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چکیده
با توجه به گسترش استفاده از منابع آب استفاده از سازه های انتقال آب روبه روز در حال افزایش است  .به دلیل ته
نشینی رسوبات به جامانده و حرکت آنها در سازه های انتقال آب صدماتی به آنها وارد می شود .لذا دانشمندان تصمیم به
استفاده از روشهای مختلف جهت کنترل رسوبات گرفتند  .از جمله این روشها استفاده از صفحات مستغرق می باشد  .این
صفحات به نحوی عمل می کنند که رسوبات را به سمت امتداد جهت جریان هدایت می کنند و باعث کاهش رسوب وارده
به آبگیرها می شوند .در این پژوهش سعی در بررسی استفاده از اشکال اصالح شده صفحات بوسیله مدلسازی عددی با
نرم افزار  CCHE 2Dدر یک مدل آزمایشگاهی و اثر آن در مدیریت رسوب انحرافی به آبگیر جانبی شده است .در این
پژوهش از  5شکل مختلف استفاده شده که یک شکل آن صفحه مستطیلی ساده به عنوان شاهد می باشد که سایر صفحات
با این صفحه و بدون استفاده از صفحات مستغرق مقایسه گردیده اند که نتیجه نهایی مبنی برعملکرد مؤثرتر استفاده از
شکل هندسی صفحه  B3نسبت به صفحه ساده  B1در کنترل رسوب به آبگیر جانبی بدست آمد .پژوهش حاضر شبیه سازی
یک فلوم آزمایشگاهی با آبگیر  60درجه و اندازه متوسط ذرات رسوب به میزان  1/59میلیمتر با چهار عدد فرود ، 0/45
 0/6 ، 0/55و  0/66مورد بررسی قرار گرفت .

واژه های کلیدی  :اصالح ساختار  ،صفحات مستغرق  ،آبگیر جانبی ،مدیریت رسوب
مقدمه

رسوب گذاری در دهانه آبگیرها عالوه بر کاهش
ظرفیت آبرسانی  ،باعث تحمیل هزینه های رسوب
زدایی یا الیروبی نیز می گردد .که هزینه های آن نیز
به جهت استفاده از وسایل مخصوص و شرایط آبگیرها
باال بوده و گاها هزینه های اضافی در بازسازی دهانه
های آبگیر را به بهره بردار تحمیل می گردد  .در بعضی
شرایط  ،هزینه های باالی الیروبی به گونه ای است
که تغییر مکان تأسیسات آبگبری مقرون به صرفه می
باشد  .در گذشته نزدیک ساز و کارهای مختلف جهت
کم کردن رسوب گذاری در آبگیرها پیشنهاد شده و از

جنبه ی آزمایشگاهی و عملی مورد استفاده قرار گرفته
است .از جمله این روش ها استفاده از صفحات
مستغرق می باشد .صفحات مستغرق به صورت قائم و
با زاویه ای کم نسبت به جریان نزدیک شونده در بستر
آبراهه نصب می شوند .با استقرار صفحه مستغرق،
جریان های ثانویه در دو طرف آن تولید می شود که
با امتداد یافتن در جهت پایین دست ،جریان چرخشی
بزرگ تری ایجاد می کنند  .شکل گیری جریان های
ثانویه به دلیل وجود گرادیان قائم فشار در هر دو طرف
صفحه است .وجهی از صفحه که مستقیما در معرض
جریان نزدیک شونده باالدست قرار دارد  ،سمت پرفشار
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نامیده می شود  .در این سمت  ،در امتداد ارتفاع صفحه،
فشار از پایین به باال کاهش می یابد .در وجه مقابل که
سمت کم فشار نامیده می شود  ،فشار از پایین به باال
افزایش می یابد .در نتیجه توزیع معکوس فشار در دو
طرف صفحه جریانی ثانوی از سمت پرفشار به سمت
کم فشار برقرار می شود و به عبارت دیگر ،در سمت
پرفشار  ،مؤلفه سرعت رو به باال و در سمت کم فشار
مؤلفه سرعت رو به پایین ایجاد می شود .این مؤلفه
های قائم سرعت  ،موجب تشکیل گردابه هایی از یال
فوقانی صفحه  ،در هم می پیچند و منشأ شکل گیری
گردابه ی بزرگ تر می شوند که ضمن چرخ در صفحه
قائم عمود بر جریان  ،به همراه جریان اصلی در جهت
پایین دست امتداد می یابد و به این طریق رسوبات ته
نشین شده را به پایین دست انتقال می دهند .لذا
ضروری دانسته شد مسئله اصالح ساختار هندسی این
صفحات در مدیریت رسوب مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روش ها
نحوه کار آزمایشگاهی
صفحات مستغرق

داوودی و همکاران ( )1394اقدام به پژوهش
آزمایشگاهی در خصوص عملکرد صفحات مستغرق
مسطتیلی در جلوگیری از ورود رسوب به آبگیر جانبی
با در نظر گرفتن اثر فاصله ی طولی صفحات کردند
که در این پژوهش اقدام به شبیه سازی شرایط آزمایش
و به کار گیری نتایج حاصل از آن در بررسی شبیه
سازی عددی با استفاده از نرم افزار  CCHE 2Dدر
خصوص اثراصالح ساختار هندسی صفحات مستغرق
در  5شکل تحت عنوان  B1تا ( B5شکل  )1با شرایط
آزمایشگاهی پرداخته شده که در ادامه تشریح معرفی
نرم افزار و کارکرد آن و معادالت حاکم بر نرم افزار و
روش شبیه سازی آورده شده است.

شکل  -1جزییات هندسی صفحات بکار رفته
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صفحه  B1مستطیلی شکل ساده با ضخامت
یکسان می باشد .صفحه  B2مشابه  B1اما ضخامت
از لبه ابتدایی تا لبه انتهایی کاهش می یابد .صفحه
 B3مشابه صفحه  B2امام لبه ابتدای نیم دایره
می باشد .صفحه  B4مشابه صفحه  B3اما بخش
تحتانی انتهای صفحه انحنادار می باشد .صفحه B5
مشابه صفحه  B4اما طول یال تحتانی افزایش و طول
یال فوقانی کاهش یافته است .
رسوبات

جهت آماده سازی رسوبات از رسوباتی با قطر
متوسط بزرگتر از  1میلیمتر استفاده گردید .برای تهیه
این قطر ذرات رسوبات عبور کرده (ریزتر) از الک
شماره  10با اندازه منافذ  2میلیمتر و مانده (درشتتر) بر
روی الک شماره  16با اندازه منافذ  18/1میلیمتر  ،به
عبارت دیگر رسوبات بین دو الک  10و  16استفاده
شده و در انجام محاسبات میانگین حسابی اندازه منافذ
دو الک شماره  10و  16معادل  1/59میلیمتر به عنوان
قطر متوسط مصالح بستر در نظر گرفته شده است.
معرفی نرم افزار

جهت شبیه سازی هیدرولیکی و رسوبی جریان و
نیز بررسی اثر متقابل جریان و سازه های احداث
شده نرم افزارهای متعددی ارائه شده است که ازجمله
پر کاربردترین آن ها می توان به Flow 3D ،Fluent
 CCHE 2D،CCHE 3D ،اشاره نمود .از آنجایی
که اجرای مدل های سه بعدی نیازمند اطالعات و در
عین حال زمان طوالنی محاسبات می باشد ،در عمده
مسایل رودخانه ای روش های دوبعدی کارایی مطلوبی
دارند .لذا در این تحقیق از مدل های CCHE 2D
برای شبیه سازی عملکردصفحات مستغرق اصالح
شده  ،استفاده شد .مدل  CCHE2Dنیز همانند تمامی
مدل ها جهت شبیه سازی نیازمند اطالعات توپوگرافی
از محدوده مطالعاتی می باشد .با توجه به ثابت بودن
بار بستر نقشه ی توپوگرافی با استفاده از نرم CIVIL
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 3Dترسیم شده و با توجه به پالن رسم شده در نرم
افزار  Autocad Landو مرتب سازی و یکپارچه
سازی نقاط انجام و سپس آماده ورود به مدل گردید.
پس از ایجاد پالن سناریو و ورود نقاط ،از نرم افزار
Landبه شکل  PENZDو فرمت خروجی تهیه می
گردد .فایل های تصویری بافرمت ، bmpکه شامل
تصویری ازنقشه های توپوگرافی است.
مدل  CCHE-MESHابزاری را در اختیار کاربر
قرار می دهد تا با استفاده از آنها بتوان نقشه های
تصویری را رقوم دار نمود.
تعریف مرزها

برای تعریف نخستین مرز از نوار ابزار ترسیم
مرزهای محاسباتی استفاده گردید .بدین منظور ابتدا
گزینه ) (First Boundaryانتخاب گردید سپس
ساحل چپ فلوم را از باالدست به سمت پائین دست
(در جهت جریان) نقطه گذاری می شود در ادامه همین
مراحل برای ساحل راست جهت ایجاد مرز تکرار شد.
برای این منظور قبل از ترسیم مرز ،گزینه مرز نخست
را به گزینه ( )Second Bounclaryتغییر داده و
سپس مرز ساحل راست نیز ترسیم گردید.
گروه پارامترهای شبیه سازی

در بخش گام زمانی  ،زمان شبیه سازی را 3600
ثانیه و گام های زمانی را  100و کل گام های زمانی
را  36وارد کرده ایم.
در بخش گام های زمانی خروجی نیز مقادیر به
گونه ای وارد شده تا نرم افزار هر  100ثانیه یکبار
پارامترها را محاسبه و گزارش کند.
مدل آشفتگی را همانند کار آزمایشگاهی شاهد
 K-وارد نموده ایم.
در بخش  Numericalضریب لغزندگی دیواره
برای تعیین شرایط مرزی دیواره صفر انتخاب شده
است.
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در گروه ضریب زبری با توجه به مدل آشفتگی و
در گروه پیشرفته پارامترهایی همچون ضریب شتاب
کوریولیس ،شتاب ثقلی ،ثابت ون کارمن و ویسکوزیته
سینماتیک مقادیر اعداد پیش فرض اختیار گردید.
انجام فرآیند شبیه سازی توسط مدل از منوی
Simulationگزینه  Run Simulationرا انتخاب

و یا از نوار ابزار  Simulationگزینه را کلیک کرده تا
پنجره  Run Simulationظاهر گردد .با انتخاب
گزینه  ، StartSimulationفرایند شبیه سازی در یک
پنجره تحت  DOSآغاز گردید .شکل2

شکل  -2نمایی از اجرای فرآیند شبیه سازی تحت DOS
نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی

راستای  Yو  ،Xبرآیند سرعت تنش .در راستایY ،

برای مشاهده نتایج حاصل از شبیه سازی مدل از
نوار ابزار  Simulationگزینه Flow Final Result
استفاده می گردد .خروجی هایی که مدل در هر گره
نمایش می دهد شامل سطح آب ،عمق آب ،سرعت در

 Xبرآیند تنش دبی رسوب ورودی دبی رسوب کانال و
عدد فرود می باشد .همچنین برای نمایش هرکدام از
متغیرها در راستای  J,Iگزینه  Tabular Dataمی توان
اطالعات را در قالب یک جدول مشاهده کرد .شکل 3

شکل  -3نمایی از پنجره خروجی نرم افزار

ربرسی مدل سازی عددی اصالح ساختار هندسی صفحات مستغرق رد مدییت رسوب ا حنرافی هب آبگیر جانبی هب کمک رنم افزار CCHE 2D
نتایج و بحث
بررسی نسبت دبی رسوب ورودی به آبگیر جانبی
مدل بدون حضور صفحات مستغرق

در ابتدا برای رسیدن به معیارهای مناسب جهت
قضاوت در مورد کارایی اشکال مختلف صفحات
مستغرق به کار برده شده ،مدلها در شرایط بدون
صفحات مستغرق اجرا شدند .در عدد فرود ( 0/45دبی
 24/1لیتر بر ثانیه) 46 ،درصد از رسوبات در عدد فرود
 5۷ ،0/55درصد از رسوبات ،در عدد فرود 44 ،0/6
درصد از رسوبات و در عدد فرود  43 ،0/66درصد از
رسوبات وارد بستر شد .شکل  4تغییرات دبی رسوب
ورودی به آبگیر را در برابر تغییرات عدد فرود نشان

می دهد .همانطور که از شکل پیداست دبی رسوب
آبگیر به ازای تغییرات عدد فرود یک حالت نوسانی دارد
که علت این نوسان را تغییر در مؤلفه عرضی سرعت
عنوان کرده است .عباسی (.)1382
عباسی ( )1382با بررسی پروفیل عمقی سرعت در
ورودی آبگیر و همچنین با در نظر گرفتن جهت جریان
در این محدوده دریافت که با افزایش عدد فرود در بازه
بین  0/3تا  ،0/4جریان نزدیک بستر به پایین دست
منتقل شده و وارد آبگیر نمیشود .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که در این بازه با افزایش عدد فرود میزان رسوب
ورودی به آبگیر کمتر می شود.
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شکل  -4تغییرات دبی رسوب ورودی به آبگیر را نسبت به عدد فرود
تحلیل مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B1

بعد از اجرای برنامه در شرایط بدون صفحه ،اولین
نوع از صفحه مستغرق (نوع  )B1کار گذاشته شد .در
این مدل  6صفحه مستغرق به فاصله  10سانتی متری
از لبه فلوم و با زاویه  20درجه نسبت به جهت جریان
( 20درجه زاویه بهینه می باشد) کار گذاشته شده است.
فاصله طولی صفحات برابر با  8Hمیباشد .با اندازه گیری
دبی رسوب وارده به آبگیر مشخص شد که در عدد فرود

 44 ،0/45درصد ،در عدد فرود  0/55و  36 ،0/6درصد
و در عدد فرود  41 ،0/66درصد از دبی رسوب کانال
اصلی وارد آبگیر میشود که به ترتیب  14 ،35 ،13و 26
درصد کمتر از حالت مشابه در شرایط بدون صفحه
میباشد .نتایج همخوانی خوبی با نتایج داودی و
همکاران ( )1394داشت .شکل  5نمایی از توپوگرافی
رسوب وارده به آبگیر در این مدل را نشان می دهد.
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شکل  -5توپوگرافی رسوب وارده به آبگیر در مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B1
تحلیل مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B2

در عدد فرود  0/45میزان دبی رسوب ورودی به
آبگیر  39درصد ،در عدد فرود  4۷ ،0/55درصد ،در عدد
فرود  40 ،0/6درصد و در عدد فرود  31 ،0/66درصد
میباشد که به ترتیب  9 ،1۷/5 ،15و  28درصد کمتر از
حالت بدون صفحه میباشد .مقایسه نتایج نشان می دهد

که استفاده از صفحه دوم مقادیر دبی رسوب کمتری
بطور متوسط نسبت به صفحه  B1در اعداد فرود
مختلف وارد آبگیر میکند .البته در عدد فرود  0/66این
میزان به مقدار زیادی کاهش یافته است .شکل  6نمایی
از توپوگرافی رسوب وارده به آبگیر در این مدل را نشان
می دهد.

شکل  -6توپوگرافی رسوب وارده به آبگیر در مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B2
تحلیل مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B3

در حالت صفحه مستغرق نوع  B3در عدد فرود
 0/45میزان دبی رسوب وارد شده به آبگیر  35درصد،
در عدد فرود  38 ،0/55درصد ،در عدد فرود 38 ،0/6

درصد و در عدد فرود  34 ،0/66درصد می باشد که به
ترتیب  14 ،33 ،24و  21درصد کمتر از حالت بدون
صفحه میباشد .شکل  ۷نمایی از توپوگرافی رسوب
وارده به آبگیر در این مدل را نشان می دهد.
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شکل  -7توپوگرافی رسوب وارده به آبگیر در مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B3
تحلیل مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B4

در حالت صفحه مستغرق نوع  B4در عدد فرود
 0/45میزان دبی رسوب ورودی به آبگیر  44درصد ،در
عدد فرود  36 ،0/55درصد ،در عدد فرود  41 ،0/6درصد

و در عدد فرود  36 ،0/66درصد میباشد که به ترتیب
 ۷ ،3۷ ،4/5و  16درصد کمتر از حالت بدون صفحه
میباشد .شکل  8نمایی از توپوگرافی رسوب وارده به
آبگیر در این مدل را نشان می دهد.

شکل  -8توپوگرافی رسوب وارده به آبگیر در مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B4
تحلیل مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B5

در حالت صفحه نوع  B5در عدد فرود  ،0/45میزان
دبی رسوب ورودی به آبگیر  35درصد ،در عدد فرود
 42 ،0/55درصد ،در عدد فرود  40 ،0/6درصد و در عدد

فرود  0/66برابر با  3۷میباشد که به ترتیب 9 ،26 ،24
و  14درصد کمتر از حالت بدون صفحه میباشد .شکل
 9نمایی از توپوگرافی رسوب وارده به آبگیر در این مدل
را نشان می دهد.
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شکل  -9توپوگرافی رسوب وارده به آبگیر در مدل با حضور صفحه مستغرق نوع B5

در این قسمت با توجه به نتایج بدست آمده جهت
شناخت بیشتر از کارایی فرمهای مختلف صفحات نتایج
مربوطه در یک گراف جهت مقایسه آورده شده است.
شکل  10گرافی را نشان می دهد که مطابق با آن
کارایی صفحه نوع  B3بطور میانگین بهتر از سایر
صفحات است .با توجه به نمودار بیشترین میزان رسوب
وارده به آبگیر در صفحه نوع  B2و در عدد فرود 0/55
رخ داده است .البته کمترین میزان دبی رسوب وارده به
آبگیر نیز در همین نوع صفحه (نوع  )B2اما در عدد

فرود  0/66بدست آمده است .مطابق با نمودار روند
تغییرات میزان رسوب وارده به آبگیر در صفحه نوع
 B1نسبت به سایر صفحات یکنواخت تر است .پیش
بینی رفتار نمودارها میتواند حاکی از این باشد که با
افزایش عدد فرود شاهد ورود رسوب کمتری به آبگیر
در حالت وجود صفحات مستغرق باشیم .همچنین
مقادیر نسبت دبی رسوب آبگیر به کانال اصلی در جدول
 1آورده شده است.

0.55
0.5
بدون صفحه

0.45

صفحه نوع B3

0.4

صفحه نوع B2

0.35

صفحه نوع B1

0.3

صفحه نوع B4

0.25

صفحه نوع B5

نسبت دبی رسوب آبگیر به کانال اصلی

0.6

0.2
0.7

0.65

0.6

0.55

0.5

0.45

0.4

Fr

شکل  -10مقایسه عملکرد صفحات در مدیریت رسوب ورودی به آبگیر جانبی نیبت به عدد فرود
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جدول  -1مقادیر دبی رسوب آبگیر به کانال اصلی
نسبت دبی رسوب آبگیر به کانال اصلی

نوع صفحه
Fr=0.66

Fr=0.6

Fr=0.55

Fr=0.45

بدون صفحه

0.43

0.44

0.57

0.46

صفحه نوع B1

0.32

0.38

0.37

0.4

صفحه نوع B2

0.31

0.4

0.47

0.39

صفحه نوع B3

0.34

0.38

0.38

0.35

صفحه نوع B4

0.36

0.41

0.36

0.44

صفحه نوع B5

0.37

0.4

0.42

0.35

نتیجه گیری

پس از بررسی میزان رسوب ورودی به آبگیر نتایج
کلی زیر بدست آمد:
 -1در محدوده اعداد فرود بررسی شده مشخص
شد که با افزایش عدد فرود از  0/45به  ،0/55میزان
دبی رسوب وارده به آبگیر افزایش ،و با افزایش عدد

فرود از  0/55به  ،0/6میزان دبی رسوب وارده به آبگیر
کاهش می یابد.
 -2در بین صفحات مختلف استفاده شده ،صفحه
نوع  B3بطور میانگین عملکرد بهتری نسبت به سایر
صفحات از خود نشان داد.
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