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 خالصه

-یکی سادههای هیدرولباشد. سرریزها سازههای آبیاری میبرداران سامانههای مهندسان و بهرههای آبیاری یکی ازالزامگیری دبی آب در شبکهاندازه

-ارزان معمولترین و در عین حالگیرند. های آبیاری مورد استفاده قرار میگیری جریان آب در کانالای هستند که به منظور کنترل، تنظیم و اندازه

 سدها این نوع سرریز در است. همچنین از سـرریز کـه بتوانـد مقـدارزیادی آب را از روی خود عبور دهد، سرریز آبریز یا همان سرریز اوجی ترین

در این تحقیق بررسی تاثیر د.شوراندمان هیدرولیکی باالاستفاده میو همچنین آوردن سطح آب و انحراف آن به مزرعه  منظـور بـااله بـ  ی انحرافی

العه قرارگرفته است. که درآن ها مورد مطشیبدار تاثیرشیبدارکردن وجه باالدست سرریزهای اوجی برضریب جریان و مشخصات جریان در این سازه

-تغییرات  ضریب تخلیه جریان و پروفیل سطح آب در طول تاج سرریز باشیب وجه باالدست سرریز بررسی گردیده است. نتایج مطالعات نشان می

-سرریز اوجی افزایش میدهد که با تغییر شیب وجه باالدست سرریز، ضریب دبی جریان و در نتیجه ظرفیت تخلیه سرریز با افزایش شیب باالدست 

 یابد. 

 ضریب دبی، سرریزاوجی، سرریزباشیب باالدست، پروفیل سطح آب. :های کلیدیواژه

 

  مقدمه .1

 

   معمولترین و در عین حال ارزانترین سرریزی که .شودسدها از سازهای به نام سرریز استفاده می برای عبور آبهای اضافی و سیالبها از سراب به پایاب

 انحرافی به دلیل راندمان هیدرولیکی زیاد استفاده رریزها اغلب در سدهایسسرریز اوجی است. این  زیادی آب از روی خود را دارد، وانایی عبور مقدارت

 مرخیکه ن شوندیم یطراح ایگونه با تاج مـدور بـه زهاییمربوط به سررر اساس محاسبات هیدرولیکی این سرریزها ب ].1) [1۸۳۱شوشتری، )میشوند

. باشد یاصل زیدر باالدست سرر ازیمشخصات مورد ن با همان یلیمستط زیتلبه زیسرر کیشده از  زیآب لبر نیریسطح ز بر تاج و جلو ساختمان آنها منطبق

-می فراهمجریان را  گیری دقیقطور مؤثر عبور دهد و نیز امکان اندازه به خوبی طراحی و احداث شود، میتواند جریان را به زمانی که این گونه سرریز

در USACE 1988). وUSBR) 1973   نیز استفاده میکنند گیریعمران و هیدرولیک از آن به عنوان یک سازه اندازه به همین دلیل مهندسین کند.

ارتفاع های بیشتر ازیابد و در ارتفاعش میکاه از روی سرریز به دلیل مقاومت تاج در مقابل جریان ارتفاعهای کمتر از ارتفاع طراحی سرریز، دبی عبوری

است موجب تولید فشار کمتر از  خاصی به مسئله کاویتاسیون معطوف شود، زیرا ممکن دبی عبوری افزایش یافته و در این حالت بایستی توجه طراحی،

اینکه این انرژی جنبشی  رانی است و انرژی جنبشی زیادی دارد. برایبح فوق همچنین در چنین مواقعی جریان. ]2[(1۸۳1 ابریشمی،( فشار بخار شود

وجه باالدست، تاج  :شوند. این نوع سرریزها شامل چهار قسمتهای آرامش در انتهای سرریز اوجی به کارگرفته میحوضچه مخرب از آب گرفته شود،

 تیز با ارتفاع تاجی برابر ارتفاع سرریزیک سرریز لبه زیرین سفره آب از روی نیمرخ تاج همانند مسیر سطح.  سرریز است دست و پنجهسرریز، وجه پائین

در این  .مختلف آن نشان داده شده است شمای کلی یک سرریز اوجی و قسمتهای1درشکل  ).1۸۳۱شوشتری، (روگذر در حالت جریان آزاد است 

 رسی قرار گرفته است. دار کردن وجه باالدست شرایط هیدرولیکی حاکم مورد برتحقیق با شیب

 

mailto:mozhgankavenasab@gmail.com


 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 2

 
  

 

 

 سابقه تحقیق .2

 
 پایین )عمق تقرب پایین( و یک وجه باالدست قائم، جریان تمایل به حرکت  P/Hdبیان کرد که برای یک مقدار13۸۱( در سال Murphyمورفای)

دار ری جریان چرخشی اشاره دارد. یک وجه باالدست شیبسمت پایین وجه عمودی دارد تا یک چرخش در پشت دیواره قائم ایجاد کند که به تئوبه 

دار برای اهداف پایداری ندارد تمایل دارد که ازاین پدیده جلوگیری کند. از طرف دیگر یک سرریز بلند به صورت قائم نیاز به وجه باالدست شیب

چهار نوع ( 1391) یبرادل.]۸[باالدست یک تاج تاق نمایی را به وجود آورد توان با افزایش پهنای تاج در وجهجویی در بتن می جوییوعالوه بر صرفه

پرش  کی، 2نوع  ز؛یسرر روی یفـوق بحرانـ عیسر انیجر کی، 1نوع  انینمود. جر فیرا تعر یاوج مـرخیبـا ن زیروی سـرر ـانیمشخص برای جر

( درسال Rouse and reidرزورید ). ]9[ کندیم فیرا توص زیسرر استغراق، 9 پرش مستغرق و نوع کی، ۸نـوع  ز؛یثابت روی سرر یکیدرولیه

نشان دادند که انحنای تاج در باالدست محور تاج به صورت قابل توجهی،  13۱1( در سال Murphy and Melsheimerو مورفای ملشیمر )13۸1

تواند باعث جدایش جریان کند، بلکه میه تنها شرایط مرزی را منقطع میکند. یک تغییر ناگهانی و یا عدم پیوستگی در انحنا نبازدهی سرریز را تعیین می

های مختلف های وجه باالدست و ارتفاعهای تقرب و شیبروی محدوده وسیعی از عمق 13۳1( در سال Maynord. ماینورد )]1[و کاویتاسیون شود

، مطالعه کرد. دبی، فشار تاج و پروفیل سطح آب با دوحالت تاج با پایه و Murphyکار گرفته شده توسط آب روی تاج طبق قواعد محوری بیضی به 

های وجه و شیب 121تا  129( از He/Hdو مقادیر هد نسبی ) 2 تا1221( از P/Hdگیری کرد. مطالعات وی شامل مقادیر عمق تقرب)بدون پایه را اندازه

های بسیار پایین خصوصیات تخلیه یکسانی یا سرریزهایی با تاج های سرریز در ارتفاعبود. وی نتیجه گرفت که تاج V۸H: 2باالدست از حالت قائم تا

کند ، کنترل جریان شروع به تغییر باالدست می He/Hdیابد، مخصوصا برای مقادیر باالتر کاهش می P/Hdپهن دارند. از نقطه نظر دیگر، وقتی مقادیر 

با در نظر گرفتن  یزاوجیسرر روی انیجر یکـیزیعـددی و ف سـهیمقا ( به2116) جیجانسـون و سـو  .]6[شودو باعث کاهش ضریب تخلیه و راندمان تخلیه می

سطح آب و  مرخیپژوهش ن نیکردند. در ا سهیمقا یزاوجیسرر عـددی دو یحاصل از بررس جیارا با نت یکیزیآمده از دو مدل ف دستپرداختند و اطالعات به ابیپا

 یاوج زیسرر عملکرد( 211۳) لسونیو ن سیولت. ]۱[ شد ینیبشیپ ز،یموجود روی سرر آب درصد، وابسته به هد2/3تا  1/1با دقت   یشگاهیبرای مدل آزما یدب بیضرا

های آزاد با استفاده از داده انیجر رابطـه بـرای کیمستغرق و  انیچهار رابطه برای جر قیتحق نیا در .قرار دادند یبررس آن را مورد اشل یمستغرق و روابط دب

کـه بـرای  مطلب اشاره کرد نیبه ا توانیم قیتحق نیا جینتا قرار گرفـت. از یابیاستغراق، مورد ارز طیآب در باالدست در شرا تراز ینـیب شیمنظور پـ و به یشگاهیآزما

مـورالس   .]۳[ شودیم ینـیبشیحالت پ نیدر حالت آزاد به بهتر اشل یی دباز رابطه استفاده در حالـت مسـتغرق بـا اشـل یهای دبداده% ۳کمتراز  ، هایاستغراق درجـه

. پرداختنــدCFDبعــدی   آن بــا اســتفاده از مــدل ســه روی ــانیجر سـرعت و مـرخیو ن یسـد انحرافـ کی یاوج زیعملکرد سرر یبرررس( به 2112)و همکـاران 

سرعت نشان داد  مرخیبه ن مربوط جینتـا یقـرار گرفـت. بررسـ یابیمورد ارز یکیزیمدل ف کیآمده از  دسـتهای بـهپارامترهای محاسبه شده از مدل عددی بر اساس داده

-بـه زیدر ارتفاع ثابـت سـرر یباالدست و با کاهش دب سمتبه ثابت، یدر دب زیبا کاهش ارتفاع سرر هیناح نیو ا رخ داده زیسرر یانیم که مقدار حداکثر سـرعت در وجـه

متقارب  هایوارهیبا د آزاد یکه از نوع اوج انهیم چاییسد گرم زیسرر یکیزیروی مدل ف مطالعه ـکی( 2119)فرودی و همکـاران . ]3[ کندیحرکت م دستنییپا سـمت

 ،یدب شینشان داد با افزا یطور کل به جیشد. نتا انجام یطراح یدرصد دب 111 تا21  ریشامل مقاد یدب ۳ازای  به هاشیآزما .انجـام دادنـد1511  ـاسیدر مق ـد،باشیمـ
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-یبرای دب و مناسب بوده یطراح یبر دببرا 1/1۸کوچکتر از   یدر دب زی سرر عملکرد نیدارد. هـمچنـ شیتاج در حال کاهش و در طول شـوت افـزا طولفشار در خمرین

 . ]11[ افتدیآن اتفاق م ییبزرگتر استغراق و کاهش کارا های

 

 روش آزمایش.       3

 
متر انجام شده است. سیستم تامین آب، از یک مخزن آهنی مجهز به یک دستگاه  121متر، عرض و ارتفاع  1121ای به طول آزمایشات در یک فلوم شیشه

ضچه باالدست تشکیل شده است. آب وی اضافی به مخزن از طریق آن قبل ورود به حیک لوله ی بزرگ برای انتقال آب پمپاژ شده پمپ شعاعی و

ی کانال به حوضچه فلزی باالدست کانال ریخته، و جریان از بین یونولیت و آجرهای سفالین که برای آرام موجود درمخزن توسط پمپ موجود در کناره

شود و پس از عبور از فلوم آزمایشگاهی به سمت یک سرریز ان در حوضچه فلزی تعبیه شده به آرامی تحت تاثیر نیروی ثقل وارد فلوم میکننده جری

 گردد. گیری دبی جریان هدایت گردیده و در نهایت به مخزن باز میمثلثی، جهت اندازه

باشد که از متر میمیلی 6متر و پلکسی گالس با ضخامت میلی2اده در آزمایشات از جنس ورقه های آلومینیومی با ضخامت سرریزهای مورد استف

 اند5دوقسمت اصلی تشکیل شده

 متربود و محل قرار گیری آن در فلوم ثابت بود.سانتی 121و 21قسمت مرکزی بدنه اصلی سرریز با ارتفاع و شعاع انحنای  -1

 صفحه باالدست از سه صفحه پلکسی گالس استفاده گردید طول هریک از این صفحات باتوجه به ابعاد سرریز محاسبه شد. برای شیب -2

 های شیبدار در وجه باالدست از چسب آکواریم استفاده شد. برای قرار دادن سرریز در فلوم و صفحه

 ( ارائه گردیده است.1مشخصات فیزیکی و ابعاد سرریزها در جدول )
 

( ابعادسرریزهای مورد استفاده در آزمایش1جدول)  

 (αزاویه راس ) (L طول سرریز)

0.5 ۸1 

0.61 91 

0.69 61 

0.85 31 

 

گیری سرریز و در امتداد طول تاج اندازه ها، پس از نصب سرریز در کانال و تنظیم دبی جریان و اطمینان از استقرار جریان پایدار، عمق در باالدست تاجدر طول آزمایش

گیری پروفیل سطح جریان در سنج صورت گرفت. اندازهگیری عمق جریان برروی سرریز بوسیله عمقگیری دبی جریان با استفاده از سرریزمثلثی و اندازهگردید. اندازه

گیری متناسب با انحنای خطوط جریان در هر ناحیه در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب انیه انجام گردید. مقاطع اندازهلیتر برث 21، 11، 11، 1دبی مختلف  9هر سرریز در

، پروفیل سانتیمتر انتخاب گردید. در نهایت در هر سرریز 11گیری سانتیمتر و در سایر نقاط فاصله مقاطع اندازه 9که در نواحی با انحنای زیاد خطوط جریان، فاصله مقاطع 

دبی مختلف   9حالت مختلف در طول سرریز به دست آمده است. جهت محاسبه ضریب دبی در هر سرریز در شرایط آزاد، هد جریان در باالدست سرریز  9سطح آب در 

 گیری گردید.متر باالدست تاج سرریز اندازهسانتی 11و در فاصله  21و  11، 11، 1

 

 نتایج و بحث  .4

 
 .دهیمگیری شده، تاثیر شیب را برضریب تخلیه جریان و پروفیل سطح جریان مورد بررسی قرار میا استفاده از اطالعات اندازهدر این بخش ب

 

 ( با تغییر شیب وجه باالدست سرریزCdبررسی تخلیه جریان )     4-1

 
 فی برای هر سرریز مورد آزمایش قرار گرفت، میانگین ضرایب به های مختلبه منظور بررسی میزان تغییرات در راندمان ضریب دبی با توجه به اینکه دبی
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درجه  31دهد با کاهش شیب باالدست از حالت استانداردنشان می 2دست آمده در هر سرریز به عنوان ضریب دبی هر آزمایش در نظر گرفته شد. شکل 

ترین باشد. به عبارتی پاییناسب باکاهش شیب دارای سیری کامال نزولی مییابد. که این کاهش ضریب جریان متندرجه ضریب تخلیه کاهش می ۸1تا 

 درجه مشاهده شده است. ۸1میزان ضریب دبی در سرریز با شیب باالدست 

 در  باشد.می دار نسبت به سرریز استاندارد( نشان دهنده تغییرات ضریب دبی با تغییر شیب باالدست و همچنین تغییرات ضریب دبی سرریز شیب2جدول )

نماید و از رابطه درصد ضریب دبی نسبی است که کاهش در راندمان دبی سرریزهای شیبدار را نسبت به سرریز استاندارد مشخص می %Crجدول زیر 

 آید5 زیر به دست می

 

Cr = [)Cd(α)) /(Cd(90)) -  1] *100                                                                                                                          (1) 

 
 

 ( مقادیر ضریب دبی در سرریزهای مختلف2جدول)
(αشیب باالدست)  sinα Cd Cr% 

31 1 9261 1 

61 12۳66 1212 2921 

91 12۱1۱ 121۳ 2۸2۸ 

۸1 121 121۱ 2۸21 

 

 

 
ب دبی در سرریزهای مختلف( مقدار ضری2شکل )  
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( مقدار ضریب دبی نسبی در سرریزهای مختلف3شکل )  

 
 

 بررسی تاثیر کاهش شیب بر شدت کاهش ضریب تخلیه جریان      4-2
 

   شان دهنده میزان نرخ کاهش ضریب دبي( ن2یابد. جدول )باکم شدن شیب باالدست سرریز، شدت تاثیر شیب بر ضریب تخلیه جریان کاهش مي
شود. و در درجه مشاهده می 31درجه به طور قابل توجهی کاهش ضریب دبی نسبت به حالت 61باشد. مطابق این جدول تا زاویه با تغییرات شیب می

%( نسبت به 2۸21کمترین نرخ کاهش ضریب تخلیه جریان ) ۸1درجه نرخ کاهش ضریب دبی ناچیز است. چنانچه در شیب  ۸1تا  61حدفاصل شیبهای 

دهد که با کاهش شیب وجه باالدست نرخ افزایش ضریب دبی نسبی کاهش یافته و وقتی که شیب وجه نشان می ۸شکل درجه وجود دارد.  31حالت 

 یابد. شود، روند افزایش ضریب دبی نسبی تغییر کرده و کاهش میباالدست از یک مقدار مشخص کمتر می
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تقلیل جریان نزدیک شونده به سرریز ازنوع جریان زیر بحرانی است که پس از رسیدن به سرریز، که نقش یک مانع را دارد، انرژی مخصوص این جریان 

ا خطوط جریان زیاد شده و افت سطح جریان را خواهیم یابد. بنابراین با نزدیک شدن جریان به سرریز انحنیافته و در نتیجه عمق این جریان کاهش می

ر در داشت. با شیبدار کردن وجه باالدست سرریز انحنا خطوط جریان نزدیک شونده به سرریز کاهش یافته و در نتیجه در این حالت به علت افت کمت

-دبی مختلف اندازه 9ها در سطح جریان در تمام شیب های انجام شده پروفیلسطح جریان تغییرات کمتری در عمق مشاهده خواهد شد. در آزمایش

های تغییرات پروفیل جریان رو ی سرریز به ازای شیب 6تا  ۸ هایشکلهای بی بعد ترسیم شده است. گیری شده است. که برای هر سرریز پروفیل

-تقریبا مساوی میدر وجه باالدست دار شود پروفیل جریان روی سطوح شیبه میحالت متفاوت نشان داده شده است. همان طور که مشاهد9مختلف در

 درجه بیشتر می باشد .  ۸1درجه تغییرات آن نسبت به  31اند که در زاویه دار باعث تغییرات سطح آب درپنجه سرریز شدهباشد. که سطوح شیب

 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 6

 
 درجه09پروفیل سطح آب سرریز تغییرات(3شکل)

 

 
درجه69پروفیل سطح آب سرریز تغییرات(4شکل)  
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درجه45(تغییرات پروفیل سطح آب سرریز5شکل)  

 

 

 درجه39ح آب سرریز(تغییرات پروفیل سط6شکل)
 

 گیرینتیجه    .     5
 

 باشد. نتایج آزمایشات نشان از این تحقیق بررسی تاثیر شیبدار کردن وجه باالدست بر ضریب دبی و مشخصات جریان در سرریزهای اوجی می هدف 

 داد که5

o یابد.رد، انحنای خطوط جریان کاهش میدار کردن وجه باالدست سرریز اوجی استاندابا شیب 

o درجه  ۸1شود. به طوری که ضریب دبی در سرریز دار کردن وجه باالدست سرریز اوجی استاندارد منجر به کاهش ضریب دبی میشیب

 درصد کاهش یافته است.2۸
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