
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


     
 

A
b

s
tr

a
c

t 

 

واقع در سیالبدشت با مدل  با طول بلند مطالعه ساختار جریان آشفته حول کوله پل

 عددی سه بعدی

 

 
  جعفر لطفی

  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
Lotfi.jafar59@yahoo.com 

 

  اکبر صفرزاده
  دانشیار مهندسی عمران آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

safarzadeh@uma.ac.ir 

 

 
 

 چکیده 

واقع در سیالبدشت یک رودخانه  7/0این مقاله الگوی سه بعدی جریان حول کوله پل با طول نسبی در 

های موجود عددی شده و ضمن صحت سنجی نتایج با دادهدشتی بصورت سطح آزاد مدلسازی 

آزمایشگاهی، توزیع پارامترهای مختلف هیدرولیکی نظیر سرعت، تنش برشی، انرژی جنبشی آشفتگی و 

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، . همچنین ورتیسیتی در صفحات مختلف افقی و قائم تعیین شده است

اد بواسطه اندرکنش جریان در مجرای کانال و سیالبدشت، جریان قبل از کوله پل و در ناحیه جریان آز

بواسطه تاثیر کوله بر جریان نزدیک شونده در باالدست . ثانویه در داخل مجرای اصلی شکل می گیرد

پس از کوله و بواسطه . کوله، گردابه نعل اسبی شکل گرفته و تا فاصله ای پایین دست کوله ادامه می یابد

یان از سیالبدشت به سمت مجرای اصلی، جریان داخل رودخانه ناپایدار شده و منجر به انحراف شدید جر

توزیع سرعت، . شکل گیری دو جریان ثانویه در داخل مقطع با جهت های چرخش مخالف هم می شود

انرژی جنبشی آشفتگی و همچنین الگوی جریان های ثانویه به نحوی است که فصل مشترک مجرای 

در نتیجه می توان انتظار . ت شدیداً تحت تاثیر جریان های پر انرژی قرار می گیرداصلی و سیالبدش

داشت که در صورت زیاد بودن طول نسبی کوله واقع در سیالبدشت و فرسایش پذیر بودن بستر، 

 .    آبشستگی در دیواره مجرای اصلی رودخانه رخ داده و منجر به ناپایداری جداره رودخانه شود

 

 .کوله پل، جریان سه بعدی، مدلسازی عددی، جریان ثانویه، آشفتگی: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

کوله پل به . پل های واقع بر روی رودخا نه ها عموماً دارای خاکریزهایی در طرفین بوده که به کوله های بتنی منتهی می شوند

کوله ها باعث کوتاه شدن طول دهانه مورد نیاز برای پل می  خاکریزها و. عنوان بخشی از تکیه گاه عرشه پل محسوب می شود

از طرف دیگر احداث خاکریز و کوله باسطه کاهش عرض عبوری جریان باعث فشردگی خطوط جریان در مجرای . شوند

ودخانه طراحی ایمن پل های واقع بر روی ر. رودخانه شده و ریسک وقوع آبشستگی در دماغه و اطراف کوله را افزایش می دهند

ها یکی از مسایل مهندسی هیدرولیک می باشد که دارای پیشینه تحقیق طوالنی بوده و هنوز دارای جنبه های طراحی مهم و 

به عنوان مثال . ئل و مشکالت مربوط به میدان جریان حول کوله پل می باشدابخش عمده ای از مس. پیچیده زیادی می باشد

رشی ماکزیمم از پارامترهای مهم هیدرولیکی در شکل گیری و توسعه آبشستگی در برآورد مقدار سرعت ماکزیمم و تنش ب

جریان حول کوله . اطراف کوله می باشند که برای طراحی ایمن پل بایستی برآورد درستی از این پارامترها وجود داشته باشد

یر جریانهای ی متعدد چرخشی و ساای بوده که عمدتاً بصورت فشردگی خطوط جریان، وجود نواحپل دارای طبیعت پیچیده

 .ای می باشد که با جریان اصلی رودخانه اندرکنش دارندگردابه

بررسی مطالعات صورت گرفته قبلی نشان می دهد که تاکنون تحقیق گسترده ای در خصوص الگوی جریان حول کوله پل واقع 

در خصوص رژیم جریان در مقطع مرکب بدون  در سیالبدشت مقطع مرکب انجام نشده است با این وجود تحقیقات متعددی

-Wormleaton and Hadjipanos (1985) ،Gogus and Alحضور کوله انجام شده است که از آن جمله می توان به تحقیقات 

Khatib (1995)  ،Rameshwaran and Naden (2003) ،Patra et al. (2004) ،McEwan and Ikeda (2009)  وHu et al. 

در تحقیق مزبور، الگوی . به مطالعه آزمایشگاهی کوله پل واقع در سیالبدشت پرداخت Atayee (1993). ه نموداشار (2010)

جریان مطالعه نشده و هدف اصلی، بدست آوردن یک رابطه برای پوشش ریپ رپ و تعیین حداقل قطر مورد نیاز ریپ رپ برای 

به مطالعه آزمایشگاهی جریان و آبشستگی حول  Melville (1995)و  Sturm and Janjua (1994). محافظت از کوله بوده است

در تمامی آزمایشهای انجام شده، هدف اصلی، استخراج و توصیه یک رابطه برای برآورد . کوله پل واقع در سیالبدشت پرداختند

تنش برشی در این عمق آبشستگی بر اساس نسبت تنگ شدگی مقطع بوده و پارامترهایی نظیر حداکثر سرعت و یا حداکثر 

 . تحقیقات گزارش نشده است

Kouchakzadeh and Townsend (1997) ،Richardson and Trivino (2002) ،Sturm (2006) ،Melville et al. (2006a)  و

Melville et al. (2006b)  مطالعات آزمایشگاهی متعددی بر روی آبشستگی دیوار باله ای پل واقع در مقطع مرکب انجام داده

در تحقیقات مزبور، حداکثر عمق آبشستگی به سرعت عمومی جریان نزدیک شونده ارتباط داده شده و اندرکنش بین . اند

مطالعات آزمایشگاهی  Yorozuya (2005)ت فوق، بر خالف تحقیقا. پارامترهای جریان موضعی و آبشستگی مطالعه نشده است

اگرچه هدف اصلی وی توسعه یک . بر روی کوله های از نوع دیوار باله ای در مقاطع مستطیلی و مجرای مرکب انجام داده است

ریان روش برای برآورد حداکثر عمق آبشستگی حول کوله بوده است، تالش زیادی در تحقیق مزبور برای اندازه گیری الگوی ج

حول کوله صورت گرفته و داده های اندازه گیری شده برای کالیبره نمودن پارامترهای تجربی موثر بر روابط مربوط به عمق 

 . آبشستگی استفاده شده است

Bates et al. (1997) اگر چه در مدل. با استفاده از روش المان محدود، جریان در کانال باز با مقطع مرکب را شبیه سازی نمود 

. عددی محققین مزبور سازه هایی شبیه آبشکن و کوله پل وجود داشته است، لیکن الگوی جریان موضعی مطالعه نشده است

Biglari and Sturm (1998) بر اساس . به مدلسازی عددی جریان حول کوله پل مستطیلی واقع در مقطع مرکب پرداختند

جریان حول کوله پل  Oliveto and Hager (2002). بوده است 6/1له نتایج محققین مزبور، نسبت تشدید سرعت در دماغه کو

با استفاده از سرعت سنج  Duan (2009) و Barbhuiya and Dey (2004). مستطیلی را بصورت آزمایشگاهی مطالعه کردند

ADV میدان جریان حول کوله پل مستطیلی واقع در یک کانال مستطیلی را اندازه گیری کردند.Weitbrecht et al. (2008) 

 .بصورت آزمایشگاهی میدان جریان در میدان آبشکن هایی که بصورت دیوارهای قائم با طول های مختلف بودند را مطالعه نمود
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Ouillon and Dartus (1997)   تحلیل های مفیدی با استفاده از نتایج مدلسازی عددی سه بعدی جریان حول آبشکن های

 .عرض سیالبدشت می باشد Bf طول آبشکن و Lانجام داد که در آن  L/Bf= 0.10کوتاه با نسبت طول 

Molinas and Hafez (2000)  جریان حول آبشکن و کوله های مستطیلی را با استفاده از مدل عددی دو بعدی شبیه سازی

توسعه مدل عددی سه  به مطالعه آزمایشگاهی و Koken and Constantinescu (2008)و  Chrisohoides et al. (2003). نمودند

به شبیه سازی میدان  Teruzzi et al. (2009). بعدی جریان حول کوله های مستطیلی کوتاه در یک کانال مستطیلی پرداختند

نسبت بیرون زدگی . جریان سه بعدی حول کوله های از نوع دیوار باله ای واقع در یک کانال مستطیلی با بستر صاف پرداختند

 .بوده است 2/0قیق مزبور برابر در تح( L/Bf)کوله 

بررسی مطالعات قبلی نشان می دهد که تاکنون هیچ مطالعه ای در خصوص بررسی ساختار سه بعدی جریان آشفته حول کوله 

لذا در این تحقیق ضمن شبیه سازی سه بعدی، توزیع . پل با طول بلند واقع در سیالبدشت یک مجرای مرکب انجام نشده است

ساختار جریان های گردابه ای مشخص شده  Qم جریان متوسط و آشفتگی تعیین شده و با استفاده از تکنیک پارامترهای مه

 .است

 
 روش تحقیق 

معادالت حاکم بر مساله موورد نظور،   . برای مدلسازی عددی استفاده شده است FLOW3Dنرم افزار  11در این تحقیق از نسخه 

-بوا مولفوه   (xi)های دو فازی در سیستم مختصات کارتزین این معادالت در جریان. باشندمعادالت بقای جرم و اندازه حرکت می

 :به صورت زیر بیان می شوند i=1,2,3و (ui)های سرعت

(1)   0F i i

i

V u A
t x




 
 

 
 

(2) 1 1i i
j i i i

F j i

u u p
u A G f

t V x x

    
     

    

 

جزء سطح باز برای برقوراری   Aiو  FAVORجزء حجم باز برای برقراری جریان در الگوریتم  VFچگالی آب،  در معادالت فوق، 

های شتاب به ترتیب بیانگر مولفه( fi)و ( Gi)بیانگر فشار بوده و  Pدر معادالت بقای اندازه حرکت، . باشدام می iجریان در جهت 

اب ناشی از لزجت شوامل اثورات لزجوت مولکوولی و گردابوه ای      شت. باشندام می iکالبدی و شتاب ناشی از لزجت برای راستای 

-ای استفاده موی برای مدلسازی آشفتگی، در مسائل هیدرولیک عمدتاً از مدلهای دو معادله. می باشد( ناشی از آشفتگی جریان)

ایون مودل   . اسوت برای بستن معادالت متوسط گیری شده زمانی رینولدز استفاده شوده   k- RNGدر این تحقیق از مدل . شود

( tυ)ای  برای به دست آوردن لزجت گردبوه ( ε)و نرخ استهالک کرنش ( k)شامل دو معادله انتقال برای انرژی جنبشی آشفتگی 

 :باشد های رینولدز می و در نتیجه، تنش

(3) 2
(u u )

3

ji
i j t ij

j i

uu
k

x x
 
 

     
   

 

u)در رابطه فوق،  u )i j
   بیانگر تنش رینولدز بوده وij  دلتای کرونکر می باشود.k     بیوانگر انورژی جنبشوی آشوفتگی وt  

 :لزجت گردابه ای میباشد که در مدلهای دو معادله ای از رابطه زیر قابل تعیین است

(4) 
2

t

k
C 


 

معادالت انتقال انرژی جنبشوی آشوفتگی و اسوتهالک در    . بیانگر استهالک آشفتگی می باشد بوده و Cμ=0.09در رابطه فوق، 

 :واحد جرم سیال به فرم زیر نوشته می شوند

(5) 1
i i

F i

k k
u A P G Diff

t V x
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بیانگر تورم پخوش    Diff. باشدمی( شامل تاثیر ثقل)ترم چشمه  Gنشان دهنده تولید انرژی جنبشی آشفتگی و Pدر این معادله،

 :بوده و با استفاده از معادله زیر تعیین می شود

(6) 1
( )k i

F i i

k
Diff A

V x x


  
  

  

 

 :انتقال استهالک آشفتگی به فرم زیر می باشدمعادله . باشدضریب پخش انرژی جنبشی آشفتگی میkدر رابطه فوق،

(7) 
2

1 3 2

1
( )i i diff

F i

u A C P C G D C
t V x k k

  

     
     

  

 

1در معادله فوق،  1.44C    ،2 1.92C    3و 0.2C   بوده وdiffD  ترم پخش بوده و به فرم معادله ذیل قابل تعیین

 :است

(8) 1
( )diff i

F i i

k
D A

V x x


  
  

  

 

 .باشدضریب پخش استهالک آشفتگی میدر رابطه فوق،

 هایترم صورت به سیال در این روش، ترکیب. شودتعیین می( VOF)سطح آزاد جریان با استفاده از الگوریتم جزء حجم سیال 

 زیر معادله صورت به و بوده حجم واحد بر سیال معرف حجم واحد تابع این .شودمی تعریف F(x , y , z ,t ) سیال  حجم تابع یک

 : شود می بیان

(9) 1 i i
DF SOR

F i

FA uF
F F

t V x

 
   

  

 

(10) 
1 i

DF f

F i

A F
F

V x

 

  
 

 

C)صورت به پخش ضرایب . ) /f F   که  شودمی بیانCF اختالط دید براییک  تنها نفوذ ترم این. است ثابت مقدار یک 

بیانگر نرخ زمانی تغییرات جزء حجم سیال آب موی   SORF .کند می ایجاد شود، می بیان Fتابع  با آن توریع که سیال دو آشفتگی

 . باشد

 سوطح  بوا  سویال  دو و یا سطح آزاد با سیال یک شامل غیرقابل تراکم مسائل .شود می مدل که است ایمسئله به وابسته Fتعریف 

 سویال  باشود،  F=1کوه   هوایی  مکوان  در بنابراین .سیال است با شده اشغال حجمی کسر معرف Fسیال،  یک برای. است مشترک

 جورم  آنهوا  در کوه  هستند هایی ناحیه خالی و حبابی نواحی. و حفره وجود دارد حباب که باشد، F=0هایی  مکان در و دارد وجود

 بوا  گواز  یوا  بخوار  کوه  اسوت  جاهوایی  مانند نواحی این فیزیکی تعبیر. است حاکم یکنواخت در آنهافشار  یک و ندارد وجود سیال

یوک   توراکم و  قابول  غیر سیال دو شامل است ممکن سیال دو دارای مسائل .است شده پر سیال، در مقابل قابل صرفنظر دانسیته

 دوموی  سویال  معورف  F-1کسر حجمی با متمم نواحی .است تراکم قابل غیر سیال حجمی کسر معرف F. باشد تراکم سیال قابل

در این نرم افوزار، معوادالت شوبه ضومنی حاصوله بوه       . اندمعادالت غیر دائم حاکم با روش حجم محدود، حل عددی شده. است

به عنووان حلگور ضومنی     GMRESشوند که در این مقاله از تکنیک صورت تکراری و با استفاده از تکنیک های تخفیف حل می

 .فشار استفاده شده است

در ادامه ضمن ارائه جزئیات مدلسازی، صحت سنجی حل عددی با استفاده از داده های آزمایشگاهی موجود در مراجع انجام 

 . شده و پس از آن، ساختار سه بعدی جریان حول کوله پل واقع در سیالبدشت یک رودخانه ارائه شده است

 

 شرایط مرزی و تنظیمات مدل جزئیات هندسی،

می باشد که در بخش سیالبدشت یک رودخانه واقع شده  (Spill-through)مدل مورد نظر در این تحقیق، کوله با دماغه مدور 

نشان داده شده (  Morales and Ettema, 2011)مدل شماتیک این مساله در شرایط تست آزمایشگاهی ( 1)در شکل . است
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متر و عرض  18/1عرض مجرای اصلی. برای تحقیق از یک کانال با مقطع مرکب استفاده نموده اندمحققین مزبور . است

کانال بصورت افقی بوده . سانتی متر است 20اختالف تراز کف مجرای اصلی و سیالبدشت . متر می باشد 44/2( Bf)سیالبدشت 

در سیالبدشت بصورت ( 2)شکل هندسی مطابق با شکل متر از ورودی، کوله پل با  75/5در فاصله . متر است 68/17و طول آن 

. می باشد 7/0متر بوده و نسبت طول کوله به عرض سیالبدشت  7/1( L)طول کل کوله . عمود بر جریان نصب شده است

بخش جلویی کوله بصورت شیب دار . می باشند 2:1سانتیمتر بوده و وجوه باالدست و پایین دست دارای شیب  20ارتفاع کوله 

 . متر می باشد 2/1سانتیمتر و عرض کف  40ر طرفین و مدور در گوشه می باشد، به نحوی که عرض تاج د

شمای عمومی از بلوک بندی محاسباتی میدان به همراه شرایط مری اعمالی به وجوه مختلف نشان داده شده ( 3)در شکل 

با توجه به شکل مزبور به منظور برقراری شرایط جریان مناسب در ورودی کانال، از یک بلوک فرعی به صورت مخزن . است

جریان پس از . ر مکعب بر ثانیه به بخش تحتانی مخزن اعمال شده استمت 189/0باالدست استفاده شده و دبی ورودی معادل 

مرز فوقانی میدان در هر دو بلوک بصورت متقارن . ورود از مرز مزبور، در داخل مخزن جمع شده و به تدریج وارد کانال می شود

مرز جانبی سمت راست، . شده است در نظر گرفته شده و بستر بلوک اول با شرط مرزی دیواره و اعمال قانون دیواره مدلسازی

در انتهای میدان از شرط مرزی فشار استفاده شده . بصورت تقارن در نظر گرفته شده و مرز جانبی سمت چپ دیواره می باشد

فصل مشترک دو بلوک بصورت مرز . به این مرز اعمال شده است( متر در سیالبدشت 1/0)متر در مجرای اصلی  3/0و عمق آب 

 .     اشدتقارن می ب

 

 

 .نحوه قرار گیری کوله پل در سیالبدشت یک کانال با مقطع مرکب به همراه جزئیات هندسی مقطع. 1شکل 

 
 .ابعاد هندسی و شکل سه بعدی کوله پل واقع در سیالبدشت یک مقطع مرکب. 2شکل 
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شرایط مرزی وجوه بلوک های . میدان حل با استفاده از دو بلوک محاسباتی شماتیک مدل عددی سه بعدی و نحوه بلوک بندی. 3شکل 

 .محاسباتی بر روی شکل نشان داده شده است
 

هزار  50و  1برای انفصال میدان از دو میلیون سلول محاسباتی در بلوک . نحوه مش بندی مدل ارائه شده است( 4)در شکل 

ی مورد نظر به حدی ریز شده است که جزئیات هندسی میدان شامل تغییر تراز شبکه بند. استفاده شده است 2سلول در بلوک 

تشخیص داده  FAVORدر محل مرز مشترک شیالبدشت و مجرای اصلی و نیز شکل هندسی کوله به درستی توسط الگوریتم 

تر در نظر گرفته شده سانتیم 30برای شروع محاسبات توده آب با سرعت صفر بصورت آب ساکن در طول مدل به ارتفاع . شوند

 . است

  

1بلوک   

2بلوک   
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 (الف)

 
 (ب)

مقطع عرضی شامل مجرای (: ب)شمای سه بعدی به همره جزئیات در محل کوله و (: الف. )نحوه مش بندی دو بلوک محاسباتی. 4شکل 

 .اصلی رودخانه، سیالبدشت و کوله پل
 

  همگرایی حل و صحت سنجی

به منظور تحلیل مطمئن نتایج حاصل از شبیه سازی الزم است تا حل مدل عددی کامالً همگرا شده و عالوه بر آن نتایج مدل 

تغییرات گام زمانی در طول شبیه سازی نشان داده ( 5)در شکل . بصورت کمی نیز با داده های موجود همخوانی داشته باشد

دای حل بواسطه تغییرات شدید میدان نسبت به حالت اولیه، گام زمانی بسیار کوچک بوده و با گذشت زمان در ابت. شده است

با توجه به شکل، کل طول زمان . بواسطه همگرایی میدان و پایدار بودن حل عددی، از گام زمانی بزرگتر استفاده شده است

برای برقراری قانون بقای جرم تغییرات زمانی دبی : ریق انجام شدکنترل همگرایی مدل، از دو ط. ثانیه می باشد 300محاسبات 

با توجه به شکل در شروع محاسبات . ارائه شده است( الف-6)رسم شده و مطابق شکل  1ورودی و خروجی به بلوک محاسباتی 

ر شروع محاسبات می باشد علت این امر تخلیه جریان از کانال به مخزن باالدست د. دبی عبوری از مرز باالدست منفی می باشد

که با گذشت زمان و پر شدن مخزن باالدست، مقدار دبی با عالمت مثبت در راستای جریان اصلی برقرار شده و جریان پس از 

بواسطه وجود مانع در داخل میدان، دبی عبوری از . برخورد به مانع و ایجاد الگوهای مختلف از مرز پایین دست خارج می شود

ثانیه بقای جرم تامین شده و دبی ورودی و خروجی  300دارای نوسانات شدیدی می باشد که پس از گذشت  مرزهای میدان

 . با اختالف بسیار اندکی برابر می شوند

از طرف دیگر، با توجه به اینکه مقدار ثابتی برای تراز آب در پایاب اعمال شده است، الزم است تا در طول پروسه حل تغییرات 

. سری زمانی نوسانات سطح آب در انتهای میدان نشان داده شده است( ب-6)در شکل . در این مرز نیز کنترل گرددزمانی تراز 

با توجه به نکات . ثانیه از شروع محاسبات، تراز آب در پایاب نیز پایدار شده است 300با توجه به شکل مزبور، پس از گذشت 

 . مودفوق می توان از همگرا شدن مدل اطمینان حاصل ن

  

 مجرای اصلی
 کوله پل سیالبدشت

 سطح آب اولیه

0
.3

m
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 .روند تغییرات گام زمانی در حین پروسه حل تکراری. 5شکل 

 
 (الف)

 
 (ب)

 333و همگرایی نهایی مدل پس از  1تغییرات زمانی دبی ورودی و خروجی به بلوک محاسباتی ( الف. )نحوی همگرایی حل عددی. 6شکل 

 .تغییرات زمانی عمق در پایین دست مدل( ب)ثانیه و 
 

بین داده های آزمایشگاهی ( متری از ورودی 4در فاصله )مقایسه پروفیل قائم سرعت در خط میانی مجرای اصلی ( 7)در شکل 

با توجه به شکل همخوانی نتایج مدل با داده های آزمایشگاهی بسیار خوب . و نتایج حاصل از مدل عددی نشان داده شده است

عالوه بر آن پروفیل حاصله نشان از توسعه یافتگی جریان در باالدست کوله . داردبوده و نشان از صحت مدلسازی انجام شده 

 . داشته و کفایت طول کانال باالدست قبل از رسیدن به کوله را تایید می کند
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دل مقایسه پروفیل قائم سرعت در مقطع اصلی اصلی جریان نزدیک شونده بین داده های آزمایشگاهی و نتایج حاصل از م. 7شکل 

 .عددی
 

 نتایج و بحث

توزیع پارامترهای مختلف جریان نظیر مولفه طولی سرعت و برایند سرعت در نزدیکی سطح آب، سرعت میانگین ( 8)در شکل 

، Zهمچنین توزیع ورتیسیتی حول محور . نشان داده شده است  X-Yگیری شده در عمق و سرعت در نزدیکی بستر در صفحه 

با توجه به توزیع مولفه . آشفتگی در صفحات نزدیک سطح آب نیز در ادامه ارائه شده است انرژی جنبشی آشفتگی و شدت

طولی سرعت، جریان قبل از کوله و در امتداد دیواره سمت چپ از دیواره جدا شده و یک ناحیه چرخشی کوچک در باالدست 

چرخشی پس از کوله شکل گرفته و بواسطه  در نقطه باالدست دماغه بواسطه جدایی جریان یک ناحیه. کوله ایجاد شده است

انقباض جریان بین ناحیه بیرونی الیه برشی محاط بر ناحیه جدایی پشت مانع و دیواره سمت راست کانال، سرعت جریان 

نکته . برابر سرعت جریان نزدیک شونده می باشد 2افزایش یافته است به نحوی که حداکثر سرعت جریان در این ناحیه حدود 

که با توجه به سه تصویر اول این شکل قابل استنباط است، اعوجاج الیه برشی می باشد که علت این امر اندرکنش الیه مهمی 

این نکته ( سرعت بر روی کف)در تراز های پایین تر . برشی با جریان فصل مشترک مجرای اصلی و سیالبدشت می باشد

 . مشهود تر می باشد

سیتی، انرژی جنبشی آشفتگی و نیز شدت آشفتگی، ناحیه بیرونی الیه برشی ایجاد شده در بر اساس توزیع سه پارامتر ورتی

بخش باالدست کوله شدیداً آشفته می باشد که این امر ناشی از ایجاد گردابه های آشفتگی در الیه برشی و انتقال به سمت 

کامالً مشهود می باشد که نحوی که  1افشانی از باالدست دماغه به سمت پایین، وقوع پدیده گردابه. پایین دست می باشد

بواسطه کنده شدن گردابه های پر انرژی با چرخش بسیار شدید آنها از دماغه باالدست کوله و انتقال به سمت پایین دست، 

مزبور،  با توجه به توزیع پارامترهای. آشفتگی شدیدی در امتداد الیه اختالطی محاط بر ناحیه جدایی پایین دست رخ داده است

 . در مقابل دماغه گردابه های آشفتگی ریز بوده و در مقابل از شدت چرخش بسیار باالیی برخوردار می باشند

 

                                                           
1 Vortex shedding 
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 .توزیع پارامترهای مختلف در صفحه افقی میدان جریان حول کوله پل واقع در سیالبدشت .8شکل 
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با حرکت به سمت پایین دست، گردابه های آشفتگی کنده شده از دماغه با یکدیگر ادغام شده و باعث شکل گیری گردابه های 

علت این امر، کم عمق بودن جریان و وجود محدودیت در راستای قائم برای گسترش گردابه . بزرگ مقیاس سطحی می گردند

 . استای افق رخ می دهدها می باشد به نحوی که توسعه گردابه ها در ر

برای بررسی دقیق تر هیدرودینامیک حاکم بر میدان، توزیع انرژی جنبشی آشفتگی به همراه بردارهای سرعت ثانویه در مقاطع 

موقعیت این مقاطع بصورت خط چین نشان داده ( 8)الزم به ذکر است که در شکل . ارائه شده است( 9)مختلف عرض در شکل 

یک جریان چرخشی بزرگ کل مجرای اصلی را پوشش داده و نواحی نزدیک به  Y=4mبه شکل، در مقطع با توجه . شده است

با حرکت به سمت . بستر سیالبدشت و مجرای اصلی و جداره جانبی مجرای اصلی دارای بیشترین انرژی آشفتگی می باشند

اصلی دو سلول ثانویه شکل گرفته به نحوی که  اوالً در داخل مجرای. وقوع دو پدیده مشهود می باشد Y=5.3mجلو در مقطع 

گردابه اصلی به سمت جداره کانال منتقل شده و یک گردابه دیگر در محل فصل مشترک مجرای اصلی و سیالبدشت شکل 

این ناحیه . نکته دیگر اینکه، حداکثر انرژی جنبشی در سیالبدشت و در نزدیکی دیواره کناری رخ داده است. گرفته است

جریان ثانویه واقع در فصل مشترک  Y=6.1mدر مقطع . با الیه برشی ناحیه جداشدگی در باالدست کوله می باشد متناظر

در دماغه کوله، ناحیه . مجرای اصلی و سیالبدشت نسبت به مقطع قبل توسعه یافته و جریان ثانویه اصلی محدود تر شده است

است به نحوی که در این ناحیه یک جریان ثانویه کوچک نیز شکل گرفته پرانرژی به واسطه پروسه گردابه افشانی ایجاد شده 

متناظر با وجه پایین دست کوله بوده و جریانهای شکل گرفته در این مقطع نشانگر تشدید جریان ثانویه  Y=7mمقطع . است

اختالطی بعد از کوله بوده و  این ناحیه مربوط به الیه. واقع در فصل مشترک و گسترش ناحیه پر انرژی در سیالبدشت می باشد

در مقطع . با حرکت به سمت پایین دست، ناحیه پر انرژی به سمت فصل مشترک مجرای اصلی و سیالبدشت منتقل می شود

Y=8m  سلول ثانویه واقع در فصل مشترک بزرگترین ابعاد عرضی و عمقی را دارد به نحوی که کل عمق مجرای اصلی را اشغال

به سمت پایین دست، الیه اختالطی با فصل مشترک تالقی نموده و باعث بر هم خوردن الگوی افزایش با حرکت . کرده است

ابعاد سلول ثانویه نسبت به مقطع قبل کاهش یافته  Y=9mابعاد سلول ثانویه فصل مشترک می شود به نحوی که در مقطع 

 . است

شکل گیری و توسعه سلول های جریان ثانویه در بخش های مختلف میدان نشانگر وجود الگوهای چرخشی و توده های پر 

این معیار . استفاده شده است Qبرای استخراج و آشکارسازی این الگوها از معیار پارامتر . انرژی آشفته در داخل میدان می باشد

 :بصورت زیر تعریف می شود

(11) 
 

 . به ترتیب بیانگر تانسورهای ورتیسیتی و نرح کرنش می باشد Sدر معادله فوق، و 

با توجه به شکل مزبور، سه ناحیه . در کل میدان نشان داده شده است 1/1برابر  Q 2سطوح هم مقدار پارامتر( الف-10)در شکل 

در باالدست کوله بواسطه شکل گیری گردابه  .در محدوده باالدست، پایین دست و مقابل کوله قابل تشخیص است 3گردابه ای

این ناحیه از نزدیکی دیواره جانبی شروع شده و بصورت مایل به . ایجاد شده است( V1)نعل اسبی ناحیه گردابه ای وسیعی 

ست از باالدست دماغه شروع شده و در امتداد الیه اختالطی به سمت پایین د( V2)ناحیه دوم. سمت دماغه امتداد یافته است

نشان داده شد، شکل گیری یک ناحیه گردابه ای در امتداد ( 9)پدیده بسیار مهمی که قبالً نیز در شکل . گسترش یافته است

با توجه به شکل، این ناحیه از باالدست کوله شروع شده و به تریج گسترش . فصل مشترک مجرای اصلی و سیالبدشت می باشد

آن پس از کوله رخ داده و با حرکت به سمت پایین از میزان گسترش عمقی آن می یابد به نحوی که بیشترین گستردگی 

 . کاسته شده و در نهایت از بین می رود

                                                           
2
 Isosurface 

3
 Vortical 
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بردارهای سرعت به همراه نرخ ( 11)در شکل . نواحی گردابه ای مزبور بصورت شماتیک نشان داده شده است( ب-10)در شکل 

با توجه به شکل وقوع جریان چرخشی در پای کوله و انطباق آن . ستنشان داده شده ا Y=2.6mمقطع  X-Zکرنش در صفحه 

 . با ناحیه با نرخ کرنش باال موید شکل گیری گردابه نعل اسبی می باشد
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 .تغییرات الگوی جریان ثانویه به همراه توزیع انرژی جنبشی در مقاطع عرضی مختلف در طول میدان حل. 9شکل 
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شکل گیری گردابه نعل اسبی، گردابه افشانی در دماغه و نیز (: الف. )آشکار سازی ساختار های گردابه ای جریان حول کوله پل. 13شکل 

شکل شماتیک ساختارهای مهم جریان حول کوله (: ب)و  Qجریان حلزونی در فصل مشترک مجرای اصلی و سیالبدشت بر اساس معیار 

 .پل

 

 

 

 
 .Y=2.6mایجاد گردابه نعل اسبی در باالدست کوله پل در مقطع . 11شکل 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله الگوی سه بعدی جریان حول یک کوله با طول زیاد و دماغه منحنی واقع در سیالبدشت یک مقطع مرکب شبیه سازی 

بر اساس نتایج . مختلف مورد بررسی قرار گرفته است میدان جریان پس از همگرایی و صحت سنجی از جنبه های. عددی شد

. حاصل از تحقیق، وجود کوله بلند باعث اندرکنش الیه اختالطی با ناحیه فصل مشترک مجرای اصلی و سیالبدشت می شود

 بواسطه انحراف جریان توسط کوله به سمت مجرای اصلی، در محل فصل مشترک یک ناحیه گردابه ای شدید با محور چرخشی

ناحیه مزبور شدیداً آشفته بوده و می تواند منجر به فرسایش کناره مجرای اصلی رودخانه . در امتداد جریان شکل می گیرد

 .شود
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