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بررسي آزمايشگاهي تأثير ارتفاع و شيب تاج سرريزهاي مستغرق بر الگوي جريان در قوس  90درجه
3

ليال مهردار ،3محمد همتي ،2مهدي ياسي

*

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی سازه های آبی ،دانشگاه ارومیه
 .2استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه
 .3دانشیار ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت  -1391/9/22 :تاریخ تصویب)1391/12/2 :

چکيده
سرریزهای مستغرق یک ابزار مهم در کنترل فرسایش چند منظوره میباشند و برای کنترل فرسایش ،احیاء آبراههها و
بهبود زیستگاه آبزیان استفاده میشوند .این سازهها با کاهش سرعتهای جریان ،فرسایش قوس خارجی را کاهش و با
کاهش تمرکز جریان در سمت ساحل خارجی قوس باعث توزیع مناسب جریان در طول پیچ میگردند .در این تحقیق به
صورت آزمایشگاهی به بررسی تأثیر سرریزهای مستغرق بر الگوی جریان در یک پیچ  99درجه مالیم پرداخته شده
است .آزمایشها در یک فلوم قوسدار با انحنای نسبی برابر با  ،3/3با طول  21متر و عرض  9/92متر در دبیهای 66 ،55
و  77لیتر بر ثانیه انجام گرفت .یکسری از سرریزها (تعداد  7سازه) با سه نسبت ارتفاع ( 9/5 ،9/3و  9/7برابر عمق آب) و
سه شیب تاج ( 5 ،9و  19درصد) در ساحل خارجی قوس احداث شدند؛ در حالی که زاویه ( 69درجه) و فاصله سازهها (3
برابر طول سازهها) در آزمایشها ثابت بود .اندازه گیری مقادیر سرعت در اطراف سرریزها در دو تراز نزدیک سطح آب و
نزدیک بستر انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که بعد از احداث سرریزها ،سرعت متوسط در سمت قوس خارجی بیش
از  79درصد کاهش و در سمت قوس داخلی بیش از  59درصد افزایش یافت .سرریزهای با ارتفاع  9/5yو شیب تاج 5
درصد در کاهش سرعت در قوس خارجی بسیار مؤثر بودند .از سوی دیگر سرریزهای با ارتفاع  9/7yو سرریزهای با شیب
تاج تخت در افزایش سرعت در قوس داخلی بهویژه در رأس قوس بیشتر مؤثر بودند .بهطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان
داد که سرریزهای با ارتفاع نسبی برابر با  9/5و شیب تاج برابر با  5درصد به عنوان مناسبترین گزینههای طراحی در
چنین قوسهایی میباشند.
واژههاي کليدي :سرریزهای مستغرق ،پیچ  99درجه ،الگوی جریان ،شیب تاج ،قوس خارجی

مقدمه

3

سیستمهای رودخانههای مئاندری محافظت نشده با گود
افتادگی بستر آبراهه ،فرسایش ساحلی آبراهه و جابجایی قوسها
مواجه میباشند .در بعضی سیستمها قوسها (مئاندرها) به طور
طبیعی و در جهت عرضی به سمت پاییندست گسترش می-
یابند .یکی از سازههایی که برای کنترل این جابجاییها به کار
برده میشود ،سرریزهای مستغرق واقع در پیچ آبراهه میباشد
( .)Fischenich and Allen, 2000این سازهها سرعتهای نزدیک
ساحل را کاهش داده و یک مسیری را برای جریان طبق
خواست مهندس طراح در تمام طول قوس ایجاد مینمایند
) .(Hemmati et al., 2013aسرریزهای مستغرق از نظر ظاهر
شبیه آبشکنهای سنگی هستند با این تفاوت که در مقایسه با
آبشکنهای معمولی ،کم ارتفاع بوده و طول بیشتری نسبت به
* نویسنده مسئولm.yasi@ut.ac.ir :

آنها دارند و از نظر کارکرد نیز تفاوت قابل توجهی دارند
(Hemmati, 2012؛ .)،Jarrahzade and Shafai Bejestan, 2013
آبشکنها معموالً مستغرق نبوده و در حال عبور جریان از اطراف
آنها قابل رؤیت هستند؛ در حالی که سرریزهای مستغرق معموالً
دیده نمیشوند و جریان از روی سازه عبور میکند .جریان
عبوری از روی سرریزهای مستغرق به گونهای هدایت میشود
که جریان با محور سرریز زاویه  99درجه میسازد و به سمت
خط مرکزی کانال حرکت میکند .سرریزهای مستغرق همانند
آبشکنها ،سرعت در نزدیکی ساحل و همچنین تمرکز جریان در
ساحل خارجی را کاهش میدهند ( .)FHWA, 1997با شکل-
گیری گردابهها در پشت سرریزها ،یک محل مناسب برای
زیستگاه آبزیان شکل میگیرد ( .)Shields et al., 1998کاربرد
سرریزهای مستغرق از عنوان کنترل کشتیرانی در رودخانههای
بزرگ ،به عنوان کنترل فرسایش در آبراههها و رودخانههای
کوچک تغییر یافت (.)Rhoads, 2003
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 (2003) Julien and Duncanدر یک مقاله فنی به
بررسی معیارهای بهینه طراحی سرریزهای مستغرق با استفاده
از مدل فیزیکی و ریاضی دو و سه بعدی  CCHEپرداختند .نتایج
آنها نشان داد که با افزایش طول و زاویه (زاویه نسبت به خط
عمود بر قوس) سرریزها ،سطوح ناحیه مناسب برای کشتیرانی
نیز زیاد میگردد و بهترین زاویه برای ایجاد شرایط کشتیرانی
زاویه  19درجه نسبت به خط عمود بر قوس بود .نتایج نشان داد
که تغییرات بستر که بعد از احداث سرریزها به وقوع پیوسته،
تأثیر بسیار کمی روی کارایی سرریزهای مستغرق و مشخصات
جریان در قوس داشت .ایشان اشاره کردند که شیب کناری
سرریزها باعث تغییر بیشتر در تغییر جهت جریان شد و
همچنین اعالم کردند که زبری بدنه سرریزها تأثیر معنیداری
روی تغییر جهت جریان نداشت .ایشان در بررسی تأثیر فاصله
سرریزها بر منطقه مناسب برای کشتیرانی گزارش دادند که
فاصله  2الی  3برابر طول سرریزها برای قوسهای با شعاع
بیشتر ،سطح مناسب برای کشتیرانی را افزایش داد.
 )2011( Jarrahzade and Shafai Bejestanدر مطالعهای
به مقایسه ماکزیمم عمق آبشستگی در خط ساحل و دماغه
سرریزهای مستغرق در قوس 99درجه تند پرداختند .نتایج
مطالعات آنان نشان داد که عملکرد سازهها در نسبت فاصله سازه
به طول آن برابر با  3از بقیه موارد بهتر بوده و اشاره کردند که
برای قوسهای تند در مقایسه با قوسهای معمولی و نرمال،
فاصله سازهها باید کمتر انتخاب شود.
 )2010( Mashkooriniya et al.در مطالعهای آزمایشگاهی
به بررسی تأثیر طول آبشکن مستغرق بر میزان آبشستگی ساحل
خارجی قوس  99درجه پرداختند .در آزمایشهای آنها تعداد 7
آبشکن با فاصله ثابت  1برابر طول سرریز از هم ،با ارتفاع ثابت
 33درصد عمق آب ورودی به کانال و با طولهای  29 ،15و
 25درصد عرض کانال ،در ساحل خارجی قوس  99درجه
احداث شدند .نتایج مطالعات آنان نشان داد با افزایش عدد فرود،
میزان عمق آبشستگی نیز افزایش مییابد .همچنین ماکزیمم
عمق آبشستگی که در حوالی رأس قوس رخ داده بود در آبشکن
مستغرق با طول  25درصد ،کمترین مقدار را داشته که طول
زیاد این سازه موجب دور کردن هرچه بیشتر جریان غالب از
ساحل خارجی شده است.
 )2011( Lyn and Cunninghamبه بررسی اثر سرریزهای
مستغرق بر کنترل فرسایش در قوس  99درجه با شعاع نسبی
 3/3پرداختند .آنها مشخصات سرریزها را بر اساس راهنمای
 Hec-23طراحی کردند که در آن زاویه ،طول و فاصله سرریزها
در تمامی آزمایشها ثابت و به ترتیب برابر با  75درجه25 ،

درصد عرض آبراهه و  3/7برابر طول سرریزها بود .آنها از سه
ارتفاع  79 ،59و  199درصد عمق آب ورودی به عنوان متغیر
استفاده نمودند .مدل مورد استفاده در تحقیق آنها دارای بستر و
کناره فرسایش پذیر بود .نتایج تحقیق آنها نشان داد که با وجود
این سازهها ،در قسمت باالدست قوس خارجی یک فرسایش
اتفاق افتاد .با افزایش ارتفاع سرریزها ،بخش مذکور مقداری
بهبود یافت و تنها در یک مورد که ارتفاع سرریز  199درصد
عمق آب ورودی بود و جریان از روی سرریز عبور نمیکرد،
حفاظت از بخش فوقانی قوس خارجی به صورت قابل توجهی
افزایش یافت.
 )2012( Hemmati et al.به بررسی آزمایشگاهی تأثیر
طول و زاویه سرریزهای مستغرق بر فرسایش و رسوبگذاری در
پیچانرود پرداختند .نتایج آنها نشان داد که تغییر طول و زاویه
سرریزهای مستغرق تأثیر معنیداری در کاهش ارتفاع تپه
رسوبی در قوس داخلی نداشت؛ اما در شرایط جریان باال (دبی
جریان بیشتر از دبی طراحی سازهها) احداث سرریزها بطور
متوسط باعث کاهش  19درصدی ارتفاع تپه رسوبی نسبت به
حالت بدون سازه گردید .همچنین آنها گزارش دادند که
ماکزیمم عمق آبشستگی در دماغه سرریزهای با نسبت طول
برابر با  9/3و زاویه  75درجه رخ داد.
 )2010( Ramesh et al.به بررسی تأثیر سه زاویه (،9°
 15°و  )39°بر ماکزیمم عمق آبشستگی در یک مدل
آزمایشگاهی با قوس  99درجه تند و در شرایط هیدرولیکی
مختلف با دبیهای  11 ،11 ،19و  22لیتر در ثانیه پرداختند.
فاصله ،ارتفاع و طول سرریزها در آزمایشهای آنها ثابت و
بترتیب  1برابر طول سرریز 33 ،درصد عمق آب و  29درصد
عرض فلوم بودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که زاویه  39و 15
درجه بترتیب کمترین و بیشترین آبشستگی را ایجاد نمودند.
 )2013a( Hemmati et al.به بررسی آزمایشگاهی تأثیر
زاویه سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و فرسایش در پیچان-
رود پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که سطح تپه رسوبی
موجود در قوس داخلی در اثر احداث سرریزها بین  13الی 11
درصد کاهش یافت .کمترین و بیشترین این مقادیر بترتیب
مربوط به زاویههای 99درجه و  69درجه میباشدHemmati et .
 )2013b( al.به بررسی طول سرریزهای مستغرق بر الگوی
رسوب و تراز آب در پیچانرود پرداختند و گزارش دادند که
راندمان سرریزهای با طول  19درصد عرض سطح آب در کنترل
فرسایش قوس خارجی بیشتر از سرریزهای با طول  39و 29
درصد بود .آنها همچنین بیان کردند که احداث این سازهها تأثیر
معنیداری در پسزدگی آب ( )backwaterایجاد نکرد.
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نتایج  )2002( Heintzو  )2004( Darrowدر مطالعهای در
دانشگاه کلرادو که بر روی مدل کج رودخانه میدل ریو گرند
انجام شد نشان داد که سرعت در قوس خارجی با حضور
سرریزهای مستغرق در حدود  29الی  19درصد نسبت به
ماکزیمم سرعت در مرکز کانال در حالت بدون سازه کاهش
یافت .همچنین ایشان اشاره کردند بطور متوسط ،سرعت در
مرکز کانال بعد از احداث سرریزها  1/1برابر حالت بدون سازه و
مقدار آن در ساحل داخلی بعد از احداث سازهها  1/171برابر
سرعت در مرکز کانال در حالت بدون سازه میباشد.
نتایج مطالعه  )2012( Hemmatiنشان داد که احداث
سرریزهای مستغرق باعث ایجاد پدیده پسزدگی آب ( back
 )waterنمیشود .همچنین ایشان گزارش دادند که بطور متوسط
احداث سرریزهای مستغرق با شیب تاج تخت باعث کاهش 25
درصدی سرعت در قوس خارجی نسبت به متوسط سرعت
مقطع در حالت بدون سازه شد که این مقدار در حدود 11
درصد برای مطالعه  (2005) KinzliبودAcharya and Gautam .
) (2012با اندازهگیری سرعت در مقاطع مختلف از قوس یک
رودخانه با وجود سرریزهای مستغرق و آبشکن گزارش دادند که
عملکرد سرریزهای مستغرق در کاهش سرعت در سمت قوس
خارجی بهتر از آبشکنها میباشد )2015( Hemmati et al. .با
استفاده از نتایج آزمایشگاهی در یک رودخانه پیچانرودی با
بستر زنده ،فرمولی را جهت تعیین عمق آبشستگی در دماغه
سرریزهای تخت و شیبدار پیشبینی نمودند و گزارش دادند که
آبشستگی در دماغه سرریزهای با شیب تاج تخت در حدود 3
برابر مقدار آن در دماغه سرریزهای با شیب تاج  19و  29درصد
میباشد .در سال  1991در رودخانه میسوری شیب تاج
سرریزهای مستغرق  19درصد انتخاب شد که این امر باعث شد
سرریزها در شرایط مختلف هیدرولیکی بخوبی کار کنند
(.)Lagrone and Remus, 1998

Alverza

(1989) Maza

گزارش داد که آبشستگی کمتری در دماغه آبشکنهای شیبدار
مشاهده گردید و مواد مورد نیاز برای ساخت این سازهها در
حدود  19الی  79درصد کاهش یافت (1985) Brown .پیشنهاد
داد که آبشکنهای نفوذپذیر باید با تاج افقی ساخته شوند در
حالی که آبشکنهای نفوذ ناپذیر باید با شیب کمی ساخته شوند
تا بتوانند جریانهای متفاوتی را عبور دهند.
بررسی منابع مختلف نشان میدهد که بیشتر مطالعات
صورت گرفته در زمینه سرریزهای مستغرق مربوط به مشخصات
طول ،زاویه ،فاصله و دیگر پارامترهای هندسی این نوع سازهها
میباشد و در ارتباط با ارتفاع و شیب تاج سرریزها مطالعات
اندک میباشد .همچنین بیشتر مطالعات انجام یافته در مورد
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شیب تاج ،مربوط به آبشکنها بوده و مطالعات بسیار اندکی در
مورد اثر شیب تاج بر عملکرد سرریزهای مستغرق انجام گرفته
است .لذا تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی اثر شیب تاج و
ارتفاع سرریزهای مستغرق بر توزیع سرعت در یک قوس 99
درجه مالیم بپردازد.

مواد و روشها
تجهيزات آزمايشگاهي

مطالعات آزمایشگاهی تحقیق حاضر در آزمایشگاه هیدرولیک
کاربردی دکتر فرهودی در گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه،
انجام یافت .کانال آزمایشگاهی موجود ،یک کانال مستطیلی با
پیچ  99درجه میباشد .این کانال از یک بازه مستقیم به طول 9
متر در باالدست و یک بازه مستقیم در پاییندست به طول 6
متر تشکیل شده است که این دو بازه مستقیم توسط یک پیچ
 99درجه با شعاع انحنای نسبی  3/3به هم متصل شدهاند .عمق
کانال  69سانتیمتر و عرض آن  92سانتیمتر میباشد .شکل
( )1پالن فلوم را به طور کامل نشان میدهد.

شکل  .3مشخصات مدل آزمايشگاهي و جزئيات مقاطع در قوس

معرفي پارامترها و متغيرهاي مربوط به سرريزهاي مستغرق

به منظور تعیین پارامترها و متغیرهای مربوط به سازهها ،از
راهنمای  (Lagasse et al., 2009) Hec-23استفاده گردید .زاویه
احداث سرریزها در تحقیق حاضر ثابت و برابر با  69درجه
انتخاب گردید .زاویه سرریز در واقع همان زاویه محور مرکزی
سرریز با خط مماس بر قوس در نقطه احداث سرریز میباشد.
طراحی سرریز به گونهای بود که طول (تصویر واقعی طول تاج
در امتداد شعاع قوس) آن  39درصد عرض سطح آب و برابر با
 32سانتی متر بود .همچنین فاصله بین سرریزها در طول تمامی
آزمایشها ثابت و  3برابر طول سرریزها (برابر  12سانتیمتر)
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انتخاب گردید .ارتفاع سازهها  59 ،39و  79درصد عمق آب و به
ترتیب برابر  9 ،5/1و  12سانتیمتر و تاج سرریزها با سه شیب
تخت 5 ،درصد و  19درصد در نظر گرفته شد .الزم به توضیح
میباشد که انتخاب شیب تاج سرریز بر اساس توصیه Hemmati
( )2012انتخاب گردید .الزم بذکر میباشد که بطور متوسط
سطح مقطع اشغالشده کانال توسط سرریزهای با شیب تاج  5و
 19درصد به ترتیب در حدود  9و  11درصد نسبت به حالت
شیب تخت کاهش یافت .سرریزها از جنس پالستیک فشرده
بدون انعطاف با ضخامت  1سانتیمتر تهیه شدند .برای استقرار
سرریزها در قوس خارجی کانال از ریلهای متصل به کف و برای
آببندی آنها از چسب آکواریوم استفاده گردید .شکل ()2
استقرار سرریزها را در فلوم نشان میدهد.

عدد فرود جریان در این آزمایشها برابر با  9/3 ،9/25و  9/35به
ترتیب برای دبیهای  66 ،55و  77لیتر در ثانیه بود .برای
کنترل عمق جریان در داخل کانال از دریچه کشویی واقع در
پاییندست کانال استفاده گردید .در حالت دوم ،تعداد  7عدد
سرریز با مشخصات هندسی مختلف در قوس خارجی احداث
گردید .اندازهگیریهای سرعت در هر آزمایش در دو تراز نزدیک
سطح آب و نزدیک بستر با فواصل  19سانتیمتری در عرض
کانال و در مقاطع مختلف (شکل  )1انجام گرفت .شکل ()1
پالن نقاط برداشت سرعت در قوس را نشان میدهد.

نتايج و بحث
بررسي تأثير ارتفاع سرريزهاي مستغرق بر الگوي جريان
تأثير ارتفاع سرريزهاي مستغرق بر توزيع سرعت در مقاطع مختلف

شکل  .2استقرار سرريزها در فلوم

نحوه انجام آزمايشها

در این مطالعه آزمایشها به دو صورت قبل و بعد از احداث
سرریزها صورت گرفت .در حالت اول ،آب با سه دبی  66 ،55و
 77لیتر در ثانیه وارد کانال شد و بعد از تنظیم دبی و عمق
مورد نظر در کانال ،اندازهگیری سرعت با استفاده از سرعتسنج
الکترومغناطیسی دو بعدی  ACM2-RSساخت شرکت ژاپن در
مقاطع ( 15مقطع) نشان داده شده در شکل ( )1صورت گرفت
که دقت سرعتسنج مذکور  ± 2%یا  ±9/5 cm/sمیباشد .جهت
اندازهگیری دبی ورودی به فلوم از یک دستگاه دبی سنج
فراصوتی ) (Ultrasonic Flow Meterنوع  UFM 610Pاز
محصوالت  KROHNEبا دقت  ±2%استفاده گردید .به منظور
قرائت تراز سطح آب و عمق جریان در آزمایشها از یک دستگاه
عمق سنج نقطهای مکانیکی ( )Point Gaugeبا دقت  9/1میلی-
متر استفاده گردید .الزم به ذکر میباشد که با توجه به متغیر
بودن ارتفاع سرریزها در تحقیق حاضر و اینکه ارتفاع سرریزها
درصدی از عمق جریان میباشد؛ لذا بدین منظور عمق آب در
تمامی آزمایشها ثابت (برابر با  11سانتیمتر) در نظر گرفته شد
که با تغییر میزان دبی ،عدد فرود جریان تغییر مییافت .مقدار

نسبت متوسط سرعت سطحی جریان با وجود سرریزهای
مستغرق به متوسط سرعت سطحی در حالت بدون سازه (Rv)s
برای ارتفاعهای مختلف سرریز در مقاطع مختلف در شکل ()3
نشان داده شده است .همانطور که در شکل ( )3مالحظه می-
گردد صرفنظر از تأثیر ارتفاع سرریزها ،سرعت سطحی نسبی در
سمت قوس خارجی کمتر از  1بوده و در سمت قوس داخلی
بیشتر از  1میباشد .این بدان معنی است که با احداث سرریزها
در سمت قوس خارجی ،مقدار سرعت نسبت به حالت بدون
سازه در سمت قوس خارجی کاهش و در سمت قوس داخلی
افزایش مییابد .این روند در تمام مقاطع از قوس  99درجه
یکسان میباشد (شکل  .)3روند تغییرات سرعت نسبی سطحی
برای سرعت نسبی در نزدیک بستر نیز صادق میباشد؛ بطوریکه
در تمامی مقاطع سرعت نسبی نزدیک بستر نیز همانند سرعت
نسبی سطحی در سمت قوس خارجی کاهش و در سمت قوس
داخلی افزایش مییابد (شکل  .)1نتایج شکلهای ( )3و ()1
نشان دهنده تأثیر بیشتر سرریزهای بلند بر تغییر سرعت نسبی
سطحی و نزدیک بستر در مقاطع مختلف میباشد؛ بطوریکه
تأثیر سرریزهای با ارتفاع  9/7yدر کاهش سرعت در سمت
قوس خارجی بیشتر از سرریزهای با ارتفاع  9/5yبوده و آنهم
بیشتر از ارتفاع  9/3yمیباشد .همچنین سرریزهای با ارتفاع
بیشتر تأثیر بیشتری در افزایش مقدار سرعت نسبی در سمت
قوس داخلی دارند .زیرا سطح مقطع اشغال شده کانال توسط
سرریزهای بلندتر در سمت قوس خارجی بیشتر بوده و به این
دلیل حجم بیشتری از جریان به سمت قوس داخلی هدایت می-
شود که این امر باعث افزایش بیشتر سرعت در این ناحیه می-
گردد .افزایش سرعت در سمت قوس داخلی میتواند باعث

ﻣﻬﺮدار و ﻫﻤﮑﺎران :ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارﺗﻔﺎع و ﺷﯿﺐ ...

ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﭙﻪ رﺳﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
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ﺷﮑﻞ  -3ﺗﺄﺛﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺴﺒﯽ در اﻟﻒ(
ﻣﻘﻄﻊ 1؛ ب( ﻣﻘﻄﻊ 5؛ پ( ﻣﻘﻄﻊ  9و ت( ﻣﻘﻄﻊ 13؛ )(Q=77 l/s, Sw = 0 %

ﻃﻮل ﻗﻮس داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
 170درﺻﺪي ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ  8و  9ﻗﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺪون ﺳﺎزه در ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎي ﺗﺨﺖ )ﺷﮑﻞ  – 5اﻟﻒ( ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  0/5yو  0/3yﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﺎج
ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  110و  60درﺻﺪي ﺳﺮﻋﺖ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  -5اﻟﻒ( .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎي ﺑﺎ
ﺷﯿﺐ ﺗﺎج  10درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎي ﺗﺨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  -5ب( .روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ در ﺳﻤﺖ ﻗﻮس داﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ
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در اکثر مقاطع برای سرریزهای تخت (شکل  – 6الف) و شیب-
دار (شکل  -6ب) مقداری یکسان دارد؛ در حالی که در نزدیک
سطح آب چنین نیست (شکل .)5
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به دلیل تشکیل گردابههای ناشی از احداث سرریزها در
سمت قوس خارجی ،مقدار سرعت در برخی نقاط قوس منفی
میباشد که در بررسی اثر ارتفاع سرریزها بر درصد کاهش
سرعت در محدوده احداثی این نوع سازهها از اندازهی سرعت
استفاده گردید .شکلهای ( – 7الف) و ( – 7ب) نتایج مربوط به
تأثیر ارتفاع سرریزهای مستغرق بر متوسط درصد کاهش سرعت
در نزدیک بستر در سمت قوس خارجی را به ترتیب برای
سرریزهای با شیب تاج تخت و شیب تاج  19درصد نشان می-
دهد .با مقایسه دو شکل مذکور مالحظه میگردد که روند
تغییرات در هر دو شکل یکسان بوده و بطور کلی سرریزهای با
ارتفاع  9/5برابر عمق آب تأثیر بیشتری در کاهش اندازه سرعت
در محدوده احداثی سرریزها در بخش قوس خارجی دارند.

متوسط درصد افزایشی سرعتهای سطحی و نزدیک بستر
در ارتفاعهای نسبی مختلف برای سرریزهای شیبدار و تخت در
جدول ( )1ارائه شده است .همانطور که مالحظه میگردد در
تمامی شیبهای تاج سرریز ،با افزایش ارتفاع نسبی سازهها
متوسط مقادیر سرعتهای سطحی و نزدیک بستر در تمامی
مقاطع افزایش مییابد .عالوه بر آن مالحظه میگردد که مقادیر
مربوط به متوسط درصد افزایشی سرعت در سمت قوس داخلی
برای سرعت سطحی بیشتر از سرعت در نزدیک بستر میباشد.

مهردار و همکاران :بررسي آزمايشگاهي تاثير ارتفاع و شيب ...

بطور متوسط ،سرریزهای تخت با ارتفاع  9/5y ،9/3yو  9/7yبه
ترتیب باعث افزایش  69 ،31و  95درصدی سرعت در نزدیک
سطح آب شده است در حالی که در سرریزهای با شیب تاج 19
درصد این مقادیر به ترتیب برابر با  16 ،23و  79درصد میباشد.
عالوه بر آن با افزایش ارتفاع سرریزها از  9/3yالی  9/7yمقادیر
سرعت نزدیک بستر برای سرریزهای تخت از  31الی  77درصد،
برای سرریزهای با شیب تاج  5درصد از  21الی  51درصد و
برای سرریز با شیب تاج  19درصد از  15الی  51درصد نسبت
به حالت بدون سازه در سمت قوس داخلی افزایش یافته است
(جدول  .)1متوسط مقادیر سرعت سطحی در هر سه شیب تاج
برای سرریزهای با ارتفاع  9/5y ،9/3yو  9/7yبه ترتیب برابر با
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 51 ،29و  79درصد افزایش یافته است؛ در حالی که متوسط
مقادیر سرعت در نزدیک بستر در ارتفاعهای مذکور به ترتیب
برابر با  11 ،23و  61درصد افزایش را نشان میدهد (جدول .)2
مقادیر متوسط سرعت سطحی در سمت قوس خارجی برای
سرریزهای با ارتفاع  9/5y ،9/3yو  9/7yبه ترتیب  17 ،51و 71
درصد کاهش و همینطور سرعتهای نزدیک بستر نیز به ترتیب
 11 ،61و  75درصد کاهش یافته است (جدول  .)2بطور کلی
میتوان گفت که سرریزهای با ارتفاع  9/7yبا شیب تاج تخت در
افزایش سرعت در سمت قوس داخلی و سرریزهای با ارتفاع
 9/5yبا شیب تاج  5درصد در کاهش سرعت در سمت قوس
خارجی عملکرد مناسبی را ایجاد نمودند.

جدول  -3تأثير ارتفاع سرريزهاي مستغرق بر متوسط درصد افزايش ( )+سرعتهاي سطحي و نزديک بستر در قوس داخلي در تمام مقاطع
شیب تاج (درصد)
ارتفاع سرریز

تخت

 5درصد

0/4y

0/3y

0/5y

سطحی

35

50

95

نزدیک بستر

33

57

44

 19درصد

0/4y

0/3y

0/ 5Y

0/4y

0/3y

0/5y

25

74

43

23

75

40

23

70

55

35

35

55

جدول  -2تأثير ارتفاع سرريزهاي مستغرق بر متوسط درصد افزايش ( )+و کاهش ( )-سرعتهاي سطحي و نزديک بستر
سرعتهای

نزدیک بستر

سطحی

ارتفاع سرریزها

0/3y

0/5y

0/4y

0/3y

0/5y

0/4y

در سمت قوس داخلی

+29

+53

+49

+23

+77

+57

در سمت قوس خارجی

-55

-54

-45

-53

-53

-45

نتایج مطالعه  (2012) Acharya and Gautamنشان داد
که مقدار سرعت نسبی با وجود سرریزهای مستغرق در سمت
قوس خارجی بطور صد در صد تا فاصله  1/5متری از دیواره
قوس خارجی کاهش یافته و در مرکز کانال مقدار آن افزایش
یافته است .اما با وجود آبشکنها ،مقدار سرعت نسبی تا فاصله
کمی از قوس خارجی ( 1/7متری) کاهش یافته است .در مطالعه
آنها از نسبت سرعت متوسطگیری شده در عمق جریان به
ماکزیمم مقدار سرعت متوسط در همان مقطع ()V/Vmax
استفاده شده است .همچنین  )2012( Hemmatiگزارش داد که
احداث سرریزهای تخت در قوس مرکزی یک مدل پیچانرودی
باعث کاهش  55درصدی سرعت متوسط در سمت قوس
خارجی و افزایش  29درصدی آن در سمت دیواره قوس داخلی
نسبت به متوسط سرعت همان مقطع در حالت بدون سازه می-
گردد .هر چند که در تحقیق حاضر سرعت نسبی تعریف
متفاوتی با مطالعه  (2012) Acharya and Gautamو
 )2012( Hemmatiدارد؛ اما نتایج هر سه تحقیق بیانگر تأثیر
مثبت و قابل توجه این نوع سازهها در کاهش مقدار سرعت در
سمت قوس خارجی و افزایش آن در قوس داخلی میباشد.

تأثير ارتفاع سرريزهاي مستغرق بر توزيع سرعت

به منظور بررسی اثر ارتفاع سرریزهای مستغرق بر توزیع سرعت
سطحی در کل قوس از سرعتهای طولی در جهت جریان ()Vx
استفاده گردید .برای این منظور ،دادههای سرعت دو بعدی و
مختصات آنها وارد نرمافزار ) Tecplot (9.0گردید که نتایج آن
در شکل ( )1نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میشود
توزیع سرعت طولی جریان ) (Vxدر محدوده قوس  99درجه ،با
جایگذاری سرریزها دارای تغییرات قابل توجهی میباشد؛
بطوریکه با احداث این سازهها ،سرعت در طول قوس خارجی
کاهش و در سمت قوس داخلی افزایش قابل مالحظهای داشته
است .افزایش ارتفاع سرریزها بر تغییرات سرعت سطحی در
سمت قوس خارجی و داخلی بیشتر تأثیر میگذارد .با افزایش
بیشتر ارتفاع سرریزها (بویژه سرریزهای با ارتفاع ( 9/7yشکل
 -1ت)) تالطم جریان در سمت قوس خارجی بیشتر (بر اساس
مشاهدات آزمایشگاهی) و سرعت در محدوده احداثی این سازهها
دارای مقادیر منفی میباشد .همچنین مالحظه میگردد که بعد
از ا حداث سرریزها سرعت در سمت قوس داخلی افزایش یافته
است که با افزایش ارتفاع سرریزها بر میزان سرعت در این بخش
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افزوده میشود .زیرا حجم جریان تسخیر شده توسط سرریزهای
با ارتفاع  79درصد عمق آب و هدایت آن به سمت قوس داخلی
بیشتر از بقیه حالتها میباشد .عالوه بر آن با افزایش ارتفاع
سرریز ،سطح اشغال شده کانال توسط سازه زیاد میشود و
جریان از سطح مقطع کوچکتری عبور مینماید که این امر
باعث افزایش سرعت در جلو سرریزها و سمت قوس داخلی
می شود .بعد از احداث سرریزها در بخش ابتدایی و انتهایی قوس
در سمت قوس خارجی در هر سه ارتفاع سرریزها (شکلهای -1

ب ،پ و ت) مقدار سرعت سطحی جریان بیشتر از سایر
قسمتهای قوس خارجی میباشد .تسخیر جریان در سمت قوس
خارجی توسط سرریزهای مستغرق و هدایت آن به سمت مرکز
کانال و قوس داخلی در شکلهای  -1ب الی  -1ت کامالً
مشهود میباشد؛ بطوریکه اثر سرریزهای با ارتفاع بیشتر
مشهودتر میباشد (شکل  -1ت) .بطور کلی شکل ( )1بیانگر
تأثیر معنیدار سرریزهای مستغرق بر تغییر مسیر جریان از
سمت قوس خارجی به سمت قوس داخلی میباشد.

شکل  :5تأثير ارتفاع سرريزهاي مستغرق بر توزيع سرعت سطحي براي دبي ثابت  44ليتر بر ثانيه در؛ الف) حالت بدون سازه ،ب)  ،Hw/y=0.3پ) Hw/y=0.5
و ت) Hw/y=0.7

اما توزیع سرعت طولی جریان در نزدیک بستر تا حدودی
متفاوت از سرعت سطحی بویژه در سمت قوس خارجی میباشد
(شکل  .)9سرعت جریان در نزدیک بستر در بخشهای ابتدایی
و انتهایی قوس مشابه سرعت سطحی نبوده و با کاهش قابل
توجهی مواجه بوده است .همچنین مقادیر سرعت نزدیک بستر
در بخش قوس خارجی منفی بوده که این امر حاکی از وجود
گردابهها و تالطم در بین سرریزها میباشد در حالی که در
نزدیک سطح آب مقادیر سرعت با وجود کاهش قابل توجه،
منفی نمیباشد .عالوه بر آن با مقایسه شکلهای  -1ب و  -9ب
مالحظه میگردد که سرعت در نزدیک بستر در کل محدوده
قوس داخلی و مرکز کانال نسبت به سرعت سطحی دارای
افزایش قابل مالحظهای است که این امر در کلیه حالتها قابل

تشخیص میباشد .بطور کلی میتوان گفت که احداث سرریزها
در بخش قوس خارجی از نظر تغییر جهت الگوی جریان از
بخش خارجی قوس به بخش میانی و داخلی قوس که جزء
اهداف سرریزهای مستغرق میباشد موثر بوده و میتواند
فرسایش دیواره خارجی قوس را کنترل نمایند.

بررسي تأثير شيب تاج سرريزهاي مستغرق بر الگوي
جريان
تأثير شيب تاج سرريزهاي مستغرق بر تغييرات سرعت در
قوس خارجي و داخلي

نتایج مربوط به تأثیر شیب تاج سرریزهای مستغرق بر توزیع
سرعت نسبی سطحی با وجود سازه به حالت بدون آن ( )Rv-sدر
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شکل  19نشان دهنده کاهش سرعت در سمت قوس خارجی و
افزایش آن در سمت قوس داخلی میباشد که در آن تأثیر شیب
تاج تخت تا حدودی بیشتر از سایر شیبها میباشد .این روند در
تمامی مقاطع قوس مشابه هم بوده که برای نمونه نتایج مقاطع
( )5و ( ) 13ارائه شده است .سرریزهای تخت حجم بیشتری از
جریان را تسخیر و به سمت قوس داخلی و مرکز کانال هدایت
میکنند و همچنین سطح مقطع بیشتری از کانال را نسبت به
سرریزهای شیبدار اشغال مینمایند که این امر موجب کاهش
بیشتر سرعت در قوس خارجی و افزایش بیشتر آن در سمت
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قوس داخلی میگردد .همچنین مشاهدات آزمایشگاهی نشان
داد که شدت گردابههای شکل گرفته در اطراف سرریزهای
شیبدار کمتر از سرریزهای تخت میباشد .عملکرد سرریزهای با
شیب تاج  5و  19درصد در افزایش و کاهش سرعت به ترتیب
در سمت قوس داخلی و خارجی تا حدودی یکسان میباشد
(شکل  .)19روند تغییرات سرعت نسبی در نزدیک بستر نیز
مشابه تغییرات سرعت نسبی در نزدیک سطح آب میباشد
(شکل .)11

شکل  :9تأثير ارتفاع سرريزهاي مستغرق بر توزيع سرعت نزديک بستر در دبي ثابت  44ليتر بر ثانيه در الف) حالت بدون سازه ،ب)  ،Hw/y=0.3پ)

 Hw/y=0.5و ت) Hw/y=0.7

شکل  -30تأثير شيب تاج سرريزها بر توزيع سرعت نسبي در نزديک سطح آب در الف) مقطع 5؛ ب) مقطع 33؛ ()Q=77 l/s, Hw/y = 0.7
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شکل  -33تأثير شيب تاج سرريزها بر توزيع سرعت نسبي نزديک بستر در الف) مقطع 5؛ ب) مقطع 33؛ ()Q=77 l/s, Hw/y = 0.7

نتایج حاصل از درصد افزایش سرعت سطحی در قوس
داخلی در شرایط تغییر شیب تاج سرریزهای مستغرق در شکل
( )12نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میشود در
تمامی مقاطع ،درصد افزایش متوسط سرعت سطحی در قوس
خارجی برای سرریزهای تخت بیشتر از سرریزهای شیبدار می-
باشد؛ بطوریکه در هر سه شیب تاج سرریز ،درصد افزایش
سرعت در مرکز کانال (نزدیک رأس قوس) بیشتر از سایر مقاطع
میباشد .همچنین نتایج ارائه شده در شکل ( )13که مربوط به
درصد افزایش سرعت در نزدیک بستر در سمت قوس داخلی
میباشد ،بیانگر تأثیر بیشتر سرریزهای تخت نسبت سرریزهای
شیبدار در افزایش مقدار سرعت در نزدیک بستر میباشد.
نتایج جدول ( )3بیانگر اثر بیشتر سرریزهای تخت در
افزایش سرعتهای سطحی و نزدیک بستر نسبت به حالتهای

شیبدار در بخش قوس داخلی میباشد .بطور متوسط
سرریزهای تخت ،شیب تاج  5درصد و شیب تاج  19درصد به
ترتیب باعث افزایش  19 ،61و  16درصدی سرعت سطحی
نسبت به حالت بدون سازه در سمت قوس داخلی شدهاند که
این مقادیر برای سرعت نزدیک بستر به ترتیب برابر با  31 ،51و
 31درصد میباشد .همچنین نتایج ارائه شده در جدول ()3
بیانگر این است که مقادیر مربوط به درصد افزایش سرعت
سطحی در قوس داخلی بیشتر از سرعت در نزدیک بستر
میباشد .متوسط مقدار سرعتهای سطحی و نزدیک بستر در
سمت قوس خارجی در ارتفاعهای مختلف سرریز ،در سرریزهای
تخت و شیبدار (با شیب تاج  5و  19درصد) تقریباً به یک میزان
کاهش یافته است.

شکل  :32تأثير شيب تاج سرريزهاي مستغرق بر متوسط درصد افزايش سرعت سطحي در بخش قوس داخلي در سرريزهاي با الف)  ،Hw/y=0.3ب)

Hw/y=0.7

شکل  : 33تأثير شيب تاج سرريزهاي مستغرق بر متوسط درصد افزايش اندازه سرعت نزديک بستر در قوس داخلي در الف)  Hw/y=0.5و ب) Hw/y=0.7
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جدول  -3تأثير شيب تاج سرريزهاي مستغرق بر متوسط درصد افزايش ( )+و کاهش ( )-سرعتهاي سطحي و نزديک بستر

سرعتهای

نزديک بستر

سطحي

شیب تاج سرریز (درصد)

تخت

5

30

تخت

5

30

در سمت قوس داخلی

+57

+79

+75

+57

+35

+35

در سمت قوس خارجی

-43

-45

-45

-43

-42

-42

نتيجهگيري
حفاظت از دیواره ساحلی رودخانهها امروزه به یکی از مسائل
مهم و مورد توجه مهندسین رودخانه تبدیل شده است .هدف از
این بررسی ،ارائه طرح مناسب از سرریزهای مستغرق در یک
پیچ  99درجه مالیم و بررسی جریان بر روی این نوع سرریز با
هدف توزیع مناسب جریان در قوسها میباشد .نتایج تحقیق
حاضر نشان داد که:
صرفنظر از تأثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزها ،با
احداث سرریزها در قوس خارجی اندازه سرعت در
سمت قوس خارجی کاهش و در سمت قوس داخلی
افزایش یافت.
سرریزهای با ارتفاع  59درصد عمق آب ،در تمامی
حاالت بیشترین تأثیر را بر کاهش سرعت در قوس
خارجی داشتند و بطور متوسط سرعتهای سطحی و
نزدیک بستر به ترتیب در حدود  17و  11درصد
نسبت به حالت بدون سازه کاهش یافته است.
بیشترین تاًثیر در افزایش و هدایت بیشتر آب به سمت
قوس داخلی مربوط به سرریزهای تخت با ارتفاع 9/7
عمق آب میباشد که در آن بطور متوسط سرعتهای

سطحی و نزدیک بستر به ترتیب در حدود  79و 61
درصد افزایش یافته است.
سرریزهای با شیب تاج تخت تأثیر بیشتری در
افزایش سرعت در بخش قوس داخلی داشتند و بطور
متوسط باعث افزایش  61درصدی سرعت سطحی و
 51درصدی سرعت در نزدیک بستر نسبت به حالت
قبل از احداث سازهها شدند.
سرریزهای شیبدار با شیب تاج  5و  19درصد
عملکرد بهتری در کاهش سرعت در سمت قوس
خارجی داشتند و باعث کاهش  75درصدی سرعت
سطحی و  72درصدی سرعت نزدیک بستر شدند.
البته الزم به ذکر است که عملکرد سرریزهای شیبدار
و تخت نزدیک به هم بود.
نتایج الگوهای جریان در طول تمام قوس نشان داد که
سرریزهای تخت با ارتفاع بیشتر حجم زیادی از جریان
را به سمت قوس داخلی هدایت میکنند.
استفاده از سرریزهای با شیب تاج  5درصد و با ارتفاع
 9/5برابر عمق آب در این نوع قوسها عملکرد بهتری
را در خصوص توزیع مناسب جریان در قوس از خود
نشان دادند.
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