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چکیده
مدلسازی جریان در رودخانهها با توجه به مسیر پیچانرودی آنها بسیار پیچیده بووده و اللوب مسوتلزم اسوتداده از یود مودل
عددی قوی برای پیشبینی آثار آشدتگی اسوت .همچنوین ،انتخوا

نووم مودل آشودتگی مویتوانود در شوبیهسوازی و بررسوی

خصوصیات جریان مؤثر باشد .انوام مختلدی از مدلهای آشدتگی در مدل عددی  SSIIMقابو اسوتداده اسوت کوه در تحقیو
حاضر با هدف بررسی کارایی مدلهای آشدتگی ،از سه نوم مختلف مدل آشدتگی  k-Ԑیعنی نوم استاندارد ،بر اسوا
آ

و  RNGبه منظور شبیهسازی خصوصیات جریان در نقاط مختلف از مقطع عرضی  45درجه از یود قوو

رودخانۀ دوآ

سورعت

تنود واقوع در

صمصامی از سرشاخههای کارون بزرگ استداده شد .با مقایسۀ مقادیر اندازهگیریشدۀ مؤلدههای سرعت ،نتوای

بهدستآمده از مدلها مشخص شد .مدل  k-Ԑاستاندارد در تعیین مؤلدۀ قائم سرعت و نووم مودل  k-Ԑبور اسوا

سورعت آ

برای مؤلدۀ طولی سرعت دقت بیشتری دارد که در مجموم قابلیت کلیۀ مدلهای آشدتگی یادشوده مناسوب ارزیوابی مویشوود.
همچنین ،درنظرگرفتن دقی ناهمواریهای بستر و زبری کنارۀ کانال رودخانه در مدل عددی میتواند بر افزایش صحت نتوای
مدل تأثیر بسزایی داشته باشد.
کلیدواژگان :مدل  ، k-Ԑمدل عددی  ،SSIIMمؤلدۀ طولی سرعت ،مؤلدۀ قائم سرعت.RNG ،
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مقدمه
رودخانهها در واقع رعایا هعا یاعا رو کعاۀ زمعا
هستند که نبود رناخت و توجه به فاایندها واق در آنها
میتواند به وقوع خسار ها جباا ناپذیا و گعا مسعال و
مشکال زیستمحاطی منجا رود .یکی از فاایندها مهم
واقعع در رودخانععههععا و بععهخصععود در رودخانععههععا
غاامستقام ،جایا ها ثانویه اسعت کعه سعب آرعتتیی
جایععا  ،فاسععایر رودخانععه ،ایجععاد گعع آلععودگی و ناعع
بععاهمخععورد اکوساسععتم رودخانععه مععیرععود .از طافععی،
تغاااا در پاچ رودخانهها و فاسایر دیوار و بسعتا آنهعا
سعععب یاکععت و مهععاجا پععاچ رودخانععه و تخایعع
تأسعاسعا اطااف آ و اراضعی کشعاورز و ایستیا هعا
پمپاژ مجاور میرود .بناباای  ،بهکعارگاا تصعمام فنعی و
مدیایتی مستل م رناخت الیو جایعا و مکعا باشعانۀ
جایا ثانویه و نا تنر باری در پاچ رودخانه بعه وسعالۀ
مدلها عدد الزم است .در سالهعا اخاعا اسعتتاد از
مدلها و روشها مدلساز گستاش یافته است [1ع ]3
بهویژ  ،در رودخانهها مدلها متعدد به منظور بارسی و
مدلساز جایا و رسعو اسعتتاد رعد اسعت [4عع .]6
خساو [ ]7و نا فتحی و همکارانر [ ]8به رباهسعاز
الیو جایا در رودخانۀ طباعی با استتاد از مدل عدد
دوبععععد  CCHE2Dپاداختنعععد ،کعععه هعععا دو تحقاع ع
نشا دهندۀ قابلات مناسع معدل یادرعد در پعاربانعی
مشخصا جایا در باز ها پاچا رود از رودخانه است.
مععدلسععاز جایععا آرععتته ،ایجععاد یععم مععدل بععاا
پاربانی آثار آرتتیی و استتاد از آ است .یعم جایعا
ساال آرتته ویژگیهعا بسعاار در مقاعاو طعولهعا
مختلف دارد کعه همیعی بعا یکعدییا در ارتبعا انعد .روش
معمول ،متوسطگاا از معادال یاکم با جایا اسعت تعا
ویژگیها جایا متماک بعا مقاعاو بع ر و در یالعت
بدو نوسا بارند .با ای یال ،آثار مقااوها کوچعم و
بخرها نوسانی جایا باید مدلساز روند.
معادلهها ناویا -استوکس یعاکم بعا سعاعت و فشعار
یم جایا ساالانعد .در جایعا آرعتته ،هعا یعم از ایع
کماتهعا بعه دو بخعر متوسعط و بخعر نوسعانی تج یعه
میروند .با انجام متوسطگاا  ،معادلهها ناویا-استوکس
متوسطگاا ردۀ رینولدز ،که بعا متوسعط جایعا یعاکم
است ،به دست میآیند [.]9
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باا مدلساز بهتا آرتتیی جایا در کانالهایی بعا
هندسۀ پاچاد و در طول قوو یم رودخانۀ طباعی ،بایعد
از مدلها آرعتتیی در کنعار مععادال جایعا اسعتتاد
کنام .به طور کلی ،مدلهعا آرعتتیی رعام معدلهعا
صععتامعادلععها  ،یععممعادلععها و دومعادلععها مععیرععوند.
مععدلهععا دومعادلععها در واق ع ب عه عنععوا کام ع تععای
مدلها آرتتیی ،زیابنا بساار از تحقاقا مابو بعه
مدلساز جایا آرتته ،بهخصود در سالاا اخاا به کار
رفتهاند .مدل  k-Ԑمعاوفتای مدل دومعادلعها اسعت .در
ای مدل مادا آرتته با یس دو متغاا انعاژ جنبشعی
جایا آرتته و ما ا اضمحالل ویسعکوز انعاژ جنبشعی
آرتته باا میرود.
یکی از مطالعا مهم صور گافته در ای زمانه توسط
رود و لس ینا [ ]11انجعام رعد .آنهعا جایعا را در یعم
قوو تند با بهکارگاا مدل آرعتتیی  k-εاسعتاندارد ،بعه
صور سهبعد مدلسعاز ععدد کادنعد و گتتنعد کعه
چنانچه باشتای ارتتاع سطح آ از  11درصد عم کانال
تجاوز نکند ،تغاااا سطح آ تعأثاا چنعدانی رو نتعای
مابو به الیو جایا ندارد.
رتارو مورتی [ ]11باا رباهساز عدد جایعا در
یالت آرتته از معادال رینولدز متوسعطگاععا رععد در
عم باا یالت دوبععد اسعتتاد کعاد .هعا [ ]11سعه
معععدل  k-ε ،RNG،LESو  RSMرا در یعععم پععاچ تنعععد
بارسی کاد و نتاجه گافت که مدل  RSMتطاب مناسعبی
با مقعادیا آزمایشعیاهی دارد .و بعال و همکعارانر []13
مدل  LESدر پاچ مالیم کانال را بارسی کادند .صععتازاد
گندرما و صالحی ناشابور [ ]14باا بارسعی الیعو
جایا در آبیاا جانبی از ناماف ار فلولنععععععت اسعععتتاد
کادنععد .آنهععا بععاا رععباهسععاز آرععتتیی از مععدلهععا
دومعادلها  k-εاستاندارد و  k-ωاستتاد کعاد و عملکعاد
مععدل  k-ωرا در پععاربانععی نععوایی گادابععها و جععدایی
جایععا  ،بهتععا از مععدل  k-εارزیععابی کادنععد .اماععدبایی و
همکارانر [ ]15به بارسی عدد ساختار سهبعد جایا
در آبیاععا جععانبی پاداختنععد .آنهععا بععاا مععدلسععاز
آرعععععععتتیی از مععدلهععا  k-ε،k-ωو  RSMاسععتتاد
کادند .مقایسۀ نتای بهدستآمد از مدلها آرعتتیی بعا
نتای آزمایشیاهی نشا داد الیعو جایعا داخع کانعال
اصلی بهوسالۀ ها سه مدل بهخوبی پاربانی رد اسعت،
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اما در کانال آبیاا ،معدل  RSMنسعبت بعه دو معدل دییعا
بهتا عم میکند و قابلات معدل  k-ωباشعتا از معدل k-ε
اسععت .مظتععا و همکععارانر [ ]16نا ع در یععم بارسععی
آزمایشیاهی دو مدل آرتتیی  LESو  RSMرا بعا اسعتتاد
از ناماف ار فلولنت در پاچ تند از کانال اسعتتاد کادنعد و
دریافتند که در مقایسۀ نتای کمعی پاوفاع هعا سعاعت
مدل  LESخطا کمتا و نتای دقا تا دارد.
ژانگ و ر [ ]17یم مدل سهبعد باا رعباهسعاز
جایا آرتته با اساو مدل آرتتیی  k-εبا  RNGرا توسعه
دادند .در ای مدل بعاا محاسعبۀ مععادال از روش یجعم
محدود استتاد رد که با کارباد معدل در رودخانعۀ طباععی،
دقت مدل باا رباهساز جایا در رودخانههعا طباععی
در تحقاقا مهندسی هادرولام مناس ارزیابی رد.
یو [ ]18در تحقاقی آرتتیی جایعا را بعا اسعتتاد از
مدلها دومعادلها عم متوسط آرتتیی رام k- ،k-ε
 ωو  k-wرباهساز عدد کادنعد .و در نهایعت کعارباد
کلاۀ مدلها دومعادلعها یادرعد را بعاا معدلسعاز
جایا آرتته مناس ارزیابی کاد و نتاجه گافت اسعتتاد
از مدلها آرعتتیی جدیعد ماننعد  k-ωبعا مقعدار باشعتا
پارامتا آرتتیی ،سب اف ایر دقت محاسبا میرود.
وو [ ]19در مطالعا خعود بعه رعباهسعاز جایعا و
انتقال رسو در پایا دست رودخانۀ زرد در کشعور چعا
پاداخععت .همچنععا  ،ایشععا بععا اسععتتاد از مععدل عععدد
دوبعدى ،مدلها آرتتیی دومعادلها  k-Ԑرا با مدلها
صععتامعادلععها مقایسععه کععاد و نتاجععه گافععت کععه همععۀ
مععدلهععا آرععتتیی ،نتععایجي واقعععی دن دیععم دربععارۀ
جایا ها ساد اراله معيکننعد امعا دربعارۀ جایعا هعا
پاچاد  ،دو مدل آرتتیی  k-Ԑو  RNGنتایجي واقعیتعا را
نسبت به مدلها صتامعادلها نشا ميدهند .همچنا ،
با اساو پژوهر یادرد  ،در ماا مدلهعا دومعادلعها ،
مدلها  k-Ԑو  RNGدربارۀ جایا ها چاخشعی ،نتعای
بهتا اراله ميکنند .در تحقاقی دییعا سعاا و همکعارانر
[ ]11به بارسی و ارزیعابی قابلاعت معدل آرعتتیی  k-Ԑدر
محاسععبۀ الیععو جای عا و ما عدا آرععتتیی در آ هععا
کمعم پاداختند ،که نتای نشا دهندۀ قابلات زیاد معدل
یادرد است.
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در مدل عدد سهبعد  SSIIMیالتهعا مختلتعی از
مدلها آرتتیی در ناماف ار مابو به آ تعایف رعد کعه
کاربا میتواند با تعاا مقدار کد  F24در فای  Controlنعوع
مدل آرتتیی مد نظا را باا مدل تعایعف کنعد .بعا بارسعی
مناب یادرد مشخص رد که باشتا کارها انجعامرعد در
زمانۀ رباهساز عدد جایا یعا دوبععد یعا بعه صعور
مطالعا آزمایشیاهی بعود و در منعاب خعارجی ناع کمتعا
دربارۀ رودخانۀ طباعی تحقا صور گافته اسعت ،بنعاباای
در مطالعۀ یاضا با هدف بارسی توانایی سه یالت مختلف از
مدل آرتتیی  k-Ԑرام نوع استاندارد مدل  ،k-Ԑمعدل k-Ԑ
محلی با اساو ساعت آ و مدل  k-Ԑبعا اسعتتاد از اضعافۀ
) RNG (Random Number Generatorدر رعناخت الیعو
جایا در پاچ تند از یم رودخانعۀ طباععی بعا اسعتتاد از
مدل عدد سهبعد اقدام رعد تعا در صعععور امکعا بعه
کمععم آ بتععوا در مععدلسععاز هععا دییععا بععاا رععاایط
مختلف ،الیو جایا را پاربانی کاد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

باا ناع بعه اهعداف تحقاع یاضعا و بارسعی و ارزیعابی
کارایی معدلهعا مختلعف آرعتتیی بعا اسعتتاد از معدل
 ،SSIIMبععاز ا رععام یععم قععوو طباعععی  91درجععه از
رودخانۀ دوآ صمصامی از ساراخهها کارو ب ر واق
در استا چهارمحال و بختاار انتخا رعد .طعول قعوو
یادرد  131متا و عاض کانال در محعدودۀ ایع قعوو از
 11متا تا  54متا متغاا است .رودخانۀ یادرد جایا ها
دالمی دارد که آ پایۀ یوزۀ مابو به ای رودخانه 1311
لاتا در ثاناه در خاوجی باآورد رد است .رودخانعۀ دوآ
صمصامی در فصول پابارش و هنیام وقوع بارندگی باشعتا
ساالبی میرود .نوع معواد موجعود در بسعتا و کنعار هعا
رودخانه باشتا از نهشتهها آبافتی دورۀ کواتانا است کعه
در کنار ها توالی الیهها بهخوبی تشخاص داد میرود .در
رک  1موقعات بازۀ مطالعهرد رو نقشهها توپوگاافی
سازما نقشهبادار کشور موسعوم بعه نقشعۀ درعتم بعه
رمار با  60542NEو همچنا نمایی از رودخانۀ دوآ
صمصامی و بازۀ مطالعهرد و کنار ها رودخانه در رعک
 1نشا داد رد است.
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شکل  .7موقعیت بازۀ مطالعهشده روی نقشۀ توپوگرافی منطقه

شکل  .2نمایی از رودخانۀ دوآب صمصامی و بازۀ مطالعهشده

نقشهبرداری و ثبت خصوصیات بازه و جریان

از جمله داد ها و اطالعا مورد نااز باا مدلساز جایعا
و رسو در رودخانهها با استتاد از معدلهعا توسععهیافتعۀ
جدید ،مقادیا مابو به توپوگاافی یا هما هندسعۀ مسعئله
است .بناباای  ،در تحقاع یاضعا بعاا نقشعهبعادار بعازۀ
مطالعهرد از دو اب ار فتوگاامتا دنقشهبادار با استتاد از
کوادکوپتا و همچنا اسعتتاد از دوربعا توتعال استاشع
استتاد رعد .درخعور یعادآور اسعت کعه در نقشعهبعادار
نخست ک باز با همعۀ ج لاعا بادارعت رعد .سعپس ،بعا
استتاد از دوربا توتال استاشع نسعبت بعه نقشعهبعادار
رقوم کف بستا واق در زیا آ و همچنا منعاط واقع در
زیا درختا اقدام رعد و بعا جعایی ینی مقعادیا بادارعتی از
روش دوم در توپوگاافی بهدسعتآمعد از روش فتعوگاامتا
هندسۀ باز با دقت زیاد تهاه رد .در مایلۀ بععد نسعبت بعه
استخااج ساستماتام نقا به صعور  XYZو تهاعۀ فایع

 geodataکه یم فای متنی یاو اطالععا هندسعۀ کانعال
است ،باا معافی به مدل اقدام رد.
یکععی دییععا از اطالعععا و داد هععا مععورد ناععاز در مععدل
 SSIIMمقادیا زبا بستا است .در تحقا یاضا نمونعههعا
مختلتی از رسوبا بستا واق در ماک و سوای چپ و راست
باز تهاه رد و در آزمایشیا خعا نسعبت بعه دانعهبنعد و
سپس تعاا مقعادیا ضعای زبعا مانانعگ ) (nاقعدام رعد.
همچنععا  ،بععهمنظععور بارسععی کععارایی و نا ع ارزیععابی نتععای
محاسبا مدل ،سعاعت جایعا بعا اسعتتاد از سعاعتسعن
مناس در مح مقط  45درجه ثبت رد .در ضم  ،در نقا
مختلف از مقط یادرد به لحاظ ارتتاعی و طولی در راسعتا
عمود با مساا جایا مابو به یم معورد سعاال ر داد در
فاوردی ما  1395با دبی یعداکرا  18/5متامکعع بعا ثاناعه
اقدام رد .در گام بعد ،نتای بهدسعتآمعد از معدل بعا مقعادیا
انداز گاا رد در مقط عاضی یادرد مقایسه رد.
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همچنا  k ،به صور رابطۀ  5مدلساز میرود:

مدل عددی سهبعدی  SSIIMو مدلهای آشفتگی

مدل عدد سهبععد  SSIIMنخسعتا بعار توسعط آقعا
اولس در سال  1111اراله رد که در مهندسعی رودخانعه،
هادرولام و محاط زیست کارباد دارد .معادال جایا در
مدل یادرد  ،معادال متوسطگاعا رعدۀ زمعانی ناویاعع
استوکس معاوف به معادال رینولدز هستند که به صور
رابطۀ  1باا میروند:

که باا کنندۀ اتالف انعاژ جنبشعی آرعتتیی اسعت و بعا
استتاد از رابطۀ  7تعاا میرود:

د1

د7

که در رابطۀ یادرد  Uiباابا اسعت بعا سعاعت متوسعط در
جهت  xiو  ρمعادل تااکم آ  P ،معادل فشار و  δijمابعو
به تاب دلتا کاونکا است که باا یالت  i=jباابعا یعم و
در سایا یالتها باابا صتا است .در معادلۀ ناویاع استوکس
تام اول سمت چعپ ،تعام تغااعاا زمعانی سعاعت و تعام
بعد  ،تامها انتقالیاند .همچنا  ،تام اول سمت راسعت،
تام فشار و تامها بعد نا تامها تعنرهعا رینولعدز
است .باا محاسبۀ تنرها رینولعدز در معدل  SSIIMاز
مدل آرتتیی  k-Ԑاستتاد رد است که مععادال مابعو
به مدل یادرد به صور رابطۀ  1باا میروند:

در معادال  4تا  7پارامتاها  CԐ1 ،σԐ ،σk ، Cµو
ثابتها تجابی هستند که بهتاتا و به طور تقایبعی بعه
مقادیا  1/44 ،1/3 ،1 ،1/19و  1/91تعاا رد اند [.]11

د1
که در آ  υtمعادل ویسکوزیتۀ گادابعی اسعت کعه توسعط
مدل  k-Ԑبه صور رابطۀ  3محاسبه میرود:
د3
که  kاناژ جنبشی آرتته است کعه بعه صعور رابطعۀ 4
تعایف میرود:
د4

د5
که  Pkبه صور رابطۀ  6است:
د6

CԐ2

اجرای مدل  SSIIMبر اساس مدلهای مختلف آشفتگی

ایجاد ربکۀ محاسباتی مناس میتواند بعه ماع ا درخعور
توجهی در صحت و دقت نتای بهدسعتآمعد معثثا بارعد.
باا پاداکاد بهانهتای اندازۀ رعبکه ،بارسعیهعا الزم
بهصور تغااا اندازۀ رعبکه از ری تعای انعدازۀ رعبکه تعا
دررتتای اندازۀ رعبکه انجعام رعد .سعپس ،بعا مقایسعۀ
مقادیا کمتای و باشتای ساعت ،فشار و اناژ سعانتام
متالطم در ربکهبند ها مختلف ،در نهایت اندازۀ رعبکه
 41*15*11بهتاتا باا مقادیا طولی ،عاضی و ارتتاعی
به عنوا بهانهتای اندازۀ ربکه مطاب رک  3باا بعازۀ
مطالعه رد انتخا رد .پس از معافی فایع  geodataبعه
مدل با استتاد از اب ار موجود در ناماف ار ،ربکۀ محاسباتی
بهانه ایجاد رد .ربکۀ تولادرد توسط معدل در رعک 3
آورد رد است.

شکل  .3شبکۀ محاسباتی استفادهشده برای مدلسازی جریان توسط مدل SSIIM
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فای  Controlیکی از فایع هعا مهعم اسعتتاد رعد در
مدل  SSIIMاست که میتواند یاو کدها مختلتی بارد.
در ای فای پارامتاها مهم معورد ناعاز بعاا یع مسعئله
آورد میرود .ای پارامتاها در دقت و همیاایعی محاسعبا
کارکاد اساسی دارند .انواع مدلها آرتتیی را معیتعوا بعا
استتاد از مقادیا مختلف باا کد  F24در ای فای انتخعا
کاد .هما طور که در انتها مبحث مقدمه آورد رعد ،سعه
نوع از مدل آرعتتیی  k-Ԑرعام نعوع اسعتاندارد معدل ،k-Ԑ
مدل  k-Ԑمحلی با اساو ساعت آ و مدل  k-Ԑبعا اسعتتاد
از اضافۀ ) RNG(Random Number Generatorبعه منظعور
مدلساز آرتتیی و بارسی نتای بعه کعار گافتعه رعد .در
رک  4فلوچار جایانی مابو به روش تحقا آورد رد
است .پس از اجاا مدل با اساو مدلها آرعتتیی معورد

نقشه بادار و تهاه فای رقومی
ارتتاعی باز رودخانه

بحث ،به منظور همیاایعی محاسعبا و کعاهر بعاقیمانعدۀ
خطا محاسبا مابو به سه مثلتۀ ساعت افقی ،عمعود
و قالم و نا پارامتاها پاوستیی و آرتتیی که باید کمتا از
مقدار  1/1111بارد ،با تغااا مقادیا مابو به ضای زبعا
و همچنا ارتتاع سطح آ به عنوا یکی از راایط معاز ،
همیاایععی محاسععبا یاص ع و سععپس نتععای مابععو بععه
مثلتهها طولی و قالم ساعت با مقادیا انداز گاا رعد در
مح ها مد نظعا بعا اسعتتاد از رعاخص آمعار ماعانیا
درصد خطا مطل تعاا رد درابطۀ : 8
د8
در رابطۀ یادرد  MAPEماعانیا خطعا مطلع ،
تعداد داد ها انعداز گاعا رعد  VMi ،و  VPiبعهتاتاع
مقادیا انداز گاا رد و محاسبهرد مثلتهها ساعتاند.

N

تهاه نمونه ها مختلف خا
بستا جهت تعاا ضای زبا
مانانگ

تهاه فای geodata

تعایف پارامتاها مختلف مدلساز

با فامت XYZ

جایا در مدل  SSIIMبا استتاد از فای
Control

ثبت مثلته ها مختلف جایا در
مح زاویه  45درجه از قوو

مقایسه نتای مابو به مثلته ها
مختلف ساعت ناری از اجاا
مدل با مقادیا انداز گاا رد و

تعاا خطا محاسباتی

تهاه و تاسام بهانهتای
ربکه محاسباتی
تعاا نوع مدل آرتتیی جایا با استتاد از مقادیا مابو به کد  F24در
فای  Controlمدل عدد سه بعد باا ها سه مدل آرتتیی k-

Ԑاستاندارد ،با اساو ساعت آ و RNG

اجاا مدل عدد سه بعد
 SSIIMبا اساو ها سه نوع
مدل آرتتیی k-Ԑ

شکل  .4فلوچارت جریانی روش تحقیق

نتایج و بحث
تغییرات مؤلفۀ طولی سرعت

در رعععک  5تغااعععاا پاوفاع ع هعععا طعععولی سع عاعت
پاربانیرد با ها سه نوع از مدل  k-Ԑدر مقطع عاضعی
 45درجه از قوو رودخانه در صتحها ن دیم سطح آ و
در عمقعععی مععععادل  1/85عمععع جایعععا بعععا مقعععادیا
انداز گاا رد مقایسعه رعد اسعت .بعا توجعه بعه رعک

یادرد  ،انطباق نتای مدل ععدد بعا هعا سعه نعوع معدل
آرتتیی با مقادیا انداز گاا رد به طور کلی خو بعود
که اختالف با مقادیا ساعت بهدستآمد از مدل ععدد
با نوع مدل آرتتیی  k-Ԑبا اسعاو سعاعت آ بعا مقعادیا
متناظا انداز گاا رد اختالف کمتا دارته اسعت .ایع
در یالی است که دقت محاسبه باا دو مدل دییا تقایبعاً
ن دیم به هم و باشتا از نوع مدل  k-Ԑبعا اسعاو سعاعت

هنربخش و همکاران :مدلسازی جریان در یک قوس از رودخانۀ طبیعی بر اساس مدلهای مختلف آشفتگی ...

جایا است .ماانیا خطا مطلع مقعادیا محاسعباتی و
انداز گاا رد باا سه نوع مدل آرتتیی  k-Ԑبا یسع
ساعت جایا  ،نوع استاندارد و بعا اضعافۀ  RNGبعهتاتاع
باابا 6/6، 3/5و  6/8درصد است.
با بارسی دقا تا پاوفا  ،ساعت طولی ناری از مدل k-
 Ԑبا اساو ساعت آ مشاهد میرود .باشتا اختالف بعا
مقادیا محاسباتی و انداز گاا رد در منطقها ن دیم بعه
کنارۀ خارجی قوو بعود و در سعایا نقعا انطبعاق مقعادیا
محاسباتی و انداز گاا رد بساار خو است .ای اخعتالف
در قوو خارجی در سایا مدلها اسعتتاد رعد ناع دیعد
میرود که در واق ناری از زبا کنار ها و کعاهر سعاعت
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در ای نقطه است که با توجعه بعه ماتتع و عمعود بعود
کنار هعا و ممکع نبعود درنظاگعافت زبعا آ در معدل،
پاربانی ساعت در منطقۀ ن دیم کنار با خطا باشعتا
صور گافته است .ای در یالی است که دو مدل استاندارد
و  RNGمقادیا ساعت در دییا نقا صتحه ن دیم به سطح
آ را کمتا از ما ا انداز گاا رد محاسعبه کعاد اسعت.
ما ا ساعت در نایاۀ ن دیم کنعارۀ خعارجی بعا فاصعلۀ دو
متا از کنار باشتای مقدار را دارند که عام جایا ثانویه و
گاادیا طولی فشار در ای یالت بعه عنعوا عوامع همسعو
عم میکنند و سب اف ایر باشتا سعاعت در ایع نایاعه
میروند.

شکل  .5مقایسۀ پروفیلهای طولی سرعت محاسبهشده در صفحۀ نزدیک سطح آب با مقادیر اندازهگیریشده برای دبی 79/5 m3/s
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تغییرات مؤلفۀ قائم سرعت
آرعتتیی k-Ԑ

باا بارسعی چیعونیی عملکعاد معدلهعا
استتاد رد در تحقا یاضا ،پاوفا ها ساعت قعالم در
مقط عاضعی  45درجعه از قعوو اول بعا نتعای و مقعادیا
انداز گاعا رعد مقایسعه رعد .در رعک  6پاوفاع هعا
یادرد نشا داد رد است.
با توجه به ای رک  ،پاوفا ها پاربانیرد با سعه
نوع مدل آرتتیی  k-Ԑقاب تعاا توسط معدل  SSIIMتعا
یععدود بععا مقععادیا انععداز گاععا رععد دنقععا قام رنععگ
همخوانی دارعته بعه طعور کعه ماعانیا خطعا مطلع
پاربانی مدلها آرتتیی  k-Ԑنوع استاندارد ،نوع محلی
بااساو ساعت آ و همچنا با اسعتتاد از اضعافۀ RNG
بهتاتا باابا  5/83و  6/9و  6/5درصد است .ولی بعا نیعا
دقا تا میتوا به اختالف محسوو پاوفا قعالم سعاعت
یاص از مدل  k-Ԑمحلی بعا اسعاو سعاعت آ در کنعار
دیوارۀ خارجی پی باد به طور که ماانیا خطا مطل
پاربانی در ای نایاه باا مدل  7/8 k-Ԑدرصد و بعاا
نوع استاندارد و با اضافۀ  RNGبهتاتا  4/3و  5/1درصعد
است .علت ای موضوع وجعود جایانعا ثانویعه در منطقعۀ
یادرد است که نوع مدل  k-Ԑاستاندارد قادر بعه محاسعبۀ
دقا تا آ است .بناباای  ،پاوفا ساعت پاربانعیرعد
توسعععط معععدل  ،k-Ԑهمخعععوانی بهتعععا بعععا مقعععادیا
انداز گاا رد دارد .به طور که مدل  k-Ԑیالت باگشت
پاوفا ساعت در نایاۀ ن دیم سطح آ را بهتعا از معدل
قبلی پاربانی میکند .با بارسعی دقاع تعا پاوفاع هعا

تولادرد توسط ها سه نوع مدل و مقایسعۀ آ بعا مقعادیا
انداز گاا رد میتوا به اختالف زیاد ای پاوفاع هعا بعا
مقادیا واقعی در نایاۀ ن دیم بستا پی باد .ایع اخعتالف
در واق ناری از ناهموار ها بساار موجود در کف کانعال
است که در فای مابو به هندسۀ رودخانه ای ج لاا به
طععور کامع وجععود نععدارد و بسععتا را همععوارتا از آنچععه در
طباعت بود در نظا گافتعه اسعت .بنعاباای  ،وجعود زبعا
بستا و ناهموار ها متععدد بعه رعد الیعو جایعا و
پاوفا هعا سعاعت را در ایع منطقعه تحعت تعأثاا قعاار
میدهد و میتواند در دقت نتای مثثا بارد.
در بارسی پاوفا ها ساعت در منطقۀ ن دیم بعه بسعتا
مشاهد میرود ،پاوفا ها محاسبهرد از ها سه نوع معدل
آرتتیی  k-Ԑن دیم به هم است و اختالف کمتعا بعا هعم و
نا با مقادیا انداز گاا رد دارد .دلا ای مطل را میتعوا
از عکس تتساا یالت قب یعنی منطقۀ ن دیم بستا به دست
آورد .در ای منطقه با توجه به دور جایا از بستا و کنار ها
کمتععا رععاهد ت عأثاا زبععا رو الیععو جایععا هسععتام .در
خصود پاوفا ها محاسبهرد سعاعت در منطقعۀ ن دیعم
دیوارۀ داخلی مشاهد میرود که پاوفا ها محاسبهرعد از
دو نوع مدل  k-Ԑاستاندارد و  RNGاختالف ناچا با مقعادیا
انداز گاا رد دارد ،ولعی ایع اخعتالف بعا پاوفاع سعاعت
محاسبهرد از مدل آرتتیی  k-Ԑمحلی با اساو سعاعت آ
دارا خطا  7/6درصد است .البتعه ،در مقایسعۀ کلعی نتعای
مدلها آرتتیی مختلف  k-Ԑنشعا دهنعدۀ اخعتالف نعاچا
نتای است.

شکل  .9بررسی عملکرد سه مدل آشفتگی  k-Ԑدر پیشبینی پروفیلهای قائم سرعت
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بررسی توزیع تنش برشی بستر

در رک  7کانتورها پاربانیرد تنر باری بسعتا بعا
استتاد از سه معدل آرعتتیی نشعا داد رعد اسعت .بعا
مقایسۀ ارکال مابو به تنر باری بستا محاسبهرعد از
ها سه مدل آرتتیی مشاهد رد ها سه مدل توزی تنر
باری یکسا دارد و تتعاوتی بعا نتعای سعه معدل دیعد
نمیرود .هاچند مطالعۀ تغاااا بسعتا بعه آزمعایر هعا و
انداز گاعا هعا هعمزمعا جایعا سعاال و تعهنشعانی و
رسو گذار بستا و همچنا باهمکنر ای دو نااز دارد،
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امععا بععا ایعع وجععود پععاربانععی فاسععایر و الیوهععا
رسععو گععذار بععاا بسععتاها تغاااپععذیا دسععاال بععا
درنظاگافت توزی تنر باری بستا امکا پذیا است.
همانند آنچه در رک  7مشاهد میرود ،منطقها بعا
باشتای تنر باری که به رک دایا نشا داد رد در
زاویۀ یدود  45درجه از ابتدا قوو دید میرود .دلاع
ایجاد چنا منطقها وجود یم گاادیا پاسعاعت اسعت
که سب انتقال یم هستۀ قو و پاساعت به سمت دیوار
میرود و در صتحها ن دیم به بستا گستاش مییابد.

شکل  .1توزیع تنش برشی بستر طی قوس رودخانه

نتیجهگیری
با معدل سعاز جایعا بعا یسع انعواع مختلعف از معدل
آرتتیی  k-Ԑدر یم قوو طباعی از یم رودخانۀ طباععی
و در مح مقط  45درجه با اساو دبی  18/5متامکعع
با ثاناه نتاجه می رود مدل آرعتتیی  k-Ԑنعوع اسعتاندارد
باا رباهساز آرتتییهعا جایعا در قعووهعا 45
درجه و در محاسبۀ مثلتهها قعالم سعاعت قابع اعتمعاد
است ،ولی در خصود پاوفا ها طولی بهتا است از نعوع
مدل  k-Ԑبعا یسع سعاعت آ اسعتتاد کعاد .البتعه ،بعا
بارسی کلی میتوا نتاجهگاا کاد که کارباد مدلهعا
دومعادلها  k-Ԑدقعت مناسع در رعباهسعاز آرعتتیی
جایا دارند ،ولی پاشنهاد می رعود پاوفاع هعا سعاعت
تولادرعد بعا معدلهعا آرعتتیی مختلعف در مقعاط بععا
درجهها مختلف از قوو رودخانه ناع بعا مقعادیا واقععی
مقایسه رعود .همچنعا  ،بعه منظعور دقاع تابعود نتعای
رععباهسععاز عععدد پاشععنهاد مععیرععود ،توپععوگاافی و

ناهموار ها رودخانه در بستا اصلی بعا دقعت و ج لاعا
باشععتا بادارععت و بععه مععدل معافععی رععود .همچنععا ،
پاوفا ها ساعت در مقاط مختلتی از قوو رودخانه بعا
مقادیا انداز گاا رد مقایسه رعود .بعا توجعه بعه وجعود
جایا ها ثانویه در قووها رودخانعها و اهماعت ایع
پارامتا در تتساا مشخصا و الیو جایا  ،توانعایی سعایا
مدلها آرتتیی نا در تعاا و مدلساز ایع پعارامتا
مهم ارزیابی رود .با توجه به تأثاا زبا کنعار هعا کانعال
بهخصود در قووها خعارجی رو مثلتعههعا سعاعت
درنظاگافت زبا کنار ها در مدل عدد میتوانعد سعب
اف ایر دقت نتای رباهساز جایا رود.
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