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چکيده 
آبشستگي  و  جریان  الگوي  تغییرات  بررسی  به  مقاله  این  در 
درجه   90 قوس  در  مستقر  سرسپري  سری  آبشکن هاي  پیرامون 
مالیم پرداخته شده است. شبیه سازی الگوی جریان و آبشستگی با 
هفت مدل سازی مجزا در کانال با وجود یک آبشکن و همچنین با 
وجود آبشکن هایی به فاصله های 2/5، 3/5 و 5 برابر طول آبشکن از 
هم در حالت های غیرمستغرق و مستغرق )با 25 درصد استغراق( 
با استفاده از مدل عددی انجام شده است. مقایسه نتایج عددی و 
آزمایشگاهی در حالت غیرمستغرق و منفرد انجام شده که تطابق 
داده های عددی و آزمایشگاهی بیانگر عملکرد مناسب مدل عددی 
SSIIM در مدل سازي الگوي جریان و آبشستگی در کانال های 
قوسی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده این است 
که ابعاد و محل تشکیل گردابه ها و همچنین میزان آبشستگی با 
تغییر فاصله های بین آبشکن ها و نسبت استغراق آبشکن ها تغییر 
بین  افزایش فاصله  با  به گونه ای که در حالت مستغرق  مي کند؛ 
آبشکن ها، میزان آبشستگي و رسوب گذاري بیشینه افزایش یافته 
درحالی که با افزایش استغراق آبشکن، از میزان بیشینه آبشستگي 
و رسوب گذاري کاسته شده و میزان بیشینه قدرت جریان ثانویه 
درصد   45/35 مي دهد  روي  اول  آبشکن  باالدست  در  که  نیز 
کاهش مي یابد. عالوه بر این، با استغراق 25 درصدي آبشکن ها، 
به  قوس  تا خروجي  آبشکن سوم  محدوده  در  بیشینه  آبشستگي 

وقوع مي پیوندد. 
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مقدمه  
مؤثر  راه هاي  جمله  از  سواحل  تثبیت  در  آبشکن ها  از  استفاده 
در  آبشکن ها  وجود  اما  مي باشد،  رودخانه ها  دیواره  پایداري  در 
رسوبات  مي گردد.  موضعي  آبشستگي  ایجاد  باعث  جریان،  مسیر 
خروجي از اطراف آبشکن مي تواند تأثیر زیادي بر توپوگرافي بستر 
رودخانه ها، خصوصا در پایین دست محل استقرار آبشکن داشته باشد 
]18[. هنگامي که از آبشکن ها براي محافظت جداره ي رودخانه در 
استفاده  الگوي جریان  نظیر حفظ  دیگر  اهدافي  براي  یا  و  قوس ها 
مي گردد، تحلیل جریان در اطراف آبشکن هاي استفاده شده در قوس 
خارجي بسیار پیچیده تر می گردد که علت آن اندرکنش بین الگوي 
جریان در قوس و الگوي جریان اطراف آبشکن و تأثیر جریان هاي 
الگوی  اهمیت موضوع  دلیل  به  حلزوني در قوس ها مي باشد ]19[. 
تاکنون  از زمان های گذشته  آبشکن ها،  پیرامون  آبشستگی  جریان و 
مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که در ادامه به ذکر خالصه ای 

از مطالعات صورت گرفته پرداخته می شود.
جریان  الگوی  با  ارتباط  در  فراوانی  مطالعات   ]2[ ایکدا  و  چن 
مطالعه  به  آن ها  دادند.  انجام  مستقیم  مسیر  در  آبشکن  تک  حول 
افقی در اطراف  انتقال چرخابه های  آزمایشگاهی تشکیل، توسعه و 
از  که چرخابه های گذرایی  گرفتند  نتیجه  و  پرداخته  آبشکن  دماغه 
نوک آبشکن جدا شده و به صورت متناوب به سمت پایین دست 
روی  بر  که  مطالعاتی  با   ]8[ همکاران  و  کوهنل  می شوند.  منتقل 
حداکثر عمق حفره ی آبشستگی در کانال مستقیم انجام دادند به این 
نتیجه رسیدند که در جریان های با عمق کم، حداکثر عمق آبشستگی 
در دماغه ی آبشکن شکل گرفته و با افزایش عمق جریان این مکان 
به سمت وسط آبشکن حرکت می کند. اتما و مستو ]4[ آزمایشاتی 
را در یک کانال مستقیم با بستر صلب و پهنای ثابت به منظور تعیین 
اثر حضور آبشکن بر الگوی جریان و تعیین نواحی جداشدگی در 
باالدست و پایین دست انجام دادند. آن ها به وقوع ناحیه چرخشی 
در باالدست، ناحیه جداشدگی و چرخشی بزرگ در پایین دست و 
نیز گردابه های آشفتگی حاصل از نوسانات الیه برشی اشاره نمودند. 
سه  جریان  الگوی  عددی  سازی  شبیه  به   ]11[ همکاران  و  ناگاتا 
بعدی پیرامون تک آبشکن با بستر متحرک پرداخته و ضمن تحلیل 
با نحوه وقوع و توسعه حفره  ارتباط آن را  ساختار جریان متوسط 
آبشستگی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که با وقوع حفره 
آبشستگی، جریان های چرخشی و جریان برگشتی نزدیک کف نیز 
تشدید می شود. فضلی و همکاران ]5[ به بررسی آزمایشگاهی الگوی 
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قوس  در  مستقر  تیغه ای  آبشکن  یک  پیرامون  آبشستگی  و  جریان 
بود،  گرفته  قرار  قوس  در  مختلف  موقعیت های  در  که  درجه   90
آبشکن  استقرار  موقعیت  افزایش  با  که  دادند  نشان  آن ها  پرداختند. 
درحالی که  افزایش یافته  جریان  جدایی  ناحیه  طول  قوس،  طول  در 
طول ناحیه بازگشتی کاهش می یابد. کوکن و کانسنتینسو ]7[ عالوه 
بر مطالعه در مورد ساختار جریان حول تک آبشکن به بررسی تاثیر 
نیز  و  گردابه ای  جریان های  شکل گیری  روند  بر  یافته  توسعه  بستر 
توزیع تنش برشی بستر پرداختند. آن ها مشاهده کردند که ساختار 
گردابه نعل اسبی در حالت بستر تخت پایدارتر از حالت بستر توسعه 
یافته بوده است. مسجدی و همکاران ]9 و10[ به مطالعه آزمایشگاهی 
آبشکن  بال  طول  و  فرود  عدد  آبشکن،  موقعیت  پارامترهای  تاثیر 
زالل  آب  شرایط  در  مالیم  درجه   180 قوس  در  مستقر  سرسپری 
پرداختند. نتایج مشاهده های آن ها بیانگر این است که با افزایش طول 
بال آبشکن و عدد فرود، میزان آبشستگی افزایش یافته و همچنین 
عمق آبشستگی در موقعیت 60 درجه نیز افزایش یافته است. کنگ 
و همکاران ]6[ به بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جریان پیرامون 
آبشکن سرکج در مسیر مستقیم پرداختند و نتیجه گرفتند که افزایش 
سرعت در باالدست آبشکن بیشتر از پایین دست آبشکن می باشد. 
ژیافنگ و همکاران ]28[ الگوی جریان آشفته پیرامون تک آبشکن با 
هندسه متفاوت را مورد مطالعه قرار دادند. مشاهده آن ها بیانگر این 
بود که بیشترین شدت آشفتگی پیرامون آبشکن ذوزنقه ای به وقوع 
می پیوندد. دهقانی و همکاران ]3[ به مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی 
مسیر  در  زالل  آب  شرایط  در  شکل   L سری  آبشکن های  پیرامون 
مستقیم پرداختند. نتایج آن ها نشان داد که میزان آبشستگی در اطراف 
آبشکن L شکل کمتر از آبشکن مستقیم می باشد. آچاریا و همکاران 
سری  پیرامون  آشفته  جریان  الگوی  بعدی  سه  سازی  شبیه  به   ]1[
آبشکن های تیغه ای در بستر ثابت و متحرک Flow-3D پرداختند. 
آن ها از مدل آشفتگی k-ε برای مدل سازی استفاده نمودند و نتایج 
حاصل از مدل سازی را با نتایج آزمایشگاهی مقایسه نمودند. واقفی 
و همکاران  ]18-22[ به بررسی های آزمایشگاهی فراوانی در مورد 
الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن سرسپری غیرمستغرق در 
قوس 90 درجه تحت تأثیر پارامترهای مختلفی از جمله: عدد فرود، 
شعاع انحنا، هندسه بال آبشکن، طول بال و جان آبشکن، موقعیت 
بیانگر این است که محل وقوع  نتایج آن ها  ... پرداختند.  آبشکن و 
حداکثر عمق آبشستگی در فاصله 10 تا 20 درصد طول آبشکن و در 
باالدست آبشکن می باشد. عالوه بر این افزایش طول آبشکن، کاهش 
به  آبشکن  موقعیت  تغییر  و  فرود  عدد  افزایش  آبشکن،  بال  طول 
سمت پایین دست قوس باعث افزایش ابعاد چاله آبشستگی می گردد. 
به صورت  نیز  اخیر  واقفی و همکاران ]16 و 23-27[ در سال های 
آبشستگی  و  جریان  الگوی  بر  موثر  پارامترهای  مطالعه  به  عددی 
پیرامون آبشکن های سرسپری )T شکل( با استفاده از نرم ا فزارهای 

Flow-3D و SSIIM پرداخته اند. 
کاربرد  مورد  در  گرفته  صورت  عددي  مطالعات  به  توجه  با 

آبشکن هاي سرسپري در قوس، تاکنون تاثیر این آبشکن ها به صورت 
سري در کانال های قوسی مورد بررسی قرار نگرفته است. به همین 
دلیل در این تحقیق، تاثیر فاصله بین آبشکن هاي سري سرسپري و 
استغراق سري آبشکن ها بر الگوي جریان و رسوب در یک قوس 
مالیم 90 درجه )انحناي نسبي معادل با 4( مورد مطالعه قرار گرفته 
تشکیل  و  بستر  توپوگرافي  تغییرات  در  آبشکن ها  فاصله  نقش  و 

گردابه ها بررسي شده است.

موادوروشها
مدل آزمایشگاهی 

با  کانالي  در  همکاران  و  واقفی  توسط  نظر  مورد  آزمایش های 
هیدرولیک  آزمایشگاه  در  ثانیه  بر  لیتر   25 دبی  با  درجه  قوس90 
دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام گرفت. این کانال از یک قسمت 
مستقیم به طول 7/2 متر در باالدست و همچنین قسمت مستقیمي به 
طول 5/1  متر در پایین دست تشکیل شده که این دو مسیر مستقیم 
هم  به  متر   2/7 خارجي  انحناي  شعاع  به  درجه   90 قوس  توسط 
متصل گردیده اند. کانال از جنس شیشه ساخته شده است که توسط 
قوس  شعاع  نسبت  مي گردد.  حفظ  آن  پایداري  فوالدي،  قاب هاي 
به عرض کانال برابر با 4 و ارتفاع آن 70 سانتیمتر و عرض آن 60 
میلی   1/28 متوسط  قطر  با  رسوباتي  از  کانال  کف  است.  سانتیمتر 
با انحراف معیار 1/3 تا عمق 35 سانتی متر پوشیده شده است.  متر 
آبشکن ها به صورت صفحات مستطیلي با پالن T شکل و از جنس 
پلکسي گالس ساخته شده و ضخامت آن ها یک سانتي متر می باشد. 
به منظور اندازه گیری مولفه های سرعت در آزمایشگاه نیز از دستگاه 
استفاده شده است. در شکل 1   Vectrino بعدی  سرعت سنج سه 
به صورت شماتیک نمایی از کانال و آبشکن مستقر در آن به همراه 

خصوصیات آن ها نشان داده شده است.

شکل 1- کانال آزمایشگاهی و آبشکن مستقر در آن
 Figure 1. Laboratory channel and spur dike
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مدل عددي و معادله های حاکم بر جریان
    2CFDدر مقایسه با سایر مدل هایSSIIM1  مزیت اصلي مدل
توانایي شبیه سازی انتقال رسوب در بستر متحرک برای هندسه هاي 
پیچیده است. متوسط گیري زماني باعث اضافه شدن ترمي جدید به 
معادله های ناویر استوکس شده که بیانگر آشفتگي جریان می باشد لذا 
براي به دست آوردن ترم هاي آشفتگي در معادالت ناویر استوکس 
از مدل آشفتگي k-ɛ استفاده شده است. SSIIM معادله های ناویر 
استوکس را با مدل آشفتگي استاندارد بر روي یک شبکه سه بعدي 
از روش حجم  نیز  منفصل سازي  براي  مي کند.  نامتعامد حل  تقریبا 
دوم  مرتبه  جهتمند  الگوریتم  یا  تواني  الگوریتم  همراه  به  کنترل 
استفاده مي کند. در این نرم افزار از روش 3SIMPLE جهت ارتباط 
ترم فشار و سرعت استفاده می شود و با استفاده از میدان سرعت و 
با حل معادله پیوستگي رسوب به محاسبه تغییرات بستر مي پردازد. 
معادالت ناویر استوکس براي سیاالت تراکم ناپذیر با چگالي ثابت 

در حالت برداري به فرم معادله )1( مي باشد:
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 P ،بیانگر سرعت در سه جهت هستند U بیانگر فاصله و x که
نشانگر فشار کل و δij دلتاي کرونکر می باشد که در حالت i=j برابر 
واحد و در غیر این صورت صفر مي باشد. در رابطه فوق، ترم اول 
جابجایي  ترم  بعدي  ترم  و  زماني(  )تغییرات  ترم گذار  سمت چپ 
مي باشد. اولین ترم سمت راست ترم فشار و ترم بعدي مربوط به 
به یک مدل آشفتگي  ارزیابي ترم اخیر  تنش رینولدز است، جهت 

نیاز مي باشد.
بر  گردابي  لزجت  و   )2( معادله  اساس  بر  رینولدزي  تنش هاي 

اساس معادله )3( بدست مي آیند:
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  ɛو Pk و می باشد  جریان  جنبشي  انرژي   :k فوق،  معادالت  در 
)افت انرژي جنبشي( بصورت معادله هاي )4( تا )6( مدل مي شوند 

:] 15-12[
ε

σ
ν

−+










∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

k
jk

T

jj
j P

x
k

xx
kU

t
k                        )4(

 












∂
∂

+
∂

∂

∂

∂
=

j

i

i

j

i

j
Tk x

U
x

U
x

U
P ν                             )5(

1. Sediment Simulation In Intakes with a Multi block option
2. Computational fluid dynamics
3. Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations
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زیر  صورت  به  ثابت  مدل k-ɛ مقادیر  در  باال،  معادله های  در 
مي باشند:

3.1=εσ  44.11 =δC                        92.12 =δC

استفاده شده   ]13[ راین  فان  از روابط  براي محاسبه های رسوب 
به  است. رابطه فان راین براي غلظت تعادلي رسوب نزدیک بستر 

شکل معادله )7( مي باشد:
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عالوه بر بار معلق، بار بستر (qb) نیز به وسیله رابطه فان راین طبق 
معادله )8( محاسبه مي شود:
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 a: ،قطر ذرات رسوب بر حسب سانتی متر d: ،که در این روابط
بر حسب سانتی متر است،  ارتفاع زبري  با  یک سطح مرجع معادل 
τ: تنش برشي کف بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع، τc: تنش 
برشي بحراني بستر براي حرکت ذرات رسوب بر حسب کیلوگرم 
بر حسب سانتی متر مربع، ρs و ρw: چگالي آب و رسوب بر حسب 
 g: لزجت بر حسب سانتی متر مربع بر ثانیه و :υ ،سانتی متر مکعب

شتاب ثقل بر حسب متر بر مجذور ثانیه است.

شرایط اولیه مدل سازي عددی
دبی،  )عمق،  عددی  مدل  در  استفاده  مورد  پارامترهای  تمامی 
....( کامال مشابه مدل آزمایشگاهی  ضخامت کف، قطر رسوبات و 
بوده است. زمان اجراي تحلیل 24 ساعت در نرم افزار معرفي گردیده 
است. جانمایي سایر آبشکن ها در ساحل خارجي بر اساس جدول 
)1( مي باشد که بر اساس زاویه در قوس نشان داده است. در این 
آزمایشگاهی  داده های  با  مقایسه  برای  مدل سازی  یک  ابتدا  مقاله 
موجود در حالت غیرمستغرق انجام شده است. سپس 6 مدل سازی 
دیگر در حالت مستغرق و غیرمستغرق در فاصله های مختلف استقرار 

آبشکن ها از هم انجام شده است. 
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شرایط مرزي و شبکه بندی
و  شده  معرفي  ورودي  مرز  در  دبي  مقدار  شبیه سازی  این  در 
گرادیان کلیه پارامترها نیز در مرز خروجي صفر مي باشد. مقدار دبي 
گرادیان  است.  گردیده  معرفي  مرزي خروجي  در شرایط  خروجي 
ɛ در سطح آب صفر و مقدار k نیز در سطح آب صفر منظور شده 
در  مي باشد.  صفر  با  برابر  نیز  دیوار  و  کف  از  عبوري  شار  است. 
شبیه سازی های انجام شده براي دریافت نتایج دقیق تر، از شبکه ریز 
مش بندي شده شامل 65 مقطع شعاعي )عرضي(، 36 مقطع طولي و 
26 مقطع ارتفاعي )عمقی( استفاده شده است. شبکه بندی در عمق 
غیریکنواخت بوده و در نزدیکی کف و سطح آب  نیز از مش ریزتر 

استفاده شده است.

اعتبار سنجي مدل عددي با مدل آزمایشگاهي
مدل  با یک  مدل  این  باید  ابتدا  در  مدل عددي  از  استفاده  براي 
طي  مدل  خطاهاي  میزان  و  توانایي  و  گردد  کالیبره  آزمایشگاهي 
مقایسه با مدل مشابه آزمایشگاهي مشخص شود. جهت اعتبار سنجي 
 ]22[ همکاران  و  واقفی  توسط  که  آزمایشگاهي  نتایج  از  مدل  این 
از  نمونه هایي   5-2 هاي  شکل  شد.  استفاده  است،  شده  انجام 
توپوگرافي بستر و مقایسه سرعت هاي جریان را در باالدست و پایین 

دست آبشکن براي هر دو مدل عددی و آزمایشگاهی نشان مي دهد. 
همانطور که در این شکل ها مشاهده می شود، سرعت هاي جریان )در 
مقاطع باالدست و پایین دست آبشکن( و همچنین پروفیل هاي بستر 
ناشي از آبشستگي، در مقاطع نزدیک به محل استقرار آبشکن در این 
دو بسیار به هم نزدیک بوده و نتایج عددی و آزمایشگاهی از تطابق 
مناسبی برخوردار می باشند. که این موضوع بیانگر توانایي باالی این 
مدل عددي در تعیین الگوي جریان و آبشستگي در کانال هاي قوسي 

توام با سازه های هیدرولیکی مانند آبشکن می باشد.
گردیده  بررسی  عددی  مدل  جهت  مختلفی  آشفتگی  مدل های 
اند که براي به دست آوردن ترم هاي آشفتگي در معادالت ناویر-
در  که  مختلفی  آشفتگی  مدل های  میان  از  تحقیق  این  در  استوکس 
مدل عددی SSIIM کدگذاری شده اند از مدل آشفتگي k-ɛ استفاده 
شده است. مدل آشفتگی k-ω  معموال پخش آشفتگی کمتری نسبت 
به مدل آشفتگی k-ɛ را نشان می دهد که منجر می شود ابعاد و طول 
ناحیه بازگشتی جریان بیشتر پیش بینی شوند ]15[. لذا با مقایسه دو 
بر  تحقیق،  این  مدل سازی های  بودن  پیچیده  عدم  و  آشفتگی  مدل 
اساس شکل های شماره 2 و 3 مشاهده شد که نتایج میزان توپوگرافی 
بستر مدل عددی با مدل های آشفتگی مختلف )k-ω و k-ɛ( بر هم 

منطبق هستند و تفاوتی ندارند.

جدول 1- مکان قرارگیری آبشکن ها بر حسب درجه از شروع قوس در فاصله های مختلف
Table 1- The position of spur dikes in bend according to degree from the beginning of bend at different distances

فاصله بین آبشکن ها2/5 برابر طول آبشکن3/5 برابر طول آبشکن5 برابر طول آبشکن
 5 times of spur dike

length
 3.5 times of spur dike

length
2.5 times of spur dike lengthThe distance between spur dikes

موقعیت آبشکن از ورودی قوسآبشکن دومآبشکن سومآبشکن دومآبشکن سومآبشکن دومآبشکن سوم

Third dike
 Second

dike
Third dike

 Second
dike

Third dikeSecond dikeSpur dikes location from the be entry

64.454.758.651.854.749.9

شکل 2- مقایسه عددی و آزمایشگاهی پروفیل عرضي بستر در 
زاویه 43/75 درجه

 Figure 2. Comparison of experimental and numerical bed
lateral profile at 43.75 degree

شکل 3- مقایسه عددی و آزمایشگاهی پروفیل عرضي بستر در 
زاویه 42/5 درجه

 Figure 3. Comparison of experimental and numerical bed
lateral profile at 42.5 degree
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قدرت جریان ثانویه
از خصوصیات جریان در کانال هاي قوسي تشکیل جریان ثانویه 
ناشي از اندرکنش جریان عرضي و نیروي گریز از مرکز است. براي 
شده  استفاده   ]17[ شکری  روش  از  ثانویه  جریان  قدرت  محاسبه 
تشریح  قوسی ضمن  مسیرهای  در  بررسی جریان  با  است. شکری 
مکانیسم جریان ثانویه، جهت بحث کمی بر روی این پدیده، معیار 

زیر را برای قدرت جریان ثانویه معرفی کرده است:

)9(
main

lateral
xy K

K
S =

این معیار در یک مقطع عرضی معین عبارت است از نسبت انرژی 
جنبشی جریان جانبی به انرژی جنبشی جریان اصلی. در معادله فوق 
Sxy بیانگر قدرت جریان ثانویه، Klateral و Kmain به ترتیب نشاندهنده 

انرژی جنبشی جریان جانبی و انرژی جنبشی جریان اصلی می باشند.

نتایجوبحث
توپوگرافي بستر

فواصل  با  سرسپري  آبشکن هاي  تایي  سه  سري  قسمت  این  در 
2/5، 3/5 و 5 برابر طول آبشکن )L( از یکدیگر تحلیل شده و نتایج 
تنش  مانند  پارامترهایي  بواسطه  آبشستگي  پدیده  که  مي دهد  نشان 
برشي بستر، جریان هاي عرضي و ثانویه و گردابه هاي مخرب ایجاد 
بر  کانال  بستر  توپوگرافي  6-ج،  تا  6-الف  در شکل های  مي گردد. 
اساس فاصله بین آبشکن ها )S(، نشان داده شده است. در تمام حاالت 
انتهاي قوس و در نزدیکي ساحل خارجي  یک چاله آبشستگي در 
تشکیل مي گردد و رسوب گذاري بیشینه نیز در نزدیکي انتهاي قوس 
و ساحل داخلي اتفاق مي افتد. با افزایش فاصله بین آبشکن ها، چاله 
که  وقتي  مي یابد.  گسترش  قوس  دست  پایین  سمت  به  آبشستگي 
آبشکن ها به فاصله 5 برابر طول آبشکن از هم قرار مي گیرند عالوه 

بال  جوار  در  آبشستگي  چاله  یک  مذکور،  آبشستگي  چاله هاي  بر 
خارجي آبشکن سوم تشکیل مي گردد که دلیل آن نزدیکي آبشکن 
تشکیل  دلیل  مي باشد.  داخلي  منطقه رسوب گذاري ساحل  به  سوم 
منطقه رسوب گذاري ساحل داخلي به دلیل کم بودن تنش برشي در 
این ناحیه است و به دلیل ایجاد تپه هاي رسوبي و تاثیر جریان ثانویه، 

چاله آبشستگي مقابل منطقه رسوب گذاري ایجاد مي شود.
نزدیکي  در  بیشینه  آبشستگي  6-ب  و  6-الف  شکل های  در 
و  آبشستگي  بیشینه  میزان  و  شده  ایجاد  اول  آبشکن  بال  باالدست 
می باشد،   S=5L وقتي  ولي  نکرده  خاصي  تغییر  رسوب گذاري 
آبشستگي بیشینه در انتهاي کانال و در چاله آبشستگي خروجي قوس 
اتفاق مي افتد و میزان آبشستگي و رسوب گذاري بیشینه نیز از سایر 

حاالت بیشتر می باشد.
با استغراق 25 درصدي آبشکن ها بر اساس شکل های 6-د تا 6-و 
در تمام فواصل بین آبشکن ها، با اینکه چاله آبشستگي در باالدست 
آبشکن  نزدیکي  در  بیشینه  آبشستگي  ولي  دارد  وجود  اول  آبشکن 
اول روي نمي دهد بلکه در محدوده آبشکن سوم تا خروجي قوس 
میزان  آبشکن ها،  باالي  تراز  از  جریان  عبور  با  زیرا  مي افتد  اتفاق 
دست  پایین  ثانویه  جریان  تاثیر  برابر  در  مخرب  گردابه هاي  شدت 
آبشکن سوم کمتر بوده و وجود تنش برشي بیشینه منجر مي گردد که 
آبشستگي بیشینه در این منطقه روي دهد. فاصله مرکز چاله آبشستگي 
با مقایسه  تغییر مي یابد.  بر اساس جدول 2  انتهاي قوس  از  بیشینه 
شکل هاي حاالت مستغرق و غیرمستغرق بر اساس جدول 3 مشاهده 
آبشکن  استغراق  با  رسوب گذاري  و  آبشستگي  بیشینه  که  مي گردد 
آبشکن ها  بین  فاصله  افزایش  با  در حالت مستغرق  مي یابد.  کاهش 
بر حسب جدول 4 میزان آبشستگي و رسوب  گذاري بیشینه، افزایش 
و   0/8 هاي  فاصله  براي  بستر  طولي  پروفیل   ،7 شکل  در  مي یابد. 
از  فاصله  نشانه   :d( خارجي  ساحل  از  کانال  عرض  درصدي   12
نزدیکي ساحل خارجي  ساحل خارجي( نشان داده شده است. در 

شکل 4- مقایسه عددی و آزمایشگاهی سرعت طولي در زاویه 
42/5 درجه

 Figure 4. Comparison of experimental and numerical
longitudinal velocity at 42.5 degree

شکل 5- مقایسه عددی و آزمایشگاهی سرعت طولي در زاویه 
46/25 درجه

 Figure 5. Comparison of experimental and numerical
longitudinal velocity at 46.25 degree
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Figure 6. Bed topography for cases: a) S=2.5L (non-submerged), b) S=3.5L (non-submerged), c) S=5L (non-submerged), d) 
S=2.5L (submerged), e) S=3.5L (submerged), and f) S=5L (submerged)

V

V

V

V V

V



سال یازدهم- شماره 38- پاییز 411396 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

آبشستگي  میزان  آبشکن ها،  فواصل  تمام  )مطابق شکل 7-الف( در 
آبشستگي  چاله  عمق  ولي  بوده  برابر  هم  با  اول  آبشکن  از  ناشي 
نزدیکي جان  بیشتر مي باشد. در   ،S=5L خروجي قوس در حالت 
آبشکن ها، هیچ گونه آبشستگي اتفاق نیفتاده است. پروفیل نزدیک به 
بال داخلي آبشکن )شکل 7-ب( نشان مي دهد که باالدست و پایین 
دست جان آبشکن ها داراي آبشستگي شده که در حالت S=5L و در 
محل آبشکن سوم داراي بیشترین مقدار بوده و معادل 31/8 درصد 
آبشستگي بیشینه است. دلیل این موضوع عدم تاثیر چاله آبشستگي 
آبشکن اول در این فاصله و نزدیکي به تپه هاي رسوب گذاري است. 

درجه   70 تا   35 زوایه هاي  فاصل  حد  در  پروفیل  این  بزرگنمایي 
این  در  است.  شده  داده  نشان  7-ج  شکل  در  قوس  باالدست  از 
شکل مقاطع آبشکن ها در فاصله های مختلف ترسیم شده و میزان 

آبشستگي هاي باالدست و پایین دست آبشکن ها مشهود است. 
پروفیل بستر در نزدیکي رویه خارجي بال آبشکن در شکل 7-د 
حالت  در  قوس  خروجي  در  بیشینه  آبشستگي  و  است  شده  ارائه 
S=5L، قابل مشاهده است. شکل 7-ه پروفیل نزدیک ساحل داخلي 
و رسوب گذاري در این ناحیه را نشان مي دهد که در تمام فاصله های 

بین آبشکن ها از روند ثابتي برخوردار است.

جدول 2- فاصله بي بعد مرکز چاله آبشستگي از انتهاي قوس
Table 2. The dimensionless distance of scour hole center from the end of bend

فاصله بین آبشکن ها 2/5 برابر طول آبشکن 3/5 برابر طول آبشکن 5 برابر طول آبشکن
The distance between spur dikes 2.5 times of spur dike length 3.5 times of spur dike length 5 times of spur dike length

فاصله بین چاله آبشستگی از انتهای قوس 4/4 برابر طول آبشکن 4/2 برابر طول آبشکن 11/56 برابر طول آبشکن

 The distance of scour hole from the
end of bend

4.4 times of spur dike length 4.2 times of spur dike length
 11.56 times of spur dike

length

جدول 3- مقایسه توپوگرافي بستر در حالت آبشکن مستغرق نسبت به حالت آبشکن غیر مستغرق
Table 3. The comparison of bed topography in cases of  non-submerged and submerged

تغییرات فاصله بین آبشکن ها 2/5 برابر طول آبشکن 3/5 برابر طول آبشکن 5 برابر طول آبشکن
 Changing of distance between

dikes
 2.5 times of spur dike

length
 3.5 times of spur dike

length
 5 times of spur

dike length
کاهش بیشینه 
آبشستگی )%(

 Reduction of maximum scouring
(%)

23.91 9.78 10.31

کاهش بیشینه 
رسوب گذاری )%(

 Reduction of maximum
sedimentation (%)

33.33 26.92 31

جدول 4- مقایسه توپوگرافي بستر در حاالت مستغرق برای فاصله های مختلف بین آبشکن ها
Table 4. The comparison of bed topography in submerged case for different distances between spur dikes

تغییرات فاصله بین آبشکن ها از 3/5 به 2/5 برابر طول 
آبشکن

از 2/5 به 5 برابر طول 
آبشکن

از 3/5 به 5 برابر طول 
آبشکن

 Changing of distance
between dikes

 From 2.5 to 3.5 times
of dike length

 From 2.5 to 5 times
of dike length

 From 3.5 to 5 times
of dike length

کاهش بیشینه آبشستگی 
)%(

 Increase of maximum
scouring (%)

18.57 24.29 4.82

کاهش بیشینه 
رسوب گذاری )%(

 Increase of maximum
sedimentation (%)

5.55 11.11 5.26
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(a)  )الف(

(b)  )ب(

(c)  )ج(

(d)  )د(

(e)  )ه(

 d=7 cm ج( بزرگنمایي در( d=7 cm )ب( d=0.5 cm )شکل 7- پروفیل طولي بستر در حالت های: )الف
 d=59 cm)ه( d=11 cm)د(

Figure 7- Bed longitudinal profile in cases: a) d=0.5 cm, b) d=7 cm, c) Enlarged of profile d=7 cm, d) d=11 cm, and e) 
d=59 cm
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قدرت جریان ثانویه
بعلت وجود جریان هاي رو به پایین قوي در باالدست آبشکن اول، 
بیشینه قدرت جریان ثانویه در این مکان روي مي دهد که براي تمام 
فواصل بین آبشکن ها داراي مقداري برابر است. با توجه به اینکه جریان 
ثانویه به صورت جریاني دوسویه تعریف مي شود که در سطح آب به 
داخلي  ساحل  به سمت  بستر  نزدیکي  در  و  خارجي  ساحل  سمت 
جریان دارد لذا در محاسبات میزان قدرت جریان ثانویه، اثر گردابه هاي 
شکل  اساس  بر  نمي گردد.  لحاظ  عرضي   جریان  با جهت  مخالف 
اول قدرت جریان  آبشکن  از  بالفاصله پس  که  8 مشاهده مي گردد 

آبشکن ها،  میدان  به دلیل تشکیل گردابه هاي  زیرا  یافته  ثانویه کاهش 
جریان هاي رو به پایین تضعیف شده و لذا قدرت جریان ثانویه کاهش 
مي یابد. با استغراق آبشکن محل بیشینه قدرت جریان ثانویه تغییري 
نکرده ولي مقدار آن 45/35 درصد کاهش مي یابد که دلیل آن عبور 

بخشي از جریان از تراز باالي تاج آبشکن می باشد.
الگوي جریان

 در شکل هاي 9-الف تا 9-ج الگوي جریان میدان آبشکن ها در 
S=5L نشان داده شده است. در زاویه 47/5 درجه )میدان  حالت 
بر گردابه مرکزي  آبشکن اول و دوم( گردابه ساحل داخلي عالوه 

شکل 8- قدرت جریان ثانویه آبشکن غیر مستغرق با استفاده از روش شکری
Figure 8- The secondary flow strength for non-submerged spur dike using Shukry method
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وجود دارد. در ادامه مابین آبشکن دوم و سوم )زاویه 60 درجه ( تاثیر 
گردابه ساحل داخلي کم شده و گردابه مرکزي بزرگتر شده است. در 
زاویه 70 درجه )پایین دست آبشکن سوم( گردابه مرکزي به سمت 
ساحل خارجي متمایل شده است زیرا در این مقطع به دلیل چاله هاي 
آبشستگي تشکیل شده در نزدیکي ساحل خارجي و وجود تپه هاي 
بستر  نزدیکي  در  فشار  گرادیان  کاهش  داخلي،  ساحل  در  رسوبي 
خارجي،  ساحل  نزدیکي  در  بیشینه  جنبشي  انرژي  منطقه  وجود  و 

جریان عرضي بیشتر متوجه ساحل خارجي است. 
بر اساس شکل هاي 9-د تا 9-ز، الگوي جریان در حالت مستغرق 
وقتي S=5L نشان داده شده است، مشاهده مي گردد که با استغراق 
مستغرق  غیر  و  مستغرق  آبشکن هاي  مقایسه  اساس  بر  آبشکن 
)شکل هاي 9-الف و 9-د( به علت عبور بخشي از جریان از تراز 

باالي آبشکن به مسیر اصلي جریان، گردابه ساحل داخلي بسیار قوي 
تر مي باشد. مقایسه شکل هاي )9-ب و 9-ه( هم نشان مي دهد که 
جریان هاي عبوري از تراز باالي تاج آبشکن منجر به تشکیل گردابه 
ساحل خارجي شده اند و گردابه مرکزي را محدود تر نموده اند. در 
پایین دست آبشکن سوم )شکل هاي 9-ج و 9-ز(، استغراق آبشکن 
پایین  فاصله  در  مقطع  زیرا  است  نداشته  جریان  الگوي  در  تاثیري 
دست آبشکن بوده و تغییرات ایجاد شده به واسطه استغراق آبشکن 

با رسیدن به این مقطع مستهلک شده اند. 
در شکل هاي 10-الف و 10-ب الگوي جریان در سطح آب و 
به فاصله  استقرار آبشکن هاي غیر مستغرق  نزدیک بستر در حالت 
این  به  توجه  با  است.  داده شده  نشان  از هم  آبشکن  برابر طول   5
شکل ها، مشاهده مي گردد که گردابه هاي میدان آبشکن ها با افزایش 
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Figure 9- Flow pattern in case of S=5L for: a) Ɵ=47.5° (non-submerged), b) 60° (non-submerged), c) 70° (non-
submerged), d) 47.5° (submerged), e) 60° (submerged), and f) 70° (submerged)
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 Figure 10- Flow pattern in case of S=5L in non-submerged mode at: a) water surface, b) the level equals to 2.5% of flow

depth from the bed
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فاصله از بستر به سمت سطح آب، به  دلیل افزایش سرعت جریان 
و همچنین تمایل جریان به ساحل خارجي، ابعادشان افزایش یافته 
است. در نزدیکي بستر به علت تمایل جریان به ساحل داخلي، جریان 
کوچک تر  گردابه ها  ابعاد  لذا  و  شده  آبشکن ها  میدان  وارد  کمتري 
به  جریان  آبشکن ها،  میدان  در  خارجي  ساحل  نزدیکي  در  است. 
به دلیل  آبشکن  بال  نزدیکي  بوده و در حالي که در  باالدست  سمت 
تاثیر جریان اصلي کانال، به سمت پایین دست حرکت کرده و لذا با 
توسعه جریان رفت و برگشتي، گردابه ها تشکیل شده اند. ابعاد ناحیه 
جدایي جریان در نزدیکي بستر بیشتر بوده درحالي که در سطح آب 
به دلیل افزایش سرعت هاي طولي، طول ناحیه اتصال مجدد جریان 
بیشتر است. وقتي آبشکن هاي مذکور مستغرق شوند در سطح آب 
مابین  فاصله  در  کماکان  ولي  نداشته  وجود  جریان  برابر  در  مانعي 
آبشکن دوم و سوم به  دلیل تاثیر زیاد گردابه طولي، جریان هاي رو 
به باالدست در نزدیکي ساحل خارجي بر جریان اصلي غلبه کرده و 
یک گردابه در سطح آب در نزدیکي ساحل خارجي تشکیل مي شود.

بحثونتيجهگيری
در این مقاله با استفاده از مدل عددی SSIIM به مطالعه الگوي 
آبشکن هاي سری سرسپري مستقر در  پیرامون  آبشستگي  جریان و 
قوس90 درجه مالیم تحت تاثیر فاصله و استغراق آبشکن ها و اعتبار 
سنجی آن با مدل آزمایشگاهی پرداخته شده است. هفت مدل سازی 
مجزا شامل کانال با یک آبشکن و همچنین کانال با وجود آبشکن هایی 
به فاصله های 2/5، 3/5 و 5 برابر طول آبشکن در حالت های مستغرق 
و غیرمستغرق انجام شده است. مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق 

به صورت خالصه در ادامه ارائه شده است:
مابین  فاصله های  حاالت  تمام  در  غیرمستغرق  حالت  در   -1
آبشکن ها یک چاله آبشستگي اصلي در لبه بال باالدست آبشکن اول 
و یک چاله آبشستگي ثانویه در انتهاي قوس کانال تشکیل مي گردد و 
با افزایش فاصله بین آبشکن ها، چاله آبشستگي به سمت پایین دست 
برابر طول   5 فاصله  به  آبشکن ها  که  وقتي  مي یابد.  قوس گسترش 
آبشکن از هم قرار مي گیرند عالوه بر چاله هاي آبشستگي باالدست 
بال  آبشستگي در مجاورت  انتهاي قوس، یک چاله  و  اول  آبشکن 
کانال و  انتهاي  بیشینه در  آبشکن سوم تشکیل مي گردد، آبشستگي 
در چاله آبشستگي خروجي قوس اتفاق مي افتد و میزان آبشستگي و 

رسوب گذاري بیشینه از سایر حاالت بیشتر بوده است. 
بین  فاصله های  تمام  در  آبشکن ها  درصدي   25 استغراق  با   -2
آبشکن ها، آبشستگي بیشینه در نزدیکي آبشکن اول روي نمي دهد 

بلکه در محدوده آبشکن سوم تا خروجي قوس اتفاق مي افتد.
3- بیشینه آبشستگي و رسوب گذاري با استغراق آبشکن کاهش مي یابد. 
میزان  آبشکن ها  بین  فاصله  افزایش  با  مستغرق  حالت  در   -4

آبشستگي و رسوب گذاري بیشینه، افزایش مي یابد. 
5-  با استغراق آبشکن میزان بیشینه قدرت جریان ثانویه که در 

باالدست آبشکن اول روي مي دهد، 45/35 درصد کاهش مي یابد.

6- ابعاد و محل تشکیل گردابه هاي اصلي و ثانویه با تغییر فاصله 
بین آبشکن ها و نسبت استغراق آبشکن تغییر مي یابند.

7- در این تحقیق نتایج حاصل از مدل سازی با مدل های آشفتگی 
توپوگرافی  تغییرات  در  تفاوتی  و  بوده  یکسان  هم  با   k-ω و   k-ɛ
هندسه  بودن  ساده  آن  دلیل  و  نشد  مشاهده  الگوی جریان  و  بستر 
دارای  کانال های  در  تحقیق  این  گردد  می  پیشنهاد  می باشد.  مدل 
آشفتگی  میزان  تغییرات  تا  گردد  اجرا  نیز  متفاوت  نسبی  انحناهای 

جریان ملموس تر گردد.
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Abstract 

Numerically Study of Flow and Scour Patterns Due to Series T-Shaped Spur Dikes 

M. Vaghefii1, Y. Safarpoori2 and M. Akbarii2

This paper addressed variations in scour and flow patterns around T-shaped spur dikes located at a 90 
degree mild bend. Simulation of flow and scour patterns was conducted through 7 distinct modeling for 
a single and non-submerged spur dike and also with series spur dikes at distances of 2.5, 3.5, and 5 times 
the spur dike length from each other in non-submerged and submerged (25% submergence) modes using 
a numerical model. A comparison between the experimental and numerical results was carried out in non-
submerged and single mode. Accommodation of experimental and numerical data was indicative of the 
efficiency of SSIIM numerical model in scour and flow pattern simulation in bend channels. The results of 
this study demonstrated that the dimensions and location of vortices, as well as the degree of scour, would 
change by varying the distance between the spur dikes, and spur dikes’ submergence ratio; hence, in a 
submerged mode, increasing the distance between the spur dikes would increase the degree of scour and 
the maximum sedimentation, while increasing spur submergence would decrease the maximum scour and 
sedimentation, and the maximum secondary flow strength occurring at the upstream end of the first spur 
dike would decrease by 34.55%. In addition, a 25% submergence of spur dikes would lead the maximum 
scour to occur at the distance from the third spur dike to the bend exit. 

Keywords: SSIIM Model, T-shaped Spur Dike, Series Spur Dikes, Scour, Submergence
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