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چکيده
سرریز اوجي با پالن قوسي نسبت به سرریز با تاج خطي ،داراي طول تاج بیشتري است .از این رو در ین رقنوم مننی
دریاچه ،قادر به تخلیه بده باالتري نسبت به سرریز مستقیم است و بههمی دلیل در طنر هنایي کنه اسنتفاده از آنهنا
میسر است ،ارجحیت دارند .هدف از ای پژوهش ،بررسي آزمایشگاهي تأثیر انحناء در پالن سرریز اوجي بر توزیع بده در
واحد طول سرریز ،تنیی ضریب جریان و شناخت رفتار هیدرولیكي جریان ميباشد .ای بررسي بر روي مندل فیزیكني
سرریز سد گرميچاي و ضمایم آن که در آزمایشگاه هیدرولی پژوهشكده حفاظنت خناک و آبخینزداري سناخته شند،
صورت گرفت .نتایج ای بررسي به اصال ضوابط طراحي اولیه منجر شد و طر اصلي را تدقیق نمود .نتایج آزمایشگاهي
نشان داد که ضریب بده ای سرریز در حالت آزاد ،بهطور متوسط نه درصد کمتر از ضریب بده در سنرریزهاي اوجني بنا
محور مستقیم است .از طرفي سرریز در بدههاي بیشتر از  3/3بده طراحي ،حالت مستغرق داشته و ضریب بده جریان با
افزایش بار آبي باالدست سرریز ،روند نزولي دارد.
واژههاي کليدي :استغراق سرریز ،پالن قوسي ،پالن خطي ،سرریز اوجي ،طراحي اولیه
مقدمه
براي عبور آبهاي اضافي و سیالبها از سنراب بنه
پایاب سدها از سازهاي به نام سرریز استفاده منيشنود.
سرریزها براي منظورهاي مختلفي ساخته ميشوند که
از جمله مهمتری ای اهداف ميتوان به گذر آبهناي
اضافي ناشي از سیالب ،عبور دادن جریانهاي مازاد بر
ظرفیت انتقال کانالهاي آبگینر ،بناال آوردن و تيبینت
تراز سطح آب براي ورود به کانالهاي انحرافي ،تنندیل
شیب مسیلها بنه وسنیله احندا متنوالي سنرریزها و
اندازهگیري بده اشاره نمود.
___________________________
* مسنول مكاتباتsajad.kiani@ut.ac.ir :

با توجه به حساس بودن کاري که سنرریزها انجنام
ميدهند ،سرریزها بایند از لحنا سنازهاي مسنتحكم،
مطمنن و بننا راننندمان بناال طراحنني و احنندا شننوند.
سرریزها را ميتوان بر اساس شكل ،به دو گروه عمومي
سننطحي واوجنني ،جننانبي ،کنگننرهاي و پلكنناني) و
زیرسطحي ونیلوفري ،سنیفوني و آبنرو) تقسنیمبنندي
نمود .سنرریز منورد مطالننه در این پنژوهش ،سنرریز
اوجي با قنوس محنوري بنوده و بنه ننوعي ترکیبني از
سرریزهاي اوجي و نیلوفري وی سوم سرریز نیلوفري)
ميباشد.
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ضرایب طراحني سنرریزهاي تخلینه اوجني کنه در
مراجع استاندارد طراحي در دسترس است ،مربنو بنه
سرریزهایي است که امتداد آنها عمود بر جهت جریان
است .بسیاري از منابع ،طراحي سرریزهاي انحناءدار را
توصیه ميکنند .در چنی شنرایطي توزینع جرینان در
طول سرریز ميتواند انحراف قابلتوجهي از فرضهنایي
که در طراحي در نظر گرفته شده است را داشته باشد.
ای پدیده به نوبه خود ميتواند ضریب تخلیه سنرریز و
رفتار هیدرولیكي کانال رَسِش را به شدت تحت تنأثیر
قرار دهد .چنی تأثیري اگنر در زمنان طراحني منورد
بررسي آزمایشگاهي قرار نگینرد و مسنا ل ناشني از آن
حل نشود ،شرایط بهرهبرداري نامطلوبي ایجاد ميکنند
که ميتواند عملكرد متداول سازه را به مخاطره اندازد.
تحقیقات متنددي درباره سرریزهاي اوجي با محور
مستقیم گزارش شنده اسنت .از جملنه  Bazinاز سنال
 3886تا  3888تحقیقات آزمایشنگاهي جنامني بنراي
تنیی شكل تیغه آب روي سرریز لبه تینز انجنام داد و
اولی مطالنه روي شكل اوجني سنرریز توسنط ایشنان
انجننام گرفننت و .)3366 ،Hendersonآزمننایشهنناي
گستردهاي توسط  USBR3واز سال  3331تنا )3348
روي پروفیل تیغه آب ریزشي از سرریز لبنه تینز بنراي
شیبهاي مختلف دیواره باالدست سرریز انجام گرفنت.
پس از آن  USACE1چنندی حالنت اسنتاندارد بنراي
سرریز اوجي منرفي نمود .از دهه  69به بند محققنی
تالش نمودند تا تحقیقات آزمایشگاهي صورت گرفته را
با روشهاي عددي شبیهسازي و حل کنند .استفاده از
مدل عددي در جریانهاي عبوري از سنرریزها ،اولنی
بار توسط  Cassidyو ،)3361بنراي تنینی فشنار روي
تاج سرریز بر اساس فرضیه جریان پتانسیل بنهصنورت
دوبندي صورت گرفت .نتایج حاصل از تحلینل عنددي
جریان بنر روي سنرریز بنا نتنایج آزمایشنگاهي تقریبنا
یكسان بوده است.
 Khosrojerdiو  Kavianpourو )3331به شنبیه-
سننازي مینندان جریننان عبننوري از روي سننرریز اوجنني
بهکم نرمافزار  Fluentمبادرت نمودند و تأثیر قنوس
محوري بر خصوصیات هیدرولیكي جرینان نسنبت بنه
حالت عدم وجود قوس ومحور مستقیم) نشنان دادنند.
United States Bureau of Reclamation
United States Army Crops of Engineers
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 Johnsonو  Savageو ،)1996دو منننندل فیزیكنننني و
عددي را براي جریان روي سرریز در زمان وجود پایاب
مقایسه کردند .در مدل عنددي از ننرمافنزار Flow-3D
استفاده شد .نتنایج بنهدسنت آمنده از تحلینل عنددي
بهوسیله نرمافزار  Flow-3Dبا روش حجنم محندود بنا
نتایج مدل فیزیكي آزمایشگاهي انطباق خوبي داشنت.
اما تحقیقات آزمایشگاهي محدودي بر تنأثیر انحننا در
پالن سرریز اوجي بنر ضنریب جرینان صنورت گرفنت.
هدف از ای پژوهش بررسي آزمایشگاهي تنأثیر انحننا
در پالن سرریز اوجني بنر توزینع بنده در واحند طنول
سرریز ،ضنریب جرینان و شنناخت رفتنار هیندرولیكي
کانال رَسِش در ی سد طراحي شده ميباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :سند مخزنني گرمنيچناي در
اسنتان آرربایجنان شننرقي و در فاصنله  13کیلننومتري
شننمال شننرق میانننه بننر روي رودخانننه گرمنيچنناي از
سرشاخههاي سفیدرود در حال احندا منيباشند .در
شكل  ،3نمایي از سد مخزني گرميچاي و سنازههناي
وابسته نشان داده شده است .بدنه سد از نوع خاکي بنا
هسته رسي است که ارتفناع آن از پني سننگي و کنف
رودخانه بهترتیب  86و  61متر است .طول تاج سد نیز
برابر  239متر است .حجم مخزن سد گرميچاي 49/3
میلیون مترمكنب است و حجم مفیند و منرده مخنزن
بهترتیب  33/1و  6/1میلینون مترمكننب منيباشند و
مسنناحت سننطح مخننزن در تننراز نرمننال برابننر بننا 3/8
کیلومترمربع است .هدف از اجراي ای سند ،رخینره و
تنظیم  46میلیون مترمكنب از آورد سنالیانه رودخاننه
بننراي آبی ناري  3699هكتننار از اراض ني پای ناب سنند و
همچنی  ،تأمی آب شرب میانه است.
سیستم تخلیه سنیالب سند گرمنيچناي ،سنرریز
اوجي از نوع پالن قوسي با طول موثر  41متر و ارتفناع
هفت متر ميباشد .بده طراحني سنرریز برابنر بنا 338
مترمكنننب در ثانیننه منننادل نصننف حننداکير سننیالب
محتمل 3ميباشند .ضنخامت تیغنه آب عبنوري از لبنه
سرریز براي بده طراحي ،طبق محاسنبات نظنري سنه
متر خواهد بود .انتهاي مسیر اوجي سرریز به جام افقي
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بهطول  19/11متر ختم ميشود .براي هدایت و انتقال
آب از مخزن مدل سد گرميچاي بهسمت سرریز سند،
از کانال رَسِش بنهطنول  31/11متنر و عنرض متغینر
و 313/11در ابتدا و  34/21متر در انتها) استفاده شده
است.
جریان پس از عبور از جام سرریز وارد جنبه بتنني
به عرض نه ،ارتفاع  8/4و طول  29متر با شیب شنش
درصد ميشود .انتهاي باکس مذکور ،شوتي بهعرض نه
و طول  199متر با شنیب شنش درصند متصنل شنده
است .جریان عبوري از مسیر شوت وارد تبدیلي بهطول
 48/3متر با شیب متغیر و عرض انتهایي  19متر شده
و به حوضچه آرامش منتهي ميشنود .شنكل  ،1پنالن
سرریز سد گرميچاي را نشان ميدهد.

جلد  ،6شماره 3333 ،3

مخزن رخیره به مخزن باالدست سرریز و ایجاد سامانه
بسته باز چرخاني آب بنهوسنیله چهنار پمنگ گرینز از
مرکز انجام مي گرفت .براي اندازه گیري بنده جرینان از
ی سرریز مستطیلي لبه تیز بهعرض  319سانتيمتنر
با فشردگي جانبي دو طرفه  31/1سانتيمتنر و ارتفناع
 33سانتيمتر در پایی دست جنبه بتني استفاده شند.
سرریز یاد شده درجا و با روش حجمي واسننجي شند.
براي اندازهگیري بار آبي در باالدسنت سنرریز اوجني و
بخشهاي مختلف مدل از چندی عمنقسننج (point
) gageبا دقت  ±9/3میليمتنر اسنتفاده شند .نمنایي
توصیفي از فلوم آزمایشنگاهي در شنكل  3نشنان داده
شده است.

شکل  -3نماي سهبندي از مدل آزمایشگاهي

مباني نظري :با توجه بنه این کنه در پنژوهش حاضنر
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شکل  -1جانمایي بدنه سد و سازههاي وابسته
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و در سرریزهاي  WES3براي نسبت
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ارتفاع دیواره سرریز صنرفه نظنر منيشنود ،در نتیجنه
ارتفاع سرریز بنر ضنریب بنده تأثیرگنذار نبنوده و بنده
جریان برابر بده طر خواهد بود.
بهطور کلي ضریب دبي در سرریز اوجي را ميتوان
تابني از متغیرهاي زیر در نظر گرفت:
شکل  -2پالن سرریز سد گرميچاي
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مشخصات فلوم آزمايشگاهي :آزمایشهاي مربنو
به ای پژوهش در آزمایشنگاه هیندرولی پژوهشنكده
حفاظننت خنناک و آبخیننزداري انجننام شنند .منندل
هیدرولیكي با مقیاس  3:11شامل کانال رَسِش ،سرریز
اوجي از جننس فنایبرگالس و جنبنه بتنني از جننس
پلكسيگالس ساخته شد .بهمنظور برداشت بار آبي در
باالدست سرریز و براي از بی بردن تالطنم آب ورودي
و آرام کننردن جرینان ورودي بننه سننرریز ،ین مخننزن
بهطول پنج متر ،عرض چهار متر و ارتفاع  3/4متنر در
باالدست فلوم آزمایشگاهي احدا شد .انتقال آب از

کننه در آن،

Le

 Qبننده عننرض واحنند H ،بننار آبنني

باالدست سرریز H d ،بار طراحي g ،شتاب ثقل ،
جرم مخصوص سنیال ،لزجنت سنیال   ، کشنش
سطحي  ،زاویه وجنه باالدسنت سنرریز K s ،انندازه
زبري تاج و بدنه سرریز hd ،اختالف رقوم سطح آب در
سراب و پایاب سرریز و  d  hdاخنتالف رقنوم سنطح
آب در سراب و رقوم دال پایی دست سرریز ميباشد .با
استفاده از آنالیز ابنادي و قضیه  باکینگهام ميتوان
Waterways Experimental Station
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 Cdرا تابني از متغیرهاي بيبند زیر در نظر گرفت.
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اگر بار آبي روي سرریز کمتر از  9/96متر باشد،
ممك است نیروي کشش سطحي با منني و عدد وبر
بر روي ضریب بده  Cdتأثیرگذار باشد وBejestan
 .)1931 ،Shafaiبا توجه به محدوده عمق جریان روي
تاج سرریز از تأثیر عدد وبر صرفنظر شده است .چون
جریان عبوري از کانال رسش و سرریز ،در محدوده
جریان کامالً متالطم قرار دارد ،لذا عدد بيبند رینولدز
از تحلیل دادهها کنار گذاشته ميشوند .نظر به آنکه
زبري نمونه اصلي کوچ ميباشد و سني شده است
مدل حتياالمكان صاف ساخته شود ،از تأثیر اندازه
زبري صرفنظر شده است و .)1993 ،Niksefatدر ای
پژوهش زاویه وجه باالدست سرریز قا م بوده و ضریب
تصحیح ضریب بده برابر ی ميباشد که در نتیجه آن
رابطه و )3بهدست ميآید.
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کنترل عمل کرده و در نتیجه دبي جریان با تنوان 3/1
بار آبي باالدست متناسب بوده است .امنا در دبنيهناي
باالتر ،بهدلیل استغراق دهاننه جنبنه پلكسنيگنالس و
سرریز ،باکس انتقال دهنده به عنوان مقطع کنترل بوده
و در نتیجه دبي جریان با توان کمتنر از  3/1بنار آبني
باالدست متناسب بوده و بهسمت توان  H 0.5که بیانگر
روزنه بودن باکس انتقال است ،میل منيکنند .نمنودار
ضریب بده بهدست آمده از بدههاي مختلف در شكل 1
نشان داده شده است.

شکل  -4تغییرات بار آبي باالدست سرریز اوجي به ازاي
بدههاي مختلف


نتايج و بحث
بهدلیل تفاوت در ماهیت پرش هیدرولیكي در بده-
هاي کمتر و بیشتر از بده طراحي ،ضریب بنده جرینان
در دو بخش مورد بررسي قرار گرفت .بنهطنوريکنه در
بدههاي کمتنر از بنده طراحني ،پنرش هیندرولیكي در
پنجه سرریز تشكیل مي شود ،اما در بدههاي بیشنتر از
آن ،بهدلیل کمتر بودن انرژي از مقندار اننرژي کمیننه
الزم براي عبور از دهانه ورودي جنبنه پلكسنيگنالس،
پرش هیدرولیكي به سمت باال حرکت کرده و بهصورت
مستغرق اتفاق ميافتد .بهطوريکه در بده هاي بیشنتر
 3/3بده طراحي ،استغراق پایی دست سرریز بر بار آبي
باالدست سرریز تأثیرگذار بوده و باعث کناهش ضنریب
تخلیه ميشود .در شكل  ،4تغییرات بار آبني باالدسنت
سرریز به ازاي بدههاي مختلف رسم شده است.
از شكل  4استنبا ميشود که در دبيهاي کمتنر
از  3/3دبي طراحني ،سنرریز اوجني بنهعننوان مقطنع

شکل  -5تغییرات ضریب بده سرریز اوجي

با توجه به شكل  ،1بررسي ضریب بنده سنرریز در
دو بخش مورد بررسي و تحلیل قرار ميگیرد.
 )3حالتتآ آزاد ستترريز (  :) Q  1.3Qdمطننابق بننا
گرافهاي ارا ه شده توسنط  USBRبنراي سنرریزهاي
 WESميتوان مقندار  9/3 H eاسنتغراق بنر روي تناج
سرریز در نظر گرفت ،بهطوريکه استغراق موجود هیچ
اثري بر روي ضریب جریان و در نتیجه بنر مقندار بنده
عبوري از روي سرریز ندارد .بنابرای  ،زماني که سنرریز
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بهصورت آزاد عمل کرده و مستغرق نشود ،منيتنوان از
تأثیر  hdصرفنظر نمود.
H

با توجه به آزمایشهاي انجامشنده در ، Q  1.3Qd
بهدلیل ای که استغراق پایی دست سنرریز تنأثیري بنر
hd
روي بار آبي باالدست ندارد ،در نتیجنه از تنأثیر

جلد  ،6شماره 3333 ،3

صنرفنظرکنرده و رابطنه بنر حسنب

H

d  hd

خواهد بود .با استفاده از رابطه و )3و مقادیر
Hd

و

H

Hd

d  hd

H

و

 ، Hروابط موجود در جدول  3بنراي  Cdپیشننهاد

ميشود.

H

جدول  -1روابط تخمی ضریب دبي براي حالت آزاد سرریز
ضریب بده

رابطه

d  hd
H
()  0.141
)
H
Hd

و)4

H
)
Hd

و)1

(C d  0.53  0.0023

( C d  0.564  0.119

درصد متوسط خطاي نسبي در رابطنه کلني بنا در
نظر گرفت تمامي متغیرهاي بني بنند برابنر بنا 9/12
درصد ميباشد .در صورتي که در رابطه تنیی ضنریب
بده متغیر  d  hdدر نظر گرفته نشود ،متوسط درصند
H

خطاي تنیی ضریب بده برابر  9/21درصد منيباشند.
مقدار خطاي کم افزوده شده ،بیانگر تأثیرگنذار نبنودن
پارامتر  d  hdميباشد.

درصد متوسط خطاي نسبي

R2

9/12

9/38

9/21

9/32

در شكل  ،2مقایسهاي بی ضریب بده مدل سرریز
سد گرميچاي بنا سنرریز در شنرایط محنور مسنتقیم
تحت طول موثر و بده طراحي یكسنان صنورت گرفتنه
است .ضریب بده سرریز در شرایط محنور مسنتقیم بنا
سني و خطا بر اساس گرافهناي منرفنيشنده توسنط
 USBRبهدست آمده است.

H

مطننابق بننا گننرافهنناي پیشنننهادي  USBRاگننر
d  hd
 1.7
H

باشنند وعنندم اسننتغراق) ،رقننوم کننف پاینناب

بيتأثیر است .در نتیجه رابطه پیشنهادي براي تنینی
ضننریب بننده رابطننه و )1مننيباشنند .شننكل  ،6نشننانگر
وضنیت تطابق مقادیر بنده مشناهداتي و محاسنباتي و
میزان درستي رابطه و )1است.
شکل  -7مقایسه ضریب بده سرریز در شرایط مختلف محور
سرریز

 )1حالآ مستغرق سرريز (  :) Q  1.3Qبهدلیل وجود
d

شکل  -6منحني سازگاري ضریب بده در محدوده دو درصد
خطا

بار سرعت در جریان ورودي بنه دهاننه بناکس انتقنال
وعدم استغراق دهانه باکس انتقال در بدههاي کمتنر از
 3/62بده طراحي و  )) 1.3Qd  Q  1.67Qdنمني تنوان از
رابطه روزنه براي تنیی ضنریب بنده اسنتفاده نمنود و
ضریب بده براي سرریز ارا ه ميشود.
در  Q  1.3Q dبهدلیل تأثیر عمق پایاب سرریز بر
روي بار آبي باالدست آن ،ضریب بده تحنت تنأثیر بنار
آبنني پننایی دسننت سننرریز قننرار گرفتننه و بننه تبننع آن

اثر انحناي سرریز تخلیه بر ضریب بده و رفتار هیدرولیكي کانال رَسِش ،مطالنه موردي :سد گرميچاي

نميتوان از تأثیر

hd
H

صرفنظر نمود .در نتیجه ،رابطنه

بر حسب سه پارامتر بيبنند ، h
d

H

d  hd
H

و

H
Hd

خواهند

بود .با توجه به ای که هر عامل  ميتواند جنایگزی
شكل تواندار آن ،حاصلضرب و یا تقسیم آن عامل در
ی عامل دیگر  شود ،بنابرای ميتوان رابطه و )3را

186/

بهصورت رابطه و )6بازنویسي کرد.
hd d  hd
,
)
H
Hd

و)6

( f

3
2

q
2
2g H
3

Cd 

d  hd
Hd

و ،h

بننا اسننتفاده از رابطننه و )6و مقننادیر

d

H

روابط موجود در جدول  1براي  C dپیشنهاد ميشود.

جدول  -2روابط تخمی ضریب دبي براي حالت مستغرق سرریز
ضریب بده

رابطه

d  hd
H
() - 0.343
)
hd
Hd

و)2

درصد متوسط خطاي نسبي

R2

9/18

9/33

3/11

9/38

3

9/33

(C d  2.32  .0044

hd 0.5
)
H
d  hd
(C d  2.08 - 0.293
)
Hd

(C d  0.357  0.422

و)8
و)3

خطاي ناچیز بی روابط ارا نه شنده در جندول ،1
بهدلیل تأثیرپذیري تمام پارامترهاي بيبند از بنار آبني
باالدست و  ) Hاست .همچنی  ،بهدلینل اسنتغراق تناج
سرریز و تأثیرپذیري بار آبي باالدسنت از پنایی دسنت
سرریز hd ،بر روي  Hموثر ميباشد .در نتیجنه رابطنه
پیشنهادي براي تنیی ضریب بده رابطه و )8ميباشند.
شكل  ،8نشانگر وضنیت تطابق مقادیر بده مشناهداتي
و محاسباتي و میزان درستي رابطه و )8است.

سرریز روگذر ومحور مستقیم) در شكل  3آورده شنده
است.

شکل  -9تأثیر استغراق تاج سرریز بر کاهش ضریب جریان
عبوري از روي سرریز

شکل  -8منحني سازگاري ضریب بده در محدوده  1/1درصد
خطا

در شكل  ،3تأثیر استغراق تاج سنرریز بنر کناهش
ضریب بده از روي سرریز ونسبت ضریب بده در حالنت
مستغرق به حالت آزاد سرریز) براي دبيهاي بیشنتر از
 3/3دبي طراحي را نشان داده شنده اسنت .همچننی ،
تأثیر استغراق پایی دسنت بنر ضنریب بنده جرینان در

نتایج پنژوهش حاضنر نشنان داد کنه ضنریب بنده
سرریز سند گرمنيچناي ودر شنرایط قوسني) هماننند
سرریزهاي غیرخطي بهدلیل تداخل خطنو جرینان و
افزایش افت انرژي کمتر از سرریزهاي محنور مسنتقیم
دارد .همچنی  ،با استغراق سرریز ضنریب بنده سنرریز
روند کاهشي دارد.
تقدير و تشکر
ای پژوهش در راسنتاي اهنداف و مأمورینت هناي
قطب علمي ارزیابي و بهسنازي شنبكه هناي آبیناري و
زهكشنني دانشننگاه تهننران و بننا اسننتفاده از امكانننات
پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداري بهانجام رسنیده

3333 ،3  شماره،6 جلد

.محترم پژوهشكده قدرداني ميشود
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Abstract
The ogee spillway with an arc plan has a longer crest length. Therefore, in a specific
reservoir water level, it can discharge higher flow rate compared to a straight one and
due to this reason is preferred in applicable plans. The aim of this research was to
laboratory investigation on the effect of the curvature of the ogee overflow weir on
distribution of flow discharge, determination of discharge coefficient and study the
overall hydraulic behavior. This research was executed on Germichai Dam spillway
physical model which was constructed in the Soil Conservation and Water Management
Research Institute hydraulic lab. Results showed the need of correction on initial design
and that the discharge coefficient of this free overflow is nine percent in average, less
than ogee spillways with straight axis On the other hand, the geometry of the
downstream conveyance conduit forces the spillway to act in a submerged condition for
discharges higher than 1.3 times the design discharge And the discharge coefficient
presented a decreasing trend with the upstream weir head.
Key words: Curve plan, Initial design, Ogee spillway, Straight plan, Submergence
overflow.
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