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 خالصه
رار دارند. به های آبیاری هستند که همواره مورد توجه مهندسان قهای کنترل کننده تراز سطح آب در شبکهسرریزهای نوک اردکی از جمله سازه

-های آبیاری زهکشی، معموال رسوبات در باالدست این سرریزها تجمع یافته و مشکالتی در بهره برداری بوجود میعلت وجود رسوبات در شبکه

سرریز استفاده های جانبی ها در بالسرریز، از دریچه استفاده از دریچه در دماغه آورد. در این تحقیق جهت جلوگیری از تجمع رسوبات، عالوه بر

متر انجام شد. نتایج نشان داد که دریچه جانبی با بوجود آوردن جریان ثانویه در تخلیه  6/0متر و عرض  12ها در کانالی به طول شده است. آزمایش

دریچه جانبی  تعبیهبد. یادرصد تخلیه رسوبات نیز افزایش می ،رسوبات نقش داشته و هر چه طول بازشدگی دریچه جانبی و دبی جریان افزایش یابد

 درصد رسوبات باالدست مدل تخلیه شود. 38و حداکثر  14که حداقل شدباعث در سرریز نوک اردکی 

 

 مانده.سرریز نوک اردکی، دریچه جانبی، درصد رسوبات باقی کلمات کلیدی:

 

 
 

 مقدمه          .1

 
صی از جریان با تراز مشخص آب در باالدست آن کافی نباشد، از سرریزهای نوک هنگامی که طول سرریز عمود بر محور جریان برای عبور میزان مشخ

تری شود. این سرریزها در یک هد ثابت باالدست برابر دبی بیشاردکی که در همان عرض مشخص کانال از طول بیشتری برخوردارند، استفاده می

باشند که با هدف های آبیاری میک اردکی از سرریزهای پرکاربرد در کانالدهند. سرریزهای نونسبت به سرریزهای معمولی خطی از خود عبور می

این سرریزها به عنوان یک سازه تنظیمی و عبور دهنده  گیرند.رسانی به مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار میتثبیت تراز آب باالدست سرریز برای آب

ز جمله کارایی باالتر در عبور جریان به ازای واحد عرض کانال و تغییرات جزئی سطح آب در ها اجریان، به دلیل ویژگی آن در مقایسه با سایر سرریز

ها یکی از مشکالت دوران بهره با توجه به اینکه تجمع رسوب در باالدست آندهد، مورد توجه است. باالدست سازه که در اثر نوسانات جریان رخ می

-های ارائه شده تعبیه دریچه جانبی در بالشود. یکی از راه حلها احساس میخود پاالیی در این نوع سازه هایها است، لزوم استفاده از روشبرداری آن

 های جانبی سرریز نوک اردکی است.

 90متر، عرض  5ای در یک کانال با طول انجام شد. ایشان از یک مدل سرریز کنگره [ 1] رای توسط تیلواولین مطالعات روی سرریز کنگره

متر برای مشخص کردن کارایی سرریز طولی به وسیله نسبت آبگذری )دبی عبوری از سرریز طولی نسبت به دبی عبوری از سانتی 30متر و ارتفاع یسانت

انه های وی نشان داد که کارایی سرریز به تعداد دهیک سرریز مستطیلی استاندارد با طول تاج معادل عرض کانال است( استفاده کرد. نتایج آزمایش

 زاویه دیواره سرریز با امتداد جریان( اغلب کارایی بهتری دارد. ) تر زاویه بستگی ندارد و مقادیر بزرگ
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رگرسیونی برای ضریب  سرریز نوک اردکی با پارامترهای مختلف هندسی و هیدرولیکی رابطه 67با تحقیق روی  [ 2]ویلیامز و همکاران 

 اند:بعد ارائه کردهین  سرریزها براساس پارامترهای بیآبگذری ا

 
 عرض دهانه جلویی و  ارتفاع سرریز، P بار هیدرولیکی روی سرریز، H طول کل سرریز،  دبی جریان، Q ضریب آبگذری، که 

SL بخش مورب سرریز است. طول  

 

 
تاثیر وجود روزنه در دماغه [ 5]ساکت  هایی برای طراحی سرریزهای نوک اردکی ارائه کردند. روش [ 4]اران و تولیس و همک [ 3]دارواس 

سرریز نوک اردکی مرکب لبه تیز بر ضریب آبگذری جریان به صورت آزمایشگاهی بررسی نمود و نتیجه گیری کرد که ضریب آبگذری تابعی از 

 باشد:میپارامترهای بی بعد موجود در رابطه زیر 

 

 

 

طول سرریز مرکب،  Lwباز شدگی روزنه،  Pgهد آب روی سرریز مرکب،  Hwهد آب باالدست سرریز،  Hu، هد آب روی سرریز Hکه 

W2  ،دهانه ابتدایی مدلW1  ،دماغه مدلα .با افزایش ارتفاع هم چنین ایشان نتیجه گرفتند  زاویه باز شدگی )زاویه دیواره سرریز با امتداد جریان( است

ها در توان از آنیابد و با توجه به عملکرد خوب این نوع سرریز در هد کم آب میسرریز و نیز هد آب روی آن ضریب آبگذری جریان کاهش می

 مواقع کم آبی استفاده کرد.

سرریزهای نوک  آبگذریضریب بر سازی ریاضی مدل باتاثیر شرایط هیدرولیکی و هندسه سرریز به بررسی  [ 6]نیک پی و کاشفی پور 

-با افزایش دبی یا افزایش انرژی کل باالدست سرریز کاهش می آبگذریبرای همه سرریزها ضریب پرداختند و بدین نتایج رسیدند که  اردکی و مایل

و از  4/0تا  73/0، از 5/0تا  7/0ترتیب از حدود  به آبگذریدرجه ضریب  75و  60، 45های اردکی و برای زاویه ای که در سرریز نوکگونهیابد، به

 54/0تا  9/0و از  64/0تا  95/0، از 66/0تا  9/0درجه نیز به ترتیب از حدود  45و  30، 15کاهش یافته است. همچنین برای سرریزهای مایل  3/0تا  75/0

اردکی و مایل فقط  باشد به این معنی که سرریزهای نوکتری میهرچند این کاهش در سرریزهای با زاویه بیشتر دارای شیب بیش .کاهش یافته است

  توانند دبی بیشتری را با ارتفاع کم آب باالدست عبور دهند.برای ارتفاع آب کم در باالدست راندمان باالتری دارند، در نتیجه می

 

 

 هامواد و روش          .2

 
دریچه نوک اردکی با ورق آلومینیوم گالوانیزه به  -مدل ترکیبی سرریزمتر انجام شد.  6/0 متر و عرض و ارتفاع 12ها در کانالی به طول آزمایش

متر  194/0تا  145/0الدست از با  ی تغییرات عمق آبمحدوده .لیتر بر ثانیه بود 30لیتر بر ثانیه تا  10ی دبی جریان از بازه. ساخته شدمتر ضخامت دو میلی

درجه ساخته شدند.  25( یکسان و ها با زاویه بازشدگی )ی مدل، همه[ 5]با توجه به توصیه ساکت ساخته شد.  1جدول مدل آزمایشگاهی مطابق  3. بود

گی دریچه جلویی و ارتفاع بازشد () و طول بازشدگی 8/10 () طول سرریز مرکب در دماغهمتر بود. سانتی 13( نیز یکسان و Pها )ارتفاع مدل

  ها ثابت بود.متر و این پارامترها در همه مدلسانتی 1و  8/10به ترتیب ( )
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 های آزمایشگاهی.مشخصات مدل -1 جدول

طول دریچه جانبی  نوع مدل

(cm ) 

ارتفاع بازشدگی دریچه جانبی 

(cm) 

 - - مدل بدون دریچه جانبی

 A 8/10 1مدل 

 B 4/5 1مدل 

 

 

 نتایج و بحث          .3

 
مشخص  این دو شکلبا توجه به  دریچه نوک اردکی نشان داده شده است.-فرم رسوبات شکل گرفته در باالدست مدل ترکیبی سرریز 3و  2در شکل 

اثر دریچه  و یان ثانویه در محدوده اثر خود شده و رسوبات را به پایین دست منتقل نموده استاست که وجود دریچه جانبی باعث بوجود آوردن جر

 است.  ات با افزایش دبی جریان افزایش یافتهجانبی در تخلیه رسوب

طول ر چه ه به این شکلبا توجه دهد. دریچه نوک اردکی را نشان می-مانده در باالدست مدل ترکیبی سرریزدرصد رسوبات باقی 4شکل 

مانده در در باالدست مدل شود. و با افزایش دبی جریان درصد رسوبات باقیتر باشد درصد رسوبات بیشتری تخلیه میبازشدگی دریچه جانبی بیش

با  تر است.ی کمتر برای تخلیه رسوبات باالدست مدل تاثیرگذارتر نسبت به مدل با بازشدگبازشدگی بیشطول کاهش یافته است. افزایش دبی در مدل با 

چنین مدل داشته  است. و هم Bدر تخلیه رسوبات باالدست سرریز نوک اردکی عملکرد بهتری از مدل  Aتوجه به همین شکل مشخص است که  مدل 

 بدون دریچه جانبی تاثیر ناچیز و حداقل را در تخلیه رسوبات دارد.

 

دریچه نوک اردکی.-سرریز مدل ترکیبی نمای سه بعدی -1شکل   

 

 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 4

                                
 (.Aوب در باالدست سرریز نوک اردکی در شرایط مختلف هیدرولیکی )مدل مقایسه فرم رس -2شکل 

 

                                    
 (.Bمقایسه فرم رسوب در باالدست سرریز نوک اردکی در شرایط مختلف هیدرولیکی )مدل  -3شکل 
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 ها.لمانده در باالدست مددرصد رسوبات باقی -4شکل 

 

 

 گیرینتیجه         . 4

 

بازشدگی دریچه طول شوی رسوبات موثر واقع شود. هر چه وتوان در شستوجود دریچه جانبی در سرریز نوک اردکی با تشکیل جریان ثانویه می

درصد نتایج نشان داد که   یابد.یش میتاثیر دریچه جانبی در تخلیه رسوبات باالدست سرریز نوک اردکی افزا، تر باشدجانبی و میزان دبی جریان بیش

 26و  6ی جریان به ترتیب در دبی حداقل و حداکثر بازه نسبت به مدل بدون دریچه جانبی تخلیه رسوبات برای مدل سرریز نوک اردکی با دریچه جانبی

 افزایش یافته است. 
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