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  چكيده

 انرژي و اندازه حركت، منجر به       هاي مركب توسط دو رهيافت    تحليل جريان متغير تدريجي در كانال     در برخي شرايط،    
منشأ اين اختالف به روند محاسباتي بكار گرفته شده در ديدگاه يك بعدي در برآوردهاي               . شود  ميايج محاسباتي متفاوتي    نت

 محاسباتي به   شود كه آيا نتايج كداميك از اين دو رهيافت        لذا اين پرسش مطرح مي    . گرددمختلف از عدد فرود جريان بازمي     
-هاي آزمايشگاهي جريان متغير تـدريجي در كانـال  يكتر است؟ هرچند تمامي دادههاي مركب نزدهاي واقعي در كانال پاسخ

، با هدف پاسخ بـه ايـن        )اعم از آنچه در مراجع موجود بوده و يا توسط نگارندگان اين مقاله آزمايش شده است               (هاي مركب   
 از كفايت الزم براي ارائـه پاسـخي   اند، اما كميت و تنوع شرايط آزمايشگاهي و تجربي موجودپرسش مورد تحليل قرار گرفته  

هـاي دوبعـدي    لذا مناسب تشخيص داده شد تا با بكـارگيري يكـي از مـدل             . بندي شده به اين پرسش برخوردار نيست      جمع
نيـاز از  هاي مركب توسعه داده شـده اسـت، فراينـدي محاسـباتي و بـي     نسبتاً دقيقي كه براي برآورد توزيع سرعت در كانال        

پردازد و نتـايج آنـرا در       اين مقاله به معرفي اين فرايند مي      . گاهي براي پاسخ به اين پرسش پيشنهاد شود       هاي آزمايش بررسي
تا زماني كه به كمك توسعه مطالعات تجربي و آزمايشگاهي به اين پرسش             . نمايدچند مقطع مركب آزمايشگاهي بررسي مي     
انـد، بـا بكـارگيري فراينـد محاسـباتي           گـسترش نيافتـه    هاي دوبعدي مناسبتري  اساسي پاسخي قطعي داده نشده و يا مدل       

هاي مركب، معادلة مناسب را از ميـان        با تحليل جريان متغير تدريجي در كانال      توان در مواجهه    پيشنهادي در اين مقاله مي    
   .دو معادلة انرژي و اندازه حركت براي محاسبة نيمرخ جريان انتخاب نمود

   حركت، رهيافت انرژي، ضريب انتقال، عدد فرود، كانال مركب، نيمرخ جريانرهيافت اندازه : كليديهاي واژه
  

  مقدمه 
هاي باز، به دليل ناچيز بودن يكي از دو مقدار نيروهاي           در تحليل برخي فرايندهاي موضعي هيدروليك كانال      

ز ارجحيـت بيـشتري     خارجي يا افت انرژي، بكارگيري يكي از دو معادلة انرژي يا اندازه حركت نسبت به ديگري، ا                
به عنوان نمونه، در تحليل پرش هيدروليكي بر روي كف افقي، اين برتري يا اولويت به دليل قابـل                   . برخوردار است 

  .، با معادلة اندازه حركت استپديدهتوجه بون افت انرژي 
فـت انـرژي    هاي باز، هر دو مقدار تنش برشـي بـستر كانـال و ا             اما در تحليل جريان متغير تدريجي در كانال       

باشند و لذا پرسش استفاده از اين دو معادله در محاسبات نيمرخ جريان موضـوعيت              مسير، مقاديري قابل تامل مي    
هاي معمولي، به دليل اختالف كم مقادير شيب اصطكاكي و شيب انرژي و همچنـين نزديـك بـه        در كانال . يابدمي

  و اندازه حركت و قابل صرفنظر بودن تغييرات اين دو          واحد بودن مقادير ضرايب تصحيح سرعت در معادالت انرژي        
امـا در   . توان انتظار اختالف فاحشي، ما بين نتايج معادالت انرژي و اندازه حركت داشت            در عمق كانال، عموماً نمي    

اند، به دليل اخـتالف قابـل   از دو بخش كانال اصلي و سيالبدشت تشكيل شده        1هاي مركب كه مطابق شكل      كانال
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نمايـد كـه در ديـدگاه تحليلـي يـك بعـدي،       سرعت در اين دو بخش، شرايط هيدروليكي خاصـي بـروز مـي    توجه  
. شـود هاي سطح آب، مي   بكارگيري معادالت انرژي و اندازه حركت، منجر به نتايج محاسباتي متفاوتي براي نيمرخ            

ها و انهار طبيعـي  ز رودخانهشود كه مقاطع مركب، مقطع عمومي بسياري ا      در بيان اهميت موضوع خاطر نشان مي      
هاي مهندسي رودخانه، تعيـين حـد بـستر و كنتـرل     هاي هيدروليكي صورت گرفته در طرح باشند و لذا تحليل   مي

  . پذيردسيل، عموماً در اين مقاطع صورت مي
مايـشگاهي،  هاي آز هايي از اختالف نتايج در مقايسة با داده       در اين مقاله، پس از طرح اين مساله و ارائه نمونه          

فرايندي محاسباتي براي تعيين ارجحيت استفاده از معـادالت انـرژي و انـدازه حركـت در تحليـل جريـان متغيـر                 
اين فرايند، متكي بر برآورد توزيع دقيق سرعت در مقطـع عرضـي     . شودهاي مركب، پيشنهاد مي   تدريجي در كانال  
 SKM) Shionoيع سرعت عرضـي، از مـدل دو بعـدي    در اين فرايند، براي برآورد مقادير توز. كانال مركب است

and Knight Method] (1 [   شـود و  كه براي استفادة خاص در مقاطع مركب واسنجي شده اسـت، اسـتفاده مـي
گردد، هـر چنـد فراينـد محاسـباتي پيـشنهادي، مـستقل از مـدل                هاي صورت گرفته، ارائه مي    نتايج آن در تحليل   

SKMتوان  از آنها نيز در اين روند پيشنهادي استفاده نمودتر، مي دقيقهايباشد و با ارائه مدل مي.  
  

 
  كانال مركب و معرفي پارامترهاي آن: 1شكل 

  
  معادالت حاكم

هاي باز ارائه نمود كـه      توان معادلة زير را به عنوان معادلة جريان يك بعدي دائمي غير يكنواخت در كانال              مي
  ] :2[به عنوان تابعي از عمق بصورت زير قابل تعريف است ) x(در طول كانال ) y( آن گراديان عمق در
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شود، ولي روشن است كه تعـاريف متفـاوتي بـا توجـه بـه                 رود ناميده مي  بعدي است كه عموماً بنام عدد ف      مقدار بي 

  . كند رهيافت مورد بررسي پيدا مي
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  . ب تصحيح اندازه حركت است ضريβ=كه در آن 
، لذا در حل معادلـة      ]2[باشد   ، به سادگي امكان پذير نمي      Se يا   Sfاز آنجايي كه برآورد دقيق عوامل مؤثر بر         

، بـه   )Se يـا    Sfاعـم از     (S، عموماً بر اساس يك اصل ساختاري، مقدار         )1رابطة  (ديفرانسيل جريان متغير تدريجي     
  :شود سط رابطة زير تخمين زده ميكمك روابط جريان يكنواخت و تو
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باشـد و    در شرايط جريان يكنواخت متناظر با همـان عمـق مـي           ) متر مكعب بر ثانيه   (ضريب انتقال    = Kكه در آن    
ـ            هاي مختلفي براي برآورد آن در كانال      اگرچه روش  ه هاي مركب وجود دارد اما از آنجاييكه موضوع اصلي ايـن مقال

هاي محاسباتي و ارائـه صـريح       هاي انرژي و اندازه حركت مربوط است، به منظور عدم تعدد پاسخ           به اعتبار رهيافت  
 COH) Coherenceهـاي يـك بعـدي بـرآورد ظرفيـت انتقـال، روش كـوهيرنس        نتايج، از ميـان تمـامي روش  

Method (  ها، از دقت بيـشتري در   اير روش علت اين امر آن است كه اين روش در مقايسه با س           . انتخاب شده است
براي اطالع از جزييات اين روش،      . ]3[محاسبه ضريب يا ظرفيت انتقال مقاطع مركب آزمايشگاهي برخوردار است           

تنهـا  شود كه ضريب انتقال مقطع مركب و روش برآورد آن، نه          خاطر نشان مي  . مراجعه نمود ] 4[توان به مرجع    مي
ي موثر است بلكه با وارد شدن در محاسـبه ضـرايب تـصحيح انـدازه حركـت و                 در محاسبه شيب اصطكاكي يا انرژ     

اما ايـن   . انرژي جنبشي، به طور غير مستقيم در مقدار عدد فرود محاسباتي ديدگاه يك بعدي نيز تاثير گذار است                 
 نتـايج   شـود و لـذا منـشأ اخـتالف        تاثير به طور يكنواخت در محاسبه اعداد فرود انرژي و انـدازه حركـت وارد مـي                

هـاي مركـب بـه تعـاريف     هاي انرژي و اندازه حركت در تحليل جريان متغير تدريجي در كانـال    محاسباتي رهيافت 
  .گرددمتفاوت عدد فرود در اين دو رهيافت باز مي

  
  هاي آزمايشگاهيارائه چند نمونه از نتايج محاسباتي در حضور داده

آزمايشگاهي توسط دو رهيافت انرژي و انـدازه حركـت،  بـا             هاي  در اين بخش سه نمونه از نتايج تحليل داده        
  . شودبكارگيري روش كوهيرنس در برآورد ضريب انتقال، آورده مي

  
  هاي نگارندگانآزمايش) الف

، ايـن   2مطابق شكل   .  انجام گرديد  1هاي نگارندگان در فلومي آزمايشگاهي با ابعاد مذكور در جدول           آزمايش
گيري دبي و سرريز روگذر براي تنظيم تراز سطح آب در پـايين             ترومغناطيسي براي اندازه  فلوم مجهز به فلومتر الك    

 در دو    مـستقيم و يكنواخـت،      مقطع مركـب   .گرديد تراز سطح آب توسط عمق سنج سوزني برداشت مي         .دست بود 
 جريـان  هـا در شـرايط  هـاي ماليـم و تنـد سـاخته و آزمـايش     مرحله با دو شيب طولي متفاوت و متناظر با شـيب        

تـوان بـه    ها و نتايج آن مـي     براي اطالع از جزئيات بيشتر اين آزمايش      . يكنواخت و متغير تدريجي در آن انجام شد       
.  توليد و برداشـت گرديدنـد      S2 و   M1   ، M2   ، S1هايي از انواع    ها نيمرخ در اين آزمايش   .مراجعه نمود ] 2[مرجع  

 آورده  3 ليتر بـر ثانيـه در شـكل          61/51 در دبي    S2ده از نوع    هاي برداشت ش  به عنوان نمونه نتايج يكي از نيمرخ      
هاي انرژي و اندازه حركت مشهود اسـت و در  شود، اختالف بين نتايج رهيافت  همانگونه كه مشاهده مي   . شده است 

  . اين آزمايش، رهيافت اندازه حركت برآورد مناسبتري در مقايسه با مقادير مشاهداتي ارائه داده است
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    و اجزاء وابستة آنتوسط نگارندگانفلوم آزمايشگاهي بكار گرفته شده : 2شكل 

  
  )ابعاد به متر(مشخصات فلوم آزمايشگاهي ساخته شده توسط نگارندگان : 1جدول 

S0  n  h  Sf  Sm  br  bl  Br  Bl  

0121/0  0104/0  151/0  0  0  074/0  074/0  378/0  378/0  

n ،ضريب زبري مانينگ كانال S0 دنباش مي۱و ساير عوامل مطابق تعاريف ارائه شده در شكل  شيب طولي آن  
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   ليتر بر ثانيه61/51 در دبي S2مقادير مشاهداتي نگارندگان در مقايسه با مقادير محاسباتي از نيمرخ : 3شكل 

  
   Sadiq  وSturm هايآزمايش) ب

در ]. 5[ آورده شده است     2 در جدول    Sadiq و   Sturmمشخصات فلوم آزمايشگاهي بكار گرفته شده توسط        
هـاي  بـه عنـوان نمونـه نتـايج يكـي از نيمـرخ            .  توليد گرديده است   M2 و   M1هايي از انواع    ها نيمرخ اين آزمايش 
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در ايـن آزمـايش، از آنجاييكـه    .  آورده شده است4 ليتر بر ثانيه در شكل     50/42 در دبي    M1برداشت شده از نوع     
 برآورد كرده است، با شروع محاسبات از S1 از نوع تند و نيمرخ را از نوع  شيب هيدروليكي كانال را،رهيافت انرژي

مقطع كنترل پايين دست، به تدريج به عمق بحراني محاسباتي نظير رهيافت انرژي نزديك شده و در نتيجه دچار                   
ي را نسبتاً به    اين در حالي است كه رهيافت اندازه حركت، اعماق مشاهدات         . ناپايداري در عمق بحراني گرديده است     

ها و همچنين مشاهده نتايج تحليـل  براي اطالع از جزئيات بيشتر مراحل اين آزمايش    . بيني كرده است  خوبي پيش 
  .مراجعه نمود] 2[و ] 5[توان به مراجع  به ترتيب مي،آنها با هدف طرح شده در مقاله حاضر

  
   Zech  وBousmar هايآزمايش) ج

]. 6[ آورده شده اسـت      3 در جدول    Zech و   Bousmar گرفته شده توسط     مشخصات فلوم آزمايشگاهي بكار   
هـاي برداشـت    به عنوان نمونه نتايج يكـي از نيمـرخ        .  توليد گرديده است   M2هايي از نوع    ها نيمرخ در اين آزمايش  

اتي در اين آزمايش نيز اختالف بين نتـايج محاسـب         .  آورده شده است   5 ليتر بر ثانيه در شكل       50/13شده در دبي    
تـوان بـه    ها مـي  براي اطالع از جزئيات بيشتر مراحل اين آزمايش       . هاي انرژي و اندازه حركت مشهود است      رهيافت
  .مراجعه نمود] 6[مرجع 

  )ابعاد به متر (Sadiq و Sturmمشخصات فلوم آزمايشگاهي : 2جدول 
S0  n  h  Sf  Sm  br  bl  Br  Bl  

005/0  017/0  152/0  0  0  1335/0  1335/0  0675/1  0675/1  
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  ليتر بر ثانيه50/42 در دبي M1 در مقايسه با مقادير محاسباتي از نيمرخ Sadiq و Sturmمقادير مشاهداتي : 4شكل 

  
  )ابعاد به متر (Zech و Bousmarمشخصات فلوم آزمايشگاهي : 3جدول 

S0  n  h  Sf  Sm  br  bl  Br  Bl  

00085/0 01/0  05/0  0  0  20/0  20/0  604/0  604/0  
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  ليتر بر ثانيه50/13 در دبي M2 در مقايسه با مقادير محاسباتي از نيمرخ Zech و Bousmarمقادير مشاهداتي : 5ل شك
  

-هاي انرژي و اندازه حركت برآوردهاي متفاوتي از عمق جريان ارائه ميهمانگونه كه مشاهده گرديد، رهيافت
اي نيست كـه بتـوان بـا تكيـه بـر آنهـا بـه                ه اندازه در حال حاضر گستردگي و تنوع مطالعات آزمايشگاهي ب        . دهند

-ها، مـي  بنابراين تا زمان تكميل اين بررسي     .  دست يافت  ،قضاوتي جامع در خصوص اعتبار يا دقت اين دو رهيافت         
 بـراي تـشخيص اعتبـار ايـن دو رهيافـت در يـك مـسأله                 ،شـود توان از فرايند محاسباتي كه در ادامه تشريح مـي         

  .بخصوص كمك گرفت
  
  هاي انرژي و اندازه حركترايندي محاسباتي براي تعيين اولويت رهيافتف

هاي انرژي و انـدازه حركـت از عمـق جريـان، ناشـي از               همانگونه كه ذكر گرديد، برآوردهاي مختلف رهيافت      
رژي ان( شود كه كدام برآورد از عدد فرود        بنابراين، اين پرسش مطرح مي    . باشدبرآوردهاي مختلف از عدد فرود مي     

به واقعيت نزديكتر است ؟ در تحليل جريان متغير تدريجي، ما در واقع با دو رهيافت يك بعـدي                   ) يا اندازه حركت  
 و αباشيم كه اولي توأم با وارد كردن اثرات         سازي متفاوت از جريان مواجه مي     

dy
dα           و دومـي تـوأم بـا وارد كـردن 

 و   βاثرات  
dy
dβ لذا پرسش فوق، به پرسش دقت اين دو روش ساده سازي و يك بعـدي نمـودن جريـان،                   . باشد مي

براي پاسخ به اين پرسش بايستي مقادير توزيع سرعت عرضي در مقطع مركـب بـصورت دقيـق و                   . شودتحويل مي 
(،  )β و   α(نسبتاً پيوسته در اختيار باشد تـا بوسـيلة آن بتـوان مقـادير واقعـي                 

dy
dα   و 

dy
dβ (   و )FrE   و FrM (  را

بديهي است كه اين محاسبات، مستقل از روابطي است كه در ديـدگاه يـك بعـدي بـراي محاسـبة                     . محاسبه نمود 
)

dy
dα   و 

dy
dβ (    د فرود از اين روش، با مقادير محاسباتي در         مقايسه مابين مقادير واقعي عد    . بكار گرفته شده بودند

در غياب اطالعات تجربي دقيق از مقـادير        . تواند پاسخگوي پرسش اساسي فوق باشد     ديدگاه يك بعدي محض، مي    
هاي حـداقل دوبعـدي در ايـن زمينـه     توزيع سرعت واقعي در مقطع عرضي كانال مركب، ناگزير از استفاده از مدل      
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 است كه براي اولـين  SKMهاي مركب، مدلي موسوم به     ها در كانال  ترين اين مدل  ه شده يكي از پذيرفت  . باشيممي
 ارائه گرديد و از آن پس تا كنـون واسـنجي عوامـل مـوثر در ايـن مـدل                     1991 در   Knight و   Shionoبار توسط   

- سـرعت متوسـط    رابطة زير را به عنوان معادلة توزيـع       ] Knight] 1 و   Shiono. توسط ايندو و ديگران ادامه دارد     
 و براي حل آن در مقاطع مركب، روشـي تحليلـي             ارائه داده  Hگيري شده در عمق، براي كانال باز با عمق جريان           

  :اندپيشنهاد نموده
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  ] : 1[شود جريان ثانويه است كه توسط معادلة زير بيان مي
)6(  ( ){ }dUVH

z
ρ

∂
∂

=Γ 
. باشـند مـي ) z(و عرضي   ) x(هاي متوسط در زمان در دو راستاي طولي         به ترتيب سرعت   V و Uكه در آن    

. اسـتفاده شـده اسـت     ] Knight] 7 و   Abrilبراي برآورد عبارت جريان ثانويه در اين تحقيق از روابط پيشنهادي            
چنـين ضـريب    اي و هم  اي براي محاسبة ضريب بدون بعد لزجت گردابه       همچنين، مرجع اخير روابط واسنجي شده     

  . انداصطكاك دارسي در مقاطع مركب ارائه داده است كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته
توان اعـداد فـرود را      اند، مي  برآورد شده  SKMبا توجه به مقادير دقيق توزيع عرضي سرعت كه توسط روش            

امـا از آنجـايي كـه       . وضعي محاسبه نمود  هاي م هاي انرژي و اندازه حركت و مقادير دقيق سرعت        متناظر با رهيافت  
عبارت  

Q
Fr                   مستقل از مقدار دبي و شيب طولي كانال و صرفاً تابعي از شرايط هندسي مقطع و زبري سطوح مـي-

تر، مقادير اين عامل به عنوان مبناي مقايسه با مقادير متناظر در ديدگاه يك بعـدي                باشد، به منظور مقايسه جامع    
  .شونددر ادامه نتايج اين تحليل براي سه كانال آزمايشگاهي فوق الذكر ارائه مي. شودنهاد ميپيش

  
  كانال آزمايشگاهي نگارندگان) الف

همانگونـه كـه   .  ارائـه شـده اسـت   6نتيجه اين فرايند محاسباتي براي فلوم آزمايشگاهي نگارندگان، در شكل       
 نتيجه گرفت كه در استفاده از ديدگاه يك بعدي در اين كانـال، در               توانشود، بر مبناي اين تحليل مي     مشاهده مي 

 سـانتي متـر     18 سانتي متر ارجحيت با رهيافت انرژي و در محـدوده اعمـاق كمتـر از                 19محدوده اعماق بيش از     
در تحليـل سـاير     .  همخـواني دارد   3ارجحيت با رهيافت اندازه حركت است كه با نتيجه مـشاهده شـده در شـكل                 

  . شوداي آزمايشگاهي برداشت شده توسط نگارندگان نيز، صحت نتيجه فرايند پيشنهادي تاييد ميهنيمرخ
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  نگارندگاننتايج فرايند محاسباتي پيشنهادي در مقايسه با ديدگاه يك بعدي در كانال آزمايشگاهي: 6شكل 

  
   Sadiq و Sturmكانال آزمايشگاهي ) ب

 آورده شده است كه بر اين اساس   Sadiq و   Sturmكانال آزمايشگاهي    نيز نتايج اين تحليل براي       7در شكل   
 20 سانتي متر برتري با رهيافـت انـدازه حركـت باشـد و در اعمـاق بـيش از       20 تا  17بايستي در محدوده اعماق     

 ارئـه   تحليـل نيمـرخ   . هاي انرژي و اندازه حركت مشاهده نـشود       سانتي متر نيز اختالف چنداني بين نتايج رهيافت       
، بـا نتيجـه فـوق الـذكر از فراينـد         ]2[هاي برداشـت شـده در ايـن فلـوم            و همچنين ساير نيمرخ    4شده در شكل    

  .پيشنهادي همخواني دارد
  

   Zech و Bousmarكانال آزمايشگاهي ) ج
.  ارائه شده است   Zech و   Bousmarنتايج اين فرايند محاسباتي در فلوم آزمايشگاهي        ،   8همجنين در شكل    

 سـانتي متـر ارجحيـت بـا رهيافـت انـدازه             5/6رود كه در محدوده اعماق بيش از        ه اين شكل، انتظار مي    با توجه ب  
همچنين در اعمـاق    . حركت باشد كه البته در اين محدوده نيمرخي توسط محققين مذكور برداشت نگرديده است             

كـه از سـويي ايـن ناحيـه در          شـود   بيني مي  سانتي متر، در مجموع برتري نسبي با رهيافت انرژي پيش          6كمتر از   
 5شود كه ايـن امـر در شـكل          مجاورت عمق بحراني است و اصوالً جريان متغير در آن از حالت تدريجي خارج مي              

  .مشهود است
 قابليت و كفايت نسبي آنـرا در تعيـين اولويـت اسـتفاده از               ،تحليل اين سه مقطع مركب با فرايند پيشنهادي       

بنابراين در شرايطي كه محاسبات دقيق جريان       . هاي مركب تاييد نمود    در كانال  هاي انرژي و اندازه حركت    رهيافت
شود كه ابتدا بـا انجـام ايـن تحليـل نظـري و              باشد، پيشنهاد مي  متغير تدريجي در يك كانال مركب مورد نظر مي        

محاسبة عامل   
Q
Fr           در خصوص آن كانال بررسي گـردد و         در اعماق مختلف، برتري رهيافت انرژي يا اندازه حركت



  ن كنفرانس هيدروليك ايرانهفتمي
    1387تهران آبان ماه 

 ١٠

بـا تكميـل مطالعـات    . تر، اقدام به تحليل جريان متغير تدريجي در آن كانـال شـود        سپس با انتخاب رهيافت دقيق    
 SKMهاي مركب و همچنين توسعه بيشتر مـدل     آزمايشگاهي و ميداني در زمينه جريان متغير تدريجي در كانال         

توان فرايند محاسباتي پيشنهادي را بهبـود       است در آينده توسعه يابند، مي     هاي دقيقتري كه محتمل     يا ساير مدل  
  .تري بررسي نمودبخشيد و صحت آنرا در شرايط گوناگون
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 Sadiq و Sturmنتايج فرايند محاسباتي پيشنهادي در مقايسه با ديدگاه يك بعدي در كانال آزمايشگاهي : 7شكل 
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  Zech و Bousmar پيشنهادي در مقايسه با ديدگاه يك بعدي در كانال آزمايشگاهي نتايج فرايند محاسباتي: 8شكل 
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  گيرينتيجه
هاي مركب و معادالت انـرژي و انـدازه حركـت در تحليـل جريـان متغيـر                  در اين مقاله، پس از معرفي كانال      

هاي مركـب، نـشان داده      التدريجي، با ارائه نتايج تحليل چند نيمرخ آزمايشگاهي از جريان متغير تدريجي در كان             
 يك بعدي و توسط ابزارهاي موجود كه همانا معادالت انـرژي و             هاي محاسباتي در ديدگاه   شد كه عمالً اين تحليل    

يين اولويـت يـا     عهاي تجربي براي ت   طبعاً انجام بررسي  . تواند به نتايج متفاوتي منجر شود     اندازه حركت هستند، مي   
 همواره مقدور نيست لذا اگر بتوان بوسيله محاسبات نظري پاسخي براي ايـن ابهـام                ،اعتبار يكي از اين دو رهيافت     

هـا در مـسير تحليـل جريـان متغيـر      يا پرسش ارائه نمود، قدمي شايسته در رفع يكي از مهمتـرين عـدم قطعيـت       
مدل دوبعدي  اين مقاله به اين مهم پرداخته است و با بكارگيري           . هاي مركب برداشته شده است    تدريجي در كانال  

SKM               در برآورد توزيع عرضي سرعت در مقطع مركب، فرايندي محاسباتي را پيـشنهاد نمـوده اسـت كـه هرگـاه 
هـاي  نيـاز از بررسـي    توان بي دقت در برآورد عمق در تحليل جريان متغير تدريجي اهميت زيادي داشته باشد، مي             

در ايـن مقالـه     . نرژي يا اندازه حركت را تعيين نمود      آزمايشگاهي از آن كمك گرفت و اولويت استفاده از معادالت ا          
نتايج اين تحليل براي سه كانال آزمايشگاهي ارائه شد كه همخواني مناسب آن با مشاهدات تجربي مويـد كفايـت                    

  . فرايند پيشنهادي است
  

  تشكر و قدرداني
از . ت نيرو انجام شده است، در مؤسسة تحقيقات آب وابسته به وزارنگارندگانهاي صورت گرفته توسط آزمايش

  .شود  محترم اين مؤسسه، صميمانه تشكر و قدرداني مي و همكارانهمكاري صميمانة مسئولين
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