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چکیده-در اين مقاله میدان جريان در اطراف آبشکن  Tشکک متکرقر در متکیر متکرقی بررسک شکد بررسک هکا اجاکاش شکدا شکام
سرعتها میاجگین ،خطوط جريان و پارامررها آشفرگ جريان است جرايج پژوهش حاضر جشکان دهدکدا وجکود يکج جريکان شرخشک در
پايین دست آبشکن است جهت جريان شرخش  ،به دلی تاثیر جريان روگذر از رو آبشکن ،خالف جهت جريان شرخش مشاهدا شکدا در
آبشکنها غیر مترقر است محدودا جريان شرخش  ،جتبت به آبشکنها مترقر ذوزجقها  ،تا محدودا وسیعرر از پايیندسکت امرکداد
م يابد پارامررها آشفرگ بررس شدا در اين پژوهش شام تدشها ريدولدز عمود  ،تدشها برش وارد شدا بر کف ،و احرمکا اياکاد
هرکداش از پديداها آشفرگ است بیشررين مقدار تدشها ريدولدز عمود در جوک باالدست آبشکن مشاهدا م شود عالوا بر ايکن جیکد در
اين مدطقه مشاهدا شد بررس احرما ايااد هرکداش از پديداها اجفاار آشفرگ در راسرا جريان و عمق کاجا جشان دهددا احرمکا بیشکرر
پديداها بیرونراج و جاروب در باالدست آبشکن است در حال که در مدطقۀ شرخش پايیندست آبشکن ،پديداهکا اجدرکدشک احرمکا
بیشرر دارجد احرما ايااد پديداها بیرون راج و جاروب در جوک باالدست آبشکن ،برا جوساجات سرعت در راسرا عرض و عمق کاجکا
جید بیشرر است
واژگانکلیدی :آبشکن ،میدان جریان ،ADV ،آشفتگی


مردوع

در مورد میدان جريان اطراف آبشکنها

-1مقدمه

پژوهشها

آبشکن ها سازاهاي است که بکرا ککاهش فرسکايش سکواح

اجااش شدا است [ ]5-4پژوهشها

رودخاجهها اسرفادا مک شکوجد اجکدرکدش جريکان و آبشککنهکا

است که پديدا اجفاار آشفرگ سه زياد در اجرقا رسوبات

موجب ايااد حفرا آبشترگ در اطراف اين جوع سازاهکا مک -

اطراف آبشکنها دارد به گوجها که در جواح جدديج آبشکن

شود رسوبات خارج شدا از حفرا آبشترگ بکه پکايین دسکت

ها تیقها غیر مترقر پديداها بیرونراج و جاروب بیشرر

مدرق شدا و ممککن اسکت پکز از تکهجشکید موجکب تیبیکت

مشاهدا م شوجد [ ]4بیشرر پژوهشها

پیشین در مورد

سکواح رودخاجککه شکود شالککههککا تشککی شککدا در اطککراف

بررس میدان جريان اطراف آبشکنها

آبشکنها مداطق مداسب برا زجدگ آبديکان اسکت از ايکن رو

پارامررها سرعت میاجگین و پارامررها آشفرگ مورد تاديه

اسرفادا از آبشکنهکا بکرا حفکگ گوجکههکا مترفکف زيتکت

و تحفی قرار گرفره است [ ]1پژوهشهاي در مورد آبشترگ
و میدان جريان اطراف آبشکنها

محیط رودخاجهها جید مفید است
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اجااش شدا جشان دادا

غیر مترقر بودا و

مترقر

جید به وسیفه

بررس میدان جريان آشفره اطراف آبشکن  Tشک مترقر

الواد

و ماجتاجور

پژوهشها بررس

مارب مهرآيین و همکاران

(111و  )1115اجااش شد [6و ]7در اين
کیف

مورد پژوهشها تکمیف برا جرياج پیچیکدا ماجدکد جريکان
اطراف آبشکنها اجااش شود

میدان جريان اطراف آبشکنها



مترقر با اسرفادا از تدريق رجگ اجااش شد کوهد و همکاران
( )1112مدل

عدد

را برا

-2وسایلوروشانجامآزمایش

میدان جريان اطراف آبشکنها

توسعه دادجد [ ]5پژوهشها اجااش شدا با اسرفادا از دسرگاا

آزمايش ها رو کف تیبیت شدا رسوبات (بدون آبشترگ )

 ADVجشان داد که آشفرگ ايااد شدا به وسیفه آبشکن در

با اسرفادا از دوغاب سیمان در کاجال به طو  2مرر ،عکرض

طو جريان ابردا افدايش يافره و سپز کاهش م يابد [5و]2

 61سککاجر مرککر و ارتفککاع  21سککاجر مرککر در ،آزمايشککگاا

بررس میدان جريان اطراف تکیهگاا پ با اسرفادا از دسرگاا

هیککدرولیج داجشکککدا مهددس ک عمککران و محککی زيتککت،

ADVدر پژوهشها

پیشین اجااش شد [ ]2بررس

داجشگاا تربیت مدرس اجاکاش شکد قطکر میکاجگین رسکوبات

میدان

مورد اسرفادا در اين پژوهش  5/12میف مرر و اجحراف معیار

جريان اطراف آبشکن با اسرفادا از دسرگاا  ADVبه وسیفه
دوآن ( )1113و داوان و همکاران ( )1155درمورد جوساجات

داجهبدد مصالح  5/9بود آبشکن

سرعت ،اجرژ جدبش آشفرگ و تدشها برش وارد بر کف

گالس به ضتامت  5ساجر مرر ساخره شد طو با و جکان

اجااش شد [9و ]4با توجه به ايدکه تا به حا پژوهش در مورد

آبشکن  3ساجر مرر بود که با و جکان آبشککن بکه هکورت

شک مترقر اجااش جشدا

عمود به يکديگر مرص شدجد آبشکن بکه فاهکفه  4مرکر از

با جديیات بیشرر در اين مورد

ابردا کاجا به هورت عمود ب ر ديوارا کاجکا مرصک شکد

میدان جريان اطراف آبشکنها
است الزش است پژوهشهاي

T

T

شک از جدز پفکتک

اجااش شود

فاهفه قرارگیر تاج آبشکن تا سطح رسوبات  2/72ساجر -

پديداها اجفاار آشفرگ (اجکدرکدش رو بکه داخک و خکارج،

مرر بود برا اجدازا گیر دب جريان از سرريد میفی کالیبرا

بیرونراج و جکاروب ) تکاثیر مرفکاوت در فرآيدکد آبشتکرگ و

شدا در متدن پايین دست کاجا اسرفادا شد تدظی عمق آب

اجرقا رسوبات دارجد [3و ]51از اين رو پژوهشهکا مرعکدد

به وسیفه دريچه پرواجه ا قرار گرفره در اجرها کاجا اجااش

در مورد تاثیر اين جوع فرآيدکدها بکر آبشتکرگ و رسکوبگذار

شد و اجدازاگیر عمق آب به وسیفه

اجااش شدا است [ ]55-59با افدايش زبر بترر پديدا جاروب

با دقت  1/15میف مرر اجااش شد عمق جريان در باالدست و

افدايش م يابد در حال که بکا افکدايش فاهکفه از ککف پديکدا

دب ب ه ترتیب برابر  55/7ساجر مرر و  1/111مرر مکعب بکر

بیرونراج احرما بیشرر پیدا م کدد [ ]51جرايج پژوهشها

ثاجیه در جظر گرفره شد

پیشین جشان م دهد ککه ذرات درشکتداجکه بکه وسکیفه پديکدا

برا اجدازا گیر سرعت جريان در کاجا از دسرگاا برداشت

جاروب اجرقا م يابدد در حال ککه رسکوبات ريدداجکه بوسکیفه

سه بعد سرعت (  )Vectorinoاسرفادا شکد ايکن دسکرگاا

پديدۀ بیرونراج به هورت بکار معفکق مدرقک مک شکوجد []54

تواجاي اجدازا گیر سرعت در سه بعد در محدودا وسیع از

پژوهشها پیشین جشان داد که پديکدا جکاروب باعکا اجرقکا

سرعت ها ( 1/15تا  4مرر بر ثاجیه) با دقت  5میف مرر بر ثاجیه

رسوبات به هورت دسره جمع خواهدد شد [ ]51در حال که

و تا فرکاجز HZ

پديداها اجدرکدش رو به بیکرون موجکب اجرقکا رسکوبات بکه

است که اجدازا گیر سرعت در آجها اجااش شکد سکرعت در

هورت مادا خواهدد شد و پديداها بیرونراجک و اجکدرکدش

ساير جقاط با ا سرفادا از حتگر رو به پايین اجدازاگیر شکد

رو به داخ تاثیر کمرر در اجرقا رسوبات خواهدد داشکت بکا

مدت زمان اجدازا گیکر سکرعت در هکر جقطکه بکه هکورت

توجه به مطالعات که در مورد ارتباط آبشترگ با پديدا اجفاار

اجرتاب شد که پارامررها آ شفرگ با افکدايش مکدت زمکان

آشفرگ اجااش شدا است م توان جریاکه گرفکت پکژوهشهکا

اجدازا گیر سرعت ،تقییر جکدد

اجااش شدا جرايج مرفاوت را ارايه دادااجکد و جیکاز اسکت در ايکن
172
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را دارد شک ( ) 5جشان دهددۀ جقاط
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دورا پاجدده  /شمارا  / 9پايید 5934

از ديوارا جدديج آبشکن است مطابق شکک ( 1الکف) جريکان

v

جهت جريان

u

شرخش در باالدسکت و پکايیندسکت آبشککن وجکود دارد در
باالدست آبشکن قتمر از جريان به هکورت رو گکذر از رو

مح قرارگیر آبشکن

آبشکن عبور م کدد در حال که قتمت ديگر از آن به سمت

(الف)

بترر مدحرف شدا و جريان پايینروجدا را ايااد مک کدکد ايکن

w
v

جريانها در اثر ايااد گراديان فشار در اثر برخکورد جريکان بکه
جان آبشکن ايااد م شود در آبشکنها غیر مترقر جريکان

ديوارۀ جدديج

ديوارۀ دور

(ب)

روگذر به هورت جريان باالروجدا و جريکان پکايینروجکدا جیکد
ماجدد جريان پايین روجدا در اين پژوهش مشاهدا شدا است

شکل  –1جقاط که سرعت در آجها برداشت شدا است :الف -پالن و
ب -مقط

مطابق پژوهش ها

پیشین فرکاجز برداشت داداهکا 11HZ

در جظر گرفره شد [ ]7برا حذف جويدها موجود در سر
زماج از دو معیار ارايه شکدا بکه وسکیفه شکرکت سکازجدۀ

(الف)

دسرگاا ،يعد حذف دادا ها با ضريب همبتکرگ کمرکر از

جهت جريان

 71و جتبت سیگدا به جويد کمرر از  54اسرفادا شد عکالوا
بر اين از معیار ارايه شدا در مرجک [ ]56جیکد بکرا حکذف

جهت جريان

جويدها باق ماجدا اسکرفادا شکد پکز از حکذف جويدهکا
موجود در سر زماج  ،تعداد داداها باق ماجدا در سکر

(ب)

زماج جید بررس شد در تماش جقاط ،دادا ها باق ماجدا در
سر زماج بعد از حذف جويدهکا ،بیشکرر از  5111سکرعت
لحظها است که بیشرر از معیار ارايه شدا است [ ]57پز از
حذف جويدها موجود در سر زماج سرعت ها میکاجگین

(ج)

و پارامررها آشفرگ از جمفکه تکدش هک ا ريدولکدز ،تکدش

شکل  –2خطوط جريان در اطراف آبشکن :الف -به فاهفۀ  1/44طو

برش وارد بر کف ،احرمکا اياکاد هرککداش از پديکداهکا

آبشکن از ديوارۀ جدديج ،ب -به فاهفۀ  1/67طو آبشکن از ديوارۀ

اجفاار آشفرگ و همبترگیها سه گاجه محاسبه شدا و مورد

جدديج و ج -جدديج با آبشکن

تاديه و تحفی قرارگرفت که جرايج آن در ادامه ارايکه مک -
تفاوت شدداج بین شک و اجدازاها گردابه تشکی شدا در

شود

فاهفه

مترفف تا ديوارۀ جدديج آبشکن وجود جدارد

-3نتایجوبحث

(شک ها  1الف و ب) شک -1ج جشان دهددا اين است که

-1-3بررسیخطوطجریانومقادیرسرعتمیانگین

گردابه تشکی شدا در حد فاه بین ديوارا جدديج کاجا و

شک ها ( 1الف -ج) به ترتیب جشاندهددا خطوط جريان دو

با آبشکن در اين جاحیه تشکی جشدا است

هفحه عمود  ،در فاهفه  1/67 ،1/44و  5برابر طکو آبشککن

شک ها ( 9الف و ب) جشان دهددا خطوط جريان دو هفحه
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بررس میدان جريان آشفره اطراف آبشکن  Tشک مترقر

قرارگیر آبشکن ايااد شدا است که حدود  4/5برابر سرعت

افق و در فاهفه  11و  63درهد عمق جريان از کف است و
در شک -9ج خطوط جريان به هورت سه بعد در جدديک

مروس

آبشکن ارايه شدا است شک ها ( 9الف و ب) جشان دهددا

جامد بر جريان در اليه جدديجتراز بترر (تراز  1/44عمق

از جريان شرخش

فرش ديگر

در پايیندست آبشکنها

جريان در باالست آبشکن است به دلی

تاثیر کف

جريان از بترر) ،مدطقه پر سرعت در اين تراز کمرر بتمت

مترقر است اين جريان شرخش در پالن مشاهدا شدا و در

پايیندست توسعه يافره است در جاحیۀ حد فاه

اثر جداي جريان جدديج شدا به آبشکن و عبور آن از اطراف

جدديج تا با آبشکن و در پايیندست آبشکن ،جاحیه با سرعت

گرفره در

جريان از با و تاج

آبشکن ايااد شدا است ترکیب گردابهها
مقط (شک ها

شک

ک و جريان شرخش

 1الف و ب) و پالن ( شک ها  9الف و

آبشکن مشاهدا م شود اين جاحیه تا حدود  1برابر طو

ب) تشکی گردابها را در پايیندست آبشکن م دهد (شک
9ج) که در ترازها

آبشکن در پايیندست آبشکن گتررش م يابد

جدديج کف بیشرر تحت تاثیر جريان

آبشکنها

عبور از اطراف آبشکن است (در اين ترازها محور اين گردابه
مرماي به کف کاجا است) در حال
بیشرر تحت تاثیر جريان روگذر
ترازها محور اين گردابه مرماي

که در ترازها

به دلی

جداي

ديوارۀ

ذوزجقها

مترقر طو جاحیۀ جداشدگ

برا
جريان

در پايیندست حدود 6/5برابر طو آبشکن گدارش شدا است
[]5

باالي

از آبشکن است (در اين
جاجب

به ديواراها

کاجا

است) پژوهشها پیشین جشان داد در شرايط که آبشکن غیر
باشد ،جاحیۀ شرخش

مترقر
مشاهدا م

در پايیندست آبشکن جید

شود [ 1و  9و  2و  ]52با اين تفاوت که در

ترازها باالي جريان ،جهت حرکت جريان به سمت باالدست

جهت جريان
(الف)

در حال که در ترازها جدديج به بترر ،جهت حرکت جريان
بتمت پايیندست است اما همانگوجه که شک
جشان م دهد ،در شرايط
جريان شرخش

که آبشکن مترقر

( -1الف)
باشد جهت

در پايیندست آبشکن در ترازها

باالي

جريان ،بتمت پايیندست و در ترازها جدديج بترر به سمت
باالدست است در جریاه وجود شدین جرياج
آبشکن ،در ساعات اولیه آبشترگ

در پايیندست

در اطراف آبشکنها

مترقر  ،رسوبات در پايیندست آبشکن تهجشین خواهد شد

گردابه 1

(ب)
جهت جريان

ديوارا جدديج

ارتفاع رسوبات تهجشین شدا در پايیندست آبشکن مترقر در
ساعات اولیه آبشترگ تا تاج آبشکن جید گدارش شدا است

گردابه 5

[]53

محور گردابه 5

شک ها ( 4الف و ب) جشاندهددۀ کاجرورها جتبت سرعت
مروس

جريان (برآيدد بردار

سرعت مروس

(ج)

سرعتها در سه راسرا) به

عمق جريان در باالدست  Uupدر ترازها

شکل  –3خطوط جريان در اطراف آبشکن :الف -در تراز  11در هد

 44/1و  34/1عمق جريان از کف است اين شک جشان م -

عمق جريان از کف  ،ب -در تراز  63درهد عمق جريان از کف و ج-

دهد که بیشیده سرعت در جاحیۀ تدگشدگ جريان در مح

خطوط جريان سه بعد در جدديج ديوارا جدديج کاجا و آبشکن
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بررسیتنشهایرینولدزعمودی 

-2-3

کف درباالدست آبشکن جشان داد [ 9و  ]11تعداد

شک ها ( 1الف ،ب و ج) جشاندهددا جتبت تدشها
ريدولدز عمود (̅̅̅̅̅𝜌 ̅̅̅̅𝜌 ̅̅̅̅𝜌 )-در تراز1/44

پژوهشگران اين مقادير را حدود  1تا  9برابر تدشها وارد بر
کف در باالدست گدارش کردجد که جدديج به مقادير به دست

عمق جريان از کف به تدش برش وارد بر کف در باالدست

آمدا در اين پژوهش است [ ]15مح بیشیده تدش ريدولدز

آبشکن ( )τupاست در باالدست آبشکن و در جواح که تحت

جريان در جدديج جوک باالدست

ريدولدز عمود

عمود

آبشکن است مقادير بیشیده تدشها

تاثیر آبشکن قرار جدارد تدشها
جريان ̅̅̅̅𝜌 حدود  4برابر تدش وارد شدا بر کف در
باالدست آبشکن ( )τupاست اين جتبت برا
ريدولدز عمود

در راسرا

در هر سه راسرا

در راسرا

ريدولدز عمود

در باالدست است

تدشها

ترتیب حدود  9و  5برابر تدش برش وارد بر کف در باالدست
است

شكل  –4كانتورهاي سرعت ميانگين در ترازهاي :الف -تراز 0/44
عمق جريان از كف و ب -تراز  0/44عمق جريان از كف

جرايج به دست آمدا از پژوهشها

در

راسرا طول و عرض حدود  52برابر تدش وارد شدا بر کف

عرض و عمق کاجا کمرر و به

پیشین ،تدشها

از

شکل  –5تدشها ريدولدز عمود در اليه جدديج کف :الف -در

ريدولدز

راسرا جريان ،ب -در راسرا عرض کاجا و ج -در راسرا عمق
کاجا

عمود در باالدست آبشکن را حدود  5تا  1برابر تدش وارد بر
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اما تدشها ريدولدز عمود در راسرا عمق کاجا حدود 7

()1

برابر تدش وارد شدا بر کف در باالدست است مقادير جتبت

()9

تدشها ريدولدز عمود در پژوهشها دوآن ( )1113حدود

که ' u', v', wجوساجات سکرعت در راسکراها طکو  ،عکرض و

 11برابر تدش وارد بر کف در باالدست آبشکن گدارش شد []9

عمق کاجا است  τoxو  τoyتدشها برش در راسرا طول

عفت اين اخرالف اين است که در پژوهشها دوآن ()1113

و عرض کاجا  τreک تدش برش وارد بر کف (محاسبه شکدا

از آبشکن تیقها با درهد تدگ شدگ  %11در راسرا عرض

از تدشها ريدولدز) است

) uv
0/5
'

'

'

 o y    (v w
'

)τre=( τox+ τoy

کاجا اسرفادا شد که موجب افدايش تدشها ريدولدز عمود
در اين جاحیه جتبت به آبشکن  Tشک

مترقر

در اين

پژوهش م شود

جهت جريان

افدايش میدان آشفرگ

تیقها

در آبشکنها

جتبت به

آبشکنها  Tشک يک از عوام افدايش میدان آبشترگ در
اطراف آبشکنها تیقها جتبت به آبشکنها  Tشک است
جاحیها پر تدش در مرز بین جريان عبور از اطراف آبشکن و
جريان برگشر

مشاهدا م شود افدايش شديد تدشها

(الف)

ريدولدز عمود در اين جاحیه جشاندهددا وجود اليها برش

τtke/τup

Level

در اطراف آبشکن است
جهت جريان

بررسیتنشهایبرشیواردبرکف

-3-3
پژوهشگران مترفف روشها مرفاوت را بکرا محاسکبه تکدش
برش وارد بر کف ارايکه کردجکد [ 9و  11و  ]19يکک از ايکن
روشها روش تج جقطها است در اين روش تدشها برش
وارد بر کف بکا اسکرفادا از پارامررهکا آشکفرگ جدديکج ککف
(تدشها ريدولدز ،اجرژ جدبش آشفرگ و جوساجات سکرعت

(ب)

τw'/τup

Level

در راسرا عمق کاجا ) تتمین زدا م شود اگر شه روش تکج
جقطها مقادير مرفاوت را جتبت به تدش برش واقعک وارد بکر
کف ارايه م دهد اما طبکق پکژوهشهکا پیشکین توزيک تکدش

جهت جريان

برش وارد بر کف بوسیفه روش تکج جقطکها در جريکانهکا
سهبعد پیچیدا و برکفها زبر همکاهدگ خکوب بکا توزيک
واقع تدش برش وارد بر کف دارد يک از پارامررهاي که در
اين روش برا محاسبۀ تدش برش وارد بر کف اسکرفادا مک -
شود تدشها ريدولکدز اسکت [ 14و  ]11طبکق پکژوهشهکا

(ج)

پیشین تدشها برش وارد بر کف از روابک زيکر تتمکین زدا

شکل  -6تدشها برش وارد بر کف جتبت به تدش برش وارد بر کف

م شود []2
()5

در باالدست :الف -روش تدشها ريدولدز ،ب -روش اجرژ جدبش

) uv
'

'

'

 o x    (u w
'

آشفرگ و ج -جوساجات سرعت در راسرا عمق کاجا
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در پژوهشها اجااش شدا رابطکه خطک بکین تکدش برشک و

خواج خوب دارد [ 5و  ]2اين مقکدار بکرا تکدش برشک 'τw

اجرژ جدبش آشفرگ جريان وجکود دارد] [22تکدش برشک

مقککدار بیشککرر بککودا و حککدود  1برابککر تککدش برش ک وارد در

وارد بر کف را م توان از رابطه ( )4به دست آورد

باالدست است از آجااي که تدشها برش وارد بر کف جقش

()4

])

اهف را در فرآيدد آبشترگ اطراف آبشکن دارجکد ،درهکورت

(𝜌[

فرسايش پذير بودن بترر ،آبشترگ از مداطق آغاز م شود که
تدش برش وارد بر کف زياد است مطالعات اجااش شدا پیشکین

 TKEاجرژ جدبش آشکفرگ اسکت و  τtkeتکدش برشک وارد

جشان داد بیشکیده عمکق آبشتکرگ در جدديکج جکوک باالدسکت

شدا بر کف (محاسبه شدا از اجرژ جدبش آشفرگ ) اسکت از

آبشکن است [ ]5در مورد آبشککنهکا  Tشکک جیکد شکروع

ايککن روش در بتککیار از پککژوهشهککا پیشککین در مککورد

آبشترگ از جدديج با آبشکن  Tشکک گکدارش شکدا اسکت

جريککانهککا دريککاي اسککرفادا شککدا اسککت] [27, 26, 23و

[ 53و ]91

برش در جريان در رودخاجهها اسرفادا شدا است پژوهشها

-4نتیجهگیری

پیشین جشان داد که  c1=1/53است ][28

میدان جريکان اطکراف آبشککن متکرقر  Tشکک بکا درهکد

پژوهشها کم با اسرفادا از ايکن روش بکرا تتمکین تکدش

از آجااي که طبق پژوهشها

اسرقرا  %11بررس شد جرايج زيکر بکا بررسک سکرعتهکا

اجااش شدا با اسکرفادا از ADV

میدان جويد وارد شدا به داداها در جهت عمق کاجکا ( )Zکمرکر

مروس  ،خطوط جريان و پارامررها آشفرگ در جدديکج بتکرر

است .رابطه ( )1برا تتمین تدش برشک وارد بکر ککف ارايکه

به دست آمد:

شدا است][29 ,23

 -5دو گردابه در پايین دست آبشکن مترقر شداساي شد که

()1

جهت شرخش گردابه او در پايیندست آبشکن مترقر در

])̅̅̅̅̅(𝜌[

خالف جهت جريان شرخش
آبشکن غیر مترقر

که  c2=1/3م باشد [ ]19شک ها ( 6الف -ج) جشکاندهدکدا

تشکی

شدا در پايیندست

است گردابه کوشج دوش م تواجد

موجب آبشترگ سواح رودخاجه در شراي اسرقرا آبشکن

تقییرات تدش برش وارد بر کف در طو کاجا با اسرفادا از هر

شود

سه روش ارايه شدا در باال است در اين شک  τupتدش برش

-1بررس پارامررها

وارد بر کف در باالست آبشکن است در محف که تحکت تکاثیر

آشفرگ جشان دهددۀ وجود اليه برش

در اطراف آبشکن است در جوک باالدست آبشکن تدشها

آبشکن جیتکت توزيک تکدش برشک وارد بکر ککف در اطکراف

ريدولدز عمود

آبشکن ،به وسیفه سه روش ارايه شدا در باال يکتکان اسکت

در آبشکن مترقر

کمرر از آبشکن غیر

مترقر است که جشان دهددا آشفرگ بیشرر در اين جاحیه در

تدش برش وارد بر کف در باالدست آبشکن و در مدطقها ککه

آبشکنها

تحت تاثیر آبشکن قرار جکدارد تقییکرات شدکداج جمک کدکد بکا

غیر مترقر

است و در جریاه م توان اجرظار

داشت که آبشکنها  Tشک مترقر به عدوان گديدها برا

جدديج شدن جريان به آبشکن ،تدش برش وارد برکف افکدايش

کاهش عمق حفرا آبشترگ تشکی شدا در اطراف آبشکن

م يابد و جقاط پر تدش در اطراف آبشکن و در مرز بین جريکان

ارايه شود

عبور از اطراف آن و جريان بازگشر در پايیندسکت آبشککن

-9تدشها برش محاسبه شدا در اطراف آبشکن با اسرفادا

توسعه م يابدد بیشیده تدش برشک وارد بکر ککف ( τreو )τtke

از هر سه روش ارايه شدا به وسیفه

حدود  4برابر تدش برش وارد شدا بر کف در باالدست کاجکا

پژوهشگران پیشین،

تقییرات يکتان تدش برش را در جدديج کف جشان داد

م باشد که با جرايج به دست آمدا از پکژوهشهکا پیشکین هک
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