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 چکيده
  

 يزهايسرر نسبت بهت آنها يو مز ر هستنديپذ هيتوج RCC يوزن يدست سدها نييدر پا ،ياز لحاظ اقتصاد ،يپلکان يزهايسرر
 يشگاهيمدل آزما سهن پژوهش يز و کاهش ابعاد حوضچه آرامش است. در ايدر طول سرر ياستهالک انرژ يباال زانيمهموار 

ين عرض و همچن ۶۵و  ۶۱، ۵۹ يها درجه، تعداد پله ۲/۵۰و  ۸۱/۳۸، ۴۴/۱۸ يها بيگالس با ش يساخته شده از جنس پلکس
فاصله تاج  ي، بررسن پژوهشياهدف از  .شدقرار  مورد شيرو آزمايقات آب وزارت نيمؤسسه تحق ، درمتر ۱۲/۲و  ۵/۱، ۳۳/۱
ب يش شيکه افزا نشان دادن پژوهش يج اي. نتابودز يب سرريدر جهت ش يان عبوريجر يعيطب يريز تا محل شروع هواگيسرر
 يعيطب  يريمحل شروع هواگ يش دبيافزا تيهدا نيز و همچنيسرر يرو  (  )انيجر يز باعث کاهش طول بدون هوايسرر
ارائه شده  يک رابطه کليان يجر ين طول بدون هواييتع يج مطالعه، براي. با استفاده از نتادست است نيبه سمت پائان يجر

لعه نسبت به مطالعات گذشته ن مطايان در ايجر يعيطب يريمحل شروع هواگ يرا برا يتر ج، رابطه مناسبيسه نتاياست. مقا
  .بودي اوج يزهايسه با سرريدر مقا يپلکان يزهايسرر يان رويجر يانگر کاهش طول بدون هواين پژوهش بياج ينتاد. نشان دا
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  مقدمه 
 ،کند يد ميز سدها را تهديکه همواره سرر يخطراتجمله  از

  سرعت يکيناميدرودياز آثار ه يکه ناش استون يتاسيکاو
 ييها انيان جريان بر سازه است. وجود هوا در مياد جريز

 ييزا خالء يها تواند از خطر يم ،اد دارنديکه سرعت ز
) ۱۹۹۶آن را کاهش دهد. چانسون ( ايو  کند يريجلوگ

درصد غلظت هوا در مجاورت کف  ۸تا  ۴نشان داد که 
سطح بتن  يرو ييتواند از صدمات خالءزا يز ميسرر

 ياز رو يان عبورين شاخصه جريتر . مهمکندممانعت 
ا ورود يو حبس  يآشفتگ يسطح باال يپلکان يزهايسرر

 يهوا در اثر نوسانات آشفتگ يها . حباباستان يهوا به جر
آب و هوا به وجود  يان دوفازيک به سطح آزاد جرينزد
به طرف  ،از تاج شروع يه مرزي، ال۱ند. مطابق شکل يآ يم
کند.  يابد و سطح آب را قطع مي يدست توسعه م نيپائ
 ،رسد يبه سطح آزاد م يه مرزيال يلبه خارج يوقت

 .شود يان ميجر يعيطب يباعث هواده ،جاد شدهيا يآشفتگ
  شود.  يده مينام ١محل شروع ورود هوا، نقطه شروع

  

 
  )۲۰۰۴(آندره،  يز پلکانيسرر يان رويجر ينواح - ۱شکل 

  
 يافته است و هوادهيان کامالً توسعه يدست، جر نييدر پا
از  يطوالن يا شود. با فاصله يع سطح آزاد مشاهده ميسر

ن يبه ا ؛رسد يکنواخت ميان به تعادل ين نقطه، جريا
ان، غلظت هوا يمفروض عمق جر يک دبي يمفهوم که برا

ن ير نخواهد کرد، اييع سرعت در طول شوت تغيو توز
  کنواخت موسوم است.يان متعادل يه به جريناح

                                                
1- Inception Point 

را  يه مرزيبدون پله، ضخامت ال يز سدهايسرر يبرا
ن نقطه هنوز يا يول ؛اند ن زدهيمختلف تخم گران پژوهش
 ،ن نشده و علت آنييتع يپلکان يها بيدر ش يبه درست

زهاست. در ين نوع سرريان در ايط جريده بودن شرايچيپ
ها، انتقال محل شروع  رات مثبت پلهياز تأث يکيواقع 
ه خطر در مقابل يبه سمت باالدست و کاهش ناح يريهواگ
ن محل شروع يي). تع۲۰۰۲ون است (چانسون، يتاسيکاو

صورت مشاهده انجام ان معموالً به يورود هوا به جر
ن يا ين مشخصات و مختصات ارائه شده برايبنابرا ؛شود يم

مختلف، متفاوت است. به صورت  گران پژوهشنقطه توسط 
ان آب ياز پله که جر ين نقطه با سطح مقطعيا ،کيکالس

 ؛د، مطابقت دارديآ يرنگ در م يريا شيد يبه رنگ سف
هوا به صورت ثابت در داخل  يها که حباب ييجا يعني

). چانسون محل ۱۹۸۰، يخواهند ماند (فالو يان باقيجر
 يزبر بيو ضر ياز دب يرا تابع يعيطب يرينقطه شروع هواگ

  ):۲۰۰۲د (چانسون، کر يمعرف

)۱(  
  = 9.719(ℎ cos  )(sin  ) .      ∗ .    
26<  < 55 

)۲(   ∗ =     . sin   . (ℎ .       )  

از تاج  يريمحل شروع هواگ يفاصله طول   که در آن 
در واحد عرض  يدب  ، زيب سرريش  ، ز برحسب متريسرر

عدد فرود در  ∗  برحسب متر و ارتفاع پله  ℎ،    برحسب 
  د. شو يان ميب يلبه پله و برحسب ارتفاع زبر

اطالعات وود و همکاران  ي) بر مبنا۱۹۹۳ستودلو (يکر
  ر را ارائه کرد:يز ه) رابط۱۹۸۳(

  

)۳(    = 26.19   .   (ℎ cos  ) .                     (sin  ) .     ∗ .   
 

ب اصطکاک کمتر از يضر اي f که يدرصورت )۳ه (ج رابطينتا
  برابر خواهد بود.  )۱(ج رابطه يباشد، با نتا ۱/۰

از       راتييبا دامنه تغ يها ) که از مدل۲۰۰۰( يچمن
    د.کرر را استخراج ياستفاده کرد، رابطه ز ۶۷/۱ تا۲۵/۱

  : استعرض پله برحسب متر 
)۴(    = 8.29 (ℎ cos  ) (cos  ) .    ∗ .   

مدل  يرو ييها شيز با انجام آزماي) ن۲۰۰۳باوس و هگر ( 
درجه  ۵۰تا  ۳۰ب يرات شييتغ هدامنبا  يز پلکانيسرر

با  يشباهت نسب ،ن رابطهيد که اکرارائه  يديرابطه جد
  دارد:  )۴( هرابط

)۵(    = 9.72 (ℎ cos  ) (cos  ) .   ∗ .   
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 ۵۳ب يو ش يپلکان يشگاهي) در فلوم آزما۲۰۰۰ماتئوس (
  افت: ير دست يجه زيدرجه، به نت

)۶(    = 6.289 (ℎ cos  )  ∗ .    
ه ر رابيج زي) نتاي(اوج يرپلکانيز غيسرر ي) برا۱۹۹۱وود (

  دست آورد:
)۷(    = 13.6 (ℎ cos  )(sin  ) .      ∗ .    

ℎ cos ن حالتيکه در ا کف در نظر شده  يمعادل زبر،  
  است.

 يپلکان يزهايسرر يروابط ارائه شده باال را برا ۲ شکلدر 
واحد  يدب يد. براشو يسه ميگر مقايدهم با يرپلکانيو غ

ر ارائه شده توسط يمقاد ي، اختالف نسب۲۵/۰    عرض
توجه  ن بايبنابرا ؛رسد يدرصد م ۵/۳۱و ماتئوس به  يچمن

ار يرسد هنوز مع ينظر م به اختالف قابل توجه فوق، به
ان ارائه ين نقطه شروع ورود هوا به جرييتع يبرا يقيدق

 يمعرف ،هدف از پژوهش حاضرجه ينشده است. در نت
،    يعيطب يرين طول نقطه شروع هواگييتع يبرا يا رابطه

  .است يز پلکانيتاج سرر از محل
  

  
  )۲۰۰۴ن نقطه شروع ورود هوا (آندره، ييتع يبرا يشنهاديسه روابط پيمقا - ۲شکل 

  
  ها مواد و روش

 در مدل مقياس تأثير که اين جهت به و اول درجه در
 ارتباط همچنين و برود بين از تفسيرها و ها يگير نتيجه

از  استفاده با ،شود يم آسان مختلف يها كميت بين
 يپارامترها از يا مجموعه بايد شده بررسي يها كميت
دست ه ب يريت نقطه شروع هواگيموقع بر مؤثر بعد بدون

  د. يآ

)٨(  
  =    ,   ,   , , ,   , tan  ,                 , ℎ ,   ,   ,  , ℎ ,  = 0 

آب،  يکيناميته ديسکوزيو   آب،  يچگال   که در آن     شتاب ثقل،   ، يکشش سطح  ، يسطح يزبر   
عرض   ز، يب سرريش  ب، يش يسرعت آب در راستا

ارتفاع پله در جهت عمود بر    ارتفاع پله،   ℎز، يسرر
ℎ cosان که معادل يجر فاصله    عرض پله،    ، است  

ارتفاع آب   ℎز، يتا تاج سرر يعيطب يرينقطه شروع هواگ
ن مجموعه ياز ب. استز يارتفاع سرر  ز و يدر باالدست سرر

 يت حداقل عمق آب رويبه علت رعا  فوق،  يپارامترها
قابل ، ها شيل ثابت بودن در تمام آزمايبه دل   ز و يسرر

tanنظر هستند.  صرف ک عامل بدون بعد است. يخود   
نگهام با انتخاب يبه روش باک يز ابعاديپس از انجام آنال توان  يتکرار شونده، م يبه عنوان پارامترها   و    ،   

  د: کرف ير شامل عوامل بدون بعد تعريبه صورت ز يتابع

)٩(  
  =  tan  ,      ,    , ℎ   ,     , ℎ   ,    ,   .    ,      .    .    = 0 

ز و در مراحل يثابت در طول سرر يها پس از حذف نسبت
به کمک  يز ابعاديق آنالياز طر )۱۰( هش، رابطيآزما

 يعيطب يريمؤثر مربوط به نقطه شروع هواگ يپارامترها
  د.شاستخراج 

)١٠(      =  (tan ,  ∗) 
ن يره بيچند متغ يها سپس با استفاده از برازش مدل

  ف شد.يتعر يا مؤثر رابطه يپارامترها
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رو يقات آب وزارت نين پژوهش که در مؤسسه تحقيدر ا
گالس  يساخته شده از جنس پلکس يها انجام شد، مدل

)) با ۱۳۹۱، يپور شهرآباد ي(حسنعل ۵و  ۴، ۳ي ها (شکل
  ش واقع شدند.يمورد آزما ۱جدول  يکيزيمشخصات ف

  
  شيمورد آزما يزهايمدل سر يمشخصات هندس -۱جدول 

 شرح ١مدل  ٢مدل   ٣مدل 

Y= ۱۵۰۴/۰ - x ۸۴/۱  Y= ۱۳۸/۰ x ۵۸/۱  Y= ۲۲۸/۰ x ۵۸/۱  زيمعادله سرر 

٨/٤  ٦٧/٤ ٦  h(cm)ارتفاع پله  

٢/٧ ٤  l (cm)کف پله ١٤ 

٢/٥٠  ٨١/٣٩  ٤٤/١٨  (درجه)αب يش 

١٢/٢  ٥/١  ٣٣/١  b(m)ز يعرض آستانه سرر 

 Nتعداد پله  ٥٩ ٦١ ٦٥

 

 
  ۱مدل  - ۳شکل 

  

  
  ۲مدل  - ۴شکل 

 

  
  ۳مدل  - ۵ شکل

  

 يمختلف از رو يها يدب ين پژوهش با گذردهيدر ا
ن محل شروع يي، اقدام به تعيشگاهيآزما يها مدل
ن نقطه يکه جهت ثبت ا يا گونهد. به ش يعيطب يريهواگ

اد به کم از يگر بار از زياد و ديکم به ز يها ابتدا از دب يدب
ها عبور داده شدند. قابل ذکر است که حداقل و  مدل يرو

 يريثبت نقطه شروع هواگ يش برايمورد آزما يحداکثر دب
ب و عرض يبه جهت ش يشگاهيمدل آزما سهان، در يجر

ب و يش شيرا با افزايز ؛ستيکسان نيها،  متفاوت مدل
وسته يان پيل جريتشک يبرا يز، مقدار دبيعرض سرر

واره ياز اثر د يريجلوگ يد که براکرد توجه يبا است.شتر يب
برداشت شده  ين نقطه در محور مرکزيز، ايکانال سرر

توان  يم )۱۳۹۲يي، (کاکو ۱۳ تا ۶ يها است. در شکل
را در  يعيطب يريه بدون هوا تا نقطه شروع هواگيناح
مشاهده  ،ز مورد مطالعهيسرر سه يمختلف رو يها يدب
  د.کر

  

 
  )۱ز مدل ي(سرر ۲۰۰/۰    کل  يدب - ۶ شکل

  

 
  )۱ز مدل ي(سرر  ۹۰/۰    کل  يدب - ۷ شکل



 ٩٥                                                                                                   ١٣٩٦/ تابستان ٢٥/ پياپی ٢/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  
  )۲ز مدل ي(سرر  ۳۳۵/۰    کل  يدب -۸ شکل

  

 
  )۲ز مدل ي(سرر  ۴۶/۰    کل  يدب - ۹ شکل

  

  )۳ز مدل ي(سرر  ۶۴/۰    کل  يدب - ۱۰ شکل
  

  
  )۳ز مدل ي(سرر  ۱۲۸/۰    کل  يدب - ۱۱ شکل

  
  )۳ز مدل ي(سرر  ۱۶/۰    کل  يدب -۱۲ شکل

  

  
  ) ۳ز مدل ي(سرر  ۲۵۶/۰    کل  يدب - ۱۳ شکل

  
  ج و بحثينتا

ن يانجام شده در ا يها شيدست آمده از آزما مشاهدات به
  آمده است. ۲در جدول  ،پژوهش

، با در نظر گرفتن اختالف دبي واحد ۲باتوجه به جدول 
مترمربع بر ثانيه (تفاضل  ۰۵/۰عرض عبوري معادل 

 ۱هاي شماره  روي مدل   هاي مشخص شده)، مقدار  رديف
متر است. اين  ۲۶/۰و  ۳۱/۰، ۵۴/۰به ترتيب برابر با  ۳تا 

با افزايش شيب سرريز است.    کننده کاهش طول  امر بيان
 ٠٧٦/٠متناسب با دبي واحد عرض    ن مهم با مقداراي

(به  ٣و  ١هاي شماره  مترمربع بر ثانيه، عبوري از مدل
متر) بهتر مشخص  ٦٣/٠و  ٦/١ترتيب برابر است با 

توان ادعا کرد که افزايش شيب سرريز، محل  شود. مي مي
را به تاج  شروع هواگيري طبيعي، جريان عبوري از روي آن

ديگر هواگيري جريان  تر مي کند و به عبارت کسرريز نزدي
و  ∗ حال، با درنظر گرفتن عدد فرود  اندازد. را به تأخير مي

  شيب سرريز به عنوان متغير، نتيجه زير حاصل شده است:

)۱۱(  
    = 11.08  ∗ .   (tan  )  .       = 0.87 
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۱۸اين رابطه براي محدوده شيب 
° ≤  ≤ ۵۲

°
صادق  

  است.
با رابطه وود براي سرريزهاي  ۳رابطه فوق در جدول 

، ۲هاي آزمايش مربوط به سرريز مدل شماره  اوجي، با دبي

دهد که طول بدون هواي  مقايسه شد. نتايج نشان مي
جريان در سرريزهاي پلکاني نسبت به سرريزهاي اوجي 
کمتر و در نتيجه نقطه شروع هواگيري جريان با تاج 

  ت.تر اس سرريز نزديک

  يشگاهيآزما يها مدل يش رويج آزماينتا -۲جدول 
٣مدل  ٢مدل   ١مدل        ∗ q     ∗ q     ∗ q 

۳۶/۰  ۰۴/۲  ٠٣٠/٠  ٨٨/٠  ٢٣/١  ٠٣١/٠  ۵۰/۰  ٠٥/١  ۰۱۷/۰  
٤٧/٠  ٠٩/٤  ٠٦٠/٠  ۰۴/۱  ٦٩/١  ٠٤٢/٠  ٦٦/٠  ٢٢/١  ٠٢٠/٠  

٦٣/٠  ١١/٥  ٠٧٦/٠  ١٩/١  ٩٦/١  ٠٤٩/٠  ٧٧/٠  ٤٠/١  ٠٢٣/٠  

٨٩/٠  ١٧/٨  ١٢١/٠  ٢٤/١  ٣٥/٢  ٠٥٨/٠  ٠٦/١  ٦٠/١  ٠٢٦/٠  

٢٥/١  ٩١/٩  ١٤٧/٠  ٣٠/١  ٦٢/٢  ٠٦٥/٠  ١٠/١  ١٦/٢  ٠٣٥/٠  

٩٨/١  ٣٦/١٥  ٢٢٧/٠  ٣٤/١  ٥٠/٣  ٠٨٧/٠  ١٩/١  ٤٨/٢  ٠٤١/٠  

٥٥/٢  ٤٤/٢٠  ٣٠٢/٠  ٤٠/١  ٧٤/٣  ٠٩٣/٠  ٢٤/١  ٧١/٢  ٠٤٥/٠  

 

٥٠/١  ٠٦/٤  ١٠١/٠  ٢٥/١  ٩٢/٢  ٠٤٨/٠  

٦٠/١  ٦١/٤  ١١٤/٠  ٣٣/١  ١٠/٣  ٠٥١/٠  

٦٥/١  ٠٤/٥  ١٢٥/٠  ٤٣/١  ٣٩/٣  ٠٥٦/٠  

١١/٢  ٦٣/٥  ١٤٠/٠  ٥٥/١  ٩٨/٣  ٠٦٥/٠  

١٢/٢  ٠٩/٦  ١٥١/٠  ٦٠/١  ٦٥/٤  ٠٧٦/٠  

٢٦/٢  ٦٨/٧  ١٩٠/٠  ٨٦/١  ٤٣/٥  ٠٨٩/٠  

   ١٣/٢  ٠٤/٦  ٠٩٩/٠  

ن پژوهش و يدست آمده در اه ب هسه رابطيمقا - ۳جدول 
  ياوج يزهايسرر يرابطه وود برا

  رابطه
q ف

ردي
 

      وود مطالعه حاضر
٧١/١٢  ٢٨/١٤  ٠١٧/٠  ١ 

٢٧/١٤  ٩٤/١٥  ٠٢/٠  ٢ 

٧٧/١٥  ٥٢/١٧  ٠٢٣/٠  ٣ 

٢١/١٧  ٠٣/١٩  ٠٢٦/٠  ٤ 

٢٧/٢١  ٢٥/٢٣  ٠٣٥/٠  ٥ 

٤٠/٢٣  ٤٥/٢٥  ٠٤/٠  ٦ 

٤٤/٢٥  ٥٥/٢٧  ٠٤٥/٠  ٧ 

٤٤/٢٦  ٧٨/٢٨  ٠٤٨/٠  ٨ 

٨٢/٢٧  ٩٨/٢٩  ٠٥١/٠  ٩ 

٧٤/٢٩  ٩٤/٣١  ٠٥٦/٠  ١٠ 

٩٧/٣٦  ٢٥/٣٩  ٠٧٦/٠  ١١ 

٣٨/٤١  ٦٦/٤٣  ٠٨٩/٠  ١٢ 

٦٤/٤٤  ٩٢/٤٦  ٠٩٩/٠  ١٣ 

  

که  يبا روابط يشنهادين رابطه پيسه بيمقا يبرا
 ۱۴توان از شکل  يد، مان کردهگر ارائه يد گران پژوهش

و  يشگاهيج آزماينتا هدهند نشان ياستفاده کرد. محور افق
ج يدست آمده از روابط است. نتا ج بهيانگر نتايمحور قائم ب

با روابط چانسون و  يشنهاديپ هدست آمده از رابطه ب
ن ين دو رابطه از بيشوند. علت انتخاب ا يسه ميباوس مقا
 ين دو رابطه براين است که ايگر ايد يشنهاديروابط پ

  اند. ز ارائه شدهيب سررياز ش يتر عيمحدوده وس
نقاط  يشود که پراکندگ ي، مالحظه م۱۴باتوجه به شکل 
سه با نقاط مربوط به يدرجه در مقا ۴۵نسبت به خط 

ن يگر کمتر است. علت ايدو محقق د يشنهاديروابط پ
 يها برا از داده يشتريتواند به کاربردن حجم ب يله مأمس

روابط باشد. رابطه ارائه ر ين رابطه نسبت به سايگسترش ا
و رابطه چانسون و  ۵۱/۸استاندارد  يخطا يشده دارا

 ۸۹/۱۲و  ۲۸/۱۰استاندارد  يخطا يب دارايباوس به ترت
ند.هست
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  يشنهاديسه روابط پيمقا - ۱۴شکل 

  
  گيري نتيجه

ساخته شده  يشگاهيمدل آزما سه يمطالعه انجام شده رو
 ۱رو با مشخصات جدول يقات آب وزارت نيدر مؤسسه تحق

و  ياوج يزهاينسبت به سرر يز پلکانينشان داد که سرر
ز يان را به تاج سرريجر يريبدون پله مکان شروع هواگ

تر خواهد شد.  کوچک   گر يبه عبارت د ؛دکن يتر م کينزد
ن يدر ادست آمده ه رابطه وود و رابطه ب يسه کمياز مقا

، مطابق ۱ از مدل شماره يج استخراجيپژوهش با نتا
 يتوجه به مقدار دب با   شود که  ي، مالحظه م۳جدول 

 يش دبيدا کند. افزايکاهش پ درصد ١٠ يال ٥تواند از  يم
شود،  يم ∗ ش يزها که باعث افزاين نوع سررياز ا يعبور

در ر يو باعث تأخ دهد يمش يز را افزايسرر يريطول هواگ
م با يرابطه مسق ∗  يعني ؛شود يان ميجر يريند هواگيفرآ   دارد.    
را کاهش    ز يب سرريش شيدهد که افزا يج نشان مينتا
تاج  هب يريشود که مکان شروع هواگ يو باعث مدهد  يم

) که ١١ر، رابطه (ين تفاسيشود. با ا يتر م کيز نزديسرر
قابل قبول،  يب همبستگيج فوق است، با ضريد نتايمؤ

دست آمده  توجه به اطالعات به ن رابطه بايد. اشاستخراج 
ب ياز ش يتر تواند بازه گسترده يم يشگاهيآزما  از مدل

با توجه به . ز را نسبت به روابط گذشته، پوشش دهديسرر
د که کرتوان ادعا  ي، م١٣م شده در شکل يگراف ترس

را  يمعتبرتر يها ، جوابيج قبلي) نسبت به نتا١١رابطه (
  د.کن يارائه م
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