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مطالعة آزمايشگاهي مشخصات سهبعدي جريان بر روي كالسترها
مسعود كرباسي ،1محمد حسين اميد ،2جواد فرهودي

3

برگرفته از رسالة دكتري با عنوان بررسي آزمايشگاهي شرايط و چگونگي تشكيل فرمهاي بستر كالستري در آبراهههاي با بستر شني.
تاريخ دريافت98/4/52 :

تاريخ پذيرش89/5/52 :

چكيده
كالسترها يكي از انواع فرمهاي بستر در رودخانههاي با بستر شني هستند .اين فرمهاي بستر به دليل اينكه شرايط جريان و
انتقال رسوب را تحت تاثير قرار ميدهند ،از اهميت ويژهاي برخوردار هستند .در اين تحقيق ،براي بررسي دقيقتر تاثير اين
فرم هاي بستر بر روي شرايط متوسط و تالطمي جريان ،از يك مدل آزمايشگاهي استفاده شد .در اين رابطه ،از يك دستگاه
سرعت سنج صوتي ( )ADVكه امروزه در مطالعات جريان متالطم مورد استفاده قرار ميگيرند ،براي اندازهگيري سرعت و
نوسانات آن استفاده شد .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه كالسترها تاثير قابل توجهي بر خصوصيات جريان در مقايسه با
جريان بدون كالستر داشته و موجب انتقال مقادير حداكثر  RMSو تنش برشي رينولدزي به اعماق باالتر ميشود .همچنين،
كالستر موجب ايجاد يك الية برشي در پايين دست خود ميشود كه در آن مناطق مختلفي از جمله شتاب يافتن جريان
برروي كالستر ،جدايي جريان در دنبالة كالستر ،پخش گردابه ( )Vortex sheddingاز تاج كالستر ،اتصال دوبارة جريان
( )reattachmentدر پاييندست كالستر و بازگشت جريان به حالت اوليه قابل شناسايي هستند.
واژه هاي كليدي :تالطم ،رودخانههاي با بستر شني ،ساختار جريان ،كالستر.

 1مسعود كرباسي استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه زنجان.
 2استاد گروه آبياري و آباداني دانشگاه تهران
 3استاد گروه مهندسي آبياري دانشگاه تهران
سال دوم ،شماره  ،5پاییز 0931
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مقدمه
يكي از مهمترين خصوصيات رودخانههاي با بستر
شني ،متغير بودن توپوگرافي بستر آنها ميباشد .اين
توپوگرافي از فرمهاي بستر كوچك مقياس كه بهعنوان
كالستر شناخته ميشوند ( )Brayshaw et al, 1983تا
فرم هاي بستر متوسط و بزرگ مقياس مانند استخر-
ريفل ،پله استخري و آنتي ديونها متغير است ( Wohl,
 .)2000در واقع ،كالسترها گروههايي از ذرات جدا از هم
كه بهصورت سازمان يافتهاي در باالي تراز متوسط سطح
بستر اطراف قرار گرفتهاند.
تشكيل كالسترها به فرونشست سريع سيلها نسبت
داده شده است ( .)Whittaker, 1987براي تشكيل
كالسترها ،الزم است كه دو يا چند قطعه بهصورت يك
1
گروه درآيند .يك كالستر معموالً شامل يك مانع

ميباشد كه اندازة آن در بيشتر موارد بزرگتر از D84
مواد بستري است .در سمت باالدست اين مانع تجمعي از
ذرات روي هم قرار گرفته بهوجود ميآيد و در پاييندست
2
ميشود
تشكيل
دنباله
نيز
آن
(.)Papanicolaou et al., 2003
ساختمانهاي كالستري كه شكلهايي نزديك به
دايرهاي و بيضوي دارند ،بهعنوان كالسترهاي حلقوي
شناخته ميشوند (.)Kozlowski and rgenzinger, 2000
هنگامي كه تعداد زيادي ذرات بهصورت يك توده در
ميآيند ،به نظر ميآيد كه كالسترها اليههاي سنگفرشي
مجزا از همي را تشكيل ميدهند (.)Chang, 1998
 )2222( Stormكالسترها را به پنج دسته سنگريزهاي،3
7
تودهاي يا كپهاي ،4دنباله دار ،5خطي 2و حلقهاي
طبقهبندي كرد .كالسترها ضريب زبري را افزايش
ميدهند و در نتيجه روابط دبي -اشل را تحت تاثير قرار
ميدهند (.)Millar, 1999

بهطور معمول ،كالسترها در آبراهههاي با بستر شني
با انتقال مواد بستري كم و محدودة شيبهاي  2/222تا
 2/27وجود دارند و عقيده بر اين است كه اين فرمهاي
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بستر بهعنوان سازههاي هدر دهندة انرژي عمل ميكنند
(.)Gustavson, 1974
مطالعات اخير تاكيد بر ارتباط مهم بين حضور
كالسترهاي و توسعة ساختار جريان متالطم دارد
((Robert et al., 1996, Buffin- Kirkbride, 1993

.Belanger & Roy, 1998, Lawless & Robert, 2001
در كانالهاي با بستر صاف پيشرفتهاي مهمي در ارتباط
دادن بين مورفولوژي بستر و ساختار جريان صورت
پذيرفته است .محققين مختلفي نشان دادهاند كه
مهمترين عاملي كه موجب تفاوت مكانيسم انتقال
مومنتوم در رودخانههاي با بستر شني با رودخانههاي با
گردابهها
پخش
است،
شده
كم
زبري
( )Vortex Sheddingدر حول عناصر زبري و توسعة
است
جريان
جدايي
ناحيههاي
(.)Buffin-Belangerand and Roy, 1998
دو پرسش در زمينة تاثيرات كالسترها بر مشخصات
جريان وجود دارد :چگونه يك كالستر تشكيل شده
مشخصات جريان را به نسبت يك بستر بدون كالستر
تغيير ميدهد؟ و آيا اين تاثير به اندازهاي است كه حذف
يا اضافه كردن آن موجب تغييرات زيادي در خروجي
شود؟
هدف اين مقاله بررسي دقيق و سه بعدي جريان و
مشخصات تالطمي آن حول يك كالستر است كه در آن
بتوان فرآيندها و تحوالت را در باالدست و پاييندست
يك كالستر مشاهده نمود.

مواد و روشها
وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي
كانال آزمايشگاهي
مطالعات آزمايشگاهي اين تحقيق در مركز تحقيقات
آب گروه مهندسي آبياري و آباداني پرديس كشاورزي و
منابع طبيعي دانشگاه تهران ،بر روي فلومي از جنس
پلكسي گالس ،با طول  11متر عرض  2/9متر و ارتفاع
 2/2متر با سطح مقطع مستطيلي انجام گرفت.
نحوه و شرايط انجام آزمايشها
به منظور مشاهدة نحوة تاثير كالسترها بر خصوصيات
جريان دو نوع آزمايش طرحريزي شد -1 :اندازهگيري
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مشخصات جريان در بستر بدون كالستر و  -2اندازهگيري
مشخصات جريان بر روي يك كالستر شبيهسازي شده
براساس دادههاي  Stormو  (2007) Papanicolaouهر
دو آزمايش در شرايط مشابه جريان از لحاظ دبي ،شيب،
زبري كف و عمق جريان انجام گرفتهاند تا مقايسة بين
اين دو بهتر انجام شود .در جدول( )1خالصهاي از
خصوصيات جريان و كالستر بستر ارائه شده است .در
شكل( )2نيز تصويري از كالستر مورد آزمايش قابل
مشاهده است.

پروفيل برداري سرعت در محور مركزي كالستر ،پنج
سانتيمتري سمت چپ و پنج سانتيمتري سمت راست
كالستر انجام گرفت .شكل( )1محل و موقعيت پالن
پروفيل برداريها را نشان ميدهد .در عمق نيز در پنج
سانتيمتري كف در بازههاي  2/5سانتيمتري و در
مناطق باالتر در بازههاي يك سانتيمتري پروفيل برداري
انجام گرفته است .در مجموع سي پروفيل برداشت شد .به
علت محدوديت وسيلة اندازهگيري سرعت ،سرعت جريان
را نميتوان باالتر از پنج سانتيمتر زير سطح آب
اندازهگيري كرد.

جدول( :)1مشخصات جريان و كالستر
مقدار

متغير
3

)m

دبي جريان( / sec
عمق( ) m
سرعت متوسط( ) m / sec
طول كالستر( ) m
عرض كالستر( ) m
ارتفاع كالستر( ) m

2/27

عدد فرود

2/31

2/229
2/12
2/41
2/11
2/11

شكل( :)1موقعيت پالن محلهاي اندازه گيري پروفيلهاي سرعت

شكل( :)5نماي كناري از كالستر تحقيق
سال دوم ،شماره  ،5پاییز 0931
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تجهيزات اندازهگيري سرعت
بهمنظور اندازهگيري سرعت از يك دستگاه سرعت
سنجصوتي  ADVبا سنجنده ديد رو به پايين ،استفاده

شد كه در زير به طور خالصه در مورد آن بحث شده
است.

شكل( :)3تصويري از يك دستگاه بخش اندازهگيرنده سرعت سنج صوتي انعكاسي  12مگا هرتز داده برداري است كه قسمتهاي
مختلف آن به تفكيك قابل مالحظه ميباشد)Sontek Inc (2001)(.

ويژگيهاي دستگاههاي  12مگا هرتزي عبارتند از:
 .1تعداد قرائت در ثانيه (2/1 – 52 : )Hz
 .2حجم نمونه برداري (2/29 : )CC
 .3فاصله فرستنده پالس تا موقعيت حجم نمونه
برداري (5:)Cm
برنامهريزي
قابل
سرعت
 .4محدودة
(252 – 122 – 32 – 12 – 3 : )Cm/Sec
 .5دقت اندازهگيري سرعت  %1محدوده سرعت

انتخاب شده و حداقل (2/25 )Cm/Sec
پيكربندي بخش اندازه گيرنده صوتي شامل يك
فرستنده 1و سه دريافت كنندة صوتي است .بخش
سنجنده دستگاه بر روي يك ساقه از جنس استيل با
طول  25سانتيمتر تا  42سانتيمتر نصب ميشود.
اگرچه استفاده از  ADVبهطور وسيعي گسترش پيدا
كرده و كامالً موثر است ،ولي مشاهده شده است كه در
شرايط خاص داراي مشكالتي نيز ميباشد .براي مثال
اندازهگيري سرعت در سه سانتيمتري كف
( )Finelli et al., 1999 Ge et al, 2005و اندازهگيري در
جريانهاي هوادهي شده و مناطق كامالً متالطم مدلهاي
هيدروليكي (.)Liu et al., 2002, Cea et al., 2007
Transmitter
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مطالعة ( )Goring and Nikora, 2002نشان داد كه
تعدادي از داده هاي  ADVدر مناطق نزديك كف
آبراهههاي با بستر شني داراي مشكل هستند و در نتيجه
موجب حذف  17درصد از سريهاي زماني اندازهگيري
شده ،ميشود.
مشكالت مرتبط با اندازهگيريهاي  ADVرا ميتوان
به موارد زير نسبت داد:
 -1تداخل نمونة حجم ( )Volume sampleبا مرزها
 -2شدت تالطم باال
 -3گراديان باالي برش متوسط
 -4تداخل بين سيگنالهاي صوتي انعكاسات مرزها و
نمونة حجم
تمامي موارد باال در جريان بر روي مرزهاي بدون
زبري نيز ميتوانند اتفاق بيافتند ،ولي در مرزهاي زبر
تشديد ميشوند ( .)Martin et al., 2002در اين تحقيق
نمونهبرداري با فركانس  52هرتز و طول مدت هر
نمونهبرداري يك دقيقه بود .بنابراين ،در هر نقطه 3222
نمونه برداشت شد .مطالعة صورت گرفته در اين تحقيق
ميدان جريان را حول يك كالستر بر روي يك بستر زبر
بررسي ميكند.

1
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فيلتر كردن دادهها

نتايج و بحث

مرحلة اول در پردازش دادههاي  ADVفيلتر كردن
سريهاي زماني از دادههاي با كيفيت پايين است .فيلتر
كردن دادهها معموالً با استفاده از همبستگي سيگنال
 ،)COR( ADVنسبت سيگنال به پارازيت ( )SNRو نقاط
نوك تيز ( )Spikeانجام ميشود (Sontek ، Wahl, 2000
 .)Goring & Nikora ,2002 ،Inc, 2001فيلتر كردن
برحسب  CORو  SNRموجب حذف نقاطي از سري
زماني ميشود كه مقادير  CORو  SNRآنها كمتر از يك
مقدار بحراني باشد .اين مقادير بحراني معموالً براي COR
عدد  72و براي  SNRبراي مشخصات متوسط جريان پنج
و براي مشخصات تالطمي جريان عدد  15ميباشد .اين
پارامترها تا حد زيادي ذهني هستند .بهدليل اينكه
پارامتر  CORتابعي از شرايط جريان است
(Wahl, 2000 ,Martin et al., 2002و .)Cea et al., 2007
بنابراين ،مقادير  CORكمتر از  72نتيجة نمونهبرداري
در جريان با انرژي زياد ميباشد و ضرورتاً نشان دهندة
دادة با كيفيت پايين نيست.
در اين تحقيق براي پردازش و فيلتر كردن دادهها از
نرمافزار  Winadvاستفاده شده است .اين نرمافزار بهوسيله
 USBRايجاد و توسعه يافته است.

نتايج بهصورت پروفيلهاي قائم سرعت متوسط،
نوسانات سرعت در سه جهت (جذر مجذور مربعات
( ،))RMSتنش رينولدزي (  )   uwكه  uو  wبه
ترتيب نوسانات سرعت در جهتهاي افقي و قائم
ميباشند ،مقادير انرژي جنبشي تالطمي و ضرايب
چولگي و كشيدگي نوسانات ارائه خواهند شد .مقادير
 RMSشدت تالطم را بهدست ميدهند كه بهويژه در
مسائل انتقال رسوب مهم هستند .تنشهاي رينولدزي
نيروهاي مرتبط با گردابهها و انتقال مومنتوم را ارائه
ميدهند .بنابراين ،اهميت آنها بيشتر در مطالعة
جريانهاي متالطم ميباشد.
بررسي مشخصات جريان در حالت بدون كالستر
شكل( )4توزيعهاي سرعت ،جذر مجذور مربعات و
همچنين تنش رينولدزي    uwرا در جريان بدون
كالستر نشان ميدهد .در اينجا توزيع سرعت  uاز قانون
لگاريتمي تبعيت ميكند .مقادير  RMSنيز داراي يك
حداكثر در سه سانتيمتر كف ميباشد كه بر اثر زبري
مربوط به ذرات ميباشد .در تنش رينولدزي هم اين
حداكثر قابل مشاهده است .از نتايج حاصله از اين
آزمايش براي مقايسه دو حالت بدون كالستر و با كالستر
استفاده شده است.

شكل( :)4مشخصات جريان در حالت بدون كالستر

پروفيلهاي سرعت u
شكل( )5پروفيلهاي سرعت  uرا در نقاط مختلف
نشان ميدهد .اين پروفيلها شناسايي رفتار جريان در
سال دوم ،شماره  ،5پاییز 0931

نقاط مختلف را تسهيل ميكنند .در نقطة  -32سانتيمتر
هر سه پروفيل داراي شكل يكساني هستند و اين مساله
نشان ميدهد كه كالستر در اين نقطه تاثير زيادي بر
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جريان نگذاشته است .در نقطة  -17/5سانتيمتر كه نقطة
شروع كالستر ميباشد .در اين نقطه مشاهده ميشود كه
سرعت در نزديكي كف به علت برخورد به كالستر ،نسبت
به نقطة  -32كاهش مييابد ،ولي در طرفين كالستر
تغيير چنداني مشاهده نمي شود .در نقطة  -2/5كه بر
روي كالستر ميباشد ،در محور وسط افزايش شديد
سرعت مشاهده ميشود ،در حاليكه در كناره ها تقريباً

شكل( :)2پروفيلهاي سرعت u
اين مساله نشان ميدهد كه در اين ناحيه جريان
برگشتي وجود دارد .در نقاط كناري نيز اين اثر قابل
مشاهده است ولي شدت آن كمتر است .در اين دو ناحيه
سرعت منفي وجود ندارد ،ولي پروفيل سرعت از حالت
طبيعي خود خارج شده و شكل  Sبهخود گرفته است .در
نقطة  +5سانتيمتر در محور وسط جريان برگشتي
همچنان وجود دارد ،ولي از اندازة آن كاسته شده است .در
كنارهها نيز اگرچه شكل طبيعي توزيع سرعت برگشته
است ،ولي سرعت در نزديكي كف نسبت به حالت عادي
كاهش يافته است .در نقطة  +12سانتيمتر ،در محور وسط
پروفيل همچنان  Sشكل است ،ولي سرعت در نزديكي
كف مثبت شده است .اين اثر در كنارهها ديگر قابل
مشاهده نيست .در نقطة  +22سانتيمتر اثر كالستر از بين
رفته و شكل معمول توزيع سرعت حاكم ميباشد.

78

اثر كمي مشاهده ميشود .در ناحية وسط سرعت در
نزديكي كف تقريباً يكنواخت است .در نقطة صفر كه در
واقع مكان اتمام كالستر ميباشد ،سرعت به شدت كاهش
يافته و حتي منفي ميشود .در اين منطقه بهعلت افزايش
عمق و افزايش فشار ،سرعت كاهش مييابد و جدايي
جريان كامالً قابل مشاهده است.

در نقاط مختلف نوسانات سرعت در سه جهت

نوسانات سرعت
شكل( )2مقادير نوسانات سرعت را كه با استفاده از جذر
مجذور مربعات نوسانات سرعت مشخص ميشوند ،نشان
ميدهد .هرچه مقدار عددي  RMSباال باشد ،نشان دهندة
بيشتر بودن نوسانات سرعت است .به علت تحت تاثير قرار
نگرفتن كنارهها ،فقط مقطع مركزي نمايش داده شده
است .در گراف مربوط به  RMSuقبل از كالستر داراي يك
حداكثر در سه تا پنج سانتيمتر كف است و تقريباً
يكنواخت است .در نقطهاي كه كالستر آغاز ميشود
( -17/5سانتيمتر) مشاهده ميشود كه مقادير  RMSدر
نزديكي كف افزايش يافته است .بر روي كالستر توزيع
تقريباً يكنواختي مشاهده ميشود .در نقطة صفر كه نقطة
انتهايي كالستر است ،مشاهده ميشود كه نقطة حداكثر به
هفت سانتيمتر كف منتقل ميشود .اين عدد دقيقاً ارتفاع
كالستر ميباشد.
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از نقطة صفر تا نقطة  +22اين حداكثر همچنان وجود
دارد و در مكان آن نيز تغييري مشاهده نميشود .بعد از
نقطة  +22اين نقطة حداكثر رو به باال حركت ميكند و از
مقدار آن نيز كاسته ميشود .روند تغيير  RMSwتا حدود
زيادي شبيه به  RMSuميباشد ،با اين تفاوت كه مقادير
عددي آن كمتر است و مكان نقطة حداكثر پايين تر است.

در  RMSvمشاهده ميشود كه در نقطة -17/5
سانتيمتر كه در واقع نقطة ورود به كالستر است ،تالطم
افزايش پيدا كرده است.
بر روي كالستر نيز مقادير  RMSvكامالً يكنواخت
هستند .در نقطة صفر به مانند دو نمودار قبل افزايش
شديد تالطم در پنج الي هفت سانتيمتر كف مشاهده مي
شود .در ادامه برخالف دو حالت قبل نقطة حداكثر رو به
باال حركت نميكند و تقريباً مكان آن ثابت است.

شكل( :)2مقادير  RMSدر محور مركزي كالسترها( مقادير به cm sec
شدت تالطم
شدت تالطم به شكل زير تعريف ميشود:

u fl

()1

()2
()3

U avg

1 2
) (u   v  2  w 2
3

I

u fl 

) U avg  (u 2  v 2  w 2

 v  ، u و  wنوسانات سرعت به ترتيب در جهات
 y ، xو  zميباشند.
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ميباشند)

در شرايط ايده آل شدت تالطم صفر ميباشد .بسته به
چگونگي محاسبة شدت تالطم ،مقادير آن ميتواند باالي
صد درصد نيز باشد .اين شرايط زماني اتفاق مي افتد كه
سرعت متوسط كم ولي نوسانات سرعت باال باشد .در
شكل( )7مقادير شدت تالطم براي محور مركزي كالستر
نشان داده شده است .در نقطة  -17/5كه شروع كالستر
ميباشد ،يك منطقة با شدت تالطم باال (تقريباً 11
درصد) مشاهده ميشود .در منطقة پاييندست كالستر
تالطم بسيار باالست و مقادير آن تا  222درصد ميرسد.
بعد از نقطة  +12مقادير شدت تالطم كاهش پيدا ميكند.
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شكل( :)7مقادير شدت تالطم

تنشهاي رينولدزي
شكل( )1تنشهاي رينولدزي را در محور مركزي
نشان ميدهد .در نقاط باالدست كالستر ،تغييرات كمي
در مقادير تنش رينولدزي مشاهده ميشود و داراي يك
مقدار حداكثري در سه سانتيمتري كف ميباشد .در
ناحية پاييندست كالستر تنش برشي رينولدزي به شدت

دچار تغيير ميشود .حداكثر مقدار تنش برشي رينولدزي
در نقطة  +5و  2سانتيمتري از كف صورت ميگيرد.
هرچه به طرف پاييندست حركت شود ،از اندازة مقدار
حداكثر تنش برشي رينولدزي كاسته شده و بيشتر در
عمق پخش ميشود.

شكل( :)9توزيع تنش رينولدزي  u w

انرژي جنبشي تالطمي
()Turbulent kinetic Energy
انرژي جنبشي تالطمي به شكل زير تعريف ميشود:

()4
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1 2
u   v  2  w 2
2

k

در محور مركزي كالستر

شكل( )9توزيع انرژي جنبشي تالطمي را در محور
مركزي كالستر نشان ميدهد .همانطور كه از شكل
مشخص است ،حداكثر مقدار  kدر فاصلة  +5و تقريباً
شش سانتيمتر از كف اتفاق ميافتد.
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شكل( : )8مقادير انرژي جنبشي تالطمي در محور مركزي كانال

ضرايب كشيدگي ( )Kurtosisو چولگي ()Skewness
نوسانات سرعت
ضرايب چولگي و كشيدگي به ترتيب از گشتاورهاي
سوم و چهارم سريهاي زماني بهدست ميآيند .در
شكل( )12توزيعهاي قائم مقادير  Suو  K uبراي
حالتهاي بدون كالستر ( )aو با حضور كالستر (( )bدر
فاصلة  2/5سانتيمتري پاييندست كالستر) رسم شدهاند.
مشاهده ميشود كه در حالت بدون كالستر مقادير

چولگي در نزديكي كف مثبت و با حركت به سمت سطح
آب اين مقادير منفي ميشوند .در حالت با حضور كالستر
نيز مقادير چولگي در نزديكي كف مثبت است و با حركت
به سمت سطح آب منفي ميشود ،ولي تفاوت در
اينجاست كه مقادير ضريب چولگي بزرگتر از حالت قبل
هستند و در عمق بيشتري نسبت به حالت قبل از حالت
مثبت خارج و منفي ميشوند.

شكل( :) 19تغييرات ضرايب چولگي و كشيدگي در عمق (نقاط توخالي حالت بدون كالستر و نقاط توپر حالت با كالستر را نشان ميدهند).

ضريب كشيدگي در حالت بدون كالستر منفي
ميباشد و در حالت با كالستر تغييرات چنداني ندارد و
حول صفر تغيير ميكند .از نقطه نظر فيزيكي ،مقادير
منفي ضريب چولگي در منطقة دور از بستر و سطح نشان
دهندة انتقال انرژي تالطمي از كف به سمت باالدست
است ،در حاليكه ضريب كشيدگي درجة نوسان انرژي
تالطمي را نشان ميدهد (.)Nikora & Smart 1997
سال دوم ،شماره  ،5پاییز 0931

نتيجهگيري
در اين تحقيق خصوصيات تالطمي جريان حول يك
كالستر شبيه سازي شده در يك كانال آزمايشگاهي مورد
بررسي قرار گرفت .نتايجي كه از اين تحقيق حاصل شد
به شرح زير ميباشد:
 .1كالستر موجب تغيير پروفيلهاي سرعت و نوسانات آن
ميشود .كالستر موجب  Sشكل شدن پروفيل سرعت در

78

... مطالعة آزمایشگاهی مشخصات سهبعدی جریان بر روی

 اين منطقه از روي: جدايي جريان در دنبالة كالستر
.پروفيلهاي سرعت و نوسانات سرعت قابل مشاهده است
:) از تاج كالسترVortex Shedding(  پخش گردابه
 و تنش رينولدزي نشانRMS v منحنيهاي خطوط تراز
ميدهد كه منطقهاي با تالطم باال و انتقال مومنتوم باال
وجود دارد كه از تاج كالستر بهصورت قائم به سمت
پاييندست گسترش پيدا ميكند و هرچه به پايينتر
. شدت آن كاهش مييابد،ميرود

 پروفيلهاي: اتصال دوبارة جريان در پايين دست كالستر
22 سرعت نشان ميدهد كه نقطة اتصال جريان در فاصلة
.سانتيمتري كالستر سرعت ميپذيرد
 بعد از عبور جريان از: بازگشت به حالت اولية جريان
 جريان به شرايطي باز ميگردد كه كالستر،مراحل باال
.وجود ندارد

منطقة دنبالة آن ميشود و كالستر نوسانات سرعت را به
نسبت به يك بستر بدون كالستر به شدت تغيير ميدهد
و مقادير حداكثر آنها را از كف به سمت باالتر انتقال
.ميدهد
 كالسترها طبيعت توليد انرژي تالطمي را از حالت.2
استاندارد آن با انتقال ناحية توليد حداكثر انرژي جنبشي
،تالطمي از كف به الية برشي جدا شده از روي كالستر
 اين مساله نشان ميدهد كه تالطم ايجاد.تغيير ميدهند
شده بهوسيله دنبالة ذرات تكي مهمترين مكانيسم در
.توليد تالطم در رودخانه هاي با بستر شني است
: بر روي يك كالستر پنج منطقه را ميتوان شناسايي كرد.3
 اين افزايش سرعت: شتاب يافتن جريان ير روي كالستر
به علت كاهش عمق بر روي كالستر و در نتيجه كاهش
.فشار است
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Experimental investigation of 3D flow over cluster microforms
Abstract
Cluster microforms are a type of small scale bedform found in the surface layer of some gravel bed
rivers. These bedforms are comprised of discrete, organized groupings of particles that sit above the
average elevation of the surrounding bed. As part of the structural organization of the bed, clusters are
believed to impact the local dynamics of the fluvial system through the feedback process involving the
flow field, entrainable sediment, and stable bed morphology. To investigate the effects of the cluster
on average and turbulent characteristics a laboratory model has been used. An acoustic Doppler
velocimeter (ADV) has been used to measure average velocities and fluctuations. Results of this study
show that compared with nonclusterd bed, clusters have significant effects on flow characteristics.
Clusters cause to change the location of maximum RMS (root mean square) and Reynolds shear stress
and move it upward. Clusters create a shear layer downstream of it. The results of analysis show that
one can distinguish five different areas over a cluster: flow acceleration up the stoss-side of the cluster;
recirculation behind the cluster in the wake region; vortex shedding from the pebble crest and shear
layer; flow reattachment downstream of the cluster; upwelling of flow downstream of the point of
reattachment; and recovery of flow.
Key words: Cluster, Flow Structure, Gravel Bed Rivers, Turbulence.
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