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سرريز فيوزگيت مدل بر ضريب دبي  ارتفاع چاهک و جرم وزنه افزايش آزمايشگاهي اثربررسي 
WLH هاي کوچک در کانال  

  
  ٢ياول ن فضليرام و *١يه غالميزک

  
  

  چکيده
  

، پژوهش . در اينهستند و دريچه عريض با بار زياد شامل سه نوع دريچه باريک با بار کم، دريچه عريض با بار کم ها فيوزگيت
و براي تعادل سازه از دو وزنه با  شدهبررسي  دريچه عريض با بار کمهاي متفاوت روي فيوزگيت مدل   ارتفاع با چاهک ۶ تأثير
ها در  . آزمايشاست متر ميلي ٥٠و داراي ارتفاع  بودهگالس  از جنس پلکسيکور، هاي مختلف استفاده شده است. سرريز مذ جرم

 ه پارامترهايمتر انجام شد. در اين پژوهش، معادل ميلي ١٧٥متر و ارتفاع  ميلي ٧٥متر، عرض  ٥کانال آزمايشگاهي به طول 
افزار افزودني  با ضريب دبي بررسي و با نرم نسبت اختالف ارتفاع تاج و آب در مخزن به ارتفاع فيوزگيت و عدد وبر بدون بعد

Solver  ،درصد با  ٢٠دبي قرائت شده،  ٢٢٨. از شدحالت استخراج  ١٥اي تواني براي ضريب دبي در  همعادلدر محيط اکسل
فاع آب افزايش ارت درصد ٥/٢ بانتايج نشان داد که  کار برده شد. بهسنجي معادالت  براي صحت RMSE ياستفاده از معيارارزياب

 در يک دبي. همچنين محقق شد يابد ميکاهش درصد  ۳/۰ حدود ، ضريب دبيدرصد افزايش عدد وبر ٥و  باالدست سرريز
 تري دارد. ها کشش سطحي کمتر و ارتفاع آب باالدست پايين متري نسبت به ساير چاهک ميلي ٥٧ چاهکثابت، 

  
  .گاهیيشامطالعات آزمضريب دبي،  سنجی، صحت ،دريچه عريض با بار کم: ي كليديها واژه

  
در  WLHسرريز فيوزگيت مدل بر ضريب دبي  ارتفاع چاهک و جرم وزنه افزايش آزمايشگاهي اثربررسي  .۱۳۹۴اولي ر.  غالمي ز. و فضل :ارجاع
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  مقدمه
سراب به پاياب ها از  هاي اضافي و سيالب براي عبور آب
(بيرامي، شود  نام سرريز استفاده مي  اي به سدها، از سازه

شوند.  مختلفي ساخته مي يها صورت . سرريزها به)۱۳۸۷
ها سرريزهاي آزاد و يا سرريزهاي سطحي  ترين آن متداول
. سرريزهاي ريزشي کنترل )١٣٨٠، صفت يکن( هستند

مني سد اي يبرانشده يا آزاد، جزء معتبرترين سرريزها 
هستند. از آنجا که اين سرريزها داراي هزينه ساخت 

شوند،  آب از مخزن مياد يزاتالف  سبب و  هستندباالتري 
 يهماهنگحلي براي  تواند راه ها مي کارگيري فيوزگيت به

(افشار و ايمني سد با حداکثر ظرفيت ذخيره باشد 
وسيله  به ١٩٨٩فيوزگيت در سال  .)٢٠٠٣همکاران، 
عنوان يک سيستم ساده و ايمن براي  ، به١لمپريرفرانسيس 

افزايش ذخيره مخزن، افزايش ظرفيت تخليه سرريز و در 
و  )١٩٩٥وي و تريله،  (فال نتيجه افزايش ايمني سد اختراع

قاره  ٥کشور مختلف در بين  ١٤سد در  ٤٠در بيشتر از 
اولين بار اين سرريز . )٢٠٠٣(ککاهان، است  انجام شده
به اجرا  ۱۹۹۱ر فرانسه در سال د اري لوساسآبي روي سد

 ۱۵آمده است که توانسته ظرفيت مخزن را حدود در
کاربرد فيوزگيت ). از ۱۹۹۲درصد افزايش دهد (لمپرير، 

براي  WHHتوان به اين موارد اشاره کرد: سرريز مدل  مي
در افريقاي جنوبي در سال  يون افزايش ايمني سد شانگ

)، فيوزگيت تاج مستقيم ۱۹۹۴(هکين و تريسلر،  ۱۹۹۴
 الجزايردر  آمرانه يبن سد براي حل مسئله اليروبي مخزن

 روي WHH)، سرريز مدل ٢٠٠٤(چوالير،  ٢٠٠٣در سال 
کنترل  يبرا ۲۰۰۴در سال  در کاليفرنيا نوسيسد ترم
)، ۲۰۰۴(ککاهان و سوتر،  کشاورزي آب تأمين سيل و

 يروبيبراي العنوان جايگزيني  اجراي سرريز فيوزگيت به
)، ۲۰۰۶(بلنس،  ۲۰۰۷ب در الجزاير در سال يروي سد غر
 ۲۰۰۹در کلمبيا در سال ورا يسد روي  WHHسرريز مدل 

محيطي و اقتصادي (منتيل و  مزاياي فني، زيست يبرا
 ).۲۰۰۹همکاران، 

عملکرد  آزمايشگاهي يبررسبه  )۲۰۰۳ککاهان و رديونو (
 ها آن پرداختند. نتايجندان بها در شرايط يخ فيوزگيت

يخ زده است،  به طور کاملکه مخزن  نشان داد هنگامي
افشار و تکبيري ماند.  فيوزگيت در حالت پايدار باقي مي

 رفتهدرها با توجه به  به طراحي بهينه فيوزگيت )٢٠٠٩(
از الگوريتم ژنتيک  د وآب در اثر سرازير شدن پرداختن

                                                
1- François Lempérière 

ها استفاده کردند.  سازي کل هزينه ترکيبي براي کمينه
نتايج نشان داد که، رونديابي سيالب اثر مهمي روي 

) ٢٠١١افشار و تکبيري ( ها دارد. طراحي بهينه فيوزگيت
گوريتم ژنتيک ال ساز را با استفاده از بهينه -ساز روش شبيه

زينش عملي، نصب و عملکرد براي گ (GA)ترکيبي 
ثبات و براي ها توسعه دادند. مدل پيشنهاد شده، ا فيوزگيت

هاي سد طالقان  موردي پروژه نصب فيوزگيت يبررسيک 
) به ٢٠١٢د. دسيمونه و همکاران (شدر ايران مطرح 

عنوان سيستم کنترل سرريز، براي  ها به فيوزگيت يبررس
پرداختند. تکبيري سد مخزني ساروق در آذربايجان غربي 

سازي  هدفه را براي بهينه دو ساختار چند )٢٠١٢و افشار (
دار رياضي و تهيه  برآورد توابع عيب يبراها  مدل فيوزگيت

تصميم  ،سازي اطالعات با ارزش توسعه دادند. نتايج بهينه
  کند. گيرنده را براي بصيرت بيشتر آماده مي

اين  استها بسيار بهينه و اقتصادي  استفاده از فيوزگيت
زمان اجراي کم و هزينه  ،نظر گرفتن سهولتسرريزها با در

 رو از ايننگهداري پايين، ظرفيت مخزن را افزايش دهند. 
ضريب هاي متفاوت چاهک بر  تأثير ارتفاع پژوهش،در اين 

اي براي دبي عبوري  همعادلو بررسي، فيوزگيت سرريز  دبي
  .درنظرگرفته شده است

  
  ها مواد و روش

 مشخصات فلوم
در آزمايشگاه هيدروليک گروه مهندسي آب  ها آزمايش

وي فلوم ردانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري 
گالس شفاف  هاي آن از جنس پلکسي افقي که ديواره

 ٧٥متر، عرض  ٥، انجام شد. اين کانال به طول است
دو پمپ  بافلوم  . دبياستمتر  ميلي ١٧٥متر و ارتفاع  ميلي

يک  با ، تأمين واست تر بر ثانيهلي ٢که داراي حداکثر دبي 
. شدگيري  اندازه فلومورودي در درجه  ٩٠سرريز مثلثي 

طور که  همان دهد. را نشان مي مورد استفاده فلوم ١شکل 
کننده  هاي آرام مشخص است، در باالدست فلوم از صفحه

براي کاهش انرژي جنبشي آب استفاده شده است. براي 
 ١/٠اي با دقت  سنج نقطه قاز يک عمگيري عمق آب  اندازه
ها،  استفاده شده است. قبل از شروع آزمايشمتر  ميلي

اشل  -صورت حجمي کاليبره و رابطه دبي سرريز مثلثي به
  دست آمد. براي محاسبه دبي به
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  شکل و اجزاي فلوم آزمايشگاهي مورد استفاده -١شکل 

  
  سرريز فيوزگيت
و  (Base) ، پايه(Bucket) جامجزء  ٣فيوزگيت شامل 
که در  به محفظه متصل (Inlet Well) چاهک ورودي

(چوالير و همکاران،  باشد ، مياست مشخص ٢شکل 
١٩٩٦(.   

طريق چاهک  تر از دبي طراحي، آب از هاي بزرگ براي دبي
در  ريزد. اي که در پايه فيوزگيت قرار دارد، مي به محفظه

که جريان ورودي به چاه از جريان خروجي از  صورتي
زياد هاي زهکش تجاوز کند، تراز آب در داخل چاه  سوراخ
و نتيجه آن افزايش فشار در محفظه پايين است  شود مي

نيروي باالبر کند.  که نيروي باالبر را به فيوزگيت اعمال مي
دريچه را ناپايدار کرده و در يک تراز از پيش تعيين شده 

دست خود چرخش  فيوزگيت حول لبه پايين آب در چاه،
دليل، تاج چاهک در هر فيوزگيت در  ينکند. به هم مي

ها با هم سرازير  شود تا دريچه ارتفاع مختلفي تنظيم مي
  نشوند.

محدوده  با ع وها، از نظر عرض دريچه به ارتفا فيوزگيت
دريچه باريک با بار  سرريز شدن آن، به سه مدل استاندارد:

دريچه و  (WLH٢)دريچه عريض با بار کم  ،(NLH١)کم 
استاندارد . شوند توليد مي (WHH٣) عريض با بار زياد

  است. ۱ها براساس جدول  طراحي آن
  

وي و تريله،  از فالاستانداردهاي طراحي (برگرفته  -١ جدول
١٩٩٥(  

La*=1.0H  Lc*=3.76H  W*=1.0H*  NLH 
La=1.0H  Lc=4.09H  W=1.5H  WLH  
La=1.2H  Lc=5.22H  W=1.8H  WHH  

* W  ،عرضH  ،ارتفاعLc طول مؤثر تاج و La .طول کف فيوزگيت است  

                                                
1- Narrow, Low Head 
2- Wide, Low Head 
3- Wide, High Head 

وسيله  ها به در مورد مشخصات تخليه فيوزگيتها  پژوهش
فرانسه و آزمايشگاه انجمن آزمايشگاه ملي هيدروليک در 
 قبل از واژگوني دبي عادلهتنسي امريکا انجام شده است. م

وي و  صورت زير است (فال به، Cdبا استفاده از ضريب دبي 
 ):١٩٦٠تريله به نقل از رز، 
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اختالف ارتفاع تاج  h و طول تاج فيوزگيت Lcدبي،  Qکه 
. ضريب دبي تابعي از طول تاج و استمخزن آب در و 

به عمق کل جريان روي پايه است. معادله ضريب  hنسبت 
  کند: دبي، قانون تواني زير را دنبال مي

( )( ) 3
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C

H
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H ،ارتفاع فيوزگيت C1، C2  وC3  براي مقاديرضرايب ثابت 
h/H ضريب ثابت استتر از يک،  بزرگ .C2  مربوط به

ها در  است. اين ضرايب براي انواع فيوزگيتکشش سطحي 
 .)١٩٩٥وي و تريله،  (فال مشخص است ٢جدول 
که از پلکسي  WLHمدل فيوزگيت  ، از يکآزمايش در اين

 ٣و با  ارتفاع متفاوت چاهک ٦، در ساخته شدهگالس 
ها از  که وزنه ٢وزنه  و ١بدون وزنه، وزنه  تعادلي حالت

ترتيب  ها به جنس سرب بوده، استفاده شده است. جرم وزنه
 .گيرند قرار مي سرريزکف گرم است و روي  ٨/٥٥و  ٧/٤٣

فيوزگيت با يک لوال روي پاشنه، نصب و با چسب 
 سازه ينمحل قرارگيري ابندي شد.  سيليکون در فلوم آب

 يک متري انتهاي دليل کاهش تالطم جريان ورودي، به
طراحي اين فيوزگيت براساس نتايج  .استدست فلوم  پايين
مشخصات ) انجام شده است که ١٩٩٥وي و تريله ( فال

 آورده شده است. ٣اين سرريز در جدول  هندسي
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برابر ارتفاع سرريز،  ٠٩/٤، ١طول تاج براساس جدول 
متر، است. محفظه، داراي دو  سانتي ٤٥/٢٠يعني برابر 

دست است.  متر در قسمت پايين ميلي ٣روزنه به شعاع 
با  فيوزگيتو نماي از باالي نيمرخ طولي  ٥ و ٤ هاي شکل

را نشان متر است  ميلي ۵۷چاهک دوم که داراي ارتفاع 
 .دهد مي

در  .ليتر بر ثانيه بود ٨/١تا  ٢/٠ها  محدوده دبي آزمايش
 باالدست سازهمتري  سانتي ٣٠در  عمق آبآزمايش، 

 ۲۰آزمايش انجام شد و  ۲۲۸در مجموع  گيري شد. اندازه

سنجي  صورت تصادفي براي صحت ها به ندرصد از آ
ها استفاده شد. معيار ارزيابي مورد استفاده، پارامتر  معادله

RMSE صورت زير است. بود که معادله آن به   
)٣(  ( )∑ −= 21

sidsd CC
n

RMSE  

ها،  تعداد داده nجذر ميانگين مربعات خطا،  RMSEکه 
Cds  وCdsi ترتيب ضريب دبي مشاهده شده و برآورد  به
  است. شده

 

  
 (الف) (ب)

  فيوزگيت سرريز نمادينبرش  ب) بعدي و سه الف) نمايش -٢شکل 
  

  
  (ج)  (ب)  (الف)

الف) عملكرد مشابه يك سرريز، ب) پر شدن تدريجي چاهك و ج) چرخش فيوزگيت حول لبه  مراحل عملکرد فيوزگيت -٣شکل 
 دست بر اثر فشار باالبر پايين

    
  )١٩٩٥وي و تريله،  فالها (برگرفته از  تجربي تخليه براري فيوزگيت يها بيضر -٢ جدول

R2*  C3  C2  C1  نوع فيوزگيت  
٢٩٢/٠±٠٠٦/٠  ٠٠/١-  ۰۰۱۰/۰  ٣٢٠/٠±٠٠٤/٠ WLH (NHL) 

٣٠٦/٠±٠٠٩/٠  ٠٠١٠/٠  -٣٠٦/٠±٠١٣/٠  ٩٨/٠  WLH (TVA)  

٢٥٤/٠±٠١٢/٠  ٠٠٠٥/٠  -٣١٩/٠±٠١٨/٠  ٩٤/٠  NLH  

٣١٥/٠±٠٠٩/٠  ٠٣٧٥/٠  -٢٥٨/٠±٠٠٥/٠  ٩٩/٠  WHH  

R2* همبستگي است ضريب.  
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 WLHهندسي سرريز فيوزگيت مدل مشخصات  -٣ جدول

ضخامت 
)mm(t 

طول پاييني 
)mm(La2 

طول بااليي 
)mm(La1 

دست  عرض پايين
)mm(W2 

عرض باالدست 
)mm(W1 

  ارتفاع
)mm( 

 مدل

 مخزن فيوزگيت ٤٢ ٥٠ ٣٥ ٨٥ ٥٠ ٣

  محفظه ٨ ٥٠ ٤٠ ٥٠ ٥٠ ٣
٢/٠ ١٨ ١٨ ٩/٥٣ ٢٠ ٣+۴۲ H* ٥٢=  ١چاهک  

٣/٠ ١٨ ١٨ ١/٥٣ ٢٠ ٣+۴۲ H* ٥٧=   ٢چاهک  
٤/٠ ١٨ ١٨ ٢/٥٤ ٢٠ ٣+۴۲ H* ٦٢=  ٣چاهک  

٥/٠ ١٨ ١٨ ٦/٥١ ٢٠ ٣+۴۲ H* ٦٧=  ٤چاهک  

٦/٠ ١٨ ١٨ ٨/٥٠ ٢٠ ٣+۴۲ H* ٧٢=  ٥چاهک  

٧/٠ ١٨ ١٨ ٥٠ ٢٠ ٣+۴۲ H* ٧٧=  ٦چاهک  

 سوراخ چاهک - ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٣

 پاشنه ٨ ٧٥ - ١٠٠ - -

* H  متر است. ميلي ۵۰=۸+۴۲ارتفاع کل فيوزگيت برابر  
  

 
  نيمرخ طولي سرريز فيوزگيت (چاهک دوم) با وزنه دوم -٤شکل 

  

  
  پالن سرريز فيوزگيت (چاهک دوم) با وزنه دوم -٥ شکل

  

  نتايج و بحث
به متغيرهاي هندسي،  وابسته توان سرريز را مي دبي ضريب

  سينماتيکي و ديناميکي زير نوشت:

)٤(  H)w,,,v,,(h, 1 µσρfCd =  
 v آب، جرم مخصوص ρارتفاع آب باالدست،  hكه در آن 

لزجت  µکشش سطحي،  σسرعت آب در کانال، 
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با  است. فيوزگيتارتفاع  Hو  وزن وزنه wديناميکي، 
توان به  استفاده از آناليز ابعادي به روش ماتريسي مي

دست  ،استسرريز لبه تيز  معادلهکه همان  )٨( معادله
) ۱۹۶۰( که معادله رز ،)١(ه معادلبا  معادلهاين  يافت.

، استبراي محاسبه دبي عبوري از سرريز فيوزگيت 
 دارد. يهماهنگ
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طور که نشان داده شده ضريب دبي تابعي از سه  همان
تفاع آب باالدست سرريز رو ا ينولدزپارامتر بدون بعد وبر، ر

، از عدد بدون بعد معادلهدر اين  .است فيوزگيتبه ارتفاع 
. از نظر شده است آشفته بودن جريان صرفدليل  رينولدز به

 که اين سرريز، يک مدل فيزيکي با مقياس کوچک آنجايي
عدد بر بوده و  يپوش چشم ، کشش سطحي غير قابلاست

). براي ٢٠١٠(نواک و همکاران،  استوبر تأثيرگذار 
در  Solverافزار افزودني  ضريب دبي، از نرم استخراج معادله

 با C2کار ضريب ثابت براي اين اکسل استفاده شد. ط محي
تواني بين ضريب  معادلهيت، نهادر. شدن يياين برنامه تع

دبي و دو پارامتر بدون بعد وبر و ارتفاع آب باالدست 
مقادير  معادلهدر اين سرريز به ارتفاع فيوزگيت ايجاد شد. 

C1 ،C2  وC3 شکل کلي هستندثابت معادله  يها بيضر .
 يها که نتايج حاصل از آزمايش )۲(اين رابطه با معادله 

 ۴دارد. در جدول  يهماهنگ، است) ۱۹۹۵وي و تريله ( فال
هاي مختلف ارائه شده  براي حالت ها بيضرمقادير اين 

  است.
3)

We
C( 2

1
C

d H
hCC += )٩( 

، رابطه ضريب دبي براي حالت بدون وزنه در اين جدول
در چاهک ششم  ۱چاهک پنجم و حالت بدون وزنه و وزنه 

شود. دليل اين امر، عدم پايداري سرريز در  مشاهده نمي
برابر نيروهاي محرک و وارد نشدن آب به داخل چاهک 

براي  (R2)ضريب همبستگي  در اين مطالعه ازاست. 
براي  (RMSE)خطا  واسنجي و ريشه ميانگين مربعات

به  RMSEاست. هرچه مقدار  استفاده شده سنجي صحت
هاي  تر باشد، نشان دهنده اين است که ضريب صفر نزديک

اي،  هاي مشاهده و ضريب )۹( معادلهدبي به دست آمده از 
داراي دقت باالتري است.  معادلهتر بوده و  به هم نزديک

ترين  مناسب، نشان دهنده انتخاب زديك به يكن R2مقدار 
با توجه به  است. C3و  C1، C2 مقادير براي پارامترهاي
و  ۲مربوط به چاهک دوم وزنه  R2جدول، بيشترين مقدار 

 ۲متعلق به چاهک چهارم وزنه  RMSEکمترين مقدار 
يابد و  ، عدد وبر افزايش ميhدر طبيعت، با افزايش است. 
، Weمشخص است، با افزايش  )٩(طور که در معادله  همان

و در واقعيت اين پارامتر حذف  يابد کسر کاهش مي
  شود. مي

نشان داده شده، با  ۷و  ۶هاي  طور که در شکل همان
در صد  ۳/۰، مقدار ضريب دبي h/Hدرصدي  ۵/۲افزايش 

يابد که با نتايج  در صد افزايش مي ۸/۳کاهش و مقدار دبي 
آنجا که پارامتر  از) همخواني دارد. ۱۹۹۵وي و تريله ( فال

H  (ارتفاع سرريز) داراي مقداري ثابت است، پس پارامترh 
گذارد.  بر ضريب دبي تأثير مي )ارتفاع آب باالدست مدل(

توان برخورد  را مي hدليل کاهش ضريب دبي با افزايش 
دست  جت آب با ديواره فلوم و افزايش استغراق پايين

ه در دو طرف دليل عدم هوادهي، دو گرداب دانست که به
شود. حداکثر ضريب دبي جايي است که  سرريز ايجاد مي

با توجه به حداکثر مقدار هوادهي وجود داشته باشد. 
شکل، محدوده تغييرات ضريب دبي به طور تقريبي بين 

وي و تريله  اين محدوده براي نتايج فالاست.  ٣٣/٠-٥٨/٠
است که با نتايج حاصل از اين ٢٩/٠-٦٢/٠)، ۱۹۹۵(

 ۶هاي  طور که در شکل همانآزمايش بسيار نزديک است. 
ثابت، بيشترين مقدار  h/Hنشان داده شده، در يک  ۷و 

عبارت  ضريب دبي و دبي مربوط به چاهک دوم است. به
ديگر، در يک دبي ثابت، کمترين مقدار ارتفاع آب باالدست 

متر است، که نشان  ميلي ۵۷اع مربوط به چاهک با ارتف
گرفتگي  دهد اين چاهک در زمان سيالب سبب آب مي

  شوند.  هاي زراعي کنار باالدست رودخانه مي کمتر زمين
دهد،  رابطه بين ضريب دبي و عدد وبر را نشان مي ۸شکل 

دهد.  تغييرات دبي را در برابر عدد وبر نشان مي ۹و شكل 
درصد افزايش عدد وبر، ضريب دبي  ۵با توجه به شکل، با 

هاي دبي باال که  يابد. در ضريب درصد کاهش مي ۳/۰
اثر کشش سطحي غيرقابل ارتفاع آب باالدست کم است 

در يک دبي و ، ٩و  ٨هاي  پوشي است. براساس شكل چشم
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ضريب دبي ثابت، بيشترين مقدار عدد وبر که نشان دهنده 
کشش سطحي است متعلق به چاهک دوم  کمترين مقدار

  است. 
اين نتايج به طور مشابه براي حالت بدون وزنه و وزنه اول 

فيوزگيت نيز اتفاق افتاده است. با مقايسه دبي عبوري از 

 h/Hو  Weهاي مختلف با دو عدد بدون بعد  حالت در
 ۵۷چاهک در يک دبي ثابت، توان دريافت که  مي

 Weو بيشترين مقدار  h/H کمترين مقداري، متر ميلي
  را دارد. کشش سطحي)کمترين مقدار (

  
  همراه پارامترهاي ارزيابي آن  ثابت معادله ضريب دبي به يها بيضرمقادير  -٤ جدول

  
تعداد دبي 
  قرائت شده

 تعداد دبي
 C1 C2 C3 يسنج صحت

R2  
 (واسنجي)

RMSE  
 )يسنج (صحت

 ۱چاهک 

 ٠٢٣١/٠ ٩٨٨٣/٠ -٤١٣/٠ ٢٠١/٠ ٣٠٥/٠  ٢ ١٠ بدون وزنه

 ٠٠١٦/٠ ٩٨٤٥/٠ -٤٠٦/٠ ٣١٧/٠ ٣٠٢/٠  ٤ ١٨ ١وزنه 

 ٠٠٥٨/٠ ٩٩٦٧/٠ -٣٦٩/٠ ٣٢٣/٠ ٣١٢/٠  ٤ ١٨ ٢وزنه 

  ۲چاهک 
 ٠٠٥٧/٠ ٩٧٨٤/٠ -٧١٥/٠ ٥١٩/٠ ٢٥٢/٠  ٢ ٧ بدون وزنه

 ٠٠٢٦/٠ ٩٩٤١/٠ -٤٤٥/٠ ٣٣٢/٠ ٣١٣/٠  ٣ ١٤ ١وزنه 

 ٠٠٣٦/٠ ٩٩٩٤/٠ -٤١١/٠ ٢٤٨/٠ ٣١٩/٠  ٤ ١٧ ٢وزنه 

 ۳چاهک 

 ٠١٨٤/٠ ٩٠٦٨/٠ -٣٨٢/٠ ٠٠٢/٠ ٢٧٠/٠  ٣ ١٦ بدون وزنه

 ٠٠٢٣/٠ ٩٩٥٢/٠ -٤٥٤/٠ ٥٢٧/٠ ٣٠٠/٠  ٤ ٢١ ١ وزنه

 ٠٠٢٧/٠ ٩٩٥٩/٠ -٣٨٧/٠ ٢٦٥/٠ ٢٩٥/٠  ٣ ١٣ ٢وزنه 

 ۴چاهک 

 ٠١٨٢/٠ ٩٧٤٠/٠ -٣٧٢/٠ ٣٥٥/٠ ٣٠٦/٠  ٢ ١١ بدون وزنه

 ٠٠٧٩/٠ ٩٨٩٢/٠ -٤٣٠/٠ ٤٥٣/٠ ٢٩٥/٠  ٤ ١٩ ١وزنه 

 ٠٠٢٢/٠ ٩٨٠٦/٠ -٢٩٧/٠ ٣٣٣/٠ ٣٢٠/٠  ٤ ١٨ ٢وزنه 

 ۵چاهک 
 ٠٣٠٥/٠ ٩٩٠٥/٠ -٤٠٠/٠ ٥٢٤/٠ ٢٩٣/٠  ٣ ١٢ ١وزنه 

 ٠٠٤١/٠ ٩٨٩٤/٠ -٣٣٣/٠ ٣٢٧/٠ ٣٠٤/٠  ٤ ١٧ ٢وزنه 

 ٠٠٣٠/٠ ٩٤٥٨/٠ -٢٨٢/٠ ١٥٧/٠ ٣٢٠/٠  ٤ ١٧ ٢وزنه  ۶چاهک 

       ٢٢٨  مجموع  
            

 

  
چاهک  ٦در  h/Hارتباط بين ضريب دبي و  مقايسه -٦ شکل

  براي حالت وزنه دوم سرريز فيوزگيت
 

  
چاهک براي  ٦در  h/Hارتباط بين دبي و  مقايسه -٧ شکل

 حالت وزنه دوم سرريز فيوزگيت
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چاهک  ٦ارتباط بين ضريب دبي و وبر در  مقايسه -٨ شکل

  فيوزگيتبراي حالت وزنه دوم سرريز 
 

چاهک براي حالت  ٦ارتباط بين دبي و وبر در  مقايسه -٩ شکل
  وزنه دوم سرريز فيوزگيت

  
رابطه دبي و هد واژگوني در  ترتيب به ،۱۱و  ۱۰ يها شکل

 )٢، وزنه ١وزنه، وزنه (بدون  چاهک را در سه حالت ۶
طور که مشخص است با افزايش  دهد. همان  نشان مي

متر براي وزنه اول و دوم،  ميلي ۶۲تا  ۵۲ارتفاع چاهک از 
با افزايش دبي واژگوني، هد واژگوني افزايشي است. ولي با 

متر، با افزايش دبي  ميلي ۷۷تا  ۶۷افزايش ارتفاع چاهک از 
عبارتي،  . بهاستثابت  يبيتقر به طورواژگوني، هد واژگوني 

 ليدلافزايش دبي تأثيري در افزايش هد واژگوني ندارد. 
اين امر، غلبه نيروي محرک هيدرواستاتيک باالدست و 

شود  مي سببکه  استنيروي باالبر بر نيروي مقاوم وزن 
زگيت به حالت ، فيوشودقبل از اينکه آب وارد چاهک 

نشان داد که با افزايش چنين، نتايج ناپايداري برسد. هم
مورد نياز براي ي ها، دب ارتفاع چاهک و افزايش جرم وزنه

  شود. تر مي، بيشواژگوني
  

  
رابطه بين ارتفاع چاهک و دبي واژگوني در سه حالت  -١٠ شکل

 ) ٢، وزنه ١(بدون وزنه، وزنه 
  

 
رابطه بين ارتفاع چاهک و هد واژگوني در سه حالت  -١١ شکل

 ) ٢، وزنه ١(بدون وزنه، وزنه 

  
  گيري نتيجه

و  (h/H)نشان داد پارامترهاي بدون بعد  ها انجام آزمايش
(We) با افزايش که  طوري روي ضريب دبي مؤثرند، به

عدم  ليدل بهضريب دبي  ،ارتفاع آب باالدست سرريز
که  يابد مي و مقدار دبي افزايش کاهشهوادهي جت، 

اين نتايج  کند. ) را تأييد مي١٩٩٥وي و تريله ( نتايج فال
 درست افزايش عدد وبر (کاهش کشش سطحي) نيزبراي 
 (We)و  (h/H) . همچنين مشخص شد که در يکاست

 )۴۲+H٣/٠= mm٥٧ثابت، مقدار ضريب دبي چاهک دوم (
ارتفاع آب کشش سطحي کمتر و دارا بودن  ليدل به

؛ بنابراين استها  بيشتر از ساير چاهکتر،  باالدست پايين
در زمان  WLHهاي مدل  توان نتيجه گرفت فيوزگيت مي

دليل افزايش دبي عبوري  محدوديت ارتفاع آب باالدست، به
 . هستندو افزايش ذخيره آب در مخزن، مناسب 
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