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چكيده
در بررسی و تحلیل هیدرولیکی آبراهه ها ،تعیین مقاومت جريان امری ضروری است .مهمترين
مسئله در بکارگیری روابط مقاومت جريان تعیین ضرائب زبری اين روابط می باشد .سرعت
برشی يک عامل تعیین کننده در پیش بینی ضريب زبری است .در اين تحقیق با استفاده از 4
نوع ذرات درشت دانه طبیعی نسبتاً گرد گوشه ،سرعت برشی جريان برای شرايط هیدرولیکی
مختلف در فلومی به طول  8متر و عرض  20سانتیمتر و ارتفاع  60سانتیمتر با شیب کف ثابت
 0/0005تعیین شد .با توجه به منحنی های رسم شده روابط بین پارامتر رينولدز برشی * Reو
نسبت سرعت متوسط جريان به سرعت برشی (* )V/Uبرای هر دانه بندی استخراج شد .نتايج
نشان می دهد که با افزايش اندازه ذرات بستر ضريب زبری افزايش و مقدار عددی *V/U
کاهش می يابد .همچنین در همه دانه بندی ها با افزايش عدد رينولدز برشی ،مقدار عددی
نسبت * V/Uنیز افزايش می يابد.
واژههاي كليدي :ضريب مقاومت جريان ،سرعت برشی جريان ،عدد رينولدز مرزی

مقدمه
برای محاسبه دبی ،سرعت و عمق جريان در کانالهای طبیعی و نیز برآورد سيیل و رسيوب ارزييابی مقاوميت
جريان مهم و ضروری است .برای تعیین مقاومت جريان در مجاری روباز از روابط مانینگ ،شيزی و دارسيی-
ويسباخ استفاده می شود که در اين روابط پارامتر هايی چون ضريب زبری مانینگ (  ،) nضريب زبری شيزی
(  ) Cو ضريب دارسی -ويسباخ (  ) fوجود دارد .هرسه اين ضرائب به نوعی ضريب مقاومت جريان هستند که
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در معادالت حاکم بر جريان در رودخانه ها کاربرد فراوانی دارند .در حقیقت تخمین درست اين ضيرائب ميی
تواند به برآورد دقیقتر شرايط جريان کمک کند .در تمام مدلهای رايانه ای که اميروزه بيرای بيرآورد شيرايط
جريان نظیر عمق ،سرعت ،تنش برشی و  ...در رودخانه ها استفاده ميی شيود ،دانسيتن يکيی از سيه ضيريب
مذکور ضروری است.
سه رابطه مذکور که ارتباط بین سرعت متوسيط جرييان (  ) Vو ضيرائب مقياومتی ،هندسيی و هیيدرولیکی
آبراهه را بیان می کنند به فرم زير می باشند[1] .
2
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که در آنها:
 C, f , nبه ترتیب ضرائب مانینگ ،دارسی -ويسباخ و شزی = V ،سرعت متوسط جريان  = R ، L / T شيعاع
هیدرولیکی  = S f ، Lشیب خط انرژی که در جريان يکنواخت برابير شيیب بسيتر کانيال اسيت = g ،شيتاب
ثقل L /T 2 و  K nضريبی است که در سیستم  SIمقدار آن يک و در سیستم انگلیسی مقدار آن  1/486می
باشد.
ضرائب مقاومت در معادله های  1تا  3به صورت زير با هم ارتباط دارند]:[1
gRS f
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بر اساس تئوری اليه مرزی مقاومت جريان برای بسترهای زبر از رابطه کلی زير تعیین می شود]:[2
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که در آن  = fضريب اصطکاک دارسی -ويسباخ = y ،عمق جريان = K S ،اندازه زبيری بسيتر و  = Aضيريب
ثابت
از طرفی رابطه بین ضريب اصطکاک دارسی -ويسباخ و سرعت برشی جريان بصورت زير می باشد:
8
V

*f U

()6
با استفاده از رابطه ( )6رابطه ( )5بصورت زير تبديل می شود]:[2
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ساجدی و همکاران ( )1384تاثیر آرايش پوشش گیاهی بر سرعت برشی جرييان را در شيرايط آزمايشيگاهی
بررسی کردند .آنها برای شبیه سازی پوشش درختی در کناره رودخانه ابتدا در يک طرف کناره کانال ،سيط
شیبداری با شیب  3:1و به طول  5متر ايجاد کردند .میله های فلزی با قطر و ارتفياع و فواصيل مشيخر بير
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روی کناره ايجاد شده نصب شد تا شاخر ساقهی درخت در کناره رودخانه باشند .آنها از آرايش شطرنجی و
ضربدری استفاده کردند به گونه ای که تعداد میله های نصب شده در دو آراييش مختليف و تيراکم يکسيان،
ثابت بود فقط تعداد رديف در آرايش ضربدری دو برابر آرايش شيطرنجی بيود .دبيی هيای ميورد اسيتفاده در
آزمايش ها  70 ،60 ،50و  80لیتر بر ثانیه بودند .آنها به اين نتیجه رسیدند که افزايش تراکم پوشش گیاهی
موجب کاهش مقدار * V/Uو در نتیجه افزايش زبری کانال شده است .در کلیهی حياالت بيا افيزايش عيدد
رينولدز برشی ( * ،) Reمقدار عددی نسبت * V/Uنیز افزايش يافته و به عبارتی مقدار ضريب زبری کياهش
می يابد و مقدار ضريب زبری با اختالف کمی ،به ترتیب در حاالت بدون پوشش گیاهی ،آراييش شيطرنجی و
آرايش ضربدری افزايش می يابد.
مسعوديه ( )1384ضريب زبری در کانالی با پوشش گیاهی در ديواره ها را برآورد کرد .وی تحقیق خود را بير
روی يک کانال آبرسان طبیعی انجام داد به گونه ای که عمق آب و عرض کانال در طول مسیر متغیر بيوده و
به ترتیب بین  20تا  25سانتیمتر و  1تا  1/5متر نوسان داشت .نوع پوشش گیاهی بر روی دييواره هيا پونيه
کوهی بود .وی برای انجام تحقیق خود دو بازه  15متری از کانال فوق الذکر را انتخاب و در هر بازه  3مقطي
در فواصل  8 ،4و  12متری از ابتدای بازه را در نظر گرفت تا عملیات داده برداری در ايين  6مقطي صيورت
گیرد .پس از انجام عملیات داده برداری سرعت برشی را از دو روش مشخصات الييه ميرزی و معادليه سين و
نانت محاسبه کرد  .بررسی نتايج حاصل از اين دو روش نشان داد که اين دو روش در بيرآورد سيرعت برشيی
اختالف زيادی با يکديگر دارند و مقادير ضريب زبری حاصل از معادله سن و نانت بيه مراتيب بیشيتر از روش
مشخصات اليه مرزی می باشند چون روش مشخصات اليه مرزی از اصول مکانیک سیاالت به دسيت آميده و
ساختار جريان را در نظر می گیرد نسبت به معادله ساده شده سن و نانيت کيه بيه مشخصيات کليی جرييان
وابسته می باشد ،برآورد مناسبتری از سرعت برشی ارائه می دهد .همچنین کاربرد معادله سن و نانيت بيرای
کانال های طبیعی به دلیل خطای قابل توجه در اندازه گیری شیب کانال و تغییرات عمق جريان قابل توصیه
نیست.
ابراهیمی ( )1387زبری در پوشش های گیاهی رودخانه ای و کاربرد آن در مدل های رياضی را شبیه سازی
کرد .وی آزمايشاتش را در يک فلوم به طول  14متر ،عرض و ارتفاع  0/6متر و شیب کيف متغیير انجيام داد.
پوششهای گیاهی شاخه ای ،چمنی و مخلوط از نوع مصنوعی بوده و با تراکم  50 ،28و  100درصد در کيف
کانال در فواصل مشخر نصب گرديد .آزمايشات در تراکم های فوق با چهار دبی ( 30 ،20 ،10و  40لیتر در
ثانیه) و پنج شیب  8 ،6 ،4 ،2و  10در هزار انجام شد .در تمامی حاالت پوشش گیاهی در کف فلوم مستغرق
بود .وی در تحقیق خود به اين نتیجه رسید که با افزايش تراکم پوشش گیاهی زبری کانال و سيرعت برشيی
جريان افزوده شده و با افزايش سرعت و عمق جريان ضريب زبری مانینگ کاهش می يابد ولی سرعت برشی
جريان افزايش می يابد و به دلیل اينکه مقدار سرعت برشی جريان به نسبت سرعت جريان افزايش نمی يابد
پس با اضافه شدن سرعت مقدار  U*/Vکاهش می يابد که در چنین حالتی بيه دلیيل کياهش نسيبی U*/V
مقدار ضريب زبری مانینگ با اضافه شدن سرعت و جريان گرا شدن زبری کاهش می يابد.
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مواد و روشها
به منظور رسیده به اهداف اين تحقیق ،آزمايشات متعددی در آزمايشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی
دانشگاه ارومیه و در فلومی به طول  8متر ،عرض  20سانتیمتر ،عمق  60سانتیمتر و شیب  0/0005انجام
گرديد .در ابتدای فلوم  20سانتی متری سه صفحه مشبک جهت مستهلک کردن انرزی جنبشی آب و از بین
بردن شتاب جريان ،قرار داده شد ،که جريان پس از عبور از اين صفحات با طی يک مسافت تقريباً  2/8متر
به ابتدای سط زبر قرار داده شده در بستر می رسید .طول بستر زبر درتمام آزمايشات ثابت و برابر  6متر
بود .جريان پس از عبور از روی بستر زبر با طی مسافت  1/2متر به انتهای فلوم می رسید .در شکل شماره
( )1نمای جانبی فلوم  20سانتی متری و تجهیزات آن و محل قرار گیری رسوبات بستر نشان داده شده است.

شكل ( :)1فلوم  20سانتيمتري و محل قرارگيري رسوبات بستر

 -1شیر فلکه تنظیم دبی ورودی -2 ،ورودی فلوم -3 ،صفحات مشبک ابتدای فلوم -4 ،مقط شيماره -5 ،1
مقط شماره  -6 ،2مقط شماره  -7 ،3دستگاه مکانیکی تغییر شیب فلوم
روش انجام ازمايشها بدين نحو بود که ابتدا شیب فلوم در حد مورد نظر( )0/0005تنظیم سپس مصيال زبير
يکنواخت در بازه  6متری میانی فلوم قرار گرفته و آنگاه اقدام به روشن کردن پمپ و افزايش دبی ورودی تيا
حد مورد نظربه فلوم توسط شیر ورودی میگرديد .پس از اطمینان از برقرای دبی ميورد نظير و ثابيت بيودن
شرايط جريان پارامترهای مختلف جريان ،اندازهگیری میگرديد .رقوم سط آب در طول فليوم بخصيو بير
روی بستر زبر در سیزده نقطه توسط رقوم سنج با دقت يک دهم میلیمتر ،سرعت جريان در سه مقطي (بيه
ترتیب  1/5متر  3 ،متر و  4/5متراز ابتدای بستر زبير) و در هير مقطي در اعمياق مختليف توسيط دسيتگاه
میکرومولینه با دقت  0/01سانتیمتر بر ثانیه اندازه گیری شد.
در اين مطالعه چهار نوع مصال درشت دانه با دانه بندی يکنواخت ( )σ > 1/3بعنوان مصيال زبير اسيتفاده
گرديد .مشخصات دانه بندی مصال بستر در جدول شماره ( )1آمده است.
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جدول( )1مشخصات دانه بندي مصالح آزمايش
طبيعي

 D50بر حسب ميليمتر

A1
A2
A3

10
21

A4

28

15

محاسبات
برای محاسبه افت اصطکاکی (  ) fاز رابطه دارسی -ويسباخ ( رابطه  )2استفاده می شود .بيدين ترتیيب کيه
ابتدا مقدار شیب خط انرژی از رابطه زير محاسبه می شود:
S f  S0  S E

() 8
که در آن:

 S 0شیب کف کانال می باشد و مقدار آن مشخر است ) S0  0.0005( .مقدار  S Eبا توجه به رابطهی زير
و مشخر بودن عمق و سرعت متوسط در مقاط  1و  3به ازاء هر دبی معین ،قابل محاسبه است.
2

2

V
V
) (Y1  1 )  (Y3  3
2g
2g
SE 
X

() 9

که در آن = Y1 :عمق جريان در مقط  = Y3 ،1عمق جريان در مقط  = V1 ،3سرعت متوسط جريان در مقط
 = V3 ،1سرعت متوسط جريان در مقط  3و  = Xفاصلهی مقط  1تا مقط  3می باشد کيه مقيدار آن در
اين آزمايشها سه متر بود .سرعت متوسط در هر مقط و نیز دبی جرييان بيا اسيتفاده از دادههيای سيرعت و
مشخصات فلوم نیز محاسبه گرديد .جدول شماره ( )2نتايج اين مطالعه را نشان میدهد.
مقدار سرعت برشی جريان (* )Uبا توجه به معلوم شدن  S fاز رابطه زير تعیین می شود:
U *  gRS f

()10

2
مقدار عدد رينولدز مرزی ( * ) Reبرای  K S  d 50و ضريب گرانيروی سيینماتیکی ،   1.007 *106 m S
از رابطه زير بدست می آيد:

U * .K S

()11



Re * 

نتايج و بحث
عوامل متغیر اندازه گیری شده شامل :عمق جريان آب در  13مقط و پروفیل سرعت در يک مقط اسيت .از
طرفی با  1متغیر شیب 4 ،متغیر دبی و  4متغیر اندازه رسوبات بستر ،جمعاً  16آزمايش انجام شد.
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با افزايش دبی ،عمق و سرعت جريان افزايش می يابد و هر چه سرعت بیشتر شود نقاط جدايی 1روی سيط
ذره ديرتر اتفاق می افتند پس منطقه جداشدگی 2تشکیل شده کوچکتر شده و در نتیجه نیروی درگ فشاری
و در نهايت ضريب زبری کمتر می شود.
نتايج نشان میدهد که ضرب زبيری مانینيگ تنهيا بيه انيدازه ذرات بسيتگی نيدارد .عميق جرييان و شيعاع
هیدرولیکی جريان و در نتیجه سرعت برشی جريان ( *  ) Uنیز میتواند موثر باشد.
در شکل شماره ( )2تغییرات ضريب اصطکاک دارسی -ويسباخ (  ) fدر برابر * V/Uرسم شده است .همانطور
که نمودار نشان می دهد با افزايش* V/Uضريب اصطکاک دارسی -ويسباخ (  ) fکاهش ميی يابيد چيون بيا
توجه به رابطه ( )7ضريب اصطکاک دارسی -ويسباخ (  ) fو * V/Uبا هم رابطه عکس دارند .با توجه به رابطه
( )4ضريب اصطکاک دارسی -ويسباخ (  ) fو ضريب زبری مانینگ (  ) nبا هم رابطه مستقیم دارند در نتیجه
با افزايش* V/Uضريب زبری مانینگ (  ) nنیز کاهش می يابد.

طبیعی
0.09
0.07

f

0.05
0.03
0.01
18

14
*V/U

16

10

12

0.02
0.018
0.016

n
0.014
0.012
0.01
19

17

13

15

11

9

*V/U

شكل ( )2تغييرات ضريب زبري در مقابل *V/U

الف) ضريب اصطكاک دارسي -ويسباخ

ب) ضريب زبري مانينگ

در شکل شماره ( )3تغییرات * V/Uدر مقابل عدد رينولدز مرزی ( * ) Reبرای دانه بندی های مختلف نشيان
داده شده است و رابطه های دلخواه استخراج شده اند .همانگونه که شکل شماره  3نشان می دهد با افيزايش
عدد رينولدز مرزی مقدار * V/Uنیز افزايش می يابد و چون * V/Uبا ضريب اصطکاک دارسی -ويسباخ (  ) fو
- Separation Point
- Wake
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ضريب زبری مانینگ (  ) nرابطه عکس دارد پس با افزايش عدد رينوليدز ميرزی ضيريب اصيطکاک دارسيی-
ويسباخ (  ) fو ضريب زبری مانینگ (  ) nکاهش می يابند .درضمن با بزرگ شدن انيدازه ذرات بسيتر مقيدار
عددی * V/Uکاهش و مقادير ضريب اصطکاک دارسی -ويسباخ (  ) fو ضريب زبری مانینيگ (  ) nافيزايش
می يابند.
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شكل ( )3تغييرات * V/Uدر مقابل عدد رينولدز مرزي

رابطه های استخراج شده برای دانه بندی های مختلف در جدول شماره ( )2به آورده شده است:
جدول ( )2روابط بين * V/Uو عدد رينولدز مرزي ( *) Re
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نتيجه گيري و پيشنهادات
با افزايش* V/Uضريب اصطکاک دارسی -ويسباخ (  ) fو ضيريب زبيری مانینيگ (  ) nکياهش ميی يابيد .بيا
افزايش عدد رينولدز مرزی مقدار * V/Uنیز افزايش می يابيد و چيون * V/Uبيا ضيريب اصيطکاک دارسيی-
ويسباخ (  ) fو ضريب زبری مانینگ (  ) nرابطه عکيس دارد پيس بيا افيزايش عيدد رينوليدز ميرزی ضيريب
اصطکاک دارسی -ويسباخ (  ) fو ضريب زبری مانینگ (  ) nکاهش می يابند .درضمن با بزرگ شيدن انيدازه
ذرات بستر مقدار عددی * V/Uکاهش و مقادير ضيريب اصيطکاک دارسيی -ويسيباخ (  ) fو ضيريب زبيری
مانینگ (  ) nافزايش می يابند.
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به منظور ارائه نتايج و تحلیل های جام تر استفاده از فلوم با طول و عرض بزرگتر ،مقط مرکب ،شیب های
مختلف ،دبی ها و دانه بنديهای بزرگتر ضروری است.
منابع
[1] Yen, B. C. (2002). ''Open Channel Flow Resistance.'' Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 128,
No. 1, PP 20-39.
[2] Aberle, J. Smart, G, M. (2003). "The Influence of Roughness Structure on Flow Resistance on
Steep Slopes." Journal of Hydraulic Research Vol, 41. No, 3. pp, 259-269.

] [3ساجدی ،م .صانعی ،م .حبیبی ،م .عباسی ،ع و قديم خانی ،م" .)1384( .بررسی آزمايشگاهی تاثیر آرايش پوشش گیاهی
بر سرعت برشی جريان" ،نشريه علمی پژوهشی آب و آبخیز ،سال اول ،شماره  ،4صفحه .60-65
] [4مسعوديه ،س .افضلی مهر ،ح" .)1384( .ب رآورد ضريب زبری در کانالی با پوشش گیاهی در ديواره ها" ،پنجمین کنفرانس
هیدرولیک ايران ،دانشکده مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
] [5ابراهیمی ،ن " .)1387( .شبیه سازی زبری در پوشش های گیاهی رودخانه ای و کاربرد آن در مدل های رياضی" ،پايان
نامه دکترا ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

8

www.SID.ir

