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  چکیده

طح کنترل سها در قابلیت آنگیري جریان و علت داشتن روابط نسبتاً ساده و دقیق در اندازهسرریز و دریچه به

معلق  یهمواره آب جاري در مسیر رودخانه و کانال داراي ذرات رسوبدارند.  ياریآب يهادر سامانه آب، کاربرد فراوانی

 -زینام سرربه يمتمرکز سامانهنمود و  بیرا با هم ترک این دو سازهتوان یم طیشرا نیدر ا باشد.میو مواد شناور 

 قیتحقاین فراهم شود. در  زیسرر يو مواد شناور از رو چهیدر ریاز ز یوبداد که امکان انتقال مواد رس لیتشک چهیدر

هاي هاي مختلف دریچه و دبیتحت شرایط جریان آزاد با بازشدگی يمنشور چهیدر -زیسرر ی سازه ترکیبیدب بیضر

 ᵒ60به  ᵒ60 مختلف سطوح منشور شامل هايزاویهي در منشور چهیدر - زیسرری دب بیضر. تغییرات شد جریان مطالعه

ازاي افزایش . نتایج نشان داد به(منشوري پایین) بررسی شد ᵒ45به  ᵒ75(منشوري باال) و  ᵒ75به  ᵒ45(منشوري متقارن)، 

Hاي پارامتره

d
 ،h

d
hو  

y
سطوح  هايزاویهمنشوري با  چهیدر -زیسرر ضریب دبی روند افزایشی دارد. مقایسه نتایج ،

بیشتر  ،مختلف ها در شرایط هیدرولیکینسبت به سایر مدل منشوري پایین چهیدر -زیسررمختلف نشان داد ضریب دبی 

دست همنشوري باال ب چهیدر -زیسررضریب دبی منشوري متقارن بیشتر از  چهیدر -زیسررباشد. مقدار ضریب دبی می

براي تواند ناشی از انقباض شدید جریان عبوري زیر دریچه و افزایش مقدار تلفات موضعی باشد. مر میآمد. علت این ا

ه شد که داراي دقت خوبی بودند. مقایسه نتایج این تحقیق با سایر تغیره ارایمروابط خطی چند هاچهیدر - زیسررانواع 

در محدوده  هاچهیدر -زیسرر گریه انواع دنسبت ب يمنشور چهیدر -زیسرر انیجر یدب بیضرنشان داد  محققان

  .پارامترهاي آزمایش بیشتر است

  

  زاویه، سطوح منشور، ضریب دبی ،بازشدگی دریچهارتفاع باالدست،  کلیدي: هايواژه

  

  

  

  

  

  



  1395/ سال  1/4شماره  26نشریه دانش آب و خاك / جلد                                                                و ... ارونقی، مهتابی                         256

Experimental Investigation of Discharge Coefficient in Prismatic Weir-Gate  
 

Gh Mahtabi1, H Arvanaghi2*, P Lotfi3 
 

Received: 24 January 2012   Accepted: 10 July  2016 
1-Assist. Prof., Dept., of Water Engineering, Faculty of Agric., Univ. of Zanjan, Zanjan, Iran  
2-Assist. Prof., Dept., of Water Engineering, Faculty of Agric., Univ. of Tabriz, Tabriz, Iran 
3-M.Sc. Student, Dept., of Water Engineering, Faculty of Agric., Univ. of Zanjan, Zanjan, Iran 
* Corresponding Author, Email: arvanaghi.hadi@yahoo.com 

 
Abstract 

Weir  and  gate  have  many  applications  in  irrigation  networks  because  of  their  simple  and 

accurate equations for flow measurement and their ability in water level controlling. Water flow in 

river and canal pathes always contains suspended sediment particles and floating materials. In this 

condition, weir and gate can be combined  together and create an  integrated system entitled weir-

gate that can convey sediment particles under the gate and floating materials over the weir. In this 

research, discharge coefficient of prismatic weir-gate was  studied under  free  flow  condition with 

different  gate openings  and  flow discharges. Variation of discharge coefficient of prismatic weir-

gate  was  investigated  in  different  angles  of  prism  surfaces  including  60˚  vs.  60˚  (symmetrical 

prismatic),  45˚  vs.  47˚  (upper  prismatic)  and  75˚  vs.  45˚  (lower  prismatic).  Results  showed  that 

discharge  coefficient  increased  by  increasing H

d
,  h

d
  and  h

y
  parameters.  Comparing  the  results  of 

different  angles  of  prisms  showed  that  the  lower  prismatic  weir-gate  had  the  highest  discharge 

coefficient  among  the  models  in  different  hydraulic  conditions.  Discharge  coefficient  of  the 

symmetrical prismatic weir-gate was higher than the upper prismatic model. This could be resulted 

from the extreme contraction of flow passing under the gate and increasing the local losses. Linear 

equations  were  proposed  with  acceptable  accuracy  for  the  weir-gates.  Comparison  of  the  results 

with  the  reported  results  by  other  researchers  showed  that  the  discharge  coefficient  of  prismatic 

weir-gate was higher than the other kinds of weir-gates within the tested condition. 

 

Keywords: Angle, Discharge coefficient, Gate opening, Prism surfaces, Upstream height  

   

  مقدمه

 يهاسازه نیتریمیاز قدو دریچه  زیسرر

ساخته بشر هستند که در ابعاد، اشکال و  یکیدرولیه

و  یکنترل دبي، ریگاندازه لیمتفاوت از قب يکاربردها

-یاستفاده م ياریآب يهادر سامانه آب سطح میتنظ

همواره آب جاري در مسیر رودخانه و کانال  شوند.

در . باشدد شناور میداراي ذرات معلق رسوب و موا

توان با ترکیب سرریز و دریچه، سامانه این شرایط می

تشکیل داد که امکان  دریچه -نام سرریزمتمرکزي به

عبور مواد رسوبی از زیر دریچه و مواد شناور از روي 

نماي جریان عبوري آب  1در شکل سرریز فراهم شود. 

 در حالت جریان آزاد دریچه - در مدل ترکیبی سرریز

 h در این شکل ).2002(نگم و همکاران  ه شده استارای

ارتفاع  d، بار آبی از کف کانال Hبار آبی روي سرریز، 

طول  bسرریز،  ارتفاع سازه y، چهیدر بازشدگی

عرض  Bدریچه (عرض سازه)،  -بازشدگی سرریز
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-دریچه می -ارتفاع سازه ترکیبی سرریز Pکانال و 

  باشد.

اطالعات محدودي در مورد  1985تا قبل از سال 

-دریچه براي اندازه -استفاده از سازه ترکیبی سرریز

که در این سال، اولین گیري جریان وجود داشت، تا این

دون دریچه مستطیلی ب -مطالعه در زمینه ترکیب سرریز

). نگم و 1985 رش شد (احمدفشردگی جانبی گزا

) اثر پارامترهاي هندسی و هیدرولیکی 1994همکاران (

 یفشردگ با یلیمستط زیسرر یبیترک انیجربرروي 

 110تا  45 نیب هیزاو با یمعکوس مثلث چهیو درجانبی 

 90اي را براي زاویه رده و رابطهک یرا بررسدرجه 

 )1996همکاران ( و درجه آن پیشنهاد نمودند. الحمید

 دریچه و مثلثی سرریز ترکیبی مدل از روي آزاد جریان

 تحلیل براي و دادند قرار بررسی را مورد مستطیلی

 جايبه و نموده فرض دریچه عنوانرا به مدل کل جریان،

 - سرریز ترکیبی دبی ضریب از دبی دریچه، ضریب

) به 2002(و همکاران نگم  .استفاده نمودند دریچه

 یبیزمان از سازه ترکهم یانرج یشگاهیآزما یبررس

 یانجر یطدر شرا یبا فشردگ یلیمستط یچهدر -یزسرر

نشان داد ضریب  هاآنمطالعات  یجنتا ند.آزاد پرداخت

هاي پارامتر دبی با
H

d
و  

h

b
رابطه مستقیم داشته و با  

 رپارامت
y

d
چنین با افزایش هم .دارد رابطه عکس 

b

B
 ،

) 2004( یواپورشو پراکاش ضریب دبی افزایش یافت. 

ي از روي سرریز مستطیلی و عبوری دبی بررس به

 از که زمانی ج،یبراساس نتا پرداختند. شکل Vدریچه 

  دریچه V يبا دقت باالترشود، دبی می استفاده شکل 

  .است ینقابل تخم

   

           
  دست جریانالف: دید از کنار (جهت جریان از چپ به راست)                                               ب: دید از پایین            

.)2002(نگم و همکاران  آزاد یاندر حالت جر یچهدر - یزسرر یبیاز مدل ترک يعبور یانجر -1 شکل

  

 را مطالعاتی) 2012پینار ( وكو ک یاساکار -آلتین

انجام  یلیمستط یچهدر -یزسرر یبیمدل ترک روي بر

 يبرا يارابطهسازي با استفاده از روش بهینه و دادند

. نمودند یشنهادپاز سازه ترکیبی  يعبور یدبمحاسبه 

در  یانجر یبضر ی) به بررس2013و سرهان ( یلجل

مورب  یريدر حالت قرارگ یچهدر -یزسرر یبیمدل ترک

زاویه  کاهشگرفتند با  یجهنتها آن در کانال پرداختند.

علت افزایش یابد، اما بهگیري، ضریب دبی کاهش میقرار

- ها همیابد. آنطول سازه، مقدار دبی عبوري افزایش می

متغیره براي محاسبه ضریب چنین یک رابطه خطی چند

) با بررسی ضریب 2014عبید و حمد ( دبی ارایه نمودند.

دار و دریچه ی در سازه ترکیبی سرریز زاویهدب

داري ثیر معنیتأمستطیلی، نتیجه گرفتند زاویه سرریز 

خطی غیر هها یک رابطروي دبی سازه ترکیبی دارد. آن

  متغیره براي محاسبه دبی ارایه نمودند. چند

) مدل 1384نسب (فغفور مغربی و رضایی

ا در دریچه مستطیلی بدون فشردگی ر - ترکیبی سرریز

پر مورد آزمایش قرار اي در حالت نیمهمجراي دایره
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یک رابطه متغیره، به کمک رگرسیون خطی چند و دادند

و  یانضریب دبی جریان ارایه نمودند. رضوبراي 

 ياز رو یبیترک یانجر یات) خصوص1386( یدرپورح

بدون  یلیمستط یچهو در یبا فشردگ یلیمستط یزسرر

متغیره خطی چند رابطهک یو  کردند یرا بررس یفشردگ

ارایه  آزمایش تغییرات محدوده ی دردب یبضر براي

 ی) به بررس1390( و همکاران انیمسعود .نمودند

 يااستوانهمین چهیدر -زیدر مدل سرر انیجر کیدرولیه

ند. درجه پرداخت 180صفر تا  يریقرارگ هايزاویهبا 

 ،هدرج 180تا  120 هايزاویه يگرفتند برا جهینتها آن

- یدرجه م 90 تا صفرهاي زاویهاز  شتریب یدب بیضر

  . باشد

) با بررسی ضریب 1392زلو و همکاران (وگقره

اي، به این استوانهاي و نیمدریچه استوانه -دبی سرریز

نتیجه رسیدند که مقدار ضریب دبی مدل استوانه کامل 

به باالدست برابر بوده و در  ياي با انحنااستوانهو نیم

دست به پایین ءاي با انحنااستوانهبیشتر از نیمو هر د

چنین روابطی براي ضریب دبی ها همباشد. آنمی

دریچه مورد مطالعه با در نظر گرفتن  -سرریز

Hپارامترهاي 

d
Hو  

d
ارایه نمودند. حیدرپور و همکاران  

 سرریز ترکیبی مدل در بید ) با مطالعه ضریب1392(

 اي، یکدایره کانال در کشویی دریچه و ايدایرهنیم

کردند.  ارایه ترکیبی حالت در دبی ضریب براي معادله

) خصوصیات 1393چنین حیدرپور و همکاران (هم

 دریچه و ايذوزنقه سرریز جریان عبوري از ترکیب

مستطیلی را مطالعه کردند. حیدرپور و همکاران  کشویی

افزایش  ) اظهار داشتند با1393(
H

d
و عرض سرریز،  

دریچه،  افزایش یافته و با افزایش بازشدگی دبی ضریب

   .یابدمی کاهش دبی ضریب

 -کلی در مطالعات هیدرولیک سرریزطوربه

دریچه، هدف عمدتاً افزایش آبگذري سازه یعنی افزایش 

که سازه توجه به این باشد. باضریب دبی جریان می

عنوان مانعی در مقابل جریان بوده و دریچه به -سرریز

افت هیدرولیکی ایجاد شده هنگام عبور جریان از سازه، 

شود، لذا با اعمال باعث کاهش جریان عبوري از آن می

تر که باعث هماهنگنحويتغییراتی در شکل سازه به

شدن الگوي جریان عبوري و کاهش مقدار افت 

مقدار ضریب دبی جریان را  توانهیدرولیکی شود، می

 یدب بیضر شیمنظور افزابهداد. در این تحقیق، افزایش 

شکل  یعنیسازه  نیا دینوع جد چه،یدر -زیسازه سرر

 - زیسررتغییرات ضریب دبی و  شد یآن معرف يمنشور

منشوري تحت شرایط هیدرولیکی و هندسی  چهیدر

 .شد یررسب صورت آزمایشگاهیبه مختلف

 

  هامواد و روش

 هیدرولیک آزمایشگاه در این تحقیق هايیشآزما

 کانـال  یـک  در و زنجـان  دانشـگاه  آب مهندسـی  گـروه 

 3/0عمـق   و متـر  21/0عـرض   ،متر 6طول  مستطیلی به

 بوده تغییر قابل کانال آزمایشگاهی شیب. انجام شدمتر 

 شـد.  تنظـیم  صفر شیب روي برها یشآزما انجام براي و

شـفاف   پالکسی گـالس از جنس  کانال يهایوارهو د کف

 روزمینـی  اصـلی  یـک منبـع   از بسته سیکل در آب. است

 سـانتریفیوژ  عدد پمـپ  یک با کانال انتهاي در شده تعبیه

 کننـده وارد  تنظیم شیر فلکه از عبور از بعد و شده پمپاژ

 جـا آن از ) شده وL S 1/0-1شناوردار با دقت ( سنج دبی

 بـا  سـپس  .یابـد انتقال می کانال ابتداي يورود مخزن به

-کانال مـی  وارد مشبک و کننده آرام هايصافی از عبور

تصـویر کانـال آزمایشـگاه هیـدرولیک را      2شـکل   .شود

  دهد.نشان می
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  .مستطیلی آزمایشگاه هیدرولیککانال  -2شکل 

  

 - منظور بررسی تغییرات ضریب دبی سرریزبه

دریچه منشوري  -ل سرریزدریچه منشوري، سه نوع مد

دریچه ساده با بازشدگی همگن  -و یک مدل سرریز

هاي منشوري مورد انواع مدل 3ساخته شد. در شکل 

ق این شکل، شده است. مطاب ارایهاستفاده در این تحقیق 

س منشورها یکسان بوده و در هر سه مدل زاویه رأ

) یا همان yچنین ارتفاع سرریز (باشد. هممی ᵒ60برابر

متر بود. دو سانتی 6ضلع قائم منشورها ثابت و برابر 

-زاویه کناري منشورها شامل زاویه پایینی و باالیی، به

 ᵒ45الف: منشوري متقارن)، -3(شکل  ᵒ60به  ᵒ60ترتیب 

(شکل  ᵒ45به  ᵒ75ب: منشوري باال) و -3(شکل  ᵒ75به 

طول بازشدگی ج: منشوري پایین) انتخاب شد. -3

 8و  6در دو اندازه صورت همگن به )bدریچه ( -سرریز

بازشدگی  چنین ارتفاع. هممتري انتخاب شدسانتی

متر بررسی شد. تینسا 3و  2اندازه دو  در )dدریچه (

دریچه  -سرریزمدل فیزیکی از  اينمونه 4در شکل 

  شده است. ارایه) ᵒ60به  ᵒ60منشوري متقارن (

    

                        
  )ᵒ45به  ᵒ75)                       (ج) منشوري پایین (ᵒ75به  ᵒ45)                (ب) منشوري باال (ᵒ60به  ᵒ60متقارن ( (الف) منشوري

   .دریچه منشوري -هاي سه گانه سرریزمدل -3شکل 

  



  1395/ سال  1/4شماره  26نشریه دانش آب و خاك / جلد                                                                و ... ارونقی، مهتابی                         260

           

  (جهت جریان از راست به چپ) ب: دید از کنار                                 الف: دید از باالدست جریان                                        

  .)ᵒ60به  ᵒ60دریچه منشوري متقارن ( -مدل فیزیکی سرریز -4شکل 

  

 هاي آزمایش از جنس ورق پالکسی گالسمدل

در فاصله متر ساخته شد. هر مدل میلی 10به ضخامت 

صورت قائم نصب گردید. بهکانال  ياز ابتدا يمتر پنج

هاي مختلف تحت جریان آزاد ازاي دبیها بهایشآزم

-مدل اندازه باالدست آب عمق فقطانجام گرفت، بنابراین 

 سه در فاصله آب سطح گیريشد. محل اندازه گیري

- اندازه .گردید انتخاب مدل آب روي ارتفاع بیشینه برابر

 دقت با سنجیک عمق وسیلهنیز به آب سطح تراز گیري

کار رفته در ههاي بمقادیر دبی م شد.انجا مترمیلی 1/0

 m 1-L-1( 9/81 -1/7محدوده  S.چنین در هم ) بود

اعداد فرود در  وبحرانی جریان زیر باالدست سازه،

  بود. 07/0 - 12/0محدوده 

با توجه به ترکیب جریان عبوري از روي سرریز 

که دریچه و با فرض این -و زیر دریچه در مدل سرریز

ریب تخلیه کل سامانه براي این )، ضdCضریب دبی (

(نگم و  کرد ارایهبطه زیر را توان رامدل باشد، می

  :)2002 همکاران

d
w g

Q
C =

(Q +  Q )
                                               [1] 

دبی عبوري از مدل  Qدر این رابطه، 

باشد. دبی دریچه می Qgدبی سرریز و  wQترکیبی،

مستطیلی  سرریزهاي ) برايwQسرریز ( از عبوري دبی

شود می محاسبه زیر صورتبهبازشدگی همگن  با

 ):1957 کارتر و (کیندزواتر

  

w dw

1.52
Q = C 2g  (b - 0.2h)h

3
                             [2] 

 

ضریب  dwCدبی سرریز،  wQدر این رابطه، 

بار  hطول بازشدگی (عرض سرریز) و  bدبی سرریز، 

 با زیر دریچه از عبوري باشد. دبیآبی روي سرریز می

صورت زیر به )1992سوامی ( معادله بردن کاربه

 شود: می سبهمحا

  

g dgbQ = C d 2gH                                               [3] 

 

ضریب دبی  dgCدبی دریچه،  Qgدر این رابطه، 

ارتفاع  d طول بازشدگی (عرض دریچه)، bدریچه، 
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باشد بار آبی از کف کانال می H و چهیدر یبازشدگ

، 1در رابطه  3و  2 روابطگذاري . با جاي)1(شکل 

 خواهیم داشت:

  

d 1.5

Q
C =

2
2gH  2g  (b - 0.2h) H

3
bd 

                   [4] 

 

دبی عبوري از مدل ترکیبی،  Qدر این رابطه، 

dC یبیضریب دبی سازه ترک، b  طول بازشدگی (عرض

بار آبی روي  h ،چهیدر یبازشدگارتفاع  dسازه)، 

باشد. در این بار آبی از کف کانال می H و سرریز

تحقیق براي محاسبه ضریب دبی سازه ترکیبی از رابطه 

  استفاده شد.  4

  

  نتایج و بحث

) در برابر dCت ضریب دبی (تغییرا 5 شکلدر 

پارامتر 
H

d
دریچه و  -هاي سرریزبراي انواع مدل 

 د) ارایه- 5الف تا - 5ها (شکل شرایط مختلف آزمایش

پارامتر با افزایش ها شده است. در تمام حالت شود. می

H

d
یابد و این افزایش میدبی افزایش ضریب ، مقدار 

تقریباَ خطی است. محققان مختلفی از جمله نگم و 

)، رضویان و 2013)، جلیل و سرهان (2002همکارن (

) و 1392گوزلو و همکاران (ه)، قر1386حیدرپور (

) نتایج مشابهی گزارش 1393حیدرپور و همکاران (

-5 الف تا- 5ها (شکل کردند. در شرایط مختلف آزمایش

) داراي ᵒ45به  ᵒ75دریچه منشوري پایین ( - د)، سرریز

بیشترین ضریب دبی بوده و کمترین ضریب دبی 

  باشد.دریچه ساده می - مربوط به سرریز

شونده دریچه، جریان نزدیک - در سازه ترکیبی سرریز

به دو جریان رویی و جریان زیرین تقسیم جریان 

یر دریچه از ز 2از روي سرریز و جریان زیرین 1رویی

دریچه منشوري، جریان  - کند. در سرریزعبور می

شونده با کمک سطوح منشوري به دو جریان نزدیک

مذکور تقسیم شده و خطوط جریان منطبق با بدنه و در 

، از باال و پایین منشورجهت موازي با شیب اضالع 

علت انحناي مالیم رسد بهنظر میکند. بهسازه عبور می

دریچه  - ر برخورد با سرریزخطوط جریان آب د

منشوري، مقادیر تلفات موضعی در حین عبور جریان 

کمتر شده و مقدار ضریب دبی افزایش یافته است. 

) با مطالعه ضریب دبی در 1390مسعودیان و همکاران (

هاي قرارگیري اي با زاویهاستوانهدریچه نیم -سرریز

) ᵒ180تا  ᵒ120هاي باال (مختلف، اظهار داشتند در زاویه

-اي افزایش میاستوانهدریچه نیم -ضریب دبی سرریز

علت سهولت عبور جریان از دریچه و تواند بهیابد که می

-کاهش افت جریان عبوري از سازه ترکیبی باشد. هم

شود ضریب دبی طور که مشاهده میچنین همان

دریچه  -دریچه متقارن بیشتر از سرریز -سرریز

رسد در نظر می) است. بهᵒ75به  ᵒ45منشوري باال (

علت تمرکز حالتی که جهت منشور به طرف باال است، به

طرف دریچه و ایجاد انقباض زیاد در بیشتر جریان به

دریچه  - محل دریچه (افت بیشتر)، ضریب دبی سرریز

دریچه منشوري متقارن  -منشوري باال نسبت به سرریز

 کاهش یافته است. 

 

                                                           
1- Upper flow 
2- Under flow 
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 بعدبی پارامتر در برابر )dC( ضریب دبی تغییرات -5شکل 
H

d
.

  

در تغییرات ضریب دبی د -6الف تا - 6هاي شکل

بعد بی برابر پارامتر
h

d
 - هاي سرریزرا براي مدل 

ارتفاع  dازاي شرایط مختلف آزمایش (دریچه به

-دهد. همانعرض سازه) نشان می bبازشدگی دریچه و 

 هادر تمام مدلشود، ها مشاهده میدر این شکلطور که 

 با افزایش مقدار
h

d
صورت خطی ، ضریب دبی به

)، حیاوي و 2002نگم و همکارن ( یابد.افزایش می

) نیز نتایج 2013) و جلیل و سرهان (2009همکاران (

   مشابهی گزارش کردند.
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  دریچه منشوري پایین -د: سرریز                                   دریچه منشوري باال             -ج: سرریز            

 بعدنسبت بی در برابر )dC( ضریب دبی تغییرات -6شکل 
h

d
.دریچه -هاي سرریزبراي مدل 

  

-ازاي پارامتر بیریب دبی بهبررسی تغییرات ض

hبعد 

y
د)، -7الف تا -7روند مشابهی را نشان داد (شکل  

hیعنی با افزایش پارامتر 

y
، ضریب دبی افزایش یافت. 

hازاي یک هاي مختلف، بهدر مدل

y
ثابت، با افزایش  

 .)، ضریب دبی کاهش یافتdارتفاع بازشدگی دریچه (

فزایش )، ضریب دبی اbچنین با افزایش عرض سازه (هم

 )2013) و جلیل و سرهان (2002یافت. نگم و همکارن (

ازاي افزایش مقدار بازشدگی کاهش ضریب دبی به

ردند. حیدرپور و همکاران ) را گزارش کdدریچه (

) نیز در مطالعه 1393) و حیدرپور و همکاران (1392(

 ارایهدریچه نتایج مشابهی  -روي ضریب دبی سرریز

کردند. دبی عبوري از سرریز نسبت به ارتفاع آب روي 

که در دریچه تناسب دارد، در حالی 5/1سرریز با توان 

افزایش  متناسب است. در سازه ترکیبی با 5/0با توان 

-ثر روي سرریز کاهش میؤبازشدگی دریچه، ارتفاع م

یابد. بنابراین با وجود افزایش دبی عبوري از زیر 

دریچه، اثر کاهش دبی عبوري از روي سرریز بر 

افزایش دبی عبوري از زیر دریچه بیشتر خواهد بود 

  ).1392ابریشمی حسینی و (
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  دریچه منشوري پایین -د: سرریز                                    دریچه منشوري باال               -ج: سرریز              

 بعدنسبت بی در برابر )dC( ضریب دبی تغییرات -7شکل 
h

d
   .دریچه -هاي سرریزبراي مدل 

  

ها با استفاده از دستور داده تحلیلبا  در ادامه

Solver  نرم افزارExcelروابط، سازي، از طریق بهینه 

مختلف جهت استخراج بهترین متغیره ونی چندیرگرس

دریچه منشوري بررسی  -رابطه ضریب دبی سرریز

ترتیب به 8و  7، 6، 5متغیره خطی چندروابط گردید. 

ري دریچه ساده، منشوري متقارن، منشو - براي سرریز

، مقدار روابط. در این شد ارایهباال و منشوري پایین 

) نسبت به 6099/0یچه منشوري پایین (در -ثابت سرریز

چنین با مقایسه ها بیشترین مقدار را دارد. همسایر مدل

 گانهب پارامترهاي سهیضرا
b

d
 ،

h

y
و  

h

d
-مشاهده می 

 شود ضریب پارامتر
h

d
دریچه ساده  -یزدر سرر 

کمترین مقدار و در منشوري پایین بیشترین مقدار را 

دریچه منشوري پایین، زاویه  -باشد. در سرریزدارا می

اي است که خطوط گونهاستقرار سطوح منشور به

سمت سرریز جریان در برخورد با سازه بیشتر به

مر بر دبی عبوري از مدل ترکیبی هدایت شده که این ا

ري گذاشته و ضریب دبی افزایش یافته است.ثیر بیشتتأ
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]5[                )=0.9819   , RMSE=0.00482R       (            d

h h b
C 0.5445 (0.0174 ) (0.0495 ) (0.0283 )

d y d
      

  

]6[               )=0.9793   , RMSE=0.00472R     (               d

h h b
C 0.6018 (0.0251 ) (0.0259 ) (0.0243 )

d y d
       

]7[                )RMSE=0.0071 =0.9625   ,2R     (              d

h h b
C 0.5770 (0.0335 ) (0.0259 ) (0.0247 )

d y d
       

]8[              )=0.9769   , RMSE=0.00532R    (                d

h h b
C 0.6099 (0.0414 ) (0.0199 ) (0.0267 )

d y d
      

  

  

 ضریب دبی(الف تا د) نتایج مقایسه  8در شکل 

)dC( در مقابل مقادیر مشاهداتی براي مدل محاسباتی-

ها شده است. پراکندگی داده ارایهچه دری -هاي سرریز

روابط توانایی خوب  دهندهنشان y=xنسبت به خط 

- میدریچه  - پیشنهادي در محاسبه ضریب دبی سرریز

چنین میزان درصد خطاي نسبی روابط . همدباش

، دریچه ساده، منشوري متقارن -پیشنهادي سرریز

، 57/0ترتیب برابر منشوري باال و منشوري پایین به

)، 2013باشد. جلیل و سرهان (می 59/0و  83/0، 53/0

مکاران ) و حیدرپور و ه1392حیدرپور و همکاران (

متغیره براي ضریب دبی ) نیز روابط خطی چند1393(

  دادند.  ارایهدریچه  -سرریز
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 دریچه منشوري متقارن -ب: سرریز                       دریچه ساده                              -الف: سرریز                 
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  شوري پاییندریچه من -د: سرریز                                    دریچه منشوري باال              -ج: سرریز           

.دریچه -هاي سرریزدر مقابل مشاهداتی براي مدل محاسباتی )dC( ضریب دبیمقایسه  -8شکل 

 

 -ضریب دبی جریان سرریز جینتا 1در جدول 

سایر محققان براي  جینتادریچه منشوري این تحقیق با 

ها مقایسه گردید. مطابق این جدول، دامنه انواع مدل

این تحقیق در محدوده  پارامترهاي مورد مطالعه در

باشد و نتایج پارامترهاي مطالعاتی محققان مختلف می

حاصل قابل مقایسه با نتایج سایر محققان است. بیشتر 

گوزلو و بودن مقادیر ضریب دبی در مطالعه قره

علت انتخاب بازشدگی کم تواند به) می1392همکارن (

Hدریچه، 

d
- ر آزمایش و یا سازه نیمخیلی بزرگ د 

تر شیب گرانیب) 1نتایج ( جدول  سهیمقااستوانه باشد. 

دریچه  - ی سرریزبیسازه ترک یدب بیبودن ضر

دریچه در  -هاي سرریزمدل عمدهنسبت به منشوري

-. علت این امر میاستها محدوده پارامترهاي آزمایش

دریچه  - دلیل هندسه سازه ترکیبی سرریزتواند به

که خطوط جریان آب باالدست طوريباشد، به منشوري

دریچه منشوري، انحناء  -در محل برخورد با سرریز

خوبی توانسته خود را با بدنه مالیمی پیدا کرده و به

شونده عبارت دیگر جریان نزدیکبه .سازه تطابق دهد

دو قسمت تقسیم شده و بدون تشکیل منطقه سکون، به

در جهت موازي با شیب خطوط جریان منطبق با بدنه و 

کند. در ، از باال و پایین سازه عبور میمنشوراضالع 

همین یابد که نتیجه، افت ورودي جریان کاهش می

در عبور دریچه  -سرریزنوع از مزایاي این  شرایط

 چهیدرزیر و  زیسررروي زمان از هم انیثر جرؤم

 .است

 

  گیري کلینتیجه

 -سرریزدر تحقیق حاضر مدل جدیدي از سازه 

دریچه یعنی شکل منشوري آن معرفی شد و با انجام 

ها روي مدل فیزیکی، تغییرات ضریب یک سري آزمایش

اثر دبی آن تحت شرایط جریان آزاد بررسی گردید. 

پارامترهاي بازشدگی دریچه، عرض سازه ترکیبی، 

ارتفاع آب روي سازه و زاویه سطوح منشور بر روي 

 شوري بررسی گردید.دریچه من -ضریب دبی سرریز
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  .ناسایر محقق جیپژوهش با نتا نیدست آمده در ابه یدب بیمحدوده ضر سهیمقا -1جدول 

  محدوده ضریب دبی  محدوده پارامترها  موضوع  منبع

  نگم و همکاران 

)2002(  

بررسی جریان ترکیبی سرریز مستطیلی با فشردگی 

  جانبی و دریچه مستطیلی با فشردگی جانبی

6/7 <  H/d<5/2  

5 < b/d < 65/0  

4 < y/d < 47/0 

68/0< dC < 51/0 

  جلیل و سرهان 

)2013(  

بدون  یچهدر -یزسرر بررسی جریان ترکیبی

  مورب یريدر حالت قرارگفشردگی 

12 <  H/d< 3/3  

30 < b/d < 6  

6 < y/d < 4/2 

62/0< dC < 4/0 

  پوریدررضویان و ح

 )1386(  

بررسی جریان ترکیبی از روي سرریز مستطیلی با 

دریچه مستطیلی بدون فشردگی جانبی و زیر 

  تیزفشردگی و لبه

7 <  H/d< 3  

5/4 < b/d < 2  

67/2 < y/d < 5/1  

61/0< dC < 55/0 

  قره گوزلو و همکاران

 )1392(  

اي و استوانه دریچه- بررسی جریان ترکیبی سرریز

  اياستوانهدریچه نیم -سرریز

13 <  H/d< 5/5  

5/7 b/d=  

5/8 < y/d < 4 

96/0 < dC < 38/0 

  حیدرپور و همکاران

 )1393(  

اي و زنقهبررسی جریان ترکیبی از روي سرریز ذو

  تیززیر دریچه مستطیلی لبه

13 <  H/d< 3  

4 < b/d < 25/1  

4 < y/d < 25/1  

68/0< dC < 54/0 

 دریچه منشوري  -بررسی جریان ترکیبی در سرریز  تحقیق حاضر

6/7 <  H/d<4/3  

4 < b/d < 2  

3 < y/d < 2 

81/0 < dC < 61/0 

  

یه سطوح منشور، سه نوع اوبا توجه به ز

)، ᵒ60به  ᵒ60دریچه شامل منشوري متقارن ( -سرریز

) مورد ᵒ75به  ᵒ45) و باال (ᵒ45به  ᵒ75منشوري پایین (

 با افزایش مقدارمطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که 

ها ارتفاع آب باالدست سازه، ضریب دبی در تمامی مدل

و شرایط آزمایش روند افزایشی داشت و مقدار ضریب 

 - هاي منشوري نسبت به سرریزدریچه -دبی سرریز

دریچه منشوري،  -سرریزساده بیشتر بود. در  دریچه

شونده با کمک سطوح منشور به دو جریان نزدیک

 يعلت انحناشود که بهجریان رویی و پایینی تقسیم می

مالیم خطوط جریان و افت موضعی کمتر، ضریب دبی 

یابد. در مجموع، دریچه منشوري افزایش می -سرریز

به  ᵒ75ن (دریچه منشوري پایی - ضریب دبی سرریز

ᵒ45چنین نتایج ها بیشتر بود. هم) نسبت به بقیه مدل

مقدار  ،بازشدگی دریچهمیزان نشان داد با افزایش 

 مجراي جریانضریب دبی کاهش و با افزایش عرض 

-میمقدار ضریب دبی افزایش  ،(عرض سازه ترکیبی)

خطی روابط دریچه،  -هاي سرریز. براي انواع مدلیابد

گردید که  ارایهمحاسبه ضریب دبی متغیره براي چند

توانایی باالیی در برآورد مقدار ضریب دبی نشان داد. 



  1395/ سال  1/4شماره  26نشریه دانش آب و خاك / جلد                                                                و ... ارونقی، مهتابی                         268

ن یج این تحقیق با نتایج سایر محققاچنین مقایسه نتاهم

نشان داد که در محدوده پارامترهاي مورد مطالعه، 

 يمنشور یچهدر -یزسرر یبیسازه ترکضریب دبی 

 > 81/0( ستا یچهدر -یزسررهاي مدل عمده بیشتر از

dC < 61/0.(  
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