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 خالصه

 تواندیم کند،یم جادیا دستنییپا در را ییباال انیجر سرعت یانرژ نیا که ییآنجا از. است یانرژ از ییباال سطح یدارا سد زیسرر در آب انیجر

 دستنییدر پا شآرام حوضچه جادیا توسط معموال یانرژ تالفا. شود رودخانه بستر دیشد شیفرساو  ساتیبر تاس یادیز یهابیآس باعث

 منظور به متداول یاهروش ار یکی یپلکان یزهایسرر .ردیگیم صورت زهایسرر در پلکان جادیا ای و شکل یجام یهاکنندهپرتاب زها،یسرر

ای تاثیرگذار بر افت انرژی پارامترهاز جمله  .باشدیم سدها در آرامش حوضچه ابعاد کاهش زین و زیسرر در انیجر زشیر طول در یانرژ استهالک

ارتفاع پلکان  75/0و  5/0رتفاع های با اکنگرهتاثیر این پژوهش،  در .باشدمیها ی کنگرهو هندسه، شیب سرریز در سرریزهای پلکانی، رژیم جریان

بصورت آزمایشگاهی  1:2 و 1:1های با شیب دست سرریز پلکانیکل در پایینبر افت انرژی  کارگذاری مساوی و دو برابر ارتفاع پلکانفواصل  و

تا  انرژی نسبی فزایش افتا که کاهش شیب در سرریزهای مورد مطالعه باعثداد تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان  .مورد بررسی قرار گرفت

 فت نسبی انرژیاافزایش به  منجرترین هندسه مناسبدر بر روی سرریز پلکانی  ایجاد کنگره همچنین .شودمیجریان  درصد به دلیل تغییر رژیم 15

 .گرددمی درصد 3/16تا 

 

 ، رژیم جریانای، شیب سرریز، سرریز کنگرهسرریز پلکانی، اتالف انرژیکلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1
 

انرژی روی  اتالف شوند.مختلفی ساخته می ها، به اشکالآن باشند و بسته به نوع کاربردی بشر میهای هیدرولیکی ساختهترین سازهها از قدیمیسرریز

ود، پرتاب ششکیل میدست آن، جایی که پرش هیدرولیکی جهت استهالک انرژی جریان تی آرامش در پایینسرریز سدها معموال با ایجاد حوضچه

ه اتالف بت کمک ر روی سرریز جهدست یا ساخت پلکان بی استغراق پایینشکل به حوضچهجت آب با سرعت باال که از یک پرتاب کننده جامی

 شود.انرژی، انجام می

ی نیز کاهش هزینه جهت اتالف انرژی آب، کاهش قدرت فرسایشی آن و .باشندسال می 3500سرریزهای پلکانی که دارای قدمتی بیش از 

ای ه از سرریزه، استفادهاساس تجریبات صورت گرفتبر گیرند. مورد استفاده قرار می سرریز سدهای بزرگ دستی انرژی پایینی مستهلک کنندهسازه

 .]1[تر، محدود شده است های بیش، به دلیل وجود آسیب کاویتاسیون در دبیs/m/3m 30پلکانی با دبی واحد عرض تا 

گردد. بندی میبقهطهای ریزشی، انتقالی و سطحی از سرریزهای پلکانی به صورت عبوریهای بر اساس مطالعات انجام شده، رژیم جریان

  ].2[ شودیم میمل تقسجریان ریزشی خود به دو نوع جریان ریزشی با پرش هیدرولیکی جزئی توسعه یافته و جریان ریزشی با پرش هیدرولیکی کا

بر سرریزهای پلکانی حاکی از آن است که اتالف انرژی در رژیم جریان  ]4[و اسری و هورنر  ]3[مطالعات صورت گرفته توسط موره 

شده باشد. تر به دلیل اختالط جت با چرخش جریان است و شاید اتالف اضافی به دلیل تشکیل پرش هیدرولیکی جزئی در جت منحرف ریزشی بیش
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خصوصیات جریان ریزشی برای شرایط پرش هیدرولیکی نیمه توسعه یافته و کامل را بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار  ]6[پیراس و همکاران 

دست آمده برای جریان درصد مقادیر به 10ی نتایج نشان داد که نرخ اتالف انرژی در جریان ریزشی با پرش هیدرولیکی نیمه توسعه یافته مقایسهدادند. 

وی استهالک انرژی ر ]2[ . پیراس و همکاران]5 به نقل از چانسون [ریزشی با پرش هیدرولیکی کامال توسعه یافته برای شرایط جریان مشابه بود

گابیونی قادر به تحمل -پلکانی سرریزهایها نشان داد که . نتایج آزمایشمورد بررسی قرار دادندگابیونی را به صورت آزمایشگاهی -سرریزهای پلکانی

 گردد. انرژی میها باعث افزایش استهالک ها و ریختن یک الیه بتن بر روی پلهباشند. همچنین معکوس نمودن شیب پلهمی s/m/3m 3دبی جریان تا 

را به صورت  هابر جریان های بدون هوادهی روی سرریز پلکانی و اثرات ورود هواهای جریان و اتالف انرژی در جریانویژگی ]5[چانسون 

حی سرریز م، طراع رژیدو نو ها نشان داد که دو نوع رژیم جریان ریزشی و سطحی وجود دارد. در هرآزمایشگاهی مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی

شان داد که شرایط ن. مشاهدات آزمایشگاهی باشدمیدرصد هد کل موجود  99پلکانی روش موثری برای استهالک بخش زیادی از انرژی جریان تا 

را در  واختی یکنههای هوادهی شدگیرد و حضور هوا ضرایب اصطکاک جریانجریان روی سرریزهای پلکانی توسط ورود هوا تحت تاثیر قرار می

 یروی برشینه و از این رو های جریان کاهش یافتی مرزی، تنش برشی بین الیهدهد. در نتیجه، در داخل الیهدرجه کاهش می 10های تندتر از شیب

تر بیش هایدر شیب ف انرژیترین میزان اتالهای صورت گرفته نشان داد که بیشیابد. مقایسهها کاهش میگردد لذا، کارایی این سرریزکم می)دراگ( 

 هد.درجه رخ می 30از 

برای  ی نموده و روشیاتالف انرژی در سرریز پلکانی برای رژیم جریان ریزشی را به صورت آزمایشگاهی بررس ]7[چمنی و راجاراتنام  

باشد، رژیم جریان 8/0تر از یبا کمپله تقر ها نشان داد زمانی که نسبت عمق بحرانی به ارتفاعبرآورد اتالف انرژی ارائه کردند. مقایسه نتایج آزمایش

الف انرژی هر پله نامیده و از را نسبت ات α ،]8[ی هورنر های گستردهها براساس آزمایشافتد. آنریزشی بوده و اتالف انرژی قابل توجهی اتفاق می

های ارتفاع پله به تابعی از نسبت αهای هورنر، ی اتالف انرژی توسط هورنر استفاده نمودند. براساس آزمایشبرای محاسبه  αی ی برآورد شدهرابطه

انی به سبت عمق بحرفزایش ناهای ذکر شده، مشاهده شد که با گذاری مقادیر مختلف برای نسبتیطول آن و عمق بحرانی به ارتفاع پله بوده و با جا

 یابد. ه طور مستمر کاهش میارتفاع پله، اتالف انرژی ب

را بصورت  سرریزهای پلکانی در نسبی افت انرژیهای گود، با ساخت دو نوع سرریز گابیونی ساده و با پله ]9[نسبان شفاعی بجستان و کاظمی

حل تبدیل رژیم جریان ریزشی به مبینی توان برای پیشرا می ]10[ی چانسون داد که رابطهی نتایج نشان آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند. مقایسه

 کار برد.، در سرریزهای پلکانی گابیونی بهسطحیرژیم جریان 

گاهی بررسی صورت آزمایش اثرات زبری پله بر مشخصات جریان را با نوع شرایط پله صاف و زبر)سه نوع زبری( به ]11[کارلوس و همکاران  

ای استفاده هر تمام هندسهدها نشان داد که زبری پله گیری نمودند. نتایج تحقیقات آنریان اندازهج آب را برای چند دبی-نموده و مشخصات جریان هوا

ن، ح آزاد یکساادهی سطی شروع هوهای پلکانی زبر، سرعت جریان برای دبی و موقعیت نقطهچنین در شوتهای جریان نداشت. همشده اثری بر رژیم

 باشد. ترین اثرات زبری بر سرعت آشفتگی جریان میشتر از شوت پلکانی صاف بود و بیبیش

و  1:2، 1:1های کانی در شیبها و نمای قائم باالدست سرریزهای پلدار بودن و نبودن تاج سرریز، روی پلهپوشش ]12[ابراهیمی و همکاران 

نفوذ ناپذیر و  ی با باالدستتر در گزینهها، استهالک انرژی بیشی نتایج نشان داد که در تمامی شیبرا مورد بررسی آزمایشگاهی قرار دادند. مقایسه 1:3

 ترین اتالف انرژی را دارد.بیش 1:3ی دارای پوشش بوده و به طور کلی شیب باالدست پله

یج مقایسه نتا .بررسی نمودند دست سرریز پلکانی را بر افت انرژی به صورت آزمایشگاهیتاثیر شیب باالدست و پایین [13[مفتاح هلقی و بیات 

 ها،. اما به لحاظ پایداری سازهردداترین مقدار افت انرژی جریان ، بیش1:4دست نشان داد که سرریز پلکانی گابیونی با شیب باالدست قائم و شیب پایین

 شود. توصیه می 1:1شیب باالدست 

ها زمایشآادند. نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دگابیونی را بصورت -اثر تخلخل بر روی سرریزهای پلکانی [14]عزیزی و همکاران 

تحلیل  وابد. تجزیه یفزایش میها، مقدار تلفات انرژی اها و به دنبال آن کاهش جریان عبوری از درون آندانهنشان داد که با کم شدن تخلخل سنگ

 مؤثر است.  دست بر افت انرژی جریانتر از شیب پاییننتایج حاکی از آن است که تخلخل بیش

ورد ت آزمایشگاهی مهای مختلف را به صورگابیونی با شیب-هیدرولیک جریان عبوری از سرریزهای پلکانی ]15[چیناراسری و همکاران 

ی یان سطحی روا و جرهبررسی قرار دادند. مقایسه نتایج نشان داد که جریان روی این سرریزها شامل دو بخش جریان عبوری از فضای بین سنگ

گابیونی -نیریزهای پلکای در سرها است. تجزیه و تحلیل نتایج حاکی از آن است که شیب سرریز بر اتالف انرژی موثر بوده و نسبت اتالف انرژبیونگا

ندازه و اد که قایسه نتایج نشان داتر از سرریزهای مشابه پلکانی افقی بود. همچنین مدرصد بیش 14و  10، 7 درجه به ترتیب 60و  45، 30های برای شیب

 ها تاثیر کمی در اتالف انرژی دارد.شکل سنگ
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ار دادند. ورد بررسی قرعملکرد هیدرولیکی سرریز پلکانی گابیونی را با دو نوع پیکربندی بصورت آزمایشگاهی م ]16[واتریچ و چانسون 

جریان ریزشی مشاهده  (3/0ر از عمق بحرانی به ارتفاع پله کمتهای کوچک )نسبت ها نشان داد که در سرریز پلکانی گابیونی، برای دبینتایج آزمایش

( 9/0بیشتر از  تفاع پلههای بزرگتر )نسبت عمق بحرانی به ارکند. برای دبیها نشت میها در گابیونگردد و جریان از طریق فضای بین سنگنمی

 باشد. های ریزشی، انتقالی و سطحی میی جریان شامل جریانهارژیم

 از نوع نیا در یانرژ کاستهال زانیم در رییتغ و یپلکان یزهایسرر از یعبور انیجر یزشیر یهاغهیت تداخل شیافزا یکارهاراه از یکی

رژی بر تغییرات افت انها کانو شیب کارگذاری پلها هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هندسه کنگره .باشدیم هاپلکان یرو بر کنگره جادیا زها،یسرر

 باشد.سرریز پلکانی میدر 

 
 

 هامواد و روش .2

 

 تحلیل ابعادی .2-1

، )x(ی کنگره ، هندسه)l(ن ، طول پلکا)h(ارتفاع پلکان  (،Nتعداد پلکان ) شاملای نگرهک-مترهای تاثیر گذار بر افت انرژی در سرریزهای پلکانیاپار

، لزجت دینامیکی )ρ(، جرم مخصوص سیال )g(، شتاب ثقل )σ(، کشش سطحی سیال )q(، دبی واحد عرض )cy(، عمق بحرانی )sk(ها زبریی اندازه

 (.1باشند )شکل ، می(µ)سیال 

 
 نمای نیمرخ طولی سرریزو معرفی پارامترهای موثر -1 شکل

 

 

( به صورت زیر محاسبه 1شکل ر د 2و  1در این تحقیق مقدار افت نسبی انرژی با برقراری رابطه انرژی بین مقاطع قبل و بعد از سرریز )مقاطع 

 گردید.

1ΔH = H + ΔZ - H                                            )1( 

)
2

c 1 2
1

q
ΔH 1.5y + ΔZ - (y +

2gy
                        )2( 

L

H
R

H


                          )3( 

 

 به صورت رابطه زیر بیان نمود:توان عوامل تاثیرگذار بر مقدار افت را می

1  cLR = f h, l, x, y , q,σ, g, ρ, µ             (N, )                            )4( 

 شود:بصورت زیر تبدیل می 4ی با بکارگیری تئوری باکینگهام در تحلیل ابعادی، رابطه
22

c
L 2 3

c c c

ρv yh ρq qh x
R = f (N, , , , , , )

y y μ qyl σ
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و متر سانتی 2تر از اره بیشی سرریز همواینکه عمق جریان در لبه عدد وبر است. با توجه به Weعدد فرود و  Frعدد رینولدز،  Reکه در آن، 

ی تیجه رابطهندر  .پله بود 4ها ایشها نیز در کلیه آزمتعداد پلکان و پوشی هستندجریان همواره در کانال آشفته بود، نیروهای کششی و لزجت قابل چشم

 گردد.ی زیر ساده میصورت معادلهبه 6

,L 4
c c

h
, Fr

l

h x
R = f  ( , )       

y y
                        )7( 

 به کار گرفته شد. هاآزمایش انجامبرای  ایپایهی به عنوان رابطه 7ی در این تحقیق، رابطه
 

 

 هاآزمایش تجهیزات آزمایشگاهی و روش انجام .2-2

ا بپذیر می شیبوه مهندسی آب دانشگاه گیالن و در فلوهیدرولیکی گر-های فیزیکیهای این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک و مدلآزمایش

مین دبی، از پمپ سانتریفیوژ . جهت تا(2)شکل ای و کف فلزی بودها شیشهدیواره ،متر اجرا شد 1و عمق  5/1متر، عرض  15سیستم بازچرخانی به طول 

خزن آرام مو سپس وارد  ارد مخزن باالدستلیتر بر ثانیه و مجهز به دستگاه تنظیم دور موتور بود، استفاده شد. جریان با پمپ و 90که قادر به تامین دبی تا 

جاد اختالف شد. جهت ای هک استفادگیری و تنظیم دبی جریان از دبی سنج التراسونیگردید. به منظور اندازهی ورودی و در ادامه وارد کانال میکننده

 ارتفاع در فلوم برای ساخت سرریز پلکانی در باالدست از کف کاذب استفاده شد. 

متر و طول پلکان  1/0رتفاع با ا 1:2 شیب و متر 1/0با ارتفاع و طول پلکان 1:1شیب  دو درساخته شده در این تحقیق از جنس چوب  هایسرریز

و تصاویری از نمای سه  به ترتیب مشخصات هندسی 4و شکل  1در جدول . (3)شکل متری از ورودی کانال نصب شد 7/5ی در فاصلهساخته و  متر 2/0

  های مورد آزمایش آورده شده است.بعدی سرریزها با کنگره

 
 طرح کلی از کانال آزمایشگاهی -2شکل 

 

  
 مورد مطالعه پلکانی هایرریزستصاویری از کانال آزمایشگاهی و  -3شکل 

 

ی کارگذاری هایی با ارتفاع و فاصلهکنگرهها بر تغییرات افت انرژی در دو سرریز مورد مطالعه،در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کنگره

برابر عمق  4ی بیش از در فاصله جریانمق ع، ها. در هر آزمایش پس از نصب کنگرهمورد بررسی قرار گرفت 2/0 × 075/0و  2/0 × 05/0، 1/0 × 05/0
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سرریز و بعد از تشکیل  دستپاییندر  عمق آب همچنین متر قرائت شد.میلی ±1/0سنج دیجیتال با دقت با استفاده از عمق بحرانی در باالدست سرریز

هیدرولیکی کالسیک، عمق اولیه پرش متر قرائت و با استفاده از رابطه تئوری پرش میلی  ±1/0سنج با دقت پرش هیدرولیکی با استفاده از عمق

 انجام شد.جهت تحلیل رفتار جریان ها ی آزمایشتصویربرداری از نیمرخ سطح آب در کلیه براینعالوه هیدرولیکی محاسبه گردید.
 

 مطالعه مورد یاکنگره-یپلکان یزهایسرر یهندس مشخصات -1جدول 

 طول پله ی سرریزشماره

 (l ،) متر 

ی فاصله

 کنگره

(L  ،) متر 

 ارتفاع کنگره

(H  ،) متر 

 طول کنگره

(b  ،) متر 

 واحد عرض دبی دامنه

 ثانیه ( متر بر ) مترمکعب بر

S=1:1 
 

1l 

1b1L1H1l 

1b2L2H1l 

1b3L3H1l 

S=1:2 

2l 

2b1L1H2l 

2b2L2H2l 

2b3L3H2l 

1b4L4H2l 

1b5L5H2l 

 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

 

2/0 

2/0 

2/0 

2/0 

2/0 

2/0 

 

* 

1/0 

2/0 

2/0 

 

* 

1/0 

2/0 

2/0 

2/0 

2/0 

 

* 

05/0 

05/0 

075/0 

 

* 

05/0 

05/0 

075/0 

05/0 

075/0 

 

* 

1/0 

1/0 

1/0 

 

* 

2/0 

2/0 

2/0 

1/0 

1/0 

 

053/0 – 017/0 

053/0 – 017/0 

053/0 – 017/0 

053/0 – 017/0 

 

053/0 – 017/0 

053/0 – 017/0 

053/0 – 017/0 

053/0 – 017/0 

053/0 – 017/0 

053/0 – 017/0 

 

 

 

 

 
 تصاویری از سرریزهای مورد مطالعه -4شکل 
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 نتایج و بحث .3

 

ch( در مقابل LRانرژی ) نسبی ، نمودارهای افت5در شکل  y  های در شرایط بدون کنگره و با هندسه 2:1و  1:1برای سرریزهایی با شیب

 یابد.یمرریز افزایش ای کردن سد که بطور کلی میزان افت نسبی انرژی در هر شیب با کنگرهدای نتایج نشان مشاهده ها آورده شده است.مختلف کنگره

تایج تجزیه و تحلیل ن .شودمیهای جریان در طول سرریز یغهافزایش تداخل تمشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که ایجاد کنگره بر روی پلکان باعث 

با ، h5/0کنگره ر ارتفاع د شود.درصد در افت انرژی می 6/8طور متوسط باعث افزایش ایجاد کنگره به 1:1که در سرریز با شیب  حاکی از آن است

از کنگره با افزایش ارتفاع  ،متر 2/0ی یکسان در فاصلهیابد. همچنین میدرصد افزایش  9/3میزان افت انرژی  متر 2/0به  1/0ها از ی کنگرهافزایش فاصله

با افزایش h5/0ر ارتفاع ثابت د( نشان داده شده است، 6همانطور که در شکل ) درصد کاهش یافت. 3/4انرژی  نسبی میزان افت ارتفاع پله 75/0به  5/0

نسبی فت امیزان گردد در نتیجه یشتر میب های ریزشی جانبیها و تداخل آن با تیغهریزش جریان در فضای خالی بین کنگره های کارگذاری کنگرهفاصله

  .گرددمیبیشتر انرژی در طول سرریز 

انرژی نسبی  ر میزان افتدرصدی د 8/7بطور کلی نصب کنگره بر این سرریز باعث افزایش  د کهدانشان  1:2نتایج در سرریز با شیب  بررسی

 هایکنگره ند افزایشی درو این رو یافت درصد افزایش 5/5ی بدون کنگره میزان افت انرژی نسبت به پله 2b1L1Hی هندسهکنگره با با نصب  .شودمی

2b2L2H، 2b3L3H ،1b4L4H  1وb5L5H  است. 5/10و  3/9، 2/7، 7/6به ترتیب برابر 

افزایش درصد  3/1میزان افت انرژی  h5/0کنگره متر و در ارتفاع  2/0به  1/0ها از ی کنگرهفاصلهبا افزایش مقایسه نتایج نشان داد که  

 انرژی نسبی میزان افت ،رتفاع پلها 75/0به  5/0متر و افزایش ارتفاع از  2/0های کنگرهی یکسان فاصلهدر یابد. مقایسه نتایج حاکی از آن است که می

های ریزشی طول تیغه متر، 2/0سان ی یکها در فاصلهمشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش ارتفاع کنگره .یابددرصد افزایش می 1کمتر از 

ی انرژزایش افت کاهش و میزان افهای ریزشی یابد. در نتیجه تداخل تیغهها کاهش میها در دیگر جهتجریان در طول پله افزایش و گستردگی آن

 (.7)شکل  نمایدتغییر محسوسی نمی

  
 های پلکان مختلفدر شیب یاکنگره-سرریزهای پلکانی( در LRتاثیر ایجاد کنگره بر افت نسبی انرژی ) -5شکل 

 S=1:2، ب( S=1:1الف( 

نسبی  افت متر 2/0 به 1/0 ازبا کاهش طول کنگره  1b5L5Hو  1b4L4Hهای حاکی از آن است که برای کنگره با هندسه تجزیه و تحلیل نتایج

متر،  1/0به  2/0ل کنگره از متر، با کاهش طو 05/0و  2/0هایی با فاصله و ارتفاع یکسان نتایج نشان داد که برای کنگره مقایسه .یابدافزایش می انرژی

از  هامتر، با کاهش طول کنگره 075/0و  2/0ی کارگذاری و ارتفاع یکسان هایی با فاصلههمچنین در کنگره .درصد افزایش یافت 6/2افت نسبی انرژی 

های یغهتتعداد  2l5/0 به هاگردد. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که با کاهش طول کنگرهدرصد می 2/3 میزان افزایش افت نسبی انرژی ،متر2/0به  1/0

 .شودبیشتر می انرژی و در نتیجه فت نسبی یابدبا پلکان افزایش می هایی با طول مساویه کنگرهجهات مختلف نسبت ب ریزشی در طول سرریز در

 
 

 
 
 

/ ch y

L
R

0.20

0.32

0.44

0.56

0.68

1.3 1.8 2.3 2.8 3.3

S=1:1
S=1:1,l1H1L1b1
S=1:1,l1H2L2b1
S=1:1,l1H3L3b1

(الف

/ ch y

L
R

0.20

0.32

0.44

0.56

0.68

1.3 1.8 2.3 2.8 3.3

S=1:2
S=1:2,l2H1L1b2
S=1:2,l2H2L2b2
S=1:2,l2H3L3b2
S=1:2,l2H4L4b1
S=1:2,l2H5L5b1

(ب
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تصویر  تر بر ثانیه، ب(ممتر مکعب بر  017/0در دبی واحد عرض  1b1L1H1lسرریز  نیمرخرو و تصویر روبه الف( -6شکل 

 ر ثانیهمتر مکعب بر متر ب 017/0عرض  دبی واحددر  1b2L2H1l سرریزنیمرخ  رو وروبه

ز آن است که در سرریز آورده شده است. مقایسه نتایج حاکی ا 1:2به  1:1، تاثیر تغییر شیب کارگذاری سرریز از 9در نمودارهای شکل 

با  1:2در سرریز با شیب  ،عکسبال .یابد)کاهش دبی(،افت نسبی انرژی با شیب مالیمی کاهش می ch/yبا افزایش مقدار  1:1پلکانی بدون کنگره با شیب 

باالتر )دبی  ch/yدیر در مقای مذکور کارگذار یابد. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که در شیبافت نسبی انرژی افزایش می ch/yافزایش نسبت 

)افزایش  ch/yگردد ولی با کاهش نسبت ها و ریزش جریان باعث افزایش افت انرژی میکیبی از گرادبهتر( رژیم جریان بصورت انتقالی بوده و ترکم

 (.8)شکل شودمیتر مافت انرژی ک ،در نتیجه گرددمیو بدون هوا  جریان عبوری کامال شفافو فاق افتاده دبی( تغییر رژیم جریان از انتقالی به سطحی ات

 ch/yت ا افزایش نسبی کنگره روند کاهش افت نسبی بدسهای در هر دو شیب و سه هنتجزیه و تحلیل نتایج حاکی از آن است که در سرریزهای کنگره

 . گرددمشهودتر می

 
 

 سرریز نیمرخرو و تصویر روبه متر مکعب بر متر بر ثانیه، ب( 017/0در دبی واحد عرض  2b2L2H2l سرریز نیمرخرو و تصویر روبه (الف -7شکل 

2b3L3H2l  مکعب بر متر بر ثانیه متر 017/0در دبی واحد عرض 
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 1:2شیب  ای باکنگره-نمای نیمرخ طولی سرریز پلکانی -8شکل 

 انیهمتر مکعب بر متر بر ث 053/0در دبی واحد عرض  2lمتر مکعب بر متر بر ثانیه، ب( سرریز  017/0در دبی واحد عرض  2lالف( سرریز 

رصد افزایش یافته است. د 15افت نسبی انرژی  1:2به  1:1از  با کاهش شیب ریزهای پلکانی بدون کنگرهسر نشان داد که در نتایج مقایسه

بت به هندسه مشابه آن در سرریز نس 2:1در سرریز با شیب  2l5/0ی کارگذاری و فاصله h5/0 کنگره با ارتفاع تجزیه و تحلیل نتایج حاکی از آن است که

نرژی نسبت به سرریز امیزان افزایش افت  2b2L2H2lبطور مشابه برای سرریز  .دهدمیافزایش  میزان افت نسبی انرژی را درصد 2/10، 1:1با شیب 

1b2L2H1l ،6/7 2 ایکنگره-برای سرریز پلکانیمیزان افزایش افت انرژی  و درصدb3L3H2l ،برابر 1:1یب نسبت به شرایط هندسه یکسان در سرریز با ش 

 .بدست آمد درصد 3/16

    

 
 ایکنگره-در سرریزهای پلکانیافت نسبی انرژی بر  بیش تاثیر -9 شکل

ای با ارتفاع، طول کنگره-پلکانی ، ب( سرریز1:2شیب  و متر 2/0سرریز پلکانی با طول پله  و 1:1شیب  متر و 1/0پلکانی با طول پله سرریز الف(

شیب  و 1/0×  2/0×  05/0ای با ارتفاع، طول و فاصله کارگذاری،کنگره-و سرریز پلکانی 1:1و شیب  1/0×  1/0×  05/0و فاصله کارگذاری، 

ارتفاع، طول با  ای نگرهک-انیپلک و سرریز 1:1شیب  و 2/0×  1/0×  05/0ای با ارتفاع، طول و فاصله کارگذاری کنگره-پلکانی، ج( سرریز 1:2

شیب  و 2/0×  1/0×  075/0و فاصله کارگذاری،  ارتفاع، طول با ایکنگره-پلکانی ، د( سرریز1:2شیب و  2/0×  2/0×  05/0و فاصله کارگذاری 

 1:2شیب  و 2/0×  2/0×  075/0ارتفاع، طول و فاصله کارگذاری،  با ایکنگره-پلکانیسرریزو  1:1

/ ch y
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R
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l1 l2 (الف
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 گیرینتیجه.4
 2/0و  1/0 ارگذاریک، فواصل متر 075/0و  05/0 هایی با ارتفاعبا ایجاد کنگرهای کردن سرریز پلکانی در این تحقیق تاثیر تغییر شیب و کنگره

ه بر روی رد که ایجاد کنگی نتایج بدست آمده نشان دا. مقایسهگردیدبر میزان افت انرژی بصورت آزمایشگاهی بررسی  متر 2/0و  1/0طول و  متر

های کنگرهبا  1b2L2H1l اینگرهک-سرریز پلکانی 1:1با شیب پلکانی در سرریز  شود.میسرریزهای پلکانی در هر دو شیب باعث افزایش افت انرژی 

در  یل نتایج نشان داد کهتجزیه و تحل ترین میزان افت انرژی را ایجاد کرده است.درصد بیش 48متوسط افت نسبی انرژی  متری 1/0×  2/0×  05/0

 جینتا یرصد است. بررسد 63 ،یمتر 1/0 × 2/0 × 075/0 یهاکنگره با ،1b5L5H2lترین میزان افت انرژی مربوط به سرریز بیش 2:1سرریز با شیب 

. کندیم جادیا 1:1 بیباش زیسرر به نسبت یترشیب یانرژ افت کنگره بدون و با طیشرا یهمه در 1:2 بیش با زیسرر که است آن از یحاک آمده بدست

  .حاصل شد درصد 3/12برابر  ترکم بیش با زیسرر یانرژ ینسب افت شیافزا زانیم متوسط
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