آگاهي کافي از ديناميک جريان در اتصال رودخانه
هاي مهندسان رودخانه، رسوب و  ترين دغدغه بزرگ

ها تابعي از  . ديناميک تالقي رودخانهاستمورفولوژي 
رسند و  هايي که به هم مي نسبت مومنتوم ميان جريان
. با تحليل دقيق استها  هندسه محل اتصال کانال

 سببتوان نواحي با سرعت زياد که  ديناميک جريان مي
فرسايش عميق و تخريب سواحل و همچنين نواحي با 

ود را شناسايي ش گذاري مي رسوب سببسرعت پايين که 
تر  تر شدن حفره فرسايشي و همچنان حجيم کرد. عميق

رود و  ايجاد پيچان کم کمشدن رسوب انباشته شده، 
جابجايي موقعيت سه شاخه را به همراه دارد. ضمن اينکه 

براي کشتيراني ايجاد  ياديزوجود جريان گردابي مشکالت 
ديناميک جريان در محل تالقي ) ۱۹۸۸(کند. بست  مي
  نشان داد. ۱ شکلبراساس  صورت شماتيک ها را به ودخانهر

  
 

  
  )۲۰۱۰ نيا و همکاران، (شکيبايي هاي باز الگوي جريان در محل تالقي کانال -۱شکل 

  
در محدوده تالقي، شش ناحيه مختلف شناسايي شد که 

) ناحيه ۳) ناحيه انحراف جريان (۲ناحيه رکود () ۱شامل: (
) ناحيه بازيافت ۵) ناحيه حداکثر سرعت (۴جداشدگي (
نيا و  (شکيبايي استهاي برشي  ) ناحيه اليه۶جريان و (
). در ناحيه رکود که در گوشه باالدست ۲۰۱۰، همکاران

آيد، اولين برخورد بين دو جريان  محل اتصال به وجود مي
دهد و سرعت جريان در اين  فرعي رخ مي کانال اصلي و

اي  صفر است. ناحيه انحراف، ناحيه يبيبه طور تقرناحيه 
است که جريان کانال اصلي از مسير خود منحرف شده و 

شود. جريان کانال  رويي اتصال نزديک مي به ديواره روبه
گيرد  فرعي پس از اتصال از ديواره داخلي کانال فاصله مي

اي به نام ناحيه جداشدگي  به وجود آمدن ناحيه سببو 
شود که سرعت جريان در اين محل بسيار پايين بوده و  مي

دهد. در ناحيه حداکثر سرعت  گذاري در آن رخ مي رسوب
يا ناحيه فشردگي، سرعت جريان بسيار باال رفته و با بيشتر 
شدن تنش برشي از تنش بحراني، فرسايش موضعي در آن 

 سبب. تنش برشي بين جريان اصلي و فرعي ودش يم انجام
شود و در  هاي برشي مي به وجود آمدن ناحيه اليه

دست، جريان در ناحيه بازيافت به حالت عادي بر  پايين
آزمايشگاهي و  يها يبررسهاي اخير،  گردد. در سال مي

صحرايي محدودي براي شناخت بيشتر الگوي جريان و 
محل تالقي انجام  گذاري در وضعيت فرسايش و رسوب

  شده است.
 ۱۰۵و  ۹۰، ۷۵، ۴۵، ۱۵ثير زاويه اتصال أ) ت۱۹۸۸بست (

 صورت بهها  درجه را بر پديده فرسايش در تالقي رودخانه
. نتايج نشان داد که در کردآزمايشگاهي و صحرايي بررسي 
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مشاهده نشد ولي با افزايش  شستگي آبدرجه  ۱۵زاويه 
  يابد.  افزايش مي ستگيش آبزاويه اتصال، حداکثر عمق 

مقطع جريان در  حگيري سط ) با اندازه۱۹۸۸روي و روي (
که  ندمحل اتصال در يک حوضه آبريز نشان داد ۳۰

ها کاهش  دست بيشتر اتصال ظرفيت کلي کانال در پايين
يابد که دليل آن را افزايش سرعت در محل اتصال  مي

  گزارش کردند. 
هاي متقارن و  هندسه تالقي) تأثير ۲۰۰۲بريان و کوهن (

غيرمتقارن روي الگوهاي جريان و فرسايش را بررسي 
ها نشان داد که در محل تالقي حفره  کردند. نتايج آزمايش
ابعاد اين حفره با افزايش زاويه  شود. فرسايشي ايجاد مي

، روي الگوي شتريبشود. اما تأثير  تر نيز مي تالقي بزرگ
. استنامتقارني شکل تالقي فرسايش مربوط به تقارني يا 

در تالقي متقارن، حفره فرسايشي نسبت به شکل اوليه 
کانال، متقارن است در حاليکه شکل حفره فرسايشي در 

  .استتر  تالقي نامتقارن پيچيده
ها و  روي ديناميک تالقي رودخانه يبررس) با ۲۰۰۵( رودز

 با اشاره به اينکه در حال حاضر تأثير تغييرات وابسته به
مقياس و ژئومتري روي ساختار جريان در محل تالقي 

 کردهايي را در اين مورد ارائه  مشخص نشده است، فرضيه
هاي  هاي حلزوني در تالقي قدرت حرکت -۱از جمله: 

هاي کوچک با همان درجه نسبي  بزرگ نسبت به تالقي
هاي بزرگ  رودخانه -۲تر است.  انحناي جريان، ضعيف

ه فرعي را در خود جابجا کنند بدون جريان شاخ توانند يم
وجود آيد که ه ها ب اينکه شتاب قابل توجهي در جريان آن

هاي بزرگ  در تالقي -۳ به فرسايش عميق شود. سبب
گيري  چشم صورت بهتغييرات شکل بستر در محل تالقي، 

  باشد. مير از حوادث هيدرولوژيکي نمتأث
 ) به بررسي الگوي رسوب و۱۳۸۲برقعي و نظري (

هاي مستطيلي و اثر متغيرهايي  فرسايش در تقاطع کانال
درجه  ۹۰چون قطر متوسط مصالح بستر روي يک اتصال 

ها نشان داد که حداکثر عمق  پرداختند. نتايج آزمايش
در ابتداي ناحيه جداشدگي جريان اتفاق  شستگي آب
با کاهش قطر متوسط  شستگي آبافتد و حداکثر عمق  مي

  يابد. مي مصالح بستر افزايش
ثير دبي کل عبوري از أت) ۱۳۸۵( فتاحي نيسياني و برقعي

ها، نسبت دبي کانال فرعي به دبي کل، نسبت عرض  کانال
روي تشکيل پرش  را ها ها و عدد فرود باالدست کانال کانال

هاي روباز  هيدروليکي و پارامترهاي آن در اتصال قائم کانال

. نتايج کردندبا استفاده از مدل آزمايشگاهي بررسي 
چه نسبت دبي کانال فرعي ايشان نشان داد که هر پژوهش

به دبي کل بيشتر باشد، ايجاد پرش هيدروليکي در 
است و با افزايش  ممکن فرود باالدست کمتري يعددها

  شود.  دبي کل، اين مقادير کمتر نيز مي
) الگوي فرسايش، به ۱۳۸۶( شفاعي بجستانقباديان و 

سايش بستر، را در محل تالقي ويژه حداکثر عمق فر
ثير سه نسبت پهنا، پنج نسبت دبي و أهاي روباز با ت کانال

درجه را  ۹۰حداقل چهار عدد فرود ذره در پاياب زاويه 
يوني چند زير را با روش رگرس معادلهبررسي کردند و 

) متغيره با ضريب همبستگي )%5.902 =R  براي
فرسايش در محل تالقي بيني حداکثر عمق نسبي  پيش
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 ، حداکثر عمق نسبي فرسايش،sd ،معادلهکه در اين 
3B دست محل اتصال، پهناي کانال در پايين rQ  نسبت

دبي، 
3gF عدد فرود ذره و rB نسبت پهناي کانال فرعي

ها نشان داد که نسبت  آن پژوهش. نتايج استبه اصلي 
ترين  دست مهم دبي کانال فرعي به دبي کانال اصلي پايين

. همچنين با افزايش استها  تالقي کانال  يبررسپارامتر در 
نسبت دبي، عدد فرود ذره و زاويه تالقي، عمق حفره 

 پژوهشيابد. نتايج مشابهي نيز در  افزايش مي شستگي آب
 )۱معادله () گزارش شده است. ۲۰۱۰( صاحباریبرقعي و 
دهد که عدد فرود ذره در پاياب بيشترين و  نشان مي

را در ثير أنسبت پهناي کانال فرعي به اصلي کمترين ت
  مقدار عمق نسبي فرسايش دارند.

 يها يبررسدر محل تالقي نيز  شستگي آبدر مورد کنترل 
وند و شفاعي بجستان  . زينيانجام شده استآزمايشگاهي 

ثير أآزمايشگاهي به بررسي ت يها يبررس ) با انجام۱۳۸۸(
صفحات مستغرق بر ميزان فرسايش در محل اتصال 

دهد  ها نشان مي آن يها يبررسها پرداختند. نتايج  کانال
که نصب صفحات مستغرق در ديواره کانال فرعي و با زاويه 

ترين موقعيت قرارگيري و سبب کاهش  درجه، مناسب ۳۰
) ۱۳۹۰( شفاعي بجستانشود. اميني و  ميزان فرسايش مي

عنوان مانعي بر فرسايش در  کارايي مناسب طوقه را به
شفاعي محمدي و  ها گزارش دادند. محل تالقي کانال

دست  ثير شعاع گردشدگي لبه پايينأ) ت۱۳۹۱( بجستان
ها در زاويه  کانال اتصال را بر تغييرات تراز بستر رودخانه
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و در دوکانال اصلي و فرعي با پهناي برابر درجه  ۶۰تالقي 
ها نشان داد  آن پژوهشمتر بررسي کردند. نتايج  سانتي ۲۶

دست اتصال،  ايينکه با افزايش شعاع گردشدگي لبه پ
يابد. به طوري که در  کاهش مي شستگي آبحداکثر عمق 

، مقدار عمق ۲/۰و نسبت دبي  ۷۶/۲عدد فرود ذره 
هاي  در مقايسه با اتصال لبه تيز براي نسبت شستگي آب

 ،درصد ۱۰۰و  ۶۸، ۴۰ ،ترتيب به، ۱و  ۵/۰، ۲۸/۰شعاع 
  داشته است. شستگي آبکاهش 
ثير شيب جانبي کانال اصلي بر أنيز در زمينه ت ييها يبررس

رسوب معلق ورودي به آبگير جانبي توسط کرمي مقدم و 
) ۱۳۸۹( ) و سيديان و شفاعي بجستان۲۰۱۰همکاران (

ها نشان داد که  آن يها پژوهشاست. نتايج  شدهانجام 
درجه به ميزان قابل  ۴۵تغيير زاويه ديواره از حالت قائم به 

  شود. هش رسوب ورودي به آبگير ميکا سببتوجهي 
که در زمينه فرسايش در محل تالقي  ياديزبررسي منابع 

 ها يبررسدهد که عمده  است، نشان مي شدهها انجام  کانال
هاي مستطيلي شکل بوده  آزمايشگاهي و در فلوم صورت به

حاليکه چنين شرايطي در طبيعت وجود ندارد و  است، در 
ها عمودي نيستند. شيب  خانهسواحل رود به طور معمول

تغيير الگوي سه بعدي جريان در محل سبب  سواحل
 سببتواند  که مي شود يمتالقي نسبت به ديواره قائم 

نيز باشد. بررسي ميزان اين  شستگي آبتغيير الگوي 
دار کردن ساحل نسبت به ديواره  اثر شيب تغييرات در

  .است ين بررسياقائم، هدف اصلي 
  

  ها مواد و روش
  تحليل ابعادي

، با توجه به اينکه پژوهشاين  يها هدفبراي دستيابي به 
)پارامترهاي زيادي بر حداکثر عمق فرسايش  )sd ريتأث 

و استفاده از  ابتدا با شناخت اين پارامترها پسدارند، 
، بعد بي معادلهاساس روش باکينگهام، تحليل ابعادي و بر

  .شداستخراج ، )۲(معادله 
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اندازه  50dحداکثر عمق فرسايش،  sd، معادلهدر اين 
 عمق جريان، y دبي جريان، Q متوسط ذرات رسوب،

B ،عرض کف کانال bQ  ،بار بسترT  ،عرض سطح آب
θ ،زاويه شيب جانبي کانال اصلي α  زاويه اتصال دو

eR، شيب کف کانال اصلي در محل اتصال 0Sکانال، 

، عدد فرود جريان rF، عدد وبر eW عدد رينولدز جريان،
sρ  جرم مخصوص ذرات رسوب وρ  جرم حجمي آب

ترتيب مربوط به کانال اصلي  به ۳و  ۲، ۱هاي  . انديساست
دست است.  در پايينباالدست، کانال فرعي و کانال اصلي 

بحراني، شيب کف در محل تالقي، در شرايط جريان زير
بر الگوي جريان در محل تالقي ندارد (گورام و  ياديزثير أت

از اثر شيب کف  پژوهش )، بنابراين در اين۱۹۹۷همکاران، 
اي است که  نظر شده است. شرايط جريان به گونه صرف

دهند كه لزجت و  نشان مي رينولدز و وبر يعددهامقدار 
از  پژوهش، بنابراين در اين تأثير هستند كشش سطحي بي

ها  ثير اين دو عدد صرفنظر شده است. در تمامي آزمايشأت
هاي باالدست تالقي، حرکت بار بستر وجود  در کانال

) ۲در معادله ( bQثير عبارت أتوان از ت نداشت بنابراين مي
تالقي و   زاويه پژوهش. همچنين در اين کردظر ن صرف

ها ثابت است، بنابراين با حذف زاويه تالقي و   عرض کانال
 )۳معادله ( صورت به )۲(ادغام تعدادي از پارامترها، معادله 
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 sG دست تالقي، سرعت جريان در پايين 3Vفرود ذره (
 پژوهش. در اين است) ۶۵/۲چگالي ويژه ذرات رسوب برابر 

ثير هر يک از پارامترهاي مذکور بر حداکثر عمق أت
  .شد بررسي خواهد شستگي آب
  

  تجهيزات آزمايشگاهي
ها در آزمايشگاه هيدروليک گروه مهندسي آب  آزمايش

که مجهز به دو کانال اصلي و فرعي تبريز دانشگاه 
و  ۸۰متر، عرض  ۵و  ۶داراي طول  ،ترتيب به ،مستطيلي

متر انجام شد. شيب کف  سانتي ۵۰متر و ارتفاع  سانتي ۲۴
 ها اجراي آزمايش يبراهر دو کانال افقي درنظر گرفته شد. 

موجود، ي ها شيآزماهاي  ايط کانالو با توجه به شر
تغييراتي شامل ايجاد کف کاذب و بستر متحرک، کاهش 

متر براي  سانتي ۵۰به  ۸۰دادن عرض کانال اصلي از 
اصلي، همچنين  کانال ديواره کردن دار شيب قابليت افزايش

گذاري و ساخت مخزن  سيسات لولهأاضافه کردن ت
اي ورود آب از کانال کننده در باالدست کانال فرعي بر آرام

هاي اصلي  . کف کانالشدفرعي به داخل کانال اصلي انجام 
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متر و عرضي  سانتي ۱۴و فرعي با سکوهاي چوبي به ارتفاع 
(کف  هاي اصلي و فرعي باال آورده شد معادل عرض کانال

متر  ۳کاذب) و محدوده بين اين سه کف کاذب به طول 
عنوان منطقه  عي بهمتر در کانال فر ۵/۱در کانال اصلي و 

(بستر متحرک) و سپس به  شد گرفته درنظرمورد آزمايش 
 ۲. شکل شدهمان ارتفاع سکوها با رسوبات غيرچسبنده پر 

هاي آزمايشگاهي و تجهيزات استفاده شده را  کانال پالن
  دهد. نشان مي

درجه است. عرض  ۹۰تالقي کانال اصلي و فرعي   زاويه
متر از جنس  ميلي ۶هايي با ضخامت  کانال اصلي با ديواره

شد، تا امکان   متر کاهش داده سانتي ۵۰گالس، به  پلکسي
هاي مختلف در کانال اصلي ايجاد شود. شيب  ايجاد شيب

درنظر گرفته  ۹۰و  ۷۵، ۶۰، ۴۵ برابر باجانبي کانال اصلي 
هاي  تثبيت ديواره يبرا). ۲در شکل  A-Aطع (مقشد 

ها  هاي چوبي در قسمت پشت ديواره دار از گوه جانبي شيب
  .شداستفاده 

ليتر  ۲۵، ها شيآزمادبي کل ورودي به سيستم براي تمام 
سرريز  بانظر گرفته شد. دبي هر دو کانال بر ثانيه در

دست کانال  مستطيلي نصب شده در حوضچه آرامش پايين
  گيري شد. ، اندازهاصلي

  

  ن پژوهشياپالن تجهيزات استفاده شده در آزمايشگاه در  -۲ شکل
  

که ابتدا دبي  شدها بدين صورت انجام  تنظيم دبي در کانال
، در اين زمان کانال شدمورد نظر در کانال اصلي تثبيت 

فرعي مانند يک کانال جانبي بدون خروجي که جريان در 
کرد. سپس شير فلکه کانال فرعي  آن ساکن بود، عمل مي

نظر حاصل شود. براي مورد شد تا دبي  باز مي کم کم
ثير أعبارت ديگر براي بررسي ت تنظيم عمق در پاياب يا به
بند و از  هاي آب دست از تيرک عدد فرود جريان در پايين

متر ساخت شرکت  دستگاه التراسونيک با دقت يک ميلي
گيري سطح آب استفاده شده  آداک ايرانيان براي اندازه

هاي  و فرعي از آرام کنندههاي اصلي  است. در ابتداي کانال
 جلوگيري از اغتشاش جريان استفاده شد. يبراجريان 

ها با شرايط واقعي  سازي شرايط آزمايش دليل شبيه به
ها، ماسه  رودخانه، رسوب استفاده شده در اين آزمايش

که در آزمايشگاه آن را از دو  استگوشه  شده و تيز شسته
متر عبور داده و  ميلي ۳/۰متر و  ميلي ۲حدود  اندازهالک با 

عنوان رسوب  ماسه قرار گرفته بين اين دو سايز را به
آزمايش انتخاب کرديم. به همين دليل رسوبات انتخاب 

 ۱بندي يکنواخت بوده و در جدول  شده داراي دانه
  بندي آن ارائه شده است. مشخصات دانه

  
  کار رفتهه بندي رسوب ب مشخصات دانه -۱ جدول

  مقدار  مشخصه
)اندازه متوسط ذرات  )50d  ۲۸/۱ متر ميلي  
) ضريب يکنواختي )uC  ۵۱۳/۱  
) ضريب انحنا )cC  ۹۵۱/۰  

) انحراف استاندارد ذرات )gσ  ۳۲/۱  
  
ثير شيب جانبي کانال اصلي در پديده أبررسي ت يبرا

  بعد معادله يها، از پارامترهاي ب تالقي کانالفرسايش در 
طور که در  شود. همان استفاده مي ۲جدول  براساس )۳(

مشخص است، تعداد چهار شيب جانبي ديواره،  ۲جدول 
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بي، چهار عمق چهار نسبت دبي و براي هر نسبت د
نهايت چهار عدد فرود جريان و چهار متفاوت جريان که در

  رود.  کند، به کار مي عدد فرود ذره را ايجاد مي
  

ن يادامنه تغييرات پارامترهاي به کار رفته در  -۲ جدول
  پژوهش

  محدوده تغييرات  پارامتر

)شيب جانبي کانال اصلي  )Z  ۱ ،۵۷۷/۰ ،۲۶۸/۰ ،۰  
) نسبت دبي )32 / QQQr =  ۵۵/۰ ،۴/۰ ،۲۸/۰ 

) عدد فرود ذره پاياب  ۱۹/۰ )3gF  ۶/۲<3gF<۲/۱  
) عدد فرود جريان پاياب )3rF  ۳۲/۰<3rF <۱۲/۰  

  
به ي،  ا انجام هر آزمايش، ابتدا کل سطح بستر ماسه يبرا

صاف و تراز شد. پس از آن با قرار دادن  طور کامل
بند در انتهاي کانال اصلي، مانع از خروج آب  هاي آب تيرک

(ابتداي کانال  دست شده، آنگاه از سه طرف به مخزن پايين
شد تا  اصلي و فرعي و انتهاي کانال اصلي) اجازه داده مي

تا سطح آب در  شود جريان آب با دبي بسيار پاييني وارد
احتمالي در  شستگي آبا به آرامي افزايش و از ه کانال

  دليل عمق کم آب جلوگيري شود. شروع آزمايش به
روش تنظيم نسبت دبي بدين صورت انجام شد که ابتدا 

، در اين حالت کانال شوددبي کانال اصلي تنظيم و ثابت 
کند، بعد از  عنوان يک آبگير با دبي صفر عمل مي فرعي به

ال فرعي با باز کردن شير فلکه آن دبي مورد نظر کان
نسبت  تيدرنهاشود که  مربوطه به جريان اضافه مي

هاي مورد نظر حاصل شد. براي تنظيم سطح آب در  دبي
 ۱به ارتفاع  بند هاي آب انتهاي کانال اصلي از تيرک

شود که با توجه به اينکه براي هر  متر استفاده مي سانتي
ت، با برداشتن هر نسبت دبي به چهار عدد فرود نياز هس

بند يک عدد فرود حاصل شد. زمان اتمام  تيرک آب
است که شرايط تعادل براي فرسايش و  يزمانآزمايش 

ايجاد شده باشد. با توجه به اينکه در  شستگي آبحفره 
هاي  درجه، زمان تعادل بيشتري نسبت به شيب ۴۵شيب 

و  ۲۴با زمان  يها آزمايشپس شد،  بيني مي ديگر پيش
و  شدساعته در کمترين و بيشترين نسبت دبي انجام  ۳۶

درصد از  ۹۰ساعت حدود  ۶پس از گذشت زمان  تيدرنها
به همين دليل براي تمامي  به دست آمد. شستگي آب

. پس از گرفته شد درنظرساعت  ۶ها زمان يکسان  آزمايش
ها از هر سه طرف به آهستگي  اتمام هر آزمايش، کانال

شود تا تغييراتي در بستر ايجاد نشود و پروفيل  ليه ميتخ
 ۱/۰بستر در محل تالقي با استفاده از متر ليزري با دقت 

. شدمتري برداشت  سانتي ۲در  ۲متر و يک شبکه  ميلي
و  ۹۰اي از فرسايش اتفاق افتاده در شيب  نمونه ۳شکل 

  دهد. را نشان مي پژوهشدرجه اين  ۴۵

 

 ب                                                                                                                            الف

    

  درجه ۴۵درجه ب)شيب  ۹۰الف) شيب  پژوهشفرسايش اتفاق افتاده در  -۳ شکل
  

  نتايج و بحث
بالفاصله پس از شروع آزمايش و برقراري جريان، در اثر 
برخورد جريان کانال فرعي و اصلي دو گرداب چرخشي 

ها در جهت عکس همديگر  گيرد. اين گرداب شکل مي

شروع ساز و عامل اصلي  کنند و زمينه حرکت مي
مواد بستر در محل اتصال است. گرداب  شستگي آب

در اثر انقباض و  است تر به محل تالقي چرخشي که نزديک
و  کردهتر عمل  فشردگي بيشتر جريان در مقطع خود، قوي
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با  ابتدادست تالقي را در همان  مواد بستر در گوشه پايين
شدت به سطح جريان پرتاب نموده و همراه جريان به 

  ).۴( شکل کردهدست منتقل  طرف پايين
  

  دست تالقي معلق شدن ذرات بستر در گوشه پايين -۴شکل 
  

شوند، پس از  مواد بستري که به سطح جريان آورده مي
ها مستهلک  شوند انرژي آن اينکه به سطح آب نزديک مي

فرونشستن هستند، جريان ثانويه شده و زماني که در حال 
کند و با  دست تالقي حمل مي ها را به طرف پايين آن
ساز پديد آمدن تپه  نشين شدن اين ذرات زمينه ته

  شوند.  گذاري مي رسوب
شستگي ايجاد شده در محل تالقي، بعد از  حفره آب

گذشت مدت زماني از آزمايش، در چهار جهت توسعه 
مل توسعه درون شاخه فرعي، يابد. اين چهار جهت شا مي

توسعه در عرض کانال فرعي در دهانه تالقي، توسعه در 
جلوي دهانه تالقي به سمت محور کانال اصلي و توسعه از 

  ).۵شکل ( دست است محل تالقي به سمت پايين
رسوباتي که از بستر در محل دهانه تالقي فرسايش يافته با 

دست تالقي تجمع  فاصله کمي نسبت به ديواره پايين
کرده، به مرور زمان بر ابعادش افزوده شده و خود را به 

گذاري با  رساند. ارتفاع تپه رسوب دست مي ديواره پايين
گذشت زمان در اثر انباشته شدن رسوبات محل تالقي 

هاي بااليي  ها در اليه يابد تا جايي که گردابه مي افزايش
جريان مانع افزايش بيشتر آن شده و با حمل رسوبات قله، 

شود. به همين  گذاري مي سبب مسطح شدن تپه رسوب
دليل تپه ايجاد شده در اوايل آزمايش نوک تيز و باريک 

  شود.  تر مي تر و وسيع بوده ولي با گذشت زمان پهن
گذاري حالت  جه کانال اصلي، تپه رسوبدر ۹۰در شيب 

هاي ماليم و به خصوص  گسترده پيدا کرده ولي در شيب
صورت اليه نازکي از رسوب  هاي پايين به در نسبت دبي

دار قرار گرفته و با سرعت کمتري حرکت  روي سطح شيب
دار بودن ديواره  هاي شيب کند. اين مسئله از مزيت مي

شناسي  يل اينکه ريختدل جانبي کانال اصلي است به
شود. مسئله ديگر  دست کمتر دچار تغييرات مي پايين

دست  دليل کمتر شدن تجمع رسوبات در پايين اينکه، به
دست  هاي قرار گرفته در پايين تالقي، از تخريب سازه

هاي آبگير جلوگيري  هاي پمپاژ و سازه تالقي مانند ايستگاه
  آيد.  به عمل مي

  

  ايجاد شده در چهار جهت شستگي آبتوسعه حفره  -۵ل شک
  
)ثير عدد فرود جريان أت )3rF  بر حداکثر عمق نسبي

 شستگي آب






3T
ds  

تغييرات حداکثر عمق نسبي  د -۶الف تا  -۶ هاي شکل
دست  بستر در مقابل عدد فرود جريان پايين شستگي آب

مختلف جريان را هاي جانبي و شرايط  تالقي براي شيب
، با توجه به مقدار ۱۹/۰د. براي نسبت دبي نده نشان مي

پايين دبي کانال فرعي نسبت به دبي کانال اصلي، مومنتوم 
کانال فرعي نسبت به کانال اصلي بسيار کم بوده و جريان 
کانال اصلي، جريان کانال فرعي را با خود حمل کرده و 

 دهد. در نمي هاي چرخشي بزرگ را اجازه تشکيل گرداب
سط محل تالقي و از و  برشي در دهانه نسبت دبي، اليهاين 

تر  رکود يا ايستايي بزرگ  کانال فرعي شروع شده، منطقه
جريان شاخه  بزرگهاي ماليم، قسمت  شود. براي شيب مي

فرعي پس از ورود به کانال اصلي، از روي شيب عبور کرده 
عمق آب و شود. با کاهش  دست منتقل مي و به پايين

دست، جريان ورودي از  افزايش عدد فرود جريان در پايين
کانال فرعي و کانال اصلي با شدت بيشتري به هم برخورد 

تري تشکيل و در  کنند و دو گرداب با قدرت بزرگ مي
تخريب بستر ت يدرنهاکنند که  جهت عکس هم حرکت مي

 دهيد الف -۶ طور که در شکل کنند. همان را تشديد مي
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ماليمي  به نسبت با شيب شستگي آبشود، عمق نسبي  مي
نسبت به عدد فرود در حال افزايش است. ضمن اينکه 

درجه در اين نسبت دبي عملکرد مشابهي  ۶۰و  ۴۵شيب 
  دهند. از خود نشان مي

نيز روند مشابهي مشاهده  ج -۶ ب) و -۶ هاي در شکل
مقادير  ۴/۰به  ۲۷/۰شود. با افزايش نسبت دبي از  مي

شستگي، همچنين شيب نمودارها  حداکثر عمق نسبي آب
دليل افزايش  افزايش پيدا کرده است که اين مسئله به

هاي به وجود آمده در اثر برخورد جريان دو  قدرت گردابه
هم عملکردبه طور  کانال اصلي و فرعي است. در اين نمودار

ها  درجه و فاصله آن ۶۰و شيب  ۴۵تقريبي يکسان شيب 
  شود. درجه ديده مي ۹۰با شيب 

د)، دبي شاخه فرعي از  -۶(شکل ۵۵/۰براي نسبت دبي 
دبي کانال اصلي بيشتر شده و با توجه به اينکه سطح 

تر است، مومنتوم  مقطع کانال فرعي از کانال اصلي کوچک

عي خيلي بيشتر از کانال اصلي شده و ورودي از کانال فر
شود. برخورد جريان  با قدرت بيشتري وارد کانال اصلي مي

هاي  کانال فرعي به جريان کانال اصلي مانند نسبت دبي
آورد که در اين  قبلي، دو گرداب چرخشي به وجود مي

تر بوده و  تر به سمت تالقي قوي نسبت دبي گرداب نزديک
طور که در اين شكل  شود. همان سبب به تخريب بيشتر مي

ها نسبت به نمودارهاي  شود شيب اين نمودار مشاهده مي
شستگي مقدار  قبلي تندتر شده و حداکثر عمق آب

بيشتري نسبت به نمودارهاي (الف) تا (ج) به دست 
دهد  نشان مي د -۶تا  الف -۶هاي  آيد. همچنين شكل مي

ا شيب که در يک عدد فرود جريان يکسان در تالقي ب
ترتيب، بيشترين و  درجه، به ۴۵درجه و  ۹۰جانبي 

شستگي به دست  کمترين مقدار حداکثر عمق نسبي آب
  آيد. مي

 

 

و  مختلفهاي جانبي  دست تالقي براي شيب بستر در مقابل عدد فرود جريان پايين شستگي آبتغييرات حداکثر عمق نسبي  -۶ شکل
  ۵۵/۰و د)  ۴/۰، ج) ۲۷/۰، ب) ۱۹/۰برابر با الف)  Qrبراي 

 
)ثير عدد فرود ذره أت )3gF بر حداکثر عمق نسبي

 شستگي آب
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d s  

يکي از دست محل تالقي،  عدد فرود ذره در پايين
گذار بر حداکثر عمق نسبي فرسايش  ثيرأپارامترهاي مهم ت

 (قباديان و شفاعي استها  در تالقي کانال يا رودخانه
 ترتيب، به ب -۷الف و  -۷ هاي ). شکل۱۳۸۶، بجستان

ثير عدد فرود ذره در پاياب را بر حداکثر عمق نسبي أت
در محل تالقي به طور نمونه براي دو شيب  شستگي آب
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 ۱۲۷                                                                                                    ۱۳۹۴/ زمستان ۱۹/ پياپي ۴/ شماره ۹مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

  دهد. درجه نشان مي ۷۵و  ۶۰
براي افزايش عدد فرود ذره با توجه به ثابت بودن قطر 
متوسط ذرات بستر، بدين گونه عمل شد که با کاهش 

دست محل تالقي  عمق جريان، سرعت جريان در پايين
( )3V  عدد فرود ذره، افزايش پيدا کرد. اين امر  تيدرنهاو
هاي باالدست محل  به افزايش سرعت جريان کانال سبب

هاي ايجاد  تالقي و همچنين افزايش سرعت چرخش گردابه
. به همين دليل با افزايش شود يمشده در محل تالقي 

هاي فرعي و اصلي، فرسايش بيشتري در  مومنتوم کانال
 گيرد. محل تالقي شکل مي

ذره در شود با افزايش عدد فرود  گونه که ديده مي همان
نظر از تأثير ساير پارامترها، حداکثر عمق  دست، صرف پايين

يابد. همچنين در يک عدد فرود  نسبي فرسايش افزايش مي
ذره ثابت، با افزايش نسبت دبي، حداکثر عمق فرسايش نيز 

 ۶۰درجه از  ۷۵يابد که اين افزايش براي شيب  افزايش مي
ع جريان در درجه بيشتر است. با توجه به اينکه سطح مقط

درجه کمتر است، پس  ۶۰درجه نسبت به  ۷۵شيب 
تواند  افزايش عدد فرود ذره و يا افزايش نسبت دبي مي

تري در محل تالقي به وجود  تالطم و در ادامه گردابه قوي
  افتد. آورد و سپس فرسايش بيشتري اتفاق مي

  

ب) زاويه و  درجه ۶۰هاي جانبي الف) زاويه  بستر در مقابل عدد فرود ذره براي شيب شستگي آبتغييرات حداکثر عمق نسبي  -۷ شکل
 درجه ۷۵

  

ثير عمق نسبي جريان أت
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 شستگي آبنسبي 






3T
d s  

جريان نيز يکي از پارامترهاي مهم در مسئله عمق 
به  استها  ها و رودخانه فرسايش در محل تالقي کانال

ثير زيادي بر قدرت أتواند ت طوري که کاهش آن مي
وجود آمده و همچنين ارتفاع تپه ه هاي ب گردابه
و الف  -۸ هاي گذاري ايجاد شده داشته باشد. شکل رسوب

ثير عمق نسبي جريان را بر حداکثر أت ترتيب، ، بهب -۸
در محل تالقي به طور نمونه براي  شستگي آبعمق نسبي 

  دهد. نشان مي ۵۵/۰و  ۲۷/۰دو نسبت دبي 
ب مشخص است  -۸الف و  -۸هاي  همان طور که در شکل

با کاهش عمق نسبي جريان، حداکثر عمق نسبي فرسايش 
ويژه  هاي باال و به افزايش يافته است. براي نسبت دبي

زماني که جريان کانال فرعي از شاخه اصلي بيشتر است، 
ب). براي يک  -۸شيب اين نمودار تندتر است (شکل 

نسبت دبي و عمق نسبي يکسان، با افزايش شيب جانبي 
کند.  کانال اصلي، عمق حداکثر فرسايش افزايش پيدا مي

با کاهش عمق جريان آب در يک دبي يکسان، دو جريان 
تري به هم برخورد کرده  با مومنتوم بزرگ اصلي و فرعي

هاي قائم در محل تالقي و  که حاصل آن ايجاد گردابه
تخريب بستر است. زماني که شيب کانال اصلي از حالت 

ها تغيير  شود، شکل گردابه درجه نزديک مي ۴۵قائم به 
شود. بنابراين فرسايش  ها کمتر مي کند و قدرت آن پيدا مي

هاي قائم خواهد داشت. در مورد  کمتري نسبت به شيب
گذاري، هرچه عمق جريان کمتر شود، ذرات  تپه رسوب

کنده شده از محل تالقي، فرصتي براي روي هم قرار 
کنند و با توجه به افزايش تنش برشي  گرفتن پيدا نمي

گذاري، بيشتر رسوبات به  ايجاد شده در روي تپه رسوب
يان آب شسته محض قرار گرفتن در روي تپه سريع با جر

رو عمق  شوند. از اين دست منتقل مي شده و به پايين
  گذاري نيز است. جريان آب کنترل کننده ارتفاع تپه رسوب
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 ي بر پديده فرسايش در ...ا بررسي آزمايشگاهي تأثير شيب جانبي کانال اصلي ذوزنقه                                                                         ۱۲۸

و ب)  rQ=27.0هاي الف)  شستگي بستر در مقابل عمق نسبي جريان براي نسبت دبي تغييرات حداکثر عمق نسبي آب -۸شکل 
55.0=rQ  

  
بيني حداکثر عمق نسبي  پيش معادالتاستخراج 

  فرسايش بستر در محل تالقي
)، Z( براي بررسي اثر متقابل شيب جانبي کانال اصلي

) نسبت دبي )rQعدد فرود ذره ، ( )3gF عدد فرود ،
)جريان  )3rF عمق جريان به اندازه  بعد بيو نسبت

متوسط ذرات 
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درجه با چهار شيب جانبي  ۹۰آزمايش روي تالقي  ۶۴
. نتايج شدکانال اصلي تحت شرايط هيدروليکي انجام 

افزار  با روش رگرسيون چند متغيره با نرمها  آزمايش
SPSS-15  معادالت، که درنهايت شدندتجزيه و تحليل 

  :شد حاصلبا دقت مناسبي  )۵) و (۴(

)۴(  2 0.89R =1.175 1.473 1.195
3

3
0.2s

r g
d Q F SinT θ=  

)۵(  2 0.88R =
1.059

1.144 2.294 1.0353
3

503
0.1s

r r
d yQ F SindT θ 

 
 

=  

>rQ <۱۹/۰، ۶/۲>۵۵/۰در محدوده  معادلهاين دو 
3gF<۲/۰، ۹۰<θ<۴۵،۳۲/۰<3rF<۱۲/۰ ،۲۴/۰<
3y <۱۳/۰ .کاربرد دارد  

ها مستخرج شده و  از نتايج آزمايش )۵(و  )۴( معادالت
دهد که عدد فرود ذره و عدد فرود جريان  نشان مي
ثير را نسبت به پارامترهاي ديگر در حداکثر أبيشترين ت

ثير أها دارد. ت در محل تالقي رودخانه شستگي آبعمق 
پارامتر شيب جانبي کانال اصلي در پديده فرسايش در 

 معادالتها از نتايج ديگر  ها و رودخانه نالمحل تالقي کا
همچنين حداکثر عمق نسبي فرسايش  است. )۵(و  )۴(

بستر در محل تالقي، با افزايش نسبت دبي، عدد فرود ذره، 
عدد فرود جريان، زاويه شيب جانبي کانال اصلي و کاهش 

  يابد. عمق جريان افزايش مي
3 با توجه به اينکه با افزايش پارامتر )۵( معادلهدر  50y d 

مقدار حداکثر عمق نسبي فرسايش، کاهش معناداري پيدا 
کند، ولي مقدار ضريب همبستگي بين اين دو پارامتر  مي

. استدار  معني دهنده همبستگي معکوس ولي غير نشان
يک  رتصو بهبنابراين ارتباط غيرخطي بين اين دو پارامتر 

ارتباط معکوس منظم نبوده و انتظار بر اين است که توان 
  مربوط به پارامتر عمق نسبي مثبت باشد.

 شستگي آبدرصد کاهش فرسايش و  ۳در جدول 
درجه به ازاي نسبت  ۹۰هاي مختلف نسبت به  شيب
  هاي مختلف آورده شده است.  دبي
شود، براي هر  مشاهده مي ۳گونه که در جدول  همان

شستگي  شيب، با افزايش نسبت دبي درصد کاهش آب
عبارت  کند و يا به نسبت به شيب قائم کاهش پيدا مي

دار کردن کانال اصلي با افزايش نسبت  ديگر، کارايي شيب
توان  مي ۳يابد. نکته ديگري که از جدول  دبي کاهش مي

ت که در يک نسبت دبي مشخص با برداشت کرد اين اس
درجه، درصد کاهش  ۷۵به  ۴۵افزايش شيب جانبي از 

يابد. بهترين عملکرد مربوط به  شستگي کاهش مي آب
ي پايين است. در  ها درجه و در نسبت دبي ۴۵شيب 
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 ۱۲۹                                                                                                    ۱۳۹۴/ زمستان ۱۹/ پياپي ۴/ شماره ۹مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

هاي کم، جريان کانال اصلي با مومنتوم و قدرت  نسبت دبي
از روي شيب بيشتر، جريان شاخه فرعي را مجبور به عبور 

کند که اين مسئله سبب کاهش  جانبي کانال اصلي مي
شود. اما در  گيري گرداب و کم کردن قدرت آن مي شکل

هاي باال و به ويژه زماني که جريان شاخه فرعي  نسبت دبي
از اصلي بيشتر است، اين مومنتوم کانال فرعي است که 
تعيين کننده است و نقش شيب جانبي در اين حالت 

. شود مي تغيير شکل آن از قدرت گردابه سبب بيشتر
همچنين در اين حالت، ناحيه جداشدگي بيشتر بوده و 
پس با توجه به قدرت زياد جريان فرعي، جريان کمتري از 

کند. البته در طبيعت به طورعموم  روي شيب عبور مي
ها پايين است و دبي شاخه فرعي نسبت به  نسبت دبي

. به همين دليل و با توجه به شاخه اصلي بسيار کمتر است
توان مايل بودن شيب جانبي کانال را در  نتايج پژوهش مي

  بهبود فرسايش در محل تالقي توصيه کرد.
  

هاي جانبي مختلف  شيب شستگي آبدرصد کاهش  -۳ جدول
  هاي مختلف درجه براي نسبت دبي ۹۰نسبت به 

    شستگي آبدرصد کاهش 

۷۵  ۶۰  ۴۵    
rQ 

۹/۲۸  ۳/۳۹  ۲/۴۶  ۱۹/۰  
۳/۱۹  ۴/۳۳  ۸/۳۷  ۲۷/۰  
۴/۱۰  ۴/۱۸  ۳/۳۱  ۴/۰  
۹/۹  ۱/۱۸  ۷/۲۹  ۵۵/۰  

  
  هاي قبلي مقايسه نتايج با پژوهش

ها و  در مورد پديده فرسايش در محل تالقي کانال
هاي محدودي انجام شده است و نتايج  ها، پژوهش رودخانه

 که يپژوهشکيفي ارائه شده است.  صورت بهها  آن شتريب
است  كار حاضرقابل مقايسه با نتايج  با توجه به شرايط،

براي  فقط) و ۱۳۸۶( قباديان و همکاران پژوهشمربوط به 
رو با توجه به معادله  . از ايناست درجه ۹۰شيب جانبي 

ها، پارامترهاي نسبت دبي، عدد فرود  آن باارائه شده  )۱(
اري کرده و جايگذ )۱( معادلهذره و نسبت پهنا را در 

به دست آمده از  شستگي آبحداکثر مقدار عمق نسبي 
 (شکل مقايسه شده است ن پژوهشيابا نتايج  معادلهاين 
۹.(  
  

  
 پژوهشبا نتايج  ن پژوهشيامقايسه نتايج حاصل از  -۹ شکل

  )۱۳۸۶( قباديان و همکاران
  

شود، با افزايش عدد فرود ذره در  مي دهيدگونه که  همان
در هر  شستگي آبدست، حداکثر عمق نسبي  پايين

يابد و روند مشابهي در نتايج هر دو  افزايش مي پژوهش
  شود. مشاهده مي پژوهش

  
  گيري نتيجه

ها، ورود جريان از شاخه  ها و رودخانه در محل تالقي کانال
هاي چرخشي شده که  ايجاد گردابه سببفرعي به اصلي، 

شود. در  فرسايش بستر در محل تالقي مي سببنهايت در
آزمايش روي تالقي دو کانال  ۶۴با انجام  پژوهشاين 

حداکثر عمق  يبه بررسدرجه،  ۹۰رسوبي با زاويه اتصال 
ت. در اين فرسايش بستر در محل تالقي پرداخته شده اس

عنوان  ثير چهار شيب جانبي کانال اصلي بهأها، ت آزمايش
، چهار نسبت دبي و چهار پژوهشترين پارامتر اين  ممه

ق فرسايش بستر در عدد فرود ذره پاياب بر حداکثر عم
نظر گرفته شده است. با استفاده از محل تالقي در

رگرسيون چند متغيره، روابطي نيز براي محاسبه حداکثر 
  .شدعمق فرسايش در محل تالقي ارائه 

شيب جانبي دهد که با افزايش  نشان مي پژوهشنتايج 
عدد  ي، نسبت دبي، عدد فرود ذره در پاياب وکانال اصل

يش دست، حداکثر عمق نسبي فرسا فرود جريان پايين
يابد. از طرفي در يک نسبت دبي ثابت، کاهش  افزايش مي

شود.  افزايش عمق فرسايش مي سببعمق جريان 
مربوط به شيب جانبي  شستگي آببيشترين مقدار کاهش 

درصد به دست  ۴۶معادل  ۲/۰درجه و در نسبت دبي  ۴۵
  آمد.

θ

0

0.05
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0.15

0.2

0.25

0.3

1.4 1.9 2.4 2.9

ds
/B

3

Fg3

Qr=0.19   ,تحقیق حاضر

Qr=0.19, 86قبادیان وهمکاران،    

Qr=0.27    ,تحقیق حاضر

Qr=0.27, 86قبادیان و همکاران،    

 پژوهش حاضر
 

 )۱۳۸۶قباديان و همكاران (
 

 پژوهش حاضر
 

 )۱۳۸۶قباديان و همكاران (



 ي بر پديده فرسايش در ...ا بررسي آزمايشگاهي تأثير شيب جانبي کانال اصلي ذوزنقه                                                                         ۱۳۰

اي بين شيب جانبي  اويهز کمهمچنين با توجه به اختالف 
درجه، از نظر  ۷۵درجه، به همين دليل شيب  ۹۰و  ۷۵

درجه، تفاوت  ۹۰بهبود شرايط فرسايش نسبت به شيب 
هاي باال نداشته و در نسبت  چنداني به ويژه در نسبت دبي

درصد نسبت به شيب  ۹، عمق فرسايش حدود ۵۵/۰دبي 
از نتايج  پيشنهادي ارائه شده معادلهدرجه کمتر بود.  ۹۰

دهد که عدد فرود ذره در پاياب  ها بوده و نشان مي آزمايش
ثير را در مقدار عمق نسبي فرسايش دارد. أبيشترين ت

پيشنهادي مشاهده  معادالتهمچنين نکته ديگري که از 
  ثير باالي پارامتر شيب جانبي کانال اصلي است.أشود، ت مي
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