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چىیذُ 
ثزای رلَگیزی اس خغبرات ًبؽی اس اًزصی فَق الؼبدُ آة در عزػتْبی فَق ثحزاًی ٍ ًیش ثِ هٌظَر اس ثیي ثزدى اًزصی اضبفی     

وِ در پبییي دعت رزیبى  ّبی اًزصیّبیی، ػوَهبً السم اعت اس عبسُ ّبی خبصی ثِ ًبم هغتْله وٌٌذُرٌجؾی هَرَد درچٌیي رزیبى
تأحیز هَاًغ ثز ایزبد پزػ ّیذرٍلیىی در وبًبل ّبی هغتغیلی ثِ عَر آسهبیؾگبّی هَرد  ،در ایي همبلِ. ًوَدؽًَذ، اعتفبدُ عبختِ هی

ؽىل هبًغ ٍ ارتفبع پلِ ًصت در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ تأحیز  ًین دایزُ، هغتغیلی ٍ هخلخی ؽىلهَاًغ  در ایي راعتب،. ثزرعی لزار گزفتِ اعت
فلَم هَرد اعتفبدُ در آسهبیؾبت . اًذهَرد ارسیبثی لزار گزفتِایزبد ؽذُ پزػ ّیذرٍلیىی ٍ افت اًزصی  ػوك حبًَیِدر  ؽذُ در اًتْبی وبًبل

تأحیز پبراهتزّبی هختلف ؽبهل ؽىل هبًغ ٍ همذار دثی  ،در ًْبیت . عبًتیوز ارتفبع اعت 30عبًتیوتز ػزض ٍ  20، هتز عَل 6دارای 
ٌّگبم اعتفبدُ اس  ،ًتبیذ ثِ دعت آهذُ ًؾبى هی دّذ. ایذ هَرد ارسیبثی لزار گزفتِ اًذرزیبى در ّز یه اس پبراهتزّبی فَق ثزرعی ٍ ًت

  20تب   10ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، افت اًزصی در حذٍد  ،هَاًغ هزثؼی،  ثب افشایؼ دثی رزیبى، افت اًزصی وبّؼ هی یبثذ
ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، ایي ػوك در  ،ػ افشایؼ هی یبثذّوچٌیي ثب افشایؼ دثی، ػوك حبًَیِ پز. درصذ وبّؼ هی یبثذ

در هَرد تأحیز ؽىل هبًغ، ًتبیذ ثِ دعت آهذُ ًؾبى هی دّذ هَاًغ هخلخی ثبػج افشایؼ افت . درصذ افشایؼ هی یبثذ 25تب   15حذٍد 
هَاًغ هزثؼی افشایؼ یبفتِ ثِ عَریىِ در ثؼضی ؽزایظ یبػج  اهب ثِ تذریذ ثب افشایؼ دثی، تأحیز. اًزصی در همبیغِ ثب عبیز اًَاع هَاًغ دارد

 .افشایؼ ثیؾتز افت اًزصی در همبیغِ ثب هَاًغ هخلخی خَاٌّذ ؽذ

  

 .ػوك اٍلیِ پزػ ّیذرٍلیىی، ػوك حبًَیِ پزػ ّیذرٍلیىی، هبًغ، افت اًزصیپزػ ّیذرٍلیىی،  :ولوبت ولیذی

 

 همذهِ -1
ٍ ثِ  1ای ثزای وٌتزل ٍ هْبر پزػ ّیذرٍلیىیثیي ثزدى اًزصی آة، ٍعیلِ ُ ثز اسػالٍ ّبی هغتْله وٌٌذُ اًزصی،عبسُ     

ثِ ػجبرت دیگز هَلؼی وِ یه پزػ . رًٍذٍرَد آٍردى ؽزایظ ثزای ٍلَع آى در یه هَلؼیت هىبًی خبؿ ثِ ؽوبر هی

پبییي دعت آى  تزیي تغیزی در اػوبق رزیبى ثبال دعت ٍافتذ، وَچهّیذرٍلیىی ثز رٍی یه عغح صبف افمی اتفبق هی

رد ٍ یتَاًذ ثبػج تغیز هىبى پزػ ثِ یىی اس دٍ عَ گؾتِ ٍ چٌبًچِ خَاعتِ ؽَد تب پزػ در هحلی خبؿ صَرت پذهی

وٌٌذُ پزػ ّبیی وِ ثِ ػٌَاى وٌتزلحغبعیت ثیؼ اس حذ آى درهمبثل ًَعبًبت ػوك رزیبى، هحذٍد گزدد، هی ثبیغتی اس عبسُ

ّبی رٍثبس رْت ّب ثزای تؼییي هحل دلیك پزػ ّیذرٍلیىی در وبًبلّوچٌیي ایي عبسُ. ّیذرٍلیىی هؾَْرًذ، اعتفبدُ ًوَد

ثْغبسی وف ثغتز در هحل ایزبد پزػ ٍ رلَگیزی اس صزف ّشیٌِ ّبی اضبفی ثزای ثْغبسی ول ثغتز وبًبل هَرد اعتفبدُ لزار 

ثِ ػٌَاى ًوًَِ در . تلف اًزبم ؽذُ اعتدر سهیٌِ پزػ ّیذرٍلیىی رٍی ثغتز سثز هغبلؼبتی تَعظ هحممیي هخ. گیزًذهی

ثب  یٍ اعتفبدُ اس هصبلح عٌگ( 1:12تب  1:4)ثْبی هختلف یدر ػ ییثب عبخت هذلْب یارا ٍ ّوىبراى در هغبلؼبتیعبلْبی اخیز پبل
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 یاصلّذف . ة ًغجتب ون پزداختٌذیثب ػ یثْبی عٌگیافت اًزصی ثز رٍی ػ یى ثِ ثزرطیاًذاسّْبی هتفبٍت ثِ صَرت خؾىِ س

ثیزاهی ٍ حغیٌی در [. 1]س اعتْالن اًزصی عبسُ ثَدُ اعت یداری تٌذآة ٍ ىیدهبى عٌگْب ثز پبیػ سیآرا یى هغبلؼبت ثزرطیا

آًْب ًؾبى . تحمیمبت خَد تبحیز فبصلِ ثیي دیَارُ ّبی هوتذ ًصت ؽذُ در ثغتز را ثز وٌتزل پزػ ّیذرٍلیىی ثزرعی ًوَدًذ

ّوچٌیي ؽىزی هغبلؼبتی در [. 2]وٌذوبٌّذُ ػوك حبًَیِ ٍ عَل گزداة پزػ را ایفب هی دادًذ افشایؼ ارتفبع دیَارُ ًمؼ

اٍ ًؾبى داد فبصلِ لزار گیزی دیَارُ اس پٌزِ پزػ ٍ ارتفبع ًغجی . سهیٌِ وٌتزل پزػ ّیذرٍلیىی ثب یه دیَارُ هوتذ اًزبم داد

 هَاًغ ریتبث خَد پضٍّؼ در ّوىبراى ٍ یػل ًضًذ. [3]دیَارُ در چگًَگی ؽىل گیزی رزیبى ػجَری اس رٍی دیَارُ هَحزًذ 

 ینیدرٍلیُ پزػ یاًزص اعتْالن ساىیم دادیم ًؾبى آًْب هغبلؼبت دادًذ، لزار یثزرط هَرد را یاًزص اعتْالن ساىیم ثز یهخلج

 یسثز یرٍ ثز یهغبلؼبت ّوىبراى ٍ ػجبعپَر ىیّوچي[. 4] اعت نیوالط پزػ اس ؽتزیة درصذ 18 یهخلج ییّبیسثز ثب ثغتز در

تبحیز سثزی ّبی هىؼجی ؽىل را ثز رٍ پزػ  2ّبگش ٍ فله[. 5]گزفتٌذ یهؾبثِ دیًتب وِ دادًذ اًزبم هَرذار یهخلج یّب

ثغتز ّبی هَرذار  3ثِ دلیل ایزبد  وبٍیتبعیَى در سثزی ّبی وف، ایذ ٍ راربرتبم[. 6]ّیذرٍلیىی ٍ حَضچِ آراهؼ اًزبم دادًذ

ّبی هغتغیلی، آسهبیؾبت خَد را در هحذٍدُ اػذاد گَّزی ٍ فزَّدی ثب هغبلؼِ ثز رٍی ثغتز ثب سثزی .[7]را پیؾٌْبد وزدًذ 

ّب هؾبّذُ وزدًذ ػوك حبًَیِ پزػ ثز رٍی ثغتز سثز ًغجت ثِ وبًبل ثب ثغتز صبف وبّؼ دارد ٍ آى. اًزبم دادًذ  10تب  3فزٍد 

ّبی ًصت ؽذُ در ثغتز رْت در اوخز هغبلؼبت هَاًغ ٍ سثزی[. 8]ثذ یبّب، افشایؼ هیایي وبّؼ ثب افشایؼ فبصلِ ثیي سثزی

ًصت ایي هَاًغ هؼوَالً در هحل تؾىیل پزػ ٍ . وٌتزل پزػ ّیذرٍلیىی ثَدُ اعت وِ ػبهل ایزبد پزػ دریچِ ثَدُ اعت

اّی رْت ثزرعی تأحیز لذا در ایي همبلِ، هغبلؼبت آسهبیؾگ. تبحیز ایي هَاًغ ثز خصَصیبت پزػ هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت

، ارتفبع حبًَیِ، هحل تؾىیل ٍ هیشاى اتالف اًزصی اثؼبد ٍ فَاصل هَاًغ رثغ دایزُ ای ثز هؾخصبت پزػ ّیذرٍلیىی ؽبهل عَل

. ثزرعی ٍ ًتبیذ ثِ دعت آهذُ ارائِ ٍ هَرد ثزرعی ٍ تحلیل لزار گزفتِ اًذ

 

 

ؽزح هغئلِ  -2
هتز ارتفبع در آسهبیؾگبُ عیبالت داًؾگبُ  3/0هتز ػزض ٍ  2/0هتز عَل،  6لی ثب آسهبیؾبت هَرد ًظز در وبًبلی هغتغی

ؽَد وِ اهىبى ایزبد تغییزات در دثی دثی هَرد ًظز ثِ ٍعلیِ یه پوپ عبًتزیفیَص تأهیي هی. حىین عجشٍاری اًزبم ؽذُ اعت

. اهىبى ایزبد تغییزات در ؽیت وبًبل ٍرَد دارد(. 1ؽىل)ٍرٍدی ثِ وبًبل ثب ؽیز تؼجیِ ؽذُ لجل اس ٍرٍد ثِ وبًبل ٍرَد دارد 

. رْت ایزبد پزػ ّیذرٍلیىی در اثتذای وبًبل یه عزریش هغتغیلی ٍ در اًتْبی وبًبل هَاًغ هَرد ًظز  ًصت ؽذُ اعت

ٍ ّوچٌیي وبلیجزُ وزدى آى ثب وف وبًبل رْت عَْلت  mm 1/0عٌذ رْت اًذاسُ گیزی ػوك رزیبى ثب خغبی عزاحی ػوك

ػوك عٌذ لبثلیت ربثزبیی در هَاسات وبًبل را دارد تب ثتَاى ػوك . ّب ثِ صَرت دلیك صَرت گزفتِ اعتثزداریوبر ٍ اًزبم دادُ

ریش اثتذای وبًبل ثب ساٍیِ ّوچٌیي رْت ایزبد پزػ ّیذرٍلیىی، تبد لَط دار عز.  را در ّز ًمغِ اس وبًبل اًذاسُ گیزی ًوَد

. دریچِ اًتْبی وبًبل ثِ صَرت وبهالَ ثبس لزار دادُ ؽذُ تب فمظ تبحیزات هَاًغ ثزرعی ؽَد. هٌبعت اس وف لزار دادُ ؽذُ اعت

دثی  Qدر ایي راثغِ، . رْت هحبعجِ دثی ػجَری اس یه عزریش هخلخی در هخشى اٍلیِ ٍ هغبثك راثغِ سیز اعتفبدُ ؽذُ اعت

. ارتفبع آة در داخل هخشى ٍ در پؾت عزیش هخلخی اعت h ػجَری ٍ

(1) 5.235.1 hQ   
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فلَم هَرد اعتفبدُ رْت ثزرعی تأحیز هَاًغ ثز پزػ ّیذرٍلیىی : 1ؽىل 
 

 . استنطان داده ضده  2برای مانع نیم دایره در ضکل در انتهای کانال  مانعطرح ضماتیک محدوده مورد مطالعه و روش نصب       

 

 پزػ ّیذرٍلیىی ؽىل گزفتِ در پبییي دعت هبًغ ًین دایزُ ای ؽىل ینیؽوبت عزح: 2 ؽىل

 

 ًتبیذ -3
در ایي تحمیك، عِ هبًغ ثب اؽىبل ًین دایزُ، هخلج ٍ هزثغ در هغیز رزیبى ػجَری اس یه وبًبل لزار دادُ ؽذُ ٍ هؾخصبت 

. همبدیز هختلف دثی ٍ ٍرَد عزریش در اثتذای وبًبل، هَرد ثزرعی لزار هی گیزًذپزػ ّیذرٍلیىی ؽىل گزفتِ ثِ اساء 

در ایي فصل ًتبیذ ثِ دعت آهذُ ارائِ ٍ هَرد . پبراهتزّبی اصلی هَرد ثزرعی ؽبهل افت اًزصی ٍ ارتفبع ػوك حبًَیِ ّغتٌذ

 .ثزرعی لزار گزفتِ اًذ

 

 ًتبیذ هزثَط ثِ هَاًغ ًین دایزُ -3-1

 5/20عبًتیوتز در وبًبل هغتغیلی ثب ػزض  16عبًتیوتز، ػزض  8ثب لزار دادى هَاًغ ًین دایزُ ثب ارتفبع  در ایي هزحلِ،

  5ٍ  4اًذاسُ گیزی ٍ در ؽىل  (DE)ٍ افت اًزصی (Y2)عبًتیوتز لزار دادُ ٍ هؾخصبت پزػ ّیذرٍلیىی ؽبهل ػوك حبًَیِ 

 .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت
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رش هیدرولیکی ضگل گرفته در کانال با استفاده از مانع نیم دایره ای ضکل تغییرات عمق ثانویه در پ: 4ضکل 

 
 

 
 تغییرات افت انرژی در پرش هیدرولیکی ضگل گرفته در کانال با استفاده از مانع نیم دایره ای ضکل: 5ضکل 

 

 
افت اًزصی وبّؼ هی یبثذ ًتبیذ ثِ دعت آهذُ ًؾبى هی دّذ، ٌّگبم اعتفبدُ اس هَاًغ ًین دایزُ،  ثب افشایؼ دثی رزیبى، 

ّوچٌیي ثب افشایؼ دثی، ػوك . یبثذدرصذ وبّؼ هی 50تب  30ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، افت اًزصی در حذٍد 

 .درصذ افشایؼ هی یبثذ 50تب  20حبًَیِ پزػ افشایؼ هی یبثذ ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، ایي ػوك در حذٍد 
 

 
 ثِ هَاًغ هخلخیًتبیذ هزثَط  -3-2

 5/20عبًتیوتز در وبًبل هغتغیلی ثب ػزض  16عبًتیوتز، ػزض  8در ایي هزحلِ، ثب لزار دادى هَاًغ هخلخی ثب ارتفبع 

 .آٍردُ ؽذُ اًذ 7ٍ  6عبًتیوتز لزار دادُ ٍ هؾخصبت پزػ ّیذرٍلیىی ؽىل گزفتِ اًذاسُ گیزی ٍ در اؽىبل 
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 هیدرولیکی ضگل گرفته در کانال با استفاده از مانع مثلثی ضکلتغییرات عمق ثانویه در پرش : 6ضکل 

 

 
 

 تغییرات افت انرژی در پرش هیدرولیکی ضگل گرفته در کانال با استفاده از مانع مثلثی ضکل: 7ضکل 
 

 

اثذ ًتبیذ ثِ دعت آهذُ ًؾبى هی دّذ ٌّگبم اعتفبدُ اس هَاًغ هخلخی،  ثب افشایؼ دثی رزیبى، افت اًزصی وبّؼ هی ی

ّوچٌیي ثب افشایؼ دثی، ػوك . درصذ وبّؼ هی یبثذ  25تب   20ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، افت اًزصی در حذٍد 

 .درصذ افشایؼ هی یبثذ 15تب   10حبًَیِ پزػ افشایؼ هی یبثذ ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، ایي ػوك در حذٍد 

 

 
 ًتبیذ هزثَط ثِ هَاًغ هزثؼی  -3-3

 5/20عبًتیوتز در وبًبل هغتغیلی ثب ػزض  16عبًتیوتز، ػزض  8در ایي هزحلِ، ثب لزار دادى هَاًغ هخلخی ثب ارتفبع 

 .آٍردُ ؽذُ اًذ 9ٍ  8عبًتیوتز لزار دادُ ٍ هؾخصبت پزػ ّیذرٍلیىی ؽىل گزفتِ اًذاسُ گیزی ٍ در اؽىبل 
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گرفته در کانال با استفاده از مانع مربعی ضکل تغییرات عمق ثانویه در پرش هیدرولیکی ضگل : 8ضکل 

 

 
 تغییرات افت انرژی در پرش هیدرولیکی ضگل گرفته در کانال با استفاده از مانع مربعی ضکل: 9ضکل 

 

 
ًتبیذ ثِ دعت آهذُ ًؾبى هی دّذ ٌّگبم اعتفبدُ اس هَاًغ هزثؼی،  ثب افشایؼ دثی رزیبى، افت اًزصی وبّؼ هی یبثذ 

ّوچٌیي ثب افشایؼ دثی، ػوك . درصذ وبّؼ هی یبثذ  20تب   10ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، افت اًزصی در حذٍد  ثغَریىِ ثب دٍ

 .درصذ افشایؼ هی یبثذ 25تب   15حبًَیِ پزػ افشایؼ هی یبثذ ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، ایي ػوك در حذٍد 

 
 

 گیزیًتیزِ -4
ثز ایزبد پزػ ّیذرٍلیىی در وبًبل ّبی هغتغیلی ثِ عَر  هغتغیلی ٍ هخلخی ؽىلًین دایزُ، در ایي همبلِ تأحیز هَاًغ 

ٍ ثبػج ایزبد پزػ ّیذرٍلیىی در هغیز وبًبل  در هغیز وبًبلثذیي هٌظَر هَاًغ . آسهبیؾگبّی هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت

ًتبیذ ثِ دعت آهذُ . افت اًزصی ّغتٌذپبراهتزّبی هَرد ثزرعی در ایي تحمیك ؽبهل ػوك حبًَیِ پزػ ّیذرٍلیىی ٍ . هی ؽَد

ًؾبى هی دّذ، در صَرت ًصت هبًغ ًین دایزُ،  ثب افشایؼ دثی رزیبى، افت اًزصی وبّؼ هی یبثذ ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی 

ّوچٌیي ثب افشایؼ دثی، ػوك حبًَیِ پزػ افشایؼ هی یبثذ . یبثذدرصذ وبّؼ هی 50تب  30رزیبى، افت اًزصی در حذٍد 

ّوچٌیي در صَرت اعتفبدُ اس هبًغ . درصذ افشایؼ هی یبثذ 50تب  20ٍریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، ایي ػوك در حذٍد ثظ

  25تب   20هخلخی، ثب افشایؼ دثی رزیبى، افت اًزصی وبّؼ هی یبثذ ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، افت اًزصی در حذٍد 

سایؼ دثی، ػوك حبًَیِ پزػ افشایؼ هی یبثذ ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، ایي ّوچٌیي ثب اف. درصذ وبّؼ هی یبثذ

در ؽزایغی وِ اس هبًغ هزثؼی اعتفبدُ ؽَد، ثب افشایؼ دثی رزیبى، افت اًزصی . درصذ افشایؼ هی یبثذ 15تب   10ػوك در حذٍد 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Z (cm)

Y
2
 (

c
m

)

Q=3.353 lit/sec

Q=6.884 lit/sec

Q=12.026 lit/sec

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Z (cm)

D
E

 (
c
m

)

Q=3.353 lit/sec

Q=6.884 lit/sec

Q=12.026 lit/sec

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  FD2012ّب   چْبردّویي وٌفزاًظ دیٌبهیه ؽبرُ

 1391اردیجْؾت   14-12ثیزرٌذ، داًؾگبُ ثیزرٌذ، 

 

7 

 

ّوچٌیي ثب . درصذ وبّؼ هی یبثذ  20تب   10ٍد وبّؼ هی یبثذ ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، افت اًزصی در حذ

درصذ  25تب   15افشایؼ دثی، ػوك حبًَیِ پزػ افشایؼ هی یبثذ ثغَریىِ ثب دٍ ثزاثز ؽذى دثی رزیبى، ایي ػوك در حذٍد 

 . افشایؼ هی یبثذ
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