ت قیقاز م و ر ا اهار آزیالر ی هکشر/ج و  /26مالا  /54تاز فاد /5308ص 5-50

مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تالقی
کانالهای روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی
پیام خسروینیا ،1علی حسینزاده دلیر ،2محمود شفاعی بجستان 3و محمدرضا نیکپور

*4
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ت یی نزعا ر نص صیاز هیولیلیکر ی نل یب نل لنزط لگر ی ر

هیاادروگیکی کانااا اشاالی نحیاار ساافی آب ،پروفیاال
سااارعت و مشخصااااس نا یاااۀ جداشااادگی جریاااان در
پاییندسات منفقاۀ تی ای ،ایان پدیاده پیچیاده نواهاد
بااود ) .(Boyer et al., 2006داشااتن آگاااهی کااافی از
فرسایش و رساوبگاذاری در محادودۀ تی ای کاناا هاا و
رودناناا هااا مرااتلزم تعیااین ابعاااد نا یااۀ جداشاادگی
جریااان اساات .از سااوی دیگاار ،تعیااین فاشاالۀ مفماا ن

مقدمه

جریااان در تی اای کانااا هااا و رودناناا هااا در ا اار
برنااورد دو جریااان کانااا اشاالی و شااانۀ فرعاای و ا اار
متقاباال آنهااا بااا برااتر باا شااورس ساا بعاادی اساات.
بنابراین ،با توج با اگگاوی جریاان نزدیال محال تی ای
در ا اار همگرایاای جریااان شااانۀ فرعاای و کانااا اشاالی،
همچنااین تاا یر جریااان شااانۀ فرعاای باار پارامترهااای
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سااازههااای هیاادروگیکی ماننااد ایرااتگاه پمواااگ و آبگیرهااا
از محاال تی اای برااتگی باا ابعاااد نا یااۀ جداشاادگی
جریااااان دارد ) .(Ghobadian et al., 2006براااات
) (Best, 1987دینامیااال جریاااان در محااال تی ااای
رودنان ا هااا را ب ا شااورس شااماتیل باار اسااا شااکل 1
نشااان داد .براات و ریااد ) (Best & Reid, 1984اگگااوی
جریاان را در یال تی ای بااا چهاار زاویاۀ اتصاا متااااوس
 01 ،41 ،11و  61درجااا بااا شااااورس آزمایشااااگاهی
مفاگع ا کردنااد .نتااایش پ ا وهش ایاان محققااان نشااان داد
کاا بااا افاازایش نراابت دباای ،طااو و پهنااای نا یااۀ
جداشااادگی جریاااان افااازایش مااییاباااد وگااای باا ازای
نرااابتهاااای دبااای مختلاا  ،شاااانک شاااکل نا یاااۀ
جداشاادگی سنراابت پهنااا ب ا طااو نا ی اۀ جداشاادگی
اااو مقااادار میاااانگین  1/16باااا ی مااایماناااد .آنهاااا
همچن این ب ا ازای زاویااۀ  61درج ا دو رابفااۀ باادون بعااد
 1و  2را بااارای محاسااابۀ طاااو س Lو پهناااای نا یاااۀ
جداشااادگی س Hارائا ا دادناااد .در دو رابفاااۀ  1و Qr ،2
نراابت دباای کانااا فرعاای ب ا کانااا پاااییندساات و B3
عرض کانا پاییندست است.
س1
س2

باااا زاویا ا هاااای  61 ،31و  61درجا ا  ،روابا ا  3و  4را
باارای محاساابۀ ابعاااد نا یااۀ جداشاادگی در شاارای زیاار
بحراناای باار اسااا عاادد فاارود پایاااب و زاویااۀ اتصااا
کانا های اشالی و فرعای ارائا دادناد .در ایان دو رابفا ،
 Fdعدد فرود پایاب و  θزاویۀ اتصا است.
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وبار و همکااران ) (Weber et al., 2001مؤگاا هاای
ساا بعاادی ساارعت را در محاادودۀ تی اای  61درجاا
اناادازهگیااری کردنااد .نتااایش تحقیااق آنهااا نشااان داد ک ا
طااو و پهنااای نا ی اۀ جداشاادگی در نزدیاال ساافی آب
نراابت ب ا ک ا باازر تاار اساات و هرچ ا نراابت دباای
کانا اشلی باالدست با دبای کال بیشاتر شاود ،طاو و
پهنای نا یۀ جداشادگی کوچالتار نواهاد شاد .هوانا
و همکااااران ) (Huang et al., 2002و بنکاااداری و
همکاااران ) (Bonakdari et al., 2011نتااای ی مشاااب
گاازارش کااردهانااد .بادیااان و همکاااران (Ghobadian et
) al., 2006ت ا یر عواماال نراابت دباای شااانۀ فرعاای ب ا
دبی کال ،نرابت پهناای کاناا فرعای با پهناای کاناا
اشاالی و عاادد فاارود جریااان در پاااییندساات را باار ابعاااد
نا یااۀ جداشاادگی جریااان در یاال تی اای  61درجاا
بررساای کردنااد و رواباا  1و  6را باارای محاساابۀ ابعاااد
نا یااۀ جداشاادگی ب ا دساات آوردنااد .در ایاان دو رابف ا ،
 Brنرااابت پهناااای کاناااا فرعااای با ا پهناااای کاناااا
پاییندست است.
نتااایش پاا وهش ایاان محققااان همچنااین نشااان داد
کا افاازایش نراابت دباای باع ا افاازایش طااو و پهنااای
نا یۀ جداشدگی جریاان مایشاود .در ااگیکا افازایش
عاادد فاارود پایاااب و نراابت پهنااا ،ابعاااد ایاان نا یاا را
کاهش میدهد.

L
 2.587  1.025ln Q r 
B3
H
 0.506  0.205ln Q r 
B3
نتااایش آزمااایشهااای بااایرون و همکاااران (Biron et

) al., 2004روی تی اای کانااا هااای ریاار همک ا نشااان
داد ک ا انااتیو ر ااوم برااتر در محاادودۀ تی اای تاا یر
محروساای باار اگگااوی جریااان دارد باا طااوریکاا در
نزدیاال برااتر ا ااری از نا ی اۀ جداشاادگی جریااان دیااده
نمیشاود وگای در سافی آب ایان نا یا با وضاو دیاده
م ایشااود و تاای بردارهااای ساارعت معکااو نیااز اباال
دیاادن اسااات .گااورام و همکااااران (Gurram et al.,
) 1997بااا مفاگع اۀ هیاادروگیل جریااان روی یاال اتصااا
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مطالع آ مایشناهر ت شیر یب جا ر ی نل نا ا نص ر...
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) 2015پروفیاال ساافی آب را در تی اای کانااا هااای روباااز
بااا ا ازای زاویااا اای  31و  61درجااا ا و در شااااارای
جریااانهااای زیاار بحراناای و فااو بحراناای باا شااورس
آزمایشااگاهی بررساای کاارد و نشااان داد کاا افاازایش
سااافی آب در باالدسااات تی ااای در اگااات بر اااراری
جریااان زیاار بحراناای و بااروز امااواج ضاارب ای مااورب در
کانااا پاااییندساات در شاارای جریااان فااو بحراناای
اسااات .بررسااای مناااابع وسااایع در زمینا اۀ هیا ادروگیل
جریااان در محاال تی اای کانااا هااا ،نشااان م ایدهااد ک ا
مفاگعاااااس آزمایشااااگاهی و عااااددی در فلااااومهااااای
مرااتفیلی شااکل بااوده اساات در اااگیک ا کانااا هااای
اجرایاای عماادتا بااا مقفااع وزنقاا ای طرا اای و سااانت
ماایشااوند و سااوا ل رودنان ا هااا نیااز در اگاات طبیعاای
شاایج جااانبی دارنااد .از طرفاای ،شاایج سااوا ل باعاا
تغییار اگگااوی سا بعاادی جریااان در محاال تی اای نراابت
ب ا دیااوار ااائا ماایشااود .بررساای میاازان ایاان تغییااراس
روی ابعاااد نااوا ی جداشاادگی در ا اار مایاال کااردن دیااوار
کانااا اشاالی بااا زاویاا هااای  61 ،41و  01درجاا  ،در
مقایر با دیوار ائا ،هدو اشلی این مفاگع است.

موسااااوی جهرماااای و گااااودرزیزاده(Mousavi-

) Jahromi & Goudarzizadeh, 2011و گااااوهری
) (Gohari, 2013باااا اساااتااده از نااارمافااازار ،Fluent
نصوشاایاس هیاادروگیکی جریااان از جملاا ابعاااد نا یااۀ
جداشاادگی جریااان و تاانش برشاای برااتر را در محاادودۀ
تی اای  61درجاا  ،باا ازای نراابتهااای دباای مختلاا
بررساای کردنااد .نتااایش تحقیااق مااذکور نشااان داد ک ا بااا
افزایش نربت دبی کاناا اشالی باالدسات با دبای کال،
ابعاااد نا یاااۀ جداشااادگی جریااان کااااهش ماااییاباااد؛
همچنااین مشااخک شااد ک ا د اات ناارمافاازار  Fluentدر
شابی ساازی اگگاوی جریااان در محال تی ای ابال بااو
اسااات .دوردویااا ) (Dordevic, 2012باااا اساااتااده از
نااارمافااازار  ،SSIIM2جریاااان در تی ااای کاناااا هاااا را
شاابی سااازی کاارد .نتااایش تحقیااق او نشااان داد کاا
مااومنتا انتقاااگی از شااانۀ فرعاای باا کانااا اشاالی،
تغییااراس نا یااۀ جداشاادگی جریااان و پروفیاال ساارعت
ب طور رضایتبخشی شبی ساازی مایشاود .باا ایان هما ،
مقااادیر ساارعت ب ا وی ا ه ساارعتهااای عمااودی کمتاار از
مقدار وا عای تخماین زده شاده اسات .کوهلاو (Cohelo,

کی  -5نلن ر جریاد ل م ی تالقر نا ا هار زا )(Best, 1987
)Fig. 1. Flow pattern at open-channels junction (Best, 1987
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مواد و روشها

روش اجرای آزمایشها

تحلیل ابعادی

آزماااایشهاااای پااا وهش اضااار در آزمایشاااگاه
هیاادروگیل گااروه مهندساای آب دانشااگاه تبریااز اجاارا
شد .شاکل  2نماایی کلای از فلاومهاای ماورد اساتااده را
نشان میدهد .مفابق ایان شاکل ،کاناا اشالی با طاو
 ،6ارتاااا  1/1و پهنااای  1/2متاار و کانااا فرعاای عمااود
ب ار کانااا اشاالی ب ا طااو  ،1عمااق  1/1و پهنااای 1/24

بااارای دساااتیابی باا هااادوهاااای ایااان پاا وهش،
متغیرهاااای بااادون بعاااد ت یرگاااذار بااار ابعااااد نا یا اۀ
جداشدگی ب شورس رواب  0و  2نوشت میشود:
س0
س2

Q
) ( 2 , Fr3 , S 0 ,  , , Re,We
Q3
Q
) ( 2 , Fr3 , S 0 ,  , , Re,We
Q3

L
 f1
B3
H
f2
B3

متاار اساات .در ناای اجاارای آزمااایشهااا ،باا ناااطر
استقرار دیاوار کاناا اشالی باا زاویا هاای شایج جاانبی
مختل  ،پهناای کاناا اشالی از  1/2با  1/1متار کااهش
داده شد .تنحیا دبای در کاناا هاا بادینشاورس باود کا
ابتاادا دباای مااورد نحاار در کانااا اشاالی بااا کنتاار شاایر
فلکۀ نصج شاده روی گوگاۀ انتقاا جریاان تهبیات شاد و
در ایاان زمااان ،کانااا فرعاای ماننااد کانااا جااانبی باادون
نروجاای عماال ماایکاارد ک ا جریااان در آن ساااکن بااود.
پ از آن ،شیر فلکۀ کاناا فرعای با تادریش بااز شاد تاا
نربت دبی ماورد نحار اشال شاود .بارای تنحایا عماق
پایاااب تیاار هااای آببنااد 1با ارتاااا  1سااانتیمتاار و از
دسااتگاه عمااقساانش اُگتراسااونیل بااا د اات  ±1میلاایمتاار
ب کاار گرفتا شاد .بارای جلاوگیری از ارتشااش جریاان،
در ابتاادای کانااا هااای اشاالی و فرعاای از آرامکنناادههااای
جریااان و باارای اناادازهگیااری دباای جریااان از ساارریز
مرتفیلی نصاج شاده در وضاچۀ انتهاایی کاناا اشالی
اسااتااده شااد .باارای ای اااد شاایج جااانبی ،شاااحاس
پلکریگای نصاج شادند .ایان شااحاس با گونا ای در
کانااا اشاالی اارار داده شاادند ک ا ضاامن ای اااد زاویااۀ
شاایج جااانبی مااورد نحاار ،پهنااای کانااا نیااز براباار 1/1
متاار باشااد .شااکل  3مااد آزمایشااگاهی پ ا وهش اضاار
را باا ازای زاویاا هااای شاایج جااانبی  41و  61درجاا
نشان مایدهاد .پا از بر اراری جریاان و تنحایا نرابت
دبای و عادد فارود ماورد نحار ،باا تزریاق ماادۀ رنگای از
باالدسات گوشاۀ تی ای در کاناا فرعای ،طاو و پهناای
نا یاۀ جداشادگی انادازهگیاری شاد .گاتنای اسات کا
اداکهر طاو و پهناای مشااهده شاده در این تزریاق

ک در آنها،
 Lو  Hباا ترتیااج طااو و ااداکهر پهنااای نا یااۀ
جداشااادگی و  Re ،θ ،α ،S0 ،Fr ،B ،Qو  Weباا ترتیاااج
دبی جریان ،پهناای کا کاناا  ،عادد فارود ،شایج کا
کانااا  ،زاویااۀ اتصااا  ،زاویااۀ شاایج جااانبی دیااوار کانااا
اشلی ،عدد رینوگادز و عادد وبار هراتند .انادی هاای ،1
 2و  3ب ا ترتیااج مربااو انااد ب ا کانااا باالدساات تی اای،
کانااا فرعاای و کانااا پاااییندساات تی اای .باارای ابعاااد
فلااوم آزمایشااگاهی ،نیروهااای گزوجاات و کشااش ساافحی
ا اار ناااچیزی دارنااد و از ایاانرو در ایاان پ ا وهش از ت ا یر
اعداد رینوگدز و وبر شرونحر شد .همچنین ،شیج
ک هر دو کانا افقای و زاویاۀ اتصاا کاناا هاا در تماام
آزماااایشهاااا برابااار  61درجا ا در نحااار گرفتا ا شاااد.
باادینترتیااج ،دو رابفااۀ  0و  2ب ا شااورس رواب ا  6و 11
تغییر مییابند:
س6

L
)  f 1 (Q r , Fr3 ,
B3

س11

H
)  f 2 (Q r , Fr3 ,
B3

بنابراین در این پا وهش ،ا ار سا متغیار بادون بعاد
نربت دبی ،عدد فارود کاناا پااییندسات و زاویاۀ شایج
جانبی کاناا اشالی بار ابعااد نا یاۀ جداشادگی بررسای
شده است.
4
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این رو در پ وهش اضر نیاز ساعی شاد باا کنتار عماق
پایاااب سبااا اسااتااده از تیاار هااای آببنااد عاادد فاارود
پایاااب در محاادودۀ مااذکور اارار گیاارد تااا از ایاان گحااا
مقایرااۀ نتااایش تحقیااق اضاار بااا نتااایش تحقیقاااس دیگاار
محققااان امکااانپااذیر باشااد .عاایوه باار آن ،کانااا هااای
روباااز بااا مقفااع وزنق ا ای عماادتا بااا زاوی ا هااای شاایج
جااااانبی  33/66درجاا ا س Z=1.5و  41درجاا ا سZ=1
اجرا و بهرهبارداری مایشاوند .ای ااد زاویاۀ  33/66درجا
در فلااوم آزمایشااگاهی میراار نشااد .بنااابراین ،زاوی ا هااای
شاایج جااانبی باارای پا وهش اضاار در محاادودۀ 41-61
درج با گام افزایشی  11درج در نحر گرفت شد.

مااواد رنگاای ماادنحر اارار گرفاات .دامنااۀ تغییااراس
متغیرهای بدون بعاد با کاار رفتا در پا وهش اضار در
جدو  1ارائ شده است.
در نصوص محادودههاای انتخااب شاده بایاد گاات
ک نربت دبی کانا فرعی با دبای کاناا اشالی با طاور
معمو  ،کوچالتار از  1اسات و در تحقیقااس مشااب نیاز
ایاان نراابت در محاادودۀ  1/2-1/2در نحاار گرفت ا شااده
اساات .مقااادیر انتخااابی باارای نراابت دباای در تحقیااق
اضاار نیااز س 1/164-1/112در محاادودۀ مااذکور اارار
دارد .در مفاگعااااس آزمایشاااگاهی مشااااب  ،عااادد فااارود
پایاااب در محاادودۀ  1/14-1/11اارار داشاات اساات و از
جوی  -5م وی ۀ مف یرهار ز نال ل،ف

ل پهیه

حا ر ( 05آ مای

)

)Table 1. The range of used variables in this research (64 experiments

Variation range
0.194, 0.276, 0.4, 0.552

Variable
Qr

0.124-0.270
45o, 60o, 75o, 90

Fr3
θ

کی  -2مار ن ر ن  ،مهار م ل ن ففا ا ل پهیه

حا ر

Fig. 2. Schematic view of the flumes used in this research
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()b

()a

کی  -3مو آ مایشناهر پهیه

حا ر .نلم) یب جا ر  54لج ی

) یب جا ر  06لج

Fig. 3. Experimental model of the present study a): side slope of 450, b): side slope of 900

تی اای با وجااود نماایآیااد .در شااورتیکا در اگاات
دیوار اائا ،با دگیال اینکا نا یاۀ رساوبگاذاری عموماا
بیفاشاال بعااد از تی اای ای اااد مایشااود ،ااا رسااوباس
انباشاات شاادۀ زیااادی باا همااراه نواهااد داشاات .ایاان
مر ل باع مایشاود سافی مقفاع جریاان در محادودۀ
مااذکور با ماارور کاااهش و ساارعت جریااان افاازایش یابااد
کا در نتی ااۀ آن ،نا یااۀ ااداکهر ساارعت و الیااۀ برشاای
ب سمت دیوار مقابال تی ای پیشاروی مایکناد و باا گاذر
زمان با ساا ل مقابال تی ای آسایج مای رسااند .دیاده
ماایشااود کاا بااا افاازایش نراابت دباای ،طااو نا یااۀ
جداشاادگی افاازایش مااییابااد .همچنااین ،بااا افاازایش
نراابت دباای ،مااومنتا و ساارعت جریااان در کانااا فرعاای
افاازایش مااییابااد و از ایاانرو جریااان کانااا فرعاای بااا
سااهوگت بیشااتری در کانااا اشاالی ناااو ماایکنااد .ایاان
درس نااو بیشاتر ،با افازایش طاو نا یاۀ جداشادگی
جریااان ماایان امااد .عاایوه باار آن ،افاازایش عاادد فاارود
کاااهش نراابی طااو نا یااۀ جداشاادگی را باا همااراه
داشاات اساات .در وا ااع ،افاازایش عاادد فاارود پاااییندساات
در ا ر افازایش سارعت جریاان ورودی از کاناا اشالی با
درون محاادودۀ تی اای اساات و ایاان اماار کاااهش طااو
نا ی اۀ جداشاادگی را ب ا دنبااا داشاات اساات .ب ا منحااور
بررسی ت یر هاازماان زاویاۀ شایج جاانبی ،نرابت دبای
و عاادد فاارود پایاااب باار طااو نا یااۀ جداشاادگی ،از
رگرساایونگیااری چنااد متغیااره در محاای ناارمافاازار
 SPSSنرااخۀ  16اسااتااده شااد .و سااران ام اینکا رابفااۀ

نتایج و بحث

در پاا وهش اضاار ،تاا یر متغیرهااای عاادد فاارود
پایاب ،نربت دبی و زاویاۀ شایج جاانبی بار طاو نا یاۀ
جداشاااادگی ) (Lو پهنااااای نا یااااۀ جداشاااادگی )(H
بررسی شد ک ب تاکیل نتایش ارائ میشوند.
طول ناحیۀ جداشدگی

در شااکلهااای  4تااا  ،0نمودارهااای باایبعااد طااو
نا یۀ جداشدگی جریاان نرابت با تغییاراس عادد فارود
پایاب ،با ازای زاویا هاای مختلا شایج جاانبی و بارای
نربتهای دبای مختلا رساا شاده اسات .باا توجا با
شکلهای مذکور ،باا تغییار دیاوار جاانبی کاناا اشالی از
اگاات ااائا باا مایاال یعناای بااا کاااهش زاویااۀ شاایج
جااانبی ،طااو نا یااۀ جداشاادگی افاازایش مااییابااد .در
وا ع ب دگیال اینکا پهناای سافی آزاد آب در کاناا هاای
اشاالی بااا دیااوارۀ مایاال در شاارای هیاادروگیکی یکرااان
نربت با دیاوارۀ اائا بازر تار اسات ،جریاان ورودی از
کانااا فرعاای در ایاان اگاات فرشاات بیشااتری باارای ورود
ب ا کانااا اشاالی دارد و از ایاانرو مرااافت بیشااتری بایااد
طاای شااود تااا جریااان باا اگاات بازیافاات درآیااد .ایاان
مرااا ل در مبحااا فرساااایش و رساااوبگاااذاری در
رودناناا بااهمیااات اسااات .زماااانی کاا طاااو نا یااۀ
جداشاادگی افاازایش مااییابااد رسااوباتی کاا از محاال
تی ی فرسایش ماییابناد و با پااییندسات مایروناد در
فاشاال ای طااوالنیتاار نشراات ماایکننااد و از ایاانرو
تغییااراس ریخااتشاانانتی محرااو در پاااییندساات
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بادون بعاد  11بااا بیشاترین ضاریج تعیااین ) (R2=0.92و
کمتااارین مقاااادیر ریشاااۀ میاااانگین مربعااااس نفاااا
) (RMSE=0.109و میااااانگین اااادر مفلااااق نفااااا

) (MAE=0.096استخراج گردید.
س11

L
0.807
 2.022Q r 0.264Fr30.146 Sin 
B3

احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.194
کی  -5ت ییرنز زوید زعو ن
Fig. 4. Dimensionless variations of flow separation zone length for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.194

کی  -4ت ییرنز زوید زعو ن

احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.276

Fig. 5. Dimensionless variations of flow separation zone length for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.276

کی  -0ت ییرنز زوید زعو ن

احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.4

Fig. 6. Dimensionless variations of flow separation zone length for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.4
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کی  -5ت ییرنز زوید زعو ن

احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.552

Fig. 7. Dimensionless variations of flow separation zone length for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.194

پایاب با کااهش پهناای نا یاۀ جداشادگی .بارای بررسای
تاا یر هااازمااان متغیرهااای مااذکور باار پهنااای نا یااۀ
جداشاادگی ،رابفااۀ  12بااا بیشااترین ضااریج تعیاااین
س 1/64و کمتارین مقاادیر ریشااۀ میاانگین مربعااس نفااا
س 1/13و میااانگین اادر مفلااق نفااا س 1/11اسااتخراج

پهنای ناحیۀ جداشدگی

در شااکلهااای  2تااا  ،11نمودارهااای باایبعااد پهنااای
نا یۀ جداشدگی جریاان نرابت با تغییاراس عادد فارود
پایاب ،با ازای زاویا هاای مختلا شایج جاانبی و بارای
نربتهای دبای مختلا رساا شاده اسات .باا توجا با
شکلهای ماذکور ،رفتااری مشااب باا رفتاار طاو نا یاۀ
جداشدگی مشاهده مایشاود با طاوریکا کااهش زاویاۀ
شاایج جااانبی و افاازایش نراابت دباای بااا افاازایش پهنااای
نا یااۀ جداشاادگی همااراه اساات و افاازایش عاادد فاارود

شد.
س12

H
0.629
 0.318Q r 0.291Fr30.146 Sin 
B3

کی  -8ت ییرنز زوید زعو پ ار احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.194
Fig. 8. Dimensionless variations of flow separation zone width for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.194
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کی  -0ت ییرنز زوید زعو پ ار احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.276
Fig. 9. Dimensionless variations of flow separation zone width for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.276

کی  -56ت ییرنز زوید زعو پ ار احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.4
Fig. 10. Dimensionless variations of flow separation zone width for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.4

کی  -55ت ییرنز زوید زعو پ ار احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.552
Fig. 11. Dimensionless variations of flow separation zone width for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.552

نراابتهااای دباای مختلاا نشااان داده شااده اساات .بااا
توج ا ب ا شااکلهااای مااذکور ،تغییااراس شااانک شااکل
نراابت ب ا تغییااراس نراابت دباای و عاادد فاارود پایاااب از
روناادی ناااص تبعیاات نماایکنااد و از ایاان گحااا ایاان

شاخص شکل ناحیۀ جداشدگی

در شااکلهااای  12تااا  ،11تغییااراس شااانک شااکل
نا یااۀ جداشاادگی جریااان نراابت با عاادد فاارود پایاااب،
باا ازای زاویاا هاااای مختلاا شااایج جاااانبی و بااارای
9
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باااا ترتیااااج براباااار  1/111 ،1/140 ،1/144و 1/116
اساات کاا اااکی از افاازایش نراابی شااانک مااذکور
هااازمااان بااا افاازایش زاویااۀ شاایج جااانبی دیااوار کانااا
اشلی است.

نتی ااا بااااا نتااااایش تحقیااااق بادیااااان و همکاااااران
) (Ghobadian et al., 2006هااااانااااوانی دارد.
همچناااین ،مقااادار میاااانگین شاااانک شاااکل نا یاااۀ
جداشاادگی ب ا ازای زاوی ا هااای  01 ،61 ،41و  61درج ا

کی احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.194
کی  -52ت ییرنز ان
Fig. 12. Shape factor dimensionless variations of flow separation zone for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.194

کی  -53ت ییرنز ان

کی احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.276

Fig. 13. Shape factor dimensionless variations of flow separation zone for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.276

کی  -55ت ییرنز ان

کی احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.4

Fig. 14. Shape factor dimensionless variations of flow separation zone for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.4
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کی احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ی نیی هار ملف م یب جا ر )(Qr=0.552
کی  -54ت ییرنز ان
Fig. 15. Shape factor dimensionless variations of flow separation zone for various
)Froude numbers and side slope angels (Qr=0.552

با توج ب شکلهاای گاتا شاده ،مایبینایا کا در
اگاات کلاای ،نتااایش پاا وهش اضاار در نصااوص طااو
نا یااۀ جداشاادگی بااا نتااایش پاا وهشهااای بادیااان و
همکااااران ) (Ghobadian et al., 2006همخاااوانی
نوبی دارد.
همچنااین ،باا ازای نراابتهااای دباای کوچاالتاار از
 ،1/3نتااایش ایاان تحقیااق بااا نتااایش تحقیقاااس گااورام و
همکاااران ) (Gurram et al., 1997همخااوانی نراابی
دارد امااا بااا نتااایش تحقیقاااس براات و ریااد & (Best
) Reid, 1984اناااتیو ابااال تاااوجهی دارد و ایااان
انااتیو باارای اعااداد فاارود کوچاال ،محرااو تاار اساات.
ب ازای نربتهای دبای بازر تار از  ،1/3نتاایش با دسات
آمااده از ایاان پ ا وهش بااا نتااایش پاا وهشهااای گااورام و
همکاااران ) (Gurram et al., 1997فاشاال م ایگیاارد و
بااا نتااایش پ ا وهشهااای براات و ریااد (Best & Reid,
) 1984همخوانی بیشتری نشان میدهد.

مقایسۀ نتایج پژوهش حاضر باا نتاایج پاژوهشهاای
دیگر محققان

در نصاااوص ابعااااد نا یاااۀ جداشااادگی در تی ااای
کانا ها ،تحقیقاس گذشات فقا بارای اگات دیاوار اائا
بوده است و ب ساخنی دیگار بررسای زاویا هاای مختلا
شایج جااانبی نااوآوری ایاان تحقیاق با شاامار ماایآیااد .از
ایاانرو در ایاان بخااش ،نتااایش پاا وهش اضاار باا ازای
شایج جااانبی  61درجا بااا نتاایش پا وهشهاای براات و
ریاااد ) ،(Best & Reid, 1984گاااورام و همکااااران
) (Gurram et al., 1997و بادیااااان و همکاااااران
) (Ghobadian et al., 2006مقایرا ا ما ایشاااود .در
شااکلهااای  16تااا  ،16نمودارهااای باایبعااد طااو نا یااۀ
جداشاادگی جریااان نراابت باا تغییااراس عاادد فاارود
پایااب ،با ازای نرابتهااای دباای مختلا  ،در مقایرا بااا
نتایش با دسات آماده از رابفا هاای ساایر محققاان آورده
شده است.

کی  -50ت ییرنز ن

احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ملف م ل مقای

زا فای پهیه

هار ینر م ققاد )(Qr=0.194

Fig. 16. Variations of flow separation zone length for various Froude numbers in comparison
)with the results of other researches (Qr=0.194
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زا فای پهیه هار ینر م ققاد )(Qr=0.276
کی  -55ت ییرنز ن احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ملف م ل مقای
Fig. 17. Variations of flow separation zone length for various Froude numbers in comparison
)with the results of other researches (Qr=0.276

زا فای پهیه هار ینر م ققاد )(Qr=0.4
کی  -58ت ییرنز ن احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ملف م ل مقای
Fig. 18. Variations of flow separation zone length for various Froude numbers in comparison
)with the results of other researches (Qr=0.4

کی  -50ت ییرنز ن

احی جون وگر جریاد ز ن نر نعون ،ری ملف م ل مقای

زا فای پهیه

هار ینر م ققاد )(Qr=0.552

Fig. 19. Variations of flow separation zone length for various Froude numbers in comparison
)with the results of other researches (Qr=0.552

ب شاکلهاای گاتا شاده ،مشااهده مایشاود کا نتاایش
پ وهش اضار در نصاوص پهناای نا یاۀ جداشادگی باا
نتااایش پ ا وهشهااای بادیااان و همکاااران (Ghobadian
) et al., 2006همخااااوانی نااااوبی دارد و باااا ازای
نرااابتهاااای دبااای بااازر تااار از  1/2نیاااز باااا نتاااایش

در شاااکلهاااای  21تاااا  ،23نمودارهاااای بااایبعاااد
پهنااای نا یااۀ جداشاادگی جریااان نراابت باا تغییااراس
عاادد فاارود پایاااب ،با ازای نراابتهااای دباای مختلا در
مقایر ا بااا نتااایش باا دساات آمااده از رابف ا هااایی آورده
شده است ک دیگار محققاان با کاار باردهاناد .باا توجا
12
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جریااانهااای چرنشاای ضااعیای در نا یااۀ جداشاادگی
اباال مشاااهده اساات .ب ا همااین دگیاال ،تشااخیک د یااق
نا یااۀ چرنشاای مشااکل اساات و نفااای اناادازهگیااری
زیاد میشاود .بناابراین ،یکای از علاتهاای اناتیوهاای
مااذکور ماایتوانااد ناشاای از تشااخیک انتهااای نا یااۀ
جداشااادگی باشاااد .ضااامنا ،آزماااایشهاااای گاااورام و
همکاااران ) (Gurram et al., 1997باا ازای دو نراابت
پهناااای  1/6و  1باااوده در ااااگیکاا در معادگاااۀ آنهاااا
اشارهای ب نربت پهنا نشده است.

پاا وهشهااای براات و ریااد )(Best & Reid, 1984

تقریبااا همخااوانی دارد .از سااوی دیگاار ،نتااایش پاا وهش
اضاار در نصااوص پهنااای نا یااۀ جداشاادگی مقااادیر
کمتااری را نراابت باا نتااایش پاا وهشهااای گااورام و
همکاااران ) (Gurram et al., 1997نشااان ماایدهااد و
همانگونا کا اشااره شاد ،با ازای اعاداد فارود کوچال،
میزان انتیو مشهودتر است.
یااادآوری ماایشااود کاا در اعااداد فاارود کوچاال،
ساااافی آب پایاااااب در ر ااااوم باااااالیی اااارار دارد و

کی  -26ت ییرنز پ ار احی جون وگر جریاد

ی ز نعون ،ری ملف م ل مقای

زا فای پهیه

هار ینر م ققاد

)(Qr=0.194
Fig. 20. Variations of flow separation zone width for various Froude numbers in comparison
)with the results of other researches (Qr=0.194

کی  -25ت ییرنز پ ار احی جون وگر جریاد

ی ز نعون ،ری

زا فای پهیه هار ینر م ققاد )(Qr=0.276
ملف م ل مقای
Fig. 21. Variations of flow separation zone width for various Froude numbers in comparison
)with the results of other researches (Qr=0.276
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کی  -22ت ییرنز پ ار احی جون وگر جریاد

ی ز نعون ،ری

زا فای پهیه هار ینر م ققاد )(Qr=0.4
ملف م ل مقای
Fig. 22. Variations of flow separation zone width for various Froude numbers in comparison
)with the results of other researches (Qr=0.4

کی  -23ت ییرنز پ ار احی جون وگر جریاد

ی ز نعون ،ری

زا فای پهیه هار ینر م ققاد )(Qr=0.552
ملف م ل مقای
Fig. 23. Variations of flow separation zone width for various Froude numbers in comparison
)with the results of other researches (Qr=0.552

و پهنااای نا یااۀ جداشاادگی جریااان در پاااییندساات
تی ی نیز افزایش یابد.
 میااانگین افاازایش طااو نا یااۀ جداشاادگی باا ازایزاوی ا هااای  61 ،41و  01درج ا نراابت ب ا دیااوار ااائا
ب ترتیج برابر  31/3 ،11/3و  11/1درشد است.
 میااانگین افاازایش پهنااای نا یااۀ جداشاادگی باا ازایزاوی ا هااای  61 ،41و  01درج ا نراابت ب ا دیااوار ااائا
ب ترتیج برابر  22/0 ،33/2و  11/2درشد است.
 کاهش عدد فارود پایااب و افازایش نرابت دبای کاناافرعی ب کانا اشالی باا افازایش ابعااد نا یاۀ جداشادگی
هماااراه اسااات و از ایااان گحاااا باااا نتاااایش مفاگعااااس
آزمایشگاهی سایر محققان همخوانی دارد.

نتیجهگیری

در پاا وهش اضاار ،تاا یر شاایج جااانبی دیااوارۀ
کانااا اشاالی باار ابعاااد نا یااۀ جداشاادگی جریااان در
تی اای کانااا هااا باا ازای زاویاا هااای  01 ،61 ،41و 61
درجا با شااورس آزمایشاگاهی بررسای شااد و نتاایش زیاار
ب دست آمد:
 باا ازای نراابت دباای یکرااان ،در اگاات مایاال بااودندیوار کاناا اشالی ،چاون جریاان ورودی از کاناا فرعای
فرشااات بیشاااتری بااارای ورود با ا کاناااا اشااالی دارد
مرااافت بیشااتری بایااد طاای شااود تااا جریااان ب ا اگاات
بازیافت برسد .هماین عامال باعا مایشاود تاا متناساج
با کاهش زاویاۀ شایج جاانبی دیاوار کاناا اشالی ،طاو
14
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زاویۀ شیج جانبی دیاوار کاناا اشالی وارد شاده باود کا
در مفاگعااااس گذشااات ماااورد توجااا ااارار نگرفتااا
.بود
 کانااا هااای مااورد اسااتااده در شاابک هااای آبیاااری و بناااابراین،زهکشااای عمااادتا مقفاااع وزنقا ا ای دارناااد
مفاگعۀ تا یر شایج جاانبی دیاوار کاناا اشالی بار ابعااد
 باااارای،نا یااااۀ جداشاااادگی در محاااادودۀ تی اااای
 از.مهندسااان طاارا ماایتوانااد براایار مایااد وا ااع شااود
 بااارای تحقیقااااس آتااای پیشااانهاد مااایشاااود،ایااانرو
ت یر هازمان شایج جاانبی دیوارهاای کاناا هاای اشالی
و فرعاای باار نصوشاایاس هیاادروگیکی جریااان بررساای
.شود

 در نمودارهااای ماارتب بااا تغییااراس شااانک شااکلنا یااۀ جداشاادگی نراابت باا تغییااراس نراابت دباای و
 مفااابق بااا تحقیقاااس گذشاات رونااد،عاادد فاارود پایاااب
 اماا باا افازایش زاویاۀ شایج جاانبی.ناشی مشاهده نشد
دیااوار کانااا اشاالی مقاادار شااانک مااذکور افاازایش
،41 ماییابااد با طااوریکا مقاادار آن با ازای زاویا هااای
،1/140 ،1/144  درجاا باا ترتیاااج برابااار61  و01 ،61
. ب دست آمده است1/116  و1/111
 بااا اسااتااده از مقااادیر اناادازهگیااری شااده و متغیرهااای رابفا هاای رگرسایونی باا ضاریجهاای تعیاین،بدون بعد
ابااال باااو بااارای محاسااابۀ طاااو و پهناااای نا یاااۀ
، در رابف ا هااای گات ا شااده.جداشاادگی اسااتخراج شااد
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Abstract
The study of hydraulic condition around the rivers confluence and open-channel is important in
various aspects, including erosion, sedimentation and environmental considerations. One of the
most important characteristics in the confluences is dimensions of separation zone. This zone
immediately develops in the lower corner of the junction, as flow entrance of the lateral channel
into the main channel. In this research, side slope effects of the main channel on dimensions of
flow separation zone was studied. Experiments were conducted with four discharge ratios, four
downstream Froude numbers and four side slope angles of 45°, 60°, 75° and 90°. Results showed
that the separation zone enlarges by decreasing of side slope angle of the main channel wall. The
results showed that on average, and for side slopes angels of 45°, 60° and 75°, the length of
separation zone was increased 55.3%, 30.3% and 15.5% respectively in comparison of the
vertical wall. The mentioned values were achieved 33.8%, 22.7% and 10.8% respectively, for
the width of separation zone. On the other hand, the dimensions of separation zone increased by
decreasing of the downstream Froude number and increasing of the discharge ratio. Also,
increasing of side slope angle was accompanied with increment of separation zone shape index.
For side slope angles of 45°, 60°, 75° and 90°, values of this index were obtained 0.144, 0.147,
0.150

and

0.156,

respectively.

Moreover,

a

regression

equation

was

developed

using

dimensionless parameters for prediction of separation zone dimensions; it was compared with
the equations presented by other researchers, for side slope angle of 90o.
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