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 خالصه
ي حیات براي موجودات اکوسیستم مورد  سازي امکان ادامه  جریانی اطالق خواهد شد که حداقل شرایط الزم بمنظور فراهم محیطی به  جریان زیست

در پژوهش حاضر ضمن بررسی . باشد  عمق جریان میمحیطی،  در جریان زیست کننده ترین پارامترهاي تعیین یکی از مهم. نظر را فراهم سازد
 = 5/0،1d/h، 25/0  با بکارگیري سناریوهاي عمقی پایاب 3 و 1شماره ماهی با بازشدگی قائم در دو طرح هندسی  ي راه سازي عددي سازه شبیه

گرفته   مورد ارزیابی قرار،باشد ماهی می ي راه زهماهی که خروجی جریان از سا ي راه ورودي ماهیان به سازهایستگاه وري  میزان تأثیر درصد غوطه
  محیطی در توانایی و یا عدم توانایی ماهیان در مهاجرت به ي عمق جریان زیست نقش بسیار مهم و تعیین کنندهي  نتایج پژوهش نشان دهنده. است

 درصدي در عمق 75ت در سناریوهاي پژوهش با کاهش  بوده است بطوریکه امکان مهاجر3 و 1ماهی با بازشدگی قائم در طرح  باالدست سازه راه
 گونه 15پارامتر توان بیولوژیکی در . است  در هردوطرح سازه شده توانایی عبور ماهیان  دررصدي د40 حدود محیطی کاهش چشمگیر جریان زیست

 مورد بررسی قرار گرفته است و توانایی و یا عدم  خانواده بمنظور توانایی مهاجرت به باالدست سازه در هردوطرح مذکور5مختلف ماهیان در قالب 
ي   گونه15آالرنگین کمان بعنوان مهمترین گونه در میان   همچنین ماهی قزل،است  ارائه شدهاي در قالب نمودارهاي مقایسههاي مختلف  توانایی گونه

 بسیار باالي این ماهی  بیولوژیکیته است که نتایج نشان از تواناییي سنی نوجوان، بالغ و باردار مورد ارزیابی قرار گرف ماهی انتخاب شده، در سه رده
   . محیطی دارد در مقایسه با توان هبدرولیکی سازه در بهترین شرایط سناریو جریان زیست

 
 Flow-3Dسازي عددي،  زیستی، شبیه ماهی، توان بیولوژیکی، هیدرولیک محیط راه: کلمات کلیدي

 
 

   مقدمه  .1
.  

ها به منظور استحصال  هاي هیدرولیکی مختلف در مسیر رودخانه ایش علم و پیشرفت صنعت بشري در اغلب نقاط جهان در اثر ساخت سازهمتناسب با افز
ها به عنوان  ي رودخانه  جدي در گستره و باعث پدیدآمدن تغییرات مخرب،هاي شهري  صنعت و استفاده،مصارف مختلف کشاورزي، نیروگاهو آب 

یکی رولداثرات زیادي را بر خدمات هی، هاي هیدرولیکی در بستر رودخانه هشده به موجب ساخت ساز  تغییرات حاصل. است بزیان، شدهزیستگاه اصلی آ
ها در تولید  باشد و رودخانه هاي هیدرولیکی آن، زیستگاه اصلی آبزیان می ها و سازه رودخانه .نموده است وارد  این رودخانه ها و اکولوژیکی اکوسیستم

 اثر تغییرات زیست محیطی و یا ماهیان ممکن است در.  ]5[ کنند مثل ماهیان به عنوان مسیر مهاجرت آنها به سوي مناطق تخم ریزي نقشی حیاتی ایفا می
ت از مهاجرت در این میان آبشارهاي طبیعی و سدهاي انحرافی از موانعی هستند که ممکن اس. طور غریزي براي تخم ریزي به باالدست مهاجرت نمایندب

ها ایجاد  یکی دیگر از مشکالتی که سدهاي انحرافی براي ماهی. ] 3[ها به باالدست جریان جلوگیري کرده و یا مهاجرت آنها را به تاخیر بیاندازند ماهی
. ]6[ اهی استفاده گردیده استم اي به نام راه باشد که به منظور رفع این مشکل از سازه هاي مناسب تخم ریزي ماهیان می می کنند زیر آب بردن محل

 ،لزوم برخورداري از خصوصیات هیدرولیکی زیرا این سازه عالوه بر .قرار دادهاي هیدرولیکی و محیط زیستی  سازهدر دسته توان  ماهی را می سازه راه
ه منظور تامین مواد غذایی از یکسو و محل جهت صعود به باالدست رودخانه بماهیان مورد نیاز لوژیکی بیوپارامترهاي می بایست از تناسب الزم با 

ولوژیکی ماهیان آشنا بود بیبه همین جهت باید با خصوصیات هیدرولیکی جریان و شرایط بهینه . مناسبی جهت تخم ریزي را از سوي دیگر تامین نمایند
ي  ي مستهلک کننده ماهی بعنوان سازه ي راه سازه. ] 5[داد مورد طراحی و استفاده قرارذکر شده بهترین سازه راه ماهی را با توجه به قیدهاي بتوان تا 
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شاخص بیولوژیکی مورد  به باالدست بعنوان یک انتقال ماهیانآن در ي هیدرولیکی شاخص بوده و همچنین با توجه به کاربرد بیولوژیکی  انرژي در زمینه
بعنوان یک ماهی را  ي راه سازهدر تحقیقات خود  او. ي ماهیان پرداخت ردهندههاي عبو  به بررسی برخی از سازه)1955(کلی . ]1[گیرد  ارزیابی قرار می

  . ]9[نمودارائه را ها  گونه سازه  این از با توجه به هندسه اولیهبندي کلی زیستی دانست و یک دسته  محیط-ي هیدرولیکی  سازه
ان در راه ماهی آغاز کرده و عمده فعالیت خود را روي راه ماهی نوع تحقیقات مشترکی را بر روي هیدرولیک جری) 1983(راجاراتنام و کاتاپودیس  

مدل  .هاي جالبی براي طراحی بهینه راه ماهی نوع دنیل براي دبی و شیب هاي مختلف بستر بوده است دنیل قرار دادند و نتیجه کار آنها رسیدن به معیار
 ساخته شد و در سازه آن از یک دبی سنج مغناطیسی براي اندازه گیري دبی و یک جریان در دانشگاه آلبرتا کانادا سازه راه ماهی مورد پژوهش فیزیکی

انجامید که این ) 1(به ارائه ي رابطه ) 1983(نتایج کار راجاراتنام و کاتاپودیس . سنج مینیاتوري براي اندازه گیري سرعت در اعماق مختلف استفاده شد
می توان منحنی دبی اشل راه ماهی دنیل استاندارد را تعیین ) 1(با استفاده از رابطه .  کاربرد داردنیل استاندارد دبی عبوري از راه ماهی درابطه جهت تعیین

   .]12[نمود 
)1(  

2

* 94.0 




b
dQ  

ن تفاوت که سازه راه ماهی دنیل دو تحقیقات گسترده اي را بار دیگر بر روي سازه راه ماهی از نوع دنیل انجام دادند با ای) 1986 (١همکارانراجاراتنام و 
 اشل براي طراحی راه ماهی دنیل دو طبقه به این نتیجه رسیدند -طبقه را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار دادند و عالوه بر حاصل شدن یک منحنی دبی

 وده و با توجه به این هدف راه ماهی ها به سه دستهکه عامل اصلی در طراحی سازه راه ماهی از لحاظ هیدرولیکی توانایی اتالف انرژي سازه راه ماهی ب
سرریز، شکاف قائم و دنیل -نمایی از انواع راه ماهی استخر)  1(در شکل .  ]11[اند کرده تقسیم بندي هاي استخر و سرریز ، شکاف قائم و دنیل ماهی راه

  . نمایش داده شده است
  

      
  ماهی دنیل راه) ج  قائمکاف ماهی ش راه) ب  ماهی استخر و سرریز راه) الف

  )1986راجاراتنام و کاتاپودیس (هاي راه ماهی   طبقه بندي انواع سازه-  1 شکل
  

نشان داد که آنان تحقیقات . در تححقیات خود جزئیات هندسی راه ماهی با بازشدگی قائم را نیز ارائه نمودند )1986 (همکارانراجارتنام و 
به آنان ي تحقیقات ،  در ادامه. ماهی با بازشدگی قائم است ي راه ه  سازه،اهی از لحاظ اجرا و همچنین استهالك انرژيم ي راه پرکاربردترین نوع سازه

 مختلف هندسی  نوع طرح7ت شده را در دگی قائم پرداختند و الگوي جریان ثبشماهی با باز ي راه بررسی الگوهاي جریان ایجاد شده در استخرهاي سازه
  .]11[ اند ي مقیاسی مورد ارزیابی قرار داده  چهار محدودهبا درنظر گرفتن
 5با استفاده از تکنیک سرعت سنج داپلر میکروآکوستیک اقدام به بررسی شرایط متوسط ساختاري جریان در دو شیب مختلف ) 1999 (٢وو و همکاران

  .]16[ اند  پرداخته18طرح شماره موسوم به ماهی بازشدگی قائم   درصد در سازه راه10و 
هاي کم  ماهی بازشدگی قائم در مدل عددي آب ي راه سازي جریان در سازه هاي آشفتگی گوناگون بمنظور شبیه  با بررسی مدل)2007( ٣سئا و همکاران

  .]8[کردند ماهی بازشدگی قائم ارائه ي راه سازي جریان در سازه  در شبیه-k ، تصدیقی بر کارایی بهتر مدل آشفتگی 4عمق

                                                                                                                                              
1 Rajaratnam et al (1986) 
2 Wu et al (1999) 
3 Cea et al (2007) 
4 Shallow Water Model 
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ي تغییرات متصل هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و اکولوژیکی بیان شده و تاثیر مستقیم و مخرب آن بر اکوسیستم موجود،   با توجه به زنجیره)1976( ١تنانت
در حال حاضر سعی شده . اند هایی بمنظور کاهش اثرات منفی حاصل از تغییرات ایجادشده در اکوسیستم کرده  اقدام به بررسی روشیمحققان مختلف

هاي مورد نیاز  جریان. رساندي تعادل  ي حفاظت از خدمات اکولوژیکی تا حد امکان به نقطه  رودخانه را به وسیله است که تغییرات ایجاد شده در جریان
ابی جریان  ارزی، راهاي تخمین و تعیین جریان حداقل مورد نیاز اکوسیستمفرآیند  وهاي زیست محیطی براي حفاظت از خدمات اکولوژیکی را جریان

  .]14[کنند  می محیطی بیان زیست
 .قرارگرفت مورد بررسی 40ي  هاي زیست محیطی در کشور ایران از دهه حیطی و یا به عبارتی تأمین جریانم سی و اهمیت تعیین جریان آب زیستبرر

زیست  ارت نیرو تامین حداقل آب مورد نیاز محیطزیست و وز اي میان سازمان حفاظت محیط نامه تفاهمبصورت ) 1392( تحقیقات بهروزي راد ه،کبطوری
  .]2[ است نامه اجرایی اعمال شده هاي عمرانی و سدسازي به صورت آیین در پروژه

بر اساس این تحقیق، بررسی هاي صورت گرفته . نمودمحیطی بررسی  با توجه به اهمیت تعیین میزان جریان زیسترا هاي متنوعی  روش) 2003 (٢تارمه
  : گردید بشرح زیر ارائه شدبندي کلی ارائه  ها، چهار دسته  روش ارائه شده براي تعیین نیاز آب زیست محیطی رودخانه200یش از در میان ب

  ]15[ .بندي نمود ها و روش جامع طبقه سازي زیستگاه بندي هیدرولیکی، روش شبیه هاي هیدرولوژیکی، روش درجه روش
خشک شدن ماهی امکان غرق شدن و یا  ي راه ي پایاب سازه  و همچنین جانمایی حوضچهمحیطی زیستدر پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت جریان 

) 2(به شکل د با توجه .شودمحیطی  به ایجاد جریان ریزشی در صورت پایین بودن جریان زیست ممکن است منجراین امر .  وجود دارداستخر پایاب
ماهی بازشدگی  ي راه آالرنگین کمان به باالدست سازه توانایی مهاجرت ماهی قزلبر محیطی   زیست عمق جریان پایاب بعنوان جریاناثرمیزان بررسی 

معرفی شده اند، در دستور کار این تحقیق قرار گرفته  3 و 1شماره هاي طرح هندسی  با مشخصه هاي ]11[ همکاران و که در تحقیقات راجاراتنامقائم 
   .باشد افی متناسب با توان بیولوژیکی ماهیان ضروري می بدون شک ضرروت وجود عمق پایاب ک.است

  

  
   روند تغییرات تراز عمق پایاب بر چگونگی الگوي جریان-2شکل 

  
 

  روش پژوهش  .2
 شـده   ارائـه 3و1ي  شمارههاي   طرحماهی بازشدگی قائم ي راه  سازه،ي تغییرات دبی جریان ورودي  طرح هندسی و بازه گیري از   درپژوهش حاضر با بهره   

 حـاالت  تحـت  Flow-3Dدینامیک سـیاالت محاسـباتی   سازي  افزار شبیه در دانشگاه آلبرتا کانادا با استفاده از نرم) 1986(توسط راجاراتنام و همکاران   
ماهی  ي راه  مهم سازه هفت طرح میان ازماهی اجرایی در کانادا ي راه ترین سازه اصلی این نوع سازه بعنوان .جریان مورد بررسی قرار گرفته است    مختلف  

در یک فلوم با شیب   1ماهی بازشدگی قائم طرح  ي راه هاي صورت گرفته بر روي سازه آزمایش. است بازشدگی قائم مورد بررسی و پژوهش قرارگرفته      
ت فنـی طـرح مـورد بحـث     مشخـصا ) 3(در شکل شماره . متر مورد آزمون قرار گرفته است 44/2عرض متر و    7/13  معادل داراي طول افقی  و  % 10بستر  

معرفـی   Flow-3Dبـه مـدل   ترسیم شـده اسـت و سـپس    افزار اتوکد   استخر متوالی توسط نرم5با شکل هندسی صلب این طرح   . نمایش داده شده است   
  )).4(شکل (گردید 

                                                                                                                                              
1 Tennant (1976) 
2 Tharme (2003) 
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  3 طرح شماره )ب  1طرح شماره ) الف

  )1986(راجاراتنام و همکاران  در تحقیقات 3و  1 شمارههاي ماهی شکاف قائم طرح   پالن مشخصات فنی سازه راه-3شکل 
  
  

ي میـان اسـتخري در    ي بـزرگ و همچنـین فاصـله    هاي جداکننده  الزم به ذکر است که تمامی مشخصات هندسی از جمله میزان بازشدگی، طول جداره       
  . است  ارائه شده) 4(شده در تصویر بعدي هندسه دوطرح ارائه  نماي سه.  یکسان بوده و تنها شماتیک سازه متفاوت است3 و 1 طرح

  
  

    
  3 طرح شماره )ب  1طرح شماره ) الف

  ماهی بازشدگی قائم معرفی شده به مدل  سازه راه3 و 1 نمایه صلب سه بعدي طرح هاي  شماره - 4شکل  
  

تـرین پارامترهـاي    مهـم شرایط هیدرولیکی نشان داد کـه  بررسی منابع و . به منظور تعیین رابطه ي حاکم بر فضاي پژوهش از آنالیز ابعادي استفاده گردید   
  : می باشندموثر بر فضاي پژوهش بشرح ذیل 

  کشش سطحی سیاللزوجت سیال، وزن مخصوص سیال ، : خصوصیات سیال
   شتاب ثقلgهاي جداکننده میان استخري،   بین جداره سرعت متوسط سیال در بازشدگیV: خصوصیات جریان

توسـط جریـان در    عمـق م d شـیب بـستر سـازه نـسبت بـه افـق،       S0هاي جداکننده میان استخري ،       فاصله بازشدگی میان جداره    S: خصوصیات هندسی 
   مق متوسط جریان زیست محیطی پایابh،هاي سازه بازشدگی

  : خواهدشد ي ذیل بیان بندي تحقیق حاضر بصورت رابطه شده در پژوهش حاضر ، پارامترهاي موثر بمنظور فرمول مترهاي ضروري بیانبا توجه به پارا
)2(  ),,,,,,,,( 0 hdSSgVf   

  :توان نوشت  باکینگهام می-تئوري با استفاده از 
)3(  

),,,,,( 0

22
S

S
h

S
dSVVS

gS
Vf





  

مـاهی بـا    ي راه هیـدرولیک جریـان عبـوري از سـازه    حاکم بـر  ي   را بعنوان رابطه)4(ي  توان رابطه  از ضرب پارامترهاي بدون بعد حاصله میکه با استفاده 
  :ارائه نموددگی قائم شباز
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5 جریان عبوريههاي حاصل شده بترتیب بیانگر دبی مشخص    پارامتر
0* SgSQQ   ،d/S نسبت بدون بعد عمق جریان  ،Fr  ، عدد فرود جریـان 

We ،عدد وبر جریان Re عدد رینولدز جریان و در نهایت S0 1986( همکـاران و  با توجـه بـه تحقیقـات راجاراتنـام     . .باشد معرف شیب بستر جریان می( 
 .دهد می ي تغییر پارامترهاي پژوهش حاضر را نشان  محدوده) 1(دول ج.  خواهد بود*Q ماهی هاي راه ترین پارامتر بمنظور طراحی هیدرولیکی سازه اصلی

  
  در تحقیق حاضرمورد آزمون محدوده داده هاي   – 1جدول  

  ي تغییرات محدوده  گیري واحد اندازه  پارامتر
  % S0(  -  10(شیب بستر سازه 

  ي بازشدگی  نسبت عمق نسبی جریان به فاصله
  )d/S(جداره میان استخري میان 

-  31/9  - 9/1   

  ي بازشدگی   به فاصله پایابنسبت عمق نسبی جریان
  )h/S (جداره میان استخريمیان 

- 31/9  - 475/0   

  Q(  Lit/s 67/1  - 367/0(دبی جریان 
  Fr(  -  77/0  - 308/0(عدد فرود 

  Re(  -  264471 - 187951(عدد رینولدز
  We(  -  000621/0  - 000314/0(عدد وبر 

  
هـاي   صحت دادهپس از اطمینان از آالرنگین کمان به باالدست سازه  محیطی در توانایی انتقال ماهی قزل نظور بررسی اثر جریان زیستپژوهش بمدر این   

و همچنـین   ME  خطاي اسـتاندارد تخمـین  ،MPE میانگین خطا، درصد RMSE با استفاده از توابع خطاي آماري جذر میانگین مربعات خطا  مستخرج
 سـناریوهاي  ، پس از بررسی اعتمادپذیري مـدل .است  درجه پرداخته شده45گرسیون برازش داده شده از بین نتایج در مقایسه با خط ضریب زاویه خط ر  

ي   و در نهایت میزان تاثیر عمـق جریـان پایـاب بـر رونـد انتقـال مـاهی گونـه        به مدل معرفی گردید پایاب در )d25/0، d 5/0 ، d( به صورت عمق پایاب
آالي  ي ماهیـان قـزل    با توجه به اهمیـت بـاالي گونـه   درادامه. است اي و جداول کیفی و کمی ارائه شده     ین کمان با استفاده نمودارهاي مقایسه     آالرنگ  قزل

 هاي بیولوژیکی و فیزیکی ایـن نـوع مـاهی بـا اسـتفاده از مطالعـات پژوهـشگران پیـشین          داده،رنگین کمان و همچنین وجود این گونه از ماهی در کشور  
  .]7، 5، 4، 1[است گیري شده استخراج و در بررسی روند انتقال و بهبود شرایط اکوسیستمی از آن بهره

  
   هیدرولیکیسازي شبیه. 1- 2

. باشد  عدد مش می720000و با تعداد نهایی ) 40 × 300 × 60(با تعداد شبکه مش ،بندي شده ي منظم مش سازي شده با استفاده از شبکه مدل عددي پیاده
مرز ورودي جریان از شرط دبی در  ]13[ .است بندي استفاده شده ي مش سازي شبکه بمنظور پیاده) 1994 (١ حاصل از تحقیقات رؤاخهGCIگوریتم ال

  براي وجوه کناري و بستر٣شرط مرزي دیواره.  بهره گیري گردید جریان٢ي پایاب از مرز خروجی ورودي جریان استفاده شده و در مرز پایانی حوضچه
هاي صورت گرفته همگرایی مدل عددي و تتثبیت شرایط جریان با  پس از بررسی. است  براي مرز باالیی سازه انتخاب شده٤سازه و همچنین شرط تقارن

د تثبیت  رونبترتیب) 6( و)5( شکلدر . است  ثانیه ارزیابی و تأیید شده42بررسی دبی خروجی از میدان و همچنین نرخ تغییرات سطح آب در مدت زمان 
همچنین توابع . است  ارائه شدهپژوهش و مقایسه نتایج عمق و سرعت نسبی در مدل عددي و فیزیکیدر مدل عددي   در ورودي سازه جریانارتفاع سطح

                                                                                                                                              
1 Roache (1994) 
2 -Output 
3 -Wall 
4 - Symmetry 
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سازي  پذیري و شبیه نشان از اعتماد) 2(جدول ي دبی مشخصه جریان در   براي پارامتر بدون بعد عمق نسبی با توجه به پارامتر اصلی محاسبهخطاي آماري
  .مناسب مدل عددي دارد
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 روند تثبیت ارتفاع سطح جریان در ورودي سازه -5 شکل
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  در مدل عددي و فیزیکی) d/S(مقایسه نتایج عمق نسبی ) ب  مقایسه نتایج سرعت متوسط نسبی در مدل عددي و فیزیکی) الف

  و فیزیکی مقایسه نتایج عمق و سرعت نسبی در مدل عددي -  6شکل 
  

  
 (d/S) توابع خطاي آماري مدل عددي و آزمایشگاهی پارامتر نسبی عمق - 2جدول 

MPE ME 2R شماره طرح  RMSE 

1طرح شماره   324/1  0005/1  9817/0  0524/0  
3طرح شماره   534/1  0546/1  6851/0  0995/0  

 
  تجزیه و تحلیل خصوصیات بیولوژیکی. 2- 2

وي در .  گونـه هـاي مختلـف مـاهی مـورد بررسـی قـرار داد       با انـواع   متناسب  راماهی ي راه  ثر در طراحی بیولوژیکی سازه    ؤپارامترهاي مهم هیدرولیکی م   ) 1991 (١بلک
بـا اسـتفاده از   . ]7[ارزیـابی نمـود   را  عمق جریان در سازهمتعاقباّ میزان استهالك انرژي جریان در هر استخر از سازه، سرعت جریان موجود در بازشدگی و تحقیقات خود  

 بـه باالدسـت مـاهی در شـرایط     يي شنا ي توان هیدرولیکی و متعاقباّ توان بیولوژیکی هرگونه ماهی است، بررسی آستانه دهنده بترتیب نشانکه ) 6(و  ) 5( ي  رابطهتساوي  

                                                                                                                                              
1 Behlk 
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در . مورد مقایسه قرار گرفتجاري نسبت به سرعت بیشینه خروجی از بازشدگی سازه  سرعت انفتوسط مقایسهباالدست استخرها با    توان عبور ماهیان به.حاکم بررسی شد
  .  ارزیابی خواهد شدتوان بیولوژیکی نسبت به توان هیدرولیکی سازهواقع با این امر 

)5(  0VSPW   
)6(  bfff VPPW   

  
 تـوان بیولـوژیکی   PWf. باشـد  مـاهی در هراسـتخرمی    تـوان هیـدرولیکی سـازه راه   PW سرعت متوسط جریـان،  Vي شیب طولی سازه و  ه نشان دهند0Sدر روابط فوق   

   .ي ماهی است ي موافق و عضالنی گونه  نیروي جلوبرندهbfVي ماهی ناشی از سرعت انفجاري و  گونه
ي برخـی از انـواع    ي میدانی و آزمایشگاهی سرعت انفجاري، زمان خستگی ماهی با شـناي مـداوم و ابعـاد جثـه        تحقیقات گسترده  با استفاده از  ) 1986 (١همکارانهانتر و   

  .]10[ن می باشدآالرنگین کما  حاوي اطالعات بیولوژیکی ماهی قزل)3(جدول . اند ماهیان را محاسبه کرده
  

  )1986( توجه به تحقیقات هانتر و همکاران آالرنگین کمان با  مشخصات بیولوژیکی ماهی قزل- 3جدول 
  زمان  وزن طول

  انفجاري
سرعت 
  انفجاري

زمان شناي 
  مداوم

وضعیت   رده سنی  گونه  سرعت مداوم
  شناگر

m N sec m/sec sec m/sec 
  768/0  1800  67/1  5 233/0  15/0 قوي بالغ

  619/0  600  989/0  5/2 552/0 2/0 نیمه قوي باردار
قزل آالي 

  رنگین کمان
  547/0  1800  732/0  5  15/0 06/0 ضعیف نوجوان

  
   نتایج و بحث      .3
 

گانه عمق پایاب مورد ارزیابی قرار  ماهی با بازشدگی قائم در سناریوهاي سه ي راه  سازه3 و 1 دوطرح شماره ،باتوجه به مباحث و سناریوهاي بیان شده
  ي دبی جریان ورودي را ارائه بندي چهارگانه سازي شده با تقسیم هاي شبیه توسط مستخرج از مدلهاي سرعت م دادهاي از   خالصه)4(جدول . اند گرفته
  . است کرده

 هاي سرعت مستخرج از مدل عددي   داده- 4جدول 

  دبی جریان نسبت عمق پایاب به سراب
  1/1  2/1  4/1  )لیتر برثانیه (

 نوع سازه

328/0 703/1  685/1  554/1  
656/0 841/1  804/1  777/1  

2/1 346/2 198/2  017/2  
67/1 573/2  325/2  101/2  

  1 طرحسازه 

328/0 589/1 513/1 433/1  
656/0 743/1 65/1 545/1  

2/1 834/1 615/1 667/1  
41/1 174/2 928/1 827/1  

  3 طرحسازه 

  
افزایش سرعت با کاهش سطح مقطع جریان ، ناشی از کاهش ، تگیاصل قانون پیوسمالحظه می شود که مطابق با ) 4(نتایج مندرج در جدول باتوجه به 

سبت بدون نمودارهاي زیر روند تغییرات ن.  می باشدمحیطی ماهی و یا کاهش عمق جریان زیست ي راه دست پایاب سازه کد ارتفاعی بستر رودخانه پایین
 بعنوان دبی مشخصه حاصل از تغییر در عمق نسبی تغییر در در مقابل ، بازشدگی در بر سرعت متوسط گونه از ماهیان6  دردسترسانفجاري سرعت بعد

   .است اولین پارامترهاي موثر در توانایی صعود ماهیان مورد ارزیابی قرار گرفته
  

                                                                                                                                              
1 Hunter et al (1986) 



 
 

  دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  1396 شهریور   16 و 15

 

 8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 5 10 15 20 25 30 35

(Q*)    دبی بدون بعد

( V
b/

Vs
د     (

ن بع
دو

ت ب
سرع

ت 
نسب

Coho Salmon @ D1

Chinook Salmon @ D1

Arctic Grayling @ D1

Rainbow Trout Class(I) @ D1

Rainbow Trout Class(II) @ D1

Rainbow Trout Class(III) @
D1
Coho Salmon @ D3

Chinook Salmon @ D3

Arctic Grayling @ D3

Rainbow Trout Class(I) @ D3

Rainbow Trout Class(II) @ D3

Rainbow Trout Class(III) @
D3

ـان  آستانه عبور ماهی

توانایی عبور 

عدم توانایی عبور  

  
  d/h= 1  عمق نسبی پایاب  در سناریو3 و 1 تغییرات سرعت انفجاري بدون بعد ماهیان در مقابل دبی مشخصه در طرح هاي شماره -7شکل 

 جریان  سناریوهاي مختلف تراز سطح توانایی و یاعدم توانایی عبور ماهیان با توجه به نسبت بدون بعد سرعت انفجاري ماهیان در )7(شکلباتوجه به 
 d/h=1حیطی م  با سناریو جریان زیست1ي  در سازه طرح شماره. است قرار گرفته مورد ارزیابی   در هر طرح سازه محیطی در چهار دبی مشخصه زیست

ماهیان .  باالدست جریان نخواهند بود  صعود به  مشخصه قادر بههاي در تمامی دبی) II,III (٢ آال رنگین کمان گروه ، قزل١  کوهو سالموني ماهی گونه
آالرنگین  ي قزل اما گونه باشند هاي مشخصه قادر به صعود موفق به باالدست جریان می درتمامی دبی ٤ماهی خاکستري قطبیو  ٣سالمون چینوكي  گونه
بادقیق شدن در شکل فوق نسبت بدون بعد سرعت  . باالدست جریان خواهد بود ي کمینه جریان قادر به صعود به  تنها در دبی مشخصه)I( گروه کمان

 در . ان شده در این پژوهش را شامل خواهدشدي ماهیان بی توانایی بیشتر انواع گونه بیشتر بوده و متعاقباّ 1انفجاري ماهیان نسبت به همین پارامتر در طرح 
. باشند هاي مشخصه قادر به صعود موفق به باالدست جریان می رتمامی دبی سالمون چینوك و ماهی خاکستري قطبی دي ماهیان  ، گونه3طرح شماره 

. دهد  قابلیت صعود را از خود نشان میي جریان  ینه در دو دبی کم1 برخالف طرح شماره 3ي  کمان در طرح شماره آالرنگین  و قزل کوهو سالموني گونه
 بصورت کلی بررسی توانایی . باالدست جریان نخواهند بود  قادر به صعود به1ي  کمان همچون سازه در طرح شماره االرنگین ي دیگر ماهی قزل دو گونه

  .  رد ارزیابی قرار گرفته است موd/h=1 و در حالت 3 و 1 دبی مشخصه در دو طرح سازه 8عبور شش گروه ماهیان در 
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Rainbow Trout Class(III) @
D1
Coho Salmon @ D3
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Arctic Grayling @ D3

Rainbow Trout Class(I) @ D3

Rainbow Trout Class(II) @ D3

Rainbow Trout Class(III) @
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ـان  آستانه عبور ماهی

توانایی عبور 

عدم توانایی عبور  

  
  d/h= 0.5   در سناریو عمق نسبی پایاب3 و 1 تغییرات سرعت انفجاري بدون بعد ماهیان در مقابل دبی مشخصه در طرح هاي شماره -8شکل 

                                                                                                                                              
1 Coho Salmon 
2 Rainbow Trout 
3 Chinook Salmon 
4 Arctic Grayling 
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  توانایی عبور تغییرات دریزانهاي موجود در هردو طرح سازه م هاي ماهیان در تمامی دبی مشخخصه درصورت بررسی تجمعی توانایی عبور تمامی گونه
با توجه به . محیطی مختلف عنوان کرد   و در سناریوهاي عمقی جریان زیست3و1اي  هاي سازه ماهیان بعنوان مقایسه در امکان عبور ماهیان در طرح

  ناشی از 3ازه با طرح  درصدي در س78/33 و همچنین کاهش 1 درصدي در سازه با طرح 135/27 کاهش d/h= 0.5در حالت سناریو  )8(شکل
Sbافزایش سرعت متوسط جریان در مقادیر نسبت بدون بعد  VV  )9(شده در شکل   نمایش دادهd/h= 0.25در حالت سناریو .مشاهده شده است/

Sbنسبت بدون بعد  VV تنها  درصد کاهش 66/43 و 14/41بترتیب با ، )7(تصویر داده شده در  نشان d/h= 1 نسبت به سناریو  3 و 1ي طرح  در سازه/
Sb برابر نسبت 1/0با باند اطمینان کمتر از  یماهی خاکستري قطب و سالمون چینوكي  توانایی عبور صددرصدي ماهیان گونه VV   . است  نتیجه شده/
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  d/h= 0.25   در سناریو عمق نسبی پایاب3 و 1 مشخصه در طرح هاي شماره  تغییرات سرعت انفجاري بدون بعد ماهیان در مقابل دبی-9شکل 

  
Sbرامتر بدون بعد حیاتی  در ایجاد مقادیر بیشتر پامحیطی  اهمیت باالي عمق جریان زیست،) 9(تا ) 7 (از بررسی همزمان تصاویر VV براي عبور ماهیان /

در سازه ) d/h(محیطی  نسبت عمق جریان زیستمقدار  در  درصدي75که کاهش  اي است بگونه بررسی شدهوژیکی بعنوان یکی از پارامترهاي اصلی بیول
Sbدرصد کاهش در مقدار پارامتر 66/43 و 14/41  بترتیب 3 و 1با طرح  VV پس از استحصال برترین سناریو عمق جریان .را شامل خواهدشد/

 تعیین توانایی پارامتر اصلی دیگريتوان بیولوژیکی در مقابل توان هیدرولیکی استخرسازه بعنوان ) 6(و ) 5(بط افاده از روبا است d/h=1محیطی  زیست
  . است  بررسی شده)10(در شکل ) d/h=1( محیطی باسناریو ثابت عقی جریان زیست صعود ماهیان
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ماهیان گروه   4
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  5ماهیان گروه 

 مقایسه توان بیولوژیکی گروه مختلف ماهیان در مقابل توان هیدرولیکی استخرهاي سازه بمنظور بررسی -  10 شکل
   به باالدست استخرهاصعودامکان 

  
 نداشته و به عبارتی با 3 و 1ی قائم طرح ماهی بازشدگ توان زیست محیطی الزم را براي شناي تداومی در سازه راه ١بربوت ماهی 1در میان ماهیان گروه 

ي   گونه2ي  در گروه ماهیان شماره. باشد ي مذکور براي این گونه ماهی فراهم نمی بهترین حالت جریان زیست محیطی شرایط ادامه مهاجرت با سازه
 را دارا 3 و 1 هیدرولیکی سازه در هر دو طرح ي دیگر توان زیست محیطی مناسبی براي غلبه بر توان در مقایسه با دو گونه ماهی سالمون چینوك

 ماهی ي  گونه4در گروه . دهند ي دیگر جوابگویی قابل قبولی در صعود به سمت باالدست جریان را در هر دو سازه نشان می باشد اما دو گونه نمی
بدترین گروه از لحاظ . شوند  با شکست روبرو می3و 1ي   در صعود از هر دو طرح سازهبربوتي   و گونه سالمون چینوك نیز همانندخاکستري قطبی

 درصد از ماهیان مورد 78در این گروه نزدیک به . باشد  می2ي  قابلیت عبور به سمت باالدست مسیر جریان از طریق هر دو نوع سازه، گروه شماره
ي  هاي مذکور را ندارند و تنها گونه  صد در صد از سازه امکان عبور٤سفید کوهستانی  و ماهی٣ ، النگوس ساکر٢ پایک شمالیپژوهش در قالب سه گروه

آال در  هاي قزل کمان یکی از مهمترین گونه آال رنگین ماهی قزل. دهد  امکان عبور به باالدست را نشان می1ي  ي شماره  در طرح سازهالنگوس ساکر
یط مورد نیاز براي ادامه حیات آن در سه رده مختلف جسمی بالغ، همین جهت در پژوهش حاضر عالوه بر معرفی این گونه ماهی و شرا جهان است و به

آال رنگین  ي ماهی قزل ي توان بیولوژیکی هرسه رده با توجه به نتایج حاصل از مقایسه. باردار و نوجوان مورد ارزیابی بیولوژیکی قرارداده شده است

                                                                                                                                              
1 Burbot  
2 Northeen Pike 
3 Longnose Sucker 
4 Humback Whitefish 
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هاي ماهی  مامی ردهمحیطی، ت  بهینه عمق جریان زیست در حالت3 و 1 دو طرح ماهی بازشدگی قائم در هر کمان در مقابل توان هیدرولیکی سازه راه
باشند و این امر نشان از قابلیت و توانایی باالي این نوع ماهی در   درصد هر دو نوع سازه دارا می10اال رنگین کمان امکان شناي تداومی را در شیب  قزل

  . باشد شناي تداومی می
  
  گیرينتیجه  .4

 مدل آزمایشگاهی مذکور با  عدديگیري از شبیه سازي و بهره) 1986(قیق با استفاده از تحلیل نتایج آزمایشگاهی راجاراتنام و همکاران در این تح
DFLOWافزار  استفاده از نرم الت شناي  گروه مختلف در ح6 در عبور ماهیان 3 و 1 نسبت به بررسی توانایی سازه راه ماهی شکاف قائم طرح 3

سازي شده از روش هاي خطاي  به منظور صحت سنجی مدل شبیه.  گروه ماهی در حالت شناي مداوم مورد ارزیابی قرار گرفته است16انفجاري و 
ي نتایج  تحلیل و مقایسه. است هاي مختلف سازه استفاده شده  دبی تغییرات تراز سطح جریان آب درآماري پارامترهاي مستخرج و همچنین بررسی تثبیت

بهترین عمق پایاب به منظور عبور دادن ماهیان ) 1986(بیولوژیکی و هیدرولیکی نشان داد که عمق پایاب در نظر گرفته شده توسط راجاراتنام و همکاران 
ي بیشتر و فراهم آوردن  با توجه به استهالك انرژ3ماهی طرح  ي راه ها سازه در ادامه بررسی.  می باشد3 و 1به سمت باالدست سازه در هردو طرح 

با بررسی توان . کند هاي مختلف تاٌمین می هاي بیشتري از ماهیان را در دبی هاي سازه امکان عبور تعداد گونه هاي بحرانی کمتر در بازشدگی سرعت
هاي سنی و جسمی شناخته  می ردهآالي رنگین کمان در تما ي ماهی ماهی قزل  دسته بندي برترین گونه5 گروه مختلف در قالب 16بیولوژیکی ماهیان 

هاي متعددي از ماهیان در صعود از طریق شناي  با توجه به ناکامی گونه. است شد و بیشترین توان بیولوژیکی غالب بر توان هیدرولیکی سازه را ارائه کرده
داد  ع فیزیولوژیکی موثر در توان بیولوژیکی پایین قلمازجمله طول ، عرض و یا وزن آنها بعنوان موانانفجاري و تداومی، شرایط جسمی این گونه ماهیان 

هاي پایین دست سد، از لحاظ تراز سطح آب  با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر جریان زیست محیطی موجود در اکوسیستمدر نهایت . گردد
 75 بطوریکه کاهش باشند  می3 و 1ماهی شکاف قائم نوع  راهي   اي در توانایی ماهیان اکوسیستم براي صعود به باالدست سازه نقش بسیار تامین کننده

  . بدنبال خواهدداشترا % 66/43 و 1 در طرح شماره %14/41 مقدار  میزان توانایی عبور ماهیان بهدرصدي عمق جریان پایاب کاهش
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