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Abstract
Introduction: Culverts are common structures for runoff drainage system in the design and
construction of roads and railways, in both urban and rural areas. Due to the nature of runoff
flow, large amount of sediments, foliage, urban waste and debris materials may accumulate
in the entrance of culverts, particularly in flood events.
Blockage in the culvert’s entrance can result in a significant increase in flood risk, through
elevated flood levels and diverted flow paths through the urban or rural areas (Rigby et al.,
2002). Sudden blockage in a runoff system is also one of the common problems. The study of
culvert’s blockage would be useful in the prediction and prevention of flood hazard in the
vicinity of drainage systems. Current study deals with this problem in box culverts. Blockage
effects on the upstream water level were investigated using both experimental and numerical
modeling. The FLOW-3D model was chosen, because the sufficiency of this model for such
flow conditions was already reported by several studies such as Abad et al. (2008), Salamat
Ravandi (2011) and Gunal et al. (2019).
Methodology: Experimental tests were conducted in Hydraulic Laboratory of Water
Engineering Department in Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran. The box culvert models
made of glass and smooth water pipes used as circular culvert models. The experimental setup
includes a glass wall flume with 10m length, 0.5m width and 0.6m deep. Rectangular plates in
different sizes were used in order to make sudden blockage into the culverts. An extensive
experiment tests was conducted under different flow condition and blockage scenarios, and
21 experimental data sets were provided.
The FLOW-3D model, Version 11.3, was performed on the main server of Water Institute at
the University of Tehran, and adapted to the experimental data sets from this study. The
stability and sensitivity of this model have been tested according to: mesh cell size, simulation
time step, turbulent model, and culvert hydraulic characteristics such as wall roughness. The
simulation convergence was achieved with an efficient simulation time step of 80 seconds.
Three different mesh blocks were used for pre-simulation cases, and a block in block with 1.0
cm and 0.5 cm mesh cell sizes were chosen as the best meshing scenario. The RNG was found
to be an appropriate turbulence model. The slope of culvert barrel was changed from horizontal
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to 0.005 in the flow direction, and the roughness coefficient modified from 0.00085 m to 0.001
m in the culvert barrel. The relative error of simulated water levels and discharge for calibrated
model were to be in the order of acceptance ranges, and the simulation FLOW-3D model was
adjusted as an efficient and reliable tool.
The FLOW-3D model was then calibrated and verified using the experimental data sets, and
was used to simulate different flow conditions into the culverts, under different entranceblockage scenarios.
Results and discussion: Effect of the inlet blockage on upstream water level was tested for
three flow rates (the design discharge of 27.5 lit/s, and two lower discharges of 10.5 lit/s and
16.5 lit/s), in four different sizes of inlet blockage (B). Simulation results showed a good
agreement in upstream backwater level in all cases. In the case of flow with 16.5 lit/s, upstream
water level raised from 28.5 cm in non-blocked inlet to 31.4, 34.2 and 38.5 cm in presence of
20% ,40% and 60% blocked inlet area, respectively. The rate of the upstream water level
increase (DHu) against the reduced inlet area (1-B) represents a higher rate for discharges
smaller than the culvert-design discharge. The evaluated equations for upstream water level
enhancement were :
𝐷𝐻𝑢 =-0.48(1-B)+45.089

(1)

𝐷𝐻𝑢 =-0.82(1-B)+75.663

(2)

in which, Eq. (1) is for design discharge and Eq. (2) for the smaller discharges. Blockage has
been affected flow in the barrel and in the downstream of the culvert. Investigation of
turbulent characteristics and shear velocity values in both the barrel and downstream
indicated the impact of blocked inlet. Turbulent energy of flow in the 60% blocked-inlet area
was 5 times greater than that of non-blocked inlet for the design discharge. Also shear velocity
in the same blockage situation increased by 2 times in downstream which results in a greater
scouring power of the flow downstream. Sorourian et al. (2015) reported this phenomenon
with even higher scour downstream of blocked culverts. Maximum value of shear velocity
increased with the increase level of blockage in the all flow condition, however in the design
discharge it seems to be constant for blockages greater than 40%.
Conclusion: The FLOW-3D model was calibrated and validated to simulate the flow into the
culverts. Influence of inlet obstruction on the upstream water level and flow characteristics
into the barrel and downstream of the culvert was investigated. The results show a linear
increase in the upstream water level by decreasing the percentage of culvert inlet. The
upstream water level for the design discharge was lower than the other tested discharges.
Changes in turbulent flow properties and shear velocity inside the barrel and downstream
were also investigated in the presence of obstruction. Shear velocity increased 3 times in the
presence of 80% blockage for 10.5 lit/s. and for the design discharge (27.5 lit/s) with 60% inlet
blockage increased 2 times. The turbulence energy for the design discharge has also increased
by about 5 times. The present results confirm the previous studies on the effect of the culvert
inlet obstruction on the geometry of the scour hole downstream of culverts.
Keywords: Culvert, Blockage, Backwater, FLOW-3D.
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چكیده :آبگذرها (کالورتها) یکی از جمله سازههای اصلی سامانههای زهکشی در راهها و خطوط ریلی ،و گزینه رقیب پل ها هستند .پدیده
انسداد در آبگذرها ،بهدلیل جریان آب همراه با انتقال رسوبها و مواد زائد و شناور ،بهویژه در سیالب یک مشکل مبنایی است .در این
تحقیق اثر درصدهای مختلف انسداد در ورودی آبگذرها در  21ارزیابی آزمایشگاهی بررسی شدهاست .برای تکمیل آزمونها ،از مدل شبیهساز
 FLOW-3Dاستفاده شده و نتایج آن با نتایج نظیر از مدل فیزیکی واسنجی و تائید شده است .پایداری و حساسیت مدل به پنج عامل:
 -1اندازه شبکه محاسبات -2 ،گام زمانی -3 ،مدل تالطمی  -4زبری و  -5شیب آبگذر مورد آزمون قرار گرفت .مدل تالطمی  ،RNGشبکه
بهینه تو در تو با اندازه  1/0و  0/5سانتیمتر (برای بلوک بیرونی و درونی) ،و زمان شبیهسازی  80ثانیه انتخاب شد .میانگین خطای برآورد
برای سرعت میانگین ،عمق آب و بده جریان به ترتیب  1 ،3و  3درصد است .چهار پیش فرض انسداد ( 60 ،40 ،20و  80درصد) در نظر
گرفته شد .نتایج نشان داد که انسداد ورودی آبگذر با افزایش تراز آب باالدست باعث تغییر الگوی جریان در درون آبگذر و پایین دست سازه
خواهد شد .این تغییر در تنشبرشی و تالطم جریان نیز موثر است .در شرایط کمترین و بیشترین انسداد ( 20و 80درصد) افزایش تراز آب
باالدست به ترتیب برابر با  12و  52درصد بود .تاثیر انسداد ورودی آبگذر برای بده طراحی ،کمترین میزان بوده است .در بدههای کمتر،
شدت افزایش ترازباالدست با افزایش انسداد ،بیشتر (تا حدود  2برابر) میگردد .نتایج نشاندهنده افزایش توان جریان در پایانه آبگذر و خطر
خرابی سازه در نتیجه آبشستگی ناشی از انسداد ورودی است.
کلید واژگان :آبگذر ،انسداد ،برگشت آب.FLOW-3D ،

 -1مقدمه

کیفیت مواد پرکننده اطراف محیط مجرا میباشند ولی

هدف اصلی از ساخت سامانههای زهکشی در بزرگراهها،

هزینه نگهداری آبگذرها بیشتر از پلها میباشد

جادهها و خطوط ریلی ،انتقال آب سطحی از زیر این

) .et al, 2001انتخاب سازه مورد نظر با بررسی همه شرایط

گذرگاهها و جلوگیری از تجمع آب سطحی روی خطوط

صورت میگیرد تا رواناب سطحی بدون ایجاد مشکل در

ارتباطی و منطقه های باالدست است .آبگذرها ( کالورتها)

حمل و نقل انتقال بیابد .اما به دلیل طبیعت رواناب که

از جمله سازههای اصلی سامانههای زهکشی هستند که

همواره دارای مواد زاید و رسوب میباشد ،به ویژه در مورد

انتخاب آنها در برابر پلها به شرایط اقتصادی ،هیدرولیکی،

جریانهایی که سیالبهای بزرگ ایجاد میکنند و توان

ویژگیهای سازهای و امکانات نگهداری مورد نیاز بستگی

حمل مواد بزرگتر (با وزن چند تن) را نیز دارند ،مشکل

دارد .هزینه اولیه ساخت آبگذر در مقایسه با پل به میزان

انسداد در این سازهها پیش میآید .انسداد میتواند به

قابل توجهی کمتر است و در مورد طراحی هیدرولیکی هردو

صورت تدریجی و با جاگذاری مواد در طول ماهها و یا حتی

سازه به دقت باال و تعیین دقیق میزان افتها نیاز دارند .از

سالها در ورودی و درون مجرای آبگذر رخ دهد و یا

لحاظ سازهای و ساخت ،استحکام آبگذرها بسیار وابسته به

بهصورت ناگهانی در نتیجه جریان سیالبی رخ دهد که امکان
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رخداد این حالت در ورودی آبگذر بیشتر است.

این زمینه انجام دادند و وابستگی میزان انسداد آبگذرها و

طراحی آبگذر بر مبنای بده جریان سیالب با دوره بازگشت

پلها را به میزان مواد معلق موجود در سطح سیلگیر و

مشخص صورت میگیرد که با توجه به ویژگیهای منطقهای

همچنین تغییر رفتار جریان سیل در نتیجه انسداد مجرا را

و اقلیمی متفاوت خواهد بود .طراحی اولیه و بهینه این سازه

نشان دادند ) Ho .(Rigby and Barthelmess, 2011در

به صورت ورودی مستغرق با مجرای تاحدودی پر صورت

سال  2010نتایج بررسی های میدانی در شهر  Iowaآمریکا

میگیرد .بهطوریکه در عبور جریان به صورت فوق بحرانی

برای بررسی میزان انسداد در آبگذرها ارائه کرد .نتیجه این

و مجرای آبگذر در بیشترین ظرفیت خود عمل می

تحقیق نشان میداد که  25درصد آبگذرها مشکل

کند ) .(May, 1999در واقع مهمترین وظیفه این سازه عبور

رسوبگذاری و  26درصد آنها با مشکل تجمع مواد زاید رو

جریان سیالب طرح و جلوگیری از سیلگیری منطقه های

به رو هستند که در  76درصد موارد راه حلی برای رفع

باالدستی است که بودن انسداد باعث اختالل در عملکرد

مشکل رسوبگذاری نبود ) Ho et al. .(Ho, 2010در سال

آبگذر به عنوان بخشی از سامانه زهکش رواناب سطحی

 2013بر مبنای دادههای میدانی که توسط  Hoدر سال

خواهد بود .انسداد یا گرفتگی آبگذر هنگامی رخ میدهد که

 2010ارائه شده بود ،برای حل مشکل رسوبگذاری در آبگذر

خار و خاشاک و مواد سطح حوضه در طول سیالب ،در

اقدام به طراحی ویژه ای برای آبگذر کردند .این طراحی

ورودی آبگذر تجمع یابند .انسداد ورودی آبگذر ،سطح آب

ویژه این امکان را به آبگذر میدهد که ویژگی خود شوینده

باالدست ،ساختار جریان در درون مجرا و خروجی آبگذر را

داشته باشد و از رسوبگذاری درون مجرا و ورودی تا حد

تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است سبب خرابی آبگذر

امکان جلوگیری کند ) .(Ho et al., 2013سروریان و

شود .مکانیسم انسداد به ترکیب شرایط و فراسنجه های

همکاران در سال  2015نتایج بررسیهای آبشستگی پایین

چندی چون :نوع انسداد(شناوری  ،نا شناوری و انسداد

دست آبگذر با درجه گرفتگیهای متفاوت در شرایط جریان

متخلخل) ،محل انسداد (ورودی ،مجرا ،خروجی و نردههای

ماندگار و نا ماندگار را ارائه کردند و میزان گرفتگی دهانه

حفاظتی) ،میزان تخلخل انسداد و زمان شکل گیری انسداد

آبگذر را در شکل و بیشترین عمق آبشستگی پایین دست،

وابسته است ).(Weeks et al., 2009

تعیین کننده عنوان کردند و میزان شدت تالطم جریان در

بررسی و ارزیابی تاثیر انسداد در تغییر هیدرولیک و عملکرد

آبگذر با انسداد  50درصدی در مقطع ورودی به حالت

آبگذر زمینه ساز اقدام های میسر در مدیریت این مشکل

جریان در مقطع بدون انسداد را 3برابر بزرگتر گزارش

خواهد بود .ارائه دستورالعمل اجرائی برای عملکرد بهینه

کردند ) .(Sorouian et al., 2015در این زمینه

سازههای در معرض انسداد مستلزم بررسیهای آزمایشگاهی

 Gonzalezدر سال  2020تاثیر شکل مقطع ،تبدیلهای

و گردآوری دادههای میدانی در این زمینه است.

ورودی و خروجی و انسداد ورودی را بر آبشستگی پایین-

در زمینه تاثیر وجود انسداد در عملکرد سازههای

دست آبگذر بررسی کردند .آنان با انجام  80آزمون

هیدرولیکی ،میتوان به بررسی های برای گردآوری دادههای

آزمایشگاهی برای بررسی تغییر پذیریهای گودال

میدانی در این زمینه و برخی تحقیقات آزمایشگاهی برای

آبشستگی دریافتند ،که پدیده انسداد ورودی از عاملهای

مشاهده تاثیر انسداد بر سازه از جنبههای مختلف

تشدید کننده آبشستگی پاییندست به ویژه در نزدیکی

هیدرولیکی اشاره کرد .از جمله  Rigby et al.در سال 2002

دیوارهها میباشد )French .(Galan and Gonzalez, 2020

به بررسی تعیین میزان تاثیر انسداد روی آبشستگی پایین

) and Jones (2016با بحث بر نتایح تحقیق

دست برای پلها و آبگذرها درسیلی که در

Galan and

Sorourian et

Wollongang

) al. (2015تاثیر اصلی انسداد را در افزایش سیلگیری

استرالیا رخداد پرداختند و گزارشی در این مورد ارائه کردند

باالدست عنوان کردند و میزان تاثیرگذاری انسداد در

).(Rigby et al., 2002

آبشستگی پاییندست را ناچیز دانستند و با اشاره به نتایج

 Rigby and Barthelmessدر سال  2011بررسیهایی در

بررسیهای میدانی پیشین اهمیت ارزیابی تاثیر انسداد در
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افزایش سیلگیری باالدست در این سازه را کلیدی توصیف

این تحقیق عبارت اند از  -1 :بررسی میزان تاثیر انسداد

کردند.

صلب ناگهانی با اندازهی مختلف در هیدرولیک جریان

با توجه به نتایج و بررسیهای پیشین در زمینه انسداد

آبگذر -2،.مدلسازی جریان آبگذر با مدل شبیهساز

ورودی آبگذر و کمبود منابع در زمینه ارزیابی آزمایشگاهی

 FLOW-3Dو واسنجی مدل با استفاده از دادههای مدل

و عددی تاثیر انسداد بر هیدرولیک جریان در آبگذر این

فیزیکی -3 .استفاده از مدل واسنجی شده برای پیشبینی

بررسی به میزان تاثیرگذاری انسداد بر هیدرولیک جریان و

برگشت آب در باالدست و استخراج داده هایی که به دالیل

تغییر پذیری های ناشی از آن در جریان آبگذر در باالدست،

نبود امکانات الزم ،اندازهگیری مستقیم آنها در طی

مجرا و پایین دست آن میپردازد.

آزمایشهای هیدرولیکی مقدور نیست.

مدل  FLOW-3Dبرای مدلسازی جریان هیدرولیکی در
سازههای مختلف و هندسههای پیچیده به کاربرده شده و

 -2مواد و روشها

نتایج به دست آمده نشاندهنده قابلیت باالی این مدل

 -1-2مدل آزمایشگاهی مورد بررسی

ریاضی برای مدلسازی جریان سیال تک فازی و جریان های

آزمایشها در آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی آب

چند فازی مانند جریان آب و رسوب است.
مدلسازی جریان حول آبشکن توسط

دانشگاه بوعلی سینا در فلومی به طول  10متر ،عرض 0/5

Ettema and Muste

متر و ارتفاع  0/6مترو شیب ثابت  0/001نسبت به سطح

در سال  2004برای بررسی تأثیر طول آبشکن بر منطقه

افق با بدنه فلزی و دیوارههای شیشهای انجام شد .برای

جریان چرخشی با استفاده از مدل  FLOW-3Dانجام شد.

افزایش ظرفیت ذخیره باالدست آبگذر ،عرض فلوم در

در این تحقیقات قابلیت این مدل در شبکه بندیهای ریز و

باالدست مقطع قرارگیری آبگذر به  1متر افزایش داده شد

درشت سنجیده شد و نتایج رضایت بخشی به دست آمد .اما

و بدههای متفاوت از طریق تنظیم دور موتورهای مختلف در

در شبکه بندی درشت دقت شبیهسازی به ویژه در محدوده

اینورتر صورت گرفت.

جریانهای چرخشی حول آبشکن و در طول جهش

مقطع آبگذر با توجه به مالحظات طراحی

هیدرولیکی به نسبت کمتر گزارش

شد (Ettema and

Bodhaine

) (1968بر مبنای رژیم جریان در آبگذر انجام شد .به دلیل

) .Muste, 2004از قابلیتهای بسیار خوب این شبیهساز

اینکه هدف ،بررسی انسداد در ورودی آبگذر بود از این رو

قابلیت استفاده از مدلهای تالطم مختلف است که توانایی

آبگذر به صورت کنترل در ورودی طراحی شد .بیشترین بده

شبیهسازی در شرایط مختلف را با مدلهای تالطمی چون

با توجه به توان پمپ و مخزن آزمایشگاه برابر  30لیتر در

 RNGو  k-wو  k-εفراهم میکند Sabagh Yazdi et al. .در

ثانیه در نظر گرفته شد .شرایط جریان بر مبنای جریان نوع

سال  2007میزان ورود هوا به درون جهش هیدرولیکی را

اول ارائه شده توسط بودهین تعیین شد (رابطه  1و شکل.)1

با استفاده از مدلهای تالطم مختلف در  FLOW-3Dبررسی

سطح مقطع نیز بر مبنایبده بیشترین تعیین شد.

و نتایج مدل دو معادلهای  k-εرا به نتایج دادههای
آزمایشگاهی منطبقتر توصیف کردند

)(1

V2
) Q=CA√2g(h1 -z-dc -hf1,2 +α 1
2g

) Gunal. et al. (2019با استفاده از مدل  FLOW-3Dتاثیر
انسداد در آبشستگی پاییندست آبگذر مستطیلی در شرایط
جریان ناماندگار با استفاده از دادههای تجربی

Sorouian et

) al. (2015را مورد بررسی کردند .نتایج مدلسازی آنان در
شبیهسازی آبشستگی با دادههای تجربی همخوانی خوبی
نشان داد.
با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج پیشین اهداف

Fig. 1 Flow condition for design discharge
)(Bodhaine, 1968
شكل  1شرایط جریان برای طراحی آبگذر ()Bodhaine, 1988
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به طوری که  ℎ𝑓1,2افت بین نقطه های 1و  2و طول

𝑤𝐿

 -2-2تجزیه و تحلیل ابعادی

برابر  1.5Dو  Cظریب بده که بر مبنای نوع تبدیل ورودی

تراز سطح آب باالدست در شرایط جریان معین آبگذرها

تعیین میشود که با توجه به ابعاد آبگذر و مجرای باالدست

تابعی از توانایی انتقال آبگذر و شرایط پاییندست میباشد.

برابر  0/95تعیین شد .ابعاد آبگذر مستطیلی تک مجرا در

در مورد آبگذرهایی که به صورت کنترل در ورودی طراحی

نهایت پس از چند سعی و خطا برابر  30×20سانتیمتر مربع

میشوند ،زبری و طول مجرا و شرایط پاییندست کمترین

و شیب مجرای آبگذر برابر  0/005و طول مجرای 90

تاثیر را در ظرفیت انتقال آبگذر دارد

( Norman et al.,

سالتیمتر از جنس شیشه تعیین شد (شکل  .)2بده طراحی

 .)2001در این حالت نوع ورودی (زاویه انحراف جریان

پس از تعیین اندازه آبگذر و واسنجی کردن مدل

ورودی به آبگذر) ،ارتفاع ورودی آبگذر ،شیب مجرا و سطح

آزمایشگاهی برابر  27/5لیتر در ثانیه تعیین شد.

مقطع ورودی بیشترین تاثیر را در ظرفیت انتقال آبگذر و

محل قرارگیری آبگذر در فلوم با توجه به شرایط الزم جریان

تراز سطح آب باالدست دارد .فراسنجههای موثر در تراز

توسعه یافته (تامین شرایط الزم برای جریان به کلی آشفته)

سطح آب باالدست به صورت زیر بدست میآید:
)Hu =φ (Q, D, A, S, θ, g

در فاصله  5متری از دریچه پاییندست فلوم تعیین شد.

)(2

اندازهگیری سطح آب با عمق سنج نقطهای در محلهای

𝑢𝐻 تراز سطح آب باالدست Q،بده جریان D ،ارتفاع آبگذر،

تعیین شده در باال دست ،درون مجرا و پاییندست در طول

 Aسطح ورودی آبگذر S ،شیب مجرای آبگذر 𝜃 ،زاویه تبدیل

آزمایش با  3تکرار انجام شد .شرایط جریان با توجه به عمق

ورودی آبگذر و  gشتاب گرانش میباشد.

پایاب مورد نیاز برای هر جریان با استفاده از دریچه

با توجه به اینکه نوع ورودی در همه مدلهای مورد ارزیابی

پاییندست و تنظیم دور موتور کنترل شد .ویژگی های کلی

یکسان و دارای زاویه ورودی  30درجه بود این فراسنجه

آزمایشها در جدول ( )1آمدهاست .در این جدول  Frعدد

حذف شد .شیب مجرای آبگذر نیز به دلیل یکسان بودن در

فرود جریان در ورودی آبگذر Hu ،و  Hdبه ترتیب تراز

همه مدلها حذف شد .در بودن انسداد ورودی ،بخشی از

باالدست و پاییندست آبگذر میباشد .نامگذاری آزمایشها

سطح مقطع که به وسیله انسداد پوشانده شده نیز به

متشکل از اسم مقطع ،شمار مجرا؛ میزان بده جریان و

فراسنجه ها اضافه میشود .به این ترتیب فراسنجه های موثر

وضعیت انسداد میباشد.

بر تراز سطح آب باالدست به صورت زیر خواهد بود:

برای انتخاب مدل انسداد مناسب ،از نتایج گزارشهایی که
در مورد نوع انسدادها پس از سیالبهای بزرگ ارائه شده
بودند ،همچون گزارش

) Rigby et al. (2002و )Ho (2013

استفاده شد .بیشترین نوع انسداد مشاهده شده در ورودی،
انسدادهای ناگهانی صلب( بیش از  70درصد موارد گزارش
شده) با گسترهای برابر  20تا  90درصد گستره ورودی آبگذر
بود .آزمایشها با به کارگیری  4انسداد صلب متفاوت انجام
شدند .همهی انسدادهای مورد استفاده عرض برابر با مقطع
ورودی آبگذر داشتند و ارتفاع آنها متغیر بود .برای
شبیهسازی شرایط انسداد ناگهانی بر مبنای توصیه
) Sorourian et al. (2015و ) Kramer et al. (2016همه
انسدادها با فاصله  1سانتیمتری از کف آبگذر قرار گرقت تا
جریان از زیر انسداد نیز عبور کند (شکل .)2

)(3

)Hu =ψ (Q, D, A, AB , g

با استفاده از اصل بیبعدسازی به روش  πفراسنجههای
بیبعد موثر در برگشتآب باالدست به صورت زیر به دست
میآید:
)(4

Hu
DB
=DHu = , B
, Fr
D
D

 -3-2شبیهساز FLOW-3D

برای شبیهسازی جریان آبگذر با انسداد ورودی ،از مدل
عددی  FLOW-3Dاستفاده شد .این مدل توسط شرکت
 Flow Scienceدر سال  1998توسعه پیدا کرده است .برای
مدل کردن هندسه مرزهای جامد جریان از روش
سطحبندی  FAVORو برای شبیهسازی جریان با سطح آزاد
از روش حجم سیال  VOFاستفاده میشود .این مدل
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بهصورت همزمان ،معادلههای سهبعدی پیوستگی و ناویر

گرفت ( پیش فرض اول سه بلوک با اندازه یکنواخت سلول

استوکس را (بهصورت زیر) حل میکند:

در هر بلوک برابر 2 ،3و  3سانتیمتر به ترتیب در باالدست،
∂
(u A )=0
∂x i i

)(5
)(6

∂ui 1
∂ui
1 ∂P
+ (u A
= )+Gi +fi
∂t Vf j j ∂xj
ρ ∂xi

مجرا و پایین دست آبگذر ،پیش فرض دوم با شرایط مشابه
اما اندازه سلول  1 ،2و  2سانتیمتر ،پیش فرض سوم یک
بلوک یکنواخت با اندازه سلول  1سانتیمتر و پیش فرض
چهارم به صورت دو بلوک تو در تو با اندازه سلولهای

که در آن ،ui ،سرعت جریان در جهتهای  y ،xو  zیا

یکنواخت 1و  0.5سانتیمتری) .نتایج مربوط به عمق آب ،و

مختصات کارتزین i,j؛  ،Aکسری از سطح برای جریان که

بده در مقطع های باالدست ،درون مجرا و پاییندست آبگذر

در جهتهای  y ،xو  zباز هستند؛  Pفشار؛  Giشتاب

مورد بررسی قرار گرفت .برای دو شبکه بزرگتر  3و 2

حجمی؛  fiنشانه لزوجت؛ و  Vfنسبت کسر حجمی فضای باز

سانتیمتری ،خطای نسبی محاسباتی بین  5تا  9درصد

به جریان است.

برای تراز سطحآب و  6.5درصد برای بده جریان بود .برای

برای مدلسازی عددی از نسخه  11 .3نصب شده روی سرور

سه شبکه ریزتر ،خطای محاسیه بده جریان بر مبنای عمق

تحت ویندوز  10موسسه تحقیقات آب دانشگاه تهران با 34

و سرعت شبیهسازی در خطای محاسیه بده جریان بر مبنای

پردازنده استفاده شد.

عمق و سرعت شبیهسازی در نقطه های نقطه های تعیین

برای تهیه هندسه مرزهای جامد جریان ،از نرمافزار

شده ،بر مبنای معیار خطا  RMSEو خطای محاسیه بده

 Solidworksاستفاده شده است (شکل  .)3برای شبیهسازی
سطح ها و حجم های صلب مانند مرزهای هندسی آبراهه و

جدول  1ویژگیهای هیدرولیکی آزمایشها

آبگذر و برای شبکهبندی محاسباتی جریان از روش

Table 1 Hydraulic characteristics of experimental
tests

 FAVORاستفاده شد .در این روش؛ هندسه جریان با

)Hd(cm

)Hu(cm

Fr

Test

محاسبهی کسر گستره وجوه و کسر حجم هر عنصر شبکه

7.90

25.40

2.78

R1Q10.5B0

که بهوسیله بازدانده هایی محصور شدهاند ،تعریف میشود.

7.90

28.50

4.52

R1Q10.5B20

برای مشخص کردن حدود شبکهبندی ،بلوکهایی مشخص

8.80

31.60

5.26

R1Q10.5B40

9.00

40.50

4.86

R1Q10.5B80

میشود که همه اندازههای سازه موردنظر و فضای آزاد در

11.00

28.40

2.96

R1Q16.5B0

درون آن ،تعریف میشود .در این بررسی مرزهای هندسه

9.80

31.40

4.71

R1Q16.5B20

جامد جریان شامل کانال ،تبدیلهای ورودی و خرجی و

9.00

34.30

5.39

R1Q16.5B40

مجرای آبگذر میباشد .برای شرط مرزی ورودی ،بده ثابت؛

11.50

38.50

5.93

R1Q16.5B60

15.50

34.80

3.38

R1Q27.5B0

برای شرط مرزی خروجی ،فشار ثابت؛ برای سطح آزاد آب،

15.50

36.50

3.38

R1Q27.5B20

شرط فشار ثابت و دیوارهها ،شرط دیوار در نظر گرفته شد.

16.90

38.80

3.17

R1Q27.5B40

مدل  FLOW-3Dبر مبنای نتایج به دست آمده از

17.20

39.40

3.17

R1Q27.5B60

8.00

25.50

2.78

R2Q10.5B0

7.60

28.50

4.32

R2Q10.5B20

انسداد ،و با سه جریان که شامل بده طراحی آبگذر و دو بده

8.00

39.30

4.63

R2Q10.5B80

کمتر از بده طراحی واسنجی و تنظیم شد.

10.30

28.60

2.88

R2Q16.5B0

11.00

31.40

4.23

R2Q16.5B20

11.50

38.00

5.93

R2Q16.5B60

بهمنظور بررسی تأثیر شبکه محاسبات عددی بر روی نتایج،

17.00

34.80

3.13

R2Q27.5B0

17.00

36.50

3.17

R2Q27.5B20

چهار پیش فرض مختلف شبکه بندی مورد آزمون قرار

17.00

40.50

3.17

R2Q27.5B60

آزمونهای تجربی جریان در آبگذر ،برای شرایط بدون و با

 -1-3-2حساسیت سنجی و تنظیمهای مدل
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Fig. 2 Culver model: (a) Plan view of flume and culvert, (b) Longitudinal profile ,(c) One barrel culvert inlet with 40%
blockage and (d) Two barrel culvert inlet with 40% blockage.

شكل 2نمای مدل آبگذر (a) :پالن فلوم آبگذر (b) ،نیمرخ طولی (c) ،مقطع ورودی آبگذر تک مجرایی با انسداد  40درصد و ) (dمقطع
ورودی آبگذر دو مجرا با انسداد  40درصد.

تو 1و  0/5سانتیمتر) به حدود  75ساعت افزایش مییافت.

)(a

پایداری و استحکام شبکه عددی با استفاده از معیار نسبت
طول به عرض سلول ( بیشترین میزان مجاز برابر  )3و نسبت
سلولهای مجاور( بیشترین میزان مجاز برابر  )1/25کنترل
شد که به ترتیب برابر  1/75و  0/8بودند و هر دو معیار در
محدوده مش پایدار قرار داشت .همچنین میزان سازگاری
بلوکها و میزان کمترینی خطای انتقالی بین بلوکها از

)(b

معیار نسبت بلوکهای درونی استفاده شد که در محدوده
مجاز کمتر از  2و برابر  1/1بود.
از مدلهای تالطم ارائه شده در  FLOW-3Dدر این بررسی،
سه مدل k-ε ،k-wو  RNGبرای مدلسازی استفاده شد.
Fig. 3 Solid boundaries and numerical meshing
geometry, (a) Solid boundaries and (b) Meshing
strucyure along flume.

شكل  3هندسه مرزهای جامد و شبکهبندی مدل عددی)a( .

مرزهای جامد )b( ،ساختارشبکهبندی فلوم

نتایج مربوط به بررسی مدلهای تالطم نشان داد که دو
مدل تالطم  k-εو  k-wنتایج به تقریب یکسانی در
شبیهسازی تراز سطح آب دارند (شکل  .)4میزان
فراسنجههای اندازهگیری شده در بررسی های آزمایشگاهی

جریان بر مبنای عمق و سرعت شبیهسازی در نقطه های

با میزانهای شبیهسازی شده برای هر مدل در آزمونهای

نقطه های تعیین شده ،بر مبنای معیار خطا  RMSEو

واسنجی به صورت میانگین میزانهای شبیهسازی شده

 MAEنسبت به دادههای تجربی در جدول  2مقایسه شده

نسبت به میزان های اندازهگیریشده آزمایشگاهی مقایسه

است .مدت زمان محاسبات مدل بهاندازه شبکه محاسباتی

شد .مدل  RNGنتایج بهتری به خصوص در جریان درون

حساسیت زیادی نشان داد چنانکه با کوچکتر کردن اندازه

مجرا آبگذر نشان داد.

شبکه( 0/7سانتیمتر شبکه بیرونی و  0/35سانتیمتر شبکه

این مدل توسط محققین مختلف بهعنوان بهترین مدل

درونی) ،نتایج مدلسازی تغییر قابل مالحظهای نداشت ،ولی

تالطمی در شبیهسازی جریان در منطقههایی با تغییر

زمان اجرای مدل از  10ساعت (برای شبکه با بلوک تو در

هندسه و زمینهی جریان معرفی شده است .راهنمای
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نرمافزار نیز این مدل را بهعنوان پیشفرض و برترین مدل

بنابراین در این بررسی از مدل تالطم  RNGاستفاده شد.

معرفی کرده است.

برای تائید مدل واسنجی شده از  5آزمون دیگر استفاده شد.
برای افزایش دقت مدل واسنجی شده ،تغییرهایی در ارتفاع
زبری مجرا آبگذر ایجاد شد .در آغاز ارتفاع معادل زبری بستر
برابر با  0/00085متر (ارتفاع زبری شیشه) قرار داده شد.
راهنمای مدل تغییر در میزان زبری جداره را به عنوان
گزینهای برای بهبود عملکرد مدل در مسئله هایی که ریز

Fig. 4 Comparing results of different turbulance models
in simulations.

شكل  4مقایسه نتایج استفاده از مدلهای تالطم متفاوت در
شبیهسازیها.

کردن ساختار شبکه بندی از لحاظ زمان مقرون به صرفه
نیست ،معرفی میکند حتی اگر این میزان از لحاظ فیزیکی
و واقعی قابل توصیف نباشد ).(FLOW SCIENCE, 2017

جدول  2معیارهای خطا  MAEو  RMSEبرای بده جریان و تراز سطح آب محاسباتی در اندازه شبکههای متفاوت
Q

Tabel 2 MAE and RMSE error scale of calculated discharge and water level in different cell sizes
Ht
Hc
Hu
Mesh cell size

RMSE

MAE

RMSE

MAE

RMSE

MAE

RMSE

MAE

0.008
0.02
0.006

0.02
0.01
0.006

0.01
0.01
0.006

0.02
0.01
0.007

0.02
0.01
0.005

0.03
0.009
0.005

0.009
0.008
0.005

0.01
0.008
0.006

3 blocks with 3, 2 and 3 cm cell size
3 blocks with 2, 1 and 2 cm cell size
1 Block with 1 cm cell size

در نهایت مدل زبری  0/001متر در نظر گرفته شد .برای

ورودی انجام شد .میزان انسداد در بدههای مختلف متفاوت

درستی دادههای خروجی مدل عددی ،اطمینان از شرایط

بودند و در هیچ یک از آزمونهای تجربی جریان روگذری

پایدار در جریان برای انتخاب زمان اجرای مدل ضروری

در آبگذر رخ نداد .واسنجی مدل با استفاده از مدل آبگذر

میباشد .با بررسی نمودارهای میانگین انرژی جنبشی نسبت

تک مجرایی صورت گرفت و در مجموع شمار  21آزمون با

به زمان ،زمان مناسب برای اجرای مدل آغاز  250ثانیه در

مدل  FLOW-3Dانجام شد .مدتزمان اجرای هر یک از

نظر گرفته شد که در نهایت با توجه به همگرایی نتایج

آزمونهای مدل روی رایانه به طور میانگین برابر  10تا 17

آزمونها زمان  80ثانیه انتخاب شد.

مدل FLOW-3D

ساعت بود .زمان خالص انجام آزمونهای شبیهسازی معادل

قابلیت نمایش نتایج شبیهسازی را بهصورت نگاره ای 2 ،1

 37روز؛ و زمان کل (شامل اجرای آزمونهای مدل در مرحله

و  3بعدی و بهصورت فایل متنی در نقطه های مشخص

های واسنجی ،تائید صحت سنجی ،تنظیم مدل ،و نیز

دارد .برای به دست آوردن اطالعات موردنیاز عمق) (dو

آزمونهای نهایی) معادل  67روز بود.

سرعت ) (Vدر نقطههای مختلف هر یک از مقطعهای
عرضی ،و تحلیل نتایج بهصورت سرعت میانگین عمقی

 -3نتایج و بحث

) (Vdو بده جریان ) (Qدر هر مقطع ،مختصات نقطه های

دادههای آزمایشگاهی مورد اندازهگیری شامل تراز سطح آب

مورد نظر در فایلی به نرمافزار معرفی شد؛ و نتایج بهصورت

و میزان بده بود .برای مقایسه نتایج مدلسازی ریاضی و

فایل عددی بررسی شد.

تجربی از دادههای عمق سطح آب در باالدست ،پاییندست

در این بررسی ،الگوی جریان در آبگذر ،با و بدون انسداد

و درون مجرای آبگذر و همچنین میزان بده که از راه

برای سه بده جریان شاهد کم ( 10/5لیتر بر ثانیه) ،میانگین

خروجی سرعت میانگین و عمق به دست آید ،استفاده شد.

( 16/5لیتر بر ثانیه) و بده طراحی آبگذر ( 27/5لیتر بر

همچنین میزان بده در چهار نقطه مختلف از مقطع طولی

ثانیه)؛ با انسداد  60 ،40 ،20و  80درصد سطح مقطع

با تعریف سطح مقطع کنترل به صورت مستقیم قابل
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استخراج است .در تکرار آزمونهای واسنجی دادههای

و میزانهای به دست آمده از مدلسازی در شکل  7نشان

مربوط به بده از این راه برداشت شد .میزان خطا در مدل

میدهد که مدل میزان برگشت آب را با برآورد خوبی

سازی تراز سطح آب و بده در جدول  2نشان داده شده

شبیهسازی کردهاست.

است .بیشترین میزان خطا در محاسبات تراز سطح آب
جریان در درون مجرای آبگذر میباشد .برای بهبود نتایج

)Measured Weter Level (cm

مدلسازی از اعمال شیب در هندسه آبگذر استفاده شد و تا

)Calculated Water level (cm
28

حدود زیادی از میزان خطا کاسته شد .اما همچنان
ویژگیهای ظاهری جریان از جمله محل رخداد جهش
هیدرولیکی در درون آبگذر اختالف زیادی با مشاهده های
آزمایشگاهی نشان میداد .برای بهبود مدلسازی جریان در

80 130 180 230 280

درون مجرای آبگذر به ویژه در بودن انسداد ،که دارای
ضخامت  1سانتیمتر در امتداد جریان بود ،یک بلوک
محاسباتی درونی به اندازه  0/005متر در درون بلوک
محاسباتی  0/01متری ایجاد شد و همچنین مدل تالطم
 RNGبرای مدلسازی در گام بعدی انتخاب شد .شکل 5

Region of Hydraulic Jump
18
-220 -170 -120 -70 -20 30

)Flume length(cm
Fig. 5 Comparison of calculated and measured water
level of Q=10.5 lit/s, B=40% with one block with 1cm
cell size.

شكل  5مقایسه تراز سطح آب تجربی و مدلسازی شده برای
بده  10لیتر درثانیه و حالت انسداد  40درصد در ورودی
آبگذر برای تک سلول محاسباتی  1سانتیمتر.

تفاوت تراز سطح آب برای بده  10/5لیتر در ثانیه و با انسداد
)Measured Weter Level (cm
)Calculated Water level (cm
28

 40درصد در ورودی را نشان میدهد که جهش هیدرولیکی
در جریان مدلسازیشده تشکیل نشده و همین باعث
بیشترین میزان دامنه خطا نسبی در میزان تراز سطح آب
مدلسازی به میزان  21درصد شده است .با تغییرپذیری
های ایجاد شده در هندسه مدل و همچنین شبکه
محاسبات ،دامنه خطا به میزان  3درصد کاهش یافتهاست.
شکل  6تراز سطح آب را برای این حالت نشان میدهد.
 -1-3بررسی میزان تاثیر انسداد در ورودی ،بر سطح
آب باالدست با استفاده از مدل عددی
بنا بر مبنای نتایج بررسیهای پیشین در زمینه مدلسازی

Region of Hydraulic Jump
18
-220 -170 -120 -70 -20 30 80 130 180 230 280
)Flume length(cm
Fig. 6 Comparison of calculated and measured water
level of Q=10.5 lit/s, B=40% with block in block mesh
cells with 1cm and 0.5 cm cell sizes.

شكل  6مقایسه تراز سطح آب تجربی و مدلسازی شده برای
بده  10لیتر درثانیه و حالت انسداد  40درصد در ورودی آبگذر
با شبکه سلولهای محاسباتی تو در تو با اندازه 1و 0/5
سانتیمتر.

جریان در آبگذر ،میزان نسبت عرض آبگذر به عرض آبراهه
برای مدل سازی جریان در آبگذر برای شبیهسازی جریان

توجه به میزانهای افزایش یافته سطح تراز آب باالدست به

آب کمترین برابر  0/3تا  0/5و بیشترین برابر  2تا 2/9

خوبی بیانگر تاثیر انسداد در افزایش ناگهانی سطح تراز آب

میباشد) .(Barnard et al, 2015برای مدل مورد بررسی در

است .میزان تراز سطح آب در حالت بدون انسداد در بده

این بررسی نسبت عرض آبگذر به طول آبگذر برابر  0/3و

 16/5لیتر بر ثانیه در حالت بدون انسداد برابر 28/4

میزان عرض آبراهه به طول آبراهه برابر  0/2میباشد .طول

سانتیمتر است که با بودنبودن انسداد  8 ، 4و 12

آبراهه به طور معمول بیش از  10برابر عرض آبگذر میباشد.

سانتیمتری در ورودی این میزان به ترتیب برابر ، 31/4

که در این شبیهسازی این نسبت برابر  16/5بود .مقایسه

 34/2و  38/5میرسد.

میزان های تجربی اندازهگیری شده تراز سطح آب باالدست

میزان افزایش سطح آب باالدست برای سه بده مورد آزمایش
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در شکل  8نشان دهنده افزایش خطی تراز سطح آب

تغییرپذیری هایی که در ساختار جریان پاییندست تحت

باالدست ) (DHuبا شیبی برابر  0/8در برابر کاهش سطح

تاثیر بودنبودن انسداد ایجاد میشود ،با استفاده از نتایج

مقطع ورودی ) (1-Bاست و به تقریب برای بدههای کمتر

مدلسازی با  FLOW-3Dتغییرپذیری های خروجیهای

از بده طراحی آبگذر این میزان ثابت است.

مربوط به تالطم و سرعت برشی و تش برشی بررسی شد.
42

)Q=10 (lit/s
)Q=16.5 (lit/s
Q=27.5 (lit/s) Design discharge

Best Fitted

)Calculated (cm

80
60

(DHu)%

37

100

40

R² = 0.994

20
R² = 0.9868

32
42

37
)Measured (cm

0

32
100

Fig. 7 Comparison of measured and calculated upstream
water level.

شكل  7مقایسه میزانهای سطح آب باالدست اندازهگیری شده
و شبیهسازی شده.

50

(1-B)%

0

Fig. 8 Increased upstream water level against decreased
inlet area.

شكل  8افزایش سطح آب باالدست با کاهش مقطع ورودی
آبگذر.

اما برای میزان بده طراحی که در مورد مدل آبگذر
آزمایشگاهی مورد بررسی برابر  27/5لیتر بر ثانیه بود ،شیب
افزایش سطح آب باالدست کاهش مییابد.
رابطه خطی افزایش سطح آب باالدست در برابر کاهش
سطح ورودی جریان برای آبگذر مستطیلی مورد بررسی با
نسبت عرض به ارتفاع ) (W/Dبرابر 1/5به صورت زیر است:
)(7

𝐷𝐻𝑢 =-0.82(1-B)+75.663

)(8

𝐷𝐻𝑢 =-0.48(1-B)+45.089

 DHuدرصد افزایش سطح آب باالدست به ازای کاهش سطح
مقطع ورودی به میزان  (1-B)*100است که  Bنسبت
گستره انسداد به گستره ورودی آبگذر است .رابطه ( )7برای
بدههای کمتر از بده طراحی آبگذر و رابطه ( )8برای بده
طراحی آبگذر بدست آمد .دو رابطه ( )7و ( )8به روشنی
نشان میدهد که افزایش سطح آب باالدست به ازای انسداد
برابر در بدههای کمتر ،از بده طراحی بیشتر خواهد بود.
-2-3تاثیر انسداد بر ویژگیهای جریان پایین دست
در همه آزمایشها برای میزان بده مشخص ،تراز سطح آب
پاییندست ثابت نگهداشته شد تا تاثیر بودن بودن انسداد
در هر آزمون به خوبی مشخص شود .برای مشاهده

شکل 9تغییرپذیری سرعت برشی برای بده  10لیتر درثانیه
و ورودی با انسداد 20درصد را نشان میدهد .توزیع سرعت
برشی به کلی متفاوت است ،میزان تنش بیشینه در محدوده
بزرگتری گسترش یافته است .شکل  8تغییرپذیریهای
انرژی تالطم و تنش برشی موثر را برای بده طراحی مورد
آزمایش در شرایط با و بدون انسداد نشان میدهد .افزایش
انرژی تالطم در بودن انسداد در ورودی به وضوح دیده
میشود .نکته بارز جز افزایش میزان تالطم ،الگوی توزیع
متفاوت تالطم است .میزان سرعت برشی موثر در درون
مجرا و پایین دست آبگذر در بودن انسداد افزایش نشان
میدهد.
بهویژه در همسایگی دیوارههای تبدیل خروجی این افزایش
نسبت به حالت بدون انسداد مشهود است .افزایش میزان
انرژی تالطم و تنش برشی جریان میتواند میزان آبشستگی
را در این منطقه ها به مراتب افزایش دهد .میزان تنش
برشی موثر و انرژی تالطم در مجرا آبگذر و پایین دست با
بودن انسداد  60درصدی در ورودی آبگذر به ترتیب به
میزان  3و 5برابر بیشتر شده است .میزان افزایش تنش
برشی و انرژی تالطم با تغییر میزان انسداد ،متغیر خواهد
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بود .با توجه به نتایج ) Sorourian et al. (2015در بررسی

برشی به سرعت برشی بحرانی در پایین دست مهم ترین

تاثیر انسداد در آبشستگی پاییندست آبگذر با انسداد در

عامل افزایش میزان آبشستگی پاییندست آبگذر میباشد.

ورودی ،نتایج شبیهسازی مورد تائید میباشد .با مقایسه

با توجه به شکلهای ) 10(aو ) 10(bافزایش سرعت برشی

میزانهای خطا شبیهسازی با نتایج و بررسی های

در بودن انسداد ورودی و همین طور ) 10(cو) 10(dافزایش

پیشین(جدول  ،)3نتایج شبیهسازی برای میزانهای سرعت

انرژی تالطمی در بودن انسداد کامال مشهود است .شکل 11

میانگین عمقی ،عمق و بده جریان مورد تائید میباشند.

تغییرپذیری های سرعت برشی برای بدههای مختلف در

) Breusers and Raudkivi (1991در نتایج و بررسیهای

بودن درصد متفاوت انسداد را نشان میدهد.

آبشستگی در پاییندست آبگذر اعالم کردند نسبت سرعت

Fig. 9 Shear velocity for Q=10 lit/s, (a) B=0 and (b)B=40%

شكل  9سرعت برشی برای بده  10لیتر در ثانیهB=40% (b) ،B=0 (a) .

جدول  3مقایسه درصد میانگین خطای شبیهسازی با نتایج و بررسیهای پیشین
Table 3 Comparison of mean modeling error with previous studies.
)Mean modelling error(%
Discharge
Water depth
Depth averaged veocity
)Gulan et al. (2019
2.9
0.8
3.1
)Salamat Ravandi (2010
5.1
1.1
4.8
)Abad et al. (2008
2.6
0.85
2.2
Current study
3.2
0.95
3.1

=Fig. 10 Shear velocity for Q=27.5 lit/s, (a), B=0, (b) B=60%, Turbulent energy contuors for Q=27.5 lit/s (c) ) B=0 and (d) B
60%

شكل  10سرعت برشی مجرای آبگذر برای بده  27/5لیتر در ثانیه (a) ،بدون انسداد (b) ،با انسداد %60؛ انرژی تالطم برای بده  27/5لیتر
در ثانیه ) (cبدون انسداد (d) ،با انسداد .%60
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و مجرای آبگذر بنا بر نتایج بررسی

)Q=10.5(lit/s
)Q=16.5 (lit/s
Q=27.5 (lit/s) Design discharge

های Sorourian et

) al.(2015و ) Gunal et al. (2019و Galan and

1.5

) Gonzales(2020میباشد اما میزان برگشت آب در
)u*(cm/s

1

0.5

0
50

B%

باالدست رشد چشمگیری نشان داد که صحت ادعای
) French and Malcom (2016را در خطرپذیری باالتر
افزایش سیلگیری نسبت به خرابی ناشی ازآبشستگی در
نتیجه انسداد ورودی آبگذر را نشان میدهد.

0

Fig. 11 Shear velocity changes in culvert downstream
against blockage changes.

شكل  11تغییرپذیریهای سرعت برشی پاییندست آبگذر
نسبت به تغییر درصد انسداد.

میزان سرعت برشی در هر سه بده ،با افزایش انسداد
افزایش یافته است .اما در بده طراحی به ازای افزایش سطح
انسداد به بیش از  60درصد سطح ورودی میزان سرعت
برشی به نسبت ثابت شده است .انسداد  60درصد بیشینه
میزان انسداد ورودی برای بده طراحی بود ،و با افزایش
انسداد جریان روگذری رخ می دهد.

 -4نتیجهگیری
مدل  FLOW-3Dبرای شبیهسازی جریان در آبگذر
صحتسنجی و واسنجی شد .تاثیر انسداد ورودی در میزان
برگشت آب باالدست و تغییرات جریان درون مجرای آبگذر
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