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Since the geometry of duck tip overflows will complicate the problem for
theoretical and practical purposes, it is crucial to study the magnification and
hydraulic change of flow on these overflows. In this study, the effect of these
changes on the hydraulic and hydrodynamic properties of the flow was
investigated by numerical simulation using FLOW3D software by changing
the overflow shape from linear to duck tip with magnifications 2 and 3.
Dimensional analysis extracted dimensionless ratios and the relationship
between variables in the experiments was determined. The results of
comparing the numerical model with the laboratory model showed that the
maximum error obtained from numerical simulation for the overflow
coefficient of overflows is 12%. The permeability coefficient in the linear
overflow with magnification 1 first had an increasing trend and then a
decreasing trend. From a relative head greater than 0.6, the permeability
coefficient was proved to be 0.7 for experimental data and 0.75 for simulation
data. In the overflow, with a magnification of 2 to a relative head of 0.4, there
was an increasing trend and from a relative head greater than 0.4, there was a
decreasing trend. In the overflow with magnification 3, the permeability
coefficient always decreases with increasing the relative head.
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Introduction
Gates are one of the most important flow control
structures that are used to regulate and distribute
flow in irrigation canals. One of the most widely
used types of Gates is the sluice gate. One of the
solutions to increase the discharge of the sluice
gate is to use a sill under the gate. So that by
studying the sills more, methods can be adopted
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to increase the discharge coefficient of sluice
gates. In recent years, the effect of sills with
different geometric shapes has been studied by
researchers to select the appropriate sill to
increase the discharge coefficient of sluice gates.
Investigation of the dimensions of the sill is one
of the issues affecting the flow discharge
coefficient. In this study, the sill dimensions
محیطزیست و مهندسی آب
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including height and sill width were investigated
and simulated.
Materials and Methods
In the present study, the simulations were
performed using FLOW-3D software edition 11
version 2. The results of numerical data are
validated with the experimental results of
Alhamid (1999), and the conditions without sill
were used. The experiments were performed on
a 9.45 m long and 30.5cm wide flume. A
symmetry (S) boundary condition was used for
the upper boundary, specific discharge (Q) was
used for the input flow, and outlet (O) conditions
for flow for the downstream boundary. Wall (W)
boundary conditions were used for the bed and
sidewalls. To compare numerical and
experimental values, the statistical indices of
absolute error percentage (AE) and relative error
percentage (RE) were used. To reduce the error
in selecting the appropriate mesh, the cell size
was gradually reduced. The results showed that
the error rate of 0.06 cm was acceptable. To
ensure the results, a cell size of 0.05 cm was also
evaluated. In this case, the error value was
calculated close to the previous case. To find the
best turbulence model, calculations were
performed using three turbulences models RNG,
ω-k, and k-ε, then the results of turbulence
models were compared with experimental
results. RNG model, due to low the values of
relative error percentage and absolute error
percentage were selected to continue the
simulations, To calibrate the numerical model,
flow discharge coefficient at five different
discharges were used. Finally, results were
compared with experimental data. A total of 85
models were designed in 3 models for

H (mm)

L/W=1, Dr=0

simulations. Thus, in the first case, by keeping
the constant value for the sill height, the effect of
gate opening of 2 to 5 cm on the discharge
coefficient was studied. In the next case, with the
constant value for gate opening, the sill was
installed at four heights of 1, 2, 3, and 4 cm
below the gate, and in the third case, the
discharge coefficient with the sill was examined
in the widths of 15.5, 20.5, 25.5 and 30.5 cm
evaluated. The discharge range varied from 0.028
to 0.012 m3/s. Each experiment involves
measuring the water depth upstream of the gate
and calculating the discharge coefficient of the
sluice gate through Eq. (1).
𝐶𝑑 =

𝑄

(1)

𝐺𝐵 √2𝑔𝐻

Results
The results of the numerical solution of the
present study were compared with the
experimental results of Alhamid (1999). The
value of the root of the mean square error
(RMSE) and correlation coefficient (R2) were
estimated to be 0.03 and 0.98, respectively. The
results of gate opening changes showed that the
reduction of opening in two states without a sill
and with a sill affects the discharge coefficient.
In other words, the discharge coefficient
increases with decreasing opening. Finally, the
maximum discharge coefficient is for the
minimum opening, and with an increasing
opening from 2 cm to 5 cm, the discharge
coefficient decreases. The results showed that at
the highest opening (G = 5 cm), the discharge
coefficient with a sill of 1.35% and the lowest
opening (G = 2 cm), 9% compared to the without
sill state.

L/W=1, Dr=0.5

L/W=2, Dr=0

L/W=2, Dr=0.5
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Fig. 1 Changes in water level Vs. changes in discharge
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The effect of sill height on the discharge
coefficient Showed that the presence of sill at all
heights increases the discharge coefficient of the
gate. Because the sill with the lowest height has
also increased the discharge coefficient
compared to the without sill state. Sill placement
at different widths showed that reducing the sill
width reduces the flow velocity adjacent to the
flume walls. So that the minimum velocity is
related to the sill with the lowest width and with
increasing the sill width, the values of
longitudinal velocity adjacent to the sill increase.
Investigation of the discharge coefficient at the
sill with the smallest width showed that this sill
has the minimum value of the discharge
coefficient between the sills. Because with
increasing width, the cross-section of the flow
under the gate decreases and as a result increases
the coefficient of flow. The changes in water
level were almost proportional to the changes in
discharge rate (Fig.1).
Conclusion
The most important results of the present study
can be expressed as follows:
1. Decrease in the rate of the gate opening, in the
without sill state, caused an increase in the
discharge coefficient of the sluice gate. By
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placing the sill under the gate, the discharge
coefficient also increased with decreasing gate
opening.
2. The results of sill height changes showed that
the presence of the sill even with the minimum
height affects the performance of the sluice gate,
which means that it increases the discharge
coefficient. The minimum and a maximum
increase of discharge coefficient at the sill with
the height of 1 and 4 cm were calculated at 1 and
18% compared with the without sill state,
respectively.
3. Examination of sill discharge coefficient with
changes in sill width showed that the discharge
coefficient at the suppressed sill has increased by
20% compared to the without sill state. Because
the sill with a larger width reduces the crosssectional area of the flow and thus increases the
discharge coefficient.
Data Availability

The data can be sent on request by the
corresponding author via email.
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مقاله پژوهشی

شبیهسازي عددي تاثیر بزرگنمایی سرریز بر روي مشخصات هیدرولیكی و
هیدرودینامیكی آبگیري از بندهاي انحراف
3

داود داودمقامی ،*1امیر مرادينژاد 2و شهال پایمزد

 1استادیار ،كارشناس آزمایشگاه ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه اراك ،اراك ،ایران
2استادیار ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان مركزي ،اراك ،ایران
3استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه اراك ،اراك ،ایران

چكیده

اطالعات مقاله

ازآنجاكه هندسه سرریزهاي نوك اردكی پیچیدگی مسئله را براي مباحث تئوري و عملی به-
دنبال خواهد داشت ،لذا بررسی تغییر بزرگنمایی و هیدرولیک جریان بر روي این سرریزها
حائز اهمیت است .در این پژوهش با تغییر در شکل سرریز از خطی به نوك اردكی با بزرگ-
نمایی  2و  ،3تأثیر این تغییرات بر روي خصوصیات هیدرولیکی و هیدرودینامیکی جریان به-
وسیله شبیهسازي عددي با استفاده از نرمافزار  FLOW3Dموردبررسی قرار گرفت .با انجام
آنالیز ابعادي ،نسبتهاي بدون بعد استخراج و رابطه بین متغیرها در آزمایشها مشخص شد.
نتایج مقایسه مدل عددي با مدل آزمایشگاهی نشان داد حداكثر خطاي حاصله از شبیهسازي
عددي براي ضریب آبگذري سرریزها  %12میباشد .ضریب آبگذري در سرریز خطی با بزرگ-
نمایی  1ابتدا روند افزایشی سپس روند كاهشی داشت .از هد نسبی بزرگتر از  0/6ضریب
آبگذري ثابت شده كه براي دادههاي آزمایشگاهی برابر  0/7و براي دادههاي شبیهسازي برابر
 0/75بود .در سرریز با بزرگنمایی  2تا هد نسبی  0/4روند افزایشی و از هد نسبی بزرگتر از
 0/4روند كاهشی داشت .در سرریز با بزرگنمایی  3با افزایش هد نسبی ضریب آبگذري
همواره كاهش مییابد.

تاریخ دریافت]1400/01/21[ :
تاریخ بازنگري]1400/07/04[ :
تاریخ پذیرش]1400/07/06[ :
واژههاي کلیدي:

سرریز نوك اردكی
ضریب آبگذري
كنترل جریان
هیدرولیک
هد نسبی
*نویسنده مسئول:
d-davoudmaghami@araku.ac.ir

 -1مقدمه
سرریزها ازجمله سازههاي هیدرولیکی مهم براي كنترل
جریان ،تنظیم سطح آب باالدست و اندازهگیري دبی در
كانالها ،شبکههاي آبیاري و رودخانهها میباشند .یکی از
سرریزهاي پركاربرد در شبکههاي انتقال آب ،سرریز نوك-
اردكی میباشد .این نوع از سرریزها طراحی سادهاي دارند و
طول مؤثر بیشتري نسبت به سرریزهاي لبهتیز معمولی
محیطزیست و مهندسی آب
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دارند .بهاینترتیب میتوانند دبی بیشتري در مقایسه با
سرریزهاي معمولی براي كانال با عرض و ارتفاع آب مشابه را
از خود عبور دهند .در یک عرض مشخص سرریزهاي نوك
اردكی و مایل ،طول مؤثر بیشتري در مقایسه با سرریزهاي
معمول دارند .كه این مسئله میتواند بر ضریب دبی و راندمان
این نوع سرریزها تأثیرگذار باشد.
Environment and Water Engineering
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ضریب دبی جریان تابعی از مشخصات هندسی و هیدرولیکی
سرریز میباشد .از كنار هم قرارگیري دو یا چند سرریز نوك-
اردكی یک سرریز چندوجهی ایجاد میشود .نخستین بررسی
روي سرریزهاي كنگرهاي بهوسیله ) Taylor (1968انجام
شد Houston (1983) .مدلهاي مطالعاتی براي سرریزهاي
كنگرهاي مورداستفاده در سد هیرم در یوتا پیشنهاد كرد .این
مطالعات شامل ارزیابی تعداد زیادي سرریز كنگرهاي ازنظر
هندسه ،شکل و شرایط نزدیکی استGhodsian (2007) .
مطالعات آزمایشگاهی بر روي سرریز كنگرهاي مثلثی با شکل
تاجهاي متفاوت انجام داد .در مطالعات قدسیان ضریب دبی
تابعی از نسبت هِد روي سرریز به ارتفاع سرریز ،نسبت طول
سرریز به پهناي سرریز و شکل تاج بهدستآمد.
) Esmaeili Varaki et al. (2011مطالعاتی را در خصوص
آبگیري با حضور بند انحرافی با سرریز خطی انجام دادند و
نشان دادند بازشدن دریچه تخلیه رسوب ،باعث پیشروي
پیشانی جبهه رسوب در كانال اصلی میشود و تقریباً نیمه
باالدستی عرض دهانه آبگیر را در بر میگیرد و با افزایش
آبگیري ،میزان رسوب ورودي به آبگیر افزایش مییابد.
همچنین باز شدن دریچه مجراي رسوب باعث از بین رفتن
ناحیه برگشتی در نیمرخهاي سرعت میشود .در شرایطی كه
مجراي تخلیه رسوب باز باشد ،محدوده شکلگیري گردابهها
به ناحیه پرسرعت جریان ورودي به دهانه آبگیر نزدیک می-
شود و نتیجتاً زمان رخداد آن ،در مقایسه با حالت بسته بودن
دریچه ،افزایش قابلتوجهی پیدا میكند .نتایج ایشان نشان
داد كه با افزایش دبی نسبی دریچه مجراي تخلیه رسوب به
میزان  ،%18میزان رسوب ورودي به دهانه آبگیر بهطور
متوسط  %65/4نسبت به شرایط یکسان آبگیر و بسته بودن
دریچه مجراي تخلیه رسوب افزایش مییابد.
) Kumar et al. (2012در مطالعههاي سههرریز لبههتیههز در
پهههقن قوسهههی را موردبررسهههی قهههرار دادنهههد و رابطههههاي
براسههاس بلنههداي جریههان و زاویههه گههردشههدگی اسههتخراج
كردنههد Crookstone and Tullis (2012) .یههک روش
بهراي طراحهی هیهدرولیکی و آنهالیز سهرریزهاي كنگهرهاي
بههر پایهههي نتههایج آزمایشههگاهی بهصههورت مههدلسههازي
فیزیکی ارائهه كردنهد نتهایج آزمهایشههاي آنهها نشهان داد
كه افزایش رانهدمان دبهی بههوسهیله یهک تهاج نهیمدایهرهاي
بههههههراي Ht/P≤0.4
شههههههکل قابلمقحظهههههههتر
اسهههت Mirnaseri and Emadi (2013) .عملکهههرد
محیطزیست و مهندسی آب
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هیههدرولیکی سههرریزهاي كنگههرهاي مسههتطیلی لبهههتیز را
مطالعه نمودند و عقوه بر معرفهی یهک رابطهه بهراي ضهریب
دبهی عملکههرد هیههدرولیکی را بههراي طیه وسههیعی از
پارامترههههاي هیهههدرولیکی تحلیهههل كردنهههدAjdari .
) Moghadam and Jafari Nadoshan (2013بههها
اسهههتفاده از هیهههدرودینامیک محاسهههباتی بهههه طراحهههی
سههرریزهاي كنگههرهاي پرداختنههد و نتیجههه گرفتنههد كههه بهها
افههزایش زاویههه دیههواره سههرریز در امتههداد جریههان ضههریب
آبگههذري افههزایش مههییابههد كههه ایههن رونههد افزایشههی ،بهها
افزایش زاویه ،كهاهش مهییابهد .همچنهین بها افهزایش طهول
دماغههه بهههعلههت كههاهش تههداخل الیههههههاي جریههان ،ضههریب
آبگههذري افههزایش پیههدا كههرده اسههتGupta et al. .
) (2015در مطالعههههاي اظههههار داشهههتند كهههه تنهههها
پارامترههاي مهؤثر در روابهط ضهریب دبهی سهرریز لبههتیهز
مسهتطیلی در پهقن نسهبتههاي  H/Pو  L/Bمهیباشهد و
راندمان سهرریز مسهتطیلی در پهقن هنگهامی افهزایش مهی-
یابهد كهه ارتفهاع سهرریز كهاهش یابهد،Zahiri (2015) .
رابطهه ) Kumar et al. (2012را بها كمهک روش برنامهه-
ریزي ژنتیک موردبازنگري و اصقح قرار داد.
) Montaseri and Asiaei (2016تأثیر موقعیت و زاویه
آبگیري بر الگوي جریان در كانال قوسی با استفاده از نرمافزار
 SSIIMرا موردبررسی قرار دادند و نشان دادند كه در همه
موقعیتها ،زاویه آبگیري  90°داراي بیشترین ابعاد نواحی
جداشدگی ،بیشترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز
بستر و كمترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز نزدیک
سطح را دارد و در عوض زاویه آبگیري  30°داراي كمترین
ابعاد نواحی جداشدگی جریان و كوچکترین عرض صفحه
تقسیم جریان در تراز بستر و بیشترین عرض صفحه تقسیم
جریان در تراز سطح را دارد.
) Rezaie et al. (2016نشهان دادنهد كهه بهراي سهرریزهاي
كنگرهاي مستطیلی بهترین محهدوده  H/Pبهین  0/2تها 0/4
میباشد چراكه حداكثر ضریب آبگذري در این محهدوده قهرار
دارد Carollo et al. (2017) .یک رابطه ههد-دبهی بیبعهد
براي سرریزهاي كنگرهاي مثلثی با تغییهر در جههت جریهان
رئوس مثلثها كار كردند در این رابطه نسبتهاي H/Wبراي
شکل تاج لبهتیز و لبه پهن مقایسه شده و نمودارهایی بهراي
ایهن متغیرهها ارائهه شهده اسهت Zamiri et al. (2018) .بها
استفاده از مطالعه عددي عوامل مؤثر بر عملکرد هیهدرولیکی
Environment and Water Engineering
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جریان عبوري از سرریز كنگرهاي را موردبررسی قهرار دادنهد،
در مطالعهه آنهها بیهان شهد كهه افهزایش ضهخامت دیهواره
سرریزكنگرهاي ،سبب افزایش عمق و سرعت جریان عبوري از
سرریز شده و بهتبع آن از مقدار ضریب دبی كاسته شده است.
) Majedi Asl and Fuladipanah (2019كاربرد سیستم-
هاي تکاملی در تعیین ضریب دبی سرریزهاي كنگرهاي مثلثی
را موردبررسی قهرار دادنهد و نتهایج آنهها نشهان داد كهه در
ماشهین بهردار پشهتیبان ،تركیهب ورودي كهه فقهط شهامل
پارامترهاي هندسی ) (θ, H/W, L/Bاسهت ،داراي بهتهرین
نتایج در مرحله آزمون دادهها است.
) Tajari (2019در مطالعهههاي بههه شههبیهسههازي الگههوي
رسههوبگذاري در باالدسههت سههرریز نههوكاردكههی بهها بههه-
كههارگیري صههفحات مسههتغر پرداخههت .نتههایج نشههان داد
كههه بهههكههارگیري صههفحات مسههتغر بههراي تخلیههه رسههوبات
بهخصوص در نسبتههاي ههد آب بهه ارتفهاع سهرریز بهیش-
تر از  %33بسیار مهؤثر اسهت .نتهایج پهردازش تصهویر نشهان
داد كههه حههداكثر خطههاي نسههبی در شههبیهسههازي الگههوي
رسههوبگذاري  %14/4اسههتMansouri et al. (2019) .

نتیجهه گرفتنهد كهه بها افهزایش  H/Pاز  0/4تها  0/8مقهدار
متوسهط رانهدمان افهزایش اكسهیژن محلهول در سهرریزهاي
كنگهرهاي بههطور متوسهط  %13افهزایش مییابهدet al. .

) Roushangar (2017نشهههان دادنهههد كهههه سهههرریزهاي
كنگههرهاي قوسههی صاصقحشههدهك كههارایی بههیشتههري نسههبت
به سهرریزهاي كنگهرهاي خطهی صاصقحنشهدهك دارنهد امها بها
افزایش  H/Pمقهدار ضهریب دبهی در ایهن سهرریزها بهه ههم
نزدیک میشهوند .در پهژوهش حاضهر بررسهی تهأثیر بهزرگ-
نمایی سهرریز صنسهبت طهول سهرریز بهه عهرض رودخانههاي
كهههه سهههرریز در آن قهههرار داردك مشخصهههاً سهههرریزهاي
كنگهههههرهاي بهههههر روي مشخصهههههات هیهههههدرولیکی و
هیههدرودینامیکی جریههان در بنههدهاي انحههرا بهههوسههیله
نرمافزار  Flow3Dانجام شهد .نتهایج مهدل عهددي بها مهدل
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 -2مواد و روشها
 -1-2کانال آزمایشگاهی و دادههاي مورداستفاده
جهت انجام شبیهسازي از نتایج آزمایشگاهی Davoud

) Maghami (2017استفاده شد .سازههاي مورداستفاده در
این پژوهش شامل كانال اصلی ،بند انحرافی با سرریز خطی با
بزرگنمایی  1و سرریزهاي با بزرگنمایی  2و  3به همراه
كانال آبگیر و همچنین مجراي تخلیه رسوب است كه در
آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه بوعلیسینا همدان انجام شد.
كانال اصلی داراي ابعاد  10mطول 0/83 m ،عرض و 0/5 m
ارتفاع مورداستفاده قرار گرفت .شکل ص1ك نیز جانمایی اجزا
آزمایش را بهصورت شماتیک نشان میدهد.
شکل ص2ك پقن بند انحرافی با سرریز كنگرهاي ،مجراي تخلیه
رسوب ،دیواره جداكننده و كانال آبگیر را نشان میدهد .در
طراحی كانال آبگیر حداقل طول براي كانال آبگیر جهت
صر نظر كردن اثرات پاییندست  6-10برابر عرض كانال
انشعاب توصیهشده است .بنابراین طول و عرض كانال آبگیر
بهترتیب  2/5و  0/35 mانتخاب شد .براي طراحی عرض
مجراي تخلیه رسوب معیار دو سوم عرض دهانه آبگیر در نظر
گرفته شد ) .(Razvan 1989بنابراین عرض دهانه آبگیر
مقدار  0/22 mطراحی گردید .طول دیواره جداكننده با توجه
به معیار ارائه شده توسط ) Razvan (1989دوسوم عرض
دهانه آبگیر  0/22 mدر نظر گرفته شد .ارتفاع آستانه با توجه
به معیار ارائه شده برابر  0/07mدر نظر گرفته شد .با توجه به
عرض مجراي تخلیه ،طول سرریز بند انحرافی در حالت خطی
 0/6 mتعیین شد .ارتفاع بند انحرافی نیز  0/20 mدر نظر
گرفته شد .سامانه اندازهگیري جریان شامل اندازهگیري دبی
جریان اصلی و دبی كانال آبگیر بود .دبی اصلی جریان توسط
دبیسنج التراسونیک كه به لوله رانش پمپ متصل بوده
اندازهگیري گردید .براي مشخص نمودن دبی كانال آبگیري
نیز از كالیبراسیون دبی -اشل مخزن انتهاي كانال آبگیر با
كمک پیزومتر نصبشده استفاده شد .جهت اندازهگیري عمق
جریان نیز از دستگاه ژر سنج با دقت  0/1 mmاستفاده شد.
عمق جریان در فاصله  1 mباالدست محور سرریز جهت به
دست آوردن ضخامت تیغه جریان روي سرریز اندازهگیري
شد .نسبتهاي دبی آبگیري نیز صفر 40 ،20 ،و  %50بود.

آزمایشههگاهی مقایسههه و تههأثیر بههزرگنمههایی روي ضههریب
دبی بررسی شد.
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شکل  -1جانمایی كانال آبگیر و بند انحرافی :ال  -كانال آبگیر صمقطع طولی و پقنك ،ب -بند انحرافی و جزییات رقوم مربوطه
)Fig. 1 Location of intake canal and diversion dam: a) intake canal (longitudinal section and plan), and b
diversion dam and details of the relevant figure

شکل  -2پقن بند انحرافی با سرریز كنگرهاي ،مجراي تخلیه رسوب ،دیواره جداكننده و كانال آبگیر
Fig. 2 Diversion plan with congressional overflow, sediment discharge channel, separating wall, and intake
channel

 -2-2آنالیز ابعادي
با استفاده از روش آنالیز ابعادي از روش باكینگهام با توجه به
پارامترهاي مؤثر در پدیده ،یک سري گروه بدون بعد تشکیل
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

و با اجراي یک سري محاسبه ،روابط بدون بعد ایجاد شد.
پارامترهاي زیادي در جریان عبوري از سرریز و ورودي به
آبگیر مؤثر میباشند .پارامترهاي مؤثر بر جریان عبوري از
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سرریز در بندهاي انحرافی را میتوان بهصورت رابطه ص1ك ارائه

نمود.

)Qspill = f (Q.Qin.Qsl.W.w.L.A.R.T.y.H.P.D.Hd.a.bsl.bin.Ld.hs.hin.Xsluice θ.μ.ρ.g.σ

ص 1ك

كه Qspill ،دبی جریان عبوري از سرریز Q ،دبی رودخانهQin ،

 -3-2شبیهسازي عددي

دبی آبگیر Qsl ،دبی مجراي تخلیه رسوب W ،عرض
رودخانه w ،مقطع طولی عمود برجهت جریان عبوري از روي
سرریز L ،طول دیواره جداكننده A ،طول دماغه R ،شکل
سرریز T ،ضخامت سرریز y ،عمق جریان H ،و  Hdبهترتیب
ارتفاع هیدرواستاتیک باالدست و پاییندست سرریز
صاندازهگیري  Hدر فاصله  1 mباالدست تاج سرریزك P ،و D
بهترتیب ارتفاع سرریز در باالدست و پاییندست a ،شرایط
هوادهی bsl ،عرض مجراي تخلیه رسوب bin ،عرض دهانه
آبگیر Ld ،طول دیواره جداكننده hs ،ارتفاع آستانه كانال
آبگیر hin ،ارتفاع بازشدگی دریچه آبگیر Xsluice ،موقعیت
مجراي تخلیه رسوب از انتهاي دهانه آبگیر و  θزاویه آبگیري،
 μویسکوزیته یا گرانروي ρ ،چگالی آب g ،شتاب ثقل و σ
كشش سطحی میباشد.

 FLOW3Dیک نرمافزار قدرتمند درزمینه هیدرودینامیک
محاسباتی است .یکی از قابلیتهاي عمده این برنامه براي
آنالیز هیدرولیکی ،توانایی مدل كردن جریانهاي با سطح
آزاد با روش حجم مایع 1است .این روش توسط Hirt and
) Nichols (1981گزارش شده است .در نرمافزار
 ،FLOW3Dناحیه محاسباتی بهوسیله دستگاه مختصات
كارتزین و یا قطبی به شبکهاي از المانهاي حجمی تقسیم
شده است .در مدلسازي جریان با سطح آزاد از روي سرریز،
سرریز بهعنوان مانعی با استفاده از روش نمایش كسري از
مساحت یا حجم مانع 2و سطح آزاد آن با استفاده از روش
اصقحشده  VOFمحاسبه میشود .مدل دو معادلهاي k − ε
حالت اصقحشده 3از روابطی نظیر روابط موجود در مدل k −
 εاستفاده میكند .با این تفاوت كه ضرایب ثابت موجود در
مدل  k − εكه به روش تجربی استخراج میشدند ،در مدل
 RNGبهصورت صریح محاسبه میشوند (Ghasemzadeh
) .2013از تأثیر كشش سطحی نیز در معادالت حاكم
مورداستفاده صر نظر شده است .جهت مدلسازي از یک
سیستم با مشخصاتی شامل پردازشگر مركزي  COREI7با
قدرت  ،3.1 GHحافظه  8 GBو پردازنده گرافیکی 2GB
استفاده شد .حساسیتسنجی شبکه محاسباتی صاستققل حل
از شبکه مشك نیز انجام شد .در نواحی با شیب باال باید از
المانهاي كوچکتري استفاده كردد (Flow Science
) .Incorporated 2015بنابراین در محل سرریز و دریچه
آبگیر از المانهاي كوچکتري استفاده شد .براي انجام شبیه-
سازي پنج مش بلوك در نظر گرفته شد .مبناي مختصات
طولی ،عرضی و ارتفاعی نیز به ترتیب محورهاي سرریز،
دیواره جداكننده و بستر رودخانه در پاییندست انتخاب شد.
دامنه محورهاي طولی ،عرضی و ارتفاعی بهصورت ≤ −2
 −2.73 ≤ Y ≤ 0.6 ،X ≤ 1و  0 ≤ Z ≤ 0.5انتخاب
شد .به دو دلیل این محدوده انتخاب شد ،اول اینکه خارج از
این محدوده بر روي هیدرولیک جریان از روي سرریز و
همچنین هیدرولیک جریان در آبگیر تأثیر نداشت و دلیل
دوم هم این بود تا تمام سازهها اعم از كانال اصلی ،كانال

بهها توجههه بههه ثابههت بههودن بسههیاري از پارامترهههاي فههو ،
یکسان بودن شهرایط ههوادهی ،عهدم تهأثیر كشهش سهطحی
بههه لحهها در نظههر گههرفتن حههداقل هههد روي سههرریز ،بسههته
بههودن مجههراي تخلیههه رسههوب در تمههام آزمههایشههها و
همچنههین عههدم جریههان ورقهههاي رابطههه نهههایی بهصههورت
رابطه ص2ك استخراج شد.
Qspill

L H

) = f(w . P . Dr

ص 2ك

در رابطه ص2ك میتوان بهجاي تابع

Qspill

√gLH1.5

از  Cdاستفاده

√gLH1.5

كرده و رابطه نهایی را بهصورت رابطه ص3ك مطرح نمود.
L H

) Cd = f(w . P . Dr

ص 3ك
ك هه،

Qin
Q

=  Drمعههر دبههی آبگیههري اسههت .بهها توجههه بههه

رابطههه ص3ك ابتههدا بهها اسههتفاده از نرمافههزار  Flow3Dشههبیه-
سههازي عههددي صههورت پههذیرفت و مقههادیر ضههریب آبگههذري
اسههتخراج شههدند سههپس ایههن مقههادیر بهها مقههادیر ضههریب
آبگههذري حاصههل از نتههایج آزمایشههگاهی مقایسههه و مههورد
تأیید قرار گرفتند .درنهایت بهرایهناسهاس و بها كمهک نهرم-
افههزار مههذكور تحلیههلهههاي هیههدرولیکی و هیههدرودینامیکی
انجام شد.
محیطزیست و مهندسی آب
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آبگیر ،سرریز و دریچه آبگیر را شامل شود .البته در تمام
محدوده انتخابی مش بندي صورت نگرفت و تنها مناطقی از
پقن انتخاب شد كه در آن جریان برقرار بود بدینصورت كه
مش بلوك اول از فاصله  2 mاز باالدست سرریز تا محور
باالدست آبگیر ،مش بلوك دوم از محور باالدست آبگیر تا
محور پاییندست آبگیر ،مش بلوك سوم از محور پاییندست
آبگیر تا محور تاج سرریز و مش بلوك پنجم نیز از محورتاج
سرریز تا فاصله یک متري آن در پاییندست میباشد .مش
بلوك چهارم نیز شامل كانال آبگیر به همراه دریچه آبگیر
میباشد .شرایط مرزي شامل شرایط مقطع ورودي ،مقطع
خروجی ،دیوارهها ،سطح آزاد جریان و مرز مش بلوكها
است .در ورودي جریان صباالدستك از شرایط مرزي عمق
جریان ،1در مقاطع خروجی صدو جریان خروجی شامل
جریانهاي خروجی از روي سرریز و از زیر دریچه آبگیرك از
شرایط مرزي جریان خروجی ،2در دیوارهها و ك از شرایط
مرزي دیواره 3و در سطح آب از شرایط مرزي تقارن 4استفاده
شده است .در محل اتصال مش بلوكها نیز از شرایط مرزي
تقارن استفاده شده است .معادالت كلی حاكم بر مسئله،
معادالت متوسطگیري شده رینولدز ناویراستوكس 5و
پیوستگی براي جریانهاي تراكم ناپذیر میباشند .جهت مدل
كردن آشفتگی نیز از  RNGاستفاده شد.

این مقدار ثابت براي دادههاي آزمایشگاهی برابر  0/66و براي
دادههاي شبیهسازي عددي انجام شده  0/75بود .حداكثر
اختق بین مقادیر آزمایشگاهی و شبیهسازي عددي نیز
 %12میباشد.
Dr=0.4, CFD

Dr=0.2, CFD

Dr=0, CFD

Dr=0.4, EXP

Dr=0.2, EXP

Dr=0, EXP

0.87
0.84

(الف)

0.81
0.78
Cd 0.75
0.72
0.69
0.66
0.63
0.6

1.2

1

0.8

0.4

0.6

0.2

0

H/P
Dr=0.4, CFD

Dr=0.2, CFD

Dr=0, CFD

Dr=0.4, EXP

Dr=0.2, EXP

Dr=0, EXP

0.8

(ب)

0.75
0.7
Cd 0.65
0.6

 -3یافتهها و بحث

0.55

 -1-3مقایسه ضرایب دبی

0.5

جهت مقایسه نتایج دادههاي آزمایشگاهی و شبیهسازي
عددي ،ضرایب دبی حاصل به ترتیب براي سرریزهاي با
بزرگنماییهاي  2 ،1و  3تحت تأثیر دبیهاي آبگیري
مختل  ،بهصورت یکجا در شکلهاي ص4ك و ص5ك آورده شده
است .در این شبیهسازي ،مدتزمان شبیهسازي تا ماندگار
شدن جریان ادامه داشت .با توجه به شکل ص-4ال ك مقحظه
میشود كه روند حاصل از هر دو روش دادههاي آزمایشگاهی
و شبیهسازي عددي یکسان بوده ،به طوریکه مقادیر ضریب
آبگذري تا مقدار  H/P =0/4افزایش صبهدلیل تأثیر كشش
سطحی بیشتر در هدهاي كمك و سپس تا H/P = 0/6
كاهش یافته و در ادامه مقدار ثابت را به خود میگیرد .كه

1

Specified pressure
Out flow
3
Wall
4
Symmetry
5
RANS
2
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شکل  -4ضریب آبگذري جریان عبوري از روي سرریز لبه تیز
خطی در مقادیر مختل هد نسبی جریان تحت تأثیر دبی نسبی
آبگیري با بزرگنمایی :ال  1 -و ب2 -
Fig. 4 The discharge coefficient of the sharp
crested weir in different values of the head to height
ratio of the flow under the effect of the intake
discharge ratio with magnification of a) 1 and b) 2

در شکل ص -4بك نیز همانند شکل ص-4ال ك روند حاصل از
هر دو روش دادههاي آزمایشگاهی و شبیهسازي عددي
یکسان میباشد .به طوریکه در روش استفاده از دادههاي
آزمایشگاهی مقادیر ضریب آبگذري از مقدار  H/P=0/45به
بعد و در روش شبیهسازي عددي مقادیر ضریب آبگذري از
مقدار  H/P= 0/45به بعد كاهش مییابند .حداكثر اختق
بین مقادیر آزمایشگاهی و شبیهسازي عددي نیز  %12می-
باشد .با مقایسه شکلهاي ص-4ال ك و ص -4بك چنین نتیجه-
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گیري میشود كه به هنگام استفاده از سرریز خطی مقدار
ضریب آبگذري در مقادیر هد نسبی جریان بزرگتر از 0/6
ثابت شده اما در هنگام استفاده از سرریز نوكاردكی با
بزرگنمایی  2مقدار ضریب آبگذري در مقادیر مختل هد
نسبی جریان تغییر نموده و در مقادیر هد نسبی جریان
بیشتر از  ،0/4روند نزولی دارد .همچنین از مقایسه دو شکل
ص-4ال ك و ص-4بك میتوان چنین استنباط كرد كه با افزایش
بزرگنمایی سرریز مورداستفاده در بندهاي انحرافی مقدار
ضریب آبگذري كاهش مییابد .با توجه به مطالعات انجام
شده ،این امر در سرریزها بهصورت منفرد نیز صاد است .در
این حالت نیز میزان آبگیري تأثیر محسوسی روي ضریب دبی
جریان ندارد.
Dr=0.2, CFD
Dr=0.2, EXP

1.2

1

0.8
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Dr=0, EXP
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شکل  -5ضریب آبگذري جریان عبوري از روي سرریز با بزرگ-
نمایی  3در مقادیر مختل هد نسبی جریان
Fig.5 The discharge coefficient of the weir with
magnification 3 in different values of the head to
height ratio of the flow under the effect of the intake
discharge ratio
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- 2-3تغییرات رقوم سطح جریان تحت تأثیر تغییرات
دبی
در عمل عقوه بر اینکه دبیهاي آبگیري تغییر میكنند،
تغییر دبی رودخانه در طول دوره آبی و یا فصل زراعی نیز
امري بدیهی است .بدینجهت یکی از مواردي كه در آبگیري
از بندهاي انحرافی بایستی موردتوجه قرار گیرد ،نوسانات
رقوم سطح آب تحت تأثیر آبگیري و دبی رودخانه میباشد.
در بندهاي انحرافی ،نوسانات كمتر سطح آب طی دوره
آبگیري یک مزیت به شمار میآید .از طرفی در عمل بهره-
برداران عققهمند هستند تا بدون نیاز به اپراتور جهت تنظیم
دریچه آبگیر ،بتوانند آب موردنیاز خود را از رودخانه برداشت
كنند .در این راستا پیشنهاد جایگزینی سرریز نوك اردكی
بهجاي سرریز خطی قابلارائه و بررسی میباشد .بدینجهت
تغییرات رقوم سطح آب در كانال اصلی در یک دبی خاص و
طی آبگیريهاي متفاوت و همچنین تغییرات رقوم سطح
جریان در فلوم اصلی تحت تأثیر تغییرات دبی و دبی نسبی
آبگیري ثابت در دو حالت سرریز با بزرگنمایی  1و 2
موردبررسی قرار گرفت.
L/W=1, Dr=0.5
L/W=2, Dr=0.5

L/W=1, Dr=0
L/W=2, Dr=0

200
150

)H (mm

شکل ص5ك ضریب آبگذري جریان عبوري از روي سرریز با
بزرگنمایی  3در مقادیر مختل هد نسبی جریان تحت تأثیر
بازشدگی دریچه آبگیر بند انحرافی را نشان میدهد .حداكثر
اختق بین مقادیر آزمایشگاهی و شبیهسازي عددي در
شکل ص5ك %9 ،میباشد .شکل ص5ك نیز موارد مذكور در اشکال
ص4ك را تأیید میكند .از مقایسه شکلهاي ص4ك و ص5ك میتوان
نتیجه گرفت كه با افزایش بزرگنمایی سرریز نهتنها مقدار
ضریب آبگذري كاهش مییابد بلکه با افزایش هد نسبی
جریان اختق ضریب آبگذري حاصل از سرریزهاي با بزرگ-
نماییهاي مختل افزایش مییابد .این امر به دلیل تداخل
بیشتر جریان و انحناي خطوط جریان در باالدست میباشد.
از دیگر نتایج میتوان به عدم تأثیر محسوس آبگیري نسبی
روي ضریب دبی جریان در مقادیر مختل هد نسبی جریان
اشاره كرد .با توجه به میزان خطاي نسبی پایین حاصل از

شبیهسازي و محدود بودن دامنه آزمایشها جهت بسط نتایج
و تعیین پارامترهاي هیدرولیکی و هیدرودینامیکی مربوطه ،از
مقادیر حاصل از شبیهسازي عددي استفاده گردید.

100
50
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
)Q (l/s

0

شکل  - 6تغییرات رقوم سطح آب بر اساس تغییرات دبی
Fig. 7 changes in water level based on discharge
changes

با توجه به شکل ص6ك مقحظه میشود كه افزایش بزرگنمایی
سرریز از  1به  2در دبیهاي مختل باعث كاهش سطح آب
میشود .كه با افزایش دبی این كاهش بزرگتر خواهد بود.
همچنین هنگامیكه دبی نسبی آبگیري از صفر به %50
افزایش یابد ،رقوم سطح آب كاهش خواهد یافت كه با
افزایش بزرگنمایی این كاهش چشمگیرتر خواهد بود.
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گفت با افزایش بزرگنمایی استهقك انرژي در پاییندست
سرریز بیشتر بوده و قدرت پرش هیدرولیکی ضعی تر است
كه این امر نیز در زمره مزیتهاي سرریزهاي نوكاردكی و
كنگرهاي قرار خواهد گرفت .بنابراین ابعاد حوضچه آرامش
دچار تغییر خواهند شد كه بایستی لحا گردد .همچنین به
علت تداخل بیشتر ازنظر اكسیژن دهی آب بهتر عمل نموده
و ازنظر محیطزیستی این مطلب حائز اهمیت میباشد.
شکل ص -8ال ك و ص -8بك سرعت متوسط عمقی را براي
آبگیري صفر و دبی  80l/sبا بزرگنمایی  2و  3نشان می-
دهند .با توجه به شکل و مقایسه آنها با شکل ص7ك مقحظه
میشود كه با افزایش دبی رودخانه از  60به  80 l/sناحیه
مربوط به ماكزیمم سرعت متوسط عمقی در باالدست
مساحت بیشتري را به خود گرفته و گسترش بیشتري به
سمت باالدست پیدا میكند.

شکل  -7سرعت متوسط عمقی صmك براي آبگیري صفر ،دبی
ورودي  60 l/sو سرریز با بزرگنمایی :ال  ،1 -ب ،2 -و ج3 -
Fig. 7 Medium depth velocity (m) for zero intake,
inlet flow 60 l/s and overflow with magnification of:
a) 1, b) 2, and c) 3

 - 3-3سرعت متوسط عمقی جریان
از مقایسه سه شکل ص-7ال ك ،ص-7بك و ص -7جك مقحظه می-
شود كه در دبی رودخانه برابر و آبگیري صفر ،با افزایش
بزرگنمایی سرعت متوسط عمقی در باالدست سرریز افزایش
و در پاییندست سرریز كاهش مییابد ،لذا با توجه به رابطه
پیوستگی ،با افزایش بزرگنمایی ،عمق جریان در باالدست و
پاییندست سرریز به ترتیب كاهش و افزایش مییابد.
همچنین میتوان گفت در سرریز با بزرگنمایی  1بیشترین
سرعت متوسط عمقی در باالدست سرریز متمایل به جهتی
است كه دیواره جداكننده وجود دارد كه با افزایش بزرگ-
نمایی بهتدریج از دیواره سرریزي كه در سمت دیواره
جداكننده قرار دارد فاصله گرفته و به دیواره مقابل آن نزدیک
میگردد .با توجه به اینکه سرعت متوسط عمقی با افزایش
بزرگنمایی در پاییندست سرریز كاهش یافته در نتیجه عدد
فرود جریان صجریان فو بحرانیك كاهش مییابد .میتوان
محیطزیست و مهندسی آب
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شکل  -8سرعت متوسط عمقی صm/sك براي آبگیري صفر ،دبی
ورودي  80 l/sو سرریز با بزرگنمایی :ال  2 -و ب3 -
Fig. 8 Depth average velocity (m/s) for zero intake
discharge ratio, main channel flow rate of 80 l/s and
weir with magnification of: a) 2 and b) 3

شکل ص9ك سرعت متوسط عمقی را براي آبگیري  %40و دبی
 60 l/sنشان میدهند .اشکال ص-9ال ك و ص-9بك بهترتیب
براي بزرگنمایی سرریز برابر  2و  3میباشند .از مقایسه
اشکال ص7ك تا ص9ك كه بهترتیب براي آبگیريهاي  0و %40
میباشند ،مقحظه میشود كه با انجام آبگیري از یک دبی
خاص رودخانه ،دامنه سرعت متوسط عمقی در باالدست
سرریز محدودتر میشود .اما در كانال آبگیر سرعت متوسط
Environment and Water Engineering
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عمقی افزایشیافته كه این افزایش در ساحل خارجی صمحور
پاییندست دهانه آبگیرك شدت بیشتري دارد .همچنین از
مقایسه شکلهاي فو مقحظه میشود كه با انجام آبگیري
برابر از یک دبی خاص رودخانه و با افزایش بزرگنمایی ،ابعاد
ناحیه جدایی جریان شامل طول و عرض آن در كانال آبگیر
افزایش مییابد .این بدان معناست كه با افزایش بزرگنمایی
ناحیه مستعد رسوبگذاري افزایش مییابد.

376

تنها مطالعه مشابه در این خصوص صحضور همزمان سرریز و
كانال آبگیرك )Esmaeili Varaki et al. (2011میباشد كه
عمده مطالعه مذكور بر روي جریان رسوب میباشد .بررسی
ایشان روي منحنیهاي خطوط همسرعت عرضی در مقابل
دهانه آبگیر نشان میدهد كه تمركز سرعتهاي ورودي به
دهانه آبگیر در بخش یکسوم انتهایی عرض دهانه آبگیر صاز
باالدستك واقعشده است كه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
دارد صشکل 9ك .با توجه به اینکه سرریز در نظر گرفتهشده در
مطالعه )Esmaeili Varaki et al. (2011خطی بوده است،
لذا میتوان نتیجه گرفت كه فارغ از هر بزرگنمایی سرریز ،در
هنگام آبگیري تمركز سرعت عمقی ورودي به دهانه آبگیر در
قسمت انتهایی عرض دهانه آبگیر واقعشده است.

 -4نتیجهگیري
در این پژوهش با تغییر در شکل سرریز از خطی به نوك
اردكی با بزرگنمایی  2و  ،3تأثیر این تغییرات بر روي
خصوصیات هیدرولیکی و هیدرودینامیکی جریان بهوسیله
شبیهسازي عددي با استفاده از نرمافزار FLOW3D
موردبررسی قرار گرفت .نتایج مدل عددي با مدل
آزمایشگاهی مقایسه شد .نتایج نشان داد:
شکل  -9سرعت متوسط عمقی صمتربرثانیهك براي آبگیري ،%40
دبی ورودي  60 l/sو سرریز با بزرگنمایی :ال  2 -و ب3 -
Fig. 9 Depth average velocity (m/s) for 40% intake
discharge ratio, main channel flow rate of 60 l/s and
weir with magnification of: a) 2 and b) 3

همچنین با افزایش بزرگنمایی ،مقدار حداقل سرعت متوسط
عمقی جریان در ناحیه جدایی جریان افزایش مییابد .با انجام
آبگیري برابر از یک دبی خاص رودخانه ،افزایش بزرگنمایی،
ابعاد ناحیه جدایی جریان شامل طول و عرض آن را در كانال
آبگیر افزایش مییابد .این بدان معناست كه با افزایش بزرگ-
نمایی ناحیه مستعد رسوبگذاري افزایش مییابد .همچنین با
افزایش بزرگنمایی ،مقدار حداقل سرعت متوسط عمقی
جریان در ناحیه جدایی جریان افزایش مییابد .با آبگیري،
ضمن افزایش سرعت طولی در مقابل دهانه آبگیر ،سرعت
طولی ماكزیمم در داخل رودخانه به سمت دهانه آبگیر
حركت میكند .با افزایش آبگیري ،مقادیر ماكزیمم سرعت-
هاي طولی به سمت باالدست صسرعتهاي منفیك نیز در
جلوي دریچه آبگیر و مجراي تخلیه رسوب افزایش یافته
است.

 -1تطابق خوبی بین مقادیر آزمایشگاهی و شبیهسازي عددي
برقرار است .ضریب آبگذري در سرریز خطی با بزرگنمایی 1
ابتدا یک روند افزایشی سپس روند كاهشی دارد و از ارتفاع
نسبی بزرگتر از  0/6ضریب آبگذري ثابت شد .در سرریز با
بزرگنمایی  2تا ارتفاع نسبی  0/4روند افزایشی و از ارتفاع
نسبی بزرگتر از  0/4روند كاهشی میباشد .در سرریز با
بزرگنمایی  3با افزایش هد نسبی ضریب آبگذري همواره
كاهش مییابد.
 -2آبگیري تأثیري بر ضریب آبگذري ندارد و افزایش بزرگ-
نمایی ضمن كاهش ضریب آبگذري ،باعث افزایش ناحیه
مستعد رسوبگذاري میشود .با انجام آبگیري ،ضمن افزایش
سرعت طولی در مقابل دهانه آبگیر ،سرعت طولی ماكزیمم
در داخل رودخانه به سمت دهانه آبگیر حركت میكند.
 -3با افزایش بزرگنمایی سرعت متوسط عمقی در باالدست
سرریز افزایش و در پاییندست سرریز كاهش مییابد.
همچنین با افزایش بزرگنمایی استهقك انرژي در پایین-
دست سرریز بیشتر بوده و قدرت پرش هیدرولیکی ضعی تر
است .پس میتوان حوضچه آرامشی با مشخصات هندسی
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نحوه دسترسی به دادهها

 بهعلت تداخل.كوتاهتر و هزینههاي كمتر در نظر گرفت

 از طر نویسنده مسئول از طریق،دادهها حسب درخواست
.ایمیل قابل ارسال است

 عمل اكسیژندهی آب بهتر انجام میگردد كه ازنظر،بیشتر

تضاد منافع نویسندگان

 با انجام آبگیري یکسان از یک دبی خاص رودخانه و-4

نویسندگان این مقاله اعقم می دارند كه هیچ تضاد منافعی
.در رابطه با نویسندگی و یا انتشار این مقاله ندارند

 ابعاد ناحیه جدایی جریان شامل طول و،افزایش بزرگنمایی

.محیطزیستی حائز اهمیت است

.عرض آن در كانال آبگیر افزایش مییابد
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