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  مقدمه
 کاهش در آن تأثير و ارييآب هاي شبکه فيضع عملکرد

 هاي روش ارائه ضرورت ،يکشاورز بخش در آب وري بهره
 جاديا را ارييآب هاي شبکه از مناسب برداري بهره در مؤثر
 هاي روش ازي کي ).۲۰۰۲ همکاران، و گومز( است دهكر
 بهبود ازمندين که خصوص نيا در گرانپژوهش شنهادييپ

 کنترل هاي ستميس ارتقاء است، ليتحو و عيتوز هاي روش
 همکاران، و (ماالتر استي اريآب هاي شبکه در ميتنظ و

 و کنترلي ها سازه جمله از ،١يسالوني ها چهيدر ).١٩٩٨
 صورت به سازه نيا .هستند ها کانال در آب انيجر ميتنظ
 لوال كانال امتداد در مستطيلي ديواره به در لنگه دو
 ارتفاع تنظيم امكان شدگي، باز هيزاو تغيير با و شود مي
 فراهم دريچه باالدست در متفاوت، هاي دبي براي آب
 بودن روگذر جمله، از سازه نياي ايمزا به توجه با شود. مي
 اجسام عبور امکان آب، سطح بهتر کنترل امکان و انيجر

ي خودکارساز تيقابل و همزمان صورت به رسوبات و شناور
 موردي اريآبي ها کانال در آن کاربرد تازگي به چه،يدر

 عنوان به سازه اين کاربرد وجود با است. قرار گرفته توجه
 براي هيدروليکي هاي بررسي کنترل، و ميتنظ سازه يک

 .باشد ياندک م مستغرق شرايط در جريان معادالت توسعه
 براي همکاران، و النگمن سوي از ١٩٨٠ دهه در سازه نيا

 شد ابداعي اريآبي ها کانال در آب سطح نوسانات تيريمد
 جمله از آن زيآم تيموفقي کاربردها ازي تعداد تاکنون و

 در کويومکزين در ،Middle Rio Grand پروژه در استفاده
 Middle Rio پروژه در .است شده گزارش ٢٠٠٦ سال

Grand، فرسوده، آب انحرافي ها سازه از استفادهي جا به 
 بند آبي ها سازه و شد استفادهي سالوني ها چهيدرسازه  از

 ،يکنزل و (آد شدند نيگزيجاي سالونهاي  يچهدر با مرسوم،
۲۰۰۶(.  

Aqua System 2000 Inc. (AS2I) حل راه کي ارائه براي 
ي ها درکانال انيجر کنترلي برا ،ياقتصاد و ريپذ انعطاف
 کي با راي سالون چهيدر سازه مدل متوسط، و کوچک

 با ،AS2I، ۲۰۱۲ کرد. بيترکي کيدروليه محرک ستميس
 ارائه ضمن ،يسالوني ها چهيدري رو هاي شيآزما انجام

 و آزاد انيجر طيشرا دري سالون چهيدري دب معادالت
 بر کرد.ي معرف ٣/٠ را سازه نيا استغراق آستانه مستغرق،

 عمق به چهيدر دست نييپا آب عمق نسبت ف،يتعر اساس
                                                
1- Lopac Gates 

2( باالدست آب 1y y(، بر .است چهيدر استغراق درجه 
 از کمتر چهيدر استغراق درجه چنانچه ،AS2I نظر طبق

 نيا ريغ در و آزاد چهيدر ازي عبور انيجر باشد، ٣/٠
 ٣/٠ استغراق درجه نيبنابرا .است مستغرق انيجر صورت

 گرفته نظر در ،يسالون چهيدر استغراق آستانه عنوان به
 ستميس در AS2I توسط شده ارائه معادالت است. شده
ي برا و) ۱( همعادل صورت به آزاد انيجري برا ،يسيانگل
  است: شده فيتعر )۲( همعادل صورت به مستغرق انيجر
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 شده ارائهي نمودارها از استفاده با )،۱۳۹۲( منعم ويي نقا
ي سالوني ها چهيدري برا را اشل - يدب رابطه ،AS2I توسط

ي بازشدگ با بيترت به و فوت ۸ و ۶ ،۵ ،۴ ،۳ي ها عرض با
 ۷۰ يبازشدگ هيزاو زين و فوت، ۳/۷ و ۴/۵ ،۵/۴ ،۶/۳ ،۷/۲

 ارائه درصد ۹۵ و ۹۰ ،۷۰ ،۴۰ استغراقي ها نسبت و درجه
 بهي بازشدگ عرض نسبت موجود،ي نمودارها در کردند.
 ۹/۰ با برابر و ثابت مختلف،ي ها چهيدري برا چه،يدر عرض
  .است

 عنوان به راي سالون چهيدر ،الف) ۱۳۹۳( منعم و وسفوندي
 وي معرفي اريآبي ها کانال در آب ميتنظ و کنترل سازه

ي ها چهيدري بازشدگ مختلفي ايزوا دري دب معادالت
 ارائه را آزاد انيجر طيشرا در کانال عرض همي سالون

 ،ب) ۱۳۹۳( منعم و وسفوندي گر،يدي پژوهش در دند.كر
 باي سالوني ها چهيدر ازي عبوري دبي کيدروليه همعادل

 از استفاده با آزاد، انيجر طيشرا در راي جانبي فشردگ
  .گرفتند نظر دري انرژ همعادل

 طيشرا در سازه نياي رو اندک بر هاي بررسي به توجه با
ي دب تخمين برايي معادالت ارائه لزوم ،يکيدروليه مختلف

 نيا در شود. مي احساس مستغرق شرايط در دبي ضريب و
ي دب تخمين معادله مومنتم، معادله از گيري بهره با پژوهش
 ادامه در شود. يم ارائه استغراق شرايط دري سالون دريچه
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 بيضري ونيرگرس همعادل آزمايشگاهي، هاي داده کمک به
 ارائه بعد يب مهمي پارامترها حسب بري سالون چهيدري دب
 ۲ و ۱ شکل دري سالون چهيدر کيشماتي نما شود. يم

 bg چه،يدر عرض Bg ها، شکل نيا در است. شده ارائه
 به DWS و UWS وي بازشدگ هيزاو Ө ،يبازشدگ عرض

 .است چهيدر دست نييپا و باالدست آب تراز بيترت
  

  
  يسالون چهيدر از يعبور انيجر کيشمات ليپروف - ١ شکل

  

  
  يسالون چهيدر پالن - ٢ شکل

  
  ها روش و مواد

 دري شگاهيآزما مدل ساخت وي طراح با پژوهش نيا در
ي رويي ها شيآزما رو،ين وزارت آب قاتيتحق سسهؤم

 انجام مستغرق طيشرا در کانال عرض همي سالون چهيدر

 متر يسانت ۶۰ و ۵۰ بيترت به چهيدر ارتفاع و عرض شد.
 بهيي کشو چهيدر کي استغراق، درجه ميتنظي برا بود.
 چهيدر ).۳ (شکل شد نصب کانالي انتها در متر ۱×۲ ابعاد
 و ۲۵ ،۲۰ مختلفي دب ۳ با و متفاوتي بازشدگ هيزاو ۵ در
 ،۶۰ ،۵/۵۲ ،۴۵ هيزاو ۵ .شد شيآزما هيثان در تريل ۳۰
 چهيدري بازشدگي ايزوا عنوان به درجه، ۷۰ و ۵/۶۷

 استغراق درجه سه ها شيآزما نيا در شد. انتخابي سالون
 در بيترت نيبد شد. گرفته نظر در ۹/۰ و ۷/۰ ،۵/۰

 و پالن شد. انجام تکرار نيچند در شيآزما ۴۵ مجموع
 داده شينما ۴ شکل دري شگاهيآزما کانالي طول مقطع
 .است شده

  

 
  کانال در ييکشو و يسالون چهيدر ينما - ۳ شکل

  

  
  آزمايشگاهي کانال پروفيل و پالن - ۴ شکل
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 در موردنظري دب ميتنظ از پس ،ها شيآزما انجامي برا
 نيبد کهي مدرج صفحات با چهيدري بازشدگ هيزاو کانال،
 - ۵ (شکل شد ميتنظ ،است شده نصب سازهي رو منظور
 طيشرا تيتثب و سازه استغراق درجه ميتنظ از پس الف).
 دست نييپا و باالدست در آب عمق کانال، در انيجر
  شد.ي ريگ اندازه ١سنج عمق با چهيدر
 

 
  (الف)

  
  (ب)

 دريچه بازشدگي زاويه تنظيم مدرج صفحات) الف - ٥ شکل
 سالوني دريچه)ب و سالوني

  
  بحث و نتايج
  استغراق طيشرا در چهيدري دب معادله

 انيجر طيشرا دري سالون چهيدري دب همعادل استخراج رايب
 در )۶ (شکل چهيدر رامونيپ کنترل حجم کي مستغرق،

 کنترل حجم نياي برا مومنتم معادله شد. گرفته نظر
  :شود يم نوشته )۴( همعادل صورت به

                                                
1- Point Guage 

12 MMF −=∑ )٤( 

1M 2 وM ترتيب مومنتم ورودي به و خروجي از  به
نيروهاي وارده بر حجم کنترل است. از  Fحجم کنترل و 

آنجايي که هدف استخراج معادله دبي حجمي عبوري از 
کارگيري معادله مومنتم، مابه التفاوت  دريچه است، در به

زمان بيان شد و  مومنتم خروجي و ورودي در واحد
 صورت بهمومنتم ورودي و خروجي حجم کنترل موردنظر، 

  است: )۵( همعادل
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سرعت جريان در  Vسطح مقطع جريان،  A، همعادلدر اين 
طول حجم کنترل انتخابي است.  Δxالمان موردنظر و 

 صورت بهبرآيند نيروهاي وارد بر حجم کنترل انتخابي نيز 
  شوند: يمحاسبه م )۶( همعادل

)٦(  
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 2Fو  1Fنيروي هيدرواستاتيک آب،  PFدر اين معادله،
اک کنيروي اصط 3F نيروهاي وارده از دريچه به جريان،

مؤلفه افقي نيروي وزن آب  4Fبين کف کانال و آب و 
است. به دليل کوچکي شيب کف کانال و همچنين كم 

 4F و 3F بودن نيروي اصطکاک کف کانال، از نيروهاي
نوشته  )۷( همعادل صورت به) ۶( همعادلنظر شده و  صرف

  شود: مي

)( 21 FFx
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و  PF ، نيروي هيدرواستاتيکي۶شکل  با توجه به
محاسبه  )۹(و  )۸( معادالت صورت بهديفرانسيل آن 
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 همعادل، )۷( همعادلدر ) ۹) و (۸( همعادلبا جايگذاري دو 
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، دبي دريچه سالوني )۱۰) و (۵( همعادلدر نهايت از تساوي 
  آيد. دست مي به )۱۲( همعادلدر شرايط استغراق بر اساس 
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عمق آب در  2y ،عمق آب در باالدست 1y همعادلدر اين 
ضريب تبديل عرض دريچه به  C) و mدست دريچه ( پايين

  عرض بازشدگي است.
  

  ضريب دبي دريچه در شرايط مستغرق
ضريب دبي دريچه سالوني در شرايط مستغرق تابعي از 

  است: )۱۳( همعادل صورت بهچندين متغير مختلف 
),,,,,,,,( 1211 θµρgVbByyfc ggd = )١٣( 

با توجه به آناليز ابعادي، ضريب دبي دريچه سالوني در 
شرايط مستغرق تابعي از نسبت عرض دريچه به عمق آب 

1gBدر باالدست دريچه  y نسبت بازشدگي دريچه ،

g gb B2 ، درجه استغراق دريچه 1y y زاويه ،
و اعداد فرود و رينولدز جريان است  θبازشدگي دريچه 
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کننده نسبت نيروي اينرسي به نيروي  عدد رينولدز بيان
نيروي لزجت بر نيروي  هاي آرام، لزجت است. در جريان

هاي متالطم  جريان اينرسي غلبه دارد. در حالي که در
توجه به  ). با۱۳۹۱ نيروي لزجت تأثيرگذار نيست (اکان،

4.8)5انجام آزمايشات در محدوده اعداد رينولدز  9) 10− × ،
تأثير نيروي لزجت قابل اغماض است.کليه آزمايشات در 

- ۴۹۷/۰شرايط جريان زيربحراني (عدد فرود در محدوده 
با توجه به وابستگي دو  ) انجام شد. همچنين۱۱۲/۰

gبعد  پارامتر بي gb B  وθ از ،θ  ضريب دبي  همعادلدر
  ).)۱۵( همعادلشود ( نظر مي صرف

2 2 1 1( , , )d g g gc f y y B y b B= )١٥( 
2 بعد با پارامترهاي بي Cdضريب  همعادل 1y y، 

1gB y  وg gb B  در ادامه ارائه شد. در زاويه ثابت
بازشدگي، با افزايش نسبت استغراق دريچه به دليل کاهش 
جريان ثانويه، هد باالدست دريچه افزايش يافته و درنتيجه 
هد سرعت (ارتفاع معادل انرژي جنبشي) کاهش يافته که 

  ).۷شود (شکل  سبب کاهش ضريب دبي جريان مي
با افزايش زاويه بازشدگي دريچه، عمق آب در باالدست 

1gBدريچه کاهش و  y ضريب  همعادليابد.  افزايش مي
Cd  1باgB y  نشان  ۸براي دريچه سالوني در شکل
%، افزايش ۷۰% و ۵۰دهد که براي درجه استغراق  مي

1gB y  با کاهشCd  همراه بوده، اما در درجه استغراق
، ۹درصد به طور تقريبي ثابت است. با توجه به شکل  ۹۰

)، روند ۳۹/۰(نسبت بازشدگي  º۵/۵۲تا زاويه  Cdضريب 
يابد. در زواياي کمتر، با  صعودي داشته و سپس کاهش مي

دريچه کاهش يافته هد در نزديکي  º۵/۵۲افزايش زاويه تا 
 Cdيابد که سبب افزايش ضريب  و هد سرعت افزايش مي

(نسبت  º۷۰تا  º۵/۵۲شود. براي زواياي  مي º۵/۵۲تا زاويه 
) به دليل افزايش جريان ثانويه در نزديکي ۶۶/۰بازشدگي 

با بازشدگي  Cdضريب  همعادلکاهش يافته و  Cdدريچه، 
  دريچه، ابتدا افزايشي و سپس کاهشي است.

  

  ضريب دبي جريان مستغرق معادالت
گيري  براي تعيين ضريب دبي جريان مستغرق، دبي اندازه

 همعادل صورت به، )۱۲( همعادلبه دبي حاصل از     شده 
برحسب  Cdمختلفي براي ضريب  معادالت، بررسي و )۱۶(

بعد مؤثر، در شرايط جريان مستغرق در نظر  پارامترهاي بي
  گرفته شد.

2121 )(215.2 yyyybC
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+×××
= )١٦( 

بعد، براي دريچه  شکل بي به) ۱۹) و (۱۸(، )۱۷( معادالت
با ابعاد مختلف و در شرايط استغراق و زواياي بازشدگي 

  متفاوت قابل استفاده هستند.
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  يسالون چهيدر از يعبور انيجر از يکنترل حجم بر وارده يروهاين شينما - ۶ شکل

  

  
  چهيدر استغراق نسبت با يدب بيضر رابطه - ٧ شکل

  

  
 با يدب بيضر رابطه -٨ شکل

1gB y  

  
  چهيدر يبازشدگ نسبت با يدب بيضر رابطه - ٩ شکل

  
 تحليل در موثر بعد بي پارامترهاي محدوده ،۱ جدول
 نشان را آزمايشگاهي جينتا اساس بري سالون هاي دريچه

  دهد. مي
  

در ضريب دبي  ثرؤدامنه تغييرات پارامترهاي م -١ جدول
  دريچه سالوني

1gB پارامتر y  g gb B  2 1y y  

 دامنه
راتييتغ  

٣١٩/٥ - 
٧٥٤/١ 

٦٥٨/٠- 
٢٩٢/٠ 

٩٠٩/٠ -
٤٦٨/٠  
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  ٥٧                                                                                                  ١٣٩٧ تابستان/ ٢٩/ پياپي ٢/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 دبي ضريب تخمين در مختلف معادالت ارزيابي براي
سه  از آزمايشگاهي، هاي داده مبناي بر مستغرق جريان

 ،)RMSE( خطا مربعات نيانگيم جذر يشاخص خطا
 که )RE( ينسبي خطا و )MAPE( ينسبي خطا نيانگيم
 اند، شده فيتعر )۲۲( تا )۲۰( معادالت صورت به بيترت به

  شد. استفاده

)۲۰(  
100

1
×

∑ −

=
N

)
measuredQ
calculatedQ

(
MAPE  

)۲۱(  
N

)calculatedQmeasuredQ(
RMSE

2∑ −
=  

)۲۲(  100×
−

=
measuredQ

calculatedQmeasuredQ
RE  

 و شدهي ريگ اندازهي دب measuredQ ،معادالت نيا در
calculatedQ دارمق ،٢ جدول است. شده محاسبهي دب 

 بيضر مختلف معادالت کاربرد ازاي به را خطا يها شاخص
  دهد. ينشان م يدب

 ضريب مقدار شکل، در پيچيدگي وجود ) با١٩( معادله
 تابعي و صريح صورت به را مستغرق جريان شرايط در دبي

   دهد. مي دست هب دريچه ابعاد و جريان مشخصات از
 ساده فرمي وجود با ،)١٨( همعادل که است توجه قابل

 انيجري دب بيضر نييتع در قبول قابل دقتي داراي
 آمده، دست به معادالت به توجه با است. مستغرق

 انيجر Cd بيضر بر ثرؤم بعد يبي پارامترها نيتر مهم
 چهيدر يبازشدگ نسبت و استغراق نسبت مستغرق،

)2 1y y و g gb B( بيضر نييتع رايب ند.هست Cd 
 پارامتر دو حسب بر شده ارائه همعادل مستغرق، انيجر

 )،)١٨( همعادل( چهيدري بازشدگ نسبت و استغراق نسبت
 طيشرا دري سالون چهيدري دب بيضر همعادل عنوان به
  شود. يم شنهاديپ مستغرق انيجر

 همعادل(ي دب بيضري شنهاديپ معادلهي نسبي خطا
ي دبي نسبي خطا است. دهش ارائه ۱۰ شکل در )،)۱۸(

ي شنهاديپ معادله از شده محاسبهي دب و شدهي ريگ اندازه
 شکل در ).۱۱ (شکل است %±۱۰ حدود در )،)۱۲( همعادل(

 ،يشنهاديپ معادله و آکوا معادله از آمده به دستي دب ،۱۲
 مستغرق انيجر طيشرا دري شگاهيآزما جينتا با سهيمقا در

  است. شده ارائه
 

  
  ))١٨( همعادل( يدب بيضر معادله ينسب يخطا - ١٠ شکل

 

  
  ))١٩( همعادل( يدب معادله ينسب يخطا - ١١ شکل

  
دبي ضريب پيشنهادي معادالت ارزيابي -٢ جدول
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  معادالت در ثرؤم عوامل  

 يآماري پارامترها ))١٧( همعادل( ))١٨( همعادل( ))١٩( همعادل(

٦٧٨/٤ ٥٣٩/٢ ٦٨٦/٣ RE (%)  

٥٧/٤ ٦٤/٤ ٣/٤  MAPE (%)  

٠٤/٠ ٠٤٢/٠ ٠٤/٠ RMSE  
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 طيشرا در آکوا معادله و يشنهاديپ معادله سهيمقا -١٢ شکل

  مستغرق انيجر
  

  گيري نتيجه
 چهيدري دبي برا مومنتم، رابطه بري مبتن شده ارائه معادله
ي دب ازي مناسب نيتخم مستغرق، انيجر طيشرا دري سالون
 مستغرق جريان شرايط در دهد. يم دست به را انيجر

ي سالون دريچه دبي ضريب تغييرات کننده توصيف معادله
 نسبي استغراق و بازشدگي نسبت ازي تابع صورت به
 عمق به چهيدر عرض نسبت دخالت شد. استنتاج چه،يدر
 تخمين در دقت افزايش سبب چه،يدر باالدست در آب

 با ثابت،ي بازشدگ هيزاو يک در شد. خواهد دبي ضريب
 کاهش دبي ضريب مقدار چه،يدر استغراق نسبت افزايش

 با دبي ضريب رابطه که شد مشاهده همچنين، يابد. مي
   است.ي کاهش -يشيافزا صورت به ،يبازشدگ هيزاو

  
  گزاري سپاس

 رو،ين وزارت آب قاتيتحق سسهؤمي ها يهمکار از
 جناب ،يآبي ها طيمح و کيدروليهي مهندس پژوهشکده

 مهندس و روشن رضا مهندس اکبرزاده، عباس دکتر انيآقا
  شود. يمي قدردان زاده يخراساني عل
  

  منابع
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