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چکیده:
از جمله سازههايي که هزينه ي زيادي در هنگام ساخت سدها صرف آن ميشود ،حوضچهههچاي آرامچد در اهايچاي سچرريزها
سدهاي اهحرافي ميباشد .از اين ر کاهد طچو حوضچهههچاي آرامچد از احچاق ااايچادي م چ اهي ميمچي مچيباشچد .اباچاد
حوضهه ي آرامد ب اگي به طو پرش هيدر ايکي عمق ثاهويهي پرش دارد .اذا هرچه افت اهرژي آب در طو سرريز بيشچار
باشد  ،آب ر دي به حوضهه آرامد داراي اهرژي کماري بوده بنابراين طو پرش هيدر ايکي هيچز کچاهد مچييابچد .در ايچن
تحقيق به منظور افزايد افت اهرژي آب در طو سرريز در هايجه کاهد طو عمق مزد ج پرش از ترکيب د جت آبي کچه
ترکيبي از جريان عبوري از ر ي سرريز ا جي با اسااهدارد  USBRجريان خر جي از شکاف در بدهه سد ميباشد ،اسافاده شد.
در اين آزمايد جت آب خر جي از شکاف ايجاد شده در بدههي سد با سه زا يه صفر 09 54 ،درجه ه بت به افق بچا جريچان
عبوري از ر ي سد در ه بتهاي مافا تي از دبي که در هر زا يهي برخورد ،شد ه بت دبي از شکاف عبور داده ميشد ،تالاچي
داده شد ت ثير هر يک بر ر ي ميزان کاهد طو عمق مزد ج پچرش بررسچي شچد .هاچايم آزمايشچان هشچان داد کچه تالاچي
جتهاي آب بازا يه  54درجه ه بت به افق بر ر ي بدهه سرريز بيشارين ت ثير را بر ر ي کاهد طو عمق مزد ج پرش دارد
به طور ماوسط با عبور  62درصد دبي از شکاف ،حد د  49درصد ه بت به جيد کالسيک طو پچرش را کچاهد مچيدهچد.
همهنين ترکيب جريان با زا يهي افقي با مياهگين عبور  13/5درصد از دبي کل از طريق شکاف به طور ميچاهگين  7/35درصچد
ه بت به مد بد ن شکاف ارتفاع آب پشت سد را کاهد ميدهد.
واژههای کلیدی :جریان ترکیبی ،سرریز اوجی ،ضریب دبی سرریز ،کاهش طول پرش هیدرولیکی.

 1داهشجوي کارشناسي ارشد سازههاي آبي ،داهشگاه شييد چمران اهواز.90343415361 .
2اسااد گر ه سازه هاي آبي ،داهشکده ميندسي علوم آب ،داهشگاه شييد چمران اهواز
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مقدمه
حوضهههاي آرامد يچا حوضچهه جيچد آبچي عبچارن از
ا مت کوتاهي از يک آبراهه کف سازي شچده اسچت کچه بچه
صورن سازه اي در اهاياي سرريزها يچا هچر منبچي ديگچري بچا
جريان فوق بحراهي ،ساخاه مچيشچود تمچام يچا ا چماي از
پرش هيچدر ايکي در آن اتفچاق مچي افاچد هچدف از سچاخان
حوضهه آرامد ،ميار کردن پرش هيدر ايکي در داخچل آن،
کاسان طو آن تبديل جريان فوق بحراهي به جريچان زيچر
بحراهي ،در هايجه کاهد اهچرژي جنبشچي جريچان تبچديل
اهرژي مزبور به اهرژي حرارتي ميباشد تا بدين ترتيب ضچمن
کاسان از اهرژي فوقااااده جريان ابل از ر د به ا مت کف
سازي شده آبراهه از خرابي هاي احامااي جلوگيري شود[.]1
با توجه به کاربرد فوقااااده پرش هيدر ايکي ،اين پديچده در
هفااد سا گذشاه بهطور گ ارده مورد مطاااه اچرار گرفاچه
است اطالعان جاماي هيز مناشر شده اسچت .هچدف عمچده
اين مطاااان شناخت بيار مکچاهيزم پچرش ايجچاد ر ابطچي
براي پيد بيني خيوصيان پرش هظيچر طچو پچرش ،عمچق
پاياب مچورد هيچاز ،ميچزان اسچايالر اهچرژي ،توزيچي سچرعت
جريان ،هوساهان فشار هيز پر فيل سطح آب در طو پچرش
بوده است .برآ رد دايق اين خيوصيان کمک کرده است تچا
سازه هاي م ايلک کننده اهچرژي از هچوع پچرش هيچدر ايکي
اااياديتر ايمنتر طراحي شچوهد[ .]33همهنچين تچاکنون
تحقيقان مافا تي به منظور کاهد طو پچرش هيچدر ايکي
صورن گرفاچه اسچت ر شهچاي گوهچاگوهي بچراي بيبچود
افزايد کارايي پرش از سوي محققين مخالف پيشنياد شده
است که مياوان به اسافاده از بلورهاي کف ،آسااهه اهايايي،
پلههاي مثبت يا منفي ،شيبدار کردن کف افزايد عچر
مقطي اشاره کچرد[ .]1در حوضچهههچاي آرامچد بچه منظچور
کاهد طو پرش هيدر ايکي از بلور هچا ايجچاد مواهچي در
برابر جريان اسافاده ميکنند که جود ماهي در مقابل جريان
باعث جداشدگي خطوط جريان اسايالر بيشچار اهچرژي
افزايد تند برشي هيز افزايد هير ي درگ ميشود .عامل
ديگري که مي تواهد باعچث کچاهد اباچاد پچرش هيچدر ايکي
گچردد بچد ن آهکچه کا يااسچچيوهي ر دهچد زبچريهچاي کچچف
مچچيباشچچد [ .]35در ادامچچه برخچچي از تحقيقچچاتي کچچه توسچچط
محققين مخالف در اين زمينچه صچورن گرفاچه اسچت ،بيچان
ميشود.
راجاراتنام (  ) 3025ا اين مطاااچان سي چاماتيک را در
خيوص پرشهاي بر ر ي ب ار زبر اهجام داد ا يچک پچارامار

بههام پارامار زبري  k  k eمارفي کرد کچه  keارتفچاع ماچاد
y1

زبري  y3عمق جريان ر دي در باالي زبريهاست .ا هشان
داد طو پرش  Ljطو غلطچابي Lrبچر ر ي ب چارهاي زبچر
بهطور اابل مالحظهاي کاهد مييابد[ .]32اميد همکچاران
( ،)6997خيوصيان جيد هيچدر ايکي اگچرا در حوضچهه
آرامد ذ زهقهاي را مورد بررسي ارار دادهچد .در ايچن تحقيچق
هيز با به کارگيري اصو پيوساگي ،اهرژي مومنام اسافاده
از فرضيان ساده شوهده ،ر ابطي براي ه بت عمق ثاهويچه بچه
ا ايه ،طو ه بي جيد ارائه گرديد[ .]35پوزي ه چين،،
ت ثير شيب جاهبي را بر طو جيچد در حوضچهه ذ زهقچهاي
بررسي کردهد .در اين پژ هد با اسافاده از هاچايم بچه دسچت
آمچچده از آزمچچايدهچچايي بچچر ر ي يچچک مچچد آزمايشچچگاهي بچچا
شيبهاي جاهبي  9/4:3تا  6:3صورن گرفچت ،مشچخش شچد
که کاهد شيب جاتبي باعث کاهد طو جيد ه چبت بچه
جيد کالسيک مي شود[ .]34ديک ن ،رابطهاي تئوري براي
ه بت عمق ثاهويه در مقطي ذ زهقهاي ارائه کچرد .هاچايم ايچن
پژ هد هشان داد که با کاهد شچيب جچاهبي ،ه چبت عمچق
ثاهويه در مقطي ذ زهقچهاي در مقاي چه بچا مقطچي م چاطيلي
کاهد مييابد[ .]5ايلخاهيپور ( ،)3157با مارفي مداي با هام
مد ايلخاهيپور اعالم کرد که ،مد ايلخاهيپور مد يک سد
اهحرافي جديد است که با تابيچه يچک ر زهچه در بدهچه سچد
ترکيچچب جريچچان ر دي از ر ي سچچرريز ا جچچي بچچا اسچچااهدارد
 USBRجريان خر جي از ر زهه ،بد ن اسافاده از بلورهاي
حوضههي آرامد اهرژي آب را تلچف کچرده همزمچان عمچل
تخليه رسوب همهنين کاهد بار آبچي ر ي تچاج سچرريز را
موجب ميشود .در اين مطاااه ،تاثير برخورد جريان خر جچي
از ر زهه با جچت آب ريزشچي از ر ي ديچواره سچرريز تيييچر
محل برخورد آنهچا در فاصچله جيچد از ديچواره سچرريز  ،در
دبيها عمق پايابهاي مخالف تايچين گرديچد[ .]3ا اعچالم
کرد که مد ايلخاهيپور براي سدهاي اهحرافي مداي است که
در سچچا  6997در هيمچچين سچچمووزيوم بچچيناامللچچي کناچچر ،
اهدازهگيري ،همچايد جريچان سچيا کچه در ايااچت فلوريچداي
آمريکا برگذار شده بود ،براي ا اين بار ارائه شد .اين مچد بچا
اسافاده از مکاهي م خاصي که دارد از برخورد د جت آب در
اسايالر اهرژي اسافاده ميکند ميتواهد با حذف ت سي ان
م ايلک کننده اهرژي هظير حوضههي آرامد کچه در پايچاب
سرريزهاي اهحرافي مورد اسافاده ارار ميگيچرد ،در هزينچه
زمان اجراي سد اهحرافي صرفه جويي کند[.]6
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در مطاااه حاضر به منظور کاهد طچو عمچق مچزد ج
پرش هيدر ايکي به تبي آن کاهد ابااد حوضهه آرامد
هيز عدم تجمي رسوبان در باالدسچت سچد ،جريچان عبچوري از
ر ي سد را با جت آبي که از شکاف ايجاد شده در بدهچه سچد
خارج مي شد ،با سه زا يه مخالچف هيچز دبچيهچاي مافچا ن
طالاي داده شد ت ثير آن ر ي کاهد طو عمچق مچزد ج
پرش هيدر ايکي عدد فر د بررسچي شچد .در بررسچيهچاي
ا ايه ،ماموالً به هظر ميرسد که برخورد جتهاي آب در ر ي
سرريز ،موجب کاهد طو حوضهه آرامچد مچيشچود اچي
مناسبترين زا يه برخورد جتهاي آب بايد با بررسچي محچل
تشکيل جيد ،طچو جيچد ،عمچق پايچاب موردهيچاز بچراي
تشکيل جيد پايدار اثران ماقابچل جريچان ريزشچي از ر ي
سرريز خر جي از شکاف سد بچر يکچديگر شچرايط جريچان
باالدست پاييندست تايين گردد.

مواد و روشها
به منظور بهدست آ ردن اطالعاتي در زمينه ميزان تچ ثير
جريان خر جي از تخليه تحااهي زا يهي برخورد در کاهد
طو پرش هيدر ايکي ،عمق مزد ج پرش ،ارتفچاع آب ر ي
تاج سرريز هيز افزايد دبي عبوري از سرريز ،پر فيل سرريز
ا جي به ر ش اسچااهدارد  ]30[USBRمطچابق شچکل( )3بچر
اساس مشخيان فلوم دبي طرح  19ايار بر ثاهيچه طراحچي
شچچد .در ر ش اسچچااهدارد  USBRبخشچچي از هچچيمر کچچه در
باالدست اله تچاج سچرريز اچرار دارد ،يچک منحنچي دايچرهاي
مرکب است در حااي که بخد پاييندست آن يچک منحنچي
است که از رابطه( )3پير ي ميکند:
n
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 x 
y
 k 

Hd
 Hd 

در رابطه ي فوق  ، Hdبار طراحچي y x ،مخايچان هچر
هقطه از منحني k n ،ضرايبي ه اند کچه مقچادير آهيچا بچه
شيب جه باالدست سچرعت جريچان در باالدسچت ب چاگي
دارد .به منظور تايين ضچرايب  xc yc ، R6 ، R3 ، n ، kکچه
در شچچکل( )3هشچچان داده ش چده از همودارهچچاي مخالفچچي کچچه
 )3057( USBRارائچچه همچچوده اسچچت اسچچافاده شچچد .باچچد ار
طراحي سرريز ،اااب آن از چچوب سچاخاه شچد در هيايچت
خود مد با اسافاده ار اااچب از جچنف فچايبرگالس سچاخاه
شد .آزمايدهاي ا ايه بر ر ي مد بد ن تخليچه تحاچاهي در
شد دبي مخالف اهجام شد به اين ترتيب که مچد سچاخاه
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شده در در ن فلوم ارار داده ميشد ،سوف آببندي ميچار
آن توسط چ ب آکواريوم صورن ميگرفت .در هچر آزمچايد
پف از ثابت شدن شرايط آزمايد بر اراري دبي مورد هظچر
در فلوم ،طو پرش ارتفاع آب باالي تچاج سچرريز برداشچت
مي شد ،سوف با اسافاده از ارتفاع تراز سطح آب ر ي سرريز
داشان دبي کل ،مااداهي دبي اشل سرريز تايين شچد کچه
در آزمايشان بادي به منظور تايين ميچزان دبچي عبچوري از
مجراي تخليهي تحااهي اسافاده شد .اين دبيها کچه عبچارن
بودهچچد از ،54 72 ،26 ،23 ،41 ،55 ،51 ،14 ،65 ،61 ،32
ايار بر ثاهيه ،توسط سرريز مثلثي  41درجه اي که در اهاياي
فلوم بود منحني دبچي اشچل آن تايچين شچده بچود ،اهچدازه
گيري مي شد .همهنين تنظيم دبچي توسچط شچيري کچه در
اباداي فلوم ارار داشت صچورن مچيگرفچت .آزمچايدهچا در
فلومي به عر  64ساهايمار طچو  33/0ماچر بچا اابليچت
تيييچچر شچچيب دبچچي در آزمايشچچگاه هيچچدر ايک داهشچچکدهي
ميندسي علوم آب داهشگاه شييد چمران اهچواز اهجچام شچد.
الزم به ذکر است که در هر سري از آزمايشان عر شچکاف
به گوههاي تييير مي يافت که با توجه به زا يهي برخچورد آب
با جريان ر ي سد ،سطح مقطچي عمچود بچر جريچان يک چان
باشد.

شکل( :)1پروفیل طراحی سرریز اوجی

پف از اتمام آزمايدهچاي ا ايچه بچا مچد بچد ن تخليچه
تحااهي ،مد هاي ديگري مشابه مد ابلي ساخاه شد با اين
تفا ن که اين بار در بدهه ي پاييندست مد شچکافي ايجچاد
شده بود پرههايي در داخچل مچد هيچب شچده بودهچد کچه
خطوط جريان را با سه زا يه ي صفر 09 54 ،درجه ه بت
به افق با جريان عبوري از ر ي سد تالاي ميدادهد (شکل.)6
اين هوع خر جي ميتواهد هماهگوهه که تخليههاي تحااهي در
سدها ساخاه ميشچود در بدهچهي سچدها هيچز احچداو شچود.
همهنچين الزم بچچه ذکچر اسچچت کچه ايچچن شچکاف بچچه صچچورن
سراسري در بدهه پاييندست سرريز ايجاد شد .آزمايشچان در
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سه سري اهجام شد در هر سري عر شکاف بچه گوهچهاي
تييير داده ميشد که سطح مقطي عمود بچر جريچان در سچه
زا يه ي برخورد يک ان باشد .اين سه سطح مقطچي خر جچي
که  S1 S6 ،S3هاميده شدهد به ترتيب عبارن بودهچد از،59 :
 361 399ساهايمار مربچي .هچدف از تيييچر سچطح مقطچي
جريان خر جي ،عبور دادن ه چبتهچاي مافچا تي از دبچي از
شکاف سرريز بود .هر مد با گشودگي زا يهي خاص خچود
در فلوم هيب ميشد شد دبي ياد شچده از آن عبچور داده
ميشد .با مالوم بودن مااداهي دبي اشل مد تچراز سچطح
آب در هر آزمايد ميزان دبي عبوري از ر ي سچد مشچخش
شده بچا ک چر آن از دبچي کچل ،دبچي عبچوري از شچکاف
درهايجه درصدي از دبي کل کچه از شچکاف عبچور مچيکچرد،
مشخش ميشد .سوف طو پچرش عمچق مچزد ج پچرش،
ارتفاع آب ر ي تاج سرريز هيز عدد فر د برداشت با هاچايم
آزمايشان شاهد مد هاي ديگر مقاي ه ميشد.

شکل( :)2ترکیب جریان با زاویهی  α=05درجه

در تمام آزمايشان با اسافاده از دريههاي کچه در اهايچاي
فلوم ارار داشت عمق پاياب بگوههاي تنظيم ميشد که پچرش
در محل پنجهي سرريز تشکيل شود ،همهنين در طو تمام
آزمايشچچان شچچيب کاهچچا ر ي صچچفر تنظچچيم شچچد .در تمچچام
آزمايشان مبناي يک اهي براي اهچدازهگيچري طچو پچرش در
هظر در هظر گرفاه شد.

نتایج و بحث
با توجه به اهداف مورد هظر در ايچن تحقيچق کچه شچامل،
بررسچي خيوصچيان جيچد هيچدر ايکي افچزايد ضچچريب
آبگذري سرريز بررسي تيييچران پارمارهچاي ميچم جيچد
(ه بت عمق ثاهويه بچه عمچق ا ايچه ،طچو ه چبي جيچد
ه بت طو جيد به عمچق ثاهويچه) بچا اسچافاده از ترکيچب
جريان خر جي از مجراي تخليه تحااهي سد با جريان عبوري
از ر ي سچچرريز بچچود 29 ،آزمچچايد بچچا ز ايچچاي مخالچچف
ه بتهاي مافا تي از دبي اهجچام شچد .بچه منظچور تجزيچه
تحليل دادهها ،براي هر سري از آزمايدها که بچا سچه سچطح

 S1 S6 ، S3در سچچه زا يچچه اهجچچام شچچد ،باچچد از تجزيچچه
تحليل دادههاي آزمايشگاهي ،فرضيان به کار گرفاه شده در
اسچچاخراج ر ابچچط تئچچوري بررسچچي شچچده هاچچايم تئچچوري
آزمايشگاهي مربوط به کاهد ه بت عمق ثاهويه بچه ا ايچه
طو ه بي پرش افچت ه چبي اهچرژي مچورد مقاي چه اچرار
گرفت سوف دادههچا همودارهچاي ،درصچد کچاهد طچو
پرش در برابر درصد دبي عبوري از مجچراي تحاچاهي ،درصچد
کاهد طو پرش در برابر عدد فچر د در محچل عمچق ا ايچه
پرش ،درصد کاهد عدد فچر د ا ايچه در برابچر ه چبت دبچي
عبوري از شکاف باالخره هر اتچالف اهچرژي در برابچر عچدد
فر د ا ايه ترسيم شد .هاايم آزمايشاتي کچه از سچرريز بچد ن
شک اف به ازاي شچد دبچي مطچرح شچده بچه دسچت آمچد در
جد ( )3آمده است.
جدول( :)1اطالعات آزمايش سرريز بدون تخليهي تحتاني
دبي کل
هد آب ر ي
افت اهرژي
(Lj)cm
Fr1
(ايار برثاهيه)
سرريز )(cm
پرش ()cm
33/1

5/95

39/5

319

32/23

36/6

1/55

36/0

352

61/54

36/0

1/5

35/1

321

65/51

31/9

1/43

32/4

370

14/41

31/7

1/55

37/7

694

55/26

35/9

1/63

69/3

663

41/72

به منظور تايين ضريب دبي سچرريز تايچين مااداچهي
دبي اشل سرريز ،عال ه بر شد دبي فوق ،چيچار دبچي ديگچر
هيز از سرريز عبچور داده شچد در مجمچوع بچا ايچن ده دبچي
ضريب سرريز تايين شچد .در شچکل( )1منحنچي دبچي اشچل
سچرريز رسچچم شچده اسچچت .ضچريب سچچرريز هيچچز Cd= 6/633
محاسبه شد .از مااداه ي دبي اشل بدست آمده در شچکل()1
به منظور تايين ميچزان دبچي عبچوري از ر ي سچرريز هيچز
تايين دبي عبوري از مجچراي تحاچاهي در آزمايشچان باچدي
اسافاده شد.
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سرريز بد ن شکاف کمار مي شود .اين هکاه در همودارهاي 5
تا  2ديده مي شود .بنابراين ترکيب خطوط جريان بچا ز ايچاي
مخالف تنيا باعث ميشود که بخشي از اهرژي آب که تاکنون
بيشار توسط پرش هيدر ايکي کمار توسط سچرريز اتچالف
مي شد اين خود باعث افزايد طو پرش ميگشچت ،حچا
ه بت بيشاري از اهرژي در سرريز اتالف شچود کچه ايچن امچر
موجب ضايفار شدن پرش مي گردد چون اهرژي آبي که ارار
است توسط پرش گرفاه شود کمار است.
شکل( :)9منحنی دبی اشل سرریز اوجی

تغییرات انرژی تلف شده در مدل و پرش هیدرولیکی
در اين تحقيق به منظور کاهد طچو پچرش ،از ترکيچب
خطوط جريان بر ر ي بدههي سرريز اسافاده شچد تچا ميچزان
افت اهرژي در مچد را افچزايد داده در هيايچت بچا کچاهد
سرعت آب ،طو عمچق ثاهويچهي پچرش را کچاهد داد .بچه
منظچچور بررسچچي تيييچچران افچچت اهچچرژي در مچچد پچچرش
هيدر ايکي ابادا در آزمايشان شاهد که بر ر ي مچد بچد ن
شکاف اهجام شد ،افچت اهچرژي را کچه در مجموعچهي مچد
پرش هيدر ايکي اتفاق ميافاچد بچا اسچافاده از تفاضچل تچراز
سطح اهچرژي بچين باالدسچت سچرريز پچايين دسچت پچرش
محاسبه شد .همزمان افت اهرژي پرش هيز از رابطه ي( )6بچه
دست آمد .با تفاضل اين د از يکديگر ميزان افت در مد به
دسچچت آمچچد .همچچين محاسچچبان در مچچورد سچچرريزهاي داراي
مجراي تحااهي هيز اهجام شد افت کل افت ايجاد شده در
مد پرش هيدر ايکي به صورن جدا محاسبه شد .سچوف
به منظور مقاي هي اين افتها با يکديگر همودارهچاي ميچزان
افزايد افت کلي افزايد افت مد در برابر دبچي ه چبت
دبي شکاف رسم شد .ااباه مقچدار افچت کچل در مچد بچد ن
شکاف مد هاي شچکافدار کچه از اخچاالف تچراز سچطح آب
باالدست سرريز با تراز سطح آب پايين دسچت پچرش بدسچت
ميآ يچد ،زيچاد تفچا تي هچدارد در چنچد دبچي حاچي از افچت
مد هاي داراي شکاف بيشار بود .چون درسي چام سچرريز-
شکاف ،تالاي خطوط جريان اگرچه عمچق ثاهويچهي پچرش را
کاهد ميدهد براين اساس به ازاي دبي يک ان بايچد افچت
در مقاي ه با همان دبي در مد ساده بيشار شود اي چچون
در اثر خچر ج آب از شچکاف ،تچراز سچطح آب باالدسچت هيچز
کاهد مييابد بنابراين اخچاالف تچراز سچطح آب باالدسچت
پاييندست چندان تييير هميکند .حاي در دبيهاي کم کچه
اثر شکاف بيشار است دبي بيشاري از شکاف عبور ميکند،
تراز آب باالدست بيشار کاهد پيدا کرده افت کل از افچت

()6

( y  y1 )3
Ej  2
4 y1 y2

در شکلهاي 5تا  2درصد افزايد افچت در مچد در اثچر
تالاي خطوط جريان کاهد افت اعما شده توسط پچرش
هيدر ايکي رسم شده است .در کليهي اشچکا منظچور از W
هاايم مربوط به مد بد ن شکاف ميباشد منظور از ه بت
دبي ،درصدي از دبي کل اسچت کچه از طريچق شچکاف عبچور
ميکند.

شکل( :)0تغییرات نسبت افت انرژی در مدل به افت انرژی کل در
برابر دبی کل در مدل S1

شکل( :) 5تغييرات نسبت افت انرژي در مدل به افت انرژي کل در
برابر دبي کل در مدلS2
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شکل( :)0تغییرات درصد افت انرژی در مدل در برابر درصد دبی
شکل( :)6تغییرات نسبت افت انرژی در مدل به افت انرژی کل در

شکاف در مدل S2

برابر دبی کل در مدل S9

منظور از ه چبت اهچرژي در همودارهچاي  5تچا  ،2عبچارن
است از ه بت افت ايجاد شده در مد که هحوهي محاسبهي
آن توضيح داده شد به افت کل بين باالدست مچد پايچاب
پرش .مشاهده ميشود که بيشارين ت ثير را بر افچزايد افچت
مد  ،ترکيب جريان با زا يهي  54درجه سوف  09درجچه
در اهايا زا يه افقي دارد در کل طبق اشکا با افزايد دبي
ميزان افزايد افت در مد کمار ميشچود کچه ايچن هيچز بچه
دايل کاهد اثر شکاف با افچزايد دبچي مچيباشچد چچون بچا
افزايد دبي کل عمق آب ر ي سد ،جريان عبچوري از ر ي
سرريزموجب پف زدگي جريان خر جي از شکاف شده دبي
شکاف را کاهد مي دهچد ،همهنچين چچون دبچي عبچوري از
سرريز با ارتفاع آب به توان  3/4رابطه م اقيم دارد اي دبي
عبوري از شکاف با توجه به فرمو ر زهه با ارتفاع آب به توان
 9/4رابطه دارد .بنابراين با افچزايد تچراز سچطح آب ،ميچزان
دبي عبوري از ر ي سرريز ه بت به دبي شکاف بيشار شچده
بنابراين اثر شکاف در عبور دبي کاهد مييابد .با مقاي هي
همودارها مشخش ميشود که مد  S1بيشارين ه بت افچت
اهرژي را دارد چون در اين مد ابااد شچکاف بزرگاچر بچوده
در هايجه ه بت دبي شکاف بيشار است ،بنابراين با افچزايد
ه بت دبي شکاف ميزان افت در مد افچزايد مچييابچد .در
شکلهاي  7تا  0اين هکاه بچراي مچد  S1هشچان داده شچده
است.

شکل( :)3تغییرات درصد افت انرژی در مدل در برابر درصد دبی
در مدل S1

مشاهده ميشود که با افزايد ه بت دبي شکاف افچت در
مد افزايد مييابد ز اياي  09 54بيشارين مقدار افت را
ايجاد کردهاهد .همان طور که گفاچه شچد بچا افچزايد افچت در
مد توسط تالاي جتهچاي آب بچا يکچديگر در ر ي سچرريز،
ميزان افاي که توسط پرش هيدر ايکي ايجاد ميشود کاهد
مي يابد سچيم پچرش هيچدر ايکي از افچت اهچرژي کچل بچين
باالدست سرريز پاييندست پرش کاهد مييابد.
بررسی تغییرات نسبت اعماق مزدوج پرش
پف از اهجام آزمايشان مشخش شچد کچه ه چبت اعمچاق
مزد ج از رابطهي بالهجر پير ي ميکند اي با اين تفا ن که
به دايچل افچزايد اعچداد فچر د در مقچاطي ا ايچهي پچرش در
آزمايشان مربوط به سرريزهاي شکافدار  ،مقدار

y2
y1

ه بت

به آزمايشان سرريز بد ن شکاف کمار ميباشد .همهنين در
مد هاي  54درجه به دايل افت اهرژي بيشچار ابچل از آغچاز
پرش هيدر ايکي مقدار  y 2ه بت به مد هاي ديگچر کماچر
y1

شکل( :)7تغییرات درصد افت انرژی در مدل در برابر درصد دبی
در مدل S1

ميباشد .در شکلهاي  39تا  36تيييران ه بت
دبي کل براي مد  S3رسم شده است.

y2
y1

در برابر

7

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال دوم  شماره هشتم  تابستان 1931

مييابد به ازاي ه بتهچاي يک چان مچد هچاي  54درجچه
کمارين مقدار ه بت اعماق مزد ج را دارد.

شکل( :)12نسبت اعماق مزدوج به دبی در مدل S1

شکل( :)19نسبت اعماق مزدوج در برابر درصد دبی در مدل S1

شکل( :)11نسبت اعماق مزدوج به دبی در مدل S2

شکل( :)10نسبت اعماق مزدوج در برابر درصد دبی در مدل S2

شکل( :)12نسبت اعماق مزدوج به دبی در مدل S9

در همودارهاي 39تا  W ،36هاايم آزمايشان سرريز بد ن
شکاف ميباشد .با اسافاده از شکلهچاي  39تچا 36مشچخش
مي شود که به ازاي دبيهاي يک چان ترکيچب جريچان باعچث
کاهد ه بت  y 2مي شود در هر سچه مچد S1 S6 ، S3
y1

شکل( :)15نسبت اعماق مزدوج در برابر درصد دبی در مدل S9

را دارا ميباشد .همهنين

با توجه به بحثهاي مطرح شده در مورد اعمچاق مچزد ج
مالوم شد که تالاي خطچوط جريچان بچا زا يچهي  54درجچه

با افزايد دبي فلوم ميزان کاهد ه بت اعماق مزد ج کماچر

بيشارين ت ثير را بر کاهد عمچق ثاهويچه ه چبت  y 2دارد.

زا يه  54درجه کمارين مقدار

y2
y1

شده مقادير  y 2در سرريزهاي شکاف دار به مقچادير سچرريز
y1

بد ن شکاف هزديک ميشود .دايل اين امر کاهد اثر شچکاف
در اثر کاهد درصد دبي شکاف با افزايد دبي فلوم است .بچا
توجه به شکلهاي  31تا  34مشچاهده مچيشچود بچا افچزايد
ه بت دبچي عبچوري از شچکاف سچرريز ،ه چبت  y 2کچاهد
y1

y1

همهنين هر چه دبي عبوري از شکاف بيشار شود اثر ترکيب
خطوط جريان بر کاهد عمق مچزد ج زيچادتر مچيگچردد .بچا
اسافاده از تئوري باکينگيام مي توان با اسافاده از پارامارهاي
مؤثر در اين هوع جريان اعداد بد ن بادي ساخت کچه باچوان
در ساخت مد بررسچي شچرايط جريچان ،از آنهچا بچه کچار
گرفاه شود .با اهاخاب درست پارامارها ميتچوان بيينچهتچرين
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ه بتها را به جود آ رد .در رابطهي  1پارامارهاي مچؤثر در
طو ه بت اعماق مرد ج بيان شده است.

y1 , y 2 ,Lj , Lr ,B, Qr , θ,V1,t,ρ,µ,g)=0

()1

(Lj=F

 Qrه بت دبي شکاف به دبي کل  θزا يچهي خچر ج آب از
شکاف مي باشد .با در هظر گچرفان مايييرهچاي µ V3 y3
به عنوان مايييرهاي تکراري ،اعداد بچي باچد زيچر بچه دسچت
ميآيد.
y2
y1

1 

1
Fr1

،

gy1

v2

Lj
y1

4 

t
B
، 6 
y1
y1
t
B

، 2 

7 

V1 y1
 Re

Lr
5 
y1
3 

،

، 8  ،

 9  Qr

  6, 7 از تق يم  π2بر  π7داریم

پارامار π7،2ه بت ابااد شکاف سرريز ميباشد .با توجه به
اينکه جريان ايجاد شده از هوع ماالطم بوده
( )32799<Re<311599اذا هير هاي ازجت ه بت به
اينرسي کم بوده ت ثيري در حرکت جريان هدارهد ،اذا از اين
ترم صرفههظر ميکنيم .با اين تفاسير توابي مورد هظر در
پرش هيدر ايکي در مد ترکيبي سرريز شکاف به صورن
زير اساخراج ميگردد:

() 5

Lr L j y2
t
), ,  F ( Fr1 , , , Qr
y1 y1 y1
B

با توجه به اين که ه بت دبي شکاف تحچت تچ ثير اباچاد
شکاف هد ر ي سرريز ميباشد ،بنابراين  Qrبچه طچور غيچر
م اقيم شامل ه بت ابااد شچکاف هيچز مچيباشچد ،بنچابراين
ميتوان به جاي آن تنيا ه بت دبي شکاف را ارار داد.
y2
)  F ( Fr1 , Qr, 
y1

() 4

,

Lj
y1

رابطهي ه بت  y2 mبا ه بت دبي شچکاف عچدد فچر د
y1W

در هريک از ز اياي برخورد بچا بچرازش بياچرين منحنچي بچر
داده هاي آزمايشگاهي با اسافاده از هرم افزار  spss-17هيز با

کاربرد  09درصد از دادهها به صورن زير به دست آمد از 39
درصد ديگر دادهها براي صحت سنجي ر ابط اسافاده شد.

y 2m
b
 aFr1W  c Qr
y1W

()2

در اين رابطه  ،Qrه چبت دبچي شچکاف مچيباشچد از طريچق
رابطهي زير محاسبه ميشود.
Qt  Qo
Qt

( )7

Qr 

که درآن  Qtدبي کل جاري شچده در فلچوم  Qoميچزان
دبي جاري شده از ر ي سرريز است کچه از طريچق مااداچهي
دبي اشل که در شکل( )1به دست آمد با اسافاده از عمق آب
پشت سرريز محاسبه ميشود .همهنين منظور از  Fr1Wعچدد
فر د در مقطچي ا ايچه ي پچرش در آزمايشچان سچرريز بچد ن
شکاف ،منظور از  y2mعمق ثاهويهي پچرش در پچاييندسچت
سرريزهاي شکافدار  y1wعمق ا ايهي پرش در پاييندست
سرريز بد ن شکاف مچيباشچد .ضچرايب  c b , aدر ز ايچاي
مخالف تالاي خطوط جريان به شرح زير است.
جدول( :)2ضرائب  b ، aو  cو نیز  R2در رابطهی( )6برای زوایای
برخورد مختلف
زاویهی

R2

c

b

a

9/562

-5/603

3/399

3/542

α= 9

9/571
9/574

-1/504
-5/952

3/946
3/950

3/195
3/599

α=54
α=09

شکاف

به منظور صحت سنجي رابطچه ي فچوق در هچر زا يچه بچا
اسافاده از دادههايي که در تايين رابطه اسچافاده هشچده بچود
همودارهاي مقادير تئچوري آزمايشچگاهي در برابچر يکچديگر
رسم شد.
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سال دوم  شماره هشتم  تابستان 1931

جدول( :)9مقادیر میانگین کاهش عمق مزدوج پرش

30
67
61

13
54
61

9
54
09

همچچانطچچور کچچه از جچچد  1پيداسچچت زا يچچهي  54درجچچه
بيشارين ت ثير را برکاهد عمق مزد ج داشاه زا يهي افقي
بيشارين ه بت دبي را از خود عبور داده است.

شکل( :)16ارزیابی رابطه برآورد عمق ثانویه

همانطور که مشاهده مي شود ،مطابقت ب چيار خچوبي بچين
مقادير بچرآ رد شچده توسچط مچد دادههچاي آزمايشچگاهي
جود دارد که هشان دهنده ي دات باالي مد مچيباشچد .در
اين همچودار خچط ترسچيم شچده خچط  54درجچه مچيباشچد.
همهنين به منظور برآ رد رابطهي کلي کچه شچامل زا يچه در
رابطه باشد با اسافاده از هرم افزار  spssبا  09درصچد دادههچا
مااداه کلي به دست آمد اما با توجه به اينکه تنيا  1زا يهي
برخورد در آزمايشان اسافاده شد دات آن ه بت بچه ر ابچط
فوق کمار است.
()5

مياهگين درصد کاهد
عمق مزد ج پرش

مياهگين درصد
دبي شکاف

زا يهي برخورد()α

y2m
 1.39 Fr1W 1.065  3.392 Qr (1  sin( ))0.365
y1W

6

= 9/591
به منظور ارزيابي آن هيچز بچا اسچافاده از ده درصچد بچااي
ماهچچدهي دادههچچا همچچودار دادههچچاي مچچد در برابچچر دادههچچاي
آزمايشگاهي رسم شد.
R

بررسی تغییرات طول پرش در اثر تالقی خطوط جریان
پف از اهجام آزمايشان به منظچور مقاي چهي طچو هچاي
پرش با يکديگر همودارهاي درصد کاهد طو پچرش ه چبت
به پارامارهايي ماهند دبي فلوم ،ه چبت دبچي شچکاف عچدد
فر د رسم شد .مشاهده شد که مد هچاي  Si -54بيشچارين
ت ثير را بر ر ي کاهد طو پرش دارهد ز اياي  09درجه
افقي ت ثير کماري بر ر ي کاهد طو پچرش داشچاهاهچد .بچا
افزايد دبي فلوم ،ميزان کاهد طو پرش کمار ميشود که
اين هيز به دايل کاهد دبي شکاف در اثر افزايد دبي جاري
شده در فلوم مي باشد ،چون با کاهد دبي شکاف ،اثچر جچت
آب خر جي از شکاف بر ر ي کاهد سرعت آب رسچيده بچه
پنجه ي سرريز کمار مي شود در هايجه افزايد عمق ا ايچه
پرش کاهد مي يابد .به منظور بررسي ميچزان آب عبچوري از
مجراي تحااهي بر کاهد طچو  ،همودارهچاي درصچد کچاهد
طچچو پچچرش در برابچچر ه چچبت دبچچي شچچکاف رسچچم شچچد .در
شکلهاي  35تا 69درصد کاهد طو پرش در برابر ه چبت
دبي شکاف براي هر سه مد رسم شده است.

شکل( :)17ارزیابی رابطه کلی عمق ثانویه

از شکل  37مشخش است که مطابقت ب يار خوبي بچين
مقادير بچرآ رد شچده توسچط مچد دادههچاي آزمايشچگاهي
جود دارد که هشان دهندهي دات باالي مد مچيباشچد .بچه
طور کلي مياهگين کاهد عمق مزد ج پرش هيچدر ايکي در
دبي هاي مخالف بر اساس مياهگين دبي عبوري از شچکاف در
جد زير داده شده است.

شکل( :)10تغییرات درصد کاهش طول پرش در برابر نسبت دبی
شکاف( )Qrدر مدل S1
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شکل( :)29تغییرات نسبت طول پرش به عمق اولیه در برابر
درصد دبی شکاف در مدل S9
شکل( :)13درصد کاهش طول پرش در برابر نسبت دبی

در تمام آزمايشان با افزايد ه بت دبچي شچکاف مقچدار
طو بيباد پرش کاهد ميآيد در ايچن بچين سچرريزهاي
 54درجه داراي کمارين سرريزهاي داري شکاف با زا يه ي

شکاف( )Qrدر مدل S2

برخورد افقي داراي بيشارين مقدار
ه بت

شکل( :)22درصد کاهش طول پرش در برابر نسبت دبی

Lj m
y1W

Lj
y1

مچيباشچند رابطچه ي

با ه بت دبي شکاف عچدد فچر د در هريچک از

ز ايچچاي برخچچورد بچچا بچچرازش بياچچرين منحنچچي بچچر دادههچچاي
آزمايشگاهي با اسافاده از هچرم افچزار  spss-17تنيچا بچا 09
درصد از دادهها به صورن زير به دست آمد.

شکاف( )Qrدر مدل S9

به منظور مقاي هي طو بيباد پرش همودارهچاي  L jدر

Ljm
 a( Fr1W  1) b  c Qr
y1W

( )0

y1

برابر ه بت دبي شکاف در شکلهاي  63تا  61رسم شچد تچا
مقاي هي بياري صورن گيرد.

ضرايب  c b , aدر ز اياي مخالف تالاي خطوط جريان بچه
شرح زير است.
جدول( :)0ضرائب  b ، aو  cو نیز  R2در رابطهی ( )3در زوایای
برخورد مختلف

شکل( :)21تغییرات نسبت طول پرش به عمق اولیه در برابر
درصد دبی شکاف در مدل S1

R6

c

b

a

زا يهي
شکاف

9/519
9/527
9/579

-29/669
-43/536
-45/351

9/077
9/027
9/054

63/945
32/554
35/455

α= 9
α=54
α=09

به منظور ارزيابي رابطهي  0در هچر زا يچه بچا اسچافاده از
داده هايي که در تايين رابطه اسافاده هشده بچود همودارهچاي
مقادير تئوري آزمايشگاهي در برابر يکديگر رسم شد.

شکل( :)22تغییرات نسبت طول پرش به عمق اولیه در برابر
درصد دبی شکاف در مدل S2
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جدول( :)5مقادیر میانگین کاهش طول پرش

شکل( :)20ارزیابی رابطه برآورد طول پرش

مشاهده ميشود که مطابقت ب چيار خچوبي بچين مقچادير
برآ رد شده توسط مد دادههاي آزمايشچگاهي جچود دارد
که هشان دهندهي دات باالي مد ميباشچد .بچه طچور کلچي
مياهگين کاهد طو پرش هيدر ايکي در دبيهاي مخالچف
بر اساس مياهگين دبي عبوري از شکاف در جچد زيچر داده
شده است .همهنين به منظور برآ رد رابطهي کلي که شامل
زا يه در رابطه باشد با اسافاده از هرم افزار  spssبا  09درصچد
دادهها مااداه کلي به دست آمد اما با توجه به اينکچه تنيچا 1
زا يه ي برخورد در آزمايشان اسافاده شد دات آن ه بت بچه
ر ابط فوق کمار است.
()39

Lj m
 18.701( Fr1W  1)0.963  48.830 Qr (1  sin( ))0.367
y1W

= 9/595

6

R

به منظور ارزيابي آن هيچز بچا اسچافاده از ده درصچد بچااي
ماهچچدهي دادههچچا همچچودار دادههچچاي مچچد در برابچچر دادههچچاي
آزمايشگاهي رسم شد.

شکل( :)25ارزیابی رابطه کلی طول پرش

همان طور که مشاهده ميشچود ،مطابقچت ب چيار خچوبي
بين مقادير برآ رد شده توسط مد دادههاي آزمايشچگاهي
جود دارد که هشان دهندهي دات باالي مد ميباشد.

مياهگين درصد
کاهد طو پرش

مياهگين درصد دبي
شکاف

زا يهي
برخورد()α

12
43
51

13
62
61

9
54
09

در جد ( )4مقادير داده شده براي کاهد طچو پچرش
مقاديري ه اند که صرفاً از محاسبان به دست آمده اهد اي
از آهجا که اهدازه گيري طو پچرش بچا توجچه بچه ماهيچت آن
همواره داراي خطا ميباشد اذا باي اي اين مقادير به صچورن
تقريبي در هظر گرفاه شوهد به عنوان مثا گفاچه شچود در
زا يه  54درجه طو پرش حد د  49درصد کاهد مييابچد.
در اين مطاااچه همهنچين بچه مظچور بررسچي تچ ثير جريچان
ترکيبچچي بچچر ر ي ميچچزان کچچاهد تچچراز سچچطح آب ،دادههچچا
همودارهاي درصچد کچاهد ارتفچاع آب در برابچر درصچد دبچي
عبوري از مجراي تحااهي ،ارتفاع تراز سطح آب در برابر دبچي
(منحني دبي اشل) ترسيم شد .ميچاهگين مقچادير مربچوط بچه
ميزان کاهد تراز سطح آب در جد شماره  2آمچده اسچت.
طبق اين جد ترکيب جريان با زا يهي افقچي بچا ميچاهگين
عبور  13/5درصد از دبي کل از طريق شکاف بهطور مياهگين
 7/35درصد ه بت به مد بد ن شکاف ارتفاع آب پشت سد
را کاهد داده است.
جدول( :)6مقادیر میانگین کاهش تراز آب باالدست سرریز
مياهگين درصد کاهد
تراز سطح آب

مياهگين درصد دبي
شکاف

زا يهي برخورد()α

7/3
2
4/1

13
62
61

9
54
09

همانطور که از جد  2دريافت ميشود در هر سه مد
 S1 S6 ،S3بيشارين درصد کچاهد ارتفچاع تچراز سچطح آب
مربوط به جريان ترکيبي با زا يهي برخورد م اقيم ميباشد.
در تمام منحني هاي دبي اشل با افزايد دبي کل منحنيهاي
مربوط به مد هاي بچد ن شچکاف بچه منحنچي سچرريز بچد ن
شکاف هزديک ميشد ،که هشان دهندهي کاهد ت ثير شچکاف
در کاهد تراز سطح آب با افزايد دبي ميباشد.

12
 درجه54 مطاااه ي حاضر هشان داد جريان ترکيبي با جت
بيشارين ت ثير رابر کاهد طو پرش کاهد عچدد فچر د
 درجچه بيشچارين54 09 دارد جريان ترکيبچي بچا جچت
. ت ثير رابر کاهد عمق ثاهويهي پرش دارد
با افزايد مقدار دبي کل ميزان کاهد طو پرش کچاهد
 همهنين با افزايد عدد فر د هيچز ميچزان کچاهد،مي يابد
.طو پرش کمار ميشود
هر چه ه بت دبي عبوري از مجراي تحااهي بيشچار باشچد
 از طرفچي بچا،ميزان کاهد طو پچرش افچزايد مچي يابچد
افزايد ميزان دبي کل درصد دبي عبوري از شکاف کاهد
.مييابد
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Investigation of the head loss of ogee spillway and the length of hydraulic
jump due to the confliction of the stream lines over the body of ogee
spillway
M. Toozandehjani1, M. kashefipoor2

ABSTRACT
Constructing stilling basins usually are expensive, so reduction of stilling dasins length is
economically important. The dimensions of the stilling basin depend on the length and
sequent depth of hydraulic jump. Therefore, increasing the energy loss in dam structure
decreases the length and sequent depth of hydraulic jump and as a result reduces the stilling
basin cost. Also in designing of diversion dam, in order to prevent the agricultural land
flooding during the flood season, a smaller height of diversion dam is designed and this may
produce many difficulties for upstream intake structures.
In this research study a combination of two jets in ogee dam was used, in order to increase the
energy loss along the dam structure and to reduce the hydraulic jump length and sequent
depth. The laboratory models of ogee dams were designed and built based on the USBR
standards with a designed slot near to the toe of the dam. In these experiments the directions
of the flow out of the slot were 0, 45 and 90 degrees in respect to the horizontal line. The
effect of six discharge ratios (discharge from the slot to the total discharge) for each angle was
investigated on the hydraulic jump length and sequent depth. The Froude Number was
measured 1.5 to 4.5. The results showed that the angle 45 degrees has the maximum effect on
reducing the hydraulic jump length and sequent depth, with an average discharge ratio of 26%
the hydraulic jump length being reduced about 50% in comparison with the classic jump. This
structure is also able to increase the total discharge coefficient.
Key Words: hydraulic jump length reduction, combination flow, ogee spillway,
sediments evacuation , spillway discharge coefficient
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