
 چکیده 

های سمت راست و چپ سد شهدا بر روی های قطاعی کانالتحقیق حاضر با هدف کالیبراسیون دریچه     

 نبهبهاشبکه آبیاری و زهکشی رودخانه مارون واقع در شهرستان بهبهان استان خوزستان انجام شده است. 

ها از رودخانه از اراضی مستعد نواحی شمال و جنوب بهبهان را زیر پوشش دارد که تأمین آب آنهکتار  00611

باشد که ظرفیت متر طول می 051باشد. سد انحرافی از نوع بتنی خاکی و دارای مارون و سد انحرافی شهدا می

یری گصورت میدانی چند اندازهمنظور کالیبراسیون ابتدا بهباشد. بهمیمتر مکعب بر ثانیه  22آبگیرهای آن 

که با نتایج گزارش شرکت دز آب های مختلف دریچه انجام گردید ها به ازاء بازشدگیمیدانی در محل دریچه

ای هدلیل مخدوش بودن اشل بازشدگی دریچه اختلاف داشته است و در بازشدگیهای پایین بهدر بازشدگی

  منطبق بوده است. %3تر از الا با خطای کمب

-مدل Ansys CFX افزارهای میدانی، در نرمگیرینتایج حاصل از اندازه های میدانی،گیریپس از اندازه     

افزاری در حل داشته است که توانایی مدل نرم %±3 متوسطو نتایج با نتایج میدانی اختلاف  سازی گردید

نیز  %00لازم به ذکر است در بازشدگی کم اختلاف تا دهد. یابی به جواب را نشان میمنظور دستمعادلات به

لاوه عرسیده است که علت آن دقیق نبودن بازشدگی دریچه با توجه به وضعیت اشل در این شرایط دانست. 

ه میدانی مقایسباشد که با حالت افزار قابل رویت میهای سطحی شکل گرفته به خوبی در نرمببر آن گردا

در ادامه با مرور روابط و مطالعات تجربی  ها دریچه تخلیه رسوب بسته بوده است.سازیگردید. در کلیه مدل

( که 2103جن خان و همکاران )انجام شده جهت کالیبراسیون دریچه قطاعی، از معادلات ارائه شده توسط بی

 حالت جریان عبوری آزاد،ادلات مذکور هم برای بعد سازی بوده است استفاده گردد. معبر اساس روش بی

( بوده 0891باشد که کالیبراسیون آن بر اساس نتایج آزمایشگاهی بویالسکی )انتقالی و استغراقی برقرار می

، ضرایب مورد نیاز در دریچه های مختلفدست و میزان بازشدگیپایین و با توجه به عمق آب بالادستاست. 

کالیبره گردید که  سد شهداهای کانال راست و چپ ( برای دریچه2103همکاران )جن خان و معادله بی

است. در ادامه با اعمال کردن روابط بینی میزان دبی عبوری از زیر دریچه داشته در پیش %±2متوسط خطای 

ها دریچهوارد گردید تا یک کد جهت برآورد دبی عبوری از زیر  Matlab 2017aافزار و معادلات حاکم در نرم

دست و میزان گشودگی در کد ارائه شده، کاربر با اعمال ارتفاع آب بالادست، ارتفاع آب پاییندست آید. به

 دریچه در خروجی دبی را مشاهده خواهد کرد.  

 


