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گذاري باالدست سرريز اوجي روي خصوصيات جريانبررسي آزمايشگاهي تاثير رسوب  

2خليل اژدري،2زادهصمد امامقلي،1نژادمصطفي سادات

 هاي آبي دانشگاه صنعتي شاهروددانشجوي كارشناسي ارشد سازه-1

و خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود-2  دانشيار گروه آب

mostafasadat1371@yahoo.com 

 خالصه
سرريز اوجي بررسي شد. براي اين منظور از يك سرريز اوجي خصوصيات جريان در باالدستنشين شده روي در پژوهش حاضر، تاثير رسوبات ته

و ارتفاعتيسان10متر، عرض3متر در فلومي به طول سانتي16شكل به ارتفاع  تهمتر استفاده شد. براي شبيهسانتي25متر نشيني رسوبات در سازي

بهميلي7/1و2/3نوع رسوب با قطرهاي متوسطدو،پشت سرريز اوجي دست آمده اين را نشان داد كه با متري مورد استفاده قرار گرفت. نتايج

و ضريب تخليه باالدست سرريز افزايشدرآب سرعتافزودن رسوب به فلوم،  مي نيز يافته هر شودزياد سرعت چه كه قطر رسوبات بيشتر شد،و

ميهرچه ضخامت رسوبات بيشتر شد، سرعت جريان زيادتر گشتنيزو شده كمترباالدست جريان دهد كه طراحي سرريزها . مطالب فوق نشان

و يا رودهاي باالدفقط بر مبناي شرايط اوليه مخزن بندها، كانال آنها و به مرور زمان شرايط درون مخازن با وجود رسوبات ست ها صحيح نيست

ميوارد شده به آن  كند. ها تغيير

.، ضريب تخليهسرعت سرريز اوجي، رسوب، كلمات كليدي:

 مقدمه.1

و اداره منابع آبي، كاهش تلفات آب در پي بحراني كه مناطق خشكو نيمه خشك را تحديد مي و دقت در ميزان مصرف آن، امري ضروري كند، حفظ

و همكاران گيري جهتي بهينه از آب ارايه دادند كه استفاده از وسايل اندازههاي گوناگوني جهت استفادهروش]2[و چانسون]١[است. استورات

، استفاده از اي گوناگوني ارائه گرديده كه در اين ميانه، روشهااداره دقيق آب مورد نياز، از آن جمله است. به منظور تعيين ميزان آب عبوري از كانال

راها كاربرد بيشتري دارد. سازهسرريز مياي كه آب اضافي و امكان دارد باعث تخريب، به ويژه هنگام سيالب كه جريان آب به بدنه سد آسيب رساند

ميآن شود و حساس، تخليه كننده درياچه . در حقيقت اين نوع سازه]3[كند، دفع  هاي آبيترين بخش در سازهسد در مواقع اضطراري است. مهمترين

و بحث سيالب در آن منطقه را نخواهيم داشت. سرريز مي و احداث شود، مشكل ناپايداري سازه باشد. در حقيقت اگر سرريز يك سد به درستي محاسبه

جرهايي هستند كه در اندازهها از جمله سازههمچنين سرريز و بسياري از مورديان آب در كانالگيري ميها .]5و4[گيرند هاي ديگر مورد استفاده قرار

ها از دقت بيشتري برخوردار باشد. در بسياري گيري جريان اين سازههاي زيادي صورت گرفته است تاروابط تعيين شده براي اندازهبه همين دليل تالش

ميوجود رسوباتي است كه توسط جريان رودخانه جابهوقوع سيالب، يكي از مشكالت مهم، هاي آبياري وهنگام از موارد از جمله شبكه گردند. جا

و ورودشان به داخلرودخانه داخل وجود اين رسوبات در آبكانال ها درو سازه، تغييراتي را در شرايط جريان عبوري از كانالهاي انتقال هاي موجود

و كانال وها مسير جريان رودها ميبه و كانالرسوبات تاثيراتي كه اين پژوهش سعي دارد.آوردجود و موجود در رودها ها روي شرايط جريان آب

ميسازه و بررسي قرار دهد.هاي موجود در مسير جريان  گذارند، را مورد تحليل

 شكلياوجزيسرر.2

و در عين حال ارزانمعمول زيادي آب از روي خود را دارد، سرريز اوجي است. اين سرريزها اغلب در ترين سرريزي كه توانايي عبور مقدار ترين

گونه، زماني كه اينUSACEو USBR. بر اساس نتايج ارائه شده توسط]6[شوند سدهاي انحرافي به دليل راندمان هيدروليكي زياد استفاده مي
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شوهاسرريز و احداث مينبه خوبي طراحي مؤنتواند، دهد جريان را به طور و نيز امكان اندازهنثر عبور ند. به همين دليلنكگيري دقيق جريان را فراهمد

و هيدروليك از آن به عنوان يك سازه اندازه ميمهندسين عمران هاي كمتر از ارتفاع طراحي سرريز، دبي عبوري از كنند. در ارتفاعگيري نيز استفاده

مي روي سرريز به دليل مقاومت تاج در مقابل جريان و در ارتفاعكاهش و در اين حالت بايد،هاي بيشتر از ارتفاع طراحييابد دبي عبوري افزايش يافته

هم]7[توجه خاصي به مسئله كاويتاسيون معطوف شود، زيرا ممكن است موجب توليد فشار كمتر از فشار بخار شود  چنين در چنين مواقعي جريان فوق.

و انرژي جنبشي زيادي هاي آرامش در انتهاي سرريز اوجي به كار كه اين انرژي جنبشي مخرب از آب گرفته شود، حوضچهدارد. براي اين بحراني است

 شوند. گرفته مي

و پنجه سرريزاستاين نوع سرريزها شامل چهار قسمت: وجه باالدست، تاج سرريز، وجه پايين رخ تاج مانند مسير سطح زيرين . نيم]6[ دست

يك2و1هاي . در شكل]6[يك سرريز لبه تيز با ارتفاع تاجي برابر ارتفاع سرريز روگذر در حالت جريان آزاد است جريان آب از روي  شماي كلي

و قسمت  هاي مختلف آن نشان داده شده است. سرريز اوجي

آنياوجزيسرركيازيينما–1شكل ]6[و مشخصات

اسرخ سرريزجايي كه نيماز آن ميهاي اوجي با ميتفاده از منحني سطح پاييني آب جاري شده از روي سرريز لبه تيز مستطيلي بدست -آيد،

 توان براي تعيين دبي آن از همان معادله دبي سرريز لبه تيز مستطيلي استفاده نمود.
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و جلو سررليپروفليتشكيچگونگ–2شكل ]7[ياوجزيتاج
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ميUSBRطبق پيشنهاد به، منحني جلو سرريز را :]8[دست آورد توان از رابطه زير

)4(

و تاج سرريز اوجي منحني پروفيل–3شكل ]7[هاي جلو

آنnوKمقادير و براي تعيين همتابعي از شيب سرريز در باالدست بوده و استفاده1 چنين محاسبه پروفيل تاج سرريز در باالدست از جدولها

.]7[كنيم مي

]7[ياوجزيسرريجهت طراحعوامل مختلفنييتع–1 جدول

)Cd(ضريب تخليه.3

و يا تعيين مجاري با ظرفيت تخليه مورد نظر در طراحي، تالشهبه دليل اهميت انداز هاي زيادي انجام شده تا روابط تعيين شده براي گيري جريان

ا و سرريزها، دقت بيشتري داشته باشند. به منظور دستيابي به مقادير واقعي تخليه جريان از اين مجاري با استفاده از روابط ارائه شده بر ساس مباني نظري

مي)Cd(ها، معموالً از يك ضريب اصالحي با عنوان ضريب تخليهگونه سازهيدروديناميكي حاكم بر اينه و تمامي عوامل مؤثر بر همسان، استفاده -شود

ميسازي روابط با ميزان واقعي جريان در اين ضريب به صورت يك و رفتار هيدروديناميكي اين سازهجا گنجانده دشود. طرح هيدروليكي ر انتقال ها

].9آب، مستقيماً تابع اين ضرايب هيدروليكي است[

 مطالعات انجام شده.3

ك تهنون مطالعات زيادي راجع به رسوبتا و مقدار رسوبات نشين شده گذاري مخازن سدها انجام شده است كه بيشتر به چگونگي تخمين پراكندگي

آنجريان باالدست پژوهشهاي نشين شده روي ويژگيپرداخته است. اما در زمينه تاثيرات رسوبات ته ها اشاره هاي كمي صورت گرفته كه به برخي از

 شود.مي

baR2R1Knz
0.282Hd0.175Hd0.2Hd0.5Hd21.85 ∞
0.237Hd0.139Hd0.21Hd0.68Hd1.936 1.836 3
0.214Hd0.115Hd0.22Hd0.48Hd1.939 1.81 1.5 
0.119Hd0.119Hd00.45Hd1.873 1.776 1
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و نصرآبادي ته مطالعهبهكه با آزمايشي]10[ دستوراني بر سرريز نشيني رسوبات در پشتاثرات پرداخت، نشان دادندمي جريان شرايط اوجي

 حدود دبي ضريب، ميرسد سرريز پشت ميزان حداكثربه رسوب ارتفاع وقتيكه آنجاتا يابدمي كاهشبيد ضريب سرريز پشت رسوب افزايش كه با

 يابد.و به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش رسوبات پشت سرريز، سرعت جريان عبوري نيز افزايشمي.يافت كاهش درصد25

و همكاران اوجي روي ضريب تخليه آن، دريافتند كه با افزايش زبري روي سطح سرريز، با آزمايش روي تاثير زبري سطح سرريز]11[بهمني

 يابد.ضريب تخليه كاهش مي

و مجدزاده و زبري فرم بستر در رودخانهبا بررسي اثر افزايش قطر دانه]12[ نظريان اي كه روي رودخانه سيستان هاي ماسهبندي روي زبري ذره

ر  يابد.بندي رودخانه تمامي ضرايب زبري رودخانه افزايشميسيدند كه با افزايش قطر دانهاين مطالعه انجام شد، به اين نتيجه

و روش.4 هامواد

و آزمايش روي يك فلوم مستطيلي به طول متر، عرض3تحقيق حاضر در آزمايشگاه هيدروليك دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود انجام شد

و ارتفاع سانتي 10 آنتيسان25متر متر درون فلوم سانتي16كه سرريز اوجي به ارتفاع متر به وقوع پيوست. نحوه آزمايش به اين صورت بود كه پس از

و  و عمق آب جمعدادهقرار داده شد، جريان در فلوم برقرار شده و تحليل قرار گرفت.دادههاي سرعت و مورد تجزيه براي هاي مورد نظر ابتداآوري شده

ب بهكانال با و ستر صاف متري به صورت جداگانه در كف فلوم در باالدست سرريز، قرار ميلي7/1و2/3سپس رسوبات با قطرهاي متوسط دست آمد

و  و به ترتيب براي هركدام جداگانه جريان آب ايجاد شده و عمق جريان بود،كه شامل داده اطالعات مورد نياز تحقيقداده شدند در هاي سرعت

و گردآوريلف حاالت مخت و شده و تحليل قرار گرفت .دست آمد كه در ادامه آمده استبهينتايجمورد تجزيه

 گيرينتيجه.5

و دادهپس از آن و تحليل قرار نمودارهايآوري شدند، نتايج به صورت هاي مورد نياز جمعكه آزمايشات انجام شد و مورد تجزيه زير گردآوري شده

آنگرفتند كه در ادامه  ميبه  شود.ها پرداخته

ي اين دهندهآمده كه نشان4در مقابل نسبت ضخامت رسوبات به ارتفاع سرريز در شكل تغييرات سرعت جريان در باالدست سرريز اوجي

مياست كه با افزايش ضخامت رسوبات باالدست سرريز، سرعت جريان افزايش مي و همچنين از اين شكل ييابد. ك ضخامت ثابت از فهميم كه به ازاي

به ترتيب*VوVالزم به ذكر است كه پارامترهاي تر باشد، سرعت جريان عبوري بيشتر خواهد بود.رسوبات باالدست، هراندازه كه رسوب ريزدانه

ميبيانگر حداكثر سرعت آب در حضور ضخامت و ميانگين سرعت آب و پارامترهاي هاي مختلف رسوب مت رسوبات به ترتيب ضخاPوZباشند

و ارتفاع سرريز هستند.   پشت سرريز

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

V/
V*

Z/P

D50=3.2

D50=1.7

 Z/Pتغييرات سرعت جريان در باالدست سرريز در مقابل نسبت–4شكل
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 �h/hتغييرات سرعت جريان در باالدست سرريز در مقابل نسبت–5شكل

مي  �h/h، تغييرات سرعت جريان آب در مقابل نسبت5در نمودار ارائه شده در شكل ي تغييرات سرعت آب در دهندهشود كه نشانبيان

آب باشد.مي�hريز اوجي در عمق باالدست سر اين نمودار گوياي اين است كه با افزايش عمق جريان آب تا يك اندازه معين كه تقريبا عمق دوسوم

به*VوVپارامترهاي5در شكل يابد.كاهشمي از كف فلوم است، سرعت آب روند افزايشي دارد اما از آن نقطه به بعد وتا سطح آب، سرعت جريان

مي گيري شده در نقاط مختلف فلومهاي اندازهترتيب بيانگر سرعت و پارامترهايو ميانگين سرعت آب و به ترتيب�hوhباشند فاصله سطح عمق آب

ميي مورد نظر براي اندازهرسوب يا كف كانال تا نقطه  باشند. گيري سرعت

به–6شكل  Z/Pتغييرات ضريب دبي سرريز نسبت
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ميCdكه بيانگر تغييرات ضريب تخليه(6در شكل مي) نسبت به افزايش ضخامت رسوب در باالدست سرريز شود كه با افزايش باشد، مشاهده

ميضخامت رسوب ته همنشين شده در باالدست، ضريب تخليه سرريز زياد و مي6چنين شكل شود. كهنشان ته دهد نشين هر اندازه كه قطر رسوبات

 شده پشت سرريز بيشتر شود، ضريب دبي سرريز بيشتر خواهد شد.

آنيابيم كه طراحي سرريزها فقط بر مبناي شرايط اوليه مخزن بندها، كانالي باال درميدست آمدهبر اساس نتايج به و يا رودهاي باالدست ها ها

و مواد آبرفتي فراواني وارد مخازن شده رودخانهصحيح نيست چون به مرور زمان همراه  تهها رسوبات ميو پشت سرريزها كه شرايط درون شودنشين

ته مخازن با وجود ورود آن نشين شدنو مياين رسوبات به داخل صوها تغيير و روابط كند در نتيجه در طراحي سرريزها بايد تجديد نظر رت گيرد

و آيندههجديدي ابداع شود كه در برگيرند ي سازه باشد.ي همه شرايط گذشته، حال
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