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 خالصه

بنابراین بررسی ویژگی . های هیدرولیکی، آبی و زیست محیطی هستندگیری، انحراف و کنترل سطح آب در پروژههای اندازهیکی از سازه ازهیسرر

سرریزها تحت تاثیر افزایش ضریب آبگذری . باشدها میاز جمله خصوصیات هیدرولیکی از مباحث مهم در طراحی این سازه و خصوصیات آنها

در این راستا دو سرریز . شوددراین مقاله به بررسی این عوامل پرداخته می. باشداین کاهش تحت تاثیرعواملی می. کندپیدا میبزرگنمایی کاهش 

نتایج نشان داد که در اثر افزایش . اندمورد بررسی قرار گرفته دستتحت تاثیر پایین افتادگی بستر پایین 4و  3های ماییاردکی با بزرگننوک

بزرگنمایی، ضمن بروز آستانه استغراق در هد نسبی کمتر، ضریب آبگذری نیز تحت تاثیر استغراق در پایین دست و انحنای عرضی جریان در 

 .یابدباالدست کاهش می

 

 سرریز نوک اردکی، بزرگنمایی، ضریب آبگذری، استغراق، انحنای عرضی جریان: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

 
های در این راستا سازه. برداری بهینه از آب در طول تاریخ همواره مورد توجه بشر بوده و در گذر زمان توسعه پیدا کرده استمدیریت، انتقال و بهره

انحراف  گیری جریان،ای برای اندازهسرریزها به طور گسترده .باشندها میاند که سرریزها یکی از این سازهاحی و ساخته شدههیدرولیکی مختلفی نیز طر

یکی از راهکارهای موثر بر افزایش راندمان هیدرولیکی سرریزها، افزایش طول سرریز شونده  .]1[ شوندهای باز استفاده میآب و کنترل جریان در کانال

باشند که به آنها از این نوع می... دایره ای، سهموی و ای، نیمهای غیر خطی نظیر مثلثی، ذوزنقهاستفاده از سرریزها با پالن. باشدیک عرض معین میدر 

نتیجه احداث  در. شوندیا چند سیکل ساخته می(  نوک اردکی)شود که معموال در یک سیکل ای و یا زیگزاگی گفته میسرریزهای چند وجهی، کنگره

این . ]2[این نوع سرریزها، ظرفیت تخلیه جریان افزایش یافته و در مقایسه با سرریزهای خطی ارتفاع آزاد کمتری در باالدست مورد نیاز خواهد بود 

شوند که دبی ورودی به ث میهای آبگیر بوده و باعسرریزها به دلیل دارا بودن تاج طویل، دارای قابلیت خوبی برای تنظیم سطح آب در باالدست دریچه

عالوه . این کار باعث به حداقل رساندن مشکالت ناشی از تحویل دبی به صورت کمبود یا مازاد باشد. کانالهای فرعی و مزرعه با دقت بیشتری انجام شود

دست، دارای مزایای زیست محیطی نیز پایین ها به دلیل افزایش تالطم و آشفتگی جریان دربر مزایای هیدرولیکی سرریزهای با تاج طوالنی، این سازه

بنابراین جریان خروجی از نیروگاه . های نیروگاه جذب شده استآبی هستند، انرژی آب توسط توربیندر سدهای مخزنی که دارای نیروگاه برق. هستند

یکی از . وجودات رودخانه است کاهش یافته استبا سرعت و آشفتگی کم وارد رودخانه شده و در نتیجه اکسیژن محلول آن که عامل اصلی زندگی م

علیرغم این مزایا، سرریزهای با تاج . ]3[ای است ها احداث سرریزهای با تاج طویل و خصوصا سرریزهای کنگرهبهترین راهکارهای احیا سیستم رودخانه

های معمول در شرایط ه طول زیاد تاج در سرریزها، به ازاء دبیبا توجه ب. باشندگیری دبی جریان عبوری دارای محدودیت میطوالنی از نظر دقت اندازه

گیری دبی توصیه به همین دلیل این سرریزها برای اندازه. بنابراین قرائت بار آبی با خطا همراه خواهد بود. کاربردی، بار آبی روی سرریز قابل توجه نیست
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ای برای تخلیه رسوبات در اردکی، دریچهموده است که در دهانه سرریزهای نوکتوصیه ن( (ITCRموسسه آموزش و تحقیقات آبیاری . ]3[شوندنمی

 .]4[نظر گرفته شود

سابقه ساخت سرریزهای . در رابطه با تاثیر شکل و نوع این سرریزها بر روی مشخصات جریان تحقیقات متنوع و زیادی صورت گرفته است

مطالعات اندکی برای بررسی و شناخت رفتار هیدرولیکی این نوع سرریزها انجام شده  1291سال رسد ولی تا قبل از می 1221ای به قبل از سال کنگره

روشی برای محاسبه دبی و ( 1291) هی و تیلور . ]9[انجام شد 1291در سال  Taylorای به وسیله نخستین بررسی روی سرریزهای کنگره. ]5[است

 هاستون . ]5[ها را برای طراحی سرریزهای زیگزاگی ارائه کردمجموعه ای از منحنی( 1291) دارواس . ]9[طراحی این نوع سرریزها ارائه کردند

این مطالعات شامل ارزیابی تعداد زیادی سرریز  . ]1[ای مورد استفاده در سد هیرم در یوتا پیشنهاد کردهای مطالعاتی برای سرریزهای کنگرهمدل( 1213)

ای ذوزنقه ای و مستطیلی ای برای تخمین دبی سرریز کنگرهمعادله(  1215) الکس و هینچلیف. نزدیکی است  ای از نظر هندسه ، شکل و شرایطکنگره

ای بر اساس بلندای سرریز لبه تیز در پالن قوسی را مورد بررسی قرار دادند و رابطه( 2112)و همکاران  کومار . ]2[در پالن و تاج تیز به دست آوردند

نسبت عرض فلوم )ای با هر نسبت ظاهر عمودی نشان داد که در سرریزهای کنگره( 2111) ایزدبخش . ]11[ی استخراج کردندشدگجریان و زاویه گرد

  . ]11[یابدراندمان هیدرولیکی ابتدا افزایش و سپس کاهش می H/Pبا افزایش ( به ارتفاع سرریز

ای پرداختند و دایرهای با پالن نیمجریان بر روی سرریز کنگره به بررسی مشخصات هیدرولیکی( 1322) اسمعیلی ورکی و صفر رضوی زاده

باشد اما دهد ضریب دبی در این سرریزها اندکی کمتر از سرریز خطی میرخ می  H/P>0.35نشان دادند که تا قبل از شروع استغراق موضعی که در 

همچنین . یابدو ضرایب دبی جریان به طور چشمگیری نسبت به سرریزهای خطی کاهش میبا افزایش هد نسبی موثر، سرریزها دچار استغراق نسبی شده 

 .]2[یابدای ضریب دبی کاهش مینشان دادند با ایجاد هوادهی در سرریزهای کنگره

 .]3[ریزی ژنتیک مورد بازنگری و اصالح قرار دادرا با کمک روش برنامه( 2112)و همکاران  کومار، رابطه ( 1324) ظهیری

باشد چرا که حداکثر می 4/1تا  2/1بین  H/Pای مستطیلی بهترین محدوده نشان دادند که برای سرریزهای کنگره ،( 1324)و همکاران  رضایی

 .]12[ضریب آبگذری در این محدوده قرار دارد

-نتایج به. با شکل تاج ربع دایره پرداختند ای مثلثیبه بررسی تأثیر طول تاج بر ضریب آبگذری در سرریزهای کنگره( 1392)قدسیان و شنوایی 

شود که خطوط جریان عبوری از روی سرریز باعث می( طول کل یک سیکل نسبت به عرض سیکل)دست آمده نشان داد افزایش طول مفید تاج سرریز 

تر شود، انحنای ایجاد شده در کوچک هرچه طول مفید تاج سرریز. تر و غیرمستقیمی را طی کرده و موجب تغییر ضریب آبگذری شودمسیر طوالنی

توان چنین نتایج نشان داد، برای طول مفید واحد تاج، خطوط جریان عمود بر سرریز است و میهم. شودخطوط جریان کمتر و ضریب آبگذری بیشتر می

ضریب آبگذری افزایش یافته به حداکثر خود ا افزایش نسبت ارتفاع جریان روی سرریز گفته شد که ب .بیشترین مقدار ضریب آبگذری را انتظار داشت

 .]13[درسرسد و سپس کاهش یافته به مقدار ثابتی میمی

ضریب آبگذری تغییر یافته و این صورت که در  دست متفاوت خواهد بودو پایینرقوم بستر باالدست تراز  سرریزدر اثر تجمع رسوب در پشت 

 . یر رقوم بستر طرفین  بر خصوصیات هیدرولیکی سرریزها مطالعات محدودی انجام شده استدر رابطه با تاث .بایستی مورد توجه قرار گیرد

های مختلف شیب باالدست سرریز اوجی تاثیر ته نشینی رسوبات در پشت سرریز اوجی بر شرایط جریان با نسبت( 1321) دستورانی و نصرانی

ع رسوبات عمق آب و سرعت آب و همچنین هد آب روی سرریز در باالدست افزایش پیدا مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که با افزایش ارتفا

 .]14[رسدن میدر حالت پر شدگی مخز 95/1در حالت بدون رسوب به  25/2از ( 1)در رابطه  Kو ضریب . یابدکند و ضریب آبگذری کاهش می می

همچنین بیان کردند که تغییرات ایشان . گرددکاهش ضریب آبگذری می که باال آمدن بستر باالدست باعثنشان داد ( 1393) محسنی موحد

 .]15[وده جریان مستغرق را مشخص نکردنداما محد. تراز پایین دست تا زمانی که جریان مستغرق نیست تاثیری در ضریب آبگذری ندارد

سد مذکور . ی بستر پایین دست پشنهاد دادندای را با پایین افتادگسرریز کنگره LAKE HOLIDAYبرای سد ( 2111)و همکاران  آکرز

ای با چهار سیکل را پیشنهاد ای ذوزنقهآنها سرریز کنگره. دارای شش کالورت بود که مشخص شد قادر نیستند  دبی سیالبی طرح را از خود عبور دهند

یابد و یک پایین افتادگی بهینه بر اساس عبور دبی طراحی از ینشان دادند که با پایین افتادن بستر پایین دست هد آب باالدست نیز کاهش منتایج . دادند

 .]19[روی سرریز و هد مجاز به طوری که کمترین حجم خاکبرداری حادث گردد را بدست آوردند
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هیدرولیک پژوهشکده حفاظت خاک و آزمایشگاه  درمتر سانتی 51 ارتفاعو  (W=60cm)متر سانتی 91متر، عرض  14ها در فلوم به طول آزمایش

گیری دبی جریان در برای اندازه. کسی گالس شفاف بوده استلدیواره فلوم از جنس پیک طرف . انجام شد (وزارت جهاد کشاورزی)آبخیزداری 

ی ارائه پارامترهای موثر در کاهش ضریب روش به کاربرده شده برا. شد استفادهدرجه  21راس  انتهای فلوم از یک سرریز مثلثی لبه تیز استاندارد با زاویه

گالس به کسیلاز جنس پاردکی نوکسرریز ابتدا بدین منظور . دست بودافتادگی بستر پاییناردکی، پایینآبگذری تحت تاثیر بزرگنمایی سرریز نوک

 .در کارگاه ساخته و در فلوم کارگذاری شد 4و  3زرگنمایی های ببا نسبتمتر و سانتی 31و به ارتفاع  متر میلی 2به ضخامت متر، لبه تیز  میلی 9ضخامت 

 51تا دبی  هاآزمایشمتری از تاج باال آورده شد و سپس سانتی  9دست، ابتدا رقوم بسترباالدست تا فاصله جهت لحاظ کردن پایین افتادگی بستر پایین

قرائت  mm 1/1با دقت دست، و همچنین رقوم سرریز ح آب در باالدست و پایینسنج رقوم سطژرف با استفاده از دستگاهو  لیتر در ثانیه انجام گردید

نمای  .ها تکرار شده، مقادیر یادداشت شدندو آزمایش متریاز تاج تغییر داده شدسانتی 9و  15تا فواصل  در پایین دسترقوم بستر  در ادامه .گردید

-و پروفیل طولی در حالت ناهمترازی طرفین به همراه فلوم و پارامترهای مربوطه را نشان میشماتیک جریان از روی سرریز لبه تیز نوک اردکی در پالن 

طول دماغه سرریز و برابر  Aعرض فلوم،  Wدست، ارتفاع سرریز در پایین Dارتفاع سرریز در باالدست،  Pهد آب باالدست،  Hدر این شکل . دهد

خط ممتد و خط نقطه به طور شماتیک به . باشدمیزان باالآمدگی بستر باالدست و یا پایین افتادگی بستر پایین دست می Zمتر و سانتی 11مقدار ثابت 

ها در آن که آزمایش Dو  Pهایی از نسبت 1با توجه به شکل . دهندترتیب عبور جریان از روی دماغه سرریز و تاج در باالدست سرریز را نشان می

 .آمده است 1اختصار در جدول محدوده بودند، به 

 
پالن فلوم آزمایشگاهی ( مقطع طولی فلوم آزمایشگاهی به همراه سرریز نوک اردکی، ب( الف – 1شکل 

پارامترهای مربوط به سرریز نوک اردکی در حالت ناهمترازی بستر ( به همراه سرریز نوک اردکی و ج

 دستباالدست و بستر پایین

 Dو  Pشده بر اساس ارتفاع  های انجامآزمایش -1جدول 
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 نتایج .3

 
بدین . دست استفاده شدافتادگی بستر پایینهمچنانکه گفته شد جهت تعیین پارامترهایموثر درکاهش ضریب آبگذریتحت تاثیر بزرگنمایی، از پایین

با مقادیر  دستپایین افتادگی بستر پایین با 4و  3با بزرگنمایی  اردکیرریزهای نوکمقادیر ضریب آبگذری در مقابل هد نسبی جریان در سمنظور 

D/P=1, 2.5, 5 آمده است 3و  2نتایج حاصله در اشکال . ترسیم شد. 

 

 
دست در سرریز ار تغییرات ضریب آبگذری در نسبتهای مختلف پایین افتادگی بستر پاییننمود -2شکل

 3نوک اردکی با بزرگنمایی 
 

 

 
دست در سرریز ار تغییرات ضریب آبگذری در نسبتهای مختلف پایین افتادگی بستر پاییننمود -3شکل

 4نوک اردکی با بزرگنمایی 
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ای قطع نموده که نشان دهنده را در نقطه D=30cmو  D=15cm، نمودارهای با مشخصه D=6cmنمودار با مشخصه  2با توجه به شکل 

ای دست در محدودهبا پایین بردن بستر پایین. باشدمی D=6cmجریان و استغراق موضعی بر هد باالدست در سرریز با مشخصه نقطه آغازین اثر تداخل 

، نشان از D=30cmو  D=15cmهمچنین روی هم قرار گرفتن . توان اثر استغراق را برداشته و ضریب دبی را افزایش دادکه استغراق وجود دارد می

. اندهای موضعی نبودهبنابراین تمام مقادیری که روی این نمودار قرار خواهند گرفت تحت تاثیر استغراق. های موضعی روی آنها استعدم تاثیر استغراق

کدام از سرریزها اثر استغراق وجود در هیچ H/P<0.5باشد و در می D=6cmآستانه استغراق برای سرریز با  H/P=0.5، 2پس با توجه به شکل 

بیشتر  D=6cmاند و  مقادیر ضریب آبگذری  در  سرریز با مشخصه هر سه نمودار بر روی هم قرار نگرفته H/P<0.5این وجود در محدوده  با. ندارد

هوا وجود ندارد اما در زیر تیغه  D=6cmدر زیر تیغه ریزشی سرریز با مشخصه  H/P<0.5این امر به این دلیل است که مشاهده شد در دامنه  . است

( 1324) فر رضوی زادهصو سمعیلی ورکی اتوان به نتایج در این مورد می. هوا وجود دارد D=30cmو   D=15cmسرریزهای با مشخصه  ریزشی

کند با این را تایید می 2نیز نتایج شکل  3شکل . گرددای میاستناد کرد که نشان دادند هوادهی باعث کاهش ضریب آبگذری در سرریزهای کنگره

های H/Pرخ داده است که این به علت تداخل جریان در 3/1کمتر یعنی  H/Pدر  D=6cmاوت که محدوده تاثیر استغراق در سرریز با مشخصه تف

زهای دست سررینیز نشان داد که با پایین افتادگی بستر پایین( 1393) حسنی موحدم ..باشدهای بزرگتر میکمتر در سرریزهای نوک اردکی با بزرگنمایی

یابد و چون از برون یابی استفاده ، تا زمانی که جریان مستغرق نباشد ضریب آبگذری تغییر نمی4و  3، 2های سیکل و بزرگنمایی 5/1ای مثلثی با کنگره

نیز به طور مستقل  H/Pر اما بایستی توجه داشت که پارامت. دست تغییر نکردتادگی بستر پایینتحت تاثیر پایین اف H/P=1.5شده بود  ضریب آبگذری تا 

به ترتیب در  4و  3های آستانه استغراق برای بزرگنمایی P/D=1در تشکیل جریان مستغرق نقش دارد طوریکه در این تحقیق مشخص شد که در حالت 

H/P  (.3و  2اشکال )روی داده است  3/1و  5/1برابر 

ترسیم ( 4)ها را در قالب یک شکل اند حذف کرده و بقیه منحنیر استغراق بودههایی را که تحت تاثیمنحنی 3 و  2حال چنانچه در اشکال 

 .  کنیم، تاثیر بزرگنمایی سرریزها فارغ از تاثیر استغراق مشخص خواهد شد

 تاثیر بزرگنمایی سرریز بر روی ضریب با صرفنظر از تاثیر استغراق ناشی از بزرگنمایی  -4شکل 

توان به این نکته مهم اشاره کرد که فارغ ازتاثیر استغراق ناشی از بزرگنمایی سرریز و صرفنظر از کشش سطحی، در می 4با توجه به شکل  

این امر به دلیل تغییر الگوی جریان و . یابداردکی با افزایش بزرگنمایی این سرریزها، مقدار ضریب آبگذری به صورت خطی کاهش میسرریزهای نوک

 .باشدوط جریان درباالدست سرریز میانحنای عرضی خط

توان به طور خالصه چنین گفت که افزایش بزرگنمایی، هم در باالدست و هم در پایین دست بر روی خصوصیات هیدرولیکی و بنابراین می

دست به صورت  باالدست و پایین تاثیر گذاشته و این تغییرات در( دستانحنای عرضی جریان در باالدست و استغراق در پایین)هیدرودینامیکی جریان 

 . شوندهم راستا باعث کاهش ضریب آبگذری می
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به عبارت . توان به افزایش شیب نمودار ضریب آبگذری در مقابل هد نسبی جریان، با افزایش بزرگنمایی اشاره کردمی 4ازدیگر نتایج شکل 

، شدت بیشتری H/Pدر سرریزهای نوک اردکی، کاهش مقدار ضریب آبگذری با افزایش  دستبهتر با افزایش بزرگنمایی و فارغ از تاثیر استغراق پایین

برابر )ایجاد شده  H/Pرا بر  فاصله ( 49/1-31/1=12/1برابر ) 4و  3اختالف ضریب آبگذری بین دو سرریز با بزرگنمایی  4در شکل  اگر. میگیرد

بیشتر از  11%،  4یعنی شیب منحنی بابزرگنمایی. خواهد شد 1/1آمد که این مقدار برابر  تقسیم کنیم، مقدار شیب نمودار بدست خواهد( 4/1-3/1=2/1

، 4، مقدار کاهش ضریب آبگذری درسرریز با بزرگنمایی H/Pاین بدان معناست که به ازای یک واحد افزایش . خواهد شد 3شیب منحنی با بزرگنمایی 

شیب  5/1در مقادیر هد نسبی بیشتر از ( 2114)و نادری و همکاران ( 1329)داودمقامی .  باشدمی 3درصد بیشتر از سرریز با بزرگنمایی  11به اندازه 

توان نتیجه گرفت که در سرریز با بنابراین می .]11و  19[ ضریب آبگذری در مقابل هد نسبی جریان را برای سرریز لبه تیز خطی صفر به دست آوردند

 .  کندبا افزایش بزرگنمایی سرریز این شیب افزایش پیدا می هکست صفر ا در برابر هد نسبی جریان شیب ضریب آبگذری ،بزرگنمایی یک

 
 

 گیرینتیجه .4

 
 و  دستاستغراق در پایین افزایش کند که این به دلیل تاثیر همزمانتوان گفت که در اثر بزرگنمایی ضریب آبگذری کاهش پیدا میبه طور خالصه می

همچنین در اثر افزایش بزرگنمایی فارغ از . دهدگنمایی آستانه استغراق نیز در هد نسبی کمتر روی میبا افزایش بزر. باشدانحنای عرضی در باالدست می

از دیگر نکات به  .یابدد نسبی جریان نیز افزایش میتاثیر استغراق، عالوه بر کاهش مقدار ضریب آبگذری، شیب نمودار ضریب آبگذری در مقابل ه

ضریب  افتادگی بستر پایین دست تا زمانی که جریان مستغرق نیست به طور مستقیم تاثیری بر رویدکی پاییندست آمده اینکه در سرریزهای نوک ار

 . آبگذری ندارد مگر اینکه دراثر افزایش هوادهی باعث کاهش ضریب آبگذری گردد
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