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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان 
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 گیرند. ن تحت پیگرد قانونی قرار میاست و متخلفا
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 مقدمـه

 مترجم

 قرار دارند. یدشد یدر معرض آلودگ یرزمینیو ز یسطح از منابع آب یاريامروزه بس

 يشهر فاضالب ي،شهر يها ها، زباله به ورود پساب کارخانه توان یها م رودخانه یآلودگ از علل 

نده تهدیدي بسـیار  یمواد آال یناشاره کرد. ورود ا يکشاورز یمیاییش يو کودها یروغن و  یو مواد نفت

از  یکـی آن  یزانو برآورد م یمبحث انتقال آلودگ یل،دل ین. به همدشو یم یتلق  یجدي براي منابع آب

هاسـت کـه    ع مـدت وموض ین. اآید یحساب م به زیست یطرودخانه و مح  یمسائل مهم در علم مهندس

و نحـوة   یـزان م وردبـرآ  يبـرا  یمختلفـ  يهـا  تاکنون روش است و  یتوسط پژوهشگران در حال بررس

 یاهـا، در هـا،  یاچـه هـا، در  محلـول در رودخانـه   و پخش مـواد   ییجا و جابه یندهانتقال و انتشار مواد آال

در  یـان جر یهمچـون آشـفتگ    یاسـت وجـود عـوامل    یاسـت. گفتنـ   یافتـه ها توسعه  و مصب ها یجخل

انتقـال و   یـزان برآورد م  یره،سطح آزاد و غ یهواده ینده،از مواد آال یبرخ یريپذ واکنش ی،آب يها پهنه

 را با مشکل مواجه ساخته است.   یانتشار آلودگ

 دریـک از ایـن منـابع     در هـیچ هاي روباز وجود دارد. اما  هیدرولیک جریان در زمینۀ مراجع زیادي

مبـاحثی ماننـد اخـتالط و     و همچنینزیستی هیدرولیک جریان در مجاري روباز  محیطمورد دیدگاه 

 یهندسـ  یطبا شـرا  مجاري روبازدر جایی و پخش مواد محلول و مسئلۀ هوادهی  انتشار آشفتگی، جابه

بـراي   ی مناسـب در اختیار قراردادن مرجعـ کتاب  ینااز ترجمۀ  یهدف اصل نشده است.  بحثمختلف 

 هاي جدید در این زمینه است. محاسبات آلودگی و انتشار آن و ایجاد ایده

کامـل و جـامع در    يا شـده اسـت، مجموعـه    تـدوین فصل  17بخش و  4 حاضر که در قالب کتاب

در  یاخـتالط و انتشـار آشـفتگ   اصول و مبانی جریان در مجاري روباز،  مربوط به  يها خصوص موضوع

و  يآب جـار  یـان کنش م برهمو بررسی  روباز يدر مجار غیرماندگار هاي یانجر، ها ها و مصب رودخانه

شده است. کمبود منـابع   و گردآوري یفبرت چانسون تألیوهکه توسط پروفسور یرامون است پ یطمح

بـودن   نـو   ینو همچنـ  زیسـتی  یطروباز با نگـرش محـ   يدر مجار یانجر یدرولیکه ینۀزم در  یفارس

  کتاب بوده است. ینترجمۀ ا يبرا مترجم یاصل یزةها انگ رودخانه در  یموضوع انتقال و انتشار آلودگ

اسـتفادة   نقـص ارائـه گـردد تـا قابـل      ینبوده که مطالب با کمتر ینبر ا یکتاب سع ینترجمۀ ا در

ـ   یمتخصصان علوم مرتبط با مهندس و  یاناستادان، دانشجو   زیسـت  یطو محـ  یودگرودخانه، انتقـال آل

از  يکتاب حاضـر عـار   یدبدون ترد حال، ینا کند. با یاري  یدتربه مطالب جد یابیباشد و آنها را در دست

از خواننـدگان محتـرم تقاضـا     ی،احتمال  يها وجود اشکال یلبه دل پوزشضمن  ینبنابرا یست؛اشکال ن

مترجمـان   ینشـان  خـود بـه    هـاي  یشـنهاد پ ها و شده را همراه با انتقاد مشاهده  يها که اشتباه شود یم

    از آنها استفاده شود. يبعد يها ارسال کنند تا در چاپ

 یدمجیددکتـر سـ   پـور،  ینام یونسدکتر  ي،دکتر ناصر شکر یاناز آقا دانم یبر خود الزم م یاندر پا

و مهنـدس بابـک    یدزادهسـ  ینزاده، مهنـدس امـ   قاسم یروزدکتر ف ي،مسافر  يمهندس مهد ي،موسو

  کنم. یقدردان کتاب را انجام دادند، تشکر و  ینمتن ا یکه بازخوان یالمهد

 

 ينصرآباد محسن
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). مقادیر دبـی  1کنند (شکل  اندازهاي سیاره ما ایفا می گیري چشم ها نقش اساسی در شکل رودخانه

هـاي سـیالب تغییـر     زیـاد در دوره  هاي خشکسـالی بـه مقـادیر بسـیار     جریان رودخانه از صفر در دوره

 m3/s 370000حـدود   1کنند. براي مثال، حداکثر دبـی سـیالب در رودخانـۀ آمـازون در اوبیـدوس      می

 m3/s( 3هـاي متوسـط سـاالنۀ رودخانـۀ کـانوگو      ). این رقم بـا دبـی  2002، 2مشاهده شده است (هرژي

قیاس است  در دهانۀ رودخانه) قابل m3/s 89/0( 4دارلینگ -در دهانۀ رودخانه) و رودخانۀ ماري 41000

یابـد، حتـی نـواحی     اي روي مسیرهاي آبی خشـک جریـان مـی    هاي دوره ). زمانی که سیالب1(جدول 

الف). مهندسان هیدرولیک نقش مهم -1گیرند (شکل  تأثیر فعالیت آبرفتی قرار می خشک و بیابانی تحت

هـاي چنـدفازي و    هاي فنی زیادي نظیر جریـان  لشاند، اما اغلب با چا و اساسی در این زمینه ایفا کرده

اند. از سـوي دیگـر، ایـن مهندسـان بـراي       کنش بین سیاالت و زندگی موجودات زنده مواجه بوده برهم

دوران باسـتان در   یـل در اوا یرزمینـی ز يهـا  از آب يبـردار  بهرهدار علم بودند. براي مثال،  ها طالیه قرن

و سامانه کانال کشتیرانی گراند در چـین توسـعه یافـت. بـه عقیـدة      هاي رومی  یران، قناتارمنستان و ا

 نویسنده، پیچیدگی مهندسی هیدرولیک ارتباط تنگاتنگی با موارد زیر دارد:

مترمربع براي الگوي فرسایش خاك  10: براي نمونه از کمتر از هاي آبی مقیاس هندسی سامانه -1

ومترمربع براي یک حوزة آبریز و سطح اقیانوس بـا  کیل 1000هاي کوچک) تا بیش از  (براي نمونه جوي

 کیلومترمربع؛ 106مساحت بیش از 

 1: براي نمونه، این مقیاس براي یک موج شکننده کمتـر از  هاي زمانی محدودة گستردة مقیاس -2

بـراي جریـان در   ثانیـه و   108حدود براي مخازن ثانیه،  104حدود هاي جزر و مدي فرایندبراي ، ثانیه

 .است ثانیه 109حدود دریاهاي عمیق 
 هاي دنیا ترین رودخانه مشخصات طوالنی -1جدول 

 رودخانه ردیف
 طول

)km( 

مساحت حوزه 

 )km2آبریز (

دبی متوسط 

 )m3/sساالنه (

نرخ انتقال رسوب 

 )tons/dayمتوسط (

 1300000 180000 6000000 6400 رودخانه آمازون (آمریکاي جنوبی) 1

 - 41000 3700000 4700 رودخانه کونگو (آفریقا) 2

 - 31000 1808500 6300 رودخانه یانگتز (آسیا) 3

 - 19800 2580000 5540 رودخانه ینیسی (آسیا) 4

 - 17293 2800000 4880 رودخانه پارانا (آمریکاي جنوبی) 5

 - 17000 310000 5971 شمالی) پی (آمریکاي سی سی رودخانه می 6

 - 12700 2975000 5410 ایرتیش (آسیا) -اوب 7

 - 10900 1855000 4444 آرگون (آسیا) -آمور 8

 - 8050 1380000 3530 ولگا (اروپا) 9

 - 3100 3349000 6650 نیل (آفریقا) 10

 4400000 1840 752000 5464 هوانگ هو (رودخانه زرد) (آسیا) 11

 - 89/0 1072905 3370 دارلینگ (استرالیا) -ماري 12

 رودخانه ۀساالنه: در دهان یهمتوسط تخل

                                                           
١ Amazon River at Obidos 
٢ Herschy 
٣ Congo River 
۴ Murray-Darling River 
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هاي با بستر خشک در طول خشکسالی) تا  از صفر (رودخانه اي: هاي رودخانه تغییرپذیري جریان -3
 هاي عظیم؛ سیالب
هـاي غیرخطـی و    هاي حـاکم همـراه بـا ناپایـداري     : با معادلهاي پیچیدگی مکانیک سیاالت پایه -4

 بین آب، ذرات جامد، هوا و زندگی موجودات زنده؛کنش  طبیعی سیال، برهم

 به آب. وابستگی کلی بشر -5
 

 

 
. در انجیل اثر برپـایی  است صورت گرفته یآب يها سامانهاطراف در طول تاریخ همواره مشاجرات فراوانی در 

جمعـی   منظور مهاجرت دسـته  بهعمق  کم هاي و باتالق ها یاچهاجازه داد تا از در 1یانعبران باد به حضرت موسی و
 یشهر باسـتان  ةدر محاصر ،مثال براي: ایجاد شدند یصورت مصنوع به هایی یخشکسالاز سوي دیگر، عبور کنند. 

کنندة آب شهر بـود) را   (که تأمین 3پس از میالد، ارتش چین رودخانۀ ایزن 1372در سال  2خوتو (شهر سیاه) رااخ

پـیش از   689، سـال  4وسیلۀ آشوریان (بابل، عـراق  رتش یا یک شهر بههاي مصنوعی یک ا منحرف کرد. سیالب
پیش از مـیالد)   514-515، 6پیش از میالد)، چین (رودخانۀ هواي 385-384، 5ها (مانتینا، یونان میالد)، اسپارتی

کشـور   وسـیلۀ  به 1943سال و انفجار سد در  هوایی بمباران توان به اي شاخص، می ایجاد شدند. براي بیان نمونه
 ها نقش مهمی در چندین جنگ داشته اسـت.  شکن یل مصنوعی ایجادشده با تخریب موج. ساشاره کرد انگلستان

کنتـرل   يبـرا  یالداز مـ پـیش  سـال   2500در حـدود   7الگـاس و اومـا (آشـور)    يشهرها ینمثال، جنگ ب براي
 .رخ داد ها شکن موجو  یاريآب يها یستمس

 رو خواهـد شـد. موضـوعات مربـوط بـه      روبـه آب  ياهـ  سـامانه در اطـراف   یاسیس يها یداريناپابا  21قرن 
آبریـز   حـوزة  تـوان بـه   مـی  مثـال،  بـراي باشد.  یندهآ مشاجرات یکانون ۀممکن است نقط شیرینآب  هاي سامانه

اسـت:   یچیـده گسترده و پبسیار  مربوطه مشکالت ۀ. دامناشاره کرد و فرات و رودخانه مکونگ دجله هاي رودخانه

 یـري گ آرال با شـکل  یايفاجعه درتوان به  می عنوان نمونه، به. یو خشکسال یلس ی،آب، آلودگ یفیتک مثال،براي 
اشاره کـرد  تاکنون  1987از سال  آن یجنوببخش آرال و  یايدر بخش شمالی بینخشک  یدائم تنگۀ باریک و

 ).2001، 8(والتام و شولجی
 

هـاي جریـان در مجـاري روبـاز و      یران بـه چـالش  این کتاب براي ورود دانشجویان، اسـتادان و مـد  

اي مختصر در بخش اول، در بخش دوم  توسعه یافته است. پس از بیان مقدمه یزیست هیدرولیک محیط

شود. در بخش سوم این کتـاب   هاي طبیعی معرفی می مبحث اختالط و انتشار مواد محلول در رودخانه

کـنش بـین جریـان آب و     در مجاري روباز ارایه شده است و برهم غیرماندگاراي در مورد جریان  مقدمه

 محیط پیرامون در بخش چهارم بحث خواهد شد.

هـاي طبیعـی    که اشاره شد، در بخش دوم کتاب اختالط و انتشار مواد آالینده در سامانه گونه همان

د از: رهـایی فاضـالب غنـی از مـواد       شوند. کاربردهاي این مبحث عبـارت  بیان می آلـی و غـذایی بـه    اـن

دریایی، رواناب ناشی از  هاي ها و مرجان شدن جلبک شده)، خفه اکوسیستم (براي مثال از فاضالب تصفیه

گـاه صـنعتی (بـراي مثـال، در یـک نیروگـاه        رگبار هنگام وقوع سیالب و تزریق آب گرم از یک تخلیـه 

 کننده). خنک
                                                           
١ Moses and Hebrews 
٢ Khara Khoto (Black City) 
٣ Ezen River 
۴ Assyrians (Babylon, Iraq) 
۵ Spartans (Mantinea, Greece) 
۶ Huai River 
٧ Lagash and Umma (Assyria) 
٨ Waltham and Sholji 
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(استرالیا). این رودخانه حوزه آبریزي به  1کوچک در رودخانۀ گاسکوینسیالب  -هاي طبیعی؛ الفتصاویري از رودخانه -1شکل 

متر  میلی 250کیلومتر در خشکی دارد. بارش ساالنه در این حوزه کمتر از  630اي به طول کیلومترمربع و گستره 67770مساحت 

بارش فصلی وجود دارد، اما با این حال  طورمعمول دو دورة جریان در طول سال پس از شود. به است و این رودحانه فصلی محسوب می

 کیلومتري دهانۀ رودخانه. 9(استرالیا) در جزر زیاد در حدود  2رود تینگالپا -سال رخ دهد. ب 5-6جریان در این رودخانه شاید هر 
 

دهد، برآورد زمان رسیدن تودة   براي مثال، هنگامی که رهایی ناگهانی فاضالب در یک آبراهه رخ می

نده، غلظت حداکثر و مدت زمان آلودگی براي دانشمندان منابع آب بسیار اهمیت دارد. نظریۀ مادة آالی

 شود.  پخش آشفتگی در مجاري روباز بسط داده می -جایی جایی و پخش مولکولی به جابه اي جابه پایه

شـود. در ایـن بخـش، ابتـدا      در بخش سوم این کتاب محاسبات جریان متغیـر تـدریجی بیـان مـی    

ونانـت و   -هاي سنت در مجاري روباز (یعنی معادله غیرماندگاربعدي  هاي یک اي جریان هاي پایه همعادل

شوند. سـپس کاربردهـاي سـادة ایـن مبحـث بیـان        روش خطوط مشخصه در فصل یازدهم) معرفی می

هاي ناگهانی مثبت و منفی در فصل دوازدهم و مسئلۀ موج شکست سـد   خواهند شد. انتشار موج و موج

شوند. بـا   هاي عددي ساده در فصل چهاردهم تشریح می شود. همچنین مدل فصل سیزدهم بحث میدر 

هـاي آشـفته و محـیط پیرامـون وجـود دارد، در بخـش        کنش شدیدي میان جریان توجه به اینکه برهم

اي انتقال ذرات جامد (فصل شانزدهم) و اخـتالط آب و هـوا در سـطوح آزاد (فصـل      چهارم مفاهیم پایه

هـا و   ، ثابـت ها شامل واژگان تخصصی، فهرست نمادها، . در پایان، بخش پیوستشود میم) معرفی هفده

 تبدیل واحدها و در نهایت منابع و مراجع ارایه شده است.  هاي سیال، ویژگی
 

 
هـا بـه رشـتۀ تحریـر      مواد درسی این کتاب براساس تجربیات نویسنده در دانشگاه کوئینزلند و دیگر دانشگاه

زیست  درآمده است. این مباحث در وهلۀ اول براي دانشجویان دورة کارشناسی مهندسی عمران، مهندسی محیط
هـاي دوم و   وم و سـوم و بخـش  هـاي د  اند. نویسنده، بخش اول این کتاب را در سـال  شده مطرحو مهندسی آب 

عنوان مباحث پیشرفته و انتخابی در سال چهارم دورة کارشناسی تدریس کرده است. برخی از مباحـث   سوم را به
شـوند کـه ایـن درس در سـطوح تحصـیالت       طور معمول در درس هیدرولیک پیشرفته بیان می بخش چهارم به
 شود.  تکمیلی ارایه می

هاي میـدانی بخـش ضـروري و جداناپـذیر بـراي مباحـث        کند که مطالعه مینویسنده همچنین خاطر نشان 
شوند. در زمینۀ موضوعات دوره کارشناسـی، کاربردهـاي    زیست محسوب می درسی مرسوم در هیدرولیک محیط

هـاي پایـه    شود کـه بـراي آن معادلـه    طراحی در کالس درس به شرایط سادة جریان و شرایط مرزي محدود می
) براي تشریح شرایط واقعـی و  2میدانی (شکل  بازدیدهايهاي ساده حل خواهند شد.  یا با مدل صورت تحلیلی به

 هاي مهندسی و غیرمهندسی ضروري هستند. کنش پیچیده بین تمام محدودیت تخصصی و برهم
                                                           
١ Gascoyne River 
٢ Tingalpa Creek 
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بررسی میدانی  -اختالط در مصب در رود ایپراپا. ب -تصاویر دانشجویان دورة کارشناسی در حال بازدید میدانی. الف -2شکل 

 -ساعت بررسی میدانی مصب. د 12گروهی از دانشجویان پس از  -طراحی هیدرولیکی روي سد کورومبین. ج درسدانشجویان 

 دشت.  بدانشجویان درس طراحی در حال پیمایش یک سیال

 

مـدت   میدانی دورة کارشناسی را در رشـتۀ مهندسـی آب بـه    بازدیدهاينویسندة این کتاب تاکنون 

هاي اخیر را نشان  نمونه 2دانشجو سازماندهی کرده است. شکل  1000سال و براي بیش از  10بیش از 

الف دانشجویان کالس اختالط و انتشار را در حال انجـام ارزیـابی اکولوژیـک ناحیـۀ      -2دهد. شکل  می

ــه نشــان مــی  ــهدهــد.  مصــب یــک رودخان ــاي  12مــدت  در ایــن دوره دانشــجویان ب ســاعت پارامتره

هیدرودینامیک و کیفیت آب، جمعیت ماهیان، رفتار پرندگان، حیات وحش را در چهـار محـل بررسـی    

کار گروهی و ارایۀ شفاهی در  صورت گزارش ). آنها کارهاي خود را به2003کردند (چانسون و همکاران، 

ب دانشجویان طراحی هیدرولیکی بر -2دیگر ارایه دادند. در شکل حضور دانشجویان، مدرسان و اساتید 

استفاده شده است.  مملو از رسوب و بی 1926نشان داده شده است که از سال  1روي سد رود کرومبین

هاي انتقال رسوبات در حوزة آبریز متمرکـز شـد.   فرایندمیدانی بر  هاي بازدیدها و آزمایشدر این دوره 

دست حوزه آبریز و مخزن پرشده از رسوبات را پیمایش کردنـد و در مـورد    و پایین دانشجویان باالدست

ج دانشجویان طراحـی را در  -2گردشگري و .... بحث کردند. شکل  ۀعنوان جاذب امکان استفاده از آن به

هاي مختلـف،   دهد. دانشجویان درحال کار در گروه دشت در بریزبین نشان می حال پیمایش یک سیالب

                                                           
١ Korrumbyn Creek Dam 
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هـاي عـریض را پیمـایش کردنـد. هـر گـروه        دشـت  ها و سـیالب  قطع از رودخانه شامل کالورتهشت م

هـاي   هاي کمتر از دبی طراحـی انجـام داد و طراحـی    محاسبات هیدرولیکی را براي دبی طراحی و دبی

 تر انجام دادند.  اي بزرگ جدیدي براي سیالب

تـدریس مهندسـی هیـدرولیک نقـش      میـدانی را در بازدیـدهاي  بازخورد دانشجویان نشان داد کـه  

شدت بر این عقیده بودند که کار میدانی  درصد دانشجویان به 78ج). 2004توجهی دارد (چانسون،  قابل

هـاي   شدت موافق بودند که تمامی کارها و بازدید درصد دانشجویان به 84مؤلفۀ مهمی از موضوع است. 

درصـد   86شـوند.   زیست محسوب مـی  محیط هاي ضروري و حیاتی در مهندسی عمران و میدانی مؤلفه

معنـاي واقعـی کلمـه نقـش حیـاتی در درك       میدانی بـه بازدیدهاي دانشجویان بر این عقیده بودند که 

درصد آنها خاطر نشان کردند که کارهاي میدانی زیـر نظـر اسـتاد درس     100کند و  مهندسی بازي می

زیست است. اگرچه بایسـتی خـاطر    محیطالتحصیالن مهندسی عمران و  یک ضرورت اساسی براي فارغ

هـاي بـا تعـداد زیـاد      سازي، همـاهنگی و سـازماندهی کارهـاي میـدانی بـا کـالس       نشان شود که آماده

دانشجویان بسیار دشوار است، ولی خروجی براي دانشجویان و استادان بسیار جالب و مفید خواهد بود. 

میـدانی در زمینـۀ   بازدیدهاي ویق دانشجویان به در پایان نویسنده خوشحالی بسیار زیاد خود را در تش

 دارد. مهندسی هیدرولیک براي بیش از یک دهه ابراز می

 

 برت چانسونهیو

استاد دانشگاه کوئیزلند استرالیا
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 دربارة مؤلف

آب در دانشـگاه   یو مهندسـ  زیسـت  یطمحـ  یاالتس یکاستاد مکان 1990  برت چانسون از سال یوه

با  یااسترال یزبیندر بر. و در حال حاضر، (فرانسه) متولد شد یسدر پار 1961است. او در سال  ینزلندکوئ

 مـدرك  1983در سـال   وي. کنـد  یمـ  یزنـدگ  یکولچو (کارِن) و فرزندانش برنارد و ن یاهويهمسرش  

ل گر یـدرولیک ه ۀمدرسـ  را از  یکدرولیه یمهندس کارشناسی مـدرك   1984و در سـال   1فرانسـه  ینوـب

در بخش  1986تا  1984کرد. از سال  یافتدر 2یساکل  يا هسته یمهندس ۀارشد را از مؤسس یکارشناس

تـا   1989و از سـال   یاتمـ  يانرژ  یسیونو توسعه در کم یقعنوان مهندس تحق صنعت کشور فرانسه به

 همچنین ایشان. فعالیت کرد 3تامسون شرکت  يبرا االتیس یکدر مکان یانهعنوان متخصص را به 1990

 تحصـیل خود  ياز پروژه دکتر یعنوان بخش به  4)یوزلند(ن يدر دانشگاه کانتربر 1988تا  1986از سال 

، یعمـا  -گـاز  دار بـاب ح هـاي  یـان برجسته و مهم در جر پژوهشی هاي یافته خاطر به 1999. او در ندکرد

انجمـن   2003سـال   شـد. در   ینزلنـد کوئ از دانشـگاه   یمهندسـ  يدکتـر  یـک مـدرك   مفتخر به کسب

 يبـرا  5یـپن رتـور آ آ یزهجـا   یافـت در ي) او را بـرا  IAHR ( یـدرولیک ه یقـات و تحق یمهندس المللی ینب

 یافته ینعنوان باالتر به یزهجا ینکرد. ا یمعرف یدرولیکه یمهندس ینۀتوجه در زم مهم و قابل هاي یافته

  . شود یم  شناخته یکلیدروه یقاتدر تحق

 ي،دوفـاز  هـاي  یـان جر  یشـگاهی مطالعـات آزما  یدرولیکی،ه يها سازه یطراح ،يو پژوهشی عالیق

پوشـش  را  یعـی طب و منـابع   زیسـت  یطمحـ  یریتآب، مـد  یفیـت ک يسـاز  سواحل، مدل یدرودینامیکه

 یزهايسـرر  یـدرولیکی ه یکـرده اسـت: طراحـ    یفتأل ها ینهزم ین. او تا به حال چند کتاب در ادهد یم

متالطم بـا سـطوح آزاد،    یبرش هاي یانهوا در جر يها )، ورود حباب1995(پرگامون،  ها انالک ی وپلکان 

عنـوان   . او بـه یپلکان يها و تنداب یزهاسرر یدرولیکروباز و ه يدر مجار یانجر یدرولیکبر ه يا مقدمه 

 دهکـر  یـت فعال ي نیـز صان اکولـوژ متخص يبرا یاالتس یکبه نام مکان یگريهمکار در کتاب د یسندةنو 

 ینیچ بانز روباز به يدر مجار یانجر یدرولیکبر ه يا با نام مقدمه يو یکتاب درسگفتنی است  است. 

 یدهبـه چـاپ رسـ    یـر کتاب در انتشارات الزو یندوم ا یرایشوهمچنین شده است و  ترجمه  یاییو اسپان

تاکنون  1990او از سال  يو کارهااند  منتشر کرده المللی ینمقاله ب 200  از  یشب ایشان تا به حالاست. 

 يهـا  و شـرکت  یعنـوان مشـاور بخـش دولتـ     بـه  چانسـون   هیوبرت اند. شده یده بار ارجاع 1000 یشب

  کرده است.  یتفعال یزن یخصوص

  او  1995کرده است. در سال  یافتدر یاعلوم استرال یاز آکادم یزهشش جاتاکنون چانسون  هیوبرت

 عنـوان  بـه  2001و  1999 يهـا  در سـال و ) یوانکانگ (کشور تـا  استاد مدعو در دانشگاه چنگ عنوان به

ی او همکار پژوهش 2004. در سال فعالیت کرد(ژاپن)  یوهاشیتو یفن مدعو در دانشگاه  یهمکار پژوهش

 .بود  (کانادا) یلگ و در دانشگاه مک 6يدانشگاه فرانسو در دو  مدعو

 ین)، اول ASME ( یانجر یدر هواده  یاالتس یمهندس  در کنفرانس 1998چانسون در سال  هیوبرت

 ین)، ششـم 2001(ژاپـن،    IFEMS  یسـت ز یطمحـ  یریتمـد  المللـی  ینون بیفدراس المللی ینکنفرانس ب

کنفـرانس دوسـاالنه    ینمـ ا یسـ  )، 2003 یـران، (اصـفهان، ا   ICCE عمران  یمهندس المللی ینکنفرانس ب

                                                           
١ Hydraulic Engineering School of Grenoble, France (ENSHMG) 
٢ Nuclear Engineering Institute of Saclay (INSTN) 
٣ Thomson-CSF 
۴ University of Canterbury (New Zealand) 
۵ Arthur Ippen Award 
۶ Laboratoire Central des Ponts et Chaussées and Université de Bretagne Occidentale (France) 
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 IAHR  )،و کنفرانس ب2003 یونان (یدرولیکیه  يها سدها و سازه یدرولیکه المللی ین  HDRS  ا) ،یـران 

در مـورد   یکارگـاه آموزشـ  همچنـین چنـدین    دعـوت شـده اسـت.    یـدي عنوان سـخنران کل  ) به2004

 المللـی  ین)، کارگـاه بـ  1998ژاپـن،   یهـون، (دانشـگاه ن  یدرولیکیه يها سازه اطراف  یانجر هاي یژگیو

  IAHR دوسـاالنه   ةکنگـر  ینمبیست و نه)، 2000 ییس،سو یخزور  ETH (   یپلکان یزهايسرر یکرولیده

 یگـر و د یادر استرال یدوره آموزش ینمدرس چند عنوان  او به برگزار شده است.) 2001 ین،چ یجینگ،(ب

  ).یواناست (فرانسه، ژاپن و تا دعوت شده یانقاط دن

 یتسـا  در وب را  یرتصـاو  يسر یکاست. او  http://www.uq.edu.au/_e2hchans او  یشخص ۀصفح

 http://www.uq.edu.au/_e2hchans/photo.html  داز  کـه از زمـان راه   هداد قرار  100000  از  یشبـ  ياـن

. چـاپ مجـدد   شـود  محسـوب مـی   شناخته شـده  یفن ینترنتیاز منابع ا يسر یککرد و  یافتارجاع در

    .است دریافتقابل   http://www.uq.edu.au/_e2hchans/reprints.html  یتسا از وب يو يها پژوهش 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  بخش اول

 اي بر جریان در مجاري روباز مقدمه



 

 

 فصل اول  

 مقدمه

طـور خالصـه    هاي سیال و برخی نتایج دربارة استاتیک سیاالت به ویژگیدر این فصل خالصۀ فصل: 

 شوند. سپس دربارة جریان در مجاري روباز بحث خواهد شد. می  مرور
 

 معرفی -1-1

مهندسی آب، مهندسی علوم در  "مکانیک سیاالت"عبارت هیدرولیک به کاربرد اصول و مبانی علم 

کـه در آن   شـود  گفتـه مـی  مجرایـی  به مجراي روباز، چنین هم. گردد اطالق میزیست  عمران و محیط

تـوان بـه    هـایی از جریـان در مجـاري روبـاز مـی      جریان آب با سطح آزاد برقرار است. براي بیان نمونـه 

هاي آبیـاري و کشـتیرانی،    ساز شامل کانال هاي دست ها اشاره کرد. آبراهه هاي طبیعی و رودخانه آبراهه

هاي روباز،  و سرریزها هستند. در جریان پر با مقطع نیمههاي آبگذر (کالورت)  هها و لول ها، فاضالب زهکش

هاي جریان (براي نمونه، در شیب یا عرض کانال) باال و  ها و آشفتگی سطح آزاد آب در پاسخ به اختالل

هـاي   رود. موقعیت سـطح آزاد در مجـرا از پـیش نـامعلوم اسـت. پارامترهـاي اصـلی بررسـی         پایین می

 هاي جریان. هاي سیال و ویژگی اند از: هندسۀ مجرا، ویژگی ولیکی عبارتهیدر
 

 بحث: پیشینۀ مهندسی هیدرولیک -1-1-1

، با وجود نمونه). براي 1-1اند (شکل  دار علم بوده هاي متمادي طالیه مهندسان هیدرولیک طی قرن

بـرداري از آب   بهـره   هنـر بـوده اسـت،    بشـر  مدت طوالنی موضوع تفکر و تعمق اینکه منشأ نشت آب به

در ارمنسـتان و ایـران یکـی از     1هـا  زیرزمینی در ابتدا در روزگار باستان توسـعه یافـت. سـاخت قنـات    

هـاي رومـی    شـد. قنـات   العاده در علم هیدرولوژي در روزگار باسـتان محسـوب مـی    هاي خارق موفقیت

بـه   یهای ی را اثبات کردند. قناتو شایستگی و توانایی مهندسان رومانگیزي بودند  تأسیسات آبی شگفت

. ه اسـت خاطر نشـان شـد   2وسیلۀ شاعر مسلمان هاي دنیا به عنوان یکی از شگفتی کیلومتر به 132طول 

هاي زیادي  ها استفاده، تعمیر و نگهداري شدند و برخی از آنها هنوز در بخش هاي زیادي براي قرن قنات

وسـیلۀ   هاسـت کـه بـه    یکی دیگر از این شگفتی 3نی گراندشوند. افزون بر این، کانال کشتیرا استفاده می

پیش از مـیالد تکمیـل    219شد. این کانال در سال  در کشور چین تغذیه می 4سرریز انحرافی تیانپینگ

هاي شـمالی و جنـوبی    متر، آب را از رودخانۀ ژیانگ در کانال 470متر و طول تاج  9/3با ارتفاع  شد و

کشتیرانی بین گانگژو (کانتون سابق)، شانگهاي و بیجینگ از طریق ایـن  که  طوري گرفت، به تحویل می

 شد. کانال انجام می
                                                           

 شده با دست آوري آب زیرزمینی حفاري هاي جمع تونل 1
٢ El Kairouani 
٣ Grand canal 
۴ Tianping Diversion Weir 
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 < 14. سرریز پلکانی (2001 سالدر  1جیما (ژاپن)-آبراهۀ استورم در میاالف) مهندسی هیدرولیک در روزگار باستان؛  -1-1شکل 

θ ؛m 4/0 ≈ h ( سد ناباتیان در ج) ؛ 2000 سالدر  2ب) قنات رومی در فرجیس در طول قرن دوازدهم پس از میالد ساخته شد؛که

 . دیوار سد در پایان قرن اول پیش از میالد ساخته شد.2001 سالدر  3آبراهۀ مامشیت
 

عنـوان یـک رشـتۀ     رشتۀ مهندسی عمران بـه  تأسیستقریب به  مهندسی هیدرولیک بهعلم پیشرفت 

هـا و   با تأسیس دانشکدة ملی پل 1716در فرانسه در سال  4ها ها و پل راه ریزي ارتش بزرگ علمی و پایه

دانشـمندان هیـدرولیک   بسـیاري از  . در میان مـدیران ایـن دانشـکده،    گردد برمی 1747ها در  راه بزرگ

. سایر استادان معـروف ایـن   حضور داشتند) 1755-1839( 5پرونی ) و دي1717-1798همچون شزي (

)، 1822-1883( 8)، بـرس 1789-1874( 7)، بیالنگـر 1693-19761( 6بلیـدور  اند از: دي دانشگاه عبارت

 ).1785-1835( 10) و ناویر1792-1843( 9کوریولیس
 

 هاي سیال ویژگی -1-2

شود. تمامی سیاالت واقعی در  صورت جرم در واحد حجم سیال تعریف می به ρجرم مخصوص سیال 

کننـد، ولـی ایـن     شـوند مقاومـت مـی   مقابل هرگونه نیرویی که سبب حرکت یک الیه روي الیۀ دیگـر  

مقاومت فقط در حالتی وجود دارد که حرکت رخ دهد. به مقاومت در مقابل حرکت یک الیـه از سـیال   

کنـد کـه بـراي حرکـت      شود. قانون نیوتن فرض می روي الیۀ مجاور، لزجت سینماتیک سیال گفته می

با گرادیان سرعت در جهت عمود بر  موازي و مستقیم یک سیال معلوم، تنش تماسی بین دو الیۀ مجاور

 صورت زیر متناسب است: ها به الیه

                                                           
١ Storm waterway at Miya-jima (Japan) below Senjò-kaku wooden hall 
٢ Roman aqueduct in Fréjus, Arches de Sainte Croix, downstream of Chateau Aurélien 
٣ Nabataean Dam on the Mamshit stream 
۴ Corps des Ponts et Chaussées (Bridge and Highway Corps) 
۵ De Prony 
۶ De Bélidor 
٧ Bélanger 
٨ Bresse 
٩ Coriolis 
١٠ Navier 



  زیستی جریان در مجاري روباز هیدرولیک محیط 22  

 

 دان انگلیسی بود. ) یک ریاضی1642-1727ایساك نیوتن ( -1
 جرم مخصوص برابر است:لزجت دینامیک به لزجت سینماتیک با نسبت  -2


 


 

اند. فشار اتمسفر استاندارد یا نرمـال   ارائه شده 1-1صورت خالصه در جدول  اي سیال به هاي پایه ویژگی -3
 پاسکال است. 101325) یا Hgمتر جیوه ( میلی 360در سطح دریا برابر با 

  

dy

dv
  )1-1(  

 yسـرعت و   v لزجـت دینامیـک سـیال،    μ، هاي سیال مجاور ش برشی میان الیهتن τدر این رابطه، 

جهت عمودي بر حرکت سیال است. در سطح مشترك میان مـایع و گـاز، مـایع و جامـد، یـا دو مـایع       

حت این سطح را تا شود و تمایل دارد تا مسا ناپذیر، یک نیروي کششی در سطح مایع اعمال می مخلوط

 است. 1)فیلمغشاء (کاهش دهد. کشش سطحی، نیروي کشش موردنیاز براي تشکیل بیشترین اندازه 
 

 گراد و فشار استاندارد اتمسفر درجه سانتی 20هاي هوا، آب زالل، آب دریا در دماي  ویژگی -1-1جدول 

 )Cᵒتوضیحات ( آب دریا آب زالل هوا هاي سیال ویژگی

 ترکیب

 %)78نیتروژن (

 %)21اکسیژن (

 %)1گازهاي دیگر (

H O۲ H2O، هاي سدیم و کلرید محلول  یون
)g/kg 30هاي محلول ) و نمک 

 

 20 1024 2/998 197/1 جرم مخصوص

 20 22/1×10-3 005/1×10-3 1/18×10-6 لزجت دینامیک

 N/A 0736/0 076/0 20 کشش سطحی بین هوا و آب

 μS/cm( - 7/87 48800 25هدایت الکتریکی (
 

 استاتیک سیاالت -1-3

پیروي  2نقطه از سیال از قانون پاسکال ) فشار در هر2-1با در نظر گرفتن یک سیال ساکن (شکل 

دارد. تنهـا       می کند. براي هر حجم کنترل کوچک، هیچ تنش برشی فعالی روي سـطح کنتـرل وجـود ـن

نیروهاي فعال روي حجم کنترل سیال، نیروهاي ثقل و فشار هستند. در یک سیال ساکن، فشار در یک 

فردي دارد. به این قانون، قانون پاسکال گفته  به نقطه از سیال، مستقل از جهت آن است و مقدار منحصر

 کند: شود. تغییر فشار در یک سیال ساکن از رابطۀ زیر پیروي می می

dP
g

dz
   )1-2(  

شتاب ثقل  gجرم مخصوص سیال و  ρجهت عمودي مثبت رو به باال،  zفشار،  Pکه در این رابطه، 

است. براي یک بدنۀ سیال ساکن با سطح آزاد (براي نمونه یک دریاچه) و با جرم مخصوص ثابت، تغییر 

 :فشار برابر است با

atmP(x, y,z) P g(z d)    )1-3(  

 ).2-1عمق مخزن است (شکل  dفشار اتمسفر (فشار هوا روي سطح آزاد) و  Patmدر این رابطه، 

                                                           
١ Film 
٢ Pascal’s law 
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 در یک سیال ساکن تغییر فشار -2-1شکل 

 

دان و فیلسـوف فرانسـوي بـود. وي نظریـۀ      دان، فیزیـک  ) یک ریاضی1623-1662( 1بالیس پاسکال -1
) و نشـان  1648و  1646هاي  بندي کرد (بین سال مدرن احتمال را توسعه داد. او همچنین مفهوم فشار را فرمول

 شود (قانون پاسکال). ها منتقل می وسیلۀ سیال در تمامی جهت داد که فشار به
کند. بنابراین، نیـروي فشـاري مؤلفـۀ ممـاس بـر       اغلب عمود بر یک سطح عمل میطبق تعریف، فشار  -2

 سطح ندارد.
نیروي فشاري فعال روي یک سطح با مساحت محدود که در تماس با سیال اسـت، روي سـطح توزیـع     -3

 آید: شود. نیروي برآیند از انتگرال زیر بدست می می

pF PdA   

شـده روي   نیـروي فشـاري (بـر واحـد عـرض) اعمـال       2-1در شکل  مساحت سطح است. Aدر این رابطه، 
 شود: صورت زیر تعیین می هاي جانبی مخزن به دیواره

٢
p

١
F gd

٢
 

 
 روي دیوارة سمت راست در واحد عرض است. شده اعمالکه نیروي فشاري 

 

 جریان در مجاري روباز -1-4

بـا سـطح آزاد جریـان     کـه در آن سـیال   شـود  اطالق می يکانال یا آبگذرآبراهه، به مجراي روباز، 

). در بیشتر 3-1کند (شکل  یابد. جریان در مجاري روباز حرکت سیال را در مجراي روباز توصیف می می

ساکن و در فشار اتمسفر استاندارد   طورمعمول جریان به بر رويآب است و هوا  سیال موردنظرکاربردها، 

هـاي سـاخت بشـر مشـاهده      شود. جریان در مجاري روباز در طبیعت افزون بر سـازه  ته میدر نظر گرف

ها وجود دارد  هاي سریع و تندآب هاي کوهستانی، رودخانه ها در رودخانه شود. در طبیعت، هجوم آب می

شـوند   هـا مشـاهده مـی    هاي بزرگ و نزدیک به مصـب  هاي ساکن در رودخانه الف). جریان -3-1(شکل 

نشـینی   هاي طبیعی توانایی فرسایش بستر مجـرا، حمـل مـواد رسـوبی و تـه      ب). رودخانه -3-1(شکل 

 ج و د). -3-1بارهاي رسوبی را دارند (شکل 

                                                           
١ Blaise Pascal 
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؛ ب) رود ایپراپا، 1998در دسامبر  1هایی از جریان در مجاري روباز؛ الف) رودخانه هسینوولو، ساحل شرقی تایوان مثال -3-1شکل 

 1977در جوالي  4اي در فرانسه رودخانه -؛ د3؛ ج) آبشار روسل در تاسمانیا (استرالیا)2003نوامبر  24در تاریخ  2کوئینزلند استرالیا

 

 ها تمرین -1-5

 هاي فیزیکی معین تعیین کنید: شده و ویژگی مقادیر (و واحدها) زیر را براي سیاالت مشخص -1

 گراد. درجه سانتی 20جرم مخصوص آب در فشار اتمسفر و دماي  -الف

 گراد. درجه سانتی 20جرم مخصوص هوا در فشار اتمسفر و دماي  -ب

 گراد  درجه سانتی 20لزجت دینامیک آب در فشار اتمسفر و دماي  -ج

 گراد سانتی درجه 20لزجت سینماتیک آب در فشار اتمسفر و دماي  -د

 گراد سانتی درجه 20یک هوا در فشار اتمسفر و دماي لزجت سینمات -ه

 گراد سانتی درجه 20کشش سطحی هوا و آب در فشار اتمسفر و دماي  -و

 (استرالیا) بریزبین در شتاب ثقل -ز

* * * * * * * * 

 فشار با عمق را تشریح کنید. اتدر یک سیال ساکن، تغییر -2

                                                           
١ Hsinwulu River, Taiwan East coast 
٢ Eprapah Creek, Queensland 
٣ Russel Falls in Tasmania 
۴ Pont d’Arc, Vallée de l’Ardèche (France) 




