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 خالصه

 یهاچهیدر مانور در یسخت لیبه دل ضیعر یهااست. در کانال ییکشو یهاچهیاستفاده از در ،یاریآب یهادر شبکه انیکنترل جر یهااز روش یکی

. عدم وجود شودیم هیتعب یصورت موازبه ییکشو هچیدر یمنفرد، تعداد چهیدر کیاستفاده از  یجابه ،یبردارو بهره یمسائل اقتصاد ،ییکشو

 انیجداکننده جر یهاغهیپژوهش اثر ت نیساخته است. در ا رممکنیرا عمالً غ دستنییپا انیجر یشناخت الگو نه،یزم نیدر ا یشگاهیآزما طالعاتم

 یوالگ یمنظور بررسمناسب نشان داده شده است. به ریتصاو لهیبه وس انیجر طیقرار گرفت و شرا یموردبررس هاچهیدر دستنییپا انیجر یبر الگو

 یکیدرولیه طیشرا ها،چهیدر دستنییدر پا انیجداکننده جر هایغهیت یو با جاگذار یمواز ییکشو چهیبا در نظر گرفتن دو و سه در ان،یجر

جداکننده باعث  غهیوجود ت ،یمواز یهاچهیدر نظر از تعدادکه صرف دهدینشان م جیاعمال شد. نتا یمتفاوت بازشدگ هایمختلف شامل نسبت

 .شودیم یمواز ییکشو یهاچهیآزاد در انیمحدوده جر شیافزا نیو همچن انیجر دستنییو گردابه به پا یآشفتگ الانتق

 

 یمواز ییکشو یهاچهیدر ان،یجر یالگو ان،یجداکننده جر یهاغهیت ،یمواز یهاکلیدی: جت کلمات
 

 مقدمه -1

. در ی یک سازه بسیار متداول و پرکاربرد برای تنظیم سطح آب و اندازه گیری جریان در شبکه های آبیاری محسوب میی شیود دریچه کشوی

. کننیدیاسیتفاده می ضیعیر چیه،یدر کی یجابه یمواز ییکشو چهیو سهولت کاربرد، از چند در یبرداربهره یدارند، برا یادیکه عرض ز ییهاکانال

از  یعبور یهانباشد، سرعت جت کسانی هاچهیدر یبازشدگ کهی. درصورتشودیدر کنار هم م یوازم یهاجت لیباعث تشک یمواز چهیوجود چند در

در مقطی   نیخواهید شید. همچنی دهییچیپ انییجر دانییم جیادیباعیث ا یمواز ییکشو یهاچهیدر نیب یمتفاوت خواهد بود. اختالف بازشدگ چهیهر در

و الگوی جریان بعد از دریچه  یکیدرولیه طیشرا یبررس ت،یوضع نی. در ادیآیبه وجود م یو جانب یچرخش یهاانیجر ،ییکشو یهاچهیدر دستنییپا

  منفرد خواهد بود. ییکشو یهاچهیاز در تردهیچیپ اریبس های موازی

به  یمستغرق ارائه داد. و طیدر شرا ییکشو یهاچهیدر پشت انیجر یدر منطقه چرخش یاتالف انرژ زانیمحاسبه م یبرا یروش [1]اوسترهولت

. دهیدیرخ می ییکشو چهیدر ریاز ز یجت عبور ییو قسمت باال یچرخش هیناح نییدر قسمت پا ،یاز اتالف انرژ یشتریکه سهم ب افتیمهم دست نیا

منجیر بیه  هیاشیآزما جیپرداختند و نتا یو عمل یصورت تئوربه یمواز ییکشو یهاچهیمستغرق در یکیدرولیپرش ه یبه بررس [2]عبدالعال و همکاران

                                                                                                                                              
 ، دانشگاه تهرانيعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،يو آبادان یاریآب يمهندس گروه ،يآب یهاسازه یدکتر یدانشجو 5
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 .الیذکر شیدفوق طیدر شیرا ،یکیدرولییپیرش ه یو عمی  نسیب یکیدرولیپرش ه ینسب یاتالف انرژ ،یکیدرولیمحاسبه طول پرش ه یبرا یارائه روابط

در  یقطیاع یهاچیهیدر یروش واسنج نیپرداخت. با استفاده از ا یمواز یقطاع یهاچهیدر یمومنتم به مطالعه واسنج-یروش انرژ یبا معرف [3]کلمنس

انجام  یمواز یهاچهیدر دستنییدر پا انیجر طیدر خصوص شرا یامطالعه گسترده [4]ایسعود. آزاد تا مستغرق صورت گرفت انیجر طیوده شرامحد

 هاچهیدر دستنییدر پا شیصفحه جدا انیدو جر نیا نیکه ب دیرس جهینت نیبه ا ،هاچهیدر دستنییجلو در پاو روبه یبرگشت یهاانیجر یداد. او با بررس

بیا اسیتفاده از و  ارائیه کردنید یمیواز یهاچهیدر دستنییپا یکیدرولیپرش ه اتیمحاسبه خصوص یبرا یروابط نظر [5]صالح و همکاران .دهدیرخ م

 یمیواز یهاجت یبه بررس [6]جن خان و کوچک زاده یب. کردند شنهادیپ یکیدرولیپرش ه یو عم  نسب یافت انرژ یبرا یمعادالت ان،یجر هیپا روابط

متفیاوت را  یبا بازشیدگ یمواز ییکشو چهیآزاد به وجود آمده از دو در یکیدرولیه پرش شانیپرداختند. ا یمواز ییکشو یهاچهیتوسط در دشدهیتول

با افزایش نسبت بازشدگی دو دریچه موازی، برای ایجاد جهش آبی چنین نتیجه گیری کردند که  موردمطالعه قراردادند یشگاهیو آزما یصورت نظربه

موازی  یهاجتبا مطالعه بر روی  [7]ی جن خان و همکارانب دست به عم  پایاب نیاز است.از عم  باال یتربزرگآزاد ناشی از دوجت موازی به نسبت 

به این نتیجه رسیدند کیه طیول تیغیه جداکننیده  ها در حال کار کردن باشد،برای حالتی که تنها یک دریچه از مجموع دریچه در حضور تیغه جداکننده

 صورتبهموازی را  یهاجت دستنییپادر . عالوه بر این توزی  سرعت دهدیمقرار  ریتأثموازی را تحت  یهاجت دستنییپاجریان، پرش هیدرولیکی 

 د بررسی قرار دادند.ورآزمایشگاهی م

 نیجداکننیده بی یهاغیهیت اثیر خصیوص موجیود در قیاتیتحقهیای آبییاری، های کشویی در سطح شیبکهرغم استفاده گسترده از دریچهعلی

در  الگیوی جرییانایین تحقیی  مطالعیه آزمایشیگاهی بیر روی در  .دست بسیار محیدود اسیتروی هیدرولیک جریان پایین یمواز ییکشو یهاچهیدر

 متفاوت انجام شد. یهاییجانمابرای شرایط مختلف جریان و  موازی یهاجت دستنییپا

 

 هاروشمواد و  -۲

 مجموعه آزمایشگاهی 2-1

پیژوهش از مجموعیه  نییااسیت. در  یشیگاهیاحیدا  مجموعیه آزما ،یکیدرولییه دهییپد کییو مطالعیه  یمراحیل بررسی نیتیراز مهم یکی

د، مورداستفاده قرار متعد یمواز ییکشو یهاچهیجداکننده در یهاغهیت ریتأث یبررس یدانشگاه تهران، برا یو آبادان یاریآب یگروه مهندس یشگاهیآزما

 یدب نیاز تأم نانیاطم یبرا شده است.ادهمتر استف 1متر و ارتفاع  5/7طول  متر،یسانت 9/117به عرض  یشگاهیفلوم آزما کیمطالعه، از  نیا یبرا. گرفت

 شیدههیتعب شیگاهیدر آزما یمتیر 15در ارتفیاع  هیمترمکعب بر ثان 14حدود  یبه حجم ییمخزن هوا کیاز  یورود یبردن نوسانات دب نیو از ب ازیموردن

سینج  یدبی کیی لهیوسیبه فلیوم به یورود ی. دباست پژوهش نیمورداستفاده در ا یشگاهیبه فلوم آزما یورود یدب کنندهنیتأم ییمخزن هوا نیاست. ا

از  بیسرعت و اعماق آب در نقاط مختلف، به ترت یریگاندازه ی. براشودیم یریگشده است، اندازهنصب انیجر هیلوله تغذ یکه به رو یسیالکترومغناط

 2در فاصیله  متیر،یسیانت 5۵٫5برابر  یعرض اب ییوکش چهیدرشده است. دو استفاده  متریلیم 1/۰سنج با دقت و ارتفاع (ADV) یسنج صوتسرعت کی

نمای شیماتیک از  1شکل در قرار داده شد.  چهیدو در نیب متریلیم 1۰به عرض  غهیت کی ن،ی. عالوه بر ادینصب گرد یشگاهیفلوم آزما یاز ورود یمتر

 .شودیم مشاهدهفلوم آزمایشگاهی 

بیه صیورت    یمیواز ییکشیو یهاچهیدر ینسبت بازشدگ شتریب یکمتر و   به عنوان مقدار بازشدگ یتن   به عنوان مقدار بازشدگبا در نظر گرف

  ،ییتحق نیاست. در ا کیتر از همواره بزرگ یدر صورت کسر قرار دارد، نسبت بازشدگ شتریب یکه مقدار بازشدگ ییشد. توجه شود از آنجا فیتعر

شیده اسیت. در همیه در نظیر گرفته شیآزمیا نییدر ا  34/1و    36/3 یدر نظر گرفتیه شید. دو نسیبت بازشیدگ هاچهیدر یبرا یدگنسبت بازش ستهدو د

 آزاد قرار گرفت. طیتر در شرابزرگ یبا بازشدگ ییهاچهیتر در آستانه استغراق و درکوچک یبا بازشدگ چهیشده، درانجام یهاشیآزما
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 م آزمایشگاهیونمای شماتیک از فل 1شکل 

  جریان در پایین دست دو دریچه کشویی موازی شناخت 2-2

 یو سه بده عبور چهیدر یجداکننده، دو نسبت بازشدگ غهیچهار طول ت ،یمواز ییکشو چهیدر الگوی جریان پایین دست دو بررسی به منظور

باشید،  رهمسیانیغ چیهیدو در یبازشیدگ کیهشیرایطی است. در شدهیبررس غهیاثر طول ت انیحالت جر 24در  یطورکلقرار گرفت که به شیمورد آزما

 یهاچیهیدر دستنییدر پا شدهلیتشک انیجر یپژوهش به مطالعه الگوها نی. در اکندیم رییتغ ها،چهیدر شیآرا رییبا تغ هاچهیدر دستنییدر پا انیجر

 .شودیم یبررسها آن نیجداکننده ب غهیپرداخته و اثر ت یمواز

 جریان در پایین دست سه دریچه کشویی موازی شناخت 2-3

 یاز ورود یمتیر 2در فاصله  متریسانت 6/3۵برابر  یبا عرض یمواز ییکشو چهیسه در ،یسه جت مواز الگوی جریان پایین دستمطالعه  یبرا

دو  چیه،یهیر سیه در یبازشیدگ زانیبر اساس م شیپنج آرا .دیتخاب گردان چهیسه در یبرا یمتفاوت یهاییدر نظر گرفته شد و جانما یشگاهیفلوم آزما

نیوع آراییش سیه  1جدول در  در نظر گرفته شد. دهد،یم لیرا تشک انیحالت جر 3۰که درمجموع  یو سه بده عبور غهیو در حضور ت غهیحالت بدون ت

به این معناست که دریچه با بازشدگی بزگتر، متوسط و کوچکتر بیه ترتییب بیه  2-3-4ه آرایش به ذکر است کدریچه موازی مشخص شده است. الزم 

 سانتی متر باز شده است. 2و  3، 4اندازه 

 

 نوع آرایش های انتخاب شده برای سه دریچه کشویی موازی در دو شرایط وجود و عدم وجود تیغه جداکننده جریان 1جدول 

 نوع آرایش آرایش شماره

 2-3-4 آرایش اول

 ۰-3-4 آرایش دوم

 3-2-4 آرایش سوم
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 نتایج و بحث -3

 الگوی جریان در پایین دست دو دریچه کشویی موازی در حضور تیغه جداکننده 3-1

 ریقرارگرفته است. الزم به ذکر است که در شکل ز یبررسمورد یمواز ییکشو چهیدردو  دستنییپا انیجرالگوی بر  غهیاثر طول ت 2شکل  در

 یسیطح هییو ال یبرگشیت انییدهنده جرنشیان رنگاهیس یهافلش کهیآب است درحال نیریز هیو ال یفوق بحران انیدهنده جرنشان رنگیآب یهافلش

 عکس های مربیوط ییه ییک حالیت بیا دریچه های موازی، برای بررسی اثر طول تیغه جداکننده جریان بر شرایط هیدرولیکی پایین دست .است انیجر

 معین ارائه شده است.نسبت بازشدگی و بده عبوری 

30L cm 0L cm 

  
 

60L cm 

 
 97و بده  33/3 یبازشدگ یبرا دستنییپا طیبر شرا غهیاثر طول ت یو بررس یازمو ییکشو چهیدردو  دستنییدر پا انیجر یالگو 2شکل 

 هیبر ثان تریل

منطقه کاسته  نیاغتشاش در ا زانیاز م غهیطول ت شیبا افزا چهیاز در یدر فاصله کمتر از دو متر شود،یمشاهده م 2شکل  طور که درهمان

از  یناش انیجر و آشفتگی اغتشاشیابد،  شیرا افزا جداکننده جریان غهیهر چه طول ت .شودیمنتقل م دستنییبه پا انیجر یختکنوایریغ نیو ا شودیم

، 2شکل در  یمواز ییکشو چهیدو در دستنییدر پا غهیاثر ت یبررس با. خواهد داشت یشترینمود ب دستنییدر پا یاختالف سرعت دو جت و جهش آب

جریان،  جداکننده غهیت با افزایش طول، عالوه بر اینتر ندارد. بزرگ چهیبر آستانه استغراق در یمحسوس ریتأث یمواز چهیدو در نیجداکننده ب غهیطول ت

 نیز افزایش می یابد.کانال  یجت مورب و راستا نیب هیزاو
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 ضور تیغه جداکنندهالگوی جریان در پایین دست سه دریچه کشویی موازی در ح 3-2

شود و در هر  یصورت جداگانه بررسبه شیکه هر آرا شودیباعث م رهمسانیغ یبا بازشدگ ییکشو چهیاز سه در یعبور انیجر یدگیچیپ

تنوع  ییکشو چهیدو در دستنییپا انیجر یاست که در بررس یدر حال نیمشاهده شود. ا دستنیینوع رفتار در پا کی هاچهیاز در یبازشدگ شیآرا

 لیتحل یو دشوار انیجر یدگیچیبر پ ابد،ی شیافزا یمواز ییکشو یهاچهیهر چه تعداد در نیکم بود. بنابرا یمواز یهاچهیدر دستنییدر پا انیجر

  .دیافزایسازه م نیا از بعد یجهش آب

تر در آستانه استغراق کوچک چهیکه در یزمان شودیجداکننده باعث م غهیت وجود شود،یمشاهده م 2-3-4 شیآرا یبرا 3شکل  طور که درهمان

مستغرق  نیکه فاصله ب شودیجداکننده باعث م غهیوجود ت نیبنابرا به آستانه استغراق برسند. رترید شتریب یبا بازشدگ یهاچهیدر ابیپا رییقرار دارد، با تغ

با  چهیدر انگریب بیبه ترت SوG،Mنماد های ،5شکل تا  3شکل . الزم به ذکر است که در بدای شیتر افزاتر به بزرگاز کوچک هاچهیشدن در

رخ  چهیدر ازبالفاصله بعد  هاچهیدر نیب انیتداخل جر غهیبدون ت طیدر شرا شودیمشاهده م نیتر است. عالوه بر اتر، متوسط و کوچکبزرگ یبازشدگ

 انیوجود ندارد اغتشاش جر هاچهیدر نیجداکننده ب غهیکه ت یطی. در شراشودیکاسته م هاانیجر نیا زانیاز م جداکننده غهیباوجود ت کهیدرحال دهدیم

 غهیت کهیدرصورت گریدعبارتوجود دارد. به یمواز یهاچهیدر نیجداکننده ب غهیاست که ت یاز حالت شتریو ب دهدیرخ م چهیبالفاصله بعد از در

 .ابدییانتقال م دستنییپا به انیاغتشاش جر ردیقرار گ یمواز ییکشو یهاچهیدر نیجداکننده ب

60L cm 0L cm 

  
 یبرا 2-3-4 شیآرا در جداکننده غهیت و عدم وجودوجود  طیدر شرا یمواز ییکشو چهیدرسه  دستنییپا انیجر یالگو یبررس 3شکل 

 هیبر ثان تریل 97و بده  33/3 یبازشدگ
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60L cm 0L cm 

  
 یبرا 0-3-4 شیآرا در جداکننده غهیت و عدم وجودوجود  طیدر شرا یمواز ییکشو چهیدرسه  دستنییپا انیجر یالگو یررسب 4شکل 

 هیبر ثان تریل 97و بده  33/3 یبازشدگ

60L cm  0L cm  

  
 یبرا 3-2-4 شیآرا در جداکننده غهیت و عدم وجودوجود  طیدر شرا یمواز ییکشو چهیدرسه  دستنییپا انیجر یالگو یررسب 5شکل 

هیبر ثان تریل 97و بده  33/3 یبازشدگ  

  

 یریگجهینت -۴

در  ییشیوک یهاچیهی. درشیودیاسیتفاده می ییکشیو چهیاز سازه در یو زهکش یاریآب یهابده در شبکه یریگمنظور کنترل رقوم آب و اندازهبه

 نیهیدرزم یمتعیدد قیاتیاسیت. تحق انییوابسیته بیه نیوع جر زیین انیی. معادالت حاکم بر جردهندیآب را از خود عبور م انیآزاد و مستغرق جر طیشرا

الگیوی جرییان ر جداکننده ب یهاغهیاثر ت  یتحق نیانجام شده است. در ا هاچهینوع از در نیا دستنییپا یکیدرولیه طیمنفرد و شرا ییکشو یهاچهیدر

نحیوه قرار گرفیت و  موردپژوهش الگوی جریان در دو و سه دریچه کشویی با شرایط مختلف قرار گرفت. یموردبررسموازی  یهاجت دستنییپادر 

 دسیتنییه بیه پاو گردابی یجداکننده باعث انتقال آشفتگ غهیوجود ت ،یمواز یهاچهینظر از تعداد درصرف تحلیل شد.اثرگذاری تیغه جداکننده جریان 
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 .دیابیم افزایش یمواز ییکشو یهاچهیآزاد در انیمحدوده جرعالوه بر این در حضور تیغه جداکننده  می شود. انیجر
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