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(دریافت مقاله 97/05/28 :؛ پذیرش مقاله)98/01/21 :

چکیده -درک برهمکنش اشککا بسکتر و ویژگیهای جریان در مجاری باز ،کمکهای شکایانی در اجرای بهتر پروهههای زیسکتمحیطی و
مهنکدسکککی رود کانکه از حییکو اایکا و سکککامکانکدهی رود کانکههکا ،کنتر آلددگی آب و رراای ککانکا پکایکدار داهکد کرد در این تحقیق ،روش
میانگینگیری دوگانه برای برآورد سککرعت جریان و سککرعت برشککی تحت جریان غیریکندا ت کندشککدنده در دو بازه از رود انههای بسککتر
درشکت دانه هراز (مازندران) و رسکتمآباد (چهار محا بختیاری) اسکتااده شکده اسکت ،برای اندازهگیری سکرعت جریان در هر نقطه از نیمر
سککرعت از دسککتگاه  ADVبا فرکانس  200هرتز و مدت زمان  120ثانیه اسککتااده شککده اسککت .رود انه های هراز و رسککتم آباد ازلحاظ
هیدرولیکی دارای بسکتر شکن و حلدهسکن

با شکناوری نسکیی(نسکیت عمق جریان به حطر میانه ترات رسکدب) به ترتی 10/4و  4/4هسکتند با

تدجه به اسکتااده کم از روش میانگینگیری دوگانه در رود انهها ی ایران ،اعتیار این روش با اسکتااده از حاندن لگاریتمی و روش مشکختکات
الیهمرزی در محاسکیه سکرعت برشکی در امتداد بخش گددی شککو بسکتر برر کس ی شکد نتای نشکان داد که جریان الیه مرزی به دو بخش
لگکاریتمی (نکاایکه دا لی) و بخش کارجی تاکیککپکذیر اسکککت در نکاایکه دا لی جریکان ( ،)0.02< z/h <0.3نیمر میکانگینگیری دوگکانکه
سکرعت از حاندن لگاریتمی پیروی کرده و در ناایه ارجی بدون الگدی اصکی از آن منحر میشکدد نتای این تحقیق میتداند به برآورد
مناس تر پارامترهای هیدرولیکی و در پی آن به کاهش هزینههای احتتادی ررحهای هیدرولیکی بهویژه در رود انهها کمک کند

کلید واژگان :روش میانگینگیری دوگانه ،حاندن لگاریتمی ،روش مشختات الیهمرزی ،جریان کندشدنده ،رود انههای شنی و حلدهسنگی

نتکای آنهکا بکه شکککرایط رود کانکههکا بکه سکککهدلکت انجکا پکذیر
نیسکککت بع وه تحقیقکات میکدانی ازاینجهکت اهمیکت دارنکد
که بسیاری از شرایط جریان در رود انه حابلیت بازتدلید در
آزمایشککگاه را ندارند یکی از این شککرایط هندسککه نامن م
بسکتر رود انه و تندع در اندازه ترات رسکدب بسکتر اسکت
(شککو  )1دراین شککو نیمر ردلی یک آبراهه با بسکتر
درشکت دانه (بازه رسکتم آباد) شکامو شککو بسکترهای گددی
و برآمدگی و ناایه جریان غیریکندا ت کندشککدنده نشککان

 -1مقدمه
درک بهتر ویژگیهکای جریکان در مجکاری رییعی کمکک
شایانی در اجرای بهتر پروهههای مهندسی رود انه از حییو
اایا و سکککاماندهی رود انهها ،کنتر آلددگی آب و برآورد
پکارامترهکای هیکدرولیکی داهکد کرد بیشکککتر تحقیقکات در
ادزه مهندسکی رود انه ،محدود به مطالعات آزمایشکگاهی
اسکت که در شکرایط تحت کنتر انجا میشکدند که تعمیم
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بسکتر باالدسکت 1تلماسکه به کار بردند که در امتداد آن عمق
جریکان ککاهش مییکافکت و جریکان غیریکندا کت بدد دلیکو
عکد تدسکککعکه روش میکانگین مککانی بکه نکاایکه شککک یک
پاییندسککت 2تلماسککه تدسککط آنها وحدع حابوتدجه جدایی
جریکان (بکا تدجکه بکه ارتاکاع شکککککو بسککک تر) بدد ککه بکه دلیکو
کم یکم روش مکیککانکگکیکنگکیکری
افکزایکش تکدربکدالنکس در آن ،تکعک
مکانی برای این بخش از شککو بسکتر مناسک نیدد آنها با
میانگینگیری مقادیر سککرعت در امتداد شکککو بسککتر برای
نقاری که فاصککله یکسککانی از کد رود انه داشککتند ،یک
نیمر معر برای آن بخش از شکککو بسککتر مدرد مطالعه
ارائه کردند ) Nikora et al. (2001با مطالعه جریان بر روی
زبری بسکککتر بیکان داشکککتنکد ککه شکککککو نیمر سکککرعکت
میکانگینگیری دوگکانکه در نکاایکه زیر الیکه زبر ککه مربد بکه
جریان در دا و محیط متخلخو شککن میشککدد بهصککدرت
طی ترییر میکنکد ) Franca et al. (2008بکا مطکالعکه دو
رود انه درشکککتدانه ،نشکککان دادند که باوجدد شکککناوری
نسکککیی(نسکککیت عمق جریان به حطر میانه رسکککدب h/d50
) )Bolhassani et al. (2015) ،Simons et al. (1992کم
(کمتر از  )6این دو رود انه ،ناایهای در جریان وجدد دارد
که تدزیع سککرعت در آن از حاندن لگاریتمی پیروی میکند
آنهکا جریکان را بکه سکککه نکاایکه ،نکاایکه زیر الیکه زبر ،نکاایکه
حکاندن لگکاریتمی و نکاایکه کارجی تقسککک یمبنکدی کردنکد و
نشکان دادن که حاندن لگاریتمی در ناایه گذر واحع بین زیر
الیه زبر و الیه جریان آشککاته برازش مناسککیی بر دادههای
اندازهگیری شکده دارد شککو  2نیمر بدون بعد سکرعت را
همراه بککا الیککه هککای دا لی و ککارجی و برازش حککاندن
لگاریتمی بر داده های سرعت در الیه دا لی نشان میدهد
) Fazlollahi et al. (2013از روش میانگینگیری دوگانه در

داده شکده اسکت در این بازه عمق متدسکط جریان برای سکه
بخش شکککککو بسکککتر برآمکدگی ،گددی و نکاایکه جریکان
غیریکندا کت کنکدشکککدنکده بکه ترتیک برابر بکا  12 ،9و 10
سکانتیمتر می باشکد همننین اندازه میانه مداد بسکتر برای
سکه بخش یادشکده به ترتی برابر با  39 ،21و  38میلیمتر
است

شکل  1نیمر ردلی یک آبراهه با بستر دانه درشت

بر این اسکککاس این سکککدا وجدد دارد ککه چگدنکه میتدان
باوجدد ناهمداری هایی که بهصکدرت شککو بسکتر نمدد دارد
و تندع ترات رسککدب ،پارامترهایی ن یر سککرعت متدسککط،
سکرعت برشکی ،تنش برشکی ،بکری زبری و اعدادی همندن
فرود و ریندلکدز را بکهصکککدرت معنیدار و یکا معر برای یکک
بازه از یک رود انه ارائه کرد؟ برای پاسکککه به این سکککدا
محققین روشی به نا میانگینگیری دوگانه (میانگینگیری
در زمکان و مککان) ارائکه کردنکد این روش ککه در ابتکدا برای
جریانهای الیهمرزی اتمسککاریک بر روی پدشککش گیاهی
سککطز زمین به کار رفته اسککت ،بعدها تدسککط مهندسککان
رود انه به ادبکه تحقیقات در کانا های باز گسکترشیافته
است (.)Day, 2014
نخسککتین بار Smith et al. (1977) ،از روش میانگینگیری
دوگانه برای نیمر های سککرعت اسککتااده کردند مطالعات
اسکمیت و مکلین در امتداد یک تلماسکه به شککو م لا با
کاربرد میانگین دوگانه انجا شکککده اسکککت که در آن عمق
جریان در امتداد م لا (شککو بسکتر تلماسکه)ترییر میکرده
اسککت آنها روش میانگینگیری مکانی را فقط در شکک ی

یک مطالعه آزمایشگاهی استااده کردند نتای

آنها نشان

داد که با استااده از این روش ،ع وه بر پیروی دادهها از
تدزیع لگاریتمی سرعت جریان در ناایه دا لی الیهمرزی،
بین میهای تتادفی که در اثر زبری کد در نیمر های
زمانی به وجدد میآیند ،تعدیو شده امکان برآورد بهتری از
پارامترهای هیدرولیکی جریان مانند سرعت و سرعتبرشی

2. Lee

1. Stoss
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) Gloyi et al. (2016با هد ارائه یک سککرعت برشککی در
امتداد شککو بسکتر تلماسکه 1مطالعات دد را در یک کانا
آزمایشککگاهی و بر روی تلماسککههای دوبعدی تاج تخت 2و
زاویههای گدناگدن پاییندسکککت و باالدسکککت انجکا دادند
هرچند تلماسکهها بندرت در بسکترهای شکنی یا حلدهسکنگی
مشککاهده میشککدند حطر متدسککط ترات رسککدب بکار رفته
تدسکط ) 1/3 Gloyi et al. (2016و  6میلیمتر بدده اسکت،
این محققین با اسککتااده از روش میانگینگیری Smith et
) al. (1977احدا به برآورد سککرعت برشککی در امتداد یک
شککو بسکتر م ل ی کردند نتای نشکان داد که مقدار سکرعت
برشکی محاسکیهشده تدسط نیمر های میانگینگیری دوگانه
ا ت زیادی با میانگین سککرعت برشکک ی در نقا مختلد
شکو بستر ندارد (کمتر از )%4
در بسکککتر هکای زبر و در اوکککدرپدشکککش گیکاهی تعرید
ک سکککیکک جریکان یکندا کت معنی دار نیسکککت زیرا تدزیع
تنش برشککک ی در جریکان یکندا کت بر اسکککاس رابطکه ( =τ
 )ρghSطی اسکت دراالیکه با وجدد عمق ثابت در رد
کانا که یکی از نشکانهای یکندا تی جریان اسکت ،تدزیع
برش ی کام غیر طی کاس ت و این ع مت آشککاری از
تنش ک
نقض یکندا تی جریکان بر اسککککاس تعکارید ک سکککیکک
هیدرولیک در اوککدر زبری اسککت Afzalimehr et al.
) (2009نشان دادند که جریان بر روی بستر شنی و پدشش
گیکاهی دیدار بکا وجدد عمق ثکابکت یکندا کت نیدده و تدزیع

تنش ریندلدز در آن غیر طی و بتککدرت همگرا می باشککد
درعیناا در این شکرایط تدزیع سکرعت از حاندن لگاریتمی
پیروی میکند
جریان مدردمطالعه در این مقاله غیریکندا ت دائمی اسککت
بنابراین شکتاب مدبکعی در آن بررسکی نمیشکدد بع وه در
ن ر گرفتن شککتاب جابجایی در سککه بعد عم سککددی در
مطالعه از جنیه کاربردی نداشککته و صککرفا مدبککدع را برای
مهندسکین پینیده نشکان داهد داد گرا و شکاگردانش در
پلیتکنیکک لدزان از دهکه  80می دی مطکالعکه جریکانهکای
غیریکندا ت دائمی را در دسکتدر کار دد حرار دادند آنها
در مقاالت دد به محاسککیه شککتاب (مدبککعی یا جابجایی)
اشکارهای نداشکتند زیرا آنها بهدرسکتی بر این اعتقاد بددند
ککه مهمترین فکاکتدر در مطکالعکه جریکان غیریکندا کت نحده
تدزیعهای سکککرعت ،تنش ریندلدز و اثر گرادیان فشکککار در
ترییرات بکککخامت الیه لگاریتمی اسکککت وجدد پسکککتی و
بلنکدی در مسکککیر جریکان یکک رود کانکه واحعیتی اسکککت ککه
سکی غیریکندا تی جریان میشدد و الز است تاثیر آن بر
نحده تدزیع سکککرعکت و اعتیکار حکاندن لگکاریتمی بررسکککی و
مطکالعکه شکککدد ) Schlichting (1979تکاکیکد میکنکد ککه
جریانهای با گرادیان فشکار (غیریکندا ت) تأثیر عمیقی بر
الیکه مرزی دارنکد ،هرچنکد بسکککیکار پینیکده و دور از درک
کامو از رریق تئدری هسکتند ،بااینوجدد کاربرد روشهای
نیمکه تجربی بکه نتکای ربکککایکت بخشکککی منجر شکککدهانکد
) Schlichting (1979در آغاز فتکککو  22کتاب دد تأکید
میکنکد ککه برای تدسکککعکه روشهکای محکاسکککیکه الیکه مرزی
آشکاته در اوکدر گرادیان فشکار الز اسکت از روابط تجربی
که فراتر از روابط تدسکعهیافته برای جریان با گرادیان فشکار
صار (یکندا ت) و صاحه تخت میباشند سدد جست
مطالعات گدناگدنی در رود انههای حلدهسنگی که عمده
رود انههای منارق کدهستانی کشدر را شامو میشدند،
انجا گرفته است (Najafabadi et al., 2018; Afzalimehr
 ،(et al., 2017a ; Afzalimehr et al., 2017bهرچند روش
میانگینگیری دوگانه در این رود انهها کمتر مدردتدجه
حرار گرفته است در این رود انهها پارامترهای مدرفدلدهیکی
و هیدرولیکی مانند دانهبندی ،عمق و سرعت در امتداد

1. Dune

2. Flat-Crest

شکل  2نمایش الیه های دا لی و ارجی نیمر سرعت و
برازش حاندن لگاریتمی

ااصو میشدد
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جریان ترییر میکنند بنابراین مطالعه اابر با استااده از
نتای تحقیق میدانی بر روی دو رود انه شنی -حلدهسنگی
هراز در استان مازندران و رود انه رستمآباد در استان
چهارمحا و بختیاری ،به کاربرد روش میانگینگیری دوگانه
در نحده تدزیع سرعت جریان و اعتیار حاندن لگاریتمی و
ترییرات برای آن در جریان کندشدنده میپردازد

دائمی ،بر اسکاس معادله پیدسکتگی ،سکرعت جریان کاهش
مییابد که به آن جریان کند شکدنده گدیند همننان که با
نزدیک شککدن جریان به برآمدگی شکککو بسککتر در مسککیر
رود انه  ،عمق جریان کاهش و سکرعت آن افزایش مییابد
که به آن جریان تنکد شککک دنده گدینکد بنکابراین دلیکو کاهش
سککرعت جریان در دو رود انه ،برداشککت دادهها در بخش
ابتدایی ورود جریان به شکککو بسککتر پد (گددی) اسککت
مطالعه جریان کندشکککدنده در برآورد صکککحیز پارامترهای
هیدرودینامیکی مانند سککرعت برشککی و بککری زبری در
رود انهها از اهمیت شکککایانی بر دردار اسکککت در جریان
کنکدشکککدنکده اکداک ر سکککرعکت جریکان در سکککطز آب حرار
میگیرد؛ هرچنکد برای جریکان غیریکندا کت تنکدشکککدنکده،
اکداک ر سکککرعکت جریکان در زیر سکککطز آب حرار میگیرد
( )Graf et al., 1998شکوهای غال بستر در رود انههای
شکنی و حلدهسکنگی بهصکدرت تدالی شککو بسکتر برآمدگی 1و
گددی 2هسککتند ( )Najafabadi et al., 2018جریان کند
شککدنده همراه با اثر گرادیان فشککار غیر صککار دارای تدزیع
تنش برشکی غیر طی اسکت دراالیکه در جریان یکندا ت
(گرادیان فشکار صکار) تدزیع تنش برشکی طی اسکت ندع
جریکان یکندا کت و غیریکندا کت تکاثیر مسکککتقیم در برآورد
سرعت متدسط جریان  ،سرعت برشی و بری زبری دارد
بهمن در کنتر ترییر نکردن دبی در ری مدت دادهبرداری،
در ابتدای هر روز ،نخسککت دبی رود انه اندازهگیری شککده
اسککت و ترییرات بسککیار جزیی دبی نشککان از دائمی بددن
جریکان در بکازه هکای مطکالعکه شکککده دارد جکدو  1بر ی
مشککختککات هندسککی بازه های انتخابی را ارائه میکند در
این جکدو  hعمق متدسکککط جریکان  B ،عرض متدسکککط
رود انه S0 ،شکککی بسکککتر و  d50و  d90به ترتی نشکککان
دهنده  50و  90درصکککد ترات ریزتر در منحنی دانه بندی
هستند
اولین مراله از برداشککت دادهها ،نقشککهبرداری تدپدگرافی
بسکتر و کناره رود انه بدده اسکت که تدسکط یک دسکتگاه
دوربین تدتا اسکتیشکن انجا گرفت برای این من در ،ابتدا
بازه مدردن ر از رریق رناب کشکککی بتک ک درت  0/5متر در
راستای ردلی و  0/5متر در راستای عربی رود انه شیکه

1. Riffle

2. Pool

 -2مواد و روشها
کب ازههکای مطکالعکهشکککده در این تحقیق رود کانکه هراز ،در
محدوده السکم در شکما ایران ( )0و رود انه رسکتمآباد در
محدوده شکهر رسکتمآباد در استان چهارمحا و بختیاری (0
 )4اسککک ت ارائه پ ن بازه مدردمطالعه با رزولدشکککن باال به
دلیو نیدد وسککایو الز برای انجا آن امکانپذیر نیسککت
هرچنکد شکککککو هکای  3و  4بکه دبی پ ن بکازه هکای مطکالعکه
شککده را به داننده ارائه میکنند انتخاب بازهها بر اسککاس
کیلدمترهکا پیکادهروی در مسککک یر رود کانکههکا و یکافتن بکازه
مناسک مسکتقیم و مطمئن ازن ر امنیت جانی برای افراد و
اااظت از دسکتگاهها صکدرت گرفته اسکت در رود انه هراز
یک بازه به رد  45متر و با عرض متدسکط  9/5متر و در
رود کانکه رسکککتمآبکاد یکک بکازه بکه رد  95متر و عرض
متدسکط  ،20بدون اوکدر پینانرود و بدون پدشکش گیاهی
در بسککتر انتخاب شککدند تا نه فقط اثری از آنها در نتای
محاسکککیات نیاشکککد بلکه جریان بهدلیو گددی در مسکککیر
رود انه بهصککدرت غیریکندا ت کندشککدنده باشککد برای
تدبککیز جریان کند شککدنده الز به یادآوری اسککت در یک
دیایدزر در مسکیر جریان سکطز مقطع افزایش و بر ا کس اس
معادله پیدسکتگی برای جریان دائمی سکرعت جریان کاهش
مییابد که به این ندع جریان به دلیو ترییرات سطز مقطع
جریکان غیریکندا کت ار میشکککدد و بکه دلکی و ککاهش
سکرعت در امتداد دیایدزر به آن جریان کند شکدنده ار
میشکدد بهردر مشکابه در یک رود انه شکنی -حلدهسکنگی
بسکتر رود انه تخت نیسکت بلکه بهصکدرت پد (گددی) و
ریاکو (برآمکدگی) اسکککت از ابتکدای ورود جریکان بکه بخش
گددی ،عمق جریکان تکا رسکککیکدن بکه اکداک ر مقکدار دد
یی ابکد ککه برای جریکان
(تقرییکا در وسکککط گددی) افزایش م ک
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جدول  1بر ی از مشختات هندسی هیدرولیکی بازههای انتخابی
نا
رود انه

رد بازه
()m

()m

h
)(m

B

هراز

45

9/5

0/30

3/68

رستمآباد

95

20

0/175

1/53

دبی
m3/s

(

)

B/h

S0
)(%

d16
)(cm

d50
)(cm

d84
)(cm

d90
)(cm

h/d50
)(-

0/8

1/7

2/8

4/9

6/0

10/4

31/7

0/46

2/6

4/0

5/7

6/0

4/4

114/3

H-7

H-12

H-14

شکل  3مدحعیت جررافیایی بازه هراز و محدوده دادهبرداری و نقشه تدپدگرافی بازه

R-75

R-70

شکل  4مدحعیت جررافیایی بازه رستمآباد ،شهرستان کاج و محدوده دادهبرداری و نقشه تدپدگرافی بازه
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و نیمر هکای رود کانکه رسکککتمآبکاد بکا ار  Rنشککککان
دادهشککککدهانکد؛ همننین عکدد مدجدد در نکا هر نیمر ،
نشکاندهنده فاصکله آن نقطه از ابتدای بازه دادهبرداری شکده
اسکت در 0نیمر بسکتر رود انهها و سکطز آب در طالقعر
آنها نشان دادهشدهاند

بندی شککد همننین کناره رود انه نیز به فاصککله یک متر
نقشکهبرداری شکد ( )0برای رسکم نیمر سکطز آب نیز در
همان نقا نقشکهبرداری شکده ،عمق آب بهوسکیله یک میله
مدرج حرائت شککد نحده نا گذاری این نقا هم شککامو یک
ار و یک عدد اسکت ،نیمر های رود انه هراز با ار H

ب) رود انه هراز

الد) رود انه رستمآباد

شکل  5عملیات شیکهبندی و نقشهبرداری بستر و ااشیه رود انه

شکل  6میز نمدنهگیری و نحده استقرار دستگاه  ADVدر رود انه
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1

ب

نیمر بستر رود انه

0.7

0.9

نیمر سطز آب

الد

نیمر بستر رود انه

0.6

0.8
نیمر سطز آب

0.7

0.4

ارتااع ()m

0.5

0.4
0.3

0.3

0.2

0.2

z = -0.0081x + 0.672

0.1

0.1

z = -0.0046x + 0.4004
0

0
40

ارتااع ()m

0.6

0.5

20

100

0

فاصله از ابتدای بازه ()m

50

0

فاصله از ابتدای بازه ()m

شکل  7نیمر بستر رود انه و سطز آب در محدر طالقعر بازه الد) رستمآباد ب) هراز

نحده دانهبندی در این مطالعه میتنی بر روش ک سک ک یک
) Wolman (1954بدده اسککت برای این من در با انتخاب
یک سککطز  0/5متر در  0/5متر ،در بسککتر رود انه بدون
دیدن ترات 100 ،عدد شکن یا حلدهسکن برداشکت میشکدد
و سکسس از رریق یک کدلیس سکه بعد آن اندازهگیری شکده
و حطر میانه برای هر تره تعیین میشککدد سککسس منحنی
فراوانی تجمعی ترات برداشکتشکده در مقابو درصکد ترات
ریزتر ترسک یم میشککدد با رسککم این منحنی میتدان ،d50
 d90و یا هر حطر مشخته دیگر را تعیین کرد
اندازهگیری سککرعت با اسککتااده از دسککتگاه سککرعتسککن
صکککدتی )ADV( 1پاییننگر سکککا ت شکککرکت ندرتک 2و
بهصککدرت نقطهای برداشککت شککده اسککت برای این من در
دسککتگاه سککرعتسککن بر روی میز نمدنهگیری که تدسککط
ندیسندگان رراای شد حرار گرفت این میز دارای چهارپایه
با ارتااع حابو تن یم و با ابعاد  1/5متر در  0/7متر اسکت با
حکرارگکیکری سکککرعککتسکککنک در مکرککز مکیکز نکمکدنککهگکیکری،
اندازهگیریهای سکرعت مسکتقو از اثر پایه ها بر نتای انجا
می شکدند سکرعتسکن با نتک شکدن بر روی یک صکاحه
م ل ی شککو به میز متتکو میشکدد این صکاحه ع وه بر
تن یم ارتااع سکرعتسکن  ،به دلیو وجدد دو تراز اسکتدانهای
و کروی و سکه پی تن یم ،سکرعتسکن را کام در راسکتای

حائم حرار میدهد ( )6 0اندازهگیری سکرعت در فاصکله 50
میلیمتری از فرسکککتنده در مرکز یک اجم اسکککتدانهای با
حطر ثکابکت  6میلیمتر و ارتاکاع حکابکو تن یم  3تکا 15
میلیمتر ،ککه اجم نمدنکهگیری 3نکا دارد ،انجکا میگیرد
) Kabiri et al. (2017با مقایسکه ا ت مقادیر سکرعت
ااصو از دادهبرداری  120ثانیه و  300ثانیه که با فرکانس
 200انجا شککده بددند ،نشککان دادند که برداشککت سککرعت
جریکان در هر نقطکه بکه مکدت  120ثکانیکه بکا این دسکککتگکاه از
دحت کافی بر دردار است در این مطالعه نیز سرعت در هر
نقطکه از رود کانکه بکا فرککانس  200هرتز و زمکان دادهبرداری
 120ثانیه اندازه گیری شد که منجر به تدلید  24000داده
در هر نقطه و در هر جهت میشکدد با این اجم بسکیار زیاد
از ار عات و اتی در صککدرت غربا بخشککی از دادهها که
بهصکدرت ندیز ثیت شکدهاند ،میتدان به دبی مقادیر سکرعت
و تنش ریندلدز را در هر نقطه برآورد کرد تا از رریق آنها
سکرعت برشکی را دسکت آورد همننین برای افزایش سک مت
دادههکا ،در این تحقیق غربکا دادههکا از روش & Goring
) Nikora (2002و با استااده از نر افزار  WinADV4انجا
شکده اسکت برای ارائه مطلدب دادههای سکرعتسکن صکدتی،
از معیکارهکای افزایش زمکان نمدنکهبرداری ،انتخکاب منکاسککک
فرککانس نمدنکهگیری ،انتخکاب منکاسککک دامنکه انکدازهگیری

1. Acoustic Doppler Velocimeter
2. Nortek
3. Sampling volume

4. https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/computer%20
software/software/winadv/index.html
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) Nikora et al. (2001با اسککتااده از روش میانگینگیری
دوگکانکه (میکانگینگیری زمکانی و مککانی) مقکدار میکانگین را
برای هر پارامتر که معر آشککاتگی (عدد ریندلدز) و رهیم
جریکان (عکدد فرود) بکاشکککد گزارش کردنکد این محققین هر
متریر وابسکته به زمان مانند  θرا در حال میانگینگیری
دوگانه بهصدرت رابطه ( )1تعرید کردند:

سکرعت و بهکارگیری انداع فیلترها اسکتااده شکد برای م ا
فرککانس  200هرتز و زمکان نمدنکهگیری  120ثکانیکه منجر بکه
تدلید  24000داده در هر نقطه میشککدد در این صککدرت
اتی اگر ده درصکد داده هم فیلتر شکدند ،از رریق باحیمانده
دادههکا برای هر نقطکه میتدان بکه دبی سکککرعکت جریکان را
برآورد کرد برای ارمینان بیشکتر محاسکیات و نتای ااصکو
همننین از فرککانس  25هرتز و زمکان نمدنکهگیری 300
ثانیه استااده شد
الز به تکر اسکت که در این تحقیق جریان دائمی و سکری
زمانی دادههای ااصکو تدسکط سکرعتسکن صکدتی ارگددیک
هسکتند فرآیند ارگددیک یعنی میانگین مجمدعه (میانگین
اسککابی) ااصککو از  24000داده سککرعت لح های در هر
نقطکه از پروفیکو سکککرعکت بکا میکانگین اسکککابی هریکک از
زیرمجمدعکههکای  24000داده (شکککامکو  10000 ،5000و
 15000داده برداشتی در آن نقطه) برابر است و این فرآیند
برای جرکی انهکای یکندا کت و غیریکندا کت برحرار اسکککت
( )Bendat et al., 1986برای ارگددیکک بددن یکک فرآینکد
الز اسککت جریان مدرد مطالعه دائمیباشککد هرچند جریان
می تداند یکندا ت یا غیریکندا ت باشد
برای تکاییکد دائمی بددن جریکان مدردمطکالعکه ،مکدتزمکان
برداشکککت دادههکا  90ثکانیکه 120 ،ثکانیکه و  300ثکانیکه بکا
فرککانس ثکابکت  200هرتز ترییر یکافکت و برای هر یکک از
آنها مقادیر میانگین سککرعت محاسککیه شککد نتای نشککان
دادند که مقادیر برآورد شکده سکرعت مسکتقو از زمان اندازه
گیری بدده و مقکدار میکانگین بکا ترییر زمکان انکدازه گیری
ترییر نمیکند همننین برای ارمینان بیشککتر در نتای  ،از
فرککانس  25هرتز نیز در برداشکککت دادههکا برای زمکانهکای
 200 ،100و  300ثانیه اسکککتااده شکککد ،در این االت نیز
ترییری در مقادیر میانگین سکرعت مشکاهده نشکد Nikora
) et al. (2007بیان کردند که در بسکیاری ااالت فربکیات
دایمی و ارگددیک بددن فربککیات منطقی اسککت بهترین
راهکار برای تایید درسکتی این فربکیات اسکتااده از دادههای
اندازه گیری شکده اسکت آنالیز دادههای برداشکتی تدسکط ای
دی وی نشکان داد که جریان مدرد مطالعه دائمی (مسکتقو
از زمان) و ارگددیک است

θ θ

()1

ککه در آن

θ

θ

θ

مقکدار

میکانگین دوگکانکه θ ،ا ت

میکانگین زمکانی بکا مقکدار میکانگین دوگکانکه و  θندسکککانکات
زمانی پارامتر  θاسکککت نیکدرا و همککاران ( )2001عمکو
میکانگینگیری دوگانه برای پارامتر  θرا بهصکککدرت رابطکه
( )2تعرید کردند:

()2

θ(α,β, z)ds

Ω

1
)Af (z

θ

Ly

 L xاسککت

که در آن  Ωناایه مسککتطیلی با ابعاد

که مدازی با بسکتر می باشکد Af ،زیردامنهای از  Ωاسکت
که تدسکط سکیا در ناایه مشکخ به مسکاات  dsاشکرا
شکده اسکت نسکیت  A = Af/A0در بسکترهای زبر ثابت
نیسکت که در آن  A0معر سکطز کو اسکت و  zبه فاصکله
نقا برداشککت از بسککتر مربد
بهصدرت زیر تعرید میشدند:
()3

Ly

اسککت متریرهای  αو β
β

Lx , 0

α

0

میانگینگیری دوگانه بهصدرت معادله  4انجا میشدد:
)N N 0 (z
k
k 1
)N N 0 (z
k 1

)u (z)A k (z
)A k (z
()4
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شکو م لا با کاربرد میانگین دوگانه انجا شده است که
در آن عمق جریان (شناوری نسیی) در امتداد م لا (شکو
بستر تلماسه) ترییر میکرده است  0نشان میدهد که
متدسطگیری در امتداد نقا هم فاصله از بستر از تاج ترات
شن-حلدهسن تا نزدیکی سطز آب صدرت گرفته است
روش میانگینگیری دوگانه در آزمایشگاه تدسط
) Fazlollahi et al. (2013بررسی شده است بر این اساس
هر یک از نقا پروفیو سرعت میانگینگیری دوگانه از
میانگین مکانی و زمانی نقا با فاصله یکسان از بستر در
ترازهای مختلد به دست آمده است

که در آن  Nتعداد کو زیردامنهها و ) N 0 (zتعداد
زیردامنههای مدجدد در تراز  zاست  Akتراز kا از بستر
است  8 0ترازهای میانگین را برای چند سطز همتراز
نشان میدهد سرعت متدسط بهرریق مکانی از میانگین
نقا هم فاصله از بستر باز های مطالعه شده محاسیه شده
است الز به تکر است که برورتی برای ثابت ماندن عمق
استررا در کاربرد روش میانگینگیری دوگانه وجدد ندارد
زیرا در رود انهها به دلیو اودر شکو بستر و درعیناا
افقی بددن سطز آب ،عمق جریان در امتداد مسیر ترییر
میکند که سی ترییر شناوری نسیی) (h/d50میشدد
مطالعات ) Smith et al. (1977در امتداد یک تلماسه به

شکل  8ترازهای میانگینگیری مکانی بر روی شکو بستر مقعر

رود انهها بسیار دشدار است ،بنابراین ادود انتگرا گیری
از  0.2d50در زیرتاج ترات بستر تا سطز آب انجا میشدد
و شامو بخش کامو زیر الیه زبر نمیشدد ()Day ,2014
حاندن لگاریتمی دحیقا در الیه روی بستر زبر معتیر بدده (زیرا
سرعت جریان در دا و ترات رسدب که یک محیط
متخلخو است دارای تدزیع طی است و نه لگاریتمی) و در
نزدیکی بستر (روی شن و حلدهسن ) مستقو از گرادیان
فشار (یکندا تی با غیریکندا تی جریان) است کاربرد روش
میانگینگیری برای عمق گاته شده برآوردی منطقی از
محاسیات سرعت و سرعت برشی ارائه می دهد

 0متدسط گیری در امتداد نقا هم فاصله از بستر را نمایش
میدهد فرض روش میانگینگیری دوگانه برای او مشکو
ناهمگنی بستر این است که سرعت در هر نقطه از پروفیو
سرعت از رریق میانگین مکانی الیههای مدازی سطز
متدسط بستر ااصو میشدد فرض روش میانگینگیری
دوگانه بکار رفته در برآورد سرعت و تنش در این مقاله
متااوت از روش میانگینگیری استاندارد نیست همننان
که ) Day (2014در صاحات  174تا  179حی به آن اشاره
کرده است در االت استاندارد میانگینگیری مقادیر سرعت
جریان از زیر الیه زبر( الیه آب دا و فوای متخلخو شن و
حلدهسن ) نیز استااده میشدد برآورد زیر الیه زبر در
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هد متدسط گیری کاهش طا و ارائه یک برآورد
مناس تر از پارامترهای هیدرودینامیکی است ،هرچند
شرایط آزمایشگاهی که در آن شی بستر ،حطر
بر
ترات ،اندازه گیری سرعت جریان کام کنتر شده میباشند
در رود انه ترییرات تراز بستر سی ندعی بین می در
برآورد شی  ،عمق و سرعت جریان میشدد که ممکن است
در تعیین نقا هم فاصله از بستر طایی در محاسیات وارد
کند بع وه وجدد تددههای گیاهی کدچک و پراکنده و یا
بر ی حلدهسن های پراکنده که ابعاد بزرگتری از دانهبندی
غال ترات آن بازه دارند ،امکان دارد در اندازهگیریهای
عمق و سرعت در امتداد بازه مطالعه شده طایی ایجاد
کنند منیع دیگر طاها میتداند ناشی از کاهش بری
همیستگی سرعت اندازه گیری شده و کاهش سیگنا به
ندیز دستگاه ای دی وی در بر ی نقا هم فاصله از بستر
بهویژه در نزدیکی کد رود انه در امتداد جریان باشد که بر
اساس آنها میانگین دوگانه برآورد میشدد بر ی از این ندع
طاها عم غیرحابوکنتر در محیط رود انه میباشند،
بر ی دیگر با افزایش تعداد برداشتها در فداصو کدتاهتر و
تکرار اندازه گیری ها حابو اص ح میباشند الز به تکر است
که طاهای تا  200درصد در مطالعات مهندسی رود انه
حابوحید است ( )Wu et al., 2004که دلیو پذیرش این
میزان تااوت بین مقادیر محاسیاتی و اندازه گیری شده
دشداری شرایط کار در بسترهای زبر  ،دحت وسایو بکار رفته
برای اندازه گیری ،عد شنا ت تما عدامو مؤثر در تدلید
طا و عد امکان کاربردی تئدریها بدون انجا فربیات
حابوتدجه است ) Chanson (1999در صاحه  202به نقو از
وان راین میندیسد " :طای کلی در مطالعات رود انه ای
ممکن نیست کمتر از دو برابر باشد"
ریق حاندن لگاریتمی که در ناایه دا لی جریان (z/h <0.3
که در آن  zفاصله از بستر و  hعمق جریان است) معتیر
است ( ،)Afzalimehr, 2010نیمر سرعت از معادله ()5
تیعیت میکند:

هد از اعتیار سنجی روش میانگینگیری دوگانه در
رود انهها اثیات تئدری این روش نیست زیرا درک جزئیات
جریان در زیر الیه زبر برای مهندسین رود انه در اولدیت
نیست ،هرچند کاربرد این روش برای میدان جریان از تاج
تره تا سطز آب برآوردی منطقیتر و درستتر از
پارامترهای هیدرودینامیکی مانند و سرعت برشی بر اساس
روشهای مدجدد ارائه داهد داد
پس از محاسیه سرعت میانگین دوگانه برای هر نقطه ،نیمر
سرعت جریان ااصو میشدد برای بررسی میزان صحت
نتای  ،از حاندن لگاریتمی استااده شد الز به تکر است که
اغل

تتدر میشدد شر

تدسعهیافتگی برای مطالعات

جریان الیه مرزی آشاته بروری است هرچند اگر برحراری
این شر

در رود انهها بروری بدد ،هی

مطالعهای

نمیبایست در هیدرولیک رود انه که در آن جریان آشاته
است و بخامت الیه مرزی معاد عمق جریان است انجا
میشد زیرا در محیط رود انه هی پارامتری ( اندازه تره
رسدب ،عمق جریان ،سرعت جریان ،مرفدلدهی  ،شکو بستر)
در یک بازه ثابت نیست تا بر اساس آنها شکو پروفیو
سرعت در امتداد جریان ثابت مانده و جریان کام
تدسعهیافته شدد فربیات انجا شده تدسط محققین
رود انه ری یک حرن گذشته اگرچه دارای برهان ریابی
نیددهاند ولی به دبی با تقری های حابوحید  ،مسائو
رود انهای را او کردند

( Buffington & Montgomery

 )1997تئدری الیه مرزی در هیدرولیک به رریق تجربی
تعدیو شده و به نتای بسیار مهمی تدسط گرا

و سایر

محققین دست یافته است برای م ا بخامت الیه مرزی
در تئدری الیه مرزی نازک فرض میشدد دراالیکه در
هیدرولیک الیه مرزی بخیم است و از بستر تا سطز آب
(یعنی معاد عمق جریان) در ن رگرفته میشدد زیرا لزجت
در تما عمق جریان نیمر سرعت را تحت تاثیر حرار
میدهد ( )Graf et al. 1998کاربرد حاندن لگاریتمی در
برآورد سرعت برشی همخدانی بسیار مطلدبی با روشهای
میتنی بر مشختات الیه مرزی در رود انهها دارد

()5

( Plott

.)et al., 2013, Afzalimehr & Rennie, 2009
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( ،)Afzalimehr & Anctil , 1998دادههای نزدیک سطز
آب را در بسیاری شرایط به دبی نمایش میدهند
حاندن لگاریتمی برای گرادیان فشار غیر صار (غیریکندا ت)
نیز برحرار است ،هرچند بخامت آن برای جریان کندشدنده
(گرادیکان فشکککار م یکت) ککاهش مییکابکد ( & Tennekes
)Lumley, 1972. White, 1974. Reynolds, 1974
در واحع حکاندن لگکاریتمی بسکککتگی بکه شکککرایط جریکان در
نزدیک بسککتر ندارد و می تداند برای جریانهای با گرادیان
فشککار صککار (یکندا ت) و یا گرادیان فشککار غیر صککار (غیر
یکندا ت) بهکار رود ()White, 1974
در رابطه با بککرای حاندن لگاریتمی در مهندسکک ی رود انه
اتاکا ن ر وجدد نکدارد ،برای م کا )Omid et al. (2012
ندشکتند که واندنی مقدار ثابت ونکارمن را در اوکدر رسکدب
معلق  0/21ارائه کرده است و ) Yalin, (1972این بری را
 0/16گزارش کرده اسککت همچنین برای جریان با گرادیان
فشکککار غیر صکککار (غیریکندا کت) مقکدار  Brتکابع میزان
ترییرات گرادیان فشار است ()Reynolds, 1974

در رابطه( u )5سکککرعت برشکککی برای نیمر سکککرعت با
میکانگینگیری دوگکانکه u (z) ،سکککرعکت متدسکککط بکا

میانگینگیری دوگانه در عمق  κ ، zثابت ونکارمنk s ،
زبری معکاد نیکدرادزه Br ،ثکابکت عکددی انتگرا اسکککت
*

درصکککدرتیککه بتدان مقکدار  uرا بکا کمکک روشهکای دیگر
محکاسکککیکه کرد ،میتدان مقکادیر

κ

و  Brرا بکا تدجکه بکه 0

محاسکیه کرد برای این من در شکی ط برازش دادهشکده
بر دادههای سککرعت) (uدر مقابو ) Ln((z+0.2d90)/d90برابر
*u
با
κ

اسکت که از آن مقدار  κبه دسکت میآید و عرض از

میدا ط برازش دادهشککده برابر با *  Br uاسککت که از آن
مقدار  Brاساب میشدد الز به تکر است که برای نمایش
تدزیع سککرعت جریان بر اسککاس حاندن لگاریتمی از برازش
])( ln[(z+aks)/( ksمکحکدر افکقکی) در بکرابکر سکککرعککت
جریان )( (uمحدر حایم) در مراجع اسکتااده میشکدد ( Graf
 ، )et al. 1998که در آن  aیک بکری تعدیو عمق جریان
در بسککترهای زبر اسککت که در این مقاله بر اسککاس تدصککیه
) a =0.2 Graf et al. (1998انتخاب شکد بنابراین در این
مقاله عمق جریان از سطز مرجع واحع در  0.2d90زیر تاج
ترات رسککدب تا سککطز آب در ن ر گرفته میشککدد =(h
) z+0.2d50برای مقکدار  ksدر حکاندن لگکاریتمی نیز بین
محققین اجماع نیسکت ( )Chanson, 1999و انتخاب آن به
داده هکای هر محقق بسکککتگی دارد انتخکاب  ks =d90در
این تحقیق بر اسککاس تجارب حیلی ندیسککندگان مینی بر
برازش مناسک حاندن لگاریتمی بر دادههای نزدیک بسکتر از
رریق سکککعی و طکا انجکا گرفتکه اسکککت  0برازش حکاندن
لگاریتمی بر دادههای سرعت را نشان میدهد.
بر اسکاس فربکیه رد ا ت پرانتو ) (l=kZاثر گرادیان
فشکار در مقایسکه با جریان یکندا ت (گرادیان فشکار صکار )
فقط در بککخامت الیه نزدیک بسککتر اسککت ( Graf et al.
 )1998و مسکتقو از ندع جریان (یکندا ت یا غیریکندا ت)
کاربرد رد ا ت معتیر اسککت بنابراین حاندن لگاریتمی
معر مناسکک تجربی برای ارائه دادههای نزدیک بسکککتر
اسککککت ( ،)Barenblatt, 1982همننکان ککه دیگر حدانین
مکدجکدد در مکنککابکع مککانکنککد حککانکدن ککدلکز و یککا سکککهکمکی
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شکل  9برازش حاندن لگاریتمی بر دادههای سرعت و نحده
محاسیه سرعت برشی و ثابت انتگرا گیری

بهمن در محاسکیه بکرای ثابت حاندن لگاریتمی (  κو )Br
الز است که سرعت برشی از یک روش دیگر محاسیه شدد
که در این مطالعه از روش مشککختککات الیهمرزی اسککتااده
شکد ( )Afzalimehr & Anctil , 2000در این روش سکرعت
برشی با استااده از رابطه ( )6ااصو میشدد:
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مقطع ردلی) یک پروفیو معر که نشان دهنده تما
پروفیوهای عربی و ردلی برداشتی در آن بازه است ارائه
شد میانگینگیری وزنی در هر مقطع به نحدی الگدی جریان
را از رریق تدزیع سرعت نشان میدهد ،هرچند این الگد
فقط ارزش مدبعی برای محاسیه سرعت برشی ،بری
زبری در آن مقطع عربی را دارد دراالیکه میانگینگیری
دوگانه برای سطز مدازی بستر در تما یک بازه از رود انه
مطالعه شده که از ده سطز مقطع عربی تشکیو یافته
صدرت میگیرد الز به تکر است هر چه تعداد پروفیوهای
برداشتی در یک بازه در راستای عربی و ردلی بیشتر باشد
دحت نتای بیشتر داهد شد که نیازمند منابع مالی مناس
است
در مطالعات مهندسی رود انه بجای تأکید بر برهان و دلیو
است همننان که & Buffington
ریابی ،الز
) Montgomery, (1997اظهار کردند ،بر حابلیت دفاع و
کاربرد یک روش تاکید کرد برآورد مناس سرعت برشی بر
اساس میانگین دوگانه میتداند به کاربرد بهتر بسیاری از
پارامترهای هیدرولیکی که اساس آنها بر تجربه و نه برهان
ریابی استدار است مانند بری زبری ،تنش برشی در
انتقا رسدب و آب شستگی کمک کند برای م ا بری
شزی که اتی از ن ر ابعادی درست نیست  ،بیش از 250
سا مدرد استااده مهندسین هیدرولیک است و نیازی برای
دلیو و برهان ریابی در کاربرد آن نیست پارامتر شیلدز که
میتنی بر برآورد سرعت برشی است بیش از  80سا مدرد
استااده حرار گرفته است و با وجدد عد اجماع در مقدار و
محدودیتهای آن ،یکی از مهمترین و کاربردی ترین
پارامترهای مطالعات مهندسی رود انه بهشمار میرود
همانردر که در  0مشککاهده میشککدد ،نیمر های میانگین
زمانی در یک مقطع عربکککی در رود انه هراز تقرییکا با هم
مشکابه هسکتند دراالیکه این اتاا در رود انه رسکتمآباد
( )11 0کمتر مشاهده میشدد که دلیو آن ترییرات بیشتر
شکو بستر در راستای عربی رود انه رستمآباد و همننین
درشکتدانه بددن ترات ،شکناوری نسکیی کمتر آن و نسکیت
ظرافت بسکککیار بزرگ آن نسکککیت به بازه هراز می باشکککد
 Franca et al., 2008, 2010نشکککان دادند که نیمر های
میانگین زمانی در نقا نزدیک بسککتر دارای ناهمداریهایی
است که میانگینگیری دوگانه تا اد زیادی

u

در این رابطه *  δبککخامت جابجایی الیهمرزی اسککت و از
رابطه( )7محاسکککیه میشکککدد  θبکککخامت اندازه ارکت
الیکهمرزی اسکککت و از رابطکه ( )8بکه دسکککت میآیکد برای
محاسککیه سککرعت برشککی)* (uاز این روش ابتدا به کمک
معادله  7و  8بکککخامت جابجایی مرزی و بکککخامت اندازه
ارکت الیه مرزی محاسککیه شککدند (اگر دادههای سککرعت
پیدسکته نیاشکند ،انتگرا تیدیو به جمع میشکدد) .سکرعت
اکداک ر ) ،(ucمربد بکه بیشکککترین سکککرعکت نقطکهای
اندازهگیری شکده در هر پروفیو سکرعت اسکت و بکری  cبر
اسککاس نتای آزمایشککگاهی و رود انهای ( & Afzalimehr
4/4 )Rennie, 2009در ن ر گرفته کش د با جایگزینی مقادیر
بهدستآمده در معادله  ،6سرعت برشی محاسیه میشدد
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 -3نتایج و بحث
 -3-1نیمرخ میانگین دوگانه و میانگین زماني سرعت
برای برآورد بهتر پارامترهای هیدرودینامیکی مانند سرعت
و سرعت برشی در نزدیکی بستر ،روش میانگینگیری دوگانه
از میانگین سطز مدازی با بستر و نه فقط محدر مرکزی
رود انه استااده شد میدان میانگین گیری در جریان غیر
یکندا ت ممکن است باریک تر از جریان یکندا ت باشد
( )Nikora et al., 2007برای راستای عربی در هر مقطع از
رود انه با تدجه به شرایط جریان (عمق جریان ،عرض
رود انه)  3تا  5پروفیو سرعت در این مطالعه برداشت
شدند و میانگین وزنی آنها بهعندان سرعت متدسط در آن
مقطع استااده شد سسس در امتداد ردلی بازه مدردبررسی
تا  10پروفیو سرعت در مسیر جریان برداشت شد و بر
اساس میانگین مکانی آنها ( 30تا  50پروفیو سرعت در
یک بازه 3-تا  5پروفیو در مقطع عربی و  10پروفیو در
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این محدوده دادهها از حاندن لگاریتمی منحر میشدند
همانردر که در  0برای همیستگی ( )R2همداره بیشتر
از  0/98است که نشان میدهد در ناایه دا لی حاندن
لگاریتمی به دبی تدانسته بر دادههای برداشتشده برازش
داده شدد در ناایه ارجی ،همانردر که انت ار میرود،
نیمر سرعت از حاندن لگاریتمی منحر شده است
) Kironoto & Graf (1995نشان دادند که در جریان
تندشدنده انحرا دادهها از حاندن لگاریتمی در زیر ط
برازش یافته بر اساس این حاندن حرار میگیرد ولی در جریان
کندشدنده انحرا دادهها در باالی این ط حرار میگیرد
هرچند نیمر های برداشت شده در رود انهها در شکوهای

آنها را از بین میبرد در رود انه رستمآباد این ناهمداریها
بیشتر به چشم می درد (م ا در  )R-75و کاربرد
میانگینگیری دوگانه به دبی تدانسته با کاهش آنها به
برآورد مناس تر سرعت جریان و سرعت برشی کمک کند
( Franca et al. (2008, 2010) )11 0اظهار کردند که
نیمر های میانگینگیری دوگانه سرعت در فاصله
 0.4 z h 0.8از تابع لگاریتمی پیروی میکند و در
فاصله  0.3 z h 0.4بهصدرت طی ترییر میکند
این در االی است که نتای این تحقیق نشان داد که حاندن
لگاریتمی در فاصله  0.02 z h 0.3معتیر بدده ناایه
طی در این تحقیق مشاهده نشد ،همچنین در ارج از
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 12و  13نشان میدهند که نقا آبیرن گاهی باالی ط
مشکی برازش یافته بر نقا حرمز و گاهی در زیر آن حرار
گرفتهاند ) Afzalimehr & Rennie, (2009نیز به این
نتیجه رسیدند که در رود انههای شنی و حلدهسنگی
انحرا از حاندن لگاریتمی از الگدی اصی پیروی نمیکند
با تدجه به اینکه تما نیمر های این تحقیق از ندع جریان
کندشکدنده هسکتند ،شککوهای  12و 13نشکان میدهند که
انحرا از حکاندن لگکاریتمی در نکاایکه کارجی از الگدی
کاصکککی پیروی نمیکنکد انحرا از حکاندن لگکاریتمی بکدون
الگدی مشکخ ع وه بر نمایش ترییرات گرادیان فشکار در
راسکککتکای ردلی بکه عکد اعتیکار الیکه ا ت ثکابکت در عمق
جریان در رود انهها نیز مربد میشکدد باید تدجه داشکت
که در جریان کندشکدنده گرادیان فشکار م یت اسکت ،زیرا
سکککرعکت در راسکککتکای جریکان ککاهش مییکابکد اگر افزایش
گرادیان فشککار ادامه یابد بککخامت الیه لگاریتمی کاهش و
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لگاریتمی نامعتیر میشکدد ندع جریان کندشکدنده (گرادیان
فشکار م یت) و یا جریان یکندا ت تاثیر مسکتقیم بر تدزیع
سککرعت جریان و سککرعت برشککی دارد بر اسککاس معادله
ریندلکدز و بکا در ن ر گرفتن شکککر عکد لرزش رابطکه ()9
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حاندن لگاریتمی سرعت در جریان غیر یکندا ت بخدبی بر
دادههای اندازه گیری شده در نزدیک بستر برازش دارد و
نتای آن تدسط محققین گدناگدن ازجمله در صاحه 55
) Graf & Altinakar (1998بارها گزارششده است
ثابتهای معادله لگاریتمی ( ks ، κو  )Brمعر شرایط هر
آزمایش و فربیات هر محقق میباشند و در مدرد آنها
اجماع وجدد ندارد
اهمیت مطالعه جریان غیریکندا ت با شناوری نسیی مترییر
در برآورد سرعت برشی است زیرا فرض جریان یکندا ت

 -3-2مقایسه سرعت برشي محاسبهشده با دو
روش قانون لگاریتمي و روش مشخصات الیهمرزی
بیش از سه دهه است که حاندن لگاریتمی برای جریان
غیریکندا ت در هیدرولیک بکار برده میشدد و محققین
بسیاری در برحراری این حاندن در جریانهای غیریکندا ت
صحه گذاشتهاند ( Song & Graf, 1994; Graf et al.,
1998; Song & Chiew, 2001; Afzalimehr & Day,
2009; Afzalimehr & Rennie, 2009; Afzalimehr,
.)2010; Emadzadeh et al., 2010; Guadio et al., 2010.
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هیدرولیك

در کانا ها رییعی و رود انهها منجر به برآورد نادرست
سرعت برشی و بری زبری می شدد برای م ا دادههای
برداشتی تدسط ) Song & Graf (1994تحت جریان
غیریکندا ت را برای محاسیه سرعت برشی با فرض جریان
یکندا ت استااده کردیم مقادیر به دست آمده سرعت
برشی با فرض جریان یکندا ت  5برابر بزرگتر از مقادیر به
دست آمده با در ن ر گرفتن غیریکندا تی جریان تدسط
روشهای برازش تنش ریندلدز و حاندن لگاریتمی بددند
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همننانکه ) Guadio et al. (2010اشکاره کردند در شکرایط
رود کانکه ای ثکابکت ون ککارمن بکهصکککدرت یکک متریر عمکو
میکند تا یک ثابت همچنین نتای این تحقیق مقدار ثابت
انتگرا گیری را  Br = 4.56  0.8نشکان داد که نسکیت به
مقادیر تحقیقات ) Graf & Altinakar, (1998و & Song
 Graf, 1994کمتر اسککت )Afzalimehr & Anctil (2000
معکادالت لگکاریتمی تدسکککعکهیکافتکه در رود کانکههکای آمریککا،
کانادا ،اروپا و نیدزیلند را بررسککی کردند و نشککان دادند که
مقدار ثابت  Brکام متریر اسکت و مقدار ک سکیک =Br
 8.5فقط در شککرایط کام کنتر شککده آزمایشککگاهی حابو
اتککد اسککت اتککد الیهمرزی متعاد و جریان کام
تدسکعهیافته (جریان یکندا ت) در رود انهها بسکیار دشکدار
اسککت زیرا در مسککیر جریان به دلیو ترییرات اندازه ترات
رسککدب ،عرض ،عمق و شککی  ،شکککو نیمر سککرعت و
مدلاههای آشاتگی ترییر میکنند

 -3-3محاسبه ضریب ونکارمن و ثابت انتگرالگیری
ثکابکت ون ککارمن ) (κدر حکاندن لگکاریتمی بکه نحده تدزیع
سکرعت و شکرایط جریان (اوکدر یا عد اوکدر شکو بستر)
بسکککتگی دارد همننین ثککابککت انتگرا گیری در حککاندن
لگاریتمی به گرادیان فشکار (غیریکندا تی جریان) بسکتگی
دارد ) Nezu & Nakagawa (1993در بحکا مربد بکه
حکاندن لگکاریتمی تتکککریز کردنکد ککه ثکابکت ونککارمن و ثکابکت
انتگرا گیری حکاندن لگکاریتمی بکایکد بکا تدجکه بکه دادههکای
تجربی در ناایه دا لی جریان محاسکککیه شکککدند بنابراین
بکککریک ونککارمن و ثکابکت انتگرا گیری بکا دادههکای این
مطالعه و بر اسکاس  0محاسکیه و نتای مطابق  0ارائه شکدند
مقدار بککری ونکارمن محاسککیهشککده در این تحقیق به
مقادیر گزارششکده در مطالعات )Fazlollahi et al. (2013
بسکککیکار نزدیکک اسکککت ککه نشکککاندهنکده ککارایی روش
میانگینگیری دوگانه در آزمایشکگاه و رود انه اسکت بع وه
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برداشتشده سرعت در رود انه رستمآباد منحر میشدند
(0شکککککو  )13میزان انحرا از حکاندن لگکاریتمی در نکاایکه
نزدیک بسکتر در رسکتمآباد (شککو  )13بیشکتر از رود انه
هراز (شککو  )12اسکت که دلیو آن شکناوری نسکیی ()h/d50
کمتر و نسکیت ظرافت بیشکتر اسکت که مؤید نتای Franca
) et al. (2008اسکت شککوهای  14و 15نشکان میدهد که
همیسککتگی مناسککیی بین رابطه تئدری و مقادیر سککرعت
مکیککانکگکیکنگکیکری دوگککانککه وجکدد دارد (بکیکش از )0/98
نیمر های سکرعت میانگین زمانی در نقا بسکیار نزدیک به
بسکتر دارای ندسکانات تتکادفی هسکتند که ناشکی از آشکاتگی
حابوتدجه جریان و غیر یکندا تی ترات رسدب است
از برازش دادهها بر حاندن لگاریتمی میتدان سکرعت برشکی
را بر اسکاس دادههای سکرعت میانگینگیری دوگانه محاسکیه
کرد و نتای آن را با روش مشککختککات الیه مرزی مقایسککه
کرد پیشتر از این نیز برای دادههکای میکانگینگیری زمکانی
این مقایسککه صککدرت گرفته اسککت که نشککان میدهد نتای
اکاصکککو از این دو روش هم دانی حکابکوحیدلی بکا یککدیگر
دارند در این تحقیق سکرعت برشکی برای دادههای سکرعت
میانگینگیری دوگانه از رریق روش مشکختکات الیه مرزی
و حاندن لگاریتمی محاسکیه و مقایسکه شکدند همانردر که
در شکککو  16مشککاهده میگردد ا ت دو روش کمتر از
 20%است که حابوحید می باشد

جدول  2مقادیر ثابت ونکارمن و ثابت انتگرا
نا نیمر

κ

Br

H-7

0/41

4/67

H-12

0/41

4/56

H-14

0/39

4/84

R-63

0/32

3/94

R-70

0/45

3/31

R-75

0/45

6/06

 -3-4پارامتریك کردن قانون لگاریتمي برای
نیمرخهای میانگینگیری دوگانه سرعت
حاندن لگاریتمی ارائهشکده در رابطه ( ،)5به دبی بردادههای
نکاایکه دا لی نیمر سکککرعکت میکانگینگیری دوگکانکه برازش
مییکابکد بکا تدجکه بکه بکککرایک بکهدسکککتآمکده در  0ککه نحده
محاسکککیه آنها در بخشهای حیو گاته شکککد ،میتدان یک
پیشبینی از سککرعت در ناایه لگاریتمی داشککت در ناایه
نزدیک بسکتر نیمر میانگینگیری دوگانه ندسکانات سکرعت
نقطکهای را ککاهش داده سکککیک همخدانی منکاسککک نیمر
سکککرعکت اکاصککککو از روش حکاندن لگکاریتمی بکا نیمر
میانگینگیری دوگانه میشکدد در ناایه ارجی همانردر
کککه کپ یکشبکیکنکی مکیشکککدد نکیکمر تکئکدری از دادههککای
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سرعت در این مطالعه برداشت شدند و میانگین وزنی آنها
بعندان سرعت متدسط درآن مقطع استااده شد همننین
در امتداد ردلی بازه مدرد بررسی تا  10پروفیو سرعت در
مسیر جریان برداشت شد بر اساس این تعداد پروفیو ،یک
پروفیو معر که نشان دهنده تما پروفیوهای عربی و
ردلی برداشتی در آن بازه می باشد ارایه شد الز به تکر
استکه میانگین گیری وزنی در هر مقطع به نحدی الگدی
جریان را از رریق تدزیع سرعت نشان می دهد ،هرچند این
الگد فقط ارزش مدبعی برای محاسیه سرعت برشی ،بری
زبری در آن مقطع عربی را دارد در االی که میانگین
گیری دوگانه برای سطز مدازی بستر در امتداد یک بازه از
رود انه مطالعه شده انجا شده است بدیهی است هر چه
تعداد پروفیو های برداشتی در یک بازه در راستای عربی

 -4نتیجهگیری
در این تحقیق ،سرعت در راستای جریان در دو رود انه
هراز و رستمآباد تدسط دستگاه  ADVاندازهگیری شدند
بستر هر دو رود انه دارای ترات درشتدانه است که در آنها
متدسط نسیت عمق بهاندازه رسدب برای رود انه هراز 10/4
و برای رود انه رستمآباد  4/4بدده و جریان در بازههای
انتخابی در هر دو رود انه به لحاظ هیدرولیکی آشاته کام ً
زبر غیریکندا ت و کندشدنده است برای برآورد بهتر
پارامترهای هیدرودینامکی مانند سرعت و سرعت برشی در
نزدیکی بستر ،روش میانگین گیری دوگانه از میانگین سطز
مدازی با بستر و نه فقط محدر مرکزی رود انه استااده شد
برای راستای عربی در هر مقطع از رود انه با تدجه به
شرایط جریان (عمق جریان ،عرض رود انه)  3تا  5پروفیو
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هیدرولیکی ،الز است اندازهگیریها در بازه های گدناگدن
با نسیت عرض به عمق متعدد انجا شدد
الز است در مطالعات مهندسی رود انه بهجای تأکید بر
برهان و دلیو ریابی ،همننان که & Buffington
) Montgomery (1997اظهار کردند ،بر حابلیت دفاع و
عملکرد مناس یک روش باید تاکید کرد برآورد مناس
سرعت برشی بر اساس میانگین دوگانه می تداند به کاربرد
بهتر بسیاری از پارامترهای هیدرولیکی که اساس آنها بر
تجربه و نه برهان ریابی استدار است مانند بری زبری،
تنش برشی در انتقا رسدب و آبشستگی کمک کند برای
م ا بری شزی که اتی از ن ر ابعادی درست نیست،
بیش از  250سا مدرد استااده مهندسین هیدرولیک است
و نیازی برای دلیو و برهان ریابی در کاربرد آن نیست زیرا
با وجدد عد اجماع در مقدار و محدودیتهای آن ،یکی از
مهمترین پارامترهای مطالعات مهندسی رود انه بهشمار
می رود

و ردلی بیشتر باشد دحت نتای بیشتر داهد شد که انجا
آن نیازمند منابع مالی مناس است
با میانگینگیری دوگانه از دادههای سرعت برداشتشده از
این دو رود انه ،صحت حاندن لگاریتمی بررسی شد نتای
نشان داد که حاندن لگاریتمی به دبی تدانسته است با کاربرد
روش میانگینگیری دوگانه در رود انههای شنی و
حلدهسنگی بر دادههای برداشتشده در ناایه دا لی برازش
یابد همچنین بین میهای تتادفی در نیمر سرعت
میانگین زمانی در نقا نزدیک به بستر را از بین بیرد
همننین حاندن لگاریتمی در فاصله  0.02< z/h <0.3معتیر
است و مقادیر متدسط ثابت ونکارمن و ثابت انتگرا گیری
در بازه های مدرد بررسی به ترتی  0/40و  4/56محاسیه
شدند با استااده از این برای  ،حاندن لگاریتمی به دبی
تدانسته است سرعت برشی را بر اساس دادههای ناایه
دا لی برآورد کرده و به نتای مشابه با برآورد روش
مشختات الیهمرزی برسد هرچند رود انه رستمآباد به
دلیو شناوری نسیی ( )h/d50کمتر و نسیت ظرافت بیشتر
نسیت به رود انه هراز دارای انحرا بیشتر از حاندن
لگاریتمی در ناایه ارجی نیمر سرعت جریان است
اغل مطالعات آزمایشگاهی با نسیت ظرافت) (B/hکدچک
( نسیت عرض به عمق جریان) کمتر از  6گزارش شده اند
در االی که نسیت ظرافت در رود انه های شنی و حلده
سنگی اغل بیشتر از  10می باشد ( Afzalimehr et al.,
 )2017bبرای بازه هراز با (  )B/h= 31/7انسجا بیشتری
در تدزیع لگاریتمی نسیت به بازه رستم آباد (114/3
= (B/hمشاهده میشدد (مقایسه شکوهای  12و )13
همننین پراکنش کمتری در ثابت ون کارمن و ثابت انتگرا
حاندن لگاریتمی (جدو  )2در نسیت ظرافت کدچکتر (بازه
هراز) مشاهده می شدد تدزیع سرعت جریان به روش
میانگین گیری دوگانه در هراز بهدلیو نسیت ظرافت
کدچکتر منسجم تر از بازه رستم آباد است بنابراین گسترش
نتای آزمایشگاهی ااصو از نسیت ظرافت کدچک به
رود انهها می تداند تدا با طا و استنتاج نادرست از تاثیر
نحده تدزیعهای سرعت و تنش ریندلدز در برآورد مقادیر
بری زبری و انتقا رسدب باشد بدیهی است برای
شنا ت عمیق از اثر نسیت ظرافت در برآورد پارامترهای

 -4فهرست عالئم
Br
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Abstract
A clear understanding of the interaction of bed-form and flow characteristics in natural streams is
essential for a variety of ecological and river engineering projects such as river rehabilitation, pollution
control, and stable channel design. The present study deals with the logarithmic layer of double-averaged
(in time and space) streamwise velocity profiles in decelerating flow, in coarse-bed Rivers. The
streamwise velocity profiles were obtained from field measurements conducted in the Haraz and
Rostam Abad Rivers. Velocity measurements were collected at 200 Hz and 120 seconds by using an
Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). In Both cases, the river bed was composed of coarse gravel and
cobble, with relative submergences ( h/d 50 ) from 4.4 to 10.4. Due to the limitations in double-averaging
method application in the Iranian Rivers, the validity of this method was investigated using the
logarithmic law and the boundary layer characteristic method. Based on the observations, the flow may
be divided into the two different layers: the inner layer (logarithmic layer) and the outer layer. In the
inner layer ( 0.02

z/h

0.3 ), the double-averaged velocity profiles confirmed the logarithmic law.

However, the velocity data deviated from the logarithmic law in the outer region without a particular
pattern. The results of this study can help a better estimation of hydraulic parameters in coarse-bed
streams, decreasing the cost of the hydraulic engineering plans in rivers.

Keyword: Double Averaging Method, Logarithmic Law, Boundary Layer Characteristics Method, Decelerating
Flow, Coarse- bed Rivers
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