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  چکيده
  
 داشتن با چهيدر -  زيسرري بيترک سازه است.ي ليمستطي اکنگره چهيدر -زيسرري بيترکة ساز ها،چهيدر - زيسرر انواع جمله از

 معلق مواد و رسوب شدن انباشته از ز،يسرري رو از معلق مواد و چهيدر قسمت از شدننشين  ته قابل مواد زمانهم عبور تيقابل
 در کهيي هاپژوهش کند.يمي اديز کمک انيجر عبور وي ريگاندازه دقت شيافزا به وي ريجلوگي اديز حد تا زيسرر پشت در
ي هاچهيدر همراه زهايسرري بيترک مدل به ندرت به گرفته، صورت چهيدر ريز و زيسرري رو از زمانهمي بيترک انيجرة نيزم

يي کشو چهيدري ريقرارگ حالت پانزده در متريسانت ٢٠ و ١٥ ارتفاع باي کيزيف يهامدل با ،پژوهش نيا در .اند پرداختهيي کشو
 طول و متر ٥/٠ عرض بهي قاتيتحق فلوم در هاشيآزما شد.ي بررسي دب بيضري رو چهيدر مکان اثر مختلف،ي هاتيموقع در
 داد نشان جينتا شد. انجام شيآزما ۳۹۰ مجموع در پژوهش نيا در شد. انجام هيثان بر تريل ٥٠ تا ١٠ي دبة محدود در متر ١٢
 وجهي شانيپ در ابتداترتيب  به و است انيجر جهت بر عمود چهيدر تيموقع کهي زمان چه،يدري ريقرارگي هاحالتة همي برا

 توجه باي دب بيضر مقدار H/P نسبت شيافزا با نيهمچن آمد. دستهبي شتريبي دب بيضر دست،نييپا وجه سپس و باالدست
 آب ارتفاع مقدار ز،يسرر ارتفاع شيافزا با ثابت مؤثر طول وي دب کي يبرا ابد.ييم درصد) ٩ (حداکثر کاهش آب جت تداخل به
 به سهولت به آب انيجر و ابدييم کاهشي اکنگره زيسرر دستنييپا در استغراق مقدار چون و ابدييم کاهش زيسرر دستباال

 در و شوديمي ليمستطي اکنگره چهيدر - زيسرر مدلي کيدروليهي بازده شيافزا باعث کند،يم حرکت دستنييپا سمت
   ابد.ييم شيافزا انيجر بيضر جهينت
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  مقدمه
 و طول تابع سرريز از عبوري جريان حجم كه جاآن از

 افزايش بر ثرؤم كارهايراه جمله از ،است سرريز تاج شكل
 از استفاده معين، عرض يك در جريان سرريزي طول

 سرريزهاي هاآن به كه است غيرخطي پالن با سرريزها
 صورتهب معموال و شوديم گفته ايكنگره اي چندوجهي

 اين احداث نتيجه در ؛شوندمي ساخته سيكل چند يا يك
 افزايش هاآن از عبوري جريان حجم سرريزها، از نوع

 به نسبت باالدست در كمتري آزاد ارتفاع و ابدي يم
 مقدار نيهمچن و بود خواهد نياز مورد خطي سرريزهاي

 کاهش را باالدستي هانيزم حفاظتي براي زيخاکر
 هستند انيجر کنترلي هاسازه جمله از هاچهيدر دهد. يم

 استفاده موردي متفاوتي عملکردها وهيش اي هاشکل در که
ي اکنگرهي زهايسرر در چهيدر از استفاده با رند.يگيم قرار

 هاسازه نيا در چهيدري ايمزا از توانيمي بيترک صورتهب
 تيقابل داشتن با چهيدر -زيسرري بيترک سازه .کرد استفاده

 و چهيدر قسمت از شدننشين  ته قابل مواد زمانهم عبور
 مواد و رسوب شدن انباشته از ز،يسرري رو از معلق مواد
 شيافزا به وي ريجلوگي اديز حد تا زيسرر پشت در معلق
  کند.يمي اديز کمک انيجر عبور وي ريگاندازه دقت
ي اکنگرهي زهايسرري رو شده انجامي هاپژوهش نينخست

 )۱۹۷۱( لوريت وي ه و )۱۹۶۸( لوريت )،۱۹۴۰(ي نيجنتل را
 از پس است.ي اکنگرهي زهايسرر عملکرد دادن نشاني برا
 )،۱۹۸۵( نچلوفيه و الکس توسطي گريد مطالعات آن
 )،۲۰۰۸( همکاران و قره )،۲۰۰۴( لموريو )،۱۹۸۷( انيامان
 همکاران و کارلو )،۲۰۱۷ و ۲۰۱۰( همکاران و راوغلويام
 )،۲۰۱۳( سيتول و کروکستون )،۱۳۹۱(يي رضا )،۲۰۱۲(

 )۲۰۱۶( همکاران وي ميعظ )،۱۳۹۲( همکاران وي نظام
 هاچهيدر مورد در کهيي هاپژوهش جمله از .داد انجام
ي اراض و اياح سازمان مطالعات به توانيم ،شد انجام
 همکاران و نيل )،۲۰۰۱( باراتو وي کا )،۱۹۹۷( کايآمر

 و انيشاي ليخل )،۲۰۰۵( همکاران و شاما )،۲۰۰۲(
 کرد. اشاره )۲۰۱۶( فانتس وي حامد و )۱۳۹۴( همکاران
 مورد زين دريچه زير از جريان و سرريز از عبوري جريان
 از همزمان جريان در زمينه اما گرفته قرار ؛فراوان مطالعه

 نجم .است شده انجام اندكي يهاپژوهش دريچه زير و رو
 بر دست نييپا استغراق زانيم تأثير )۱۹۹۷( همکاران و
 چهيدري باال دري مثلث زيسرري بيترک مدل در انيجري دب

 ندگرفت جهينت و کردندي بررس را بالعکس وي ليمستط

 تأثيري دب و باالدست عمقي رو چهيدر استغراق نسبت
 اساس بري ابعاد زيآنال از استفاده با )۲۰۰۰( فرو گذارد.يم

ي برا اشل -يدب رابطه کي ISS مدل و نگهاميباکي تئور
ي و آورد. دست به قائم چهيدر ريز و رو از زمانهم انيجر
 از زمانهم انيجر کهيزمان دکر فرض خود مطالعات در

ي دب تيظرف حداکثر با چهيدر کند،يم عبوري بيترک سازه
ي بحران انيجر زيسرر مقطع در و کنديم عملي عبور
 وي اويها پژوهشي شگاهيآزما جينتا افتد.يم اتفاق

 انيجر شدت بيضر که است داده نشان )۲۰۰۸( همکاران
ي سامان ابد.ييم کاهشي مثلث زيسرر رأسية زاو شيافزا با
 چهيدر -زيسرري روي بيترک انيجر )۲۰۰۹(ي مظاهر و

 حالت دو در راي جانبي فشردگ بدون زيتلبهي ليمستط
 چهيدر و زيسرر مستغرق، چهيدر و آزاد زي(سرر استغراق

 که شد مشاهده حالت دو در دند.کري سازمدل مستغرق)
 انيجري دب بر جهينت در و سازه باالدست عمق بر ابيپا

ي بررسي راب )۱۳۹۶( همکاران و گزلو قره گذارد.يم تأثير
 وقوع محل سازه، ريز و سازهي رو شيجدا ةنقط راتييتغ

 سرعت ليپروف طرف، دو از جداشدهي مرز هياليي همگرا
 با دنباله ةانداز نيهمچن و سازه دست نييپا و رو در
 از استفاده با ييهاشيآزما ،يبازشدگ زانيم راتييتغ

 )PIV( يربرداريتصو روش به ذراتي سنج سرعت کيتکن
ي ها نسبت تمامي برا داد نشان جينتا .دادند انجام

 انيجر شيجدا وقوع محل سازه، قطر به چهيدري بازشدگ
 در و است متفاوت زيسرر و چهيدر قسمت در سازه ةبدن از

 در که ياگونه به ؛دهد يم رخ زودتر شيجدا چهيدر حالت
 هيزاو اختالف نيکمتر و نيشتريب ها شيآزما ةمحدود
 و ۴۰ ترتيب به گريهمد از چهيدر و زيسرر شيجدا انحراف

ي رو )۱۳۹۲(ي رناصريم پژوهش جينتا .است درجه ۳
 در چهيدر ارتفاع که داد نشاني ا کنگره چهيدر -زيسرر
 در چهيدر - يليمستطي اکنگره زيسرري بيترک مدل
ي تأثير ،يدب بيضر شيافزاي برا زيسرر ارتفاع شيافزا

ي اکنگره زيسرري بيترک مدل در نيهمچن ندارد.
 زيسرر ارتفاع وي عبوري دب کي يبرا چهيدر -يليمستط
 شيافزا همان واقع در اي زيسرر دماغه طول شيافزا با ثابت
 کاهش زيسرر دستباال آب ارتفاع مقدار ز،يسرر مؤثر طول

 زيسرر ازي تريشب سطح دري عبور آب رايز ؛کنديم دايپ
ة دربار شده انجامي هاپژوهش ازي اريبس شود.يمي جار
ي مثلثي اکنگرهي زهايسرر به مربوطي اکنگرهي زهايسرر

ي زهايسرر ،يياجرا لحاظ از کهيحال در ؛استي اذوزنقه و
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 دري بهتري اجرا و ساخت تيقابلي ليمستطي اکنگره
ة نيزم در کهيي هاپژوهش نيهمچن دارند. مناطق ازي بعض
 صورت چهيدر ريز و زيسرري رو از زمانهمي بيترک انيجر

ي ها چهيدر همراه زهايسرري بيترک مدل به ندرت به گرفته،
ي دبة رابط )۱۹۷۶( بوس است. شده پرداختهيي کشو
 شکل هب را الف) ۱ (شکليي کشوة چيدر ريز ازي عبور
  است. داده ارائه )۱(ة معادل

)۱(  Qg=b.Cdg.a. 2gH   
 ،(m3/s) چهيدر ريز ازي عبوري دب Qg ،معادله نيا در که

Cdg چه،يدري دب بيضر a چهيدري بازشدگ زانيم (m)، b 
 (m) چهيدر دستباال در انيجر عمق H ،(m) چهيدر عرض

   .است (m/s2) ثقل شتاب g و
 )۱۹۹۵( همکاران و سيتول پژوهش به توجه با نيهمچن

 صورت   به ب) ۱ (شکلي اکنگره زيسرر ازي عبوري دب
   .است )۲(ة معادل

)۲(    =   23 .Cd. . 2 . HT
   

ي اکنگره زيسرر ازي عبوري دب Qw همعادل نيا در که
(m3/s)،Cd ياکنگره زيسرري دب بيضر، L مؤثر طول 

 (m) زيسرري رو آب کل هد HT و (m)ي اکنگره زيسرر
  .است

  
  (الف)

  
  (ب)

 از انيجر ب) چهيدر ازي عبور انيجر الف) ازيي نما - ۱ شکل
  زيسرري رو

  

ي اکنگره چهيدر -زيسرري بيترکة ساز ازي عبوري دب
ة معادل قيطر از )٢) و (١معادالت ( به توجه باي ليمستط

  :ديآيم دست به )٣(

)۳(  Q = Qw + Qg = 23 .Cd. L. 2g. HT
  + b. Cdg.a. 2gH 

 - زيسرري بيترک سازه ازي عبوري دب Q همعادل نيا در که
   .است (m3/s)ي ليمستطي اکنگره چهيدر

 زيسرري بيترک سازهي دب بيضر ،)٣(ة معادل به توجه با
معادله  از حاضر پژوهش در چهيدر - يليمستطي اکنگره

   د.يآيم دست به )٤(

)۴(  Cd =  Q23 . L. 2g. (HT)  + a. b. 2gH 

 چهيدر -زيسرري بيترک سازه در مهم موارد ازي کي
 تاکنون که چهيدري ريقرارگ مکاني ليمستطي ا کنگره

ي بررس هدف پژوهش نيا در نيبنابرا ؛است شدهني ابيارز
ي اکنگره چهيدر -زيسرري دب بيضر بر چهيدر مکان تأثير

 بيضر بر زيسرر ارتفاع شيافزا تأثيري بررس وي ليمستط
  است. چهيدر مختلفي هامکان در فوقي بيترک سازهي دب
  

  ها روش و مواد
  يشگاهيآزما فلوم
 ليمستط کانال کي در پژوهش نياي ها شيآزماة هم

 ۷/۰ ارتفاع و ۵/۰ عرض ،۱۲ طول با شهيش جنس از شکل 
 يورود قسمت در شد. انجام درجه صفري طول بيش با متر

 يآشفتگ که شتدا قرار ارتفاع يرو يمخزن ،فلوم نيا
 فلوم وارد مرکز از زيگر يها پمپ از که راي آب انيجر
 فلوم وارد را يآرام نسبتاً انيجر و رفتگ يم ،شد يم

 با و نيتأم پمپ سه از فلومي دب .ردک يم يشگاهيآزما
 بود  گرفته قرار فلومي خروج در کهي مثلث زيسرر

 کاهشي برا تيونولي يها صفحه شد. يمي ريگ اندازه
 آرامي برا شد. داده قرار فلوم باالدست دري سطحي ها موج

 شد. داده قراري مشبک صفحات فلومي خروج در آب شدن
 در که شوديمي احوضچه واردي آرام به آب بيترت نيا به
 مخزن کي وارد آب سپس دارد. قراري مثلث زيسرر آن

 در و پمپاژ مخزن نيا کف قسمت از و ليمستط  مکعب
 در گردش به دوباره آب ستميس و شوديم لوله وارد ادامه

 باالدست در آب عمقي ريگاندازهي برا ).۲ (شکل ديآ يم
ي انقطه سنجعمق ازي مثلث زيسرر و شيآزما مورد زيسرر

  شد. استفاده متريليم ۱/۰ دقت با
 

  ي آزمايشگاهيدريچه - هاي سرريزمدل
 ايکنگره سرريز فيزيکي هايدر اين پژوهش از مدل

 به توجه استفاده و با گالسمستطيلي، با جنس پلکسي
 سطحي کشش اثر کاهش و فلوم آزمايشگاهي عرض
 سيکل دو تعداد مستطيلي ايکنگره سرريز هايديواره
هاي ساخته شده، همراه شد. سرريز انتخاب سرريز براي

 سرريزها يک، دو، سه و چهار دريچه کشويي هستند و تاج
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است.  مترميلي ۱۰و با ضخامت  درجه (صاف) ۹۰ شکل به
هاي مختلف قرارگيري دريچه ابعاد سازه و موقعيت ۳شکل 

اي مستطيلي دريچه کنگره -هاي ترکيبي سرريزرا در مدل
دست خروجي ها در چهار متري باالدهد. مدلنشان مي

 ۵۰تا  ۱۰ها در محدوده دبي اند. آزمايشکانال نصب شده
ليتر بر ثانيه انجام شد که ارتفاع آب در يک متري 

گيري شده است. ابعاد دو دست محل نصب سرريز اندازه باال
ارائه شده  ۱سازه مورد آزمايش در اين پژوهش در جدول 

آزمايش در  ۳۹۰جموع است. در اين پژوهش در م
هاي متفاوت در دو ارتفاع هاي مختلف با تعداد دريچه مکان
متر براي بررسي تغييرات ضريب دبي سانتي ۲۰و  ۱۵

جريان انجام شد که نتايج به دست آمده در ادامه تشريح 
  شده است.

  

  
 فلوم تحقيقاتي (نماي باال) - ۲شکل 

  
  الف)

  
  
  )ب

     
 ٥ مدل ٤ مدل ٣ مدل ٢ مدل ١ مدل

     
 ١٠ مدل ٩ مدل ٨ مدل ٧ مدل ٦ مدل

     
 ١٥ مدل ١٤ مدل ١٣ مدل ١٢ مدل ١١ مدل

 چهيدر تيموقع        
  اي مستطيلي هاي مختلف دريچه در سازه سرريز دريچه کنگرهالف) ابعاد سازه، ب) موقعيت - ٣شکل 
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  يکيدروليهي هامدلي هندس مشخصات -١ جدول

  سازه
 دريچه سرريز

  (cm)عرض  (cm)ارتفاع بازشدگي   L/W  (cm)ارتفاع   (cm)طول  (cm)عرض 
۱  ۵۰  ۵/۱۰۷  ۱۵  ۱۵/۲  ۶  ۵/۵  
۲  ۵۰ ۵/۱۰۷  ۲۰  ۱۵/۲  ۶  ۵/۵ 

  

  بحث و نتايج
 بر متفاوتي هاچهيدر تعداد با چهيدر مکان رييتغ اثر
  يدب بيضر
يي ها شيآزما ،يدب بيضر يرو چهيدر مکان اثر يبررس يبرا
 مطابق مختلف هانمکان در چهيدر ٤ و ٣ ،٢ ،١ تعداد با
ي دب بيضر راتييتغ ٤ شکل در شد. انجام ٣ شکل با

 است. شده ارائه چهيدر کي حالت در H/P پارامتر به نسبت
 با زيسرري ها مدلي (برا حالت نيا در شکل به توجه با

 در چهيدر تيموقع کهي زمان متر)يسانت ٢٠ و ١٥ ارتفاع
- نيا ليدل هب )،٤ (مدل است زيسرر باالدست وجهي شانيپ

 است، شده واقع انيجر جهت بر عمود چهيدر تيموقع که
 درصد) ١٠ تا ٣ ني(ب گريد حالت دو از شتريبي دب بيضر

 به نسبتي دب بيضر راتييتغ ٥ شکل در آمد. دست هب
 .است شده داده نشان چهيدر دو حالتي برا H/P پارامتر

 ارتفاع با زيسرر دو هر در ٦ مدل در زين حالت نياي برا

 عمود چهيدر دو هر کهنيا به توجه با متريسانت ٢٠ و ١٥
 نسبتي شتريبي دب بيضر ،اندشده واقع انيجر جهت بر
 با آمد. دست هب درصد) ٢٥ تا ٦ ني(ب گريد مدل سه به

 چهار و سهي هاحالتي برا ٧ و ٦ي هاشکل به توجه
ي دب بيضر ١٤ و ١٠ي هامدل درترتيب  به چهيدر
 ٢٤ تا ٢ شيافزا چهيدر ٣ حالت در آمد. دست هبي شتريب

ي درصد ١٤ تا ١ شيافزا ،چهيدر ٤ حالت در وي درصد
- چهيدر تعداد کهي زمان زين هاحالت نيا در است. داشته

 تأثير اند،شده واقع انيجر جهت بر عمودي شتريبي ها
 با دارند. هاحالت گريد به نسبتي دب بيضر بري شتريب

 ازي بررس مورد سازه ها،چهيدر تعداد شدن اديز به توجه
 رييتغ و شده کينزد کامل چهيدر به چهيدر– زيسرر حالت
 مانند بهي دب بيضر دري چندان تأثير ها چهيدر تيموقع
  داشت. نخواهند کمتري ها چهيدر تعداد

  

    
  مترسانتي ۲۰ب)  مترسانتي ۱۵الف) 

  چهيدر کي حالتي برا H/P به نسبتي دب بيضر راتييتغ - ۴ شکل
  

    
  متريسانت ۲۰ ب)  متريسانت ۱۵ الف)

  چهيدر دو حالتي برا H/P به نسبتي دب بيضر راتييتغ - ۵ شکل
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  متريسانت ۲۰ ب)  متريسانت ۱۵ الف)

  چهيدر سه حالتي برا H/P به نسبتي دب بيضر راتييتغ - ۶ شکل
 

    
  متريسانت ۲۰ ب)  متريسانت ۱۵ الف)

  چهيدر چهار حالتي برا H/P به نسبتي دب بيضر راتييتغ - ۷ شکل
  

  يدب بيضر بر چهيدري بازشدگ اثر
 در را ۱۳ و ۹ ،۸ ،۴ ،۱ي هامدلي دب راتييتغ ۸ شکل در

 به باالدست آب کل ارتفاع نسبت بعد بدون پارامتر برابر
 هاشکل به توجه با است. شده ارائه (H/P) زيسرر ارتفاع

 زيسرر مدل از شتريب چهيدر - زيسرري بيترک مدل دري دب

 کي در چهيدر وجود تأثير واقع در و است چهيدر بدون
 نشان راي دب شيافزا جهت دري ليمستطي اکنگره زيسرر

  دهند.يم

  

    
  متر سانتي ۲۰ب)   متر سانتي ۱۵الف) 

  زيسرري برا H/P به نسبتي دب راتييتغ -۸ شکل
  

 و ۹ ،۸ ،۴ ،۱ي هامدلي دب بيضر راتييتغ ۹ شکل در
 آب کل ارتفاع نسبت بعد بدون پارامتر برابر در را ۱۳

 نيا .است شده داده نشان (H/P) زيسرر ارتفاع به باالدست
 - زيسرري بيترک مدل دري دب بيضر دهديم نشان هاشکل

ي ا کنگره زيسرر مدل از شتريبي ليمستطي اکنگره چهيدر

 چهيدر وجود تأثير واقع در است. چه)يدر (بدوني ليمستط
 بيضر شيافزا جهت دري ليمستطي اکنگره زيسرر کي در
 که افتيدر توانيم هاشکل به توجه با باشد.يمي دب

 کمتر) H/P( کم انيجر محدوده دري دب بيضر شيافزا
 ۲ جدول است. تر)اديز H/P( اديز انيجرة محدود از شتريب
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 ،۱ي هامدلي رو شده انجامي هاشيآزما جينتا ازي بخش
 است. متري سانت ۱۵ ارتفاع با زيسرري برا ۱۳ و ۹ ،۸ ،۴
 انيجرة محدود سه در تا است شدهي سع جدول نيا در

(H/P)، از نيهمچن و شوند سهيمقاي دب بيضر وي دب 
  شد. استفاده کم اريبس تفاوت با (H/P) ريمقاد

با توجه به جدول، با کاهش مقدار پارامتر بدون بعد نسبت 
، محدوده (H/P) دست به ارتفاع سرريزارتفاع کل آب باال

تغييرات دبي و ضريب دبي در حالت با و بدون دريچه 
دهند کند. در واقع اين نتايج نشان ميافزايش پيدا مي

حدوده اي مستطيلي در موجود دريچه در سرريز کنگره

کمتر) تأثير بيشتري بر افزايش  H/Pهاي کم (جريان
ضريب دبي و در نتيجه بر افزايش دبي عبوري خواهد 

با توجه به اينکه کاهش ضريب دبي با افزايش  داشت.
هاي آب به دليل افزايش تداخل جت H/Pنسبت 
هاي کنار يکديگر و در نتيجه افزايش استغراق  سيکل

ا عالوه بر اين تداخل، جريان محلي سرريز است، در اينج
عبوري از زير دريچه نيز باعث ايجاد تداخل جديد بين 

در نتيجه کاهش ضريب  دست سازه وجريان آب در پايين
  شود.دبي مي

  

    
  متر سانتي ۲۰ب)   متر سانتي ۱۵الف) 

  زيسرر در H/P به نسبتي دب بيضر راتييتغ - ۹ شکل
  

  متريسانت ۱۵ ارتفاع با زيسرر به مربوطي پارامترها راتييتغ -۲ جدول
  Cd  ه)يثان بر (مترمکعب H/P Q  مدل

  ۱ مدل
۵۸/۰  ۰۴/۰  ۴۵/۰  
۴۲/۰  ۰۲/۰  ۴۹/۰  
۳۵/۰  ۰۲/۰  ۴۷/۰  

  ۴ مدل
۵۸/۰  ۰۴/۰  ۵/۰  
۴۲/۰  ۰۳/۰  ۵۵/۰  
۳۵/۰  ۰۳/۰  ۵۹/۰  

  ۸ مدل
۵۸/۰  ۰۴/۰  ۴۶/۰  
۳۹/۰  ۰۳/۰  ۵۷/۰  
۳۵/۰  ۰۳/۰  ۶۲/۰  

  ۹ مدل
۵۸/۰  ۰۴/۰  ۵۲/۰  
۴۲/۰  ۰۳/۰  ۶۲/۰  
۳۴/۰  ۰۳/۰  ۶۵/۰  

  ۱۳ مدل
۵۷/۰  ۰۴/۰  ۵۵/۰  
۴۲/۰  ۰۴/۰  ۶۸/۰  
۳۳/۰  ۰۳/۰  ۶۸/۰  
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ي اکنگره چهيدر -زيسرري بيترک مدليي کارآ نيباالتر
 نسبت حداکثر و شوديم هيتوص کمتر H/P دري ليمستط

 به دنيرسي برا آمده بدست جينتا به توجه با را (H/P)ي آب
 نيا کرد. هيتوص ۷/۰ از کمتر توانيميي کارا نيباالتر
ي آب هد نسبت حداکثر که )١٩٨٤( لوکس جينتا با لهأمس

(H/P) ٥/٠ تا ٤٥/٠ ياذوزنقهي اکنگره زيسرر کي يبرا را 
 يحال در نيا .دارد مطابقت باًيتقر ،است کرده شنهاديپ

   نسبت حداکثر با ايکنگره زهاييسرر از يبرخ که است
   .اندشده اجرا و يطراح ک)ي( يآب هد

 دو در را ۴ و ۱ي هامدلي دب بيضر راتييتغ ١٠ شکل
 آب کل ارتفاع نسبت بعد بدون پارامتر برابر در زيسرر

 نيا در دهد.يم نشان (H/P) زيسرر ارتفاع به باالدست
ي دب بيضر تر)اديز H/P( اديز انيجر محدوده در شکل
 )۴ (مدلي ليمستطي اکنگره چهيدر - زيسرري بيترک مدل

 )۱ مدل - چهيدر (بدوني ليمستطي اکنگره زيسرر به
  شود.يم کينزد

هد ضريب دبي در مدل دهمچنين اين شکل نشان مي
اي مستطيلي بيشتر از دريچه کنگره -ترکيبي سرريز

الترين کارايي رسيدن به باسرريز بدون دريچه است. براي 
براي سرريز با  H/Pدريچه، محدودة  -مدل ترکيبي سرريز

و براي سرريز با ارتفاع  ۵/۰متر کمتر از سانتي ۲۰ارتفاع 
  شود.توصيه مي ۷/۰سانتي متر کمتر از  ۱۵

  

  
  H/P به نسبتي دب بيضر راتييتغ - ۱۰ شکل

  
  يدب بيضر بر زيسرر ارتفاع شيافزا اثر
 در و ثابت مؤثر طول باي ليمستطي اکنگره زيسرر کي در
 کاهش باعث زيسرر ارتفاع شيافزا مشخص،ي دب کي

 مقدار حالت نيا در شود.يم زيسرر باالدست آب ارتفاع
ي اکنگره زيسرر دستنييپا در ان)يجر (تالطم استغراق
 دستنييپا سمت به سهولت به آب انيجر و کاهش
ي بازده شيافزا موجب اتفاق نيا که کنديم حرکت

 بيضر شيافزا و چهيدر -زيسرري بيترک مدلي کيدروليه
 که ۱۱ شکل به توجه با ).۱۳۹۱ ،يي(رضا شوديم انيجر

 ۲۰ و ۱۵ ارتفاع با زيسرر در ۴ و ۳ ،۲ي هامدل به مربوط
 برابر در راي دب بيضر کاهش توانيم ،است متريسانت
 نيا کاهش که کرد مشاهده H/P بعديب پارامتر شيافزا
ي بيترک مدلي کيدروليهي بازده کاهش باعث ،بيضر
 با زيسرري برا جينتا نيا نيهمچن شود.يم چهيدر -زيسرر

 سه (دو، چهيدري هايبازشدگ گريد و متريسانت ۲۰ ارتفاع

 مختلف)ي هاتيموقع در چهيدر همزماني بازشدگ چهار و
 ۱۵ تا ۱ نيبي دب بيضر کاهش زانيم آمد. دست هب زين

 پارامتر شيافزا که داد نشان )۱۳۹۱(يي رضا .است درصد
ي اکنگرهي زهايسرري دب بيضر کاهش باعث H/P بعديب

 کي در بيضر نيا کاهشي طرف از شود.يمي ليمستط
 زيني ليمستطي اکنگره چهيدر -زيسرري بيترک انيجر

 به H/P نسبت شيافزا باي دب بيضر کاهش افتد.يم اتفاق
 شيافزا باعث که است باالدست آب ارتفاع شيافزا ليدل

 در و شوديم گريکدي کنار کليس آبي هاجت تداخل
 جينتا با که است زيسرري محل استغراق شيافزا جهينت

 )،۲۰۰۳(ي فالو )،۱۹۸۷( انيامان )،۱۹۸۵(ي ديکاس
 نيهمچن و )۱۳۹۱(يي رضا و )۲۰۰۷( همکاران و سيتال
  دارد. مطابقت )۱۳۹۲(ي رناصريم
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  H/P به نسبتي دب بيضر راتييتغ - ۱۱ شکل

  

  يريگجهينت
 دري دب بيضر بر چهيدر تيموقع تأثير پژوهش نيا در

ي بررسي ليمستطي اکنگره چهيدر -زيسرري بيترکة ساز
 کهي زماني بررس موردي هاحالت در جينتا به توجه با شد.

 واقع انيجر جهت بر عمودي شتريبي هاچهيدر تعداد
ي دب نيهمچن دارند.ي دب بيضر بري شتريب تأثير اند،شده

ي اکنگره چهيدر -زيسرري بيترک مدل دري دب بيضر و
 (بدوني ليمستطي اکنگره زيسرر مدل از شتريبي ليمستط

 زيسرر کي در چهيدر وجود تأثير واقع در است. چه)يدر
ي دب بيضر وي دب شيافزا جهت دري ليمستطي اکنگره
 زيسرري بيترک مدليي کارا نيباالتر به دنيرسي برا .است

ي سانت ۲۰ ارتفاع با زيسرري برا H/Pة محدود چه،يدر –
 متر يسانت ۱۵ ارتفاع با زيسرري برا و ۵/۰ از کمتر متر

 شود.يم هيتوص ۷/۰ از کمتر
  

  گزاري سپاس
 علوم دانشگاهي پژوهش محترم معاونت از لهيوس بدين

 پژوهش نيا اعتبارات کهي ساري عيطب منابع وي کشاورز
 نيمأت ۰۲-۱۳۹۵-۱۲ کد باي پژوهش طرح قالب در را
  شود.يمي قدردان و تشکر مانهيصم است، دهکر
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