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  دهيچک
  

 يزهايها بر سرر ت آنيو مز هستنده يقابل توج يغلتکبتن  يوزن يدست سدهانييدر پا ياز لحاظ اقتصاد يپلکان يزهايسرر
 سهزها به ين سررياز ا يعبور يها انيز و کاهش ابعاد حوضچه آرامش است. جريدر طول سرر ياستهالک انرژ يشوت، نرخ باال

 يز سدهايشده از سررساخته يشگاهيچهار مدل آزما ،ن پژوهشيشوند. در ا يم ميتقس يا هيو رو يانتقال، يزشيان ريدسته جر
ش قرار يدرجه مورد آزما ۸۱/۳۸و  ۷۴/۲۹، ۵۶/۲۶، ۴۴/۱۸ يها بيبا ش ۱:۲۰و  ۱:۱۵ ترتيب بهاس يشه با مقيب اهين سييباال و پا
ها  و فشار وارد بر کف پله يان عبوريل جريسه پروفيان و مقايمختلف جر يها ميل رژيتشک يبررس ،. هدف پژوهشاندگرفته
 يوندد. روابطيپ يم وقوعه تر ب عيب، سريش شيگر با افزايکديان به يجر يها ميل رژيکه تبد داد  ن پژوهش نشانيج اي. نتااست

 يها ميها، نشان داد که رژ در کف پله ان و فشاريجر  ليان ارائه شد. تمرکز بر پروفيجر يها ميل رژين شروع تشکيتخم يبرا
وارد  يتفاوت در فشارها ،نيکنند. بنابرا يها وارد م پله را بر کف  يان متفاوت، نوسانات فشار متفاوتيل جريان با پروفيمختلف جر

ب يضر ينمودارهاان است. يمختلف جر يها ميها در رژ به سازه کف پله وارد شده يروهايانگر تفاوت در نيها ب بر کف پله شده
در نوسانات فشار  يير بسزايتأث يان عبوريم جرير رژيين موضوع است که تغيانگر ايز بيمختلف ن يهامينوسانات فشار در رژ

  ندارد. 
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  مقدمه
و  يمناسب از لحاظ فن يها نهياز گز يکي ،يپلکان ز يسرر

ز ياز سرر يان عبوريجر يانرژاستهالک  يبرا ياقتصاد
مقاومت  ان در اثريجر يانرژ ةقسمت عمد. سدهاست

شود و  يها مستهلک م همان پلها يعناصر زبر  يکيدروليه
را در  يستم استهالک انرژياز به احداث سين ،جهيدر نت
ابعاد آن  ياديا تا حد زيو  بردين مياز بدست نييپا يانتها

با . )۱۳۹۱، يپور شهرآبادي(حسنعل دهد يرا کاهش م 
و  يکيدروليسته است که عملکرد هي، شان نکتهيتوجه به ا

 شناخته شود. يدرستآن به ياز رو يعبور يها انيجر
 يزهايسرر يشده بر رواز مطالعات انجام يا بخش عمده

ان يحالت جر درک، يستماتيم و سيمستق صورت به يپلکان
انجام  (Skimming) يا هيروو  (Nappe) يزشير صورت به

 (Transition) يه انتقاليان در ناحيشده و مشخصات جر
 يها ي، طراحنيهمچن. گرفته استکمتر مورد توجه قرار 

و  يزشيرط يدر شرا يپلکان يها زيسرر يروشده انجام
 يها حاضر از روش پژوهش در  ،نيبنابرا. بوده است يا هيرو

ان در حالت يجر يريگ شکل يبررس يبرا يشگاهيآزما
م يرژ ينييو پا ييشود تا حدود باال ياستفاده م يانتقال
 يبراشتر يمورد مطالعه ب يمشخص و فضا يان انتقاليجر

 يهاانيم جريرژ، ۱شکل  .شود ه فراهمين ناحيمشخصات ا
  دهد. يرا نشان م يز پلکانيسرر ياز رو يعبور

  

  
  

  
  يا هيان رويج) جر ؛يان انتقاليب) جر ؛يزشيان ريالف) جر :يپلکان يزهايسرر يان بر رويانواع جر - ١شکل 

  
  انيم جريانواع رژ ينيب شيپ

و  ياز دب يتابع ،زهاين سرريا يبر رو انيجر مينوع رژ
 ).٢٠١٤(روشنگر و همکاران،  پله است يشکل هندس

وجود تمرکز  ان،يسرعت جر ان،يدر عمق جر  تفاوت ليدل به
 انيجر يابيمختلف، ارز ميرژ ٣در  يهوا و استهالک انرژ

و به  استمهم  يا طراحان نکته يمختلف برا يها ميدر رژ
 تموضوع مطالعا انيجر يها ميآغاز رژ ،ليدل نيهم
و مطالعات  ها شيبوده است. آزما يمتعدد يشگاهيآزما

 يزشير انيمهم است که شروع جر نينشانگر ا ،شدهانجام
. چانسون است ياز ارتفاع پله، طول پله و عمق بحران يتابع

انجام  يفراوان يهاپژوهش ،نهيزم نيدر ا )٢٠٠٤و تامبز (
 انيجر نييبه حد باال و پا يابيدست يبرارا  جيو نتا ندداد

ارائه  )٢) و (١( بعد يب معادالت صورت به ترتيب به يانتقال
  : ندداد

)۱( 0.05 <   < 1.7     > 0.917 − 0.381     

)۲( 
   <  .   (    .   ) .     

  

؛ (m) يليدر کانال مستط يبحران، عمق yc :معادالتن يدر ا
h ، ارتفاع پله(m) و ؛l ، طول پله(m) وهاتسو و ا .است
 يد باالف حيتوص يرا برا )۳( ةمعادلز ي) ن۲۰۰۰اسودا (ي

ف حد يتوص يرا برا )۴( ةمعادلو  يزشيان ريم جريرژ
  :کردندر ارائه يز صورت به يا هيان رويم جرين رژييپا

 

)۳(     > ( .    ) .   .    
)۴(     = 0.862 (  )  .      

  

و  يزشيان ريجر يحد باال )۱۹۹۹( و راجاراتنام يچمن
ان يب )۶(و  )۵( معادالترا با  يزشير ريان غين جرييپا حد

  :کردند
  

)۵(    = 0.45 (   )  .    
)۶(    =  0.89[        −        .  + 1.5] − 1  

  

 ب الف

 ج
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شروع  نييپا ة، محدود)۱۳۸۸( و همکاران ارجلو يدريح
  : ن نمودنديير تعيز ةمعادلرا با  يزشيرريان غيجر

)۷(     = 1.204 − 0.463      
  

از  يگريژوهش دج پي) نتا۲۰۰۸و همکاران ( يسيک
درجه  ۵۵تا  ۷/۵ (α) يها بيرا که در شاسودا ياوهاتسو و 

  :کردندر ارائه يز صورت بهصادق است، 
)۸(     =   .   (    )   .    
)۹(     =   .   (    ) .      

  

 پژوهشنسبت به  يا هيان روين جرييحد پا ،که در آن
ز توسط ين يگريد معادالتنکرده است.  يرييها تغ آن يقبل
  :شده استشنهاد ير پيز شکلبه  )۲۰۰۲( يناراسريچ

  

)۱۰(     = 0.98 (0.55)    
)۱۱(     = 0.8 (  )  .    
  

  ها فشار در کف پله
دان فشار در يخصوص م گذشته در در ييهاپژوهش

زان نوسانات فشار وارد بر ين مييتع يبرا يپلکان يزهايسرر
 . آمادور و همکارانرفتيها صورت پذ پله يوجه افق

ب تند يبا ش يپلکان يزهايسرر يبر رو يپژوهش ،)۲۰۰۴(
ک در يناميدروديع فشار هيدرجه انجام دادند و توز ۱/۵۳

کنواخت يان يط جريها را در شرا پله يافق قائم و هوجو
انجام  يا هيان رويم جريدر رژ پژوهشن يکردند. ا يبررس

در وجه  يکيناميحداقل فشار د داد کهنشان ج ينتاگرفت. 
0.6پله در  يافق <   <  يو حداکثر آن در لبه خارج 0.8

نسبت فاصله از لبه پله به طول پله ،    .دهد يپله رخ م
دان فشار ين مييتع يبرا )۲۰۰۰( سانچز و همکاران .است

 يها يبررس يا هيان رويم جريدر رژ يپلکان يزهايدر سرر
به  پژوهشز مورد يسرر يها انجام دادند. پله يشگاهيآزما

نشان ج يمتر بود. نتا يسانت ۶۰و عرض  ۸، طول ۱۰ارتفاع 
، در لبه ها ثابت، حداکثر فشار در کف پله يداد که در دب

اتفاق  ،پله يگر روينسبت به نقاط د ياديپله و با اختالف ز
 .دهد يم يپله رو ةانيدر م حداقل فشار ،نيافتد. همچن يم

 يشگاهيآزماپژوهش با ز ين )۱۳۹۰( يمحبانپور و يکاو
 ليدند که پتانسيجه رسين نتيبه ا يا هيان رويم جريرژ

پله  يخارج ةگرفتن از لبفشار با فاصله ير منفيوقوع مقاد
 ةر با مطالعضدر پژوهش حا ،نيبنابرا. ابدي يمش يافزا
مورد  يان انتقاليم جريرژ يريگ، حدود شکليشگاهيآزما

در  يکيدروليه يرد تا بتوان پارامترهايگيقرار م يبررس
پژوهشگران بوده  يان که کمتر مورد بررسيم جرين رژيا

ان يعبور جر يط کليرد و شراياست، مورد مطالعه قرار گ
  .شودسه يو مقا يمختلف بررس يهاميدر رژ

  
  ها مواد و روش

شمال  يلومتريک ۱۰شه در يب اهيس يا رهيپروژه تلمبه ذخ
رودخانه چالوس اجرا  يکندوان در جاده چالوس بر رو

ن با ييباال و پا يسد خاک ۲شامل  ،ن پروژهيشده است. ا
ان از سد باال يمتر است که انتقال جر ۵۰۰اختالف ارتفاع 

(گروه  دشو يم ن توسط تونل انتقال آب انجامييبه سد پا
ن يا ).١٣٨٤رو، يمؤسسه آب وزارت ن يکيدروليه يها سازه

قات آب يمؤسسه تحقک يدروليهشگاه يپژوهش در آزما
ان يم جرين رژييدن به حدود باال و پايرس يبرارو، يوزارت ن

مختلف  يها ميرژ يکيدروليه يز پارامترهايو ن يانتقال
ن يها و همچن در کف پله يکيناميان، شامل فشار ديجر

ل يفپرو صورت بهها  پله ياز رو يان آب عبوريعمق جر
سد  يزهايشده از سررساخته يها مدل يان، بر رويجر
 يها مدل گالس انجام شد. يشه با جنس پلکسيباهيس
 يسازنهيبه ي، برايطراح يزمان ةدر طول باز يکيدروليه

ط يشرا ،ها ن مدليشوند. در ا ياستفاده م يپلکان يزهايسرر
 يه به نمونه واقعيشب تشابه عدد فرود، براساس ديان بايجر

ن يا ،ن منظوريبه هم ).٢٠١٦(ژانگ و چانسون،  باشد
 ،باال شهيب اهيسد سز يسرر يعني ،يشگاهيآزما يها مدل

ن ييشه پايب اهيسد سز يسررن يو همچن زيسرر ۲شامل 
گرفتن تشابه درنظر با  ۱:۲۰ و ۱:۱۵اس يبا مق ترتيب به

 ۴ تا ۲ يها شکلها در  ن مدليا اند. ساخته شده عدد فرود
از  يعبور يها انيم جريک رژيتفک يبرا .اندداده شدهنشان 

گرفتن داده ان فرصت شکليد به جريبا يز پلکانيسرر يرو
آغاز ز و نقطه يان پس از عبور از تاج سرريجر يعني شود؛
ن يافته خواهد داشت و در اي، حالت کامالً توسعهيريهواگ

 يد. با گذردهنريگ يها شکل م انيحالت است که انواع جر
 ،شهيباهين سييباال و پا يزهايسرر يرو مختلف از يها يدب

 يبرا شد.ن ييتع يان انتقاليم جرين رژييحد باال و حد پا
ا همان حد يو  يبه انتقال يزشيان ريص ورود جريتشخ

توان به شروع پاشش کامالً  ي، ميان انتقاليم جرين رژييپا
با  يزهاي. پاشش آب در سررکردر آب استناد يچشمگ

  شتر خواهد بود. يب تند بيش
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  قسمت دوم - ز سد باالدستيسرر - ٣شکل   قسمت اول - ز سد باالدستيسرر - ٢شکل 

  

  
  ن دستييز سد پايسرر - ٤شکل 

  
 ،ر جتياستخر آب در ز يان انتقاليم جريدر رژ ،نيهمچن

حالت  ،يعبارت بها يدارد و  يشتريان نوسان بيجر
از چرخش  يآثار ،نيهمچن هد داشت؛خوا يور غوطه

مشخصات  ،١ جدول .کردتوان مشاهده  يان را ميجر
آستانه، تعداد ل تاج، عرض يشامل پروف ،زهايسرر يهندس

شروع  ةص آستانيمالک تشخ .دهد يب را نشان ميپله و ش
، است يان انتقاليجر يکه همان حد باال يا هيان رويجر

وجود و  ؛است يپله بعد ان از لبه پله به لبهيسرخوردن جر
فا يارا  يه نقشين قضيهوا در اثبات ا يها عدم وجود حفره

 ةيو موافق نظر ه چانسونيرخالف نظرب امر، نيکند. ا ينم
ص، شروع يتشخ يبرا ،ني. همچناستو راجاراتنام  يچمن

مالک عمل قرار گرفته ر پله يان در استخر زيچرخش جر
شدن و ورود به کامل ييها هنوز توانا ن چرخشيا است؛

ن حدود ييتع را ندارند. پس از يا هيان رويه جريناح
ل يو پروف يکيناميان، به برداشت فشار ديجر  يها ميرژ
برداشت  يبرا. شداقدام ان يجر يها ميدر رژ يان عبوريجر

 (  )ت يزومتر در موقعيپ ۳ها، بر کف پله هشد فشار وارد
ز، نصب شد. يسرر ۴هر  ي، برا۷۱/۰و  ۴۵/۰، ۱۴/۰معادل 

 يها لوله يا لحظه يکيناميد يفشارها يريگاندازه يبرا
حساس فشار متصل و توسط  يها رندهيزومتر به گيپ
و از آنجا به  (Transducer) رابط به دستگاه مبدل يها ميس

. شدندافزار پردازش اطالعات مرتبط   و نرم ياانهيراستم يس
لوگرم يک ۱۵۰/۰فشار مورد استفاده به قدرت  يسنسورها
نوسانات فشار در  .است بار) يليم ۱۵۰مترمربع (يبر سانت

 هرتز ۱۰۰ه و با فرکانس يثان ۳۰زومتر، در مدت يهر پ
دستگاه مذکور و  مطابق دستورالعمل. شدثبت 

 يريگ اندازه يعمل آمده حداکثر خطاه ون بيبراسيکال
 يبرا. استمتر ستون آب يليم ±۱معادل  يکيناميفشار د

ها، بدون احتساب پاشش  پله ان از کفيل جريبرداشت پروف
  استفاده شد. يا لهيآب، از اشل م

ک يمؤثر در  يها تين کميب يا رابطه داکردنيپ يبرا
 يشود. پارامترها ياستفاده م يز ابعاديده از روش آناليپد

وارد و فشار  يز پلکانيسرر يان بر رويجر يمؤثر در بررس
شامل جرم  ،اليات سيدسته خصوص ۳ها به  پله بر کف شده

و  ؛gو شتاب ثقل  µ يکينامي، لزجت دρمخصوص 
ان ي، سرعت جرYان يشامل عمق جر ،انيات جريخصوص

V ها  پله  کف بر وارد شده، فشارp انيجر يو دب Qو  ؛
، l، طول پله hشامل ارتفاع پله  ،زيسرر يات هندسيخصوص

و  bز ي، عرض سررLب يش يروز تا پله يفاصله تاج سرر
ذکرشده را  يشوند. پارامترها يم ميتقس αز يب سرريش
 : کردخالصه  )۱۲( ةمعادلتوان در  يم
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  شيمورد آزما يزهايسرر يمشخصات هندس -۱جدول 

  
 نييز سد پايسرر  ز سد بااليسرر شرح

Y  زيسرر ةمعادل = ۰/۲۲۸ ۱/۵۸ Y = ۰/۱۳۸ ۱/۵۸ 

سرر
ل 

ت او
سم

ق
  زي

 h(cm) ۶۷/۴  ۶ارتفاع پله 
 l(cm) ۱۴  ۲/۷کف پله 

  α  ۴۴/۱۸  ۸۱/۳۹)درجه( بيش
  b(m)  ۳۳/۱  ۵/۱   زيسررعرض 

 ۶۱  ۵۹  تعداد پله

سرر
وم 

ت د
سم

ق
  زي

  h(cm) ۶۷/۶  ۶ارتفاع پله 
  l(cm) ۶۷/۱۱  ۱۲کف پله 

  α  ۷۴/۲۹  ۵۶/۲۶)درجه( بيش
  b(m)  ۳۳/۱  ۵/۱   زيعرض سرر

  ۲۳  ۱۲  تعداد پله
        

)۱۲(   (ρ, μ, g, Y, V, p, Q, ℎ,  , L, b,α) = 0  
 ل شدنديبعد تبد يب يبه پارامترها )۱۲( ةمعادل يرهايمتغ

 ان،يم جريرژر در يتأثکم مغادالتپس از حذف تاً يتا نها
 حاصل شود. )۱۳( ةمعادل

)۱۳(     =   (   ,      .    ,   )  
  
  
  

  ج و بحثينتا
  ليپروفو  ان، فشاريجر ميبخش انواع رژ سه ن قسمت دريا

  د.شو يب نوسانات فشار ارائه ميو ضر يعبور يها انيجر
  
  يعبور يها انيجر ميرژ

ز ياز سرر يعبور يها انيجرميانواع رژ ۷ تا ۵ يها شکل
  دهند. يشه باال را نشان ميب اهيس

    
  ز سد باال قسمت اوليدر سرر يان انتقاليجر - ٦شکل   ز سد باال قسمت اوليدر سرر يزشيان ريجر - ٥شکل 

  

  
  سد باال قسمت اولز يدر سرر يا هيان رويجر - ٧ شکل
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م ين رژين اييحدود باال و پا يها يبا توجه به برداشت دب
 ۸ن، که در شکل گر محققايج ديسه آنها با نتايمقا ان ويجر
م شده است، استنباط يترس   و     از  يتابع صورت به
 کم خواهد شد؛    نسبت    ش نسبت يشود که با افزا يم
زودتر  يزشيرريان غيز جريب سرريش شيبا افزا يعني

ه يکه در ناح  انيجر يها  ميک رژيتفک شروع خواهد شد.
افته صورت گرفته است، نشان داد که يان کامالً توسعهيجر

رممکن و يغ ين انتقالايجر مين رژييتند تع يها بيدر ش
ت يخواهد بود که به واقع ينيب شيک پيشده روابط ارائه
د يبا توجه به سرعت شد ،در عملوست. ينخواهد پ

<  )تند  يها بيدر ش يا هيان رويجر يريگ شکل ن ي، ا(1
  م شکل نخواهد گرفت.يرژ

>  )ب کم يبا ش يزهايدر سرر ،نيهمچن رتفاع ا (0.15
 يها ميرژ ن رو،يپله در مقابل طول کوچک است و از ا

قابل مشاهده  يم انتقاليشکل گرفته و رژ يا هيو رو يزشير
حدود  ،ابديش يز افزايب سرريهرچه ش ،جهيست. در نتين

توجه  باکمتر خواهد شد.  يان انتقاليم جرين رژييباال و پا
ان يم جريرژن ييباال و پان حدود ييتع يبرا، ۸به شکل 

0.33، با حدود کاربرد ريز معادالت يانتقال <   < 0.85 
  شود.ينهاد مشيپ
  

)۱۴(    = 0.981    = 0.716 (  )  .    
)۱۵(    = 0.952    = 0.61 (  )  .    

  
  نر محققايبا سا ين انتقالييال و پاسه حدود بايمقا -۸شکل 

  
 يشگاهيآزما يها مدل يبر رو يان انتقاليم جريوقوع رژ

 يانطباق خوب يبلن قتوسط محققاشده ج ارائهيحاضر با نتا
از چند مورد  يتوان ناش يم موجود را دارد و اختالفات

ان يموارد که به جر يدر بعض ها تعداد کم پله - ۱دانست: 
اختالف در  - ۲دهد.  يرا نم انيجر ميرژ ليتشک ةاجاز
ن اکثر محققا. يان انتقاليم جريرژ ين حد باالييتع يمبنا
ن يو راجاراتنام)، زمان وقوع ا يچمنه ي(بر خالف نظر يقبل

محبوس در  يهوا يهاهدانند که حفر يم يامر را هنگام
ن يها کامالً پر باشد که ا پله ياز رو يان عبورير جت جريز

را يز رت دارد؛يمغا يا هيان رويم جريرژ ف وقوعيامر با تعر
هوا،  يهاهشدن حفرشود که قبل از پر يمشاهده م

طور کامل از هان بيتند، جت جر يها بيخصوص در ش به
در  - ۳خورد.  يدست سر منييا به سمت پاه لبه پله يرو

<  )ب تند يبا ش يزهايسرر ها  ک پلهيزي، با توجه به ف(1
ان يم جريپله، رژ يان بر رويو مکان برخورد جت جر

ان يم جريتوان رژ يدهد و نم يبه سرعت رخ م يا هيرو
 - ۴ک کرد. يتفک يا هيو رو يزشيان ريم جريرا از رژ يانتقال

ک پله و محل يزيکم، با توجه به ف  بيبا ش يزهايدر سرر
، يش مقدار دبيان به کف پله، با افزايبرخورد جت جر

ان پر شده و يجت جر ريمحبوس در ز يهوا يهاهحفر
ان يم جريرژان رخ خواهد داد، که يچرخش کامل جر

  کند. يرا اعالم م يا هيور
  

  يان عبوريل جريفشار و پروف
ان در يجر يکيدروليان رفتار هيسه ميانجام مقا يبرا
ان بر يل جريفشار و پروف يمختلف، پارامترها يها ميرژ
مختلف برداشت و  يها ميدر رژ يدب ۲۸ها در  کف پله يرو

آمده  ۱۱ تا ۹ يها قرار گرفت که در شکل يابيمورد ارز
  است.

0

0.5

1

1.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

yc/h 

h/l 

 2رابطه  1رابطه 
 9و  4رابطه  3رابطه 
 8رابطه  7رابطه 
 11رابطه  10رابطه 

 مطالعه حاضر، حد پایین مطالعه حاضر، حد باال
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  يزشيان ريم جريرژ
اس يان آب در قيل جريبه پروف، مربوط ۹با توجه به شکل 

 يشگاهيمدل آزما ۴ يها، رو ه به کف پلهشد با فشار وارد
ان يم جريمختلف در رژ يها در پله يپلکان يها زياز سرر

 يشرويها با پ پله ، قابل درک است که فشار در کفيزشير
خواهد بود.  يشيافزا صورت بهاز پاشنه به سمت لبه، 

ن يانگيآن مقدار فشار م يکيددر لبه پله و نز ،نيهمچن
به  ،در عوض است؛شتر ياز عمق آب به مراتب ب شده وارد

ن خواهد يانگيشتر از فشار ميسمت پاشنه پله عمق آب ب
وارد ن يانگيز فشار ميلبه پله ن ةبود. در ارتباط با محدود

ان، ياز جت جر يناش شده وارد ةبا توجه به ضرب شده

از مقدار عمق آب شتر ين بيانگياست که فشار م يمنطق
  باشد.

  
   يان انتقاليم جريرژ
، فشار از يان انتقاليم جري، در رژ۱۰توجه به شکل  با

=  پاشنه پله تا  کسان است و ي يبيطور تقرهب 0.4
ر ين محدوده، از مقاديشود که عمق آب تا ا يمشاهده م

ن از يانگيفشار م ،و پس از آن استشتر ين بيانگيفشار م
توان به ضربه  ين موضوع را ميخواهد بود. اشتر يعمق آب ب

ناکامل  يها ان و چرخشيت جراز برخورد ج يناش
  شده در لبه پله نسبت داد.ليتشک

  

  

  
ز يب) قسمت دوم سرره؛ يتر بر ثانيل ۲۵ يشه باال، دبيب اهيز سيالف) در قسمت اول سرر :انيل جرينوسانات فشار و پروف - ۹شکل 

شه يب اهيز سيد) قسمت دوم سرره؛ يتر بر ثانيل ۲۵ ين، دبييه پاشيب اهيز سيج) قسمت اول سرر ه؛يثانتر بر يل ۲۵ يباال، دبشه يب اهيس
  هيتر بر ثانيل ۲۵ ين، دبييپا

  
  يا هيان رويم جريرژ
در مدل با  يا هيان رويم جري، در رژ١١توجه به شکل  با
مشاهده کرد که عمق توان  يدرجه م ٤٤/١٨ز يب سرريش

<  پاشنه پله  يکيآب در نزد وارد ن يانگياز فشار م 0.6
شود که در  يب مالحظه ميش شيبا افزا است.شتر يب شده   > شتر است. يب وارد شدهان از فشار يمقدار عمق جر 0.4

ب، با توجه يش شيافزا يا هيان رويم جريدر رژ ،جهيدر نت
ک خط ي صورت بهباً يها، خط آب را تقر ک پلهيزيبه ف
کندتر با  يها بيدارد. در ش يم  ز نگهيب سرريبا ش يمواز

ر جت، در يان در زيل چرخش کامل جريتوجه به تشک
ک شکست در يل چرخش، يتشک يبرالبه پله  يکينزد
  شود.يمل يان آب تشکيل جريپروف
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ز ي(ب) قسمت دوم سرر ه؛يتر بر ثانيل ۴۰ يشه باال، دبيب اهيز سي(الف) در قسمت اول سرر :انيل جرينوسانات فشار و پروف - ۱۰شکل 

شه يب اهيز سيدوم سرر (د) قسمته؛ يتر بر ثانيل ۴۰ ين، دبييشه پايب اهيز سي(ج) قسمت اول سرر ه؛يتر بر ثانيل ۵۰ يشه باال، دبيب اهيس
  هيتر بر ثانيل ۵۵ ين، دبييپا

  

  

 
ز يب) قسمت دوم سرره؛ يتر بر ثانيل ٩٠ يشه باال، دبيب اهيز سيالف) در قسمت اول سرر :انيل جرينوسانات فشار و پروف - ١١شکل 

ن، ييشه پايب اهيز سيد) قسمت دوم سرر ه؛يبر ثان تريل ٨٠ ين، دبييشه پايب اهيز سيج) قسمت اول سرر ه؛يتر بر ثانيل ٩٠ يشه باال، دبيب اهيس
  هيتر بر ثانيل ١٠٠ يدب
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  دانيف ميمعادالت توص
شده از ثبت يا لحظه ين رابطه، فشارهايا توجه به با

بعد و به  يب يپارامترها براساس يشگاهيآزما يها مدل
قرار گرفتند. روابط  يابيمورد ارز يرخطيغ ونيکمک رگرس

ن يانگيو م ن حداکثر، حداقليتخم يبرا ۲۴ تا ۱۶
 يها ميبه کف پله در رژ وارد شدهک يناميد يفشارها

  ن مطالعه حاصل شد.يمختلف از ا
از  يان عبوريجر يدگيچيدهند که پ ينشان م باالمعادالت 

ان را يبه مشخصات جر يابي، دستيپلکان يزهايسرر يرو
ن يکند. ا يرو مهک رابطه خاص، با مشکل روبيتحت 

شتر يبه مراتب ب يا هيان رويم جريان در رژيجر يدگيچيپ
  همراه است. يون نسبتاً کمتريب رگرسيکه با ضر است

  يزشيان ريم جريرژ

)۱۶(    = 0.5882 
(    )   =0.86(   ) . (  )  .  (    ) .     

)۱۷(    = 0.6636 

(    )   =−0.23(   ) .  (  )  .  (    )  .  
  

)۱۸(    = 0.6076(    )    =0.54(   ) . (  )  .  (    )  .    

  يان انتقاليم جريرژ •

)۱۹(    = 0.735 
(    )   =0.83(   ) .  (  )  .  (    ) .     

)۲۰(    = 0.629 
(    )   =−0.1(   ) .  (  )  .  (    ) .    

)۲۱(    = 0.554 
(    )    =0.54(   ) . (  )  . (    )  .     

  يا هيان رويم جريرژ •

)۲۲(    = 0.254 

(    )   =2.14(   ) .  (  )  .  (    )  .     
)۲۳(    = 0.300 

(    )   =−0.38(   ) .  (  )  .  (    ) .    
)۲۴(    = 0.535 

(    )    =0.85(   ) .  (  )  .  (    )  .    
دا يپ يبراشده، برداشت يشگاهيآزما يها ه به دادهتوج با

 يها ب نوسانات حداکثر و حداقل فشار در پلهيدن ضراکر
) ۲۵( معادالتمتفاوت، مطابق  يها يمختلف متناظر با دب

  اقدام شد. )۲۶(و 
)۲۵(  C     =                
)۲۶(  C     =                

ارتفاع  ترتيب به    و    P   ، P    ، P :معادالتن يدر ا
ن، فشار حداقل و هد کل يانگي، فشار ممعادل فشار حداکثر

حسب متر  ز تا پله) بريتاج سرر ي(فاصله قائم آب بر رو
مختلف  يها يبر دبنوسانات فشار در برا ينمودارها. هستند
ن يا ةدهند ) نشان۱۲شده در شکل مي(ترس يبرداشت

در نوسانات  يريتأث يان عبوريم جريکه رژ هستندموضوع 
  ها ندارد. به پله وارد شدهفشار 

  

  
  

  

    

  

  
  بيشه باال قسمت دوم سرريز سياهب) بيشه باال،  قسمت اول سرريز سياهالف) ضريب نوسانات فشار در:  -۱۲شکل 
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  بيشه پايين قسمت دوم سرريز سياهد) بيشه پايين،  قسمت اول سرريز سياهج) ضريب نوسانات فشار در:  - ۱۲ادامه شکل 
  
  يريگ هجينت
ز باعث يب سرريش شيافزان پژوهش نشان داد که يج اينتا

شود.  يم يان انتقاليم جريداد رژرخ ةکمترشدن محدود
ابد که ييمکاهش     ، نسبت   ش نسبت يبا افزا ،نيهمچن
م ي. در رژاست يا هيان رويجر عيسر ليتشک ةدهندنشان

فشار از پاشنه پله به سمت  يشي، روند افزايزشيان ريجر
ب کم و يانه پله با شيلبه پله قابل مشاهده است، که تا م

ان يم جريابد. در رژي يادامه م يب تنديپس از آن با ش
به سمت ز، فشار از پاشنه پله يب سرريش شيبا افزا يزشير

حداکثر و حداقل فشار  ،نيشتر خواهد شد. همچنيلبه پله ب
ان يم جريوندد. در رژيپ يوقوع مهک لبه پله بيدر نزد

=  فشار از پاشنه پله تا حدود  يانتقال ثابت و  باًيتقر 0.4
افت. در يتا لبه پله ادامه خواهد  يب تنديپس از آن با ش

حداقل فشار در لبه پله ز حداکثر و ين يان انتقاليم جريرژ
  افتد. ياتفاق م
ن فشار از پاشنه پله يانگي، مقدار ميا هيان رويم جريدر رژ

ش با ين افزايکه ادارد،  يبه سمت لبه پله رشد صعود
انه يم دارد. حداکثر فشار در ميمستق ةز رابطيب سرريش

کاهش  يميب ماليدهد و پس از آن با ش يپله رخ م
افتد و پس  يق مانه پله اتفايز در ميابد. حداقل فشار ني يم

ان يم جريدر رژ ،نيهمچن .ابدي يش ميافزا از آن تا لبه پله
 يز مقدار حداکثر فشارهايسرر بيش شيبا افزا يا هيرو

  شوند. يشده کمتر مثبت
  

  گزاري سپاس
دانند که از گروه ين مقاله بر خود الزم ميسندگان اينو

رو يقات آب وزارت نيسسه تحقمؤ يکيدروليه يها سازه
 يمهندس رضا روشن و جناب آقا يژه جناب آقايو به

غ و يدريب يهاتيحما دليل بهزاده  يخراسان يمهندس عل
  ند.ينما يارزشمندشان تشکر و قدردان يهاييراهنما

  
  عنابم

دان يم يابي. ارز١٣٩١ا.  يپور شهرآباديحسنعل .١
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