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 چکیده:

با ازای شرایط مختلف هندسی ساخته شده  PVCدر این تحقیق، مدل فیزیکی از سرریزهای کلید پیانویی از جنس 

های ضریب دبی، و آزمایشها به ازای طیف وسیعی از شرایط هیدرولیکی برای تعیین رفتار جریان و همچنین منحنی

شاخص کاهش دبی و نسبت هد کل در حاالت جریان آزاد و مستغرق انجام شده است. آزمایشها در یک کانال به 

است. لیتر بر ثانیه استفاده شده 1رای اندازه گیری دبی از فلومتر مغناطیسی با دقت عرض یک متر انجام شده و ب

میلی متر انجام شده  01/0گیری پروفیل سه بعدی سطح آب با استفاده از یک خط کش دیجیتال با دقت اندازه

سرریز لبه تیز با  است. برای بررسی میزان کارایی سرریزهای مورد نظر نسبت به سرریزهای خطی، جریان بر روی

عرض یک متر و به ازای شرایط هیدرولیکی متناظر با سرریزهای کلید پیانویی نیز مطالعه شد. بر اساس نتایج 

باشد. با افزایش ارتفاع سرریز، آستانه حاصله، رفتار هیدرولیکی سرریزهای مستغرق وابسته به ارتفاع سرریز می

ذری در حالت مستغرق افزوده می شود. روابط کاربردی برای تعیین استغراق کاهش یافته و بر میزان کاهش آبگ

 ضریب دبی، شاخص کاهش دبی و نیز هد کل بی بعد شده بر روی سرریزهای کلید پیانویی مستغرق ارائه شده است. 
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  مقدمه -1-1

ی کیدرولیه هایسازه جمله از زهایسرر. باشندیم سدسازی و یآب هایپروژه یاصل اجزای از یکی زهایسرر

 :کرد اشاره ریز موارد به توانیم اهداف نیا جمله از. شوندیم ساخته یمختلف اهداف برای که هستند یمهم

 یمیتنظ و ایرهیذخ سدهای اچهیدر محدود حجم در را آنها نتوان که ییهاالبیس از یناش یاضاف آبهای گذر -الف

 و گرفته انجام است، آمده بوجود سد توسط که ایاچهیدر یفوقان قست از آب هیتخل موارد، نگونهیا در که داد جای

 ندرت به زهایسرر سدها، نگونهیا در. شودیم تیهدا یعیطب هایزهکش ای و رودخانه به یمصنوع آبراهه کی لهیبوس

 .رندیگیم قرار برداریبهره مورد یالبیس مواقع در فقط و

. باشد یانحراف سد انتقال تیظرف بر مازاد که است ییهاانیجر دادن عبور ،یانحراف سدهای در زهایسرر فهیوظ -ب

 بعلت یطرف از و شودیم برگردانده مجاور کانالهای به رودخانه آب از درصدی فقط که ییآنجا از سدها نگونهیا در

 .رندیگیم قرار برداریبهره مورد یمئدا بطور زهایسرر مخزن، رهیذخ تیظرف بودن محدود

 هارودخانه و کانالها در آب سطح تراز تیتثب و آوردن باال -ج

 مصالح از معموال زهایسرر نگونهیا زها،یسرر یمتوال احداث لهیبوس بیپرش هایرودخانه در شیفرسا شدت کاهش -د

 .شوندیم ساخته یمحل

 یدب رییگ اندازه -ه

 ساخته ای و نصب هارودخانه ای هاکانال در آب انیجر ریمس در روندیم بکار یدب رییگاندازه منظور به که ییزهایسرر

 .شودیم محاسبه انیجر مقدار آن، باالدست در آب غهیت ضخامت رییگاندازه با و شده

 

 زیسرر کی یاصل هایقسمت -1-2

 :شوندیم فیتوص ریز شرح به که شوندیم لیتشک یاصل قسمت سه از عموما زهایسرر

 تاج ای کننده کنترل بخش -الف

 نیا. دارد عهده به را مخزن از یخروج یدب کنترل و میتنظ فهیوظ رایز است، زیسرر کی عضو نیمهمتر قسمت نیا

 از مخزن آب تراز هرگاه نیهمچن. شودیم یمشخص سطح از ترنییپا ترازهای در مخزن از انیجر خروج مانع عضو

 زیسرر از یقسمت زیسرر تاج. خواهدکرد کنترل را یخروج انهاییجر کنندهکنترل قسمت رود باالتر یمشخص سطح

 .ابدییم انیجر قسمت نیا سطح روی از زیسرر بدنه ای وارید باالی در که است
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 ای و پهنلبه هایتاج دسته در ای ،یکیدرولیه نظر از که باشد داشته تواندیم یمختلف هایشکل زهایسرر تاج لیپروف

 .رندیگیم قرار زیت لبه های تاج شمار در

 آب انتقال بخش ای هیتخل کانال -ب

 نییپا در رودخانه بستر به آبراهه ای و هیتخل کانال کی توسط گذردیم کنندهکنترل قسمت از که یانیجر معموال

 در آب میمستق عبور ای و یقوس یبتن سد تاج روی از آب آزاد زشیر چون زین ییاستثنا موارد البته. زدیریم دست

 از یقسمت تواندیم آب هیتخل ای و آب انتقال ساتیتاس. دارد وجود آبشار صورت به آن یینها زشیر و گاههیتک طول

 سد ریز از که آب بسته مجرای. است شده حفاری نیزم طول در که باشد روباز کانال کی ای و یبتن دستنییپا بدنه

 از توانیم نیهمچن آب هیتخل برای. است هیتخل ساتیتاس از گریید نمونه کند،یم عبور سد بدنه داخل از ای و

 ای و میمال صورت به تواندیم ساتیتاس نیا لیپروف بیش. کرد استفاده گذردیم سد گاههیتک انیم از که ییهاتونل

. شود انتخاب گرید هایشکل ای و ایرهیدا ای،ذوزنقه ،یلیمستط است ممکن هیتخل ساتیتاس مقطع سطح. باشد تند

 .باشد کوتاه ای و لیطو ک،یبار ض،یعر تواندیم هیتخل کانال نیهمچن

 هیتخل بخش ای انهیپا سازه -ج 

 لیتبد آن لیپتانس انرژی کند،یم سقوط دستنییپا در آب آزاد سطح تا مخزن از زیسرر توسط آب انیجر که یوقت

 و لیوسا که است الزم نیبنابرا.  شودیم ظاهر انیجر ادیز سرعت صورت به انرژی نیا. شودیم یجنبش انرژی به

 ساتیتاس به خسارات بروز مانع و کرده رییجلوگ رودخانه بستر شیفرسا از تا شوند هیتعب و ینیبشیپ یساتیتاس

 .هستند هاکاهنده انرژی و آرامش هایحوضچه انواع ساتیتاس نیا جمله از. گردند دستنییپا در واقع

 

 زهایسرر انواع -1-3

 سازه با رابطه در تواندیم مشخصه نیا. کنندیم میتقس آنها مشخصه نیمهمتر اساس بر را زهایسرر معموال

 با بیترت به باشد آن فاقد ای و چهیدر به مجهز زیسرر نکهیا حسب بر. باشد آن گرید عضو هر ای و هیتخل کانال کنترل،

 .شوندیم شناخته کنترل بدون زهاییسرر ای و دارکنترل زهاییسرر نام

 ای زهاییسرر و میمستق تاج با زهاییسرر یکل دسته دو به که آنهاست تاج شکل اساس بر بندیمیتقس گرید روش

 :اندشده یمعرف لیذ در مختصر طوربه آنها نیمهمتر که شوندیم میتقس میرمستقیغ تاج

 میمستق تاج با زهاییسرر( الف
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 آنها در ییانحنا ای و یشکستگ و بوده راست خط صورت به آنها تاج پالن، در که هستند ییزهایسرر زهایسرر نگونهیا

 هایی از این سرریزها عبارتند از:نمونه. شودینم دهید

 زیآبر لبه ای( سقوط) آزاد یزشیر زهاییسرر -1

 زیآبر ای یاوج زهاییسرر -2

 یجانب کانال با زهاییسرر ای یجانب زهاییسرر -3

 یفونیس زهاییسرر -4

 ایسرسره ای شوت دار،بیش زهاییسرر -5

 یتونل زیسرر -6

 یپلکان زهاییسرر -7

 میرمستقیغ تاج با زهاییسرر( ب

 ای و دار انحنا صورت به بلکه نبوده راست خط صورت به آنها تاج پالن، در که هستند ییزهایسرر زها،یسرر نگونهیا

  توان به موارد زیر اشاره کرد:این سرریزها می انواع از( 1-1مطلبق شکل ). باشدیم شکسته خطوط

 منقار اردکیسرریز  -1

 سرریز بادبزنی -2

 شکل Yسرریز  -3

 آفتابگردان یا نیلوفریسرریز  -4

 سرریز کنگره ای -5

 

  یچندوجه زهاییسرر -1-4

 سدیک  برای محتمل نهیشیب لیس که شودیم مشخص یهواشناس و درولوژییه اطالعات توسعه با که زمانی

 یبیترک ای و زیسرر یدب شیافزا ای و سد رهیذخ حجم شیافزا با بتوان یستیبا است، هیاول طرح لیس از شتریب خاص

 از استفاده زها،یسرر یدب شیافزا هایراه از یکی انیم نیا در. نمود اصالح را مربوطه ساتیتاس و سد دو، نیا از

 .است یچندوجه زهاییسرر
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 )الف(
 

 )ب(

 )ج(
 )د(

 

شکل Y : انواع سرریزهای غیر مستقیم. )الف(: سرریز منقار اردکی، )ب(: سرریز بادبزنی، )ج(: سرریز(1-1)شکل 

 ،)د(: سرریز گل آفتاب گردان )نیلوفری( و )ه(: سرریز کنگره ای
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 یچندوجه زهاییسرر کاربردهای و ایمزا ات،یخصوص -1-5

 دهید گرید اشکال و یمثلث ای،ذوزنقه صورت به معموال پالن در که متصل هایوارهید از یچندوجه زهاییسرر

 ن،یمع عرض کی در زهایسرر نوع نیا. باشدیم میرمستقیغ صورت به آنها تاج محور واست  شده لیتشک شوندیم

 خود از را شترییبی دب معادل، ارتفاع ای بار تحت و بوده شترییب تاج طول دارای میمستق تاج با زهاییسرر به نسبت

آیی کار از جیتدر به بار شیافزا با یمنته دارند، بهتری عملکرد کم، یکیدرولیه بارهای در و دهندیم عبور

 .(2-1)شکل  ابدییم کاهش آن آب انتقال تیقابل و شده کاسته زیسرر یکیدرولیه

 کمتر فضای به ازین و کم یکیدرولیه بار تحت آنها روی از عبوری یدب بودن ادیز لیدل به یچندوجه زهاییسرر

 به یفارس زبان در که یچندوجه زهاییسرر. شوندیم محسوب اقتصادی ییهاسازه کالً زها،یسرر گرید انواع به نسبت

  .ندیگویم هم یچندضلع ای و ایکنگره آن

 شده شناخته یکاف اندازه به زهایسرر نیا یکیدرولیه یطراح ان،یجر الگوی یدگیچیپ لیدل به گفت توانیم

جمله  از یمهم موسسات در لحاظ نیبد باشد،یم مواجه ییتهایمحدود با زهایسرر نیااز  گسترده استفاده ست،ین

USBR هایروش و هافرمول هئارا و زهایسرر نیا روی عبوری انیجر کیدرولیه شناختن منظور به ادییز نیمحقق 

 و کم آنها در یطراح ارتفاع کهیصورت در زهایسرر نیا روی از عبوری یدب. هستند قاتیتحق انجام مشغول آن، یطراح

 شده ساخته یچندوجه زهاییسرر شتریب چند هر .دارد میمستق نسبت تاج موثر طول با باشد، مجاز حد از ترنییپا

 کنیل است، آن ترساده اجرای از یناش که بوده نیالساقیمتساو هایمثلث ای و ایذوزنقه شکلهای دارای پالن در

 عرض شیافزا و یمکان لحاظ از که یمناطق در اصوال. اندشده ساخته هم U شکل و یلیمستط رینظ گریید هایشکل

 تیمحدود لیس برای یاضاف حجم و فضا شیافزا لحاظ از که ییجا در ای و دارند تیمحدود ز،یسرر گاهیجا یکل

 .شودیم استفاده یچندوجه زهاییسرر از موجود، زیسرر تیظرف شیافزا و اصالح برای نیباشند، همچن داشته

 دهند،یم اختصاص خود به را سدسازی هاینهیهز از ایعمده بخش زهایسرر که آنجا از زین اقتصادی لیمسا نظر از

 زها،یسرر نانیاطم بیضر و یکیدرولیه آییکار به واردکردن لطمه بدون که است بوده نیا بر طراحان تالش

 یچندوجه زهاییسرر انیم نیا در. کنند یطراح ساده را آنها ساختمان و داده کاهش را آنها ابعاد المقدوریحت

 ارتفاع و تراز بردن باال ،یچندوجه زهاییسرر گرید کاربرد. باشد نظرها نقطه نیا برای یمناسب حل راه است توانسته

 یچندوجه زهاییسرر ریتعم و نگهداری نهیهز نیهمچن. است دارچهیدر زهاییسرر به نسبت کمتر نهیهز با سد

 ک،یدروالکتریه ساتیتاس در استفاده زها،یسرر نگونهیا کاربردهای گرید ا ز. است دارچهیدر زهاییسرر از کمتر
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 جادیا عدم. باشدیم روند،یم بکار آبروها در آب سطح آوردن باال منظور به که ییهاساختمان و آب انحراف هایسازه

 نیا گرید تیمز سرعت، یکم آن متعاقب و تاج روی یکیدرولیه بار یکم لیدل به ونیتاسیکاو دهیپد و یمنف فشار

 زهاییسرر گفت توانیم مجموع در .شودیم آنها ریتعم و نگهداری نهیهز کاهش باعث که است زهایسرر نوع

  .هستند مطمئن و داریپا ییهاوسازه بوده ساده آنها ساخت هستند، اقتصادی موثر حل راه کی یچندوجه

 

 

 هایی از پالن سرریزهای چندوجهینمونه (:2-1)شکل 

   

 ایکنگره زهاییسرر -1-6

ای از سرریزهای چندوجهی است که به دلیل وجود شکستگی در پالن باعث افزایش ای نمونهسرریز کنگره

ای نسبت به سرریزهای مزایای سرریزهای کنگره. از (3-1)شکل  شوندطول مؤثر سرریز در یک طول مستقیم می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:مستقیم می

 برابر سرریزهای استاندارد در یک طول مستقیم است. 5تا  3ای طول سرریز کنگره -1

 ظرفیت آبگذری این سرریزها در حدود دو برابر سرریزهای استاندارد مستقیم است. -2

توان در حالت مشابه، ارتفاع تاج سرریز را افزایش داد و یا تخلیه این سرریزها میبا استفاده از قدرت باالی  -3

 عرض سرریز را در رقوم ثابت کوچکتر انتخاب کرد.
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 )الف(

 

 )ب(

 ای  هایی از سرریز کنگرهنمونه (:3-1)شکل 

 

 سرریز کلید پیانویی -1-7 

 مقدمه -1-7-1

مشکل اساسی همراه است. اولی خطر ناکافی بودن ظرفیت تخلیه سرریز و تخلیه آب از سرریزها معموالً با دو 

دهد که یک سوم از های اعالم شده از خرابی سدها نشان میگذاری است. گزارشدومی مربوط به اثرات مخرب رسوب

)کمیته بین  ICOLDخرابی سدها بر اثر کمبود ظرفیت تخلیه سرریزها رخ داده است. به همین دلیل موسسه 

المللی سدها( توصیه کرده که سرریزهای سدهای بلند برای اطمینان از امنیت آنها مجددا مورد بررسی قرار گیرند. 

لذا باید برای طراحی سرریزها سیالب را با دوره بازگشت بزرگتری در نظر گرفت که این امر سبب افزایش عمر سرریز 

ها سعی کردند که با همین دلیل طراحان برای کاهش قیمتشود. به و به طبع آن باال رفتن قیمت ساخت سرریز می

رعایت ضریب اطمینان الزم ابعاد سرریزها را کوچکتر کنند و ساختار آن را ساده نمایند. محققین با انجام مطالعات 

شوند.  ای با کارایی باال، سرریزها باید بصورت غیرخطی ساختهمتعدد به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به سازه

حل مناسب طراحی سرریز کلیدپیانویی است. شکل جدیدی از سرریزهای غیرخطی سرریزهای کلیدپیانویی یک راه

الجزایر  Biskraزیست دانشگاه فرانسه و آزمایشگاه هیدرولیک و محیط Hydrocroopهستند که توسط موسسه 

توان به موارد زیر اشاره کرد: قابلیت احداث می مورد بررسی قرار گرفتند. از جمله مزیتهای سرریزهای کلیدپیانویی

مترمکعب بر ثانیه بر  100روی سدهای موجود و سدهای وزنی جدید را دارند، دبی مخصوص عبوری از سرریز را تا 

برابر سرریزهای معمولی است، افزایش ظرفیت مخزن  4دهند، دبی عبوری از این نوع سرریزها حداقل متر افزایش می
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در شکل های زیر نمونه ای  از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه بوده و هزینه نگهداری کمتری دارند. گردند،می

 از سرریزهای کلید پیانویی نشان داده شده است.

 

  

 نصب شده بر روی سد. هایی از سرریزهای کلیدپیانویینمونه (:4-1)شکل 

 

 انحرافی در یک رودخانه. به عنوان بندسرریز کلیدپیانویی  (:5-1)شکل
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 باشد:( در حالت کلی معادله عمومی سرریزها به صورت زیر می6-1مطابق شکل )

(1-1) 𝑄 = 𝐶𝑑

2

3
√2𝑔𝐿𝐻𝑡

3
2 

کل بار آب روی تاج  tHطول تاج سرریز،  Lشتاب گرانشی،  gضریب دبی جریان،  dC دبی جریان،  Q که در آن،

 باشد.سرریز می

 

 

 پارامترهای سرریز لبه تیز (:6-1)شکل 

 

با توجه به رابطه فوق، سه روش برای افزایش میزان دبی عبوری از یک سرریز، هنگامی که با حداکثر ارتفاع 

 آبگیر محدود شده، وجود دارد: 

 افزایش عرض سرریز  -1

 کاهش ارتفاع تاج سرریز -2

 درداخل خط اثر سرریز موجود با جایگزینی سرریز خطی با سرریز غیرخطی Lافزایش  -3

سرریز خطی و در نتیجه عرض کانال تخلیه اغلب به علت هندسه سد و یا دالیل اقتصادی غیر عملی است.  Lافزایش 

ی آب در سازعالوه بر کاهش ارتفاع تاج و به تبع آن کاهش ارتفاع طبیعی مخزن و در نتیجه کاهش میزان ذخیره

الذکر، استفاده از سرریز غیرخطی گزینه های فوقباشد. برای غلبه بر محدودیتدسترس فاقد توجیه اقتصادی می

ای بیشتر مورد توجه مهندسین های مختلف برای این هدف، سرریزهای کنگرهباشد. در بین طرحمناسبی می

ای، که به هندسه و دبی وابسته است، رریز کنگرههیدرولیک قرار گرفته است. علیرغم اینکه مقادیر ضریب دبی س
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برابر  4الی  3ای را وری تخلیه سرریز کنگرهتواند بهرهمی L باشد، با این وجود افزایشکمتر از سرریز خطی می

( W( و عرض سرریز )Bسرریز خطی افزایش دهد. برای بعضی سرریزها ممکن است کنترل طول خط اثر سازه )

ای کاهش یافته و طرح سرریز غیرخطی سرریز کنگره (، در چنین مواردی برخی از مزایای7-1محدود باشد )شکل

ای قدیمی است پیانویی یک جایگزین مناسب برای سرریزهای کنگرهجایگزین باید در نظر گرفته شود. سرریز کلید

( دو 7-1توجه به شکل ). با شد افتهیتوسعه( Bسازه سرریز ) کردن خط اثر کوچکتر به منظور خاص طور بهکه 

ای وجود دارد. اول اینکه طرح تاج سرریز پیانویی نسبت به سرریز کنگرهتفاوت اصلی در طراحی سرریز کلید

 باشد.پیانویی در پالن مستطیلی است و دوم اینکه کف کلیدهای ورودی و خروجی شیبدار میکلید

 دانشگاه از کبالن توسطپیانویی کلید زیرسر اصل ، در2003در سال  Ouamane و Lempérière طبق گفته

Briska و ریالجزا Lempérière موسسه از Hydrocoop سرریز  عملکرد بهبود و لیتسه منظور به فرانسه

مطالعات بر  2000. بعد از سال شد توسعه داده، ای بر روی زمینو همچنین کاهش خط اثر سرریز کنگره ایکنگره

 . (Lempérière 2009)نوع سرریز کلیدپیانویی انجام شده است  100روی بیش از 

، ارتفاع تاج (P)پیانویی که شامل: ارتفاع سرریز پارامترهای هندسی تاثیرگذار بر سرریز کلید 8-1در شکل 

، شیب کف کلیدخروجی (iS)، شیب کف کلید ورودی (L)، طول خط مرکزی تاج (mP)سرریز تا مرکز کف شیبدار 

(oS)عرض سرریز ، (W) طول خط اثر ،(B) طول افقی کنسول باالدست ،(oB)دست ، طول افقی کنسول پایین(iB) ،

،  (sT -w =Wi+Wo )، عرض هر سیکل (sT)، ضخامت دیوار (oW) ، عرض کلیدخروجی(iW) عرض کلیدورودی

 باشد.، مشخص می(N)ها تعداد سیکل

 دو هایهندسهباشند. می P/sTو  n=L/W ،oB/iB ،oW/iWهای مهم هندسی سرریز کلیدپیانویی شامل: نسبت

دست و باالدست یکسان است که در آن طول کنسول پایین Aمورد مطالعه عبارتند از: نوع اصلی  پیانوییسرریز کلید

(= 1o/B iB) نوع .B دست نداریمکه در آن کنسول باالدست بزرگتر بوده و کنسول پایین (0= Bi /Bo) صرفنظر( .

 (.constant o+ B iB=از نوع سرریز کلیدپیانویی 

های مختلف برای تعیین تاثیر بر دبی عبوری از سرریز انجام گرفته است. فهرست مطالعات روی مدلهای با هندسه

 است. ارائه شده 1-1جدول  مورد مطالعه در یانوییسرریز کلیدپ هایهندسه بخشی از
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 ای هندسه سرریز )الف(کلید پیانویی و )ب( کنگره (:7-1)شکل 

 

Lempérière  وOuamane  اند. نوع دو نوع سرریز کلیدپیانویی را ارائه کرده 2003در سالA  که در آن

دار )شوت( بهه سهمت که در آن فقط بخش شیب Bها در هر دو سمت داخل و بیرون وجود دارند. نوع شوت

 ده شده است.انشان د 9-1داخل وجود دارد. شکل این دو نوع سرریز در شکل 

انجام گرفته است. بنها  Aپیانویی نوع اکثرا مطالعات بر روی هندسه سرریز کلید 1-1با توجه به جدول 

نسهبت  Aپیانویی نوع یت سرریز کلید، دلیل اصلی عموم 2003در سال  Ouamaneو  Lempérièreبه گفته 

 .باشدیمقابل اجرا  یساخته بتنشیبا سازه پتر و راحتبهتر  Aنوع  زیاست که هندسه سرر نیا Bبه نوع 
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 پارامترهای سرریز کلیدپیانویی (:8-1) شکل

 

  
 

 B)ب( نوع  Aشکل هندسی سرریزهای )الف( نوع  (:9-1) شکل

 

 

 

)ب(                                                                         )الف(         

 کلید خروجی

 کلید ورودی

 جهت جریان

B 

Bo Bi 

P 
Pm 

Wi 

WO 

W 

B B 

A A 

 )الف(
A-A برش       

 

B-B برش       
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 مطالعات هندسی سرریز کلیدپیانویی (:1-1) جدول

 n Wi/Wo Si So Ts/P نوع مرجع

  Laugier 2009در سال  

2007همکاران در سال  Ribeiro و    و

A 94/4  41/1    1  :04/2   1  :04/2  07/0  

2009در سال   Lempérière A  5 25/1    1  :8/1   1  :8/1  گزارش نشده  

2009 و همکاران در سال  Machiels  A 15/4  1   1  :849/0   1  :849/0  0381/0   

Ribeir  A 66/6-94/4  2009و همکاران در سال    57/1-23/1   
1 :67/1  1  :

7/2-  

1 :67/1  1  :

7/2-  
 گزارش نشده 

Laugie  A  5 43/1  2007در سال     1  :05/2   1  :05/2    067/0  

2006و همکاران در سال    Barcoud A  6 2/1   1  :2   1  :2  گزارش نشده   

2006و همکاران در سال   Barcoud B  6 2/1   1  :1   1  :2  گزارش نشده   

2006در سال   Lempérière و Ouamane 4-5/8  متغییر  49/1-67/0   متغییر گزارش نشده  گزارش نشده   

2006و همکاران در سال   Hien  A  7-4  5/1 نشدهگزارش   گزارش نشده  گزارش نشده     

2005در سال   Lempérière و Jun A 6  2/1   1  :2   1  :2  گزارش نشده   

2003در سال   Ouamane و Lempérière A  6 1   1  :5/1   1  :5/1  گزارش نشده  

2003 در سال  Ouamane و Lempérière B  6  1  1  :75/0   1  :5/1  گزارش نشده  

 

Barcouda و  2006در سال  شو همکارانLempérière  وOuamane  تعیین کردند که برای  2003در سال

نوع سرریز درصد کارآیی هیدرولیکی بیشتری نسبت به  10تا   B، سرریز نوعبا هندسه یکسان Bو  Aدو نوع سرریز 

A  دارد. با توجه به مطالعاتLempérière  وOuamane  نوعسرریزهای کلیدپیانویی  2006در سالB   و نوعA 

 Htباشند )کارآمدتر می 2oB/iB=با  Aنوع  پیانوییدرصد نسبت به سرریز کلید 7و  12به ترتیب  1o/B iB=با 

/P < 0.4 .)پیانویی نوع مطالعات انجام شده قبلی هندسه سرریز کلید با توجه بهB  نسبت به سرریز کلید پیانویی

 دارد. یباالتر هیتخلراندمان  Aنوع 
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 قبلیمروری بر مطالعات  -1-7-2

در کشور فرانسه اجرا شده  (Goloursبر روی سد گلورس) 2006اولین سرریز کلید پیانویی در سال 

برای بهبود عملکرد تخلیه سیالب سدهای مختلفی  2010تا  2008(. بعد از طی سالهای Laugier, 2007است)

 ( نیز از سرریزهای کلیدپیانویی استفاده شد. Gloriettes( گلوریتس)Etroit(، اترویت)St. Marcمارک)نظیر سنت

Bieri   های پلکانی ترکیب کرده و گزارش کرده است که این سرریزهای کلیدپیانویی را با شوت 2009در سال

شود. در کشورهای ترکیب ضمن بهبود عملکرد هیدرولیکی تخلیه سیالب، باعث استهالک بهتر انرژی جریان می

 Chiسازی انجام شده است )های سدفرانسه تحقیقات بر روی استفاده از این نوع سریز در طرحاتیوپی، هندوستان و 

hien et al., 2006  وSharma & Singhal, 2011.) 

Lempérière  وOuamane  اند. نوع دو نوع سرریز کلیدپیانویی را ارائه کرده 2003در سالA ها که در آن شوت

 که در آن فقط بخش شیبدار )شوت( به سمت داخل وجود دارد. Bود دارند. نوع در هر دو سمت داخل و بیرون وج

Vermeulen et al., 2011 ( ایده استفاده از دیواره قائمParapet بر روی سرریزهای کلیدپیانویی را برای بهبود )

ش بیرونی ضمن اصالح ها بر روی بخعملکرد هیدرولیکی آنها پیشنهاد داد. وی نشان داد که استفاده از این دیواره

الگوی جریان نزدیک شونده، بصورت یک سرریز لبه تیز عمل کرده و در کل عملکرد هیدرولیکی سرریز را بهبود 

 بخشد.می

Le Doucen et al., 2009  نشان داد که استفاده از عرض بیشتر برای کلید ورودی نسبت به کلید خروجی باعث

 .شودبهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز می

 

 یررسی پارامترهای تأثیرگذار  -1-7-3

مشاهده شد یک سری پارامترهای تأثیرگذار بر سرریزهای کلیدپیانویی وجود (  8-1)همانطور که در شکل 

 پردازیم.دارد که در این قسمت به بررسی این پارامترها می

 o/W iWنسبت  -1-3-7-1

o/W iW  یکی از پارامترهای مهم طراحی است که بر کارآیی دبی عبوری از سرریز کلیدپیانویی تاثیرگذار

نزدیک به مقدار بهینه است. در  oW/iW  =1.2 پیشنهاد کردند که 2005در سال  Junو  Lempérière باشد.می
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 o/W iWدپیانویی با سه نوع سرریز کلی 2006در سال  Ouamaneو  Lempérière یک بررسی انجام شده توسط

کارآیی  o/W iWمورد بررسی قرار گرفتند. آنها از این بررسی نتیجه گرفتند که با افزایش  5/1و  1، 67/0متفاوت 

مدعی شدند که کارآیی حالت 2006در سال Ouamane و  Lempérière شود.سرریزکلیدپیانویی بیشتر می

2/1=oW/iW  1=درصد نسبت به حالت  5به میزانoW/iW   .بیشتر استLempérière  مقدار  2009در سال

25/1=oW/iW پیانویی ساخته شده بر روی را به عنوان مقدار نزدیک به بهینه پیشنهاد کرد. دو نمونه سرریز کلید

 41/1و  43/1بترتیب دارای نسبت عرض کلیدورودی به کلیدخروجی   Saint-Marcو  Gouloursسدهای 

  راندمان دبی بیشتری نسبت به حالت o/W iW <1باشند. در حالت کلی مطالعات نشان می دهد که حالت می

1< o/W iW .دارد 

 

 دارهای شیبکف -1-7-3-2

مشاهده  1-1آزمایش شده در جدول  105/2:تا   85:1/0های کف سرریز کلیدپیانویی که برای محدوده شیب

 2:1کمترین شیب کف را برای سرریز کلید پیانویی  2009در سال Jun و   Lempérièreشود. )افقی: عمودی(.می

)برای مقادیر  2:3به  2:1با افزایش شیب از  2006و همکارانش در سال  Barcoudaپیشنهاد کردند . به گزارش 

باشد . درصد افزایش می یابد. این نتیجه برای هر دو نوع سرریز و سازگار می 20بزرگ( راندومان دبی به میزان 

Lempérière  و Ouamane با انجام آزمایش بر روی سه نوع سرریز کلید پیانویی مختلف با ثابت  2006درسال

 25و در نتیجه شیب کف به این نتیجه دست یافتند که با افزایش  pنگه داشتن همه پارامترهای هندسی به غیر از 

یابد. چون در این آزمایش دو متغییر همزمان تغییر درصد افزایش می 6درصدی ارتفاع، راندومان دبی به میزان 

 2009در سال  Lempérièreتوان گفت که این افزایش دبی مربوط به کدام متغییر است. کنند بطور دقیق نمیمی

 پیشنهاد کرد.  8:1/1مقدار شیب را 

 

 بند پشت -1-7-3-3

شونده در قسمت ورودی جریان نزدیکبند در زیر کنسول قسمت باالدست سرریز شرایط با نصب یک پشت

نشان  2006و همکارانش در سال  Barcoudaشود و همچنین اثر مثبتی بر راندومان دبی دارد. تر مییکنواخت

یابد. اگرچه تاثیر دادند که با نصب این پشت بند و بهبود شکل تاج ، راندومان دبی به میزان کمی افزایش می
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  Saint-Marc و Gouloursبند و شکل نوع تاج بصورت جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته است. در سدهای پشت

بند بر راندومان دبی در این سدها در بند مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه هیچگونه اطالعاتی از تاثیر پشتپشت

در سال Ouamane و  Lempérièreو همچنین  2003درسال Ouamane و  Lempérièreئست نیست. 

درصدی افزایش راندومان دبی ، هنگام استفاده از پشت بند در زیرکنسول های  7و  10بترتیب از افزایش  2006

 دهند. باالدست سرریز که باعث بهبود شکل هیدرولیکی می شود )در هر نوع مثلثی و دایره ای و ...( ،گزارش می

 

 پناهدیوار جان -1-7-3-4

تاثیر دیوار جان پناه روی تاج سرریز کلیدپیانویی )افزایش ارتفاع سرریز کلید پیانویی بدون افزایش طول 

را مورد بررسی قرار  Etroitبه عنوان بخشی از مدل سد  2009و همکارانش در سال  Ribeiroکنسول( توسط 

لید پیانویی، راندومان دبی سرریز جدید به درصدی ارتفاع سرریز ک 3/12گرفت. با افزودن جان پناه قائم به ارتفاع  

 شود. درصد نسبت به سرریز کلیدپیانویی یکسان ولی بدون جان پناه بیشتر می 15میزان 

 

 نوع تاج  -1-7-3-5

  و 2003و همکارانش در سال  Barcoudaباشد. تاثیر شکل تاج سرریز نیز بر راندومان دبی تاثیرگذار می

Riberio شکل هندسی تاج سه سرریز کلید پیانویی مختلف شامل: تاج باال دست  2007ل و همکارانش در سا

بصورت ربع دایره ، تاج پایین دست بصورت ربع دایره و تاج صاف را بررسی کردند. نتاج نشان داد که حالت تاج 

نوع  هربه ازای نوع  هیتخلبازده  در ینسب رییتغ حال، نیا با دایره بیشترین کارآیی را دارد.باالدست به صورت نیم

 است.  نشده بصورت جداگانه ارائه تاج شکل

 

 تعداد سیکل -1-7-3-6

و   Lempérièreمورد بررسی قرار گرفته است. 5/8تا  4در محدوده  nهمانگونه که در جدول مشخص است 

Jun  پیشنهاد کردند که برحسب اهداف طراحی،  2005در سالn  باشد.  7تا  4بایستی بینLempérièr  اخیرا و
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 و Barcoudaمقدار نزدیک به بهینه می باشد.  =5nپیشنهاد خود را تصحیح و بیان کرد که  2009در سال 

 اند. گزارش کرده =6nمقدار بهینه را  2006ش در سال همکاران

 Ouamane و Lempérière  دریافتند که به ازای مقادیر کوچک  2006در سال/P tH افزایش مقادیر ، n منجر

منجر به  n، افزایش مقدار P tH/به ازای مقادیر بزرگ شود. با این حال کارآیی سرریز کلیدپیانویی می افزایشبه 

، n 4سرریز کلیدپیانویی را با مقادیر  2006ش در سال همکاران و Hienشود. کارآیی سرریز کلیدپیانویی نمی افزایش

 P tH/برای مقادیر کوچک  7برابر   nگرفتند که حتی اگر به ازای مقدار  مورد ارزیابی قرار دادند. آنها نتیجه 7، و 5

tH تر و برای مقادیر بزرگ از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 6الی  5بین  nکارآیی بیشتر داشته باشد، برای مقدار 

/P  .راندمان تخلیه بهتری دارد 

شد، روش طراحی استانداردی برای سرریزهای  با وجود مطالعات قبلی انجام شده که در قسمتهای قبل اشاره

کلید پیانویی در دست نیست. دلیل این امر تعداد زیاد پارامترهای هندسی و همچنین درک محدود از تاثیرات آنها بر 

 Hydrocoopاستاندارد، موسسه  طراحی یک روش رغم وجودباشد. علیراندومان دبی سرریز کلید پیانویی می

 Lempérièreپس از بررسی مدلهای مختلف یک هندسه بهینه را ارائه و در همین سال   2009فرانسه در سال 

 ( را برای تخمین دبی عبوری این هندسه بهینه ارائه کرد:  2-1رابطه )

(1-2) q = 4.3h√Pm 

هد جریان  hنشان داده شده است ،  3باشد که در شکل ارتفاع قسمتی از سرریز بر حسب متر می  mPدر رابطه باال 

 qباشد و می  mP 2تا  mP 4/0روی سرریز )توضیح داده نشده که هد کلی است یا هد پیزومتریک( که در محدوده 

باشد. تفاوت عمده دبی سرریز در واحد عرض سرریز کانال بر حسب متر مکعب در ثانیه در هر متر از عرض سرریز می

باشد عدد ثابتی است که نمایانگر ضریب دبی می 3/4عدد  2-1این است که در رابطه  1-1با رابطه  2-1رابطه 

 باشد.های مختلف هد به ارتفاع برای هر سرریز متغییر میبه ازای نسبت (dCاین ضریب ) 1درحالیکه در رابطه 

 

  استغراق -1-8

احتمال وقوع استغراق شوند، لیکن در برخی موارد اگرچه سرریزها عمدتًا برای حالت جریان آزاد در نظر گرفته می

های هیدرولیکی نظیر سرریزها به دو دسته استغراق موضعی و کلی تقسیم آنها نیز وجود دارد. بحث استغراق در سازه

شود. در حالت استغراق موضعی، بواسطه شرایط جریان محلی، بخشی از سازه توسط جریان عبوری از روی بندی می



66 

 

شود. در صورتیکه تراز سطح آب پایاب فراتر از تراز تاج سرریز باشد، می آن پر شده و باعث کاهش آبگذری سرریز

ها رخ داده و در ها و روخانهاستغراق کلی سرریز رخ خواهد داد. این نوع حالت عمدتاً برای سرریزهای واقع در کانال

ش مقاومت جریان در پایین صورتیکه سرریز به عنوان یک بند انحرافی عمل کند، در شرایط سیالبی و یا بواسطه افزای

 دست ناشی از رشد بیش از حد پوشش گیاهی نیز احتمال وقوع این پدیده وجود دارد. 

( نمای سه بعدی از یک سیکل این نوع سرریز به همراه پارامترهای معرف هندسی نشان داده شده 10-1در شکل )

های ورودی و خروجی )کلیدها( شیب سیکل ای، کف دهانه هایاست. با توجه به شکل، بر خالف سرریزهای کنگره

باشند. عالوه بر آن، در باالدست و پایین دست ضمن خالی نمودن زیر کلیدها، بخش دار به سمت داخل و خارج می

 باالدست و پایین دست ایجاد شده است. 1هایی تحت عنوان شیروانی

 

 

 کلید پیانویی به همراه پارامترهای هندسی معرف. سرریزیک سیکل از  (:10-1)شکل 
 

به ترتیب طول شیروانی  Boو  Biبه ترتیب بیانگر عرض کلیدهای ورودی و خروجی بوده و Woو  Wiدر این شکل 

 وPi  ،Bbارتفاع کل سرریز می باشد.  P0طول تاج کناری بوده و  Lwباشند. های باالدست و پایین دست سرریز می

Ts کلید، عرض فونداسیون و ضخامت دیواره می باشد. طول توسعه یافته تاج و همچنین عرض یک سیکل ارتفاع

(Wuبه صورت زیر تعریف می ):شوند 

(1-3) Lt = 2Lw + Wi + Wo 

                                                           
1 Overhang 
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Wu = Wi + Wo + 2Ts 

 

دار را ای با کلیدهای شیبای و کنگره( هیدرودینامیک سرریزهای کلیدپیانویی، کنگره1-1392صفرزاده و نوروزی )

به صورت سه بعدی مطالعه کرده و نشان دادند در سرریزهای کلیدپیانویی به واسطه حذف فشردگی جریان در 

های مختلف سرریز، ضریب آبگذری باالتر از دو نوع کلیدهای ورودی و همچنین توزیع بهتر جریان بر روی بخش

ن مزبور مطالعه شده است )صفرزاده و و شکل پشت بند نیز توسط محققی 2باشد. تاثیر دیواره جان پناهدیگر می

ها را ( هیدرولیک سرریزهای کلید پیانویی واقع در کانال2012) 3(. دابلینگ و تولیس1-1393و  2-1392نوروزی، 

مطالعه نموده و به این نتیجه رسیدند که در شرایط استغراق کم، سرریزهای کلید پیانویی نسبت به سرریزهای 

( به بررسی تاثیر 2013و همکاران ) 4باالدست کمتری برای عبور یک دبی ثابت دارند. فیسترای نیاز به انرژی کنگره

( به مطالعه پارامتریک 2014و همکاران ) 5شکل تاج بر منحنی ضریب دبی این نوع سرریزها پرداختند. ماچیلس

ی از یک سیکل سرریز کلید جریان بر روی سرریزهای کلید پیانویی پرداخته و روابط زیر را برای تعیین دبی عبور

 پیانویی ارائه نمودند:

(1-4) 𝑞 = 𝑞𝑢

𝑊𝑜

𝑊𝑢

+ 𝑞𝑑

𝑊𝑖

𝑊𝑢

+ 𝑞𝑠

2 𝐿𝑤

𝑊𝑢

 

(1-5) 𝑞𝑢 = 0.374 (1 +
1

1000𝐻 + 1.6
)  × [1 + 0.5 (

𝐻

𝐻 + 𝑃𝑇

)
2

] √2𝑔𝐻3 

(1-6) 𝑞𝑑 = 0.445 (1 +
1

1000𝐻 + 1.6
)   × [1 + 0.5 (

𝐻

𝐻 + 𝑃𝑇

)
2

] √2𝑔𝐻3 

(1-7) 
𝑞𝑠 = 0.41 (1 +

1

833𝐻 + 1.6
) × [1 + 0.5 (

0.833𝐻

0.833𝐻 + 𝑃𝑒

)
2

]

× [
𝑃𝑒

𝛼 + 𝛽

(0.833𝐻 + 𝑃𝑒)𝛼 + 𝛽
] 𝐾𝑊𝑖

𝐾𝑊𝑜
√2𝑔𝐻3 

 

به ترتیب بیانگر دبی عبوری از واحد طول تاج باالدست کلید خروجی، تاج پایین دست  𝑞𝑠و  𝑞𝑢 ،𝑞𝑑در روابط فوق، 

 باشند. بقیه پارامترها عبارتند از: کلید ورودی و تاج کناری می

                                                           
2 Parapet wall 
3 Dabling and Tullis 
4 Pfister 
5 Machiels 
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(1-8) 𝑃𝑒 =
𝐵𝑜

𝐿𝑤

𝑃𝑇 + (1 −
𝐵𝑜

𝐿𝑤

)
𝑃

2
 

(1-9) 𝛼 =
0.7

𝑆𝑖
2 −

3.58

𝑆𝑖

+ 7.55 

(1-10) 𝛽 = 0.029𝑒−1.446/𝑆𝑖  

(1-11) 𝐾𝑊𝑖
= 1 −

𝛾

𝛾+𝑊𝑖
2 , 𝛾 = 0.0037 (1 −

𝑊𝑖

𝑊𝑜
)  

(1-12) 

𝐾𝑊𝑜
=

2

(𝛿2 − 𝛿1)3
(

𝐻

𝑊𝑜

)
3

 

−
3(𝛿2 + 𝛿1)

(𝛿2 − 𝛿1)3
(

𝐻

𝑊𝑜

)
2

 

+
6𝛿2𝛿1

(𝛿2 − 𝛿1)3
(

𝐻

𝑊𝑜

) +
𝛿2

2(𝛿2 − 3𝛿1)

(𝛿2 − 𝛿1)3
 

 

(1-13) 
𝛿1 = −0.788𝑆𝑖

−1.88 + 5 

𝛿2 = 0.236𝑆𝑜
−1.94 + 5 

 

، ساختار جریان بر روی سرریزهای کلید پیانویی بعدی( با استفاده از مدل عددی سه 2015صفرزاده و نوروزی )

ای را مطالعه نموده و به بهبود قابل مالحظه در ضریب دبی این نوع سرریزها در سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقه

در تحقیق مزبور به اهمیت تاج کناری بر عملکرد هیدرولیکی سرریز تاکید ای اشاره نموده اند. مستطیلی و کنگره

( هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلید پیانویی انحنادار در پالن را 2-1393شده است.صفرزاده و نوروزی )

ربوط به مطالعه نمودند. مرور مطالعات قبلی نشان می دهد که بخش اعظمی از تحقیات صورت گرفته در این زمینه م

( و کبیری سامانی 2012) 6جریان آزاد بوده و در تحقیقات انجام شده برای رژیم جریان مستغرق )دابلینگ و تولیس

((، ارتفاع سرریز ثابت در نظر گرفته شده است.  در نتیجه تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد 2012و جواهری )

های کلید پیانویی با سه ارتفاع هیدرولیکی این نوع سرریزها به طور کامل مشخص نمی باشد. در این تحقیق، سرریز

                                                           
6 Dabling and Tullis 
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( یکسان ساخته شده و تاثیر ارتفاع سرریز بر عملکرد هیدرولیکی 𝐿𝑡/𝑊انال )مختلف و نسبت طول تاج به عرض ک

 های کاربردی ارائه شده است.آن در شرایط مستغرق به صورت روابط و منحنی

 ساختار گزارش -1-9

و این گزارش مشتمل بر چهار فصل می باشد. در فصل اول مقدمه و کلیات موضع ارائه شده است. در فصل دوم مواد 

روش ها شامل تجهیزات آزمایشگاهی و جزئیات مدلهای فیزیکی سرریزهای کلید پیانویی ارائه شده است. فصل سوم 

 نتایج حاصل از تحقیق انجام شده را نشان می دهد. در فصل چهارم جمع بندی و نتیجه گیری ارائه شده است.
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Abstract 

In this research, physical models of the piano key weirs with different geometrical 

specifications are made using PVC plates and experiments have been conducted under 

different hydraulic conditions in order to determine the flow behavior, discharge coefficient, 

discharge reduction and total head ratio curves under the free and submerged flow conditions. 

A one meter width channel is used for experiments and flow rate is measured using an 

electromagnetic flow meter with 1 l/s accuracy. Three dimensional water surface profiles are 

measured using a digital point gauge with 0.01 mm accuracy. Furthermore, flow over a one 

meter width linear sharp crested weir is investigated to assess the hydraulic performance of 

the tested piano key weirs with the corresponding hydraulic conditions. Results showed that 

hydraulic behavior of the submerged piano key spillways depends on the height. By 

increasing the weir height, the submergence threshold decreases and the rate of the discharge 

reduction increases. Practical equations are developed for determination of the discharge 

coefficient, discharge reduction factor and non-dimensional total head curves under the 

submerged flow condition.    

Keywords: Piano key weir, Submergence, 3D Water surface, Discharge coefficient, 

Discharge reduction. 
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