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  : میالدنام  : یوسفیخانوادگی نام

  بررسی مدل جریان در سرریزهاي پلکانی با استفاده از تحلیل احتماالتی :نامهپایان عنوان

  دکتر مجید پاسبانی خیاوي :راهنما استاد

  ر: مهندس مرتضی علی قربانیمشاو استاد

  : مهندسی عمرانرشته  کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع

  اردبیلی محقق :دانشگاه  سازه هاي هیدرولیکیآب و : گرایش

  126 ات:صفح عدادت  12/10/96:  دفاع تاریخ  : فنی و مهندسیدانشکده

  :چکیده

هایی از نزدیکی تاج سرریز شروع شده و تا پاشنه پلهسرریزهاي پلکانی یکی از انواع سرریزها هستند که به صورت 

تهالك ها در میزان اساین سرریزها امروزه بیشتر به دالیل تأثیر قابل مالحظه پلهدست سرریز ادامه دارند. کاربرد پایین

انرژي و اقتصادي بودن آن است. این سرریز به دالیل هوادهی و پاالیش آب در طول سرریز، در کشاورزي نیز کاربرد 

و دار یزهاي پلکانی ساده و مقایسه آن با سرریز پلکانی شیبسررهدف از این تحقیق، بررسی استهالك انرژي در  .دارد

سی براي حل معادالت حاکم از روش حجم محدود و براي ارزیابی آشفتگی از مدل باشد. در این بررمیدار لبه

���	� − . گردداستفاده شده است. ابتدا جهت صحت سنجی، نتایج مدل آزمایشگاهی با مدل عددي مقایسه می �

 110ازي شده و بعد از استخراج نتایج، تعداد سدرجه مدل 43/18فاع یک متر و شیب سپس سرریز پلکانی ساده به ارت

دا گیرد. ابتانجام می ي روي هر پلهرتفاع حوضچهاها و کف پله دبی ورودي، شیب معکوس یر قرار دادنبا متغ سازيمدل

 ،برداري مکعبی التیننمونه مونت کارلو و روش بازه تغییرات متغیر ورودي مشخص شده و سپس به روش احتماالتی

ا ر، انرژي ترهاي پایینپذیرد. در این پژوهش مشخص شد سرریزهاي پلکانی در دبیبرداري و تحلیل انجام مینمونه

 نند.کها تأثیر بسزایی در افزایش راندمان سرریز ایفا میدار نمودن پلهدار و لبههمچنین شیب کنند.بیشتر مستهلک می

یق باشد، در این تحقتعبیه شود، ارتفاع و شیب سرریز براي طراح ثابت میوي بدنه سد هایی که سرریز ردر موقعیت

باشد. همچنین در مواقعی ها می، افزایش تعداد پلهدر این مواقع افزایش استهالك انرژي يهانشان داده شد یکی از راه

ك ار مناسبی براي افزایش استهالبسیتواند گزینه ها میدار نمودن پلهها ثابت باشد، لبهو تعداد پله که ارتفاع، شیب

  انرژي باشد.

  ، تحلیل احتماالتیمونت کارلو، استهالك انرژي، حجم محدود ،سرریز پلکانی: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه  مطالب عنوانشماره و 

  

 پژوهش فصل اول: کلیات

 2 ................................................................................................................... مقدمه -1-1

 3 ................................................................................................................ خچهیتار -1-2

 4 ............................................................................................. یپلکان يزهایسرر کاربرد -1-3

 7 ................................................................................................. رودخانه زهايیسرر -1-3-1

 7 ....................................................................................... )زهايیوار( یسیدبر سدهاي -1-3-2

 8 ................................................................................................ رودخانه یسازمانده -1-3-3

 8 ........................................................................................................... آب هیتصف -1-3-4

 8 .............................................................................................. یسطح هاي فاضالب -1-3-5

 8 ................................................................................................... هوا و آب اختالط -1-3-6

 9 ................................................................................ یپلکان يزهایسرر به مربوط فیتعار -1-4

 9 ................................................................................................................ زیسرر -1-4-1

 9 ...................................................................................................... انرژي استهالك -1-4-2

 10 ................................................................................................. یپلکان يزهایررس -1-4-3

 10 ............................................................................ یپلکان يزهایسرر در انیجر يهامیرژ -1-5

 12 .................................................................. یپلکان يزهایسرر در انیجر يهامیرژ ینیبشیپ -1-6

 13 .......................................................................................................پژوهش اهداف -1-7

 14 ......................................................................................................... قیتحق روش -1-8

 15 ................................................................................. نامهانیپا مختلف يهابخش یمعرف -1-9

  

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................ مقدمه -2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................. یپلکان زیسرر يبرا یسطح اصطکاك بیضر نییتع -2-2
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 .Error! Bookmark not defined )پلکان بدون( صاف سرریز و پلکانی سرریز در انرژي افت بین مقایسه -2-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................... بداریش یپلکان يزهایسرر نهیزم در مطالعات -2-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................................... یپلکان يزهایسر در یهواده -2-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یریزش غیر جریان رژیم شروع -2-4-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... هوا ورود آغاز محل -2-4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................... صاف و یپلکان يزهایسرر عملکرد سهیمقا -2-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ يانرژ استهالك -2-5-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...... یپلکان يزهایسرر در يانرژ استهالك بر یسطح اصطکاك بیضر ریتأث -2-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................... یهواده شروع نقاط نییتع -2-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. يانرژ استهالك زانیم بر ها پله کف بیش ریتأث -2-8

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................... يانرژ استهالك زانیم بر ها پله کردن دار لبه ریتأث -2-9

 .Error! Bookmark not defined . دارلبه و ساده پلکانی سرریز روي بر انرژي افت تغییرات میزان بررسی -2-9-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................... انرژي استهالك در هاپله تعداد اثر -2-9-2

 .Error! Bookmark not defined ....................... آزاد و لغزشی جریان شروع در هالبه ضخامت ریتأث -2-9-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............. يانرژ استهالك بر پلکانها تعداد و بیش ریتأث نهیزم در تحقیقات -2-10

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................... نامه انیپا يها ينوآور -2-11

  

  

  فصل سوم: هیدرولیک جریان در سرریزهاي پلکانی

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................ مقدمه -3-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................... یزشیر انیجر میرژ کیدرولیه -3-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................... جت پرتاب ریمس محاسبه -3-2-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................... انیجر یاصل اتیخصوص -3-2-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. ریزشی فرعی هاي رژیم -3-2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ....................... ریزشی جریان فرعی يهامیرژ بین جابجایی -3-2-2-2

 .Error! Bookmark not defined هیدرولیکی جهش با همراه ریزشی يهاانیجر هیدرولیکی خصوصیات -3-2-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................. جریان اصلی خصوصیات -3-2-3-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ انرژي استهالك -3-2-3-2
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 .Error! Bookmark not defined .... هیدرولیکی پرش بدون ریزشی يهاانیجر هیدرولیکی خصوصیات -3-2-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................... آزاد سطح طولی يهالیپروف -3-2-4-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ يانرژ استهالك -3-2-4-2

 .Error! Bookmark not defined ..... ریزشی غیر جریان رژیم با پلکانی سرریزهاي در اصطکاك ضریب -3-2-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................... انتقالی جریان رژیم هیدرولیک -3-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... جریان الگوهاي -3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................... »هوا-آب« انیجر اتیخصوص -3-3-2

 .Error! Bookmark not defined ...... مالیم ياپله شوت یک روي »هوا-آب« جریان خصوصیات -3-3-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................... یزشیر ریغ جریان رژیم هیدرولیک -3-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ جریان اصلی الگوهاي -3-4-1
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 .Error! Bookmark not defined .............................. هوا حبس شروع نقطه و جریان ناحیه توسعه -3-4-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................ جریان خصوصیات توسعه -3-4-3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. شروع نقطه -3-4-3-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................... افتهیتوسعه کامالً جریان خصوصیات -3-4-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... هوا حبس -3-4-4-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... سرعت توزیع -3-4-4-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ يانرژ ستهالكا -3-4-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..........یزشیر ریغ و یانتقال ریزشی، يهاانیجر بین انرژي استهالك مقایسه -3-5

  

  

  سنجی صحت و سازيمدل چهارم: فصل
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................... يفاز چند انیجر -4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................... يسازمدل يهاروش -4-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... همگن مدل -4-3-1

 .VOF .......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED روش -4-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................... آزاد انیجر جت -4-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................ يمرز طیشرا -4-6
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 .Error! Bookmark not defined ............................................................ يمرز طیشرا انواع -4-6-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... يورود يمرز شرط -4-6-1-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یخروج يمرز شرط -4-6-1-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... وارید يمرز شرط -4-6-1-3
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� یآشفتگ مدل -4-8-2 − � .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یآشفتگ مدل انتخاب -4-8-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................... یسنج صحت -4-9

 .Error! Bookmark not defined ......................................... یلیمستط پهن لبه زیسرر يسازمدل -4-9-1

 .Error! Bookmark not defined ......................... یلیمستط پهن لبه زیسرر جینتا ارائه و بحث -4-9-1-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... یپلکان زیسرر يسازمدل -4-9-2

  

  

  مدل تحلیل پنجم: فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................ مقدمه -5-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................. کارلو مونت روش -5-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... نیالت یمکعب يبردار نمونه روش -5-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................... یپلکان زیسرر يسازمدل -5-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. نهیبه يبند شبکه -5-3-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...........یپلکان يزهایسرر در يانرژ استهالك روند در یدب راتییتغ یبررس -5-4

 .Error! Bookmark not defined ..... یدب به نسبت يانرژ استهالك راتییتغ در هاپله تعداد ریتأث یبررس -5-4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................... يانرژ استهالك زانیم در کانال کف بیش ریتأث یبررس -5-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................. يانرژ استهالك در ها پله کردن دارلبه ریتأث یبررس -5-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................ يبندجمع -5-7
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  گیري و پیشنهاداتفصل ششم: نتیجه

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................ مقدمه -6-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................ جینتا یبررس -6-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................... شنهاداتیپ -6-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................... :مآخذ و منابع فهرست 
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  هافهرست جدول

  صفحه  جدول عنوانشماره و 

  

 .Error! Bookmark not defined ...... )1996( کاداوي و رایس هايآزمایش نتایج خالصه: 1-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined .... انرژي افت محاسبه جهت شده داده برازش معادالت: 2-2 جدول

 Error! Bookmark not ...... دستنییپا آب عمق محاسبه جهت شده داده برازش معادالت: 3-2 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............ )1997 چانسون،( � و � ، meanC نیب رابطه: 1-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ... پهن لبه زیسرر يسازمدل در شبکه نیبهتر مشخصات: 1-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .یشگاهیآزما مدل با يعدد مدل يانرژ استهالك سهیمقا: 2-4 جدول

 Error! Bookmark not ........... یپلکان زیسرر يعدد يسازمدل در يبندشبکه مشخصات: 1-5 جدول

defined. 
 !Error هیثان بر تریل 22 یدب يبرا یپلکان زیسرر مدل یاحتماالت لیتحل از حاصل يعدد يهاپاسخ: 2-5 جدول

Bookmark not defined. 
 !Error هیثان بر تریل 32 یدب يبرا یپلکان زیسرر مدل یاحتماالت لیتحل از حاصل يعدد يهاپاسخ: 3-5 جدول

Bookmark not defined. 
 !Error هیثان بر تریل 65 یدب يبرا یپلکان زیسرر مدل یاحتماالت لیتحل از حاصل يعدد يهاپاسخ: 4-5 جدول

Bookmark not defined. 
هیثان بر تریل 110 یدب يبرا یپلکان زیسرر مدل یاحتماالت لیتحل از حاصل يعدد يهاپاسخ: 5-5 جدول

 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
هیثان بر تریل 140 یدب يبرا یپلکان زیسرر مدل یاحتماالت لیتحل از حاصل يعدد يهاپاسخ: 6-5 جدول

 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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  هافهرست شکل

  صفحه  شکل عنوانشماره و 

  

 7 .................................................... کانادا تورنتو - هامر رودخانه در واقع رودخانه، زیسرر: 1-1 شکل

 10 .. )ياستخر( دار لبه پله -ج  داربیش پله -ب  یافق پله -الف. یپلکان يهايزیسرر در پله هندسه: 2-1 شکل

 توسعه کامالً هیدرولیکی جهش با ریزشی جریان رژیم -الف. ياپله شوت باالي در جریان يهامیرژ: 3-1 شکل

 12 ............................ پایدار ياحفره چرخش با غیرریزشی جریان رژیم -ج. تبدیلی جریان رژیم-ب. یافته

 !Error ................ صاف و پلکانی سرریز نوع دو در s/m314.5 m/ دبی براي سرعت پروفیل: 1-2 شکل

Bookmark not defined. 
 و 36 ،26 ،15 صفر، پله کف يهابیش در سرریز روي از عبوري جریان انرژي افت بعد بدون نمودار: 2-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... درجه 45

 Error! Bookmark not ... لبه بدون و دارلبه پلکانی سرریز روي بر انرژي افت درصد مقایسه: 3-2 شکل

defined. 
 Error! Bookmark not .......... پلکانی سرریز روي بر جریان شرایط در هالبه ضخامت ریتأث: 4-2 شکل

defined. 
 !Error ...... تیغه هندسه جزئیات -ب آبشاري سازه در جریان -الف: آبشاري سازه یک در جریان: 1-3 شکل

Bookmark not defined. 
 -ب کامل هیدرولیکی جهش با ریزشی جریان -الف. ریزشی فرعی يهاانیجر مختلف يهامیرژ: 2-3 شکل

 Error! Bookmark . هیدرولیکی جهش فاقد ریزشی جریان -ج ناقص هیدرولیکی جهش با ریزشی جریان

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. تعریضی طرح -ریزشی جریان رژیم در انرژي استهالك: 3-3 شکل

 !Error دار دریچه ورودي جریان.هیدرولیکی جهش بدون ریزشی جریان آزاد سطح طولی پروفیل: 4-3 شکل

Bookmark not defined. 
 .3NA  . Error! Bookmark not definedنوع ياغهیت جریان فرعی رژیم در انرژي استهالك: 5-3 شکل

 -ب مالیم شوت -الف تدریجی ریمتغ جریان ناحیه در آب-هوا انیجر يهاالگو: یانتقال انیجر میرژ: 6-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... تند شوت

 Error! Bookmark not ...... یزشیر ریغ جریان شرایط در پلکانی سرریز روي جریان نواحی: 7-3 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............... مجاور يهاپله بین حفره در جریان الگوهاي: 8-3 شکل

 Error! Bookmark not .... یزشیر ریغ و ریزشی جریان ابتداي به شبیه: جت انحراف ابتداي: 9-3 شکل

defined. 
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 Error! Bookmark not ...... )پهن لبه-اوجی( تاج پروفیل مختلف انواع از حاصل يهاداده: 10-3 شکل

defined. 
)2001 چانسون،( یزشیر ریغ و یانتقال ریزشی جریان هايرژیم در انرژي استهالك مقایسه: 11-3 شکل

 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark ... )2009( آکوز و کرکگز شیآزما یلیمستط پهن لبه کانال یهندس اتیجزئ: 1-4 شکل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......... پهن لبه زیسرر يسازمدل در يبند شبکه شینما: 2-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... پهنلبه زیسرر يسازمدل در يمرز طیشرا شینما: 3-4 شکل

 !Error .. یلیمستط پهن لبه زیسرر يعدد و یشگاهیآزما مدل در انیجر آزاد سطح لیپروف سهیمقا: 4-4 شکل

Bookmark not defined. 
پهن لبه زیسرر در یشگاهیآزما و يعدد يهامدل در آب سطح لیپروف يخطا درصد سهیمقا: 5-4 شکل

 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 !Error ................ پهن لبه یلیمستط زیسرر کانال در X=905 [mm] نقطه در سرعت لیپروف: 6-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ................ پهن لبه یلیمستط زیسرر کانال در X=995 [mm] نقطه در سرعت لیپروف: 7-4 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............. يعدد مدل در یپلکان زیسرر يبندشبکه نحوه: 8-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined يعدد مدل در رفته بکار يمرز طیشرا و مسئله حل دامنه: 9-4 شکل

 Error! Bookmark ... هیثان بر تریل 50 عرض واحد در یدرب در گرفته شکل سرعت يبردارها: 10-4 شکل

not defined. 
 Error! Bookmark not .. نیالت یمکعب يبردار نمونه روش با شده دیتول نموته از يامجموعه: 1-5 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......... )متر به اسیمق( یپلکان زیسرر يگذاراندازه پالن: 2-5 شکل

 Error! Bookmark not ........... یپلکان زیسرر يعدد مدل در يمرز طیشرا و انیجر دانیم: 3-5 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............. یپلکان زیسرر يعدد مدل در يبند مش نحوه: 4-5 شکل

 Error! Bookmark . يعدد مدل در هاشبکه اندازه به نسبت باالدست آب عمق راتییتغ نمودار: 5-5 شکل

not defined. 
 Error! Bookmark not ..... یزشیر انیجر در ساده یپلکان زیسرر مدل در سرعت يبردارها: 6-5 شکل

defined. 
 Error! Bookmark not . یپلکان 9 مدل ساده یپلکان زیسرر در يانرژ استهالك درصد نمودار: 7-5 شکل

defined. 
 Error! Bookmark not )متر به اسیمق( یپلکان 4 دوم، نوع یپلکان زیسرر يگذار اندازه پالن: 8-5 شکل

defined. 
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 Error! Bookmark not . یپلکان 4 مدل ساده یپلکان زیسرر در يانرژ استهالك درصد نمودار: 9-5 شکل

defined. 
 Error! Bookmark ... )متر به اسیمق( یپلکان 19، سوم نوع یپلکان زیسرر يگذار اندازه پالن: 10-5 شکل

not defined. 
 Error! Bookmark .... یپلکان 19 مدل ساده یپلکان زیسرر در يانرژ استهالك درصد نمودار: 11-5 شکل

not defined. 
 !Error ... سوم و دوم اول، نوع ساده یپلکان يزهایسرر در يانرژ استهالك درصد سهیمقا نمودار: 12-5 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................. افزارنرم در يورود پارامتر فیتعر نحوه: 13-5 شکل

 Error! Bookmark not ........... )متر به اسیمق( داربیش یپلکان زیسرر يگذاراندازه پالن: 14-5 شکل

defined. 
هیثان بر تریل 22 یدب در داربیش یپلکان زیسرر در هاپله بیش به نسبت يانرژ استهالك نمودار: 15-5 شکل

 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
هیثان بر تریل 32 یدب در داربیش یپلکان زیسرر در هاپله بیش به نسبت يانرژ استهالك نمودار: 16-5 شکل

 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
هیثان بر تریل 65 یدب در داربیش یپلکان زیسرر در هاپله بیش به نسبت يانرژ استهالك نمودار: 17-5 شکل

 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
هیثان بر تریل 110 یدب در داربیش یپلکان زیسرر در هاپله بیش به نسبت يانرژ استهالك نمودار: 18-5 شکل

 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
هیثان بر تریل 140 یدب در داربیش یپلکان زیسرر در هاپله بیش به نسبت يانرژ استهالك نمودار: 19-5 شکل

 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 !Error ............ داربیش یپلکان زیسرر در هاپله بیش به نسبت يانرژ استهالك سهیمقا نمودار: 20-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error . هیثان بر تریل 32 یدب در ششم پله يرو بر مختلف يهابیش در سرعت يبردارها یبررس: 21-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ......... درجه 93/14 و صفر بیش با زیسرر در یهواده زانیم و آب انیجر سطح سهیمقا: 22-5 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined . )متر به اسیمق( دارلبه یپلکان زیسرر يگذاراندازه پالن: 23-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................دارلبه یپلکان زیسرر مدل ساخت نحوه: 24-5 شکل

 !Error ........... هیثان در تریل 22 یدب در دارلبه یپلکان زیسرر در هاپله لبه ارتفاع راتییتغ نمودار: 25-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ........... هیثان در تریل 65 یدب در دارلبه یپلکان زیسرر در هاپله لبه ارتفاع راتییتغ نمودار: 26-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ......... هیثان در تریل 140 یدب در دارلبه یپلکان زیسرر در هاپله لبه ارتفاع راتییتغ نمودار: 27-5 شکل

Bookmark not defined. 
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 Error! Bookmark not .. هیثان در تریل 65 یدب در دارلبه یپلکان زیسرر در سرعت يبردارها: 28-5 شکل

defined. 
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  مقدمه -1-1

ها الو کان بزرگ، مخازنسدهاي  ساختبراي را اي گسترده امکانات تکنولوژي دراخیر هاي پیشرفت

 يبرابخصوص  راساخت هاي روشو  طراحیتوسعه لزوم ها پیشرفتاین  .آورده است به وجود

دادن عبور براي  هاو سرریز هاشوت .نمایدمیایجاب کنند تخلیه  راکافی  سیالب بتوانندکه  ییهاستمیس

که شوند می طراحیي اگونهبه) 1انحرافیلبریز سد،  مثالً( هیدرولیکیسازه  یک روياز زیاد هاي دبی

  نشود.وارد  آناطراف محیط  به همچنین و سازهخود  به ايعمدهصدمه گونه هیچ

 جاري سرعتبهآزاد سقوط  باجت جریان و یا کانال میان در سریع  جریان نظیرسرریز روي  ازجریان 

و  آناطراف و سد پنجه  بهزدن صدمه  ازجلوگیري  به خاطرانرژي آن از مقداري که است و الزم  شودمی

  گردد:می مستهلک زیر يهابا روش معموالًسرریز  جریان از شود. انرژي حاصلمستهلک سد  خود تاًینها

 ازپر  استخر یک درون ) و پرتابسدتاج  از(یا پرتابی  جامطریق  ازآب جریان سرعت کردن  کم با

 .)فرانسهدر  2کاستانگ مثال سدبراي (کند یمعمل  آب به بالشتک شبیهکه  دستنییپادر  آب

 ه وجودبهیدرولیکی پرش که  یقیبه طرسرریز  دستنییپادر استاندارد آرامش حوضچه یک  احداث

 اكخاصالح دفتر هاي حطر براي مثال(نماید. مستهلک  راانرژي  ازتوجهی قابل مقدار بتواند آن در آمده 

 آمریکا)

 3گلد گریکسد براي مثال ( کند يانرژاستهالك به  کمک برايسرریز  يبر روتعدادي پله  تعبیه

 .)استرالیا

 از پر حوضچهمیان در ترتیب  بهدست پایینانتهاي در  انرژياز  ايعمده قسمتاول روش دو در 

                                                
1 - Weir 

2 - Chastang Dam 

3 - Gold Greek Dam 
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 انرژياستهالك شدت توانند میپلکانی سرریز  در هاگردد. پلهمیمستهلک آرامش  حوضچهدر  وآب 

در را انرژي استهالك  سیستماحداث به و نیاز  داده کاهش توجهیقابل نحو به  راشوت  ازحاصل 

ناهموار کف یک ي رو آبجریان  .دهند کاهش راآن اي مالحظهقابل حد  تایا  و نموده حذف دستنییپا

  مستهلک نماید. راخود انرژي از اي بخش عمده تواندمیجریان  نوع اینو  است 1متالطم بسیاراي پله یا

ادامه  دستنییپاهایی است که از نزدیکی تاج سرریز شروع و تا پاشنه سرریز پلکانی متشکل از پله

رایج بوده است و روش  )سال یا بیشتر 3500قدیم ( يهازماندارند. استفاده از سرریزهاي پلکانی از 

 لیبه دلبه این نوع سرریزها  اخیر توجه يهاساللیکن در  .کنار گذاشته شد 1920 در دهه هاآنطراحی 

هاي بر میزان استهالك انرژي جریان بیشتر شده است. این امر باعث کاهش هزینه هاپلکانقابل مالحظه  ریتأث

و  2یغلتکجدید استفاده از مصالح بتن شناخت تکنولوژي  همچنین .شودیماجرایی این نوع سرریز 

ها همخوانی این روش ساخت با سرریز یاد شده، باعث کاربرد سرریزهاي پلکانی در تعداد زیادي از پروژه

که میزان استهالك انرژي در سرریزهاي پلکانی بیشتر از سرریزهاي  دهندیمنشان  تحقیقات .یده استگرد

 گرددمیباعث ها پلکانشده توسط  ایجادزیاد انرژي باشد. میزان افت میابعاد همان  ) بابدون پلکانصاف (

 کاهش آنجانبی هاي دیوارهارتفاع و آرامش  حوضچهطول  ،دستنییپاآرامش  حوضچهتا عمق حفاري 

  .ایجاد گرددسد اجراي در زیادي اقتصادي جویی نظر صرفهاین از و یافته 

  

  تاریخچه -1-2

سال پیش) مورد  3500بسیار قدیم (حدود  يهازمان) سرریزهاي پلکانی از 2001به عقیده چانسون (

 رد هیدرولیکی مربوطه ناشناخته باقی مانده است. يهاجنبهبرخی از  تاکنوناند. ولی گرفتهاستفاده قرار می

ین ا توسعه و توجه به یغلتکهاي اخیر شناخت تکنولوژي جدید ساخت سدها با کاربرد مصالح بتن دهه

سرریز را بیشتر کرده است. زیرا ساخت سرریزهاي پلکانی با این نوع تکنولوژي سازگاري مناسبی داشته 

                                                
1 - Highly Turbulent 2 - Roller Compacted Concrete 
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 .پلکانی از اهمیت بیشتري برخوردار گردد سرریزهاي اعث گردیده است تا ساختو همین امر ب

 .باشنددر کشور عراق می 1همان سدهاي رودخانه خسر احتماالً ترین سرریزهاي پلکانیقدیمی

 سدها براي اند. اینساخته شده 2هايآشورسال قبل از میالد توسط پادشاهی  694رودخانه خسر  سدهاي

 نوزه این سدها بقایاي. بودند شده طراحی فعلی موصل نزدیکی در )نینوا( هايآشور پایتخت آب تأمین

 سقوط از پس .نمودند احداث تونس و سوریه در را 3روگذر سدهاي هایروم بعد، هاسال .هستند باقی

 .نمودند کسب 4هاو سابین هارومی ها،ناباتینی از را هاییتجربه مسلمان عمران مهندسین روم، پادشاهی

 انیا،اسپ غلبه از بعد .شونداسپانیا یافت می و عراق کشورهاي در مسلمانان ساخت پلکانی سرریزهاي

  .نمودند پلکانی استفاده در سرریزهاي مسلمانان و هایروم تجارب از اسپانیایی مهندسین

ها اسپانیایی 1791سال  در .برد نام مادرید و 6آلیکنت بین 5آلمانسا سد از توانمی مثال عنوانبه 

 در سال شالوده آسیب از پس سد این و بود 7پونتز آن نام که ساختند را پلکانی سرریز با سد نیتربزرگ

 جهت سرسره پلکانی اولین احتماالً 1906 سال در آمریکا در 8نیوکروتون سد سرریز .گردید تخریب 1802

  .است بوده انرژي استهالك هدف

  

  پلکانی يزهایسررکاربرد  -1-3

تبدیل  هاالبیسمتداول جهت جابجایی  يهاروشپلکانی در چند دهه اخیر به یکی از  يزهایسرر

 هاي مسلح)و گابیون RCCیا  یغلتکبراي مثال بتن متراکم (توسعه مصالح ساختمانی جدید  .اندگردیده

 يهاوشرلکانی با موجب تمایل بیشتر به استفاده از سرریزهاي پلکانی شده است. ساخت سرریزهاي پ

نوع  نیترمتداولپلکانی گابیونی  يزهایسرر .متراکم سازگاري دارد یغلتک يزیربتنقالب لغزنده و 

                                                
1 - Khosr 

2 - Assyrian King 

3 - Overflow dams 

4 - Sabeans 

5 - Almansa 

6 - Alicante 

7 - Puentes 

8 - New Croton 
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دت توانند شچشمگیري می کامالًبه نحو  هاپلکانسرریزهاي مورد استفاده در سدهاي گابیونی هستند. 

استهالك انرژي در امتداد سطح سرریز را افزایش داده و اندازه و هزینه حوضچه آرامش را کاهش دهند. 

و  دهندیمرگبارهاي شدید را از خود عبور  که ییهادر کانالبراي استهالك انرژي  هااز پلکانهمچنین 

  شود.دیوارهاي حائل رودخانه استفاده می

براي افزایش استهالك انرژي  را ياهیکوهپاتند  يهابیشبی در هاي سیالآبراهه کنگهنگدر جزیره 

  ).1993، د (چانسوناننمودهپلکانی طراحی  يهاکانالهاي معمولی به طریق رگیعالوه بر استفاده از انرژي

متراکم و  یغلتکبا استفاده از بتن  شونده زیسرر يزهایرخاكبا  ییهاکانالنیز  ایو استرالدر آمریکا 

  بتن متداول ساخته شده است.

از آزمایشات  آبگیر پس این .براي سرریز نیلوفري انتخاب گردیده است ياپلهدر انگلستان یک آبگیر 

ر مقایسه با آبگی مذکور درکه ظرفیت دبی آبگیر  مدلی طراحی شده است و آزمایشات نشان داده است

  بیشتر است. )1یعنی مخزن لیدي باور(صاف 

 لبریزها این اغلب .است شده ساخته ياپله طرح با 2انحرافی لبریزهاي تعدادي استرالیا شرقی شمال در

 در( ريالوا صفحات ردیف چند از دستنییپا سطح این .باشندیم دستنییپا در ياپله سطح یک شامل

 )شوندیم رپ خاك یا سنگی مصالح با( توخالی بتنی يهاجعبه یا فلزي سپري يهاشمع ،)قدیمی سرریزهاي

 هايکالهک از هافیرد بین هستند جدیدتر و اندشده ساخته راًیاخ که ییهاسازه در .انددهیگرد تشکیل

 پایاب طحس که دارد نقش انرژي استهالك در زمانی تا پلکانی پروفیل. است شده استفاده بتنی پوششی

 از .رندیگیم قرار يبرداربهره مورد آب بازیافت يهاکارخانه در پلکانی آبشارهاي .باشد سرریز از باالتر

 نزدیک ای امتداد در است کم هاآن در محلول اکسیژن که ییهاانیجر با دهی اکسیژن براي پلکانی آبشارهاي

 شیکاگو به نزدیک ايآبراهه يهاستمیس از یکی امتداد در .کرد استفاده توانیم هاآبراهه و هارودخانه

                                                
1 - Lydy bower 2 - Diversion Weir 
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 که ارهاآبش این. است شده استفاده مصنوعی آبشار پنج از آلوده کانال یک تهویه به کمک براي) آمریکا(

 زیبا را ناحیه آن تفرجگاهی محیط و خود اطراف پارك دارند، بر عهده را آلوده يهاانیجر تهویه نقش

 از ناشی افت علیرغم فرانسه 2گویوناي در 1سایوت پتیت سد در .اندداده آن به نیز هنري و جنبه اندکرده

 هب توربین از خروجی يهاآب يهاانیجر به مجدد دهی اکسیژن براي پلکانی دو آبشار یک آبی نیروگاه

  .است شده اضافه تهویه منظور

 لهیوسبه زیرزمینی يهاآب از نیترات کردن خارج براي هلند در 3فرلند مونت آب بازیافت کارخانه

 یک شامل دهدیم انجام را زدایی نیترات عمل که کارخانه این .است شده طراحی آهک سنگ یا گوگرد

 را خود ناکسیژ زدایی، نیترات فرایند انتهاي در که باشدمی هاییآب مجدد دهی اکسیژن براي تهویه آبشار

  ).1992(هوك و همکاران،  اندداده دست از

 در هاچشمه و آبشارها گونهنیا از استفاده شامل پلکانی آبشارهاي یباشناسیز و هنري کاربردهاي

 براي 4تنظیمی سد عنوانبه هاآن از استفاده پلکانی آبشارهاي دیگر کاربرد.باشدیم شهرها و هاپارك

هاي بزرگ در سنگ تخته و هاسنگ قلوه محتوي هايسیالب. باشدیم سنگ قلوه محتوي يهاالبیس

 هابالیس گونهنیابراي کاهش خطرات  باشند. زیآمفاجعه مناطق کوهستانی ممکن است بسیار مخرب و

 رابسسدها در نزدیک  گونهنیااحداث  از سدهاي تنظیمی یا سدهاي تخته سنگی استفاده نمود. توانیم

 عنوانهب معموالًسدهاي تنظیمی  از شروع جویبارهاي محتوي قلوه سنگ جلوگیري نماید. تواندیمجویبارها 

تقویت  متر) براي کاهش گرادیان جویبارها، 5تا  5/0متوالی (با ارتفاع  هاي آبشارهايیک سري از سازه

 سرریز و 5کالورت آبگذر تعدادي شامل سنگی قلوه سدهاي از استهالك انرژي و جلوگیري از برخی

 و لهستان ایتالیا، فرانسه، اتریش،( اروپا در سدها گونهنیا )6کریک هاروي سد مثال براي( هستند پلکانی

                                                
1 - Petit-Saut Dam 

2 - French Guyana 

3 - Montferland 

4 - Check dam 

5 - Culvert 

6 - Harvey Greek 
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  .هستند متداول) تایوان و ژاپن( آسیا دور شرق شمالی، آمریکاي ،)سوئیس

  

  1رریزهاي رودخانهس -1-3-1

حراف ان اساساً در یک سد کوتاه، سرریز براي باال نگه داشتن سطح آب در باالدست و معموالً براي

و از  دادهانجام  توأماًرود. سرریز پلکانی کار دیواره سد، سرریز سد و مستهلک کننده انرژي را به کار می

) یک نمونه سرریز 1-1در شکل ( .باشدها میاین نظر داراي صرفه اقتصادي در عملیات اجرایی پروژه

  شود.رودخانه مشاهده می

  

 
  تورنتو کانادا - سرریز رودخانه، واقع در رودخانه هامر: 1-1شکل 

  

  )واریزهاي( 2سدهاي دبریسی -1-3-2

 کوهستانی مصیبت باري در مناطق ریتأثهاي با سرعت باالي داراي دبریس، ممکن است جریان

 نهرهاي  ، درختان و مواد چوبی که درالجثهمیعظ يهاسنگبگذارند. دبریس از ذرات رس تا تخته 

                                                
1 - River Weirs 

2 - Debris Dams 
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نزدیک  ییا سدهاي تنظیم 1گردد. سدهاي دبریسی، سابوانباشته شود، شامل می هم يروکوهستانی 

سدهاي  بستر بین باالدست رودخانه براي جلوگیري از جریان دبریس، استهالك انرژي و صاف کردن شیب

  روند.تنظیمی براي کاهش انتقال رسوب به کار می

  

  2رودخانه دهیسازمان -1-3-3

به  ترمیالم ها با شیباي براي تقسیم کردن آبراهه با شیب تند به یک سري از پلکانآبشارهاي پله

  روند.آسیب کف کانال به کار می ایو منظور کاهش خطر فرسایش 

  

  تصفیه آب -1-3-4

ن را به آ هوا، از دیرباز مورد توجه بوده و حتی شاید بتوان-هاي بزرگ بر انتقال گازي آبزبري ریتأث

  .ندرویمکار  اي به صورت ویژه براي تصفیه آب بهروم نسبت داد. اخیراً آبشارهاي پله يامپراتورزمان 

  

  3هاي سطحیفاضالب -1-3-5

ند به با شیب ت يهاتپههاي سطحی خصوصاً در آبشارهاي پلکانی براي استهالك انرژي در فاضالب

  روند.کار می

  

  اختالط آب و هوا -1-3-6

هاي حباب شود. تعداد زیاداختالط آب و هوا و آشفتگی شدید جریان در آبشارهاي پلکانی ایجاد می

غلظت  يریگاندازه .دهدهوا ظاهري سفید رنگ، به جریان می-جریان مختلط آب پیوسته درصورت هوا، به

داراي خطا بوده مقدار صحیحی را  ستا %90 هنگامی که غلظت هوا بیشتر از معموالًهوا، عمق و سرعت 

                                                
1 - Sabo 

2 - River Training 

3 - Storm Waterways 
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تعریف  C=90% مربوط به غلظت هواي 90Zتا  0 بنابراین پارامترهاي جریان از عمق؛ دهدینمبه دست 

 شودیمدر خصوصیات کلی جریان چشم پوشی  (C>90%) سمت داراي غلظت هواي باالق سهم .شودیم

  ).1995(چانسون، 

  پلکانی سرریزهايتعاریف مربوط به  -1-4

  سرریز -1-4-1

در ه ک هاالبیساضافی یا  يهاآبا کردن به منظور ره يریتأخو  يارهیذخدر سدهاي  سرریزها

ی که اضاف يهاانیجر، به کار رفته و براي سدهاي انحرافی براي منشعب کردن گنجندینمظرفیت ذخیره 

  .شوداستفاده می گردندیبازمبه سیستم انحراف 

  

  1استهالك انرژي -1-4-2

  .اي به سازه و اطراف آن وارد نشودکه صدمه شوندیمها و سرریزها طوري طراحی شوت

 معمول براي این طوربهکه  ییهاروشجریان مستهلک شود. از جمله  بنابراین الزم است تا انرژي 

  .توان به موارد زیر اشاره نمودمی شودیممنظور استفاده 

 دستنییپاو پرتاب درون یک استخر پر از آب در  2جام پرتابی لهیوسبهکم کردن سرعت جریان  -1

 .کندیمکه مانند بالشتک عمل 

ی قابل توجه یزانبه م یانبه نحوي که انرژي جر یزسرر ستدنییپااستاندارد  3حوضچه آرامش -2

 .شود مستهلک

  ایجاد پله روي سرریز به منظور استهالك انرژي -3

  

 

                                                
1 - Energy dissipation 

2 - Flip-Bucket 

3 - Stilling Basin 
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  سرریزهاي پلکانی -1-4-3

ها هپل یاها پآهاي روبازي هستند که به تعدادي از درکانال یا ياپلهآبشارهاي هاي پلکانی، سرریز

 ه در شکلک طورهمان یارو به باال باشند و  یا یینرو به پا داربیش ی،افق توانندیم هاپله .اندشده یمتقس

 یببه کار رود، آنگاه ش یکنواختشده داراي آستانه و به صورت استخري باشند. اگر پله  داده نشان )1-2(

tanرا با  کانال � = ℎ/� دهند.نشان می  

 
 دار (استخري)لبهپله  -ج  داریبشپله  -ب  پله افقی -الف .پلکانی هايیزيسررهندسه پله در : 2-1شکل 

  

  هاي جریان در سرریزهاي پلکانیرژیم -1-5

 الگوي.دباش شده تعبیه آن کف در آبشار سري یک  که است روباز کانال یک واقع در پلکانی سرریز

 جریان کم، شدت با 1ریزشی صورتبه تواندیم کانال این در مشخص هندسی شکل یک براي جریان

 در آبشار کل .)3-1 شکلباشد ( زیاد جریان شدت با ،3ریزشی غیر جریان یا و متوسط يهایدب با 2تبدیلی

شکل ( شودمی تقسیم ترکوچک آبشارهاي از تعدادي به) ریزشی جریان رژیم یعنی( کم يهاانیجر شدت

                                                
1 -Nappe flow 

2 -Transition flow 

3 -Skimming flow 
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 از و شودمی وارد دیگر پله به پله یک از وريغوطه يهاحوضچه یکسري انیدر م آب جریان .)الف 1-3

 یکیهیدرول جهش یک نیز یو گاه دینمایم برخورد خود زیرین پله با ریزشی جت یک صورت به پله هر

 جهش لیو تشکاز طریق شکسته شدن جت در میان هوا، برخورد جت با پله  . انرژيردیگیم صورت

گردد.در هنگام عبور جریان از روي موانع کوتاه انرژي هیدرولیکی کامل یا ناقص روي پله مستهلک می

  ).1995(چانسون،  ، )1992پیروس، تواند مستهلک شود (بسیار زیادي می

نیست  عملی غالباًبرقراري چنین شرایطی  زیاد باشد. نسبتاًارتفاع پله در شرایط جریان ریزشی باید 

 . باشدیم ریپذامکانپلکانی تا حدودي  يهاکانالر مورد د ولی

نوعی الگوي جریان واسط، بین . افزایش جریان در یک کانال با شکل هندسی مشخص ممکن است

ب). جریان  3-1(شکل  نامندیمآورد که آن را رژیم جریان تبدیلی  به وجودریزشی  ریو غجریان ریزشی 

 ریگچشم کامالًو پاشش  و گاهی یک حفره کوچک هوا)(ور تبدیلی با ایجاد یک استخر یا حوضچه غوطه

نقطه آرامش همراه است. خصوصیات الگوي جریان تبدیلی  دستنییپاآب و انحراف سریع آن درست در 

 رسدیمدهند به نظر خود نشان میرا از  ياعمدهبر روي هر پله و نیز از هر پله به پله بعدي تغییرات طولی 

  باشد.منسجم غیر ریزشی نمی يهاانیجراست و ظاهر آن شبیه به  نامنظمکه جریان بسیار 

یک نهر پیوسته و منسجم به سمت سطح پله  صورتبهآب در رژیم جریان غیر ریزشی (شبه آرام) 

چرخش مجدد سیالی که  لهیسوبه. سپس شودیمبه صورت یک الیه جاري  هاپلهکند و روي حرکت می

  ).ج 3-1(شکل  گرددیمدر قالب بالشتک آب ظاهر  افتدیمدر دام  هاپلهبین 

عبور  هاآنکه آب از روي  آورندیم به وجودنوعی کف کاذب یا شبه کف  هاپلهخارجی  يهالبه

ل از تنش برشی حاص انتقالو در میان  ابندییمچرخشی در زیر این شبه کف توسعه  يهاگرداب. دینمایم

. جریان در انتهاي باالدست صاف است و هوا در آنجا محبوس مانندیمباقی  هاپلهجریان عبوري از لبه 

واي بسیار پله ه يهاپنجهبه این معنی که در  کندیم.خصوصیات جریان پس از طی چند پله تغییر  شودینم

که استهالك انرژي  در  رسدیم به نظر. دیآیم به وجودشدیدي  يهاگردابو  گرددیمزیادي محبوس 
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  .)1990(راجاراتنام،  گردندیمدر اثر تبدیل ممنتوم به سیال دورانی تقویت  یزشیر ریغجریان 

  

 
 ریزشی با جهش هیدرولیکی کامالً توسعه یافتهرژیم جریان  -. الفياپلهجریان در باالي شوت  هايیمرژ: 3-1شکل 

  پایدار ياحفرهرژیم جریان غیرریزشی با چرخش  -رژیم جریان تبدیلی .ج-.ب

  

  

  جریان در سرریزهاي پلکانی يهامیرژ ینیبشیپ -1-6

. رابرت چانسون در این باشدیمتابعی از دبی و شکل هندسی پله  هاپلکاننوع رژیم جریان روي 

 يهامیژرتجربی تغییر در  يهایبررسراوانی را صورت داده است. چانسون تعداد زیادي از زمینه تحقیقات ف

 الف

 ب

 ج
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 که حد فوقانی دهدیمنشان  هایبررس. نتایج کلی حاصل از این قراردادجریان را  مورد تجزیه و تحلیل 

  برآورد نمود. توانیم )1-1(ستفاده از رابطه با ا NA-TRAیل تبدبراي را  ياغهیتجریان 

)1-1(   ��
ℎ
= 0.89 − 0.4

ℎ

�
 

. باشدیمعبارت از طول پله  �عبارت از ارتفاع پله و  ℎعبارت است از عمق بحرانی،  ��در رابطه فوق 

NA  وTRA  باشدیمبه ترتیب نشانگر رژیم جریان ریزشی و انتقالی.  

  آورد: دستبه  )2-1(از رابطه  توانیمرا نیز   TRA-SKتبدیل حد پایین جریان غیر ریزشی 

)1-2(   
��
ℎ
= 1.2 − 0.325

ℎ

�
 

SK  باشدیمنیز نشانگر رژیم جریان غیر ریزشی.  

  درك شوند: وضوحبهدر اینجا الزم است که دو موضوع اساسی 

افقی و در شرایطی که در محدوده  يهاپله) از 2-1) و (1-1معادالت ( -1
�

�
از بین  هاآندر  

و اطالعات در مورد  انددهیگرددرجه) قرار دارد استخراج  60تا  4/3(یعنی بین  7/1تا  05/0

  نیست. ±10بیش از % هاآنو دقت  باشدینمدر خارج از این محدوده در دست  هاآناعتبار 

یکنواخت یا شبه یکنواخت  يهاانیجر) فقط رژیم جریان براي 2-1) و (1-1معادالت ( -2

از تبدیل  هستند. براي مثال در انتهاي باالدست یک شوت پلکانی جریان آب تند شونده قبل

ضخیم با  يهاغهیتبه صورت  تواندیم دستنییپا يهاقسمتدر  ياهیروبه رژیم جریان 

  سقوط آزاد جریان پیدا کند.

  

  اهداف پژوهش -1-7

 يهامیرژی زیادي برخوردار است و علت آن نیز وجود پلکانی از پیچیدگ يزهایسررهیدرولیک 

جریان آب و هوا، شدت هوادهی جریان، تالطم بسیار شدید و اندرکنش بین هواي محبوس و  مختلف

یاري جوانب بس زهایسرر گونهنیامتالطم است. با توجه به رویکرد اخیر دانشمندان و محققین به  جریان
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. اندمودهنناشناخته مانده است افراد متعددي در مطالعات هیدرولیکی سرریز پلکانی تحقیق  زهایسرر از این

طکاك اص هندسی همچون يپارامترها ریتأث بررسی در محققان توجه ۀ بررسی مطالعات گذشته نشان دهند

خت ت ساصور اما این تحقیقات به باشدیمسطحی، شیب سرریز و همچنین شیب پله بر پراکنش انرژي 

ز به بسیار، نیا فیزیکی بوده است، لذا براي ساخت مدل فیزیکی عالوه بر صرف هزینه و وقت يهامدل

  .قیق بوده استد  يریگاندازهوسایل 

 سرریز در تعیین فشار بر روي تاج 1کسديتوسط  1965 استفاده از مدل عددي اولین بار در سال

محدود جریان  حجم به روش 2002 در سال 2صورت گرفت. چن و همکاران يدوبعداوجی به صورت 

 مقایسه با نتایج عبوري از روي سرریز پلکانی را مدل نمودند. نتایج به دست آمده از تحلیل عددي در

 يهاروشترتیب  آزمایشگاهی نشانگر دقت خوب و مناسب بودن روش مورد استفاده بوده است. به این

عددي در مورد  يهاروشانجام شده، کاربرد  يهایبررسعددي رو به گسترش بوده است. با توجه به 

 ست. درگرفته ا پلکانی به ندرت مورد استفاده قرار يزهایسررمانند  ییهاسازهجریان بر روي  يسازهیشب

 ANSYSافزار جریان بر روي سرریز پلکانی با استفاده از روش عددي در محیط نرم يسازمدل نامهانیپااین 

ی و هیدرولیک يپارامترهاجریان،  يسازمدلصورت گرفته است. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از 

، تعداد هاپلهپلکانی از جمله دبی جریان، ارتفاع  يزهایسرربر استهالك انرژي جریان بر روي  مؤثرهندسی 

 یل جریاندر تهیۀ پروف افزارنرمی این به دلیل توانای . در ادامهرندیگیم، شیب سرریز مورد بررسی قرار هاپله

پرداخته شده است و نتایج حاصل از تحلیل با  جریان يهامیرژبر روي سرریز به بررسی و تشخیص 

  .شودیمآزمایشگاهی مقایسه  يهاداده

  

  روش تحقیق -1-8

حاضر  یقتحق يمحدود استوار است. متدلوژ حجم يروش عدد یلحاضر بر انجام و تحل یقحقت

                                                
1 - (Cassidy, 1965) 2 - (Chen et al, 2002) 
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 یپلکان يزهایسرر یرامونمختلف پ ینانجام شده توسط محقق یقاتنهاده شد که در ابتدا تحق بنا گونه ینبد

 هانآقرار گرفته و نقاط قوت و ضعف  یابیبه دقت مورد ارز هاآندر  يمبحث پراکنش انرژ خصوص و به

) 2008( 1کگزکردر کنار این تالش نتایج خام آزمایشگاهی مدل سرریز پلکانی توسط یدند. گرد استخراج

 تالطم و يهامدلصورت گرفته بود استخراج گردید. همچنین به مطالعۀ انواع و سیاوش حیدري ارجلو 

جریان بر روي سرریز پرداخته شد. در ادامه با انتخاب بهترین  يسازهیشبدر  ANSYS افزارنرم يهاییتوانا

شده  يسازمدلتالطم جریان بر روي سرریز پلکانی  يهامدلتوربوالنسی و رعایت نکات مربوط به  مدل

  .نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی و مورد مقایسه قرار گرفته است و

  

  نامهانیپامختلف  يهابخشمعرفی  -1-9

جهت آشنایی عمومی با موضوعات مطرح شده در این رساله، توضیحات مختصري به تفکیک فصول 

  گردد:ارائه میمختلف تنظیم یافته که به شرح زیر 

در این فصل ضمن ارائه برخی توضیحات کلی، به تاریخچه احداث  -کلیات پژوهشفصل اول: 

سرریزهاي پلکانی، اهمیت و کاربرد آن اشاره شده است. همچنین در این فصل به توضیح اهداف مورد 

  نظر در این پژوهش پرداخته شده است.

قات انجام شده بر روي سرریزهاي پلکانی توسط فصل به تحقی در این -پیشینه پژوهشفصل دوم: 

)، 1996)، رایس و کاداوي (1994)، چانسون (1993( )، کریستودولو1990)، راجاتنام (1985سورنسن (

  ) اشاره گردید.1382) و سلماسی و موسوي (1999)، پگرام و همکاران (1999چمنی و راجاتنام (

هاي این فصل تعاریف مربوط به انواع رژیم در -در سرریزهاي پلکانی فصل سوم: هیدرولیک جریان

  جریان در سرریزهاي پلکانی به تفکیک پرداخته شده است.

ه ب افزارنرمي توسط سازمدلچگونگی این فصل ابتدا  در -سنجیسازي و صحتفصل چهارم: مدل

                                                
1 -( M, Salih kirkgoz, 2008) 
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به صحت سنجی با نتایج آزمایشگاهی پرداخته شده و نتایج عددي با شود. سپس طور کامل شرح داده می

  گردد. مقایسه می یشگاهیکار آزما

در این فصل مدل اصلی سرریز پلکانی ساده مورد بررسی قرار گرفته و با  -فصل پنجم: تحلیل مدل

 ستبه درریز جهت افزایش راندمان س تغییرات در هندسه سرریز و مقایسه نتایج، مدل مطلوب و بهینه

  آید.می

شود. داخته میه پرتبه خالصه نتایج صورت گرففصل  در این -و پیشنهادات يریگجهینتفصل ششم: 

 گردد.همچنین پیشنهادات این محقق ارائه می

  



 

 

  دوم:فصل 

  

  

  پیشینه پژوهش

  

  



 

 

    

Name: Milad Family name: Yousefi 

Title of Thesis: Investigation of the flow model of stepped spillway using probabilistic 

analysis 

Supervisor: Majid Pasbani khiavi (Ph.D.) 

Advisor: Mortaza Ali Ghorbani (M.Sc.) 

Graduate Degree M.Sc. 

Specialty: Hydraulic Structures Major: Civil Engineering 

Faculty: Engineering University: Mohaghegh Ardabili 

Number of pages: 126 Graduation date: 2018/01/02 

Abstract: 

The stepped spillways are one of the type of spillways in which the steps begin from 

crest of spillway and continue to downstream of heel of spillway. More usage of these 

spillways are high effect of steps on the amount of energy dissipation and its economic 

abilitis. This spillway is also used in agriculture for aeration and purification water along 

spillway. The purpose of this study is dissipation of energy in simple stepped spillways 

and comparing it with a sloped and  pooles stepped spillway. finite volume method is used 

to solve governing equations. Also the ���	� − � model is used to evaluate the 

disturbance. At first, to verify the results, the experimental model are compared with the 

numerical model. Then a simple stepped spillway is modeled to a height of one meter and 

a slope of 43.18 degree. after extracting the results, A total of 110 modeling with 

considered input parameters as inlet discharges, reverse slope of the floor of the steps and 

height of the pond on each step. First, the range of changes in the input variable is 

determined. Then sampling and analysis are done by Monte Carlo probabilistic method 

and Latin Hypercube Sampling. In this study, it was found that stepped spillways in lower 

discharges, dissipates more energy. Also, sloped and pooled steps have a significant effect 

on increasing spillway efficiency. In situations where spillway stay on the dam body, the 

height and slope of the spillway are fixed for the designer. finally, it was shown that one 

of the ways to increase energy dissipation in these situations is increasing the number of 

steps. Also, when height, slope, and number of steps are fixed, pooled steps are a great 

option to increase energy dissipation. 

 

Keywords: stepped spillway, finite volume method, monte carlo, energy dissipation, 
probabilistic analysis 

    



 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of  Engineering 

Department of Civil Engineering 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Civil Engineering – Hydraulic Structures 

 

Title: 

Investigation of the flow model of stepped spillway using probabilistic 

analysis 

 

Supervisor: 

Majid Pasbani Khiavi (Ph.D.) 

 

Advisor: 

Mortaza Ali Ghorbani (M.Sc.) 

 

By: 

Milad Yousefi 

 

January – 2017 


