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  »)آبگذرها( انواع مجاري جريان«

انتخاب نهايي بستگي به عواملي همچون توپوگرافي و . از انواع مختلفي از مجاري جريان مي توان براي انتقال آب استفاده نمود
عالوه بر اين آب انتقالي بايد در برابر آلودگي . هد موجود در منطقه، مسائل اجرايي، مالحظات اقتصادي و كيفيت آب دارد

ر كم كار اين مسئله مخصوصاً در كانال هاي باز يا مجاري بدون سرپوش كه در فشا. توسط منابع آب نامرغوب محافظت شود
  .مي كنند مشكل ساز است

  كانال هاي باز

با توجه به اين تعريف، شيب هيدروليكي . كانال هاي باز طوري طراحي مي شوند كه آب را تحت شرايط فشار جو انتقال دهند
فلوم مي در صورتي كه كانال در روي يا باالتر از سطح زمين قرار داشته باشد به آن . و سطح آب آزاد بر هم منطبق هستند

  .كانال هاي باز مي توانند به صورت سرپوشيده يا باز اجرا شده و شكل هاي متنوعي به خود بگيرند. گويند

انتخاب كانال آزاد به عنوان راهكاري براي انتقال آب معموالً تابع شرايط توپوگرافي است كه اجازه جريان ثقلي با حداقل خاك 
باشد، نفوذپذيري خاك در مقابل ميزان اتالف آب در اثر ) رويه(كه كانال بدون آستر در صورتي . برداري يا خاكريزي را بدهد

از ديگر مالحظاتي كه داراي اهميت هستند مي توان به احتمال آلودگي و اتالف . رسوخ به داخل خاك بايد در نظر گرفته شود
  . آب در اثر تبخير اشاره نمود

قيري، الستيك بيوتيل، وينيل، پارچه هاي سنتتيكي يا ديگر فرآورده ها آستر  بسياري از كانال هاي باز توسط بتن، مصالح
فلوم . شوند تا مقاومت جريان را كاهش داده، تراوش آب به داخل خاك را به حداقل رسانده و هزينه هاي نگهداري را كم نمايد

  . ها معموالً توسط بتن، فوالد يا الوار احداث مي شوند

  خط لوله

خط . مانع استفاده از كانال ها مي شوند) عوارض سطحي(خط لوله ها معموالً جايي احداث مي شوند كه شرايط توپوگرافي 
اكثر مجاري تحت فشار نوين با استفاده . لوله را مي توان در باال يا زير سطح زمين قرار داده و يا به صورت جزئي مدفون نمود

  .ي احداث مي شونداز بتن، فوالد، چدن يا سيمان آزبست

كشويي، شير كنترل، شير  شيرهايخط لوله اي كه در سيستم هاي انتقال آب مهم به كار گرفته مي شوند ممكن است نياز به 
، تجهيزات كنترل جريان هاي ضربه اي، درزهاي انبساط، درزهاي عايق، دريچه آدم رو و ايستگاه هاي ها تخليه ها، زهكش
. جهيزات با هدف تامين ايمني، عملكرد كارآمد و بازرسي و مراقبت راحت به كار گرفته مي شونداين ت. پمپاژ داشته باشند

با هدف جلوگيري از جريان كنترل معموالً در سمت باالدست تجهيزات پمپاژ و در ابتداي هر خيز در خط لوله  شيرهاي
كنترل قرار  شيرت به يكديگر يا در طرفين فوتي نسب 1200كشويي اغلب در فواصل شيرهاي . برگشتي قرار داده مي شوند

داده مي شوند تا بدين طريق لوله هاي قرار گرفته در حد فاصل دريچه كشويي را بتوان براي بازرسي و تعمير تخليه نموده يا 
دارد تا  تخليه هوا وجوددر نقاط مرتفع در طول خط لوله نياز به دريچه هاي . هاي كنترل را بتوان بازرسي و تعمير نمودشير

زهكش ها در نقاط كم ارتفاع قرار داده . گازهاي محبوس را تخليه نموده و از تشكيل خالء در طول خط لوله جلوگيري نمايد
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هاي با قابليت باز شدن سريع شيريا ) فشار شكن(مخازن تعادل . مي شوند تا اجازه تخليه رسوبات و مجراي جريان را بدهد
  . بات موج هاي هيدروليكي مي شوندباعث كاهش مشكالت مربوط به ضر

  تونل ها

در صورتي كه اجراي خط لوله در روي سطح زمين يا استفاده از ترانشه باز براي تعبيه لوله هاي زيرزميني، عملي يا اقتصادي 
توانند تحت  تونل ها مي. تونل ها تطابق خوبي با شرايط كوهستاني يا تقاطع رودها دارند. نباشد، گزينه تونل انتخاب مي گردد

  . فشار يا به صورت كانال باز عمل نمايند

Part I. Comprehension Exercises 

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد. قرار دهيد. 

......F .....1 .كانال هاي باز بايد با استفاده از بتن ساخته شوند.  

......T......2 .شيرهاي كشويي از وقوع جريان برگشتي در خط لوله ها جلوگيري مي نمايند.  

......T......3 .شيرها تخليه ها بايد در تاج خط لوله نصب شوند.  

......F......4 .تونل ها فقط در مناطق كوهستاني استفاده مي شوند.  

......F......5 .تبخير آب در كانال هاي باز قابل صرف نظر كردن است.  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 .نياز مي باشد ........b........با توجه به متن، براي زهكشي خط لوله جهت تعمير به  .1
a. شير كنترل. 
b. شير كشويي. 
c. شير توپي. 
d. شير تخليه هوا. 
  

 .باشد....... b........جريان آب در تونل مي تواند مشابه يك  از ديدگاه هيدروليكي، .2
a. آب بند. 
b. كانال باز. 
c. سد. 
d. دهانه. 
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 .داراي ارتفاع است........ c........ فلوم يك  .3
a. مخزن آب. 
b. خط لوله. 
c. كانال. 
d. مخزن زخيره. 
 

 .آب هم مهم است .........a........ عالوه بر اتالف هاي كلي در كانال باز،  .4
a. تبخير. 
b. تراوش. 
c. آشفتگي. 
d. عفونت. 
  

 .جريان مي يابد .........b........ آب در كانال باز در اثر .5
a. پمپ ها. 
b. گرانش. 
c. فشار. 
d. مكش. 
  

C. به سواالت زير به صورت شفاهي پاسخ دهيد. 
 ؟مشكالت مرتبط به كانال هاي باز چيست .1
 ؟در خطوط لوله انتقال آب، چه تجهيزات ديگري ممكن است مورد نياز باشد .2
 ؟عملكرد اصلي شير كشويي چيست .3
 ؟اين متن اقتصادي ترين است كدام نوع سيستم انتقال آب بحث شده در .4
 ؟براي انتخاب مجراي انتقال آب چه عواملي بايد مد نظر قرار گيرند .5

Part II. Language Practice 

A.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 .آب هستند. .  d. . . سيستم لوله ها، ايستگاه هاي پمپاژ، شيرهاي آتش نشاني و مترها، عناصر اصلي تجهيزات  .1

a. تبديل 

b. توزيع 

c. اختالل 

d. انتقال 
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2. .........c........ آب در عصر به اوج مي رسد . 

a. مشاوره 

b. پيچيدگي 

c. مصرف 

d. احتمال 

 
 .براي انتقال آب طراحي شده باشد........ c......... سيستم لوله كشي بايد .3

a. به طور موثر 

b. به طور برابر 

c. به لحاظ هيدروليكي 

d. به لحاظ هيدرولوژيكي 

  
 .براي تامين تقاضاي نوساني تحميل شده بر شبكه توزيع مي شود........ c.........مخازن آب باعث تامين  .4

a. سيستم 

b. رسوخ 

c. ذخيره 

d. دسترسي 

 

مي باشند به طوري كه در آن ها يك پيستون آب را به داخل يك محفظه ........ c......... پمپ هاي حركتي اغلب از نوع .5
 .به بيرون مي راندبسته هدايت نموده و تحت فشار 

e. چرخان 

f. دوراني 

g. رفت و برگشتي 

h. بازساخت 

 

B. جاهاي خالي را با شكل مناسب كلمات داده شده پر كنيد. 

1. Economy 
a. Open channels are the most …economical… system of transporting water. 
b. An engineer must conduct an…economic…. feasibility study before selecting a water 

transportation system. 
 اقتصاد .1

  .كانال هاي باز، اقتصادي ترين سيستم انتقال آب هستند) الف(
  . انجام دهد مهندس بايد قبل از انتخاب سيستم انتقال آب، يك مطالعه امكان سنجي) ب(
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2. Line 
a. Water seepage in an earth channel will be decreased if the channel is…Lined …. . 
b. Channel … Lining …expedites the flow of water. 

 روكش .2

  .كانال خاكي كاهش خواهد يافت اگر كانال روكش شده باشدرسوخ آب در يك ) الف(
  .روكش كانال باعث سهولت جريان آب مي شود) ب(

3. Storage 
a. To pump water from El. 100 to El. 400, one . . . Storage . . . reservoir is required. 
b. Large water tanks are used to ….. Store ….. water for emergencies. 

  ذخيره .3
  .، يك مخزن ذخيره مورد نياز است400به  100براي پمپاژ آب از ارتفاع ) الف(
  .ذخيره آب در مواقع اضطراري مورد نياز استمخازن بزرگ آب براي ) ب(

4. Seep 
a. Water …seeps… into soil in earth channels. 
b. Water … seepage … could be decreased substantially by grout injection. 

 تراوش.    4

  .در كانال هاي خاكي، آب به داخل خاك تراوش مي نمايد) الف(
    .را به ميزان قابل مالحظه اي مي توان كاهش داد با تزريق دوغاب، تراوش آب) ب(

5. Permeability 
a. Sand is more …permeable… than clay. 
b. The … Permeability … of porous rocks is more than that of marl. 

 نفوذپذيري .5

  .ماسه نفوذپذير تر از رس است) الف(
  .نفوذپذيري سنگ هاي متخلخل بيشتر از مارل است) ب(

  

  تعيين اقتصادي ترين مجراي جريان

توليد بار آبي در سمت باالدست سيستم داراي هزينه است زيرا بار آبي را مي . بار آبي داراي ارزش اقتصادي واقعي مي باشد
ان، همواره رابطة معيني بين اندازه مجراي جري. استفاده نمودتوان براي افزايش جريان، توليد نيرو و يا تركيبي از اين عوامل 

تراز . در بعضي مواقع هزينه هاي اجرايي بستگي به تراز شيب هيدروليكي دارد. شيب هيدروليكي و مقدار بار آبي وجود دارد
همچنان كه شيب گراديان هيدروليكي بر . شيب هيدروليكي همچنين بر هزينه هاي پمپاژ و ارزش توليد نيرو تاثيرگذار است

خطوط طوالني متشكل از انواع مختلف آبگذرهايي كه از عوارض سطحي مختلف عبور مي  در. اين پارامترها تاثير مي گذارد 
نمايد، وجود روشي جهت هماهنگ سازي انواع مختلف آبگذرها با استفاده از تراز سدها و انتخاب ارتفاع صعود پمپاژ يا ارتفاع 

  .د مشترك اصول هيدروليكي و اقتصادي حل نموداين مسئله را مي توان با استفاده از كاربر. سقوط نيرو داراي اهميت است
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هنگامي كه ارتفاع سقوط . در هر مجراي جرياني بايد شيب هيدروليكي كافي براي دستيابي به جريان كافي وجود داشته باشد
اده از پمپاژ از طرف ديگر در صورتي كه بار آبي را بتوان تنها با استف. كافي وجود دارد، شيرواني هاي تند اغلب اقتصادي هستند

با احداث سد ايجاد نمود، شيرواني هاي كم شيب تر كه نياز به مجاري جريان بزرگتر دارند الزم خواهند بود تا هزينه ارتفاع 
  .احتماالً در اين هنگام تركيبي از ارتفاع صعود و شيرواني بهترين هزينه را بدست خواهد داد. صعود را كاهش دهد

. نتقال آب بعضي از ويژگي هاي شاخص، ارتفاع خط در يك نقطه مشخص را تعيين مي نمايدمعموالً براي طراحي خطوط ا
اين ويژگي ها عوامل كنترل كننده . بعضي از اين ويژگي ها عبارتند از ارتفاع سدها، موقعيت تونل ها، مخازن انتهايي و تپه ها

  .ارزشمندي براي طراحي كلي سيستم مي باشند

 Mبه مخزن ثانويه  Aآب قرار است از مخزن . نشان داده شده است 1-3اقتصادي خط لوله در شكل  اصول پايه تعيين موقعيت
  .را در نظر بگيريد BDو تونل  ABابتدا خط پمپاژ . پمپاژ شود

اجازه احداث اقتصادي تونل را  BDپمپاژ شود به طوري كه شيب هيدروليكي در تونل  Bآب بايد تا ارتفاعي به اندازه 
منحني . بدست آورد 1-3اندازه تونل مورد نياز را مي توان با استفاده از ترسيم دياگرام هزينه در برابر شيب مطابق شكل . بدهد
AB اين منحني با انتخاب شيب هاي هيدروليكي . هزينه كل تونل را به ازاء هر شيب هيدروليكي مشخص بدست مي دهد

يين اندازه تونل مورد نياز براي انتقال جريان مورد نياز شيب و سپس محاسبه هزينه ها براي اندازه هاي مختلف مختلف، تع
هزينه سرمايه گذاري شده براي افزايش ارتفاع آب به ارتفاع هاي نظير شيب هاي مختلف  CDمنحني . تونل بدست آمده است

نشان دهنده هزينه تركيبي  Fنقطه . ينه تركيبي را بدست مي دهدمنحني هز CDو  ABبا جمع منحني هاي . تونل مي باشد
با تصوير نمودن شيب نسبت به نقطه . حداقل بوده و بدين جهت اجازه تعيين شيب هيدروليكي بهينه را مطابق شكل مي دهد

D  ارتفاع صعود پمپاژ بدست آمده و تونلBD را مي توان طراحي نمود.  

براي اين كار يك نقطه دلخواه . نيز بدست آورد EFGي توان بدون استفاده از منحني اقتصادي ترين شيب را همچنين م
آنگاه يك خط مماس كه شيب آن . انتخاب نموده و يك خط مماس در آن نقطه ترسيم نماييد CDدر روي منحني پمپاژ 

قريباً در روي يك خط اگر دو خط مماس ت. ترسيم نماييد ABاست در روي منحني  CDمعكوس شيب خط مماس بر منحني 
، شيب خط )1-3شكل ( Tدر نقطه مماس . قائم قرار نگرفتند، يك نقطه جديد انتخاب نموده و مراحل فوق را تكرار نماييد

هنگامي كه از طريق منابعي ديگر اطالعاتي در رابطه با اين . مماس به لحاظ كمي برابر هزينه يك فوت اضافي بار آبي است
ياز نيست ترسيم شود چون خط مماس را مي توان مستقيماً از طريق هزينه يك فوت بار ن CD، خط هزينه در دسترس باشد

  .آبي بدست آورد

آيا اقتصادي تر است كه آب را به : يك سوال مطرح مي شود. را در نظر بگيريد 1- 3در شكل  ACEDحال مسير جريان 
C  پمپ نموده و سپس جريان را از طريق تونل كوتاه ترCE يت نماييم يا به هداB  پمپ نموده و از تونل طوالني ترBD  هدايت

  نماييم؟

آنگاه يك تخمين . در نظر بگيريد Eابتدا نقطه كنترل را . اين مسئله را مي توان با انجام تخمين هاي آزمايشي حل نمود
انجام  Dكه براي نقطه كنترل  ABDبه روشي كه قبالً اشاره شد انجام گرفته و باتخمين انجام گرفته براي  ACEDبراي خط 

باشد،  ABDكمتر از  ACEDدر صورتي كه هزينه كل آبگذر بعالوه هزينه سرمايه گذاري پمپاژ براي . گرفته مقايسه مي گردد
هنگامي كه افت بار آبي بين دو نقطه در يك مجراي . خواهد بود Dدر غير اين صورت نقطه كنترل . خواهد بود Eنقطه بحراني 
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اين مقدار افت را بين انواع مختلف آبگذرها به صورت ت است، بهينه ترين حالت به لحاظ اقتصادي اين است كه جريان ثاب
به طور مثال از آنجايي كه . اين تقسيم به ميزان زيادي بر مبناي مالحظات اقتصادي انجام مي گيرد. نابرابر تقسيم نماييم

م نامتناسبي از بار هزينه هاي اجراي تونل اغلب بسيار باال مي باشد بهتر است كه كوچكترين تونل ممكن را احداث نموده و سه
  . آبي موجود را براي اين منظور مصرف نماييم

اگر قرار باشد يك مجراي جريان از چندين نوع مجراي جريان مختلف ساخته شود و اگر افت بار آبي كل ثابت باشد، 
مسئله زماني رخ مي دهد  اين. استفاده از اصول روش ضرايب نامعين الگرانژ، اجازه ارزيابي اقتصادي ترين افت هد را خواهد داد

هد موجود كل همچنين بايد برابر مجموع مولفه . كه نسبت تغيير هزينه به تغيير بار آّبي براي هر مجراي جريان برابر باشد
  .هاي مختلف افت باشد

  

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد. قرار دهيد. 

......F .....1 .تونل ها كمترين هزينه به ازاء هر واحد طول فوت را دارند. 

......T......2 .دسترسي به بار آبي مهمترين عامل انتخاب سيستم انتقال آب مي باشد.  

......T......3 .پمپ ها بار ابي هيدروليكي ايجاد مي نمايند.  

......T......4 .ريان بايد شيب هيدروليكي كافي وجود داشته باشدبراي دستيابي جريان مورد نياز در مجاري ج.  

......F......5 .در خطوط لوله شيب دار، سرعت افزايش مي باشد و نياز به اندازه لوله بزرگتري است.  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 .را نمي توان يك مجراي جريان در نظر گرفت ............. با توجه به متن .1

  .فلوم) الف(
  .لوله) ب(
  .كانال) ج(
  .پمپ) د(
  
 .بيشتر باشد، هزينه هاي انتقال آب كمتر خواهد بود...................  هرچه  .2

  بار آبي) الف(
  فلوم) ب(
  تونل) ج(
  آهنگ مصرف آب) د(
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 .كافي وجود دارد، اندازه لوله كوچكتري مورد نياز خواهد بود ................. هنگامي كه .3

  .ارتفاع افت) الف(
  .بار آبي) ب(
  .شيب هيدروليكي) ج(
  .خط تراز انرژي) د(
  
 .كافي وجود دارد، شيب هاي تند تر اقتصادي ترند...................... هنگامي كه  .4

  نيرو) الف(
  بودجه) ب(
  انرژي) ج(
  افت ارتفاع) د(
  
 ......................... ، خط انتقال آب بهينه خطي است كه در آن .5

  .طول تونل كوتاه ترين مقدار است) الف(
  .هزينه هاي پمپاژ حداقل است) ب(
  .هزينه هاي نگهداري حداقل است) ج(
  .هزينه كل سيستم بهينه است) د(
  
  
  
C. به سواالت زير به فارسي پاسخ دهيد. 

 
 ؟امكان سنجي اقتصادي چيستهدف اصلي مطالعه  .1

 ؟كدام عامل هزينه انتقال آب را بيش از هر چيز ديگر تحت تاثير قرار مي دهد .2

را با يكديگر  1-3در شكل  Mو  Aيك مهندس چگونه هزينه هاي انتخاب مسير تونل و پمپاژ براي انتقال آب از مخزن  .3
 مقايسه مي نمايد؟

 ؟جاي ممكن كوچك باشدچرا طراح تمايل دارد كه اندازه تونل تا  .4

 ؟بهترين روش براي مقايسه هزينه هاي ايجاد تونل و انتخاب پمپاژ در طي يك دوره زماني چيست .5
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B .مالت و عبارات زير را پيدا نموده و آن ها را در جاي خالي داده شده بنويسيدمعادل فارسي ك. 

  
Algae  جلبك Gate valve  شير كشويي

 Aqueduct  مجراي جريان Hydraulic gradient  شيب هيدروليكي
 Asbestos  آزبست Hydraulic head  بار آبي هيدروليكي

 Bituminous  قيري Insulation joints  درزهاي عايق
Canal  كانال Lining  روكش

Cast iron  چدن Pipeline  خط لوله

Channel  كانال Pressure flow  جريان تحت فشار

Check valve  كنترلشير  Pumping  پمپاژ

Conduit  مجرا Reservoir  مخزن

Cut and cover  خاكريزي و حفاري Seepage  تراوش

Downstream  پايين دست Steep  شيب

Drawdown  افت تراز آب Surge tanks  مخازن موج گير

Expansion joints  درزهاي انبساطTopography  عوارض سطحي

flume  فلومtransmit  انتقال

tunnel  تونلupstream  باالدست

  
 


