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  چکیده
هاي انتقال، براي مصارف آب از طریق مخازن و یا کانال نیتأمهاي متداول براي آبگیرهاي قائم از سازه
پدیده تشکیل برداري از این سازه عاري از مشکالت نبوده و مواردي نظیر بهره. هستکشاورزي، شهري و صنعتی 

مشکالت دیگري مانند کاهش ظرفیت  سبب این پدیدهبه  گردد.مشاهده میورود هوا و هاي گردابی در دهانه آبگیر جریان
 نوعتأثیر ابعاد و آزمایشگاهی به بررسی  تحقیق. در این شودایجاد میآبگیري، وقوع پدیده خألزایی، لرزش و سر و صدا 

هایی براي تعیین . ابتدا آزمایشه استپرداخته شد بحرانی آبگیرهاي قائمعمق استغراق  رويصفحات مستغرق افقی  مش
استغراق  بعد بر حسبضدگرداب انجام شد و یک معادله بی اتحاستغراق بحرانی آبگیر، بدون نصب صف- منحنی دبی

 شدهنییتعدر یک موقعیت از پیش و مش مشخص معلوم  ابعادبا  د. سپس تأثیر هر صفحهنسبی و عدد فرود ارائه گردی
 مشابعاد و  با. عملکرد صفحات در کاهش استغراق بحرانی براي هر صفحه گردیدازاي پنج دبی مختلف بررسی به

از خود کاهش استغراق بحرانی  دررا عملکرد بهترین  %2/46د با عملکرSP 2dاساس صفحه این  بر کهمختلف محاسبه شد 
. در ادامه نیز یک معادله رگرسیونی براي تخمین استغراق نسبی آبگیر داراي صفحات ضدگرداب از روي نشان داد

  .ارائه گردید نسبی مش صفحهمساحت بعد عدد فرود، ابعاد نسبی صفحه و پارامترهاي بی
 

  ، گرداب سطحیافقی ، استغراق بحرانی، صفحات ضدگردابقائم آبگیر:ي کلیديهاواژه
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Abstract 

Vertical intakes are common structures to supply water through reservoirs or conveying channels for 
agricultural, urban and industrial zone’s demand. Of course, this method has its problems and some difficulties such as 
vortex flow formation at inlet and air entrance are observed, which cause rather problems, e.g. reduction of intake 
capacity and motivation of vibrations and cavitation initiation. In this research the effects of dimensions and mesh type 
of the horizontal stationary plates on critical submergence of vertical intakes were studied experimentally. First, some 
tests were carried out to determine discharge-critical submergence relation for a condition with no anti-vortex device 
establishment. Then, a dimensionless equation was fitted between relative submergence and intake Froude number. 
Finally, the effect of each plate with a specified dimension and mesh type were examined at a constant situation for five 
different flow rates. The performance of plates in reducing critical submergence was calculated for each setup. Based on 
the results, the SP 2d plate had the best performance of 46.2%. Also, a regression equation was fitted to predict relative 
submergence in the presence of anti-vortex plates, using dimensionless parameters of Froude number, relative plate 
dimensions and relative mesh area. 
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  مقدمه 

است که براي  هاییآبگیر قائم از جمله سازه
هاي انتقال آب یا مخازن آبگیري مستقیم از کانال

شود. در مقایسه با سایر انواع آبگیرها، استفاده می
اي اقتصادي بوده که در صورت آبگیر قائم سازه

برداري از آن با مشکالت طراحی صحیح و دقیق، بهره
کمتري همراه خواهد بود. همچنین براي جلوگیري از 

بی بستر و قسمت اعظم بار رسوبی ورود بار رسو
دهانه در  طورمعمولبهمعلق به داخل مجراي آبگیري 

شود که اندکی از آن نزدیکی سطح آب کار گذاشته می
شود. ورود آب به آبگیر تحت این وارد میدان جریان می

 اسکویی ناصحی( شرایط با ایجاد گردابه همراه است
1391(.  

شکیل آن به موقعیت محل ت بر اساسها گرداب
وع گرداب سطحی و مستغرق تقسیم دو ن

هاي پیچشی باعث ها و جریانتشکیل گرداب.شوندمی

ایجاد مشکالت اساسی در آبگیرهاي قائم شده و به 
دنبال آن مشکالت دیگري مانند افزایش افت ورودي، 

هاي آبی کاهش ظرفیت آبگیري، کاهش راندمان ماشین
اد لرزش و آغاز خألزایی ها، ایجها و توربینمانند پمپ
  ).1987شود (کناوس ایجاد می

هاي جریانبراي جلوگیري از ورود هوا و 
راق کافی غپیچشی به داخل آبگیر، دهانه آن باید از است

ترین موارد در طراحی یکی از مهمبرخوردار باشد. لذا 
. جین و همکاران هستآن حد استغراق توجه به آبگیرها 

را  ١، استغراق بحرانی1کل ) با توجه به ش1978(
هاي قوي و ترین عمقی که از تشکیل گردابکوچک
ساز جلوگیري کند تعریف کردند. در این شکل مشکل

شدت جریان در هر چهار حالت یکسان بوده و تنها حد 
). همچنین S3>S2>S1S<4شود (استغراق تغییر داده می

                                                 
1 Critical submergence 
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عنوان ) استغراق بحرانی را به2000یلدریم و همکاران (
حدي که ورود هوا به داخل آبگیر شروع شود 

ازاي آن نوك هسته هوا منطبق بر دهانه (استغراقی که به
  آبگیر شود) تعریف کردند.

 

  
مراحل مختلف توسعه گرداب سطحی دائمی تا ورود  -1شکل 

  .)1978(جین و همکاران  هوا در یک آبگیر قائم روبه پایین

 ،طراحی آبگیرهاي بدون گرداب در کهیدرصورت
عمق استغراق، با توجه به پارامترهاي شرایط بهینه 

حاصل مشخصات هندسی آبگیر و شرایط جریان تقرب، 
ثانویه مانند  تجهیزاتتوان از یک سري ، مینشود
استفاده کرد (ریندلز و گالیور هاي ضدگرداب سازه
  ).1987،کناوس 1983

آبگیر،  تعیین حد استغراق بحرانی براي
که  هاي اخیر ارائه شده استی در سالهاي مختلفروش

هاي حاصل از حل ها را به دو دسته روشتوان آنمی
هاي آزمایشگاهی معادالت حاکم بر مسئله و روش

  بندي کرد. تقسیم
)، گوردون 1970پژوهشگرانی مانند کوئیک (

) و جین و همکاران 1972)، ردي و پیکفورد (1970(
صورت تابعی از عدد فرود غراق نسبی را به) است1978(

) در یک طرح 1983آبگیر بیان کردند. ریندلز و گالیور (
تأثیر زاویه جریان تقرب و  ٢SAFتحقیقاتی در مؤسسه 

نسبت طول به عرض کانال تقرب را در استغراق بحرانی 
آبگیرهاي قائم بررسی کردند.زمردیان و باقري 

                                                 
2Saint Anthony Falls Hydraulic Laboratory 

هایی بر حسب عدد ) مجموعه نمودار1384سبزواري (
فرود و عدد گردش براي محاسبه استغراق بحرانی 
نسبی ارائه کردند که پس از تعیین استغراق نسبی 

توان ضریب دبی آبگیر را نیز محاسبه کرد. اودگارد می
) با استفاده از مدل گرداب رانکین، حد استغراق 1986(

صورت تحلیلی تعیین کرد. هایت و یک آبگیر قائم را به
) سه مؤلفه سرعت مماسی، سرعت شعاعی و 1994ه (می

سرعت قائم را براي یک آبگیر قائم با استفاده از تعریف 
گرداب رانکین محاسبه کردند و سپس با استفاده از این 

آبگیر و  ازیموردناطالعات روابطی براي تعیین استغراق 
میزان گردش جریان ارائه کردند. یلدریم و قوجاباش 

غراق بحرانی را براي آبگیر قائم در یک ) حد است1995(
کانال روباز و با استفاده از تعریف بیضی رانکین و حل 
جریان پتانسیل، تعیین کردند. یلدریم و قوجاباش 

) حد استغراق بحرانی را براي یک آبگیر واقع در 1998(
یک مخزن با آب ساکن تعیین کردند. قوجاباش و یلدریم 

از تئوري قبلی خود به  ) همچنین با استفاده2002(
بررسی تأثیر گردش بر استغراق بحرانی آبگیر قائم رو 

و  آذربه پایین در مخزن با آب ساکن پرداختند. پرتوي
به بررسی حد ٣) با کاربرد مدلفلوئنت1389همکاران (

استغراق آبگیرهاي سد آیدوغموش و مقایسه نتایج آن 
  پرداختند. دست آمده از مدل فیزیکی آبگیربا مقادیر به

هاي جلوگیري یا حذف گرداب نیز بررسی روش
پژوهشگران است. آلن  موردتوجههاي اخیر در سال

یک قفس  صورتبهکه  ٤گیر) تأثیر سازه آشغال2008(
شود را بر جلوگیري از تشکیل بر روي آبگیر نصب می

گرداب و به دنبال آن حد استغراق بحرانی آبگیر در یک 
) تأثیر 1379مخزن، بررسی کرد. کبیري سامانی (

بر  ٥هاي قائم ضدگردابتعداد،ابعاد و موقعیت پره
براي جلوگیري از تشکیل  ازیموردنکاهش حد استغراق 
اسکویی ناصحی وا را بررسی کرد. گرداب با هسته ه

بعد براي محاسبه اي بیضمن ارائه رابطه)1391(
استغراق بحرانی در آبگیرهاي قائم و مقایسه آن با 

                                                 
3Fluent 
4 Trash rack 
5 Anti-vortex vertical plates 
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ثیر ابعاد و به بررسی تأنتایج تحقیقات مشابه موجود، 
بر حد استغراق بحرانی موقعیت صفحات مستغرق افقی 

ویه صفحات ثیر زاأت) 1394. نادري و همکاران (پرداخت
آبگیر  بر روي استغراق بحرانی هاآنقائم و نوع مش 

  .ندرا بررسی نمود اي شکلقائم با دهانه زنگوله
نوع هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد و 

صفحات مشبک افقی در کاهش حد استغراق  مش
تعیین عملکرد هر صفحه و  و بحرانی آبگیرهاي قائم

  .هستنوع مش براي این صفحات بهترین ابعاد و 
  

  هامواد و روش
ها در آزمایشگاه هیدرولیک گروه آزمایش

مهندسی آب دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز در 
مخزن آبگیري صورت پذیرفت. پالن مخزن متشکل از 

دایره متر و یک نیم 1یک قسمت مربعی به طول و عرض 
متر است.  1متر است. ارتفاع مخزن نیز برابر  1به قطر 

هاي آن از جنس کف مخزن ورق گالوانیزه و دیواره
دایره و گلس است. آبگیر در مرکز نیمصفحات پلکسی

 بر روي کف مخزن در محل اتصال آن به قسمت مربعی
پمپ موتور یک الکترو توسطاست. جریان آب  شدههیتعب

رثانیه از مخزن اصلی بلیتر 60با ظرفیت آبدهی 
وارد ابتداي مخزن  کنندهپخشیستم آزمایشگاه، با یک س

شود. براي آرام کردن جریان ورودي به آبگیري می
مخزن و از بین بردن تالطم آن و همچنین 

سازي سرعت جریان تقرب، از یک سري یکنواخت
 شدهاستفاده کنندهپخشصفحات پر و مشبک پس از 

صورت ثقلی در است. آب پس از خروج از لوله آبگیر، به
و سپس توسط یک  شدههیتخلکوچک دیگر یک مخزن 

متر به ابتداي حوضچه آرامش میلی 127لوله به قطر 
گیري دبی جریان منتقل سرریز مثلثی براي اندازه

نمایی از اجزاي مدل آزمایشگاهی  2شود. در شکل می
  آورده شده است.

 75اي به قطر آبگیر نیز متشکل از یک لوله شیشه
متر سانتی 40له در داخل مخزن متر است. ارتفاع لومیلی

است. مقدار استغراق آبگیر و عمق آب پشت تاج سرریز 
سنج فراصوت که در باالي مدل و پشت مثلثی با دو عمق

و توسط دیتاالگر به  شدهقرائت، اندشدهنصبسرریز 
  شود.کامپیوتر ارسال می

دو نوع منظور کاهش حد استغراق بحرانی از هب
هاي صفحه مشبک با مش مربعی که طول ضلع سوراخ

و یک سري  هستقطر آبگیر)  d11/0 )dو  d05/0 هاآن
و  d1 ،d2مربعی شکل در ابعاد صفحه پر بدون سوراخ 

d3 جنس صفحات آهن گالوانیزه )3(شکل  استفاده شد .
و در تخاب ناصفحه مختلف  9. در مجموع تعداد هست

هر  ریو تأث شدهنصبدر باالي دهانه آبگیر  d1موقعیت 
تا  2یک بر عمق استغراق بحرانی براي محدوده دبی 

  لیتر بر ثانیه بررسی شد. 2/9

  

  
  .نمایی از مدل آزمایشگاهی - 2شکل 

  ) لوله اصلی جریان1
  ) مخزن هوایی ثانویه2
  ) شیر فلکه ورودي3
  ) لوله ورودي4
  ) مخزن آبگیري5
 ) پخش کننده جریان6

  ) صفحات آرام کننده7
  ) لوله آبگیر8
  ) شیر کنترل آبگیر9

  ) لوله تخلیه جریان10
  ) حوضچه آرامش11
 ) سرریز مثلثی12
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  .مورداستفادهاي از صفحات ضدگرداب نمونه - 3شکل 

  
توان ارتباط با استفاده از روش تحلیل ابعادي می

بین پارامترهاي مؤثر در حد استغراق بحرانی آبگیرهاي 
  نوشت: 1 صورت معادلهقائم را به

]1[ ( , , , , , , )crh f d V g s m r= G  
سرعت  Vحد استغراق بحرانی آبگیر؛ crhکه در آن 

متوسط  Γ؛dقطر متوسط جریان در داخل لوله آبگیر به
کشش سطحی  σشتاب ثقل؛  g؛ ٦عمقی پارامتر گردش

  .هست لزجت ذاتی مایع µو جرم مخصوص مایع ρمایع؛ 
هاي متغیر عنوانبه dو  ρ ،Vحال با انتخاب 

توان پی باکینگهام می تکراري و با استفاده از نظریه
  نوشت:

]2[ ( , ,Re, )crh f Fr We N
d G=  

Frاستغراق بحرانی نسبی؛ dcrh/که در آن  V gh= 
Weعدد فرود آبگیر؛  V dr s=  عدد وبر؛

Re Vdr m= و عدد رینولدزN d Q
G

= G  عدد گردش
)Q (هست دبی جریان خروجی از آبگیر است.  

تأثیر لزجت یا عدد رینولدز و کشش سطحی یا 
هاي گرداب توسط سازي جریانعدد وبر در مدل

سازي است. شبیه شدهیبررسپژوهشگران مختلف 
دینامیکی کامل با در نظر گرفتن این دو پارامتر در عمل 

نماید، لذا براي عدد رینولدز و وبر جریان ممکن میغیر
توان از ها میاست که با رعایت آن شدهنییتعحدودي 

                                                 
6 Circulation parameter 

سازي جریان گردابی، بدون تأثیر این دو پارامتر در مدل
اعداد براي اثر مقیاس، صرف نظر کرد. محدوده این 

نتایج  بر اساسهاي قوي با مکش هوا گرداب
 ارائه شده است. 1پژوهشگران در جدول 

هاي هاي مقدماتی، سرعتدر هنگام آزمایش
گیري شد و با مماسی و شعاعی در اطراف آبگیر اندازه

 ازآنجاکهتوجه به آن مقدار گردش جریان محاسبه شد. 
مختلف نسبتاً هاي براي دبی آمدهدستبهمقدار گردش 

کرد. با  نظرصرفتوان از تأثیر آن کم بود، پس می
، ذکرشدهتوجه به توضیحات باال و رعایت معیارهاي 

فرم خالصه زیر تبدیل کرد که را به 2توان معادله می
دهد استغراق نسبی فقط تابعی از عدد فرود نشان می

  آبگیر است.
]3[ ( )crh f Fr

d
=  

هرگونه تجهیزات ضدگرداب در این  استفاده از
پارامترها تأثیر خواهد گذاشت و براي بررسی این تأثیر 

 بهترین راه استفاده از مدل آزمایشگاهی است.

براي بررسی کمی تأثیر هر صفحه در کاهش 
نسبت به حالت بدون صفحه، پارامتر  ازیموردناستغراق 

  ه عملکرد نسبی صفحه تعریف شد که مقدار آن از معادل
  .است محاسبهقابل 4

]4[ (%) np p

np

h h
Performance

h
-

=  

استغراق بحرانی حالت بدون صفحه براي nphکه در آن 
انی در صورت نصب استغراق بحرphیک دبی مشخص؛ 

  .است ازاي همان دبیصفحه ضدگرداب به
  

  نتایج و بحث
 75و قطر لوله  موردنظرازاي محدوده دبی به

متر، اعداد رینولدز، فرود و وبر براي مقایسه با میلی
ها محاسبه شد، که کمترین مقدار آن 1معیارهاي جدول 

صورت زیر است لیتر بر ثانیه به 2براي محدوده دبی 
متر است و دماي آب در میلی 4/70(قطر داخلی لوله 

 بود): درجه سلسیوس 5/20ها ام آزمایشزمان انج
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، 8/20289  =Q/νh      ،7/27572  =Q/νd  

 ،81/57925  =Re/Fr      ،7/35106  =Vd/ν  
73/15  =We

 
  .سازيمحدوده اعداد رینولدز و وبر براي حذف تأثیر لزجت و کشش سطحی سیال در مدل -1جدول 

  عدد وبر  عدد رینولدز  پژوهشگر/ پژوهشگران
  -  < 5/2ρQ/µd×410  )1974کولیگان (داگت و 

  -  < ρVd/µ 1×410  )1968زیلینسکی و ویلمونت (
 < µ/5/1d5/0gρ  =Re/Fr  11 We≤ 5×410  )1978جین و همکاران (

 ρVd/µ >  720 >2We 1/1×510  )1986اودگارد (

      
از  آمدهدستبهتحلیل و مقایسه نتایج  منظوربه

هایی ، ابتدا آزمایشنصب هر یک از صفحات ضدگرداب
شاهد  عنوانبهبدون نصب صفحه انجام شد تا نتایج آن 

تغییرات عمق استغراق بحرانی  4استفاده شود. در شکل 
در با دبی جریان براي این حالت نشان داده شده است. 

استغراق بحرانی - سري داده دبی 56ترسیم این شکل از 
عنوان براي هر دبی چند نقطه بهاستفاده شده است. 

دست آمد که در این نقاط نوك هسته استغراق بحرانی به
که طوريهب نطبق بر دهانه لوله آبگیر است.هوا م

 ازیموردنشود با افزایش دبی، استغراق مشاهده می
هاي با هسته هوا نیز براي جلوگیري از تشکیل گرداب

کاهش رفته شدت این افزایش یابد ولی رفتهافزایش می
  .یابدمی

منحنی پوش است  4منحنی رسم شده در شکل 
نقاط  بیشتراست که  ايو بنا به تعریف منحنی

کند (ریندلرز و ها) را احاطه می(نه همه آن آمدهدستبه
این منحنی براي بیان بهتر تغییرات ).1983گالیور 

صورت هب آنرابطه استغراق بحرانی رسم شده است که 
  .هست 5معادله 

]5[        0.23893crh Q=  

  

  
  .استفاده از صفحه ضدگردابنتایج آزمایش شاهد و بدون  -4شکل 
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به  تحقیقتعمیم نتایج حاصل از این  منظورهب
هاي دیگر و همچنین مقایسه آن با نتایج سایر مدل

رابطه صورت هب آمدهدستبهي هاداده ،پژوهشگران
تبدیل بعد استغراق بحرانی نسبی با عدد فرود بی

  .)6 معادلهگردید(
]6[ 0.2381.75crh Fr

d
=  

صادق  8/2تا  6/0ده عدد فرود این معادله براي محدو
  است.

هاي نصب نتایج آزمایش 7تا 5 هايدر شکل
هاي همراه منحنیبه d1در موقعیت مختلف یافقصفحات 

پوش مربوط به هر سري داده و منحنی پوش 
هاي بدون صفحه نشان داده شده است. شیوه آزمایش

 aاست که  a b صورتبهدر این شکل  يگذارنام

مشخصه نوع صفحه شامل صفحه مشبک با سوراخ 
)، صفحه مشبک با سوراخ ریز d11/0 )CMPدرشت 

d05/0 )FMP) و صفحه پر (SP بوده و منظور از (b 
مسلم با افزایش ابعاد صفحه  طوربه. هستابعاد صفحه 

یل ایجاد دلبه ازیموردنعملکرد آن در کاهش استغراق 
یابد. افت بیشتر در میدان جریان تقرب، افزایش می

پیدا است، با افزایش ابعاد  7تا  5هاي چنانچه از شکل
 یابدگیري افزایش میطور چشمبه هاآنعملکرد ،اتصفح

لیکن از شدت این افزایش پس از یک اندازه کاسته 
) d2. زیرا زمانی که ابعاد صفحه از یک اندازه (شودمی

تواند صفحه را دور زده و از تر باشد، گرداب میکوچک
عملکرد صفحه همچنین هاي آن وارد آبگیر شود. کناره

d2  وd3  طور تقریبی مشابه همدیگر است.بهنیز  

  
  

  
  بر کاهش استغراق بحرانی. مشبک با سوراخ درشتثیر ابعاد صفحات أت – 5شکل 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ی 
حران

ق ب
غرا
ست
ا

)
m

m
(

)L S-1(شدت جریان  

CMP 1d CMP 2d CMP 3d
No Plate CMP 1d CMP 2d
CMP 3d



  1395/ سال 1/2شماره  26نشریه دانش آب و خاك / جلد                                                و ... زادهفرسادي ، ناصحی اسکوئی                            174
  

 

  
  ثیر ابعاد صفحات مشبک با سوراخ ریز بر کاهش استغراق بحرانی.أت – 6شکل 

  
  ثیر ابعاد صفحات پر بر کاهش استغراق بحرانی.أت – 7شکل 

  
صفحات با  نوع مشتأثیر 10تا  8هاي در شکل

مشاهده  چنانکهابعاد مختلف نشان داده شده است. 
عملکرد کلی  صفحات ریزتر باشدهرچه مش شود می

افزایش  شدهیبررسهاي صفحات در محدوده دبی
یابد و استغراق بحرانی به ازاي دبی ثابت در عمق می

وقتی از صفحات پر  کهطوريهب. شودکمتري تشکیل می
هاي جریان) استفاده شود d2با ابعاد مناسب (حداقل 

نصب استغراق آبگیر به تراز  رسیدن محضبهگردابی 
مستهلک گردیده و صفحه افقی اجازه  کامالًصفحه، 

داخل  گونه گرداب سطحی و ورود هوا بهتشکیل هیچ
 ریزتر شدن مشدر حالت کلی با دهد. آبگیر را نمی

  .شودمی کمتر هامنحنی مبدأو عرض از شیب  حه،صف
از  آمدهدستبهبا توجه به عملکرد بسیار مناسب 

نکته که با افزایش ابعاد و توجه به این SMP 2dصفحه 
با ایجاد  ،صفحات عالوه بر کاهش ضریب دبی آبگیر

افت شدید در میدان جریان مواجه خواهیم بود، لذا تکرار 
یند تحقیق حذف از فرآ SMP 3dبراي صفحه  هاآزمایش
  گردید. 
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  بر کاهش استغراق بحرانی. d1ثیر نوع مش صفحات با ابعاد تأ – 8شکل 

  
  بر کاهش استغراق بحرانی. d2ثیر نوع مش صفحات با ابعاد أت – 9شکل 

  
  در کاهش استغراق بحرانی. d3با ابعاد ثیر نوع مش صفحات تأ – 10 شکل
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براي  صفحاتعملکرد  6با استفاده از معادله 
و سپس میانگین  شدهمحاسبهها محدوده دبی آزمایش

رسم  11در شکل نوع صفحه با ابعاد مختلف عملکرد هر 
  شده است.

نیز پیدا است با ریزتر شدن  11چنانچه در شکل 
در کاهش حد استغراق  هاآنمش صفحات عملکرد 

یابد. همچنین افزایش ابعاد صفحات بحرانی افزایش می

نیز تا یک حد مشخص موجب بهبود عملکرد آن 
  شود.می

الزم به توضیح است، عملکرد صفحات مختلف با 
از دهانه  d1(به فاصله  هاآنتوجه به موقعیت نصب 

شود، لیکن در آبگیر)، غالباً با افزایش دبی، بیشتر می
از مقدار متوسط آن استفاده گردیده  11ترسیم شکل 

 SPربوط به صفحه م آمدهدستبهاست. بهترین عملکرد 

 2d هستدرصد  2/46و به مقدار.
  

 
  .هاي مختلفعملکرد صفحات در ابعاد و موقعیت - 11شکل 

  
، براي تخمین آمدهدستبههاي با توجه به داده

استغراق نسبی آبگیر داراي صفحات ضدگرداب از روي 
بعد عدد فرود، ابعاد نسبی صفحه و پارامترهاي بی

یک معادله رگرسیونی  مساحت نسبی مش صفحه
معادله  صورتهرابطه آن ببرازش داده شد که  یرخطیغ
  است. 86/0آن برابر) 2Rضریب تبیین ( بوده و 7
]7[ 0.187 0.252 0.4761.196cr

r r
h Fr D A
d

- -=  
ابعاد نسبی صفحه یا rDعدد فرود آبگیر؛  Frکه در آن 

مساحت rA)؛ dنسبت طول ضلع آن به قطر داخلی آبگیر (

به صفحه  سطح مسدودیا نسبت  نسبی مش صفحه
  .هستمساحت کل آن 

مقایسه عملکرد صفحات ضدگرداب افقی با  منظوربه
صفحات ضد گرداب قائم، نتایج بهترین صفحه افقی 

به همراه نتایج )SP 2d(در این پژوهش  شدهمشخص
تحقیق نادري و همکاران  مشبک بهترین صفحه قائم

از دهانه آبگیر  d1و فاصله نصب  d5/2با ابعاد ) 1394(
ه پیدا است کنانچ ارائه گردیده است. 12در شکل 

افقی از عملکرد بهتري بخصوص در محدوده  صفحات
  .باشندیماعداد فرود باال، برخوردار 
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.)1394نادري و همکاران ( مقایسه عملکرد صفحات افقی (تحقیق حاضر) با عملکرد صفحات قائم تحقیق – 12شکل 
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