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ای در های شناور بر انسداد سرريز تاج دندانهبررسی اثر ضريب قدکشيدگی چوب

 سيستم آزمايش انفرادی

 
 8* ک لشکرآرابباو  0سعید حبیبی

 
 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول 0
 ی شاپور دزفولدانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جند 8
 

 (07/04/66، نشر آنالین: 07/04/66، پذیرش: 88/7/66)دریافت: 
 

 چکيده

آب هنگام مواجه شدن با مواد حمل شده  لیتحو یهاسازه تیعملکرد و حساس ،یو زهکش یاریآب یهامورد توجه بهره برداران شبکه هایبحثاز  یکی

 پارامترحاصل از خزان نواحی جنگلی بر میزان  های چوبیو سرشاخه تنهق اثر ضریب قدکشیدگی در این تحقی .توسط آب مانند رسوب و مواد شناور است

و  84، 05هایی با ضریب قدکشیدگی صورت آزمایشگاهی مطالعه شده است. برای این منظور با انتخاب چوبه ای بانسداد دهانه آبگیر قائم با ورودی تاج دندانه

در دهانه ورودی سرریز ایجاد گردید. جهت بررسی اثر هندسه دهانه ورودی سرریز بر میزان  میزان انسدادهای متفاوتسازی شرایط مناسب جهت شبیه 85

: افق( و طول تاج با تعداد سیکل )قائم  5/0:0و  0:0، 5/0:4شامل شیب  Zای سرریزهای تاج دندانه فی با تغییر در میزان شیب کلیدتلانسداد، سناریوهای مخ

n  و همچنین با قطر داخلی  2و  6،  0 ،8معادلD  آبگیر قائم، افزایش ضریب قدکشیدگی  نظر، از شکل دهانه ورودی که صرفتدوین گردید. نتایج نشان داد

وجب کاهش متوسط م ترتیب به طوره ب 85به  05و از  84به  05انسداد خواهد شد. به بیان دیگر با تغییر ضریب قدکشیدگی از  پارامترمنجر به کاهش میزان 

باشد و اندازی بیشتری میی، دارای قدرت تلهادندانهتاج زینشان داد که، سرر یلوفرین زیبا سرر جینتا سهیمقاانسداد خواهد شد.  پارامتردرصدی  3/88و  5/00

 بخشد.ن دسته از سرریزها را اولویت میکاربردی ای هاین خصوصیت جنب
 

 .ای، آزمایش انفرادیز تاج دندانهرریس انسداد، اجسام شناور، :هاکليد واژه

 

 مقدمه -8

که به  هستندهای هیدرولیکی آبگیرهای قائم یکی از سازه

ها و یا مخازن مورد استفاده قرار منظور آبگیری مستقیم از رودخانه

باشند و در صورت هایی اقتصادی میگیرند. آبگیرهای قائم سازهمی

ز آنها با مشکالت کمتری طراحی صحیح و اصولی، بهره برداری ا

که  به دلیل این. (0323)زمردیان و شجاعیان،  همراه است

در نزدیکی سطح آب کار  یی هستند کههاسازه آبگیرهای قائم،

سیسات أدانه به درون تشوند، از ورود رسوبات درشتگذاشته می

کنند. یکی از مشکالت عمده آبگیرهای جلوگیری مینیروگاهی 

 باشد.میها در دهانه ورودی آن شناور و چوب تجمع اجسامقائم 

 نواحیفرسایش یا لغزش  به علتهای شدید بارندگی در زمان

 های شناورهایی تحت عنوان آوارهها و شاخهکنده ،اطراف رودخانه

های شناور باعث افزایش قدرت آواره. گرددمیوارد جریان رودخانه 

شده به مسیر جریان وارد شناور اجسام  شوند.سیالب می تخریب

آوری و جمعهای منحرف ت عدم وجود سازهرودخانه در صور

گیر توسط جریان به های آشغالهای شناور و شبکهکننده مثل بوم

ها و زیرساخت شوند.رودخانه حمل مینواحی پایین دست 

های در نواحی پایین دست حوضه های هیدرولیکی موجودسازه

های شناور را محدود کرده و باعث انتقال اجسام و چوب آبریز،

گردند، به خصوص در نواحی شهری افزوده شدن تجمع آنها می

ها و های شهری این مشکالت را تشدید خواهند کرد. شاخهزباله

های درختان که در مواقع سیالبی به جریان آب اضافه تنه

های های هیدرولیکی و ورودیتوانند در کنار سازهشوند، میمی

در صورت عبور اجسام شناور از دهانه  یزها تجمع کنند،سرر
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ورودی آبگیر عالوه بر احتمال مسدود شدن مجرای انتقال آب که 

شود، موجب کاهش ظرفیت تخلیه و اختالل در عملکرد آن می

 نیروگاهیممکن است موجب وارد آمدن صدمه به تجهیزات 

ای از ( نمایشگر نمونه0) موجود در مسیر جریان گردد. شکل

و مسدود شدن  1تجمع اجسام شناور در کنار سرریز رودخانه تریزانا

 باشد. آن در هنگام وقوع سیالب می

پدیده انسداد ایجاد شده  در خصوصتاکنون مطالعات اندکی 

برروی سرریزها صورت گرفته است.  اجسام شناور تأثیرتحت 

 توانند شامل تنه، شاخ و برگ درختان و یااجسام شناور می

های آبریز که حوضه های شهری باشند. با توجه به اینزباله

های وجود جریانند، باشهای کوهستانی اغلب جنگلی میرودخانه

تواند باعث شود، میهای شدید ایجاد میسیالبی که توسط باران

لغزش و فرسایش در اطراف نواحی رودخانه شود، که این دو پدیده 

های شناور به مسیر تخته پاره تواند باعث ورود درختان ومی

رودخانه گردد. اندازه و شکل درختان با گرادیان رودخانه، نرخ دبی 

موجود در بستر رودخانه مرتبط ی هاو اندازه و تعداد تخته سنگ

با برخورد به های سنگالخی با شیب تند در رودخانهدرختان  است.

تری به سرعت شکسته شده و به قطعات کوچکبستر رودخانه 

 (.8403، همکاران و Pfisterشوند )تبدیل می

ورود اجسام و درختان شناور به جریان سیالبی باعث افزایش 

های قدرت تخریب جریان و افزایش ارتفاع آب در باال دست سازه

شود. انسداد اجسام شناور هیدرولیکی موجود در مسیر جریان می

اهش سطح مقطع تواند باعث کهای هیدرولیکی میدر اطراف سازه

جریان عبوری و گذر جریان از روی سازه گردد و مشکالت جدی 

های ها در نقاطی از سازهتجمع آوارهرا به همراه داشته باشد. 

هیدرولیکی که ممکن است در طراحی در نظر گرفته نشده باشند، 

محلی موجود در آنها را تشدید کند  تواند آبشستگیمی

(Zevenbergen  ،8446و همکاران.) 
 

 
 

ای از تجمع اجسام شناور در کنار سرريز رودخانه نمونه -8 شکل
 (5008تريزانا )اتريش، 

                                                 
1. Trisanna 

های شناور موجود در محیط با بررسی اجسام و چوبآنها 

رودخانه بیان کردند که امکان مواجه ساختار مهندسی موجود در 

آنها در مطالعات خود  .محیط رودخانه با اجسام شناور وجود دارد

های مهم طراحی باید از جنبه شناور اجسام عنوان کردند که تأثیر

اولیه و احتمال تجمع اجسام شناور  تأثیرو باید هردو امکان،  دباش

های هیدرولیکی در نظر گرفته شود. عالوه براین در طراحی سازه

یک جریان اجباری به سمت ها تجمع اجسام شناور در کنار سازه

هد داد که باعث افزایش آبشستگی بستر رودخانه شکل خوا

 (. Oppenheimer ،0663و  Saundersگردد )می

های هیدرولیکی مهم موجود در مسیر سازهیکی از سرریزها 

عبور جریان حاوی کنده و شاخه درختان از روی  .باشندجریان می

قسمتی از مقطع عبور جریان یا تمام  مسدود شدنباعث سرریزها 

ظرفیت گذردهی جریان  کاهشرریز موجب شود. انسداد سمیآن 

شود. میزان انسداد مقطع افزایش عمق باالدست سرریز میو 

ها و باالدست سرریزها به پارامترهای مختلفی از جمله اندازه کنده

و همکاران،  Pfister). ها و هندسه سرریز بستگی داردشاخه

ی از جمله سرریزهای پرکاربردسرریزهای غیرخطی  (.8408

که در چند دهه گذشته استفاده از آنها به جای سرریزهای  ندهست

ن ظرفیت تخلیه باال افزایش یافته خطی معمول به دلیل دارا بود

که طرح آن به  3ایتاج دندانهسرریز و  2سرریز کلید پیانویی. است

 باشندای از سرریزهای غیرخطی مینمونه ،تازگی ارائه شده است

  .(0366)لشکرآرا و شیخی، 

به علت عملکرد هیدرولیکی باال باعث سرریزهای غیرخطی 

کاهش بارآبی موجود  .شوندق جریان بر روی سرریز میکاهش عم

از افزایش پتانسیل انسداد در این نوع بر روی سرریز باعث 

 کاهش بار دهد.میو عملکرد آنها را به شدت کاهش  سرریزها شده

عبوری در جریان باعث کاهش مومنتم  آبی موجود روی سرریز

و  Pfisterشود )می ی شناورهاآواره واحد طول سرریز برای عبور

عرض کم کلیدهای ورودی و عالوه بر این  .(8403همکاران، 

کند. انسداد را تشدید می میزاندر این گونه سرریزها  خروجی

های شناور بر ظرفیت تخلیه بنابراین به علت اثر بالقوه واریزه

هایی با پوشش ر سرریز سدهای واقع در حوضهسرریز غیرخطی؛ د

های چوبی به عنوان یک پارامتر مهم جنگلی، انسداد ناشی از آواره

و همکاران،  Rebiro Leiteدر طراحی باید درنظر گرفته شود )

8408 .) 

                                                 
2. Piano Key Weirs 

3. CPK 
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در Ouamane (8446 ) وLempérière برای اولین بار 

به انسداد  مطالعات خود روی سرریز کلید پیانویی به طور جزئی

های شناور پرداختند. این محققان در ایجاد شده به واسطۀ چوب

خود مشاهده کردند که در هنگام افزایش سطح آب از  هایآزمایش

پایه تا تاج سرریز هیچ گونه تجمعی در زیر پیش آمدگی سرریز 

هنگامی که بارآبی روی سرریز آنها عنوان کردند دهد. رخ نمی

شوند و های شناور روی سرریز جمع میچوبباشد،   0.4Pکمتر از

ها به سمت پایین دست بیشتر از این مقدار چوب بارآبیبرای 

  H/P < 0.5. همچنین در شرایطی که مقدارشسته خواهند شد

درصد کاهش  04، ظرفیت تخلیه در حالت انسداد تا حدود باشد

 . (باشدمیسرریز ارتفاع  Pبارآبی موجود روی سرریز و  Hیابد )می

Laugier (8447 )در مواقع سیالبی با  4به بررسی سد گلورز

متر پرداخت و بیان کرد که  04الی  0های شناوری به طول چوب

در هنگام وقوع سیالب در ساعات اولیه بیشتر اجسام شناور از 

شوند، پس از گذشت مدتی ای تخلیه میطریق سرریزهای دریچه

 .کندشروع به کار می از سیالب سرریز کلید پیانویی موجود

Laugier (8447 )انجام داد، گلورز بر روی سد  که هاییهبا مشاهد

بیان کرد که انسداد سرریز کلید پیانویی تنها بخش کوچکی از 

 04تا  5در حدود ) دهدقرار می تأثیرطول دیوار تاج را تحت 

درصد( و متناظر با آن عرض دهانه خروجی سرریز بیشتر تحت 

 گیرد.می قرار تأثیر

Sogreah (8400)  با مطالعه بر روی سرریز اضطراری سد

زمان با ی هماههای آوارفرانسه مشاهده نمود که جریان 5الزیر

شوند؛ های سرریز جذب میتولید سرعت آستانه باال توسط ورودی

 .یابدهای آواری تجمع یافته با افزایش دبی کاهش میحجم جریان

پایین  بارآبیشوند و در باال متراکم می آبیبارهای آواری در جریان

دوره بازگشت  نسبی برای بارآبیشود و از تراکم آنها کاسته می

 %04متر تا حدود  0جریان آواری حدود بدون  بارآبیصدساله با 

 یابد.کاهش می

Pfister ( نیز آواره8403و همکاران ) های شناور را در شرایط

آزمایشگاهی بررسی نمودند.  سرعت نزدیک شونده صفر به صورت

و بار  هاکندهخص شد که قطر شبر اساس نتایج این محققین م

بر  .باشدگذار می تأثیرانسداد  میزانبر  هاآبی بیشتر از طول کنده

 میزانباشد  D/H ≥ 1 مقداردر حالتی که  آنانهای اساس یافته

پارامتر  باشد میزان 3/4ی که کمتر از و وقت 0پارامتر انسداد 

بارآبی موجود  H) صفر خواهد شددر روی سرریز ها انسداد کنده

                                                 
4. Gloriettes 

5. Luzieres Dam 

پایین تجمع  هایدبی. در باشد(میها قطر کنده Dو روی سرریز 

دهند، ولی در درصد افزایش می 74را تا حدود  بارآبیها واریزه

درصد افزایش نشان  84تا حدود بارآبی روی سرریز های باال دبی

 د.دهمی

دماغه و  تأثیر( به بررسی 0360شیرانی و همکاران )پشته

پناه سرریز کلید پیانویی بر انسداد اجسام شناور دیواره جان

ه ها هنگامی کانسداد نمونهمیزان دریافتند که  آنانپرداختند، 

یابد کاهش یافته و در عوض با عمق آب بر روی سرریز افزایش می

 یابد.افزایش می مقدارچوب این  ایهافزایش قطر و یا طول نمونه

ها نمونه ،باشدبا یک میبرابر  D/Hبه طور کلی زمانی که نسبت 

کنند ولی درصد عبوری آنها از روی سرریزها می عبورشروع به 

  D/H<0.3انسداد در نسبت میزانباشد و کمترین قابل توجه نمی

کلید این محققان نشان دادند که عملکرد مدل سرریز باشد. می

پناه و دماغه در ارتباط با میزان عبور پیانویی دارای دیوارۀ جان

پناه و مدل اجسام شناور، نسبت به دو مدل سرریز با دیوارۀ جان

انسداد در این سرریز  ساده، بهتر است به طوری که میزانسرریز 

نسبت به سرریزهای با دیوارۀ جان پناه و مدل سرریز ساده به طور 

درصد  6/05و  6ترتیب  به (D/H)های می نسبتمتوسط در تما

 . کمتر است

با بررسی انسداد سرریزهای کلید ( 0365) احدیانمنصوری و 

ای با سیستم آزمایش انفرادی و های آوارهپیانویی در جریان

)بار  Hها( و )قطر آواره Dهر دو پارامتر  عنوان کردند کهتجمعی 

ها، گذارند و با افزایش قطر چوب آبی( بر میزان پارامتر انسداد تأثیر

های انفرادی بیشتر و با کاهش انسداد در آزمایش میزان پارامتر

به اجسام شناور  هایدسته، تجمعی شود )در آزمایشآنها کمتر می

در باالدست مخزن به جریان صورت متمادی و با فاصله زمانی 

 D/H>1مقدار آنها عنوان کردند هنگامی که د(. نشواضافه می

میزان  D/H<0.3 شرایط و برای یک حدوداًانسداد  پارامترباشد 

با آنها نشان دادند که رسد. به صفر می تقریباًانسداد  پارامتر

میزان نسبت بارآبی اولیه قیل از انسداد به بارآبی ثانویه افزایش 

 یافته کاهش ، میزان تجمع اجسام شناور روی سرریزانسداد بعد از

 تجمع اجسام شناور روی سرریزمیزان مقدار  اینو با کاهش 

 یابد. افزایش می

 یبر رو ییهاشیبا انجام آزما (0366لشکرآرا و شیخی )

 انیجر طیتحت شرا یاتاج دندانه یمدور قائم با ورود یرهایآبگ

 یاثر پارامترها یدر مخزن، نسبت به بررس یچرخشریغ

 لی. تحلندپرداخت زهایدسته از سرر نیا یو هندس یکیدرولیه

 5/0:0شیب کلیدها با  یاتاج دندانه یزهاینشان داد که سرر جینتا
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با  یزهاینسبت به سرر یباالتر)قائم : افق( از ضریب تخلیه جریان 

 یحاک قیتحق نیا جینتا نیبرخوردارند. همچن 5/0:0و  0:0شیب 

به  بارآبیباالتر در نسبت  کلیبا تعداد س یزهایکه سرر استاز آن 

با تعداد سیکل  یزهاینسبت به سرر یکم عملکرد بهترارتفاع 

 زیسرر نیا شتریآن نسبت طول تاج ب یاصل لکه دلی تر داردپایین

باعث کاهش طول تاج بزرگتر  باشد.یم گرید یزهاینسبت به سرر

. گرددیم انیجر یدب بیضر شیو افزا زیسرر یکل رو بارآبی

با  زهایز سرردسته ا نیا یکیدرولیه اتیخصوص جینتا سهیمقا

دسته از  نیا هیتخل بیضر یمدور قائم نشان دهنده برتر زیسرر

 باشد. یممدور قائم  ریبا آبگ سهیدر مقا زهایسرر

Shemshi  وSamani( ،8406 ) به بررسی جریان چرخشی در

سرریز مدور قائم با ورودی کلید پیانویی مدور پرداختند. ایشان 

ورودی کلید پیانویی باعث دریافتند که در شرایط جریان چرخشی 

کاهش تالطم جریان و افزایش قدرت تخلیه نسبت به حالت 

گردد. همچنین نشان دادند که آستانه ورودی مدور ساده می

 دهد. رخ می D/tS ≤ 0.5 ≥ 51. هایاستغراق در نسبت

( به بررسی اثر زاویه جریان تقرب 0366) لشکرآراپور و روحانی

ای در دندانهاد بر ضریب دبی جریان سرریز تاجو قدرت گرداب آز

عنوان آنها درجه پرداختند.  64و  34، 4زوایای جریان تقرب 

ای با افزایش زاویه ند که ضریب دبی سرریزهای تاج دندانهدنمو

جریان تقرب، روندی کاهشی داشته و میزان ضریب دبی در 

حمل یه اویکسان در ز شیب کلیدسرریزهای با تعداد سیکل و 

درجه  64و  34ترتیب در زوایای ه صفر درجه بیشتر از مقدار آن ب

 64و  34، 4عنوان نمودند که در تمامی زوایای  آنانباشد. می

در محدوده  5/0و  0، 5/4معادل  z شیب کلیدهایدرجه و تمام 

سیکل عملکرد  2کلیدها سرریزهای  دجریان آزاد قبل از انسدا

سیکل دارند، ولی با افزایش  8و  0، 6بهتری نسبت به سرریزهای 

کل دارای عملکرد یروی سرریز، سریزهای دو س بارآبیدبی و 

 باشند. بهتری می

عنوان یک سرریز جدید ه ای بکه سرریز تاج دندانه از آنجایی

مسائل  رامونیپ یمطالعات اندک تاکنونباشد لذا مطرح می

ای نشان نهابخاهیدرولیکی آن انجام شده است. بررسی منابع کت

ی بر روی آن تا کنون اهدهد که بحث انسداد در اثر جریان آوارمی

سدهای واقع در  انسداد سرریز به دلیل .انجام نشده است

ی در مواقع اهتوسط جریان آوار ،هایی با پوشش جنگلیحوضه

باعث اختالل در عملکرد مناسب باال که های سیالبی و در دبی

این دسته از  یبر رو انسداد میزان یرسلذا برشوند، سریزها می

 یحاضر به بررس قی. لذا در تحقرسدمیبه نظر  یضرورسرریزها 

در این  شده است. رداختهپ یاتاج دندانه زیسررانسداد  میزان

ای سازی جریان آوارهبه منظور شبیهتحقیق سعی شده است 

از اجسام های آبریز مختلف موجود در کشور موجود در حوضه

ا نواحی جنگلی ایران استفاده شود. همچنین به اوری متناسب بشن

منظور بررسی تأثیر شکل دهانه ورودی آبگیر بر میزان انسداد، 

های ورودی مختلف طراحی و ساخته سرریزهایی با شکل دهانه

ای با شد. در نهایت به مقایسه عملکرد سرریزهای تاج دندانه

اجسام شناور در مواقع سرریزهای مشابه در شرایط مواجهه با 

 .ه استسیالبی پرداخته شد

 

 روش تحقيق -5

 ضریب اثر آزمایشگاهی بررسی حاضر تحقیق از هدف    

انسداد سرریزهای  های شناور بر میزان پارامترقدکشیدگی چوب

های مختلف کلیدهای ورودی و و شیب ای تحت سیکلاج دندانهت

اشد. برای این منظور بخروجی در مقایسه با سرریز نیلوفری می

و خروجی  ورودی هایسرریزهای مختلفی تحت شیب کلید

ساخته شد. در هر یک از شیب کلیدهای یاد  5/0:0و  0:0، 5/0:4

شده اثر طول تاج نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و برای این منظور 

نیز ساخته شد. بنابراین در  2و  6، 0، 8سرریزهایی با تعداد سیکل 

ای ساخته شد. جهت مقایسه ل سرریز تاج دندانهمد 08مجموع 

شیب نتایج با سرریز نیلوفری نیز ساخت دو سرریز نیلوفری با 

 هایدر شکلدر دستور کار تحقیق قرار گرفت.  مختلف نیز ورودی

ای مورد استفاده در تحقیق به ( سرریزهای تاج دندانه0) تا( 8)

شود مشاهده می طوری که در شکل اند. هماننمایش گذاشته شده

این نوع از سرریزها از ترکیب چند کلید ورودی و خروجی تشکیل 

دازی انلیدها به نوبه خود پتانسیل تلهشده است که هریک از این ک

های این پژوهش بر روی کلیه آزمایش دهند.سرریز را افزایش می

یک فلوم در آزمایشگاه تحقیقات هیدرولیک و مهندسی رودخانه 

ها در فلومی عتی جندی شاپور به اجرا درآمد. آزمایشدانشگاه صن

متر و عرض یک متر به انجام رسید. جهت  0متر، ارتفاع  6به طول 

گیری دبی ورودی به مخزن از یک دستگاه دبی سنج اندازه

لیتر ساخت شرکت ایران مدار که  440/4الکترومغناطیس با دقت 

به مخزن باالدست در مسیر خط لوله انتقال آب از سیستم پمپاژ 

قرار گرفته، استفاده شد. ارتفاع آب در داخل مخزن و برروی 

متر که برروی میلی 0/4سرریز با استفاده از یک عمق سنج با دقت 

 گیری گردید.مخزن نصب شده اندازه
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معادل  P/D ای با ارتفاع نسبیمدل سرريز تاج دندانه -5 شکل

 مختلف های( در سيکل8: 8/0 )شيب کليد 8/0

 

 
 

 8معادل  P/D ای با ارتفاع نسبیمدل سرريز تاج دندانه -9شکل

 های مختلف( در سيکل8:8)شيب کليد 

 

 
 

معادل  P/D ای با ارتفاع نسبیمدل سرريز تاج دندانه -9 شکل

 های مختلف( در سيکل8/8:8)شيب کليد  8/8
 

 ثر بر میزانمؤدر گام بعدی به منظور شناسایی پارامترهای 

ای نسبت به دسته بندی پارامترهای نسداد سرریزهای تاج دندانها

ها نشان داد که بر فضای پژوهش اقدام گردید. بررسی مؤثر

توان از نقطه نظر خصوصیات سیال، را می مؤثرپارامترهای 

های شناور خصوصیات جریان، و مشخصات هندسی سرریز و چوب

 به صورت زیر لیست نمود:

دینامیکی ، لزوجت ρ مخصوص سیال خصوصیات سیال: وزن

 σ و کشش سطحی µ سیال

خصوصیات مربوط به جریان: عمق جریان در شرایط بدون آوار 

oh سرعت نزدیک شونده به سرریز ،V  و شتاب ثقلg 

ها ، قطر چوبdLها خصوصیات هندسی آوار شناور: طول چوب

dD 
Dخصوصیات هندسی سرریز: قطر شفت قائم 

i
، قطر خارجی 

، P، ارتفاع سرریز L، طول مؤثر سرریز cwDای سرریز تاج دندانه

و عرض دهانه خروجی  iWعرض دهانه ورودی ، zشیب کلید 

oW 

(، که برابر است با نسبت انسداد ) پارامتردف بر اساس تابع ه

مانده روی سرریز به تعداد کل تعداد قطعات چوبی شناور باقی

از آنجا که مقدار قطعات شناور اضافه شده به باالدست، تعریف شد. 

رابطۀ مستقیم دارد، درج همۀ  Pشیب کلید سرریز با ارتفاع سرریز 

( در Pفقط از پارامتر ارتفاع سرریز )پارامترها غیر ضرورری است و 

در نتیجه تابع کلی زیر را  .بندی پژوهش استفاده شده استفرمول

 در این تحقیق نوشت: مؤثرتوان بین پارامترهای می
 

(0)  0),,,,,,,,,,,,,,(  gVhDLWWPLDDf oddoicwi 
 

 -πو با استفاده از تئوری  مؤثرپس از تعیین پارامترهای 

ر فضای تحقیق را به منظور توان معادله حاکم بباکینگهام می

ای انسداد در سرریز مدور قائم با ورودی تاج دندانه میزانبررسی 

 به صورت معادله زیر نشان داد:
 

(8  ) 






















,,,,,,,

22
oo

o

d

d

o

i

cw

io

hVVhV

gh

D

L
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W
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D

P

h
f 

 

oiو با توجه به ثابت نسبت  WW  وcwi DD  در کلیه سناریوهای

نظر ( صرف8) توان از اثر آن در رابطهق میحاکم بر فضای تحقی

 پارامترنمود. و با توجه با اینکه  oVh ،معرف عدد رینولدز 

 پارامتر ohV پارامتر معرف عدد وبر و  2
oV gh  معرف

 ( به صورت زیر بازنویسی8) باشد. بنابراین رابطهعدد فرود می

 گردد. می
 

(3) ),,,,(Re,
o

d

o

do

h

D

h

L

P

h
FrWef 

 

با توجه با آنالیز ابعادی صورت گرفته و برای دستیابی به اهداف 

 85الی  84نوع چوب مختلف و از هر کدام  03تحقیق حاضر 

های مورد استفاده ( نمایی از چوب5) آوری شد. شکلنمونه جمع

 دهد. در تحقیق حاضر را نشان می

 ها بر اساسطول و قطر شاخهعمل مقیاس بندی 

15,20,25≅dD/dL ها با ای از چوبانجام گرفت، تا طیف گسترده

ها و قطرهای مختلف برای دستیابی به ابعاد مناسب استفاده طول

ها در شرایط گردند و ارتباط موجود بین دبی جریان و اندازه چوب

این  آزمایشگاهی مطابق با شرایط طبیعت باشد. که مشخصات

( 3( الی )0ها با توجه به ضرایب قدکشیدگی در جدول )نمونه

 آورده شده است.
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 های مورد استفادهنمايی از چوب -8شکل 
 

های مورد استفاده در پژوهش مشخصات نمونه چوب -8جدول 

 88 حاضر با ضريب قدکشيدگی

 قطر نمونه، نوع چوب

(mm) dD  

 نمونه، طول

(cm) dL 

0 7/0 85 

0 0/0 84 

7 0 05 

04 7/4 04 

03 0/4 5 

 

های مورد استفاده در پژوهش مشخصات نمونه چوب -5جدول

 50 حاضر با ضريب قدکشيدگی

 قطر نمونه، نوع چوب

(mm) dD  

 نمونه، طول

(cm) dL 

8 85/0 85 

5 0 84 

2 75/4 05 

00 5/4 04 

 

های مورد استفاده در پژوهش مشخصات نمونه چوب -9جدول

 58 ضريب قدکشيدگی حاضر با

 قطر نمونه، نوع چوب

(mm) dD  

 نمونه، طول

(cm) dL 

3 0 85 

6 2/4 84 

6 6/4 05 

00 5/4 04 

ریزی انجام شده این تحقیق بر مبنای مطابق با برنامه     

های انفرادی گذاری شده است. آزمایشانفرادی پایه هایآزمایش

های شیدگی در دبیبدین معناست که برای هر یک از ضرایب قدک

های یک از سرریزها با توجه به دسته بندی مختلف و برای هر

قطعه از هر نوع چوب مطابق جداول  85الی  84انجام شده، تعداد 

( انتخاب کرده، پس از ایجاد عمق آب مورد نظر روی 3( الی )0)

متر باالتر از سرریز و  8تا  5/0های مختلف در حدود سرریز دسته

آزمایش بعد از  در هر مرحله از. شوندبه طور تصادفی رها می

تا اطمینان  گردیدها در روی سرریز مدت زمانی صبر انسداد نمونه

های انسداد یافته روی سرریز دیگر حرکت حاصل شود که نمونه

های عبور کرده و بلوکه شده کنند. در این مرحله تعداد چوبنمی

روی سرریز شمارش شده و مشخصات جریان اعم از دبی و عمق 

ت گردید. باید توجه کرد که برای وارد کردن آب روی سرریز ثب

های قبلی از پشت سرریز و مخزن جمع دسته بعدی باید دسته

های انفرادی برای هر یک از ضرایب آزمایش آوری گردند.

ها و نوع سرریز ساخته شده با ارتفاع 00قدکشیدگی موجود و هر 

و تا  لیتر بر ثانیه شروع 5/4های مختلف از دبی برابر با سیکل

های اضافه شده رد شوند کرد که همۀ چوبای ادامه پیدا میمرحله

 8544لیتر بر ثانیه(. در این تحقیق در مجموع  03)معموالً تا دبی 

مرحله آزمایش صورت گرفته است که نتایج حاصل از آن در ادامه 

 ذکر خواهد شد.

 

 نتايج و بحث -9

هاای  دادهمرحلاه آزماایش و غرباالگری     8544پس از انجاام  

هاا  های الزم صورت پذیرفت. آزمایشآزمایشگاهی، تجزیه و تحلیل

لیتر بر ثانیه انجام شد. که  6/08الی  5/4از  Qبا تغییر دبی جریان 

 ( گزارش شده است. 0محدوده تغییر پارامترها در جدول )

به منظور بررسی روند تغییرات پارامتر انسداد در مقابل بارآبی 

اقاع حضاور اجساام شاناور در مخازن، مقاادیر       روی سارریز در مو 

 (o/HdD ،o/HdL)در مقاباال قطاار و طااول نساابی  پااارامتر انسااداد

ترسیم گردیاد. ایان کاار تحات کلیاه ساناریوهای اصالی ضاریب         

قدکشیدگی و همچنین سناریوهای فرعی تغییر در شیب کلیدهای 

)به منظور بررسی شیب کلیدهای سرریز( و تغییر در  P/Dسررریز 

انادازی  منظور بررسی اثر تعداد سیکل میزان تلاه ه د سیکل )بتعدا

هایی از شارایط آزمایشاگاهی   اجسام شناور( صورت پذیرفت. نمونه

 ( نمایش داده شده است.6) مورد بحث در شکل
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 محدوده پارامترهای حاکم بر فضای تحقيق -9 جدول
 تغییرات واحد نماد پارامتر

 82/04 بعدبی  iL/D طول نسبی تاج

 5/0، 0، 5/4 بی بعد z شیب کلیدهای سرریز

نسیت طول به قطر اجسام 

 شناور
d/DdL 85، 84، 05 بی بعد 

 05 تا 5/4 لیتر بر ثانیه iQ دبی جریان

 2/0 تا 8/4 مترسانتی H بارآبی روی تاج سرریز 

 04528 تا 368 بعد بی Re عدد رینولدز

 265/4 تا 80/4 بعد بی Fr عدد فرود

 8453 تا 364 بعد بی We وبر عدد

 

تاوان  های صورت گرفته در آزمایشاگاه مای  با توجه به مشاهده

هاایی کاه باه طاور تصاادفی در      عنوان کرد که رفتار اکثار چاوب  

شوند، توسط خطوط جریاان و نحاوه قارار    باالدست سرریز رها می

هاا باه   شود. با توجاه باه اینکاه چاوب    گیری اولیه آنها کنترل می

ای از هاای گساترده  شوند مشااهده ادفی وارد جریان میصورت تص

هاای دارای  رفتار آنها نسبت به سرریز انجاام گرفتاه اسات. چاوب    

اندازه کوتاه و متوسط تحت بارآبی نسبتا باال، بادون وابساتگی باه    

مکان و جهت اولیه ورود باه جریاان در راساتای خطاوط جریاان      

هایی با طاول و  وبچ .کنندجهت گیری کرده و از سرریز عبور می

قطر بزرگتر مقدار کمتری وابسته به مکان و جهت ورود به مخازن  

های با طول و قطر بزرگتر اگر در راستای خطاوط  باشند. چوبمی

کنند ولی اگر به صورت گیری کنند از سرریز عبور میجریان جهت

عمود بر خطوط جریان جهت گیری کنند اکثراً در کنار کلیادهای  

 افتندم میخروجی به دا

هااای دارای طااول و قطاار کوچااک در بااارآبی متوسااط چااوب

همچنان بدون وابستگی به مکان و جهات اولیاه ورود در راساتای    

نمایناد.  کنند و از سرریز عباور مای  گیری میخطوط جریان جهت

های دارای انادازه متوساط در باارآبی متوساط تاا حادودی       چوب

شند و اکثراً در راساتای  باوابسته به مکان و جهت اولیه ورودی می

کنند و گیری کرده و عموماً از سرریز عبور میخطوط جریان جهت

کنناد. در باار آبای متوساط     انسداد کمی بر روی سرریز ایجاد مای 

تر به مکاان و جهات اولیاه    های دارای اندازه بزرگوابستگی چوب

ورود افزایش پیدا کرده و تقریباً مستقل از سرعت و خطوط جریان 

های بزرگتر اگر به صاورت هام راساتا باا خطاوط      اشند. چوببمی

باشند، ولی جریان اضافه شوند امکان عبور از روی سرریز را دارا می

گیری کنند در اگر به صورت عمود بر راستای خطوط جریان جهت

افتناد و امکاان عباور از روی سارریز را     پشت سارریز باه دام مای   

هاا  ن و جهت اولیه ورود چوبنخواهند داشت. در بارآبی پایین مکا

تعیااین کننااده بااوده و مسااتقل از خطااوط جریااان و ساارعت آب 

 باشد.می
 

 
 الف( )

 
 ( )ب

 
 ج( )

 
 د( )

اثر ضريب قدکشيدگی بر ميزان انسداد در سرريزهای  -6 شکل
 :8/8معادل  z شيب کليدبا

  ،π=0.2 و Q=5.51 Lit/Sec 50 ضريب قدکشيدگیالف( 
 ، π=0.46و Q=5.43 Lit/Sec  50ب( ضريب قدکشيدگی 
 ، π=0.61 وQ=5.34 Lit/Sec 50ج( ضريب قدکشيدگی 

 π=0.73 وQ=5.68 Lit/Sec  50ضريب قدکشيدگی ( د
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توان ادعا کارد  صورت گرفته در کل می هایهبا توجه به مشاهد

چندانی بر  تأثیرهای پایین خطوط جریان و سرعت آب که در دبی

ها به همان شکلی کاه  و چوب اشتخواهد دها ننحوه حرکت چوب

شوند. از طرفای ممکان   گردند به سرریز نزدیک میدر آب وارد می

است هر حالتی اعم از افقی، عمودی یا مورب داشته باشند. اماا در  

ها را به صورت عماود بار   خطوط جریان کنده معموالًهای باال دبی

آنها  های متوسط هم شکل غالب حرکتآورد. در دبیسرریز در می

 باشد.به صورت مورب می

، 8ای انسداد سرریزهای تاج دنداناه  پارامتر( 2) و( 7) در شکل

را بارای   5/4برابار باا    (z) شایب کلیاد   سیکل در نسبت 2و  6، 0

( o/HdLو طول نسبی برابر باا )  (o/HdDمقادیر مختلف قطر نسبی )

 نمایش داده شده 85و  84، 05تحت ضرایب قدکشیدگی متفاوت 

 . است

گردد آهنگ تغییرات خطوط برازش گونه که مالحظه میهمان

داده شده از بین نتایج آزمایشگاهی، به غیر از انسداد صافر و یاک   

میازان  باارآبی نسابی،    شیباا افازا  به صورت تقریباً خطی باوده و  

و با کاهش آن میزان انسداد کاهش  ها کاهشانسداد واریزه پارامتر

داد سیکل بیشتر به دلیل طول تاج بیشتر سرریزهایی با تع .ابدییم

از ضریب دبی باالتری برخوردارند. ضریب دبی باالتر در سرریزهای 

با تعداد سیکل بیشتر موجب ایجاد بارآبی کمتری نسبت باه بقیاه   

گردد. پایین باود  سرریزها با تعداد سیکل کمتر در روی سرریز می

باودن طاول ماؤثر     بارآبی روی سرریز با تعداد سیکل بیشتر و دارا

بزرگتر باعث کاهش مومنتم جریاان عباوری در واحاد طاول تااج      

هاای شاناور موجاود در    سرریز و وارد آمدن نیروی کمتر به چاوب 

 .گرددروی سرریز می
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( در مقابل پارامتر انسداد ) پارامترروند تغييرات  -4 شکل

تحت ضريب  8/0( برابر z) شيب کليددر سرريز با  o/HdDنسبی 

 های مختلفدکشيدگی و سيکلق

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 20 40 60 80 100

L d /H o

π

( در مقابل پارامتر نسبی انسداد ) پارامترروند تغييرات  -1 شکل

o/HdL  شيب کليددر سرريز با (z برابر )تحت ضريب  8/0

 های مختلفقدکشيدگی و سيکل

 

اندازی سرریز با تعداد سیکل این امر سبب افزایش پتانسیل تله

عامال   شاود. کل کمتر مای بیشتر نسبت به سرریزهای با تعداد سی

انساداد اجساام شاناور در سارریز      میزاندیگری که باعث افزایش 

گاردد،  سایکل مای   8و  0، 6هشت سیکل نسابت باه سارریزهای    

باشد کاه باعاث   طراحی باریک کلیدهای ورودی و خروجی آن می

ها هنگام عبور از روی سرریز در بین کلیدها باه دام  گردد چوبمی

 بیافتند.

میازان  ، از دو نقطاه نظار از   شاتر یب شایب کلیاد  با  یزهایسرر

انسداد بیشتری برخوردار هساتند. در نقطاه نظار اول باه واساطه      

برخورداری از ضریب تخلیه بیشتر در شرایط یکسان باعث کااهش  

بار آبی روی سرریز و به تبع آن کاهش مومنتم جریاان عباوری از   

وی وارده باه  شوند. این امر باعث کاهش مقدار نیار روی سرریز می

های شناور جهت عباور از سارریز و باه موجاب آن افازایش      چوب

 شیب کلیادهای گردد. از نقطه نظر دیگر، افزایش انسداد می میزان

هاای کلیاد ورودی و خروجای    سرریز منجر به مرتفع شدن دیواره

انسداد سارریز را در   میزان پارامترتواند شود. که این امر نیز میمی

 م شناور افزایش دهد. مواجهه با اجسا

میزان انسداد به طور مشابه تحلیل یکسانی در خصوص بررسی 

( الی 6) هایدر شکل 85و  84 ،05 کشیدگیتحت ضرایب قد

تصویر کشیده شده است. بنابر نتایج این پژوهش ه ب (08)

شیب کلیدهای ورودی و اندرکنش ضریب قدکشیدگی، نسبت 

 پارامترسزایی در میزان ه ب رتأثی( و تعداد سیکل z) خروجی سرریز

 ای دارد. انسداد اجسام شناور در روی سرریز تاج دندانه
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( در مقابل پارامتر روند تغييرات احتمال انسداد ) -4 شکل

تحت ضريب  8( برابر z) شيب کليددر سرريز با  o/HdD نسبی

 های مختلفقدکشيدگی و سيکل
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( در مقابل پارامتر )روند تغييرات احتمال انسداد  -80 شکل

تحت ضريب  8( برابر z) شيب کليددر سرريز با  o/HdL نسبی

 های مختلفقدکشيدگی و سيکل
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( در مقابل پارامتر روند تغييرات احتمال انسداد ) -88 شکل

تحت ضريب  8/8( برابر z) شيب کليددر سرريز با  o/HdDنسبی 

 های مختلفقدکشيدگی و سيکل
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( در مقابل پارامتر يرات احتمال انسداد )روند تغي -85شکل 

تحت ضريب  8/8( برابر z)شيب کليد در سرريز با  o/HdL نسبی

 های مختلفقدکشيدگی و سيکل

 

انساداد اجساام    پاارامتر گردد میزان طور که مشاهده میهمان

کشایدگی  ای با افزایش ضاریب قد تاج دندانهشناور در سرریزهای 

انساداد در سارریزهای باا     پاارامتر ن روندی کاهشی داشته و میازا 

 05و تعاداد سایکل یکساان در ضاریب قدکشایدگی       شیب کلیاد 

باشاد.  مای  85و  84بیشتر از مقاادیر آن در زوایاای قدکشایدگی    

هایی با ضریب قدکشیدگی بیشتر به دلیال دارا باودن قطار    واریزه

هایی با ضاریب قدکشایدگی   کمتر در طول یکسان نسبت به واریزه

باشاند کاه نشاان    انسداد بیشاتری مای   میزان پارامتری کمتر دارا

میازان  باشاد.  هاا مای  انساداد آن  میزانبر  قطر واریزه تأثیردهنده 

روی سارریز   بارآبیشود که انسداد هنگامی برابر با صفر می پارامتر

به اندازه کافی بزرگ  آنو به تبع آن مومنتم جریان عبوری از روی 

ها وارد کارده و آنهاا را   افی نیرو به چوبباشد که بتواند به اندازه ک

زمانی که مقدار نیروی وارد باه   به پایین دست سرریز هدایت کند.

ای کوچک باشد که نتواند هیچ چوبی را از سرریز ها به اندازهچوب

و در بین ایان   گرددانسداد برابر با یک می میزان پارامترعبور دهد 

 باشد. و یک متغییر میانسداد بین صفر  میزاندو محدوده 

( نشاان  08( الای ) 7در شکل های )های مختلف مقایسه بخش

ها، نظر از تغییر میزان ضریب قدکشیدگی واریزه دهد که صرفمی

اد و به تبع انسد میزانافزایش ارتفاع نسبی سرریز منجر به تشدید 

آبی بر روی سرریزها شده است. وقوع این امر آن افزایش میزان بار

 ای محتمل است. ها وابسته نبوده و برای هر نوع واریزهع واریزهبه نو

 نیبه ا توانیمختلف م یوهایدر سنار انسداد ریمقاد سهیمقا از

 زانیا م 84باه   05از  ضریب قدکشایدگی  رییکه با تغ دیرس جهینت

برابار باا    بیا ترته با  zشیب کلید با  یزهایدر سرر هاواریزه انسداد

 36/2و  75/6، 58/5توساااط کااااهش طاااور مه بااا 5/0و  0، 5/4

 85باه   05از  ضریب قدکشیدگی رییتغ نیداشته و همچن یدرصد
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 یدرصد 36/80و  08/88، 68/84طور متوسط منجر به کاهش ه ب

 0، 5/4برابر با  بیبترت zشیب کلید با  یزهایدر سرر انسداد زانیم

 است. دهیگرد 5/0و 

پاارامتر  ت ترتیاب روناد تغییارا   ه ( با 06( الای ) 03) هایشکل

 انساداد سارریز   میازان ای را نسابت باه   انسداد سرریز تاج دنداناه 

هاا بارای   در مقابل طاول و قطار نسابی واریازه     lG/C.Wπنیلوفری 

ند. این مقایساه بترتیاب   ضرایب قدکشیدگی مختلف نشان می ده

نمایش داده شده اناد. الزم باه    5/0و  0معادل  شیب کلیدهایدر 

باا شایب   امکان ساخت سرریز نیلوفری دلیل عدم ه ذکر است که ب

بادلیل کوتااهی بایش از حاد مجااز آن، امکاان        5/4معادل  کلید

 مقایسه در حالت یاد شده میسر نگردید. 
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ای نسبت به مقايسه احتمال انسداد سرريز تاج دندانه -89 شکل

 o/HdD در مقابل پارامتر نسبی 8/8با شيب کليد  سرريز نيلوفری
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ای نسبت به احتمال انسداد سرريز تاج دندانهمقايسه  -89 شکل

 o/HdL در مقابل پارامتر نسبی 8/8سرريز نيلوفری با شيب کليد 
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ای نسبت به مقايسه احتمال انسداد سرريز تاج دندانه -88 شکل

 o/HdD در مقابل پارامتر نسبی 8 با شيب کليدسرريز نيلوفری 
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ای نسبت به دندانه مقايسه احتمال انسداد سرريز تاج -86 شکل

 o/HdL در مقابل پارامتر نسبی 8 با شيب کليدسرريز نيلوفری 

 

های باال باا عباور اجساام    گرد دردبیطور که مشاهده میهمان

ای با سرریزهای نیلوفری انسداد سرریزهای تاج دندانه ناور میزانش

ای ین سارریزهای تااج دنداناه   های پایگردد. اما در دبییکسان می

باشاند.  انسداد به مراتب بزرگتری از سرریز نیلوفری دارا می نمیزا

ای در مقایساه باا سارریزهای نیلاوفری باه      سرریزهای تاج دنداناه 

در ضرایب قدکشایدگی   8و  0، 6، 2هایی برابر با ترتیب در سیکل

در  0و  5/0معاادل باا    شایب کلیادهای  در  85و  84، 05برابر باا  

باشد. این انسداد بزرگتری می میزانمواجهه با اجسام شناور دارای 

ای از پتانسیل بیشتری برای بدان مفهوم است که سرریز تاج دندانه

ها در شرایط سیالبی برخوردار است، که مانع به دام انداختن واریزه

از گذر آنها به سمت پایین دست و مسدود شدن مجرای انتقال آب 

هاای  نیروگااه  و وارد آمدن خساارات باه تجهیازات هیادرولیکی و    

اگاار آبگیرهااای قااائم در  گااردد. مخصوصاااًموجااود در مساایر ماای
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بی مورد استفاده قرار گیرند ایان ناوع از آبگیرهاا    آهای برقنیروگاه

نسبت به سایر آبگیرهای مشابه دارای عملکردی باه مراتاب بهتار    

  خواهند بود.

کلی جهت تخمین ضریب تخلیۀ جریاان در   ایبرای ارائۀ رابطه

ای تحت شرایط تجمع اجسام شناور، ارزیابی های تاج دندانهسرریز

( باا  3اثر بخشی پارامترهای بادون بعاد معرفای شاده در رابطاۀ )     

اناد،  ( درج شاده 0استفاده از حدود تغییرات آنها، کاه در جادول )  

(، اگار عادد   0656) De Veriseبر اساس مطالعاات   ضرورت دارد.

Vرینولدز که به شکل Hi    044تار از  محاسبه شده باشاد بازرگ 

توان از اثر لزوجت در نتایج آزمایشگاهی صرف نظر کارد  باشد، می

(Nicksefat ،8440( با توجه به نتایج جدول .)در بایش از  0 ،)65 

ای قارار  درصد مشاهدات آزمایشگاهی اعداد رینولادز در محادوده  

ساازی  رای سااده عنوان نموده است. بنابراین ب De Veriesدارد که 

شکل نهایی رابطۀ کلی، از اثر لزوجات در تخماین میازان انساداد     

 شود.صرف نظر می

برای تعیاین رابطاۀ حااکم بار فضاای پاژوهش، از رگرسایون        

، Frغیرخطی استفاده شد و سهم هریک از پارامترهای بدون بعاد  

We ،/Poh  وd/DdL عنوان پارامترهای مستقل در میزان احتمال  به

افازار  اجسام شناور تعیین گردید. برای ایان منظاور از نارم   انسداد 

( نگاشات صاورت   5رابطاۀ )  اساتفاده شاد.   SPSSگر آماری تحلیل

 دهد.گرفته بر فضای بین پارامترهای مستقل و وابسته را نشان می
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دهند که رابطاۀ  آماری خطای مورد استفاده نشان می هایتابع

و ریشاه میاانگین مربعاات     2036/4دارای ضریب همبستگی  (5)

است. در گام بعد به منظور ارزیابی توانایی رابطاۀ   0046/4خطای 

در هنگام مواجهاۀ باا اجساام     میزان پارامتر انسداد( در تخمین 5)

بینای  ای، نتاایج حاصال از پایش   شناور در سرریزهای تاج دنداناه 

زمایشگاهی نظیار آن مقایساه   در مقابل مشاهدات آ انسدادپارامتر 

( در جادول  بینی پارامتر )خطای حاصل از پیش هایشدند. تابع

دهد که خاط  اند. تجزیه و تحلیل آماری نشان می( خالصه شده5)

(، در مقابال  5برازش شده از بین نتایج حاصل از تخماین رابطاۀ )  

( 07اسات. شاکل )   6368/4نتایج مشاهداتی، دارای ضریب زاویاۀ  

( را در مقابال  πبینای شادۀ پاارامتر )   رارگیری مقادیر پیشنحوۀ ق

 دهد.مقادیر مشاهداتی نشان می
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( توسط رابطه πپارامتر احتمال انسداد ) ینيبشيپ -84شکل 

 یشگاهيمشاهدات آزما جي( در مقابل نتا8)

 

 ( در تخمين ميزان انسداد8رابطه ) یطامقادير خ -8جدول 
پارامتر

ریشه  

میانگین 

 خطا مربعات

RMSE 

درصد 

میانگین 

 MPE خطا

خطای 

استاندارد 

 SEE تخمین

راندمان 

 معادالت

EF 

ضریب 

 m زاویه

 0046/4 8673/4 0302/4 2006/4 6368/4 

 

 گيرینتيجه -9
در این تحقیق به بررسی اثر ضریب قدکشیدگی اجسام شاناور  

 2و  6، 0، 8ای انساداد سارریزهای تااج دنداناه     پاارامتر بر میزان 

های بارآبی کال باه طاول و قطار اجساام شاناور       ل در نسبتسیک

پرداخته شد. بررسی نتایج آزمایشگاهی نشان داد کاه باا افازایش    

انسداد در کلیه سرریزهای ماورد   میزان پارامترضریب قدکشیدگی 

گیارد.  استفاده در این پاژوهش رونادی کاهشای را در پایش مای     

رریزهایی باا تعاداد   تحلیل نتایج نشان داد که میزان انسداد در سا 

یکسان در مواجهه با اجسام شناوری با ضریب  شیب کلیدسیکل و 

و  84بیشتر از مقدار آن در ضارایب قدکشایدگی    05قدکشیدگی 

باه   05باشد. به طوری که با تغییر ضاریب قدکشایدگی از   می 85

 5/00به ترتیب به طور متوسط منجر به کاهش  85به  05و از  84

انساداد خواهاد شاد. در تماامی ضارایب       نمیازا درصدی  3/88و 

و  0، 4.5برابر با شیب کلیدهای و تمام  85و  84، 05قدکشیدگی 

هاای باارآبی کال باه طاول و قطار اجساام شاناور         در نسبت 5/0

اند. که دلیال اصالی آن   سیکل عملکرد بهتری داشته 2سرریزهای 

ضریب دبی بااالتر و عارض کام کلیادهای ورودی و خروجای آن      



 81-91(، 8941)زمستان  9، شماره 94س. حبيبی، ب. لشکرآرا  /  نشريه مهندسی عمران و محيط زيست، جلد 
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باشد. که باعث کاهش ماومنتم جریاان   سایر سرریزها می نسبت به

در واحد طول سرریز و کاهش مقدار نیروی وارده به اجسام شناور 

 85و  84، 05گردد. همچنین در تماامی ضارایب قدکشایدگی    می

ترتیاب نسابت باه    ه با  5/0 شیب کلیدای با سرریزهای تاج دندانه

انساداد   میازان از  5/4و  0 شایب کلیادهای  سرریزهای مشاابه باا   

باشند. مقایسه نتایج با سارریزهای نیلاوفری   بیشتری برخوردار می

ای نشان داد که در کلیه شرایط ماورد آزماون سارریز تااج دنداناه     

تاری نسابت باه سارریز نیلاوفری      اندازی بازرگ داری پتانسیل تله

ای در دهاناه  کارگیری سارریز تااج دنداناه   ه باشد. در مجموع بمی

بای  آهاای بارق  در نیروگااه  مدور قائم مخصوصااً  ورودی آبگیرهای

تواند به عنوان یک سارریز باا ایمنای بیشاتر نسابت باه ساایر        می

در نهایت با استفاده از تحلیل  سرریزهای مشابه ایفای نقش نماید.

گیاری از روش رگرسایون غیار خطای     نتایج آزمایشاگاهی و بهاره  

 معرفی گردید.ای عمومی جهت تعیین میزان پارامتر انسداد رابطه
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1. Introduction 

The result of an experimental study on the effect of a slender coefficient of floating wood in a drift flow is 
presented in the present paper on the heir blocking quantity in vertical intake perpendicular to CPK entrance. 
There was an effort to create a different amount of blocking at the opening of CPK weir by using experimental 
setups and by choosing woods with various coefficients of slenderness equal to 15, 20, and 25. And several 
scenarios were created to study the effect of weir opening shape on the hydraulic profile by changing her 
gradient keys (z) and several cycles (n) of CPK. The purpose of this study was to investigate the effect of the 
slender coefficient of floating debris on the probability of CPK weir accumulation under different cycles and 
different input and output key slopes and compared to glory overflow. 

 

2. Methodology 

2.1. Experimental setups 

Various weirs were made under the slope of the input key to the output equal to 0.5:1, 1:1, and 1.5:1 
according to the expected scenarios and the objectives of the present study. For this purpose, the effect of crest 
length was also evaluated with 2, 4, 6, and 8 cycles in each of the key slope mentioned. Therefore, a total of 12 
CPK weir models were made. In this study, two glory spillway with different heights were also made to compare 
the results with glory spillway. All experiments were conducted on a flume in the Jundi-Shapur University of 
Technology's hydraulic and river engineering research laboratory. Tests were performed on a 6-meter long, 1-
meter-high, and 1-meter-wide flume. An electromagnetic flowmeter was used to measure the discharge into 
the reservoir, which was located in the direction of the pipeline from the pumping system to the upstream tank. 
Also, the height of the water inside the tank and over the weir was measured using a depth gauge with a 
precision of 0.1 mm installed on the tank. 

 

2.2. Floating debris 

Thirteen types of wood with different lengths and diameters were selected to achieve the objectives 
of this report, according to the studies on blockage created on the weirs during the flood (Pfister et al., 2013a 
and b). The practice of scaling length and shoot diameter was based on the 15, 20, 25 slender coefficients, for a 
wide range of wood with different lengths and diameters is used to achieve the appropriate dimensions, and 
the relationship between the flow rate and the size of wood under laboratory conditions is due to the natural 
conditions. 
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2.3. Dimensional analysis 

     In the next step, the classification of effective parameters on the research space was performed to determine 
the effective parameters in CPK weir's blockage probability. The following relation was obtained by analysing 
the effective parameters due to the characteristics of fluid, flow, weir geometric, and floating woods, which 
indicates the parameters affecting the probability of blockage. 
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3. Results and discussion 

After several tests and monitoring of laboratory data, the necessary analyzes were conducted. The 
experiments were conducted by changing the Q flow rate from 0.5 to 12.6 L / s. The amounts of the discharge 
coefficient were plotted relative to the diameter and relative length (Dd/Ho and Ld/Ho) to investigate the 
process of variation of the probability of blockage in the front of the water head on the weir in times of floating 
debris presence in the reservoir. 

This research was carried out under all relevant scenarios of the slender coefficient as well as sub-scenarios 
with change in the relative height of weir P/D (to investigate the slope of weir keys) and the number of cycles 
(to investigate the influence of the number of cycles on the amount of floating debris trapping). For example, 
in Fig. 1 and 2, the possibility of blockage of the CPK weir with 2, 4, 6 and 8 cycles in P/D ratio equal to 0.5 for 
different relative diameter (Dd/Ho) and relative length (Ld/Ho) values is shown under different slender 
coefficients of 15, 20 and 25. 

As the variance of the fitting lines between experimental results is almost constant except for the probability 
of blockage equal to zero and one, and with the increase of the relative head, the probability of blockage 
decreases, and with decreases of the relative head, the probability of blockage increases. Because of their more 
crest length, the weirs with more cycles have a high discharge coefficient. In weir, which has more cycles, higher 
discharge coefficients cause less head-to-weir ratio with lower cycle. The less head on the weir, with more 
cycles causing a reduction in the momentum of passing flow on CPK weir's crest length. It brings less force to 
weir-existing floating debris, which increases potential weir traps with more cycles versus low cycles. Another 
factor that increases the chances of floating debris blockage in the weir with eight cycles against weir with 6, 
4, and 2 cycles is a tight geometry of the input and output keys which makes the wood pass through the weir 
trapping between the keys.  

 

  

Fig. 1. The process of change in blockage probability 
versus the relative parameter Ld/Ho in weir with a 
relative height equal 0.5, under the coefficient of 

slenderness and various cycles 

Fig. 2. The process of change in blockage probability 
versus the relative parameter Dd/Ho in weir with a 
relative height equal 0.5, under the coefficient of 

slenderness and various cycles 
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The weirs have a sizeable relative height than two perspectives are more blockage probability. In the first 

case, it reduces the amount of water on the weir due to having a higher discharge coefficient under the same 
conditions and therefore decreases the momentum of pass flow on the weir. It reduces the amount of force 
applied to the floating wood to pass from the weir and thus increases blockage possibilities. Increasing the 
relative height of the weir from another point leads to rising key walls of input and output. This might also 
increase the probability of weir blockage in the face of floating objects. The blocking probability of floating 
debris in CPK weir has a declining trend with a rise in the slender coefficient, and the probability of blockage 
in weir of similar height and cycles in the slender coefficient equals 15 is higher than its slender coefficient 
values equal to 20 and 25. The floating debris with a more significant slender coefficient as it has a smaller 
diameter in the same lengths as those with a lower slender coefficient are more likely to block that indicates 
the effect of the debris diameter on the probability of blockage. 

 

4. Conclusions 

     The results of laboratory tests showed that the probability of blockage in the entire weir used in this study 
is a downward trend, by increasing the slenderness factor. Results analysis showed that the probability of 
blockage in weir with the same cycle and height when confronted with flotation objects with a coefficient of 
slenderness equal to 15, is higher than its value in the coefficients corresponding to 20 and 25. So by increasing 
the coefficient of slenderness from 15 to 20 and from 15 to 25, the average would reduce the probability of 
blockage to 11.5 and 22.3 percent, respectively. Weir with eight cycles has better performance in all 15, 20, and 
25 a slender coefficient and all relative height equal 0.5, 1, and 1.5 in the ratio of total head to length and total 
head to diameter. The main reason is the higher discharge coefficient and the low width of the input and output 
keys compared to another weir that decreases the weir unit length flow momentum and reduces the amount 
of force applied to the floating objects. Furthermore, 1.5 relative heights were respectively more than the same 
weir with relative height equal to 1 and 0.5 of the probability of blockage in the whole slenderness coefficient 
equal to 15, 20, and 25 CPK weirs. Comparing the results with glory spillway has shown that the CPK weir has 
a higher trapping capacity than glory spillway in all conditions. In general, the use of CPK weir in the entrance 
of the vertical intake, especially in the hydroelectric powerhouse, can play a more safety overflow than other 
similar floods. Using CPK weir at the vertical intake entrance, especially in the hydroelectric powerhouse, can 
generally play a greater safety weir compared to other similar weirs. 
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