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 شن بستر و وارید یاهیگ پوشش با یکانالها در یکیدرولیه یپارامترها
 

 خالصه

 کانال وارهید اثرات یابیارز انجام به یشگاهیآزما یکارها و ییصحرا مشاهدات ،یتجرب مطالعه نیا در

 .اند شده انجام کانال یزبر بیضر و یبرش تنش عیتوز ان،یجر سرعت لیپروف یرو بر نسبت و یاهیگ پوشش

 بهه  یخط از نولدزیر تنش عیتوز از انحراف باعث کانال در وارید یاهیگ پوشش وجود که دهد یم نشان جیانت

 ابعهاد  نسهبت  ریتاث تحت که است شده نولدزیر تنش عیتوز متوجه نیهمچن .کنواختی ریز انیجر طیشرا کی

(W/h) محهل  یا مالحظهه  قابل بطور نهر، وارید یرو مستقر یاهیگ پوشش .باشدیم umax ریتهاث  تحهت  را 

 نه  یمان بیضهر  .ابدی یم رییتغ نولدزیر صفر تنش تیموقع نیهمچن ،umax تیموقع رییتغ با .دهد یم قرار

n و یابیه ارز یمهرز  هیه ال مشخصهات  روش از اسهتفاده  بها  شهده  یاهیه گ پوشش وارید و شن بستر با کانال از 

 .است شده محاسبه

 

بها دیهواره پوشهش گیهاهی     رینولدز، ضریب زبهری، کانهال    ، تنشکردننسبت ابعاد، آزمایش  :کلمات کلیدی

 ، پروفیل سرعتشده

 

  مقدمه. 1

 یبرشه  تنش دو هر ان،یجر برابر در مقاومت و رودخانه رسوب نقل و حمل نییتع منظور به عمل، در

 پوشهش  .دارد وجود معموال یاهیگ پوشش ،یعیطب یها کانال در که است ازین مورد معمول طور به سرعت و

 سهط   از یسهاز  هیشب ،یزبر بیضر برآورد جمله از آب منابع تیریمد در یتوجه قابل ریتاث کانال در یاهیگ

 در بهاال  سهرعت  و رودخانهه  سهاحل  کیه نزد ثابهت  آب نیب حرکت مبادله. دارد رهیغ و رودخانه امتداد در آب

 نقهل  و حمهل . اسهت  مههم  اریبسه  رودخانه ساحل ثبات جمله از پروژه هر میترم یبرا کانال از یمرکز منطقه

 هها  تیسها  از یاریبس در گرید مهم مشکل یاهیگ یها کانال بستر درشت رسوبات بار با ارتباط در ها ندهیآال

 یمه  یاهیه گ پوشش نیهمچن (.8002 همکاران، و Yi) ماند یم یباق که است یاهیگ ختهیر رونیب پسمانده

 شهتر یب یکیزیف مقاومت کرد نیتام و کرد، استفاده شیفرسا و یآلودگ کنترل یبرا سودمند یا وهیش به تواند

 یمفههوم  .(8002 همکاران و 8002a Sui همکاران و Wang ؛8002 همکاران و Liu) رواناب سط  یبرا را

 کننهده  تیه تثب و مهانع  ایه  بسهتر  بار از یتماس بخش حرکت از مانع تواند یم نیهمچن یاهیگ پوشش ،یینها
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 قطهر  .اسهت  شده استفاده نقطه سرعت یریگ اندازه یبرا Vale Port شرکت در شده ساخته یفعل جیرا متر

 انهدازه  یبهرا  ردهنهامب  کانهال  بسهتر  بهه  نقطه نیتر کینزد ن،یبنابرا .است متر یسانت 5 یفعل متر نیا سنسور

 یمه  یریه گ انهدازه  ههر  از قهه یدق 9 یبهردار  نمونه زمان مدت. بود متر یسانت 8.5 بستر انیجر سرعت یریگ

 .باشد

 سهه  نیه ا مقهدار  از یریگ متوسط با مرتبه سه یریگ اندازه نقطه هر در اند شده یریگ اندازه سرعت

 از و تیه تئودول از اسهتفاده  بها  بسهتر  بیشه  .اسهت  آن یبرا سرعت یواقع ندهینما عنوان به شده گرفته نقطه

 از اسهتفاده  بها  یدبه  .بهود  شهده  یریه گ اندازه کانال مسافت طول در یمتوال نقطه دو در ارتفاع اختالف تفاوت

 ههر  در یوزن سرعت V و مقطع سط  مساحت A آن، در که) Q=AV. است شده محاسبه یوستگیپ معادله

 (.است بخش

 

 آزمایشات آزمایشگاه 2.2 

 .انهد  شهده  انجهام  عمه   متر 0.0 و عرض متر 0.0 متر، 80 طول با نهر در یشگاهیآزما یها شیآزما

 تها  ADV نیه ا. اسهت  قرارگرفتهه  اسهتفاده  مهورد  شگاهیآزما در سرعت لیپروفا یریگ اندازه در ADV کی

 تحهت  نههر  وارهیه د ،یورود دسهت باال مقطهع  از متهر  99.5 فاصهله  در .کندیم یریگ نمونه Hz 800 فرکانس

 دانهه  انهدازه  که متوسط شن توسط پوشش تحت کانال بستر .اند شده Arundo donex بنام یاهیگ پوشش

 از یدسهت  ی نهشهته  بصهورت  بستر بیش. است 9.0 از کمتر استاندارد انحراف با متر یلیم d50 = 21 از ها

 0.005 مطالعه نیا در آمده دست به بستر بیش .است شده ساخته نهر طول در شن از مختلف یها ضخامت

 نههر  یانتهها  در چهه یدر قسهمت  میتنظه  کیه  از استفاده با نهر طول در انیجر طیشرا .است داشته نگه ثابت

 یورود مقطهع  باالدسهت  از متهر  91 و متهر  98.2 متهر،  98 در سرعت لیپروف نهر، امتداد در. بوده کنواختی

 یسهانت  00 و متر یسانت 98 متر، یسانت 5 فاصله در سرعت لیپروف سه مقطع، هر در. است شده یریگ اندازه

 انهدازه  یبرا نقطه 80تا  95 شامل سرعت یها لیپروف از کی هر .است شده یریگ اندازه نهر ی وارهید از متر

 کانال بستر یکینزد در انیجر سرعت یریگ اندازه یبرا یریگ اندازه نیا از خارج نقطه هفت و سرعت، یریگ

 8 دوره یبهردار  نمونهه  نقطهه  یریه گ انهدازه  ههر  در (.بسهتر  از فاصله y آن، در که ،y/h<0.2) اند شده انجام

 یله یم 20.درآمهد  اجهرا  به مختلف یها آب عم  ریز بار سه و liter/s 05 شده اجرا انیجر یدب .است قهیدق

 (." 0 یاجرا") متر یلیم 950 و( "8 یاجرا") متر یلیم 990 ،("9 یاجرا") متر

 نتایج و بحث .3 
 سرعت توزیع 3.1 

 .هسهتند  شهکل  ههم  نهر در سرعت لیپروف یریگ اندازه سه شده، داده نشان 0 شکل در که همانطور

 صهل حا باالدسهت  در مقطهع  یورود از متر 91 تا متر 98 نهر در کانال یریگ اندازه افتهی توسعه کامال انیجر

 در( umax) سهرعت  حهداکثر  ،"9 یاجهرا " انیجر طیشرا تحت دهد، یم نشان 1 شکل که همانطور .شودیم
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 در کهاهش  بها  .دههد  یمه  رخ آب سهط   در( نههر  وارید از متر یسانت 5) نهر وارید یکینزد در سرعت لیپروفا

 از متهر  یسهانت  5) نههر  یکینزد در وارید در سرعت لیپروف umax ،("8 یاجرا") W/h=5.4 از ابعاد نسبت

 یسهانت  00 و متهر  یسانت 98 فاصله در ،نیهمچن .دهد یم رخ y/h=0.49 عم  در آب سط  ریز( نهر وارید

 umax تیه موقع در رییه تغ نیه ا لیه دل .y/h=0.68 آب عم  در umax گاهیجا ،یاهیگ پوشش وارید از متر

 بها  تراز هم تواند یم اظهار نیا .است یاهیگ پوشش وارهید از فاصله گرفتن با هیثانو یها انیجر قدرت لیتقل

 یسهو  از. باشهد  آب سهط   در دهد یم رخ umax و W/h=7.5 نسبت با ابعاد از "9 یاجرا" گرفتن نظر در

 یعه یطب کانهال  در هها  رودخانهه  سهاحل  یکه ینزد در هیه ثانو یها انیجر اثر در که ،W/h=7 اگر یحت گر،ید

 W/h=5 ابعهاد  نسهبت  جهه، ینت در. اسهت  آب سهط   ریز کینزد رودخانه ساحل umax و شود، یم مشاهده

 کانهال  یبهرا  خصهو   به دهد، رخ هیثانو انیجر کی نه ای شود گرفته نظر در اریمع نییتع عنوان به چه دینبا

 عمه   در آب ریه ز در دهد یم رخ umax ،("0 یاجرا") W/h=4 از ابعاد نسبت نیکمتر یبرا .یعیطب یها

 .اسهت  ٪ 50 آب سط  یکینزد در انیجر سرعت و umax نیب انیجر سرعت در تفاوت و y/h=0.46 از آب

Kironoto و Graf (1995 )شهه یش یوارهاید با نهر شن بستر یرو انیجر یبرا اختالف نیا که کرد اشاره 

 پوشهش  ابعهاد،  نسهبت  اثرات به توان یم را "0 یاجرا" و "9 یاجرا" متفاوت رفتار یبرا یلیدل .است ٪ 1 یا

 و آب، سهط   ریه ز در دهد یم رخ umax آن در که "0 یاجرا" یبرا .داد نسبت نهر وارید زا فاصله و یاهیگ

 از( v) انیه جر سهرعت  یجهانب  مولفه آب، سط  در جه،ینت در. هستند فعال اریبس سرعت قائم و یجانب مولفه

 بهه  آب سط  از رییتغ به مجبور یعمود جهت در مولفه سرعت و نهر از یمرکز محور یبسو نهر وارید حرکت

 .شود یم نهر بستر سمت

 در هیه ثانو انیه جر یریه گ شهکل  بهر  مؤثر مهم عوامل از ابعاد نسبت که کردند ادعا محققان از یبرخ

 هیه ثانو یها انیجر یریگ شکل بر مهم اریبس کوچک ابعاد نسبت قطعا(. 8002 همکاران، و Sui) است کانال

 صهاف  بستر کی از استفاده با( 9222) .همکاران و Nezu یها افتهی به توجه با .شد خواهد باعث باز کانال در

 انیه جر هسهت،  5 از بزرگتهر  W/h نسبت که یوقت شن، بستر از استفاده ( با1998) Altinakarو Graf و

 آب سهط   در دیبا W/h>5، umax که یوقت که است یمعن نیا به نیا .شود ینم لیتشک کانال در را هیثانو

 بهه  هستند فعال هنوز هیثانو یها انیجر ،W/h>5 اگر یحت که دهد یم نشان ام جینتا حال، نیا با .دهد رخ

 .است داده رخ آب سط  ریز در umax یریگ اندازه .کانال وارهید یرو بر یاهیگ پوشش اثر علت
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 .b=0 کنواخت،ی انیجر طیشرا تحت. است انیجر تجه در آب سط  در انیجر سرعت uh آن در که 

 کرد دنبال یساز ساده از پس توان یم را 8 معادله جه،ینت در 

 
 کیه  از نولهدز یر تهنش  عیه توز از انحهراف  مسهئول  است ممکن صفر -ریغ سرعت یاجزا ،1 معادله به توجه با

 .باشد یخط

 از شهود  یمه  مشهخ   کهه  چهه  آن و مها  جیانت نیب خوب یسازگار ،شده داده نشان 2شکل  در که همانطور 

 حالهت  از نولهدز یر تنش عیتوز از انحراف. دارد وجود( 8000) همکاران و Yang توسط افتهی توسعه 1 معادله

 در یخط

 نشهان  عنوان به گر،ید یسو از (.w) جزء قائم سرعت اثر به شود داده نسبت است ممکن مطالعه نیا

 را انیه جر عمه   نیتهر   یعم میدار که "0 یاجرا" و "8 یاجرا" انیجر طیشرا یبرا ،90 شکل در شده داده

 درجهه  از یا جملهه  چنهد  کیه  توسط توان یم را نولدزیر تنش عیتوز ،"9 یاجرا" در W/h نیکمتر و میدار

 کهه  آن از" 0 یاجهرا " و "8 یاجهرا " انیه جر طیشهرا  تحت نولدزیر تنش عیتوز در تفاوت نیا. داد شرح دوم

 نسهبت  ابعهاد  کوچک نسبت علت به هیثانو انیجر اثر شیافزا به است ممکن " 9 یجراا "انیجر طیشرا تحت

 بسهته  کانهال  و نهر وارید یاهیگ پوشش یکینزد در نولدزیر تنش حداکثر ان،یجر طیشرا نیا تحت .شود داده

 "صهفر  نولهدز یر تهنش  " کهه  ،(8000) شد اشاره همکارانش و Yang توسط که همانطور y/h=0.1 .بستر از

 بهه  umax تیه موقع کیه نزد نههر،  یاهیه گ پوشش وارید به کینزد ن،یبنابرا .هست umax تیموقع در اقعو

 .است شن کانال بستر به صفر نولدزیر تنش از تر کینزد تیموقع و شن، کانال بستر
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 بهه  یاهیه گ پوشهش  واریه د و شهن  بستر با کانال ن یمان بیضر .کندیم رییتغ زین نولدزیر صفر تنش تیموقع

 یبهرا  یمهرز  هیه ال مشخصهات  روش .دارد یبسهتگ ( W/h) ابعهاد  نسبت و( h/d50) استغراق نسبت بر شدت

 در یمهرز  هیه ال مشخصهه  روش از استفاده با ن یمان بیضر محاسبه. است رفته کار به ن یمان بیضر نییتع

 .هست نوشتجات در موجود یها گزارش با یخوب یسازگار
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