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چكيده
امروزه ،استفاده از کانالهاي بتني پیشساخته (کانالت) به دلیل تمرکز در ساخت ،امکان کنترل کیفي و کمي در مراحل مختلف ساخت و نیز سرعت
زیاد تولید و بهرهبرداري مورد توجه خاص قرار گرفته است .عليرغم گذشت سه دهه از قدمت تولید و نصب کانالت در ایران ،برراي طراحري تیرپهراي
مختلف آن از آییننامههاي قدیمي استفاده ميشود .در این تحقیق ،ابتدا با توجه به نحوه اجرا و بهرهبرداري از کانالتها ،تعریفي براي مقطع بهینره ایرن
سیستم ارائه گردید .سپس ،مشخص شد که مقطع نیمبیضي با نسبت قطر کوچک به بزرگ برابر  ،0/436مقطع بهینه کانالت مريباشرد .مقایسره مقطرع
بهینه کانالت و مقطع نیمدایره نشاندهنده ارجحیت کانالت در کاهش تبخیر به میزان  34درصد نسبت به مقطع نیمدایره ،در قبال افرزایش  13درصردي
بتن مصرفي ،ميباشد که این امر به ویژه در مناطق با تبخیر زیاد آب از اولویت بیشتري برخوردار است .همچنین ،با تعیین مشخصات هندسي کانرال برا
مقطع نیمبیضي ناکامل (داراي عمق آزاد) ،معادالت صریحي براي تعیین عمق بحراني و نرمال در کانال با مقاطع نیمبیضي ارائه شرده اسرت .معرادالت
پیشنهادي ،عالوه بر سادگي و درستي ،داراي حداکثر خطاي نسبي کمتر از  1/4درصد ميباشند.
واژههاي کليدي :عمق بحراني ،عمق نرمال ،کانالت ،کانالهاي بتني پیشساخته ،مقطع بهینه ،نیمبیضي

مقدمه

2 1

شبکههاي آبیاري ،یکي از تأسیسات زیربنرایي بخرش کشراورزي
هستند که براي تأمین آب آبیاري احردا و مرورد بهررهبررداري قررار
ميگیرند .هزینههاي سنگین احدا شبکههراي آبیراري و پیامردهاي
زیست محیطي آنها ،مشکالت بهرهبرداري و کم بودن راندمان کاربرد
آب در بخش کشاورزي از جمله موضوعهرایي اسرت کره کارشناسران
بخررش آب را واداشررته تررا در جسررتيوي رو هررایي بررراي کرراهش
هزینههاي احدا شبکهها و افزایش بازده (راندمان) کاربرد آب باشند.
به سبب مشکالت موجود در اجراي کانالهاي آبیاري به صورت درجا،
از جمله اشغال سطح زیراد اراضري ،کمبرود مصرالح قرضره مناسرب و
احتمال برخورد با عوارض متعدد ،استفاده از کانرالهراي پریشسراخته
بتني (کانالت) با مقطع نیم دایرره یرا نریمبیضري ،یکري از رو هراي
کارآمد در احدا و تکمیل شبکههاي فرعي آبیاري ميباشد (عطراري
و همکاران .)1392 ،کانالهاي پیشساخته در قطعرات  5یرا  7مترري
ساخته شده و روي یک بالشتک بتنري زیرنماننرد نصرب مريشروند.
 -1دانشيوي دکتري سازههاي آبي گروه علوم و مهندسري آب ،دانشرگاه فردوسري
مشهد
 -2استاد گروه علوم و مهندسي آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد
( * نویسنده مسئول)Email: khodashenas@ferdowsi.um.ac.ir :

بالشتک کانالهاي پیشساخته روي یک پایه بتني قرار ميگیرد و پایه
روي یک کفشک نصب ميشود (شکل .)1
قدمت اجراي پروژههاي شبکه آبیاري درجه  3برهصرورت کانرال
بتني درجا در ایران به سال حدود  1338و اجراي پروژههاي مشابه برا
استفاده از قطعات پیشساخته بتني بره حردود سرال  1365مريرسرد
(امیررري تکلررداني .)1387 ،ایررده اولیرره اسررتفاده از کانالررت در اجررراي
پروژههاي شبکه آبیاري در ایران ،مربوط به بازدید هیرأت کارشناسري
ایراني از ترکیه در سال  1365ميباشد (پوراربرابي و غفروري.)1389 ،
تاکنون در استانهاي خوزستان ،اردبیل ،گیالن ،مازندران و سیستان و
بلوچستان از کانالتهرا بره عنروان سیسرتمهراي انتقرال و توزیرع آب
استفاده شده است .تحقیقات صورت گرفته توسط در مورد مقایسه بین
کانالتها و کانالهاي درجا ،نشاندهندهاي برتري نسربي کانالرت بره
کانال درجا است .فرامرز ( )1389ضرمن بررسري ترأثیر مثبرت ایيراد
شبکه فرعي آبیاري با رویکرد مسرائل اجتمراعي ،بره تشرریح مزایرا و
معایب شبکه فرعي کانالت نسبت به کانال درجا پرداختند .شاهوردي و
همکاران ( )1389در تحقیقي چهار گزینه کانال برا مقطرع زوزنقرهاي
بتني ،زوزنقهاي خاکي ،فلوم مسرتطیلي و کانالرت را در شربکه فرعري
آبیاري و زهکشي استان مازندران از نظر زیست محیطي مورد بررسري
قرار دادند.
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شكل  -1الف -نمایی از کاربرد کانالت در شبكه آبياري سبيلی خوزستان و ب -اجزاي تشكيل دهندهي کانالت

ایشان مهمترین مسئله زیست محیطي را برداشت مصرالح قرضره
دانستند و از آنيا که کانالت حداقل مرورد نیراز بره مصرالح خراکریز را
داشته است ،این مقطع را بره عنروان بهتررین گزینره اعرالم نمودنرد.
شاهنظري و همکاران ( )1392با بررسي چهار گزینه کانال زوزنقرهاي
بتني ،خاکي ،مستطیلي بتني و کانالرت نریم بیضري در شربکه فرعري
آبیاري و زهکشي استان مازندران ،گزینره کانالرت را از نظرر کمتررین
هزینه سرمایه گذاري در واحد طول انتخاب نمودند .حسننرژاد و شریر
افروس ( )1393با مقایسه کانالت و کانال درجا در شبکه فرعي دشرت
آزادگان ،کانالت را از لحاظ باال بردن راندمان کاري و صرفه جویي در
هزینه و زمان بهتررین گزینره معرفري نمودنرد .حسریني و همکراران
( )1395هزینه و زمان اجراي کانالهاي بتني درجا و کانالهاي پریش
ساخته در شبکه آبیاري وزهکشي دشت عباس مورد ارزیابي قرار دادند
و بیان نمودند که هزینه تمام شده هر متر کانال درجرا در مقایسره برا
کانال مشابه پیش ساخته  5/8درصد ارزان تر بوده ولیکن مدت زمران
اجراي کانالهاي پیش ساخته  17درصد کرم ترر اسرت .همچنرین در
سالهاي اخیر مطالعاتي راجع به بررسري نحروه سراخت کانالرتهرا و
مشکالت بهرهبرداري از شبکههاي آبیاري تحت پوشش آنهرا انيرام
شده است .اسالمیان و همکاران ( ،)1386با بررسي مزایا و مشرکالت
استفاده از کانالهاي پیش ساخته بتني در احدا شربکههراي فرعري
منطقه جوزم اصفهان بیان نمودند که استفاده از کانالهاي پیش ساخته
بتني از لحاظ رفع مشکل خوردگي بتن بوسریله خرا هراي سرولفاته
بسیار مؤثر بوده است .منیرعباسي و همکراران ( )1391بره بررسري و
تشریح مراحل اصلي روند سراخت کانالتهرا بره عنروان قطعرات پریش
ساخته مورد استفاده در سیستمهراي انتقرال آب ،پرداختنرد .امیردوار و
همکاران ( )1394با بررسي مشکالت مراحل سراخت و بهررهبررداري
کانالت ،راهکارهایي فني و اقتصادي جهت کاهش و یا برطرف نمودن
مشکالت مذکور ارائه دادند .ایشان بیان نمودند مهمتررین مشرکل در
مرحله ساخت ،طرح اختالط نامناسب و رو اجراي نادرست بتن و در

مرحله اجررا و بهررهبررداري نشرت و هردررفت آب در محرل اتصرال
کانالتها ميباشد .صفارزاده ( )1394بره بررسري مسرائل و مشرکالت
استفاده از کانالتهاي بتني در شبکه فرعي آبیاري و زهکشي ارایر 5
پرداختند .همچنین ،سالمتي و همکاران ( )1397برا ارزیرابي رانردمان
توزیع آب در کانالهاي بتني و کانالتها در شبکههاي آبیراري اسرتان
خوزستان بیان کردند که میزان تلفات در هر کیلومتر طول کانال بتني
زوزنقهاي با کانالت اختالف معنيداري ندارد.
امروزه ،به استفاده از کانالهاي بتني پیشساخته به دلیرل تمرکرز
در ساخت ،امکان کنترل کیفي و کمي در مراحل مختلف ساخت و نیز
سرعت زیراد تولیرد و سرهولت بهررهبررداري توجره خراص مريشرود
(ساهوتي .)1396 ،با توجه به گذشت تقریباً سه دهه از ساخت و نصب
این نوع سازه انتقال آب (کانالتها) ،تاکنون از آییننامه کشرور ترکیره
براي طراحري کانالرت اسرتفاده مريشرده و تحقیقرات گسرتردهاي در
راستاي طراحي و ارزیابي شبکههاي آبیاري تحت پوشرش کانالرتهرا
صورت نگرفته است و اند مطالعات انيام شده مربروط بره مقایسره
کانالت و کانال درجا و نحوه ساخت قطعات پیشساخته بتني ميباشد.
با عنایت به توسعه این رو در شبکههاي آبیاري زهکشي کشور ،بره
ویژه استان خوزستان ،الزم است تا به بررسي و تعریف مقطع بهینه در
کانالتها پرداخته شود تا با انتخاب مقطع بهینه ،ضمن بررآورد اصرول
مقطع بهینه هیدرولیکي ،هزینههاي اجرایي و بهرهبرداري و نگهرداري
شبکههاي جدیداالحدا به کمترین مقردار خرود برسرد .لرذا در ایرن
تحقیق به بررسي و تعیین مقطع بهینه در کانالهاي پیشساخته بتني
پرداخته شده است .همچنین ،با توجه بره اینکره در کانرال برا مقطرع
نیمبیضي ،معادالت حاکم عمق بحراني و نرمال ضمني بروده و داراي
حل تحلیلي نميباشند ،در ایرن تحقیرق ،برا اسرتفاده از رو برراز
منحني ،معادالتي براي محاسبه عمق بحراني و نرمال براي کانالهاي
نیمبیضي ارائه شده است.
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مواد و روشها
مقطع بهينه کانالت

مقطع بهینه هیدرولیکي براي مقرادیر دبري جریران ( ،)Qضرریب
مانینگ ( )nو شیب ( )Sمشخص ،مقطعي ميباشد که کمترین سرطح
مقطع جریان ( )Aو محیط خیس شده ( )Pرا داشته باشد .با استفاده از
فرمول مانینگ داریم:
1 1⁄2

()1

C= S0 =const, A=Amin
Q 1 ⁄
n
→ V = = S01 2 R2⁄3
V
A n
2⁄3
→ = Vmax = CR
R

P = Pmin

A
=R
P

تولید ميشوند و با توجه به اینکه در مقراطع نریمدایرره ،فقرط محریط
خیس شده کمینه ميباشد و بره دلیرل مشخصرات مقطرع نریمدایرره
نميتوان عرض سطح آب را کمینه کرد ،لذا در ادامه به تعیرین مقطرع
بهینه در کانالهاي پیشساخته با مقطع نیمبیضي پرداخته شده است.
مقطع بهينه کانالنيمبيضی

طبق تعریف ،مقطعي که در آن محیط و عرض سطح آب کمینره
باشد ،مقطع بهینه کانال نیمبیضي است .در شرکل  ،2نمرایي از یرک
مقطع نیمبیضي و مشخصات آن ارائه شده است.

→ = R max

در تعریف دیگر ،بهترین مقطرع هیردرولیکي برراي سرطح مقطرع
جریرران ( ،)Aضررریب مانینررگ ( )nو شرریب ( )Sمشررخص ،مقطعرري
ميباشد که بیشترین دبي جریان ( )Qرا داشته باشد:
1 1⁄2

()2

Ć= S0 A=const, Q=Qmax
1 ⁄
n
→ Q = S01 2 A R2⁄3
Q
n
Q=Qmax
→ = Ć R2⁄3
R

P = Pmin

A
=R
P

→ = R max

بنابراین ،مقطعي که با مساحت ثابت کمترین محیط خیس شده را
داشته باشد ،بیشترین دبي را از خود عبور مريدهرد و بهتررین مقطرع
هیدرولیکي نامیده ميشود .از لحاظ اصول هیردرولیکي و محاسرباتي،
بهترین سطح مقطع براي احدا کانالهاي آبیاري درجا ،سطح مقطرع
نرریمدایرررهاي اسررت (مانسررون و همکرراران( ،)1998 ،آکسرري و آلررتن،
 ،))2006چون به ازاي مساحت ثابت داراي کمترین محیط خیس شده
است .بنابراین با توجه به اینکه مقطع نریمدایررهاي در یرک مسراحت
ثابت نسبت به سایر مقاطع بیشترین ظرفیت انتقرال جریران آب را در
کمترین محیط خیسشدگي دارد (هران و عیسري ،)2017 ،مرؤثرترین
مقطع هیدرولیکي (مقطع بهینه) و اقتصادي براي کانالهراي آبیراري،
مقطع نیمدایره است .در احدا کانالهراي پریشسراخته ،برر خرالف
کانالهاي درجا ،به عملیات خراکبرداري و خراکریزي مقطرع کانرال و
استفاده از خا قرضه نیازي نیست و تنهرا عملیرات پريکنري محرل
نصب پایره صرورت مريگیررد .بنرابراین در تعریرف مقطرع بهینره در
کانالهاي پیشساخته به حداقل رساندن میزان احيرام خراکبرداري و
خاکریزي مطرح نیسرت .در تعریرف مقطرع بهینره برراي کانرالهراي
پیشساخته به حداقل رساندن حيم بتن مصرفي براي تولید کانالت و
کاهش میزان تبخیر آب از سطح کانالت مطررح مريباشرد .برراي بره
حداقل رساندن حيم بتن مصرفي در طول و ضرخامت واحرد بایرد در
سطح مقطع ثابت ،محیط مقطع کانالت حداقل گردد کره ایرن امرر برا
تعریف مقطع بهینه هیدرولیکي مطابقت دارد .همچنین ،برراي کمینره
کردن میزان تبخیر از سطح آب ،باید عرض سطح آب حداقل گردد .در
حال حاضر ،کانالهاي پیشساخته به صورت نریمبیضري و نریمدایرره

شكل  -2نمایی از مقطع نيمبيضی و مشخصات آن

با توجه به شکل  ،2مشخصات مقطع نیمبیضري بره صرورت زیرر
تعیین ميگردد:
a2
a
,
= √1 − k 2 , A
2
b
b
π
= ab
2
π
→ = √1 − k 2 b2
b
2

a < b , k2 = 1 −

()3

2A
1
√ =
(1
π
− k 2 )1⁄4

√1 − k 2 sin2 θ dθ,

π⁄2

)E(k

P = 2 b E(k) ,

∫ =
0

T = 2a = 2 b √1 − k 2
بزرگ بیضيk ،

در رابطه ( a ،)3نصف قطر کوچک b ،نصف قطر
پارامتر بي بعد A ،سطح مقطع P ،محیط خیس شده و  Tعرض سطح
آب ميباشد.
در شکل  3مقطع نیمبیضي با مساحت ثابت در نسبتهاي مختلف
 a/bنشان داده شده است.
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2A
2
√=F
)[w E(k
π (1 − k 2 )1⁄4

()6

] + (1 − w)√1 − k 2

نتایج و بحث
به منظور تعیین مقطع بهینه نیمبیضي از دو رو
رسم نمودار استفاده شده است.

مشتقگیرري و

الف) تعيين مقطع بهينه نيمبيضی با استفاده از مشتق گيري از
تابع F
شكل  -3نمایی از مقطع نيمبيضی با مقادیر مختلف  a/bبراي
مساحت ثابت

با توجه به شکل  ،3در مسراحت ثابرت ،برا افرزایش نسربت ،a/b
محیط خیس شده کاهش یافته ولي عرض سطح آب افزایش ميیابرد.
این امر در شکل  4نشان داده شده است .با توجه به موارد باال ،مقردار
بهینه  a/bبراي طراحي مشخص نیست.

براي تعیین مقدار کمینه رابطه ( )6مشتق تابع  Fرا بایرد مسراوي
صفر قرار داد که در رابطه ( )7ارائه شده است.
)E(k
2

1

√1 − k2

) 2 (1 − k

()7

dF
==0→e
dk

+

[E(k) − F(k)] → e
2
k
1−w
=
), F(k
w
π⁄2
1
∫=
dθ
0
√1 − k2 sin2 θ
براي تعیرین مقرادیر ) F(kو ) E(kاز روابرط ارائره شرده توسرط

وطررنخررواه اسررتفاده گردیررد کرره میررزان خطرراي نسرربي آن بررراي
 0 ≤ k ≤ 0.99کمتر از  0/07درصد است (:)Vatankhah, 2011
0.258

2

1 − 0.987 K
0.800

()8
شكل  -4ترسيم مقادیر  Pو  Tدر برابر  a/bبراي مساحت ثابت
()A=/2

براي کمینه کردن مقادیر محیط خیس شده و عررض سرطح آب
ميتوان پارامتر  Fرا بهصورت رابطه ( )4تعریف کرد که شامل هرر دو
مقادیر محیط خیس شده و عرض سطح آب ميباشد .بنرابراین برراي
تعیین مقطع بهینه باید پارامتر  Fکمینه گردد.
()4
F = w P + (1 − w)T
در رابطه ( w )4پارامتر وزني ميباشد.
با قرار دادن رابطه ( )3در رابطه ( ،)4تابع  Fبه صورت زیر تعیرین
ميگردد:
()5
] F = 2 b [w E(k) + (1 − w)√1 − k 2
با توجه به اینکه تعیین مقطع بهینه در یک مساحت ثابرت انيرام
ميگردد ،ميتوان رابطه ( )5را به صورت رابطه ( )6بازنویسي کرد:

√

2

+

0.512

2

1 − 0.776 K
+

= )E ( k
√

1 − 0.177 K
√
F(k) = 0.232 1 − 0.993 K 2
+ 0.707 √1 − 0.115 K 2
+ 0.632 √1 − 0.751 K 2
با استفاده از رابطه ( )7مقادیر  wبر اساس مقادیر  kبدست آمد که
√

با جایگذاري آن در رابطه ( ،)6تابع  Fبر حسب تنهرا متغیرر  kبدسرت
ميآید .در شکل  5مقادیر  wو  Fبرراي مقرادیر مختلرف  a/bترسریم
شده است.
با توجه به شکل  5مشاهده ميگردد که برا افرزایش پرارامتر ،a/b
مقدار تابع  Fنیز افزایش مريیابرد و داراي نقطره کمینره نمريباشرد،
بنابراین با مشتقگیري از رابطره ( )6نمريتروان مقطرع بهینره کانرال
نیمبیضي را تعیین نمود .همچنین مقدار ماکزیمم تابع  Fنشاندهندهاي
یک نیمدایره ( )a/b=1است.
ب) تعيين مقطع بهينه نيمبيضی با استفاده از ترسيم تابع F

براي این منظور ،تابع  Fدر برابر a/bبراي مقادیر مختلرف پرارامتر
وزني  wدر شکل  6ترسیم شده است.
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شكل  -5ترسيم مقادیر  wو Fدر برابر مقادیر مختلف  a/bبراي مساحت ثابت ()A=/2

شكل  -6رسم تابع  Fدر برابر  a/bبراي مقادیر مختلف w

با توجه به شکل  6مشاهده ميگردد که تابع  Fبه طور کلي براي
مقادیر  w<0.4با افزایش نسربت  a/bافرزایش مريیابرد .ولري برراي
 w>0.4با افزایش نسبت  a/bروند کاهشري دارد و تقریبراً در w=0.4

در نسبتهاي مختلف  a/bمقدار یکساني دارد .در ادامه تابع  Fدر برابر
 wبراي مقادیر مختلف  a/bدر شکل  7ترسیم شده است.

شكل  -7رسم تابع  Fدر برابر  wبراي مقادیر مختلف a/b

با توجه به شکل  7مشاهده ميگردد که در  w=0.4مقدار ترابع F

تقریباً در تمامي نسبتهاي  a/bیکسان ميباشد و ميتوان بیان کررد
که در  w=0.4مقدار تابع  Fمستقل از مقادیر  a/bاسرت .در شرکل 8

مقادیر کمینه تابع  Fدر نسبتهاي مختلف  a/bدر برابر  wمتنراظر آن
رسم شده است.

تعيين مقطع بهينه و مشخصات هيدروليكي کانالهاي پيشساخته بتني(کانالت)
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شكل  -8رسم مقادیر  a/bبراي نقاط کمينه تابع  Fدر برابر  wمتناظر

مقطع بهینه نیمبیضي ،پارامتراهاي الزم براي طراحي مقطع نیمبیضي
براي مقادیر مشخصي از دبي ،ضریب مانینگ و شیب کانال در جدول
 1ارایه شده است:

با توجه به شکل  8چنانچه از  w = 0.4براي طراحي بهینه مقطع
نیمبیضي استفاده گردد ،مقردار نسربت  a/bطراحري برابرر برا 0/436
بدست ميآید .با مشرخص شردن مقردار  a/b=0/436برراي طراحري

جدول  -1تعيين مشخصات هيدروليكی مقطع بهينه نيمبيضی
عمق هيدروليكی ()D

شعاع هيدروليكی ()R

عرض سطح آب ()T

محيط خيس شده ()P

مساحت ()A

𝑏 0.785

𝑏 0.292

𝑏 0.872

𝑏 2.343

0.685 𝑏 2

عمق آب ( bیا )h
3
))(8

𝑄𝑛

( 1.567
√𝑆0

در جدول  2مقایسه مشخصات مقطع بهینه نیمبیضي تعیین شده با نیمدایره در مساحت ثابت ( )A=/2ارائه شده است.
جدول  -2مقایسه مشخصات مقطع بهينه نيمبيضی و نيمدایره براي مساحت ثابت ()A=/2
تغييرات P

تغييرات T

P

T

a/b

+%13

-%34

3/14
3/55

2
1/32

1
0/436

با توجه به جدول  ،2عرض سطح آب در مقطع بهینره نریمبیضري
تعیین شده مستقل از مقدار سطح مقطع جریان ،به میزان  %34کاهش
یافته است که این امر باعث کراهش میرزان تبخیرر آب بره ویرژه در
مناطق گرم ميگردد .این در حالي است که میرزان تغییررات پیرامرون
مرطوب  %13است .به بیان دیگر با فرض برابر بودن هزینه یک واحد
معین از بتن و آب ،مقایسه مقطع بهینره کانالرت و مقطرع نریمدایرره،
نشاندهندهاي ارجحیت کانالت در کاهش تبخیر به دلیل به میزان 34
درصد نسبت به مقطع نیمدایرره در قبرال افرزایش  13درصردي برتن

مقطع بهينه
نیمدایره
نیمبیضي

مصرفي دارد و ميتوان گفت که در طراحي مقطع بهینره کانالرت بره
ویژه در مناطقي با تبخیر زیاد ،کاربرد مقطع بهینره نریمبیضري تعیرین
شده نسبت به مقطع نیمدایره از ارجحیت بیشتري برخوردار اسرت .برا
توجه به این امر که در حال حاضر به دلیل محردودیت در قالربهراي
بتنریزي کانالرتهرا ،در اجرراي شربکههراي آبیراري تحرت پوشرش
کانالتها ،بیشتر از چهار تیپ کانالت اسرتفاده مريگرردد ،در جردول 3
ابعاد این کانالتها با استفاده از تعریف مقطع بهینه نریمبیضري تعیرین
گردیده است.

جدول  -3ابعاد کانالت با مقطع بهينه و طراحی موجود
ابعاد کانالت با مقطع بهينه

ابعاد کانالت با طراحی موجود

)b(m

)a(m

)b(m

)a(m

0/5795
0/6782
0/8106
0/9360

0/2526
0/2957
0/3542
0/4081

0/5582
0/5932
0/6307
0/6515

0/2623
0/3381
0/4541
0/5863

)A(m2

تيپ کانالت

0/230
0/315
0/450
0/600

230
315
450
600
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با توجه به جدول  4میزان تغییرات عرض سطح آب در کانالت برا
مقطع بهینه نسبت به طراحي موجود ،تقریباً دو برابر تغییرات پیرامرون
مرطوب بوده و در روند دلخواه (کاهش تبخیر) اسرت .بره بیران دیگرر

ميتوان گفت با فرض برابر بودن هزینه تولید بتن و تبخیر آب ،تقریباً
دو برابر بهاي هزینه شده در بتن مصرفي (پیرامون مرطوب) ،کراهش
هزینه در تبخیر آب ایياد شده است.

جدول  -4مقایسهاي مشخصات کانالت با مقطع بهينه و طراحی موجود
ميزان تغييرات ()%

کانالت با مقطع بهينه

کانالت با طراحی موجود

P

T

P

T

P

T

+2/0
+6/6
+10/7
+12/7

-3/7
-12/5
-22/2
-30/4

1/358
1/589
1/899
2/193

0/505
0/591
0/707
0/816

1/331
1/490
1/715
1/946

0/525
0/676
0/908
1/173

در ادامه با تعیین مشخصات هندسي کانال برا مقطرع نریمبیضري
ناکامل (داراي عمق آزاد) ،معادالت صریحي براي تعیین عمق بحراني
و نرمال در کانال با مقاطع نیمبیضي ارایه شده است.

b

s = 2 ∫ a√1 − (x/b)2 dx

()12

b

−b

= 4a ∫ √1 − (x/b)2 dx
0

(داراي عمق آزاد)

با توجه به شکل  9معادله عمومي بیضي به صورت زیر ميباشد.
y2
=1
a2

+

x2
2

b

شكل  - 9بيضی و برخی از مشخصات هندسی آن

یادآوري مي شود که اگر تابع  fدر بازه ] [a,bپیوسته باشرد آنگراه
مساحت محصور نمودار  fو محور  xها و خطوط  x=aو  x=bبا شرط
 f(x) ≥ 0در این بازه عبارتست از:
b

()10

230
315
450
600

بنابراین مساحت بیضي به صورت زیر بدست ميآید:

تعيين مشخصات هندسی کانال با مقطعع نعيمبيضعی ناکامعل

()9

تيپ کانالت

s = ∫ f(x)dx
a

رابطه ( )9معادله بیضي مربوط به نیمه باالي محرور x

با توجه به
ها را در بازه ) (−b ≤ x ≤ bميتوان به صورت زیر بازنویسي کرد:
()11
y = a √1 − (x/b)2

با استفاده از تغییر متغیر  bx = sin tو محاسبه انتگررال ،مسراحت
بیضي به صورت رابطه ( )13بدست ميآید:

π/2
()13
| )s = 2ab(t + 1⁄2 sin2t
0
که با جایگذاري مقدار متغیر  tداریم:
b
()14
| ) s = 2ab (sin−1 (x⁄b) + x⁄b √1 − (x⁄b)2
0

با توجه به رابطه ( )14مساحت یک بیضي کامل به صورت رابطره
( )15بدست ميآید:
()15
s = πab
براي محاسبه مساحت آن یک مقطع نیمبیضي ناکامل (شکل )10
در اعماق مختلف ( )hکافي اسرت حردود پرایین و براالي انتگررال در
رابطه ( )14به ترتیب به صورت  -bو  hتغییر نماید .بنابراین برا انيرام
محاسبات و ساده سازي ،رابطه تعیین مساحت در یرک نریمبیضري برا
عمق آزاد به صورت رابطه ( )16تعیین گردید:
()16

h
b

)A = ab [sin−1 √η(2 − η
= − (1 − η)√η(2 − η) ] , η

همچنین رابطه ( )17برراي تعیرین محریط نریمبیضري در اعمراق
مختلف توسط وطن خواه و عیسي ( )2014ارائه گردیده است:

تعيين مقطع بهينه و مشخصات هيدروليكي کانالهاي پيشساخته بتني(کانالت)
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شكل  -10نمایی از یک مقطع نيمبيضی ناکامل
AC 3
a2 b 3 TC

P
a 2 [0.015 η − 1.1289]2
) ( = 0.1694 b η √1 +
b 1 − [0.0236 η − 1]2

()17

a 2 [0.6187 η − 1.5398]2
) ( + 1.0389 b η √1 +
b 1 − [0.7188 η − 1]2

a 2 [0.725 η − 0.8792]2
) ( + 0.7987 b η √1 +
,
b 1 − [0.6528 η − 1]2
h
= η
b
بیشینه خطاي رابطه ( )17براي  a⁄b ≥ 0.1کمتر از  %0/1است.

(21
)

3

= ) ε = F(ηC

]) √ηC (2 − ηC ) − (1 − ηC )√ηC (2 − ηC

−1

[sin

=

]) 2 [√ηC (2 − ηC
h
 ηC = cو  hcعمررق بحرانرري و زیررر نررویس C

کرره در آن:
b
نشاندهنده شرایط جریان بحراني ميباشد.
در شکل  11رابطه ( )21براي مقادیر مختلف  ηCترسریم گردیرده
است:

با توجه به معادله عمومي بیضري (رابطره  )1و شرکل  10عررض
سطح آب  Tدر اعماق مختلف  hبه صورت رابطه ( )18ميباشد:
()18

h
b

= ,η

])T = 2a [√ η(2 − η

در مقاطع نیمبیضي ،پارامتر دبي بدون بعد ( )براي عمق بحراني
به صورت رابطه ( )19پیشنهاد ميگردد:
()19

α Q2
b 3 cos θ

a2

g

=ε
شكل  -11دبی بی بعد در برابر عمق بحرانی بی بعد

تعيين عمق بحرانی

در شرایط بحراني در کانالهاي باز عدد فرود برابر یک ميباشد و
رابطه زیر برقرار است (:)Subramanya, 1986
()20

α Q2 T
=1
g cos θ A3
انرژي و  sinشیب طولي کانرال و
→ Fr2 = 1

که در آن α :ضریب تصحیح
 gشتاب گرانش زمین ميباشد .در اکثر کانالهراي براز شریب طرولي
کمتر از  1/100ميباشد .بنابراین ميتوان فرض کرد کره cos 𝜃 ≈ 1
ميباشد.
با جایگذاري روابط ( )16و ( )17در رابطه ( )20پارامتر دبي بردون
بعد در مقاطع نیمبیضي به صورت رابطه ( )21تعیین ميگردد:

توجه به شکل  11معادله تواني برازشي زیر براي رابطه  و ηC

با
پیشنهاد ميگردد:
()22
ηC = 0.8347 ε0.2529 → hC = 0.8347 b ε0.2529
بیشینه خطراي نسربي معادلره ( )22برراي 0.02 ≤ ηC ≤ 0.9
کمتر از یک درصد ميباشد.
با داشتن مقدار دبي جریان و تعیین مقدار  برا اسرتفاده از رابطره
( )19ميتوان مقدار عمق بحراني را از رابطه ( )22بدست آورد.
تعيين عمق نرمال

در شرایط جریان یکنواخت در کانالهاي باز رابطه مانینگ برقررار
ميباشد (:)Chow, 1959
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√S0 A5⁄3
n P 2⁄3

()23

=Q

که در آن Q :دبي s ،شیب طولي کانال n ،ضریب زبري مانینرگ،
 Aسطح مقطع جریان و  Pمحیط خیس شده جریان ميباشد.
در مقاطع نیمبیضي ،پارامتر دبي بدون بعرد عمرق نرمرال ( )βبره
صورت رابطه ( )24پیشنهاد ميگردد:
nQ

()24

b √S0

a5⁄3

=β

با جایگذاري روابط ( )16و ( )17در رابطه ( )23پارامتر دبي بردون
بعد عمق نرمال در مقاطع نیمبیضري بره صرورت رابطره ( )25تعیرین
ميگردد:
yn
که در آن ηn = b :و  ynعمق نرمال و زیرنویس  nنشاندهنرده
شرایط جریان یکنواخت ميباشد.
در شکل  ،12رابطه ( )25براي مقادیر مختلف  ηnدر نسبتهراي
مختلف  a⁄bترسیم گردیده است:
⁄3

=

()25

5⁄3

A5n

⁄3

a5⁄3 b Pn2

= ) β = F(ηn

]) 𝐶𝜂 [𝑠𝑖𝑛 −1 √𝜂𝐶 (2 − 𝜂𝐶 ) − (1 − 𝜂𝐶 )√𝜂𝐶 (2 −

2⁄3

𝑎 2 [0.015 𝜂 − 1.1289]2
𝑎 2 [0.6187 𝜂 − 1.5398]2
𝑎 2 [0.725 𝜂 − 0.8792]2
) ( [0.1694𝜂 √1 +
) ( + 1.0389𝜂 √1 +
) ( + 0.7987 𝜂 √1 +
]
𝑏 1 − [0.0236 𝜂 − 1]2
𝑏 1 − [0.7188 𝜂 − 1]2
𝑏 1 − [0.6528 𝜂 − 1]2

شكل  -12رابطه بين پارامتر دبی بی بعد و عمق نرمال بی بعد براي مقادیر مختلف a/b

با توجه به شکل  12معادله تواني برازشي زیر براي رابطره  βو η
پیشنهاد ميگردد:
a⁄b 0.05

ηn = 0.82(1.24)a⁄b β0.12(0.12) β + 0.09β0.42
()26
+ 0.471 , yn = b ηn
بیشینه خطراي نسربي رابطره ( )26برراي برازه ≤ 0.05 ≤ ηC

 0.95 , a⁄b ≥ 0.1کمتر از  %1/4ميباشد.
با داشتن مقدار دبي جریان و تعیین مقدار  βبرا اسرتفاده از رابطره
( )24ميتوان مقدار عمق بحراني را از رابطه ( )26بدست آورد.

جمعبندي و نتيجهگيري
عليرغم گذشت سه دهه از قردمت تولیرد و نصرب کانالرتهراي
پیشسراخته بتنري در ایرران ،در ایرن مردت طروالني برراي طراحري
تیپهاي مختلف کانالت از آییننامههاي قدیمي استفاده ميشده است.
در این تحقیق ،ابتدا با توجه به نحوه اجرا و بهرهبرداري از کانالرتهرا،
تعریفي براي مقطع بهینهاي کانالهاي پیشساخته بتني ارائه گردیرده
است .سپس مشخصات مقطع بهینه کانالت تعیرین شرده و مشرخص

گردید که مقطع نیمبیضي با نسبت ( a/bنیمقطر کوچک به نریمقطرر
بزرگ) برابر  ،0/436مقطع بهینه کانالت ميباشد .مقایسه مقطع بهینه
کانالت و مقطع نیمدایره ،نشراندهنرده ارجحیرت کانالرت در کراهش
تبخیر به میزان  34درصد نسبت به مقطع نیمدایرره در قبرال افرزایش
 13درصدي بتن مصرفي دارد .این امر ،به ویژه در منراطق برا تبخیرر
زیاد آب ،از اولویت بیشتري برخوردار اسرت .همچنرین ،برا اسرتفاده از
مشخصات مقطع بهینه بهدست آمده ،ابعاد تیپهاي کانالتهاي مرورد
استفاده در شبکههاي آبیاري تحت پوشش کانالتها اصالح گردید .برا
تعیین مشخصات هندسي کانال برا مقطرع نریمبیضري ناکامرل (داراي
عمق آزاد) ،معادالت صریحي براي تعیین عمرق بحرانري و نرمرال در
کانال با مقاطع نیمبیضي ارائه شرد .معرادالت پیشرنهادي ،عرالوه برر
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است.
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Abstract
Nowadays, the use of precast concrete channels (canalette) has been considered due to its focus on
manufacturing, possibility of high quality and quantity control in different stages of construction, as well as high
speed of their production and operation. Despite three decades of production archaism and canalette installation
in Iran, old regulations are used for design of different types. In this study, initially, with regard to the
implementation and operation of canalettes, some definitions were developed for optimal section of this system.
Then, it was determined that semi-elliptical cross-section with a ratio of small to large diameter of 0.436 is
optimal section of the canalette. A comparison between optimal section of canalette and semi-circular crosssection represented canalette priority to reduce evaporation up to 34% compared to the semi-circular crosssection against an increase of 13 percent in consumed concrete. This is of higher priority especially in areas with
high evaporation of water. Also, by determining the geometric characteristics of the channel with incomplete
half- ellipse section (with free board), the explicit equations were presented for determining the critical and
normal depths in a channel with half-ellipse section. The proposed equations exhibit both simplicity and high
accuracy, having maximum relative error of less than 1.4%.
Keywords: Canalette, Critical and normal depths, Optimal section, Precast concrete channels, Semi elliptical
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