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  چکيده
  
انتقال رسوبات بستر و جداره  است.گيري جريان آب يکي از مسائل مهم در مديريت منابع آبي  دقت در اندازه شهيهم

گيري  هاي اندازه رسوبات در پشت سازه شود يسبب مها  ها به درون کانال هاي آبريز و ورود آن هاي آبرفتي در حوضه رودخانه
گذارند. روابطي که تاکنون براساس نتايج آزمايشگاهي براي ضريب شدت  ريتأثها  عملکرد اين سازه يرو جريان آب قرار گرفته و

 ريتأثبه بررسي ن پژوهش يادر شرايط بدون رسوب استخراج و توسعه داده شده است. در  ،جريان سرريزها ارائه شده
فتن شش زاويه راس مورد آزمايش با در نظر گر ٢٨٨بر ضريب شدت جريان سرريزهاي مثلثي پرداخته شد. تعداد  يگذار رسوب

شامل بستر  يگذار رسوبدرجه)، سه ارتفاع سرريز متناسب با هر زاويه، چهار تراز  ١٤٠و  ١٣٠، ١٢٠، ١٠٥، ٩٠، ٧٥سرريز (
 ٤/٢و  ٦/١، ٨/٠، ٠( بدون رسوب، تراز رسوبات معادل يک سوم، دو سوم و برابر با ارتفاع سرريز و چهار شيب بستر جريان

و شيب بستر  يگذار رسوبها نشان داد که بين ضريب شدت جريان با زواياي سرريز، ترازهاي  آزمايش . نتايجانجام شد درصد)
تعيين ضريب شدت جريان  يبراجريان رابطه مستقيم و با ارتفاع سرريز رابطه عکس وجود دارد. در نهايت رابطه بدون بعدي 

 .است )=٩٥٦/٠R2( ن رابطه داراي ضريب تبيين باالييد. ايشپيشنهاد  يگذار رسوبمختلف  يها حالتسرريزهاي مثلثي در 
  

  ضريب شدت جريان. سرريز مثلثي، شيب بستر،ي، گذار رسوب: ي كليديها واژه
  

 .گذاري بر ضريب شدت جريان سرريزهاي مثلثي بررسي آزمايشگاهي تأثير رسوب. ١٣٩٧. زاده س. ع. و محمدولي ساماني ج نژاد ع. ايوب عسکري ارجاع:
 .٢٠-١١: ٢٨مجله پژوهش آب ايران. 
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  مقدمه
حفظ و مديريت منابع آبي مستلزم کاهش تلفات آب، 

. يکي از مباحث استوري و توزيع مناسب آب  افزايش بهره
استفاده بهينه از منابع آبي، استفاده از وسايل اصلي در 

 يرا). ب٢٠٠٠ (هرسچي، گيري با دقت مناسب است اندازه
تعيين ميزان جريان عبوري از مجاري طبيعي و مصنوعي 

ه که در اين ميان، استفاده از شدهاي گوناگوني ارائه  روش
ترين و  سرريزها کاربرد بيشتري دارد. سرريزها از مهم

هاي آبي بوده و بنا به موارد  ها در سازه بخشترين  حساس
 يکي از انواع .هستنددرجه اهميت  يداراکاربردشان 

سطح مقطع  باهاي سرريز، سرريزهاي مثلثي بوده که  سازه
تر و حساسيت بيشتر نسبت به تغيير  کوچک نسبتبه 

هاي  ها و حوضه گيري جريان در کانال ارتفاع آب در اندازه
). ٢٠٠٤ (چانسون، ندهستکاربرد بيشتري  يداراآبريز 

 يشتر دارايبها  ها و رودخانه کانال از ياريجريان آب در بس
رسوبات است. اين رسوبات در اثر وقوع فرسايش بستر و 

سيالب به  باجداره مجاري طبيعي و در برخي از موارد 
ند. انتقال و انباشته شدن رسوبات در يآ يحرکت در م

گيري جريان از جمله  هاي اندازه زهباالدست محل نصب سا
گذري سرريزها  تغيير خصوصيات آب سببسرريزها 

). رابطه کلي دبي ٢٠١١ (اوگدن و همکاران، شود مي
صورت زير ه جريان ارائه شده براي سرريزهاي مثلثي ب

  ):٢٠٠١ (کلمنز و همکاران، است
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 gضريب شدت جريان،  Cdدبي جريان،  Qمعادله در اين 

عمق آب روي سرريز  Hdزاويه سرريز و  θشتاب ثقل، 
در مقدار عمق Kh ن کميت کرد) با وارد ١٩٧٦( . باساست

رابطه زير بر اساس آب روي سرريز، اثرات خاصيت سيال را 
  د:کرارائه 
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)٣                         (           hdde KHH +=  

 . باسهستندصورت تابعي از زاويه سرريز ه ب Khمقادير 
) سرريزهاي لبه تيز مثلثي را به دو دسته با ١٩٧٦(

نحوه  ١د که در جدول کرتقسيم  يفشردگي کامل و جزئ
 هاي هر دسته نشان داده شده است بندي و محدوده تقسيم
). استعرض کانال  Bارتفاع سرريز،  Pن جدول ي(در ا

را بر اساس زاويه سرريز مطابق شکل  Cd مقاديرهمچنين 
  ارائه نمود. ١
  

تقسيم بندي و محدوده کاربرد سرريزهاي لبه تيز  -۱جدول 
  )۱۹۷۶مثلثي (باس، 

  سرريز با فشردگي جزئي  سرريز با فشردگي کامل
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با زاويه راس سرريز براي سرريزهاي  Cdرابطه مقادير  - ۱ شکل

  )۱۹۷۶با فشردگي کامل (باس، 
  

) با بررسي انجام شده روي ١٩٧٧رانگاراجو و آسووا (
در رابطه KH کميت  وارد کردندرجه، با  ٩٠سرريز مثلثي 

اصلي دبي جريان، اثرات کشش سطحي و لزجت را در نظر 
صورت ه عدد رينولدز و وبر بگرفتند که متناسب با مقادير 

6.02.0Re eWها هنگامي  . با توجه به نتايج آزمايشاست
بيشتر شود اثر کشش سطحي و  ٩٠٠از مذکور  که مقدار

) به بررسي اثر ١٣٨٣( . راسخستيلزجت محسوس ن
لزجت و کشش سطحي در سرريزهاي مثلثي پرداخت. وي 

درجه،  ١٢٢و  ٩٣، ٦٢ ،٣١سرريز با زواياي  ٤با استفاده از 
  د:کرصورت زير ارائه ه رابطه ضريب شدت جريان را ب
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P
HKC d

Hd ++×+= −− θθ
  

) با استفاده از خاک اره با مشخصات ١٣٨٢( فروتنعابري 
s=1.3 ،d50=0.192mm  68.1و=gσ )s يچگال 
) استار يانحراف مع gσقطر متوسط ذرات و d50 ذرات، 

چسبنده به بررسي  ترين ماده رسوبي غير عنوان مناسبه ب
بار معلق بر ضريب شدت جريان سرريزهاي  ريتأث

هاي وي  گيري مستطيلي پرداخت. نتايج حاصل از اندازه
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بار  يدارادهد که مقدار ضريب شدت جريان  نشان مي
نسبت به آب صاف بيشتر  ،معلق تحت بار آبي يکسان

بار معلق بر ضريب  ريتأث) ١٣٨٣( گوهري اسدي .است
آناليز  بر اساس. کردشدت جريان سرريز جانبي را بررسي 

ابعادي، ضريب شدت جريان سرريز جانبي در شرايط بار 
)، Fr1( صورت تابعي از عدد فرود باالدسته ) بCdsمعلق (

ه ) بX( بار معلق يدارا) و غلظت جريان Hd/P( عمق نسبي
  است:صورت زير 
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H
FrC d

ds
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1 10215.0061.07.0 −×+−−=  

 يرو بار معلق ريتأث) نيز ١٣٨٨ديزجي و محمودخاني(
ها  دند. نتايج آنکردرجه را بررسي  ٩٠و  ٦٠سرريز مثلثي 

نشان داد که مقدار ضريب شدت جريان در حالت بار معلق 
 اوگدن و همکاران کم شده است.نسبت به حالت آب صاف 

درجه در  ١٤٠سرريزمثلثي  يرو آزمايش) با انجام ٢٠١١(
کامل پشت سرريز در شيب بستر  يگذار رسوبحالت 
درصد، مشاهده کردند که مقدار  ٣و  ٢، ١، ٠جريان 

کامل نسبت  يگذار رسوبضريب شدت جريان در حالت 
گيري داشته و  به حالت بدون رسوب افزايش چشم

همچنين شيب بستر جريان با ضريب شدت جريان رابطه 
طراحان و مهندسين  شتريکرده است. بستقيم برقرار م

گيري جريان را بر اساس شرايط بدون  سرريزهاي اندازه
پشت  يگذار رسوبکنند و اثر پديده  رسوب طراحي مي

گيرند. حال آنکه امکان جداسازي  سرريز را در نظر نمي
 نشين تهکامل اين رسوبات از آب وجود ندارد. در نتيجه با 

از  ،انيجر يريگ اندازه يها در پشت سازهشدن رسوبات 
  ).١٣٩٢ نژاد، (عسکري شود يم مها ک دقت آن

آن  پژوهشک يدر  فقطدهد تا کنون  يها نشان م يبررس
اوگدن و توسط ش) يک مورد آزماي( محدود به صورتهم 

ز يشده پشت سرر نشين ته) اثر رسوبات ٢٠١١( همکاران
ن بار ينخست يبران پژوهش يااست. در  شده يبررس يمثلث
ه ي، زوايگذار رسوبتراز  مانند يمختلف يپارامترها ريتأث

ب شدت يان بر ضريب بستر جريز و شيز، ارتفاع سرريسرر
به ش) يآزما مورد ٢٨٨(در  يمثلث يزهايان سرريجر

  .)١٣٩٢نژاد،  ي(عسکر استشده  يبررسگسترده  صورت
  

  ها مواد و روش
ت يدانشگاه ترباين پژوهش در آزمايشگاه هيدروليک 

 ١٠مدرس و در فلومي با مقطع مستطيل شکل به طول 

متر انجام شد.  ٤٥/٠متر و ارتفاع  ٣/٠متر، عرض 
هاي فلوم مورد نظر از جنس شيشه که قابليت  ديواره

مشاهده جريان از دو طرف را داشته و کف آن نيز فلزي 
تا  - ٥/٠پذيري از  بوده است. فلوم مذکور قابليت شيب

قسمت ورودي  ٢شکل  بر اساس. داشتصد را + در٥/٢
متر همگرا  ٣/٠متر به سمت عرض  ٣٥/١فلوم به طول 

آرام ساختن جريان در ورودي  يبراشده که اين قسمت 
شده است. جريان آب که از پمپ سانتريفيوژ به  آمادهفلوم 

يابد، در انتهاي فلوم به  قسمت ابتدايي فلوم جريان مي
ريزد که اين مخزن از  ميمخزني مکعب مستطيل شکل 

ده و آب را در يک شجداره کناري به مخزن ديگري متصل 
پمپ سانتريفيوژ به ابتداي فلوم منتقل  اسيستم بسته ب

گيري دبي جريان، از يک دبي سنج  اندازه يبراکند. مي
بخش لوله رانش پمپ  يرو درصد± ۵دقت با  ١مغناطيسي

پذيري از ريتأثعدم  يراهمراه با مقداري فاصله از آن ب
گيري عمق آب  د. براي  اندازهشجريان متالطم استفاده 

  د.شمتر استفاده  ميلي ۱/۰دقت  با ٢سنج نيز از يک عمق
  
  يز ابعاديآنال

ضريب شدت جريان سرريزهاي مثلثي در حالت 
تابعي از پارامترهاي مختلفي است که  يگذار رسوب

  توان آن را به صورت زير نشان داد: مي
)٥(             ),,,,,,,,,,( SgQBPPHfC sd σµρθ=  

عمق آب روي سرريز،  Hزاويه سرريز،  θکه در اين معادله 
P  ،ارتفاع راس معکوس تا کف سرريزPS  ارتفاع

جرم  ρدبي جريان،  Qعرض کانال،  Bگذاري،  رسوب
کشش  σلزجت ديناميکي سيال،  µمخصوص سيال، 

شيب بستر جريان است. بر  Sشتاب ثقل و  gسطحي، 
اساس تئوري آناليز ابعادي و قضيه باکينگهام و همچنين 

  ترکيب کميت هاي بدون بعد خواهيم داشت:

)٦   (        ),,,,Re,,( S
P
P

B
P

P
H

WfC S
ed θ=  

هاي انجام شده مقادير عمق آب  از آنجا که در آزمايش
روي سرريز و عدد رينولدز از حداقل مجاز مربوط به 

کشش سطحي و لزجت بيشتر بوده، از اعداد رگذاري يتأث
شود. همچنين به جاي نسبت  وبر و رينولدز صرف نظر مي

از کميت  )PS/P(به ارتفاع سرريز  يگذار ارتفاع رسوب

                                                
1- Electro Magnetic Flow meter  
2- Point gauge 
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*( يگذار درجه رسوب
SPشود. بنابراين  ي) استفاده م

  شود: نهايي به صورت زير نوشته مي معادله

)٧   (                      ),,,,( * SP
B
P

P
H

fC sd θ=  

به دست آوردن رابطه نهايي ضريب شدت جريان  يبرا
، ٧٥زاويه سرريز به ترتيب  ٦، از يگذار ر رسوبيتحت تأث

با  درجه به همراه سه سرريز ١٤٠و  ١٣٠، ١٢٠، ١٠٥، ٩٠
ارتفاع متناسب با هر يک از زواياي راس سرريز(بر اساس 

سازي فرآيند  شبيه ياستفاده شد. برا) ٢جدول 

به ترتيب  يگذار چهار حالت مختلف رسوب يگذار رسوب
سوم، دو سوم و برابر با  بستر بدون رسوب، معادل يک

,1ارتفاع سرريز(
3
2,

3
1,0* =SPها  ) در هر يک از آزمايش

نحوه توزيع رسوبات در پشت سرريز  ٣ايجاد شد در شکل 
ه اين يداده شده است، کل به صورت شماتيک نشان

در مقاطع زماني  يگذار ها با توجه به فرآيند رسوب حالت
  مختلف در نظر گرفته شده است.

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پالن و پروفيل طولي فلوم مورد استفاده - ۲ شکل
  

  شيمورد آزما يزهايسررابعاد  -٢ جدول
۱۴۰ ٩٠ ١٠٥ ١٢٠ ١٣٠ ۷۵ )º(θ 
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  نحوه توزيع رسوبات در پشت سرريز - ۳شکل
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مخزن آرام کننده ابتداي 
 کانال

متر 1  

 مخزن انتهایی

متر 10  

متر  6/0  
 محل رسوبگذاري

متر  35/1  

متر  45/0  

متر 5  

 جریان

 محل نصب سرریز

مغناطیسی سنجدبی  

متر 3/0  

 پمپ

متر  5/0  جریان 

 مخزن آب
 پمپ

متر  6/0  

متر 5  

سنج مغناطیسیدبی  

  45/0 
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 ٦/١، ٨/٠، ٠ها در چهار شيب بستر جريان ( کليه آزمايش
آزمايش و در  ٢٨٨درصد) انجام شد که در کل  ٤/٢و 

) و دبي Hداده عمق آب روي سرريز ( ٣٣٢٢مجموع 
. دامنه متغيرهاي به دست آمدها  معادل با آن از آزمايش

نشان داده شده است. براي  ٣اين پژوهش در جدول 
انتخاب مصالح رسوبي با توجه به اين نکته که رسوبات 

نشين  نبايد در آستانه حرکت قرار گيرند تا شرايط کامل ته
، بر اساس نظريه شود شدن رسوب پشت سرريز برقرار

ايشان،  ياز سوشيلدز و منحني آستانه حرکت ارائه شده 
اندازه ذرات رسوبي که در شرايط سکون جريان باشند 

نظريه بر اساس ). ١٣٩٢ (شفاعي بجستان، دشمشخص 
شيلدز مقدار عدد شيلدز در شرايط آستانه حرکت برابر با 

 جريان برشي با محاسبه مقدار تنش . بنابرايناست ٠٥٦/٠

گيري  عدم قرار سببکه  يذرات دازهپاسکال)، قطر ان ٥/١٨(
 ٢شود برابر با  آستانه حرکت ذره و ساکن ماندن مي در

دست آمد. مقدار عدد رينولدز ذره در ه متر ب سانتي
جايي  هآزمايش ها در شرايطي که بيشترين احتمال جاب

ست آمد. با توجه به ده ب ٢٧٨٧ذرات وجود داشت برابر با 
ها،  انجام آزمايشيبرادرشت بودن ذرات رسوبي مورد نظر 

دانه از  حجم زيادي از رسوبات با قطر درشت پس از تهيه
مصالح کارگاهي و همچنين ساخت دو الک دستي در 

متري  سانتي ٢و  ٥/٢ترتيب با قطرهاي ه آزمايشگاه ب
 ٥/٢مشبک، با عبور دادن رسوبات درشت دانه از الک 

متري، آنچه که در روي  سانتي ٢متري و سپس الک  سانتي
عنوان ذرات رسوبي ه بمتري باقي ماند  سانتي ٢الک 

  .شداستفاده 
  

  دامنه متغيرهاي آزمايش - ٣ جدول
)Pa (τ )mm (H Q(L/s) S(%) PS(mm) P(mm) (º)θ ريمتغ 

 دامنه تغييرات  ۷۵ -۱۴۰  ۲۹۶-۱۰۶  ۲۹۶-۰  ۰- ۴/۲  ۳/۰- ۳/۱۶  ۱۷۸-۲۱  ۱۸-۰۱/۰

                
  ج و بحثينتا
  )θ( زيه سرريزاو ريتأث

) را Cd( تغييرات ضريب شدت جريان ٤نمودارهاي شکل 
در مقابل نسبت عمق آب روي سرريز به ارتفاع سرريز 

)H/P( زيراس سرر درزواياي يگذار رسوبتراز  اربراي چه 
 درجه و در شيب بستر جريان صفر نشان ١٤٠الي  ٧٥
دهند. با توجه به اين نمودارها با افزايش زاويه سرريز  مي

ميزان ضريب شدت  يگذار رسوب ها تدر تمامي حال
مقدار متوسط ضريب  طوري کهه يابد. ب جريان افزايش مي

 ٧٥درجه نسبت به زاويه  ١٤٠شدت جريان در زاويه 
کامل  يگذار رسوبهاي بدون رسوب و  درجه براي حالت

. با توجه ابدي يمدرصد افزايش  ١٤و  ٣/٨ترتيب برابر با ه ب
فشردگي  س سرريز از ميزانأبه آنکه با افزايش زاويه ر

 ،شود شکل سرريز کم مي Vحاصل از طراحي در قسمت 
بنابراين سيال با اصطکاک کمتري از مجراي طراحي شده 

 ٦/١، ٨/٠هاي بستر جريان ( . براي ديگر شيبکند يعبور م
ه که با توجه به شددرصد) نمودارهاي مذکور ترسيم  ٤/٢و 

 دليل حجم بااليه گذاري و ب ريتأثمشاهده روند مستقيم 
ها و نمودارهاي ترسيم شده، مقادير متوسط افزايش  داده

 ٧٥درجه نسبت به  ١٤٠ضريب شدت جريان در زاويه 
هاي  و شيب يگذار رسوبهاي  درجه براي تمامي حالت

 شده است. با توجه به ارائه ٣بستر جريان در جدول 
با افزايش شيب بستر جريان  ٤مقادير ارائه شده در جدول 

که براي  طوريه شود ب ها کاسته مي فزايشاز ميزان درصد ا
کامل اين مقادير  يگذار رسوبهاي بدون رسوب و  حالت

رسند. عدم مشاهده روند افزايشي  درصد مي ١١و  ١/٧به 
يگذار رسوبها در ترازهاي  يا کاهشي درصد اختالف

3
2,

3
1* =SP ع رسوب و تالطم يواسطه شکل توزه ب

که اين شرايط در بستر  استان در پشت سرريز يجر
  اند. جريان دو حالت ديگر به ثبات رسيده

  
مقادير متوسط درصد افزايش ضريب شدت جريان  - ۴ جدول

  درجه  ۷۵درجه نسبت به  ۱۴۰زاويه 

*0 پارامتر =SP  
3
1* =SP  

3
2* =SP  1* =SP  

S=0 ۵/۸  ١/٦ ٨  ١٤ 
S=0.8% ٨/٧  ٨/٧ ٨  ٣/١٣  
S=1.6% ٤/٧  ٥/٦  ٣/٦  ٨/١٠  
S=2.4% ١/٧  ٢/٧  ٥/٧  ١١ 

  
  )P(ر ارتفاع سرريز يتأث

طور که گفته شد يکي از عوامل مؤثر در ضريب  همان
که  ٥شدت جريان، ارتفاع سرريز است. با توجه به شکل 



  

 

تغييرات ضريب شدت جريان تحت تأثير سه ارتفاع سرريز 
درجه در شيب بستر  ٩٠براي سرريز با زاويه مختلف 
که ضريب شدت  شود درصد است، ديده مي ٦/١جريان 

جريان با ارتفاع سرريز رابطه معکوس دارد. با افزايش تراز 
نشيني بيشتر رسوبات در پشت سرريز  گذاري و ته رسوب

از ميزان اثرگذاري ارتفاع سرريز بر ضريب  ٥براساس شکل 
گذاري  که در حالت رسوب ه طوريجريان کاسته شده ب

هاي مختلف سرريز تأثيري بر  کامل پشت سرريز، ارتفاع
گذارند. در بيشترين حالت  ضريب شدت جريان نمي

تأثيرگذاري آزمايش شده، ديده شد که افزايش ارتفاع 
) P/Bبعد ارتفاع سرريز به عرض کانال( سرريز از نسبت بي

ميزان ضريب درصدي در  ٦/٥سبب کاهش  ٦٨/٠به  ٣٥/٠
  شود. شدت جريان در شرايط بستر بدون رسوب مي

  

*0الف)). ها بر حسب درجه زاويه، (S=0ضريب شدت جريان،  يرو زاويه سرريز ريتأث - ۴شکل  =SP(ب ،
3
1* =SP (ج ،

3
2* =SPد)  و  

1* =SP  
  

*(ي گذار ر تراز رسوبيتأث
SP(  

تغييرات ضريب شدت جريان نسبت به ترازهاي  ٦در شکل 
 ٤/٢شده در پشت سرريز در شيب بستر  نشين تهرسوبي 

طور  درصد و زواياي مختلف نشان داده شده است. همان
که مشاهده مي شود افزايش ارتفاع رسوبات در پشت 
سرريز به ازاي يک عمق ثابت آب روي سرريز سبب به 

شود. مقدار حداکثري  افزايش ضريب شدت جريان مي
رسوبات  ر رسوبات هنگامي است که پشت سرريز ازيتأث

 ٦انباشته شده به طور کامل پر شود به طوري که در شکل 
شود اين افزايش ضريب شدت جريان با  نيز مشاهده مي

 ١٤٠شتر بوده و در زاويه يب زياد شدن زاويه راس سرريز

) سبب ٨٨/٠به  ٧٦/٠درصد (از  ١٥درجه به ميزان 
افزايش در ضريب شدت جريان نسبت به حالت بدون 

، ٩٠، ٧٥ يها هياين ميزان اثرگذاري در زاو شود. رسوب مي
، ١١، ١١، ١٠درجه به ترتيب برابر با  ١٣٠و  ١٢٠، ١٠٥

درصد است. از آنجا که در کليه مجاري  ٥/١٣و  ٥/١٢
هاي آبياري براي  هاي آبريز و شبکه روباز از جمله حوضه

گيري جريان عموما بسته به ابعاد مجرا از سرريز با  اندازه
شود بنابراين درنظر نگرفتن  تر استفاده مي زرگب يها هيزاو
نشين شده پشت سرريز سبب خطاي  ر رسوبات تهيتأث

  شود. گيري جريان آب مي بسيار زيادي در اندازه
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  ،S=1.6%و  90θ=˚ضريب شدت جريان در حالت يرو ارتفاع سرريز ريتأث - ۵شکل 

*0الف) =SP(ب ، 
3
1* =SP (ج ،

3
2* =SP(1 و د* =SP  

  

      

      
  )S=2.4%درصد ( ۴/۲گذاري روي ضريب شدت جريان در شيب بستر جريان  تأثير تراز رسوب - ۶شکل 

  
  )Sان(يب بستر جرير شيتأث

متوسط تغييرات ضريب شدت جريان در حالت  ٧شکل 
گذاري کامل نسبت به حالت بدون رسوب را در  رسوب

دهد. در اين نمودار که  مقابل شيب بستر جريان نشان مي
درجه است، نتايج اوگدن و همکاران  ١٤٠مربوط به سرريز 

، با افزايش شيب ٧است. با توجه به شکل   مقايسه شده
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  گذاري بر ضريب شدت جريان سرريزهاي مثلثي گاهي تأثير رسوبيشبررسي آزما                                                                                ١٨

 

ر متوسط ضريب شدت جريان در بستر جريان مقدا
) ٢٠١١( هاي اين پژوهش و اوگدن و همکاران آزمايش

يابد به طوري که اين ميزان افزايش در سرريز  افزايش مي
در  ٩٩/٠) P/B( با نسبت ارتفاع سرريز به عرض کانال

شود.  درصد مي ٨/١٤درصد معادل  ٤/٢شيب بستر جريان 
سرريز از ميزان  شود که با کاهش ارتفاع همچنين ديده مي

افزايش تغييرات ضريب شدت جريان کاسته شده که اين 
امر با توجه به داشتن رابطه معکوس ارتفاع سرريز با 
ضريب شدت جريان در حالت بدون رسوب و همچنين 

گذاري  عدم تأثيرگذاري ارتفاع سرريز در حالت رسوب
  .دهد کامل، رخ مي

  

  
يرات ضريب شدت تأثير شيب بستر جريان بر تغي - ۷شکل 

گذاري کامل نسبت به حالت بدون  جريان در حالت رسوب
  θ˚140=رسوب، 

  
  انيب شدت جريضر يابطه عمومر

گيري  هاي اندازه درصد داده ٨٠ يها و برا با تحليل آزمايش
و  SPSSافزار  هاي واسنجي)، با استفاده از نرم شده (داده

خطي رابطه نهايي ضريب شدت  تشکيل رگرسيون غير
، بر اساس پارامترهاي موثر يگذار جريان در شرايط رسوب

توان به صورت زير ارائه کرد. دامنه تغييرات  را مي
نشان داده شده  ٥هاي رابطه مذکور نيز در جدول  کميت
  است:

)٨(  
0 .5

* 0 .5

0 .5 3 3 0 .00 1 0 .0 6 4 ( )

5 .2 0 .0 7 (1 )( )

d

S

HC
P

PS P
B

θ= + +

+ − −

  

بين مقادير محاسبه شده  يا سهيمقا ينمودارها ٨در شکل 
گيري شده  و اندازه )٨( معادلهضريب شدت جريان از 
 ٢٠( سنجي هاي واسنجي و اعتبار آزمايشگاهي براي داده

درصد ± ٥ها) با در نظر گرفتن سطوح خطا  درصد داده
شود  يمشاهده م . با توجه به نمودارهانشان داده شده است

ي محاسبه دقت بااليي برا يکه رابطه پيشنهادي دارا
  ضريب شدت جريان است.

  

  امنه اعتبار کميت هاي رابطه پيشنهاديد - ٥ جدول

 θ(º) کميت
P

H  
B
P  *

SP  S 

دامنه 
 تغييرات

۱۴۰- 
۷۵  

۵۸/۱ -
۰۷/۰  

۹۹/۰ -
۳۵/۰  

۱-
۰  

۰۲۴/۰ -
۰  

  

  
  ده)دا ٢٦٧٥( هاي واسنجي داده الف)

  
  داده) ٦٤٧( هاي اعتبار سنجي داده ب)

ضريب شدت جريان محاسبه شده از رابطه پيشنهادي در  - ٨شکل 
  گيري شده مقابل ضريب شدت جريان اندازه

  
براي ارزيابي رابطه ارائه شده، تجزيه و تحليل آماري رابطه 

معيارهاي آماري درصد ميانگين فوق با استفاده از 
)، ريشه ميانگين مربع خطا MAEمطلق خطا (قدر

)RMSE) و ضريب تبيين (R2 آورده شده  ٦جدول ) در
  است.
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  جريانضريب شدت  رابطه پيشنهادي ي آماريارزياب - ٦جدول 
 R2 MAE(%) RMSE نوع داده

 هاي واسنجي داده
)۲۶۷۵(  

۹۵۶/۰  ۳۰۶/۰  ۰۱۵۱/۰  
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  يريگ جهينت

و  يگذار رسوبشناخت بهتر پديده  يبران پژوهش يادر 
گيري جريان آب در سرريزهاي  اندازه يرو گذاري آنريتأث

، زواياي سرريز، شيب يگذار رسوبمثلثي، اثر ترازهاي 
ضريب شدت جريان يرو بستر جريان و ارتفاع سرريز

 ريز به صورتتوان  . نتايج اين پژوهش را ميشدبررسي 
  :کردخالصه 

ه سرريز روند يش زوايان با افزايب شدت جريضر •
هاي  در تمامي حالت طوري کهه دارد. ب يشيافزا

ميزان ضريب شدت جريان افزايش  يگذار رسوب
اد شدن يل آن است که با زيدله ن امر بييابد. ا مي
شکل سرريز  Vقسمت  يز از فشردگيه سرريزاو

شود و آب با اصطکاک کمتري از روي  کم مي
 کند. سرريز عبور مي

طور ه ارتفاع سرريز تا زماني که در پشت سرريز ب •
انباشته نشده باشد، رابطه امل از رسوبات ک

 طوري کهه معکوس با ضريب شدت جريان دارد. ب
 يگرداب يها انيبا کاهش ارتفاع سرريز از حجم جر

جه ضريب شدت يز کاسته شده و در نتيپشت سرر
 يابد. ميجريان افزايش 

کامل در پشت  به صورت يگذار رسوبهنگامي که  •
ثر ؤم  ارتفاع سرريز غير ريتأثدهد،  سرريز رخ مي

هاي سرريز مربوط به يک  بوده و براي تمامي ارتفاع
 .شود زاويه خاص برابر با مقداري ثابت مي

بيشترين افزايش ضريب شدت جريان با افزايش  •
نشيني رسوبات در پشت سرريز هنگامي است  ته

. شود يانجام مکامل  به صورت يگذار رسوبکه 
ز يارتفاع سرر ريتأثن رفتن يواسطه از به ن امر بيا

کاهش  سبب يگرداب يها انيجاد جريل ايدله که ب
 شد. يان ميب شدت جريضر

پشت سرريزهاي  يگذار رسوب ريتأثاز آنجا که  •
و  ستنديننظر کردن  جريان قابل صرفگيري  اندازه
گيري جريان  خطاي زيادي در اندازه سبب

هاي  با توجه به دامنه داده پژوهشدر اين شوند  يم
اي  ثر رابطهؤآزمايشگاهي، بر اساس پارامترهاي م

د. اين شبراي تعيين ضريب شدت جريان ارائه 
) =٩٥٦/٠R2( رابطه داراي ضريب تبيين بااليي

 .استدست آورن ضريب شدت جريان  هبراي ب
توان به  ي، من پژوهشيا يها تياز جمله محدو •

ت در يجاد محدوديو ا يشگاهيعرض کم فلوم آزما
اد يز يها يان با دبيجر يزها و برقراريسرر يطراح

 د.کراشاره 
 ريتأثتا  شود يشنهاد مي، پن پژوهشياادامه  يبرا •

با نسبت عرض  يها در آبراهه يگذار رسوبند يفرآ
 يان بررسيجر يش دبيبه عمق باال با امکان افزا

ن ينش ده تهيپد ريتأث شود يه مين توصيهمچن. شود
 يريگ اندازه يها گر سازهيشدن رسوبات در د

، يليز مستطيلبه ت يزهايان آب از جمله سرريجر
ج حاصل از آن يتا نتا شده يابيلبه پهن و ... ارز

 د.وشان آب يجر يريگ ش دقت در اندازهيافزا سبب
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