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 سمه تعالياب

 شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری و زهکشي زهره و جراحي
 رائه:تاريخ ا                                                                                                                                                                     

    شماره :                                يفرم اولیه پیشنهاد پروژه تحقیقات                                
 FT-PA : فرم

   

 عنوان :

 بررسي هیدرولیک جریان بر روی سرریزهای مرکب مثلثي و ذوزنقه ای در حضور پره های هادی

 

 تعریف مسئله )مشکل موجود( :

 

 بدرای  سددها  در میباشد. سطحی آبهای وکنترل مديريت منظور به زهکشی و آبیاری شبکه های در سازه ترين مهم عنوان ريزها بهوجود سر

 سدرريزها  از سدیبب  کنتدرل  و دبدی  انددازه ییدری   آب، سدط   تنظیم جهت زهکشی آبیاری و کانالهای در سد و پشت از اضافی آب عبور

 سرريزهای تازیی به دلیل همین به و بوده دارای محدوديت جريان دبی اندازه ییری دقت نظر از عمولیم لبه تیز سرريزهای. میشود استفاده

 مزيدت  موارد جمله از دبی ها از وسیعی محدوده در جريان دقیق اندازه ییری .یرفته اند استفاده قرار مورد ترکیبی( (مرکب مقطع با لبه تیز

  .می باشد یونه سرريزها اين

 
 

 جیه فني و اقتصادی )ضرورت موضوع( :گزارش تو

 که اخیراً سرريزها اين .میباشد وجهی چند سرريزهای از استفاده تاج، مؤثر طول افزايش منظور به اقتصادی و مؤثر بسیار راههای از يکی

 اين کلی طور به .ده اندش نامگذاری وجهی و مرکب چند و منقاری،زيگزایی قبیل از متفاوتی نامهای به کرده اند پیدا زيادی استفاده

 سرريزهای می یردند. مشخص و ترکیبی است، شکلU يا  و مستطیل مثلث، ذوزنقه، بصورت پبن در که شکسته محور وسیله سرريزها به

بطور  و نیرویاه ورودی کنترل سازه تقسیم، سازه کانال، آبگیری برای مناسبی سازه عنوان به کم، آبی بار در جريان عبور برای چند وجهی

 آب تیغه افزايش ضخامت با چرا که میباشد، قابل توجه کم هیدرولیکی بارهای در سرريز نوع اين کارآيی .شده اند مطرح سدها سرريز اخص

 بر سدها ايمنی در تعیین کننده ای نقش سرريزها .داشت خواهد پی در را آبگذری ضريب کاهش ، جريان اليه های تداخل سرريز، روی بر

 . ددارن عهده

کی يکی از مهمترين مسايل بهینه سازی در زمینه مديريت منابع آب، مسأله بهره برداری بهینه از مخزن سد می باشد. طبق یزارشات ارائه شده ي

از مهمترين داليل تخريب سدها ناکافی بودن ظرفیت تخلیه سرريزها است، به همین دلیل طراحی سرريز با ظرفیت عبوری باال از اهمیت ويژه 

به عنوان مثال  )يك راه حل مقرون به صرفه برای افزايش کارآيی سدهای با محدوديت های زياد،های مرکب سرريز .ای برخوردار است

. جهت افزايش راندمان آبگذری آنها از روشهای مختلفی میتوان استفاده نمود. میتوان با ترکیب دو  می باشد (فضای محدود، تخلیه سیل باال

 ف در پبن، ضريب آبگذری را افزايش داد.نوع سرريز مختل

در اين تحقیق نقش پره های هدايت کننده جريان در افزايش بهره وری سرريزهای مرکب مورد بررسی قرار میگیرد. الزم به ذکر است اين کار 

ضريب دبی و ساير  ،می شود  با ساخت مدل آزمايشگاهی سعی همچنین .از لحاظ آزمايشگاهی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است

 پارامترهای هیدرولیکی بین سرريز های مرکب دارای پره های هادی و سرريز مرکب بدون پره هادی با هم مقايسه می شوند. 
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 اهداف و دستاوردهای آن :

بر روی سرريزهای مرکب، بر کارايی سرريز می باشد. و سپس به هدف از  اين تحقیق بعنوان اولین قدم ، ارزيابی تاثیر نصب پره های هادی 

 مرکب پرداخته می شود. و نهايتابررسی تاثیر شرايط مختلف نصب پره شامل تعداد و ارتفاع آن، به روش تحلیلی و تجربی بر روی سرريز 

قرار میگیرد. در نهايت بهترين شرايط نصب  کارکرد هیدرولیکی سرريز مرکب در حضور پره ،با سرريز مرکب بدون نصب پره مورد مقايسه

کلیه سازمانها و ادارات مرتبط با ساخت سدهای تنظیمی و انحرافی از  پره که در آن کارايی سرريز بهترين حالت خواهد بود معرفی می شود.

 و.... می توانند از نتايج اين تحقیق بهره ببرند. نیرو وزارت  جمله سازمان آب و برق ،منابع آب و

 

 

 سازمان آزمايشگاه هیدرولیك محل پیشنهادی اجرای پروژه: ماه     12-11                          برآورد زمان اجرای پروژه :                           

 ريال   000,000,200        پیش بینی هزينه خدمات :         ريال   000,000,300       ان :        ری پروژه و همکارجپیش بینی حق الزحمه م

15146521 کدملی قاسم آقاشیرمحمدیپیشنهاد دهنده  ) مجری پروژه (: 

15 
 ارشد آبیاری و زهکشی مدرك و رشته تحصیلی:

 06144126115 تلفن: شرکت بهره برداری از سد، نیرویاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی آدرس: 

 امضا: 0106442126003 خوزستان  بانك صادرات محل و شماره حساب بانکی:

    shirmohammadi_ghasem@yahoo.comپست الکترونیکی:

 )اين قسمت توسط دبیر کمیته يا شورای تحقیقات تنظیم می یردد(:

 رح و بشرح زير مورد ارزيابی قرار یرفت.اين پیشنهاد در جلسه           مورخ                      کمیته                                 / شورای تحقیقات آب مط

 توسعه ای             پايه         پروژه تحقیقاتی است؟    آری           خیر                                                         نوع پروژه چیست ؟     کاربردی

 بررسی مجدد شود؟      آری              خیر                                            اولويت انجام دارد؟        آری            خیر              

 توضیحات :
 

 

 تاريخ :           امضای دبیر کمیته / شورای تحقیقات:                                                                                                                             
 

   پست الکترونیکي        شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری و زهکشي زهره و جراحي 


