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-هاي آب و فاضالب، تاسیسات ورودي به نیروگـاه هاي آبیاري و زهکشی، شبکههاي توزیع و انتقال آب، کانالها عموما در شبکهآبگیر:هدف 

ناحیه جداشدگی در طراحی بهینـه آبگیرهـا از   بدلیل کاربرد وسیع آن مطالعه ساختار جریان، شکل و اندازه . شودهاي تولید برق استفاده می

  .اهمیت زیادي برخوردار است

نشعاب، مسیر مکانیسم کلی جریان در ا، FLOW-3Dبا استفاده از مدل عددي سه بعدي در قسمت اول تحقیق  :شناسی پژوهش روش

جانبی از مسیر مستقیم رودخانه مورد در آبگیري گذاري بینی نواحی محتمل آبشستگی و رسوبسرعت و پیشخطوط جریان، خطوط هم

بررسی قرار گرفته و تاثیر دو عامل نسبت دبی انحرافی به آبگیر به دبی ورودي کانال اصلی و نسبت عرض کانال انحرافی به کانال اصلی بر 

میدان . ده استش سنجی نتایج حاصل از مدل عددي با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده مقایسه و صحت. الگوي جریان بررسی شده است

با استفاده از مدل آشفتگی  2/1و  1، 8/0و نسبت عرض کانال انحرافی به کانال اصلی 83/0و  48/0، 37/0هاي آبگیريجریان در نسبت دبی

RNG حل شده است.  

همچنین در نسبت . یابدمی کاهش گردابی در کانال آبگیر ول و عرض ناحیه مشاهدات نشان داده است که با افزایش نسبت دبی ط :ها یافته

در قسمت دوم تحقیق الگوي جریان در کانـال   .دبی ثابت با افزایش نسبت عرضی طول و عرض ناحیه گردابی در کانال آبگیر افزایش می یابد

ن بـراي  الگـوي جریـا  . قوسی مدلسازي عددي شده و تاثیر موقعیت و زاویه آبگیري بر الگوي جریان و ابعاد ناحیه گردابی بررسی شـده اسـت  

مدلسازي عددي شده  درجه 60و  45، 30درجه تحت زوایاي آبگیري  130و  100،115درجه در سه موقعیت  180آبگیري جانبی از قوس 

یـک ناحیـه   ) مشابه آبگیري از مسیر مستقیم(، در آبگیري از قوس رودخانه عالوه بر ناحیه چرخشی داخل آبگیرنتایج حاصله نشان داد. است

کاهش زاویه آبگیـري  . شودکانال اصلی و در مجاورت جداره داخلی در فاصله کوتاهی پس از دهانه ورودي آبگیر تشکیل میسکون در داخل 

زاویـه  . دست دهانه و همـوارتر شـدن خطـوط جریـان خواهـد بـود      باعث کاهش ابعاد این ناحیه و در نتیجه کاهش اغتشاش جریان در پایین

  .باشددرجه داراي کمترین ابعاد نواحی جداشدگی می 30د نواحی جداشدگی و زاویه درجه داراي بیشترین ابعا 60آبگیري 

ترین مدل از لحاظ بیشترین دبی ورودي و درجه بهینه 30درجه با زاویه آبگیري  130حالت مدلسازي شده، موقعیت  9ز بین ا :گیري نتیجه

  .انتخاب شد در کانال آبگیر ناحیه جدایی جریانابعاد کمترین

  .ناحیه جداشدگی،  FLOW-3D،مدلسازي عددي، الگوي جریان ،آبگیر جانبی:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه- 1-1

از میان منابع مختلف جهت . پرداخت، تامین آب از مهمترین امور قرار گرفتاز زمانی که انسان به کشت و زراعت 

به طوریکه  اند،ن از اهمیت بیشتري برخوردار بودهزمیت گستردگی و پراکندگی در سطح کرهعلها بهرودخانه تامین آب،

زایش جمعیت و سکنی گزیدن افبا . هایی مانند نیل، دجله، فرات و سند شکل گرفتندهاي اولیه در کنار رودخانهتمدن

انسان به فکر ... در صنعت و هایی دور از رودخانه و همچنین نیاز به آب براي مقاصد کشاورزي، شرب، استفاده در مکان

ها براي هاي استفاده از آب رودخانهترین و در عین حال ارزانترین روشیکی از قدیمی. و انتقال آب افتادجا کردن جابه

آبگیري از رودخانه با استفاده از نیروي ثقل که در گذشته . باشدمی) intake(اي ثقلی هون، ساخت آبگیرمصارف گوناگ

  .استافته با معیارهاي طراح تبدیل شدهگرفته، اکنون به یک سازه هیدرولیکی تکامل ینهر صورت میشق  به شکل

نه دستخوش وده و در مواقع سیالبی، رژیم رودخادانه برودخانه شامل رسوبات ریز و درشت با توجه به اینکه جریان

ها له انتقال آب، همواره مشکل رسوبات وارده به کانالرسوبات خواهد شد، لذا در کنار مسأجایی تغییراتی ناشی از جابه

از  پس از نصب دهانه آبگیر بر روي رودخانه و با گذشت زمان، دهانه آبگیر. هاي انتقال نیز وجود داشته استو سیستم

رو عملکرد صحیح کل سیستم به از این. برداري از این تاسیسات خواهد شدپر شده و باعث بروز مشکالت بهره رسوبات

  :نحوي طراحی شوند تا موارد زیر محقق گرددبایست بهها میآبگیر. طراحی مناسب آبگیر و کارایی آن بستگی دارد

  .و هدایت آن به داخل کانال آبگیر جذب و کنترل جریان منحرف شده-

  .تضمین کیفیت آب منحرف شده با جلوگیري از ورود رسوبات و اجسام شناور به داخل آبگیر-

  .محیطی نامطلوبموارد فوق بدون ایجاد اثرات زیستانجام -

که به گیردتمهیدات متفاوتی به منظور کاهش رسوب ورودي به سیستم آبگیر و تاسیسات پس از آن صورت می

  :شونددو صورت کلی زیر انجام می

کنترل رسوبات در داخل رودخانه و قبل از ورود به آبگیر که معموال براي کنترل رسوبات الیه پایین - 1

  .جریان و بار بستر کاربرد دارند

جداسازي رسوبات وارد شده به آبگیر، در داخل دهانه آبگیر یا ابتداي کانال آبگیر که معموال براي کنترل - 2

  .رسوبات بار معلق ورودي به آبگیر کاربرد دارند

ها آنست که شرایطی انتخاب شود تا آب منحرف شده توسط آبگیر، یکی از نکات مهم در طراحی آبگیر رودخانه

هاي انتقال، به دلیل ها و در نتیجه شبکهورود رسوب به آبگیر. داراي حداکثر دبی جریان و حداقل دبی رسوب باشد

اي حاصل از هاي گردابهها در مقایسه با رودخانه و همچنین وجود جریانریان در محدوده این سازهسرعت کمتر ج

هاي آبیاري و پشت تاسیسات کنترل و تنظیم آب، منجر به انحراف جریان به داخل آبگیر، خصوصا در شبکه

  .ها خواهد شدرسوبگذاري در محدوده آن

هاي تقلیل ورود رسوبات به سیستم آبگیر و نیز افزایش راندمان آبگیري بوده و با انجام محققین همواره به دنبال راه

هاي مختلفی روش. باشنداي و نیز با استفاده از شرایط طبیعی جریان در رودخانه درصدد بهبود آن میاقدامات سازه

استفاده از . استد استفاده قرار گرفتهبراي کنترل رسوب در داخل رودخانه و در جلو دهانه آبگیر توسعه یافته و مور

هاي انحراف و دفع رسوب، طراحی شکل آبگیر و جانمایی آن در قوس خارجی رودخانه مصادیقی از اینگونه سازه

  .باشداقدامات می

هاي هاي مطرح جهت کنترل رسوب بار بستر ورودي به آبگیردهد که یکی از ایدهبررسی کارهاي قبلی نشان می

مشخصه اصلی این صفحات این است که بر اثر اختالف فشار دو طرف . باشدستفاده از صفحات مستغرق میجانبی، ا

کنند، در نتیجه از ها ایجاد شده و رسوبات بستر را به داخل رودخانه منتقل میاي در اطراف آنصفحه، جریان ثانویه



  )1388،یامیدبیگ(.شودورود رسوبات بار بستر به کانال آبگیر جلوگیري می

الگوي شماتیک جریان ورودي به آبگیر در مسیر مستقیم با حضور سه ردیف صفحه مستغرق ) 1- 1(در شکل

در اثر کاربرد صفحات مستغرق تغییراتی در الگوي جریان و توپوگرافی محدوده آبگیر به وجود . نمایش داده شده است

ف صفحات و رسوبگذاري در ورودي کانال آبگیر از آید که تغییر در الگوي خط جدایی جریان و آب شستگی اطرامی

. باشدجمله این تغییرات می

  

  (Barkdoll et al. , 1995)الگوي شماتیک جریان در آبگیر جانبی با حضور صفحات مستغرق -1-1شکل 

    هاي آبگیري از رودخانهبندي روشطبقه- 1-2

-معیارهاي گوناگونی براي طبقه. بندي شوندمناسب طبقهها به صورت مطالعه آبگیرها ابتدا الزم است آنبه منظور 

  )1396،کیا و همکارانصدیق(.شودها اشاره میبندي آبگیرها استفاده شده است که در ادامه به مواردي از آن

  

  طبقه بندي بر اساس منبع برداشت آب-1- 1-2

  آبگیرهاي برداشت از رودخانه - 1

  آبگیرهاي برداشت از مخزن- 2

  

  اساس محل قرارگرفتن آبگیرهابندي بر طبقه-2- 1-2

. کندشود و آب را منحرف میترین نوع آبگیر است که در دیواره رودخانه ساختهمیمتداول: آبگیرهاي جانبی- 1

  .گیرداین آبگیر معموال در بالفاصله باالدست بندهاي انحرافی قرار می

باشند استفاده نیروگاه بخشی از سد میهاي با هد پایین آب که آبگیر و معموال در نیروگاه: آبگیرهاي جلویی- 2

  .شودمی

این نوع آبگیري در مواقعی که برداشت آب به صورت ثقلی ممکن نباشد استفاده : آبگیرهاي با ایستگاه پمپاژ- 3

  .شودمی

  آبگیرهاي با سرریز کناري- 4
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  طبقه بندي بر اساس محل استفاده از آب-3- 1-2

  آبگیرها در یک سمت ساحل- 1

  احلآبگیرها در دو سمت س- 2

  

  هاي انحرافبرداري از سازهاساس کنترل ضمن بهرهبندي بربقهط-4- 1-2

  .شودع نوسان طبیعی سطح آب رودخانه مییا آبگیر سر دهانه که برداشت آب تاب: آبگیر بدون بند-1

  .شودمی آب برداشتی توسط بند کنترل اردر این آبگیر تراز و مقد: آبگیرهمراه با بند- 2

  

  کارکرد اساس هدبندي برطبقه-5- 1-2

آیند و معموال ی از اجزاي سد به شمار میروند و جزئمعموال در سدهاي قوسی یا وزنی بکار می: آبگیر با هد باال- 1

  .باشندداراي مقطع مستطیلی می

  .گیرندبراي کارکرد تحت شرایط سرعت و هد پایین مورد استفاده قرار می: آبگیربا هد پایین- 2

  

  طبقه بندي کاربردي-6- 1-2

  :انواع آن عبارتند از. شودبردار تعیین میخانه و نیاز بهرهبندي بر اساس شرایط روداین طبقه

  )آبگیري مستقیم(آبگیري بدون بند انحرافی- 1

  آبگیري با بند انحرافی- 2

  آبگیري همراه با پمپاژ- 3

  آبگیري توسط کف ریزها   - 4

  

  هیدرولیک آبگیر- 1-3

  :حالتی ساده شده با فرضیات زیر در نظر گرفته شود ،براي بررسی الگوي جریان در محل انحراف

  .زیر بحرانی و یکنواخت باشد ،جریان اصلی دوبعدي -

  .سطح مقطع مستطیلی و یکنواخت باشد-

  .راز کف کانال انحراف در محل اتصال ثابت باشدت -

در ). 2-1شکل (د داردهمچنان الگوي جریان پیچیده اي در مقابل آبگیر وجو ،در این صورت با وجود فرضیات فوق

عرض صفحه تقسیم  Wb،عرض صفحه تقسیم جریان در کف Ws،عرض کانال آبگیرWd،عرض آبراهه اصلی Wاین شکل

عمق جریان dDعمق جریان در آبراهه اصلی و dr،بده جریان منحرف شدهQD،بده جریان آبراهه اصلیQr،جریان در سطح

  .در کانال آبگیر است

  



  
  مقطع در امتداد جریان منحرف شده- مقطع در امتداد جریان اصلی و پ-ب  ،پالن-الف

  )1388،509راهنماي آبگیري از رودخانه و حفاظت آن،نشریه شماره(الگوي جریان در یک آبگیر- 2- 1شکل 

  :هاي این الگوي جریان به قرار زیر استویژگی

  .شوده سکون نامیده مینقط ،Mخط جریان سطحی وجود دارد که دو شاخه شده و انتهاي آن در نقطه یک -

  .شودهاي ورودي آبگیر ایجاد میدو منطقه گردابی در اطراف گوشه-

در این مناطق ) ررسوبات و اجسام شناو(ترین حجم انتقال موادباشند و بیشمناطق گردابی نواحی افت انرژي می-

  .اي باشد که اندازه این مناطق به حداقل برسدرد بنابراین طراحی آبگیر باید به گونهوجود دا

  :کندسطح آب نیز به گونه زیر تغییر میتراز 

  .آیدجریان در آبراهه اصلی به وجود مییک پایین افتادگی در تراز آب در اثر کاهش بده -

  .آیدافت هیدرولیکی به وجود میدر اثر یک پایین افتادگی دیگر در تراز آب داخل آبگیر -

ترین غلظت رسوب در کف آبراهه بیش .به الگوي جریان مرتبط است تبه شد ،شودمیزان رسوبی که وارد آبگیر می

دهند بنابراین آبگیر نباید قدار ورودي به آبگیر را تشکیل میترین موبات منتقل شده در نزدیکی کف بیشباشد و رسمی

عیب نیست زیرا در مواقع سیالبی معموال رفی آبگیري از جریان سطحی نیز بیاز ط. تغذیه شود هاي تحتانیاز جریان

ورودي آبگیر باید با  ،بدین منظور. ها به آبگیر جلوگیري شودمقادیر زیادي اجسام شناور وجود دارد که باید از ورود آن

راهنماي آبگیري از رودخانه و (.یش بینی شودآشغالگیر پوشانیده شود و تجهیزات الزم براي تمیز کردن آن نیز پ

  )509،1388حفاظت آن، نشریه شماره 

  کنترل رسوب در آبگیرها- 1-4

جداسازي  ،میزان رسوبات ورودي به آبگیر باید به حداقل مقدار ممکن برسد و در صورت نیاز ،ر آبگیري از رودخانهد

ورت بار کف و یا بار معلق رسوبات را به ص ،د جریان آبگونه که گفته شهمان. کانال آبگیر نیز انجام شودرسوبات در 

ترین وي آبگیر امکان ندارد معموال بیشدر جل ،با توجه به این که همیشه جدا کردن کامل رسوبات از آب. کندحمل می

  .تالش بر این است که بار کف وارد آبگیر نشود

ل مکانیکی ها و به خصوص به وسایادي به سازهصدمات زیدر اثر افزایش سرعت زیاد آب  ،وجود بار معلق در آب

هایی که به صورت ثقلی ه در سامانهبه ویژ ،هایی از سامانه انتقالچنانچه در بخش. رساندها میمانند پمپ ها و توربین

 ،به طوري که جریان آب نتواند مواد منتقل شده را در حالت معلق نگه دارد ،سرعت جریان کم باشد ،شودمنتقل می
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در . سامانه گسترش یابد این عمل ممکن است از محل آبگیر شروع شده و به تدریج در تمام. شوندنشین میرسوبات ته

ها کاهش یافته و در ارتفاع آزاد در آن ،ها به هم خورده و با باال آمدن رقوم کف کانالب کانالگذاري شیاثر رسوب

  )509،1388آبگیري از رودخانه و حفاظت آن، نشریه شماره  راهنماي(.شودنهایت از ظرفیت آبرسانی کاسته می

  

  یابی و جانمایی دهانه آبگیرکانم- 1-5

تواند اختالل در آبرسانی را یک محل مناسب می. باشدگیري براي موفقیت پروژه ضروري میانتخاب محل مناسب آب

باید توجه داشت که بعد از اجراي . به حداقل کاهش دهد ،آیدد رسوب به داخل آبگیر به وجود میکه به دلیل ورو

  .باشدمناسب محل به سختی قابل اصالح میمشکالت ایجاد شده در اثر انتخاب نا ،پروژه

فرسایش  گذاري وناطق پدیده رسوبدر این م. قوس رودخانه از اهمیت زیادي برخوردار است ،در انتخاب محل آبگیر

 وجود جریان حلزونی در محل انحناي رودخانه موجب رانده شدن رسوبات نزدیک کف. دشوزمان انجام میبه طور هم

شود که پدیده فوق موجب می. گرددتر سطحی به سمت قوس بیرونی میبه سمت قوس داخلی و حرکت آب صاف

ري در آبگی حتی در مواقعی که به ناچار تاسیسات. قسمت محدب رودخانه محل بسیار مناسبی براي احداث آبگیر باشد

یک انحناي مصنوعی به نحوي ایجاد کرد که  ،توان با ایجاد تمهیدات مناسبیمی ،شودقسمت داخلی انحنا ساخته می

  .انحناي جریان به طرف وسط رودخانه بوده و در نتیجه مقدار زیادي از رسوبات رودخانه از محل آبگیر دور شود

یافتگی از قوس که جریان حلزونی به توسعهگیر باید در مقطعی موقعیت آب ،برداري کامل از مزیت خمبراي بهره

  .قرار گیرد ،کامل رسیده

 ،در این حالت). 3-1شکل(گرددمیز جریان در ورودي آبگیر ایجاد الگوي جدیدي ا ،تر نرخ انحرافبراي مقادیر بیش

میزان ورود رسوبات به آبگیر  یابد واي افزایش میر جلوي آبگیر به طور قابل مالحظهاندازه و شدت ناحیه گردابی د

  .باشدت ویژه مهندسی جهت کنترل رسوب مینیازمند تمهیدا ،لذا طراحی براي چنین حالتی. شودتر میبیش

  

  
  QD≥0.3 Qr ((Razvan, 1989)(الگوي جریان در ورودي آبگیر در نرخ هاي انحراف زیاد -3- 1شکل 

محدوده سه چهارم زاویه مرکزي  در (Razvan, 1989)توسط رضوان ،هات مناسب آبگیر در انحناي رودخانهموقعی

موقعیت مناسب آبگیر در محل قوس را (Raudkivi, 1993)همچنین رادکیوي. پیشنهاد شده است) 4-1شکل (پیچانرود

 ،این محل به اندازه دو برابر عرض رودخانه. ارایه کرد ،نشان داده شده است) 5- 1(که در شکل  ،به روش ترسیمی

  .با ساحل است) در ناحیه مستقیم رودخانه قبل از خم(تر از محل تالقی امتداد خط مرکز جریانپایین

  

  



  
  (Razvan, 1989)موقعیت مناسب استقرار آبگیر-4- 1شکل 

  

  )(Raudkivi, 1993روش برآورد تقریبی موقعیت آبگیر در خم  -5- 1شکل 

زیکی هاي فیاستفاده از مدل ،بهترین روش براي تعیین موقعیت آبگیر ،زمانی که آبراهه داراي هندسه نامنظم است

هاي سطحی و تحتانی را مشخص و ابهامات احتمالی در طراحی اولیه را توان مسیر جریاناست که با استفاده از آن می

  )509،1388راهنماي آبگیري از رودخانه و حفاظت آن، نشریه شماره . ( برطرف کرد

  

  آبگیرزاویه انحراف - 1-6

زاویه انحراف آبگیر عبارت . باشدمیوردار انتخاب زاویه انحراف آبگیر نیز در طراحی آبگیرها از اهمیت ویژه اي برخ

ترین قاعده جهت انتخاب زاویه مهم. متوسط جریان در آبراهه اصلیاست از زاویه بین محور آبگیر و جهت سرعت 

در دو حالت  φزاویه انحراف آبگیر ) 6-1(در شکل . اشدبناحیه گردابی در ورودي آبگیر می سازيکمینه ،آبگیري

عرض  ،دبی رودخانه ،پارامترهایی نظیر دبی آبگیري. آبگیري بدون بند انحرافی و با بند انحرافی نشان داده شده است

هنماي آبگیري از رودخانه و حفاظت آن، را(.عرض آبگیر و موقعیت آبگیري بر زاویه آبگیري اثرگذار است ،رودخانه

  )509،1388نشریه شماره 
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  با بند انحرافی-بدون بند انحرافی      ب- الف

  )1388،509راهنماي آبگیري از رودخانه و حفاظت آن،نشریه شماره(زاویه انحراف در آبگیري از قوس رودخانه- 6- 1شکل 

  هاي پژوهش فرضیه- 1-7

  .جریان بدون رسوب است) الف

  .جریان سه بعدي و آشفته است) ب

  .مسیر جریان صاف و بدون زبري است) ج

  .هاي هیدرولیکی استفاده خواهد شدسازي جهت انجام شبیهFlow-3Dاز نرم افزار سه بعدي ) د

  . ، معادالت ناویر استوکس بوده و سیال به صورت غیرقابل تراکم در نظر گرفته خواهد شدمعادالت حاکم بر مسئله) ه

  قیتحق هدف- 1-8

هاي مستقیم و قوسی و مطالعه تاثیر ، بررسی الگوي جریان در آبگیرهاي جانبی مستقر در مسیرهدف این مطالعه

پارامترهاي مختلفی همچون نسبت دبی انحرافی، نسبت عرض کانال آبگیر به عرض کانال اصلی، موقعیت مکانی 

با استفاده از معادالت ناویر  جریان در آبگیرهاي جانبییدرولیک قرارگیري آبگیر در قوس، زاویه انحراف آبگیري بر ه

این معادالت به طور گسترده در دینامیک سیاالت محاسباتی . باشدمی RANSاستوکس متوسط گیري شده رینولدز 

سازي الگوي جریان در در این تحقیق، کارایی این روش در شبیه. روندهاي مختلف بکار میسازي پدیدهبراي شبیه

  .شودبررسی می Flow-3Dهاي مستقیم و قوسی، با استفاده از مدل عددي سه بعدي هاي جانبی مستقر در مسیرآبگیر

  

  روش تحقیق-1-9

که براي حل عددي معادالت حاکم بر جریان سیاالت بر مبناي روش حجم Flow-3Dافزار در این تحقیق از نرم

افزار اتوکد ایجادشده است و سپس با انتخاب  فیزیکی در نرمدر ابتدا مدل . شده است ، استفادهرود میمحدود به کار 

در انتها براي . شود سازي می و تعریف شرایط مرزي و اولیه، مدل شبیهFlow-3Dافزار  مدل آشفتگی موجود در نرم

  .ي مربوطه صورت گرفته استهایسنجو صحت شده استفادهTec-Plotافزار  تحلیل و پردازش نتایج از نرم

  



  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  طالعات مربوط به الگوي جریان در آبگیري جانبی از رودخانهم- 2-1

د خورابه  ها قبل ذهن مهندسین هیدرولیکها از سالآبگیرهاي جانبی واقع در رودخانه مطالعه الگوي جریان در

اکثر این . اکثر تحقیقات صورت گرفته هدف اصلی کنترل رسوب ورودي به آبگیر بوده است در. معطوف کرده است

تحقیقات در آبگیري از مسیر مستقیم صورت گرفته و مطالعات زیادي بر روي عوامل اثرگذار بر جریان ورودي به آبگیر 

هاي اصلی و و شیب طولی کانال ،شکل بسترعرض نسبی ،توان به زاویه آبگیريمیمشخص شده است که از آن جمله 

انشعاب و نیز شکل دهانه ورودي آبگیر به عنوان پارامترهاي هندسی و اعداد فرود در کانال اصلی و آبگیر و نسبت دبی 

  .کانال انشعاب به دبی در کانال اصلی به عنوان پارامترهاي هیدرولیکی اشاره کرد

سازي الگوي جریان در آبگیري جانبی از مسیر رهاي صورت گرفته در مورد شبیهکامروردر این بخش ابتدا به

مستقیم پرداخته شده و در ادامه مطالعات انجام شده توسط محققین قبلی در مورد آبگیري از قوس مورد بررسی قرار 

  .گرفته است

  آبگیري از مسیر مستقیم-1- 2-1

بار به مدلسازي عددي الگوي جریان آشفته در حالت سه  براي اولین(Issa and Oliveria, 1994)عیسی و الیویرا 

گیري شده زمانی با استفاده از روش حجم این دو محقق معادالت ناویر استوکس را به صورت متوسط. بعدي پرداختند

گره براي میدان مورد نظر  30000محدود و با به کار گرفتن مدل آشفتگی با تابع دیوار استاندارد حل کرده و از 

هاي به بررسی خط تقسیم جریان با استفاده از داده(Barkdoll et al, 1999)بارکدل و همکاران.تفاده کردنداس

وي مشاهده کرد که خط تقسیم جریان در نزدیک کف داراي . آزمایشگاهی در آبگیري از مسیر مستقیم پرداختند

نسبت دبی بر روي شکل خط تقسیم . شود باشد که باعث ورود رسوبات به آبگیر میتري نسبت به سطح میعرض بیش

در کشاورز و حبیبی.یابدگذار است به نحوي که با افزایش نسبت آبگیري ابعاد خط تقسیم جریان افزایش میجریان تاثیر

اساس حداقل ابعاد ناحیه جدایی جریان ایجاد ظور تعیین زاویه آبگیري بهینه برمطالعه آزمایشگاهی به من1385سال 

ها بعد از انجام آن. م از یک کانال مستطیلی با شیب صفر درجه با انتهاي بسته را انجام دادندحراف قائنشده در ا

اي که حداقل ابعاد ناحیه جدایی را به عنوان زاویهدرجه 55زاویه  ،آزمایشات گوناگون براي زوایاي انحراف مختلف

با مطالعه عددي  (Ramamurthy et al, 2007)رامامورتی و همکاران.پیوندد معرفی نمودندجریان در انشعاب به وقوع می

ها نشان داد نتایج آزمایشات آن. درجه پرداختند 90و آزمایشگاهی به بررسی الگوي جریان در آبگیرهاي جانبی با زاویه 

ن طول و هم چنی. شودشوند از کف به سمت سطح زیاد میکه متوسط زوایاي خطوط جریان که به آبگیر وارد می

  .یابدعرض ناحیه جدایی در کانال اصلی با افزایش دبی آبگیري افزایش می

Priest(پریست و گریس  and Grace,1958 (لف زاویه تقاطع و تقسیم جریان در یک کانال را به ازاي مقادیر مخت

بعد و به صورت گرافیکی ارایه هاي بینتایج را با استفاده از پارامتر ها مورد آزمایش قرار دادند ونسبت عرض کانال



اي تحلیلی و آزمایشگاهی روي کانال اصلی و انحراف با عرض عهمطال) Reynolds and Law,1966(رینولدز و الو.نمودند

ها و عدد فرود بعد از تقاطع در کانال اصلی با عدد فرود اي براي نسبت دبیه رابطهنجام داده و موفق به ارائمساوي ا

  . در این کانال و نسبت عرض کانال انحرافی به کانال اصلی شدندقبل از تقاطع 

از معادالت رینولدز ) Shettar and Murthy, 1996(شتار و مورتی ،سازي عددي جریان در حالت آشفتهبراي شبیه

استاندارد به همراه تابع دیواره استاندارد  k-εاستفاده کرده و مدل آشفتگی ) حالت دوبعدي(عمق گیري شده درمتوسط

  .را براي بستن سیستم معادالت آشفته خود بکار گرفتند

ح آب نیز توسط معادالت استفاده از روش حجم محدود حل شده و تغییرات سط ،ممعادالت مزبور در حالت غیر دائ

ظیم شده و تاثیر عدد و فوق بحرانی تن جریان ورودي به سیستم در دو حالت زیر بحرانی. بینی شده استمزبور پیش

میدان مورد مطالعه عبارت بوده است از یک کانال اصلی با . گیري پروفیل سطح آب بررسی شده استفرود بر شکل

درجه به هم  90به صورت  متر که در وسط کانال اصلی 3متر و کانال انشعاب به طول  6مقطع مستطیلی به طول 

گیري شده دي میدان از شرط مرزي سرعت متوسطدر مرز ورو. مستطیلی بوده است مقطع هر دو. اندمتصل شده

. هاي اصلی و جانبی با توجه به نتایج آزمایشگاهی به مدل اعمال شده استاستفاده شده و عمق آب در انتهاي کانال

استهالك  یع انرژي جنبشی وتاثیر توز ،اندایط مرزي اعمالی بدان اشاره کردهنکته مهمی که محققین مزبور در مورد شر

اند که با توجه به اینکه ساختار آشفتگی تا حد شتار و همکارش چنین عنوان کرده. باشدآشفتگی در مرز ورودي می

ر مرز ورودي تاثیر ناچیزي در فلذا مقادیر پارامترهاي مزبور د ،گیردتوسط ساختار جریان داخلی شکل می زیادي

  .اهد داشتگیري الگوي جریان کلی خوشکل

صورت گرفته و تاثیر عدد فرود جریان ورودي بر تغییرات سطح  52/0محاسبات تغییرات سطح آب براي نسبت دبی 

شود تا سطح آب از باعث می ،جریان ورودي به آبگیر تا رسیدن به حد بحرانی. آب در محل انشعاب بررسی شده است

  .دست برساندپایینک برآمدگی خودش را به گوشه گوشه باالدست بصورت ی

جریان در محل انشعاب فوق بحرانی شده و سطح آب از گوشه  ،شوندهجریان نزدیک با افزایش بیشتر سرعت

در . رسددست میا یک پرش هیدرولیکی به عمق پایینب ،افتادگی بوده و در انتهاي ورودي آبگیرداراي پایین ،باالدست

  .داخل کانال اصلی براي دو حالت مذکور نشان داده شده استپروفیل سطح آب در محل دهانه در ) 1-2(شکل

  

  
  )ب)                                                                                                      (الف(             

  (Shettar and Murthy, 1996)تغییرات سطح آب در ناحیه انشعاب در دو حالت -1-2شکل

  جریان ورودي فوق بحرانی: جریان ورودي زیر بحرانی ب: الف

نشان داده شده ) 2- 2(در شکل35/0فرود جریان خروجی کوچکتر از تغییرات سطح آب در کل میدان براي عدد 

ان ورودي به آبگیر و بحرانی شده و یک پرش هیدرولیکی بین جریدست آبگیر زیردر این حالت جریان در پایین. است

نصف عرض کانال توسط  ،در اثر این پدیده. دست در امتداد جداره راست کانال انشعاب رخ خواهد دادجریان پایین

. پرش هیدرولیکی محدود شده و نصف مابقی نیز توسط ناحیه چرخشی در امتداد جداره سمت چپ اشغال خواهد شد



  .اهد شدعرض مفید آبگیري کاهش یافته و عملکرد سیستم مختل خو ،در نتیجه
  

  

  )(35/0Shettar and Murthy, 1996تغییرات سطح آب براي حالت عدد فرود جریان در پایین دست آبگیر کمتر از - 2-2شکل

اي و حل معادالت در سیستم سه بعدي توسط آقایان نیري و مطالعه الگوي جریان در حالت الیه

درجه در کانال با مقطع مستطیلی صورت  90انشعاب ر روي یک ب) Neary and Sotiropoulos ,1996(سوتیروپولوس

این  رده و توانستند الگوي جریان دراین دو محقق از روش حجم محدود براي حل معادالت موردنظر استفاده ک. گرفت

هاي محققین مزبور ترم. سازي کنندشبیهمیدان را بررسی کرده و بطور کیفی روند حرکت ذرات رسوب بار بستر را 

هاي انتقالی را با الگوي مرتبه دوم آپویند منفصل گوي مرتبه اول تفاضل مرکزي و ترممعادالت خود را با الدیفیوژن 

  .کردند

هاي دوبعدي که توسط محققین دیگر محققین مزبور با مقایسه نتایج مدلسازي خود با نتایج آزمایشگاهی و مدل

دایی احیه جبینی میدان جریان در ندو بعدي در پیش ي را نسبت به مدل، افزایش دقت مدل سه بعدارایه شده است

  :علت این امر چنین عنوان شده است). 3-2شکل(انددادهداخل آبگیر نشان 

در امتداد دیواره چپ آبگیر نسبت Aسازي دوبعدي منجر به گرادیان فشار معکوس شدیدتري در ناحیه جداییشبیه

  .سرعت حاصله با مقادیر آزمایشگاهی اختالف خواهد داشتهاي سه بعدي شده و در نتیجه مقادیر به مدل

  

  

 Neary and(بعدي و تاثیر گرادیان فشار در محل جدایی جریان بر این پدیده  2بعدي نسبت به مدل  3افزایش دقت مدل عددي - 3-2شکل 

Sotiropoulos ,1996(  



  
  

کانال اصلی توسط محققین مزبور بررسی  گیري الگوي جریان در داخل آبگیر وتاثیر پارامتر نسبت دبی بر شکل

با افزایش . نشان داده شده است 64/0و  23/0هاي ي جریان ایجاد شده براي نسبت دبیالگو) 4-2(در شکل. شده است

عالوه بر  64/0براي نسبت دبی  ،عالوه بر آن. شودبی کم شده و بر طول آن افزوده میعرض ناحیه گردا ،نسبت دبی

شود که محققین و در مقابل دهانه آبگیر تشکیل میناحیه چرخشی دیگري در داخل کانال اصلی  ،گردابه داخل آبگیر

یی جریان از امکش شدید اعمالی از طرف آبگیر به جریان داخل کانال اصلی و در نتیجه جد ،علت تشکیل این ناحیه را

  .ننددامیدیواره سمت راست 

  

  

  

  
  )ب)                                                         (الف(                           

  )Neary and Sotiropoulos ,1996( تاثیر نسبت دبی بر الگوي جریان در کانال اصلی و آبگیر- 4-2شکل 

  64/0نسبت دبی )ب  23/0نسبت دبی )الف

) 5-2(شکلجریان سه بعدي در آبگیر جانبی همانند الگوي (Neary et al, 1999)ران برطبق مطالعات نیري و همکا

شود به دلیل فشار مکشی انتهاي کانال آبگیر جریان داراي شتاب عرضی وقتی جریان به آبگیر نزدیک می. دباشمی

ین مابقی جریان به سمت پایشده و بخشی از جریان در کانال اصلی توسط مجراي جریان جدا و وارد آبگیر می شود و 

- ذوزنقه با قاعده بزرگتر در کف میمقطع عرضی مجراي جریان تقریبا به شکل . دهددست کانال اصلی ادامه مسیر می

گردابه . اندنشان داده شده )5-2(الگوهاي دیگري نیز در آبگیرهاي جانبی تشخیص داده شده است که در شکل . باشد

تر به گردد که عامل اصلی انتقال بار بسآن تشکیل میکانال فرعی چسبیده به دیواره  حلزونی عمودي ساعتگرد در کف

  .باشدآبگیر می

  

  



  (Neary et al., 1999)الگوي جریان سه بعدي در آبگیر جانبی- 5-2شکل 

  

سطح نیري و همکاران سطح آب را به صورت متقارن در نظر گرفته و نشان دادند که شرط مرزي مورد استفاده براي 

هاي صلب از شرط براي مرز. باشدکافی می ،به شرطی که پارامترهاي جریان در محدوده فوق الذکر قرار گیرند ،آب

میدان جریان  ،k-ωاستفاده کرده و با توجه به استفاده از مدل آشفتگی ) No-slip(مرزي دیواره در حالت بدون لغزش

  .مستقیما تعیین شده است ،ز تابع دیوارهبراي نقاط گرهی نزدیک دیواره نیز بدون استفاده ا

مدل آشفتگی  با نتایج آزمایشگاهی مختلفی مقایسه شده و دقت باالي ،نتایج مدل تهیه شده توسط نیري و همکاران

نمونه اي از نتایج مزبور ) 6-2(در شکل. بینی میدان جریان در انشعاب نشان داده شده استمورد استفاده در پیش

  .ستنشان داده شده ا

اي بخاطر هاي دو معادلهمدلهاي انتهایی داخل آبگیر را نقص کاران علت وجود اختالف در پروفیلنیري و هم

دست کانال انشعاب ی پایینبطوریکه این فرض در نواح ،اندد توزیع هموژن آشفتگی عنوان کردهفرضیات اعمالی در مور

که به صورت پدیده (گرادیان فشار جانبی ،در این ناحیه .گذاردو گسترش جریان سه بعدي تاثیر می گیريبر شکل

جریان ثانویه نوع (بطور تدریجی مستهلک شده و جریان ثانویه ایجاد شده در اثر فشار) جدایی جریان ظاهر شده است

  .شودهاي آشفتگی در کل میدان پخش میتوسط ویسکوزیته و تنش ،)شبیه جریان در قوس رودخانه ،دوم

خطوط جریان مزبور براي صفحات نزدیک سطح آب و بستر کانال براي دو نسبت دبی ) 8-2(و ) 7-2(در شکل هاي 

ناحیه جدایی داخل آبگیر در  ،ساختار صفحات تقسیم جریان ،هاي مزبوربا توجه به شکل. اندنشان داده شده2/0و  1/0

صفحه تقسیم  ،از سطح آب بطرف بستر کانال. است هاي مختلف و وجود یکسري نقاط خاص نزدیک بستر مشهودتراز

از نواحی نزدیک بستر را جریان بیشتر بطرف جداره سمت راست کانال اصلی متمایل شده و در حقیقت سطح بیشتري 

  .یابدگیر از سطح آب بطرف بستر کاهش میمساحت ناحیه جدایی داخل آب. کندجاروب می

-داخل کانال انشعاب و گوشه پایین دهد که تعدادي نقاط خاص درمیه خطوط جریان نزدیک بستر نشان نگاهی ب

معروف بوده و نقش ) Singular Point(نقاط مزبور به نقاط تکین . تشکیل شده است) Sو  F(دست دهانه ورودي آبگیر 

برشی و ویژگی اساسی این نقاط صفر بودن مقدار تنش . کنندبازي میهاي انتقال رسوب دیدهبسیار مهمی را در پ

  . باشدبه نقطه مزبور می مشخص نبودن جهت تنش برشی اعمالی

نقاط کانونی داخل آبگیر دقیقا نوك گردابه منطقه جدایی جریان  ،)ب-8-2(و ) ب- 7-2(هاي با توجه به شکل

در اثر دام افتاده و بتدریج ه ذرات رسوب در آن ب ،داخل آبگیر بوده و به علت پایین بودن تنش برشی در این منطقه

در گوشه پایین دست ورودي آبگیر نیز  Sنقطه . اي در این ناحیه تشکیل خواهد شدپشته  ماسه ،تجمع ذرات رسوب

م سرعت در این نقطه در این نقطه به اندازه مولفه قائ گذاريباشد که البته وقوع رسوبتجمع رسوبات بستر می محل

  .بستگی دارد

  



  
  (Neary et al, 1999)ل عددي و نتایج آزمایشگاهیمقایسه نتایج حاصل از مد-6-2شکل

رسایش در محل هاي رسوبگذاري و فبه بررسی کیفی پدیده ،نیري و همکاران با بررسی توزیع تنش برشی بستر

هاي رسوبگذاري در محل بینی پدیدهف مدل آشفتگی استفاده شده در پیشاین دو محقق به ضع. اندانشعاب پرداخته

  .اندایین دست دهانه ورودي اذعان کردهفرسایش گوشه پ نقاط زینی و نیز

  

  

  )الف)        (ب(    

Neary et al)1/0براي نسبت خطوط جریان - 7-2شکل , 1999)  

  نزدیک بستر کانال) ب(نزدیک سطح آب  ) الف(

  



  

  )                                                     الف(      )                      ب(                                    

  (Neary et al, 1999)2/0براي نسبت دبی خطوط جریان - 8-2شکل

  نزدیک بستر کانال) ب(نزدیک سطح آب  ) الف(

 نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی الگوي جریان در آبگیري از مسیردر قالب پایان 1383رزاده در سال صف

میدان . ه استانجام داد) Barkdoll,1997(مطالعه خود را بر اساس کار آزمایشگاهی بارکدل. ه استمستقیم پرداخت

. م دو کانال مستقیم با مقطع مستطیلی تشکیل شده استاتصال قائ شکل که از Tمورد نظر عبارت است از یک تقاطع 

  :ه استنتایج زیر را گزارش کرد ،صورت سه بعديوي با مدلسازي عددي جریان در آبگیري از مسیر مستقیم به 

نسبت RSMبوده و مدل k-εهتر از مدل بینی نواحی چرخشی و جدایی جریان بدر پیشk-ωقابلیت مدل آشفتگی -

  .عملکرد بهتري دارد ،به دو مدل قبلی

ه داخلی کانال اصلی وارابعاد ناحیه برگشتی کاهش یافته و فاصله صفحه تقسیم جریان از دی ،با افزایش نسبت دبی-

  .افتدواره بیرونی کانال اصلی اتفاق میجدایی جریان در نزدیکی دی 81/0براي نسبت دبی . یابدافزایش می

نقطه کانونی . کانونی و زینی مشهود استبراي تمام حاالت وجود دو نقطه  ،با توجه به خطوط جریان نزدیک بستر-

دهانه به طرف نقطه به عنوان محل تله اندازي رسوبات عمل کرده و نقطه زینی به عنوان منشا جریان برگشتی جلوي 

  .کندکانونی عمل می

دست به دهانه آبگیر دهد که قسمت اعظم ذرات نزدیک بستر که از کانال باالالگوي سه بعدي جریان نشان می-

عظم جریان در کانال اصلی هاي باالتر قسمت اشود ولی براي ترازوند به طرف کانال آبگیر منحرف میشزدیک مین

  .شودجاري می

. باشندشستگی و رسوبگذاري میواحی آببینی نپیشهاي تنش برشی بستر و دیواره معیار مناسبی براي کانتور-

دست پایین در گوشهشستگی یک حفره آب ،گذاريناحیه رسوب،شستگی در داخل آبگیراحتمال وجود یک حفره آب

  .گذاري در مقابل دهانه آبگیر براي تمامی حاالت وجود داردودي آبگیر و یک ناحیه محتمل رسوبور

دست ورودي نیاز به حفاظت ویژه در گوشه پایین ،هاي اطراف دهانهالگوي تنش برشی در بستر و دیوارهبا توجه به -

  .و تخریب دارد مقابل فرسایش

ي جانبی در زوایاي بینی سرعت متوسط جریان در آبگیرهابه پیش 1394می و همکاران در سال سهراب کری

را با  ANNنتایج حاصل از مدل . هاي عرضی مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرداختندآبگیري و نسبت



هاي مختلف با یکدیگر مقایسه کرده و دقت قابل قبول مدل ر سه زاویه انحراف براي نسبت عرضنتایج آزمایشگاهی د

ANNبینی سرعت متوسط جریان را گزارش کردندرا در پیش.  

شستگی و لکرد صفحات مستغرق در پتانسیل آببه بررسی عددي عم 1396محمدیون و همکاران در سال 

ر این تحقیق استفاده از صفحات مستغرق محققین مزبور د. درجه پرداختند 90گذاري جریان کانال باز با تقاطع رسوب

ها اثر راهکار در ادامه آن. د بررسی قرار دادندگذاري را مورشستگی و رسوبهش آببه عنوان راهکاري به منظور کا

را  )تعداد و زاویه قرارگیري ،چینش ،ارتفاع(مذکور بر الگوي جریان را مورد بررسی قرار داده و پارامترهاي بهینه مربوط 

یک . گذاري جریان نشان دادشستگی و رسوباي را در پتانسیل آبها کاهش قابلمالحظهنتایج تحقیق آن. ه کردندارای

گذاري ا تا حد زیادي کاهش پتانسیل رسوبدرصدي طول ناحیه جدایش و لذ 89منجر به کاهش  ،راهکار پیشنهادي

بهترین عملکرد صفحات را در دبی  ،جانبی هاي مختلف کانال اصلی وبا بررسی نسبت دبی ،همچنین. گردیده است

به درجه نسبت  40گزارش کرده و کاربرد صفحات با ارتفاع بیش از نصف عمق جریان و یا با زاویه بیش از  25/0نسبی 

  .راستاي جریان را توصیه نکردند

  

  جمع بندي بر روي آبگیري از مسیر مستقیم-2- 2-1

باعث ایجاد الگوي جریان پیچیده و تشکیل  ،ي مستقیم رودخانههاآبگیري از بازه ،ه شدهبا توجه به مطالب ارائ

عالوه بر آن امکان مسدود شدن دهانه به . دهدمینواحی چرخشی در داخل آبگیر شده و عرض مفید آبگیري را کاهش 

هاي يبا توجه به نتایج مدلساز. دارد علت تشکیل نقاط تکین متعدد در داخل آبگیر و رسوبگذاري در این ناحیه وجود

نسبت به ترازهاي صفحه تقسیم جریان سطح بیشتري از نواحی نزدیک بستر را  ،صورت گرفته توسط نیري و همکاران

با . هاي پررسوب نزدیک بستر تغذیه خواهد شدظم جریان ورودي به آبگیر از الیهفلذا قسمت اع ،کندباالتر جاروب می

امکان تشکیل نواحی چرخشی و ناحیه سکون در  ،(Neary et al, 1999)توجه به نتایج مدلسازي نیري و همکاران 

ضمن غیر یکنواخت شدن  ،هاي باالي آبگیري وجود دارد که در این صورتمقابل دهانه آبگیر براي نسبت ،کانال اصلی

در حالتی که عرض کانال کم باشد وجود  ،امکان رسوبگذاري و مسدود شدن مسیر کانال اصلی ،جریان در مقابل دهانه

  .دارد

ه راهکارهاي متفاوت جهت حل این مهندسین هیدرولیک را به ارائ ،مشکالت پیش آمده در آبگیري از مسیر مستقیم

دهد که هاي آبگیر نشان میرت گرفته جهت کنترل رسوب در سازهمروري بر کارهاي صو. مشکالت وادار کرده است

هاي مستغرق در جلوي استفاده از پره. اندویه جهت کنترل رسوب استفاده کردهرخشی جریان ثانمحققین از خاصیت چ

هاي مطرح یکی از ایده ،اي که بتواند ذرات نزدیک بستر را از جلوي دهانه دور کندهانه آبگیر و ایجاد جریان ثانویهد

و عملکرد آن در کنترل رسوب ورودي به  جریان حلزونی جلوي دهانه ،)9-2(در شکل. ده در این زمینه می باشدش

  .آبگیر نشان داده شده است
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Abstract

Research Aim: Intakes are commonly used in water distribution and transmission networks, irrigation 
and drainage channels, water and wastewater networks, and inputs to power plants. Due to its 
widespread use, studying the structure of flow, shape and size of the separation zone is very important 
in optimal design of Intakes.

Research method:In the first part of the research, using the three-dimensional FLOW-3D numerical 
model, the general mechanism of flow in the branch, the path of the lines of flow, the speed lines and 
the prediction of probable areas of scouring and sedimentation in the lateral dewatering from the direct 
river route, and the effect Two factors of deviation ratio to drainage into the main input channel and the 
ratio of the diversion channel to the main channel on the flow pattern are investigated. The results of the 
numerical model have been compared and verified with the experimental results. The flow field has 
been solved in the ratio of dewatering rates of 0.37, 0.48 and 0.83, and the channel width ratio to the 
main channel 0.8, 1, and 1.2 has been solved using the RNG turbulence model.
Findings: Observations have shown that by increasing the ratio of flow, the length and width of the 
separation zone of the flow decreases and the amount of sediment deposited in the branching channel 
increases. It also increases in the steady-state ratio with increasing cross-sectional ratio of the length 
and width of the vortex region in the intake channel. In the second part of the study, the flow pattern in 
the arc channel is numerically modeled and the effect of position and angle of dewatering on the flow 
pattern and vortex region dimensions are investigated. The flow pattern for lateral intake is numerically 
modeled from a 180 degree arc in three positions of 100, 115, and 130 degrees under dewatering angles 
of 30, 45 and 60 degrees. The results showed that in the intake of the river arch, in addition to the 
rotational area of the intake (similar to direct intake), a resting zone is formed inside the main canal and 
adjacent to the inner wall shortly after the entrance to the pond. Decreasing the angle of dewatering will 
reduce the dimensions of this area and thus reduce the turbulence of the flow at the bottom of the crater 
and smooth out the flow lines. The 60 degree intake angle has the largest dimension of the detachable 
area and the angle of 30 degrees has the least dimensions of the detachable areas.
Conclusion:Of the 9 modeled models, the position of 130 degrees with a dewatering angle of 30 degrees 
was chosen as the most optimal model in terms of maximum inlet flow and the lowest sediment input to 
the catchment.

Keywords:Lateral intake, flow pattern, numerical simulation,FLOW-3D, separation zone.
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