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ABSTRACT
The main application of spillway in rivers and dams reservoirs is control and diversion of flood and protection
of their related structures. In this research, a laboratory study was performed to test 16 trapezoid piano key A
type weir models with different pillars 10, 15 and 20 cm in a canal with 10 meters length, 0.6 m width and 0.6
m height. The proposed weirs were placed on the main canal wall with two arrangements. The results showed
that the maximum overflow rate coefficient was corresponded to weirs with p=15cm in both arranments (1 and
2) and the dimentionless ratio of 0.4 <H/P> 0.2 0.4 and also to weir with dimentionless ratio of 0.5 <H/P and
p=20cm. Finally, the trapezoid piano key weir with a p=15cm and a B=50cm identified to pass the most
appropriate flow regime.
Keywords: Discharge coefficient of Piano Key, Side Weir, and Streamline flow.
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بررسی آزمايشگاهی ضريب دبی و خطوط جريان در سرريز جانبی کليد پيانويی ذوزنقهای
*2

ميناسادات سيد جواد ،1سيدتقی اميد نائينی ،1مجتبی صانعی
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

.1
 .2پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،تهران ایران.
(تاریخ دریافت -1398/1/14 :تاریخ بازنگری -1398/2/29 :تاریخ تصویب)1398/3/11 :

چکيده
مهمترین کاربرد سرریزهای جانبی ،کنترل و انحراف سیالب و محافظت سازه مربوطه در مخازن سدها و رودخانهها است.
این تحقیق طی یک بررسی آزمایشگاهی در کانالی به طول  10متر ،عرض  0/6متر ،ارتفاع  0/6متر و  16مدل سرریز
ذوزنقهای کلید پیانویی تیپ  Aبا سهپایه متفاوت  15 ،10و  20سانتیمتر انجامشده است .سرریزهای مذکور در دو حالت
قرارگیری در دیواره کانال اصلی قرارگرفتهاند .نتایج نشان داد که بیشترین میزان ضریب دبی عبوری ( 𝑀𝐶) مربوط به
سرریزهای با  p= 15 cmدر هر دو حالت  1و  2در نسبت بیبعد  0/2 >H/P > 0/4و همچنین در سرریز با نسبت بیبعد
 H/P < 0/5و  p=20 cmمیباشند .درنهایت سرریز کلید پیانویی ذوزنقهای با  p= 15 cmو سرریز با  B= 50 cmمناسبترین
رژیم جریان را از خود عبور میدهد.
واژههای کليدی :ضریب دبی عبوری سرریز کلید پیانویی ،سرریز جانبی ،خطوط جریان.

مقدمه
سرریز جانبی یکی از انواع سازههای انحراف آب است .جریان
عبوری از سرریز جانبی از نوع جریان متغیر مکانی با کاهش دبی
است ( .)Askari and Vatankhah Mohammadabadi, 2108کنترل

و انحراف سیالب در مخازن سدها ،انحراف جریان و محافظت سازه
در برابر سیالب در رودخانهها از دیگر موارد کاربرد سرریزهای
جانبی است .در شکل ( )1نمای سادهای از سرریز جانبی نشان
داده شده است.

شکل  -1نمايی از سرريز جانبی

در شکل ( 𝑦2 ،𝑦1 ،)1عمق آب در باالدست و پاییندست
سرریز W ،ارتفاع سرریز B ،عرض کانال L ،طول سرریز𝑄2 ،𝑄1 ،
دبی جریان در قبل و بعد ازسرریز 𝑄𝑆 ،دبی سرریز 𝑉2 ،𝑉1 ،سرعت
* نویسنده مسئولdrsaneie@gmail.com :

( & Gandoshmin

جریان در قبل و بعد از سرریز است
 .)Norouzi,2014جریان در سرریزهای جانبی از نوع متغیر مکانی
با کاهش دبی است .تحقیقات زیادی بر روی این جریان
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انجامگرفته است .مطالعات دی مارچی در سال  1934برای به
دست آوردن معادلهای برای سرریزهای کناری و با توجه به شکل
( ،)1فرضیات زیر را در نظر گرفت:
کانال مستطیلی و منشوری است (کانال منشوری کانالی
است که در مسیر خود دارای سطح مقطع و شیب ثابت است)،
سرریز کناری دارای طول کوتاه بوده و انرژی مخصوص بین مقاطع
 1و  2ثابت است .این امر معادل فرض  𝑆0 − 𝑆𝑓 = 0یا 𝑆0 = 0
و  𝑆𝑓 = 0بوده و نتایج تجربی نشان میدهد که یک فرض منطقی
است .سرریز کناری معادل یک سرریز لبه تیز بوده که هوادهی
کامل صورت گرفته و آب بهصورت آزاد خارج میشود و ضریب
تصحیح انرژی  αمساوی یک است .با توجه به فرضیات باال ،معادله
دینامیکی مربوط به سرریزها به شکل زیر درمیآید:
(رابطه )1
𝑦 3𝐵 2𝐸 − 3𝑊 𝐸 −
𝑦𝐸−
[
√
√ − 3𝑠𝑖𝑛−1
ثابت انتگرال ] +
𝑊 2𝐶𝑀 𝐸 −
𝑊𝑦−
𝑊𝐸−

شیروانیهای باالدست و پاییندست ،تیپ ،Bدارای شیروانیهای
باالدست و تیپ ،Cدارای شیروانیهای پاییندست هستند و
تیپ ،Dفاقد شیروانی است ( .)Laugier, 2011درواقع افزایش
طول تاج سرریز در یک عرض ثابت آبراهه سرریز و به ازای یکبار
آبی ثابت ،دبی مؤثر این سرریزها را سه تا چهار برابر نسبت به
سرریز خطی افزایش میدهد (.)Anderson & Tullis, 2012

=𝑥

معادله ( )1بهعنوان معادله  De Marchiمعروف است.
مقادیر  yو  Eعمق و انرژی در باالدست و پاییندست سرریز و w
ارتفاع یا همان پایه سرریز ( B ،)pعرض کانال x ،طول قرارگیری
سرریز و 𝑀𝐶 ضریب تخلیه دبی است .با توجه به عمومیت این
رابطه ،برای به دست آوردن دیگر سرریزهای جانبی و اشکال
مختلف آن نیز از این رابطه استفاده شده است (De 1934
 Marchi,و  .)Gandoshmin & Norouzi, 2014پایه و اساس
سرریزهای کلید پیانویی ،سرریزهای کنگرهای میباشند.
سرریزهای کنگرهای غالب ًا با استفاده از دیوارهای قائم ساختهشده
و کارایی آنها بسیار بهتر از سرریزهای خطی است ،اما جریان
نزدیک شونده به این نوع سرریزها ،بهویژه جریانهای تحتانی ،پس
از ورود به محدوده دو دیواره قائم تاجهای کناری ،بهشدت دچار
فشردگی شده و به همین علت ،تاجهای باالدست و پاییندست
نیز عملکرد هیدرولیکی مناسب ندارند .عالوه بر این نکات ،عیب
عمده این نوع سرریزها ،سطح پی بزرگ موردنیاز برای نصب آنها
بر روی سدهای بتنی است .شکل جدیدی از سرریزهای غیرخطی،
سرریزهای کلید پیانویی هستند که توسط مؤسسه هیدروکووپ
فرانسه و آزمایشگاه هیدرولیک و محیطزیست دانشگاه بیسکارا
الجزایر ارائهشده است ( .)Lempérière and Ouamane, 2003در
این نوع از سرریزها ،برخالف سرریزهای کنگرهای ،دهانهها
یکدرمیان شیبدار به سمت داخل مخزن و بیرون است .این نوع
سرریزها دارای چهار تیپ مختلف به نامهای A, B, C, D
میباشند .بهطورکلی سرریزهای کلید پیانویی دارای چهار تیپ
مختلف هستند که تفاوت آنها در وجود یا عدم وجود شیروانی
است .همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود ،تیپ  ،Aدارای

شکل  – 2انواع مختلف سرريزِ کليد پيانويی (لمپير و همکاران)2011 ،

دبی کل عبوری از روی سرریزهای کلید پیانویی به یک
سری عوامل هیدرولیکی و هندسی بهصورت رابطه ( )2مرتبط
هستند (:)Riberio et al., 2007
(رابطه )2

)𝛼 𝑄 = 𝑓(𝜌, 𝑔, 𝜇, 𝐻, 𝐿𝑡 , 𝑃, 𝑊, 𝑊𝑖 , 𝑊𝑜 , 𝐵𝑖 , 𝐵𝑜 , 𝐿, 𝑆𝑖𝑛 , 𝑆𝑜𝑢𝑡 , 𝑡, 𝑅,

که در آن ρ ،و 𝜇 به ترتیب بیانگر جرم مخصوص و لزجت
دینامیکی سیال بوده و  gشتاب ثقل است H .بیانگر هد کل جریان
روی سرریز بوده و 𝑡𝐿 طول کل تاج است .در رابطه مزبور ،W ، P
𝑖𝑊 𝐵𝑜 ،𝐵𝑖 ،𝑊𝑜 ،و  Lبه ترتیب بیانگر ارتفاع سرریز ،عرض کل،
عرض کلید ورودی ،عرض کلید خروجی ،طول کنسول
پاییندست ،طول کنسول باالدست و طول تاج کناری است𝑆𝑖𝑛 .
و 𝑡𝑢𝑜𝑆 شیب کلیدهای ورودی و خروجی بوده و  tضخامت بدنه
سرریز است .در شکل ( )3نمایی از سرریز کلید پیانویی ذوزنقهای
تیپ  Aنشان دادهشده است.

شکل  -3نمايی از سرريز کليد پيانويی ذوزنقهای تيپ A
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مطالعاتی که بر روی این نوع از سرریزها صورت گرفته است
در کانالهای مستقیم بوده و محققینی چون & Kabiri-Samani
) Javaheri 2012مطالعاتی را بهمنظور تعیین ضریب دبی
سرریزهای کلید پیانویی در حالت جریان آزاد انجام دادند.
 (2013) Anderson et al.به بررسی تأثیر عمقهای متفاوت
باالدست سد و شیبهای کناری و تأثیر آنها بر روی ضریب دبی
𝑑𝐶 پرداختند .محققین دیگری به بررسی تأثیر پارامترهای
هندسی بر روی دبی سرریزهای کلید پیانویی شکل با آنالیز عددی
سهبعدی پرداختند .این محققین برای این منظور از سرریز کلید
پیانویی شکلی که در سال  2003توسط Lemperiere
و Ouamaneطراحیشده است (تیپ  )Aاستفاده کردند .نتایج
نشان دادند که تمامی پارامترها میتوانند تأثیر مستقیمی بر روی
عملکرد این نوع از سرریزها بگذارد و از طرفی مدل نوشتهشده
میتواند نتایج خوبی را ارائه دهد (.)Lefebvre et al., 2013
 )2016( Mehboudi et al.به بررسی مطالعات آزمایشگاهی بر
روی ضریب دبی عبوری ( 𝑑𝐶) سرریز کلید پیانویی ذوزنقهای شکل
در کانال مستقیم پرداختند .نتایج نشان دادند که در کانال
مستقیم میزان دبی عبوری و عملکرد این نوع از سرریزها از
سرریزهای کلید پیانویی مستطیل شکل  %22باالتر استOertel .
) (2015به بررسی آزمایشگاهی و عددی ضریب دبی سرریزهای
کلید پیانویی شکل تیپ  Aپرداخت.
در تحقیقی به بررسی سرریز کلید پیانویی با پاراپت والهای
زاویهدار در دو مدل پرداخته شده است .نتایج نشان داد که مدل
یک برای زاویهی منفی  3درجه ،توانایی بیشتری در تخلیهی
جریان نسبت به سرریز اوجی ،تقریباً در حدود  2/4برابر را دارا
است ( .)Afzalian & Ahadian, 2015در پژوهشی دیگر به بررسی
آزمایشگاهی هیدرولیک جریان سرریز کلید پیانویی در
ترکیبهای مختلف دیواره سپری پرداخته شده است .نتایج نشان
داد که قرارگیری دیواره سپری بدون شیب روی کل تاج سرریز در
مدل یک ،راندمان سرریز را حدود  20درصد افزایش میدهد.
همچنین مقایسه سرریزهای کلید پیانویی با سرریزهای خطی
نتیجه داد که قرارگیری دیواره سپری بدون شیب بر روی کل تاج
سرریز در مدل یک ،ظرفیت تخلیه سرریز کلید پیانویی را  4برابر
نسبت به سرریز خطی افزایش میدهد ( & Yarahmadi
 .)Ahadian, 2015بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلید
پیانویی در شرایط جریان آزاد و جریان مستغرق در تحقیق دیگری
انجام شد .نتایج بررسی نشان داد که اصالح سرریزهای کلید
پیانویی با نسبت عرض دهانهها برابر  1باعث میشود که در این
سرریز شروع استغراق زودتر و استغراق کامل دیرتر به وجود آید
و اصالح سرریزهای کلید پیانویی با شیبهای منحنی شکل و

نسبت عرض دهانهها برابر  1باعث میشود که استغراق در این
سرریزها دیرتر شروع شود و حد استغراق کامل آنها تغییری نکند
( )2016( Nasiri et al. .)Roshangar et al, 2018در تحقیقی به
بررسی عددی هیدرولیک جریان در اطراف سرریز مدور قائم با
ورودی کلید پیانویی پرداختند .نتایج نشان داد که استفاده از
سرریز کلید پیانویی مدور بهعنوان ورودی شفتهای قائم ،یکی از
روشهای اصالح ورودی سرریز مدور قائم است که تأثیر
چشمگیری بر کاهش قدرت جریان گردابی دارد .سرریز کنگرهای
دارای سه شکل کلی مثلثی ،ذوزنقهای و مستطیلی است که
مطالعه محدودی روی شکل مستطیلی انجام شده و خصوصیات
هیدرولیکی آن بهطور کامل مشخص نشده است .در پژوهشی
رابطه دبی جریان و ضریب دبی سرریز کنگرهای مستطیلی با
استفاده از تحلیل ابعادی استخراج و برای تعیین ضریبهای ثابت
رابطهها از مدل فیزیکی استفاده شده است (.)Rezaei et ,2015
سرریزهای زیگزاگی از جمله سازههای هیدرولیکی است که برای
تنظیم سطح آب و کنترل جریان در مخازن سدها استفاده
میشود .عملکرد سرریزهای زیگزاگی در بارهای زیاد جریان ،به
جهت تداخل تیغههای جریان ،تالطم و استغراق در کلید خروجی
مطلوب نیست؛ ازاینرو  )2018( Hamidinia et al.در پژوهشی
به بررسی اثر محل قرارگیری دیواره سپری بر استغراق ورودی
سرریز پرداختند .این تحقیق نشان داد که دیوارههای سپری
نصبشده در خروجی سرریز حدود  5الی  10درصد عملکرد
بهتری نسبت به حالت نصب دیوارههای سپری در ورودی از خود
نشان میدهد .سرریزهای کلید پیانویی بهواسطه فضای کمی که
اشغال میکنند ،میتوانند بهعنوان سرریز جانبی در کنترل
سیالب ،کنترل سطح آب باالدست رودخانهها و تأمین آب
کانالهای آبیاری مورد استفاده قرار گیرند)2018( Mehri et al. .
برای بررسی سرریز کلید پیانویی مستطیلی تیپ  Cدر دو قوس
 30و  120درجه بهعنوان سرریز جانبی استفاده کردند .نتایج
بیانگر این مطلب بود که این نوع از سرریز میتواند عملکرد
مناسبتری نسبت به دیگر سرریزهای متداول داشته باشد.
 )2018( Karimi et al.به بررسی خصوصیات جریان سرریزهای
جانبی کلید پیانویی مستطیلی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که
میزان دبی عبوری از سرریز کلید پیانویی بسیار باالتر از سرریزهای
دیگری است که در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتهاند.
باوجود مطالعات گسترده در این نوع سرریز با یک فرم پالن
مستطیل شکل ( ،)RPKWدر کانال مستقیم ،تحقیق و پرداختن
به سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقهای شکل بهصورت جانبی
ضرورت پیدا کرده است .در تحقیق حاضر به بررسی ضریب دبی
عبوری از این نوع سرریز در حالت جانبی پرداخته شده است .با
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دانستن عمقهای اولیه  𝑦1و  𝑦2و در دست داشتن دبیهای
عبوری اولیه و نقاط محاسباتی ،مقدار 𝑀𝐶 بهصورت حل معکوس
بهدست آمد .در این تحقیق از سرریز کلید پیانویی ذوزنقهای
بهعنوان سرریز جانبی استفاده شده است.

در هیدرولیک کانالهای باز ،وقتیکه جریان آشفته باشد،
تأثیر نیروهای لزجت در مقایسه با نیروهای اینرسی ناچیز و اندک
است و ازآنجاکه اصوالً وضعیت جریان در کانالها بهصورت آشفته

است ،از تأثیر نیروی لزجت یا همان عدد رینولدز ) (𝜌𝑦𝜇1 𝑉1صرف-

نظر میشود .تأثیر نیروی کشش سطحی در مواقعی که عمق آب
کمتر از  3سانتیمتر باشد و ازآنجاکه در آزمایشهای پیشرو عمق
آب از  3سانتیمتر بیشتر خواهد بود ،از تأثیر کشش سطحی یا

مواد و روشها
تحليل ابعادی

ازجمله متغیرهای مؤثر بر ضریب دبی سرریز کلید پیانویی جانبی
عبارتاند از:
الف :مشخصات فیزیکی سیال :جرم مخصوص (𝜌) ،لزجت
دینامیکی (𝜇) و کشش سطحی (𝜎)
ب :مشخصات هیدرولیکی جریان :عمق آب در باالدست
سرریز (  ،)𝑦1عمق آب در پاییندست سرریز (  .)𝑦2همچنین
سرعت جریان در کانال در باالدست سرریز (  )𝑉1و سرعت جریان
در پاییندست سرریز (  )𝑉2نیز با داشتن دبیها و سطح مقطع
جریان بهعنوان متغیرهای وابسته و یا جایگزین دبیها قابل
استفاده هستند.
ج :مشخصات هندسی کانال و سرریز :طول بازشدگی سرریز
( ،)Lطول مؤثر سرریز (  ،)𝐿′زاویه کنسولهای سرریز ( 𝛿) ،زاویه
قرارگیری سرریز ( ،)αارتفاع سرریز ( ،)Pطول سرریز ( ،)Bطول
کنسول پاییندست ( 𝑖𝐵) ،عرض ورودی سرریز ( 𝑖𝑊) ،عرض
خروجی سرریز ( 𝑜𝑊) ،شیب کف کانال ( 𝑜𝑆) ،تعداد کنگرهها و
هندسه آنها.
د :مشخصات عمومی :شتاب ثقل ( ،)gضریب دبی 𝑀𝐶.
بر اساس متغیرهای موجود نتیجه میشود:
(رابطه )3
∅(𝑆0 , 𝐵, 𝐵𝑖 , 𝑃, 𝐿, 𝐿′ , 𝑦1 , 𝑦2 , 𝑉1 , 𝑔, 𝛼, 𝛿, µ, 𝜌, 𝜎, 𝐶𝑀 ) = 0
بر اساس تئوری  πباکینگهام 16 ،متغیر وجود دارد و با در
نظر گرفتن ( 𝑦1با بعد ( 𝑉1 ،)Lبا بعد  )𝐿𝑇 −1و𝜌 (با بعد )𝑀𝐿−3
بهعنوان سه متغیر اصلی (تکراری) 13 ،متغیر بیبعد حاصل
میشود .با ترکیب هر یک از متغیرها با متغیرهای اصلی ،یک
متغیر بیبعد حاصل میشود ،بنابراین:
(رابطه )4
 V2

y


L B Bi B L/ wi
CM  1  1 ,
,
, 2,
,
,
, ,
,
 ,  , S0 
2
y1 y1 y1 y1 P y1 wo
 gy1  y1V1  y1V1


همان عدد وبر )

𝜎

𝜌𝑦1 𝑉12

( صرفنظر میشود ( ;Kazemi et al, 2016

 .)Erpicum et al, 2013همچنین برخی محققین تأثیر شیب کف
در جریانهای زیربحرانی را ناچیز دانستهاند در نتیجه از تأثیر 𝑆0
صرفنظر میشود .همچنین با ترکیب متغیرهای بیبعد و در نظر
گرفتن تأثیر آنها در متغیرهای دیگر رابطه زیر حاصل میشود.
(رابطه )5

)𝛼 , 𝛿,

𝑖𝑤

,

𝐵𝑖 𝐵 𝐿′

, ,

𝑜𝑤 𝑃 𝑦1

𝐿

,

𝑃

𝐿 𝑦2

, ,

𝑦1 𝐵 𝑦1

𝐶𝑀 = ∅2 (𝐹𝑟1 ,

الزم به ذکر است عدد فرود باالدست سرریز در همه
مدلهای آزمایششده کمتر از یک بوده است که شرایط جریان
زیربحرانی را در باالدست سرریز ارضا مینمود .تمام آزمایشها در
یک کانال پلکسیگالس مستطیلی به طول  10متر ،عرض 0/6
متر و ارتفاع  0/6متر انجام شده است .برای جلوگیری از اغتشاش
جریان در باالدست از یک آرامکننده در باالدست و برای
اندازهگیری جریان در باالدست ،از سرریز مثلثی کالیبرهشده و در
پاییندست از یک سرریز مستطیلی لبه تیز کالیبرهشده استفاده
شده است .برای اندازهگیری پروفیل سطح آب در این آزمایش از
دستگاه پروفیلسنج با حساسیت در دامنه  0±/01 mاستفاده
شده است .شکل ( )5نمایی از پالن موقعیت آزمایشگاهی را نشان
میدهد .در این تحقیق از  16مدل سرریز تیپ  Aذوزنقهای
استفاده شده است که در دو حالت  1و  2مورد بررسی
قرارگرفتهاند .سرریزهای مورداستفاده دارای ضخامت  3میلیمتر
بوده و از پلکسیگلس برای ساخت آنها استفاده شده است.
جدول ( )1مشخصات آزمایشهای انجامشده را بیان میکند .در
این تحقیق برای بررسی تأثیر تعداد سیکل ورودی سرریزهای
مورد آزمایش ،دو حالت مختلف در کانال اصلی مورد آزمایش قرار
گرفت .حالت یک حالتی است که دارای دو سیکل کامل ورودی
و حالت دو دارای یک سیکل کامل ورودی است .شکل ( )4نحوه
قرارگیری سرریز به دو حالت بیانشده را نشان میدهد.

جدول  -1مشخصات سازهها و آزمايشهای انجامشده

Fr

)Q1(L/s

L/W

Wi/Wo

)W (m

)b (m

)P (cm

)B (cm

0/0-15/6

60-30

2/5-6/9

1/33 – 4

0/52

0/6

10.15.20

30

Weir Type
PKSW

0/0-15/6

60-30

2/5-6/9

1/33 – 4

0/52

0/6

10.15.20

50

PKSW

0/0-15/6

60-30

2/5-6/9

1/33 – 4

0/52

0/6

10.15.20

70

PKSW
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شکل  – 4نحوه قرارگيری سرريز ( )aحالت  )b( :1حالت 2

شکل  -5نمايی از پالن شرايط آزمايشگاه

پارامترهای مورداستفاده

در این مطالعه ،محورهای بدون بعد  Xو ( Yهر دو از انتهای
باالدست سمت باالیی) و ( Yاز انتهای کانال اصلی) تعریف
میشوند:
*  X/W: Xمحور طولی به سمت پاییندست: Y * ،

Y/b

محور عرضی به سمت مخالف و *  Z / z1 : Zمحور عمودی به
سمت باال است .در این تحقیق ،با استفاده از یک سرعتسنج
الکترومغناطیسی با دقت  ،0/001 m/sاجزای سرعت ( ، ) VY
(  ) V Xدر سه سطح ( )Z: 0/2 ،0/6 ،0/8اندازهگیری شد .پروفیل
سطح آب در طول مقطع اندازهگیری شد .برای این منظور از یک
پروفیلسنج دیجیتال با دقت  0/1 mmاستفاده شده است .پروفیل
سنج و سرعتسنج میتوانند بر روی یک ریل در هر دو جهت X
و  Yحرکت کنند.

()a

()b

بحث و نتايج
ویژگیهای جریان مانند مشخصات سطح آب ،ضریب تخلیه و
توزیع سرعت ،موضوعات بسیاری از مطالعات تحقیقاتی است.
توزیع سرعت در امتداد عوارض جانبی یکی دیگر از ویژگیهای
مهم است که درگذشته مورد بررسی قرارگرفته است (El-
 Khashab and smith, 1976و ،)Bagheri and Heidarpour, 2012
اما اخیراً ضرایب اصالح انرژی و تحرک در امتداد جانبی مورد
بررسی قرار گرفتهاندMaranzoni et al, 2017; Michelazzo et (.
 .)al, 2015همانطور که در جدول ( )1اشاره شده است در این
تحقیق سهپایه متفاوت ( )P= 10،15،20 cmو سه عرض متفاوت
( )B= 30،50،70 cmدر تیپ  Aسرریز کلید پیانویی ذوزنقهای
مورد بررسی قرار گرفته است .نمونهای از سرریزهای با عرضهای
متفاوت مورد استفادهشده در پایه  10سانتیمتر در شکل ()6
نمایش دادهشده است.

()c

شکل  )a( – 6نمونه سرريز با عرض  30سانتیمتر )b( :نمونه سرريز با عرض  50سانتیمتر )c( :نمونه سرريز با عرض  70سانتیمتر
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برای بررسی صحت عملکرد مناسبتر این نوع از سرریزها،
به مقایسه انواع پارامترهای بیبعد استفادهشده در اندازهگیریها
با استفاده از دادههای بهدستآمده از نتایج آزمایشهای دیگر
محققین پرداخته شده است .در ادامه ابتدا به بررسی نتایج
ال مشابه آزمایشگاهی با یک نوع از
بهدستآمده در شرایط کام ً
سرریزهای کلید پیانویی پرداختهشده است و پارامترهایی نظیر
پایه ( )Pو درجه قرارگیری زاویه بالهای سازهها ( )αو ازآنپس
به ترتیب به بررسی انواع پارامترهای بیبعد ازجمله ،L/W
 B/P ،L/Bپرداختهشده است .در آزمایش هایی که بر روی 16
سرریز مذکور انجامگرفته است ،مشاهدات کلی در رژیم جریان و
نحوه عبور آب از سرریز جانبی دیده شده است که در این قسمت
از تحقیق بیان میگردد .در تمامی آزمایشهای انجامشده مشاهده
گردید که نحوه ریزش از سمت راست خیلی متفاوتتر از نحوه

شکل  -8جداشدگی جريان در سرريز

ریزش آب از سمت چپ جریان است .سمت چپ جریان حالت
یکنواختتری داشته درصورتیکه سمت جریان حالت گردابی و
تالطمی دارد (شکل.)7
در سرریزهایی که دارای 𝑜𝑤 باالی  13/5سانتیمتر هستند،
ریزش جریان در سیکل وسط سرریز بهصورت یک شکاف عمیق
همراه با جدائی جریان صورت میگیرد .عرض زیاد انتهای رمپ و
نسبت  3برابری عرض ورودی و خروجی که باعث ایجاد شیب در
رمپ موجود در سرریزها میگردد از دالیل ایجاد جداشدگی
جریان و شکاف عمیق در این نوع از سرریزها است (شکل .)8
نکته دیگری که در این نوع از سرریز میتوان به آن اشاره کرد
ریزش در قسمت کناری سرریز است که هرچه ارتفاع باالتر میرود
حقیقتاً ریزش کناری سرریز نیز به دیواره نزدیکتر میگردد
(شکل.)9

شکل  - 7تفاوت جريان در راست و چپ قرارگيری سرريز

افزایش ارتفاع آب باالدست سرریز

شکل  -9روند تغييرات ريزش جريان در حالت قرارگيری  1با افزايش ارتفاع آب باالدست سرريز

نکته قابلتوجهی که در سرریزهای پایه  10سانتیمتری در
مشاهدات دیده شد این است که در حالت قرارگیری  ،1جریان
بهصورت مثلث شکلی از سیکل وسطی سرریز عبور میکند و در
تیغه سمت چپ سیکل وسط ،یک پیچی در جریان ایجاد میگردد
که مطابق با عرض موجود درروی سرریز این نحوه پیچیدگی
میتواند کم یا زیاد گردد (شکل  .)10در این سرریز نیز مانند دیگر
سرریزها زمانی که ارتفاع آب باالدست وسط سرریز افزایش پیدا
میکند ،در هنگام ریزش در انتهای سرریز جانبی ،جریان به
همآمیخته میشود و اغتشاش و تالطم جریان مشهود است.

شکل  - 10نمونهای از پيچيدگی جريان در تيغه سمت چپ سيکل وسط
سرريزهای پايه  10سانتیمتری
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نتایج حاصل از بررسیهای پروفیل سطح جریان بیان
میکند که در حالت قرارگیری  ،1به علت وجود سهپایه در محل
وجود سرریز ،بیشترین خروجی سرریز تا اواسط آن صورت
میگیرد و خطوط پروفیل سطح آب دارای فواصل کمتری است و
جریان یکنواختتر عبور میکند .این موضوع بیشتر در ارتفاعات
کم باالدست سرریز رخ میدهد .در بیشتر سرریزها در حالت
قرارگیری  ،1جبهه ورودی آب بهصورت برآمده بوده و بیشترین
کشش تا  10سانتیمتری محل قرارگیری سرریز صورت میگیرد.
هر چه سرریز دارای عرض کمتری باشد فواصل سطوح پروفیل
آب در حالت قرارگیری  1به یکدیگر نزدیک بوده و انسجام
بیشتری دارند .در حالت قرارگیری  ،2به خاطر وجود یکپایه در
محل قرارگیری سرریز و در تمامی سرریزها ،بهطورکلی تا 40

سانتیمتری درگیر خروجی سرریز هستند و جبهه خروجی در 4
سانتیمتری بهصورت سهوی خارج میگردد و در کل میتوان
گفت لبه ورودی سرریز دارای مانع نبوده و میتواند تأثیر بیشتری
در خروج آب از حالت جانبی داشته باشند ،در این حالت قرارگیری
ارتفاعات باالتر دارای فواصل بیشتری بین سطح قرارگیری  4و
 13سانتیمتری هستند .در کل حالتهای قرارگیری در فواصل
 31و  34سانتیمتری انطباق بین خطوط بیشتر سرریزها وجود
دارد و بنابراین میتوان اذعان داشت که از اواسط کانال به بعد
تأثیری در خروج آب از سرریز جانبی ندارد .نمودارهای ( 1و )2
نمونهای از پروفیلهای سطح آب محاسبهشده در این تحقیق را
نشان میدهد .این پروفیلها در 𝐻⁄𝑃 = 0.2برای سرریز با پایه
 10سانتیمتری در مقایسه با سرریز شاهد مستطیلی هستند.
15.00

15.00

12.00
0.57

1.30

0.07

0.30

0.80

11.00

)Floww Depth(cm

13.00

10.00
-0.20

˟X
نمودار  -2پروفيل سطح آب  ،TPKWدر 𝟐 𝑯⁄𝑷 = 𝟎.

شکل ( )11نمونهای از نتایج حاصل از بررسی خطوط
جریان را در سهپایه متفاوت سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقهای
در دو حالت قرارگیری  1و  2را نشان میدهد .همانطور که در
شکل مشخص است ،در یک نسبت ثابت  H / P  0.2در هر سه
پایه  10،15و  20سانتیمتری در حالت قرارگیری  ،)a( 1با
عرضهای یکسان سرریز ( ،)B=50cmهرچه ارتفاع پایه سرریز
افزایش پیدا میکند ،عرض بیشتری از کانال نیز درگیر میشود
;P=10cm-Y*=0.62
;P=15cm-Y*=0.72
(P=20cm-
 .)Y*=0.90در حالت قرارگیری  )b( 2مانند حالت قرارگیری ،1
عرض درگیری کف کانال با افزایش ارتفاع آب باالدست سرریز
افزایش پیدا میکند؛ اما نکته قابلتوجه این است که در این حالت
با شرایط یکسان آزمایش ،عرض بیشتری از سرریز جریان آب را
از خود عبور میدهد .در بررسی خطوط جریان Karimi et al.,
 2018نیز به این مهم دست یافتند که در سرریزهای کلید پیانویی

13.00
12.00
0.07

0.57

)Floww Depth(cm

14.00

14.00

11.00

1.30

0.30

0.80

10.00
-0.20

˟X
نمودار  -1پروفيل سطح آب  ،LSWدر 𝟐 𝑯⁄𝑷 = 𝟎.

مستطیلی شکل تیپ  Cنسبت به دیگر سرریزهای معمول ساده و
کنگرهای ،سرریز جانبی کلید پیانویی عرض بیشتری از کانال را
در دبی یکسان درگیر میکند.
در تحلیل سهبعدی جریان بر روی سرریزها ،در تمامی
آزمایشهای انجامشده ،در سرریز پایه  10سانتیمتری هر چه
میزان عرض سرریز ( )Bاز  70سانتیمتر به  30سانتیمتری
کاهش میافت ،میزان تالطم جریان نیز افزایش پیدا میکرد .از
طرف دیگر با کاهش عرض سرریز و افزایش ارتفاع ،فاصله ریزش
از انتهای سرریز افزایش پیدا میکرد .همین نتایج در پایه  15و
 20سانتیمتری نیز حاصل شد با این تفاوت که در ارتفاع پایه 20
سانتیمتری با تشکیل حفره کناری در سمت چپ جریان ،ورودی
کمتر میگردید .در تمامی سرریزها در عرض  70سانتیمتری آب
بر روی سرریز با تالطم کمتری عبور میکند .شکل ( )12نمونهای
از اشکال سهبعدی آب بر روی سرریز را نشان میدهد.
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با توجه به نتایج بهدستآمده در نمودار ( ،)3سرریز دارای
پایه  P =10cmدر حالتی که  B =50cmو  B =70cmاست ،میزان
ضریب 𝑀𝐶 (بهدستآمده از رابطه دی مارچی) بیشتر از حالتی
است که  B =30cmاست .میزان این ضریب در 0/2 >H/P > 0/4
در حالتی که سرریز در حالت  1خود قرار بگیرد بین >𝐶𝑀 > 1/9
 1/3و در حالتی که  0/5>H/P > 1است ،این مقدار بین 1/7
> 𝑀𝐶>  0/7قرار میگیرد .نتایج بررسی سرریز با  P =10cmو در
حالت  2در نمودار ( )4نشان داده شده است .میزان ضریب 𝑀𝐶
در  0/2 >H/P > 0/4بین  1/3 - 1/9و در حالتی که > 1
 0/5>H/Pاست ،این ضریب بین  0/7-1/7میرسد .در پایه
 P =15cmدر کل دادههای بهدستآمده از آزمایشهای سرریز در
حالت  1با توجه به نمودار ( )3میتوان این استنباط را داشت که

هرچه عرض سرریز ( )Bبیشتر باشد درنتیجه ضریب دبی عبوری
نیز بیشتر خواهد بود و در این شرایط در  0/2 >H/P > 0/4ضریب
دبی مقدار بیشتری خواهد داشت و میتوان اذعان داشت که اگر
نسبت  H/P< 0/5شود عمالً کارایی سرریز کاهش پیدا میکند.
اگر  B =50cmباشد در نسبت  0/2 >H/P > 0/4ضریب دبی
عبوری بین  2/1تا  1/36و از  H/P< 0/5مقدار 𝑀𝐶 بین  1/2تا
 0/98متغیر است .اگر  B =30cmباشد در نسبت >H/P > 0/4
 0/2ضریب دبی عبوری در حالت  1سرریز بین  0/96تا 1/73
است و از  H/P< 0/5مقدار 𝑀𝐶 بین  1/02تا  0/82متغیر است.
همانطور که دیده میشود ،در  P =15cmاگر مقدار  Bکاهش
پیدا کند به طبع  Lنیز کاهش پیداکرده و درنتیجه ضریب دبی
عبوری نیز کاهش پیدا میکند.
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در  P=20 cmبا توجه به کل دادههای بهدستآمده میتوان
استنباط کرد که هرچه عرض بال سرریز ( )Bبیشتر باشد درنتیجه
ضریب دبی عبوری نیز بیشتر خواهد بود .اگر B =70 cmباشد در
نسبت  ،0/2 >H/P > 0/4ضریب دبی عبوری ( 𝑀𝐶) بین  1/78تا
 1/29است و بهتر است بیان شود در این نمونه از سرریزها H/P
باالتر از  0/4قابلمحاسبه نبوده است ،البته در این مورد نیز باید
متذکر شد که مقدار ضریب 𝑀𝐶 در حالتی که سرریز بهصورت
حالت  2باشد ،مقدار کمتری دارد .اگر ضریب 𝑀𝐶 را در حالتی که
 B =50cmاست موردبررسی قرار دهیم میتوان این برداشت را

کرد که مقدار 𝑀𝐶 بین  1/76تا  1/06در حال نوسان است و افت
تقریباً زیادی بین  B =50cmتا  B =70cmدر حالتی که = 0/2
 H/Pاست رخ میدهد و حدود  0/2واحد این مقدار کمتر میشود.
البته در این مورد نیز مقدار 𝑀𝐶 در حالت  2کمتر از حالت  1است.
در پایه  P =20cmاگر  B =30cmباشد ،مقدار 𝑀𝐶 بین همان
مقادیر  1/6تا  0/93تغییر میکند و تفاوت زیادی بین دو حالت
 B =50cmو  B =30cmمشاهده میشود .ضریب 𝑀𝐶 در حالتی
که  B =50cmاست  0/13بیشتر از دو حالت دیگر است.
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برای بررسی و صحت نتایج این تحقیق از نظر بهبود میزان
ضریب دبی عبوری 𝑀𝐶 ،نتایج تحقیق حاضر با شرایط مشابه مورد
مقایسه قرار گرفت .در مقایسه نتایج سرریزها با یکدیگر ،سرریز
کلید پیانویی مستطیل شکل و سرریز کلید پیانویی ذوزنقهای در
دو طول یکسان  2و  3/4متر و در حالت  1مورد مقایسه قرار
گرفتند (نمودار  .)5اگر 0/2>H/P>0/4قرار بگیرد ،در حالتی که
طول کل سرریز برابر  2متر باشد ،ضریب دبی عبوری ( 𝑀𝐶) در
سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقهای بین  1/73تا  0/93و در
سرریز جانبی کلید پیانویی مستطیلی بین  1/15تا  0/85است.
در حالتی که  H/P <0/5باشد ،ضریب دبی عبوری ( 𝑀𝐶) در سرریز

جانبی کلید پیانویی ذوزنقهای بین  1/36تا  0/82و در سرریز
جانبی کلید پیانویی مستطیلی بین  1/07تا  0/71است .برای
حالتی که سرریزها دارای طول برابر  3/4متر هستند ،ضریب دبی
عبوری در سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقهای بین  1/72تا
 0/95و در سرریز جانبی کلید پیانویی مستطیلی بین  1/72تا
 1/18است .در حالتی که  H/P<0/5باشد ،ضریب دبی عبوری در
سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقهای بین  1/47تا  0/87و در
سرریز جانبی کلید پیانویی مستطیلی این ضریب بین  1/21تا
 0/81است.
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نمودار ( )6نتایج آزمایشها را در شرایطی که سرریزهای
این تحقیق در حالت  2قرار گرفتهاند ،نشان میدهد .اگر
0/2>H/P>0/4قرار بگیرد و در حالتی که طول کل سرریز برابر
 2متر باشد ،ضریب دبی عبوری در سرریز جانبی کلید پیانویی
ذوزنقهای بین  1/83تا  0/9و در سرریز جانبی کلید پیانویی
مستطیلی بین  1/15تا  0/85است .در حالتی که  H/P<0/5باشد،
ضریب دبی عبوری در سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقهای بین
 1/28تا  0/8و در سرریز جانبی کلید پیانویی مستطیلی بین 1/07
تا  0/71است .برای حالتی که سرریزها دارای طول برابر  3/4متر

هستند ،ضریب دبی عبوری در سرریز جانبی کلید پیانویی
ذوزنقهای بین 1/70تا  0/96و در سرریز جانبی کلید پیانویی
مستطیلی بین  1/72تا  1/18است .در حالتی که  H/P <0/5باشد،
ضریب دبی عبوری در سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقهای بین
 1/15تا  0/77و در سرریز جانبی کلید پیانویی مستطیلی بین
 1/21تا  0/81است .همانطور که نتایج نمودارهای ( 5و  )6نشان
میدهند سرریز کلید پیانویی ذوزنقهای در عبور دبی در حالت
جانبی عملکرد بهتری نسبت به حالت مستطیلی خواهد داشت.
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نزدیکی خوبی برخوردار بوده و میزان اختالف بسیار کمی با
یکدیگر خواهند داشت .زمانیکه  H/P <0/5باشد ،اختالف بین
ضرایب دبی محاسباتی و مشاهداتی زیاد است .برای محاسبه
ضریب دبی محاسباتی از معادله ضریب دی مارچی (معادله )1
استفاده شده است و برای محاسبه ضریب مورد مقایسه از معادله
 𝑄 = 2/3√2𝑔𝐿𝐻1.5استفاده شده است .در این معادله  Lمعادل
طول مؤثر سرریز و  Hمعادل ارتفاع آب در باالدست سرریز است.

نمودار ( )7نشاندهنده میزان انرژیهای اولیه و ثانویه در
سرریزهای کلید پیانویی جانبی ذوزنقهای است که تقریباً نزدیک
بههم میباشند و بیانکننده این مطلب است که تحقیق حاضر از
دقت مناسبی برخوردار بوده است و میتوان به ضرایب دبی
بهدستآمده اطمینان داشت .نمودار ( )8مقایسه ضریب دبی
عبوری محاسبهشده و مشاهدهشده را نشان میدهد که طبق
نمودار حاصله و برحسب پارامتر بیبعد  ،H/Pزمانی که >0/4
 0/2>H/Pقرار بگیرد ،ضرایب دبی محاسباتی و مشاهداتی از
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نتيجهگيری
با توجه به نتایج بهدستآمده از این تحقیق میتوان بیان داشت که
سرریز کلید پیانویی ذوزنقهای میتواند در حالت جانبی عملکرد
مناسبی نسبت به دیگر سرریزهای مورداستفاده در این زمینه داشته
باشد .در مقایسه بین پایههای متفاوت در این بررسی ،نتیجه نهایی
بدینصورت است که سرریز با  p=15 cmدر شرایطی که بهصورت
حالت  1قرار بگیرد ،در نسبت بیبعد  0/2>H/P>0/4دارای بیشترین
میزان ضریب دبی عبوری ( )𝐶𝑀 =2/1بوده و با  p=20 cmو
 H/P<0/5دارای بیشترین میزان ضریب دبی عبوری ()𝐶𝑀 =1/79
میباشند .این مقادیر در حالت  2نیز صادق بود ،بهطوریکه بیشترین

میزان ضریب دبی عبوری در سرریز دارای پایه  15سانتیمتر و نسبت
بیبعد  0/2>H/P>0/4برابر  2/2و در سریز دارای پایه  20و نسبت
بیبعد  H/P<0/5برابر  1/63برآورد شد .بررسی خطوط جریان نشان
داد که سرریزهای با پایه  10سانتیمتری ،کشش بیشتری به سمت
خروجی از سرریز جانبی دارند .دلیل این امر کوتاه بودن پایه در این
نوع از سرریزها است .نتایج حاصله از تحلیل سهبعدی نشان داد که
در ارتفاع پایه  15سانتیمتری و عرض  50سانتیمتری ،مناسبترین
نوع رژیم عبوری جریان از سرریزها وجود دارد .نتایج حاصل از
مشاهدات نیز این مطلب را بیان میکند که هرچه ارتفاع آب باالدست
سرریز بیشتر گردد میزان ورتکس جریان بر روی تیغه سمت راست
سیکل اول در هر دو حالت قرارگیری افزایش پیدا میکند.
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