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چکیذُ
تاؿٌذوِاصپلِّایهتَالیاصًضدیىیتاجتاپٌدِػشسیضتـىیلؿذٍُ


ػشسیضّایپلىاًییىیاصاخضایّیذسٍلیىیػذّاهی
ػاصیخشیاىتشسٍیػشسیضپلىاًیاصًشمافضاسFlow-


دسایيتحمیكتشایؿثیِ
ّذفاصعشاحیآًْااػتْالناًشطیهیتاؿذ.

ًشمافضاستحلیلیهیذاىخشیاىهیتاؿذ،اػتفادُؿذُاػت.هذلآؿفتگیوِتشایایيهٌظَساػتفادُؿذُاػت،
 3Dوِیه 
هی تاؿذٍتؼییيپشٍفیلػغحآصادخشیاىتِ ووههذل  VOFاًدام هیؿَد.ایي تحمیكصشفا" خْت
هذل(  K-ε )RNG
تشسػیسطینخشیاىغیش سیضؿیدسػشسیضّایپلىاًیاًدامؿذُ اػت.تشایایيهٌظَستؼذاد 112هذلػشسیضعشاحیؿذُ
هذلّایپلىاًیداسای6آسایؾ2،اًذاصُپلٍِ4
اػتوِاصایيتؼذاد96،هذلاٍخیپلىاًیٍ16هذلاٍخیصافهیتاؿذ .
تاؿٌذٍلثِپلِّااصپشٍفیل WESتثؼیت


دسصیشًمغِتواعهی
ؿیةهتفاٍت( 15دسخِ 30،دسخِ45،دسخٍِ 60دسخِ)
هیوٌٌذ .ػشسیضّایاٍخیصافًیضاصهـخصاتهتٌاظشتشایؿیةٍپشٍفیلتاجتشخَسداسّؼتٌذّ.ذفاصاًدامایيعشح

تشسػیتاثیشدتی(ّذًؼثی)،ؿیةػشسیض،تؼذادپلِ،آسایؾ پلٍِصتشیپلِتشسٍیاػتْالناًشطیهیتاؿذ.دسایيتحمیك
هـاّذُؿذوِدتیػثَسی اصسٍیػشسیضٍؿیةػشسیضاصپاساهتشّاییّؼتٌذوِتاثیشتؼیاسصیادیتشافتاًشطیػشسیضّای
پلِّاتاثیشووتشیداسد.آسایؾهٌغمیتادسًظشگشفتيپاساهتشّایروشؿذُ
پلىاًیداؿتٍِدسدتیّایتاالتشتؼذادٍآسایؾ 
خْتدػتیاتیتِحذاوثشافتاًشطیهؼشفیگشدیذ.


ػشسیضپلىاًی،اػتْالناًشطیً،شمافضاس،Flow-3DسٍؽVOF

کلوات کلیذی:
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هقذهِ
ػشسیضّا ،ػاصُّایی ّؼتٌذ وِ آب هاصاد داخل هخضى
ػذّا سا تِ پاییيدػت هٌتمل هیوٌٌذ .تِ ػمیذُ
وویؼیَىتیيالوللیػذّایتضسي)1987( 1ICOLD
ػاصُػشسیضٍدتیعشاحیاثشصیادیتشپایذاسیػذداسد
(.)Ghodsian, 1382ػشسیضّایپلىاًییهًَعػشسیض
تاؿٌذوِتاجػشسیضتَػظپلِّایهتَالیتِ


هؼتمینهی
پٌدِ ػشسیض هتصل هیؿَد .اص هضایای ػشسیضّای پلىاًی
هیتَاى تِ واّؾ ّضیٌِّای ولی ػشسیض ٍ تأػیؼات

اییيدػتدسهمایؼِتادیگشاًَاعػشسیضّا،وَتاُؿذى
پ 
2
صهاىاخشاتااػتفادُاصتىٌَلَطی، RCCافضایؾهیضاى
پشاوٌؾاًشطی،واّؾّضیٌِاخشایحَضچِآساهؾ(دس
،واّؾفشػایؾدستؼتشآتشاِّپاییيدػت

صَستًیاص)
ػشسیض ٍ واّؾ احتوال خغش واٍیتاػیَى ،اؿاسُ ًوَد
(.)Yazdi et al, 1388دسهَسدػشسیضّایپلىاًیاوثش
هحمماى تِ  3سطین هختلف خشیاى (اص ًظش هىاًیضم
تشسٍیایيػشسیضّااؿاسًُوَدُاًذ:

اػتْالناًشطی)

رصین جزیاى ریشضی
دسسطینخشیاىسیضؿیپلىاًْاتِصَستیهػشیآتـاس
هیوٌٌذ
لائنتااػتخشپایابؿىلگشفتِدسصیشآًْاػول 
ّایونٍپلِّایتااستفاعتضسياتفاق

ٍایيسطیندسدتی
هیافتذ .ایي سطین سٍی پلىاًْا گاُ تا ؿىلگیشی پشؽ

ّیذسٍلیىیٍگاّیتذٍىٍلَعایيپذیذُاصسٍیپلىاًْا
ػثَسهیوٌذ(.)Chanson, 2002ؿىلChanson, (1

ایاصخشیاىسیضؿیساًـاىهیدّذ.

 )1994
ًوًَِ

صَست ًَػی وف وارب ػول هیًوایذ .دسفضای گَُای
ؿىلتیيپلِّا،لؼوتیاصخشیاىهحصَسؿذٍُحالت

گیشدوِلؼوتػوذُایاصاػتْالن


چشخـیتِخَدهی
اًشطی ػاصُ دس سطین خشیاى غیشسیضؿی دس ًتیدِ ایي
گشداتِّای چشخـی صَست هیگیشد ( Chanson,

ًوًَِای اص خشیاى
 .)2002ؿىل  )Chanson, 1994( 2
غیشسیضؿیساًـاىهیدّذ.




ضکل  .2رصین جزیاى غیزریشضی

رصین جزیاى اًتقالی
ایيسطینخشیاى،خشیاًیاػتوِتیيسطینخشیاىسیضؿی
ٍغیشسیضؿیؿىلهیگیشد.اصًظشظاّشیایيًَعخشیاى

تؼیاستیًظنتَدٍُهـخصااتّیاذسٍلیىیآىدسعاَل

وٌذٍتاپخؾؿذگیؿاذیذآب


ػشسیضتِؿذتتغییشهی
ٍاهَاجًاگْاًیّوشاُاػت.تیـتشتحمیماتاًداامگشفتاِ
تشسٍیخشیاىّایسیضؿیٍغیشسیضؿایتاَدُاػاتٍتاِ

سطینخشیاىاًتمالیتِدلیلپیچیذگیصیادایيًَعخشیاى
ًٍاپایااذاسیآىتَخااِخاصاایًـااذُاػاات .چاًؼااَى3
()1994ساتغِاػتْالناًشطیتشایػشسیضآصادپلىااًیسا
دسسطینخشیاىسیضؿیتااپاشؽّیاذسٍلیىیتاِصاَست
هؼادلِ()10-2اسائًِوَد):(Chanson,2001




()1

ضکل  .1رصین جزیاى ریشضی



رصین جزیاى غیزریشضی
دس سطین خشیاى غیشسیضؿی خشیاى تِ صَست چؼثیذُ تِ
سٍی پلِّا خشیاى هییاتذ .دس ایي سطین ًَن پلِّا تِ
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وِ دس ایي ساتغِ  Pاستفاع ػذ  ،ػوك تحشاًیΔE ،
اًشطیهؼتْلهؿذُدسعَلػشسیضٍ hاستفاعپلٍِH

آصاد دس ایي ًشمافضاس تَػظ سٍؽ حدن ػیال
هیتاؿذ .هذلؼاصی ػذدی ؿاهل حل هؼادالت ًاٍیش-

اػتَوغهیتاؿذوِتشپایِلَاًیيتمایخشمٍهَهٌتَم

تشای ػیال دس حال حشوت اػتَاس هیتاؿذ
(:)Chinnarasi&Wongwisess, 2006

ػالٍُتشپاساهتشتیتؼذ ،ؿیةػشسیضًیضهَثشاػتٍ.ی

یه ساتغِ ّوثؼتگی تش اػاع دٍ پاساهتش تیتؼذ هزوَس
اسائِ ًوَدّ .وچٌیي ایي داًـوٌذ تؼذاد صیادی اص
تشسػیّایتدشتیتغییشدسسطینخشیاىساهَسدتدضیٍِ

تحلیل لشاسدادً .تایح ولی حاصل اص ایي تشسػیّا ًـاى
دّذوِحذفَلاًیخشیاىتیغِای،یؼٌیتثذیلخشیاى


هی
سیضؿی تِ غیشسیضؿی سا هیتَاى اص هؼادلِ ( )2تذػت
ν
آٍسد((Chanson,1994

هؼادلِپیَػتگی

(  )3

هیتاؿذ.
اًشطیولتَدُوِتشاتشتا
چاًؼَى تا خوغآٍسی ًتایح آصهایـْای ػایش هحممیي
ًـاىدادوِدستثذیلسطینخشیاىسیضؿیتِغیشسیضؿی

VOF

()4هؼادلِهَهٌتَم

ًـاىدٌّذُخْاتهختلفهیتاؿٌذ.

دسایيهؼادالتjٍi
()2



وِ دس ایي ساتغِ  hاستفاع پلِ l ،عَل پلِ ٍ  hcػوك
هیتاؿذ .ایي هؼیاس خْت تشسػی سطین
تحشاًی خشیاى  
خشیاى غیشسیضؿی اػتفادُ ؿذُ اػت .ػَاهل هتؼذدی تش
سٍیافتاًشطیدسػشسیضّایپلىاًیهَثشّؼتٌذوِاص
خولِ آًْا هیتَاى تِ ؿیة ػشسیض ،عَل ٍ استفاع پلِ،
سٍیػشسیض،ؿىلپلِّاٍ...

استماعػشسیض،دتیػثَسیاص
اؿاسُ ًوَد وِ تاثیش آسایؾ ٍ صتشی پلِّا تش افت اًشطی
تشسػیًـذُاػتوِ دسایيتحمیكتاثیش ایيپاساهتشّاٍ
پاساهتشّای دتی ،ؿیة ػشسیض ،تؼذاد پلِ ًیض تش سٍی
اػتْالناًشطیهَسدتحثلشاسخَاّذگشفت.

هَلفِػشػتدسخْتν،iلضختهَلىَلیρ،چگالی
ػیال gi ،ؿتاب ثمل دس خْت   ٍ iتشم فـاس دس ّش
ًمغِ اص ػیال اػت .هْوتشیي پاساهتش 
تشاتش 

هی تاؿذٍ 

اػت وِ

تاًؼَس ٍیظُ تٌؾّای سیٌَلذص

اػت .تٌؾ سیٌَلذص تیاى وٌٌذُ اًتمال هَهٌتَم تِ دلیل
تاًؼَستٌؾّایسیٌَلذصدس

ًَػاًاتًاؿیاصتالعناػت.
حالتػِتؼذیاص9هَلفِهغاتكصیشتـىیلؿذُاػت:

() 5


هَاد ٍ رٍش کار
دس ایي تحمیك تِ هٌظَس ؿثیِػاصی خشیاى اص ًشمافضاس
ًشمافضاس خاهغ دیٌاهیه ػیاالت
 FLOW-3Dوِ یه  
ایيًشمافضاستشایاًَاع

هحاػثاتیاػت،اػتفادُؿذُاػت.
تؼذیوِؿىلهٌحصشتِفشدٍپیچیذُای


ّایػِ

خشیاى
داسًذ تىاس تشدُ هیؿَد .تحلیل خشیاى دس ایي ًشمافضاس
تَػظسٍؽحدنهحذٍدهیتاؿذوِاصهؾتٌذیهٌظن
هؼتغیلی تشای ایي هٌظَس تْشُ هیخَیذ .سدیاتی ػغح

خْت تؼتي هؼادالت حاون ٍ تِ ػثاست دیگش تشلشاسی
ّایسیٌَلذصٍهَلفِّایػشػتهتَػظ


استثاطتیيتٌؾ
خشیاى،اصهذلْایآؿفتگیاػتفادُهیؿَدّ.واًغَسوِ

روشؿذهذلآؿفتگیهَسداػتفادُدسایيهغالؼِهذل
هیتاؿذ.دلیلاػتفادُاصایيهذلایياػت
( K-ε) RNG
وِ هذل  K-εهـىالتی تا خشیاىّای چشخـی ٍ
ّایّوشاُتاوشًؾّایتضسي،ػشیغٍاضافیداسد،


خشیاى
چَى ایي هذل ؿاهل اثشات خغَط خشیاى خویذُ دس
Volume Of Fluids
Renormalized Group
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آؿفتگی ًیؼت (.)Shojaiefar&Nourpour,1386
ؿىلػشسیضّایپلىاًیاصػشسیضّایاٍخیتثؼیتهیوٌذ
ٍػشسیضّایاٍخیتشاػاعپشٍفیلٍWESتاؿیةّای
 60 ٍ 45 ،30 ،15دسخِ دس صیش ًمغِ تواع عشاحی
ؿذُاًذ.تاجػشسیضّادساستفاع30هتشاصپٌدِلشاسگشفتِ
ٍپٌدِػشسیضتَػظیهلَعتِؿؼاع10هتشتِتٌذآب
هتصلؿذُاػت.خٌغػشسیضّاتتٌیٍتاضشیةصتشی
 0/015دسًظشگشفتِؿذٍُدسایيهذلؼاصیاثشاتٍسٍد
َّاًیضدسًظشگشفتِؿذُاػت .تشایایيهٌظَسداًؼیتِ
آبصهاًیىِتاَّااختالطپیذاهیوٌذ 1/25هذًظشلشاس
هیگیشد .تؼذاد ول هؾ هَسد اػتفادُ تشای ایي هذلّا
 900,000ػذددسًظشگشفِؿذوِ  ایيتؼذاد پغاص
آصهَىٍخغایصیادتذػتآهذُاػت(.هؾتْیٌِ)
تِ هٌظَس صحت ػٌدی ًشمافضاس ٍ همایؼِ ًتایح اص هذل
پلىاًی آصهایـگاّی اػتفادُ ؿذُ اػت .ایي هذل تَػظ


اطدسیهمذم()1997دسآصهایـگاُداًـگاُاتاٍاعشاحیٍ
ػاختِ ؿذُ اػت .ایي ػشسیض اص خٌغ ؿیـِ ٍ داسای
صاٍیِ 45دسخًِؼثتتِافكٍاستفاعٍ 380ػشض387
هیلیوتش هیتاؿذ .پٌدِ ػشسیض تَػظ یه لَع تِ ؿؼاع
 140هیلیوتش تِ تٌذآب هتصلؿذُ ٍ پلِّایی تِ استفاع
 19هیلیوتش اص تاج تا پٌدِ ػشسیض تش سٍی آى لشاس
گشفتِاًذ.ایيپلِّااصپشٍفیلػشسیضاٍخیهتٌاظشتثؼیت
هیوٌٌذ.خْتهذلؼاصیاص 2دتیٍ 0.026 m3/s/m
 0.05 m3/s/mاػتفادُ ؿذُ اػت .ػغح آصاد خشیاى
تشایهذلّایػذدیٍآصهایـگاّیسدیاتیؿذًٍُوَداس
هشتَط تِ ایي دتیّا دس ؿىلّای ً 4ٍ3ـاى دادُ ؿذُ
اػت.هـخصاتهشتَطتِایيهمایؼِدسخذٍل()1لاتل
هـاّذُهیتاؿذ.
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ضکل  .4سطح آساد جزیاى بزای دبی)0.05(m3/s
ؿذُ اػتً .تایح هشتَط تِ ػشػت ،استفاع خشیاى ،ػذد
فشٍدٍاًشطیدسپٌدِػشسیضتشایهذلّایآصهایـگاّیٍ
ػذدیدسخذٍل()1لاتلهـاّذُهیتاؿذ.

ّواًگًَِ وِ هالحظِ هیؿَد ًتایح اص تغاتك هٌاػثی
تشخَسداس هیتاؿٌذ ٍ دسصذ خغای هیاًگیي تشای دتی
ووتش دس حذٍد  ٍ 4/3دتی تاالتش  7/4دسصذ اًذاصُگیشی


جذٍل  .1هقایسِ ًتایج عذدی ٍ آسهایطگاّی

E=H+V2/2g
0.1236

Fr
3.426

)H(m
0.018

)V(m/s
1.44

0.1305

3.49

0.0184

1.483

0.2016

3.596

0.027

1.851

0.225

3.982

0.0253

1.984

3

دبی)0.026(m /s
آزمایشگاهی
دبی)0.026(m3/s
عددی
3
دبی)0.05(m /s
آزمایشگاهی
دبی)0.05(m3/s
آزمایشگاهی


پغ اص همایؼِ ًتایح الصم اػت وِ تِ تـشیح هذل ّای
عشاحی ؿذُ پشداختِ ؿَد .تشای عشاحی هذلْای اٍخی
صاف ٍ پلىاًی اص هذل ٍالؼی ػشسیض اػتفادُ ؿذُ اػت.
دلیلایياهشایياػتوِتتَاىهمادیشػشػت،استفاعآصاد
خشیاى،فـاسٍپاساهتشّایدیگشسادسیههمیاعٍالؼی
هـاّذُ وشد .دس عشاحی ػشسیضّا ّ 4ذ ًؼثی دس ًظش
گشفتِ ؿذُ اػت وِ هؼشف دتی ػثَسی اص سٍی ػشسیض
هیتاؿٌذٍتِتشتیةتشاتشاػتتا:
سال اول ،شماره  ،4تاتستان 3109

-4ٍH/HD=1.5-3،H/HD=1-2،H/HD=0.7-1
H/HD=2
ّذعشاحیخشیاىهیتاؿاذ.دسایاي

وِّHذولٍHD
تحمیكػاشسیضّایپلىااًیتاشاػااعػاشسیضّایاٍخای
صاف-تاهـخصاتیوِلثالًاؿااسُؿاذ-عشاحایؿاذٍُ
اؿىالهختلفػشسیضپلىاًیتادسًظشگاشفتيهاَاسدصیاش
هَسدآصهایؾلشاسهیگیشًذ:
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ضیبّای هختلف پاییيدست:

ػشسیضّا داسای  4ؿیة هختلف دس صیش ًمغِ تواع
هیتاؿٌذوِػثاستاػتاص:

 -1ؿیة  15دسخِ -2 ،ؿیة  30دسخِ -3 ،ؿیة 45
دسخٍِ-4ؿیة60دسخِ.
اًذاسُ هختلف پلِّا:
تش اػاع هغالؼات گزؿتِ  (christodoulou(1993),
))ٍ sorensen(1985), Rice& kadavy(1996
چٌیيتِدلیلایيوِاثشاتصتشیتٍِضَحتیاىؿَد2


ّن
ًَعهتفاٍتپلِتشایػشسیضّااًتخابؿذوِػثاستاػت
اص(:)Azhdary Moghaddam, 1997
 H/20 -1وِ تِ ػٌَاى پلِّای تضسي ()Large-step
هتشهیتاؿذ.

هؼشفیهیؿَدٍتشاتش1/5

وِتِػٌَاىپلِّایوَچه()Small-step

H/30 -2
هؼشفیهیؿَدٍتشاتش1هتشهیتاؿذ.

الصمتِروشاػتوِتشایهؼشفیػشسیضّااصًوادLتشای
پلِّای تضسي ٍ اص ًواد  Sتشای پلِّای وَچه اػتفادُ

هیؿَد.

آرایص هختلف پلِّا:
دسهذلْایپلىاًیعشاحیؿذًَُ6عآسایؾهختلفتشای
پلِّا تؼشیف هیؿَد وِ الصهِ ایي اهش آى اػت وِ

ػشسیضّاتِػِلؼوتاصلیتمؼینؿًَذوِػثاستٌذاص:
-1لؼوتتاج-2لؼوتهیاًی-3لؼوتتحتاًی،وِّش
اصاستفاعػذساؿاهلهیؿَد.

تخؾ()1/3

آسایؾ هختلف پلِّا دس ػشسیضّای پلىاًی صهاًی وِ
پلِّای تضسي یا وَچه دس ّش لؼوت اص ػشسیض لشاس

تگیشًذ،تِصَستریلخَاّذؿذ:
 -1تواهی پلِّا دس لؼوت تاج ،هیاًی ٍ تحتاًی اص ًَع
پلِّایتضسيتاؿذ(.)l-l-l

 -2تواهی پلِّا دس لؼوت تاج ،هیاًی ٍ تحتاًی اص ًَع
پلِّایوَچهتاؿذ(.)s-s-s

ّایوَچهٍپلِّایلؼوت


ّایلؼوتتاجپلِ
  -3
پلِ
هیاًیٍتحتاًیاصًَعپلِّایتضسيتاؿذ(.)s-l-l

پلِّای لؼوت تاج پلِّای تضسي ٍ پلِّای لؼوت
  -4
هیاًیٍتحتاًیاصًَعپلِّایوَچهتاؿذ(.)l-s-s

ّایوَچهٍپلِّای


ّایلؼوتتاجٍهیاًیپلِ
  -5
پلِ
لؼوتتحتاًیاصًَعپلِّایتضسيتاؿذ(.)s-s-l

پلِّای لؼوت تاج ٍ هیاًی پلِّای تضسي ٍ
  -6
ّایلؼوتتحتاًیپلِّایوَچهتاؿذ(l-l-


پلِ
.)s
تٌاتشایي هیتَاى ًوًَِای اص ایي ػشسیضّا سا تا دس ًظش
گشفتيؿشایظهشصیفـاسثاتت()specified pressure
دس همغغ ٍسٍدی ،دس همغغ خشٍخی ،out flow
دیَاسُ( )wallدس وٌاسُّا ٍ وف ٍ ؿشایظ
هتماسى()symmetryتادسًظشگشفتيفـاسصفشتشسٍی
خشیاى ،دس ؿىل( )3هـاّذُ وشد .ایي ػشسیض داسای وذ
 45-l-s-sهیتاؿذ.ایيوذتِ هؼٌیػشسیض 45دسخِتا
پلِّایتضسيدسلؼوتتاجٍپلِّایوَچهدسلؼوت
هیاًیٍتحتاًیهیتاؿذ.






ضکل  .5سزریش 45-l-S-S
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بحث

تاثیز ّذ ًسبی

دسلؼوتلثلهذلّایاٍخیصافٍپلىاًیعشاحیؿذُ

هؼشفیٍّواًغَسوِروشؿذ،پاساهتشّایهتؼذدیتشافت
اًشطی دس ػشسیضّای پلىاًی هَثش هیتاؿٌذ .دس هذلّای
عشاحیؿذُ اًشطیدسپٌدِػشسیضّایاٍخیتااًشطیدس
پٌدِػشسیضّایپلىاًیهمایؼِؿذُ ٍدسصذافتاًشطی
هحاػثِ گشدیذ .دس هذلّای پلىاًی پاساهتشّای ؿیة
پلِّا ،تؼذاد پلِّا ،صتشی پلِّاّ ،ذ
ػشسیض ،آسایؾ  
ًؼثی(دتی)سٍیػشسیضهَثشهیتاؿٌذ وِدساداهِتاثیش
تـشیحهیؿَد.

ّشیهاصایيپاساهتشّاتشافتاًشطی

یىی اص پاساهتشّای تؼیاس هَثش دس هیضاى افت اًشطی ٍ
تؼییيًَعسطینخشیاى،دتیخشیاىهیتاؿذ وِتاتَخِ

تِ آى هیتَاى ػشػت ٍ استفاع خشیاى ٍ هتؼالة آى افت
اًشطی دس ػشسیضّای پلىاًی سا تذػت آٍسد .تا تَخِ تِ
هیتَاى تاثیش پاساهتش ّذ ًؼثی تش
دادُّای تذػت آهذُ  
هیضاى افت ًؼثی اًشطی سا تشای ّوِ صاٍیِّا تِ صَست
ؿىل( )6تیاى ًوَد .هحَس افمی صاٍیِ ػشسیض ٍ هحَس
ػوَدیافتًؼثیاًشطیتِدسصذهیتاؿذّ.واًغَسوِاص

ؿَد،هیتَاىایٌگًَِتیاىًوَدوِتا


ؿىلاػتٌثاطهی
افضایؾّذًؼثییادتیاصهیضاىافتًؼثیاًشطیواػتِ
هیؿَد.



ضکل  .6تاثیز ّذ ًسبی بز افت ًسبی اًزصی

پلِّا
تاثیز تعذاد ٍ آرایص 
تاتَخِتِایٌىِتحثاصلیتشایتؼییيپاساهتشافتاًشطی
ػشسیضّایروشؿذُتشایخشیاىغیشسیضؿیهیتاؿذٍ،تِ

ّذّایپاییيدسػشسیضّای15دسخِتشای
دلیلایٌىِدس 
تشخی اص آسایؾّا خشیاى تِ صَست ًاپایذاس (خشیاًْایی
تشلشاسهیتاؿذ،دادُّای

ّوشاُتاپشؽاصسٍیچٌذپلِ)
هشتَط تِ ایي هذلّا حزف ؿذُاًذ .لزا دس هَسد تاثیش
پلِّادسایيّذّا(دسػشسیض15
پاساهتشتؼذادٍآسایؾ  
ًویتَاى اظْاس ًظش هـخصی ًوَد .دس ّذ ّای
دسخِ)  
هـخصهیتاؿذ،ػشسیضتا

تاالتشّواًغَسوِاصؿىل()7
آسایؾ  S-L-Lاص افت اًشطی ًؼثتا" صیادی تشخَسداس
هیتاؿذ.تاتَخِتِؿىل()8هیتَاىػشسیض30دسخِتا

سال اول ،شماره  ،4تاتستان 3109

آسایؾ  S-L-Lسا ػشسیضی تا افت اًشطی ًؼثتا" صیاد
ّوچٌیيّواًغَسوِهـاّذُهیؿَدتؼذاد

هؼشفیًوَد.
پلِتاثیشخَدساتشافتاًشطیتیـتشًوایاىوشدُاػتٍ
ػشسیض تا آسایؾ  S-S-Sدس ّ 3ذ اًتْایی اص افت اًشطی
الصمتِروشهیتاؿذوِتا

ًؼثتا" صیادیتشخَسداساػت.
افضایؾ ّذ ًؼثی تاثیش اًذاصُ پلِ تش افت اًشطی ووتش
هیؿَد وِ ایي هغلة دس تاالتشیي ّذ تِ ٍضَح لاتل

تَاىًضدیىیدادُّا


تاؿذ،دلیلایياهشساهی

هـاّذُهی
تِیىذیگشتیاىًوَدّ .واًغَسوِدسؿىل()9هـاّذُ
هیؿَد،دسػشسیض 45دسخِتشایّذّایپاییيػشسیضتا

آسایؾ  S-L-Lاص افت اًشطی تیـتشی ًؼثت تِ تمیِ
ّذّایتاالتشًیضاصافتاًشطیًؼثتا"صیادی
ػشسیضّاٍدس 
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تاؿذهیتَاىگفتوِدسػشسیض60دسخِ


تؼیاسپاییيهی
ّشچمذس اًذاصُ پلِّا تضسگتش تاؿذ افت اًشطی تیـتشی
ؿَدیؼٌیتؼذادپلِّاتایذووتشاًتخابؿَد.


هـاّذُهی
تَاىگفتوِػشسیضّاییوِتاپلِّای

تِصَستولی  
هی
تضسي ؿشٍع ؿذُ ٍ تِ پلِّای وَچه ختن هیؿًَذ اص
افتاًشطیخَتیتشخَسداسًیؼتٌذ.هحَسػوَدیًوَداسّا
افتًؼثیاًشطیساًـاىهیدّذ.

ّواًغَسوِهالحظِهیؿَدافضایؾتؼذاد

تشخَسداساػت.
پلًِیضتشافتاًشطیهَثشتَدٍُػشسیضتاآسایؾ S-S-S
داسای افت اًشطی صیادی هیتاؿذّ .واًغَس وِ دس ؿىل
هـاّذُهیؿَد،دسّذّایپاییيػشسیضتاآسایؾ

()10
 L-L-Lاص افت اًشطی تیـتشی ًؼثت تِ تمیِ ػشسیضّا
تشخَسداس هیتاؿذّ .وچٌیي ػشسیض تا آسایؾ  L-L-Sاص
افت اًشطی ًؼثتا" خَتی ًیض تشخَسداساػت .تا ػٌایت تِ
ایي هغلة وِ افت اًشطی دس ػشسیض تا آسایؾ S-S-S



ضکل  .8سزریش  30درجِ

ضکل  .7سزریش  15درجِ


ضکل  .9سزریش  45درجِضکل  .10سزریش  60درجِ

تاثیز ضیب سزریش
تشای هـاّذُ تاثیش ؿیة دس ػشسیضّای عشاحی ؿذُ ،تِ
تشسػی عَل افمی هؼادل ػشسیضّا دس هیضاى افت اًشطی
پشداختِ ؿذُ اػت .دلیل ایي اهش ایي اػت وِ دس اداهِ
تاثیشپاساهتشعَلػشسیضّوشاُتاصتشیًاؿیاصایيعَل

23

دسهیضاىافتاًشطیًـاىدادُهیؿَد.تشایایيهٌظَس

پاساهتش PتِػٌَاىاستفاعػشسیضهؼشفیؿذٍُپاساهتشL
تِ ػٌَاى عَل افمی هؼادل ػشسیض هذًظش لشاس هیگیشد.
خذٍل( )2همادیش ؿیة ػشسیض سا تش حؼة پاساهتش L/P
ًـاىهیدّذ.
سال اول ،شماره  ،4تاتستان 3109
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جذٍل .2هقادیز بزای سٍایای هختلف
L/P

P

L

3.8225
1.8926
1.235
0.911

30
30
30
30

114.75
56.778
37.05
27.3325

(θدسخِ)
15
30
45
60


هغلة ایٌگًَِ اػتٌثاط هیؿَد وِ تا افضایؾ ػذد فشٍد
خشیاىاػتْالناًشطیواّؾهییاتذ.
ایيهَضَعدسًوَداسّای()11تا(ً)14ـاىدادُؿذُ
تاؿذوِدادُّایهشتَطتِخشیاى


الصمتِروشهی
اػت.
ًاپایذاس دس اؿىال آٍسدُ ًـذُ اػتّ .وچٌیي هیتَاى
گفت وِ تا افضایؾ عَل ػشسیض (واّؾ ؿیة) یا ّواى

تشایتشسػیتاثیشؿیةتشافتاًشطیػالٍُتشپاساهتش ،
ػذدفشٍد()Frخشیاى(دسپٌدِػشسیض)ًیضدسًظشگشفتِ
ؿذُ اػت ٍ تاثیش ایي  2پاساهتش تشای دتیّای هختلف
ّوضهاىتشسػیهیؿَد.تاتَخِتِایٌىِػذدفشٍدخشیاى

تِػشػتٍاستفاعخشیاىتؼتگیداسد،هیتَاىگفتوِ

تا افضایؾ ػشػت ،ػذد فشٍد خشیاى تیـتش هیؿَد ٍ تا
افضایؾاستفاعخشیاىػذد فشٍد واّؾ هییاتذٍلیتاثیش
ػشػت تیـتش اص استفاع خشیاى هیتاؿذ .تا تَخِ تِ ایي

افضایؾ ،اػتْالناًشطیافضایؾهییاتذ.هحَسػوَدی
ًوَداسّاافتًؼثیاًشطیساًـاىهیدّذ.


ضکل  .11تاثیز ضیب بز افت اًزصی در ّذH/HD=0.7

ضکل  .12تاثیز ضیب بز افت اًزصی در ّذH/HD=1


ضکل  .13تاثیز ضیب بز افت اًزصی در ّذH/HD=1.5
سال اول ،شماره  ،4تاتستان 3109

ضکل  .14تاثیز ضیب بز افت اًزصی در ّذH/HD=2
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ػشسیضپلىاًیتاچِاًذاصُصتشتشاصػشسیضّایاٍخیهؼادل
هیتاؿذ .پاساهتش  f/f0تِ ػٌَاى صتشی ًؼثی هؼشفی

ّواًغَسوِهیداًینتاافضایؾعَلافمیػشسیض

هیؿَد .

عَلؿَتافضایؾپیذاهیوٌذٍتاثیشپاساهتشصتشیتیـتش

ایيهغلةساهیتَاىدسًوَداسّای()15

ًوایاىهیؿَد.

تا ( )18هـاّذُ ًوَدّ .وچٌیي ّش اًذاصُ صتشی ًؼثی
تیـتشؿَدافتاًشطیدسعَلػشسیضتیـتشهیؿَد.


تاثیز سبزی هعادل پلِّا
تا تَخِ تِ ایٌىِ صتشی پلِّا ًمؾ تؼیاس هْوی دس افت
اًشطیداسًذ،الصماػتوِصتشیهؼادلدسػشسیضپلىاًیتا
صتشیهؼادلدسػشسیضّایاخیهمایؼِؿَدٍدسصذافت
اًشطیهحاػثِگشددوِایيواستَػظؿثیِػاصیاًدام

گشفتِ اػت .تشای ایي هٌظَس پاساهتش  f0تِ ػٌَاى صتشی
هؼادلػشسیضّای اٍخی ٍپاساهتش fتِػٌَاىصتشیهؼادل
ػشسیضّایپلىاًیدسًظشگشفتِهیؿَد.دسایيصَستاص

تمؼین ایي دٍ پاساهتش تش یىذیگش هیتَاى گفت وِ ّش







ضکل  .15تاثیز سبزی بز افت اًزصی ّذ H/HD=0.7

ضکل  .16تاثیز سبزی بز افت اًزصی ّذ H/HD=1

ضکل  .17تاثیز سبزی بز افت اًزصی ّذ H/HD=1.5ضکل  .18تاثیز سبزی بز افت اًزصی ّذ H/HD=2
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ًتیجِگیزی

دسایيتحمیكتِهٌظَستشسػیٍهمایؼِاػتْالناًشطی
دس ػشسیضّای پلىاًی اص هذلّای ػذدی اػتفادُ ؿذُ ٍ
ًتایحتاهذلآصهایـگاّیهمایؼِؿذُاػتً .تایحًـاى
هیدّذ وِ تا افضایؾ ّذ ًؼثی(دتی) دسصذ اػتْالن

ّذّایپاییي
اًشطیواّؾهییاتذٍتاتَخِتِایٌىِدس 
دس ػشسیض تا ؿیة ون خشیاى غیشسیضؿی تشلشاس ًیؼت
هیتَاىگفتوِتاافضایؾؿیةػشسیضخشیاىغیشسیضؿی

پلِّا
صٍدتش تِ ٍلَع هیپیًَذد .دس هَسد تاثیش آسایؾ  
هیتَاىایٌگًَِتیاىًوَدوِتاتَخِتًِتایحتذػتآهذُ

ّشاًذاصُّذخشیاىتشسٍیػشسیضتیـتشؿَد،تاثیشآسایؾ
پلِّا ووتش هیؿَدٍ .لی تغَس ولی هیتَاى ػشسیض تا

آسایؾ   S-L-Lسا تِ ػٌَاى ػشسیضی وِ اص افت اًشطی

آسایؾّاتشخَسداساػتهؼشفیًوَد.

صیادیًؼثتتِتمیِ
ّواًغَس وِ هالحظِ هیؿَد پاساهتش تؼذاد پلِ ًیض دس
ّایپاییيتاثیشتیـتشیتشسٍیافتاًشطیهیگزاسدٍ


ّذ
ّش چمذس تؼذاد پلِ افضایؾ هییاتذ دسصذ افت اًشطی
تیـتش هیؿَد ٍ دس ؿیةّای صیاد تا افضایؾ تؼذاد پلِ
افتاًشطیواّؾهییاتذّ.نچٌیيپاساهتشؿیةػشسیضاص
ػَاهل تؼیاس هْن دس افت اًشطی هیتاؿذ وِ تا افضایؾ
ؿیةػشسیضدسصذافتاًشطیواّؾهییاتذٍتاتَخِتِ
ایٌىِصتشیپلِّاًمؾتؼیاسهْویدسافتاًشطیداسًذ

هیتَاىگفتوِتاواّؾصاٍیِػشسیضصتشیًؼثیتیـتش

ٍ دس ًْایت افت اًشطی تیـتش هیؿَد ٍ اگش تتَاى تِ
گًَِای ایيصتشیسا دس ػشسیضّای اٍخی تاهیي ًوَد ّش
دٍػشسیضػولىشدیىؼاًیخَاٌّذداؿت.
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Abstract
Stepped spillway's are one of hydraulic components of dams that made by straight step's near
the spillway's crest to the toe to dissipate energy. In this study to simulate the flow over the
stepped spillway, Flow3D software that is analytic flow field was used. The k-ε(RNG) model
was the turbulence model which had been applied, and to determine the free surface flow
profiles VOF model was used. The skimming flow regime was only considered. For this
purpose 112 spillway models was designed that from which, 96 models were stepped models
and 16 models were smooth models. Stepped models had six configurations, two step sizes
and four different slopes (15degrees, 30degrees, 45degrees and 60degrees) below the contact
points and also step edges were followed WES profile. Smooth spillways had also
corresponding specifications for the slope and crest profiles. The goal of this study was
investigating on the effects of discharge, spillway's slope, number of steps, configuration and
steps roughness on energy dissipation. It was observed that discharge flowing over the
spillway and slope of spillway were among the most effective parameters to achieve the
highest energy dissipation on stepped spillways and in higher discharges, the number of steps
and its configurations had less effects. Also a mentioned configuration considering the
parameters to reach the maximum energy dissipation was introduced.
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