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 کانالت هامسيربا پالن مربعي ودايره اي شکل در يتقاطع يسازه هابررسي عددي مقايسه 

 

 

 ، 2، محمد رستمي 1ايمان قنواتي

 دانشجوي ارشد سازه هاي هيدروليکي، دانشگاه آزاد دزفول-1

 يزداريحفاظت خاک و آبخپژوهشکده  ارياستاد -2

 
 چکيده

در دستور کار مجريان  ياريآب يها کارآمد در شبكه يها عنوان يكي از روش ت( درسه دهه اخير، بهبتني )کانال ساخته شيپ يها استفاده از کانال

لحاظ هيدروليكي و راندمان انتقال آب و هم ازلحاظ اقتصادي  از ساخته شيپ يها اندرکار و مهندسين مشاور قرارگرفته است.همچنين کانال دست

 ستمهاييس نيو همچن يو زهكش اريياي است که در رودخانه ها کانال هاي آب دهيدر کانال ها پد اني.اتصال جرباشد يم تر نهيصرفه و به به ونمقر

 کانال،ها، عرض  يها، نسبت دب چون هندسه کانال شترييب رهاييبه متغ انيها رفتار جر در محدوده اتصال کانال  .دهديفاضالب شهري به وفور رخ م

در مقاطع  انيدر باالدست محل اتصال و عدد فرود جر انيجر اتيتراز کف در محل اتصال، خصوص ترايياتصال دو شاخه از کانال، تغ هيزاو

شامل مقطع مربعي و دايره اي شكل هندسه اتصال کانال  ريتأث FLOW3Dبا استفاده از مدل عددي  قيقتح نيکند.  در ا يم دايپ يمختلف بستگ

 گيرد. ميقرار  يابيو ارز يورد بررسمافت انرژي  و انيالگوي جر درجه بر 00و  00، 40،،3اتصال  اييبا زوا

 
 ي، افت انرژ FLOW3D مدل،  كانالت، سازه هاي تقاطعيهاي كليدي:   واژه

 

 

  مقدمه .        1

 

تگي به اي است که بخش کشاورزي آن به شدت به آب براي توليد محصوالت کشاورزي وابسته است. اين وابس شرايط اقليمي کشور ايران به گونه

درصد فرآوردههاي کشاورزي از زراعت آبي  00حدي است که با وجود سطح نسبتاً يكسان اراضي ساالنه زير کشت ديم و فارياب کشور، حدود 

اورزي کش حاصل ميشود. در چنين شرايطي تأثيرات اقليمي ناشي از پديده خشكسالي و يا ترسالي ميتواند اثرات منفي يا مثبت زيادي بر توليد محصوالت

ن در بخش و امنيت غذايي ايران داشته باشد. شرايط متفاوت اقليمي و منابع آب ايران طلب ميكند که محققان، مديران و مراکز علمي و پژوهشي کشورما

و سياست هاي کالن  آبياري و زهكشي نيز متفاوتتر از ساير کشورهاي جهان که شرايط طبيعي نسبتاً پايداري دارند باشند. در راستاي برنامه ريزي ها

کشور که در خصوص زير ساخت هاي بخش کشاورزي مطرح مي باشد، تكميل شبكه هاي درجه سه از اولويت بسزائي برخوردار مي باشد و استفاده از 

ان دست اندر کار و در دستور کار مجري ياريآب يکانالهاي پيش ساخته بتني )کانالت ( درسه دهه اخير، بعنوان يكي از روشهاي کارآمد در شبكه ها

قرار گرفته و  لهاي پيش ساخته از لحاظ اقتصادي نيز نسبت به کانال هاي بتني درجا مورد تجزيه و تحلي همچنين کانال مهندسين مشاور قرارگرفته است.

تني درجا و کانالهاي پيش ساخته بتني (  تحقيقات بعمل آمده و مقايسه طرح ها و با بررسي معايب و مزاياي هردو طرح، )کانالهاي ب نتايج نشان مي دهد با

از اجزاء مورد  يكيتر مي باشد. هينهکانالهاي بتني پيش ساخته هم از لحاظ هيدروليكي و راندمان انتقال آب و هم از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه وب

 ي.که عمدتاٌ داراباشديم ها کانالت رعبوريمس هينده زاوانحراف ده يسازه ها اي يتقاطع يتحت پوشش کانالتها سازه ها ياريآب ياستفاده در شبكه ها

در  تيشكل موجب محدود ني. انتخاب ادهديم نمتقاطع را نشا ي سازه نينمونه از ا (1). شكل باشدي)راست گوشه( در پالن م ليمستط اي يشكل مربع

که استفاده  يدرجه کاربرد دارند. در صورت 00انحراف  يايزوا يبرا يليمستط اي يشكل پالن مربع كهيبطور گردد يعبور کانالت ها م ريانحراف مس هيزاو

در حال  ليدل نيهمراه است. به هم يياجرا اديبا مشكالت ز ايو  باشد يممكن م ريعمالٌ غ ايزوا گريدر انحراف کانالت د يو مربع يليمستط يها از پالن

 يالگو تيدر خصوص وضع يخاص يابيتا کنون ارز .شود ياستفاده م يو مثلث رهياز دا ي، قطاع يا رهيبه شكل دا يها با پالن يتقاطع يها حاضر از سازه

 نيبهتر شنهاديمنظور الزم است تا به منظور پ نيبه هم .باشد يدر دسترس نم ي(ثلثو م رهياز دا يقطاعي ا رهيدا) ديجد يها النپ انرژي افت زانيو م انيجر
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اقدام  يعدد يساز هيبر آن است تا با شب يمطالعه سع ني. در ارديصورت گ يابيباشد ارز نهيبه يكيدروليو ه ييکه از نظر مشكالت اجرا يتقاطع يها سازه

 .مهم گردد نيا يابيبه ارز

جريان  يتا الگو گردد،ي. در اين تحقيق تالش مباشديم Flow-3D ،يمدل سه بعدالگوي جريان مناسب جهت شبيه سازي  يها از مدل ييك 

 .قرار گرفته و در نهايت سازه بهينه معرفي گردد يمورد بررس Flow-3Dتوسط مدل  ي ا رهيداو  راست گوشه يپالن ها باطع تقا يدر سازه ها

 
 

  
 نمونه از سازه هاي تقاطعي احداث شده در مسير كانالت ها .1شکل 

 
 

  مواد و روشها .        2

 
سانتي متر با  120ضلعي به ابعاد شكل با  ينوع سازه با پالن مربع ،که شامل  ديا استفاده گردنوع سازه متقاطع متصل به کانالت ه 10از  قيتحق نيدر ا

با  سانتي متر 120به قطر  شكل يا رهينوع سازه با پالن دا ،درجه)عمود بر سازه( و  00درجه،  00درجه،  ،3درجه،  40(،ميصفر)مستق يخروج يايزوا

 يسازه ها نيب انيجر يالگو حيصح سهيجهت مقا )عمود بر سازه( مي باشد. درجه 00درجه،  00 رجه،د ،3درجه،  40(،ميصفر)مستق يخروج يايزوا

 يدر همه سازه ها يو خروج يکانالت ورود يبعاد هندسا  ،2همچنين مطابق شكل  ر نظر گرفته شد.د يمرز طيو شرا يبعاد هندسا  تقاطعي منتخب،

ه ابعاد کانالت مطابق آنچه که در شبكه هاي آبياري براي يک تيپ خاص اجرا شده است درنظر گرفته برابر مي باشد. الزم به توضيح است ک يتقاطع

 يتقاطع يدر سازه ها انيجر يالگو يجهت بررس بر ثانيه ) حداکثر دبي طراحي کانالت منتخب( تريل 2،0 مقداربا  ياز دب قيتحق نيدر ا شده است. 

 .دياستفاده گرد

 

 
 يتقاطع يكانالت مورد استفاده در اتصال به سازه ها يابعاد هندس (2شکل )
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 هندسه و شبکه محاسباتي سازهاي مورد شبيه سازي .        تهيه3

 

(، سامانه الهيدوس اي الهيس کي اني)جر الي(، تعداد سهيبرنامه )بر حسب ثان يساز هيزمان حل و شب ليمسئله از قب ياطالعات کل يحاو Flow-3Dافزار  نرم

افزار قرار  نرم Generalبوده که در قسمت  يساز بهيزمان اتمام ش ال،يس يريتراکم ناپذ اي يريراکم پذي(، سيو سامانه انگل CGS  ،SI) يريگ اندازه

و  الهيس کيبه صورت  يساز هيبا هوا، شب انيسطح آزاد جر ليبه دل  يتقاطع يها از سازه يعبور انيجر يالگو يبررس يبرا هيشب ني. در اباشد يدارند، م

هندسه سازه از برنامه اتوکد کمک  ميجهت ترس .در نظر گرفته شد ريتراکم ناپذ اليس ده،يپد نيا يساز هيشب يانتخاب شد. برا SI يريگ اندازه ستميس

شبكه محاسباتي ايجاد جهت معرفي گرديد.   FLOW3Dنرم افزار وبه  رهي( ذخstlبصورت جداگانه رسم و با پسوند ) ينوع سازه تقاطع 10گرفته و 

و  ي شكلبا پالن مربع يتقاطع يازه هاهندسه ساز  يکل ينما 4استفاده گرديد. شكل  Zو  X،Yمتر در هر سه جهت  0/،0ناسب از سلولهاي به ابعاد م

 .دهديکانالتهاي ورودي و خروجي و همچنين شبكه محاسباتي ايحاد شده در آنها را نشان م

 

 

  
 ي و كانالتتقاطع يشبکه محاسباتي مربوط به سازه ها -بو  هندسه مدل -الف( 3شکل )

 
 

 شرايط مرزي       .4

 
 يمرز طيشرا ،يخروج يمرز طيشرا ،يخروج يمرز طيشامل فشار مشخصه، سرعت ثابت، شرا Flow-3Dافزار  در نرم يمرز طيحاالت مختلف شرا

در نظر گرفته شد و  واريد يمرز ورود نكهي، با توجه به ا يمدل ساز ني. در اباشد يمتقارن م ايآزاد  يفضا يمرز طيمتناوب، شرا يمرز طيشرا وار،يد

به استفاده شد. با  يمقدار دب فيجهت تعر (mass momentum)از مدل انتقال جرم  شود، يکانالت وارد سازه م قيبه سازه فقط از طر يورود اليس

در  يمرز طياز اعمال شرا يينما 3شكل  نمود. فيرا تعر يدب ريکرد و مقاد فيکانالت تعر يورودبه صفحه مربع شكل در  توان يمدل م نياستفاده از ا

 .دهد يشكل را نشان م يا رهيدا  ياطعتق يها سازه يشده برا يبلوک مش بند

 

 



 

 س بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایداراولین کنفران

                             9315 مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،                         

 

 

 

 

 



 

صفر 

 درجه

  

33 

 درجه

  

54 

 درجه

  

03 

 درجه

  

03 

 درجه

  
 

 هيبر ثان تريل 243 يمقدار دب يبرا رهيبا پالن مربع و دا يتقاطع يشد در سازه ها ادجيا يسرعت و گردابه ها يبردار ها.0شکل 
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به ترتيب مخفف سازه تقاطعي مربعي و   S ،Cليتر بر ثانيه )حروف  243روند تغييرات سرعت در مركز سازه هاي تقاطعي را براي دبي  7شکل 

 دايره اي شکل مي باشد(

 

 
 رينشان داده شده است. با توجه به مقاد 1 ليتر بر ثانيه با استفاده از رابطه 2،0براي دبي  يعمق آب جهت محاسبه افت انرژسرعت و  ريمقاد 1 در جدول 

 شكل است. يبا پالن مربع يسازه تقاطع يشكل کمتر از مقدار افت انرژ يا رهيبا پالن دا يسازه تقاطع يمقدار افت انرژ يمحاسبه شده از مدل عدد

 
 يسرعت و عمق آب جهت محاسبه افت انرژ ريادمق 1جدول  

(m) نوع سازه
1H (m)

2H (m/s)
2V (m/s)

1V × 

 484/5 33/1 35/1 64/0 64/0 راست گوشه )مربعي(

 488/4 36/1 34/1 51/0 56/0 اي دايرهپالن 

 

 
ليتر بر ثانيه(، تغييرات محسوسي در سرعت  2،0، در همه شبيه سازيهاي انجام شده به دليل برابري دبي جريان )7با توجه به نتايج ارائه شده در شكل 

در همه  ن، تفاوت قابل توجهي در سرعت مشاهده مي شود. جريان خروجي از سازه تقاطعي مشاهده نمي شود اما در قبل سازه تقاطعي و بسته به هندسه آ

 اهدهآن مش ريشود تغييرات محسوسي در مقاد گونه که مشاهده مي همان ينسبت به کانالت ورود يدر کانالت خروج انجري  سرعت متوسط ها مدل

پالن  يبرا بيرعت را به ترتسدرصد کاهش  ريمقاد 4و  2ول اد. جدينما يم دايافت پ يبسته به هندسه و مقدار دب ينميشود اما در ورودد به سازه تقاطع

نتايج ارائه شده  سهيمقا با .دندهياي در شرايط مختلف دبي جريان و همچنين زواياي مختلف کانالت خروجي از سازه تقاطعي نشان م رهيالن داو پ يمربع

 يبا پالن مربع يتقاطع يکمتر از سازه ها گريبرابر با کد يايشكل با زاوا يا رهيداي در سازه ها يداشت مقدار کل افت انرژ انيتوان ب يدر اين جداول م

 .ابديم شيافزا زين هيزاو شيمقدار افت با افزا نيباشد که ا يشكل م
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 در سازه تقاطعي با پالن مربعي شکل نسبت به كانالت ورودي درصد كاهش افت سرعت 2جدول 

 دبي )ليتر بر ثانيه(
 وجي از سازه تقاطعي مربعي شكلزاويه کانالت خر

 مستقيم درجه 40 درجه ،3 درجه 00 درجه 00

30 54% 50% 42% 42% 44% 

130 53% 54% 50% 42% 48% 

430 64% 60% 53% 60% 52% 

 

 در سازه تقاطعي با پالن دايره اي شکل درصد كاهش افت سرعت 3جدول 

 دبي )ليتر بر ثانيه(
 شكل دايره ايقاطعي زاويه کانالت خروجي از سازه ت

 مستقيم درجه 40 درجه ،3 درجه 00 درجه 00

30 50% 42% 44% 46% 41% 

130 54% 42% 48% 44% 45% 

430 58% 52% 53% 56% 54% 
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 ني. ادهد يوفور رخ م اضالب شهري بهف يها ستميس نيو همچن يو زهكش ارييهاي آب ها کانال است که در رودخانه يا دهيها پد در کانال انياتصال جر

 خانهنقاط رود يدر بعض يگذار و رسوب شيکه باعث فرسا يبوده به طور تر دهيچيها بخصوص در محل اتصال دو شاخه از کانال پ در رودخانه دهيپد

چون هندسه  شترييب رهاييبه متغ انيرفتار جر ها . در محدوده اتصال کانالشود يرودخانه شناخته م يكيمورفولوژ راتيياز تغ يآن بخش جهيشده که در نت

محل اتصال و  دستدر باال انيجر اتيتراز کف در محل اتصال، خصوص راتيياتصال دو شاخه از کانال، تغ هيعرض شاخه و زاو ها، يها، نسبت دب کانال

 ريتأث  40و  ،3، 00،00اتصال  اييو با زوا FLOW3Dدي با استفاده از مدل عد قيتحق ني.  در اکند يم دايپ يدر مقاطع مختلف بستگ انيعدد فرود جر

نتايج نشان داد  قرار گرفت. يابيو ارز يمورد بررس انيجر يدر نسبت مختلف از دب يها انيجر ييجدا هيو ابعاد ناح انيهندسه اتصال کانال بر الگوي جر

 انيب توان يمي تقاطع يها در سازه يافت انرژ يبررسبا . واهد داشتوجود خ يا رهي، پالن دا يپالن مربع يبرا بيدرصد کاهش افت سرعت را به ترت

مقدار  نيکه ا باشد يشكل م يبا پالن مربع يتقاطع يها کمتر از سازه گريكديبرابر با  يايشكل با زوا يا رهيدا يها در سازه يداشت مقدار کل افت انرژ

 .ابديم شيافزا زين هيزاو شيافت با افزا
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 .   منابع6

 
 يمل تهيکم شيهما ني، نهم"تجـن  ارييو کانال درجا در شبكه آب يساخته بتن شيهاي پ استفاده از کانال سهيمقا "،  1477م.،  ،يفروزان، م. ماهران.1

 رانيا يو زهكش ارييآب

آن با  سهيساخته و مقا شيپ يلــتهــاي بتنــو اجــراي کانا ــديو نكــات خــاص تول ــاتيتجرب "، 1402م.  ،يم. اقبــال ،يزاده، ر. فتحــ يمحمــدعل.2

 يها و شبكه يآب ساتيتجربه هاي ساخت تاس يکنفرانس مل ني، مجموعـه مقـاالت چهـارم "آب شوشـتر  ـانيم ارييآب يها هاي درجا در شبكه کانال

 دانشگاه تهران، دوره دوم ،يو زهكش ارييآب

ساخته و  شيدر کانالتهاي پ ــوبيع جــاديعلــل ا "، 1402م .  ،يغ . خواجــه ســاهوت ،يســاهوتس. خواجــه  ــدي،يم . وح ،يخواجــه ســاهوت. 4

 ،يو زهكش ارييآب يها و شبكه يآب ساتيتجربـه هـاي ساخت تاس يکنفـرانس ملـ ني، مجموعـه مقـاالت چهـارم"از آن  ـرييگ شيروش هاي پ

 دانشگاه تهران، دوره دوم

طالعـات تعيـين مبـاني و اصـول طراحـي سـازه اي کانالهـاي نـيم لولـه پـيش سـاخته بـا مقطـع نيم بيضي و متعلقات از نوع بتن مسلح م "، 1407بي نـام، .3

 ، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان گسترش کشاورزي"

5. FLOW-3D 2007 User guide and manual release 9.3, Flow Science Inc, Santa Fe, NM. 

6. Trasportation Research Board, http://www.trb.org 
7. Weber, L.J., Shumate, E.D., and Mawer, N. 2001. Experiments on Flow at a 90° Open-Channel 

Junction. J. Hydr. Engine. 127: 5. 340-350 
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