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چکیده
احداث سرریزهای گابیونی در مسیر رودخانه ،باعث اختالف هد هیدرولیکی در باالدست و پاییندستت آنهتا و عبتور رریتان از
بدنۀ سرریز گابیونی و محیط متخلخل زیرین میشود .این اختالط در منطقۀ هایپریک بالفاصتله زیتر بستتر رودخانته ،رتایی کته
رانداران و میکروارگانیسمهایی که نقش مهمی در اکولوژی رودخانه دارند ،اتفاق میافتد .در تحقیت حارتر بتا انجتام مطالعتا
آزمایشگاهی ،روی کانال آزمایشگاهی شیبپذیر به طول  5متر ،عرض 0/3متر و ارتفاع  0/5متر ،مصالح به کاررفتته در گتابیون بتا
سایز  17میلیمتر و مصالح بستر با سایز  6/8میلیمتر تهیه شد .الگوی رریان هایپریک اطراف سازۀ سرریز گابیونی با تزریت متواد
رنگی بررسی شد .شرایط هیدرولیکی به گونهای تنظیم شد تا سه حالت رریان شامل رریان درونگذر ( ،)TFGWرریان ریزشتی
بدون پرش هیدرولیکی ) (NFGWو رریان با پرش هیدرولیکی ( )PNGWدر پاییندست سرریز گابیونی ایجاد شود .برای بررسی
مشخصا

منطقۀ هایپریک ،هد هیدرولیکی اندازهگیریشده روی بستر به عنوان مرز دریشلت به مدل آب زیرزمینی معرفی شتد و

مدلسازی رریان در محیط متخلخل با استفاده از مدل شبیهسازی زیرسطحی مدل میوس انجام شد .نتایج نشتان متیدهتد تطتاب
مناسبی بین الگوی رریان مشاهداتی و محاسباتی در منطقۀ هایپریتک ورتود دارد .در رریتان  TFGWو  NFGWبیشتتر خطتوط
رریان به صور

رریان پاییندست رو به باال ( )DDUو در حالت رریان  ،PNGWعالوه بر الگوی رریتان پتاییندستت رو بته

باال ،خطوطهای رریان باالدست رو به باال ( )UDUنیز دیده شد .همچنین ،با بررسی دبی تبادلی کل ( ،)Qexزمان مانتدگاری ()Rt
و درصد دبی تبادلی ( )Qpمشاهده میشود که دامنۀ تغییرا

مقدار دبی تبادلی کتل  1/63تتا  2/80لیتتر بتر انیته هستتند و زمتان

ماندگاری نیز با کاهش عدد رینولدز روند افزایشی داشته است .دررمن ،در حالتت رریتان  PNGW ،NFGW ،TFGWبته طتور
متوسط  42 ،52و  26درصد رریان سطحی در تبادل با ناحیۀ هایپریک است .در این تحقی رابطههایی با دقت مناستب و رتریب
همبستگی زیاد  85درصد برای تخمین زمان ماندگاری و دبی تبادلی نیز ارائه شده است.
کلمات کلیدی :منطقۀ هایپریک ،رریان هایپریک ،سرریز گابیونی ،الگوی رریان ،زمان ماندگاری.
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مقدمه
سااه هااه گااهونونی ی اای ا سااه هااه پرکااهرورد در
سرشهخههه حوضۀ رودخهنههه وه شان نناد واه اناوا
سه ۀ سرریز وستر رودخهنه و یه وه انوا وندهه مصانوای
نأخنر است .وه رسوبگذار در وهالدسات ایاس ساه هاه
شاان در وهالدساات آ هااه نغنناار ماایکنااد و گرادیااه
هندرولن ی در محدودۀ ایس سه هه وه وجود میآید .وه نظر
میرسد ایاس ساه هاه ماینوانناد نشام می ای در ای اهد
جریه هه ههیپریک ایفه کنند که در ایس نحشنا واه ایاس
موضوع پرداخته میشود .نهحنۀ ههیپریک ،یک نهحنۀ اشبهع
وننهوننی یر وستر رودخهنه و جدار هه آ است که شهمل
وخشی ا جریه رودخهنه وود که وه داخل وستر نفوذ کرد
است .هنگهمی که جریه در مسنر رودخهنه حرکت میکند،
نبهدلی ونس جریه رودخهنه و وستر یر رودخهنه واه وجاود
میآید که نبهدالت ههیپریک نهمناد مایشاود ] .[1نباهدل
جریااه ههیپریااک ا اخااتان جریااه ساانحی و جریااه
یرسنحی در محنط متخلخلی که یار و ارارام م ارا
گااذر آب را احهرااه کاارد اساات ،ای ااهد ماایشااود ] .[1در
دهههه اخنر اه نت نبهدالت جریه ههیپریاک در راوناه
وه نأثنر آ در مبهحا ئووموروولاوئ آورواتهاه ،آبهاه
یر مننی و یستووم موجودات آواز در وشاه ،مادیریت و
احنه رودخهنههه وسنهر پررنگ شد اسات .نباهدل جریاه
ههیپریک نأثنر چندگهنه رو یساتواوم رودخهناها دارد.
جریه هه رو وه پهینس ماواد محلاول و آب سانحی را واه
داخل رسووهت وستر میورند و وهاا االااغ ظلظات ماواد
محلااول در رسااووهت ماایشااوند ،در نتن ااه واار اکولااوئ
جهندارا و من روارگهننسمهه که در محنط وساتر رودخهناه
ندگی میکنند ،نأثنر میگذارند .ایس موجودات ننز وه نووۀ
خود ظلظت مواد محلول را نغننر میدهند ،قس تی ا ماواد
محلول آورد شد را مصرم میکنند و هدرروت ونولوئی ی
خود را وه ذرانی میدهند کاه دوواهر واه جریاه سانحی
ورمیگردند .جریه رو وه پهینس حهو اکسانن محلاول در
آب اساات کااه محاانط هااوا در الی اۀ کااما ا مننش اۀ
ههیپریک ای هد میکند و جهنورا آوز ماینوانناد در ایاس
محنط ن ثنر شوند .وه ایسوجود ،مواد آلی وارا ن زیاه در
مننشۀ ههیپریک ،اکسنن مصرم میکنناد و وهاا ای اهد
اختام ظلظت اکسنن میشوند که وسته وه مه واکنم،
ظلظت اولناۀ اکسانن  ،سارات جریاه  ،راول مسانرهه
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جریه ههیپریک نغننار مایکنناد .جریاه هاه ههیپریاک
اسهس اهً ا نعهماال و انس جری اه رودخهنااها و موروولااوئ
موضعی وستر رودخهنههه مهنند نپههه ،مهنعهه ،چهالبهاه [2
و  .]3سرریزهه [ ]4سدهه کوچاک [ ]5را ماههیهاه []3
ای هد میشوند.
ایس نبهدل جریه نحت نأثنر خصوالنهت آوراهاه مهنناد
وشااهر در کااک ،ش ا ل وسااتر ،ضااخهمت آورواات و هاادایت
هندرولن ی وه رور مهنی و م هنی نغننر میکند [،6 ،3 ،1
 8 ،7و  .]9اخااتان ههیپریااک وااه الااورت متنااهوب ا
جریه هه رو وه پهینس 1وه داخل وستر متخلخل و وه گشت
دووهر وه جریه سنحی که رو وه وهال 2است ،انفهق میاوتد.
مشنهس مهنی و م هنی اختان ههیپریک وه وسعت مننشاۀ
ههیپریک وستگی دارد که م س است محادود یاه محصاور
در رودخهنههه کوچک محدود شد وه سانگ وساتر و یاه
وسنع و نهمحادود در ساناب دشاتهاه وهشاد .ه ینانس،
وسعت ایس منهر مینواند وه رور وصلی نغننر کند.
نبهدل جریه در نهحنۀ ههیپریک نوسط چندیس محرک
ونزی ی نهپنوسته مینواند ننظنم شود ،ایس محرکهه شهمل
انتشهر ،انتشهل و مومنتوم اسات [10اا  .]12نباهدل انتشاهل
نوسط هد هندرولن ی ) ،h(mکه ا هاد ارنفاهع ) ،z(mهاد
وشهر

P
g

hP 

و هد سرات

u2
2g

نش نل شد است ،واه

وجود میآید.
()1

u2
2g

h  z  hp  C

که  hPهد وشهر ( g ،)mشتهب گرانشی ( u،)m2/sسرات
متوسط ( )m /sو  Cضری ثهوت است.
وه رور کلی ،هر ساه ا در آوراهاه کاه وتواناد وهاا
نغننر ی ای ا مؤلفاههاه قندشاد در راوناۀ  1در راول
مشخصی ا آوراهه شود ،مینواند نبهدالت ههیپریک را نحت
نأثنر خاود قارار دهاد ] .[13ساه هاه گاهونونی ی ای ا
سه هاه پرکاهرورد در سرشاهخههاه حوضاۀ آوریاز و در
رودخهنههه وه شن نناد واه اناوا ساه نثبنات وساتر
رودخهنه و یه وه انوا وندهه مصانوای ناأخنر احادا
میشوند .وه رسوبگذار در وهالدست ایس سه هه شن در
وهالدست آ هه نغننار مایکناد و گرادیاه هنادرولن ی در
1. Downwelling
2. Upwelling
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محدودۀ ایس سه هه وه وجود میآید .ایس سه هه مینوانناد
نشم می ی در ای هد جریه هه ههیپریک ایفه کنند که در
ایس نحشن وه ایس موضوع پرداخته میشاود .واه نوجاه واه
این ه ا ل رد ایس سه هه مهنند ای هد ماوانعی در رودخهناه
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است ،پس نحشنشاهت ان اهمشاد در خصاوم موروولاوئ
س وا چهالب 1که گرادیه مشهویی ای هد میکند نناز اراواه
شد است .در ش ل  1ن هیی ا ایاس ساه هاه در رودخهناه
نشه داد شد است.

شکل  .1نمایی از کاربرد سرریز گابیونی و بندهای مصنوعی تأخیری در رودخانهها

نه کنو ونشتر نحشنشهنی که در خصاوم مادلساه
ادد جریه ههیپریک ان هم شد  ،واه ایاس الاورت واود
است که اوتدا مادلساه جریاه سانحی ان اهم شاد و
نو یع هد هندرولن ی حهالل ا مدلسه ادد رو کک
کهنهل وه انوا شرایط مر دریشالت وارا مادلساه
جریه یرسنحی لحهظ شد است .وه ونهنی ،شابنهساه
ی نروه وود و نحشنشهت قبلای نشاه داد اسات کاه ایاس
وار ناأثنر چنادانی وار نتاهی حهالال نادارد .واهنااه گی
نحشنشهنی در خصاوم حال هام ماه جریاه سانحی و
یرسنحی ان هم شد است که نشه میدهد ور یهدشد
خنلی نتهی را نحت نأثنر قرار ن یدهد ،ولی حل هم ماه
دو محنط ننه وه پردا شگرهه وسنهر قو و ماه یاهد
ورا اجرا ورنهمه دارد .ا ایسرو ،نحشنشهنی در ایاس منناه
ورا ایس وخم اراواه شاد اسات .ئو و اینادرنی در ساهل
 2013نأثنر خنزآبا چهالب ور منزا نبهدالت ههیپریاک و
ا نفوذ آ وه داخل وساتر شانی در حراور وارم وساتر
خنزآبا چهالب را وه شبنهسه هم مه محنط سانحی و
یرسنحی وررسی کردند .آ هه وه استفهد ا نزری سادیم
کلرید وه داخل جریه  ،دوی ا ود ههیپریک و واه نزریا

جوهر ا جدارۀ یرسنحی و ا ههیپریک را ورآورد کرد
و در نیهیت ،مدل  FLOW3Dرا ورا نخ انس خصوالانهت
نهحنۀ ههیپریک ورا شرایط هندرولن ی مختلاک ار یاهوی
کردناد ] .[14ماروا حساس ( )2014در نحشنشای کاه وار
مبناه نباهدل آب ساانحی و یرسانحی در یاک جریااه
شن دار ور وه یک موروولوئ س واا چاهالب اساتوار واود،
نبهدالت ههیپریک را مورد وررسی قرار دادند .آ هه ا هر دو
حهلت آ مهیشگههی و مدلسه ادد ورا وررسای ناأثنر
شاان کهنااهل و هاادایت هناادرولن ی رسااوب در نبااهدل
ههیپریک استفهد کردند .نتهی نشه داد ا ن نریس جریه
ههیپریک در شن هه نندنر و در دویهه متوساط انفاهق
میاوتد .ایس آ مهیمهه و شبنهسه هه ادد نأکناد وار
اه نت نوپوگراوی ،نفوذپذیر رساوب و انهالار وار در
رول سنح کهنهل ،موقعنت و مشادار شاهر ا جریاه رو واه
پهینس و نبهدل ههیپریک است ].[15
ناارات و ه ااهرا ( )2013وااه وررساای ااادد نبااهدالت
ههیپریک در حرور خنزابا گوداب نحت شارایط مختلاک آب
یر مننی محصور پرداختند .مادلساه جریاه سانحی واه
1. Step-Pool
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استفهد ا وستۀ نارماوازار  OpenFOAMو واه وار وساتر
نفوذنهپذیر الورت گروت و وشهرهه وهدستآمد ا ایس مادل
وه انوا شرن مر ورود ورا مدلسه قس ت متخلخل
وه استفهد ا مدل یر مننی  MIN3Pوه کهر روت ].[16
ایناادرنی و ه ااهرا جریااه ههیپریااک در پاار هااه
هناادرولن ی نهشاای ا موانااع رودخهنااها را وااه الااورت
آ مهیشگههی در کهنهل و ننز وه استفهد ا مدل اادد ماورد
وررسی قرار دادند .کهناهل آ مهیشاگههی ایشاه دارا شان
وستر  1درالد و ار کهنهل  7/5سهنتیمتر واود اسات .در
نحشن ایشه  ،موانعی الل وه ارنفهع  5و  10سهنتیمتر رو
وستر وه قنر ذرانی وراور  10منلیمتر قارار گروتاه واود .دو
رو مختلک ورا کهرگذار مهنع وررسی شاد .واه گوناها
که در ی ی ا آ هه مهنع نه کک کهنهل ادامه مییهوت و وهاا
جلوگنر ابور جریه ا یر مهنع میشد و در دیگار ماهنع
نه کک کهنهل آ مهیشگههی وه گونها نص میشد که جریه
هم ا رو و هم یر مهنع ورقرار شود .نتهی ایس نحشنا نشاه
داد وجود پر هندرولن ی وها نغننر مسنرهه جریه در
یر وستر رودخهنه میشود ،وه گونها که حرکات جریاه رو
وه پهینس در م ه هه مستغرق درو چهالبهه و حرکات رو
وه وهال جریه وه س ت وهالدست در په مهنع و یار پار
هندرولن ی انفهق میاوتد ].[13
ایناادرنی و ه ااهرا ه یناانس جریااه ههیپریااک در
پاار هااه هناادرولن ی نهشاای ا موانااع رودخهنااها را وااه
شبنهسه ادد نوسط مادلهاه هندرواساتهنن ی نناز
مورد وررسی قرار دادند .در ایس نحشن کفهیت و حسهسنت
پااانموننااای مااادل هندرواساااتهننک آب یر مننااای
( )MODFLOWدر شبنهسه جریاه ههیپریاک در یاک
رودخهنۀ پل هنی وه استفهد ا یک پر هندرولن ی وررسای
شد .در ایس نحشن مادل هندرواساتهننک واه راور دقنا
جریه رو وه پهینس وه س ت وهالدسات را در نهحناۀ ماو و
پر هندرولن ی پنموننی کرد ،امه نتوانست جریه رو وه
پهینس در نهحنۀ چهالب را که وه وسانلۀ وشاهرهه محارک
هدایت میشود را پنموننی کند .ه ینانس ،نتاهی نشاه
داد چگونااه ماادل هناادرودینهمن ی قااهدر وااه نشااه داد
مسنرهه جهوهجهیی ههیپریک یر یک مهنع وه شبنهساه
وشهرهه دینهمنک و استهننک است ].[17
موحد و ه هرا وه وررسای آ مهیشاگههی و اادد
نبهدالت ههیپریک در حرور وارم وساتر خنازاب و چاهالب
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پرداختند .آ هه در ایس نحشن وه وررسی مشخصهت نهحناۀ
ههیپریک مشاخ کردناد کاه واه اوازایم اادد رینولاد ،
نبهدالت ههیپریک اوزایم یهوته و مه مهنادگهر کاههم
مییهود .ه یننس ،نتهی نحشن آ هه نشه داد ن ودارهه
مه مهند ا نو یع مشهدیر حد نبعنت میکنند و وه راور
متوسط  20درالاد جریاه سانحی در نباهدل واه جریاه
یرسنحی وود ].[18
مشهلۀ حهضار نتن اۀ کاهر آ مهیشاگههی و شابنهساه
کهمپنونر در خصوم جریه ههیپریک اررام ساه هاه
گهونونی است که کهرورد وسنهر گسترد ا در سرشهخههه
رودخهنههه وه انوا سه هه نثبنتکنندۀ وساتر رودخهناه
دارد .ونشااتر نحشنشااهت ان ااهمشااد در خصااوم موانااع در
رودخهنههه مروون وه موانع الل وود است و نحشن حهضر
وااه الگااو جریااه ههیپریااک اراارام سااه هااه گااهونونی
میپردا د که وه نوای سه ۀ ظنرالل محسوب مایشاوند و
آب هم ا ودنه و هم ا رو سرریز ابور میکند و اکولوئ
جهندارا و من روارگهننسمهاه در وساتر رودخهناه را نحات
نأثنر قرار میدهد.
مرور منهوع موجود رو جریه هاه ههیپریاک در حهلات
وجود پار هنادرولن ی در حراور مواناع نشاه مایدهاد
منهلعهت ک ی در ایس مننه ان هم شد است ،اگرچاه در ایاس
منهلعهت ا سرریزهه گهونونی وهندرت اساتفهد شاد اسات.
ه یننس ،واه نوجاه واه مههنات پنینادۀ جریاه در محانط
متخلخل و مش ل وود داد واردار در منهلعاهت منادانی و
آ مهیشگههی وهید ا مدلهه ادد ورا شبنهسه شارایط
مختلفی که ا نظار ماه و اجارا چاه در ربنعات و چاه در
آ مهیشگه هزینهور است ،استفهد شود .استفهد ا نتاهی ایاس
نحشن مینواند در کنهر نشم نثبنت وستر ایس سه هه ،اثر ایس
سه هه ور اندرکنم آب سنحی و یرسنحی و الگو جریه
ههیپریک را ننز ماورد منهلعاه قارار داد .نتاهی ایاس نحشنا
مینواند در پروئ هه سهمهندهی و االاغ رودخهناههاه مهنناد
سه هه سارریز وساتر رودخهناه در سرشاهخههاه و ونادهه
نأخنر  ،مورد استفهد قرار گنرد .ه یننس ،وه نوجه وه نتاهی
وهدستآمد مینوا نوا خودپهالیی یک رودخهنه را در جذب
و کههم آالیند هه وه نوجه وه ماه مهنادگهر آ در داخال
وسااتر نعناانس کاارد .اسااتفهد کنناادگه ا نحشناا حهضاار،
شرکتهه آب مننشها  ،سه مه محانط یسات و ساه مه
آب و وهضاب هستند.
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منهلعهنی که در آیند مینوا ورا ویبود ایس نحشنا
ان هم شود ابهرتاند ا :
 -1استفهد ا سه هه سرریز پل هنی وه الورت گهونونی
 -2استفهد ا نخلخلهه مختلک در سرریز گهونونی و
اثر آ رو جریه ههیپریک
 -3وررسی ارنفهعهه مختلک در سرریز گاهونونی و اثار
آ در جریه ههیپریک
مواد و روشها
کانال آزمایشگاهی

کهنهل آ مهیشگههی وه نوجه وه مشخصهت آ مهیم وه الورت
شن پذیر وه رول  5متر ،ار  0/3متر و ارنفهع  0/5متار
سهخته شد .در جدول  1مشخصهت کهنهل آ مهیشگههی و در
ش ل  2ن هیی ا کهنهل آ مهیشگههی نشه داد شد است.
سازۀ سرریز گابیونی و رسوبات کف

ورا سرریز گهونونی ا نور گهلواننز واه قنار چشا ه واه
اندا ۀ  5منلیمتر واه ارنفاهع  0/3متار و در ن اهمی اار

19

کهنهل استفهد شد است .در جیت جریه ننز راول ساه
0/15متر وود .ی ی ا ورضنهت نحشن در ایاس وخام قارار
داد سه سرریز گهونونی رو سنگ وستر است .وه ه نس
دلنل ،سه ۀ سرریز گهونونی نه کک کهناهل آورد شاد اسات.
ذرات داخل گهونو ا قلو سنگههیی وه حاداقل اوعاهد 1/5
وراور چش ههه نور وارا الیاههاه حفاهیتی و ناور
سنگیهه ونرونی استفهد شد ].[19
اندا ۀ سنگدانۀ ( )d50استفهد شد در ایس ساه سارریز
گهونونی  17منلیمتار کاه  2/5وراوار ذرات رساوب داخال
کهنهل است .ورا رسووهت کک ننز ا ذرانی وه قنر متوساط
( 6/8 ،)d50منلیمتر اساتفهد شاد اسات ،واه راور کاه
رسووهت در قبل ا سه ۀ سرریز گهونونی وه ارنفهع  0/3متر و
وعد ا آ وه ارنفهع  0/16متر قرار گروت .ن هیی ا رسووهت
مصهلح وستر و مصهلح وهکهرروته در سرریز گهونونی در ش ل
 3و ن هیی ا رسووهت و منحنی دانهوند آنیاه در شا ل 4
نشه داد شد است.

شکل  .2نمایی از کانال آزمایشگاهی
جدول  .1مشخصات کانال آزمایشگاهی
نوع کانال

جنس کانال

شیب

طول کانال )متر(

عرض کانال (متر)

ارتفاع کانال (متر)

مستننلی

کک ولز وه دیوارۀ س وریت

1%

5

0/3

0/5
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شکل  .3نمایی از ذرات رسوب در باالدست و پاییندست سازۀ سرریز گابیونی

الف
الف

ب

ب

شکل  .4نمایی از ذرات رسوب و منحنی دانهبندی استفادهشده در تحقیق الف :مصالح بستر ب :مصالح بهکاررفته در گابیون

تعیین هدایت هیدرولیکی و تخلخل ذرات

هدایت هنادرولن ی ( )Kو نخلخال ( )φذرات کاک کهناهل
رب ا رو هااهیی کااه در ادامااه نوضاانح داد ماایشااود،
اندا گنر شاد .واه منظاور نعنانس هادایت هنادرولن ی
رسووهت ،پس ا الهم کرد وستر رسووی ،جریه وه داخال
کهنهل ورقرار میشود ،وه رور که هنچگونه جریه وه سنح

آ اد ای ااهد نشااود .سااپس رباا راونااۀ  ،2هاادایت
هندرولن ی محهسبه شد ].[20
()2

Q
A  Sf

K 

که در آ هه  Qدوی جریه در محنط متخلخال وار حسا
متر م ع ور ثهننه A ،سنح مشنع رسووهت اشبهع ور حس
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متر مروع و  Sfشن خط انرئ است .نخلخل رسووهت نناز
نهوع ش ل و شنوۀ قرارگنر ذرات است که وارا رساووهت
شنی ونس  0/3نه  0/34است ].[20
شیوۀ انجام آزمایش

ورا ان هم آ مهیمهه ،اوتدا کهنهل آ مهیشگههی واهآرامای ا
آب پر شد ،سپس پ پ آ مهیشگههی روشس شد و پاس ا
رسند دوی وه دوایهاه ماورد نظار ،نارا سانح آب در
پهینسدست سه نوسط دو درییۀ کشویی و شانر کشاویی
در کااک کهنااهل در انتیااه ننظاانم ماایشااد نااه هاانچ نااوع
آبشسااتگی در پااهینسدساات سااه ای ااهد نشااود .منهلعااۀ
جریه هه ههیپریک در وراه اادد وسانهر کاهرورد و
آسه نر خواهد وود .ونهورایس ،در ایس نحشن در نظار اسات
پااس ا ان ااهم منهلعااهت آ مهیشااگههی و وررساای انااواع
جریه هه مختلاک شاهمل جریاه درو گاذر (،1)TFGW
جریه ریزشی ودو پر هندرولن ی ( 2)NFGWو جریه
جریه ریزشی وه پر هندرولن ی ( 3)PNGWشبنهسه
جریه هه ههیپریک وه وجود سرریز گهونونی واه اساتفهد ا
وستۀ نرماوزار مدل منوس 4ان هم شود .در هر آ ماهیم ا
سه نوع دوی مختلک استفهد شد است.
در ایس نحشن وه نوجاه واه ورضانهت لحاهظشاد کاه
ابهرتاند ا :
الک) سه سرریز گهونونی نه سنگ وستر نفوذ کرد است.
ب) پهینسدست سه ۀ سرریز گاهونونی نبهیاد هانچگوناه
آبشستگی انفهق ونفتد.
پ) جریه وه الورت ظنر ی نواخت و مهندگهر است.
ت) شن کهنهل ثهوت ور شد است.
) دوی جریه ری هر آ مهیم ودو نغننر وهقی میمهند.
) اختام ارنفهع رسووهت در وهالدست و پاهینسدسات
سه ۀ گهونونی ثهوت در نظر گروته شد است.

 .1جریهنی که ا داخل سرریز گهونونی حرکت میکناد و هانچ جریاهنی ا
رو سرریز گهونونی ابور ن یکند ()Tourg Flow Gabion Weir
 .2جریهنی که ااو ور ابور آ ا داخل سرریز گهونونی ،ا رو سرریز
گهونونی ابور کرد ودو این ه هنچ پار هنادرولن ی رخ دهاد
()Nappe Flow Gabion Weir
 .3جریهنی که ا داخل و رو سرریز گهونونی اباور مایکناد و وعاد ا
سرریز گاهونونی پار هنادرولن ی انفاهق مایاوتاد ( Plunging
)Nappe Flow Gabion Weir
4. Model Muse
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در آ مهیشگه جریه رور کنترل میشد که وه دلنال
وجود جریه وه پر هندرولن ی هنچگونه آبشساتگی در
قسا ت پااهینسدساات سااه ۀ ساارریز گااهونونی رو محاانط
رسااووهت کااک کهنااهل انفااهق ننفتااد .ونااهورایس ،در ونشااتر
حهلتهه پر هندرولن ی وه الورت سنحی انفهق اوتهد
وود .در شا ل  5ن اهیی ا ساه حهلات جریاه واه الاورت
مفیومی ن هیم داد شد است.
مدل شبیهسازی جریان زیرسطحی ()MODEL MUSE

ورا مدلسه جریه ههیپریک ،مدلهاه آب یر مننای
وه کهر ورد میشود که در نحشن حهضر ا وستۀ نرماوزار
مدل منوس ( )Model Museاستفهد شد است.
 Model Museیک راوط کهرور گراون ی ) (GUI5اسات
که نوسط سه مه مانسشنهسای ایاهالت متحادۀ آمری اه
)(USGSنحت دو ورنهماۀ  MODFLOWو MODPATH
ای هد شد است .مدل یهدشد قهدر اسات وراساهس معهدلاۀ
دارسی و رو حل ادد نفهضات محدود در یک ح ام
کنتاارل ،مشااهدیر وشااهر دامن اۀ منهلعااهنی را واارا ورااه
ساااهوعاااد حااال کناااد .ایااس نااارماوااازار واااه ه ااارا
مهئول  MODPATHوستۀ نرماوزار خووی ورا منهلعاهت
جریه ههیپریک است .وه اساتفهد ا ماهئول MODPATH
وااهراحتای مااینااوا ردیاهوی ذرات را در دامناۀ منهلعااهنی
وررسی کرد و ا خروجی منهسا آ وارا نحلنال نتاهی
ویر ورد .در ایس مدل داد هه م هنی مساتشل ا شاب ه و
داد هه مهنی مستشل ا دورۀ ننم است.
 Model Museدارا اواازار واارا نولن اد و وی ارایم
شب ۀ مدل است .ه یننس ،دارا انواع رو هه نعهملی و
نواوع جغراونهیی است که مینواند ورا ک اک واه نعریاک
متغنر م هنی مدل استفهد شود ،ه یننس ماینواناد وارا
اجرررای  MODFLOWو MODPATHاسااتفهد شااود و
مینواند نتهی مدل  MODFLOWرا ن هیم دهد.
 MODFLOWیک مدل سهوعد آب هاه یر مننای
است که شبنهسه جریه ثهوت و نهپهیدار در یاک جریاه
آشفته درو الیۀ آوخوا را وه الورت محدود ،محصورنشد
و یه نرکنبی ا محدود و آ اد ان هم میدهد.

5. Graphical User Interface
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شکل  .5نمایی از سه حالت جریان تحت آزمایش به صورت مفهومی A:TFGW, B:NFGW, C:PNGW

 MODPATHننز شابنهساه چنادجزوی در انتشاهل
محلول واکنمپذیر در سنستم جریه آب هاه یر مننای
اشبهعشدۀ سهوعد را نحلنل میکند.
وه  Model Museمینوا داد هه ورود ورا مدلهه
را وه نرسم نشهن ،خنون یه چندضلعی در ن ه وهال ،جلاو و
ن ااه جااهنبی دامناۀ ماادل ،نعریاک کااردModel Muse .
داد هه ورود را وه الورت گراون ی ن هیم میدهد ،کاه
در ایس الاورت وهاا مایشاود کاهرور وارا جلاوگنر و
نشااخن اشااتبهههت در ورود داد هااه راحااتناار شااود،
ونهورایس ورایند مدلسه ویتر و دقن نر میشود .ایس مدل
ه خوانی خووی واه وهیالهاه  DXFو  Shape filesدارد و
ه یننس ،دارا چندیس رو درو یهوی است ].[21
هاادم ا شاابنهسااه جری اه  ،پانموننای و وررس ای
نغننرات م هنی و مهنی سنح آب ور اثر ننمهه مختلاک

واردشد وه محنط متخلخل است .ه یننس ،وه ک ک مدل
و وه استفهد ا ارااهت مروون وه نشاهن شاههد ،مایناوا
مشخصهت هندرودینهمن ی و ونزی ای محانط متخلخال را
محهسبه یه نصحنح کرد .شبنهسه محنطهاه متخلخال
شهمل استفهد ا رواوط و پهرامترهه ونزی ی آ است ،واه
رااور کااه وااه ا ا مشااهدیر مختلااک ورود و خروجاای
سنستم ،منزا ذخنار و سانح آب در نشاهن و واه هاه
مهنی مختلک مشخ شود .معهدلۀ جریه آب یرسانحی
در وره سهوعد که ا نرکن معهدلۀ دارسی و پنوستگی
حهالل میشود ،در دستگه مختصهت کهرنزیس و در محانط
اشبهع ا راونۀ  3ونه میشود:
()3

h 
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در ایس معهدله  Kz, Ky, Kx,هدایت هندرولن ی در سه
جیت  x, y, z, Ssضری ذخنر ور حس درالد  tمه w ،
منزا نخلنه و یه نغذیه ور حس ح م است ] .[18وه رور
کلی ،حل معهدالت یهدشد  ،اسهس شبنهساه جریاه آب
یر مننی است و در ایس نحشنا مادل  Model Museواه
انوا پرکهروردنریس مادل در شابنهساه جریاه کاه ا
چندیس یرورنهمه وه اناوا وساتۀ نارماوازار وارا حال
معهدالت حهکم ور جریه استفهد میکند ،ورا شبنهسه
جریه آب یرسنحی وه کهر گروته شد است.
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در خصوم اندا ۀ ممهه در ایس نحشن ممهه مختلفی
نست شدند ،ولی چو معهدلۀ مورد نظر خنی است نتهی
نشه داد ویتریس مم  1 *1سهنتیمتر است .نست
استشال شب ه ننز ان هم شد که نتهی مؤید ایس وود که
مم مورد نظر دقت خووی دارد .ونهورایس ،ورا شبنهسه
جریه در نهحنۀ ههیپریک در مدل یرسنحی مدل منوس
ا اندا ۀ مم 1*1سهنتیمتر و نخلخل ذرات کک و ذرات
سه ۀ گهونونی که در جدول  2آمد است ،استفهد شد
(ش ل .)6

شکل  .6نمایی از هندسه و مشبندی در نرمافزار مدل میوس

ردیف

دبی عبوری

(لیتر بر ثانیه)

ارتفاع سرریز

گابیونی (متر)

ارتفاع رسوبات

پاییندست سرریز

گابیونی (متر)

تخلخل ذرات

محیط رسوبی

تخلخل ذرات

سرریز گابیونی

عمق آب متوسط

قبل سرریز

گابیونی ()m

عمق آب متوسط

نوع جریان

1

بعد سرریز گابیونی

2/77

0/0126

0/0573

3/46

0/019

0/070

3

4

0/0226

0/0864

4

4/6

0/0242

0/0873

0/0306

0/100

0/0348

0/133

2

5

TFGW

NFGW

5/1

6

6

7
8
9

PNGW

0/30

0/16

0/429

0/357

8/3

0/038

0/14

9/58

0/045

0/149

11/24

0/059

0/168

()m

جدول  .2مشخصات هیدرولیکی و هندسی جریان

24
محاسبۀ دبی تبادلی( )Qexو شاخصهای آن

وه رور کلی ،جریه هه یر سنحی درو محنط متخلخال
وه چیهر دسته نشسنم میشوند :الک) جریه ههیی که وه دلنل
نغننرات ورم وستر ا جریه سانحی وارد محانط متخلخال
شد و دووهر ا آ خاهر مایشاوند و واه جریاه سانحی
ورمیگردند که وه آ هه جریه هه ههیپریک گفته مایشاود.
ب) جریه هاهیی کاه ا آب سانحی وارد محانط متخلخال
میشوند و دیگر ورن یگردند که در ایس حهلت واه سافر آب
یر مننی میپنوندند که وه ایس جریه هه جریه ا دستروته
گویند ) .جریه ههیی که وه ا س حهلت دوم هساتند و در
واقع ،ا منبع آب یر مننی وارد جریه سنحی میشوند که
جریه دریهوتی نهمند میشوند .د) جریه ههیی هساتند کاه
ا وهالدست و وه موا ات جریه سنحی در محانط متخلخال
جریه دارند و هنچ ورخورد وه جریه سنحی ندارند کاه ا
آ هه وه انوا جریه آب یر مننی یاهد مایشاود ] .[22در
سهختهرهه ربنعی وسته وه موقعنات م اهنی م اس اسات
ه ۀ ایس جریه هه و یه وخشی ا آ هه وجود داشته وهشاد .در
ایس نحشن آ دسته ا خنون جریه که اوتدا ا جریه آب
سنحی وارد محنط متخلخل شد و پس ا ری مساهوتی در
محنط متخلخل دووهر وه جریه آب سانحی ورمایگردناد،
مورد منهلعه قرار گروتهاند .ورا ایس کهر واه نزریا رناگ در
نواحی مختلک محنط رسوب در قبل و وعد ا سرریز گهونونی
و ردیهوی خنون جریه مورد شنهساهیی قارار گروات .ماه
نبهدل جریه ههیپریک یه مه مهندگهر ( )Rtمادت ماهنی
است که رول میکشد نه وخشی ا جریاه سانحی کاه واه
دلنل گرادیه وشهر وه داخل وستر رساووی وارد شاد اسات
دووهر وه جریاه سانحی ورگاردد .نحاوالت ونوشان نهیی و
اکولااوئی ی در مننش اۀ ههیپریااک وااه مااه نبااهدل جریااه
ههیپریک وستگی دارد ] .[23ا جریه ههیپریاک ،ارنفاهع
نفوذ آب سنحی وه داخل وستر را نشه میدهد .ایاس ا ا
ا نظر ا ا یساتواوم رودخهناه حاهوز اه نات اسات .در
موروولوئ هه ربنعی که ونشتر سهوعد هستند ،گستر
جهنبی مننشۀ ههیپریک هم مینواند مورد نوجه وهشاد ].[24
وه استفهد ا وستۀ ردیاهوی ذرات در مادل یرسانحی ،رو
سنح مشخصی ا قبل سرریز گهونونی و وعد ا آ واه نعاداد
یک ذر در هر سلول رو الیۀ اول ،یک ذر رهه شد .پس ا
ان هم شبنهسه  ،سرات ورود هر ذر وه محنط متخلخال
محهسبه شاد .وساتۀ نارماوازار  MODPATHدر محهسابۀ
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مسنر خنون جریه و مه آنیه ،نخلخل محنط متخلخل را
در نظر میگنرد ،ونهورایس سرات نفوذ محهسبهشادۀ سارات
جریه در منهوذ خهلی هر سلول است .ور ایاس اساهس ،وارا
محهسبۀ دوی هر سلول ،سنح هر سالول وهیاد در نخلخال و
سرات نفوذ ضرب شاود .در نیهیات ،ا م اوع دوای ه اۀ
سلولهه مشدار دوی نبهدلی کل وه دست خواهاد آماد .وارا
این ه وتوا دوی نبهدلی آ مهیمهه مختلک را وه هم مشهیسه
کرد ،شهخ هه جریه سنحی و یارسانحی واه الاورت
ویوعد نعریک میشوند .دوی نبهدلی ویوعدشاد (* ،)qماه
مهناادگهر واایوعاادشااد (* ،)tدرالااد دواای نبااهدلی (،)Qp
چگونگی محهسبۀ آ هه در رواوط  4نه  6اراوه شد است.
()4

Qex
K  As

q* 

()5

Rt  K
Lm

t* 

()6

Qex
 100
Q

Qp 

که در ایس رواوط  Kهدایت هندرولن ی محنط متخلخل ور
حس متر ور ثهننه As ،مسهحت سنح ن هس جریه
سنحی و محنط متخلخل در محدودۀ سرریز گهونونی ور
حس متر مروع Rt ،مه مهندگهر ور حس ثهننهQex ،
دوی نبهدلی کل ور حس متر م ع ور ثهننه Lm ،رول
مؤثر جریه ههیپریک در محدودۀ سرریز گهونونی ور حس
متر و  Qدوی جریه ور حس متر م ع ور ثهننه است.
دوی نبهدلی و مه مهندگهر ویوعدشد در منهلعهت
یهد وه انوا شهخ هه منهس اراوه شد است ].[25
نتایج و بحث
پروفیل سطح آب

مشخصهت پروونل سنح آب در آ مهیمهه ان همشد در
سه حهلت مختلک هندرولن ی وه دوی  3/46لنتر ور ثهننۀ
جریه  ،TFGWدوی  5/1لنتر ور ثهننه جریه  NFGWو
دوی  11/24لنتر ور ثهننه وه انوا جریه  PNGWدر
ش ل  7اراوه شد است .پروونل سنح آب و سنح رسوب
در رولی وه اندا ۀ  3متر اندا گنر شد است ،وه رور
که سرریز گهونونی در وهاللۀ  73نه  88سهنتیمتر  ،قرار
گروته است.
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شکل  .7پروفیل سطح آب اندازهگیریشده در محدودۀ سرریز گابیونی در سه حالت جریان PNGW ،NFGW ،TFGW

منهو ش ل  7و جادول  2محادودۀ دوای  2/77ناه 4
لنتر ور ثهنناه نحات اناوا جریاه درو گاذر ()TFGW
معروی شد است که ننیه جریه ا درو سارریز گاهونونی
حرکت کرد و هنچ جریهنی ا واهال سارریز اباور ن ارد
است .محدودۀ دوی  4/6نه  6لنتار وار ثهنناه نحات اناوا
جریه ریزشی ودو پر هندرولن ی( )NFGWاست کاه
جریااه ا رو ساارریز گااهونونی ابااور کاارد  ،ولاای در
پهینسدست سرریز هنچ آشفتگی یه پرشی وجاود نادارد .در
حهلت سوم محدودۀ دوی ونس  8/30نه  11/24لنتر ور ثهنناه
وود که در ایس حهلت جریه ااو ور این ه ا رو سارریز
ابور میکناد ،پار هنادرولن ی در پاهینسدسات سارریز
( )PNGWرخ داد .در ه ۀ حهلتهه ه ه رور که مشاههد
میشود وه اوزایم دوی جریه  ،ا آب ننز در قبل و وعاد
ا سرریز گهونونی حهلت اوزایشی دارند.
مقایسررۀ جریرران هایپریررک در مرردل زیرسررطحی و
آزمایشگاهی

در مدل آ مهیشگههی مسانرهه جریاه ورگشاتی (یعنای
خام جیت جریه االلی) ( )UDU1وه ناوار رناگ قرماز و
مسانرهه جریااه ظنرورگشااتی (یعنای در جیاات جریااه
االلی) ( )2DDUوه نوارهه رنگ رد و آوای در ساه حهلات
مختلک جریه مشخ شاد .وارا کاهلنبر کارد مادل
1. Upstream Directed Upwelling
2. Downstream Directed Upwelling

یرسنحی وه مدل آ مهیشاگههی چنادیس نزریا رناگ در
نواحی مختلک در مدل آ مهیشاگههی ان اهم شاد .پروونال
سنح رسوب و پروونل سنح آب در حهلات آ مهیشاگههی و
نواحی که نزری آ مهیشگههی ان هم شد وه مدل یرسنحی
معروی شد .سپس ،وه آنهلنز ایس دو مدل در ش لهاه 8اا
 10نتهی حهالال ا نزریا رناگ در ساه حهلات مختلاک
جریه در آ مهیشگه و خروجی حهالل ا مدل یرسانحی
اراوه شد است.
ورا کهلنبراسنو مدل یرسنحی و مدل آ مهیشگههی
ا رو ردیهوی خنون جریه واه نزریا رناگ در ناواحی
مختلک در محنط رسوب استفهد شاد اسات .راول خاط
جریااااه و مااااه مهنااااد در حهلاااات آ مهیشااااگههی و
شبنهسه شد در سه حهلت جریاه در شا ل  11نشاه
داد شااد اساات .ه یناانس ،پهرامترهااه آمااهر ،RMSE
 R2،MAEننز در جدول  3اراوه شد است .در رواواط  7و 8
ایس پهرامترهه آمهر اراوه شد است.
2

()7

()8

Si 

Oi

n

n



RMSE 

i 1

Oi  S i
n

n
i 1


MAE 

در ایس رواوط  Oiو  Siوهنرنن مشهدیر اندا گنر شاد
و شبنهسه شد و  nنعداد داد هه است.
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در ش لهه  8و  9وارا مشهیساۀ نتاهی  ،حاهلتی کاه
سرریز کهماً الل وهشد ننز وه سرریز گهونونی مورد وررسای
قرار گروت .خنون جریاه در قبال ا سارریز گاهونونی واه
سرریز الل کهماً متفهوت وود  ،وه راور کاه در سارریز
الاال خنااون جریااه قباال ا آ وااه الااورت جریااه
 Upwellingا وستر محنط متخلخل خهر میشاوند ،ولای

در سرریز گهونونی واوهالله وعاد ا آ ا محانط متخلخال
خرو پندا میکند .امه در پاهینسدسات سارریز گاهونونی و
الل ننز ک ی نفهوت در خنون جریه وجود دارد که ایس
نغننرات نحت نأثنر ه ه محنط متخلخل سرریز گاهونونی
است ،وه رور که ابور جریه ا داخال سارریز گاهونونی
وها حرکت خنون جریه وه س ت پهینسدست میشوند.

شکل  .8مقایسۀ مدل آزمایشگاهی و مدل زیرسطحی در حالت جریان  PNGWبا سرریز گابیونی و سرریز صلب
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شکل  .9مقایسۀ مدل آزمایشگاهی و مدل زیرسطحی در حالت جریان  NFGWبا سرریز گابیونی و سرریز صلب

شکل  .10مقایسۀ مدل آزمایشگاهی و مدل زیرسطحی در حالت جریان  TFGWبا سرریز گابیونی
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شکل  .11کالیبراسیون مدل آزمایشگاهی و مدل زیرسطحی طول خط جریان و زمان ماند برای سه نوع جریان پرش هیدرولیکی ،جریان
ریزشی و جریان درونگذر
جدول  .3مقادیر پارامتر آماری برای طول خط جریان و زمان ماند برای سه نوع جریان PNGW-NFGW-TFGW
)R2(%

MAE

)RMSE(m

پارامتر

نوع جریان

94
87

0/09
6/37

0/11
9/41

رول خط جریه (متر)
مه مهند (ثهننه)

PNGW

88
99

0/04
2/78

0/08
4/36

رول خط جریه (متر)
مه مهند (ثهننه)

NFGW

98
98

0/07
7/78

0/09
10/01

رول خط جریه (متر)
مه مهند (ثهننه)

TFGW
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رب وررسی هه وها لآماد ا مادل یرسانحی در
ش لهه  8نه  10مشخ شد که ،الگو خنون جریاه
در نهحنۀ ههیپریک وه مدل آ مهیشاگههی ه خاوانی خاووی
دارند ،وه راور کاه در حهلات جریاه NFGW ،TFGW
ونشتر خنون جریه هم در مدل آ مهیشگههی و هم مادل
یرسنحی وه الورت جریه پهینسدست رو وه واهال ()DDU
وود است .ه یننس ،وه وررسی رول خاط جریاه و ماه
مهند در ایس دو نوع جریه مناهو جادول  3واهنرننا در
جریه  TFGWدارا ه بستگی وانم ا  98درالاد و در
جریااه  NFGWدارا ه بسااتگی واانم ا  88درالااد
ورخوردارند .در حهلت  PNGWخنون جریه هم وه الورت
جریه پهینسدسات رو واه واهال ( )DDUو هام واه الاورت
جریه وهالدست رو وه وهال ( )UDUن هیه شد که وه وررسی
رول خنون جریه و مه مهند وهنرنن دارا ه بستگی
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 94و  87درالد وه مدل آ مهیشگههی وود است .ایس حهلات
ا جریه ههیپریک وه منهلعهت ایندرنی و ه هرا ()2011
ه خوانی خووی دارد .در ایس مشهله وه وررسی الگو جریاه
ههیپریک در موانع الل و موانع الل وه نفوذ جزوی وه ایس
نتن ه رسندند که در حهلتی کاه جریاه در حهلات پار
هندرولن ی است ،جریه ههیپریک مع وس ننز وجود دارد،
امه در جریاه هاه ریزشای هانچگوناه جریاه ههیپریاک
مع وسی مشههد نشد است ].[13
دبی تبادلی و زمان ماندگاری

پس ا کهلنبر کرد مدل یرسانحی کاه وراساهس مسانر
خط جریه و مه مهند در محنط متخلخال و نزریا رناگ
در مدل آ مهیشگههی و خروجی مدل یرسنحی ان هم شاد
است .در جدول  4مشهدیر شاهخ هاه جریاه یرسانحی
ورا آ مهیمهه مختلک محهسبه و نحلنل شد.

جدول  .4مشخصات دبی تبادلی و زمان ماندگاری بیبعد ،جریان هایپریک در سه حالت مختلف جریان PNGW ،NFGW ،TFGW

7

6

5

4

3

زمان ماند بیبعدشده

درصد دبی تبادلی

دبی تبادلی بیبعدشده

عدد رینولدز

دبی عبوری
3

2

1

نوع جریان

ردیف

*t

%QP

*q

Re

)Q(m /s

14/81
10/20
9/76

59/3
47/1
50/5

0/0162
0/0195
0/0169

8064
10072
11682

0/00277
0/00346
0/0040

TFGW

8/38
7/52
6/27

49/3
42/5
34/8

0/0158
0/0139
0/0129

13500
14872
17684

0/0046
0/0051
0/0060

NFGW

4
5
6

3/07
2/21
2/17

33/8
25/9
19

0/0106
0/0099
0/0068

24211
27884
32886

0/0083
0/00958
0/0124

PNGW

7
8
9

تغییرات بیبعد مشخصه های جریان هایپریک با عدد
رینولدز
الف) زمان ماندگاری جریان هایپریک ()Rt

نتهی نشه میدهد در ه ۀ حهلاتهاه جریاه (،TFGW
 )PNGW ،NFGWوه رور کلی واه کاههم اادد رینولاد
جریه  ،مه مهندگهر ویوعد روند اوزایشی داشاته اسات،
وه رور که ایس روند اوزایشی ا حهلت جریه  PNGWوه
 NFGWو سپس ،جریه  TFGWننز وجاود دارد ،واه ایاس
معنهست که وه کههم ادد رینولد نعداد ذرات جریه کاه
مه مهند روالنینر دارند ،اوزایم مییهود .ایس نتاهی واه
یهوتههه موحد و ه اهرا ( )2019نناز منهوشات دارد

1
2
3

] .[18ج هلی و ه هرا ( )2019نناز واه وررسای جریاه
ههیپریک در پشتههه رسووی وه ایس نتن ه رسندند که واه
اوزایم دوی جریه  ،مه مهندگهر روناد کههشای را دارد
] .[22ونهورایس ،مینوا نتن ه گروات کاه در رینولاد هه
پهینس ،مدت مهنی که مواد محلول درو نهحناۀ ههیپریاک
وهقی میمهند ونشتر است در نتن ه ورالت ونشاتر وارا
ان هم ورخی واکنمهه شن نهیی و ننز کاههم یاه حاذم
مواد آالیند که ه را جریه وارد ایس نهحنه شد اند ،وجود
خواهد داشت .ک تریس مه مهندگهر در ه ۀ آ مهیمهاه
مروون وه حهلت جریه  PNGWو ونشتریس مه مهند نناز
وه حهلت جریه  TFGWاست.
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رب وررسیهاه واها الآماد ا نتاهی ماه مهناد
مشخ شد که مه مهند واه اادد رینولاد راوناۀ ناوانی
دارنااد .ناارات و ه ااهرا ( )2013و کااهردانس و ویلسااو
( )2006ورا مه مهندگهر ویوعدشد واه اادد رینولاد
رواوط نوانی اراوه دادند که وه مشهلۀ حهضر ننهو خووی دارد
] 16و  .[26وه رور که در ش ل (-12الک) نغننرات مه
مهند ویوعدشاد در مشهوال اادد رینولاد نرسانم شاد و
ضری ه بستگی  96درالد ونس آ هه ورقرار وود است که
رب ایس راونۀ نوانی میناوا نخ انس منهسابی ا ماه
مهند ،اراوه کارد .ههناگ و چاو ( )2018رواونای را وارا
محهسبۀ مشخصههه مننشۀ ههیپریک پنشنیهد دادناد کاه
نخ نس منهسبی ا مه مهندگهر اراوه میدهد ].[27
ب) دبی تبادلی کل جریان هایپریک ()Qex

وه وررسی دوی نبهدلی کل ویوعدشد (* )qمشههد میشود
که نغننرات دوی نبهدلی واوسته وه گرادیه وشهر اسات کاه
ا نغنناارات ساارات ،گرداوااههااه جریااه و اخااتام هااد
استهنن ی جریه وه وجود میآید .دوی نبهدلی کال جریاه
ههیپریک ویوعدشد در جدول مشخصهت جریه ههیپریاک
وه نغننر حهلت جریه یعنی  TFGWواه  NFGWو ساپس،
 PNGWروند کههشی دارد ،واه راور کاه در هار حهلات
جریه ننز وه اوزایم ادد رینولد ایس مشدار ویوعاد ،دارا
روند کههشی است.
در محنط هه متخلخل مهنند سه ۀ سرریز گاهونونی در
مسنر م راهه ربنعی ،نغننارات دوای نباهدلی ههیپریاک
ونشتر نهشی ا اختام نارا سانح آب در دو رارم ساه ۀ
سرریز گهونونی و وهالدست و پهینسدست اسات کاه مع اوالً
گرادیه ارضی ونشتر ا رولی است .ایس اختام وه اوزایم
دوی کههم یهوته و دوی نبهدلی ننز روند کههشی را دنبهل
میکند که وه منهلعهت نرات و ه هرا ( )2015ه خاوانی
دارد ].[28
دامنۀ نغننرات مشادار دوای نباهدلی کال ( )Qexمشادار
 1/63نه  2/80لنتر ور ثهننه دارناد .مناهو شا ل (-12ب)
راونۀ نوانی دوی نبهدلی ویوعدشد وه اادد رینولاد دارا
ضری ه بستگی  85درالد وود است .نارات و ه اهرا
( )2013و کهردانس و ویلسو ( )2006ورا دوای نباهدلی
ویوعدشد وه ادد رینولد رواوط نوانی اراواه دادناد کاه واه
مشهلۀ حهضر ننهو خووی دارد ] 16و .[26
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ج) درصد دبی تبادلی کل جریان هایپریک ()Qp%

درالد دوی نباهدلی کال جریاه ههیپریاک ا نسابت دوای
نبهدلی کل جریه ههیپریک ( )Qexوه دوی جریه ورود ا
کهنهل آ مهیشگههی ( )Qوه دست مایآیاد .واه وررسای ایاس
پااهرامتر در جاادول  4مشااههد ماایشااود کااه در ن ااهمی
حهلتهه آ مهیم ( )PNGW ،NFGW ،TFGWوه اوزایم
ادد رینولد جریه مشدار درالد دوی نباهدلی کال جریاه
ههیپریک ننز روند کههشی داشته است که وه منهلعهت نرات
و ه هرا ( )2015ه خوانی دارد ].[26
منهو نتهی جدول  4ونشتریس درالد اختان جریاه
سنحی وه محنط یرسنحی وه نوجه وه دوی جریه ابور
وه  59درالد در جریه  TFGWو ک تریس درالاد اخاتان
ننااز وااه جریااه  PNGWوااه  19درالااد رخ داد اساات.
ه یننس ،در حهلت جریه  PNGW ،NFGW ،TFGWواه
رور متوسط  42 ،52و  26درالد جریه سنحی در نبهدل
وه نهحنۀ ههیپریک است.
ه یننس ،در ش ل (-12پ) ه اه راور کاه مشاههد
میشود ،درالد دوی نبهدلی جریه ( )Qpواه اادد رینولاد
( )Reننز راونۀ نوانی دارند که رب ایس ش ل ه بساتگی
 90درالد ونس آ هه ورقرار است.
محدودۀ کهرورد رواوط اراوهشد ورا ذرات رسوب گهونو
ک تر ا  17منلیمتر و ذرات رسوب اررام گاهونو واه ساهیز
 6/8منلیمتر وود و ورا دوی جریاه وانس  2/77ناه 11/24
لنتر ور ثهننه و ادد رینولد 8ا  33هزار کهرورد دارد.
نتیجهگیری
 رب وررسیهه وها لآمد ا مدل یرسنحی مشخشد که در ونشتر موارد ،الگاو خناون جریاه در نهحناۀ
ههیپریک وه مدل آ مهیشگههی ه خوانی خاووی دارناد ،واه
رااور کااه در حهلاات جریااه  NFGWو  TFGWونشااتر
خنااون جریااه هاام در ماادل آ مهیشااگههی و هاام ماادل
یرسنحی وهالورت جریه پهینسدست رو وه واهال ()DDU
وود و در حهلت  PNGWخناون جریاه در قبال سارریز
گهونونی و محدودۀ کوچ ی ا پهینسدست سرریز گهونونی و
قلۀ پر هندرولن ی وه الورت جریه پاهینسدسات رو واه
وهال وود و در محدودۀ وعد پر هنادرولن ی نناز خناون
جریه وصورت جریه ورگشتی یعنای جریاه وهالدسات رو
وه وهال ( )UDUهستند.
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(ب )

(ج)

شکل  .12تغییرات بیبعدشده مشخصههای جریان هایپریک در مقابل عدد رینولدز جریان؛ الف :زمان ماندگاری بیبعدشده ،ب :دبی
تبادلی بیبعدشده ،ج :درصد دبی تبادلی

 وه وررسی مه مهندگهر جریه ههیپریاک در حهلاتجریااه  PNGWنساابت وااه دو حهلاات دیگاار دارا مشاادار
ک تر ورخوردار است و در حهلات  TFGWنناز ونشاتریس
مه مهندگهر را دارد.
 مه مهندگهر وه ادد رینولد راونۀ نوانی دارند ،واهرور که مینوا رب ایس راونۀ نوانی نخ نس منهسبی ا
مه مهند د .نغننرات مه مهند ویوعدشد در مشهول ادد
رینولد ضری ه بستگی  96درالد داشته است.
ا در محنطهه متخلخل مهنند سه ۀ سرریز گهونونی در
مسنر م راهه ربنعی ،نغننارات دوای نباهدلی ههیپریاک
ونشتر نهشی ا اختام نارا سانح آب در دو رارم ساه ۀ
سرریز گهونونی و وهالدست و پهینسدست است .ایس اخاتام
وه اوزایم دوی کههم مییهود و دوای نباهدلی نناز روناد
کههشی را دنبهل میکند.
 ونشتریس دوی نبهدلی کل ویوعادشاد (* )qدر ه اۀحهلتهه مورد آ مهیم مروون وه حهلات جریاه TFGW

وود و ک تریس دوی نبهدلی ویوعدشد (* )qننز مروون واه
حهلت جریه  PNGWاست .ایس پهرامتر ویوعدشد نناز واه
ادد رینولد دارا ضری ه بساتگی وانم ا  85درالاد
است.
 دامنۀ نغننرات دوی نبهدلی کل ( 1/63 )Qexنه 2/80لنتر ور ثهننه هستند.
 درالد دوی نبهدلی کل جریه ههیپریک کاه واه دوایجریه مورد وررسی قرار میگنرد ،نشه میدهد وه اوازایم
ادد رینولد و نغننر حهلت جریه وه حهلت آشفتهنار روناد
کههشی را دارد.
 درالد دوی نبهدلی جریه وه ادد رینولد راونۀ نوانیدارند که ورا درالد دوی نبهدلی جریه ههیپریک در مشهول
ادد رینولد ه بستگی  90درالد ونس آ هه ورقرار است.
 در حهلت جریه  PNGW ،NFGW ،TFGWوه راورمتوسط  42 ،52و  26درالد جریه سانحی در نباهدل واه
نهحنۀ ههیپریک است.

1401  بهار،1  شمارۀ،9  دورۀ،اکوهیدرولوژی
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