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چکیده
منطقۀ هایپریک ناحیه ای بالفاصله زیر بستر رودخانه است که اختالط آبهای سطحی پاایین روناده باا آب زیرساطحی در آن
اتفاق میافتد .این منطقه نقش بسیار حیاتی در اکولوژی رودخانه دارد و سبب خودپاا یی جریاان رودخاناه مایشاود .مواناع
تخته سنگی موجود در بستر رودخانه ها معمو ً مانند موانع نفوذناپذیر عمل میکنند و در با دست و پایین دست ایان ساازه هاا
اختالف هد هیدرولیکی ایجاد میشود و پرش هیدرولیکی در پاییندست آنها اتفاق میافتد .از آنجا که معمو ً در پااییندسات
این موانع حفرۀ آبشستگی نیز شکل میگیرد ،هدف از این تحقیق تعیین الگوی حرکتی تبااد

هایپریاک باا وجاود مواناع

صلب رودخانه ای در سه حالت جریان ریزشی ،جریان متغیر سریع و جریان متغیر سریعاا آبشساتگی اسات .بارای بررسای
نتایج ،از یک فلوم آزمایشگاهی با شیب کف  1درصد ،طول  5متر ،عرض  0/3متر و ارتفاا  0/5متار بارای مشاخ

کاردن

مسیرهای خطوط جریان هایپریک استفاده شد .مصالح بستر استفادهشده در این فلاوم دارای قطار میاناۀ  6/8میلایمتار بودناد.
ضخامت رسوبا

با دست مانع برابر  30سانتیمتر و ضخامت رسوبا

شد .در این آزمایشها از یک مانع صلب  30سانتیمتری که به صور

پاییندست مانع برابر با  16سانتیمتار در نظار گرفتاه
نفوذ کامل درون بستر رسوبا

نصب شده بود ،استفاده

شد .همچنین ،از مدل آب زیرزمینی برای شبیهسازی عددی الگوی جریاان زیرساطحی اساتفاده شاد .نتاایج نشاان داد تطاابق
مناسبی بین الگوی جریان مشاهداتی و محاسباتی در منطقۀ هایپریک برای دو حالت ایجاد پارش و ریزشای وجاود دارد و در
حالت ایجاد پرشا آبشستگی فقط در محدودۀ بین دیوارۀ عمودی مانع تا جایی که بیشترین آبشستگی شکل گرفته بود ،در
مدل آزمایشگاهی جریان با دست رو به با ()UDUو در مدل عددی جریان پااییندسات رو باه باا ( )DDUمشااهده شاد.
همچنین ،با بررسی دبی تبادلی کل ( ،)Qexزمان ماندگاری ( )Rtو درصد دبی تبادلی ( )Qpو مقایسۀ هریک باا عادد رینولادز
یتاوان تخماین مناسابی از
بهترتیب رابطۀ توانی با ضریب همبستگی  94و  84و  77درصد به دست آمد که از ایان رواباط ما 
پارامترهای جریان هایپریک داشت.
کلیدواژگان :جریان هایپریک ،موانع صلب رودخانهای ،دبی تبادلی ،زمان ماندگاری ،مدل

 نویسندۀ مسئول

میوز.
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مقدمه
منطقۀ هایپریک ناحیهای بالفاصلهه زیلر بسلرر رودخانله
است که در آن اخرالط آبهای سطحی پایینرونده با آب
زیرسطحی در آن اتفاق میافرد .این منطقه نقل بسلیار
حی لاتی در اکولللو ی رودخانلله دارد و س ل خودپللاایی
جریان آب رودخانه میشود .بنابراین ،هر عامهی که برواند
ت ادل جریان آب سطحی و زیرسلطحی را افلاای دهلد،
میتواند در احیای رودخانهها نق اساسی ایفا کند [1لل
 ]4و از موارد مهم در طرح احیای رودخانهای اسلت [5لل
 .]8ایجاد اخرالف هیلدرولیکی در طلول جریلان یکلی از
عوامل ایجاد جریان هایپریلک در رودخانله اسلت .موانل

تخرهسنگی موجود در بسلرر رودخانلههلا معملواا ماننلد
موان نفوذناپذیر عمل میکند و در باادست و پاییندست
این سازه ها اخلرالف هلد هیلدرولیکی ایجلاد ملیشلود و
معمللواا پللره هی لدرولیکی در پللاییندسللت آنهللا اتفللاق
میافرد [ 6و .]9
پرههای هیدرولیکی با تغییر خطلوط جریلان از یلک
مقط نس راا کمعمق و بلا جریلان سلری بله یلک جریلان
عمیقتر و آرامتر شکل میگیرد .با تغییلر جریلان از حاللت
فوق بحرانلی بله زیلر بحرانلی پلره هیلدرولیکی تشلکیل
میشود و به عنوان جریان مرغیر سری شناخره شده است
(شکل .)1

شکل  .1نمایی از جریان متغیر سریع بعد از مانع صلب ،شامل ریزش ،جت فشاری و پرش هیدرولیکی همراه با نوسانات و موج

در مسیر جریان ع وری از مان  ،جریلان مرغیلر سلری
شامل ریلاه جریلان از روی ملان  ،جریلان فلوق بحرانلی
( )F𝑟1 > 1در پاییندست مان در موقعیت  ،1و یک شی
سطح جریان معکلو در طلول پلره ،کله در انرهلای آن
جریان زیر بحرانلی () و در موقعیلت  ۲تشلکیل ملیشلود
[ .]10در پایاب موان دو نوع جریلان ممکلن اسلت شلکل
بگیرد .یکی جریان ریاشی 1که تقری اا عمودی و ملوازی بلا
دیواره مان است و دیگلری جریلان غوطلهوری ۲کله دارای
یک شی مث ت با عمق آب کاهشی در مسیر جریان است.
پره هیدرولیکی دارای یک شی منفی یا معکو با عمق
جریان افاایشی در مسیر جریان است .ویهکلوک و ووهلل
( )۲00۷اشاره کردند که طی اینکه جریان زیربحرانی یلک
هیدرولیک جریان غال در آبراهههای اسرپ ل پلول اسلت،
در یک ناحیۀ کوچک در پاییندسلت موانل  ،جریلان فلوق
بحرانی شکل میگیرد که باعث تشکیل پلره هیلدرولیکی
میشود [.]11
1. Clinging nappe
2. Plunging nappe

پللرههللای هی لدرولیکی توس ل هی لدرولیک موضللعی
جری لان و پروفی لل سللطح آب مشللخ شللدهانللد [ ]1۲و
ت ادات هایپریک در رودخانلههلا بله هیلدرولیک موضلعی
جریان و پروفیل سطح جریان وابسره اسلت ] 13و  .[14بلا
ای لنوجللود ،ت لأثیر پللرههللای هی لدرولیکی روی ت للادات
هایپریک به طور دقیق بررسی نشده است .ت ادل هایپریک
ممکن است بر اثلر پخشلیدگی ،انرقلال و مومنرلوم ایجلاد
شوند [ 15 ،3و  .]16مطالعۀ ت ادل هایپریک در رودخانهها
با وجود موان رودخانهای معمواا به پارامرر انرقلال وابسلره
است [ 18 ،1۷ ،15 ،13 ،9و  .]19ت ادات هایپریک بر اثر
تغییرات طولی هد هیدرولیکی ) h(mایجاد ملیشلود کله
این پارامرر از سه مؤلفۀ هلد ارتفلاعی )𝑚(𝑧 ،هلد فشلاری
 ، Ψ  p ρg  m و هللد سللرعت  𝑝( ، u 2  m فشللار درونلی
2g

(پاسکال) ρ ،چگالی (کیهوگرم بلر مررمکعل ) 𝑔 ،شلراب
ثقل و 𝑢 سرعت (مرر بر ثانیله) اسلت) تشلکیل ملیشلود.
بیشرر تحقیقات ق هی در مورد ت ادات هایپریک بلا وجلود
موان رودخانهای ،میاان هایپریک را با اسلرفاده از پروفیلل
سللطح جری لان هیدرواسللراتیک و بللدون در نظ لر گللرفرن
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فراینللدهای هیللدرودینامیک و تغییللرات هللد سللرعری،
پی بینی کردهاند [ ۲0 ،18 ،9و  .]۲1با ترکی کردن هد
ارتفللاعی و هللد فشللاری هیدرواسللراتیک ،معمللواا هللد
پیاومرریک حاصل میشود.
اینلدرنی و همکلاران ( )۲011بللا در نظلر گلرفرن مللدل
مفهلومی ت للادات هایپریلک در زیلر موانل رودخانللهای بلله
بررسی خطوط جریان هایپریک در یک فهوم آزمایشلگاهی و
مقایسۀ آن بلا ملدل علددی پرداخرنلد .ایلن آزملای روی
فهومی به عرض  ۷/5سانریمرر ،ضخامت رسلوبات باادسلت
مان برابر  10سانریمرر ،ضخامت رسوبات پاییندسلت ملان
برابر با  6سانریمرر با شی بسرر  1درصد ،ارتفاع مان صه
 4سانریمرر ،عمق جریان در پاییندست  4سانریمرر و قطر
میانۀ ذرات در بسرر فهوم معادل یک سانریمرر بود که طلول
پره هیلدرولیکی تشلکیلشلده برابلر  ۲5سلانریمرلر بلود.
آزمای های مربوط به این تحقیق با اسرفاده از روه ردیابی
رنگ در ناحیۀ رسوبات زیرسطحی درون فهوم و در مجلاورت
دیوارۀ شیشهای انجام شد [ 16و  .]۲۲ایشان بله بررسلی دو
نوع ریاه جریان از روی مان پرداخرند .ابعلاد فهلوم و قطلر
ایۀ بسرر مشابه مطالعۀ تی ادوک و بویلل ( )19۷8منظلور
شد .به صلورت طلولی ،رسلوبات در فاصلهۀ  ۷0سلانریمرلر
باادست مان و  180سانریمرر پاییندست مان ریخره شد.
مان ها از قطعات چوبی جامد و با ارتفاع  5و  10سانریمرری
سللاخره شللدند ،کلله بللرای ایجللاد ی لک پهکللان عمللودی 4
سانریمرری در حد فاصل تاج مان تا محلل برخلورد دیلوارۀ
عمودی مان صه با سلطح رسلوبات پلاییندسلت در نظلر
گرفرلله شللدند .در آزمللای هللا بللا ارتفللاع پهکللانهللای 10
سانریمرری ،مان به عمق  10سانریمرر به صورت کاملل در
زیر بسرر نفوذ کلرد و بله پایلۀ فهلای فهلوم مرللل شلد .در
آزمای ها با ارتفاع مان  5سانریمرری ،مان به مقدار نلل
عمق ایۀ باادست درون رسوبات نلل شلد و فاصلهۀ بلین
ک فهوم و ک مان برابر  5سانریمرر در نظلر گرفرله شلد.
چهار آزمای روی فهوم انجام شد که حاصلل آن ترکی لی از
حالتهای مخره نل مان به صورت نفوذ کامل و جائی و
ایجاد پروفیلهای مخره سطح جریان در دو حاللت وجلود
پره هیدرولیکی و بدون وجود پره هیلدرولیکی بلود .هلر
یک از چهار آزمای  3بار تکرار شدند .در آزمای هایی کله
پره هیدرولیکی شکل نگرفت ،دبلی ع لوری  0/4لیرلر بلر
ثانیه و عمق جریان  1سانریمرر در نظر گرفره شلد ،کله در
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این حالت جریان ع لوری از روی ملان بله صلورت ریاشلی
تشکیل شد و هیچ شی سطح آب معکوسی در پاییندسلت
مان ایجاد نشد .در آزمای های انجامشلده بلا وجلود پلره
هیدرولیکی ،دبی ع وری  1/۲لیرر بر ثانیه با عمق جریلان 4
سانریمرر در آزمایشگاه ایجاد شد؛ یک ناحیۀ غوطهوری بعد
از ریاه جریان از روی ملان تشلکیل شلد ،و پلره در 30
سانریمرری پاییندست مان به پایان رسید .در هر دو حالت
آزمای با دبی ع وری مرفاوت ،بیشرر جریان در زیلر محلل
ریاه به صورت آشفره بود ،با اینحال در این تحقیلق فقل
الگوهای ت ادلی مورد بررسی قرار گرفت و تلأثیر پخشلیدگی
در ت ادات هایپریک تجایهوتحهیل نشد [ .]۲3برای هر یلک
از چهار آزمای انجامشده ،مادۀ رنگلی آبلی تیلره از طریلق
لولههای انعطافپذیر به قطر  0/3سانریمرر به زیلر بسلرر در
قسمت باادست و پاییندست مان تاریق شد .تاریلق رنلگ
به روه اسرفاده از لولۀ فهای برای تعیین مسیرهای جریلان
هایپریک در نقاط مخره صورت پذیرفت .عک هایی کله از
مادۀ رنگی گرفره شده بودند ،مسیر حرکت رنگ را در نقلاط
مخره نشان میدادند.
از مللدل عللددی  Flow3Dنیللا بللرای شلل یهسللازی
مسیرهای هایپریک اسرفاده شد .ش کۀ محاس اتی در ایلن
تحقیق به صورت مسرطیهی  0/5سلانریمرلر در جهلت ،x
 0/1سانریمرر در جهت  zو  ۷/5سانریمرر عرض سهول در
جهت  yبود .محدودۀ ش یهسازی  15سانریمرلر باادسلت
مان و  50سانریمرر پاییندست مان بود.
نرایج این آزمای نشان داد وجلود پلره هیلدرولیکی
س تغییر مسیرهای جریان میشلود کله شلامل حرکلت
جریان رو به پایین زیر ناحیۀ ریاشی در پاییندست مان و
حرکت رو به باا و در جهت باادست در مجلاورت ملان و
1
زیر پره بود .در حالت ایجاد پره ،در زیر محلل ریلاه
مسیرهای خطلوط هایپریلک در دو جهلت باادسلت و بله
سمت زیر محل ریاه و در جهت پاییندست جریان و بله
سمت زیر پره مشاهده شدند .عدم موفقیت در پی بینی
تأثیرات فشارهای دینامیکی و اسراتیکی که به پلرههلای
هیدرولیکی وابسره است ،این موضوع منجر به پلی بینلی
نادرسلت  ۷5درصلد مسلیرهای جریلان هایپریلک در زیلر
ناحیللۀ پللره شللد [ .]۲4درخللور یللادآوری اسللت کلله در
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مطالعات ایندرنی و همکلارن ( )۲011جریلان بله گونلهای
تنظیم شده بود کله بلا توجله بله رسلوب بلهکلاررفرله در
آزمایشگاه ،آبشسرگی در پاییندست مان اتفاق نیفرد.
تا کنون بیشرر تحقیقاتی که در خللو ملدلسلازی
عددی جریان هایپریک انجام شده اسلت ،بله ایلن صلورت
بوده است که ابردا مدلسازی جریان سطحی انجام شلده و
توزی هد هیدرولیکی حاصل از مدلسازی عددی روی ک
کانال به عنوان شرای مرزی دریشلهت بلرای ملدلسلازی
جریان زیرسطحی لحاظ شده است .به بیانی ،شل یهسلازی
یکطرفه بوده و تحقیقات ق هلی نشلان داده اسلت کله ایلن
فللرض تلأثیر چنللدانی در نرللایج حاصللل نللدارد .بللهتللازگی
تحقیقاتی در خللو حلل هلمزملان جریلان سلطحی و
زیرسطحی انجام شده است که نشان میدهد فرض یادشده
خیهی نرایج را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،ولی حل همزملان
دو محی نیاز به پردازشگرهای بسیار قوی و زملان زیلادی
برای اجرای برنامه دارد .از اینرو ،تحقیقاتی در ایلن زمینله
برای این بخ ارائه شده است .و و ایندرنی ( )۲013تأثیر
خیاآبل چااب بر میاان ت ادات هایپریک و عمق نفوذ آن
به داخل بسرر شنی در حضور فرم بسرر خیاآبل چااب را
با ش یهسازی همزمان محی سطحی و زیرسطحی بررسی
کردند .آنها با اسلرفاده از تاریلق سلدیم کهریلد بله داخلل
جریان ،دبی عمودی هایپریک و با تاریلق جلوهر از جلدارۀ
زیرسطحی و عمق هایپریک را بلرآورد کلرده و در نهایلت،
مللدل  FLOW3Dرا بللرای تخمللین خلوصللیات ناحیللۀ
هایپریک برای شرای هیدرولیکی مخره ارزیابی کردند.
با توجه به اینکه اخرالف هد هیدرولیکی در باادست و
پاییندست موان میتواند منجر به وقوع حفرۀ آبشسرگی
شود و نگاهی به سوابق تحقیق نشان میدهلد کله بیشلرر

تحقیقات انجامشده روی پدیدۀ هایپریک بدون توجه به اثر
وجود حفرۀ آبشسرگی بر مشخلات جریان هایپریک بوده
اسللت ،بنللابراین در ای لن تحقی لق در نظللر اسللت تللا نق ل
شکلگیری همزمان پره هیدرولیکی و حفرۀ آبشسلرگی
بر الگوی جریان هایپریک بررسلی شلود .درخلور یلادآوری
است با توجه بله اینکله برخلی از تخرلهسلنگهلای درون
رودخانهها حالت برونزدگی دارند و بله سلنگ ملادری در
زیر بسلرر رودخانله مرللل هسلرند ،شل یهسلازی جریلان
هایپریک پاییندست موان صه رودخانلهای کله بله کل
کانال میچس ند ،میتواند مدلی از جریان در پلاییندسلت
این تخرهسنگها باشد.
مواد و روشها
به منظور بررسی الگوی جریان هایپریک مطاات به صورت
آزمایشللگاهی انجللام شللد .در اداملله ،مشخلللات کانللال
آزمایشگاهی و شیوۀ انجام آزمای ها ارائه شده است.
کانال آزمایشگاهی

کانال آزمایشگاهی اسرفادهشده در ایلن تحقیلق از جلن
فهای با دیوارههای شیشهای سکوریت و دارای طول  5مرر،
عرض  30سانریمرر ،ارتفاع  50سلانریمرلر و شلی کل
فهوم توس یک جک هیدرولیکی کله در زیلر فهلوم نلل
شده بود ،قابل تغییر بود که در تمامی حالتهای آزملای ،
شی ک کانال روی یک درصد تنظیم شلده بلود .مخلان
انرهایی به حجم  800لیرر و مخان ابردایی برای جهوگیری
از نوسانات سطح جریان به حجم  300لیرلر سلاخره شلد.
برای محاس ۀ دبی یک کنرور حجمی ق ل از مخان ابردایی
نل شد .در شلکل  ۲نملایی از فهلوم آزمایشلگاهی آورده
شده است.

شکل  .2نمایی از کانال آزمایشگاهی
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مطللابق روه دانللهبنللدی ذرات بللا اسللرفاده از الللکهللای
اسراندارد ،اندازۀ قطر مروس  D50ذرات اسلرفادهشلده در
فهوم آزمایشگاهی معلادل  6/8میهلیمرلر D16 ،ذرات 4/1
میهیمرر و  D84ذرات معادل  10میهیمرر به دسلت آملد.
ضری یکنواخری ذرات نیا با جلذر نسل ت  D84بله D16
برابر  1/56۲به دست آمد .ضخامت رسوبات باادست ملان
برابر  30سانریمرر و ضخامت رسلوبات پلاییندسلت ملان
برابر با  16سانریمرر در نظر گرفرله شلد ،بله طلوری کله
اخرالف سطح رسلوبات باادسلت نسل ت بله پلاییندسلت
معادل  14سانریمرر بود .بله صلورت طلولی ،رسلوبات در
فاصهۀ  88سلانریمرلر باادسلت ملان و  ۲1۲سلانریمرلر
پاییندست مان ریخره شد .در شکل  3منحنی دانهبنلدی
رسوبات ارائه شده است.

1131

محاس ه شد .که در این رابطه Q ،دبلی جریلان در محلی
مرخهخل 𝐴 ،سطح مقط رسوبات اشل اع و 𝑓𝑆 شلی خل
انر ی است .در این تحقیق برای محاس ۀ این پلارامرر از دو
تکرار مخره اسرفاده شد و در نهایت ،هدایت هیلدرولیکی
جریان در محی مرخهخل برابر  0/405مرلر بلر ثانیله بله
دست آمد.
تعیین تخلخل ذرات

تخهخل ذرات نیا با محاس ۀ نس ت حجم فضای خالی بلین
ذرات رسوب به حجم کل رسوبات در آزمایشلگاه محاسل ه
شد .حجم فضای خالی بین رسوبات با جم کلردن حجلم
رسوبات نمونه و حجم آب سرریاشدۀ داخل ظلرف پل از
ریخرن نمونۀ رسوب درون یک ظرف پر از آب و کم کلردن
حجم مخهوط آب و رسوب (مجموع حجم آب ریخرلهشلده
در ظرف و حجم آب اولیه در حالری که کل ظرف به طلور
کامل پر از آب بود) معادل  0/35۷محاسل ه شلد .تخهخلل
رسوبات نیا تاب شکل و شیوۀ قرارگیلری ذرات اسلت کله
برای رسوبات شنی بین  0/3تا  0/34محاس ه شد [.]۲5
برداشت پروفیل سطح جریان و اندازهگیری دبی فلوم

شکل  .3منحنی دانهبندی ذرات

ق ل از شروع آزمای ها و برقراری جریان آب در فهلوم،
سطح رسوبات بسرر ماسلهای در باادسلت و پلاییندسلت
مان به صورت یک سطح صاف با شی  1درصد اجرا شلد.
عمق ایۀ بسرر به دلیل محدودیت در ارتفاع دیلوار فهلوم و
همچنین ،توان تحمل وزن رسوبات ریخرلهشلده روی ورق
فهای ک فهوم حلداکثر معلادل  30سلانریمرلر در انجلام
آزمای ها منظور شد.
تعیین هدایت هیدرولیکی

برای محاس ۀ پارامرر هدایت هیدرولیکی ابردا بسرر رسوبی
یکنواخری در کل طول فهوم اجرا شلد و سلطح رسلوب بلا
اسرفاده از تراز به طور کامل صاف شد .سلپ  ،دبلی فهلوم
طوری تنظیم شد که سطح جریان با سطح رسوب مملا
شود و سپ  ،مطابق رابطۀ )  k = Q⁄(ASو مشلابه روه
f

(تونینا و بافینگرن ،)۲00۷ ،هلدایت هیلدرولیکی رسلوبات

برای برداشت دقیق رقوم سطح آب و رسلوب در تملامی 8
آزمای از عمقسنج دقیق دیجیرالی با دقلت  0/001مرلر
اسرفاده شد .برای محاس ۀ مقلدار دبلی ع لوری از فهلوم از
یک دسرگاه کنرور فراسنج حجملی  ۲/5ایلنچ نلل شلده
روی قسمت انرهایی فهوم و ق ل از مخان انرهایی اسلرفاده
شد .برای افاای دقت و کلاه خطلای آزمایشلگاهی در
محاس ۀ دبی در هر یک از  8آزمای  ،دبی فهوم در  3تکرار
مخره توس کنرور قرائت شد.
مانع صلب هرم مثلثیشکل

دو روه مرفاوت برای نل مان صه قابل بررسلی بلود،
یکلی از آنهللا مسللدود کللردن تمللام جریلان زیرسللطحی از
باادست به پاییندست توس مان صه هرم مثهثیشکل،
که به عنوان نفوذ کامل تعری شد؛ و دیگلری اجلازه دادن
حرکت جریان زیرسطحی از زیر مان صه  ،به عنوان نفلوذ
جائی تعری شد .هر نوع مان در رودخانههای ط یعلی بلا
قطعات نیمهمسرغرق و تخرهسنگهلایی کله روی قهلوههلا
واق شدهاند ،به عنوان انسداد جائی و سنگ بسررهایی که
از ک رودخانله بیلرون زدهانلد ،بله عنلوان انسلداد کاملل
شناخره میشود [۲6ل .]۲8
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در ای لن تحقی لق حالللت نفللوذ کامللل نل ل مللان درون
رسوبات بررسی شد .آزمای با انسداد کامل به ملا اجلازه داد
تا بررسی کنیم که چگونه وجود داشرن یلاد نداشلرن جریلان
ع وری در زیر مان بلر هایپریلک ایجلادشلده در سله حاللت
ریاش لی ،ایجللاد پللره هی لدرولیکی و ایجللاد تللوأم پللره و
آبشسرگی تأثیرگذار است .مان به کاربردهشده از یک قطعلۀ
چوبی ضد آب جامد به صورت هرم مثهثیشلکل و بلا ارتفلاع
 30سانریمرری سلاخره شلدند کله بلرای ایجلاد یلک دراپ
عمودی  14سانریمرری حد فاصل تاج مان تا محل برخلورد
دیوارۀ عمودی مان صه با سلطح رسلوبات پلاییندسلت در
نظر گرفره شد .برای نل مان درون فهوم از چس آکواریوم
بلله منظللور جهللوگیری از نشللت آب از جللدارههللای مللان از
باادست به پاییندست و جهوگیری از نشت احرمالی و تلأثیر
آن روی خطوط هایپریک پاییندست مان اسرفاده شد.
شیوۀ تزریق مواد رنگی

در محلهای ق ل و بعد از پره هیدرولیکی و در عملقهلای
مخره برای بررسی بهرر مسیر جریان هایپریک مادۀ رنگلی
پرمنگنات پراسیم تاریق شد که همزمان نیا از مسیر حرکت
مادۀ رنگی نیا فایلل تللویری بلا اسلرفاده از یلک دسلرگاه
دوربین سونی  14/1مگاپیکسل با لنلا  ۲5میهلیمرلری کله
روی سهپایه با موقعیت ثابت هنگام آزمای نل شده بلود،
در موقعیتهای مخره محل تاریلق در پلاییندسلت ملان
بللرای محاسلل ۀ دقیللق زمللان حرکللت جریللان هایپریللک
فیهم رداری شد ،تهیه شد .ضمن اینکله شلیوۀ تاریلق ملادۀ
رنگی در محی مرخهخل به صورت ثقهی و از دو سلرنگ بله
صورت سری اسرفاده شد و از پمپا رنگ به طور مسرقیم در
بسرر رسوبی برای جهوگیری از تأثیرگذاری بر حرکت جریان
هایپریک اجرناب شد .همچنین ،بلرای ث لت مسلیر جریلان
هایپریک همزمان با تاریق رنگ ،برچس رنگلی روی مسلیر
چس انده شد تا بله صلورت مشلخ برلوان مسلیر جریلان
هایپریک در بسرر رسوبی را مشخ کرد .با محاسل ۀ طلول
حرکت مسلیر ملادۀ رنگلی و زملان حرکلت ملادۀ رنگلی در
آزمایشگاه سرعت جریلان هایپریلک محاسل ه شلد .درخلور
یادآوری است با توجه به اینکه مسیر حرکت مادۀ رنگلی بله
صورت قوسیشکل بود ،به منظور محاس ۀ دقیق طول مسلیر
حرکت از ریسمان و یک عدد خ ک برای محاسل ۀ طلول
قو اسرفاده شد.

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،4زمستان 1400

برای هر یک از آزملای هلای انجلامشلده ،ملادۀ رنگلی
پرمنگنات پراسیم از طریق لولۀ فهای و سرنگهای تاریق به
زیر بسرر در قسمتهای باادست و پلاییندسلت ملان و در
نقاط مخره برای تعیین مسیرهای هایپریک تاریق شد.
شیوۀ انجام آزمایش

برای انجام آزمای ها ،ابردا با بسرن دریچۀ کشویی انرهایی
مسیر جریان به صورت کاملل مسلدود شلد .سلپ  ،فهلوم
آزمایشگاهی بلهآراملی از آب پلر شلد و پل از آن پملپ
آزمایشگاهی روشن شد و با رسیدن دبی پمپ به دبیهلای
مورد نظر ،تراز سطح آب در پلاییندسلت سلازه توسل دو
دریچۀ کشویی و شیر کروی در ک کانال در انرهلا تنظلیم
شد تا مرناس با نوع آزمای ها سه حالت مخره جریلان
در فهوم ایجلاد شلود .در ایلن تحقیلق سله حاللت جریلان
ریاشی ،با پره و حالت ایجاد پره بلا ایجلاد آبشسلرگی
مورد آزمای قرار گرفت.
این تحقیق شی ک کانال معادل  1درصلد و جریلان
از نوع پایدار در نظر گرفره شد .محدودۀ کاربرد نرلایج ایلن
تحقیق مربوط به حالتهایی از تخرهسنگهای رودخانلهای
است که تا ایۀ نفوذناپذیر بسرر فرو رفرهاند.
شبیهسازی الگوی جریان هایپریک با مدل آب زیرزمینی

در این تحقیق به منظور ش یهسازی جریان آب زیرزمینلی
و ردیابی ذرات از نرمافاار ملادفهو و ملادپ اسلرفاده شلد
[ ۲9و .]30
مادفلو ( )2005نوعی مدل سهبعدی آبهای زیرزمین ی اس
که جریان پایدار و ناپایدار درون الیۀ آبخوان را به صورت مح دود
محصورنشده و یا ترکیبی از محدود و آزاد را شبیهسازی میکند.
با معرفی دادههای مربوط به توپوگرافی بستر رسوب ش ب ۀ
پایهای مطابق با هندسۀ مس ئله ایج اد ش ده و س س پروفی ل
سطحی جریان برداش شده به عنوان شرط م رزی دریش ل ب ه
مدل معرفی شد.
برای ایجاد هندسۀ م دل ان دازۀ م در راس تای ط و ی و
عرضی کانال ی ک س انتیمت ر و تع داد الی هه ا در راس تای 𝑧
متناسب با ابعاد م در نظر گرفتهشده در حا هیدرواس تاتیک
معادل  20الیه انتخاب شد .در نهای با اعم ال ش رایط م رزی
فشار برای ورودی و خروجی مدل مادفلو اجرا شد و سس مدل
مادپ برای ردیابی ذرات و تعیین مشخصات جری ان هایسری ک
استفاده شد.
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شکل  .4نمایی از هندسه و مشبندی در نرمافزار مدل میوز

الگوریرم ردیابی ذرات که توسل ملدل ملادپ قابلل
اجراست ،میتواند ناحیلۀ جریلان را در حاللت مانلدگار یلا
انرقالی بررسی کند .مدل مادپ قادر است مسیر جریان را
به صلورت سلهبعلدی بلا اسلرفاده از خروجلی جریلان آب
زیرزمینی و با توجله بله دادههلای خروجلی ملدل ملادفهو
ش یهسازی کند .این مدل جریان آب زیرزمینی را بر اسا
معادلۀ دارسی و روه تفاضل محدود حل میکند [.]۲9
مسیر حرکت ذره با ردیابی ذره از یک سلهول بله سلهول
مجاور تا رسیدن به یک مرز مشخ همچون چاه یا چشلمه
یا شرای انرهایی دیگر مشخ میشود .دادههای ورودی به
مدل مادپ  ،ترکی ی است از دادههای خروجی ملادفهو کله
شامل هد و جریان هسرند .خروجی مادپ شامل فایلهلای
خروجی مرعددی همچون فایل مخرللاتی مسلیر ذره اسلت
که این دادههای خروجی توس برنامههای دیگر قابل آنلالیا
و بررسی بوده و نرایج بله روههلای مخرهل قابلل نملای
است .عالوه بر محاس ۀ مسیر خطوط جریان ،ملادپ زملان
انرقال حرکت ذرات را نیا محاس ه میکند .با معرفلی دقیلق
موقعیتهای شروع حرکت ذره در مدل مادپ  ،ایلن امکلان
وجود دارد کله در محلدودۀ وسلیعی از ناحیلۀ ملورد آنلالیا،
مسیر محل تاریق و ش کۀ جریان را ترسیم کند.
تبادل هایپریک و زمان ماند

به طور کهی ،جریانهای زیرسطحی به چهار دسره تقسلیم
میشوند .1 :جریان هایی که به دلیل تغییرات فرم بسلرر از
سطح بسرر وارد محی مرخهخل شده و دوباره از آن خارج
میشوند و به جریلان سلطحی برملیگردنلد کله بله آنهلا
جریانهای هایپریک گفره میشود .۲ .جریلانهلایی کله از
آب سللطحی وارد محللی مرخهخللل مللیشللوند و دیگللر
برنمیگردند که در ایلن حاللت بله سلفرۀ آب زیلرزمینلی
میپیوندند که به این جریان ها جریان ازدسترفره گوینلد.

 .3جریانهایی که به عک حالت دوم هسلرند و در واقل ،
از من زیرزمینی وارد جریان سطحی میشوند که جریلان
دریافری نامیده میشلوند .4 .جریلانهلایی هسلرند کله از
باادست و به موازات جریان سلطحی در محلی مرخهخلل
جریان دارند و هیچ برخوردی با جریان سطحی ندارند کله
از آنها به عنوان جریان آب زیرزمینی یاد میشود [ .]31در
ساخرار های ط یعی بسره به موقعیت مکانی ممکلن اسلت
همۀ این جریانها و یا بخشی از آنها وجود داشره باشد.
برای محاس ۀ دبی ت ادلی ع لوری از محلی مرخهخلل
جهت هر یک از  8دبی مورد آزمای  ،با محاسل ۀ سلرعت
جریان ورودی به محلی مرخهخلل و ضلرب کلردن آن در
تخهخللل رسللوبات ( )0/35۷و سللطح مقطلل هللر ملل
( )0/01×0/01مررمرب ل  ،و سللپ جم ل کللردن تمللامی
دبلیهللا ،در نهایلت دبلی ت للادلی کللل ع للوری در محلی
مرخهخل محاس ه شد.
سپ  ،برای مقایسۀ بهرر دبیهای ت ادلی شاخ هلای
جریان سطحی و زیرسطحی به منظور کهیۀ آزمای هلا بله
صورت بیبعد تعری شدند .از جمهۀ ایلن پارامررهلا ،دبلی
ت ادلی نرمالشده ( ∗ ،)qزمان ماندگاری بیبعلدشلده ( ∗ 𝑡)،
درصد دبی ت ادلی ( 𝑝𝑄) ،رینولدز جریان ( 𝑒𝑅) و  Lmطلول
مؤثر جریان بودند .شایان یلادآوری اسلت طلول ملؤثرترین
همان خ هایپریکی بود که در محدودۀ مان رخ داده بلود
و جریان هایپریک در ابردای این خ به رسوبات وارد و در
انرهای این خ هایپریک از رسوبات خارج شده بود .شلیوۀ
محاس ۀ هر پارامرر در رواب  1تا  3آورده شده است .دبلی
ت ادلی و زمان ماندگاری بیبعدشده در مطالعات زیادی بله
عنوان شاخ های مناس ارائه شده است [.]3۲
()1
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پروفیل های مخره سطح جریلان در سله حاللت ریاشلی،
وجود پره هیدرولیکی و وجود همزمان پره هیلدرولیکی
به همراه آبشسرگی در آزمایشگاه شکل گرفت .هر سلری
از آزمای ها در  3دبی مخره انجام شد.
در جدول  1مشخلات هیدرولیکی سه سری آزملای
انجامشده شامل دبی و عمق جریان در انرهلای فهلوم آورده
شده است.
در آزمای هلایی کله پلره هیلدرولیکی در آن شلکل
نگرفت ،جریلان ع لوری از روی ملان بله صلورت ریاشلی
تشللکیل شللد و هللیچ شللی سللطح آب معکوسللی در
پاییندست مان ایجاد نشد.
در  6آزمایشی که در آن پره هیدرولیکی تشکیل شد
(سری اول و دوم) ،بعد از ع لور جریلان از روی ملان یلک
ناحیۀ غوطهوری بعد از ریاه جریلان از روی ملان شلکل
گرفت که پره هیدرولیکی در هر سری از آزملای هلا بله
صورت شکلهای  5و  6تشکیل شد.

QP 

که در آن k ،هدایت هیدرولیکی ملالح محلی مرخهخلل،
 Asمسللاحت سللطح تمللا جری لان سللطحی و مح لیط
مرخهخل Rt ،زمان ماند حرکت ذرات 𝑄𝑒𝑥 ،دبی ت ادلی کل
و  Qدبی جریان است [.]31
برای محاس ۀ عدد رینولدز جریان از رابطۀ  4اسرفاده شد.

Q By y

()4



Re 

که در آن B ،عرض فهوم آزمایشگاهی 𝑦 ،عملق جریلان در
ورودی فهوم و  ϑلاجت سینماتیک آب است.
نتایج و بحث
پروفیل سطح جریان

سه سری آزمای درمجموع به تعداد  8آزمای روی فهوم
آزمایشگاهی انجام شد که مان صه  30سانریمرلری بله
صللورت نفللوذ کامللل درون بسللرر رسللوبات نل ل ش لد و

جدول  .1مشخصات هیدرولیکی جریان
سری

سری 1

سری 2

سری 3

حالتهای آزمایش

آبشستگی
پرش و 

پرش

ریزشی

تعداد آزمایشهای انجامشده

3

3

2

دبی (لیرر بر ثانیه)
عمق جریان پاییندست

3/94
1۲/5

5/۷6
13/1

شکل  .5پروفیلهای جریان در حالت ایجاد پرشـ آبشستگی

۷/66
1۲/۲

3/۷
15/8

4/۷8
16/5

6/1
18/6

0/۷1
1/8

شکل  .6مشخصات جریان در حالت ایجاد پرش

Step

شکل  .7مشخصات جریان در حالت جریان ریزشی

1
1/۷

آبشوری و همکاران :مطالعۀ الگوی جریان هایپریک پاییندست موانع صلب رودخانهای

محدودۀ ایجاد پره هیدرولیکی در حاللتهلای وجلود
آبشسرگی حد فاصل 𝑥 برابر  0/93مرلر تلا 𝑥 برابلر 1/۲8
مرر برای حالت بدون ایجاد آبشسرگی حد فاصل 𝑥 برابلر
 0/9مرر تا  xبرابر  1/۲5مرر اتفاق افراد.
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بر اسا نرایج تحقیق احمد و همکاران ( )۲0۲0که به
مطالعلۀ پللرههللای سللطحی پرداخرنللد ،نللوع پللرههللای
تشکیلشده در تحقیق حاضر مطابق شکل  8به دست آملد
[.]33

شکل  .8منحنی پرش آزاد ،سطحی و مستغرق

نقللاط دای لرهای آب لیرنللگ مربللوط بلله حالللتهللایی از
آزمای ها است که در آن پره هیدرولیکی تشلکیل شلده
بود ،ولی هیچگونه آبشسرگی در رسوبات رخ نداده بود .در
ایلن  3آزمللای  ،آن آزمایشلی کلله دبلی آن حللداکثر بللود
(معادل دبی  6/1لیرر بر ثانیه) ،نوع پره آن به دلیل اینکه
در محدودۀ دو منحنی قرار گرفره بود ،از نوع سطحی بود و
در آزمای دیگر که با دبیهای  3/۷و  4/۷8لیرر بلر ثانیله
انجام شده بود ،به دلیل اینکه نقاط مرناظر ایلن دو حاللت
در زیرمنحنی پره آزاد قرار گرفره بود ،پلره از نلوع آزاد
شکل گرفره بود .لوزی های زردرنگ مربلوط بله حلااتی از
آزمای ها بود که پره و آبشسرگی به صلورت هلمزملان
تشکیل شده بلود .بلا توجله بله اینکله هلر سله نقطله در
زیرمنحنللی پللره آزاد قللرار گرفرلله بودنللد ،نللوع پللره
تشکیلشده در این حاات از آزمای ها پلره از نلوع آزاد
بللود .درخللور یللادآوری اسللت کلله پارامررهللای  yt ،huو p
بهترتی عمق جریان باادست مان  ،عملق جریلان بعلد از
محل تشکیل پلره و ارتفلاع ریلاه جریلان از روی ملان
است.
در هر یک از آزمای های مربوط بله سلری اول و دوم
که در آنها پره هیدرولیکی تشکیل شلده بلود ،آشلفرگی
جریان زیاد بود ،با اینحال در این مقاله مشابه کار ایندرنی
و ناگائوکا ( )۲011فق الگوهای ت ادلی مورد بررسی قلرار

گرفللت و ت لأثیر پخش لیدگی در ت للادات هایپری لک مللورد
تجایهوتحهیل قرار نگرفت [ ۲3و .]۲4
مسیرهای خطوط هایپریک به دستآمده از نتـایج فلـوم
آزمایشگاهی

در کهیۀ آزمای هلا چهلار نلوع مسلیر جریلان هایپریلک در
پاییندست مان شناسایی شد .جهت به سمت پاییندست و
مرمایل به سمت سطح رسوبات ،1جهت به سلمت باادسلت
جریان و مرمایل به سمت سطح رسوبات ،۲جهت بله سلمت
پاییندست جریان و مرمایل به سمت ک فهوم 3و جهت بله
سمت باادست جریان و مرمایل به سمت ک فهوم.4
در آزمای های سری اول کله مشخللات هیلدرولیکی
آن در جدول  ۲آورده شد ،پره هیدرولیکی و آبشسرگی
بهصورت توأمان تشکیل شد و در این سری آزملای ملان
صه هرم مثهثی شکل به صورت کامل تا ک فهلوم نلل
شد .در شکل  9به عنوان نمونه نملای کهلی از  3آزملای
یادشللده آورده شللده اسللت کلله در آن مسلیرهای خطللوط
هایپریک که توس تاریق مادۀ رنگی پرمنگنات پراسیم که
در بسرر رسوبات در حین انجام آزمای ها تاریق شده بود،
بله وسلیهۀ نوارهللای رنگلی سللفید ( )UDUو زرد ()DDU
نشان داده شده است.
)1. Downstream-directed upwelling (DDU
)2. Upstream-directed upwelling (UDU
)3. Downstream-directed downwelling (DDD
)4. Upstream-directed downwelling (UDD
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شکل  .9مدل آزمایشگاهی در حالت ایجاد پرشـ آبشستگی

فه های زرد خطوط هایپریکی را نشان ملیدهلد کله
جهت آنها به سمت پاییندسلت جریلان و موافلق حرکلت
جریللان آب ( )DDUهسللرند و فهلل هللای سللفیدرنگ
مسیرهای خطوط هایپریکی را نشان میدهد که جهت آنها
به سمت باادست جریان و در جهت خالف حرکت جریلان
( )UDUاست .در این سری از آزمای ها ،در زیر محهی که
حداکثر آبشسرگی در آزمایشلگاه ایجلاد شلده بلود ،طلی
تاریق مادۀ رنگی مسیرهای خطوط هایپریک مطابق شلکل
 9در دو جهت مخره مشاهده شد که دلیل آن را میتوان
ناشی از هیدرودینامیک جریان ریاشی از روی مان و پره
هیدرولیکی و جریانهای چرخشی ایجادشدۀ ناشی از پره
هیللدرولیکی درسللت در باادسللت محللل حللداکثر عمللق
آبشسرگی ایجادشده دانست .همانطور که در این شلکل
نیا قابل رؤیت است ،خطوط هایپریلک حلد فاصلل دیلوار
عمودی مان تا محل حداکثر آبشسرگی کله بلا نوارهلای

سللفیدرنگ ( )UDUنشللان داده شللده اسللت ،در جهللت
باادست جریان و به سمت سطح بسلرر رسلوبات مشلاهده
شد و دلیل آن را میتوان به اخرالف فشار هیدرودینامیکی
دو نقطه و وجود جریلانهلای گردابلی کوچلک درسلت در
مجاور دیوار عمودی مان نس ت داد .از محل حداکثر عمق
آبشسرگی ایجادشده تا پاییندسلت فهلوم کهیلۀ خطلوط
هایپریک مطابق نوارهای زردرنگ ( )DDUمشخ شده در
شکل  9در جهت پاییندسلت جریلان و بله سلمت سلطح
بسللرر رسللوبات بودنللد کلله ایلن حالللت ناشلی از اخللرالف
فشارهای هیدرودینامیک به واسطۀ تغییرات سرعت و عمق
جریان در دو نقطۀ مخره است.
در آزمای های سری دوم با سه دبی  4/۷8 ،3/۷و 6/1
لیرللر بللر ثانیله بللا ارتفللاع مللان  30سللانریمرللری کلله در
آزمایشگاه انجام گرفت ،دبی طوری در فهلوم آزمایشلگاهی
برقرار شده کله فقل پلره هیلدرولیکی تشلکیل شلود و
هیچگونه آبشسرگی نیا رخ نداد ،به دلیل هملین موضلوع
مج ور بودیم رقوم سطح جریان در پاییندست فهلوم را بلا
تنظ لیم درجللۀ کشللویی پللاییندسللت بللاا نگلله داریلم تللا
آبشسرگی در پاییندست مان ایجاد نشود و این امر باعث
شد در قسمری از طلول فهلوم زملانی کله ملادۀ رنگلی در
رسوبات تاریق میشد ،جهت خطوط هایپریلک بله سلمت
باادست همانطور که در شکل  10بلا نوارهلای آبلیرنلگ
( )UDUنشان داده شده ،شکل گیرد.

شکل  .10مدل آزمایشگاهی در حالت ایجاد پرش هیدرولیکی

در شکل  10به عنوان نمونه نمای کهلی از  3آزملای
مربوط به این سری از آزمای ها (سلری دوم) آورده شلده
است که در آن نیا مسیرهای خطوط هایپریک کله توسل
مادۀ رنگی پرمنگنات پراسیم که در بسرر رسلوبات هنگلام
انجام آزمای ها تاریق شده بود ،به وسیهۀ نوارهلای رنگلی
زرد و آبی نشلان داده شلده اسلت .نوارهلای آبلی خطلوط

هایپریکی را نشان میدهد که جهت آنها به سمت باادست
جری لان و مخللال حرکللت جری لان آب ( )UDUهسللرند و
نوارهای زردرنلگ مسلیرهای خطلوط هلایپریکی را نشلان
میدهد که جهت آنها به سلمت پلاییندسلت جریلان و در
جهللت حرکللت جریلان ( )DDUاسللت .خطللوط هایپریلک
آبیرنگ به واسطۀ اخرالف فشلار هیلدرودینامیک بلین دو

آبشوری و همکاران :مطالعۀ الگوی جریان هایپریک پاییندست موانع صلب رودخانهای

نقطه است که باعث شده حد فاصل دیوار عمودی ملان تلا
انرهای پره خطوط هایپریک در جهت پلاییندسلت و بله
سمت سطح بسرر رسوبات ایجاد شوند.
در آزمای های سری سوم با دبی های  0/۷1و  1لیرر بر
ثانیه با ارتفاع مان  30سانریمرری که در آزمایشلگاه انجلام
گرفت ،دبی به صورتی در فهوم آزمایشگاهی برقرار شلده کله
نه پره هیدرولیکی و نه آبشسرگی تشکیل شلد و جریلان
بله صلورت ریاشلی از روی ملان شللکل گرفلت .در ایلن دو
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آزمای نیا مشابه دو سلری آزملای هلای ق هلی ( 6حاللت
ق هی) ،مان صه هرم مثهثیشکل به صورت کاملل تلا کل
فهوم نل شده بود .در شکل  11نیا به عنوان نمونله نملای
کهی از  ۲آزمای مربوط به این سری از آزملای هلا (سلری
سوم) آورده شلده اسلت کله در آن نیلا مسلیرهای خطلوط
هایپریک که توس ملادۀ رنگلی پرمنگنلات پراسلیم کله در
بسرر رسوبات هنگام انجام آزمای های تاریقشلده بلود ،بله
وسیهۀ نوارهای رنگی آبی ( )DDUنشان داده شده است.

شکل  .11مدل آزمایشگاهی در حالت جریان ریزشی

نوار های آبی خطوط هایپریکی را نشان میدهلد بلرای
آنان به سمت پاییندست جریان و در جهت حرکت جریان
آب ( )DDUهسرند .خطوط هایپریک آبیرنگ بله واسلطۀ
اخرالف فشار هیدرودینامیکی است که حد فاصل ملان تلا
قسمت پاییندست فهوم ایجاد شده است که این باعث شده
تمامی مسیرهای خطوط هلایپریکی کله نادیلک بله ملان
هسرند ،به سمت پاییندست جریان و مرمایلل بله سلمت
سطح بسرر رسوبات حرکت کنند و خطوط هایپریکی که از
مان فاصهه دارند ،درون بسرر رسوبات به سمت پاییندست
فهوم حرکت کنند کله دلیلل آن دریچلۀ آبگیلر کفلی ۲/5
اینچی است که در انرهای فهوم و در ک فهوم ایجاد شده تا
بروان برای افلاای دقلت آزملای هلا ،جریلان سلطحی و
زیرسطحی را هنگام انجام آزمای ها از هم مجلاا کلرد .در
این سری از آزمای ها که پره هیدرولیکی وجود نداشلت
و جریان به صورت ریاشی بود ،مشابه نرایج پژوه آقلای
ایندرنی جهت جریان هایپریلک در زیلر ملان مرمایلل بله
سمت پایین جریان مشاهده شد .همچنین ،در تمامی سله
سری از آزمای های اشارهشلده ( 8آزملای ) و در حلالری
که مان به صورت کامل درون بسرر قرار گرفره بود و حالت
انسداد جریان شکل گرفره بود نیلا مشلابه نرلایج اینلدرنی
بیشرر رنگهای تاریقشده در بسرر رسوبی و در باادسلت

مان  ،به سمت تاج مان و به سمت سطح رسوب در کانلال
روباز حرکت کردند.
در آزمای هایی که آقای ایندرنی انجلام دادنلد ،پلره
هیدرولیکی تشکیل شده بود ،مسیرهای ت لادلی هایپریلک
در باادست مان  ،در حالری که مان بله صلورت کاملل در
بسرر نفوذ کرده بود ،به صورت جریان رو بله بلاا مشلاهده
شد .
یکی دیگر از نرایج پژوه آقای ایندرنی این بلود کله
پره هیدرولیکی آزمای های انجامشدۀ آن تلا حلدود ۲5
سانریمرری از پای ملان ادامله داشلت ،کله در آن نقطله،
جریان هایپریک به صورت پیوسره و به سمت پاییندسلت
جری لان و در جهللت رو بلله بللاا ( )DDUمشللاهده شللد .در
تحقیق حاضر برای حااتی که ملان بله صلورت کاملل در
رسللوبات نللل شللده بللود و عللالوه بللر تشللکیل پللره،
آبشسرگی نیا تشکیل شده بود ،فاصهۀ پره هیلدرولیکی
از پای مان  ،معادل  44سانریمرر برای مان بلا ارتفلاع 30
سانریمرلر (سلری اول) بلود .در حلااتی کله فقل پلره
هیللدرولیکی داشللریم و هللیچگونلله حرکللت رسللوبات در
پاییندست مان وجود نداشت ،فاصهۀ پره هیلدرولیکی از
پای مان  ،معادل  1۷سانریمرر بلرای ملان بلا ارتفلاع 30
سانریمرر (سری دوم) بود.
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چهار حالت حرکری جریان هایپریک و ارت اط آنلان بله
صورت شماتیک برای حااتی از آزمای های کله ملان بله

صورت کامل در رسوبات نل شده بود ،در شکل هلای 1۲
تا  14آورده شده است.

شکل  .12شماتیک جریان عبوری از روی مانع صلب برای حالت ایجاد پرشـ آبشستگی

شکل  .13شماتیک جریان عبوری از روی مانع صلب برای حالت ایجاد پرش

شکل  .14شماتیک جریان عبوری از روی مانع صلب برای حالت جریان ریزشی

جریان وارونه 1به این صورت تعری شد که جریلان بله
سمت پاییندست و مرمایل به سطح بسرر رسوب ()DDU
را به یک جریان به سلمت باادسلت و رو بله بلاا ()UDU
مرلل شوند .در آزمای های آقای ایندرنی این نوع جریان
در حالری که مان به صورت جائی در رسوبات نل شلده
بود و پره نیا شکل گرفره بود ،در فاصهۀ  1سلانریمرلری
نس ت به ک فهوم و در زیلر محلل ریلاه جریلان از روی
مان و همچنین ،در زیر محل قهه پره که به صورت مرب
سفیدرنگ در شکل  15مشاهده شده بود.
)1. Flow Reversal (FR

شکل  .15جریان وارونۀ مشاهدهشده (ایندرنی)2011 ،
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در این تحقیق نیا این نوع جریان وارونله ( )FRکله در
حالتهایی که مان به صورت کامل در رسوبات نل شلده
بود و پره هیدرولیکی و آبشسرگی نیا تشکیل شده بود،
مشاهده شد که در شکل  15با عالمت مربل مشلکیرنلگ
نشان داده شده است.
در آزمای های آقلای اینلدرنی یلک سلهول هایپریلک
چرخشی 1به این صورت شکل گرفره بود کله یلک جریلان
هایپریک که جهت آن به سلمت باادسلت و رو بله پلایین
( )UDDبود ،با یک جریان هایپریک دیگر که جهت آن بله
سمت باادست و مرمایل به سمت سطح رسلوبات ()UDU
بود ،با هم برخورد داشرند که این حالت باعث تشکیل یک
سللیکل جریللان در پللاییندسللت مللان و درون رسللوبات
آزمای های ایشان شد .در این تحقیق و در تمامی حلاات
مخره نل مان و حاات مخرهل ایجلاد پلره و بلدون
ایجاد پره ،این نوع جریان مشاهده نشد.
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مسیرهای خطوط هایپریک بهدستآمـده از نتـایج مـدل
عددی

همانطور که در بخ نرایج فهوم آزمایشگاهی اشاره شلد،
در آزمای های سری اول با سه دبلی  5/۷6 ،3/94و ۷/66
لیرللر بللر ثانیله بللا ارتفللاع مللان  30سللانریمرللری کلله در
آزمایشگاه انجام گرفت ،پره هیدرولیکی و آبشسرگی بله
صورت توأمان تشکیل شد و در ایلن سلری از آزملای هلا
مان صه هرم مثهثیشکل به صورت کامل تلا کل فهلوم
نل شده بود که نرایج حاصل از خروجی نلرمافلاار ملدل
هیدرواسراتیک مدل میوز برای حالری که دبلی  ۷/66لیرلر
بر ثانیه و ارتفاع مان صه  30سانریمرر بود ،انرخاب شده
و در شلللکل  16آورده شلللده اسلللت .همچنل لین ،بلللرای
اعر ارسنجی مدل هیدرواسراتیک ،مکان های تاریلق رنلگ
در فهللوم آزمایشللگاهی بللا نقللاط مشللابه در نللرمافللاار
هیدرواسراتیک مدل میوز مقایسه شد.

شکل  .16مسیرهای خطوط هایپریک بهدستآمده از نتایج مدل عددی در حالت جریان وجود پرشـ آبشستگی

بلللا مقایسلللۀ مسلللیرهای هایپریلللک در دو ملللدل
آزمایشگاهی( 1شکل  )9و مدل هیدرواسراتیک (شکل )16
برای حالت نل کامل مان درون رسوبات و ایجاد پلره و
آبشسللرگی ب له صللورت تللوأم و ارتفللاع مللان صلله 30
سانریمرری مشاهده شد که در تملامی نلواحی مسلیرهای
هایپریک با هم مطابقت دارند و فق در محدودۀ زیر محل
ریاه جریان از روی مان ( )nappeبه طول  6سلانریمرلر
نس ت به دیوارۀ عمودی مان که در شکل یادشده با مربل
نقطهچین نشان داده شده است مسیرهای هایپریک حاصل
از مدل عددی با مدل آزمایشگاهی تطابق ندارد کله دلیلل

آن را میتوان ناشی از حجم هلوای مح لو شلده در زیلر
محل ریاه (مثهث مشکیرنگ در شکل  )1۷دانسلت کله
مدل میوز بهدرسری این قسمت را ش یهسازی نمیکند.

شکل  .17موقعیت هوای محبوس ایجادشده در زیر محل ریزش
برای حالت ایجاد پرشـ آبشستگی

1. Reversed Hyp. Circulation
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در آزمای های سری دوم نیا که با سه دبلی 4/۷8 ،3/۷
و  6/1لیرر بر ثانیه با ارتفلاع ملان  30سلانریمرلری کله در
آزمایشگاه انجام گرفت ،دبلی طلوری در فهلوم آزمایشلگاهی
برقلرار شللده کلله فقل پلره هیلدرولیکی تشللکیل شللود و
ه لیچگونلله آبشسللرگی نی لا رخ ندهللد و در ای لن سللری از

آزمای ها نیا مان صه هرم مثهثیشکل به صلورت کاملل
تا ک فهوم نل شده بود .که از  3سری انجلامشلده نرلایج
حاصل از خروجی نرمافاار مدل هیدرواسلراتیک ملدل میلوز
برای حالری که دبی  6/1لیرر بر ثانیه و ارتفاع مان صه 30
سانریمرر بود ،انرخاب شده و در شکل  18آورده شده است.

شکل  .18مسیرهای خطوط هایپریک بهدستآمده از نتایج مدل عددی در حالت جریان ایجاد پرش

با مقایسۀ مسیرهای هایپریک در دو مدل آزمایشگاهی
(شکل  )10و مدل هیدرواسراتیک (شکل  )18برای حاللت
نل کامل مان درون رسوبات و ایجاد پره بلدون ایجلاد
آبشسرگی و ارتفاع مان صله  30سلانریمرلری ،تطلابق
بسیار خوبی بین خطوط هایپریک آزمایشلگاهی و خطلوط
هایپریک حاصل از مدل عددی هیدرواسراتیک مدل میلوز
مشاهده شد.
در آزمای های سری سوم نیا که با دبی هلای  0/۷1و
 1لیرر بر ثانیله بلا ارتفلاع ملان  30سلانریمرلری کله در
آزمایشللگاه انجللام گرفللت ،دبللی بلله صللورتی در فهللوم
آزمایشگاهی برقرار شلده کله نله پلره هیلدرولیکی و نله
آبشسرگی تشکیل شد و جریان به صورت ریاشلی از روی

مان شکل گرفت و در این سری از آزمای ها ملان صله
هرم مثهثیشکل به صورت کامل تا ک فهلوم نلل شلده
بود کله از  ۲سلری انجلامشلده نرلایج حاصلل از خروجلی
نرمافاار مدل هیدرواسراتیک مدل میلوز بلرای حلالری کله
دبی  1لیرر بر ثانیه و ارتفاع مان صه  30سانریمرر بلود،
انرخاب شده و در شکل  18آورده شده است.
با مقایسۀ مسیرهای هایپریک در دو ملدل آزمایشلگاهی
(شکل  )11و مدل هیدرواسراتیک (شکل  )19بلرای حاللت
نل کامل مان درون رسوبات و جریان به صورت ریاشلی و
ارتفاع مان صه  30سانریمرری ،تطابق بسیار خلوبی بلین
خطوط هایپریک آزمایشگاهی و خطوط هایپریلک حاصلل از
مدل عددی هیدرواسراتیک مدل میوز نیا مشاهده شد.

شکل  .19مسیرهای خطوط هایپریک بهدستآمده از نتایج مدل عددی در حالت جریان ریزشی
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دبی ت ادلی و زمان ماند با اسلرفاده از خروجلیهلای ملدل
عددی در حالت نلل ملان صله  30سلانریمرلری بله
صورت کامل درون رسوبات ،نرایج بله شلرح جلدول  ۲بله
دست آمد.

دبی تبادلی و زمان ماندگاری

پ از تجایهوتحهیل مدل هیدرواسراتیکی و مقایسۀ آن بلا
ملدل آزمایشلگاهی ،در ایلن بخل  ،نرلایج مشخللههللای
هایپریک بدون بعد تجایهوتحهیل می شود .پ از محاس ۀ

جدول  .2مشخصات دبی تبادلی و زمان ماندگاری بیبعد ،جریان هایپریک در سه حالت مختلف جریان
7

6

5

زمان ماند

درصد دبی

دبی تبادلی

بیبعدشده

تبادلی

بیبعدشده

4

3

عدد رینولدز

دبی

2

1

نوع جریان

ردیف

t*.avg

%QP

*q

Re

)Q(m3/s

5/60
۲/50
۲/10

35/0
۲8/6
۲۷/3

0/0130
0/01۲8
0/01۲4

13053
19064
۲5358

0/00394
0/005۷6
0/00۷66

آبشسرگی
پره و 

6/5
4/3
1/0

49/6
30/4
۲1/4

0/015۲
0/01۲0
0/0114

1۲۲56
15836
۲01۷3

0/003۷
0/004۷8
0/0061

پره

4
5
6

۲0/9
16/۷

60/3
55/8

0/0۲3۷
0/0۲31

۲345
3۲99

0/000۷1
0/001

ریاشی

۷
8

بررسی زمان ماندگاری جریان هایپریک (𝐓𝐑)

نرایج نشان میدهد در حالتهای جریان (ایجلاد پلرهلل
آبشسرگی ،ایجاد پره) به طلور کهلی بلا افلاای علدد
رینولدز جریان ،زمان ماندگاری بیبعدشده روند کاهشی و
در حالللت جریلان ریاشلی رونللد افاایشلی داشللره اسللت.
همچنین ،بلا مقایسلۀ مقلدار زملان مانلد در حاللتهلای
ریاشی ،ایجاد پره و ایجاد پرهل آبشسلرگی مشلاهده
شد که در حالت ریاشی مروس زمان ماند نس ت بله دو
حالت دیگر بیشرر است .ضمن اینکه مروس زملان مانلد
در حالت ایجاد پره بیشرر از حلالری اسلت کله پلره و
آبشسرگی به صورت همزمان در آزمایشگاه تشکیل شده
بود ،به این معنا که با کاه علدد رینوللدز تعلداد ذرات
جریان که زمان ماند طوانیتری دارند ،افاای ملییابلد.
نرایج دو حالت ایجاد پره و ایجاد پرهل آبشسرگی بلا
یافرههای موحدی و همکاران ( )1398نیا مطابقت داشت
[ 34و  .]35جمالی و همکاران ( )۲019نیلا بله بررسلی
انللدرکن جریلان سللطحی و زیرسللطحی در پشللرههللای
رسوبی میانی پرداخرند .این محقق نیا به طور مشابه بله
ایلن نریجلله رسلید کلله بللا افللاای دبلی جریلان ،زمللان
ماندگاری میانه بیبعد جریان در محی مرخهخلل پشلره
(∗  (tنیا روند کاهشی از خود نشان داد [ .]31مارزادرای و

1
۲
3

همکاران ( )۲010نیا که به بررسی نیمهتحهیهلی جریلان
هایپریک روی پشرههای رسوبی پرداخره بودنلد ،بله ایلن
نریجه رسیدند کله بلا افلاای دبلی جریلان روی پشلرۀ
رسوبی ،زمان ماند کاه مییابد [.]33
بنابراین ،میتوان نریجه گرفت در رینوللدزهای پلایین،
مدت زمانی که مواد محهلول درون ناحیلۀ هایپریلک بلاقی
میماند ،بیشرر است و در نریجله ،فرصلت بیشلرری بلرای
انجام برخی واکن های شیمیایی و نیا کلاه یلا حلذف
مواد آاینده که همراه جریان وارد این ناحیه شدهاند ،وجود
خواهد داشت.
کمررین زمان ماندگاری در همۀ آزمای ها مربلوط بله
حالت جریان با ایجاد پرهل آبشسرگی و بیشلررین زملان
ماند نیا به حالت جریان ریاشی است.
ط ق بررسیهلای بلهعمللآملده از نرلایج زملان مانلد
مشخ شد که زمان ماند بلا علدد رینوللدز رابطلۀ تلوانی
دارند ،بله طلوری کله در شلکل  ۲0تغییلرات زملان مانلد
بیبعدشده در مقابل علدد رینوللدز ترسلیمشلده و ضلری
هم سرگی  84درصد بین آنها برقرار بوده است .به طلوری
که میتوان ط ق این رابطۀ توانی تخمین مناس ی از زملان
ماند ارائه کرد.
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و همکاران ( )۲015نیا به این نریجه رسیدند که با افاای
دبی جریان ،شاخ بیبعد دبی ت لادلی) ∗ (qنیلا کلاه
مییابد که با نرایج این تحقیق مطابقت دارد.
بررسی درصد دبی تبادلی کل جریان هایپریک ()𝑸𝒑 %

شکل  .20تغییرات زمان ماندگاری بیبعدشده در مقابل عدد
رینولدز جریان

بررسی دبی تبادلی کل جریان هایپریک ( 𝐱𝐞𝐐)

با بررسی دبی ت ادلی کل بیبعدشده ( ∗𝑞) مشاهده شد که
تغییرات دبی ت ادلی وابسره به گرادیان فشلار اسلت کله از
تغییرات سرعت ،گردابههای جریان و اخرالف هد اسراتیکی
جریان به وجود میآید .دبی ت ادلی کل جریلان هایپریلک
بلیبعللدشللده در هللر سلله حالللت ریاشلی ،ایجللاد پللرهلل
آبشسرگی و ایجاد پره بلا افلاای علدد رینوللدز رونلد
کاهشی داشت .دامنلۀ تغییلرات مقلدار دبلی ت لادلی کلل
( 𝑥𝑒𝑄) با توجه به دبی تستشده در آزمایشگاه دارای مقدار
 0/43لیرر بر ثانیه برای حالت ریاشی تا  ۲/09لیرر بر ثانیه
برای حالت ایجاد پرهل آبشسرگی بود.

درصد دبی ت لادلی کلل جریلان هایپریلک از نسل ت دبلی
ت ادلی کل جریان هایپریک ( 𝑥𝑒𝑄) به دبی جریان ورودی از
فهوم آزمایشگاهی (𝑄) به دسلت ملیآیلد .بلا بررسلی ایلن
پارامرر در جدول  ۲مشاهده شد که در تمامی حاللتهلای
مورد آزمای با افاای عدد رینولدز جریان مقلدار درصلد
دبی ت ادلی کل جریان هایپریک روند کاهشی داشره اسلت
کلله بللا نرللایج مطالعللات تللرا و همکللاران ( )۲015نیللا
همخوانی دارد [.]36

شکل  .22نمودار درصد دبی تبادلی جریان هایپریک در مقابل
رینولدز جریان

شکل  .21تغییرات دبی تبادلی بیبعدشده در مقابل عدد
رینولدز جریان

مطابق شکل  ۲1رابطۀ توانی دبی ت ادلی بیبعدشده بلا
عدد رینولدز دارای ضری هم سرگی  94درصد بوده است.
جمالی و همکلاران ( )۲019نیلا بله بررسلی ایلن پلارامرر
پرداخرند .نریجۀ پلژوه ایلن محقلق نشلاندهنلدۀ ایلن
موضوع بود که با افاای دبی جریان ،شاخ بیبعد دبلی
ت ادلی بین جریان سطحی و زیرسطحی روند کاهشلی را از
خود نشان داد که با نرایج این تحقیق مطابقت دارد .تلرا

مطابق نرایج جدول  ۲بیشررین درصد اخرالط جریلان
سطحی با محی زیرسطحی با توجه به دبی جریان ع وری
در آن با  60/3درصد در جریلان ریاشلی رخ داده اسلت و
کمررین درصد اخرالط نیا به حالت ایجلاد پلره بلا ۲1/4
درصد دبی ت لادلی بلود .همچنلین ،در نملودار شلکل ۲۲
همانطور که مشاهده میشود ،درصد دبی ت ادلی جریان با
عدد رینولدز نیا رابطۀ توانی دارند کله بلرای درصلد دبلی
ت ادلی جریان هایپریک ( 𝑝𝑄) در مقابل عدد رینوللدز ( 𝑒𝑅)
هم سرگی  ۷۷درصد بین آنها برقرار است.
نتیجهگیری
 ط للق بررسلیهللای بللهعملللآمللده از نرللایج مللدل
زیرسللطحی و مقایس لۀ آن بللا مللدل آزمایشللگاهی
مشخ شد که در دو حالت ایجاد پره و ریاشی،
الگوی خطوط جریان هایپریک ایجادشده در ملدل
آزمایشگاهی بلا الگلوی خطلوط جریلان هایپریلک
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به دستآمده از مدل عددی همخوانی بسیار خلوبی
دارند .به طوری که در حالری از آزمای ها که فق
پره هیدرولیکی شکل گرفره بود هم در باادسلت
مان و هم در محدودۀ بین دیوارۀ عمودی ملان تلا
زیر محل پلره ،نلوع حرکلت جریلان بله صلورت
«جریان پاییندست رو بله بلاا (𝑈𝐷𝐷)» مشلاهده
شد و در محدودۀ پاییندست فهوم یعنلی از محلل
انرهایی پلره تلا انرهلای فهلوم آزمایشلگاهی نلوع
حرکللت جریللان «جریللان باادسللت رو بلله بللاا
(𝑈𝐷𝑈)» مشللاهده شللد کلله ایلن دو نللوع حرکللت
جریان هم در ملدل آزمایشلگاهی و هلم در ملدل
عددی تطابق بسیار خوبی با هم داشرند.
 در حالت جریان ریاشی در کل طول فهلوم تملامی
خطوط جریان هم در مدل آزمایشگاهی و هم مدل
زیرسطحی به صورت «جریان پاییندست رو به باا
(𝑈𝐷𝐷)» مشاهده شدند که در این حالت از جریان
نیا تطلابق بسلیار خلوبی بلین دو ملدل علددی و
آزمایشگاهی مشاهده شد.
 در حالری از جریان که در آن پلره هیلدرولیکی و
آبشسرگی به صلورت هلمزملان رخ داده بلود ،در
باادسللت مللان مسللیر حرکللت جریللان «جریللان
پاییندسلت رو بله بلاا (𝑈𝐷𝐷)» در هلر دو ملدل
عددی و آزمایشگاهی شکل گرفت .در محدودۀ بین
دیللوارۀ عمللودی مللان تللا جللایی کلله بیشللررین
آبشسرگی رسلوبات شلکل گرفرله بلود ،در ملدل
آزمایشللگاهی جریلان باادسللت رو بلله بللاا()UDU
مشاهده شد و در مدل عددی جریان پلاییندسلت
رو به باا (𝑈𝐷𝐷) مشاهده شد .این اخرالف جهلت
به دلیل این بود که ملدل میلوز در محلدودۀ پلای
دیوارۀ عمودی که جریان به صورت ریاشی از روی
مان ع ور میکرد ،حفرۀ هوای تشکیلشده در مدل
آزمایشگاهی را خلوب شل یهسلازی نملیکلرد .بله
همین دلیل ،این تفاوت در جهلتهلا در ایلن بلازه
بین دو مدل مشلاهده شلد .در حلد فاصلل محلل
حداکثر عمق آبشسرگی تلا انرهلای فهلوم جریلان
پللاییندسللت رو بلله بللاا (𝑈𝐷𝐷) در هللر دو مللدل
آزمایشگاهی و علددی مشلاهده شلد کله خطلوط
هایپریک تطابق بسیار خوبی با هم داشرند.
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در تمامی حالتهای مورد آزمای با افاای علدد
رینولدز جریان ،زمان ماندگاری بیبعلدشلده رونلد
کاهشی از خود نشان دادند.
در حالری از آزمای ها که جریان به صورت ریاشی
شکل گرفره بود ،زمان ماند بیبعدشده نس ت به دو
حالت دیگر بیشرر بود .ضمن اینکه کمرلرین زملان
ماندگاری در هملۀ آزملای هلا مربلوط بله حاللت
جریان با ایجاد پره و معادل  ۲/4۷ثانیه بود.
با بررسی روند تغییرات زمان مانلد نسل ت بله علدد
رینولدز یک رابطۀ توانی بلا ضلری هم سلرگی 84
درصد به دست آمد که از رابطۀ بهدستآمده در ایلن
تحقیق میتوان تخمین مناس ی از زمان مانلد ارائله
داد.
با بررسی دبی ت ادلی کل بیبعلدشلده ( ∗𝑞) در سله
نوع از حالتهای مورد آزمای با افلاای دبلی ایلن
پارامرر رونلد کاهشلی را از خلود نشلان داد .ضلمن
اینکه رابطۀ توانی بهدستآمدۀ این پارامرر نس ت بله
عدد رینولدز دارای ضری هم سرگی  94درصد بود.
با بررسی پارامرر درصد دبیهلای ت لادلی مشلاهده
شد که در تمامی حالتها با افاای علدد رینوللدز
جریان مقدار درصد دبی ت ادلی جریلان هایپریلک
روند کاهشی داشت که رابطۀ توانی بلهدسلتآملده
درصد دبی ت لادلی در مقابلل علدد رینوللدز دارای
ضری هم سرگی  ۷۷درصد بود.
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