پارامترهای هیدرولیکی در کانالهای با پوشش گیاهی دیوار و بستر شن
خالصه
در این مطالعه تجربی ،مشاهدات صحرایی و کارهای آزمایشگاهی به انجام ارزیابی اثرات دیواره کانال
پوشش گیاهی و نسبت بر روی پروفیل سرعت جریان ،توزیع تنش برشی و ضریب زبری کانال انجام شده اند.
نتایج نشان می دهد که وجود پوشش گیاهی دیوار در کانال باعث انحراف از توزیع تنش رینولدز از خطی بهه
یک شرایط جریان زیر یکنواخت .همچنین متوجه توزیع تنش رینولدز شده است که تحت تاثیر نسهبت ابعهاد
( )W/hمیباشد .پوشش گیاهی مستقر روی دیوار نهر ،بطور قابل مالحظهه ای محهل  umaxرا تحهت تهاثیر
قرار می دهد .با تغییر موقعیت  ،umaxهمچنین موقعیت تنش صفر رینولدز تغییر می یابد .ضهریب مانینه
 nاز کانال با بستر شن و دیوار پوشش گیهاهی شهده بها اسهتفاده از روش مشخصهات الیهه مهرزی ارزیهابی و
محاسبه شده است.

کلمات کلیدی :نسبت ابعاد ،آزمایش کردن ،تنش رینولدز ،ضریب زبهری ،کانهال بها دیهواره پوشهش گیهاهی
شده ،پروفیل سرعت

 .1مقدمه
در عمل ،به منظور تعیین حمل و نقل رسوب رودخانه و مقاومت در برابر جریان ،هر دو تنش برشهی
و سرعت به طور معمول مورد نیاز است که در کانال های طبیعی ،پوشش گیاهی معموال وجود دارد .پوشهش
گیاهی در کانال تاثیر قابل توجهی در مدیریت منابع آب از جمله برآورد ضریب زبری ،شبیه سهازی از سهط
آب در امتداد رودخانه و غیره دارد .مبادله حرکت بین آب ثابهت نزدیهک سهاحل رودخانهه و سهرعت بهاال در
منطقه مرکزی از کانال برای ترمیم هر پروژه از جمله ثبات ساحل رودخانه بسهیار مههم اسهت .حمهل و نقهل
آالینده ها در ارتباط با بار رسوبات درشت بستر کانال های گیاهی مشکل مهم دیگر در بسیاری از سهایت هها
پسمانده بیرون ریخته گیاهی است که باقی می ماند ( Yiو همکاران .)8002 ،همچنین پوشش گیهاهی مهی
تواند به شیوه ای سودمند برای کنترل آلودگی و فرسایش استفاده کرد ،و تامین کرد مقاومت فیزیکی بیشهتر
را برای سط رواناب ( Liuو همکاران 8002؛  Wangو همکاران  a Sui8002و همکاران  .)8002مفههومی
نهایی ،پوشش گیاهی همچنین می تواند مانع از حرکت بخش تماسی از بار بسهتر یها مهانع و تثبیهت کننهده
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متر رایج فعلی ساخته شده در شرکت  Vale Portبرای اندازه گیری سرعت نقطه استفاده شده اسهت .قطهر
سنسور این متر فعلی  5سانتی متر است .بنابراین ،نزدیک ترین نقطه بهه بسهتر کانهال نهامبرده بهرای انهدازه
گیری سرعت جریان بستر  8.5سانتی متر بود .مدت زمان نمونه بهرداری  9دقیقهه از ههر انهدازه گیهری مهی
باشد.
سرعت اندازه گیری شده اند در هر نقطه اندازه گیری سه مرتبه با متوسط گیری از مقهدار ایهن سهه
نقطه گرفته شده به عنوان نماینده واقعی سرعت برای آن اسهت .شهیب بسهتر بها اسهتفاده از تئودولیهت و از
تفاوت اختالف ارتفاع در دو نقطه متوالی در طول مسافت کانال اندازه گیهری شهده بهود .دبهی بها اسهتفاده از
معادله پیوستگی محاسبه شده است( Q=AV .که در آن A ،مساحت سط مقطع و  Vسرعت وزنی در ههر
بخش است).
 2.2آزمایشات آزمایشگاه
آزمایش های آزمایشگاهی در نهر با طول  80متر 0.0 ،متر عرض و  0.0متر عمه انجهام شهده انهد.
یک  ADVدر اندازه گیری پروفایل سرعت در آزمایشگاه مهورد اسهتفاده قرارگرفتهه اسهت .ایهن  ADVتها
فرکانس  Hz 800نمونه گیری میکند .در فاصهله  99.5متهر از مقطهع باالدسهت ورودی ،دیهواره نههر تحهت
پوشش گیاهی بنام  Arundo donexشده اند .بستر کانال تحت پوشش توسط شن متوسط که انهدازه دانهه
ها از  d50 = 21میلی متر با انحراف استاندارد کمتر از  9.0است .شیب بستر بصهورت نهشهته ی دسهتی از
ضخامت های مختلف از شن در طول نهر ساخته شده است .شیب بستر به دست آمده در این مطالعه 0.005
ثابت نگه داشته است .شرایط جریان در طول نهر با استفاده از یهک تنظهیم قسهمت دریچهه در انتههای نههر
یکنواخت بوده .در امتداد نهر ،پروفیل سرعت در  98متهر 98.2 ،متهر و  91متهر از باالدسهت مقطهع ورودی
اندازه گیری شده است .در هر مقطع ،سه پروفیل سرعت در فاصله  5سانتی متر 98 ،سانتی متر و  00سهانتی
متر از دیواره ی نهر اندازه گیری شده است .هر یک از پروفیل های سرعت شامل  95تا  80نقطه برای انهدازه
گیری سرعت ،و هفت نقطه خارج از این اندازه گیری برای اندازه گیری سرعت جریان در نزدیکی بستر کانال
انجام شده اند ( ،y/h<0.2که در آن y ،فاصله از بسهتر) .در ههر انهدازه گیهری نقطهه نمونهه بهرداری دوره 8
دقیقه است .دبی جریان اجرا شده  liter/s 05و سه بار زیر عم آب های مختلف به اجهرا درآمهد 20.میلهی
متر ("اجرای  990 ،)"9میلی متر ("اجرای  )"8و  950میلی متر ("اجرای .)" 0

 .3نتایج و بحث
 3.1سرعت توزیع
همانطور که در شکل  0نشان داده شده ،سه اندازه گیری پروفیل سرعت در نهر ههم شهکل هسهتند.
جریان کامال توسعه یافته اندازه گیری کانال در نهر  98متر تا  91متر از ورودی مقطهع در باالدسهت حاصهل
میشود .همانطور که شکل  1نشان می دهد ،تحت شرایط جریان "اجهرای  ،"9حهداکثر سهرعت ( )umaxدر
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پروفایل سرعت در نزدیکی دیوار نهر ( 5سانتی متر از دیوار نههر) در سهط آب رخ مهی دههد .بها کهاهش در
نسبت ابعاد از "( W/h=5.4اجرای  umax ،)"8پروفیل سرعت در دیوار در نزدیکی نههر ( 5سهانتی متهر از
دیوار نهر) زیر سط آب در عم  y/h=0.49رخ می دهد .همچنین ،در فاصله  98سانتی متهر و  00سهانتی
متر از دیوار پوشش گیاهی ،جایگاه  umaxدر عم آب  .y/h=0.68دلیهل ایهن تغییهر در موقعیهت umax
تقلیل قدرت جریان های ثانویه با گرفتن فاصله از دیواره پوشش گیاهی است .این اظهار می تواند هم تراز بها
در نظر گرفتن "اجرای  "9از ابعاد با نسبت  W/h=7.5و  umaxرخ می دهد در سهط آب باشهد .از سهوی
دیگر ،حتی اگر  ،W/h=7که در اثر جریان های ثانویهه در نزدیکهی سهاحل رودخانهه هها در کانهال طبیعهی
مشاهده می شود ،و  umaxساحل رودخانه نزدیک زیر سهط آب اسهت .در نتیجهه ،نسهبت ابعهاد W/h=5
نباید چه به عنوان تعیین معیار در نظر گرفته شود یا نه یک جریان ثانویه رخ دهد ،به خصهو بهرای کانهال
های طبیعی .برای کمترین نسبت ابعاد از "( W/h=4اجرای  umax ،)"0رخ می دهد در زیهر آب در عمه
آب از  y/h=0.46و تفاوت در سرعت جریان بین  umaxو سرعت جریان در نزدیکی سط آب  ٪ 50اسهت.
 Kironotoو  )Graf (1995اشاره کرد که این اختالف برای جریان روی بستر شن نهر با دیوارهای شیشهه
ای  ٪ 1است .دلیلی برای رفتار متفاوت "اجرای  "9و "اجرای  "0را می توان به اثرات نسهبت ابعهاد ،پوشهش
گیاهی و فاصله از دیوار نهر نسبت داد .برای "اجرای  "0که در آن  umaxرخ می دهد در زیهر سهط آب ،و
مولفه جانبی و قائم سرعت بسیار فعال هستند .در نتیجه ،در سط آب ،مولفه جهانبی سهرعت جریهان ( )vاز
حرکت دیوار نهر بسوی محور مرکزی از نهر و سرعت مولفه در جهت عمودی مجبور به تغییر از سط آب بهه
سمت بستر نهر می شود.
برخی از محققان ادعا کردند که نسبت ابعاد از عوامل مهم مؤثر بهر شهکل گیهری جریهان ثانویهه در
کانال است ( Suiو همکاران .)8002 ،قطعا نسبت ابعاد کوچک بسیار مهم بر شکل گیری جریان های ثانویهه
در کانال باز باعث خواهد شد .با توجه به یافته های  Nezuو همکاران )9222( .با استفاده از یک بستر صهاف
و  Grafو )Altinakar (1998با استفاده از بستر شن ،وقتی که نسبت  W/hبزرگتهر از  5هسهت ،جریهان
ثانویه را در کانال تشکیل نمی شود .این به این معنی است که وقتی که  umax ،W/h>5باید در سهط آب
رخ دهد .با این حال ،نتایج ما نشان می دهد که حتی اگر  ،W/h>5جریان های ثانویه هنوز فعال هستند بهه
علت اثر پوشش گیاهی بر روی دیواره کانال .اندازه گیری  umaxدر زیر سط آب رخ داده است.
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که در آن  uhسرعت جریان در سط آب در جهت جریان است .تحت شرایط جریان یکنواخت.b=0 ،
در نتیجه ،معادله  8را می توان پس از ساده سازی دنبال کرد

با توجه به معادله  ،1اجزای سرعت غیر -صفر ممکن است مسهئول انحهراف از توزیهع تهنش رینولهدز از یهک
خطی باشد.
همانطور که در شکل  2نشان داده شده ،سازگاری خوب بین نتایج مها و آن چهه کهه مشهخ مهی شهود از
معادله  1توسعه یافته توسط  Yangو همکاران ( )8000وجود دارد .انحراف از توزیع تنش رینولهدز از حالهت
خطی در
این مطالعه ممکن است نسبت داده شود به اثر سرعت قائم جزء ( .)wاز سوی دیگر ،به عنوان نشهان
داده شده در شکل  ،90برای شرایط جریان "اجرای  "8و "اجرای  "0که داریم عمی تهرین عمه جریهان را
داریم و کمترین  W/hدر "اجرای  ،"9توزیع تنش رینولدز را می توان توسط یهک چنهد جملهه ای از درجهه
دوم شرح داد .این تفاوت در توزیع تنش رینولدز تحت شهرایط جریهان "اجهرای  "8و "اجهرای " 0از آن کهه
تحت شرایط جریان" اجرای  " 9ممکن است به افزایش اثر جریان ثانویه به علت نسبت کوچک ابعهاد نسهبت
داده شود .تحت این شرایط جریان ،حداکثر تنش رینولدز در نزدیکی پوشش گیاهی دیوار نهر و کانهال بسهته
از بستر y/h=0.1 .همانطور که توسط  Yangو همکارانش اشاره شد ( ،)8000کهه " تهنش رینولهدز صهفر"
واقع در موقعیت  umaxهست .بنابراین ،نزدیک به دیوار پوشش گیهاهی نههر ،نزدیهک موقعیهت  umaxبهه
بستر کانال شن ،و موقعیت نزدیک تر از تنش رینولدز صفر به بستر کانال شن است.
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 ضریب مانین کانال با بستر شهن و دیهوار پوشهش گیهاهی بهه.موقعیت تنش صفر رینولدز نیز تغییر میکند
 روش مشخصهات الیهه مهرزی بهرای.) بسهتگی داردW/h( ) و نسبت ابعهادh/d50( شدت بر نسبت استغراق
 محاسبه ضریب مانین با استفاده از روش مشخصهه الیهه مهرزی در.تعیین ضریب مانین به کار رفته است
.سازگاری خوبی با گزارش های موجود در نوشتجات هست
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