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 امیرکبیر
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 خالصه

هایی هستند که براي جلوگیري و یا کاهش آبشستگی و همچنین یکنواخت کردن توزیع جریان در مقطع پل و در باالدست  دیوارهاي هدایت سازه 
اي در اصالح الگوي جریان در مقطع تنگ شده مخصوصا در حالتی که جریان به  گردند. این دیوارها نقش عمده مقطع تنگ شده احداث می

سازي گردیده و  ، دیوار هدایت برگشتی کوتاه و بلند شبیه SSIIM2.0شود، دارند. در این تحقیق با مدل  ه پل نزدیک میصورت نامتقارن ب
 صلب مقایسه گردیده است.بسترعملکرد هر یک از دیوارها در یکنواخت کردن جریان در اطراف کوله و با سطح 

هاي ثانویه در مقاطع اطراف کوله و دیوار هدایت ترسیم گردیده و نتایج این  هاي صورت گرفته، الگوي کلی جریان و جریان سازي در شبیه
هاي  ، تاثیر بیشتري دارد. همچنین آشفتگیر یکنواخت کردن جریان در مقطع پلدهند که، دیوار هدایت با طول بیشتر، د ها نشان می سازي شبیه

  گردد. جریان در مسافت کمتري پس از تنگ شدگی یکنواخت می پایین دست کوله نیز، در دیوار هدایت برگشتی بلند کمتر بوده و
  

  شبیه سازي عددي، ی، دشت سیالبدیوار هدایت برگشتی، کوله کلمات کلیدي: 
 
 

   مقدمه  .1
 

بوجود گردد. با توجه به تنگ شدگی  به منظور کاهش طول پل، معموال قسمتی از عرض دشت سیالبی یا تمام عرض آن توسط خاکریز راه مسدود می
ر آمده در اثر پیشروي خاکریزهاي طرفین پل، سرعت جریان در مقطع پل افزایش یافته و در نتیجه تنش برشی وارد بر کف افزایش می یابد، که د

س و نیز در این ناحیه به وجود می آیند که نیروهایی در جهت مما یگردد. همچنین گردابه های پذیر بودن بستر موجب آبشستگی می صورت فرسایش
و  عمود بر کف به ذرات بستر وارد می نمایند. مجموعه این شرایط باعث کاهش ظرفیت هیدرولیکی پل، آشفتگی جریان، فرسایش موضعی در این مقطع

  ].1،2در محل کوله و افزایش احتمال تخریب پل می شود. این مسئله توسط مراجع زیادي یکی از اصلی ترین دالیل تخریب پل معرفی گردیده است[
به منظور کاهش یا جلوگیري از آبشستگی موضعی در اطراف کوله هاي پل روش هاي مختلفی توسط مراجع متفاوت معرفی گردیده که یکی از          

از این روش هاي موثر، احداث دیوار هدایت می باشد. دیوارهاي هدایت عالوه بر هدف اصلی اشاره شده داراي مزیت هاي دیگري از جمله جلوگیري 
تر جریان در مقطع پل، کاهش افت و افزایش بازدهی هیدرولیکی، و کاهش زاویه برخورد جریان به پایه،  حرکت عرضی رودخانه، توزیع یکنواخت

  ].2باشند[ می
 FHWA 2)، 1961(1هدایت صورت گرفته که از جمله این مطالعات می توان به، کاراکی اي روي دیوار آزمایشگاهی گسترده مطالعات         

)، 2000)، هادیان و زراتی(1989(5)، مازا آلوارز1994(4)، فالول1983(3)، فارادي و چارلتون1976مطالعات گسترده کشور هندوستان( )،1960(
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 هدایت را که همگی این مراجع کاربرد دیوار ) اشاره کرد،2011)، فتحی، زراتی و سالمتیان(2007)، زراتی، مشاهیر و فتحی(2004(2)، همیل2000(1نیل
) ،کیالنه اي و 2013و همکاران(3اند. همچنین از کارهاي عددي اخیر صورت گرفته نیز می توان به کارهایی از جمله ، عبداهللا محمد  بررسی نموده

ه دنبال بررسی ساختار اي که با استفاده از مدل عددي ب ]. اما در این بین مطالعه3،7،8) اشاره کرد[2015) ، عبداهللا محمد و همکاران(2013همکاران (
  جریان و تغییرات آن در حضور دیوار هدایت باشد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در مطالعه حاضر یکنواخت کردن جریان که از معیارهاي اصلی سنجش عملکرد دیوار هدایت می باشد، توسط شبیه سازي عددي در دو دیوار            
   .]2[اشند، مورد بررسی قرار گرفته استدرجه با جهت جریان می ب 30با زاویه هدایت برگشتی کوتاه و بلند که 

 
  
  معرفی مدل عددي  .2
 

افزار سه بعدي جهت شبیه سازي حرکت  یک نرم SSIIMمی باشد. مدل  SSIIM2عددي استفاده شده براي شبیه سازي در این تحقیق، نرم افزار مدل 
باشد. مزیت اصلی  یک برنامه عددي با زمینه کاربرد در مهندسی رودخانه، محیط زیست، هیدرولیک و رسوب می SSIIM .آب و رسوب می باشد

توانایی مدل کردن انتقال رسوب در بستر متحرك  CFD (Computational Fluid Dynamics)در مقایسه با سایر برنامه هاي  SSIIMمدل 
(Live Bed) 6موقعیت سطح آزاد می باشد[  ی محاسبهدر هندسه هاي پیچیده و با توانای.[  

براي محاسبه سطح آزاد در نرم افزار در هر گام زمانی سطح آب ثابت در نظر گرفته می شود، سپس با استفاده از میدان فشار و سرعت و با           
آب محاسبه شده و شبکه به هنگام می شود. الگوریتم منقطع  استفاده از یک نقطه ثابت به عنوان مبنا که از کاربر می گیرد، تغییرات زمانی و مکانی سطح

و براي محاسبه شارها از روش قانون  SIMPLEفشار از الگوریتم  -حجم محدود بوده و براي کوپل معادالت سرعت SSIIMسازي در نرم افزار 
  ].6مرتبه دوم استفاده می شود[ Upwindتوانی 

]. همچنین در شبیه سازي هاي 5،  4می باشد که توانایی بهتري در جریان هاي چرخشی دارد[ K-  (RNG)مدل آشفتگی استفاده شده مدل          
بع دیوار صورت گرفته از شرط مرزي دبی معلوم براي ورودي و فشار معلوم(عمق معلوم)، براي خروجی و براي دیواره ها و کف نیز از فرم استاندارد تا

  استفاده شده است.
  راهاي صورت گرفته عدم وابستگی جواب ها به اندازه سلول هاي شبکه و گام زمانی مورد توجه قرار گرفته است. در اج         

 
  
  مشخصات میدان حل        .3
  

رض آن متر از ع 4/1متر است، که 2متر و عرض  14] می باشد، که در آن فلوم داراي طول 2میدان شبیه سازي شده براساس آزمایشات هادیان و زراتی [
هدایت در  عملکرد انواع دیوار متر از عرض آن کانال اصلی است. کف فلوم صلب بوده و آزمایشات این محققین به منظور مقایسه 6/0دشت سیالبی و 

با ابعاد فلوم و  1اند، در شکل سازي شده یکنواخت کردن جریان در مقطع پل صورت گرفته اند. نماي پالن از دو دیوار هدایت که در مطالعه حاضر شبیه
  دیوار هدایت نشان داده شده است.
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  نماي پالن و ابعاد براي: الف)دیوار هدایت برگشتی بلند، ب)دیوار هدایت برگشتی کوتاه -1شکل  

 
هاي مطالعه حاضر نیز بر همین اساس صورت  سازي  با توجه به تقارن، نصف مقطع پل در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است، که شبیه

می باشد که نیمی از آن مدل گردیده است. مشخصات جریان در شبیه سازي هاي صورت  سانتی متر 120پل (دهانه) گرفته است. به این ترتیب طول 
 آورده شده است. 1گرفته در جدول

  
  مطالعه حاضر مشخصات جریان در شبیه سازي هاي صورت گرفته -1جدول 

دیوار هدایتنوع   )lit/s( دبی باالدست  )cm( عمق پایین دست  )cmطول دیوار هدایت (  Run Code 

 R1 برگشتی کوتاه 80 30 45

 R2 برگشتی بلند 80 30 120

  
   .     نتایج مدل عددي6
  

  مشخص گردیده است.  2مبدا مختصات قراردادي براي مشخص کردن مقاطع متفاوت در ادامه تحقیق، و نام گذاري قسمت هاي متفاوت در شکل

 
  مختصات قراردادي و نام گذاري قسمت هاي متفاوت در نماي، الف)پالن فلوم، ب)مقطع عرضی باالدستمبدا  -2شکل
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  نتایج عمومی.     6- 1
  

االدست جریان طبیعی در کانال با رسیدن به تنگ شدگی و کم شدن عرض کانال وضعیت متفاوتی را تجربه می کند. تغییراتی نظیر باالزدگی جریان در ب
  ي این موارد می باشد.  ل جریان هاي چرخشی در اطراف کوله، جریان رو به پایین در باالدست کوله و ... از جملهتنگ شدگی، تشکی

نتیجه مقایسه سرعت را در دیوار هدایت برگشتی بلند، براي شبیه سازي عددي و نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد. سرعت هاي بدست  3شکل          
نقطه می باشد، برداشت گردیده  7، که هر مقطع داراي  سانتی متر بر ثانیه و در سه مقطع 1/0اي با دقت  سرعت سنج پروانه آمده در آزمایشگاه، توسط

در پایان  1برابر طول کل دهانه پل  هستند. به این ترتیب مقطع 125/0ي  است. مقاطع انتخابی پس از پایان دیوار هدایت شروع، و از هم داراي فاصله
اند. نقاط موجود در  ) از مقطع اول انتخاب گردیده0.125Lنیز به ترتیب با فاصله ( 3و2یت و شروع کوله (محل انتخاب مبدا در طول)، و مقطعدیوار هدا

  .اند د شده) بی بعcm120هر مقطع نیز، که براساس طول پل (
  

 
مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج مدل عددي در دیوار برگشتی بلند (محور عمودي سرعت در نقاط اشاره شده می باشد که با  -3شکل 

ي نقاط از کوله می باشد که با استفاده از طول پل  ي فاصله استفاده از سرعت متوسط باالدست بی بعد شده. محور افقی نشان دهنده
)L=1.2m(.بی بعد شده است (  

  
تري داشته به طوري که درصد خطا در  همانطور که از مقایسه نتایج مشخص می باشد، مدل عددي در نقاط دورتر از کوله پیش بینی دقیق          
و ) مقداري درصد خطا افزایش یافته 1درصد می باشد، ولی در نقاط نزدیک به کوله و بخصوص در مقطع ورودي کوله (مقطع 4تا حداکثر  1محدوده 

گیرد، که دلیل آن نیز آشفتگی بیشتر جریان در این مناطق می باشد. در مجموع و با توجه به مقدار خطاها  درصد قرار می 5/9تا حداکثر 5در محدوده 
ی کوتاه و بلند سازي را قابل قبول و منطقی دانست. در ادامه، نتایج الگوي جریان حاصل از شبیه سازي دیوارهاي برگشت توان نتایج حاصل از شبیه می

  .مورد تحلیل و مقایسه قرار خواهد گرفت
 
  بررسی الگو و جریان هاي ثانویه   .6- 2
  

با پیش از مقایسه عملکرد دیوارهاي هدایت، اگر بخواهیم اشاره مختصري به رفتار کلی جریان در اطراف تنگ شدگی توسط کوله پل داشته باشیم، 
اي  که پالن خطوط جریان طولی در تراز نزدیک به سطح آب را نشان می دهد، جریان باالدست با تاثیر پذیرفتن از تنگ شدگی از فاصله 4توجه به شکل

از باالدست به سمت تنگ شدگی متمرکز شده و در مقطع تنگ شده بیش ترین تراکم خطوط جریان حاصل می گردد. دسته اي از خطوط جریان نیز که 
وط مشخص می باشند. خط 4در دشت سیالبی و در سمت دیواره داخلی جریان دارند با برخورد به پیشانی کوله حرکت رو به پایین را دارند که در شکل

ي چرخشی که جهتی خالف همدیگر  جریان متراکم گشته در تنگ شدگی پس از خروج از تنگ شدگی دچار جدایی شده که در نتیجه آن دو گردابه
  دوباره یکنواخت می گردد. مقطع تنگ شده پایین دست  دورتر دراي  دارند، در پایین دست کوله تشکیل می گردد. و در نهایت جریان در فاصله
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 درصد از بستر کانال اصلی و در دیوار هدایت برگشتی بلند 90خطوط جریان طولی در نماي پالن در تراز -4ل شک

 
در این قسمت با انتخاب چند مقطع عرضی در اطراف دیوارهاي برگشتی کوتاه و بلند عملکرد این دیوارها مقایسه شده است. محل مقاطع مورد           

  .مشخص می باشد 5نظر در شکل
  

 
  مقاطع انتخابی در طول دیوارهاي: الف)هدایت برگشتی بلند، ب)هدایت برگشتی کوتاه -5شکل 

  
که در  نشان داده شده است. چون عرض کانال از این مقطع شروع به کم شدن می کند، همانطور 6جریان هاي ثانویه در مقطع اول در شکل          

ي ورود جریان از دشت سیالبی به  این نشان دهنده نیز مشخص است، خطوط جریان عرضی از دیوار داخلی به سمت دیوار خارجی می باشد و 6شکل
شت سمت مقطع تنگ شده و تاثیر پذیرفتن جریان هاي موجود در کانال اصلی از آن می باشد. با توجه به شکل مشخص می باشد که جریان موجود در د

ي برخورد با جریان هاي کف کانال اصلی باعث  سیالبی در حرکت به سمت دیواره خارجی در کانال اصلی حرکتی به سمت بستر نیز دارد، که در نتیجه
به  گردد. این آشفتگی در دیوار هدایت برگشتی کوتاه بیشتر بوده و آشفتگی در تراز کف دشت سیالبی و در سمت دیواره داخلی کانال اصلی، می

تر عرض در دیوار برگشتی کوتاه، مهم ترین دلیل این آشفتگی  مشخص می باشد ظاهر می گردد. کم شدن سریع 6صورت سلول چرخشی که در شکل
 .است
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:عمق یکنواخت جریان در باالدست کانال، Hو در حالت دیوار هدایت برگشتی، الف) بلند، ب) کوتاه ( 1جریان هاي ثانویه در مقطع -6شکل 

B ،عرض کانال اصلی:y  وh ي عرضی و ارتفاعی از مبدا مختصات فرضی. فاصله( 

 
در ابتداي کوله انتخاب گردیده و در این مقطع با بیشترین حالت تنگ شدگی، دشت سیالبی کامال توسط کوله پل محدود گردیده  2مقطع          

ثانویه را در این مقطع براي دیوارهاي برگشتی نشان می دهد. همانند مقاطع قبلی چون جریان از سمت دیوار داخلی به دیوار جریان هاي  7است. شکل
خارجی است، خطوط جریان نیز در همین جهت می باشند، و در این مقطع نیز در تراز بستر دشت سیالبی و در سمت دیواره داخلی کانال اصلی، 

ختالط جریان ورودي از دشت سیالبی باالدست با جریان کف کانال اصلی قابل مشاهده است. این آشفتگی بصورت دو سلول آشفتگی هاي حاصل از ا
و  چرخشی قابل مشاهده در هر دو دیوار، ظاهر شده است. عرض این سلول ها در دیوار برگشتی کوتاه مقداري بیشتر از دیوار برگشتی بلند بوده،

ي قابل توجه دیگر در این مقطع این است که، همانطور که در قسمت مقایسه  تراز باالتر این مسئله واضح تر است. نکتهمخصوصا در سلول واقع در 
عددي در این مقطع و در نقاط نزدیک به دیوار داخلی بود، که با توجه به سلول هاي   ها با نتایج آزمایشگاهی مشاهده شد، بیشترین اختالف مدل سرعت

 .این ناحیه قابل توجیه به نظر می رسد چرخشی موجود در

 
  و در حالت دیوار هدایت برگشتی، الف) بلند، ب) کوتاه 2جریان هاي ثانویه در مقطع -7شکل 
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یک سلول را در دیوارهاي هدایت برگشتی نشان می دهد. با توجه به شکل در دیوار برگشتی کوتاه  3جریان هاي ثانویه در مقطع 8شکل          

چرخشی دیگر در تراز باالتر و نزدیک به سطح آب تشکیل شده و در مجموع آشفتگی بیشتر نسبت به مقطع متناظر در دیوار هدایت برگشتی بلند 
) مشخص می گردد، بطوریکه این 4شکلدر ي کم سرعت پشت کوله (گردابه چرخشی کوچک  ي این آشفتگی زیاد در ناحیه . نتیجهمشاهده می گردد

(گردابه چرخشی بزرگ در  تر ي چرخشی بزرگ تر و به سمت دیواره داخلی کشیده تر است، و همچنین ناحیه ناحیه در دیوار برگشتی کوتاه کم عرض
ي بیشتري گرفته و به پایین دست تر منتقل شده است. این موضوع به معنی یکنواخت شدن  ي کوله فاصله ار برگشتی بلند از دماغهنیز نسبت به دیو )4شکل

، نیز در دیوار برگشتی کوتاه در تراز پایین تري قرار دارد و در مقایسه با مقاطع 8ي دورتر از کوله می باشد. سلول چرخشی دوم در شکل جریان در فاصله
لی گسترده تر گشته و جریان را در سمت دیوار خارجی و کف کانال تحت تاثیر قرار داده است. در دیوار برگشتی بلند آشفتگی کمتر بوده و قب

کوله مواجه می گردد،  پائین دستي کم سرعت  هاي چرخشی تغییر کمی در مقایسه با مقطع قبل داشته است، و جریان با آشفتگی کمتري با ناحیه سلول
دلیل بیان این موضوع (یکنواختی در مسافت کوتاه تري از پایین گردد.  که در نتیجه آن جریان در مسافت کمتري از پایین دست کوله یکنواخت می

، در مسافت 4تر شدن گردابه چرخشی بزرگ اشاره شده در شکل دست)، مشاهده عرض جدایی کمتر در دیوار هدایت برگشتی بلند و کم عرض
شود که نوع دیوار در الگوي جریان در انتهاي تنگ  یکسانی در پایین دست کوله، نسبت به دیوار هدایت کوتاه می باشد. به این ترتیب مشاهده می

  .شدگی و پائین دست آن نیز تاثیر دارد
 

 
  و در حالت دیوار هدایت برگشتی، الف) بلند، ب) کوتاه 3جریان هاي ثانویه در مقطع -8شکل 

 
 

  نتیجه گیري  .6
 

استفاده از دیوارهاي هدایت با توجه به نقش آنها در یکنواخت کردن سرعت در مقطع تنگ شده، بعنوان یکی از روش هاي جلوگیري از آبشستگی 
اند. در این تحقیق یک مطالعه عددي  باشد. محققین زیادي طراحی دیوارهاي هدایت با اشکال مختلف را ارائه کرده موضعی اطراف کوله پل مطرح می

به منظور بررسی عملکرد دو نوع دیوار هدایت برگشتی بلند و کوتاه صورت گرفته است. براساس شبیه سازي هاي صورت گرفته،  SSIIM2ا مدل ب
در تطابق خطوط جریان در مقاطعی اطراف دیوار هدایت، براي مشخص کردن جریان هاي اصلی و ثانویه ترسیم گردیده است. نتایج شبیه سازي عددي 

  ي عملکرد بهتر دیوار هدایت برگشتی بلند می باشد. نشان دهنده لعات آزمایشگاهیبا مطا
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و در با توجه به نتایج حاصله، آشفتگی در مقاطع نزدیک به مقطع پل و خود مقطع پل، در دیوار برگشتی کوتاه نسبت به دیوار بلند بیشتر بوده،           
  .هدایت بلند بر یکنواختی جریان پایین دست، بیشتر از نوع کوتاه مشاهده گردید پس از تنگ شدگی نیز تاثیر دیوار مقاطع
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