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 خالصه

عت طولی و سرعت متوسط عمقی در یک کانال مرکب متقارن همراه با پوشش گیاهی و با آرایش در این تحقیق الگوي جریان و تغییرات سر
سانتیمتر و در هر  9هایی به فاصله انجام شده است. پوشش گیاهی در ردیف Flow3Dافزار گیرد. این مطالعه با نرمموازي مورد بررسی قرار می

و در دو حالت با و بدون پوشش  35/0و  25/0، 15/0سازي در سه نسبت عمق انتخاب شد. شبیهسانتیمتر  3سانتیمتر و با قطر  12ردیف به فاصله 
یابد. ، سرعت طولی در کانال اصلی افزایش میDrگیاهی انجام شد. نتایج نشان داد در حالت با پوشش گیاهی، در محل ساقه با افزایش عمق نسبی 

طولی در دشت سیالبی و در بین ساقه گیاهان براي نسبت عمقهاي مختلف تقریبا یکسان  این درحالیست که وجود پوشش گیاهی باعث شده سرعت
هاي هر ردیف شده باشد. همچنین وجود پوشش گیاهی باعث کاهش سرعت متوسط عمقی در دشت سیالبی و یکسان شدن آن در فضاي بین ساقه

  است.
 

 ی، نسبت عمقسرعت طولی، سرعت عرضپوشش گیاهی، کانال مرکب، کلمات کلیدي: 

  
   مقدمه  .1
 

شود، الگوي جریان مشابه جریان در کانالهاي روباز است. به تدریج دبی و عمق هنگامی که جریان سیالب وارد مجراي اصلی از یک کانال مرکب می
-بادل جریان بین این دو اتفاق میشود، الگوي جریان متفاوت گشته و یک ترود و زمانی که جریان از کانال اصلی وارد دشت سیالبی میسیالب باال می

شود که در دشت سیالبی پوشش گیاهی نیز افتد. اندرکنش جریان بین کانال اصلی و سیالبدشت آن پیچیده است. پیچیدگی جریان وقتی افزوده می
گاهی موجب افزایش مقاومت کلی هاست. نیروي درگ ناشی از پوشش هاي بسیاري از جریانها در رودخانهوجود داشته باشد. پوشش گیاهی از مشخصه

در گذشته گیاهان در  ]1[شود. اندازي و نشست رسوب میجریان، کاهش تنش برشی بستر و درنتیجه کاهش ظرفیت انتقال بار بستر و افزایش تله
در سیستم بیولوژیکی و شیمیایی شدند. این در حالیست که گاها ننقش مهمی را کانالهاي روباز جهت افزایش ظرفیت انتقال در زمان سیالب خارج می

توانند جهت باال بردن کنند. همچنین گیاهان از طریق جذب مستقیم مواد مغذي و سنگین، به دام انداختن رسوبات معلق و تولید اکسیژن میآب بازي می
ریان در کانال مرکب را با وجود آنها مورد هاي سیالبی پذیرفت و جبنابراین باید وجود آنها را در دشت ]2،3[کیفیت آب مورد توجه قرار گیرند. 

هاي مختلف بستر کانال هاي مرکب را در هندسه و زبريبعدي جریان در آبراههساختار آشفته سه Tomiage and Nezu (1991) بررسی قرار داد.
        ]4[مورد بررسی قرار دادند. 

Nezu and Onitsuka (2001) مراه با پوشش گیاهی را مورد بررسی قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که جریانجریان ثانویه در یک کانال ساده ه -

هاي ثانویه نزدیک سطح آزاد روي پوشش گیاهی از لحاظ اندازه شوند و قدرت جریانهاي غیرایزوتروپیک ایجاد میهاي ثانویه توسط توربولنس
آزمایشاتی را در یک کانال  James and Makoa (2006) ]5[یابد. ایش میمحسوس است. همچنین قدرت جریان ثانویه با افزایش عدد فرود افز

گیري کردند که در الگوهایی که تعداد فصل مشترك بین مناطق با پوشش ساده مستقیم با الگوهاي مختلف چینش پوشش گیاهی انجام دادند. آنها نتیجه
نشان دادند که    Yang and Knight (2007) ]6[یابد. جریان افزایش می شود، مقاومت و درن تیجه عمقگیاهی و بدون پوشش گیاهی بیشتر می

سرعت  White and Nepf (2007) ]7[دهند. وجود پوشش گیاهی باعث افزایش مقاومت جریان گشته و ظرفیت دبی و انتقال رسوب را کاهش می
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متر استفاده شد. نتایج آنها نشان داد میلی 6ها چوبی به قطر یاهی از میلهگیري کردند. براي پوشش گرا در یک کانال ساده همراه با پوشش گیاهی اندازه
هیدرولیک جریان را در کانال مرکب  Rezaei and Knight (2009)  ]8[. کندسرعت طولی و عرضی جریان بطور متناوب با زمان تغییر می

- داري افزایش میا نشان داد سرعت در نیمه دوم ناحیه همگرایی به طور معنیغیرمنشوري با زوایاي مختلف همگرایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنه

با استفاده از قانون اول ترمودینامیک افت انرژي را در کانالهاي مرکب مستقیم، قوسی، همگرا و واگرا تخمین زدند.  Proust et al. (2010) ]9[یابد. 
و گرادیان افت بار یکسان است ولی شیب خط انرژي و گرادیان افت بار در کانال اصلی و نتایج آنها نشان داد در مقطع عرضی کل، شیب خط انرژي 

به بررسی الگوي جریان در کانال مرکب همراه با پوشش گیاهی در  Flow3Dافزار در این مقاله با استفاده از نرم ]10[دشت سیالبی متفاوت است. 
  شود.سیالبدشت پرداخته می

  
  هامواد و روش  .2
  

هاي هیدرولیکی را  بعدي پدیدهتوانایی حل سه Flow3Dافزار  استفاده شد. نرم Flow3Dافزار بررسی الگوي جریان در کانال مرکب از نرم جهت
 است. بر هاي مدل فیزیکی، موجب افزایش اطمینان در استفاده از این برنامه کامپیوتري شده آزمایش افزار با نتایج  داراست و تطابق مناسب نتایج این نرم

 به آشفتگی مدل پنج بکارگیري قابلیت  افزار نرم  این. کند می استفاده معادالت حل در دوم و اول مرتبه دقت روشهاي از Flow3D  افزار نرم  اساس، این
 مدلسازي براي را) LES( بزرگ هاي گردابه سازي شبیه وRNG    اي معادله دو ،ε-kاي معادله دو اي، معادله تک مدل پرانتل، اختالط طول روشهاي
در حالت کانال مرکب منشوري استفاده شد.  Yonesi et al. (2013)سنجی مدل از نتایج آزمایشات در این تحقیق جهت صحت .باشد می دارا جریان

تر و شیب طولی کانال م 18/0متر، ارتفاع لبریز جریان در کانال اصلی  Bfp (4/0دشت () و سیالبBmcدر تحقیق مذکور عرض کانال اصلی ( ]11[
  باشد. می 00088/0

، مبدا مختصات در مرکز کانال اصلی 1سازي در نصف مقطع کانال انجام و با توجه به شکل باشد، لذا شبیهنظر به اینکه مقطع کانال مرکب متقارن می
سانتیمتر  1مش در حالت بدون پوشش گیاهی در تمام جهات بر بود، در نهایت اندازه انتخاب شد. پس از انتخاب چندین اندازه مش که کاري بسیار زمان

 20سازي اولیه چندین طول براي کانال مرکب انتخاب شد و در نهایت جهت اطمینان طول متر انتخاب شد. در شبیهسانتی 5/0و در حالت پوشش گیاهی 
، به جهت LESو  RNGسیالبی در دو مدل آشفتگی لی و دشتمتر براي کانال درنظر گرفته شد. همچنین پس از مقایسه جریان در مقاطع کانال اص

هاي چرخشی بود، لذا این مدل آشفتگی انتخاب گردید. شرایط مرزي در ورودي دبی حجمی سازي بهتر جریانقادر به شبیه LESاینکه مدل 
)Volume flow rate) در خروجی فشار مشخص همراه با تعیین تراز آب ،(Specified Pressure براي مقطع میانی کانال اصلی و سطح مدل ) و

سازي اولیه، براي خروجی شرایط ) انتخاب گردید. الزم به ذکر است در چند شبیهwallها شرایط دیوار () و براي جدارهSymmetryشرایط تقارن (
سازي تا زمانی انجام شد که مقدار د. شبیه) انتخاب شد که به علت تغییر عمق جریان این شرط مرزي به فشار مشخص تغییر کرOutflowدبی خروجی (

ثانیه بود. یکی از  300تا  250سازي در حاالت مختلف بین درصد شود. با توجه به این مسئله مدت زمان شبیه 2/0تغییرات پارامترهاي جریان کمتر از 
دشت به عمق بصورت نسبت عمق جریان در سیالبباشد. نسبت عمق پارامترهاي مهم در بررسی الگوي جریان در کانالهاي مرکب، نسبت عمق می

  شود.جریان در کانال اصلی تعریف می
                                                  )1(  

 D (3و در حالت با و بدون پوشش گیاهی اجرا شد. قطر پوشش گیاهی ( Dr=0.15, 0.25, 0.35سنجی، مدل براي سه نسبت عمق پس از صحت
- سانتی L (9ها (متر و فاصله بین ردیفسانتی 12). فواصل بین گیاهان در هر ردیف 1متر و آرایش موازي براي پوشش گیاهی انتخاب شد (شکل سانتی

وشش پ Pشرایط بدون پوشش گیاهی،  NV هاينشان داده شده است. عالمت 1)  شرایط مختلف جریان در جدول 3برابر  L/Dباشد. (نسبت متر می
  دهند. گیاهی موازي را نشان می
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ابعاد کانال مرکب همراه با پوشش گیاهی الف) مقطع ب) پالن -1شکل   
 

شرایط مختلف کانال مرکب و مشخصات جریان -1جدول   
شرایط کانال 
 Q(lit/s) Dr Hmc (cm) L(cm) L/D مرکب

NV 41.1,50,61.5 0.15,0.25,0.35 21.1,24,27.7 - - 
P-Dr-L/D 41.1,50,61.5 0.15,0.25,0.35 21.1,24,27.7 9 3 

  
  
  نتایج  .3
 

 ایجادشود وجود پوشش گیاهی باعث دهد. همانطور که در این شکل دیده میبردارهاي جریان را در کانال مرکب با پوشش گیاهی نشان می 2شکل 
رود، این جریانهاي چرخشی بیشتر هرچه نسبت عمق باال می شود.میی در دشت سیالببین ساقه گیاهان هر ردیف  کانال اصلی و جریانهاي چرخشی در

  دهد جریان در کانالهاي مرکب مخصوصا زمانی که داراي پوشش گیاهی است کامال سه بعدي است.این شکل نشان میشود.می
ترتیب سرعت طولی و به Uaveو  uرهاي دهد. پارامتهاي مختلف نشان میتغییرات سرعت طولی را در عرض کانال مرکب براي نسبت عمق 3شکل 

ارتفاع آب در  hفاصله از کف کانال اصلی و  zنصف عرض کل کانال مرکب،  Bفاصله از مرکز کانال اصلی،  yسرعت متوسط در کانال مرکب، 
 35/0و  25/0، 15/0ه نسبت عمقی متري از ورودي کانال استخراج شده است. همانطور که در هر س 19باشند. مقادیر سرعت در فاصله کانال اصلی می

یابد. نسبت سرعت طولی به سرعت متوسط در کانال شود، سرعت جریان در سیالبدشت نسبت به سرعت جریان در کانال اصلی کاهش میمشاهده می
) از یکدیگر z/hز کف  (هاي مختلف به یکدیگر نزدیک است، در حالی که با ورود به دشت سیالبی این نسبت در فواصل مختلف ااصلی براي عمق

رسم شده این است  y/B=0.33نمودار تا   Dr=0.15در نسبت عمقی  814/0یا  245/0برابر  z/hها مانند گیرند. علت اینکه در برخی فاصلهفاصله می
توان استخراج کرد این است که با افزایش فاصله از باشند. نکته دیگري که از این اشکال میسانتیمتر) می 18تر از تراز دشت سیالبی (که این اعماق پایین

، چون عمق و سرعت 15/0شود. البته در نسبت عمقی در دشت سیالبی افزایش یافته و به سرعت جریان در کانال اصلی نزدیک میu/Uave کف، نسبت 
از سرعت جریان سطحی در کانال اصلی خواهد بود  جریان در دشت سیالبی پایین است، لذا سرعت جریان در نزدیکی سطح در دشت سیالبی نیز کمتر

شویم، سرعت جریان در کانال اصلی و دشت سیالبی به یکدیگر نزدیک )، هرچه به سطح جریان نزدیک می35/0و  25/0ولی در دو نسبت عمقی دیگر (
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که در کانال اصلی بر خالف دشت سیالبی با نسبت به دو نسبت عمقی دیگر وجود دارد این است  15/0شوند. تفاوت دیگري که در عمق نسبی می
  یابد.فاصله گرفتن از کف، نسبت سرعت کاهش می

  

  
  الف

  
  ب

 
  ج

 35/0ج) 25/0ب)  15/0بردارهاي جریان درنسبت عمق الف)  -2شکل 
  

الت بدون پوشش گیاهی و با پوشش گیاهی موازي را نشان تغییرات سرعت طولی در سه نسبت عمق براي عمق میانی سیالبدشت را در دو ح 4شکل 
بر روي سرعت جریان در عمق میانی سیالبدشت تاثیر  Drدهد. در حالت بدون پوشش گیاهی، در کانال اصلی افزایش عمق سیالب یا نسبت عمقی می

شود که در محل ساقه لت با پوشش گیاهی، مشاهده میشود. در حاچندانی ندارد، این در حالیست که باعث افزایش سرعت طولی در دشت سیالبی می
یابد. این درحالیست که وجود پوشش گیاهی باعث شده ، سرعت طولی در کانال اصلی افزایش میDr) با افزایش عمق نسبی 1شکل  A-A(مقطع 

مچنین در نسبت عمقهاي باال، سرعت از مرکز سرعت طولی در دشت سیالبی و در بین ساقه گیاهان براي نسبت عمقهاي مختلف تقریبا یکسان باشد. ه
یابد. همچنین در بین دو رسد و سپس به طرف دشت سیالبی کاهش میکانال اصلی به طرف دشت سیالبی ابتدا افزایش و به یک مقدار حداکثر می

  ها تقریبا یکسان است.) سرعت طولی جریان بین ساقه1شکل  B-Bردیف پوشش گیاهی (مقطع 
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  35/0و  25/0، 15/0تغییرات سرعت طولی در عمقهاي مختلف در سه نسبت عمق  -3شکل 

  

  
  الف

  
  ب                                                                                                           
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  ج                                                                                                              

تغییرات سرعت طولی در عمق میانی سیالبدشت در حالتهاي الف) با پوشش گیاهی و در محل ساقه ب) با پوشش گیاهی و مابین دو  -4شکل 
  ردیف پوشش گیاهی ج) بدون پوشش گیاهی

  

  
  الف

  
  ب                                                                                                        

  
  ج                                                                      

تغییرات سرعت طولی در سطح جریان در حالتهاي الف) با پوشش گیاهی و در محل ساقه ب) با پوشش گیاهی و مابین دو ردیف  -5شکل 
  هی ج) بدون پوشش گیاهیپوشش گیا

  
- تغییرات سرعت طولی در سه نسبت عمق را در دو حالت دشت سیالبی بدون پوشش گیاهی و با پوشش گیاهی و در سطح جریان را نشان می 5شکل 

اصلی و  ) بین کانالDr=0.15شود در حالت بدون پوشش گیاهی، سرعت جریان در سطح، در نسبت عمق پایین (دهد. همانطور که مشاهده می
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شود. در حالت دشت سیالبدشت متفاوت است. این در حالیست که با افزایش نسبت عمق، سرعت در سطح کانال اصلی و سیالبدشت به هم نزدیک می
ی ، سرعت طولDr)، در کانال اصلی و سیالبدشت با افزایش نسبت عمق 1شکل  A-Aشود که در محل ساقه (مقطع سیالبی با پوشش گیاهی مشاهده می

ها به یکدیگر شود که در بین گیاهان هر ردیف، سرعت) نیز مشاهده می1شکل  B-Bیابد. در فاصله بین دو ردیف پوشش گیاهی (مقطع افزایش می
  نزدیک است.

شخص است دهد. همانطور که م) را در عرض کانال مرکب در دو حالت با و بدون پوشش گیاهی نشان میdavelتغییرات سرعت متوسط عمقی ( 6شکل 
یابد تا اینکه در مرز مشترك در حالت بدون پوشش گیاهی، با حرکت از مرکز کانال اصلی به طرف دشت سیالبی، سرعت متوسط عمقی کاهش می

ال اصلی و دهد. این نتیجه ناشی از تفاوت عمق و سرعت در کانکانال اصلی و دشت سیالبی، ناگهان افزایش یافته و مجددا به روند کاهشی خود ادامه می
، سرعت متوسط عمقی در کانال اصلی کاهش Drشود این است که با افزایش نسبت عمق دشت سیالبی است. نکته دیگري که در این شکل مالحظه می

 شود که وجود پوشش گیاهی باعث) مشاهده می1شکل  A-Aیابد. در حالت با پوشش گیاهی و در محل ساقه (مقطع و در دشت سیالبی افزایش می
هاي هر ردیف شده است. این روند مابین دو ردیف پوشش گیاهی کاهش سرعت متوسط عمقی در دشت سیالبی و یکسان شدن آن در فضاي بین ساقه

  شود.نیز دیده می

  
  الف

  
  ب                                                                                                          

  
  ج                                                                                                         

تغییرات سرعت متوسط عمقی در حالتهاي الف) با پوشش گیاهی و در محل ساقه ب) با پوشش گیاهی و مابین دو ردیف پوشش  -6شکل 
  گیاهی ج) بدون پوشش گیاهی

 
  گیرينتیجه  .4
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ها موازي و فاصله در این تحقیق الگوي جریان و تغییرات سرعت در یک کانال مرکب در دو حالت با و بدون پوشش گیاهی بررسی شد. آرایش ساقه
در سه نسبت عمق  سازي جریان در هر حالتسانتیمتر انتخاب شد. شبیه 12ها در هر ردیف نیز مقدار ثابت سانتیمتر و فاصله بین ساقه 9بین ردیف گیاهان 

هاي مختلف به انجام شد. نتایج نشان داد در یک نسبت عمق ثابت، نسبت سرعت طولی به سرعت متوسط در کانال اصلی براي عمق 35/0و  25/0، 15/0
د. با افزایش فاصله گیرن) از یکدیگر فاصله میz/hیکدیگر نزدیک است، در حالی که با ورود به دشت سیالبی این نسبت در فواصل مختلف از کف  (

شود. در حالت بدون پوشش گیاهی، در کانال در دشت سیالبی افزایش یافته و به سرعت جریان در کانال اصلی نزدیک میu/Uave از کف، نسبت 
ه باعث افزایش بر روي سرعت جریان در عمق میانی سیالبدشت تاثیر چندانی ندارد، این در حالیست ک Drاصلی افزایش عمق سیالب یا نسبت عمقی 

، سرعت طولی در کانال Drشود که در محل ساقه با افزایش عمق نسبی شود. در حالت با پوشش گیاهی، مشاهده میسرعت طولی در دشت سیالبی می
عمقهاي  یابد. این درحالیست که وجود پوشش گیاهی باعث شده سرعت طولی در دشت سیالبی و در بین ساقه گیاهان براي نسبتاصلی افزایش می

یابد مختلف تقریبا یکسان باشد. در حالت بدون پوشش گیاهی، با حرکت از مرکز کانال اصلی به طرف دشت سیالبی، سرعت متوسط عمقی کاهش می
ز تفاوت عمق و دهد. این نتیجه ناشی اتا اینکه در مرز مشترك کانال اصلی و دشت سیالبی، ناگهان افزایش یافته و مجددا به روند کاهشی خود ادامه می

شود که وجود پوشش گیاهی باعث کاهش سرعت سرعت در کانال اصلی و دشت سیالبی است. در حالت با پوشش گیاهی و در محل ساقه مشاهده می
- میهاي هر ردیف شده است. این روند مابین دو ردیف پوشش گیاهی نیز دیده متوسط عمقی در دشت سیالبی و یکسان شدن آن در فضاي بین ساقه

  شود.
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