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ABSTRACT
In the present study, the hydraulic characteristics of the flow and the phenomenon of flow hysteresis with the
supercritical regime, which can appear in the vicinity of the additional structures in the flow path, such as
contracting of the cross-section of the channel, were investigated experimentally. To achieve the objectives of
the study, two average diameters of materials inside the gabion basket with sizes of 1.28 and 2.08 cm were
used. The inlet flow rate increased in the primary flow and decreased in the secondary flow in the range of 300
to 650 liters per minute. The results of the present study show that by increasing the flow rate and then
decreasing the flow, two different behaviors and regimes of flow are observed in the same experimentally
conditions. So that with the formation of the phenomenon of hysteresis, the relative depths of the flow were
increased by 69.39% and the Froude number of the gabion contraction section has increased significantly by
69.15% and the main cause of the hysteretic behavior of the flow is the current behavior of the flow following
its previous behavior. On the other hand, the rate of flow energy dissipation in the use of gabion basket has
increased by a relative amount of 71.35% compared to simple contracting. The results also showed that by
increasing the size of the constriction and increasing the average diameter of materials in the gabion basket
increases energy dissipation and relative downstream depth.
Keywords: Hysteretic Behavior; Relative Energy Dissipation; Relative Downstream Depth; Downstream
Froude Number.
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بررسی آزمايشگاهی رفتار هيسترتيک رژيم فوقبحرانی بر پارامترهای هيدروليکی جريان در برابر تنگشدگی
گابيونی
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چکيده
در تحقیق حاضر ،مشخصات هیدرولیکی جریان و پدیده هیسترزیس جریان با رژیم فوقبحرانی که میتواند در مجاورت
سازههای الحاقی قرار گرفته در مسیر جریان مانند تنگشدگی مقطع عرضی کانال ظاهر شود ،بهصورت آزمایشگاهی مورد
بررسی قرار گرفت .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،از دو قطر متوسط مصالح در داخل سبد گابیونی با اندازههای  1/28و
 2/08سانتیمتر استفاده گردید .دبی جریان ورودی بهصورت افزایشی در جریان اولیه و بهصورت کاهشی در جریان ثانویه
و در محدوده  300تا  650لیتر بر دقیقه وارد فلوم آزمایشگاهی گردید .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که با افزایش دبی
جریان و سپس کاهش جریان ،دو رفتار و رژیم متفاوت از جریان در شرایط یکسان آزمایشگاهی مشاهده میشود .بهطوریکه
با تشکیل پدیده هیسترزیس اعماق نسبی جریان به میزان  69/39درصد و عدد فرود مقطع تنگشدگی گابیونی به میزان
 69/15درصد افزایش چشمگیری داشته است و علت اصلی رفتار هیسترتیک جریان تبعیت رفتار فعلی جریان از رفتار قبلی
آن میباشد .از طرفی می زان استهالک انرژی جریان در استفاده از سبد گابیونی به مقدار نسبی  71/35درصد نسبت به
تنگشدگی ساده افزایشیافته است .همچنین نتایج نشان داد که با افزایش اندازه تنگشدگی و افزایش قطر متوسط مصالح
در سبد گابیونی باعث افزایش استهالک انرژی و عمق نسبی پاییندست میگردد.
واژههای کليدی :رفتار هیسترتیک جریان ،استهالک انرژی نسبی ،عمق نسبی پاییندست ،عدد فرود پاییندست.

مقدمه
انرژی جنبشی باالی جریان ،یکی از مهمترین موارد و مشکالتی
است که در پاییندست سازههای هیدرولیکی وجود دارد .این
انرژی مخرب در صورت عدم کنترل و استهالک ،باعث ایجاد
خسارات قابلتوجهی در سیستمهای انتقال آب میشود .سازههای
مستهلککنندة انرژی ،به جهت کاهش سرعت و انرژی جریان
پائیندست سازههای هیدرولیکی ،بهعنوان مقطع کنترل استفاده
میشود ( .)Daneshfaraz et al, 2020میزان افزایش استهالک
انرژی ،رابطة مستقیمی با تالطم و آشفتگی جریان دارد ،به همین
دلیل مقدار بسیار قابلتوجهی از استهالک انرژی با کوچک کردن
یک منطقه از کانال قابلدسترسی میباشد ( Daneshfaraz et al,
 .)2021aایجاد انقباض ناگهانی گابیونی در مسیر جریان با ایجاد
پرش هیدرولیکی و با ورود جریان به منطقه گابیونی باعث
مستهلک شدن انرژی جریان میگردد .یکی از مهمترین اهداف
اصلی این تحقیق ،بررسی رفتار متناقض جریان فوق بحرانی در
برابر تنگشدگی با سبد گابیونی بوده که در این نوع رفتار ،هر دو
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حالت تشکیل و عدم تشکیل پرش هیدرولیکی محتمل است.
وجود چنین رفتار متناقضی به دلیل پدیده هیسترزیس اتفاق
میافتد که مطالعات بسیار محدودی برای شناخت آن وجود داشته
و برای بستر زبر تاکنون بررسی نشده است .وقوع پدیده
هیسترزیس در برخورد جریان با مانع عموماً قابلانتظار است .به
طوریکه برای یک جریان ورودی یکسان ،دو رفتار متفاوت
مشاهده میشود که این رفتار متفاوت وابسته به چرخه جریان
است .منظور از چرخه جریان ،افزایش دبی تا یک مقدار مشخص
و سپس کاهش آن به دبی اولیه است .این پدیده یکی از موضوعات
مهمی است که در کارهای عملی در طبیعت رخ میدهد ولی
متأسفانه در طراحی سازههای هیدرولیکی تاکنون در نظر گرفته
نشده است .تحقیقات انجامگرفته را میتوان به دودسته تقسیم
کرد ،که دسته اول مطالعات مربوط به تنگشدگی مسیر جریان و
استهالک انرژی و دسته دوم مربوط به سازههای گابیونی میباشد.
دسته اول مطالعات مربوط به تنگشدگی مسیر جریان به

(علمی  -پژوهشی)

تحقیق ) Hager et al. (1985برمیگردد .آنها مطالعاتی را به-
صورت آزمایشگاهی بر روی تأثیر پارامترهای هندسی از قبیل
زاویه جریان ورودی و خروجی را بر دبی جریان بررسی کردند و
به این نتیجه رسیدند که با افزایش طول نسبی انقباض ،استهالک
انرژی افزایش مییابد Wu and Mulinas (2001) .با مطالعه بر
روی برخورد جریان زیربحرانی با انقباض ایجاد شده در مسیر
جریان به این نتیجه دست یافتند که ضریب دبی جریان متأثر از
نسبت بازشدگی محل انقباض بوده استDay and Raikar .
) (2007با مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی در انقباض مسیر جریان
با رژیم زیربحرانی به این نتیجه دست یافتند که عمق متعادل
آبشستگی با کاهش نسبت بازشدگی در مقطع انقباض یافته و
افزایش اندازه ذرات رسوبی ،افزایش مییابد.
) Jan and Chang (2009پرش هیدرولیکی و استهالک
انرژی را در یک شوت با انقباض تدریجی بررسی کردند .آنها در
این تحقیق از چندین اندازه تنگشدگی استفاده کردند که نتایج
بیانگر این بود که با افزایش عدد فرود ،استهالک نسبی انرژی
جریان در تمامی تنگشدگی افزایشیافته استSadeghi et al, .
) (2015به بررسی تأثیر شکل دیوارههای تبدیل واگرا در
خصوصیات پرش هیدرولیکی پرداختند .نتایج تحقیقات آنها نشان
داد که بهازای طول ثابت دیواره تبدیل ،انحنای دیوارهها باعث
کاهش سرعت و همچنین کاهش نرخ استهالک انرژی ناشی از
پرش هیدرولیکی شده است Daneshfaraz et al, (2017a( .با
بررسی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در تنگشدگی
و واگرایی به این نتیجه رسیدند که افت انرژی در تنگشدگی به
طور متوسط به میزان  8/74درصد در مقایسه با واگرایی کاهش
مییابد Daneshfaraz et al, (2017b) .با استفاده از روشهای
عددی به بررسی استهالک انرژی جریان در پیچ  90درجه و با
حضور المانهای تنگشدگی پرداختند ،که نتایج نشان داد در
محل پیچ  90درجه ،استفاده از تنگشدگی باعث افزایش افت
فشار شده است.
مطالعه آزمایشگاهی استهالک انرژی در تنگشدگی
ناگهانی توسط ) Daneshfaraz et al. (2018نشان داد که
استهالک انرژی ناشی از تنگشدگی بیشتر از استهالک ناشی از
پرش هیدرولیکی است ،بهطوریکه این میزان استهالک نسبت به
باالدست  11/43درصد و نسبت به پاییندست  65درصد بیشتر
از پرش هیدرولیکی آزاد میباشدDaneshfaraz et al. .
) (2020,2021aبا بررسی عددی تأثیر انقباض ناگهانی و تنگ-
شدگی هاللیشکل با اندازههای  15 ،10 ،5سانتیمتر بر میزان
استهالک انرژی در جریان فوقبحرانی با استفاده از مدل آشفتگی
 ،RNGبه این نتیجه رسیدند که با افزایش میزان تنگشدگی،
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میزان افت انرژی نسبی افزایش مییابد.
) (2021bبررسی آزمایشگاهی آنها نشاندهنده این است که میزان
کاهش عرض تنگشدگی استهالک انرژی را به طور چشمگیری
افزایش میدهد و لی تغییر زبری در دیواره تنگشدگی تأثیر
چندانی بر کاهش استهالک انرژی ندارد.
مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی انجام شده بهمنظور بررسی
رفتار هیسترتیک پارامترهای هیدرولیکی جریان در مواجهه با
موانع مختلف را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد :گروه اول
مطالعات مربوط به برآمدگی کف کانال؛ گروه دوم به مقاطع تنگ-
شدگی؛ گروه سوم مربوط پایههای پل و گروه چهارم مربوط به
دریچه میباشد.
اولین مطالعه مربوط به پدیده هیسترزیس در گروه که به
بررسی برآمدگی کف کانال میپردازد ،به تحقیقات آبکاسیس و
کوینتال ( )Abecasis and Quintela, 1964برمیگردد .مطالعات
در این گروه بیشتر به بررسی رفتار تئوری و آزمایشگاهی پدیده
هیسترزیس بر روی برآمدگی کف با عرض ثابت میباشند.
مهمترین تحقیق در این زمینه مربوط به آستریا (،)Austria, 1987
( ،)Lawerence, 1987بینز و وایتهد ( Baines and Whitehead,
 )2003و دفینا و سوزین ( )Defina and Susin, 2006است .آستریا
( )Austria, 1987به توصیف رفتار هیسترتیک جریان بر روی
برآمدگی کف کانال با استفاده از تئوری کاتاستروف پرداخته است.
تئوری استفاده شده از طرف ایشان مبتنی بر استفاده از معادالت
کالسیک جریان نظیر معادالت انرژی مخصوص در کنار معادالت
تئوری کاتاستروف است .الرنس ( )Lawerence, 1987به بررسی
جریان دائمی عبوری از روی برآمدگی کف کانال و رفتارهای
مختلف آن پرداخت .نتایج نشان داد که ممکن است دو حالت
پایدار برای شرایط ورودی یکسان وجود داشته باشد که منجر به
تشکیل حلقه هیسترزیس میگردد.
بینز و وایتهد ( )Baines and Whitehead, 2003رفتار
هیسترتیک جریان را بر روی برآمدگی کف کانال بهصورت تئوری
و آزمایشگاهی بررسی کردند .نتایج مطالعات تئوری و آزمایشگاهی
نشان داد که در شرایط یکسان جریان ورودی ،دو حالت متفاوت
برای پایداری جریان ایجاد میشود که داللت بر وجود حلقه
هیسترتیک دارد .دفینا و سوزین ( )Defina and Susin, 2006در
ابتدا بهصورت تئوریک روابطی جهت بررسی این پدیده بر روی
برآمدگی ارائه کرده و سپس بهصورت آزمایشگاهی آن را بررسی
کردند .آنها دو عکسالعمل ضعیف و قوی در شرایط دبی ورودی
یکسان برای جریان تعریف کردند که عکسالعمل ضعیف زمانی
است که رژیم جریان فوقبحرانی بوده و مانع بر روی تغییر رژیم
جریان تأثیرگذار نباشد .در مقابل ،عکسالعمل قوی داللت بر
Daneshfaraz et al.
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شرایطی دارد که مانع بهواسطه پرش هیدرولیکی باعث تغییر رژیم
جریان به زیربحرانی میشود.
گروه دوم مطالعات مربوط به انقباض مقطعی در مسیر
جریان است و در این راستا میتوان به تحقیقات آکرز و بوخوف
( )Akers & Bokhove, 2008اشاره کرد .آنها بهصورت تئوریک
و صحرائی رفتار هیسترتیک را در انقباض تدریجی بررسی کردند.
نتایج نشان داد که امواج مورب جریان فوق بحرانی میتواند
تحتتأثیر اثرات دیگری از جمله کشش سطحی قرار گرفته باشد.
دفینا و ویرو ( )Defina and Viero, 2010حالتهای مختلف ایجاد
شده از جریان در تنگشدگی تدریجی را بررسی کردند .نتایج
بررسیهای عددی و آزمایشگاهی آنان نشان داد که اصطکاک و
شیب کف کانال بر پایداری جریان تأثیر داشته و میتواند حلقه-
های مختلف هیسترتیک را ایجاد کند .صادقفام و همکاران
( )Sadeghfam et al., 2017با استفاده از معادالت کالسیک
هیدرولیک و تئوری کاتاستروف رفتار هیسترتیک جریان فوق-
بحرانی در مواجه با تنگشدگی موضعی کانال را بررسی کردند.
نتایج آزمایشگاهی آنان نشان داد که بهکارگیری روابط مربوط به
تئوری کاتاستروف در کنار روابط کالسیک قابلیت توصیف رفتار
هستریتیک را دارد.
گروه سوم مطالعات در زمینه پایههای پل بوده و در این
زمینه میتوان به تحقیق دفینا و سوزین ( Defina and Susin,
 )2006اشاره نمود .آنها در این تحقیق از چندین پایه پل با
قطرهای مختلف استفاده کرده و رفتار جریان را در مواجه با
پایه های بکار گرفته شده بررسی کردند .همچنین آنها یک رابطه
تئوریک جهت پیشبینی وقوع هیسترزیس هیدرولیکی ارائه
کردند .نتایج نشان داد که در برخورد جریان با پایههای پل مشابه
با تنگشدگی ،دو عکسالعمل متفاوت ضعیف و قوی در شرایط
یکسان ورودی ایجاد میشود.
نخستین تحقیق در گروه چهارم مطالعات مربوط به تأثیر
دریچه بر رفتار هیسترتیک جریان ،به تحقیق دفینا و سوزین
( )Defina and Susin, 2003; 2006برمیگردد .آنها یک رابطه
تئوریک جهت بررسی این رفتار ارائه کرده و سپس بهصورت
آزمایشگاهی آن را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که رفتار
هیستریتیک برای یک میزان بازشدگی دریچه در دبیهای
مختلف ،دو حالت میتواند وجود داشته باشد که حالت اول عدم
تشکیل پرش هیدرولیکی و حالت دوم تشکیل پرش هیدرولیکی
در یک میزان بازشدگی دریچه است .ویرو و دفینا ( Viero and
 )Defina, 2018رفتار جریان با رژیم فوقبحرانی را در نزدیکی
دریچه قائم بررسی کردند .آنها یک تئوری برای پیشبینی وقوع
هیسترزیس در مجاورت دریچه بر اساس عدد فرود باالدست و

پائیندست دریچه و همچنین نسبت بازشدگی دریچه ارائه کردند.
نتایج آنها نیز موید وجود رفتار هیستریتیک جریان است .همچنین
آزمایشهای انجامگرفته ،صحت نظریه ارائه شده در تأثیر اعداد
فرود باالدست و پاییندست در رفتار هیستریتیک را تأیید کرد.
ویرو و دفینا ( )Viero and Defina, 2017با ایجاد برآمدگی
کف و انقباض موضعی در کانال ،روابط تئوری جهت توصیف وقوع
هیسترزیس در باالدست و پائیندست موانع را توسعه دادند .نتایج
نشان داد که در هر دو مدل مربوط به برآمدگی و انقباض ناگهانی،
دامنه ناحیه هیسترزیس گسترده بوده بهطوریکه در بسیاری از
موارد عملی ،احتمال وقوع هیسترزیس افزایش مییابد.
بررسی تحقیقات پیشین نشان میدهد که با وجود اندک
مطالعات تئوریک و آزمایشگاهی انجام شده در ارتباط با رفتار
هیستریتیک جریان ،نیاز به انجام مطالعات گستردهتری برای
بررسی ابعاد نامعلوم رفتار جریان وجود دارد .این ابعاد نامعلوم در
موانعی نظیر پایههای پل که باعث کاهش مقطع عرضی جریان
میشود ،محسوستر بوده که در مطالعات پیشین نیز کمابیش به
آن اشاره شده است اما در زمینه تنگشدگی گابیونی تاکنون
مطالعاتی انجام نگرفته است .عموماً روابط تحلیلی در چنین
موانعی تطابق کمتری با نتایج آزمایشگاهی نسبت به سایر موانع
دارد .علت این امر میتواند به این دلیل باشد که الگوی جریان در
برابر این موانع ،امکان ایجاد یک نظریه دقیق منطبق بر رویکرد
یکبعدی جریان را فراهم نمیسازد .لذا در تحقیق حاضر ،برای
نخستین بار به بررسی رفتار هیسترتیک جریان در برابر تنگ-
شدگی گابیونی پرداخته شده و پروفیلهای طولی ایجاد شده و
رژیمهای احتمالی جریان مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
امکانات آزمايشگاهی

تجهیزات فلوم آزمایشگاهی به همراه مشخصات مدل تحقیق
حاضر در جدول  1بهتفصیل ارائه شده است .در پژوهش حاضر،
اعماق جریان در  5نقطه از عرض کانال برداشت شده و عمق
متوسط آنها بهعنوان عمق نهایی و محدوده دبی بهکاررفته در
این تحقیق از  300الی  650لیتر بر دقیقه در نظر گرفته شده
است .مدل آزمایشگاهی شامل تنگشدگی ناگهانی مسیر جریان
با استفاده از باکسهای شیشهای بهعنوان مدل شاهد و تنگ-
شدگی ناگهانی با استفاده از سبدهای گابیونی میباشد .برای
دستیابی به اهداف این پژوهش ،در سبد گابیونی از مصالح شن با
دو قطر متوسط مصالح  2/028و  1/28سانتیمتر ،تخلخل  40و
 20درصد با اندازههای تنگشدگی  10و  15سانتیمتر ( 5و 7/5
سانتیمتر از هر طرف) استفاده شده است .شماتیک کلی فلوم
آزمایشگاهی به همراه مدلهای ایجاد شده و تجهیزات نصب شده
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بر روی آن در شکل  1نشاندادهشده است.
جدول  -1مشخصات فلوم آزمايشی و تجهيزات نصب شده روی آن
تجهیزات و مواد

مشخصات
سایر مشخصات

دقت
اندازهگیری

مواد

ابعاد
), mارتفاع×عرض×طول(

----

-----

پلکسی گلس

5×0/3×0/45

ظرفیت Lit/min450-150:

±4%

فلوم

ابزار اندازهگیری
فلز

مورد 2

پمپ

----

±2%

روتامتر

مورد 2

فلومتر

اندازهگیری عمق

±1 mm

فلز

----

نقطه سنج

)گابیون( مدل
----

شیشه 6 mm

)ازهر طرف( 0/5×0/05×0/15
)از هر طرف( 0/5×0/075×0/15

ساده
تنگشدگی ناگهانی

مقدار انقباض کل:

:مقدار انقباض کل
 10 cmو 15

----

میلگرد و توری
فلزی

)ازهر طرف( 0/5×0/05×0/15
)از هر طرف( 0/5×0/075×0/15

تنگشدگی ناگهانی
گابیونی

----

----

سنگ ریزه

 10 cmو 15

D50= 2/08 cm
D50= 1/28 cm

اندازه زبری

شکل  -1شکل شکاتيک فلوم آزمايشگاهی تحقيق حاضر

تحليل ابعادی

باتوجهبه شکل  2و با درنظرگرفتن خصوصیات هندسی و
هیدرولیکی مدلهای تحقیق حاضر ،پارامترهای تأثیرگذار برای
بررسی هیدرولیکی تنگشدگی ناگهانی گابیونی بهصورت رابطه
( )1ارائه میگردد.
(رابطه )1

f 1(q,  , g ,  ,  , y0 , y1 , y2 , ycr , v2 , B, D50 , L jump , E0 , E2 , b, a, L, x)  0

که در رابطه فوق q ،دبی واحد عرض جریان µ ،لزوجت
دینامیکی g ،شتاب گرانش جاذبه زمین ρ ،چگالی سیال ε ،درصد

تخلخل سنگدانهها y0 ،عمق جریان عبوری از زیر دریچه y1 ،عمق
قبل از پرش هیدرولیکی y2 ،عمق ثانویه پرش هیدرولیکیycr ،
عمق بحرانی B ،عرض کانال D50 ،قطر متوسط مصالح سبد
گابیونی Ljump ،طول پرش هیدرولیکی E0 ،انرژی مخصوص زیر
دریچه E2 ،انرژی مخصوص مقطع پاییندست ∆b ،عرض مسیر
جریان در محل گابیون a ،بازشدگی دریچه L ،طول ناحیه گابیونی
و  xفاصله دریچه تا سبد گابیونی میباشد.
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شکل  -2شماتيک و پارامترهای هندسی و هيدروليکی تنگشدگی گابيونی و مصالح بهکاررفته

تحلیل ابعادی در تحقیق حاضر بر اساس روش پیباکینگهام
انجام گرفت و برای استخراج پارامترهای بدون بعد ،از  ρ ،gو y0
بهعنوان پارامترهای تکراری ،استفاده شد.
(رابطه )2
y1 y2 ycr B D50 L jump E0 E2 b a L x
, , , ,
,
, , , , , , )0
y0 y0 y0 y0 y0 y0 y0 y0 y0 y0 y0 y0

همچنین با سادهسازی و تقسیم برخی از پارامترهای بدون بعد
برهم جهت معنیدار کردن پارامترها ،رابطه  3بهصورت زیر حاصل
میگردد.
y1 E L jump D50
,
,
,
)0
y2 E0 ycr b

f 2( Fr0 , Fr2 , Re0 ,  ,

f 3( Fr0 , Fr2 ,  ,

(رابطه )3
در نهایت ،پارامترهای وابسته بدون بعد برای بررسی
پارامترهای تحقیق حاضر طبق رابطه  4ارائه شده است.
D
y1 E
,
) , Fr2  f 4( Fr0 ,  , 50
y2 E0
b
(رابطه )4

(-133662

در رابطه فوق به دلیل متالطم بودن جریان
 )Re0=50149در تمام دبیهای بکار رفته از تأثیر عدد رینولدز
صرفنظر شده است (.)Daneshfaraz et al, 2020, 2021a, b
پارامترهای  L/y0 ،a/y0و  x/y0به ترتیب به دلیل ثابت بودن مقادیر
بازشدگی دریچه ،طول سبد گابیونی و فاصله دریچه تا ناحیه
گابیونی ،از میان پارامترهای بدون بعد حذف گردیده است.

∆E/E0

که در رابطه فوق y1/y2 ،اعماق نسبی مزدوج،
استهالک انرژی نسبی و  Fr2عدد فرود مقطع پاییندست میباشد.

جدول  -2محدوده متغيرهای اندازهگيری شده و ويژگیهای مدل
شماره مدل

)D50 (cm), ε (%), ∆b (cm

مدل 1
مدل 2
مدل 3
مدل 4
مدل 5
مدل 6

Δb =15

----

Δb =20

----

2/08 ،40 ،15
1/28 ،20 ،15
2/08 ،40 ،20
1/28 ،20 ،20

دبی )(lit/sec

4/17 – 10/83

در شکل ( ،)2مقطع ( ،)1محل شروع بستر زبر و مقطع ()2
جریان بر روی بستر زبر و محل تشکیل پرش هیدرولیکی را نشان

D50/Δb

0/138
0/085
0/104
0/064

عدد رینولدز

50149 -133662

فرود باالدست

2/15 – 8/66

فرود پاییندست
1/25 -2/23
1/69 -2/68
0/76 -1/35
0/61 – 0/80
0/87 – 2/10
0/89 – 2/23

میدهد .الزم به توضیح است که مقطع ( )0نشاندهنده محل
قرارگیری دریچه مولد جریان فوقبحرانی و جریان عبوری از زیر
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دریچه میباشد.

نتايج و بحث
نتايج مربوط به تنگشدگی گابيونی

با جاری شدن آب در فلوم آزمایشگاهی و برخورد جریان آن با
تنگشدگیهای گابیونی ،به دلیل محدود شدن مقطع عرضی
کانال ،پسزدگی جریان رخداده و در این حالت پرش هیدرولیکی
مستغرق تشکیل میگردد .البته پرش هیدرولیکی مستغرق در
تنگشدگی گابیونی که دارای مصالح با قطر متوسط 2/08
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سانتیمتر و دارای تنگشدگی  15سانتیمتر هستند ،تشکیل
میگردد .در تنگشدگی  10سانتیمتر با قطر متوسط  2/08و
 1/28سانتیمتر در دبیهای پائین ،پرش هیدرولیکی مستغرق نیز
تشکیل میشود ولی با افزایش جریان ،پرش هیدرولیکی به سمت
مقطع تنگشدگی حرکت کرده و تبدیل به پرش کالسیک
میگردد .شکل  3تصاویری از رفتار جریان در فلوم آزمایشگاهی
در تنگشدگیهای  15و  10سانتیمتری را نشان میدهد.
همچنین شکل  4تغییرات استهالک انرژی نسبی در برابر عدد
فرود عبوری از زیر دریچه را نشان میدهد.

شکل  -3رفتار هيدروليکی جريان در برابر سبد گابيونی در دبی  400ليتر بر دقيقه

شکل  4بیانگر تغییرات استهالک انرژی نسبی جریان در
برابر عدد فرود جریان عبوری از دریچه را نشان میدهد .با دقت
در این شکل میتوان استنتاج کرد که استهالک انرژی جریان
بهواسطه قرارگیری المانهای انقباض دهنده در مسیر جریان با
افزایش جریان ورودی ،روند صعودی و افزایشی دارد .همچنین
میتوان دریافت که با افزایش عرض تنگشدگی کانال ،استهالک
و با افزایش قطر متوسط مصالح موجود در سبد گابیونی ،استهالک
انرژی نسبی افزایش مییابد .از طرف دیگر ،با افزایش قطر متوسط
مصالح سنگدانهای موجود در سبد گابیونی و با کاهش میزان
تخلخل در آن ،استهالک انرژی در گابیون با قطر متوسط 2/08
سانتیمتر به مقدار کمی ،کمتر از استهالک انرژی در گابیون با
قطر متوسط مصالح  1/28سانتیمتر میباشد .علت این امر به این
دلیل است که با افزایش  D50در سبد گابیونی ،تخلخل سنگدانهها
کاهشیافته و فضای خالی کمتری نسبت به مصالح بزرگتر برای
عبور جریان از میان سنگدانهها ایجاد میشود.
به همین علت در مصالح با  D50کوچکتر ،پرش هیدرولیکی
تشکیلیافته از نوع مستغرق بوده و با تشکیل پروفیل Back
 ،waterاستهالک انرژی نسبی افزایش مییابد .الزم به توضیح

است که در تنگشدگی گابیونی  10سانتیمتری ،افزایش
مصالح سنگی در ناحیه گابیونی تأثیری بر میزان افزایش یا کاهش
استهالک انرژی ندارد .مقایسه تنگشدگیهای گابیونی تحقیق
حاضر با تحقیق ) Daneshfaraz et al., (2020که به بررسی عددی
تأثیر تنگشدگی ناگهانی ساده پرداخته است ،نشان میدهد که
استفاده از تنگشدگی گابیونی در مقایسه با حالت شاهد استهالک
انرژی را به مقدار قابلتوجهی افزایش میدهد بهطوریکه این
مقدار افزایش نسبت به حالت شاهد به میزان  71/35درصد می-
باشد .از نظر اقتصادی نیز ،استفاده از تنگشدگی گابیونی به دلیل
دردسترسبودن مصالح طبیعی اقتصادیتر بوده و میتوان با
کاهش طول حوضچههای آرامش ،از هزینههای اضافی جلوگیری
کرد.
شکل  5نمودار ستونی تغییرات عدد فرود جریان در مقطع
تنگشدگی را در مدلهای تحقیق حاضر نشان میدهد .باتوجهبه
نمودار ستونی زیر مشخص است که در تمامی دبیهای بهکاررفته
در تحقیق حاضر میزان عدد فرود جریان در مقطع کنترل نسبت
به عدد فرود عبوری از دریچه به مقدار زیادی کاهشیافته است
که تغییرات کمّی آن را میتوان در جدول  2مشاهده کرد .با دقت
D50
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 0/208به ترتیب به میزان نسبی  80/26 ،73/57 ،85/94و
 74/50درصد کاهش چشمگیری یافته است.

در شکل میتوان دریافت که استفاده از المانهای انقباض دهنده
در مسیر جریان بهصورت گابیونی میزان عدد فرود جریان در
مقطع تنگ شده در قطرهای نسبی  0/138 ،0/128 ،0/085و

1
0.9

Cont 10 cm, D50= 1.28 cm

0.7

Cont 10 cm, D50= 2.08 cm

0.6

Cont 15 cm, D50= 1.28 cm

0.5

Daneshfaraz et al., 2020

0.4

∆E/E0

Cont 15 cm, D50= 2.08 cm

0.8

0.3
0.2

0.1
0

10

0

5

Fr0
شکل  -4تغييرات استهالک انرژی نسبی در برابر عدد فرود عبوری از دريچه

10
9
8

Upstream Froude no.

6

D50/Δb= 0.085

5

D50/Δb= 0.128

4

D50/Δb= 0.138

3

D50/Δb= 0.208

2

Downstream Fr

7

1

650

625

600

575

550

525

500

475

450

425

400

375

350

325

300

275

250

0

)Q (Lit/min
شکل  -5نمودار ستونی تغييرات عدد فرود جريان در مقطع تنگشدگی گابيونی

شکل  6تغییرات اعماق نسبی جریان در برابر عدد فرود
عبوری از دریچه را نشان میدهد .بر اساس شکل  6میزان اعماق
نسبی جریان با افزایش عدد فرود باالدست ،روند نزولی و کاهشی
دارد .با دقت در این شکل میتوان دریافت که با افزایش میزان
قطر متوسط مصالح قرار گرفته در سبد گابیونی اعماق نسبی
جریان کاهش مییابد .علت این امر آن است که در دبیهای پایین
و در سبد گابیونی مسلح شده با سنگدانههای ریزتر پرش
هیدرولیکی تشکیلشده از نوع مستغرق بوده و به همین دلیل در

سنگدانه با قطر متوسط  1/28سانتیمتر میزان عمق مزدوج
جریان نسبت به سایر مدلها بیشتر است .با مقایسه مدلهای
تحقیق حاضر با تحقیق ) Daneshfaraz et al., (2020که به
بررسی عددی تنگشدگی ناگهانی با باکسهای ساده پرداخته
ا ست استنتاج گردید که میزان اعماق مزدوج جریان در
تنگ شدگی گابیونی نسبت به مدل شاهد آن به میزان نسبی
 74/67درصد افزایش داشته است.

دانشفراز و همکاران :بررسی آزمايشگاهی رفتار هيستريک رژيم ...

(علمی  -پژوهشی)

41

3
2.5
D50/Δb= 0.085

2

D50/Δb= 0.138

1.5

y1/y2

D50/Δb= 0.128

D50/Δb= 0.104

1

)Daneshfaraz et al., (2020

0.5
0
10

5

0

Fr0
شکل  -6نمودار تغييرات اعماق نسبی جريان در برابر عدد فرود عبوری از دريچه

نتايج مربوط به رفتار هيسترتيک جريان

پیکربندی پرش هیدرولیکی اجباری در تحقیق حاضر ،شامل
قسمتهای مجزا میباشد که عبارتاند از -1 :دریچه کشویی
فلزی قائم که جهت اندازهگیری و یا کنترل جریان در کانال نصب
گردیده و نقش آن در این تحقیق فقط تشکیل جریان فوقبحرانی
میباشد -2 .تغییر در مقطع عرضی کانال و محدود شدن مسیر
عبور جریان با استفاده سبد گابیونی که باعث تشکیل پرش
هیدرولیکی شده و رژیم جریان فوقبحرانی را به زیربحرانی تبدیل
میکند که بررسی پارامترهای هیدرولیکی در این حالت بسیار
ضروری میباشد.
بر اساس اهداف تحقیق حاضر دو نوع پروفیل طولی جریان
قابل تشخیص است ،که این پروفیلها عبارتاند از:
پروفیل  :1این پروفیل نشاندهنده تشکیل پرش
هیدرولیکی در مقاطع ( )1و ( )2میباشد .مقطع ( ،)0جریان
عبوری از زیر دریچه میباشد که در آن مقطع رژیم جریان عبوری
از آن فوقبحرانی میباشد .بهعبارتدیگر در مقطع ( )1جریان
فوقبحرانی میباشد .این رژیم جریان توسط دریچه باالدست ایجاد
شده است .در مقطع ( )2نیز به دلیل تالطم و افزایش عمق جریان،
پرش هیدرولیکی تشکیل شده و رژیم جریان به زیربحرانی منتقل
میشود.
پروفیل  :2این پروفیل بیانگر عدم تشکیل پرش هیدرولیکی
در سرتاسر کانال آزمایشگاهی است .در اثر افزایش دبی جریان،
بستر زبر دیگر قابلیت نگهداری پرش هیدرولیکی در باالدست خود
را نداشته ،پرش هیدرولیکی به پاییندست کانال منتقل شده و

رژیم ایجاد شده در مقاطع ( )1و ( )2فوقبحرانی میگردد.
بهعبارتدیگر رژیم جریان در تمامی مقاطع برابر رژیم عبوری از
زیر دریچه و فوق بحرانی است.
جریان ورودی به کانال در ابتدا بهصورت افزایشی از 300
تا  650لیتر بر دقیقه و سپس بهصورت کاهشی از  650تا 300
لیتر بر دقیقه با گامهای افزایشی و کاهشی  50لیتر بر دقیقه وارد
فلوم آزمایشگاهی میگردد .الزم به ذکر است که محدوده دبیهای
آزمایش شده ،جهت مشاهده رفتار هیسترتیک کافی بوده و پدیده
هیسترزیس جریان در این بازه بهوضوح قابلمشاهده میباشد.
شکل  7بهعنوان نمونه تغییرات رژیم و پروفیلهای طولی
جریان در برابر تنگشدگی گابیونی  10سانتیمتر با قطر متوسط
مصالح  1/28سانتیمتر را نشان میدهد .با افزایش دبی جریان تا
مقدار  450لیتر بر دقیقه مقاطع  1و  2در رژیم زیربحرانی قرار
میگیرند .با افزایش دبی جریان به مقدار  500لیتر بر دقیقه ،رژیم
جریان در مقطع کنترل به فوقبحرانی انتقال مییابد .سپس با
کاهش تدریجی دبی تا میزان  350لیتر بر دقیقه ،مقطع کنترل
همچنان در رژیم فوقبحرانی بوده تا جائیکه با رسیدن به دبی
 300لیتر بر دقیقه ،رژیم موجود در مقطع کنترل زیربحرانی می-
گردد .بررسی پدیده هیسترزیس در این تحقیق فقط برای تنگ-
شدگی  10سانتیمتر با مصالح با قطر متوسط  1/28سانتیمتر
انجامگرفته است .علت این امر آن است که در تنگشدگی 15
سانتیمتر به دلیل کاهش بیش از حد فضای عبوری جریان در
دبیهای حاضر ،پرش هیدرولیکی تشکیل شده از نوع مستغرق
میباشد.
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شکل  -7رفتار هيسترتيک جريان در برابر تنگشدگی گابيونی

برای بررسی رفتار هیسترتیک جریان در مقاطع  1و  2بر
اساس کمیتهای بدون بعد (عدد فرود و اعماق نسبی) استخراج
شده از آنالیز ابعادی ،در شکل  8ارائه شده است .شکل -8الف و
-8ب به ترتیب بیانگر نمودار رفتار هیسترتیک عمق مزدوج جریان
و عدد فرود مقطع تنگ شده برای تنگشدگی  10سانتیمتر با

قطر متوسط  1/28سانتیمتر میباشد .با دقت در این شکلها
میتوان نتیجه گرفت که در یک جریان افزایشی و کاهشی ،در دو
دبی مشابه با شرایط یکسان آزمایشگاهی ،اعماق نسبی متفاوتی
در مقاطع  1و  2ایجاد میشود که پدیده هیسترزیس تشکیل شده
را بهوضوح در شکل  7میتوان مشاهده کرد.

D50/∆B=0.128
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(ب)

J2
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شکل  -8تأثير پديده هيسترزيس بر عمق مزدوج جريان و عدد فرود مقطع انقباضيافته با تنگشدگی  10سانتیمتر و قطر مصالح  1/28سانتیمتر

در مدل D50= 1/28 cmبا افزایش و کاهش تدریجی دبی،
در دبیهای  400و  550لیتر بر دقیقه ،رفتار هیسترتیک خود را
نشان میدهد .در این حالت در جریان با افزایش دبی ،در جریان

ورودی  400تا  550لیتر بر دقیقه ،به دلیل حضور سبد گابیونی
در مسیر جریان ،پرش هیدرولیکی تشکیل شده و هر دو مقطع 1
و  2در رژیم زیربحرانی قرار میگیرند .در جریان ثانویه و با کاهش

(علمی  -پژوهشی)

تدریجی دبی ،با بازگشت جریان ورودی به مقادیر  400تا 550
لیتر بر دقیقه ،پرش هیدرولیکی محدوده سبد گابیونی را ترک
کرده و هر دو مقطع کنترل با کاهش عمق نسبت به جریان اولیه
در رژیم فوقبحرانی قرار گرفته و پروفیل طولی ایجاد شده از نوع
پروفیل  2میباشد .با افزایش دبی جریان تا مقدار  400لیتر بر
دقیقه و رسیدن به نقطه  )Supercritical hysteresis( J1رژیم
جریان در حالت زیربحرانی قرار دارد و با رسیدن به نقطه
 Supercritical hysteresisرژیم جریان به فوقبحرانی تبدیل می-
شود و با افزایش دبی به  425لیتر بر دقیقه به نقطه متقابل J1
میرسد .بهعبارتدیگر با افزایش جزئی دبی از  400لیتر بر دقیقه
رژیم جریان فوقبحرانی میشود .در مقابل با کاهش تدریجی دبی
از  650لیتر بر دقیقه تا رسیدن جریان به نقطه Subcritical ( J2
 )hysteresisرژیم جریان در حالت فوقبحرانی بوده و با کاهش
دبی به مقدار کمتر از  350لیتر بر دقیقه به رژیم زیربحرانی تبدیل
میگردد .با تشکیل پدیده هیسترزیس ،میزان عمق مزدوج جریان
به میزان  69/39درصد افزایش مییابد .همچنین تأثیرگذاری
رفتار هیسترتیک بر عدد فرود جریان در مقطع تنگ شده گابیونی،
مقدار عدد فرود با تشکیل پدیده هیسترزیس به میزان 69/15
درصد افزایش مییابد و رژیم جریان در این مقطع از زیربحرانی
به فوقبحرانی تبدیل میشود.
علت اصلی تشکیل پدیده هیسترزیس ،وابستگی حالت
فعلی جریان به حالت قبلی خود میباشد .بدین صورت که در
جریان اولیه با افزایش دبی ،سرعت جریان افزایشیافته و با کاهش
عمق ،مقاطع  1و  2که در دبیهای پایین در رژیم زیربحرانی قرار
داشتند به رژیم فوقبحرانی تبدیل میگردند .با کاهش تدریجی
دبی و با رسیدن آن به مقداری که در جریان اولیه دارا بود ،هر دو
مقطع که در محدوده رژیم زیربحرانی بودند ،این بار شاهد ایجاد
رژیم فوقبحرانی خواهیم بود .زیرا رژیم حالت قبلی جریان در
محدوده فوقبحرانی قرار دارد .به همین دلیل مقداری از تنشهای
ایجاد شده در جریان با کاهش دبی از بین رفته و مقداری از این
تنشها بهعنوان تنش پسماند در سیستم باقی میماند که باعث
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تشکیل پدیده هیسترزیس میشود.

نتيجهگيری
پدیده هیسترزیس در جریان فوقبحرانی یکی از مسائلی است که
تاکنون زیاد شناخته شده نیست و در نزدیکی سازههای الحاقی
در سیستمهای آبرسانی ،خطوط انتقال آب و کانالها تشکیل می-
گردد .رفتار هیسترتیک جریان باعث ایجاد حاالت مختلف در
جریان میگردد که اصلیترین دلیل این رفتار ،وابستگی حالت
فعلی جریان به حالت قبلی خود میباشد که بررسی این پدیده
بایستی در طراحی هیدرولیکی سازهها موردتوجه طراحان و
مهندسان هیدرولیک قرار بگیرد .در مطالعه حاضر ،جهت دستیابی
به اهداف موردنظر ،که بررسی شرایط و دالیل وجود و عدم وجود
پرش هیدرولیکی و تشکیل دو پروفیل متفاوت و تأثیر رفتار
هیسترتیک است ،لذا با ایجاد جریان از دبی  300تا  650لیتر بر
دقیقه و با ایجاد جریان کاهشی از  650تا  300لیتر بر دقیقه با
گامهای افزایشی و کاهشی  50لیتر بر دقیقه آب وارد فلوم شد.
افزایش و کاهش جریان به یک دبی برابر باعث تشکیل دو پروفیل
سطحی در یک سیستم آزمایشگاهی یکسان شد .این دو پروفیل
عبارت بودند از )a :پروفیل  :1که در آن ،مقاطع  1و  2در رژیم
زیربحرانی قرار میگیرد  )bپروفیل  :2که در آن ،مقاطع  1و  2در
رژیم فوقبحرانی قرار میگیرد .با افزایش میزان تنگشدگی عرض
کانال با سبد گابیونی و همچنین افزایش قطر متوسط مصالح
داخل سبد گابیونی استهالک انرژی نسبی و عمق نسبی پایین-
دست افزایشیافته و عدد فرود مقطع کنترل به مقدار زیادی
کاهش مییابد .همچنین با تشکیل پدیده هیسترزیس در
تنگشدگی  10سانتیمتر با مصالح با قطر  1/28سانتیمتر میزان
عمق مزدوج جریان و عدد فرود مقطع کنترل در یک جریان
افزایشی و کاهشی به میزان  69/39و  69/15درصد به ترتیب
افزایش مییابد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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