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  کرامپ در پيچ يک آبراهه کوتاه لبهکارکرد سرريزهاي 
  

  *٢ياسي يمهد و ١مبرا ينيد عرفان حسيس
  
  

  چکيده
  

ي آبگيرهاراندمان  يکنواختيرياحداث سرريزها در محدوده پيچ رودخانه، مشكالتي را از نظر اختالف توزيع جريان در عرض و غ
برقراري توزيع يکنواخت جريان، تساوي بده جريان در  يبراها  آورد. يکي از فرضيه يم ديدر دو ساحل چپ و راست رودخانه پد

، کارکرد پژوهشاست. در اين  دار شيبتاج سرريز از حالت افقي به حالت  روفيلواحد عرض تاج سرريز، از طريق تغيير پ
. شده است يابيارزتوزيع بده واحد جريان در عرض پيچ يک آبراهه،  همگرايي، با هدف دار شيبمپ با تاج افقي و سرريزهاي کرا
در استقرار جريان ات يدرجه انجام شد و خصوص ٩٠ پيچبا  يشگاهيفلوم آزما يکآبراهه در  يک پيچدر جريان  يآزمون تجرب

دهد  نتايج نشان مي قرار گرفت. يکانال، مورد بررس پيچر و در مقاطع مختلف ي، با ارتفاع متغدار شيبو  يبا تاج افق يهاسرريز
با  دار شيبتاج  چ،يپ يانيم محدوده در. است تر و خروجي پيچ، مناسب ديکه استقرار سرريزهاي با تاج افقي در مقاطع ورو

توزيع بده جريان در  شتريب همگراييزاويه تاج سرريز با امتداد قائم، به سمت ديواره خارجي پيچ) باعث  85º<θ<88º )θ بيش
درجه از ابتداي پيچ است. در  ٤٥و  ٦٠، ٣٠ اي ترتيب در مقاطع زاويه  . بهترين موقعيت استقرار سرريز، بهشود واحد عرض مي

، با تلفيق روش تحليل رياضي و ابعادي ارائه شده است. محدوده پيچد روي سرريز كرامپ در معادله جريان آزا ،يبررس نيا
 .است هشد يابيآزاد، با آزمون تجربي ارز انيجر بدهضريب 

  
  ، مقطع کنترل.دار شيبسرريز کرامپ، سرريز با تاج پيچ آبراهه، : ي كليديها واژه
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  مقدمه
 طور  بهندرت مسير مستقيم داشته، و   همجاري طبيعي ب

هاي معكوس و متوالي)  عموم در راستاي مارپيچي (با پيچ
و  زي). احداث سرر١٣٦٧دارند (ياسي،  ييجريان و جابجا

 يبعض در ها رودخانه چيدر محدوده پ يانحراف يسدها
در  انينامتقارن جر عياست. توز ريناپذ اجتناب طيشرا

سبب  ز،يطول تاج سرر ررودخانه و د چيعرض پ
ي يرودخانه و تفاوت كارآ نيدر طرف يبار آب يکنواختي ريغ

و مشكالتي را  هشدساحل چپ و راست رودخانه  يآبگيرها
. از سوي ديگر، كاركرد آورد يم ديپد برداري در مراحل بهره

گيري جريان در پيچ  سازه اندازه به عنوانسرريزها 
مدل بيشتر با استفاده از  يها يبررسها، نيازمند  آبراهه

   .فيزيكي است
در  جريان يکنواخت توزيع برقراري يبرا ها از فرضيه يکي

تاج  عرض پيچ رودخانه، تساوي بده جريان در واحد عرض
 و پور ها است. عبداهللا در محدوده پيچ رودخانه دار شيب

به )، ١٣٩٠( ياسي و محمدي ولي و) ١٣٨٨( همکاران
 دار شيبتخت با تاج  تيز و لبه کارکرد سرريزهاي لبه ترتيب

را در مقايسه با سرريزهاي با تاج افقي، در يك كانال 
دند. سرريزهاي کردرجه بررسي  ٩٠آزمايشگاهي با پيچ 

زاويه تاج سرريز نسبت به درجه ( ٨٧با شيب تاج  تيز لبه
درجه،  ٨٥-٨٨قائم)؛ و سرريزهاي لبه تخت با شيب تاج 

 يدرجه پيچ مناسب هستند. بررس ٦٠و  ٣٠در مقاطع 
، نشانگر فقدان ١در جدول  پيشين ارائه شدههاي  پژوهش
در  زهايي انواع سرريکارآ كافي در مورد بهبود هاي پژوهش

 تكميل در حاضر بررسي. است ها رودخانه چيمحدوده پ
) انجام Crump weir( كرامپ سرريز روي پيشين، مطالعات

   است. شده
ز كرامپ از گروه سرريزهاي لبه كوتاه است، كه يسرر

 تاج ) طراحي و ساخته شد. ديواره١٩٥٢کرامپ (توسط 
 به افقي حالت از سرريز تاج پروفيل تغيير طريق از سرريز
باالدست  با سرريزهاي کاربرد آزمون. است دار شيب حالت

قسمت  بيبوده؛ و ش دار شيبتاج سرريز،  دست پايينو 
  ).١است (شكل  دست پاييناز  شتريدست ب باال

گر يد يزهايشتر از سرريان بيجرز در جهت ين سرريطول ا
يز، مستطيلي يا مثلثي است (وايت، راست. مقطع تاج سر

 توان به از جمله امتيازات سرريزهاي كرامپ مي ).١٩٧١
كاهش شدت تالطم جريان در پاياب سرريز (با شيب كم 
ديواره)، هدايت مواد جامد شناور و رسوبات معلق درشت 

گيري شدت  اندازه ، و دقتها دانه، سهولت عبور ماهي
 و ١٩٨٩؛ ايكرز و همكاران، ١٩٨٨(باس،  اشاره كردجريان 

  ).٢٠٠٠وزارت عمران آمريكا، 
كه سرريزهاي كوچك  ند) نشان داد١٩٨٤بيچ و همکاران (

گيري دقيق براي  هاي اندازه كرامپ در مسير مستقيم، سازه
)، يک ١٩٨٤هاي کم است. در پژوهش بيچ و وايت ( جريان
ي يچرخشي جريان در پاياب سرريز كرامپ شناساناحيه 

. شدشد و يک فرمول تجربي براي شکل هندسي آن ارائه 
) به اين نتيجه رسيد که سرريز کرامپ (با ٢٠٠٣اسميت (

)، مانع اصلي دست پاييندر  ١:٥در باالدست و  ١:٢شيب 
هاي آزاد، در شرايط جريان کم تا  در برابر مهاجرت ماهي

يك  روي يبررس) با ١٩٨٩آيد. کلر ( يزياد به حساب نم
مدل فيزيکي نشان داد كه، از كاربرد سرريز کرامپ با تاج 

در مجاري مستقيم بايد اجتناب كرد. در راستاي  دار شيب
نسبت زياد، اين سرريز مانند   بهمستقيم و در بارهاي آبي 

شكل عمل كرده؛ و  Vنيمي از سرريز کرامپ با مقطع تاج 
شود. در بارهاي آبي کم، مقطع  ن نصف ميميزان آبگذري آ

؛ و شدهمتقارن جريان سبب کاهش زياد ضريب بده  غير
شود. کلر  گذاري در باالدست سرريز بيشتر مي رسوب

را در نزديكي  دار شيب) كاربرد سرريز کرامپ با تاج ١٩٨٩(
  پيچ، توصيه كرده است.

، آزمون يکنواختي توزيع جريان ن پژوهشياهدف اصلي از 
ر عرض پيچ يک آبراهه، در باالدست سرريز کرامپ، از د

منظور از ن تاج سرريز بوده است. کرد دار شيبطريق 
ان در واحد ي، کاهش شدت اختالف بده جريکنواختي

معادله همچنين در اين مطالعه چ آبراهه است. يعرض پ
  .شده است يز بررسين، جريان آزاد از روي سرريز

  

  
  کوتاه کرامپ لبه جريان روي سرريز -١ شکل

  
  
  
  



  ٦١                                                                                                           ١٣٩٥بهار / ٢٠/ پياپي ١/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

استقرار سرريز بدونو ها با  تجربي انجام شده در پيچ آبراهه يها يبررسخالصه  -١ل جدو

 خالصه نتايج نوع آزمون سرريز وجود زاويه پيچ پژوهشگر

 بدون سرريز درجه ١٨٠تا  ٤٥ )١٩٥٠( شكري
بررسي الگوي جريان در 

 پيچ رودخانه

براي يک پيچ با انحناي کم، محل وقوع حداکثر 
جداره داخلي سرعت در نيمه اول پيچ متمايل به 

 سمت ديواره خارجي است.  هبوده؛ سپس به تدريج ب

 بدون سرريز درجه ٩٠ )١٩٥٧( روزوفسكي
بررسي محل وقوع حداکثر 
 سرعت در پيچ رودخانه

محل وقوع حداکثر سرعت بعد از رأس پيچ به سمت 
 .شود جداره خارجي پيچ متمرکز مي

 بدون سرريز درجه ١٢٠ )٢٠٠١( بالنكارت
الگوي جريان و بررسي 

 آشفتگي در پيچ رودخانه

جريان ثانويه دوم عاملي براي جلوگيري از فرسايش 
و دليل آن وقوع حداکثر سرعت در  استپيچ بيروني 
هاي مختلف جريان و دور از جداره  مرز قسمت

 خارجي است.

 همکاران و پور عبداهللا
)١٣٨٨( 

 تيز لبهسرريز  درجه ٩٠
سرريز ارزيابي کارکرد 

 در پيچ کانال تيز لبه

سرريزهاي با تاج افقي در راستاي مستقيم و ابتداي 
است. در پيچ، شيب مناسب براي تاج  تر مناسبپيچ 

زاويه تاج  θاست ( 85º<θ<88º سرريز در محدوده
 سرريز نسبت به راستاي قائم).

 ياسيولي محمدي و 
 سرريز لبه تخت درجه ٩٠  )١٣٩٠(

ارزيابي کارکرد سرريز لبه 
 تخت در پيچ کانال

در محدوده پيچ کانال، شيب مناسب براي تاج سرريز 
زاويه تاج سرريز  θاست ( 85º<θ<88ºدر محدوده 

 نسبت به راستاي قائم).

  
  تئوري جريان روي سرريز در پيچ

ان در واحد عرض" در عرض ي"بده جر يکنواختي يتئور
محاسبه  ي) برا١٩٦٦هندرسون (چ آبراهه، توسط يپ
ن يدر ا .شد" ارائه پروفيل عرضي کف در پيچ آبراهه"

توسعه پروفيل عرضي کف به  يه براين فرضياز ا پژوهش
در پيچ يك آبراهه با مقطع ده است. شاستفاده تاج سرريز 

، با حرکت از ديواره ٢با شكل  براساسعرضي طبيعي 
يا n برداري داخلي به سمت ديواره خارجي (با كاهش 

از مركز انحناي داخلي پيچ)،  rافزايش فاصله شعاعي 
ش و سرعت متوسط عمقي ي) افزاZيا h ارتفاع سطح آب (

(V) ابد. ي يکاهش م  
  

  
  )١٩٦٦جريان در عرض پيچ آبراهه (هندرسون،  -٢شكل 

  

ب معادالت انرژي و ي) اين روند را با ترک١٩٦٦هندرسون (
هيدرواستاتيكي در عمق و اولر (با فرض توزيع فشار 

هاي جريان در عرض پيچ آبراهه)، با  تساوي انرژي رشته
  ده است.کرگزارش  )١(معادالت عمومي 
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واحد عرض در عرض مقطع  ثابت در نظر گرفته  بده  qگر ا
 يها حلقهشود، خطوط جريان در عرض پيچ به شکل 

خواهند بود. با فرض ثابت بودن مقدار انرژي  متحدالمرکز
واحد عرض در امتداد  بدهثابت بودن  و در هر مقطع Hکل 

ريان متغير جو با فرض برقراري  ؛q=Vy= Cشعاعي پيچ (
با استفاده از معادله  توان ميتدريجي در عرض مقطع، 
) و معادله برنولي Vr=V0r0= Cسرعت جريان گردابي آزاد (

 را به دست آورد)، معادله زير ١( معادالتدر تركيب با 
  ).١٩٦٦(هندرسون، 

)٢(  
00
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ارتفاع كف بستر نسبت به كف بستر در مقطع  zکه در آن 
مقادير سرعت و عمق در باالدست؛  H0و V0 باالدست پيچ؛ 

 تغيير ارتفاع کف ٣شعاع خارجي پيچ است. شکل  r0و 
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كه ) يبحران ا فوقير يان (زيم جريبر حسب رژرا  آبراهه
دهد  نشان ميالزمه ثابت بودن دبي در واحد عرض است، 

  ).١٩٦٦(هندرسون، 
  

  
در پروفيل عرضي کف آبراهه در يک پيچ ساده  -٣شکل 
  )١٩٦٦(هندرسون،  هاي مختلف جريان اقتباس از رژيم

  
در جريان زيربحراني، با ايجاد  ،)٢با توجه به معادله (

ديواره  به سمت )zبه اندازه (افزايش ارتفاع كف بستر 
تر جريان در عرض  توان به توزيع يکنواخت مي ،داخلي پيچ

  ).١٩٧٧آبراهه دست يافت (بثورت، پيچ 
 صورت به توان  پروفيل عرضي کف در پيچ آبراهه را مي

نظر گرفت. با توسعه   سرريزي با ارتفاع متوسط صفر، در
 P1پروفيل عرضي کف به تاج سرريز و با انتخاب ارتفاع 

توان به طرح تاج  (ارتفاع سرريز در ديواره خارجي)، مي
تر جريان در مقطع کنترل  سرريزي با توزيع يکنواخت

باالدست سرريز دست يافت. با فرض خطي بودن تاج 
) ٢سازي شده با معادله ( سرريز در عرض پيچ، سرريز شبيه

  نشان داده شده است. ٤در شکل 
  

  
  در پيچکرامپ  دار شيب پروفيل عرضي تاج سرريز -٤شكل 

  
  دار شيبمعادله جريان بر روي سرريز با تاج 

براي سرريز استاندارد كرامپ با تاج افقي و در راستاي 
) شرح ٢٠٠٩مستقيم، معادالت جريان توسط سيلشي (

داده شده است. در اين بررسي با تلفيق روش تحليل 
رياضي و ابعادي، معادله جريان آزاد روي سرريز كرامپ (با 

 ه) در محدوده پيچ، با تقريب درجدار شيبتاج افقي يا 
  دست آمده است.   هزير ب صورت به چهارم، 
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ز در ديواره داخلي پيچ يارتفاع سرر P2 معادالتدر اين 
اختالف سطح آب مقطع كنترل   h(ارتفاع بيشتر سرريز)؛

ه تاج يزاو θباالدست با تاج سرريز در ديواره خارجي؛ 
، براي ٤شكل  اساس برز نسبت به محور قائم، است. يسرر

سرريز  دار شيب يشرايط جريان در محدوده مقطع مثلث
)h<P2 پارامتر ،((P2/h)  مؤثر نخواهد بود. در شرايط جريان

 طور  به(P2/h) پارامتر  ثيرأ)، تh>P2مركب روي سرريز (
به  (Cd) بده. ضريب مشخص است) ٤مستقيم در رابطه (

تابعي از انحناي نسبي پيچ، موقعيت سرريز در پيچ،  صورت 
هندسه سرريز و بار آبي در باالدست سرريز، از رابطه بدون 

  :شودبعد زير ارزيابي مي 

)٥(  3
1

( , , , , , , )c
d

rh bC f
p B B

θ β λ α=  

 يطول افق bعرض كانال؛  B ،٥شكل  اساس  بركه در آن 
ز در ديواره خارجي پيچ (ارتفاع يارتفاع سرر P1 تاج سرريز؛

 يه مرکزيزاو λچ؛ يپ يشعاع انحنا مرکز rcكمتر سرريز)؛ 
ه يزاو αچ؛ و يز در پيسرر يريت قرارگيه موقعيزاو βچ؛ يپ

ثير أز نسبت به ساحل، است. تياستقرار محور سرر
ثير بار أ: تمانند( مشخصپارامترهاي فيزيكي و هيدروليكي 

سرعت جريان در باالدست سرريز، هوادهي تيغه جريان، و 
 مشخصعمق پاياب سرريز در استغراق جريان) و عوامل نا

(مانند كشش سطحي، عدد رينولدز) در ارزيابي تجربي 
 نيا . درشود يدرنظر گرفته م)، Cdجريان ( بدهضريب 

)؛ و فشردگي rc/B, α, λچ (ي، پارامترهاي پيبررسي تجرب
  ) ثابت بوده است.b/Bجانبي سرريز (
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  در پيچ يك آبراهه دار شيب پروفيل عرضي تاج سرريز -٥شكل 

  
  ها مواد و روش

در آزمايشگاه هيدروليک کاربردي دکتر  يتجربمطالعات 
ه شدفرهودي، گروه مهندسي آب، دانشگاه اروميه، انجام 

است. آزمون تجربي جريان در يک فلوم آزمايشگاهي از 
متر، عرض  ٢٤، طول درجه ٩٠با پيچ  ،جنس بتن مسلح

و شعاع انحناي متر،  ٣شعاع  متر، ٨/٠متر، عمق  ٠/١
  . شد، بررسي ٣نسبي 

 دار شيبمدل سرريزها از نوع کرامپ، با تاج افقي و تاج 
شدند. سرريزها بدون فشردگي جانبي؛ با شيب  انتخاب

؛ در 1V:5H دست پايينو ديواره  1V:2Hديواره باالدست 
ساخته شدند. خصوصيات جريان در  مختلفسه ارتفاع 

، دار شيبشرايط مختلف استقرار سرريزهاي با تاج افقي و 
(کم، متوسط  جريانآزمون  ٣براي  ها آزمايش. شدبررسي 

ز شيب تاج سرري ٤و  ارتفاع متغير سرريز ٣زياد)؛ با  و
موقعيت متفاوت از  ٦در  (شامل يک آزمون براي تاج افقي)

موقعيت در  ٥در راستاي مستقيم باالدست و  يکانال (يک
 يرهاير متغييدامنه تغمحدوده پيچ کانال) انجام گرديد. 

ده شارائه  ٢ان در جدول يجر يرهايو متغ زيسرر يهندس
  .شدانجام  يآزمون تجرب ١٦٢، تعداد ين بررسياست. در ا

واحد  بدهاساس فرضيه يکنواختي توزيع عرضي بر ها آزمون
در هر . انجام شدعرض در مقطع کنترل باالدست سرريز، 

پارامترهاي بده، ارتفاع سطح آب و سرعت دوبعدي  ،آزمون
طع انقاط مختلف عرضي و عمقي در مقدر (سطح افق) 

بندي  شبکه ٦گيري شدند. شکل  باالدست سرريز اندازه
   دهد. نشان مي را گيري در پالن باالدست سرريز نقاط اندازه

در مقطع كنترل  )،q( واحد عرض بدهتوزيع عرضي  يابيارز
ن محل مقطع کنترل، پروفيل ييتع يبرا .شدانجام سرريز 
 يريگ ) اندازه٦ شكل شبكه در( زيسرر باالدست در آب سطح

تاج سرريز  ازشده و فاصله آستانه افت سطح آب باالدست 
  .شدبرداشت 

  

  

  
 گيري در باالدست سرريز پالن شبکه اندازه -٦شکل 

شاهد، با سه ارتفاع  به عنوانسرريزهاي کرامپ با تاج افقي 
مختلف، در مقاطع مختلف کانال (يک موقعيت در راستاي 

موقعيت در محدوده پيچ) مستقر  ٥مستقيم باالدست و 
ها  باالدست آن مقطع کنترل ده و شرايط جريان درش

. مقطع کنترل براي سرريزهاي با تاج افقي در ارزيابي شد
ا تاج خطي موازي ب صورت به باالدست و ابتداي پيچ، 

  چ آبراههيز کرامپ در بازه پيت استقرار سرريک از شش موقعي، در هر يتجرب يها مشخصات آزمون -٢جدول 

 نولدزيعدد ر
Re  

در باالدست  عدد فرود
 زيسرر
Fr  

 يبار آب
h  

 (m)×102  

  زيارتفاع سرر
 يواره داخليدر د

P2: (m)×102  

 ز يارتفاع سرر
  يواره خارجيدر د

P1: (m)×102  

  انيبده جر
Q 

 (m3/s)×103  
 ان يجر

  متالطم کامل
٢٤٠٠٠ >Re  

 سه 
  انيم جريرژ
  ۲/۰تا  ۰۵/۰

 سه تراز 
 سطح آب

  ٤٤تا  ٢٢ 

 چهار 
  زيارتفاع سرر

  ٤١ تا ١٤

 سه 
  زيسررارتفاع 

  ٣٠و  ٢٠، ١٤

 سه 
  انيبده جر

  ۷۵و  ۵۰، ۲۵
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در  h(4.8-2.0)سرريز و عمود بر راستاي جريان، در فاصله 
بار آبي در مقطع کنترل  hسرريز قرار دارد ( باالدست

باالدست نسبت به تراز متوسط تاج سرريز است). در 
خطي مورب با زاويه  صورت به محدوده پيچ، مقطع کنترل 

16º<ω<0º )=ω در  زاويه نسبت به راستاي تاج سرريز
سمت ديواره  از h(7.6-1.0) فاصله و به، فق)سطح ا

و  قرار دارد (حسيني مبراخارجي، در باالدست سرريز 
  ).١٣٩١، ياسي
ام از عرض مقطع کنترل سرريز  iنقطه واحد عرض در  بده

)qiمتوسط عمقي  ضرب سرعت )، از حاصلVi و عمق 
  .شود يمزير محاسبه  معادله، از yiآب  يموضع

)٦(  q =V ×yi i i  
Vi  سرعت متوسط عمقي در نقطهi  ام است؛ که از
و  ٦/٠، ٢/٠در ( يهاي برداشت شده از سه نقطه عمق داده

  ، محاسبه شده است.آب) يموضع عمق ٨/٠
  

  نتايج و بحث
نتايج ارزيابي توزيع جريان در طول تاج سرريزهاي کرامپ 

هاي تاج افقي و تاج  در عرض پيچ، به تفكيك براي آزمون
  د.شودر زير ارائه مي  دار شيب

 واحد عرض بدهاز توزيع عرضي  يايه نمونه ١٠ تا ٧شکل 
)q( متوسط  انيبده جربراي  را در مقطع كنترل سرريز

(Q= 0.025 m3/s)، ارتفاع  ز بايسرر يو براP1= 0.2 m ) در
در هر دهند.  مي شينما)، ٥شكل  اساس برديوار خارجي، 

ز ي، "سرريکانال منحنموقعيت استقرار سرريز در  ٦ک از ي
ب مختلف يعنوان شاهد بوده؛ تا با سه ش  ه" بيبا تاج افق
انتظار تاج  در عرض qهمسان بودن د. شوسه يتاج مقا

ا شدت اختالف ي( qکنواخت تر يع ي؛ بلکه توزرود نمي
  ز است.يب برتر تاج سرريش ييار شناساي) معqکمتر 

ه، موقعيت استقرار سرريز در پيچ دهد ك مينتايج نشان 
جه ي، و در نتدر مقطع كنترل سرريز qروي توزيع عرضي 

هاي  ثير دارد. در بازهأتاج سرريز تاز يمورد ن شيب يرو
پيچ، و در مقطع ورودي پيچ،  دست پايينمستقيم باال و 

هدف تر است. با توجه به  سرريز با تاج افقي مناسب
در طول تاج سرريز، زاويه شيب تاج  qي توزيع يهمگرا

سرريز با حرکت از ابتداي پيچ به سمت ميانه افزايش 
سمت انتهاي پيچ، به تدريج کاهش ه يافته؛ و سپس ب

 بده جريانسرعت و  تمرکزدرجه که  ٣٠ يابد. در مقطع مي
 است. الزم به سمت ديواره داخلي است، شيب تاج بيشتري

ر پيچ، توزيع جريان به ت با حرکت به سمت مقاطع پايين
ويه شيب تاج سمت ديواره خارجي پيشروي کرده؛ و زا

  کمتري را نياز دارد.
)، P1( ، با افزايش ارتفاع سرريزشخصدر يک بار آبي م

زاويه مورد نياز براي شيب تاج سرريز کمتر مي شود. با 
توجه به اينکه با افزايش ارتفاع سرريز، سرعت باالدست 

نسبت   بهکمتر شده؛ و يکنواختي سرعت و بده در عرض 
از سوي ديگر،  .دور از انتظار نيستشود، اين امر  بيشتر مي

اويه زتغيير تأثير زيادي بر  ،يزرافزايش بار آبي روي سر
 شيب تاج سرريز ندارد.

نتايج آزمون تجربي در طرح شيب تاج سرريز كرامپ در 
، خالصه شده است. نتايج نشان مي دهد که ٣جدول 

استقرار سرريزهاي با تاج افقي در راستاي مستقيم 
است. در  تر مناسبدست پيچ  باالدست، ابتداي پيچ و پايين

 دار شيباج محدوده پيچ، استقرار سرريزهاي کرامپ با ت
ي يشيب تاج به سمت ديواره خارجي پيچ) کارآ براي(

بهتري دارد. بهترين موقعيت استقرار سرريزهاي كرامپ 
ترتيب در مقاطع ه ) در پيچ، بدار شيب(با تاج افقي يا 

درجه از ابتداي پيچ است. در  ٤٥و  ٦٠، ٣٠اي زاويه
 محدوده پيچ، با افزايش بار آبي يا بده جريان و با کاهش

تري از جريان در باالدست  ارتفاع سرريز، توزيع متقارن
  د.شو ايجاد مي دار شيبسرريز 
) در ١٣٨٨(و همکاران هاي تجربي عبداهللا پور  آزمون

) براي ١٣٩٠( و ياسي محمدي تيز؛ و ولي سرريزهاي لبه
دهنده کارکرد بهتر سرريزهاي  سرريزهاي لبه تخت، نشان

نشان داد كه،  ها بررسي ايندر پيچ بود. نتايج  دار شيب
 85º<θ<88ºشيب مناسب براي تاج سرريز در محدوده 

اساس  بر، زاويه تاج سرريز نسبت با راستاي قائم). θاست (
 ٥تا  ٢اي  (انحراف زاويه 85º<θ<88ºدامنه شيب ، ٣جدول 

هاي كرامپ در  تاج سرريزدرجه از سطح افق)، براي 
  . استنيز مناسب ، پيچمياني محدوده 

اي ) براي سرريزهCdشرايط جريان آزاد، ضريب دبي ( در
با تاج و در سرريزهاي  ٧٨/٠تا  ٦١/٠افقي در محدوده 

تأثير موقعيت سرريز در است.  ٦٥/٠تا  ٤٣/٠بين  دار شيب
دار نبوده؛ و از ميانگين آن در  معني Cdضريب پيچ روي 
با  درجه استفاده شده است. ٦٠و  ٤٥، ٣٠ع سه مقط

، ضريب جريان آزاد در ميانه پيچ سرريزتاج شدن  دار شيب
در سرريزهاي با تاج افقي  Cd. متوسط ضريب شود کم مي

  است. ٥٤/٠ دار شيبو در سرريزهاي با تاج  ٧٠/٠
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  کرامپ در مقطع ورودي پيچ و افقي دار شيبتوزيع عرضي دبي واحد عرض براي سرريزهاي  -٧شکل 

  

  
  درجه پيچ ٣٠کرامپ در زاويه  وافقي دار شيبهاي  توزيع عرضي دبي واحد عرض براي سرريز -٨شکل 

 

  
 درجه پيچ ٤٥کرامپ در زاويه  وافقي دار شيبهاي  توزيع عرضي دبي واحد عرض براي سرريز -٩شکل 
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 درجه پيچ ٦٠زاويه کرامپ در  وافقي دار شيبهاي  توزيع عرضي دبي واحد عرض براي سرريز -١٠ شکل

  
 (درجه) يخارجواره يز کرامپ به سمت ديب تاج سرريه شيمتوسط زاو -۳جدول 

  زيت سرريموقع
  ابتداي پيچاز 

  )h/P1( يواره خارجيز در ديبه ارتفاع تاج سرر بار آبينسبت 
۳/۰  ۵/۰  ۷/۰  

۰/۰  (مقطع صفر درجه)چ يپ يورود  ۰/۰ ۰/۰  
٨/٣ درجه) ۳۰چ (مقطع يانه پيم  ١/٤  ۱/۳  
درجه) ۴۵چ (مقطع يانه پيم  ٥/٣  ٦/٢  ٩/٢  
درجه) ۶۰چ (مقطع يانه پيم  ١/٢  ٧/٢  ٥/٢  

درجه) ۹۰چ (مقطع يپ يخروج  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  
  

  گيري نتيجه
 يدر بعض ،ها چ رودخانهيدر محدوده پ هازياحداث سرر

ان در يع نامتقارن جرياست. توز ريناپذ ط اجتنابيشرا
ز، مشكالتي را در يچ رودخانه و در طول تاج سرريعرض پ

تر  آورد. فرضيه توزيع يکنواخت يد ميبرداري پد مراحل بهره
، از طريق تغيير )q( بده جريان در واحد عرض تاج سرريز

، سبب دار شيبفيل تاج سرريز از حالت افقي به حالت پرو
باالدست سرريز  دربهبود توزيع جريان در عرض پيچ 

د. نتايج ارزيابي کارکرد سرريزهاي کرامپ با تاج شو مي
، در عرض پيچ يک آبراهه، به شرح زير دار شيبافقي و 

  د. شو خالصه مي
سرريزهاي با تاج افقي در راستاي مستقيم باال و 

پيچ؛ در ابتداي پيچ، و در ناحيه خروجي پيچ  دست پايين
 تر هستند.  مناسب

 دار شيبدر محدوده پيچ، استقرار سرريزهاي کرامپ با تاج 
 يچ، رويز در پيت استقرار سرريي بهتري دارد. موقعيکارآ
 ). ٣ر دارد (جدول يثأز تيب سرريه شيزاو
زايش؛ چ به وسط افيپ يب تاج سرريز با حرکت از ابتدايش

 يبرا( شود يکم مج يچ، به تدريپ يسمت انتها  هو سپس ب
شيب تاج به سمت ديواره خارجي پيچ است). بهترين 

، ٣٠اي ترتيب در مقاطع زاويهه موقعيت استقرار سرريز، ب
درجه از ابتداي پيچ است. شيب مناسب براي  ٤٥و  ٦٠

 θ=است ( 85º<θ<88ºتاج سرريز كرامپ، در محدوده 
ج نشان يسه نتايمقا زاويه تاج سرريز با راستاي قائم).

 کوتاه لبه، لبه تخت و تيز لبهز (ير نوع سرريثأدهد که، ت يم
 چ، کم است.يز در محدوده پيب تاج سرريش يکرامپ) رو

ز، يكنواختي جريان در باالدست يش ارتفاع سرريبا افزا
 ز کمتر خواهديب تاج سرريه شيسرريز بيشتر شده؛ و زاو

ب يه شيبر زاو يادير زيتأث ،زيرسر يرو يش بار آبيبود. افزا
 ز ندارد. يتاج سرر

مقطع کنترل براي سرريزهاي با تاج افقي در باالدست و 
خطي موازي با تاج سرريز و عمود  صورت به ابتداي پيچ، 

 باالدستدر  h(4.8-2.0)بر راستاي جريان، در فاصله 
طع کنترل باالدست بار آبي در مق hسرريز قرار دارد (

نسبت به تراز متوسط تاج سرريز است). در محدوده پيچ، 
خطي مورب با  صورت به مقطع کنترل در باالدست سرريز 

 زاويه نسبت به راستاي تاج سرريز 16º<ω<0º )=ωزاويه 
سمت ديواره  از  h(7.6-1.0)فاصله و به، در سطح افق)

 .قرار داردخارجي، 
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ب جريان ي، ضرچيانه پيدر م زيسررتاج شدن  دار شيببا 
در سرريزهاي با  Cd. متوسط ضريب شود يکم م )Cdآزاد (

 ٥٤/٠ دار شيبو در سرريزهاي با تاج ؛ ٧٠/٠تاج افقي 
  است.
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