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داخل نسبت به دریچه  تولید XX2ای نوع تیغهدو نیرپیک دریچه کارکردارزیابی

   استاندارد

 *دانشگاه زابلهای آبی کارشناسی ارشد سازهآموخته دانش حمید نوری

 جو استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل پرویز حقیقت

 مدرس تهرانهای آبی دانشگاه تربیت دانشیار گروه سازه محمد جواد منعم

 های آبی وزارت نیرو تهراندکتری سازه سید مجتبی رضوی نبوی

 ha.nouri2002@gmail.comپست الکترونیکی :  09151408658همراه: *

 چکیده

تا بتوانند در  ردندگ-یم یطراح ای¬بگونه ریآبگ های¬سازه ،یاریآب های¬بمنظور بهبود عملکرد شبکه

شده را در  نیمع یلیانجام دهند تا هر کانال مقدار آب تحو یآب را طور لیتحو فهیوظ ان،یجر رماندگاریغ طیشرا

 ،یاریآب های¬کانال شبکه در ها¬آب به کانال لیکه بمنظور تحو هائی¬از انواع سازه یکیکند.  افتیزمان الزم در

 یسازه در کشور ما به صورت گسترده استفاده م نیاست. در حال حاضر از ا کیرپین ریآبگ های¬چهیرود در-یبکار م

نسبت به این سازه  کارکردور بررسی دقیق ظبه من بوده است. رییمتغ اریمختلف بس های¬شود، اما عملکرد آن در شبکه

ای از تیغهیک دستگاه دریچه نیرپیک دودریچه استاندارد با هدف شناخت دقیق و تالش در جهت بهبود کارکرد، 

پس از دانشگاه تربیت مدرس مورد آزمایش قرار گرفت. های آبی گروه سازهدر آزمایشگاه هیدرولیک   XX2نوع 

اشل دریچه استاندارد مورد مقایسه قرار -اشل دریچه ترسیم گردید و با منحنی دبی-نجام آزمایشات منحنی دبیا

دهد و عوامل موثر در این اختالف می/. لیتر دبی بیشتری را عبور 5به طور کلی دریچه مورد آزمایش حدود  .گرفت

 ارائه گردید. 

 شبکه آبیاری، دریچه آبگیر، دبی خروجی  ها:کلید واژه
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 مقدمه  -1

ضرورت دارد.  شدهلیتحوگیری مقدار جریان و حجم آب مدیریت کارآمد در یک شبکه آبیاری، اندازه منظوربه

های آبگیر با توجه به ظرفیت آبگیری و حدود تغییرات ی در سازهطورکلبه آبگیر استفاده نمود.های توان از سازهبدین منظور می

 ]1[.شودای مانند دریچه نیرپیک استفاده میاز آبگیرهای روزنه کنندههیتغذسطح آب در کانال 

 
 یاغهیدوتدریچه نیرپیک  –1شکل 

تغییرات سطح آب حساسیت کمی داشته و قادر است در این سازه در صورت ساخت دقیق و نصب صحیح نسبت به 

گسترده  صورتبهدر حال حاضر از این سازه در کشور ما  .دامنه مشخصی از تغییرات سطح آب بده نسبتاً ثابتی را عبور دهد

آن گاهی ی که در تحویل آب توسط اگونهبهبوده است  ریمتغهای مختلف بسیار اما عملکرد آن در شبکه شودیماستفاده 

به مشکالت  توانیماست. این مطلب را  شدهگزارشنسبت به مقادیر اسمی  (مثبت و منفی) درصدپنجاههای تا حدود اختالف

  ]2[ها منسوب کرد.ی و نگهداری این سازهبرداربهرهساخت، نصب، 

های آبیاری، اهمیت ههای موجود از لحاظ منابع آبی وتالش در جهت افزایش راندمان شبکبا عنایت به محدودیت

های بسیاری در خصوص طراحی، ارزیابی، های آبیاری بر هیچ کس پوشیده نیست و تالشهای اندازه گیری در شبکهسازه

  های مهم صورت گرفته است.مدلسازی عددی، کالیبراسیون و اصالح این سازه

های نصب شده و در را در محل های نیرپیکگیری دریچهطی پژوهشی حساسیت دقت اندازه 1373رضوی نبوی 

برداری برداری در شبکه انتقال و توزیع آب طالقان رود در دشت قزوین مورد ارزیابی علمی قرار داد. مدیریت بهرهحین بهره

های نیرپیک گیری دریچهبرداری به تجربه دریافته بودند که دقت اندازهشبکه آبیاری طالقان رود طی بیش از بیست سال بهره

گردد. به این ترتیب همواره در سیستم توزیع آب با های فنی شرکت مذکور ارائه میکمتر از حدودی است که در کاتالوگ

کسری موازنه دبی تحویلی از سد و دبی توزیع شده در کانال مواجه اند. پس از انجام آزمایشات میدانی مشخص گردید که 

 ]3[های موجود تفاوت دارند.های بزرگتر با منحنیوصاً دریچههای موجود در شبکه خصهای مشخصه دریچهمنحنی

گیری در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی عملکرد و مسائل و مشکالت سازه اندازه 1385بهزادی نسب و همکاران 

-ازههای آبیاری و زهکشی دشت اوان و شمال شرق اهواز، اقدام به بررسی وضعیت موجود سازه آبگیر و اندنیرپیک در شبکه

گیری نیرپیک در دستگاه سازه اندازه 90گیری اند. آنها با استفاده از نتایج اندازهگیری آب به وسیله دریچه نیرپیک پرداخته

ها نشان داد، دستگاه سازه نیرپیک در شبکه ویس، اقدام به تحلیل و ارزیابی نمودند که نتایج آن 86شبکه آبیاری دشت آوان و 

گیری شده در های آبدهی اندازهدرصد از سازه 25و 11آبیاری و زهکشی ویس و اوان به ترتیب هایهای شبکهدرکانال

-های این دو شبکه، آبدهی اندازهدرصد از کل سازه 39و75همچنین به ترتیب در .درصد آبدهی اسمی بودند110تا 90محدوده
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گیری شده ها مقدار آبدهی اندازهشبکه در سازهدرصد به ترتیب در دو  36و14درصد آبدهی اسمی و در 90گیری شده کمتر از

 ]4[انددرصد آبدهی اسمی بوده110بیشتر از

های آبیاری و زهکشی مغان که های نیرپیک در شبکهبه منظور ارزیابی هیدرولیکی مدول 1387پیل پایه و همکاران 

های با پایین دست آزاد ها نشان داده که دریچهایج آنهای متفاوت هستند اقدام نموده و نتسازه در اندازه 500تعداد آنها بالغ بر 

ها های با پایین دست مستغرق داشته و هر چه رقوم سطح آب افزایش یابد دقت دریچهکارایی به مراتب بهتری نسبت به دریچه

 ]5[د.یابدر تحویل آب کاهش می

های آبیاری گیری جریان آب درشبکههای اندازهبا هدف ارزیابی روش 1390کاویانی کوثرخیزی و پرورش ریزی 

های واقع در بوشهر، بهبهان، ساوه، برداری، شامل شبکههای آبیاری و زهکشی در حال بهرهروباز در کشور در تعدادی از شبکه

های موجود در های بدست آمده و ثبت بازدیدهای میدانی، نواقص وکاستیقزوین و ورامین مطالعه نمودند و با تحلیل پاسخ

گذاری فاکتورهای مختلف، از های مختلف را با توجه به ارزشگیری جریان را مورد بررسی قرار دادند و شبکهرایند اندازهف

-گیری و مشکالت موجود با هم مقایسه نمودند. این تحقیق نشان داد که گرچه بطور کلی استفاده از مدولهای اندازهجنبة روش

تواند ها میبرداری و نگهداری آنبرداران است، عدم دقت در ساخت، نصب، بهرهیت بهرههای نیرپیک بیشتر مورد پسند و رضا

 ]6[های تحقیقاتی و آموزشی بیشتری صورت گیردگیری سبب شود و باید در این زمینه فعالیتخطای زیادی را در اندازه

ترین وسایل اندازه گیری جریان در مهمهای نیرپیک یکی از با توجه به این امر که دریچه 2010 جورابلو و سرکرده

باشند، اقدام به ارزیابی هیدرولیکی عملکرد آبگیرهای نیرپیک نصب شده در شبکه آبیاری دشت شبکه آبیاری گرمسار می

ها را گیری نموده و ضرایب دبی دریچههای مختلف جریان باالدست دبی عبوری را اندازهگرمسار نمودند. همچنین در عمق

ها بیشتر از گیری شده جریان در تاج سرریز در اکثر دریچههای آنها نشان داد عمق اندازهگیریردند. نتایج اندازهمشخص ک

آبگیرها کمتر از مقادیر اسمی بود. در  %66آبگیرها بیشتر و در  %30ها در مقادیر اسمی بود. همچنین دبی عبوری از دریچه

 ]7[های نیرپیک را کالیبره کردند.کرده دریچهنهایت با استفاده از اطالعات جمع آوری 

های آبگیر های آبیاری کشور مشاهده گردیده است که دبی خروجی از دریچههای انجام شده در شبکهدر ارزیابی

-با توجه به محدودیتبرابر دبی اسمی نبوده و در برخی از آبگیرها بیشتر و در برخی آبگیرها کمتر از میزان طراحی می باشد. 

های های تولیدی با دریچهها در داخل کشور، مشخصات دریچهمشخص جهت تولید این دریچه دستورالعملهای موجود و نبود 

در این تحقیق به منظور بررسی دقیق کارکرد دریچه تولید داخل بدون تاثیر عوامل دیگر پرداخته شد تا  استاندارد متفاوت است.

 الف کارکرد اقدام به بهبود آنها نمود.دقیق عوامل موثر در اخت بررسیپس از 

 مواد و روشها  -2

از یک مجموعه نسبت به دریچه استاندارد داخل  تولید XX2ای نوع دو تیغه نیرپیک دریچه کارکرد به منظور ارزیابی

 استفاده گردید.های آبی دانشگاه تربیت مدرس واقع در آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی سازه 1آزمایشگاهی مطابق شکل 

به  ، فلوم آزمایشگاهیلیتر در ثانیه 70با ظرفیت  سیستم گردش آب متر مکعب، 50با حجم  این مجموعه شامل مخزن ذخیره آب

، تجهیزات شامل سرریز مثاثی و مستطیلی اندازه گیری دبی جریان ، آبگیر جانبی، تجهیزاتمتر 1عرض و ارتفاع  ،متر 18طول 

ای از نوع در این تحقیق دریچه آبگیر نیرپیک دو تیغه باشد.می ن، سازه تنظیم عمق جریان در کانال اصلیگیری عمق جریااندازه

XX2  فلوم  ر جانبی مورد استفاده قرار گرفت. این دریچه در جداره سمت چپیلیتر در ثانیه به عنوان آبگ 60با ظرفیت آبگیری
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 90با زاویه  سانتیمتر 50 ارتفاع و متریسانت 34عرض  یدارا ریآبگدریچه . گردیدکانال نصب  یاز ابتدا یمتر 11 یدر فاصله طول

 درجه نسبت به جداره فلوم اصلی نصب شد.

 
 پالن کانال آزمایشگاهی و اجزای آن -1شکل 

از باشد دریچه مورد آزمایش که از پروژه شبکه آبیاری دشت نکا به امانت گرفته شد و تولید شرکت کیان پایاب می

های الزم مالحظه شد با ابعاد ارائه شده در های استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. پس از کنترللحاظ مطابقت با اندازه

ها، زاویه مطابقت دارد. الزم به ذکر است برخی از جزئیات از قبیل تراز لبه تحتانی تیغه( 2)شکل های شرکت نیرپیک کاتالوگ

های استاندارد ارائه نگردیده است و قابل کنترل نبود. همچنین باشند در کاتالوگار با اهمیت میها که بسیها، طول تیغهتیغه

سانتیمتر  5/4باشد که در دریچه تولید داخل به میزان سانتیمتر می 5عرض دهانه آبرو برای دریچه ده لیتری بر اساس استاندار 

 مشاهده گردید.

 

 

 

 

 

 
 استاندارد ) برگرفته از آلستوم(های آبگیر ابعاد دریچه -2شکل 

( ایجاد گردید. 3به منظور رعایت شرایط نصب، آستانه بتنی مطابق شرایط استاندارد ارائه شده توسط شرکت نیرپیک )شکل 

باشد. دریچه آبگیر بر درجه می 12درجه و شیب قسمت خروجی  60آستانه بتنی به صورت بتن درجا و با شیب قسمت ورودی 

دست دریچه نمای پایین 4سانتیمتر نسبت به کف کانال به فلوم اصلی متصل می شود. شکل  26بتنی با ارتفاع تاج روی آستانه 

 دهد.نیرپیک نصب شده را نشان می

 

 

 

 
 

 اندازه جزئیات محل استقرار دریچه آبگیر برای انواع مختلف دریچه) برگرفته از آلستوم( -3شکل
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 نیرپیک بر روی آستانه بتنی ساخته شدهدریچه آبگیر  -4شکل

اشل برای دریچه در حالت اولیه و به عنوان شاهد، ابتدا آزمایشات بر روی دریچه بدون اعمال -به منظور ترسیم منحنی دبی

( به 5اشل ارائه شده توسط شرکت نیرپیک )شکل -تغییرات انجام شد. تنظیم ترازهای عمق جریان با استفاده از نمودار دبی

 نوان پیش فرض، انجام گردید.ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشل ارائه شده توسط شرکت نیرپیک-منحنی دبی -5شکل
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شد. بخشی از جریان از روی سرریز انتهای فلوم روند انجام آزمایش بدین ترتیب بود که جریان آب توسط پمپ وارد فلوم می

شد. توسط دریچه کشویی انتهایی، تراز آب درون فلوم به میزان مورد نظر کرد و بخشی دیگر از دریچه آبگیر تخلیه میعبور می

گردید. پس از به تعادل رسیدن جریان و ثابت شدن تراز آب درون فلوم و آبگیر جانبی، تراز آب درون فلوم و تراز تنظیم می

روند تا ارتفاع مشابه نمودار ارائه شده  گردید. اینآب روی سرریز مثلثی که در انتهای مسیر آبگیر جانبی قرارداشت، قرائت می

 سانتیمتری در دو روند افزایش و کاهش عمق در چندین تکرار انجام گردید. 2نیرپیک، در گامهای 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -3

ر رود که با تغییرات سطح آب باالدست در دامنه معین، تغییبه طور کلی از یک سازه مناسب تحویل حجمی آب انتظار می

زیادی در بده تحویلی نداشته باشد. به عبارت دیگر بده تحویلی، حول بده طراحی سازه نوسان محدودی داشته باشد. تغییرات 

دریچه نیرپیک ساخت داخل در مقایسه با تغییرات دبی با عمق برای دریچه استاندارد در لیتر بر ثانیه از  10دبی دبی با عمق برای 

 ارائه شده است.  6شکل

 

 اشل برای دریچه تولید داخل و منحنی استاندارد-منحنی دبی -6شکل

 

 

20
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30
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above-sill height

اشل دریچه اولیه-منحنی دبی اشل دریچه تولید داخل-منحنی دبیاشل دریچه استاندارد-منحنی دبی
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های انجام شده به صورت افزایش عمق در فلوم و منحنی دبی اشل برای دریچه آبگیر ساخت داخل با استفاده از نتایج آزمایش

های منحنی معادله قسمتقسمت مجزا ترسیم گردید.  5در  Microsoft Excelکاهش عمق با دو تکرار، توسط نرم افزار 

 باشد.می 1اشل دریچه ساخت داخل مطابق جدول -دبی
 

 آزمایش شده XX2معادله های دبی نسبت به عمق برای آبگیر نیرپیک  – 1جدول 

R2 محدوده عمق معادله دبی 

0.9897 0.1739h + 3.55 - 2Q = 0.0208h 20 =< h < 23 

0.8924 3.1788h + 51.334 - 2Q = 0.0609h 23 =< h < 25 

0.8393 0.4104h + 14.126 - 2Q = 0.0097h 25 =< h < 31 

0.9164 0.535-Q = 67.265h 31 =< h < 35 

0.984 0.2467h + 13.165 - 2Q = 0.0045h 35 =< h < 46 

 

استخراج شده توسط منعم و مساح جهت تدوین مدل ریاضی  2بوسیله روابط جدول  6منحنی استاندارد ارائه شده در شکل  

 های نیرپیک به شرح زیر ترسیم گردید. دریچه
 

 (1381استاندارد )برگرفته از منعم  XX2معادله های دبی نسبت به عمق آبگیر نیرپیک  – 2جدول 

R2 محدوده عمق معادله دبی 

0.9819 Q = 4.3273 h - 97.259 20.2 =< h < 22.25 

0.9855 173.59 h + 2023.7 - 2Q = 3.7132 h 22.25 =< h < 23.5 

0.9262 5.3647 h + 50.772 - 2Q = 0.1269 h 23.5 =< h < 30.5 

0.9862 11.934 h + 230.99 -2Q = 0.1488 h 30.5 =< h < 35.8 

0.9954 Q = 1.2526 h - 50.617 35.8 =< h < 48.4 

 

باشد. در ابتدا با افزایش ارتفاع آب میزان دبی نیز گردد روند کلی دو منحنی مشابه میمشاهده می 6همانطور که در شکل 

شود. با تماس پیدا کردن آب با لبه تیغه اول جریان از یابد. این افزایش تا هنگامی است که تیغه اول وارد عمل میافزایش می

شود. با افزایش تراز آب، فشردگی ن دبی خروجی کاسته مییابد و به تدریج از میزاشرایط سرریز به شرایط روزنه تغییر می

یابد. روند کاهشی به دلیل تاثیر محدود تیغه اول کم است به طوری که با شود و روند کاهش دبی ادامه میجریان بیشتر می

ه دارد. پس از عبور یابد. افزایش دبی خروجی تا ریزش آب از روی تیغه اول ادامافزایش تراز آب دبی خروجی نیز افزایش می

آب از روی تیغه اول، به دلیل اثر مومنتم آب عبوری از روی تیغه اول و همچنین تاثیر تیغه دوم میزان دبی خروجی با وجود 
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یابد. دامنه ارتفاعی تاثیر تیغه دوم بیش از تیغه اول است و دلیل آن تاثیر همزمان فشردگی جریان و افزایش تراز آب کاهش می

یابد. با مقایسه قسمتهای در نهایت اثر کاهشی تیغه دوم نیز با افزایش تراز از بین رفته و مجدداً دبی افزایش می باشد.مومنتم می

 با یکدیگر نتایج زیر قابل استخراج است: 6مختلف دو منحنی ترسیم شده در شکل 

 

  دهد.را عبور می لیتر دبی بیشتری 5/0در مقایسه با دریچه استاندارد دریچه تولید داخل حدود 

 باشد. با در نظر گرفتن شیب قسمت اول منحنی دریچه تولید داخل کمتر از شیب منحنی ارائه شده نیرپیک می

Q = CL𝐻  رابطه
3

 Hعرض دهانه آبرو و  Lضریب آبگذری،  Cمیزان دبی عبوری از سرریز،  Qکه در آن   2

سانتیمتر  5/0عرض دهانه آبرو در دریچه تولید به میزان باشد. با توجه به این امر که ارتفاع آب روی سرریز می

 باشد.باشد، احتماالً کمتر بودن شیب نیز مربوط به همین امر میکمتر از دریچه استاندارد می

 باشد، در آبگیرها متفاوت است. تفاوت اندک بین نقطه محل تاثیر تیغه اول که همان نقطه شروع کاهش دبی می

سانتیمتر( احتماالً ناشی از موقعیت لبه پایینی تیغه اول نسبت به تاج سرریز  8/0منحنی )به میزان اثر تیغه اول در دو 

باشد که در دریچه ساخت داخل باالتر از دریچه استاندارد است. به همین دلیل میزان دبی خروجی از دریچه می

 باشد.تولید داخل به طور کلی بیشتر از دریچه استاندارد می

 باشد سانتیمتر می 1سانتیمتر و در منحنی استاندارد  2هشی برای تیغه اول در منحنی دریچه تولید داخل محدوده کا

 که علت آن ممکن است ناشی از تفاوت در طول و زاویه قسمت تحتانی تیغه اول باشد.

 منحنی آبگیر  نمایند. میزان افزایش تراز درها )شاخه افزایشی دوم( روند مشابهی را طی میقسمت سوم منحنی

باشد. دلیل احتمالی این تفاوت را در کاهش طول سانتیمتر می 5/7سانتیمتر و در منحنی استاندارد  6آزمایش شده 

شود که جریان عبوری بر توان یافت. این کاهش طول سبب میقسمت فوقانی تیغه اول نسبت به استاندارد می

شود و عمالً تیغه دوم در همان تراز دریچه استاندارد وارد عمل خالف دریچه استاندارد چندان بیش از دبی نرمال ن

 شود.

  سانتیمتر می 5/5سانتیمتر و در منحنی استاندارد  4محدوده کاهشی برای تیغه دوم در منحنی دریچه تولید داخل-

تحتانی تیغه باشد. دلیل احتمالی این تفاوت ممکن است ناشی از تفاوت در تراز لبه پایینی تیغه دوم، طول قسمت 

 دوم، زاویه آن و همچنین نوع لبه تیغه نسبت به استاندارد باشد.

 
مقادیر دبی و تغییرات آن را نسبت به تغییرات تراز آب نشان میدهد. با بررسی جدول بیشترین میزان اختالف در دبی  3جدول 

باشد. در تیغه اول در دریچه تولید داخل میباشد. دلیل آن مربوط به عمل نکردن سانتیمتر می 5/23خروجی مربوط به تراز 

شود. همچنین در ترازهای ارتفاعی باال دبی خروجی دو صورتیکه تیغه اول در دریچه استاندارد، موجب کاهش دبی خروجی می

 لیتر دارد. 6/0دریچه اختالفی در حدود 
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 تولید داخل مقایسه دبی خروجی در ترازهای مختلف در دو دریچه استاندارد و – 3جدول 

 (cm)تراز آب روی تاج سرریز

 2XXدریچه آبگیر نیرپیک 
48 5/44 5/40 58/35 5/32 5/30 28 5/23 25/22 

 مقدار دبی 10 5/9 10 5/10 10 5/9 10 5/10 11

دریچه 

 استاندارد
10% 5% 0 5- % 0 5% 0 5- % 0 

درصد تغییرات 

دبی نسبت به 

 دبی اسمی

 مقدار دبی 10 4/10 2/10 75/10 45/10 07/10 5/10 1/11 6/11

دریچه 

 تولید داخل
16% 11% 5% 7/0% 5/4% 5/7% 2% 4% 0 

درصد تغییرات 

دبی نسبت به 

 دبی اسمی

6% 6% 5% 7/5% 5/4% 5/2% 2% 9% 0 
اختالف درصد تغییرات دبی 

 خروجی دو حالت

 

تواند برای اصالح فرآیندهای ساخت دریچه و انطباق بیشتر های آن میمقایسه دریچه تولید داخل با دریچه استاندارد و تفاوت

های سازنده با کسب امتیاز ساخت از شود تا شرکتشرایط استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور توصیه میآن با 

 شرکت اصلی اطالعات و جزئیات کاملتر دریچه را اخذ و مطابق آن تولید نمایند.
 

 مراجع -4
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ها برای طراحی مدول تحویل حجمی آب. نشریه ترین فاصله تیغه. تعیین مناسب1390ساوری، هـ . و کوچک زاده، ص. ]2[
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