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Abstract 

Groynes are effective and economical structures for river bank protection along bends. The 

flow analysis around the constructed groynes along the outer bank is complicated. This is mainly 

due to the effects of groynes on the flow pattern and secondary currents and also interaction effects 

between the groynes. In the present paper, the effects of series of  groynes  along a 90-degree mild 

bend on the flow variables such as mean flow distribution, secondary currents and shear stresses 

have been investigated. The experiments were carried out in a bend flume with 0.7 m width and 0.8 

m height. The R/B ratio for the channel bend was 4 and depth of flow was 0.14 m. The non-

submerged Groynes were used in 3 lengths: 15%, 20% and 25% of the channel width. Also the 

groyne spacing was 3 times greater than its length. The analysis of data showed that the presence of 

groynes caused uniformity in the velocity distribution at upstream and the high velocity zone 

moved toward the center of the channel and inner wall. Groynes also reduced strength of the 

secondary currents. Due to existance of groynes relative shear stress was increased and by 

increasing of groynes lengths it was increased but lengths of groynes didn’t have significant effect 

on the location of relative maximum shear stresses and it happend at sections of 70 to 80 degrees of 

bend in all conditions.  

 

Keywords: Flow pattern, Groyne, Secondary currents, Shear stress, 90-Degree bend 
  

  مقدمه
گذاري در  ترين اثرات فرسايش و رسوبماز مه

كه اين  استها  شناسي آن ريختها تغيير  رودخانه
تغييرات هم شامل تغييرات در هندسه بستر مثل تغييرات 
در شيب بدنه و شيب كف و هم تغييرات در پالن 

هاي متعدد در  و يا قوسها  رودخانه و ايجاد پيچ و خم
 تاكنون، 1950از سال  .رودخانه در اثر گذر زمان است

ها مطالعات زيادي به  در زمينه  الگوي جريان در قوس
صورت آزمايشگاهي و يا عددي انجام شده است كه 

 ساماندهي مختلف هاي و تكنيك ها روشمنجر به توسعه 

ه توان به مطالع كه از آن جمله ميرودخانه گرديده 
 مشاهده وي. اشاره كرد) 1950(شكري آزمايشگاهي 

 وقوع محل ماليم انحناي با قوس يك براي كه نمود

 با داخلي و جداره سمت قوس اول نيمه دربيشينه  سرعت
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 حركت  خارجي جداره طرف به قوس انتهاي سمت به 

الگوي جريان ) 2001(بالنكارت و گراف . شود مي متمايل
از مدل فيزيكي مورد مطالعه  در يك قوس را با استفاده

آزمايشات صورت گرفته، سرعت  اساس بر. قرار دادند
دست در نيمه انتهايي بيشتر از سرعت در قسمت  پايين

در  بيشينههاي  مستقيم بوده است و مركز سرعت
اي در زير  هاي گردابه نزديكي ناحيه جداشدگي بين سلول

از ) 2008( روالدزابد و  .سطح آب مشاهده گرديد
تعيين الگوي جريان در  براي سرعت، سه بعدي هاي داده

احداث شده در قوس آبراهه استفاده   1هاي بندوياطراف 
بعدي جهت  اين محققين مدل رياضي سه. كردند
 سريز مستغرقسازي الگوي جريان در اطراف  شبيه

هاي واقعي جهت كاليبره كردن مدل  توسعه داده و از داده
) 2010(ي و همكاران ابهر يناج .خود استفاده كردند

با بستر صلب را   درجه 90الگوي جريان در يك قوس 
 تأثير  نحوهو خصوصيات جريان از جمله  نموده بررسي

جريان ثانويه بر توزيع سرعت، مسير حداكثر سرعت و 
تحقيقات واشني   هيپا بر .قراردادندرا مورد مطالعه  غيره

در يك قوس بيش از  R/Bوقتي  ،1975 در سال و گريد
باشد، توزيع تنش برشي در مقطع ورودي قوس  5/3

تقريبا يكنواخت بوده و منطقه بيشينه تنش در قسمت 
افتد  و ديواره خارجي آن اتفاق مي خروجي قوس

  ).1388قدسيان (
 ساماندهي مختلف هاي تكنيك و ها روش امروزه

 احداث ها روش اين از يكي . است افتهي توسعه رودخانه

 از اي، رودخانه هاي آبشكن .است يا رودخانه هاي آبشكن

 آيند كه مي شمار به رودخانه ساماندهي مهم هاي سازه

در يك  متوالي، سري يك صورت به يا منفرد صورت به
گيري و  .گردند و يا دو سمت رودخانه احداث مي

 الگوي عددي و آزمايشگاهي بررسي به) 2004( همكاران

 به قوس و شبيه 3فلومي با  در آشفتگي و جريان
 موقعيت تغيير به ايشان. مئاندري پرداختند هاي رودخانه

 تأثير و پرداخته هاي غيرمستغرق مورد استفاده شكن آب

 بررسي مورد اطراف آبشكن جريان ميدان را روي آن

 وهاي صورت گرفته  نتايج حاصل از آزمايش .دادند قرار

                                                            
1Bendways 

از كارآمدي حاكي ها با مدل گسترش يافته  ي آن مقايسه
نشان دادن توزيع سرعت و شدت تالطم مدل فوق در 
با ) 2009(قدسيان و واقفي  .بودي برشي  جريان در اليه

طول بال آبشكن و عدد فرود  جان وتغيير دادن طول 
جريان به بررسي ميدان جريان و آبشستگي اطراف 

درجه ماليم  90شكل در يك قوس  Tهاي  آبشكن
دهي آبشكن در  پرداختند و نتيجه گرفتند كه با قرار

هاي مختلف يك گردابه در باالدست و يك گردابه  موقعيت
افزايش  شود همچنين دست آبشكن ظاهر مي ندر پايي

جدايي   ها سبب افزايش طول ناحيه طول بال آبشكن
. گردد شده ميهاي ايجاد  جريان و افزايش اندازه گردابه

را  هاي سه بعدي سرعت داده) 2009(ان دوان و همكار
يك آبشكن مستطيلي  وجوددر يك كانال مستقيم با 

بدست آورده و در دو ميدان جريان كف صاف و كف با 
چاله آبشستگي، الگوي جريان را مورد بررسي قرار 

طولي و   مؤلفهافزايش   دهنده ها نشان نتحقيقات آ. دادند
عمودي سرعت بعد از تشكيل  مؤلفهكاهش عرضي و 

چاله آبشستگي است، همچنين تنش برشي بستر در 
مرتبه بزرگتر از تنش برشي  8تا  6اطراف آبشكن 

) 1387(قدسيان و همكاران . باالدست گزارش شده است
آبشكن در  به بررسي الگوي جريان دو بعدي اطراف تك

آبشكن  هاي مختلف در قوس و با تغيير در طول موقعيت
و عدد فرود جريان پرداختند، از نتايج اين تحقيق افزايش 

به تنش برشي باالدست در  بيشينهنسبت تنش برشي 
درجه  20الي  10محل آبشكن و به حداكثر رسيدن آن در 

دست آبشكن است همچنين نتايج اين تحقيق نشان  پايين
قرار آبشكن در قوس، گسترش داد كه در حالت است

هاي باالتر  كف به سمت اليه يها هيال از، دهاي زيا سرعت
  .يابد افزايش مي
شود تاكنون مطالعات  گونه كه مشاهده مي همان

هاي منفرد و همچنين آبشكن روي  زيادي روي آبشكن
خطوط مستقيم جريان صورت گرفته اما مطالعات مربوط 

ها  ها و همچنين الگوي جريان اطراف آن به سري آبشكن
هدف از در محل قوس محدود بوده، به همين دليل 

مطالعه حاضر بررسي آزمايشگاهي الگوي جريان و تنش 
هاي   ها با طول برشي در قوس به همراه سري آبشكن

  .باشد متفاوت در كل طول قوس مي
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  ها شرو و مواد

اين تحقيق الگوي  درگونه كه اشاره گرديد،  همان
مختلف  هاي لتحا وجوددرجه با  90جريان در قوس 

 .ستا بررسي شده ها آن وجودها و بدون  سري آبشكن
 يك مدل فيزيكي در يرو بربراي اين منظور آزمايشات 

 اهواز انجام چمران شهيد دانشگاههيدروليك  آزمايشگاه

هاي مورد نظر از يك  به منظور انجام آزمايش .گرديد
درجه با نسبت شعاع  90فلوم آزمايشگاهي با قوس 
و مقطع عرضي  4فلوم  انحناي مركزي به عرض

جنس پلكسي  از كانال جداره .مستطيلي استفاده شد
 7/0عرض فلوم  .باشد گالس و جنس كف گالوانيزه مي

طول راستاي متر و  15/3شعاع خارجي قوس  ،متر
 3و  5دست به ترتيب  مستقيم كانال در باالدست و پايين

است  4كه برابر   R/B با توجه به نسبت. باشد ميمتر 
براي  .شود هاي ماليم محسوب مي قوس جزء قوس

هايي از  ها از آبشكن بررسي الگوي جريان اطراف آبشكن
متر و  سانتي 1هاي پلكسي گالس به ضخامت  جنس ورق

متر كه به ترتيب  سانتي 5/17و  14،  5/10 يها طول
عرض كانال هستند  درصد 25و  20، 15با  معادل

ها به شكل مستطيلي با زاويه  اين آبشكن. استفاده گرديد
با ارتفاعي ( قائم و نفوذناپذير و در شرايط غير مستغرق

پس از نصب . گرفته شدند نظر در )بيشتر از عمق آب
برابر طول  3ها در ديواره خارجي قوس با فاصله  آبشكن

ز طريق و در محدوده فرسايش پذير كه قبال ا ها آن
مربوطه مشخص گرديده،  مدت يطوالنآزمايشات 

 14ليتر بر ثانيه و عمق  30ها با دبي ثابت  آزمايش
است انجام  25/0متر كه معادل با عدد فرود  سانتي
كه با باز  بود گونهها به اين  انجام آزمايشروش . گرديد

تا سطح آب  شدهكردن شير ورودي آب وارد فلوم 
دريچه  كردن بازبا  سپسد درون فلوم افزايش ياب

دست سطح آب مورد نظر تنظيم گرديد، پس  كشويي پايين
از كنترل سطح آب بوسيله يك دستگاه عمق سنج 

ردنظر دريچه ثابت ديجيتال و اطمينان از حصول عمق مو
سنج  دستگاه دبيهمزمان به وسيله يك . دش داشته مي نگه

اين مطالعه در . ديگرد عبوري كنترل ميدبي  اولتراسونيك
 همتر بود سانتي 14ها عمق جريان برابر  در تمام آزمايش

و تراز سطح آب و همچنين ميزان دبي ورودي به 
. گرديد تمام طول آزمايش كنترل ميصورت پيوسته در 

ها جهت  در ابتدا يك آزمايش بدون حضور آبشكن
برداشت الگوي جريان در قوس و انجام مقايسه صورت 

درجه نسبت  90ها با زاويه  آبشكن گرفت، سپس با نصب
ها  به جريان و عمود بر ديواره خارجي قوس آزمايش

ها در اطراف  سرعت. تكرار گرديد بصورت جداگانه
و مقاطع عرضي معين توسط دستگاه  ها آبشكن
 JEF ALECبعدي الكترومغناطيس  سه سنج سرعت

زمان نمونه برداري بسته به موقعيت . برداشت گرديد
 20نقاط متفاوت بوده و نمونه برداري با فركانس 

با ها در قوس  برداشت داده .مگاهرتز صورت گرفته است
هاي بدست آمده از  و داده قطبي انجام گرفت مختصات

طريق روابط مثلثاتي مربوطه به مختصات دكارتي تبديل 
لگوي جريان نياز به انتخاب مقاطعي براي يافتن ا .شدند

هاي  باشد كه بتواند شاخصه مختلف از طول كانال مي
بدين منظور . مختلف نشان دهد يها حالتجريان را در 

طولي ثابت و تعداد زيادي مقطع  24در طول كانال از 
مقاطع كه با توجه به هر آزمايش و محل قرارگيري 

هر  .تفاده شدمتفاوت بود اس ها ت آنموقعيها  آبشكن
متر از  سانتي 5/2هاي  با فاصله نقطه عرضي 15مقطع به 
تقسيم  متر از يكديگر سانتي 5ها در ابتدا و انتها و  ديواره
همچنين به منظور بررسي جامع تري از الگوي . گرديد

متر از كف  سانتي 11و  7 ،3عمق  3در  ها سرعتجريان، 
قوسي مورد نمايي از فلوم  1شكل . گيري شد اندازه

نمايانگر آرايش  2و شكل  ها استفاده براي انجام آزمايش
 عنوان بهعرض كانال  درصد 25هاي با طول  آبشكن
   .ستا ها اي از آرايش آبشكن نمونه

 
 .ها فلوم قوسي مورد استفاده براي آزمايش -1شكل 
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.كانالعرض%25هاي با طولآرايش آبشكن -2شكل 
 

 متوسط با استفاده ازبراي محاسبه سرعت 

استفاده شده است  1هاي سه بعدي سرعت از رابطه  داده
عمقي  طولي، عرضي و يها مؤلفه w و u ، vكه در آن
  .باشند مي سرعت

2 2 2
rV u v w   ]1 [ 

براي بررسي تغييرات جريان ثانويه در طول كانال از 
  .شد استفاده 2رابطه 

2

2

v dA
i

u dA
 


 ]2 [ 

 در هر مقطعثانويه جريان  قدرت  i ،2ه در رابط
 هاي موجود در آن مقطع است سطح مقطع سلول dA و
جريان  قدرتدر واقع در رابطه فوق . )1388قدسيان (

ثانويه كه از اندركنش مومنتوم طولي جريان با جريان 
به عنوان معياري براي رشد  رديگ يمثانويه عرضي شكل 

گرفته شده  نظر درو توسعه جريان ثانويه در طول كانال 
  .است 

 شدهجهت محاسبه تنش برشي از روابط زير استفاده 
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به ترتيب متوسط سرعت در  Vو  Uكه در آن 
به ترتيب تنش  τbyو  τbx، )متر بر ثانيه( yو  x هاي تجه

 ρو ) نيوتن بر متر مربع(y و x هاي برشي بستر در جهت
ضريب  cسيال و ضريب گرانش و  دانسيتهبه ترتيب  gو 

  .شزي است

  نتايج و بحث
 ها بر الگوي توزيع سرعت متوسط اثر آبشكن

بعدي سرعت و  هاي سه مؤلفهبعد از استخراج 
اي، الگوي توزيع  متوسط نقطههاي  محاسبه سرعت
هاي عمقي مختلف ترسيم گرديد كه  سرعت براي اليه

 3نتايج حاصله در سه صفحه نزديك به بستر با فاصله 
متر  سانتي 7ي  متر از بستر، صفحه مياني با فاصله سانتي

متر از  سانتي 11صله و صفحه نزديك به سطح آب با فا
  .بستر ارائه شده است

توزيع سرعت متوسط را در پالن  الگوي 3شكل 
همانگونه كه در شكل مشخص . دهد براي قوس نشان مي

است، در صفحه نزديك به بستر سرعت داراي توزيع 
در شروع قوس در . تقريبا يكنواختي در طول كانال است

ديواره داخلي سرعت افزايش يافته و ناحيه پرسرعت در 
مجاورت سرعت در  ناحيه كم مجاورت ديواره داخلي و

آيد اما با پيشروي در قوس  وجود مي ديواره خارجي به
هاي داخلي و خارجي به يكديگر  ها در ديواره سرعت
نواحي  و در ابتداي قوس در عمق دوم .شود يمنزديك 

در مجاورت ديواره داخلي هستند ولي با  پرسرعت
 35نزديك شدن به انتهاي قوس و بعد از زاويه حدود 

 بهشوند،  خارجي متمايل مي  هديوار سمت بهدرجه 
  سرعت در قوس، در يك سوم  ميزان ي كه بيشينه يا گونه
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  )ج(  )ب(  )الف(

 .متر از بستر سانتي 11) ج(و  7) ب(، 3) الف(در سه صفحه با فاصله  الگوي توزيع سرعت متوسط در قوس -3شكل 

 

رت ديواره خارجي آن مشاهده انتهايي و در مجاو
هاي حداكثر  در يك سوم ابتدائي قوس سرعت. دشو مي

از ديواره خارجي قوس فاصله داشته و اين قسمت از 
نكته مهم در اين شكل . قوس نياز به محافظت ندارد

دست قوس در  تمركز نواحي با حداكثر سرعت در پايين
اين امر نشان . باشد خارجي قوس مي  مجاورت ديواره

پس از قوس ادامه تا  بايددهد كه محافظت از قوس  مي
كه يكي از نقايصي كه معموال در طراحي  يابد درحالي

ها در قوس وجود دارد، محافظت از قوس  آبشكن
در توزيع سرعت . استبيروني تنها در محدوده قوس 

مياني است با   نزديك به سطح آب همانند صفحه  صفحه
ها بيشتر بوده و  اين تفاوت كه مقادير عددي سرعت

) 1388(قدسيان . كنواختي كمتري داردتوزيع سرعت ي

يكنواختي توزيع سرعت در صفحه نزديك بستر و 
همچنين تشكيل نواحي پر سرعت در نزديكي ديواره 
داخلي در ابتداي قوس و در نزديكي ديواره خارجي در 

نتايج بدست  همچنين. انتهاي قوس را گزارش كرده است
را ) 1950(هاي فوق، نتايج تحقيق شكري  آمده از شكل

  . كند مي تأييددر مورد توزيع سرعت در قوس 
توزيع سرعت را در سه صفحه در حالت  4 شكل 

عرض كانال  درصد 15هايي به طول  بكارگيري آبشكن
دهد مطابق شكل سرعت در مجاورت قوس  نشان مي

ها  آبشكن دادن قرارخارجي به شدت كاهش يافته و 
  سبب پراكندگي و انتقال ناحيه پرسرعت از ديواره

  .شود كانال و ديواره داخلي مي  خارجي به سمت ميانه
  

      
  )ج( )ب(  )الف(

عرض كانال در سه صفحه  درصد 15هايي به طول  الگوي توزيع سرعت متوسط در قوس در حالت بكارگيري آبشكن -4شكل 
  .متر از بستر سانتي11)ج(و7)ب(،3)الف(با فاصله

شود در  مشخص مي 4و  3ي شكل  با مقايسه
كه در قوس بدون آبشكن سرعت در مجاورت  حالي

متر بر ثانيه رسيده  سانتي 45ديواره خارجي به بيش از 
در كليه نواحي در مجاورت  ها، آبشكنبود با قرار دادن 

متر بر  سانتي 10قوس خارجي نواحي با سرعت كمتر از 
تغييرات سرعت در مجاورت . ثانيه تشكيل شده است

ها به سرعت تغيير كرده و به فاصله كمي  دماغه آبشكن
اين . اند هاي باال قرار گرفته ها سرعت از دماغه آبشكن
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ها جهت  غه آبشكندهد كه محافظت دما امر نشان مي
   .آبشكن امري اجتناب ناپذير است  حفظ پايداري سازه

نزديك بستر، ميانه   توزيع سرعت در سه صفحه
و نزديك به سطح آب براي حالت قرارگيري آبشكن با 

نشان داده شده  5در شكل عرض كانال  درصد 20طول 
اند بردارهاي  ها توانسته در اين حالت هم آبشكن. است

حداكثر سرعت را از مجاورت ساحل بيروني قوس 
منحرف كرده و مانع از برخورد اين بردارها با جداره 

هاي حداكثر در  ناحيه با سرعت. اند بيروني قوس گرديده
يك سوم انتهايي قوس و در مجاورت ساحل داخلي 

دست قوس نيز از تمركز  قسمت پايين. اتفاق افتاده است
بيشينه سرعت در . رعت در امان مانده استبردارهاي س

اين حالت نسبت به حالت قبل افزايش يافته كه علت اين 
مسئله كاهش يافتن سطح مقطع عبور جريان با افزايش 

  .ستا ها طول آبشكن

     
  )ج(  )ب(  )الف(

عرض كانال در سه صفحه  درصد 20هايي به طول  بكارگيري آبشكنالگوي توزيع سرعت متوسط در قوس در حالت  -5شكل 
 .متر از بستر سانتي 11) ج(و  7) ب(، 3) الف(با فاصله 

  
توزيع سرعت را در سه صفحه در حالت  6شكل 

عرض كانال  درصد 25هايي به طول  بكارگيري آبشكن
با توجه به اين شكل اين حالت بكارگيري . دهد نشان مي
ها نيز توانسته ناحيه پرسرعت را تا حدودي از  آبشكن

ديواره خارجي قوس دور كند اما تفاوت اين حالت با 
ست، در ا ها قبل در توزيع سرعت بين آبشكن هاي تحال

ها  دو حالت طولي قبل در ديواره خارجي بين آبشكن
با سرعت كم بطور كامل حاكم شده اما در اين   ناحيه

ت اي با سرع ها ناحيه حالت در فضايي از بين آبشكن
تواند ناپايداري  ميبيشتر بوجود آمده كه اين مسئله 

با توجه به ثابت . باشد را بدنبال داشته ها سازه آبشكن
ها در اين تحقيق، استفاده از آبشكن  آبشكن  بودن فاصله

  عرض كانال باعث ايجاد فاصله درصد 25با طول 
بنابراين از آنجا كه به  ،ها شده است زيادي بين آبشكن

هاي با درصد  رسد در طراحي براي آبشكن نظر مي
هاي كمتري در نظر گرفت،  انسداد باال بايد فاصله

انسداد و با اين فاصله  درصد 25ها با  كارگذاري آبشكن
در  .رسد نميجهت محافظت حالت مناسبي به نظر 

هاي حفاظتي مانند  صورت استفاده به كاربردن روش
در جداره رپ هم در دماغه و هم   استفاده از ريپ

به دليل افزايش طول  .نمايد ها ضروري مي آبشكن
ها و كاهش بيشتر سطح مقطع عبور جريان،  آبشكن
هاي قبل  در اين حالت هم نسبت به حالت ها سرعت

 .اند افزايش يافته
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  )ج(  )ب(  )الف(

عرض كانال در سه صفحه  درصد 25هايي به طول  الگوي توزيع سرعت متوسط در قوس در حالت بكارگيري آبشكن -6شكل 
 .متر از بستر سانتي 11) ج(و  7) ب(، 3) الف(با فاصله 

  
  ها بر موقعيت سرعت بيشينه آبشكناثر 

ها بر موقعيت سرعت  آبشكن تأثيربراي بررسي 
بعدي سرعت و  هاي سه مؤلفهبيشينه بعد از استخراج 

سرعت متوسط   سرعت متوسط موقعيت بيشينه  محاسبه
متر،  سانتي 3در سه صفحه نزديك به بستر با فاصله 

به  متر و صفحه نزديك سانتي 7  صفحه مياني با فاصله
 7در شكل متر از بستر  سانتي 11سطح آب با فاصله 

در حالت بدون  الف-7شكل با توجه به . گرديد مشخص
آبشكن موقعيت سرعت بيشينه در هر سه صفحه نزديك 

در قسمت . بستر، ميانه و نزديك سطح آب مشابه است
كانال قرار   م باالدست سرعت بيشينه در ميانهمستقي

جريان به قوس و تا زاويه نزديك دارد اما بعد از ورود 
نزديك به ديواره داخلي  بيشينهدرجه سرعت  30به 

قوس است و بعد از اين ناحيه شروع به دور شدن از 
كانال و به سمت ديواره   ديواره داخلي و حركت در ميانه

كند و در انتهاي قوس و ابتداي قسمت  خارجي مي
يواره به د نهيشيبدست موقعيت سرعت  مستقيم پايين

ناجي ابهري و همكاران  .شود خارجي قوس متمايل مي
هم در مطالعاتي كه روي الگوي جريان در قوس ) 2010(

هاي  درجه انجام دادند نتيجه گرفتند كه سرعت 90
درجه نزديك به ديواره داخلي  30  بيشينه تا زاويه

خارجي قوس   هستند و بعد از آن به سمت ديواره
  .شوند متمايل مي

  

    
    )ب(  )الف(                
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                         )د(                                    )ج(           

) ج(،  درصد 15هايي به طول  در حالت بكارگيري آبشكن) ب(در قوس بدون آبشكن، ) الف(يت  سرعت بيشينه عموق -7شكل 
  .عرض كانالدرصد25)د(ودرصد20

 15هاي با طول  آبشكن ب - 7به شكل با توجه 
عرض كانال در موقعيت سرعت بيشينه در  درصد

نداشته و همانند قوس  يريتأثقسمت مستقيم باالدست 
كانال قرار دارد   عت بيشينه در ميانهبدون آبشكن سر

اما با ورود جريان به قوس موقعيت سرعت بيشينه به 
 40شود و تا زاويه  نزديكي ديواره داخلي منتقل مي

درجه  40  حيه قرار دارد اما بعد از زاويهدرجه در اين نا
ه بيشينه شروع به حركت بقوس محل اتفاق سرعت 

مسير هاي قوس و كانال كرده و تا انت  طرف ميانه
در اين . كانال قرار دارد  دست در ميانه مستقيم پايين

حالت موقعيت سرعت بيشينه در هر سه عمق تقريبا 
مشابه است بجز انتهاي كانال كه سرعت بيشينه در 

 بهعمق نزديك به بستر برخالف دو عمق ديگر دوباره 
  .شود ديواره داخلي منتقل مي طرف

هايي با  دادن آبشكن رج قرا -7توجه به شكل با 
عرض كانال موقعيت سرعت بيشينه را  درصد 20عرض 

دهد و تنها تفاوت با  نسبت به حالت قبل چندان تغيير نمي
حالت قبل در تغيير مكان سرعت بيشينه در عمق ميانه 
عالوه بر عمق نزديك به سطح آب به طرف قوس داخلي 

 مشخص است در اين د -7همانگونه كه از شكل . است
درجه  55ها سرعت بيشينه تا زاويه  حالت طولي آبشكن

اين زاويه به بعد سرعت كانال قرار دارد و از   در ميانه
عمق اول و دوم كامال به ديواره داخلي بيشينه در 

جدا  آندست از  چسبيده و تنها در قسمت مستقيم پايين
كند ولي در عمق  كانال حركت مي  شده و به سمت ميانه

درجه به بعد هم موقعيت سرعت  55  يهسوم از زاو
اي كه توسط  در مطالعه. يشينه در ميانه كانال قرار داردب

صورت گرفته است هم، ) 1387(قدسيان و همكاران 
قرار دادن آبشكن در قوس خارجي سبب دور شدن 

  .شود سرعت بيشينه از ديواره خارجي قوس مي
 

 آبشكن بر روند رشد و استهالك جريان تأثيربررسي 

  ثانويه در طول كانال
مقدار نسبي قدرت جريان ثانويه در طول قوس 

ها به  براي شرايط بدون آبشكن و همراه با آبشكن
در . داده شده است نشان 9و  8هاي  شكلترتيب در 

 قدرتعمودي نسبت به مقدار بيشينه  محور 8شكل 
چنانكه . در طول كانال بي بعد شده است ثانويهجريان 

در حالت قوس بدون  گردد يمدر اين شكل مشاهده 
آبشكن با ورود جريان به قوس جريان ثانويه شروع به 

قدرت جريان  درجه 35كند و در مقطع  گيري مي شكل
 مقطعاين و بعد از  رسيدهبه حداكثر مقدار خود  ثانويه

  .يابد درجه دوباره افزايش مي 70  كاهش يافته و از زاويه
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تغييرات قدرت جريان ثانويه در طول قوس كانال -8شكل 
 .هاآبشكنوجودبدون 

 35زاويه علت افزايش قدرت جريان ثانويه تا 
، افزايش خيزابي است كه در اثر نيروي گريز از درجه

مركز به وجود آمده و باعث بهم زدن تعادل ديناميكي 
شود كه براي جبران اين عدم تعادل يك  در قوس مي

كه  گردد يمگراديان فشار عرضي بر سطح آب اعمال 
اين گراديان فشار عرضي نيرويي در خالف جهت 

و از اندركنش اين  كند يمنيروي گريز از مركز وارد 
 وجود بهنيرو و نيروي گريز از مركز جريان ثانويه 

تعادل  علت بهه درجه به بعد ب 35از مقطع . ديآ يم
يروي گريز از نرسيدن نيروي گراديان عرضي فشار با 

 70يابد اما از مقطع  ميمركز قدرت جريان ثانويه كاهش 
 خاطر بهدرجه تا انتهاي قوس قدرت جريان ثانويه 

خارجي دوباره افزايش   برخورد جريان با ديواره
هم مقدار ) 2010(ناجي ابهري و همكاران . يابد مي

ن ثانويه در طول قوس را در زاويه بيشينه قدرت جريا
درجه گزارش كردند همچنين واقفي و قدسيان  30

، علت افزايش 8مشابه شكل  نتايجي  با ارائه) 1389(
قدرت جريان ثانويه را در ابتداي قوس برخورد خطوط 

خارجي قوس   جريان مسير مستقيم باالدست با ديواره
  .اند بيان كرده

 با قوسطول تغييرات قدرت جريان ثانويه در  -9شكل 
  .عرض كانال% 25و % 20، %15   با طول ها آبشكن وجود

در هر  گردد ه ميظمالح 9 شكلكه از  گونههمان
با ورود جريان به قوس ها  سه حالت طولي آبشكن

همانند حالت بدون آبشكن قدرت جريان ثانويه شروع به 
كند و قبل از اولين آبشكن به مقدار  افزايش يافتن مي

اما با رسيدن به اولين آبشكن از  رسد يمبيشينه خود 
درجه قرار دارد  28كه در زاويه حدود  ها آبشكنسري 

به شدت كاهش يافته و با مقدار تقريبا ثابت تا مقدار آن 
اين كاهش قدرت جريان به . ابدي يمادامه  انتهاي قوس

افزايش سرعت يان و شدن سرعت عرضي جر كمعلت 
طولي در اثر كوچكتر شدن مجراي عبور جريان با 

ست كه باعث كاهش صورت ا ها اضافه شدن آبشكن
كاهش  و افزايش مخرج آن و در نتيجه 2كسر رابطه 

شود، همچنين با همين استدالل  قدرت جريان ثانويه مي
ها باعث   افزايش طول آبشكن 9و با توجه به شكل 
علت . است دهيگردجريان ثانويه  كاهش بيشتر قدرت

قدرت جريان ثانويه بعد از  زانيم دركه  كمي ينوسانات
ها نسبت  كاهش آن رخ داده موقعيت قرارگيري آبشكن

علت اينكه مقدار جريان مثال  عنوان بهبه مقاطع است 
نسبت  درصد 25حالت طولي درجه  60ثانويه در مقطع 

  فاصلهبه مقاطع قبل و بعد از خود مقداري بيشتر است، 
بيشتر اين مقطع از آبشكن قبل و بعد از خود نسبت به 

كه اين مقطع  تقريبا وسط دو   مقاطع ديگر است بطوري
  .آبشكن قرار گرفته است

جريان ثانويه در قدرت اگر مقدار بطور خالصه 
د اين نكته شو مقايسه 9و  8 يها شكلمقاطع مختلف در 

كه در تمامي مقاطع مقدار قدرت جريان  شود يمآشكار 
به شكل معني داري كمتر از  ها آبشكنبا وجود ثانويه 

حالت قوس بدون آبشكن است كه اين خود كارايي سازه 
 تأييدمخرب ثانويه  هاي آبشكن را در مقابله با جريان

  .كند يم
  تنش برشي  ها بر بيشينه اثر آبشكن

تحقيقات انجام شده جريان ثانويه در بر اساس 
ها سبب ايجاد نيروي برشي بزرگي در قوس  قوس

اين جريان تحليل تنش . شود نسبت به مسير مستقيم مي
برشي بستر در قوس را نسبت به مسير مستقيم 

 ).1387پورنصيري و همكاران ( تر كرده است پيچيده
 هاي تنش ،هاي برشي بستر جهت تجزيه و تحليل تنش
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و نسبت به  بيشينه در هر مقطع محاسبه شده شيبر
كه از رابطه  باالدست تنش برشي متوسط مقطع مستقيم

RS   محاسبه گرديده بي بعد شده است و نمودار
در طول فلوم ترسيم شده  نهيشيبتغييرات تنش برشي 

دهنده نسبت بيشينه تنش برشي در  نشان 10شكل . است
به تنش برشي قسمت مستقيم قوس در هر مقطع نسبت 

شود در  گونه كه مشاهده مي همان. مقاطع مختلف است
حالت قوس بدون آبشكن نسبت بيشينه تنش برشي به 
تنش در قسمت مستقيم قوس در طول قوس تقريبا ثابت 

برابر تنش در قسمت  2است و مقداري در حدود 
يشتر ب تأثيرباشد كه علت اين مساله  مستقيم را دارا مي

ثانويه در قوس نسبت به مسير مستقيم و  هاي جريان
نيروي برشي بزرگي است كه در اثر وجود اين 

 .)1984اسميت و مكلين ( آيد مي وجود به ها جريان
اي روي مدل قوس  با انجام مطالعه) 2002(ريچاردسون 

وس نسبت به اي براي نسبت تنش در ق اي رابطه رودخانه
متغيرهاي شعاع مركزي قوس و عرض مسير مستقيم با 

كانال ارائه نمود كه با قرار دادن مشخصات كانال 
قوسي مورد استفاده در تحقيق حاضر اين نسبت برابر 

هاي تحقيق  آيد كه نشانگر همخواني يافته بدست مي 2
  .است) 2002(حاضر با مطالعه ريچاردسون 

   

  
 . ها آبشكن وجودتغييرات بيشينه تنش برشي بي بعد شده در طول قوس كانال با و بدون  - 10شكل 

  
ها در ديواره خارجي قوس  با قرار دادن آبشكن

درجه نسبت  20ها يعني تا زاويه  در باالدست آبشكن
تنش برشي بيشينه به تنش برشي قسمت مستقيم مقدار 

ها تغييري  يابد، اما تغييرات طول آبشكن كمي افزايش مي
كند با نزديك شدن به  را در مقدار آن ايجاد نمي

درجه تنش برشي بيشينه  20حدود   ها در زاويه آبشكن
كه  درجه به بعد 28يابد و از زاويه  روند صعودي مي

افزايش تنش برشي بستر اولين آبشكن است  نصب محل
حالت طولي  3در هر . گيرد با بيشترين شيب صورت مي

درجه  28ها، از ابتداي قوس تا زاويه حدود  آبشكن
فقط در  هاي برش حداكثر با هم برابر است، ميزان تنش

يزان تنش برشي ، مدرصد 15با طول  يها حالت آبشكن
 درجه نسبت به دو حالت 28تا  20  بيشينه بين زاويه

نتايج نشان . است طولي ديگر مقداري كاهش يافته
ها در كل طول قوس  دهد كه تغييرات طول آبشكن مي

شود كه علت اين مسئله به  سبب افزايش تنش برشي مي
كاهش سطح مقطع عبور جريان در اثر افزايش طول 

دنبال آن ه ها و در نتيجه افزايش سرعت و ب آبشكن
  مثال با مقايسه عنوانه ب .گردد افزايش تنش برشي برمي

حالت طولي مشاهده  3نمودارها براي هر  بيشينهمقادير 
ها سبب افزايش ميزان  كه افزايش طول آبشكن شود مي

كه در حالت آبشكن با  بيشينه تنش برشي شده، بطوري
عرض كانال مقدار بيشينه تنش برشي  درصد 20طول 

عرض  درصد 15درصد نسبت به آبشكن با طول  25
 25افزايش يافته و در حالت آبشكن با طول  كانال
درصد نسبت  20عرض كانال مقدار تنش برشي،  درصد

عرض كانال افزايش  درصد 20به حالت آبشكن با طول 
شود كه  با مقايسه نمودارها معلوم مي .پيدا كرده است

چنداني بر محل وقوع تنش  تأثيرها  افزايش طول آبشكن
ينه تنش برشي در هر گذارد و بيش برشي بيشينه نمي
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قوس اتفاق   درجه 80تا  70لت طولي بين زاويهسه حا
انتهاي قوس و تضعيف اثرات با رسيدن به . افتد مي

مودارهاي هر سه حالت تنش برشي ثانويه ن هاي جريان
، 10بدست آمده از شكل نتايج . كنند نزول ميشروع به 

را كه تنش برشي ) 2009(دوان و همكاران   مطالعه نتايج
مرتبه بزرگتر  8آبشكن در قوس تا  وجودبيشينه را با 
  .نمايد مي تأييداند را  گزارش كرده

 
  ها بر الگوي توزيع تنش برشي در كانال اثر آبشكن
 نيتر شيب داراي يها محدودهبه اينكه  توجه با

 مناطق پذيرترين ها آسيب برشي در قوس رودخانه تنش

 كم برشي تنش با نواحي و بستر مقابل فرسايش در

 با باشند مي گذاري رسوب براي ترين مناطق مناسب
 محتمل نواحي توان مي برشي تنش توزيع بررسي

توزيع تنش برشي  11شكل . نمود بيني پيش را آبشستگي
با . دهد بستر را براي قوس بدون آبشكن نمايش مي

توجه به شكل در حالت كلي در نيمه اول قوس توزيع 
تر از نيمه دوم قوس است و يك  تنش برشي يكنواخت

در ديواره خارجي و  4/1ناحيه با تنش برشي نسبي 
داخلي   در ديواره 7/1اي با تنش برشي نسبي  ناحيه

پتانسيل بيشتر آبشستگي   دهنده گيرد كه نشان شكل مي
  .ابتدايي قوس است  در ديواره داخلي در نيمه

  .الگوي توزيع تنش برشي بستر  - 11شكل 
در نيمه دوم قوس و با حركت به سمت انتهاي 
قوس ناحيه پرتنش در عرض قوس گسترش يافته و در 

كه  بطوريكند  انتها به سمت ديواره خارجي پيشروي مي
در ديواره  2اي با تنش برشي نسبي  در خروجي ناحيه

  در ديواره 6/1اي با تنش برشي نسبي  خارجي و ناحيه
پتانسيل باالي   دهنده شود كه نشان داخلي تشكيل مي

خارجي و   ها در ديواره آبشستگي و تخريب ديواره
اين موضوع  دست است همچنين قسمت مستقيم پايين

) 1388قدسيان ( تحقيقات واشني و گريد تأييدعالوه بر 
اجراي راهكارهاي حفاظتي مانند استفاده از  ضرورت

آبشكن را در ديواره خارجي و همچنين ادامه آن تا 
  .دهد دست نشان مي قسمت مستقيم پايين

توزيع تنش برشي بستر   دهنده نشان 12شكل 
. ستا ها براي سه حالت طولي قرارگيري آبشكن

ها باعث يكنواختي توزيع  ادن آبشكنبطوركلي قرارد
ها يعني  تنش برشي در باالدست محل قرارگيري آبشكن

قسمت مستقيم باالدست و ابتداي قوس تا زاويه حدود 
 ها تا است اما افزايش طول آبشكن  درجه شده 30

حدودي سبب كاهش ميزان تنش برشي در باالدست 
ر توزيع تنش برشي بست  دهنده نشان 12شكل  شود مي

. ستا ها براي سه حالت طولي قرارگيري آبشكن
ها باعث يكنواختي توزيع  بطوركلي قراردادن آبشكن

ها يعني  تنش برشي در باالدست محل قرارگيري آبشكن
قسمت مستقيم باالدست و ابتداي قوس تا زاويه حدود 

ها  است اما افزايش طول آبشكن  درجه شده 30
در باالدست تاحدودي سبب كاهش ميزان تنش برشي 

 درصد 15آبشكن با طول  حالت دركه  شود بطوري مي
در بيشتر مناطق باالدست، در  2/2تنش برشي نسبي 

عرض كانال تنش  درصد 20با طول  الت آبشكنح
عرض  درصد 25و در آبشكن با طول  2برشي نسبي 

تشكيل شده است كه  5/1تا  1كانال تنش برشي نسبي 
گذاري در باالدست با  سوبافزايش پتانسيل ر  نهاين نشا

 12با توجه به شكل  .ستا ها افزايش طول آبشكن
درصد عرض كانال باعث  25ها تا  افزايش طول آبشكن

با تنش برشي زياد در  اي نواحي گسترده تشكيل يافتن
كه اين مساله پايين آمدن كارايي  شود خارجي مي قوس

برشي در  هاي با طول زياد را در كنترل تنش آبشكن
 .دهد مي قوس خارجي نشان
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  )ج(  )ب(  )الف(
 .عرض كانال% 25) ج(و % 20) ب(، % 15) الف(هايي به طول  بكارگيري آبشكن باتوزيع تنش برشي بستر  - 12شكل 

  
ها در قوس، انتقال  مهمترين اثر قراردادن آبشكن

شود از  ها مي پرتنش كه سبب تخريب ديواره  ناحيه
كانال و ديواره داخلي   ديواره خارجي قوس به ميانه

ها و  است كه علت اين مسئله برخورد جريان با آبشكن
ي داخلي و ايجاد آشفتگي  انحراف آن به سمت ديواره

ي داخلي است كه سبب افزايش تنش  در محل ديواره
ا تنش برشي كم در بين شود اما نواحي ب برشي مي

هاي مستعد  ها محل ها وجود دارد كه اين موقعيت آبشكن
  .گذاري است براي رسوب

  گيري كلي نتيجه
گونه كه پيش از اين نيز ذكر شد هدف از  همان

ها در قوس  حضور آبشكن تأثيرمطالعه حاضر بررسي 
هاي حاصل از  بدين منظور داده. استبر الگوي جريان 

برداشت سه بعدي سرعت مورد تجزيه و تحليل قرار 
نتايج كلي اين تحقيق آزمايشگاهي را به اين . گرفت

ها  به كار بردن آبشكنكه  توان بيان داشت صورت مي
ها  در هر سه حالت طولي توزيع سرعت باالدست آبشكن

همچنين در هر سه حالت  است كردهرا يكنواخت 
تقال ناحيه پرسرعت به سمت ها سبب ان قراردادن آبشكن

تمامي  اما در گرديده،كانال و ديواره داخلي   ميانه
 باعث افزايش سرعت ها قرار دادن آبشكن ها لتحا

در كانال نسبت به حالت قوس بدون آبشكن  جريان
كه بيشينه سرعت كه در قوس بدون  ، بطوريشود مي

بر ثانيه بوده و در زاويه متر  سانتي 49ها  آبشكن وجود
ها به  آبشكنبا وجود درجه قوس رخ داده بود  70
درجه  76متر بر ثانيه رسيده كه در زاويه  سانتي 42/80

ها نيز خود  افزايش طول آبشكن .قوس رخ داده است
  .است دادهرا افزايش  ها در كانال حداكثر سرعت

ها در ديواره خارجي  قرار دادن سري آبشكن
كه در نواحي انتهايي  شود سرعت بيشينه ميقوس سبب 

، در تمامي متمايل گرديدهخارجي   قوس به سمت ديواره
داخلي قوس   طول كانال در ميانه و نزديك به ديواره

  .قرار گيرد
ها در قوس سبب كاهش  سري آبشكن وجود 

ها تا  چشمگير قدرت جريان ثانويه از محل نصب آبشكن
، گرديدهون حفاظت انتهاي قوس نسبت به حالت بد

سبب كاهش نيز خود ها  همچنين افزايش طول آبشكن
   .است دهيگردبيشتر قدرت جريان ثانويه در طول قوس 

تنش برشي (مقدار تنش برشي بدون بعد 
در طول قوس ) موضعي نسبت به تنش برشي باالدست

ها  بشكنقرارگيري سري آ .استمتغير  1/2تا  7/1بين 
درجه و نزديك به محل  20  در قوس تا قبل از زاويه

چنداني بر ميزان تنش برشي  تأثيرها  نصب آبشكن
ندارد اما بعد از اين موقعيت تنش برشي نسبت به حالت 

افزايش . افزايش يافته استها  آّبشكن وجودقوس بدون 
باعث افزايش ميزان تنش برشي خود ها  طول آبشكن

با گشته و بيشترين ميزان تنش برشي بي بعد بيشينه 
درصد عرض كانال و به  25هاي با طول  آبشكن وجود

وجود . برشي باالدست استبرابر تنش  86/5ميزان 
بر موقعيت مكاني رخداد تنش برشي بيشينه  ها آبشكن
تنش  ها تلي حا كه در كليه چنداني ندارد بطوري تأثير

 .درجه قوس رخ داده است 80تا  70برشي بين زاويه 
قوس باعث يكنواختي توزيع ها در  سري آبشكن وجود
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ها در قسمت مستقيم باالدست و ابتداي قوس  تنش
خارجي قوس به   پرتنش را از ديوارهگرديده و ناحيه 

  .است كرده متمايلو ديواره داخلي قوس   سمت ميانه
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