b b
b
b

شماره  ،97پژوهشهای آبخيزداری ،زمستان 1391

شماره  ،97زمستان 1391

(پژوهش و سازندگی)

بررسی آزمايشگاهی وضعيت خط القعر تحت تاثير
وجود سرريز مستغرق درخم  90درجه تند
• فاطمه جراح زاده (نویسنده مسئول)
کارشناس ارشد سازه های آبی ،دانشگاه شهيدچمران اهواز
• محمود شفاعی بجستان
استاد دانشکده علوم آب ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

تاریخ دریافت :شهریور ماه  1389تاریخ پذیرش :شهریور ماه 1390
ماه 1384
نویسندهبهمن
پذيرش:
09163142712
مسئول:
تاريختماس
تاريخ دريافت :آبان ماه  1384تلفن
Email: f.jarrahzade@yahoo.com
Email: mahdymortazavi@yahoo.com

چكيده

با ورود جريان به خم ،محل تجمع خطوط جريان به تدريج در اثر نيروی گريز از مرکز ،ازخم داخلی به مرکز ،س�پس
به ديواره خارجی خم متمايل می ش�ود .در نتيجه ی اين الگوی جريان ،خط القعر از وس�ط رودخانه در مسير مستقيم به
ديواره خارجی در خم منتقل می ش�ود .اين امر باعث تخريب س�احل خارجی می ش�ود .يكی از س�ازه هايی که اخيرا به
منظور کنترل فرسايش در خم رودخانه ها به کار می رود سرريز مستغرق می باشد .با توجه به اين که تا کنون هيچ گونه
کار آزمايشگاهی بر روی اين سازه ها در خم های  90درجه تند صورت نگرفته مطالعه حاضر به بررسی آزمايشگاهی تاثير
فاصله بين سرريزهای مستغرق بر وضعيت خط القعر درخم  90درجه تند می پردازد .آزمايشات در آزمايشگاه هيدروليک
دانشگاه شهيد چمران در يک خم  90درجه با  R/W= 2انجام شد .سازه ها بر اساس معيارها ی استاندارد موجود طراحی
ش�دند و در فواصل طولی  40 ،32 ،24س�انتی متر معادل ( 4 L ،3 Lو  )5 Lبه ديواره خارجی خم نصب گرديدند .در اين
آزمايش�ات دبی ورودي برا بر با  18ليتر بر ثانيه ( )Fr= 0/25در نظر گرفته ش�د .پس از اتمام هر آزمايش داده برداری با
اس�تفاه از دستگاه سنجش توپوگرافی بس�تر انجام شد .حدود  180نمودار از مقاطع عرضی برداشت شده ،بدست آمد .با
اس�تفاده از اين نمودارها پروفيل طولی خط القعر برای هر آزمايش رس�م شد .معلوم گرديد که خط القعر تشكيل شده در
هر آزمايش ،از دماغه سازه ها عبور می کند .با مقايسه خط القعر ها مشاهده شد که با افزايش فاصله سرريزهای مستغرق
محل وقوع ماکزيمم عمق آب شستگی به سمت انتهای خم حرکت می کند .هم چنين با افزايش فاصله بين سازه ها خط
القعر عمق بيشتری می يابد.
کلمات کليدی :سرريز مستغرق ،قوس  90درجه ،فاصله نصب ،خط القعر ،عمق آب شستگی
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Experimental investigation of thalweg under effect of submerged weirs in a 90 degree sharp bend
By: Jarahzade F. Msc Expert of Chamran University, Ahvaz (Corresponding Author; Tel: +989163142712), Shafaee
Bajestan M. Professor of Chamran University, Ahvaz.
In a typical bend flow lines shift to the outer bend by centrifugal force. Thus, thalweg shifts to the outer bend, too.
This condition can lead to outer bank erosion. Recently, submerged weirs have become a popular method to control
or reduce bank erosion along meandering rivers. Any experimental tests weren’t perform on these structures in 90
degree sharp bends, so the purpose of this study is to conduct experimental tests to study the effect of submerged
weir space on thalweg condition at a 90 degree sharp bend. To reach the purpose of this study, a 90° bend flume was
constructed in the hydraulic laboratory of Shahid Chamran University. The ratio of bend radius to the flume width
is equal 2. weirs are designed according the design procedure outlined in the literature. Weirs were installed at three
different spaces equal to 24, 32 and 40 cm (3L, 4L and 5L). During the tests flow discharges kept constant equal to 18
Lit/s (Fr=0.25). At the end of each test, bed topography was measured using a digital bed profiler. Using these data,
180 cross sections were plotted and the longitude profile of thalweg for each test was plotted. Comparison of these
plots have shown that the location of thalweg at the bend has been shifted to the nose of weirs and it was found as the
weirs space become larger, the maximum scour is getting close to the end of flume and the thalweg is deeper.
Keywords: Submerged weir, 90° bend, Space installation, Thalweg, Scour depth.

مقدمه

مقدمه
یکی از س��ازه هایی که اخي��را به منظور کنترل فرس��ایش در خم
رودخان��ه ه��ا ب��ه کار می رود ،س��رریز مس��تغرق می باش��د (Abad
 ،Rhoads Guneralpو  .)2008 ،Garciaتعری��ف جامع��ی ب��رای
س��رریزهای مس��تغرق وجود ندارد ،اما به طور کلی ،بيشتر سازه هایی
که با این نام شناخته می شوند ،دارای شکل و کارآیی مشابهی هستند
( .)2003 ،Rhoadsبيش��تر سرریزهای مستغرق سازه هایی هستند از
مصالح س��نگ ،کيس��ه های پر شده با شن و ماسه بستر رودخانه و الوار
چوبی که با زاویه نس��بت به س��احل باالدست در امتداد ساحل خارجی
خم ،درون رودخانه ق��رار می گيرند ( .)2006 ،Anonymousعمدتاً
این س��ازه ها به منظور کنترل فرس��ایش رودخانه ه��ا به کار می روند.
مفهوم س��رریزهای مستغرق در سال  1988بوسيله سازمان مهندسين
ارتش آمریکا ( )USACOEبرای اس��تفاده بر روی رودخانه می س��ی
س��ی پی مطرح شد .در بيش از  20سال گذش��ته ،کاربرد این سازه ها
از نگه��داری و حفاظت از کش��تيرانی در رودخانه های بزرگ به کنترل
فرسایش در رودخانه و نهرهای غير قابل کشتيرانی کوچک تغيير کرده
اس��ت  )2003 ،Rhoads(.اکنون این سازه در سرتاسر ایاالت متحده
برای کاهش فرس��ایش در آبراه��ه های کوچک به کار برده می ش��ود
( Scott ،Jai ،Wangو  .)2001 ،Xuهدف اصلی کاربرد این س��رریز
ه��ا تغيير الگوی معمول جریان در مئاندر اس��ت که نتيجه آن حفاظت
س��احل خارجی اس��ت .این س��ازه ها جریان های ثانوی را کاهش می
دهند و جهت جریانی را که از رویشان بگذرد تغيير می دهند .هنگامی
که چندین س��رریز در یک خ��م قرار می گيرند ،نتيج��ه ی نهایی آن،
منحرف کردن جریان از س��احل خارجی در سرتاسر خم می باشد .هم
چنين ،این س��ازه ها جریان حلزونی سيال را که عموما در خم ها اتفاق
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م��ی افتد ،به هم می ریزند .با منحرف کردن جریان از س��احل خارجی
و به��م زدن حرکت حلزون��ی جریان ،مکان ماکزیمم تنش برش��ی که
به الگوی جریان عبوری از خم وابس��ته اس��ت ،تغيير داده می ش��ود و
منطقه ی ماکزیمم تنش برشی بستر و سرعت زیاد به مرکز کانال منتقل
می شود (.)2003 ،Rhoads
این س��رریزها از نظر ظاهر ش��بيه آب ش��کن های سنگی هستند
( .)1997 ،FHWAب��ا این تفاوت که در مقایس��ه با آب ش��کن های
معمولی کوتاه و کم ارتفاع بوده و طول بيش��تری نس��بت به آنها دارند
( )2006 ،Anonymousو از نظ��ر کارکرد ني��ز ،تفاوت قابل توجهی
دارند .آب ش��کن ها معموال مس��تغرق نبوده و در حال��ت عبور جریان
از اط��راف آنها قابل رویت هس��تند .بنابراین جریان یا در اطراف س��ازه
حرکت می کند یا جریان در طول خط س��احل کاهش یافته و از ميان
سازه عبور می کند .در حالی که سرریزهای مستغرق معموال دیده نمی
ش��وند و تمایل به هدایت جریان از روی س��ازه با استفاده از هيدروليک
س��رریز دارند .جریان عبوری از روی س��ازه به گونه ای هدایت می شود
که جریان با محور سرریز زاویه  90درجه بسازد و به سمت خط مرکزی
کانال حرکت کند (ش��کل .)1سرریزهای مستغرق همانند آب شکن ها،
سرعت در نزدیکی ساحل و هم چنين تمرکز جریان در ساحل خارجی
را کاه��ش م��ی دهند ( .)1997 ،FHWAتجربيات کس��ب ش��ده در
کش��ورهای دیگر نشان داده است که از نقطه نظر اقتصادی ،احداث این
سرریزها باعث  77درصد صرفه جویی در هزینه های اجرایی نسبت به
احداث آب شکن های معمولی می گردد (.)2006 ،Anonymous
مزیت اکولوژیکی این س��ازه ها ،مربوط به آب شستگی در نزدیکی
دماغه آنها می باش��د ،بدین ترتيب در هنگام کم بودن جریان ،مناطقی
حفاظت ش��ده با آب س��اکن در مح��دوده ی ميدان س��رریزها بوجود
می آید .گزارش ش��ده اس��ت ک��ه ميزان موجودات زن��ده و ماهی های
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شكل  -1تغيير جهت جريان عبوری از روی سرريز ()2002،Anonymous

بزرگ در هر واحد طول کانال ،در مس��يری که این سازه ها وجود دارد،
به طور معنی داری بيش از مسيرهایی است که در آنها دیگر سازه های
حفاظتی به کار رفته اس��ت ( .)2003 ،Rhoadsمطالعات انجام ش��ده
در رودخانه می س��ی س��ی پی حاکی از افزایش ماهيان در اطراف این
س��ازه ها به ميزان سيزده برابر بيش از س��ایر انواع سازه های حفاظتی
س��احل می باش��د( .)2006 ،Anonymousعالوه بر این ،سازه های
ناپيوس��ته مانند س��رریزهای مس��تغرق از لحاظ تاثير روی زیس��تگاه
آبزیان ،بهتر از سازه های حفاظتی پيوسته عمل می کنند (،Rhoads
.)2003
هي��چ دس��تورالعمل اس��تانداردی ب��رای طراح��ی و س��اخت این
س��ازه ها وج��ود ن��دارد  )2003 ،Rhoads(.دس��تورالعمل های ارائه
ش��ده ني��ز هنگامی مفيد هس��تند که با قض��اوت متخصصين در محل
هم��راه باش��ند Smith(.و  )1998 ،Witterدر ادام��ه خالصه ای از
دستورالعمل های ارائه شده بيان می شود:
فاصل��ه -فاصله بين س��ازه ها به طول س��رریز ( )Lو نس��بت طول
سازه به عرض کانال ( )L/Wو نسبت شعاع انحنا کانال به عرض کانال
( )R/Wبس��تگی دارد .روابطی که در ادامه ارائه می ش��ود براس��اس
آزمایش��اتی ک��ه( 1)WESو( 2)MRDانج��ام داده اس��ت ،می باش��د
(:)1997 ،FHWA
()1
()2
()3
()4
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ماکزیمم فاصله بين س��رریز ها تنها معياری برای طراحان می باشد
و استفاده از آن توصيه نمی شود ( .)1997 ،FHWAفاصله بين سازه
ها باید به گونه ای باش��د که جریان تغيير جهت یافته هر س��رریز قبل
از برخورد با س��احل توسط سرریز بعدی مجددا هدایت شود .بهتر است
فاصله بين س��رریزها به اندازه ای باشد که بردار جریان هدایت شده به
بخش مرکزی سرریز پایين دست برخورد کند (.)2003 ,Rhoads
تعداد -تعداد س��رریزهای مستغرق نباید کمتر از  3باشد (Scott
و همکاران  .)2001سرریزها معموالً به صورت گروهی ( 4تا  14سرریز
در هر خم) س��اخته می شوند ( .)2008 ،Jafarzadeوجود سرریزهای
کافی و با زاویه مناس��ب در قوس به منظور نگه داشتن بيشترین توزیع
جریان در مرکز کانال می باشد ( Scottو همکاران .)2001
زاوي�ه -زاوی��ه س��رریز نس��بت به خط عم��ود بر س��احل معموال
بي��ش از  20ت��ا 30درج��ه نم��ی باش��د (.)2003 ،Rhoads
( )2003،Winklerمحدوده ی زاویه را بين  0تا  30درجه (نسبت به
خط عمود بر س��احل) و ( )2004 ،Minnesotaبين  20تا  45درجه
(نس��بت به س��احل باال دس��ت) گزارش داده اند)1994 ،Derrick( .
با اس��تفاده از یک مدل با بس��تر متحرک برای رودخانه می س��ی سی
پی نش��ان داد که زاویه  30درجه نس��بت به خط عمود بر ساحل زاویه
مناس��بی برای حل مشکل کش��تيرانی وته نشينی رسوبات در پنجه ی
ساحل فرسایش یافته ،می باشد.
ط�ول -طول س��رریزها در درجه اول به ميزان ج��ا به جایی مورد
نظ��ر برای خط القعر و ش��کل دهی مجدد  point barبس��تگی دارد
( .)2003 ،Rhoadsش��ایان ذکر است طول سرریز روی فاصله ی بين
س��رریزها اثر می گذارد .س��رریزهایی که به منظور حفاظت از س��احل
طراح��ی می ش��وند ،نياز به طول بيش��تر از عرض کان��ال ندارند .در
برخی منابع حدود طول مناس��ب برای این س��ازه ها به ش��رح زیرذکر
شده است:
()5

ارتف�اع -ارتفاع بهينه ای برای این س��ازه ها تعيين نش��ده اس��ت
( .)2003 ،Rhoadsبرخی منابع ارتفاع س��رریز ها را بين  20تا  50در
صد ميانگين ماکزیمم تراز آب ساالنه ذکر کرده اند)2001 ،FHWA(.
ارتف��اع زی��اد به دليل ایج��اد همگرایی در جریان ،باع��ث بوجود آمدن
چال��ه های آب شس��تگی عميق در قس��مت پایين دس��ت س��رریزها
می شوند)2003 ،Rhoads( .
عرض -برخی محققين عرض تاج س��رریز را به اندازه ی س��نگ به
کار رفته در س��ازه مربوط می دانند .عرض تاج سرریز بهتر است  2برابر
 D100س��نگ های به کاررفته در س��اختمان سازه در نظر گرفته شود.
در نظر گرفتن عرض بيش��تر باعث ایجاد پرش هيدروليکی ش��ده و این
مس��ئله با عث بوجود آمدن آب شس��تگی عميقی در پایين دست سازه
می شود (.)2003 ،Rhoads
( Smithو  )1999 ،Wittlerدر مقاله ای مش��خصات سازه های
اجرا ش��ده در س��ال  1997توس��ط وزارت حمل ونقل کلرادو را ش��رح
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دادند .ش��ایان ذکر است این سازه ها به منظور حفاظت ساحل خارجی
رودخان��ه  Blueو متعاقب آن حفاظت بزرگراه نزدیک س��احل خارجی
ای��ن رودخانه س��اخته ش��دند Jia،Scott،Xu،Huang( .و ،Wang
 )2005الگوی جریان در خم رودخانه تحت تاثير وجود سرریز مستغرق
در آن را به صورت آزمایش��گاهی و عددی ش��بيه سازی کردند .آنها در
یافتند با حضور این س��ازه ها در خم منطقه ی جدایی جریان وجریان
چرخشی توس��عه می یابند )2008 ،,Gannett( .مشخصات هندسی
س��رریزهای مس��تغرق را مورد بررس��ی قرار داد Abad( .و همکاران
 )2008با اس��تفاده از مدل  Flow-3D 9/0الگوی جریان در یک خم
در ش��رایطی که س��رریزهای مس��تغرق در آن وجود داردرا در  3حالت
جریان کم ،جریان متوس��ط و جریان زیاد مورد بررسی قرار دادند .آنها
دریافتند در ش��رایط جریان کم این س��ازه ها  3منطقه ی هيدروليکی
اصل��ی ایجاد می کنند )1 :منطقه ی جریان چرخش��ی یا س��اکن بين
سرریزها ،در طول س��احل خارجی  )2خط القعر در دماغه ی سرریزها
 )3یک الیه برشی بالفاصله پایين دست دماغه ی سرریزها بين جریان
چرخش��ی و خط القعر Jia،Scott،Xu( .و  )2009 ،Wangبا برداشت
داده های س��ه بعدی س��رعت از خم  Victoriaدر رودخانه می س��ی
سی پی و شبيه سازی جریان با استفاده از مدل  ،)CCHE(3Dنشان
دادند که تحت تاثير وجود س��رریز های مس��تغرق جریان س��طحی به
سمت س��احل داخلی متمایل می شود که این مسئله در بهبود شرایط
کشتيرانی در خم بسيار حائز اهميت است .هم چنين معلوم گردید که
ميزان تاثير هر س��رریز به زاویه آن ،مورفولوژی کانال در محل س��ازه و
شرایط جریان بستگی دارد.
در ایران نيز س��رریزهای مس��تغرق در رودخانه دز واقع در اس��تان
خوزس��تان احداث گردیده اس��ت ( .)1385منطقه ط��رح در رودخانه
دز ح��د فاصل س��د انحرافی ش��بکه دز تا پل حميد آباد ق��رار دارد .در
این منطقه س��يل بندهایی با هدف جلوگيری از ورود س��يل به اراضی
کش��اورزی و مناطق مس��کونی احداث ش��ده بود .عليرغم اینکه س��يل
بندهای طرح در دشت سيالبی و با فاصله ای نسبتاً زیاد از مسير اصلی
جریان قرار گرفته بودند ،با توجه به جا به جایی مس��ير رودخانه دقيقاً
در مجاورت جریان قرار گرفته و در قس��مت پاشنه دچار خوردگی شده
بودند .به منظور ایمنی کامل سيل بند و با توجه به شرایط خاص طرح،
مسائل فنی و در نظر گرفتن هزینه ،سرریز مستغرق به عنوان سازه ای
مناسب در قسمت های زیر استفاده شد:
 -1در قس��مت هایی از مسير که هيچ گونه حفاظت بستر و دیواره
ساحلی صورت نگرفته بود.
 -2در قس��مت هایی از مس��ير ک��ه حفاظت دیواره س��احلی انجام
ش��ده ليکن الیه حفاظتی بس��تر تخریب و عمليات ترميم می بایس��ت
در زیر تراز آب انجام گيرد .با توجه به نتایج هيدروليکی محاس��به شده
مشخصات سازه در موقعيت طرح با شرح زیر پيشنهاد شد:
بيشترین ارتفاع سرریز  2متر ،ارتفاع دماغه  0/6متر ،فرورفتگی در
بستر  0/6متر ،شيب کناری ( 1:2افقی :عمودی) ،طول قسمت مستقيم
سازه  20-40متر ،فاصله سازه ها از یکدیگر  40متر (فاصله پاشنه های
بين دو سازه متوالی) (.)2006 ،Anonymous
با توجه به این که تا کنون در ایران هيچ گونه کار آزمایش��گاهی و

(پژوهشوسازندگی)

ش��بيه سازی عددی بر روی این س��ازه ها صورت نگرفته است ،مطالعه
حاضر به بررسی آزمایش��گاهی تاثير فاصله بين سرریزهای مستغرق بر
وضعيت خط القعر درخم  90درجه تند می پردازد .فاصله بين سازه ها
از ای��ن نظر اهمي��ت دارد که در صورت دور بودن آنها از هم جریان آب
ممکن است مجددا ً به ساحل رودخانه برخورد نموده و باعث تخریب آن
در بين دو س��رریز گردد .بدیهی اس��ت نزدیک بودن بيش از حد ،عالوه
بر این که از نظر اقتصادی با صرفه نيس��ت ،عملکرد هریک از سرریزها
را پایين می آورد.

مواد و روش ها

در راس��تاي تحقق اهداف ای��ن تحقيق ،آزمایش ه��ا در یک فلوم
آزمایشگاهي ،با مشخصاتي بدین شرح انجام گرفت (شکل های 2و.)3
طول فلوم درمسير مستقيم باالدست و پایين دست قوس به ترتيب
 4متر و  2متراس��ت .زاویه مرکزی قوس  90درجه ،شعاع مرکزی 0/8
متر و عرض آن  0/4متر می باش��د .انحنای نس��بی قوس ( )R/Wبرابر
ب��ا  2ب��وده که قوس را در رده قوس های تند قرار می دهد .ارتفاع فلوم
 0/7متر و ضخامت رس��وب در کف فلوم  36/5س��انتی متر می باش��د.
در انتهای مس��ير مس��تقيم پایين دست یک دریچه کشویی نصب شده
اس��ت .برای اندازه گيری دبی از سرریز مثلثی لبه تيز با زاویه راس 90
درجه در انتهای فلوم اس��تفاده گردی��د .جهت قرائت ارتفاع آب عبوری
از س��رریز ،از مانومتری که به فاصله  4 Hباالدس��ت سرریز مثلثی قرار
گرفته بود ،اس��تفاده شد H .بيشترین ارتفاع آب روی سرریز می باشد.
ضریب یکنواختی رس��وبات مورد آزمایش  1/63و اندازه ميانه رسوبات
مورد آزمایش  1/5ميلی متر می باش��د .س��ازه ها از جنس چوب رنگ
ش��ده می باش��ند که با زاویه ثابت  30درجه نس��بت به خط عمود بر
س��احل ،طول ثابت ( 8 )W/5سانتي متر ،ارتفاع ( 5 )d0/3سانتی متر،
با فواصل متغير ) (S= 3L,4L,5Lبه ترتيب  40 ،32 ،24سانتی متر
در سرتاس��ر دیواره ی قوس بيرونی نصب گردیدند W .عرض فلومd0 ،
عمق آب در مسير مستقيم ورودی و  Lطول سازه می باشد .در جدول
 1مکان قرارگيری سازه ها در طول خم خارجی نسبت به ابتدای قوس
بر حس��ب س��انتی متر و هم چنين معادل آن بر حسب زاویه ذکر شده
است.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه در ه��ر س��ه حال��ت قرارگيری س��ازه
) (S= 3L,4L,5Lاولي��ن س��ازه در مس��ير مس��تقيم ورودی 24 -
س��انتی متر قبل از قوس  -قرارگرفته و مکان قرارگيری بقيه س��ازه ها
نس��بت به اولين س��ازه و با در نظر گرفتن نسبت های طولی ذکر شده
بدس��ت آمده است .ش��کل  4نصب س��ازه ها به دیواره خارجی فلوم را
نشان می دهد.
پس از نصب س��ازه ها تسطيح و تراز س��طح رسوب صورت گرفت.
ب��ه منظور تامي��ن دبي  18ليتر برثانيه به آرامی ش��ير کش��ویي را باز
ک��رده تا آب درون مخ��زن ورودي فلوم به آرامي باال بياید .در ابتدا باید
سرعت حرکت آب بسيار کم باشد تا قبل از آماده شدن شرایط آزمایش،
فرسایش��ي اتفاق نيفتد .وقتی س��طح آب به باالترین اندازه رسيد ،عدد
ف��رود تا حد ممک��ن پائين مي آی��د و جریان عبوري ایجاد فرس��ایش
نمي کند .بعد از اطمينان از جریان یافتن دبي مورد نظر و ثابت ش��دن
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شكل  -2نمای سه بعدی فلوم آزمايشگاهی

شكل  -3پالن کانال قوسی شكل

هد آب در مانومتر ،دریچه کشویي باز می گردد ،این امر براي جلوگيري
از افت س��ریع آب و وقوع فرس��ایش ناگهاني باید به آرامی انجام ش��ود.
ارتفاع آب را به  15س��انتي متري از سطح رسوب رسانيده که براساس
ابع��اد فل��وم آزمایش��گاهي موجب ش��رایط جری��ان ورودي Fr=0/25
می گردد .پس از اتمام زمان آزمایش با بس��تن همزمان ش��ير کشویي
ورودي و دریچه کش��ویي س��طح آب به آرامي افت م��ی کند تا بعد از
اتمام زمان آزمایش آب شس��تگی صورت نگيرد .پس از گذش��ت زمان
و تخليه آب درون فلوم داده برداري با اس��تفاده از دس��تگاه س��نجش

21

توپوگرافی بس��تر  3مدل  ،Adelan Techس��اخت ای��ران ،با کد فنی
 BPF-LMC-2ب��ا دق��ت  1ميلی متر در طول 1 ،ميلی متر در عرض
و 0/4ميلی متر در عمق – صورت گرفت .فاصله مقاطع برداشت شده 5
درجه می باش��د که برای افزایش دقت داده برداری در اطراف سازه ها،
فاصله مقاطع مورد اندازه گيری کمتر انتخاب شد.
برداش��ت داده ها ش��امل  48سانتی متر از مس��ير مستقيم قبل از
قوس ،قوس  90درجه 2 ،متر مس��ير مس��تقيم بعد از قوس می باش��د.
پ��س از هر آزمای��ش مقاطع عرضی ک��ه داده ب��رداری در آنها صورت

(پژوهشوسازندگی)

بررسی آزمايشگاهی وضعيت ...
جدول  - 1موقعيت قرارگيری سرريز مستغرق در خم
فاصله سرريز مستغرق

3L

4L

5L

مو قعيت قرارگيری هر سرريز در

مو قعيت قرارگيری هر سرريز در طول خم

طول خم خارجی (زاويه)

خارجی (سانتی متر)

1

مسير مستقيم ورودی

 24سانتی متر قبل از قوس

2

0

0

3

13/3

24

4

26/7

48

5

40

72

6

53/3

96

7

66/8

120

8

80

144

9

مسير مستقيم خروجی

 7سانتی متر بعد از قوس

1

مسير مستقيم ورودی

 24سانتی متر قبل از قوس

2

4/16

7/4

3

22/1

39/4

4

40

71/4

5

58/1

103/4

6

75/8

135/4

7

مسير مستقيم خروجی

 7سانتی متر بعد از قوس

1

مسير مستقيم ورودی

 24سانتی متر قبل از قوس

2

8/6

15/3

3

31

55/3

4

53/3

95/3

5

75/6

135/3

6

مسير مستقيم خروجی

 14سانتی متر بعد از قوس

شماره سرريز مستغرق

شكل  –4نصب سازه ها به ديواره خارجی قوس در حالت ( S=4Lنما از باال دست)

(پژوهشوسازندگی)
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گرفت��ه بود ،در محيط نرم اف��زار 2007 Microsoft office Excel
رس��م گردید 180 .نمودار مقطع عرضی بدس��ت آمد .با استفاده از این
نمودارها پروفيل طولی خط القعر برای هر آزمایش رس��م شد .سپس بر
اس��اس مقادیر کمی بدست آمده از دستگاه سنجش توپوگرافی بستر و
نمودارهای رس��م شده تحليل نتایج صورت گرفت ،که در بخش نتایج و
بحث به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد.

نتا يج و بحث

هم��ان گونه که پيش از این بيان گردی��د ،تحقيق حاضر به منظور
بررسی تاثير فاصله بين سرریزهای مستغرق بر وضعيت خط القعر درخم
 90درجه تند صورت گرفته اس��ت .آزمایشات برای  3حالت قرار گيری
س��ازه ها ( )5 L،4 L ،3 Lانجام شد .شکل  5نمایی از بستر رسوبی در
حالت ( )S= 3L,Fr=0/25را نشان می دهد.
نتاي�ج آزماي�ش ( -)S= 3L, Fr=0/25ش��کل  6پروفي��ل طول��ی
خط القعر در حالتی که فاصله سازه ها از یکدیگر  3 Lمی باشد ،نشان
می دهد .با توجه به ش��کل  -باس��تثنا سازه  2و  - 9با نزدیک شدن به
هر سرریز نمودار روند نزولی دارد (عمق آب شستگی افزایش می یابد)،
در محل س��رریز نمودار به مينيمم مقدار (بيشترین عمق آب شستگی)
می رسد و با دور شدن از هر سازه نمودار روند صعودی می یابد (عمق
آب شستگی کاهش می یابد) .با توجه به نقاط مينيمم نمودار ،حداکثر
عمق آب شس��تگی برابر 56/3ميلی متر مي باش��د ،که در محل دماغه
سازه  ،8در  77درجه اتفاق افتاده است .شکل  7نمایی از بستر رسوبی

اطراف سازه هشتم را نشان می دهد .در محل قرارگيری سازه ی  1که
 24س��انتی متر قبل از خم نصب ش��ده اس��ت ،عمق آب شستگی قابل
توج��ه بوده و برابر با  51/7ميلی متر می باش��د .ب��ه طور کلی پروفيل
طولی خط القعر  -باستثنا سازه اول که قبل از خم نصب شده  -با ورود
به خم ابتدا حالت نزولی داش��ته ،در  77درج��ه به مينيمم مقدار خود
می رس��د و پ��س از مقطع عرض��ی مذکور تا پایان خ��م روند صعودی
دارد.
در ش��کل  8مقطع عرض��ی  77درجه که مح��ل قرارگيری دماغه
س��ازه هش��تم می باشد ،رسم شده اس��ت .همان گونه که در این شکل
مشاهده می شود حداکثر عمق آب شستگی در دماغه سازه اتفاق افتاده
است .این مسئله به دليل تش��کيل جریان های گردابی در دماغه سازه
می باشد.
نتايج آزمايش ( - )S= 3L, Fr=0/25ش��کل  9پروفيل طولی خط
القعر در حالتی که فاصله س��ازه ها از یکدیگر  L4می باش��د ،نشان می
دهد .با توجه به شکل  -باستثنا سازه  - 2با نزدیک شدن به هر سرریز
نمودار روند نزولی دارد (عمق آب شس��تگی افزایش می یابد) ،در محل
سرریز نمودار به مينيمم مقدار (بيشترین عمق آب شستگی) می رسد و
با دور شدن ازهر سازه نمودار روند صعودی می یابد (عمق آب شستگی
کاه��ش می یاب��د) .با توجه به نقاط مينيمم نم��ودار ،حداکثر عمق آب
شس��تگی برابر 78/2ميلی متر مي باشد که در محل دماغه سازه  ،7در
 90درجه اتفاق افتاده اس��ت .ش��کل  10نمایی از بستر رسوبی اطراف
س��ازه هفتم را نش��ان می دهد .در محل قرارگيری س��ازه ی  1که 24

شكل  -5نمايي از بستر رسوبي ()S= 3L,Fr=0/25
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بررسی آزمايشگاهی وضعيت ...

شكل -6پروفيل طولي حداکثر عمق آب شستگی بستر (خط القعر) ()S= 3L,Fr=0/25

سانتی متر قبل از خم نصب شده است ،عمق آب شستگی برابر با 50/1
ميلی متر می باشد .به طور کلی پروفيل طولی خط القعر  -باستثنا سازه
اول که قبل از خم نصب شده  -با ورود به خم ابتدا حالت نزولی داشته،
در  90درجه به مينيمم مقدار خود می رسد.در شکل  11مقطع عرضی
 90درجه که محل قرارگيری دماغه س��ازه هفتم می باش��د ،رسم شده
اس��ت .همان گونه که در این شکل مشاهده می شود حداکثر عمق آب
شس��تگی در دماغه سازه اتفاق افتاده است .این مسئله به دليل تشکيل
جریان های گردابی در دماغه سازه می باشد.
نتاي�ج آزماي�ش ( -)S= 5L, Fr=0/25ش��کل  12پروفي��ل طولی
خ��ط القعر در حالت��ی که فاصله س��ازه ها از یکدیگر  5 Lمی باش��د،
نش��ان می دهد .با توجه به ش��کل ،با نزدیک شدن به هر سرریز نمودار

روند نزولی دارد (عمق آب شس��تگی افزایش می یابد) ،در محل سرریز
نمودار به مينيمم مقدار (بيش��ترین عمق آب شس��تگی) می رسد و با
دور ش��دن ازهر سازه نمودار روند صعودی می یابد (عمق آب شستگی
کاه��ش می یاب��د) .با توجه به نقاط مينيمم نم��ودار ،حداکثر عمق آب
شس��تگی برابر119/7ميلی متر مي باش��د ،که در دماغه سازه  ،6در 8
س��انتی متربعد از قوس اتفاق افتاده اس��ت .ش��کل  13نمایی از بس��تر
رسوبی اطراف سازه ششم را نشان می دهد .به طور کلی پروفيل طولی
خط القعر  -باس��تثنا س��ازه اول که قبل از خم نصب شده  -با ورود به
خم ابتدا حالت نزولی داش��ته ،در  8سانتی متر بعد از قوس ،به مينيمم
مقدار خود می رسد.
در شکل 14مقطع عرضی در  8سانتی متری بعد از قوس که محل

شكل  - 7نمايی از بستر رسوبی اطراف سازه  8در آزمايش ()S= 3L,Fr=0/25

(پژوهشوسازندگی)
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شكل  -8مقطع عرضی  77درجه ( محل قرارگيری دماغه سازه هشتم)

قرارگيری دماغه س��ازه  6می باشد ،رسم شده است .همان گونه که در
این ش��کل مشاهده می شود حداکثر عمق آب شستگی در دماغه سازه
اتفاق افتاده اس��ت .این مسئله به دليل تشکيل جریان های گردابی در
دماغه سازه می باشد.
مقايس�ه نتايج  -در جدول  2حداکثر عمق آب شس��تگی و محل
وق��وع آن در پروفي��ل طولی و پروفيل عرضی برای ( )Fr=0/25و س��ه
حال��ت فاصله ی س��رریزها از یکدیگر ( )5 L،4 L ،3 Lگزارش ش��ده
است.
در شکل  15حداکثر عمق آب شستگی در ( )Fr=0/25و برای سه
حالت فاصله ی س��رریزها از یکدیگر مقایس��ه شده است .حداکثر عمق

آب شستگی ( )dsmaxدر پروفيل طولی در ( ،)Fr=0/25در شرایطی که
فاصله ی س��ازه ها از یکدیگر  S=3Lمی باشد ،نسبت به دو حالت دیگر
( S=4Lو  )S=5Lبه ترتيب  28درصد و  53درصد کمتر است.
درش��کل  16تغيي��رات پروفيل طولي حداکثر عمق آب شس��تگی
(خط القعر) بازای تغييرات فاصله بين س��رریزها با هم مقایس��ه ش��ده
اس��ت .در ش��کل محل وقوع حداکثر آب شس��تگی به ازای هر یک از
فاصله های نصب سازه مشخص شده است .همان گونه که در شکل مشاهده
می ش��ود ،با افزایش فاصله سرریزهای مس��تغرق محل وقوع ماکزیمم
عمق آب شس��تگی به س��مت انتهای خم حرکت می کند .هم چنين با
افزایش فاصله بين سازه ها خط القعر عمق بيشتری می یابد.

شكل  - 9پروفيل طولي حداکثر عمق آب شستگی بستر (خط القعر) ()S= 4L, Fr=0/25
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شكل - 10نمايی از بستر رسوبی اطراف سازه  7در آزمايش ()S= 4L, Fr=0/25

شكل  - 11مقطع عرضی  90درجه (محل قرارگيری دماغه سازه نهم)

شكل  - 12پروفيل طولي حداکثر عمق آب شستگی بستر (خط القعر) ()S= 5L, Fr=0/25

(پژوهشوسازندگی)

26

شماره  ،97پژوهشهای آبخيزداری ،زمستان 1391

شكل - 13نمايی از بستر رسوبی اطراف سازه  6در آزمايش ()S= 5L, Fr=0/25

شكل - 1 4مقطع عرضی  8سانتی متر بعد از قوس (محل قرار گيری دماغه سازه ششم)

شكل -15مقايسه حداکثر عمق آب شستگی در  Fr=0/25و برای سه حالت فاصله ی سرریزها
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شكل  -16مقايسه خط القعر در فاصله های ()S= 3L,4L,5L( )Fr=0/25

نتيجه گيری

در مطالع��ه حاض��ر ب��ه بررس��ی آزمایش��گاهی تاثي��ر فاصله بين
سرریزهای مستغرق بر وضعيت خط القعر درخم  90درجه تند پرداخته
ش��د و مالحظه گردید با افزایش فاصله سرریزهای مستغرق محل وقوع
ماکزیمم عمق آب شس��تگی به سمت انتهای خم حرکت می کند .هم
چنين با افزایش فاصله بين س��ازه ها خط القعر عمق بيشتری می یابد.
به ط��وری که حداکثر عم��ق آب شس��تگی ( )dsmaxدر پروفيل طولی
در ( ،)Fr=0/25در ش��رایطی که فاصله ی س��ازه ها از یکدیگر S=3L
می باش��د ،نس��بت به دو حالت دیگ��ر ( S=4Lو  )S=5Lبه ترتيب 28
درص��د و  53درصد کمتر اس��ت .با توجه به فاصله تو صيه ش��ده برای
خ��م های معمولی ( ،)S=4L - 5Lنتيجه می ش��ود برای خم های تند
فاصله بين سازه ها باید کمتر در نظر گرفته شود .زیرا با کم شدن فاصله
س��ازه ها ،تعداد آنها در طول خم خارجی افزایش می یابد ،این مس��ئله
استهالک بيشتر انرژی جریان عبوری از روی سرریزها را به دنبال دارد.
ه��م چني��ن در حالتی که فاصله نصب س��ازه ها  S=3Lاس��ت عليرغم
تعداد بيش��تر سازه ها نس��بت به  2حالت دیگر-که امکان آب شستگی
موضعی بيش��تری را فراهم می آورد .رس��وبات منتقل شده از هر چاله
فرسایشی شانس بيش��تری برای ته نشينی در چاله فرسایشی بعدی را
نسبت به  2حالت دیگراستقرار سازه ها داشته اند .هم چنين خط القعر
تش��کيل ش��ده در هر آزمایش ،از دماغه س��ازه ها عبور می کند .از این
رو ب��ا توجه به پيچيدگی زیاد جریان در خم های تند ،اس��تفاده از این
سازه برای کنترل فرسایش ساحل خارجی و بهبود شرایط جریان برای
اهداف کش��تی رانی توصيه می گردد .ب��ه طور کلی پروفيل طولی خط
القعر  -باس��تثنا س��ازه اول که قبل از خم نصب ش��ده  -با ورود به خم
ابتدا حالت نزولی داشته ،در انتهای خم به مينيمم مقدار خود می رسد.
این مس��ئله به علت همس��و ش��دن تاثير گرادیان طولی فشار با جریان
ثانویه در انتهای خم می باش��د .بررس��ی پروفيل طولی خط القعر نشان

(پژوهشوسازندگی)

می دهد در تمامی آزمایش��ات به علت قرارگرفتن س��ازه اول در معرض
مس��تقيم جریان ،آب شستگی در دماغه این سازه قابل توجه است ،این
سازه برای س��رریز های بعدی نقش محافظتی داشته به طوری که آب
شستگی دماغه سازه دوم (اولين سازه در خم) ناچيز است.

قدردانی

هزین��ه های ای��ن مطالعه از محل پژوهانه پرداخت ش��ده توس��ط
معاونت پژوهشی دانشگاه شهيد چمران تامين شده است که بدینوسيله
تشکر و قدردانی میشود.

پاورقی ها
1- Waterways Experiment Station
2- Missouri River Division
3-Bed View Profiler
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