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 شكل با مصالح غيريكنواخت هاي جامي دست پرتابه هاي مستطيلي در پائين آبشستگي ناشي از جت
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 چكيده

ـ  ،سدهاي بلنـد  هاي جامي شکل در انتهاي سرريز پرتابهاز  هـاي   سـازه در مقايسـه بـا ديگـر     ،هـا  کـاهش هزينـه  منظـور   هب

تواند پايداري سـرريز، سـد و    يمبا بستر رودخانه  آب جتناشي از برخورد ستگي شآب .شود استفاده مي ،انرژي  نندهک مستهلک

بـر عملکـرد    ،توانـد بـا تغييـر رقـوم پايـاب      که تجمع مواد فرسايش يافته مي ضمن اين ،هاي مرتبط را به مخاطره بيندازد سازه

ابتدا با استفاده از  ديده آبشستگي و عوامل مؤثر بر آن،بررسي پبراي اين پژوهش در . گذاردبثير أها ت خروجي سدها يا نيروگاه

صورت تابعي  هب ،دست حفره آبشستگي باالدست و پايين هاي تپهارتفاع  ،عمق آبشستگي حداکثرروابط کلي براي  ،آناليز ابعادي

نسـبت مجمـوع   ( SNذرات و  هريـزش، انـداز  شدت جريان، ضخامت جت، ارتفاع  هاي پارامتر حاوي ،هاي بدون بعد از متغير

هـاي   سپس با انجام آزمايش و هآمد دست به )آبجريان ثير أنيروهاي محرک به مجموع نيروهاي مقاوم در حرکت ذره تحت ت

 توانيهاي خطي و  مدل وه توتحليل قرار گرف نتايج مورد تجزيه ،هاي مختلف بندي و دانه مختلف در شرايط هيدروليکي ،متعدد

هاي  با استفاده از متغيربراي برآورد حداکثر عمق آبشستگي، ها  بهترين مدل. ه استآمد دست بهبيني آنها  براي پيش ،متغيره چند

قوي با حداکثر  هرابط SNمتغير  در ضمن و هآمد  دست بهو عمق پاياب اندازه ذرات  ،شدت جريان، ارتفاع ريزشبدون بعد از 

ه نيامد دست به  قويچندان هاي  مدل ،نيز دست يينباالدست و پا هاي تپهبيني ارتفاع  اي پيشبر .ه استعمق آبشستگي نشان نداد

ـ نديگـر   انمحقق يها دادهاي از  مجموعه دست آمده از اين پژوهش، هاي به براي بررسي توانمندي مدل. است و آوري  جمـع  زي

هـاي   از مـدل  شتريبپژوهش  نيارائه شده در اهاي  مدل دقتکه است  دادهنشان ج ينتا .نتايج آنها با يکديگر مقايسه شده است

  .دباش يم قبلي

  

  يكننده انرژ ، سازه مستهلكجامي شكل هپرتاب ،هاي مستطيلي جت ،هاي ريزشي آبشستگي، جت :ي كليديها واژه

  

  مقدمه

هاي انرژي جنبشي  از به کاهندهـهاي اخير ني در سال

  ي از ـشت آب ناـشي جـرژي جنبـهالک انـمنظور است به

 مورد توجه ،کنند هايي که از روي سدها عبور مي سيالب  

ــه اســت  هــاي اضــافي از مخــازن ســدها  آب .قرارگرفت

  وسيله سرريز به يک سيستم استهالک انرژي جنبشي و هب

                                                
1 rm_vesalian@yahoo.com : مسئول مكاتبه  -* 
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. شـوند  دست رودخانه انتقال داده مـي  اي در پايين يا ناحيه

 هـاي  براي تخليه سيالب از کنار و يا از روي سدها، روش

يـک روش آن اسـت کـه جريـان را     . متعددي وجود دارد

ايـن هـدف بـا احـداث     . صورت آزاد در هوا رهـا کـرد   به

سرريزهاي آزاد آبشاري مستقر در تـراز نزديـک بـه تـاج     

يا  ،٣کننده منتهي به جام پرتاب ٢، يا سرريزهاي تند آب١سد

هاي مستقر در ترازهاي  اي و يا دريچه سرريزهاي روزنهبا 

انتخـاب نـوع سـرريز مشـکل     . شـود  حاصل ميپايين سد 

سيالب  عمده نيست بلکه مسئله اصلي آن است که جريان

دست سازه رخ  نحوي تخليه گردد که آبشستگي در پايين به

صـورت   جريـان آب بـه  . ندهد و يا ميزان آن محدود باشد

ريـزش و در نهايـت بـه     ٤يک جت آزاد پرانرژي جنبشـي 

 کـه موجـب   نمايـد  يدست سد برخورد مـ  محلي در پايين

گـردد و در   حرکت مواد بستر و ايجاد حفره آبشستگي مي

. نهايــت ممکــن اســت منجــر بــه شکســت ســرريز شــود

ترين روش استهالک انرژي جنبشي و کاهش ابعـاد   مرسوم

حفره آبشستگي ايجاد استخري عميـق در محـل برخـورد    

اين امر نيازمند تخمين ابعـاد  . جت با بستر رودخانه است

  .باشد شستگي ميحفره آب

                                                
1- Overflow Spillway 
2- Chute Spillway 
3- Flip Bucket 
4- Plunging Jet 

تاکنون مطالعات زيادي برروي آبشستگي انجـام شـده       

برخـي از روابطـي را کـه    ) ۱۹۸۵(است از جملـه ميسـن   

محققان برروي حداکثر عمق آبشستگي ارائه نموده بودنـد  

روابـط   از جملـه . وتحليل نمود آوري و آنها را تجزيه جمع

ونـگ،  ، اگنبرگر، هارت)B(، ورونس )A(شوکليچ، ورونس 

، چـي و پـادير،   )C(، دامـل  )B(، دامـل )A(فرانکي، دامل

، تاراموويچ، )B(شاب، چي و کونگ، مارتينز  ساز و تي بي

، )١٩٨٥( براساس مطالعات ميسـن . ماکادو و سوفرلک بود

روابطي که از شدت جريان، ارتفاع ريزش و انـدازه ذرات  

کننـد بـه    بيني حداکثر عمق آبشستگي استفاده مـي  در پيش

ر کافي دقـت دارنـد و وارد کـردن پارامترهـاي ديگـر،      قد

. بخشـد  هـا را در حـد قابـل قبـولي بهبـود نمـي       بيني پيش

عنوان پارامتر  همچنين در مقاصد عملي، بدون آنکه زمان به

تـوان آبشسـتگي را بررسـي     مـي  مهمي در نظر گرفته شود

مطالعات خود را براي ) ۱۹۹۱(باليسدل و آندرسون . نمود

هاي مدور انجام  پول در زير جت طراحي پالنجارائه روش 

کـار بـردن قـانون دوم نيـوتن      با بـه ) ۱۹۹۸(هافمن . دادند

تحليلي براي تخمين حداکثر عمق آبشسـتگي   اي نيمه رابطه

روابطـي را ارائـه   ) ۱۹۹۸(بـوهرر و همکـاران   . ارائه نمود

رعت جت را، پس از ورود ـوه استهالک سـنمودند که نح

  .بيني حداكثر عمق آبشستگي بعضي روابط موجود براي پيش -1جدول 

  رابطه  محقق  رابطه  محقق

32.0  شوكليچ
90

2.057.0521.0 dHqD 1.02.06.0663.1  اديرچي و پ  = mdHqD =  

A  42.0225.054.0202.0 ورونس mdHqD   شاپ ساز و تي بي  =
90

25.05.076.2 dHqD =  

B  225.054.09.1 ورونس HqD 1.02.06.0663.1  چي و كونگ  = mdHqD =  

4.0  اگنبرگر
90

5.06.044.1 dHqD B 1.06.05.1 مارتينز  = HqD =  

32.0  هارتونگ
85

36.064.044.1 dHqD 25.067.0663.0  تارايموويچ  = HqD =  

5.0  فرانكي
90

5.067.013.1 dHqD 0645.0  ماكادو  =
90

3145.05.035.1 dHqD =  

A(  5.05.0652.0( دامل HqD 1.06.030.2  سوفرلك  = HqD =  

B(  5.05.0543.0( دامل HqD C(  5.05.0362.0( دامل  = HqD =  

196.0  اله عظمت

196.0

50

233.00815.0
694.0

3
916.6 φ
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zvwyx dghHqkD =  
k=(6.42-3.1/H0.1), x=(0.6-H/300),  y=(0.15-H/200), v=0.3, w=0.15, z=0.1  

  50d= dو براي مدل  d=0.25 براي پروتوتايپ 
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بـا  ) ۱۹۹۸( ناهمكاروايتلر و . دهد شان مياستخر آب نبه 

استفاده از نتايج مطالعات بوهرر و همکاران روش جديدي 

که به  ارائه نمودند حداکثر عمق آبشستگيبيني  را در پيش

در اين روش با در نظـر  . شود مي خواندهنام روش آناندال 

و در اعماق مختلف ها  گرفتن خصوصيات مکانيکي سنگ

 يانـرژ ، پـذيري  نام شاخص فرسـايش ي به تعريف شاخص

در هـر عمـق   الزم براي فرسـايش مصـالح بسـتر     يجنبش

آيد، سپس اين انرژي با انرژي موجود جريـان   مي دست به

ـ      مقايسه مي دسـت   هشـود و در نهايـت عمـق آبشسـتگي ب

اثـر هـوادهي جـت را در    ) ۲۰۰۳(هگـر و کانپـا   . آيـد  مي

) ۲۰۰۳(راجاراتنـام و مـازورک   . آبشستگي بررسي نمودند

آبشستگي ناشي از جت مدور بـا ريـزش قـائم را بـرروي     

هاي کوچک بررسي کردنـد و   مصالح غيرچسبنده با پاياب

 ١هنتيجه گرفتند که عمق آبشستگي تابعي از عدد فـرود ذر 

تغييرات عمق آبشستگي را در ) ۲۰۰۴(هگر و مينور  .است

مطالعـه کردنـد و    حضور جت و عدم حضور جت شرايط

عمـق   ،ند که وقتي جريان جـت برقـرار اسـت   نتيجه گرفت

هـا   آبشستگي بيشتر است و اين موضوع بايـد در طراحـي  

مـدلي  ) ۲۰۰۵(الـه و همکـاران    عظمـت . مدنظر قرار گيرد

براي تخمين حداکثر عمق آبشستگي بـا اسـتفاده از روش   

هاي تجربي  و آن را با روش ارائه نمودندهاي عصبي  شبکه

هيـدروليک   )۲۰۰۶(مکـاران  اسـتفانو و ه . مقايسه کردنـد 

مـدور را    اشـي از جـت  ، ن٢يجنبشـ  يانـرژ  هاستخر کاهند

زاويه برخورد جـت، مقـدار هـواي جـت،     . بررسي کردند

 هبندي مصالح و عمق پاياب از موضوعات مورد مطالع دانه

حـداکثر عمـق    )۱۹۹۹(قدسـيان و همکـاران    .ايشان بـود 

 هــاي ريزشــي آزاد دســت ســرريز در پــايينرا آبشســتگي 

ــد ــي کردن ــودي .بررس ــحي و فره ــل  )۱۹۹۹( ناص پروفي

 .هاي قائم مطالعه نمودند دست آبشار در پايينرا آبشستگي 

در را تغييرات توپوگرافي بسـتر   )۲۰۰۱( عباسي قدسيان و

نصيري  .دست سرريزهاي ريزشي آزاد بررسي کردند پايين

آبشستگي را با اسـتفاده   هتعيين ابعاد حفر) ۲۰۰۱(و منتظر 

عضي از روابـط  ب .عصبي مصنوعي بررسي کردند هکاز شب

جـدول   در بيني حداکثر عمق آبشستگي براي پيشموجود 

                                                
1  - Densimetric Froude Number 
2- Plunge Pool 

در واحـد   دبي جريان :qدر اين جدول . ارائه شده است ١

که  ارتفاع ريزش :m، H)(اندازه ذرات  :d،)/s m2(عرض 

، m)( اختالف ارتفاع بين سطح آب مخزن و پاياب اسـت، 

φ: جامي شکل و هزاويه پرتاب D:  عمق آبشستگي حداکثر

)m(،  شـود  گيـري مـي   کـه از سـطح پايـاب انـدازه    است .

شود بيشتر روابط از  مشاهده مي ۱گونه که در جدول  همان

در تخمـين حـداکثر عمـق     dو  q ،H بـا بعـد  هاي  پارامتر

در پژوهش حاضـر هـدف    يول اند آبشستگي استفاده کرده

داشته  يشتريب يباشد تا کارائ يه بدون بعد ماستخراج رابط

ابتدا با اسـتفاده از آنـاليز    ن هدفيدن به ايرس يبرا .باشد

متشــکل از عمــومي  همعادلــ ،باکينگهــام هابعــادي و نظريــ

بـا انجـام   سپس  .دست آمده است بهبدون بعد  يپارامترها

الزم  يهـا  داده ،يکـ زييمـدل ف  يعدد برروتم يها شيآزما

هـا   تک متغير اثر تک آنهاکار بردن  هبا ب و هدياستخراج گرد

بينـي   بـراي پـيش   .شده اسـت  آبشستگي بررسي هپديد بر

هـاي باالدسـت و    حداکثر عمـق آبشسـتگي و ارتفـاع تپـه    

و  يبررس توانيو  يمتعدد خط يها مدلدست حفره،  پايين

ـ را بـرازش   بهتـرين کـه   يمدل  ،هـا برقـرار کـرده    ن دادهيب

هـاي   نيز با استفاده از داده ايانپ در .ه استديمشخص گرد

شـده  دست آمده بررسي  ههاي ب قت مدلمحققان ديگران د

  .است

استخراج معادله عمومي آبشستگي با اسـتفاده از آنـاليز   

و آبشسـتگي   هگيري پديـد  شکل هنحو ١در شکل : ابعادي

پارامترهـاي  . پارامترهاي مؤثر بر آن نشان داده شده اسـت 

هـا دخيـل    آبشستگي در زير جت هايجاد پديدمتعددي در 

واحــد در  جريــان دبــي :q باشــند کــه عبارتنــد از  مــي

عــرض،
Sρ: ،جــرم حجمــي مصــالح بســتر Wρ:  جــرم

ــاب،: thلزجــت آب، : µ حجمــي آب، ــق پاي  :Sd عم

ضخامت جت : bشتاب ثقل،  :gدازه ذرات مصالح بستر، ان

 ارتفاع ريزش يا اختالف بين رقـوم آب  :Hرريز در جام س

کـه از   عمق آبشسـتگي  حداکثر :D، مخزن و پاياب سطح

رخـورد  بزاويـه   :θ شود، گيري مي بستر اندازه هسطح اولي

زاويـه   :φ و شـکل  جـامي  هپرتاب شعاع :Rجت به پاياب، 

        :توان نوشت در نتيجه مي .شکل جامي هپرتاب پرتاب

)١(    ( ) 0,,,,,,,,,,,, =µφθρρ RHhbgdDqf tsWS  
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  .ثيرگذار بر پديده آبشستگيأشماي کلي و عناصر ت - ١شکل 

  

ـ و  q و th ،wρبا انتخاب سه متغير تکراري  کـار   هب

 دسـت  بـه بردن تئوري باکينگهام، معادله بـدون بعـد زيـر    

  :آيد مي

)۲(             0,,,,,,,,,
3

=
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f  

ــاي  ــب متغيرهـ از ترکيـ
tSt hdghq ,3،

WS ρρ 

ــد  thbو ــدون بعـ ــر بـ )متغيـ ) SS dSgV 1− 

سرعت  :Vوچگالي ذرات  :SSدر آن آيد که  مي دست به

جت در جام  تواند سرعت سرعت جت مي .باشد جت مي

 )PV(لحظه نفوذ به پاياب  ، سرعت جت در)V( سرريز

) bV(بسـتر در حـال فرسـايش     مجاورتو يا سرعت در 

) شکلاين متغير اگر به . باشد ) SSb dSgV 1− 

کـه در واقـع    شـود  مـي ناميـده  فرود ذره عدد  نوشته شود

وع نيروهاي مقاوم نسبت مجموع نيروهاي محرک به مجم

ثير جريـان آب قـرار   أکه تحت تاست  ذرهدر حرکت يک 

  .)١٩٩٩ ،شفاعي بجستان( گرفته است

در ايـن   Vمشکل است از bVگيري اندازه از آنجا كه

گيري  تواند با اندازه ميشود و مقدار آن  پژوهش استفاده مي

 صـورت  آيـد يـا بـه    دسـت   همشخصات جريان در پرتابه ب

gZV هتئــوريکي از رابطــ اخــتالف : Zکــه در آن =2

بنابراين . تخمين زده شود ،استارتفاع بين مخزن و پرتابه 

ـ     ثير أچون حرکت ذرات بيشتر محتمل اسـت کـه تحـت ت

)متغيــر  ) SS dSgV  ١باشــد آن را عــدد پايــداري −1

  .شود داده مينشان  SNناميده و با 

                                                
1- Stability Number 

ايــن باشــد کــه در  عــدد رينولــدز مــي υVbمتغيــر 

 و R ؛تـأثير اسـت   يپژوهش به دليل وجود تالطم جريان ب

φ   نظـر   و از آنهـا صـرف  هم در اين تحقيق ثابت هسـتند

  .شود مي

θ از با قدرت تفکيک بـاال  برداري ديجيتالي  با عکس

گيـري   افـزار اتوکـد انـدازه    و انتقال آنها به نـرم ها  آزمايش

با رسم مماس بـر  تواند  مي θ در مقاصد عملي، .گردد مي

برخـورد بـه پايـاب     هدر نقطـ حرکت جـت   رمنحني مسي

به  θهاز آنجا که محاسب. صورت تئوريکي محاسبه شود به

نهــايي  هپـذير اسـت و وجـود آن در رابطـ     سـختي امکـان  

شود  نظر مي از آن صرفبتدا اکند  کاربري آن را مشکل مي

عنوان يک متغير  دست نيامد به همناسبي ب هولي چنانچه رابط

  .وتحليل خواهد شد جديد وارد تجزيه

تـوان تـابع زيـر را     بنابراين از بين متغيرهاي بدون بعد مي

  :تعريف نمود
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باالدسـت   تپـه ارتفاع  معادالت زير براي ،مطابق روش باال

)hu ( دست پايين تپهو ارتفاع )hd( آيد مي دست به:  
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ذرات  هعنوان انداز به d90و  d50 ،d85از بيشتر محققان 

 هنماينـد عنـوان   به d50در اين پژوهش از  ،اند استفاده کرده

  .dS = d50 :ينبنابرا ،شود ميستفاده ا تذرا هانداز
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  ها مواد و روش

بنـدي   براي رسيدن به اهداف اين تحقيق، يعنـي مـدل  

هـاي جـامي شـکل مـدل      دست پرتابـه  آبشستگي در پايين

اين مدل داراي مخزني . ساخته شد ۲ فيزيکي مطابق شکل

) ارتفـاع ×  عرض×  طول(متر  ۲/۲×۱×۱مکعبي به ابعاد 

با مصالح بنايي ساخته شده است،  که سه وجه آن باشد مي

متر است که روي ايـن   ۱وجه ديگر آن سکويي به ارتفاع 

 اسـت و  نصـب شـده  متـر   ۲/۱به ارتفاع سکو قاب فلزي 

توسـط يـک   . سرريز روي اين سکو نصب گرديده اسـت 

آب از منبـع بـه مخـزن مـدل پمـپ       ياينچـ  ۶لوله فلزي 

يـنچ  ا ۶جريـان يـک شـير    مقدار براي کنترل  کهگردد  مي

سـرريز از نـوع اوجـي    . فلزي روي آن نصب شده اسـت 

شــکل  اســت کــه در انتهــاي شــوت داراي پرتابــه جــامي

وي آن و بـرر  اسـت چـوب  جنس اسکلت آن از . باشد مي

ايـن سـرريز براسـاس     .صفحه فلزي کوبيـده شـده اسـت   

متـر   ۷۵/۰متر، ارتفاع  ۲۵/۰عرض  به U.S.B.Rمعيارهاي 

جريـان   .ه اسـت خته شدسامتر  ۱/۰و شعاع انحناي باکت 

. شـود  عبوري از روي سرريز به داخل يک فلوم پرتاب مي

طورکامل با مصالح  يک وجه آن به ،متر است ۶طول فلوم 

متر از وجـه ديگـر، قـابي     چهار و بنايي ساخته شده است

متر  ۲است تا بتوان داخل فلوم را ديد و  اي فلزي و شيشه

شيشـه  . ده اسـت انتهايي آن هم با مصالح بنايي ساخته شـ 

متر  ميلي ۸مورد استفاده از نوع لمينت يا طلقي با ضخامت 

 ۲۵/۰عرض فلوم همان عرض سرريز و مسـاوي  . باشد مي

بنابراين گسترش عرضـي  . متر است ۴/۱فلوم  متر و ارتفاع

ــر ــه  هحف ــتگي، ب ــواره   آبشس ــه دي ــيدن ب ــل رس ــاي  دلي ه

  .ناپذير فلوم محدود شده است فرسايش

 اي طح آب داخـل فلـوم از دريچـه   منظور کنتـرل سـ   به

 ۲۵/۰ × ۱اين دريچه بـا ابعـاد   . است کشويي استفاده شده

انتهاي فلوم و در بخـش آجـري    در) عرض ×ارتفاع (متر 

روي مؤثر بر يجنبش يانرژبراي کاهش . نصب شده است

ــايين ــاع آب در پ ــا نصــب   دريچــه، ارتف دســت دريچــه ب

شـده  افـزايش داده  از جنس چـوب  سرريزهاي مستطيلي 

دست مـدل،   گيري جريان در کانال پايين براي اندازه .است

اشـل   -نصب گرديـده و منحنـي دبـي    W.S.Cيک فلوم 

  .دست آمده است سرريز بر اساس آن به

  

  
  .امتداد طولي مدل فيزيکي اين پژوهش -۲شکل

  

  .بستر صالحمشخصات م -۲جدول 

  مصالح
gσ  (gr/cm3) Sγ  

A  97/1  73/2  

B  95/2  74/2  

C  45/1  62/2  
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و  A ،Bهاي  از سه نوع مصالح غيريکنواخت که با نام

C عنوان مصالح بستر اسـتفاده شـده    اند، به گذاري شده نام

بندي مصالح بستر و جدول  هاي دانه منحني ۳شکل . است

در ايــن . دهــد مشخصــات مصــالح بســتر را نشــان مــي ۲

 هف استاندارد هندسي است کـه از رابطـ  انحرا: gσجدول

1684 dd محاســبه شــده وSγ :مخصــوص ذرات  وزن

  .است

كـف فلـوم مقـدار الزم از    در ابتـدا  : روش انجام آزمايش

شود، سطح آن با ماله چوبي  ريخته مي Cيا  A، Bمصالح 

منظـور   به ،يكنواخت يبراي ايجاد تراكم وگردد  ميصاف 

و عـدم وقـوع تغييـرات    ز شرايط يكسان اطمينان احصول 

سطح مصالح بـا الـوار كوبيـده    ، بيني موضعي غيرقابل پيش

محـل   انتخاب و درمستطيلي يكي از سرريزهاي . شود مي

 كامالًكشويي شود و دريچه  نصب ميدر انتهاي فلوم خود 

 سپس شيركنترل بـاز و جريـان وارد مخـزن   . شود بسته مي

جريـان از روي   ،سـد برريز آب به لبه سـر وقتي . گردد مي

كند و از جام انتهايي به داخل فلوم پرتاب  سرريز عبور مي

كـه جريـان اوليـه در مصـالح ايجـاد       بـراي ايـن  . شـود  مي

شـود،  پـر  آب نكند بايد اجازه داد تـا فلـوم از   آبشستگي 

با تنظيم منظور ابتدا  بدين .سپس جت به داخل آن رها شود

شـود و دريچـه نيـز     ميجريان كمي وارد مدل  ،شيركنترل

بـراي جلـوگيري از   . ماند تا فلوم پر از آب شـود  بسته مي

پرتاب جت به داخـل فلـوم از الـواري در مقابـل سـرريز      

جت به آن برخورد كنـد و بـه سـمت     تاگردد  استفاده مي

ضـمن  جت، در اين حالت . هاي فلوم منحرف شود ديواره

  .دهد پخش شدن، انرژي فرسايشي خود را نيز از دست مي

آيد بايد دبـي را   آب در فلوم باال ميکه  زمانيطول در 

صـورت دقيـق    و اشـل مخـزن بـه   کنترل با استفاده از شير 

برداشته شـده   جريانپس از آن الوار از جلوي  ،تنظيم کرد

بـاز   تدريج بهدريچه . شود ميپرتاب به داخل فلوم  تو ج

 با عملکـرد . رود مي شود و سطح آب داخل فلوم پايين مي

سـطح آب   ،فلـوم و سرريز انتهاي کشويي همزمان دريچه 

  .شود مورد نظر تثبيت مي در رقوم

ــراي آزمــايشبــراي تعيــين زمــان  نمــودار  هــا، الزم ب

گرديـد و در  ترسـيم  آبشستگي با زمـان بررسـي   پيشرفت 

نکـرد، زمـان پايـان    جايي که آبشستگي با زمـان تغييـري   

ـ    در بـا  ؛دست آمد ها به آزمايش ک حاشـيه  نظـر گـرفتن ي

سـاعت و   B ،۳ و Aزمان آزمايش براي مصـالح   ،اطمينان

  .آمد دست بهساعت  C، ۲براي مصالح 

  

  
  .بندي مصالح بستر منحني دانه - ۳شکل 
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  .تغييرات متغيرها همحدود -۳جدول 

q  d50  ht  
(m2/s)  mm  m  

076/0-0192/0  7/12-074/0  27/0-06/0  

  

نمودار پيشرفت آبشستگي با زمان را در يکي  ۴شکل 

دبي جريان، رقوم تنظيم شـده   .دهد ها نشان مي از آزمايش

پاياب و رقوم تنظيم شده مصالح بستر در ابتداي آزمـايش  

شـود و پروفيـل طـولي آبشسـتگي در پايـان       يادداشت مي

و  A ،Bبراي سه نـوع مصـالح   . شود  يش برداشت ميآزما

C  با)mm (۶  ۱۸/۰، ۲/۱و d50=  ،۳۲در پنج دبي جريان 

جـدول  . هاي متفاوت پاياب انجام گرديد آزمايش در عمق

  .دهد ها را نشان مي محدودة تغييرات متغير ۳

  

  نتايج و بحث

نتايج حاصل از مشـاهدات،   هدر اين بخش ابتدا با ارائ

آبشستگي به صورت کيفـي بررسـي شـده و     هداجزاء پدي

هـاي کمـي    هاي آماري، بررسـي  کارگيري روش سپس با به

در انتهـا نيـز نتـايج بـا تحقيقـات قبلـي       . انجام شده است

  .مقايسه شده است

ن پژوهش نشان داده است که يمشاهدات ا يطور کل هب

الگوهـاي   ،آبشسـتگي  بـر تحت تأثير متقابل عوامل مـؤثر  

عامـل   ،مسلمطور  به .آيد دست مي بهشستگي متفاوتي از آب

وقتي جت . باشد جت مي يجنبش يانرژ ،اصلي آبشستگي

ـ  مـي نفوذ پاياب  به درونآب  بـه  ن جـت  يطبـق قـوان  د کن

چنانچه عمـق  . شود يم آن مستهلک يجنبش يانرژتدريج 

ـ ز يجنبشـ  ياب کم باشد جت با انـرژ يپا بـه بسـتر    يادي

ـ  يرسد و باعث حرکت ذرات رسوب يم تالطـم  . گـردد  يم

ـ يکند باعث افزا يجاد ميکه جت ا ياديز  يروهـا ين يش آن

ز در معلـق کـردن ذرات   ين عامل نيشود که ا يم برنده باال

را  يان هم ذرات رسوبيجرحرکت عمومی . باشد يثر مؤم

 يجنبشـ  يانـرژ  يش عمق آبشسـتگ يازبا اف. کند يمنتقل م

ا ابتـد  يابـد، بـه همـين دليـل در     کاهش مـي  جيتدر جت به

و  ابـد ي يمکاهش اد و سپس يزسرعت پيشروي آبشستگي 

جـايي   هجت قادر به جاب يجنبش يانرژعمقي كه ديگر  در

 دسـت  بـه باشد عمق نهـايي آبشسـتگي    و حمل ذرات نمي

ـ موجـود ذرات ز  يهـا  گرداب .آيد مي صـورت   را بـه  يادي

ـ دارند که با قطـع جر  يمعلق نگه م ـ ان اي ن ذرات نهشـته  ي

دست چاله  نييافته در پايش يفرسا عمده مصالح. شوند يم

ز ياز مصالح ن يبخش. ورندآ يوجود م هرا ب يا ب و تپهيترس

ـ ابعـاد ا  .کنند يتجمع م شکل گرفته هباالدست حفردر  ن ي

  .کسان نبوديها  شيها در همه آزما تپه

و  Cو  A ،B انـواع بـا تغييـر مصـالح بـه      :باالدسـت  هتپ

 هنحو، متر ميلي d50=۶ تا d50=١٨/٠افزايش قطر ذرات از 

ـ  ،بـود باالدست کامالً متفاوت  هتپ تشکيل کـه در   طـوري  هب

 يجنبشـ  يانـرژ . باالدست تشـکيل نگرديـد   تپه Cمصالح 

اين ذرات در داخل  وجت باعث حرکت ذرات بستر شده 

بخشـي از ايـن ذرات    .گردنـد  حفره آبشستگي معلـق مـي  

دسـت   تحت تأثير قدرت حمل جريـان بـه سـمت پـايين    

 ،شـوند  و از محـدوده تاثيرجـت خـارج مـي    حرکت کرده 

ناشي  ههاي ثانوي تحت تأثير جريان ي از ذراتبخش ديگر

بـه سـمت   آبشسـتگي،   هداخـل حفـر  از تالطم جريان در 

 نشـين  تـه باالدست حرکـت کـرده و در باالدسـت حفـره     

وقتـي ذرات  . دهنـد  ل مييشکتباالدست را  هتپو  شوند مي

ت بيشتر ذرا رو اين ازبيشتر است، زمان تعليق ترند  کوچک

گيرنـد و احتمـال    هاي ثانويـه قـرار مـي    تحت تأثير جريان

عمق پاياب نيز روي  .دست بيشتر است باال هتپگيري  شکل

ـ  ،مؤثر اسـت  تپهارتفاع اين  هـاي   کـه در پايـاب   طـوري  هب

است و فرصت کافي براي  تعليق ذرات ريز بيشتر ،تر عميق

ا به سمت باالدست هاي ثانويه وجود دارد که آنها ر جريان

 .حرکت دهند

ــ ــايين هتپ ــتشــکيل  هنحــوعامــل مــؤثر در : دســت پ  هتپ

باشد که آن هم تحـت   دست قدرت حمل جريان مي پايين

جـت، عمـق پايـاب و انـدازه ذرات      يجنبشـ  يانرژتأثير 

تحت تأثير اين عوامل ممکن است بالفاصـله در  . باشد مي
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ممکن . گيردبتيز بلند يا کوتاه شکل  هتپدست حفره،  پايين

اي روي مصـالح   صـورت اليـه   هاست مصالح شسته شده ب

گسترش اين اليه . بستر قرار گيرد و برآمدگي شکل نگيرد

و طـول و ضـخامت آن تحـت     بودهدست  به سمت پايين

  .کند تاثير قدرت حمل جريان تغيير مي

کم باشـد، چـون جريـان در     چنانچه عمق پاياب خيلي

گيـرد، قـدرت حمـل     عمق کم و سرعت بيشتر شکل مـي 

دست منتقل  جريان زياد است ومصالح شسته شده به پايين

چنانچـه عمـق   . گيـرد  مـي  اي شکل کوتاه يا اليه هتپ ،شده

اوليـه قـادر باشـد     يجنبشـ  يانرژپاياب زيادتر شود ولي 

حجم زيادي از مصالح را بالفاصله از حفره خارج نمايـد،  

ه در حـدي نباشـد کـ   نيـز  از طرفي قدرت حمـل جريـان   

زياد خواهد  تپهدست منتقل کند، ارتفاع  مصالح را به پايين

 يانرژچنانچه باز هم عمق پاياب زياد شود، کاهش و  بود

تر شدن روند آبشستگي، تعليـق   جت باعث آهسته يجنبش

ــوالني ــتر ذرات  ط ــل بيش ــر ذرات و حم ــه ت ــه  روي تپ ب

 هتپـ کاهش يافتـه يـا    تپهارتفاع  دوبارهدست شده و  پايين

بنابراين تحـت تـأثير عمـق پايـاب     . گيرد ي شکل ميا اليه

دسـت مشـاهده    پـايين  هتپرفتارهاي متفاوتي براي تشکيل 

  .شود مي

 با :دست حفره آبشستگي بررسي شيب باالدست و پايين

  ام شده ـرتاب انجـها با يك زاويه پ كه آزمايش توجه به اين

است بررسي تغييـرات تحـت تـأثير زاويـه پرتـاب ميسـر       

شد، ولي تغييرات تحـت تـأثير تغييـر مصـالح قابـل      با نمي

ــت ــي اس ــدول . بررس ــت و   ۴ج ــيب باالدس ــرات ش تغيي

دست حفره آبشستگي را در مصـالح مختلـف نشـان     پايين

 βشـيب باالدسـت حفـره و     αدر اين جدول . دهد مي

دسـت  شـيب باال . آبشستگي اسـت  هدست حفر شيب پايين

دسـت برابـر    تقريباً با شيب پايين Cو   Bحفره در مصالح

به دليل تشكيل تپه باالدسـت بلنـدتر،    Aدر مصالح . است

تر شدن ذرات،  با درشت. تر است شيب باالدست كمي تند

  .شود دست تندتر مي شيب پايين

 نمودارهـاي پراكنـدگي   5شـكل   :هـا  وتحليـل داده  تجزيه

D/ht دهـد  بـدون بعـد نشـان مـي    هاي  را در مقابل متغير .

ها در اين شكل حكايت از اين دارد كه دبي  پراكندگي داده

جريان، ضخامت جت، اندازه ذرات، ارتفاع ريزش و عمق 

پاياب از جمله مهمتـرين پارامترهـاي مـوثردر آبشسـتگي     

هـا شـكل ارتبـاط را در     نحـوه پراكنـدگي داده  . باشـند  مي

صـورت   بهمتغيرهاي حاوي دبي جريان و ضخامت جت، 

نيـز ضـريب همبسـتگي     5در جدول . دهد خطي نشان مي

گونه كه در جدول  همان. بين متغيرها نشان داده شده است

مشخص است، متغير دبي جريـان بـا ضـريب همبسـتگي     

ترين ارتباط خطي را با حداكثر عمق آبشستگي  قوي 98/0

  .دارد

  
  .)درجه( دست حفره آبشستگي تغييرات شيب باالدست و پايين -۴جدول 

    مصالح بستر
C B  A    

24  21  26  Maxα  
11  9  16  Minα 

26  21  16  Maxβ 

12  13  10  Minβ  

  

  .هاي ديگر و متغير D/htضريب همبستگي بين  -5جدول 

H/ht d50/ht  b/ht  3
tgh

q  
3

tgh

q  
  

83/0  65/0  98/0  98/0  98/0  D/ht  
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  .بدون بعد ديگر يمتغيرهادر مقابل D/ht ودارهاي پراكندگي نم -5شكل 

  

 را SNدر مقابـل   D/htنمودارهاي پراکنـدگي   ۶شکل 

، SNمتغيـر   .دهـد  نشان مي Cو  A ،Bدر مصالح مختلف 

ــا خــود دارد     ــات جريــان را ب ــدازه ذرات و مشخص . ان

با  SNداري را بين متغير  نمودارهاي پراکندگي رابطه معني

نشـان   Cو  A ،Bيـک از مصـالح    ي در هيچعمق آبشستگ

ها برروي يک نمـودار، مشــــاهده    با انتقال داده. دهد نمي

جايي مجموعـه   شود که تغيير اندازه مصالح باعث جابه مي

هـا شـده    ها و پراکنـدگي بيشـتر داده  Xها روي محور  داده

بـه   ۵کـه ضـريب همبسـتگي در جـدول      طـوري  است بـه 

رابطه خطي يا تـواني   ابراين،بن. کاهش يافته است -۲۲۸/۰

دسـت   بـه  SNبيني عمـق آبشسـتگي بـا     مناسبي براي پيش

  .آيد نمي

بيني عمق  براي پيش يمناسباگرچه ارتباط خطي 

3بدون بعد  يپارامترهاآبشستگي با 
tghq  و

thb 

ده کنن تنهايي توصيف آمده است ولي اين متغيرها به دست به

چون فقط پارامترهاي جريان  ،باشند پديده آبشستگي نمي

از بررسي نمودارهاي پراکندگي مشخص . را با خود دارند

آبشستگي  برنيز گرديد که اندازه ذرات و ارتفاع ريزش 

که تغيير اندازه  طوري هنمايند ب و آن را کنترل مي ندمؤثر

. شود ها در نمودارها مي ذرات باعث ايجاد پراکندگي داده

که مشخصات جريان، اندازه ذرات و   SNمتغيراز آنجا که 

ن يب ينتواست برازش خوبچگالي آنها را با خود دارد 

منظور پوشش کامل  بهدر نتيجه  ،جاد کنديها ا داده

هاي چند  پارامترهاي دخيل و توصيف بهتر پديده، مدل

  .گردد بيني عمق آبشستگي بررسي مي براي پيش  متغيره

بينـي عمـق نهـايي     هاي چند متغيـره پـيش   لبررسي مد

آمـده   دست بهبا توجه به نمودارهاي پراکندگي  :آبشستگي

ضـمن   گيـرد  دو نوع مدل خطي و تواني مدنظر قـرار مـي  

نيـز  هـاي ديگـر    ها نسبت به مـدل  کاربري اين مدلکه  اين

  .باشد تر مي راحت

شـرح زيـر    ها به بهترين مدل SPSSافزار  کارگيري نرم هبا ب

  :آمد دست به

         :مدل خطي
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نمودارهاي پراكندگي  -6شكل 

thD   .Cو A ،Bدر مصالح  SNدر مقابل /
  

0
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 / 
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مدل تواني  مدل خطي 
  

  .بيني عمق آبشستگي نتايج مدل خطي و تواني در پيش - ۷شکل 

  

 برابر ۷و در معادله  ۹۶۹/۰ برابر ۶در معادله  R2که مقدار 

  .باشد مي ۹۸۲/۰

را با يکديگر مقايسه  توانينتايج مدل خطي و  ۷ شکل

درجـه نشـان از    ۴۵تـراکم نقـاط اطـراف خـط     . نمايد مي

عمـق آبشسـتگي    حداکثربيني  توانايي هر دو مدل در پيش

بيني  ر پيشد توانيبنابراين هم مدل خطي و هم مدل  ،دارد

کمـي   تـواني دقـت مـدل   . باشند عمق آبشستگي موفق مي

  .بيش از مدل خطي است

 تپـه بيني ارتفـاع   براي پيش :باالدست هتپبيني ارتفاع  پيش

مختلـف بررسـي و    تـواني هاي خطي و  باالدست نيز مدل

  :آمد دست بهشرح زير  بهترين نتايج به

)۸(                            027.0007.0 −= SN
h

h

t

u  

)۹(       
207.0112.1

50
769.0

012.0
−−

















=

ttt

u

h

H

h

d
SN

h

h  

 برابـر  ۹و در معادلـه   ۴۹۹/۰ برابـر  ۸در معادله  R2مقدار 

  .باشد مي ۵۲۳/۰
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 تپهبيني ارتفاع  براي پيش :دست پايين هتپبيني ارتفاع  پيش

مختلف بررسـي و   توانيهاي خطي و  دست نيز مدل پايين

  :آمد دست بهبهترين نتايج به شرح زير 
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 برابـر  ۱۱و در معادله ۳۴۵/۰ برابر ۱۰در معادله  R2مقدار 

  .باشد مي ۱۸۸/۰

براي اي  هاي قوي گونه که مشاهده مي شود مدل همان

 دسـت  بـه دسـت   باالدست و پايين هاي تپه  بيني ارتفاع پيش

کـه   آيـد  چنين برمـي ها  هدات آزمايشاز مشا .نيامده است

ناشـي از   ههاي ثانوي ها بيشتر تحت تأثير جريان تپهتشکيل 

تالطم جريان در داخل حفره، زمان تعليق ذرات و قدرت 

مصالح فرسـايش يافتـه را بـه    حمل جريان افقي است که 

هاي  بايد آزمايش بنابراين،. کند منتقل ميدست   سمت پايين

  .هاي ديگري را بررسي کرد تغيرديگري ترتيب داد و م

بـا هـدف بررسـي توانـايي      :هـا  بررسي توانايي مدل

داده  95هــاي ارائــه شــده در ايــن پــژوهش، تعــداد  مــدل

 آزمايشگاهي مربوط به مطالعات محققان ديگـر كـه اخيـراً   

 ،منتشـر شـده اسـت   ) 2005( و همكاران اله توسط عظمت

ـ   . مورد استفاده قرار گرفت دا نسـبت  براي ايـن منظـور ابت

DDr m=  كه درآنDm   بينـي   عمق آبشسـتگي پـيش

عمــق آبشســتگي  Dهــاي ايــن پــژوهش و  شـده از مــدل 

  . گيري شده توسط ساير محققان است، محاسبه شد اندازه

تـر باشـد    مسلم است كه هرچه اين نسبت به يك نزديـك 

 rي كه مقـدار  يها سپس درصد داده. دقت مدل بيشتر است

عنوان امتياز  قرار گرفته است به r <5/0 >2ها در بازه در آن

 6نتـايج در جـدول   ). 1998هـافمن،  (مدل منظور گرديد 

گونه كه از اين جدول مالحظه مـي   همان. ارائه شده است

و امتيـاز   درصد 88، برابر 6 شود امتياز مدل خطي، معادله

. دست آمده اسـت  به درصد 93، برابر 7مدل تواني، معادله 

توانـايي بـاالي هـر دو مـدل در      هدهنـد  ن اعـداد نشـان  اي

نتـايج در  . باشـد  بيني حد اكثـر عمـق آبشسـتگي مـي     پيش

با توجه بـه تـراكم   . نشان داده شده است 9و  8 هاي شكل

، در 8درجـه در شـكل    45بيشتر نقـاط در اطـراف خـط    

بيني  ، مدل تواني بهتر از مدل خطي پيش9مقايسه با شكل 

  .نموده است

هاي ارائه شده در ايـن پـژوهش    ور مقايسه مدلمنظ به

به همان روشـي   rهاي ساير محققان، مقدار نسبت  با مدل

که گفته شد، محاسـبه گرديـد و مقـدار امتيـاز هـر مـدل       

 ۱۴تا  ۱۰هاي  نمودارهاي مربوط در شکل. محاسبه گرديد

شود و امتياز محاسبه شده هر مدل در جـدول   مشاهده مي

هـاي   شود که امتياز مدل مالحظه مي. نيز ارائه شده است ۶

 )٢٠٠٥(و همكـاران   الـه  اين پژوهش پس از مدل عظمت

 اله رابطه خود را با استفاده از همين البته عظمت. قرار دارد

رود امتيـاز   دست آورده است، بنابراين انتظار مي داده به ۹۵

 ،)۲۰۰۵(و همكاران  اله مدل عظمت. بااليي هم کسب کند

کند، زيرا در  يت فيزيکي پديده را تعريف نميسفانه ماهأمت

يا به عبارتي براسـاس ايـن    مثبت است ۵۰dاين مدل توان 

مدل افزايش اندازه ذرات باعث افزايش عمـق آبشسـتگي   

  .گردد که خالف واقع است مي
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  .ق آبشستگيبيني عم امتياز مدل خطي در پيش -9شكل   .بيني عمق آبشستگي در پيش توانيامتياز مدل  -8شكل 
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 و m2/s( ۰۷/۰-۰۱/۰=q( در شرايط  Aرابطه ورونس

)mm( ۳۶ ،۲۱ ،۱۴ ،۹ d50= رابطه . دست آمده است به

دست آمده  متر به ميليd50  >۵ط در شراي Bورونس 

 U.S.B.R )۱۹۷۳(است، استفاده از اين رابطه توسط 

  .)۱۹۹۱رادکيوي، بروسرز و ( است  توصيه شده

د را براساس کليه روابطي که رابطه خو) ۱۹۸۵(ميسن 

هاي  دست آمده بود و با استفاده از داده تا آن زمان به

ارائه نموده  ١هاي واقعي ها و نمونه آوري شده از مدل جمع

  .است

                                                
1- Prototype 

حاصل از هاي  رابطة خود را براساس داده Bمارتينز 

  .دست آورده است هاي واقعي به نمونه

که  دهد همچنين نشان مي ۶جدول امتيازهاي 

آبشستگي، تاثيري در  هجلوگيري از گسترش عرضي حفر

حداکثر عمق آبشستگي نداشته است و اين عمق تحت 

ثير انرژي موجود جريان براي خروج مصالح از حفره و أت

دست است و در صورت وقوع  انتقال آنها به پايين

گسترش عرضي حفره فقط حجم مصالحي که به 

  .واهد شدبيشتر خ ،شود دست منتقل مي پايين

  .هاي موجود امتياز بعضي از مدل -٦جدول 

  امتياز  مدل
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  گيري نتيجه

هاي  دست پرتابه پايين در اين پژوهش پديده آبشستگي

ابتدا با . شکل مورد بررسي آزمايشگاهي قرار گرفت جامي

استفاده از آناليز ابعادي، روابط کلي براي حداکثر عمق 

دست حفره  پايين باالدست و هاي آبشستگي، ارتفاع تپه

هاي بدون بعد، حاوي  صورت تابعي از متغير آبشستگي، به

هاي شدت جريان، ضخامت جت، ارتفاع ريزش،  پارامتر

، که نسبت مجموع نيروهاي محرک به SNذرات و  هانداز

ثير جريان أمجموع نيروهاي مقاوم در حرکت ذره تحت ت

د که نشان داها  آزمايشنتايج  .دست آمد شد، بهبا آب مي

، شتاب ثقل، که حاوي پارامترهاي سرعت جت SNمتغير 

ارتباط قوي با حداکثر  ،باشد و چگالي ذرات مي هدازان

بيني حداکثر عمق  براي پيش ندارد،عمق آبشستگي 

 هدست حفر هاي باالدست و پايين آبشستگي و ارتفاع تپه

با استفاده از  توانيهاي رگرسيوني خطي و  مدلآبشستگي 

هاي خطي و  هم مدل. بررسي گرديدبدون بعد  هاي متغير

بيني حداکثر عمق آبشستگي موفق  در پيش توانيهم 

ها با استفاده از متغيرهاي بدون بعد  باشند و بهترين مدل مي

 ههاي شدت جريان، ارتفاع ريزش و انداز حاوي پارامتر

 اي قوي هاي لدمولي دست آمد  هبو عمق پاياب ذرات 

دهد  دست نيامد که نشان مي هها ب اع تپهبيني ارتف براي پيش

. باشند هاي انتخابي براي اين منظور مناسب نمي متغير

هاي محققان ديگر نشان داد که روابط  کارگيري داده به

دست آمده از اين پژوهش از دقت باال برخوردار بوده و  هب

نسبت براي حداکثر عمق آبشستگي هاي بهتري  بيني پيش

از گسترش رغم جلوگيري  به .رندبه روابط موجود دا

حداکثر عمق آبشستگي تحت ، عرضي حفره آبشستگي

انرژي موجود به بيشتر اين عمق  و آن قرار نگرفتثير أت

و انتقال آنها  آبشستگي هجريان براي خروج مصالح از حفر

است و چنانچه گسترش عرضي مرتبط دست  به پايين

افته بيشتر حفره اتفاق بيفتد فقط حجم مصالح انتقال ي

  .خواهد بود
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Abstract 

Bucket spillways are used at the end of high dam spillways due to low cost compare to other types 
of energy dissipater structures. Impingement of falling jet on the river bed can create scour hole which 
can cause damage to the spillways, dams body or nearby structures. Accumulation of sediment 
downstream of scour hole, can increase the tailwater and reduce the hydropower generation. Therefore 
it is important to predict the scour depth when using flip bucket as energy dissipater. The purpose of 
this study is to conduct experimental tests to understand the mechanism of this phenomenon and to 
develop relationships for predicting the scour holes dimensions. To reach these goals, at first by 
dimensional analysis, general relation was developed. The maximum depth of scour holes was found 
as a function of variable containing discharge, jet thickness, height of falling, particle size and 
densimetric froude number (SN), which is the ratio of the total active force to the total resistance force 
acting on a single particle. Then an extensive experimental program was conducted under different 
size materials and flow conditions. Using the experimental data, different models were examined and 
the best models were selected. The best models for predicting the maximum scour hole were achieved 
with variables of discharge, height of falling and particle size. No accurate models were achieved to 
predict the height of point bar upstream and downstream of scour hole. Finally, these models were 
tested by applying experimental data from other investigators and it was found that the models 
presented in this paper can predict the scour depth accurately. 
 
Keywords: Scouring; Falling jet; Rectangular jet; Flip-Bucket; Energy dissipater 
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