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 پهن گابیونی با شیب کناريآستانه استغراق در سرریز لبه
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 خالصه
ها ي این سازهاز جملهرودخانه و حفاظت خاك دارند.  ی، مهندسي تأخیريان سدهادر ساختم يادیز يکاربردها یسنگ يتور ای یونیگاب هايسازه
نسبت به نوع صلب آن برخوردار بوده و در  يادتریاز انعطاف ز ي نفوذپذیر گابیونی است که عالوه بر عبور جریان بیشتر و هوادهی جریان،زهایسرر

ر این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه و اندازه مصالح بر آستانه استغراق در سرریز د هستند. داریاز فشار آب مقاوم و پا یناش يمقابل بارها
 یبیو ترک دست نییباالدست، پا بیبا ش شامل سرریز یونیگابپهن سرریز لبهمدل  4 پهن گابیونی با شیب کناري پرداخته شده است. براي این کارلبه

- نتایج این تحقیق نشان می اندازه مصالح در شرایط هیدرولیکی مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. 4در  یمدل مکعب کیو  دست نییباالدست و پا
شود.  هاي پایین، قبل از رسیدن پایاب به تاج سرریز شروع میهاي گابیونی در دبیهاي نقوذپذیر، استانه آستغراق در سرریزدهد که بر خالف سرریز

در ) P/(y1-P)استغراق ( ضریب آستانهدست زودتر مستغرق شده و بدون شیب پایینهاي دهد که سرریزن میمختلف نشاهاي در مدل نتایجمقایسه 
نتایج این  همچنین .شودشروع می – 1/0حدود از دست این مقدار هاي با شیب پایینو این در حالی است که در مدل بوده - 35/0 حدودها این مدل

  داري در آستانه استغراق ندارد.که اندازه مصالح تأثیر معنی ،دهدن میتحقیق در اندازه مصالح مختلف نشا
 

  پهن، گابیون، مدل فیزیکیآستانه استغراق، سرریز لبهکلمات کلیدي: 
 
 

   مقدمه  .1
 

 ریدر مس البیس کیرسوب و کاهش پ يانداز منظور تله به يزداریآبخ يها در طرح شوند یساخته م زیکه عمدتاً به صورت سرر یسنگ يتور يبندها
 سازه نیا ،ياقتصاد يساز نهیو به یطیمح ستیمسائل ز تیاهم لی. امروزه به دلردیگ یمورداستفاده قرار م يعبور انیجر زانیم يریگ رودخانه و اندازه

 ،يریپذ انعطاف ،يداریپا جادیر اب یسازه، عامل نیمتخلخل ا طیبرخوردار باشد. درواقع مح رینفوذناپذ يها نسبت به سازه يا ژهیو گاهیاز جا تواند یم
و  ییایمیوشیواکنش ب نیشوند، ا یمواد آل هیممکن است باعث تجز زهایسرر نیساکن در منافذ ا يها يباکتر یو از طرف عتیبرقرار بودن چرخه طب

 يو حذف بو هیو تصف ییخودپاال يبرا یعامل شود، یم یمواد آل يهواز هیکه باعث تجز زیاز سرر انیاز تالطم عبور جر یناش زیسرر یهواده نیهمچن
   .باشند یبد فاضالب رودخانه م

سنگی ( و یا سدهاي تأخیري پاره گابیونیهاي پلکانی سرریزمربوط به  هاي توري سنگی تاکنون، در زمینه سازه گرفته انجام قاتیاکثر تحق
از  یجیتدر ریمتغ انی) جر1993]. کلز (3] و [2]، [1[ اندك بوده است اریبس پذیرنفوذ يزهایسرر يبا آن، مطالعات بر رو سهیو در مقاگذر) جریان درون

ها نشان داد که نسبت  آن جیبند را مورد مطالعه قرار داد. نتا يو کامل از رو یجزئ زشیمختلف شامل ر انیجر طیدو شرا يرا برا يا زهیبند سنگر يرو
لبه پهن  زیسرر يرو انی) جر1994]. هگر و شوالت (4[باشد یم 5/0تا  25/0آن در محدوده  ياز رو انیبه گذر جر يا زهیاز داخل بند سنگر انیگذر جر
عمق  شیکردند که با افزا فیتعر يا حدودهها محدوده مدوالر (آستانه استغراق) را م قرار دادند. آن یرا مورد بررس يگوشه و باالدست عمود زیبا تاج ت

 نهیدر زم یشگاهیماآز ی) مطالعات2007و همکاران ( کویچی]. م5کند[ شی) شروع به افزازینسبت به تاج سرر زی(عمق آب در باالدست سرر hدست،  نییپا
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 طیدر مح انیو جر یاصل انیجر نیجرم و مومنتم ب راتییها نشان داد که که تغ آن يها افتهیانجام دادند.  زهیسنگر يها و آبشکن زهایسرر يبر رو انیجر
و همکاران  وی]. ل6شدند[ یبه سرعت منقبض م انیخطوط جر نیو آبشکن غالب بوده و همچن زیدست سرر نییدست و پاباال يایمتخلخل اطراف زوا

 9/34، 0 يها مدل با تخلخل 3آزاد را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها  انیفلوم با جر کیدر کف  يا زهیپشته سنگر کیآشفته در اطراف  انی) جر2008(
از درون  انیعبور جر لیدست به دل نییچرخش در جهت پا هیمتخلخل ناح يها سازه يمطالعه قرار دادند و نشان دادند که برادرصد را مورد  5/47و 

 فتهکمتر مورد توجه قرار گر زیسرر ي) و روزی(از داخل سرر ینشت انیجر نی) اشاره کرد که اندرکنش ب2006]. چانسن (7[ شود یم تر یطوالن زیسرر
با همان هندسه  یبتن زیمدل سرر 2و  یلیمستط یونیگاب زیمدل سرر 2) با انتخاب 2010]. محمد (8[باشد یم ندهیمطالعات آ يزنده براار یاست و موضوع

  ]. 9[داد ارائه  مستغرقآزاد و  طیدر شرا زیسرر نیا یدب ینیب شیپ يبرا یروابط تیو در نها پرداخت یونیگاب زیبه مطالعه عملکرد سرر سه،یمقا يبرا
و دو مدل  یونیگاب زیاز سرر یکیزیاقدام به ساخت هشت مدل ف ،یلیلبه پهن مستط يها زیدر سرر انیجر یدب بیضر یبررس ي) برا1392( ياحمد
 بیقرار گرفت و مشخص شد که ضر سهیصلب با همان ابعاد مورد مقا زیربدست آمده از سر جیبا نتا یونیگاب زیحاصل از سرر جی. نتادیصلب گرد زیسرر

 یمحاسبه دب يبرا يابعاد زیآنال يبر اساس تئور رهیچند متغ ونیمعادالت رگرس نیصلب است. همچن زیبزرگتر از سرر یونیگاب زیدر سرر انیجر یبد
آزاد  انیجر طیدر َشرا یونیگاب زیسرر انیجر یدب بیشد که ضر اهدهدو حالت آزاد و مستغرق بدست آمد. مش يبرا یونیزگابیسرر يبررو يعبور
  ].  10است[ شتریمستغرق ب طیدرصد نسبت به شرا 16/7ود حد

حاضر به  قیصورت گرفته است لذا در تحق یاندک قاتیتحق ستانه استغراق،آخصوصاً مبحث  یونیگاب يزهایسرر نهیدر زم نکهیبا توجه به ا
  پرداخته شد. دازه مصالح متفاوت و ان یکیدرولیه طیشرا پهن گابیونی با شیب کناري درسرریز لبه استغراق در ي آستانه یبررس

  

  
  مواد و روش ها  .2
 

دانشکده  هیدرولیک شگاهیمتر در آزما 5/0و  3/0 ،15 بیترت شکل به طول، عرض و ارتفاع به لیدر فلومی افقی و مستط قیتحق نیا يها شیآزما
نمایی از    1. شکل دداخل آن قابل مشاهده بو انیده و جرگالس بو فلوم پلکسی وارهیچمران اهواز انجام شد. جنس د دیمهندسی علوم آب دانشگاه شه

  دهد. در این تحقیق را نشان میي کارگذاري سرریز گابیونی مورد استفاده  و نحوهفلوم مورداستفاده  پالن 
  

 
  ریز گابیونیي کارگداري سر پالن فلوم مورد استفاده در این تحقیق و نحوه - 1شکل 

 با توجه به تعریف آستانه استغراق که حدي از عمق پایاب سرریز است که افزایش ناچیز جریان در پایاب باعث افزایش عمق باالدست سرریز به
باال بتدریج  انتهایی فلوم چهیدر پس از برقراري جریا دائمیاست که  به این شکل بودهها  ي انجام آزمایش نحوهشود، در این تحقیق متر میمیلی 1اندازه 

شیب  باپهن گابیونی شامل سرریز لبهمدل  4مجموعاً  قیتحق نیدر ا .افزایش یابدمتر اثر  میلی 1حدود ي الدست سرریز به اندازهعمق باشد باعث  ه تاآمد
. در این دساخته ش متر یسانت 30و عرض  16اع رتفا به )4) و بدون شیب (مدل 3(مدل  شیب دو طرف، با )2(مدل  شیب باالدست ، با)1پایین دست (مدل 

متر مورد استفاده قرار میلی 3/31و  0/22، 3/14، 2/7اندازه مصالح  4درجه تنظیم شد و همچنین  60هاي کناري سرریز نسبت با امتداد قائم تحقیق شیب
 نمایش داده شده است. کم و زیادهاي تحقیق در دبیگرفت. در شکل دو نمونه از مدلسازي آزمایشگاهی سرریز گابیونی مورد مطالعه در این 
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  لیتر بر ثانیه 30دبی (ب)  لیتر بر ثانیه 8دبی  (الف)

 هاي، الف) کم و ب) زیاددر دبی درجه در شرایط آستانه استغراق 60پهن با شیب کناري نمایش سرریز گابیونی لبه -2شکل 
  
  
  نتایج و بحث  .3
 

دست سرریز به ارتفاع آب در باالدست سرریز با فاصله صورت نسبت ارتفاع آب روي تاج پاییناستغراق به ضریبناپذیر هاي معمولی نفوذدر سرریز
 7/0تا  5/0هاي مختلف حدود طور متوسط در سرریزشود و آستانه استغراق معموالً بهبرابر  عمق بحرانی) در نظر گرفته می 4اي حدود ( فاصله Hمناسب 

دهد که عمق پایاب در شرایطی رخ می هاي معمولی آستانه استغراق در دبی پایین خصوصاًاین تحقیق با توجه به این که بر خالف سرریز در. باشدمی
عمق پایاب و  y1شد، که در آن  y1-P/Pصورت استغراق جدید بهآستانه دست سرریز نرسیده است، لذا اقدام به تعریف یک ضریب ي پایینهنوز به لبه

P  دست سرریز نرسیده ي پایینشرایطی که عمق پایاب هنوز به لبهارتفاع سرریز است. بنابراین بر اساس این ضریب در شرایطی که آستانه استغراق در
  است رخ دهد، این نسبت منفی بوده و در دیگر شرایط نسبتی مثبت است.

در اندازه مصالح هاي چهارگانه این تحقیق باشد) در مدلروي سرریز می ارتفاع آب مؤثر H/P )Hتغییرات آستانه استغراق نسبت به  3در شکل 
  باشد. که متناسب با افزایش دبی است، نسبت استغراق افزایش یافته و این روند خطی می H/Pترسیم شده است. مطابق شکل با افزایش نسبت مختلف 
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  هاي مختلفدر زبري H/Pآستانه استغراق نسبت به ضریب تغییرات  -3شکل 
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) داراي ضریب آستانه اسـتغراق نزدیـک بـه هـم بـوده و در ضـریب       3و  1دست (مدل هاي با شیب پاییندهد که در مدلبررسی نتایج نشان می
ها بدون شیب بوده است مقدار ضریب آستانه استغراق به هم نزدیک بـوده  آندست که پایین 4و  2هاي افتد و در مدلآستانه استغراق بزرگتري اتفاق می

توان این چنین بیان کرد که وجود شوند. دلیل این اتفاق را میها در عمق پایاب کمتري مستغرق میو  کوچکتر است و این به این معنی است که این مدل
ست سرریز افزایش یافته و توانایی جریان براي مستغرق کردن سرریز کاهش یابد. بـرعکس  شود که مومنتم جریان در پایین ددست باعث میشیب پایین

  کند.ها حالت ایستا داشته و به مستغرق شدن سرریز کمک میدست آندست اتفاق افتاده که جریان در پایینهاي بدون شیب پاییناین شرایط براي مدل
هاي این تحقیق ترسیم شده است. مطابق شکل در اندازه مصالح مختلف در مدل  H/P تغییرات ضریب آستانه استغراق نسبت به 4در شکل 

توان گفت برخالف اینکه هندسه سرریز داري نسبت به هم نداشته و میضریب آستانه استغراق در اندازه مصالح مختلف در یک مدل یکسان تغییر معنی
  الح تأثیري در مقدار آستانه استغراق ندارد.  تأثیر محسوسی در ضریب آستانه استغراق داشت، اندازه مص
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  4مدل   3مدل 
  هاي مختلفدر مدل H/Pتغییرات ضریب آستانه استغراق نسبت به  -4شکل 

  
  

 
  نتیجه گیري  .4
  

و اندازه  یکیدرولیه طیشرا دست و دو طرف درپهن گابیونی با شیب کناري باالدست، پایینسرریز لبه استغراق در ي آستانه یحاضر به بررس قیتحقدر 
هاي پایین، هاي گابیونی در دبیهاي نقوذپذیر، استانه آستغراق در سرریزدهد که بر خالف سرریزنتایج این تحقیق نشان میپرداخته شد. مصالح متفاوت 

دست زودتر مستغرق هاي بدون شیب پاییندهد که سرریزنشان میهاي مختلف شود.  مقایسه نتایج در مدلقبل از رسیدن پایاب به تاج سرریز شروع می
شروع  – 1/0دست این مقدار از حدود هاي با شیب پایینبوده و این در حالی است که در مدل - 35/0ها حدود در این مدل استغراقآستانه شده و نسبت 
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  ، قزوین(ره)المللی امام خمینی دانشگاه بین، فنی و مهندسیدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران پانزدهمین
  1395آذر   25و  24

 
 

 
 

5

توان گفت برخالف داري نسبت به هم نداشته و میدل یکسان تغییر معنیضریب آستانه استغراق در اندازه مصالح مختلف در یک مشود. همچنین می
  .اینکه هندسه سرریز تأثیر محسوسی در ضریب آستانه استغراق داشت، اندازه مصالح تأثیري در مقدار آستانه استغراق ندارد
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