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 چکیده:
 توپوگرافی یکنواخت وجود شرایط عدم و طبیعی عوارض کانال تغییر کند. وجود به ناچار باید مسیر های باز، گاهدر طراحی و اجرای کانال

 نظرنقطه احداث خم در مسیر ضروری است. از مصنوعی هایکانال ساخت در ضرورت به بنا و شده کانال باعث تغییر دائمی مسیر

 ایویژه اهمیت از هاآن بینیپیش و تخمین که آورد وجودبه را متعددی اثرات تواند؛می باز کانال مسیر یک در انحنا وجود هیدرولیکی

 نسبت که تغییراتی و دارند تأثیراتی که جهتبه رفتار این تخمین و بینیپیش و هاخم درون جریان رفتار درك بنابراین است. برخوردار

های مهم از دو جنبه طراحی و پژوهشی، توزیع سرعت متوسط یکی از پارامتر. است مورد توجه کنند، ایجاد می مستقیم راستاهای به
منظور هکننده بها از فرضیات سادهدلیل پیچیدگی جریان در خمها بهاز پژوهشعمقی تحت تأثیر شرایط واقعی جریان است. در بسیاری 

کننده، بسیاری از شرایط واقعی جریان درنظر گرفته شود. با اعمال فرضیات سادهتخمین توزیع سرعت متوسط عمقی استفاده می
سازی دقیق جریان ثانویه های ملایم مدل. در خمچنان مشکلات ناشی از خم در مسیر کانال پابرجاستشود که در این صورت همنمی

های تند علاوه بر دو مورد ذکر شده، وقوع پدیده های مهم پژوهشگران است. در خمو تعیین توزیع سرعت متوسط عمقی از دغدغه
های تند؛ در خمگذارد، نیز حائز اهمیت است. پدیده جدایش جریان جدایش جریان و تأثیری که بر الگوی جریان در مسیر خم می

دهد و تأثیر مخربی های ملایم تغییر میهای مهم طراحی را در مقایسه با خمالگوی جریان، توزیع سرعت متوسط عمقی و سایر پارامتر
ای هها و کف کانال دارد. لذا مطالعه جامع و دقیق الگوی جریان در خم تند تحت تأثیر شرایط واقعی جریان از چالشبر فرسایش جداره

در این پژوهش،  .کندهای موجود میهای باز است که بررسی آن کمک شایانی به حل چالشاصلی پژوهشگران و مهندسان طراح کانال
شود و توزیعی برای سرعت متوسط پرداخته میها کانالسازی تحلیلی و عددی به بررسی الگوی جریان در خم تند با استفاده از مدل

 شود.ای ارائه میریان در دو مقطع مستطیلی و ذوزنقهنظر گرفتن پدیده جدایش جعمقی با در
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-انالکتوزیع سرعت متوسط عمقی در خم تند سازی تحلیلی و عددی مدل

 گرفتن جدایش جریاندرنظر ای با ذوزنقههای مستطیلی و 
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