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  چكیده

 
ها و یا جمع آوری رواناب یا همان آب رودخانههای فلزی مشبکی هستند که به منظور انحراف آب آبگیرهای کفی سازه

های های مطمئن و کارآمد در آبگیری از رودخانهها یکی از روشروند. بکارگیری این سازهکار میبهحاصل از باران 

رود. یکی از انواع آبگیرهای کفی دانه و نیز انحراف و مدیریت آب باران به شمار میتر درشتکوهستانی با شیب تند و بار بس

که تحلیل هیدرولیکی جریان در باشد. با توجه به اینکه تا کنون کمتر مورد توجه بوده است، آبگیرهای کفی روزنه ای می

هزینه بر و پره و از طرفی ساخت مدل فیزیکی زمانهای ریاضی مورد بحث نبودآبگیرهای کفی روزنه ای چندان توسط مدل

انجام گرفت.  Flow 3Dافزار سازی هیدرولیک جریان در آبگیرهای کفی روزنه ای توسط نرمباشد، در این تحقیق شبیهمی

د ها موربا در نظر گرفتن سه شیب متفاوت برای آبگیر کفی روزنه ای مدل ها عددی شبیه سازی شده و ضریب تخلیه آن

های مختلف بر جریان عبوری از آبگیر کفی و ضریب بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نمودارهای تاثیر شیب

ی آن نشان داد که افزایش شیب در باالدست آبگیر موجب کاهش ضریب تخلیه شده و در نتیجه دبی عبوری از آبگیر تخلیه

 دهد.ای را کاهش میکفی روزنه

 

 

  .آبگیرهای کفی روزنه ای، ضریب تخلیه، شیب آبگیر کفی، دبی عبوری از آبگیر کفی کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

 
ی آبگیری شوند. نحوهی آبگیر نامیده میگیرند، سازههای هیدرولیکی که جهت برداشت آب مورد استفاده قرار میسازه

های انحراف بزرگ های آبگیری ثقلی در پروژهترین روشاولی متدپذیرد که از جملههای مختلفی انجام میبه روش ازرودخانه

و آبگیری از کف رودخانه با کمک  1ی آبگیر جلوییتوان به احداث سد انحرافی، آبگیری بدون احداث سد انحرافی بوسیلهمی

 ( اشاره کرد.3)کف مشبک 2آبگیر کفی

های جلویی است. در این روش برخالف آبگیر برای آبگیری از رودخانه هزینهاستفاده از کف مشبک روشی کم   

هستند که  یاستاندارد یهامشبک سازه یهاکفی رودخانه وجود ندارد. محدودیتی برای میزان دبی انحرافی به دبی پایه

 هارودخانه یریمعلق در آب و آبگ امدکردن رسوبات و مواد ج نینشها، تهنیدر انحراف آب به سمت تورب یعیوس یکاربردها

                                                 
1 Frontal Intake 

2 Bottom Intake 

3 Groyn 
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از رودخانه و  یریآبگ فهیشوند که وظ یشناخته م یبرقاب یهامهم پروژه یاز اجزا یکیبه عنوان  یکف یرهایدارند. امروزه آبگ 

 یهادخانهکوچک در کنار رو یبرقاب یهاروگاهیرا برعهده دارند. ن روگاهین یهانیانتقال آن به منظور به حرکت درآوردن تورب

 ادیز بیچرا که به علت ش ستند،یجوابگو ن یجانب یرهایها آبگرودخانه نگونهیدر ا رایشوند زیته مساخ ادیز بیبا ش یکوهستان

مشبک  یهااحداث کف یایمزا گریها به شدت در معرض خطر خواهد بود. از دآن یداریدانه، پارودخانه و وجود رسوبات درشت

از تجمع رسوبات در  یریجلوگ لیدلهکف رودخانه ب یگرافور توپد رییتوان به عدم تغ یم یریآبگ یهاروش ریبا سا سهیدر مقا

قرار گرفتن در  لیدلاز زلزله به یناش یکینامید یروهایدر مقابل ن یداریدر تمام فصول سال، پا یریامکان آبگ ر،یمقابل آبگ

 . [1] ها، اشاره نمودصرفه بودن آن هب خاک و مقرون

 

 هاهای مشبک و مزایای آنکف -2
ی حفر شده در های فوالدی قرار گرفته بر روی ترانشههای استانداردی هستند که از تعدادی میلههای مشبک، سازهکف

های کف مشبک موجب تسهیل رانده شدن رسوبات حمل شده توسط دار بودن میلهاند. شیببستر رودخانه، تشکیل شده

ها ی میلهها از کانالی عمود بر جریان و در زیر شبکهین سازهگردد. همچنین جهت انتقال آب منحرف شده توسط اجریان می

ای با پایههای کوهستانی و کوههای آبگیر کاربردهای وسیعی در انحراف آب خصوصا در رودخانهشود. این نوع سازهاستفاده می

 دانه دارند. شیب تند و رسوبات درشت

، آبگیرهای کفی 1فلزی و یا استفاده از صفحات مشبک مطابق شکل  یها در شبکهی قرارگیری میلهبا توجه به نحوه   

 بندی نمود:توان در سه دسته طبقهمشبک را به طور کلی می

صورت طولی قرار ی فلزی در امتداد جریان بههای شبکهآبگیرهای با میله های طولی: در این آبگیرها میله -1نوع    

 . ب(1رد عملی را در رودخانه ها دارد )شکل ترین کاربدارند. این نوع کف مشبک بیش

صورت ی فلزی عمود بر جهت جریان بههای شبکههای عرضی: در این آبگیرها میلهآبگیرهای کفی با میله -2نوع    

های عرضی قرار دارند. شیارهای کفی، حالت حدی این نوع کف مشبک است که در آن به علت عرض کم شیار، از پوشش میله

 . ج(.1شود )شکل تفاده نمیفلزی اس

هایی با شکل و فواصل منظم بر دار با روزنهای یا سوراخآبگیرهای روزنه ای: در این نوع آبگیرها از صفحات روزنه -3نوع   

 . د(1شود )شکل روی صفحه استفاده می
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شخصات هیدرولیكی جریان، های طولی الف( مقطع طولی آبگیر کفی با مشمای کلی از یک کف مشبک با میله -(1شكل)

 های عمود بر جهت جریان، د( پالن کف مشبک روزنه ایهای طولی، ج( پالن کف مشبک با میلهب( پالن کف مشبک با میله

 

، حداکثر نمودن دبی جریان منحرف شده توسط آبگیر در ترین اصول در انتخاب طرح مناسب آبگیر کفییکی از مهم

ای و تاثیر مشبک روزنه باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی رفتار هیدرولیکی کفآن میمقابل حجم رسوبات ورودی به 

 عامل شیب کف مشبک بر ضریب تخلیه و دبی انحرافی از آبگیر کفی است.

در این تحقیق، اثر تغییر شیب کف مشبک در سه شیب مختلف بر عملکرد و پارامترهای هیدرولیکی آبگیر کفی بررسی   

ای انتخاب شده و نتایج حاصل از این مطالعه با ی این منظور ابتدا نمونه ای آزمایشگاهی از مدل آبگیر کفی روزنهشد. برا

-برای بررسی شیب Flow-3Dمورد صحت سنجی قرار گرفت. سپس  مدل عددی در نرم افزار  Flow-3Dافزار استفاده از نرم

ای دارای نتایج بدست آمده در قالب نمودار ارائه گردید. آبگیر کفی روزنهسازی شده و ای مدلهای پیشنهادی آبگیر کفی روزنه

-لیتر بر ثانیه مدل 8و 7، 6، 5درصد با دبی باالدست  21و  11متر در سه شیب صفر، سانتی 3ای است که با قطر روزنه دایره 9

متر  3/1متر و عرض  4/1به طول  ی این آبگیر در هر سه شیب یکسان بوده و به شکل مستطیلیسازی شده است. هندسه

 است.

ها و تاثیر عوامل موثر بر ی جریان عبوری از آبگیرهای کفی و خصوصیات این جریانتا کنون برخی از محققان در زمینه 

ص هایی برای دستیابی به اطالعات مناسب در خصو(، آزمایش2113و همکاران ) 4اند. برنوال ها مطالعاتی انجام دادهاین جریان

متر استفاده کردند.  7/1متر و طول  5/1ها از کانال مستطیلی با عرض هندسه، تخلخل و شیب آبگیرهای کفی انجام دادند. آن

 6و  12ها متر و تفاوت قطر روزنه های کف آبگیر مورد استفاده در آزمایش 493/1دست اختالف ارتفاع بین باالدست و پایین

ها پروفیل سطح آب درجه. در طول آزمایش 15و  44، 39، 35، 28، 19، 7، 1بگیر عبارتند از باشد. زوایای شیب آمتر میمیلی

 گیری شده و نتیجه شد که برای انحرافات کوچک و بزرگ پروفیل سطح آزاد جریان و توزیع سرعت بر روی آبگیر کفی اندازه

 

                                                 
6 Berunella 
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( سری آزمایشاتی در 2112) 5کفی، ساهینر . برای بررسی مشخصات هیدرولیکی سازه ی آبگیر]2[تقریبا یکسان است 

ی آزمایشگاهی، متر، انجام داد. در این مطالعه 1.98متر و عرض  7.1آزمایشگاه هیدرومکانیک در مدل مستطیلی با طول 

ت. در ها در دو مرحله انجام پذیرفی آبگیر کفی فلزی روزنه ای با انواع متفاوت اندازه گیری شد. آزمایشجریان عبوری از سازه

ی دوم، آزمایش ی اول، آزمایش برای آبگیر با سه مقدار مختلف برای شیب و فواصل بین میله ها انجام گرفت و در مرحلهمرحله

برای صفحات روزنه ای متشکل از سه روزنه با قطر و شیب متفاوت تکرار شد. با استفاده از آنالیز ابعادی برای پارامترهای 

ی سیستم تعیین گردید و متغیرها و پارامترهای یستم نیز برای میزان آب انحرافی و ضریب تخلیهمرتبط، عبارات بدون بعد س

ی ها ارائه شد. به کمک این نمودارها  مقدار آب انحرافی در سرریز تیلور با هندسه کانال اصلی و دبی تخلیهمربوط به آن

 .[3]مشخص، بدست آمد 

 

 استخراج معادالت جریان متغیر مكانی -3
عبارت است از جریان متغیر تدریجی دائمی با دبی متغیری که در طول کانال و در جهت  6یک جریان متغیر مکانی

جریان، مقدار دبی آن تغییر می یابد. لذا در هر مقطع تغییرات عمق جریان و دبی نسبت به زمان صفر است ولی در طول مسیر 

وع جریان ها به دو گروه تقسیم می شوند: جریان های متغیر مکانی با افزایش تغییر می یابند. بر حسب نوع تغییرات دبی، این ن

 .8و جریان های متغیر مکانی با کاهش شدت جریان 7شدت جریان

به دلیل افزایش یا کاهش دبی در طول مسیر، مقدار انرژی جنبشی یا مومنتوم تغییر پیدا خواهد کرد، رفتار هیدرولیکی 

جریان متغیر مکانی در هر کدام از دو حالت افزایش و کاهش دبی با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارد. آبگیرهای کفی جزء 

مثال هایی از این نوع جریان می  11، کف های روزنه دار11، کف مشبک9جانبیجریان های با کاهش دبی می باشد. سرریز های 

 . [4] باشد

جریان متغیر مکانی در نتیجه ی اضافه یا کم شدن دبی در جهت جریان بوجود می آید. افزایش یا کاهش جریان باعث 

مکانی فرضیات زیر در نظر گرفته می اغتشاش در مقدار انرژی و مومنتوم جریان می شود. در استخراج معادالت جریان متغیر 

توزیع  -3تحلیل براساس روش یک بعدی صورت می گیرد. -2پخش فشار به صورت هیدرواستاتیکی خواهد بود. -1شود: 

کانال منشوری و دارای شیب نسبتا  -4سرعت در مقطع کانال ثابت و یکنواخت است. به عبارت دیگر ضریب سرعت یک است. 

افزایش و  -6مانینگ برای ارزیابی افت اصطکاک در اثر تنش در طول دیوار کانال استفاده می شود. فرمول -5کم می باشد.

برداشت آب تاثیر چندانی در انرژی موجود در  -7شدت جریان در کانال باعث تغییر اندازه ی حرکت در جهت طول نمی شود.

 جریان دائمی است. -8واحد جرم آب ندارد.

 

 یان متغیر مكانی با کاهش دبیاستخراج معادالت جر -4
در این نوع جریان ها که موارد مثال آن در طبیعت فراوان مشاهده می شود )نظیر سرریزهای جانبی کناره ی کانال ها یا 

سریزهای کناری و کف های مشبک(، کاسته شدن جریان باعث تغییرات قابل مالحظه و مشخص آنی در جریان نشده و لذا 

 صفر قرار داده و از معادله ی انرژی استفاده می گردد.  افت انرژی را مساوی

                                                 
8 Sahiner  

9 Spatially Varied Flow  
10 SVF With Increasing Discharge  
11 SVF With Decreasing Discharge 

 12 Side Weir 

 13 Bottom Intake 
 14 Perforated Bottom Intake 
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 دهد:های متغیر مکانی با کاهش دبی را نشان میی حاکم بر جریانی زیر معادلهرابطه

 
آبگیر،  یشیب خط انرژی در طول سازه  ،شیب طولی کف مشبک کف مشبک،  عمق در طول سازه که در آن 

سطح مقطع جریان در  ،عرض کف آبگیر دبی رودخانه،  ،ی انرژیضریب تصحیح سرعت در معادله ،شتاب ثقل  

های مشبک پیشنهاد شده فباشد. دو نوع رابطه برای کمیزان کاهش دبی در طول کف مشبک می طول آبگیر و عبارت 

شود ها خارج میهای طولی که آب به صورت عمود از آنهای مشبک مانند کف مشبک با میلهاست: الف( ضریب تخلیه در کف

 برابر است با:

 
شود ها خارج میدار از آنهای مشبک روزنه ای که آب به صورت زاویههای مشبک مانند کفب( ضریب تخلیه در کف

 با: برابر است

 

 ارتفاع آب روی کف مشبک،  انرژی مخصوص جریان،  ی عبوری از کف مشبک، دبی تخلیه ی فوق هادر رابطه

 .[5]باشد رض آبگیر میع  نسبت منفذها یعنی نسبت سطح باز به کل سطح کف مشبک و  ی آبگیر کفی،ضریب تخلیه

 

 عددی معرفی مشخصات مدل -5

 111/1متر و شیب  3متر و طول سانتی 31دارای کانالی با عرض  Flow3Dسازی شده در نرم افزار مدل عددی شبیه

سانتی متری کانال  13متر و  2سانتی متر در طول  31سانتی متر و عرض  41آبگیر کفی مدل عددی به طول متر می باشد. 

 8و 7، 6، 5دبی ورودی  4ی مدل عددی برای رار گرفته است. در این قسمت برای بررسی تاثیر عامل شیب بر ضریب تخلیهق

درصد در نظر گرفته شد. توزیع فشار هیدرواستاتیک در  21و  11سانتی متر و سه شیب صفر،  4 لیتر بر ثانیه،  قطر روزنه

منطبق بر کف آبگیر شبیه  Baffle، یک ثبت مستمر اطالعات دبی عبوری از آبگیرافزار انجام شده و برای نرم Initialقسمت 

  گردید. سازی

 Flow-3Dتصویر مدل سازی کانال و آبگیر کفی روزنه ای در نرم افزار  -(2)شكل
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های های عددی دبیپس از فرآیند حل مدل مدل عددی شبیه سازی شده در نرم افزار را نشان می دهد. 2 شکل

ی کف مشبک ها استخراج شده و ثبت گردید، سپس برای بدست آوردن ضریب تخلیهخروجی از آبگیر کفی در هر یک از مدل

 های عددی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که بردار سرعت جریان عبوریافزار در حالت دو بعدی مدلهای نرمخروجی

   ی بنابراین همانگونه در فصل سوم ذکر شد معادلهباشد. های کف مشبک یه صورت عمودی میاز روزنه

 ی آبگیر مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین ضریب تخلیه

 

 نتایج-6

 
درصد برای چهار  21و  11ی آبگیر را در سه شیب صفر، تاثیر شیب آبگیر کفی روزنه ای بر ضریب تخلیه 3شکل       

ها با توجه به قطر روزنه، تعداد روزنه و دهند. ضریب بازشدگی در تمامی مدبر ثانیه نشان می لیتر 8و 7،  6، 5دبی ورودی 

 باشد.می 1.1942مساحت آبگیر برابر 
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 لیتر بر ثانیه 8و  7، 6، 5متر و دبی های سانتی 4ی آبگیر در قطربر ضریب تخلیه روزنه ایتاثیر شیب آبگیر کفی  -(3)شكل 

  

لیتر بر ثانیه و شیب صفر اتفاق  8شود که بیشترین ضریب تخلیه در دبی ورودی با بررسی نمودارهای باال مالحظه می 

درصد با  21لیتر بر ثانیه و شیب  5لیتر بر ثانیه است. همچنین کمترین ضریب تخلیه در دبی ورودی  1.42افتد که برابر با می

 افتد. ثانیه اتفاق میلیتر بر  1.26مقذار 

 

 گیرینتیجه -7

 
شود که به طور کلی در بررسی نمودارها مشاهده میو   Flow_3Dتوجه به نتایج بدست آمده از مدل عددی نرم افزار  با 

زایش یابد. با افی آبگیر و در نتیجه آن دبی عبوری از آبگیر کاهش میها، با افزایش شیب آبگیر کفی، ضریب تخلیهی دبیکلیه

دار ها از حالت عمود به  حالت زاویهشیب کف مشبک، سرعت جریان در مسیر کانال افزایش یافته و زاوه خروج آب از روزنه

ها کاهش یافته و در حالت کلی دبی خروجی از آبگیر نیز کاهش می یابد. کند که در نتیجه آن دبی خروجی از روزنهتغییر می

شود حتی ، با کاهش دبی عبوری ضریب تخلیه نیز کمتر خواهد  شد. بنابراین توصیه می با توجه به رابطه  

االمکان هنگام استفاده از سازه آبگیر کفی روزنه ای شیب این آبگیر کمتر در نظر گرفته شود و همچنین با استفاده از حوضچه 

 بوری از آبگیر افزایش یافته و ضریب تخلیه بیشتر گردد. یا مخزن در ابتدای کانال تالطم و سرعت  جریان کاهش یابد تا دبی ع
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Abstract  
Bottom racks are a hydraulic structure which is placed in the bed of stream through which, 

part of flow in the main channel is diverted. These structures have very wide application in 

industry, irrigation, drainage and etc.  

In this study, the hydraulics of bottom intake with perforated plate was investigated 

numerically in Flow 3D software. For this reason, the numerical model with series of 

circular orifices at 4-centimeter diameters were located at the bottom of the flume and 

simulated under a wide range of different flow discharges. Generally, numerical models 

with 3 different slopes of the bottom intake, were simulated. Results showed that the 

discharge coefficient decreases with increasing screen slope. Additionally, increasing slope 

of bottom intake causes that the discharge flow through screen and the discharge 

coefficient decrease respectively.  

 

Key words: Bottom intake structures, slope of bottom intake, Discharge flow, 

Discharge coefficient 

 

 

 

 


