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 چکيده
  

شود. امروزه تجهيزات  شدن استفاده مطلوب از آب مي  تحويل درست حجمي آب، عالوه بر ايجاد عدالت در توزيع، باعث نهادينه
 برداري و همچنين گذاري و بهره سرمايهاما عالوه بر هزينه  .اند صحت تحويل آب را افزايش دهند توانستهگيري دبي  نوين اندازه

گيري هنوز جايگاه خود  هاي سنتي اندازه سازه رو اينها را محدود کرده است. از  نياز به نيروي کاربر ماهر، گسترش استفاده از آن
ها بر کف  اي دارند و تاج آن گيري که مقطع ذوزنقه هاي اندازه شکل جديدي از فلوم پژوهشاند. در اين  ها حفظ کرده را در شبکه

شد. اين فلوم که در زمره  ارائهآزمون شد. با مطالعه رفتار آزمايشگاهي اين سازه، روشي براي طراحي آن  ،کانال منطبق است
رسوب را ندارد.  نداشت نگه مشكلاست و  اجرا هاي موجود قابل شود، به سادگي در شبکه بندي مي هاي گلوبلند طبقه فلوم

ريان بحراني در زدگي کم قادر به برقراري ج زدگي حاصل از آن کم بوده و با همين پس ميزان افت در سازه و پس همچنين
ت زده در باالدست سازه و تعيين ضريب اف انرژي جريان پس هروشي براي محاسب ارائه پژوهش. از نتايج اين مقطع سازه است

  موضعي ناشي از نصب آن است.
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  مقدمه
 آب در ١دقيقگيري  اهميت اندازهدليل کمبود آب،  هب

انتقال و توزيع، بيش از پيش روشن شده اما  هاي سيستم
ها و وسايل  ه ها حتي به ساز سيستم بيشتر اينكه باوجود
گيري مجهز هستند، هنوز مديريت مؤثر منابع آب با  اندازه

 استجريان روبرو  ٢دقت كمگيري نامطمئن و  مشکل اندازه
). به ١٣٩٠اسدي و همکاران،  و ٢٠١١(هينر و همکاران، 

گيري مختلف  هاي اندازه بر روي سازه پژوهش همين دليل
ادامه دارد. معيارهاي مختلفي در انتخاب و پيشنهاد يک 

خاص دخيل  هگيري مناسب براي يک شبک سازه اندازه
 دقتتوان به هزينه و ميزان  مي  هستند که از آن جمله
دبي، افت انرژي،  همحدودگيري،  مورد انتظار در اندازه

نصب، تعمير و نگهداري، شرايط شرايط محل، ساخت و 
د. كر) اشاره ٢٠٠٩ديگر (مارتين،  واملعاجتماعي و 

، از باال بسياري از موارد تأمين دليل بهي گلوبلند ها فلوم
ولي نصب و  اند نظر کاربرد و مطالعه کانون توجه بوده

مانند هايي  با محدوديت است  مکنم ها استفاده از آن
زدگي زياد  ايجاد افت بار و پسگذاري در باالدست،  رسوب

 پس. کندها را محدود  شود که استفاده از آن روبروو غيره 
 يكمتري ها که داراي محدوديت اي سازه ارائهطرح و 

  .دارد زياديهاي موجود مزاياي  ، براي بهسازي شبکهاست
ايجاد  شدگي عرضي کانال براي از تنگ پژوهشدر اين 

جريان استفاده شد. شکل  گيري اندازه برايمقطع کنترل 
ييرات خطي که از مزاياي آن، نرخ تغ اي است سازه ذوزنقه

آن،  هکه در نتيج سطح مقطع نسبت به عمق است
خواهد بود.  كمتر به نسبتهاي بيشتر  زدگي در دبي پس

جريان است که   طول اين سازه در مسير جريان طوري
 هزاز اين جهت ساشود  بحراني در مقطع سازه مستقر مي

(باس،  گيرد ي گلوبلند قرار ميها فلوم هپيشنهادي در طبق
. استبعدي در آن قابل   ) و تئوري جريان يک١٩٨٩

بودن خطوط جريان در مقطع آن،  موازي دليل به همچنين
، نيازي به پارشال فلوم و سرريزها مانندي يها خالف سازهبر

واسنجي در آزمايشگاه نخواهد بود (وال و همکاران، 
بسيار  هاي پژوهشدهد  نشان مي ها سابقه). بررسي ٢٠٠٠

 کف مسطح و بدون برآمدگيبا  هاي محدودي براي فلوم
انجام شده است و مطالب موجود در اين زمينه به 

شود.  ) محدود مي١٩٨٤و  ١٩٦٨رابينسون ( هاي پژوهش

                                                        
1- Accurate 
2- Inaccurate 

 -معادالت دبي ارائه سبب به طور عمدهها  اين پژوهش
شناخت هيدروليکي اند و  ميداني شده هاي اشل براي سازه

است. با توجه به   انجام نشدهروش طراحي آن  ارائهسازه و 
هاي  ضابطهمزاياي مذكور براي اين سازه الزم است تا 

برداري  طراحي و بهره برايطراحي و رفتار هيدروليکي آن، 
  د.شومورد مطالعه قرار گرفته و تعيين ها  در شبکه

  
  ها مواد و روش

 هاي پژوهشآزمايشگاه مرکزي  در پژوهش اين هاي آزمايش
انجام  آب گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران

 الف) -١(شکل  آزمايشگاهي مورد استفاده ه. سامانشد
به طول  ب) -١(شکل  کانال طويل آزمايشگاهييک شامل 

 ، شيب طولي١شيب جانبي  ،متر ٣/٠متر، عرض کف  ٦٥
 بود.و سامانه گردش آب متر  ٣/٠ارتفاع  ،٠٠١/٠ متوسط
سنج  جريان در اين سامانه باگيري دبي جريان  اندازه
 براي. انجام شددرصد  ٥/٠با صحت  مغناطيسيالکترو

مخصوص  محركتنظيم ميزان دبي ورودي به کانال از 
عمق  شد. ور الکتروموتور استفاده ميد سرعت تنظيم

و رقومي از تابلوهاي پيزومتري  برداري عکس باجريان 
  شد. استخراج مي Grapherافزار  ها در نرم عکسکردن 
اي در  هاي عرضي ذوزنقه شدگي رفتارسنجي تنگ براي
براي طراحي الزم خراج معيارهاي اي و است ذوزنقه کانال

هاي لبه  شدگي تنگ ابتدا)، ١طول فلوم پيشنهادي (شکل 
آزمايش شدند. ابعاد متغير سازه عبارت بودند از: عرض  تيز

 .(L)و طول گلو  (S)، شيب جانبي (P)کف 
اي باشد که  اندازههاي گلوبلند بايد به  شدگي فلوم تنگ

يک حداقلي نبايد از  همچنينجريان را بحراني کند و 
تحت  ٣عمق در کانال رسشگيري  باشد تا اندازه كمتر
سطحي نباشد. طول گلوگاه فلوم بايد در  هاي موج تأثير
باشد که جريان بحراني در مقطعي از گلوگاه  اي دامنه

كم افت اصطکاکي حاصل از فلوم  همچنينتشکيل شود و 
  باشد.

تيز مشخص كرد  بر روي سازه لبههاي انجام شده  آزمايش
، فاصله برابر عمق در کانال رسش ۵/۲تا  ۵/۱که فاصله 

است. براساس انرژي جريان مناسب براي نصب اشل 
) ۲۰۰۱( و همكاران کلمنز باو معيارهاي زير که  زده پس

                                                        
3- Approach channel 
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است، دامنه   هاي گلوبلند ذکر شده براي طول فلوم
 مورد نظر براي فلوم پيشنهادي تعيين شد و سه هاي طول

ها انتخاب  انجام آزمايش برايطول مختلف از اين دامنه 
حداکثر بار  H1maxکه در آن  <L/H1max ۵/۱) رابطه ۱: (شد

طول فلوم  Lاالدست فلوم نسبت به تاج آن و انرژي در ب
اين شرط براي از بين رفتن انحناي خطوط  تأميناست. 
اطمينان از تشکيل جريان بحراني در مقطع فلوم  و جريان

عرض کف فلوم  Pکه  <P۵/۰L ) ۲بايد برقرار باشد؛ (
اين شرط براي از بين رفتن  تأميناست.  گيري اندازه

شدگي و مستقيم  دليل تنگ ان بهتالطم ايجاد شده در جري
) تجربه نشان داده است که ۳؛ (استشدن خطوط جريان 

بار انرژي در  H1که در آن  H1/L<۰۷/۰>۷/۰در بازه 
باالدست فلوم نسبت به تاج آن است، توسعه رابطه دبي 

 سر است.دبي مي % براي برآورد۲اشل با خطاي 

گذاري در باالدست سازه، جلوگيري از  کاهش رسوب براي
يخ زدن سطح آب و رشد گياهان در کانال، فرود جريان 

). ۲۰۰۱باشد (کلمنز و همکاران،  ۵/۰حدود  زده بايد پس
طوري انجام شد تا  تيز آزمون مقدماتي مقاطع لبه  رو ايناز 

 ها مشخص، فرود جريان در باالدست آن Sو  Pبه ازاي يک 
پهن كردن اين   سپس با لبه .شود ۵/۰برابر  ر تقريبيبه طو

ها  هاي اصلي روي آن آزمونايجاد شدند و  ها مقاطع، فلوم
 ۶-۳۰ ها در محدوده . دبي جريان در آزمايشانجام شد

، به ازاي هفت تيز  متغير بود و هر سازه لبهليتر بر ثانيه 
و هر  ليتر بر ثانيه ۳۰و  ۲۶، ۲۲، ۱۸، ۱۴، ۱۰، ۶دبي 

ليتر  ۳۰و  ۲۴، ۱۸، ۱۲، ۶به ازاي پنج دبي  پهن سازه لبه
ند. ابعاد مقاطع مورد آزمايش در شدآزمايش بر ثانيه 

  .اند شده ارائه ۲و  ۱هاي  جدول

  

  
  آزمايشگاهي مورد استفاده (پالن) سامانه هوار طرحالف) 

  

  
 تراز بستر کانال ا تاج هماي ب ب) کانال طويل آزمايشگاهي و فلوم ذوزنقه

  

  پژوهشپيشنهادي و کانال طويل مورد استفاده در اين  هساختمان ساز -١ شکل
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  تيز مشخصات مقاطع لبه -١ جدول

  
  

  انتخابي براي فلوم مورد بررسيمشخصات مقاطع  -٢جدول 

  
  

  نتايج و بحث
در ابعاد فلوم  ريياثر تغبه  براي تجزيه و تحليل نتايج ابتدا

  .شود خته ميپرداي طراح يبر پارامترها
  انرژي جريان در کانال رسش

زدن  چه تعيين نظري تغيير مقطع جريان بر ميزان پساگر
 هاي است اما براي تعيين ضريب ممكنسطح آب باالدست 

هاي تجربي  افت مربوط به چنين مقاطعي بايد از روش
رسد که انرژي باالدست و ميزان  استفاده کرد. به نظر مي

است که کاربرد  هايي عاملترين  زدگي يکي از مهم پس
کند. به  مي روبروگيري را با محدوديت  هاي اندازه سازه

هاي به  دست تمامي سازههمين دليل تغييرات انرژي باال
هاي انرژي  کار رفته در اين پژوهش که شامل مجموع افت

د. از شدر برابر پارامترهاي مختلفي بررسي  استسازه 
ميان تمام پارامترها، انرژي نرمال نظري مربوط به مقطع 

د. به اين ترتيب كر ارائهتنگ شده فلوم بهترين نتيجه را 
، براي Eupمورد آزمون،  که ميزان انرژي باالدست هر سازه

بده معين در برابر انرژي نرمال مربوط به مقطع تنگ شده، 
EnCS که با حل فرمول مانينگ براي مقطع تنگ شده به ،

سرعت به دست  مانندازاي بده مورد نظر و افزودن ارتفاع 
بودن اختالف  كم دليل بهد. در اين فرايند شآيد، ترسيم  مي

 ها رابطهشده، مقدار آن از  ارتفاع کف در دو مقطع ياد
هاي مخصوص دو مقطع  حذف شد. به عبارت ديگر انرژي

طور که  . همانارائه شده است ۲در شکل  كه ،شدمقايسه 
دهد اين دو انرژي اطراف خط  الف نشان مي -۲شکل 

که با  اند. اين بدان معني است بهترين انطباق تجمع کرده
ال در آن به انتخاب مقطع مشخص و محاسبه انرژي نرم

آن  پيروازاي بده معين وضعيت ميزان انرژي باالدست و به 
  شود. زدگي مشخص مي ميزان پس

هاي ياد شده که  ميزان اختالف نسبي موجود بين انرژي
خطاي فرض گرفته شده نيز تلقي شود،  عنوان بهتواند  مي

 ارائهب  -۲با استفاده از رابطه زير محاسبه و در شکل 
  است: شده

)۱                    (100*(%)
up

upnCS

E
EE

Error
−

=  

و  Eupدهد که اختالف موجود بين  ب نشان مي -۲شکل 
EnCS درصد  ۹تا  ۳هاي آزمون شده بين  در حداقل دبي
يابد  است اما با افزايش دبي ميزان اختالف کاهش مي  بوده

است.  %۵/۲متوسط خطاي کل در حدود كه اي  به گونه
توجه به عدم دخالت ضريب تصحيح روشن است که با 

انرژي جنبشي، اثر آن به طور ضمني در ميزان خطا وارد 
  شده است.

  

         
  EnCSو  Eupب) ميزان نسبي اختالف موجود بين                                                    Eupو  EnCSالف) ميزان تطابق بين                             

 (Eup)  و انرژي باالدست سازه در کانال رسش، ،(EnCS)مقايسه بين انرژي نرمال فرضي در مقطع سازه،  -۲شکل 
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  افت انرژي در سازه
، سبب افت انرژي اضافي مسير جريانموجود در  وانعم

شده و شرايط جريان باالدست خود را نسبت به زمان 
هاي  دهند. افت حاصل از فلوم نبودن سازه، تغيير مي

 .استهاي موضعي و افت اصطکاک  گيري شامل افت هانداز
اما ها کار دشواري است  تعيين مجزاي مقادير اين افت

تفکيک زه را از هم هاي مختلف سا توان افت در قسمت مي
نياز هاي مختلف سازه  يک مقادير افت در قسمتکرد. تفک

هاي مختلف  گيري مشخصات جريان در بخش اندازهبه 
آزمايشگاهي مشخص کرد که در سازه هاي  مشاهده. است
به شود و  ، جريان بحراني در محل سازه تشکيل نميتيز لبه

 هاي گيشد شود. اين پديده در تنگ منتقل مي دست پايين
ها وجود نداشته باشد، اتفاق  عرضي که برآمدگي کف در آن

 عنوان بهشدگي عرضي  در اين شرايط، تنگ افتد چون مي
اي  شوند که با زاويه هايي در جريان تلقي مي آشفتگي

نسبت به امتداد اصلي جريان در حرکت هستند و اگر اين 
اي  ها در طول فلوم به هم نرسند و در نقطه آشفتگي

جريان در مقطع فلوم دست آن يکديگر را قطع کنند،  يينپا
). از طرفي ۲۰۰۱بحراني نخواهد بود (کلمنز و همکاران، 

 تعيين موقعيت عمق بحراني با توجه به تغييرات شديد
دست سازه  طولي و عرضي مشخصات جريان در پايين

، عمق (فلوم)پهن  که در سازه لبه ممكن نبود. در حالي
قابل  ي از سازه مستقر شده و موقعيت آندر مقطع بحراني

، شيب Pبررسي نقش عرض کف سازه،  براي. است عيينت
، بر ميزان افت حاصل از آن، Lطول سازه، ، Sجانبي آن، 

معياري از افت سازه  عنوان به (HLtotal)درصد افت بار کل 
  .شد ارائهبه شکل زير 

 )۲(                         






 −
=

n

nup
Ltotal E

EE
H 100  

ترتيب عبارتند از انرژي باالدست  هب Enو  Eupدر اين رابطه 
  سازه و انرژي نرمال کانال.

 Sو  Pبه ازاي تغيير در مقادير  HLtotal(درصد)  تغييرات
نمايش داده  ۳در شکل تيز  هايي از سازه لبه براي نمونه

 نشانگر تغيير در مقدار ۴شکل  همچنينو  است  شده
ازاي تغييرات طول چند نمونه از  هب HLtotal  (درصد)

  است.هاي مورد بررسي  فلوم
با افزايش دبي، شود که  مي گيري نتيجه ٤و  ٣ هاي شكلاز 

تواند  . اين پديده مييابد مقدار افت بار نسبي کاهش مي
صورت با   اين باشد که دراي بودن مقطع  هذوزنق هنتيج

بيشتري به عبور  افزايش دبي، سطح مقطع به نسبت
شود. افزايش طول نيز اثر  مي  جريان اختصاص داده

افزايشي روي ميزان افت بار دارد. با افزايش طول سازه، 
يابد و باعث افزايش  طور کامل توسعه ميه مرزي ب هالي

که جريان بحراني در مقطع  اما زماني .شود افت بار مي
بر افت  ميك تأثير، افزايش طول سازه شود مستقر ميسازه 

و تحت اين شرايط  گذارد سازه و بار آبي باالدست مي
درصد بيشتر از حالت  ۱۰طور متوسط ه ميزان افت ب

  .استتيز  لبه

 

 
  عرض کف ثابت و شيب جانبي متغير -الف

  تيز لبه هدر ساز زدگي کل) تغييرات افت انرژي نسبي (درصد پس -٣شکل 
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  شيب جانبي ثابت و عرض کف متغير -ب

  -٣شکل ادامه 
  

 
  ها آنهاي مختلف  به ازاي طول ها در چند نمونه از سازه )HLtotal( افت انرژي نسبي درصد تغييرات -٤شکل 

  
، جريان بحراني در پهن (فلوم) لبه هدر ساز اينكهبا توجه به 

هاي باالدست و  شود لذا افت مقطعي از فلوم مستقر مي
طور جداگانه بررسي ه نيز ب دست مقطع کنترل پايين
  شود. مي

  افت انرژي باالدست مقطع کنترل
گيري عمق  ست از افت بار در بازه بين محل اندازها عبارت

که مجموع  سازه درباالدست و محل تشکيل عمق بحراني 
و محاسبه   يگير . اندازهاستهاي اصطکاکي و موضعي  افت

افت  اصطکاکي در مقايسه باست که افت ا بيانگر اين
مجموع افت صورت گرفته در اين پس است  كمموضعي 

تغييرات نسبي افت در بازه  ۵شکل  .ناميده شد heبازه 
را  Q/(gh5)0.5 بعد در برابر پارامتر بي) ۳(رابطه مذکور 

 gافت موضعي نسبي،  heUS%که در آن  دهد نشان مي
رسش و عمق در کانال  hدبي جريان،  Q، شتاب ثقل

hLtotal است. بار کل در اثر احداث سازه افت  

 )۳(                              
   

100% ×=
Ltotal

e
eUS h

hh
  

شکل  موجود در هاي بر داده برازش خطي هنتيج ۴ هرابط
  :است ۵
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در برابر پارامتر  تغييرات مقدار افت موضعي نسبي -٥شکل 

بعد بي
5gh

Q
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هاي  ) در تبديلheبراي محاسبه ميزان افت موضعي (
از  بيشترها)  ها و بازشدگي شدگي تنگها ( عرضي كانال

  :دوش رابطه زير استفاده مي

)۵(                                   
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 Vupو  Vست از افت موضعي و ا عبارت heدر اين رابطه، 
و سرعت  شده ترتيب عبارتند از سرعت در مقطع تنگ هب

گيري عمق  جريان در باالدست اين مقطع (در محل اندازه
ضريبي تجربي است که براي کاربردهاي  K). باالدست

تا  ۳/۰ترتيب  بهعمومي براي بازشدگي تدريجي و ناگهاني 
و  ۱/۰ ترتيب بهتدريجي و ناگهاني  شدگي تنگو براي  ۸/۰
 براساس). اما ۲۰۰۹(سابرامانيا،  است گزارش شده ۶/۰

براي ابعاد مختلف فلوم و  Kتغييرات  اين پژوهشهاي  داده
. با استفاده از استالف  -۶شکل بر طبق متفاوت  هاي دبي

براي  Kبراي تخمين مقدار  ۶نتايج آزمايشگاهي رابطه 
هاي مختلف پيشنهاد شده است. اين رابطه با  شدگي تنگ

كند كه در مقايسه  بيني مي را پيش Kمقدار  ±%۲۰خطاي 
، وضعيت را بهتر ۶/۰با خطاي موجود در فرض مقدار ثابت 

با استفاده از  Kب وضعيت تخمين  -۶است. شکل  كرده
  دهد: را نشان مي ۶رابطه 

)۶(
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تصوير  *A، طول فلوم، L، عمق باالدست، hبه طوري که 
(کلمنز و همکاران،  استمقطع فلوم بر جريان باالدست 

، مقطع A، آيد دست ميه ب Ph+Sh2) که از رابطه ۲۰۰۱
 (by+sy2)جريان در باالدست فلوم که از طريق رابطه 

  .است، دبي جريان عبوري از فلوم Qو  شود محاسبه مي

      
 K) در تخمين ۶نتايج رابطه ( -ب               مقادير ضريب افت موضعي -الف

 اي هاي ذوزنقه شدگي در تنگتغييرات ضريب افت موضعي  -٦شکل 
  

  دست مقطع کنترل افت انرژي پايين
گيري، نياز  هاي اندازه سازهبراي استقرار جريان مدوالر در 

و  (وال استدست مقطع کنترل  به حداقل افتي در پايين
با توجه به طويل بودن  پژوهش). در اين ۲۰۰۰، همكاران

فرصت  دست سازه کانال آزمايشگاهي، جريان در پايين
براي استقرار  الزمتشکيل جريان نرمال را داشت لذا افت 

بين  هافت موجود در باز. شد مي تأمينجريان مدوالر نيز 
 دست، مقطع کنترل و مقطع تشکيل جريان نرمال در پايين

هاي اصطکاکي، موضعي و افت در پرش  افتمتشکل از 
ها با توجه به  که تفکيک مقادير اين افت استهيدروليکي 

افت  همحاسب براي وضعيت جريان کار دشواري است.
يدروليکي، انتهاي فلوم تا انتهاي پرش ه هاصطکاکي در باز

، از ۷ هبا به کارگيري عمق متوسط فرضي حاصل از رابط
  ) استفاده شد.۸ همانينگ (رابط هرابط

)۷(  
2

nc
mean

yyy +
=  

)۸(  
2

3/2 
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AR
nQlh f  

،مورد بررسي هافت اصطکاکي در باز hf باال هاي رابطهدر 

cy ،ny  وmeany عمق بحراني در فلوم، عمق  ترتيب به
 ،مورد بررسي هنرمال در کانال و عمق متوسط فرضي در باز

n ضريب زبري مانينگ، A  وR سطح مقطع  ترتيب به
دبي جريان  meany، Qجريان و شعاع هيدروليکي به ازاي 

  ند.هستمذکور  هطول کانال در باز lو 
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يکي و افت موضعي برابر اگر مجموع افت در پرش هيدرول
heDSبا توجه به شکل  صورت مقدار آن  گرفته شود، در اين
  قابل محاسبه است: ۹ هاز رابط ،۷
)۹(                           nfceDS EhzEh −−∆+=  

 ۱۰ هافت اصطکاک است که از رابط fhفوق  هدر رابط
عبارتند از انرژي  ترتيب به nEو  cE؛ شود محاسبه مي

بحراني در مقطع فلوم و انرژي نرمال در مقطع کانال 
اختالف رقوم مقطع بحراني در محل  ∆zو دست  پايين

 دست فلوم و مقطع تشکيل جريان نرمال در کانال پايين
  .است

  

 
  جريان مدوالر با پايابي برابر با عمق نرمال الگوي -٧شکل 

  
براي ، با استفاده از اطالعات آزمايشگاهي، ۱۰ تجربيِ رابطه

  شد. ارائه heDSآورد بر

)۱۰(       0.59 0.022 0.432
   = − −   

  
eDS c

n

h y h
h y L

طول  Lعمق جريان در باالدست سازه،  hاين رابطه در   
عمق بحراني در فلوم و عمق نرمال  ترتيب به ynو  ycفلوم و 

eDShاگر عبارت  د.نهستدر کانال 
h

ذاري گنام heDS%را  

 از heDS%بيانگر وضعيت برآورد مقدار  ۸کنيم، شکل 
  است. ۱۰ هطريق رابط

  

 
  heDS%در محاسبه مقادير  ۱۰نتايج رابطه  -٨شکل 

  
 طراحي فلوم پيشنهادي

 گيري بايد ايفا کند و با با توجه به نقشي که فلوم اندازه
استفاده از نتايج آزمايشگاهي، روش طراحي فلوم 

  هاي زير است: گيري پيشنهادي به شرح گام اندازه
عرض کف فلوم  ترتيب به( Sو  P فرض مقدار اوليه براي -۱

 و شيب جانبي آن).
محاسبه عمق بحراني در مقطع فلوم و انرژي مربوطه  -۲

 ۱۱طه با استفاده از راب هاي حداقل و حداکثر به ازاي دبي
 :به روش آزمون و خطا

)١١(                                              13

2

=
c

c

gA
BQ  

با  صريح و صورت بهزير نيز که عمق بحراني را  هاي رابطه
اي در دامنه  هاي ذوزنقه % براي كانال۰۶/۰درستي 

۳≤Syc/P≤۰ ۲۰۱۱خواه و عيسي،  کند (وطن تعيين مي (
دهنده مشخصات جريان  نشان cقابل کاربرد است. انديس 

  بحراني است:

)۱۲                     (1/3 0.347 0.339(1 1.1524 )−= +c
Py
S

ε ε
  

)۱۳(  ε =  S3Q2/[gP5] 
فلوم در  دست تشکيل جريان نرمال در پايين دليل به -۳

نظر  طوالني، انرژي پاياب برابر انرژي نرمال درهاي  کانال
 پس براي اطمينان از وقوع جريان مدوالرشود  گرفته مي

 شرط زير بايد برقرار باشد:

)۱۴(                                  neDSc EhE >−  
با  ۱۴. رابطه اند تعريف شده پيش از اينکه پارامترهاي آن 

 سازه فرض تشکيل پرش هيدروليکي بالفاصله در انتهاي
محاسبه  ۱۰با رابطه  heDSو مقدار  است تدوين شده

براي مقطع انتخابي صادق نبود،  ۱۴اگر رابطه  شود. مي
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رفته و  ۱جريان غيرمدوالر خواهد بود و بايد به مرحله 
 تر را چنان تغيير دهيم که مقطع تنگ Sو  Pدوباره مقادير 

  شود.
عدد فرود باالدست بايد کنترل شود تا در محدوده  -۴

 مجازي قرار گرفته باشد:
  گذاري در باالدست الف) حد پايين عدد فرود براي عدم رسوب

به نقل از ( ٢و نيل ١که گنچارف يهاي رابطهدر اينجا از 
براي تعيين سرعت بحراني حرکت  )٢٠١١روينسکي، 

استفاده شد و سرعت بحراني براي  اند، ذرات پيشنهاد کرده
شود در  که فرض مي متر ميلي ۲۵/۰حرکت ذره به قطر 

در  )۱۳۸۳(بيرامي،  شود گير ته نشين نمي حوضچه رسوب
عيين حد معياري براي ت ،ها اسبه شد و اين سرعتکف مح

  .پايين فرود مجاز قرار گرفت
  :گنچارفرابطه 
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  نيل:رابطه 
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اختالف وزن واحد حجم ذرات  ∆sγفوق  هاي ابطهدر ر
 ρذره،  هقطر مشخص dعمق جريان،  hرسوبي و آب،

سرعت بحراني براي شروع  cUجرم مخصوص آب و 
  .استحرکت ذرات 

ه را ب (EsUS)انرژي باالدست فلوم  توان مي hبراي محاسبه 
در مقطع سازه  (Ec)برابر انرژي بحراني  ۱/۱طور متوسط 
مربوط  hنتايج آزمايشگاهي) و سپس  براساسفرض کرد (

  به اين انرژي را حساب کرد:

)١٧(                                               
c

sUS
r E

EE =
  

ست که انرژي باالدست ا اين hروش ديگر براي محاسبه 
سازه را با انرژي نرمال فرضي در کانالي با ابعاد فلوم ايجاد 

  کرد.شده، برابر فرض 
 ۱۵هاي  رابطهحاصل از  هاي مقادير فرود مربوط به سرعت

متغير بودند که با  ۳۶/۰تا  ۲۸/۰در دامنه  ۱۶و 
حد پايين فرود مجاز  متوسط ها، آن مقادير گيري از معدل

  .حاصل شد ۳/۰دست فلوم برابر  باالبراي جريان 

                                                        
1- Goncharov 
2- Neill 

در کانال  هاي ايستا ب) حد باالي فرود براي عدم تشکيل موج
  رسش

معيار ذکر شده  براساسحداکثر فرود مجاز باالدست 
اطمينان از عدم  براي) ۲۰۰۱توسط کلمنز و همکاران (

انتخاب شد. بنابراين  ۴۵/۰هاي ايستا برابر  تشکيل موج
توصيه  ۴۵/۰الي  ۳/۰محدوده فرود در کانال رسش 

  شود. مي
با برقراري اين شرايط، فلوم طراحي شده قابل کاربرد 

  خواهد بود.
  

  گيري نتيجه
اي با تاج  در اين پژوهش مطالعاتي بر روي فلوم ذوزنقه

 ارائهو روش طراحي اين سازه  انجام شدتراز بستر كانال  هم
 شد. امتياز اين سازه سهولت اجرا و قابليت نصب در

قابل کاربرد  رو ايناز . برداري است حال بهره هاي در شبکه
هاي آبياري و زهکشي است. اين سازه در  در بهسازي شبکه

شدگي  گيرد و با ايجاد تنگ هاي گلوبلند قرار مي طبقه فلوم
اما بدون نياز به افزايش ارتفاع کف ايجاد  کانال در عرضي

 كمتراين سازه در مسير جريان دخالت  رو اينشود. از  مي
زدگي حاصل از آن  پسکند و به تبع آن افت و  ايجاد مي
توان  ها مي ، طوري که از ارتفاع آزاد موجود کانالكم است

از مزاياي ديگر طرح، عدم . به شکل مطلوبي بهره جست
 است به همين دليل گذاري در باالدست آن رسوبايجاد 

 هاي مختلف سازهبا جريان  گيري معمول در اندازه خطاهاي
شود،  ها ايجاد مي گذاري در باالدست آن رسوبدر اثر  که

  در اين سازه وجود نخواهد داشت.
توان روش جديدي  هاي اين پژوهش نشان داد که مي داده

زده در باالدست  براي محاسبه انرژي جريان پس
با متوسط خطاي د که وش ارائهاي  هاي ذوزنقه شدگي تنگ
بيني  شدگي را پيش درصد، انرژي در باالدست تنگ ۵/۲

براي محاسبه ضريب افت  روشي همچنينو  کند مي
شد که داراي  ارائهاي  ههاي ذوزنق شدگي موضعي در تنگ

خطاي هاي قبلي،  بود و در مقايسه با روش ±%۲۰ خطاي
اما قبل از  .آن در تخمين مقدار اين ضريب مطلوب است

توصيه براي كاربرد اين روش ضروري است که رفتار سازه 
ها و  رض کفهاي طولي مختلف، ع هاي با شيب در کانال

  هاي ديگر آزمون شود. زبري
  



 تراز بستر كانال گيري جريان با تاج هم اي اندازه طراحي فلوم ذوزنقه                                                                                                        ١٠

 

  گزاري سپاس
هاي قطب  موريتمأو  ها هدفاين پژوهش در راستاي 

آبياري و زهکشي و با هاي  علمي بهسازي و ارزيابي شبکه
  حمايت دانشگاه تهران انجام شده است.
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