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تعيين سطح مؤثر حوضچه استراحتگاهی در راهماهی با بازشدگی قائم نوع  7به هنگام
عبور ماهی آزاد چينوک
سامان بهاروند  0و بابک

لشکرآرا *8

 0دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول
 8استادیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول
(دریافت ،96/9/01 :پذیرش ،99/6/10 :نشر آنالین)99/9/0 :
چکيده
احداث سازههای هیدرولیکی در مسیر رودخانهها باعث بروز تداخل میان روند طبیعی زندگی آبزیان و اکوسیستم منطقه خواهد شدد .سدازه راهمداهی
به منظور تسهیل راه ارتباطی بین پایین دست و باالدست این دسته از سازههای هیدرولیکی متقداط بدا رودخانده و برطدر سدازی عددت تواندایی شدنای
ماهیان به باالدست ناشی از احداث بندها و سدها ،کاربرد فراوان دارد .در پژوهش حاضر عالوه بر بررسی توانایی روش حجم محدود در شبیهسازی جریدان
درون سازه راهماهی با بازشدگی قائم نوع  ،0الگوی جریان درون استخرهای سازه راهماهی ،توزی سرعت لحظهای عرضی جریان و همچنین توزید میدزان
انرژی آشفتگی مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور کنترل با تحقیقات پیشین ،مدلسازی به گونهای انجات گرفت که دبدیهدای مشخهده ،08/9 ،6/0
 81/6و  18/2در مقیاس اصلی مورد آزمون قرار گیرد .شیب سازه به حالت بحرانی  04درصد محدود گردید .در این شدرای در اعمدان نسدبی  4/5 ،4/8و
 4/95برابر عمق جریان از کف سازه ،نواحی امن استراحتگاهی ،مطابق با شرای بیولوژیکی ماهی آزاد چیندو در سده رده مختلدف سدنی بدالج ،جدوان و
نوجوان تعیین گردید .نتایج نشان داد که اعمان کمتر از عمق نسبی  4/8برابر عمق جریان از کف ،از بهترین شرای استراحتگاهی و صعود اینگونه مداهی
در سه رده سنی با سرعت تداومی برخوردار است .همچنین نتایج حاصل از مقایسه الگوهای توزی سرعت و خهوصدیات بیولدوژیکی مداهی مدورد آزمدون
نشان داد که با افزایش دبی مشخهه جریان ،کاهش  00تا  84درصدی ناحیه امن در رده سنی نوجوان تا بالج پدید خواهد آمد.
کليدواژهها :راهماهی ،راندمان شنای ماهی ،ناحیه استراحت ماهی ،استهال

 -7مقدمه
راهماهی یک سازه مستهلک کننده انرژی است که شرای
هیدرولیکی در آن امکان شنا در خال جهت جریان را برای
مهاجرت ماهیان به باالدست جریان و عبور از موان طبیعی و غیر
طبیعی چون سد ،بند و سرریز فراهم مینماید .طراحی اینگونه
سازهها مستلزت توانایی طراحی هیدرولیکی سازه همراه با به
کارگیری خواص بیولوژیکی و اکولوژیکی ماهیان خواهد بود
( .)8406 ،Ruidongتحقیقات گستردهای در زمینه طراحی و
آنالیز هیدرولیک جریان عبوری از انواع سازههای راهماهی صورت
پذیرفته است .یکی از زمینههای اصلی پژوهش در راستای
سازههای راهماهی امکان سنجی عبور گونههای ماهیان از انواع
سازههای راهماهی است .با توجه به بررسی توانایی و یا عدت
توانایی یک نوع سازه راهماهی در یک اکوسیستم خاص ،امکان
طراحی و اجرای آن متناسب با شرای محیطی فراهم خواهد شد.

انرژی ،توسعه رودخانه.

در این میان  Rajaratnamو همکاران ( ،)0921تحقیقات
میدانددی گستردهای در انددواع سازههای راهماهی پایهگذاری
کردندد .انواع سازههای راهماهی معرفی شده حاصل از
پژوهشهای آنان ،روی انواع مختلف سازه راهماهی استخر و
سدرریز ،بازشدگی قائم و دنیل متمدرکز شده است .در شکدل ()0
نمایی از دو طدرح پرکاربرد سازه راهماهی با بازشدگی قائم
نمایش داده شده است.
در میان انواع سازههای راهماهی ،سازه راهماهی با بازشدگی
قائم به دلیل سهولت و هزینه پایین در اجرا از یکسو و همچنین
به دلیل کارآیی باال در محدوده وسیعی از دبیهای جریان و
فراهم ساختن امکان صعود ماهیان نسبت به سایر سازههای
راهماهی از سوی دیگر ،بیشتر مورد تدوجه طراحان قدددرار گرفته
است (.)8405 ،Ruidong

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس460-08082444 :
آدرس ایمیل( samanbaharvand@gmail.com :س .بهاروند)( lashkarara@jsu.ac.ir ،ب .لشکرآرا).
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ابتداییترین سازه راهماهی با بازشدگی قائـم در مسیـر
رودخانه  Fraserدر منطقـه دروازه جهنـم  Hell's Gateدر کشور
کانادا احداث شده است (.)5991 ،Clay
 Rajaratnamو همکاران ( ،)5991ساختار جریان ایجاد شده
در هجده طرح مختلف از سازه راهماهی بازشدگی قائم اجرا شده
در ایاالت متحده و کانادا را که پیشتر توسط  ،)5991( Bellارائه
شده بود را به منظور استخراج روابط طراحی هیدرولیکی بهینه
مورد بررسی قرار دادند و هفت طرح هندسی اصلی را در چهار
مقیاس هندسی به منظور بررسی روند تحقیقات از میان هجده
طرح اجرا شده انتخاب کردند .حاصل پژوهشهای Rajaratnam
و همکاران ( ،)5991به معرفی پارامترهای دبی مشخصه جریان و
نسبت بدون بعد عمق نسبی جریان به عنوان پارامترهای اساسی
طراحی هیدرولیکی سازه راهماهی با بازشدگی قائم انجامید .آنان
برای هفت طرح اصلی نهایی سازه راهماهی با بازشدگی قائم
رابطه ای خطی میان پارامتر دبی مشخصه و نسبت بدون بعد
عمق جریان ارائه کردند و الگوهای جریان ایجاد شده در این نوع
سازه را به عنوان عامل ایجاد نقاط استراحتگاهی و مستهلک
کننده انرژی معرفی کردند .در راستای فعالیتهای انجام شده،
پژوهشگران متعددی تحقیقات گستردهای را روی هجده طرح
اولیه ارائه شده از سازه راهماهی با بازشدگی قائم انجام دادهاند،
بدین جهت نامگذاری نوع سازه راهماهی بازشدگی قائم در متن
بدون حفظ تقدم و تأخر شمارهبندی سازه بیان شده است.
 Wuو همکاران ( ،)5999ساختار متوسط جریان را در طرح
شماره  59سازه راهماهی با بازشدگی قائم در شیبهای %51 ،%1
و  %01مورد بررسی و آزمون قرار داد Puertas .و همکاران
( ،)0112آزمونهای ساختاری جریان را بار دیگر روی طرحهای
هندسی شماره  1و  51از دستهبندی هجدهتایی این نوع سازه
انجام دادند که حاصل فعالیتهای ایشان استخراج رابطهای خطی
میان دبی مشخصه بدون بعد جریان و نسبت عمق جریان به
عرض بازشدگی در طرح هندسی  1و  51بوده است Meselhe .و
همکاران ( ،)5999با شبیهسازی سهبعدی راهماهی با بازشدگی

قائم (طرح شماره  )51اجرا شده روی سد  Wanapumدر مسیر
رودخانه  Columbiaدر ایالت  Washingtonرا مورد ارزیابی و
پژوهش قرار دادند.
 Carricaو همکاران ( ،)0111به بررسی انواع حاالت
شبیهسازی جریان در سازه راهماهی استخر و سرریز پرداختند و
با استفاده از روش  VOFو استفاده از مدل آشفتگی  k-در
شبکهبندی سازمان یافته و سازمان نیافته را توصیه کردهاند.
 Ceaو همکاران ( ،)0119با بهرهگیری از مدل آبهای کم
عمق و شبیهسازی آشفتگی جریان ،مدل آشفتگی  k-استاندارد
را به عنوان بهترین مدل آشفتگی در مدلهای شبیهسازی با
استفاده از روش  VOFمعرفی کردند.
محمودی کردستانی و همکاران ( ،)5199با استفاده از مدل
فیزی کی ،وضعیت هیدرولیکی جریان و پروفیل توزیع سرعت
جریان در سازه راهماهی دنیل را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج
حاصل از این پژوهش امکان عبور ماهیان با توان جسمانی ضعیف
از این نوع سازه را گزارش کرده است.
شاملو و اکنونی ( ،)5191با شبیهسازی سازه راهماهی استخر
و سرریز مدل آشفتگی  k-را بهعنوان مدل بهینه به منظور
شبیهسازی با جریان در این نوع سازه بیان کردند و همچنین
نقاط استراحتگاهی حاصل شده در استخرهای سازه را به منظور
طراحی بهینهتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
لشکرآرا و همکاران ( ،)5191با استفاده از نرمافزار Flow-3D
تأثیر زاویه قرارگیری دیوارههای استخر در سازه راهماهی دنیل را
مورد بررسی قرار دادند و با توجه به سناریوهای بررسی شده،
سازه راهماهی دنیل با زاویه قاب  21درجه را به عنوان زاویه قاب
مناسب معرفی نمودند.
بهاروند ( ،)5191با استفاده از مدل فیزیکی و عددی اقدام
به بررسی شرایط هیدرولیکی جریان محتمل در سازه راهماهی
پیچان کرده است .استخراج ضوابط طراحی هیدرولیکی و بررسی
پروفیلهای توزیع سرعت با توجه به محدودههای سرعتی
مختلف ماهیان نتایج تحقیقات ایشان بوده است.

(ب)

(الف)

شکل  -7طرح و مشخصات فنی دو طرح پرکاربرد سازه راهماهی شکاف قائم مورد استفاده توسط  Rajaratnamو همکاران
( :)7341الف) طرح شماره  ،7ب) طرح شماره 9

س .بهاروند ،ب .لشکرآرا  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،84شماره ( 8زمستان 71-7 ،)7931

9

مطالعات صورت گرفته در مبحث هیدرولیک جریان سازه
راهماهی در حاالت مختلف نشان میدهد که به منظور دستیابی
به انتخاب اصلح بیولوژیکی سازه راهماهی با توجه به شرایط
هیدرولیکی نیازمند مطالعات و بررسیهای بیشتری است .در
پژوهش حاضر با استفاده از دادههای بیولوژیکی سه رده سنی
ماهی آزاد چینوک  Chinook Salmonبه عنوان یکی از مهمترین
گونه پروتئینی ماهیان آزاد که در منطقه شمالی کشور و منطقه
دریای خزر نیز یافت میگردد ،توانایی و یا عدم توانایی عبور این
گونه از ماهی آزاد را در سازه راهماهی با بازشدگی قائم طرح  5به
عنوان پرکاربردترین نوع سازه راهماهی با بازشدگی قائم مورد
بررسی قرار گرفته است .همچنین با در نظر گرفتن شرایط
بحرانی محتمل در سازه راهماهی مذکور مساحت منطقه ایمن
استراحتگاهی ماهی آزاد چینوک با استفاده از سرعت تداومی
حداقل و حداکثر تخمین زده شده است و به منظور استفاده
کاربردی از نتایج ،با استفاده از رگرسیون غیر خطی روابط
تخمین مساحت ایمن استراحتگاهی اینگونه ماهی در سازه
راهماهی با بازشدگی قائم طرح  5به منظور بررسی ترافیک میان

استخری ارائه گردیده است.
 -1مواد و روشها
با توجه به استفاده از دادههای آزمایشگاهی مدل فیزیکی
سازه راهماهی با بازشدگی قائم در شیب  %51ارائه شده توسط
 Rajaratnamو همکاران ( ،)5991شبیهسازی عددی جریان در
سازه مذکور با استفاده از نرمافزار  Flow-3Dبا تمام جزئیات
مشابه پژوهش پیشین صورت گرفت .اطالعات هندسی طرح
مذکور در شکل ( )0نمایش داده شدهاند.

مدل فیزیکی سازه راهماهی با بازشدگی قائم طرح  5با طول
افقی  51/9متر و عرض  0/22متر در آزمایشگاه هیدرولیک
دانشگاه آلبرتا کانادا مورد ارزیابی قرار گرفته است .طرح سه
بعدی این سازه مطابق با مشخصات پیشنهادی توسط
 Rajaratnamو همکاران ( ،)5991در محیط اتوکد ترسیم
گردید و سپس جسم صلب سازه در نرمافزار  Flow-3Dبارگذاری
گردید .پس از معرفی شرایط مرزی به مدل امکان برقراری
جریان در جسم صلب ترسیم شده امکانپذیر خواهد بود.
الگوریتم  GCIحاصل از تحقیقات  ،)5992( Roacheبه منظور
پیادهسازی شبکه مشبندی در پژوهش حاضر استفاده شده
است .در این الگوریتم ،با توجه به داشتن مقدار دبی آزمایشگاهی
حاصل از تحقیقات  Rajaratnamو همکاران ( ،)5991این
پارامتر به عنوان هدف انتخاب شده و ضمن استفاده از شبکه
بندیهای مختلف ،شبکه بهینه براساس الگوریتم مزبور انتخاب
شده است (صفرزاده.)5191 ،
در مرز ورودی جریان از شرط دبی ورودی جریان استفاده
شده و در مرز پایانی حوضچه پایاب از مرز خروجی جریان بهره-
گیری گردید .شرط مرزی دیواره برای وجوه کناری و بستر سازه
و همچنین شرط تقارن برای مرز باالیی سازه انتخاب شده است.
شکل ( )1نمایی از جریان ایجاد شده در سازه به همراه نمایشی
از جسم صلب سازه تحت شرایط مورد آزمون در مدل را نشان
میدهد.
بررسی عوامل هیدرولیکی و بیولوژیکی نشان داد که
پارامترهای مؤثر بر این تحقیق از رابطه ( )5تبعیت مینماید.
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شکل  -1پالن و نمای جانبی از مدل آزمايشگاهی پيادهسازی شده توسط  Rajaratnamو همکاران ()7341

5

gS0 S

(f

8

س .بهاروند ،ب .لشکرآرا  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،84شماره ( 8زمستان 71-7 ،)7931

شکل  -9خروجی سهبعدی جريان در سازه
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شکل  -8نوسانات ارتفاع سطح آزاد جريان در مدلهای
آشفتگی مختلف
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شکل  -5نرخ ثبات نوسانات عمق جريان

0

نوسانات عمق آب درون استخر

که در آن  Q g S0 S 5دبی بدون بعد یا دبی مشخصه
جریان Q ،دبی جریان g ،شتاب گرانش ثقل S0 ،شیب سطح
شیبدار S ،فاصله بازشدگی d ،عمق متوسط جریان Fr ،عدد
فرود جریان We ،عدد وبر جریان و  Reعدد رینولدز جریان
میباشد.
با توجه به محدوده تغییرات پارامترهای ارائه شده در رابطه
( )5با توجه به رژیم جریان زیربحرانی ارائه شده عدد فرود  Frدر
محدوده کمتر از یک میتوان از مقدار آن صرف نظر کرد .با توجه
به مقادیر باالی  0111عدد رینولدز و همچنین مقادیر بسیار
کوچک عدد وبر از تأثیر این پارامترهای بدون بعد در ادامه روند
پژوهش صرف نظر شده است.
در گام بعدی نسبت به واسنجی مدل عددی اقدام گردید.
برای این منظور با استفاده از دادههای آزمایشگاهی
 Rajaratnamو همکاران ( ،)5991نسبت به اجرای مدل اقدام
گردید و شرایط تثبیت جریان تحت چهار دبی مورد ارزیابی قرار
گرفت .بدون شک استفاده از مدلهای تالطمی مختلف ممکن
است نتایج حاصل از مدل را دستخوش تغییرات نماید .با علم و
آگاهی از این مطلب که حصول اطمینان از کارایی مدلهای
تالطمی مستلزم مقایسه پروفیل عمقی سرعت باالخص در
مجاورت الیه مرزی میباشد لذا از آنجایی که دادههای
آزمایشگاهی پروفیل سرعت در دسترس نمیباشد لذا مقایسه تراز
سطح آب در مدل به ازای دبی ثابت در دستور کار تحقیق قرار
گرفت .برای این منظور با استفاده از مدلهای آشفتگی ،RNG
 k-و  k-شبیهسازیهای الزم در دبی  5/19متر مکعب بر ثانیه
در اصل صورت پذیرفت و نتایج تغییرات عمق جریان در شکل
( )2ارائه شده است .با توجه به نتایج مندرج در شکل ( )2می-
توان دریافت که مدل آشفتگی  k-استاندارد نتایج دقیقتر و
نزدیکتری را نسبت به دو مدل  k-و  RNGارائه نموده است.
همچنین با توجه به اهمیت هزینه محاسباتی در شبیهسازیهای
عددی ،مدل آشفتگی  k-با توجه به صرف زمان کمتر در رسیدن

به حالت تعادل پایدار نسبت به سایر مدلهای ارائه شده مدلی
مناسبتر محسوب میشود .با توجه به نتایج حاصل شده در
پژوهش حاضر تمامی شبیهسازیهای صورت گرفته با استفاده از
مدل  k-استاندارد انجام شده است.
بررسیها نشان داد که پس از طی زمان  01ثانیه معادالت
پیوستگی و ممنتم همگرا شده و نوسانات عمق جریان ورودی به
سازه از ثبات نسبی برخوردار است .لذا زمان  01ثانیه به عنوان
مبنای اجرای مدل قرار گرفت .شکلهای ( )1و ( )1روند تثبیت
نوسانات سطح جریان در استخر سازه در مدل عددی و مقایسه
نتایج عمق نسبی جریان نسبت به عرض بازشدگی ( )y0/b0در
مدل عددی و فیزیکی پژوهش ارائه شده است .محدوده شرایط
هیدرولیکی مورد آزمون در شبیهسازی در جدول ( )5خالصه
شده است .همچنین توابع خطای آماری برای پارامتر بدون بعد
عمق نسبی با توجه به پارامتر اصلی محاسبه دبی مشخصه
جریان در جدول ( )0نشان از اعتمادپذیری و شبیهسازی مناسب
مدل عددی دارد.
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5

جدول  -7محدوده دادههای هيدروليکی مورد استفاده در تحقيق حاضر
پارامتر

واحد اندازهگیری

محدوده تغییرات

شیب بستر سازه ()S0

-

%51

نسبت عمق نسبی جریان به فاصله بازشدگی میان جداره میان استخری ()d/S

-

5/9 - 9/15

نسبت عمق نسبی جریان پایاب به فاصله بازشدگی میان جداره میان استخری ()h/S

-

1/291 - 9/15

Lit/sec

1/119 - 5/19

-

1/119 - 1/99

-

599915 - 012295

-

1/111152 - 1/111105

دبی جریان
عدد فرود

()Fr

عدد رینولدز
عدد وبر

()Q

()Re

()We

جدول  -1توابع خطای حاصل از مقايسه نتايج شبيهسازی و

12

مشاهدات پارامتر ()y0/b0

y = 0.9268x
15

9

MPE

ME

R2

RMSE

5/102

5/1111

1/9959

1/1102

15

3

محاسبات در مقابل مشاهدات

مشاهداتی ()y0 /b0

6

بهترین تطبیق
خط با  15درصد انحراف

12

9

0

6

0

3

محاسباتی )(y0 /b0

شکل  -1مقايسه نسبت عمق نسبی به عرض بازشدگی در
مدل عددی و فيزيکی

در گام بعد به بررسی صحت دادههای حاصل از شبیهسازی
عددی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی پرداخته شد .برای این
منظور از توابع خطای آماری جذر میانگین مربعات خطا ،RMSE
درصد میانگین خطا  ،MPEخطای استاندارد تخمین  MEو
همچنین ضریب زاویه خط رگرسیون برازش داده شده از بین
نتایج استفاده گردید نتایج در جدول ( )0و شکل ( )1نشان داده
شدهاند.

Beamish

 Hunterو )5991( Mayor؛  )5991( Bellو
( ،)5999با استفاده از تحقیقات گسترده میـدانی و آزمایشـگاهی
سرعت انفجاری ،زمان خستگی ماهی با شنای مداوم و ابعاد جثه
برخی از انواع ماهیان را محاسبه کردهاند .ماهی آزاد چینـوک بـه
عنوان یکی از مهمترین گونه آزاد ماهیان موجود در مناطق اجـرا
شده سازه راهماهی بازشدگی قائم طرح  5همچون کانادا و آمریکا
و همچنین به جهت وجود ایـنگونـه از مـاهی در ناحیـه خـزری
کشور به عنوان گونه هدف بیولوژیکی تحقیق حاضر قـرار گرفتـه
است .بـا اسـتفاده از تحقیقـات مرکـز تحقیقـات علـوم جنگـل و
طبیعــت ایــاالت متحــده آمریکــا ( ،)0111دادههــای فیزیکــی و
بیولوژیکی مورد نیاز ماهی آزاد چینوک در سـه رده سـنی بـال ،
جوان و نوجوان در جدول ( )1ارائه شده است.
شکل ( )9محدوده اندازه گیری طول های مختلف مـاهی آزاد
چینوک را نشان میدهد .پـارامتر  BDمعـرف عمـق بـدن مـاهی
میباشد .به منظور بررسی تـوان بیولـوژیکی تولیـد شـده توسـط
ماهی آزاد چینوک در عبور از سـازه راهمـاهی پـژوهش حاضـر از
اطالعــات حاصــل از تحقیقــات مرکــز تحقیقــات علــوم جنگــل و
طبیعت ایاالت متحده آمریکا ( )0111استفاده گردید.

جدول  -9مشخصات بيولوژيکی ماهی آزاد چينوک به نقل از مرکز تحقيقات علوم جنگل و طبيعت اياالت متحده آمريکا ()1001
رده
سنی

وضعیت
جسمانی

بال

قوی

جوان
نوجوان

نیمه قوی
ضعیف

پارامترهای طولی عمومی جثه
ماهی آزاد چینوک
TL/FL

5/11

TL/SL

5/52

BD/TL

1/05

دمای مناسب
شنا
(سانتیگراد)
50/1

سرعت
انفجاری
(متر برثانیه)

سرعت شنا
تداومی
(متر برثانیه)

زمان شنا انفجاری
تا خستگی
ثانیه ()s

زمان شنا تداومی
تا خستگی
ثانیه ()s

2/01

5/91

1

5911

1/91
1/11

5/12
5/01

1
1

5911
111

1
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به واسطه حداقل تأثیرپذیری از هد جریان موجود در سر آب و
پایاب ،به عنوان مالک اندازهگیریهای پژوهش قرار گرفته است.

شکل  -1پارامترهای طولی اندازهگيری ماهی آزاد چينوک
با استفاده از مرکز تحقيقات علوم جنگل و طبيعت اياالت متحده
آمريکا ()1001

نتایج تحقیقات بیولوژیکی این مرکز نشان داد که میزان
استهالک انرژی جریان در هر استخر ،سرعت جریان موجود در
بازشدگی و عمق جریان در سازه از مهمترین پارامترهای مهم
هیدرولیکی مؤثر در طراحی بیولوژیکی سازهی راهماهی میباشند.
با استفاده از تساوی روابط ( )0و ( )1که به ترتیب نشاندهنده
توان هیدرولیکی و متعاقباً توان بیولوژیکی هر گونه ماهی است،
بررسی آستانه شنا به باالدست ماهی در شرایط حاکم بررسی
خواهد شد.
توان عبور ماهیان به باالدست استخرها با برتری توان
بیولوژیکی آزاد شده از گونه ماهی نسبت به توان هیدرولیکی
استخرهای سازه ارتباط مستقیم دارد (.)5995 ،Behlke
()0

PW  VS0

()1

PW f  Pf Vbf

 -9نتايج و بحث
با توجه به کاربرد اصلی سازههای راهماهی مبنی بر توانایی
عبور دادن ماهیان در گونههای مختلف در اکوسیستمهای متغیر،
سرعتهای متوسط در بازشدگی قائم سازه شبیهسازی شده طرح
 ،5در بازه دبیمشخصههای کمینه تا بیشینه برای شیب بحرانی
 %51در جدول ( )2ارائه شدهاست .به منظور بررسی مساحت
مناطق استراحتگاهی ایجاد شده برای هر رده سنی ماهی آزاد
چینوک ابتدا به بررسی امکان عبور این گونه ماهی با توجه به
سرعت انفجاری به مقایسه توان بیولوژیکی در مقابل توان
هیدرولیکی استخر سازه راهماهی با بازشدگی قائم طرح  5در
شکل ( )9اقدام شده است.
با توجه به شکل ( )9ماهی آزاد چینوک در هر سه رده سنی
بال  ،جوان و نوجوان توانایی عبور موفق از بازشدگیهای سازه در
تمام محدوده دبی جریان با سرعت انفجاری مربوطه را خواهد
داشت .پارامترهای دبی مشخصه و سرعت جریان مهمترین
پارامترهای هیدرولیکی تأثیرگذار بر شرایط بیولوژیکی ماهیان
میباشند .با توجه به اهمیت شرایط بحرانی و نیمه بحرانی جهت
عبور ماهیان و تعیین حجم محیط ایمن جهت استراحت و عبور
ماهیان بحرانیترین سناریو دبی مربوط به دبی مشخصه  10/9در
شیب ثابت بحرانی  %51به منظور بررسی توزیع پارامترهای
هیدرولیکی انتخاب شدهاست.

V

در روابط ( )0و ( S0 )1نشان دهنده شیب طولی سازه و
سرعت متوسط جریان PW ،توان هیدرولیکی سازه راهماهی در
هر استخر میباشد PWf .توان بیولوژیکی گونه ماهی ناشی از
سرعت انفجاری و  Vbfنیروی جلوبرنده موافق و عضالنی گونه
ماهی است .پس از حصول اطمینان از توانایی بیشتر توان
بیولوژیکی ماهی آزاد چینوک در سه رده سنی در مقابل توان
هیدرولیکی مستخرج از استخر سازه راهماهی بازشدگی قائم طرح
 ،5نسبت به تعیین میزان سطوح داالن امن استراحتگاهی در هر
حوضچه اقدام گردید .برای این منظور در نسبتهای عمقی ،1/0
 1/1و  1/91برابر عمق جریان از کف مقادیر سطوح
استراحتگاهی محاسبه شد .موقعیتهای اندازهگیری در شکل ()9
نمایش داده شدهاند .برای این منظور حوضچه واقع در وسط سازه

شکل  - 4ايستگاهها برداشت داده عرضی

س .بهاروند ،ب .لشکرآرا  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  84شماره ( 8زمستان 71-7 ،)7931

1
1

جدول  - 8پارامترهای هيدروليکی مستخرج از شبيهسازی عددی در دبی مشخصههای چهارگانه
)Q (m3/s

*Q

S0

y0/bb

)V(Slot) (m/s

دبی جریان

دبی مشخصه

شیب بستر

نسبت عمق نسبی به
عرض بازشدگی

سرعت متوسط
بازشدگی

1/109

1/2

%51

0/00

5/99

1/111

50/9

%51

2/10

5/91

5/0

01/1

%51

1/90

5/99

5/19

10/9

%51

9/10

0/11

نوع سازه راهماهی

بازشدگی قائم طرح 5

400
ماهی آزاد چینوک بال

ماهی آزاد چینوک نوجوان
بهترین تطبیق

200

100

توان هیدرولیکی سازه راه ماهی (وات)

ماهی آزاد چینوک جوان

300

بازشدگی قائم طرح  5میباشد ،مالحظه میگردد که با افزایش
نسبت عمق ،میزان تراکم خطوط جریان در مرکز دوایر
جریانهای گردابهای استخر افزایش مییابد .این امر حاکی از آن
است که افزایش عمق جریان و توسعه الیه مرزی منجر به کاهش
نواحی کم سرعت در استخر میانی سازه خواهد شد.

0
400

300

200

100

0

توان زیست محیطی ماهی (وات)

(الف)

شکل  -3مقايسه توان بيولوژيکی سه رده سنی ماهی آزاد
چينوک در مقابل توان هيدروليکی استخر سازه در بازه دبی
مشخصه  1/8تا 91/4

 -7-9بررسی الگوی جريان در استخر ميانی سازه
یکی از مهمترین پدیدههای هیدرولیکی محتمل در سازههای
راهماهی توانایی ایجاد جریانهای دورانی است .این نوع سازهها
با تشکیل جریانهای دورانی با مرکزیت دوران بابرون محوریت
متغیر در انواع سازهها با هندسههای مختلف موجبات استهالک
انرژی جریان تا رسیدن به شرایط مساعدتر به منظور عبور
ماهیان و ایجاد مناطق استراحتی با سرعت کم در میانه راه را
فراهم خواهند ساخت .با توجه به خطوط جریان نشان داده شده
در شکل ( )51مناطق دورانی جریان به عنوان مناطق مولد
استراحتگاههای ماهی ناشی از استهالک انرژی دورانی در سه
نسبت عمقی متفاوت برابر با  1/1 ،1/0و  1/91برابر عمق جریان
در حالت بحرانی دبی مشخصه و شیب سازه راهماهی بازشدگی
قائم طرح  5نشان داده شده است.
با دقت در شکل ( )51که حاصل از ترسیم تعداد  5111عدد
خط جریان در وجه ورودی جریان از باالدست سازه راهماهی با

(ب)

(ج)

شکل  -70بررسی نواحی دورانی جريان در نسبتهای ،0/1
 0/5و  0/15برابر عمق جريان در استخر ميانی سازه در دبی
مشخصه بيشينه :Q*=91/4
الف)  ،y = 0.2 y0ب)  ،y = 0. 5 y0ج) y = 0. 75 y0
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 -1-9پروفيل توزيع بزرگی سرعت در راستای عرض
استخر ميانی سازه

3
توزیع سرعت متوسط در
 50درصد عمق جریان

2.5
2
1.5

V V

1
0.5
0
1

0.8

0.4

0.6

totalWd/

توزیع سرعت لحظهای جریان و میزان انرژی آشفتگی در
راستای عرض سازه میتواند بر شرایط عبور ماهیان تأثیرگذار
باشد .برای این منظور نسبت به بررسی اثر مقادیر توزیع سرعت و
میزان آشفتگی در عرض سازه در در حوضچه میانی به عنوان
نماینده سازه اقدام گردید .شکل ( )55نمونهای از پروفیلهای
توزیع سرعت در استخر میانی سازه راهماهی را در شیب بحرانی
 %51و بحرانیترین دبی مشخصه معادل  Q* = 32.8را ارائه کرده
است .روند تغییر نتایج در شکل ( )55حاکی از آن است که جت
جریان خروجی از بازشدگی ،با افزایش نسبت عمق بستر از 1/0
به  1/91برابر عمق با افزایش نواحی تحت پوشش سرعت بیشینه
جریان همراه خواهد بود ،لذا متعاقباً حجم نواحی استراحتگاهی
استخر میانی سازه کاهش پیدا خواهد کرد .با استفاده از نرمافزار
 Autocadمساحت نواحی مختلف در نسبت اعماق بیان شده
برای مقدار حداقل و حداکثر سرعت تداومی برای هر سه رده
سنی ماهی آزاد چینوک محاسبه شده است .در جدول ()1
مساحت مناطق ایمن برای استراحت ماهی آزاد چینوک در سه
رده سنی با سرعت شنای تداومی ارائه شده است.
در شکل ( )50نحوه تفکیک مناطق ایمن برای بررسی
مساحت در نرم افزار برای ماهی آزاد چینوک بال یا سرعت
تداومی در بحرانیترین شرایط هیدرولیکی سازه ،به عنوان نمونه
نمایش داده شده است.

0.2

0

d Wtotal

(ب)

3

توزیع سرعت متوسط در
 75درصد عمق جریان

2.5
2

3
توزیع سرعت متوسط در
 20درصد عمق جریان

V V

1.5
1
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0.5
2

0.5
0
totalWd/

1

0.8

0.6

0.4

d Wtotal

(الف)

0.2

0

1

0.8

0.4

0.6

totalWd/

1

V V

1.5

0
0.2

0

d Wtotal
(ج)

شکل  -77بررسی نواحی همسرعت جريان در نسبتهای
 0/5 ،0/1و  0/15برابر عمق جريان در استخر ميانی سازه در دبی
مشخصه  :Q*=91/4الف)  ،y = 0.2 y0ب) ،y = 0. 5 y0
ج) y = 0. 75 y0
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در شکل ( )50روند تفکیک نواحی ایمن و غیر ایمن
استراحتگاهی ماهی آزاد چینوک بال در سرعت تداومی خود با
توجه به مناطق هم سرعت و استفاده توأم از خصوصیات
بیولوژیکی این گونه از ماهی ارائه شده در جدول ( )1حاصل شده
است .پس از تفکیک نواحی ایمن و غیر ایمن استراحتگاهی،
مقادیر مساحت پالن هر قسمت با استفاده از نرمافزار اتوکد در
دبی مشخصههای مختلف (دبی بیشینه و کمینه) برای سرعت
تداومی حاصل از ماهیچههای ماهی آزاد چینوک در هر سه رده
سنی بال  ،جوان و نوجوان محاسبه شد و مقدار تحت پوشش هر
ناحیه در جدول ( )1ارائه گردید.

(ج)

شکل  -71تفکيک نواحی آستانه حرکتی ماهی آزاد چينوک
بالغ با سرعت شنای تداومی در نسبتهای  0/5 ،0/1و  0/15برابر
عمق جريان در استخر ميانی سازه در دبی مشخصه :Q* =91/4
الف)  ،y = 0.2 y0ب)  ،y = 0. 5 y0ج) y = 0. 75 y0

از مقایسه نتایج مندرج در جدول ( )1مالحظه میگردد که
با افزایش  91درصدی دبی مشخصه ،میزان مساحت ناحیه ایمن
برای عبور ماهی آزاد چینوک با رده سنی نوجوان  09درصد از
خود کاهش نشان میدهد .همچنین در یک ارزیابی مشابه این
میزان افت در ناحیه استراحتگاهی برای ردههای سنی جوان و
بال به ترتیب  01و  00درصد خواهد بود.
در شکل ( )51نحوه تغییرات مساحت ناحیه ایمن محاسبه
شده با سرعت تداومی به کل سطح استخر ( )Ap/ATبه ازای
مقادیر متفاوت دبی مشخصه و برای کلیه ردههای سنی ماهی
آزاد چینوک نمایش داده شده است.

(الف)

(ب)

جدول  -5مساحت نواحی ايمن و غير ايمن استخر ميانی راهماهی با بازشدگی قائم طرح  7برای ماهی آزاد چينوک در عمق 0/1d

استخر شماره  1سازه راهماهی با بازشدگی قائم طرح 5

نوع سازه

رده سنی ماهی
آزاد چینوک

بال

جوان

نوجوان

مساحت نواحی ایمن ماهی (متر مربع)

مساحت نواحی غیر ایمن ماهی
در ( Aimpمتر مربع)

دبی مشخصه *Q

1/99

5/01

1/2

1/12

5/29

50/9

1/51

5/91

01/1

2/19

5/99

10/9

1/02

5/95

1/2

2/11

0/55

50/9

2/51

0/09

01/1

1/95

0/29

10/9

2/15

0/9

1/2

1/99

1/52

50/9

1/29

1/09

01/1

1/55

1/2

10/9

AP
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با توجه به روند توانی نمودار ارائه شده در شکل ( )51با گذر
از نسبتهای مساحت حاصل شده در کمترین دبی مشخصه
جریان تا بیشترین دبی مشخصه جریان در هر سه رده سنی
ماهی آزاد چینوک روند کاهشی نسبتاً  55الی  01درصد از رده
بال تا نوجوان مشاهده میگردد.

1

0.8

R2 = 0.9529

2

R = 0.97
0.4

ماهی آزاد چینوک بال
ماهی آزاد چینوک جوان

0.2

Apossible / Atotal

2

R = 1.01
0.6

ماهی آزاد چینوک نوجوان
0
40

30

10

20

0

دبی مشخصه جریان ( *) Q

شکل  -79روند تغييرات درصد مساحت ايمن در مقابل دبی
مشخصه جريان درسرعت حداقل و حداکثر تداومی ماهی آزاد
چينوک

با استفاده از روش رگرسیون غیر خطی میتوان فرم عمومی
رابطه تخمین مساحت ایمن در استخر میانی سازه راهماهی با
بازشدگی قائم طرح  5در حالت بحرانی شیب بستر  %51در
محدوده دبی کمینه تا بیشینه ارائه شده استخراج شده است.
ضرائب  و  ثابتهای توانی مرتبط با شرایط بیولوژیکی
ماهی آزاد چینوک در هر رده سنی با استفاده از سرعت شنای
تداومی خاص میباشد.
  (Q* ) 

()2

که در آن  Ap/ATنشاندهنده نسبت مساحت ایمن برای
استراحت یا عبور ماهی به مساحت کل استخر میانی سازه و *Q
دبی مشخصه جریان میباشد .جدول ( )1به تفکیک رده سنی
ماهی آزاد چینوک ،ضرائب ثابت متناسب با خواص بیولوژیکی و
شنای هر رده سنی این نوع ماهی را به منظور استفاده از رابطه
( )2ارائه کردهاست.
با استفاده از روابط ( )1تا ( )9توانایی بررسی میزان مساحت
ایمن برای گونه ماهی آزاد چینوک با توجه به دبی مشخصه
مختلف در شیب بحرانی  %51در سه رده سنی بال  ،جوان و
نوجوان حاصل خواهد شد .با توجه به تابع خطای آماری R2
حاصل شده از نتایج بررسی شده توابع ( )1تا ( ،)9هر سه رابطه
از دقت بسیار باالیی در تخمین میزان مساحت ایمن با توجه به
سرعت شنای تداومی ماهی آزاد چینوک در هر سه رده سنی
برخوردار میباشند .انرژی آشفتگی جریان در سازه راهماهی با
بازشدگی قائم ،با توجه به شدت آشفتگی باالی جریان ناشی از
جت جریان خروجی از بازشدگیها به منظور بررسی ناحیه امن
در کنار توزیع سرعت جریان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است .با توجه به تخمین نواحی ایمن استراحتگاهی از نقطهنظر
توزیع سرعت عرضی ،امکان تأثیر انرژی آشفتگیجریان در سه
نسبت عمقی  1/1 ،1/0و  1/91برابر عمق جریان در بحرانیترین
حالت در عرض سازه مورد بررسی قرار گرفته است.
شکل ( )52توزیع انرژی آشفتگی در خط و اصل میان
عرضی استخر سازه ارائه شده در شکل ( )9را نشان میدهد.
با توجه به تخمین نواحی ایمن استراحتگاهی از نقطه نظر
توزیع سرعت عرضی ،امکان تأثیر انرژی آشفتگی جریان در سه
نسبت عمقی  1/1 ،1/0و  1/91برابر عمق جریان در بحرانیترین
حالت در عرض سازه مورد بررسی قرار گرفته است .شکل ()52
توزیع انرژی آشفتگی در خط و اصل میان عرضی استخر سازه
ارائه شده در شکل ( )9را نشان میدهد.

Ap
AT

جدول  -1روابط تخمين درصد مساحت ايمن در استخر سازه در نسبت عمقی  0/1در سرعت شنای تداومی مختلف
سرعت شنای تداومی ماهی
آزاد چینوک





R2

نوجوان

1/912

-1/595

1/99

) Juvenil  0.864(Q* ) 0.191

جوان

5/152

-1/599

5/15

)Young  1.014(Q* ) 0.179

بال

5/192

-1/521

1/91

) Adult  1.094(Q* ) 0.143

شماره رابطه

فرم کلی رابطه
Ap
AT
Ap
AT

Ap
AT

(

()1

(

()1

(

()9
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با توجه به روند تغییرات انرژی آشفتگی ارائه شده در شکل
( )52تفاوت بسیار زیادی در توزیع انرژی آشفتگی جریان در
عرض سازه وجود نداشته اما بیشینه مقدار انرژی آشفتگی در
حالت عمق نسبی  1/0عمق کمتر از دو حالت دیگر میباشد .با
توجه به اطالعات حاصل شده از شکلهای ( )55و ( )52همان-
طور که بیان شد بهترین صفحه عمقی به منظور عبور ماهیان از
سازه راهماهی طرح  ،5برابر با  1/0برابر عمق جریان میباشد.
4
سی انرژی توزیع
در تورب والن
20جریان عمق در صد
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سی انرژی توزیع
در تورب والن
50جریان عمق در صد
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d Wtotal

(ب)
4

 -8نتيجهگيری
در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از تحلیــل نتــایج آزمایشــگاهی
 Rajaratnamو همکاران ( ،)5991و بهرهگیـری از شـبیهسـازی
عددی مدل آزمایشگاهی مذکور با استفاده از نرمافـزار Flow-3D
توان باالی روش حجم محدود در شبیهسازی جریان درون سـازه
راه ماهی با بازشدگی قائم طرح  5نتیجه شد و همچنین نسبت به
بررسی توانایی سازه راهماهی شکاف قائم طرح  5در ایجاد شرایط
مساعدتر برای گذر ماهیان مذکور به سمت باالدسـت جریـان بـا
توجه به داده های بیولوژیکی سه رده سنی بال  ،جوان و نوجـوان
ماهی آزاد چینوک اقدام شدهاست .با توجه به نتایج حاصل شـده
مدل نـرمافـزاری  FLOW- 3Dبـا خطـای تقریبـی  1/11درصـد
توانایی باالیی در شـبیه سـازی جریـان درون سـازه راه مـاهی بـا
بازشدگی قائم را داشته است.
باتوجه به هدف اصلی پژوهش حاضر توزیـع سـرعت ،انـرژی
آشفتگی و توانایی سازه در ایجاد مناطق کم سرعت با اسـتفاده از
خاصیت جریان دورانی بررسی شده است.
بــا توجــه بــه نتــایج حاصــل شــده از توزیــع پارامترهــای
هیدرولیکی ،تراز  1/0برابر عمق جریـان بـه عنـوان مسـاعدترین
صفحه استراحتی و عبوری ماهیان به باالدست جریـان در میـان
ترازهای  1/1و  1/91عنوان شده است .در پژوهش حاضـر بـرای
نخستین بار درصد سطح استراحتگاهی ماهی از نوع چینـوک در
سازه پرکاربرد راه ماهی بازشدگی قائم طرح  5در شرایط بحرانـی
هیدرولیکی در حالت شنای تداومی برای سه رده سـنی مختلـف
ماهی آزاد چینوک مورد ارزیابی قرارگرفته است و بـا اسـتفاده از
رگرسیون غیر خطی روابط تخمین مسـاحت ایمـن در تـراز 1/0
برابر عمق جریان به عنوان مناسبترین صـفحه عمقـی از لحـا
توزیع بزرگی سرعت و انـرژی آشـفتگی جریـان بـا تـابع خطـای
متوسط  1/91درصد در هـر سـه رده سـنی بـه منظـور بررسـی
طراحان اینگونه سازهها پیش از اجرا ارائه شده است.

سی انرژی توزیع
در تورب والن
75جریان عمق در صد
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شکل  -78بررسی نواحی با انرژی آشفتگی همسان در
نسبتهای  0/5 ،0/1و  0/15برابر عمق جريان در استخر ميانی
سازه در دبی مشخصه  :Q*=91/4الف)  ،y = 0.2 y0ب)،y = 0.5 y0
ج) y = 0.75 y0
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1. Introduction
In the present paper, results of a numerical study on the Effect of Resting Pool Area in Vertical Slot
Fishways Type 1 to Pass Chinook Salmon are presented. Finite Volume Method was used to simulate the
hydraulic of this type of fishway. Some observations have also been made on the turbulent energy and
velocity magnitude distribution along the width of the fishway channel. The analysis results were used to
present the ability of chinook salmon to pass the fishway and to establish a new set of resting pool area
equations.

2. Methodology
2.1. Finite Volume Modeling
Finite Volume Method (FVM) in modeling the flow in the vertical slot fish passage is considered in the
current research. Hydraulic mean depth is the main parameter calculated in this specific structure after
considering optimum Turbulent model using error functions and forecast error less than 0.05 percent
(Fig. 2, 3).
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After being confirmed in flow rate range presented by Rajaratnam et. al. (1986), numerical models are
simulated in order to find out the requirements for resting zone in the middle pool of the structure. The
flow patterns which are made in the middle pool, velocity distribution and layers with the same velocity
and also the distribution of turbulent energy are considered in three elevation numbers: 0.25d, 0.5d,
0.75d, according to the biological requirement of Chinool Salmon in the most critical situations that might
arise in vertical slot fishway design number 1 (10% slope and flow rate Q*=32.8) which was presented by
Hunter and Mayor in (1986).

2.2. Design and Simulating Software
The FVM-based software package, Flow-3D, was used for the numerical modeling and analysis.
Autocad-3D was used to model the solid structure of the vertical slot fishway type 1.

3. Results and discussion
3.1. Biological and hydraulically Analysis
After being confirmed in flow rate range presented by Rajaratnam et. al. (1986), numerical models are
simulated in order to find out the requirements for resting zone in the middle pool of the structure. The
flow patterns which are made in the middle pool, velocity distribution and layers with the same velocity
and also the distribution of turbulent energy are considered in three elevation numbers: 0.25d, 0.5d,
0.75d, according to the biological requirement of Chinool Salmon in the most critical situations that might
arise in vertical slot fishway design number 1 (10% slope and flow rate Q*=32.8) which was presented by
Hunter and Mayor in (1986). According to flow patterns, the central density of Stream-lines increases
when the elevation numbers are increased. (In case the number of lines is constant). This increase in the
density of Stream-lines in the center shows a great stream power; therefore the best elevation number
estimated for fish species to pass the pool is 0.2d. Velocity distribution patterns in critical situations are
expressed in three elevation numbers and shown in Fig. 3.
Distribution of velocity and turbulent energy in structure width is presented in three elevation
numbers: 0.2, 0.5 and 0.75, using transversal data extraction and also the area of resting pools is
calculated for different stages of life including Junevile, youth, and Adult, based on the biological feature of
Chinook Salmon. When Chinook Salmon is Junevile, 80.4% increase in flow rate leads to 27.84% decrease
in the area of secure zone. At the other stages of fish life (which are Youth and Adult) the same increase in
flow rate gives 25.38% and 21.91% decreases in the area of secure resting zone respectively. According to
the total area of the structure pool given in the previous figure which is 7.21 square meters, figure 3
shows the distribution of area percentage of resting zone (Ap/AT) against non-dimensional flow rate for
the three stages of Chinook Salmon life.

Fig. 3. Distribution of area percentage of resting zone against non-dimensional flow rate
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3.2. Non-dimensional Resting pool area equations
Equations for gaining the area of resting zone and flow patterns in critical situations have been
presented in equation 1 to 3, considering different stages of life and different non-dimensional flow rates
for vertical slot fishways and the error function (R2) equals to 0.96.
(

(

(

Ap
AT
Ap
AT
Ap
AT

) Juvenil  0.864(Q* ) 0.191

(1)

)Young  1.014(Q* ) 0.179

(2)

) Adult  1.094(Q* ) 0.143

(3)

4. Conclusions
In this study, the numerical simulation results based on finite volume method were used to propose
simple equations to determining effective of Resting Pool Area in Vertical Slot Fishways Type 1 to Pass
Chinook Salmon. Four different discharge rate with the certain slope (10%) used to simulating the
migration path and resting pool of the VSF type 1 using the various stage of the life of chinook salmon
biological data. The analysis of results showed that the best depth for swimming of this type of fish is
about 0.2d. The velocity and turbulent energy distribution were compared to the biological capacity of
chinook salmon to propose the non-dimensional suitable resting pool area focusing on the stage of the life
of chinook salmons.
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