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Abstract
Introduction: Considering the comparison between the number of the constructed dams
around the globe and the number of dam failures, the estimated probability of failure in each
dam is 10-4 dams per year. Although this probability seems low, the experiences of these
accidents through the history indicate that it is irrational and unreasonable to overlook the
importance of this issue. Despite the extremely high accuracy of calculations and studies
conducted for the construction of reservoir dams as well as the comprehensive, complete, and
highly accurate research, the probability of dam failure and the need for preparedness for crisis
management and floods caused by dam failures cannot be overlooked due to some limitations
such as the lack of accurate statistics on the hydrology and flood characteristics on dam
construction sites, the complicated geological problems and issues, foundation construction
and full waterproofing challenges, flaws in dam construction, and unpredicted problems in
the construction or the operation phase. The construction of most reservoir dams in meanders
and rocky river beds explains the rational for this research, which was carried out in a flume
with a tangent path.
Methodology: The experiments were conducted at a flume located at the physical modelling
laboratory of Shahid Chamran University of Ahvaz. The rectangular flume used in this
research consisted of three 90-degree bends including a severe, moderate and a mild bends. A
gate was installed at the entrance of the bend to play a role of dam in the flume. The gate
installed divided the flume into an upstream section (the dam reservoir) and a downstream
section (the downstream river). A pneumatic jack was installed on the gate. The jack suddenly
acted and sent a wave to the flume downstream by using a pressure compressor, thereby
simulating the wave caused by the dam failure. The experiments in this study were conducted
in the moderate-angle bend in this flume. The wave speed and the wave front height of the
wave originating from the dam failure were calculated with high accuracy using a fastswitching camera.
Results and Discussion: In the case of dry downstream bed, there was no opportunity for the
formation of the wave body after it flowed from the gate due to the considerable depth height
difference between the upstream and downstream sections and the enormous energy; so, the
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wave was broke at the beginning before it entered to the curved path. The wave continued
traveling without showing any fungal shape. Moreover, the wave height at the bend inlet was
at its peak and it continued towards the end of the flume with a considerably decreasing the
slope. In the case when the upstream water depth was 25 cm and the downstream bed was
dry and smooth, the wave speed difference from the angle of 0 to the angle of 45 degrees and
the angle of 45 to the angle of 90 degrees showed 30% increase and 7% decrease as compared
to the velocity of the beginning of the bend, respectively. This trend showed 29% increase and
11% decrease in the case of the 10-mm bed roughness height. It also showed 25% increase and
5% decrease with the 16-mm bed roughness and 13% increase and 4% decrease with the 20mm bed roughness height as compared to the beginning of the bend. The aforesaid trend
decreased with an increase in the upstream height because the volume of water released from
the reservoir increased, and the wave was less contact the bed of the flume.
Moreover, the wave height at the bend inlet was at its peak and it continued moving towards
the end of the channel with a considerably decreasing slope. In the case of water upstream
height of 45 cm, when the downstream bed was dry smooth, the wave speed difference from
the angle of 0 to 45 degrees and the angle of 45 to 90 degrees showed 23% and 15% decrease
as compared to the beginning of the bend, respectively. This trend showed a 21% and a 23%
decrease in the case of 10-mm roughness height. It also showed 23% and 13% decrease with
the 16-mm roughness height, and a 23% and an 8% decrease with the 20-mm roughness height
as compared to the beginning of the bend.
Conclusions: Since the speed increased at the apex of the bend, the speed was higher at the
distances following the apex as compared to a direct channel, and the construction of pumping
stations or water intakes in the second half of the meander it is recommended to take protective
methods to control and reduce the losses caused by dam failure.
Keywords: Dimensional analysis, Flood routing, 90-degree bend, Wave velocity, Wave height.
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چکیده :اغلب سدهای مخزنی روی رودخانههای کوهستانی ساخته میشود؛ لذا ارزیابی تاثیر قوس و زبری بستر روی ویژگیهای موج
سیالب ناشی از شکست سد ضرورت مییابد .بدین منظور آزمایشهایی در فلومی با قوس  90درجه در آزمایشگاه مدلهای هیدرولیکی
دانشکده علوم و مهندسی آب واقع در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد .سرعت موج در زاویه  45درجه قوس بیشینه است .همچنین با
کارگذاری زبری در طول قوس سرعت کاهش پیدا میکند .به طوریکه که در ارتفاع آب باال دست  35سانتیمتر سرعت موج در زاویه  45و
 90درجه نسبت به ابتدای قوس در بستر صاف  25و  18درصد افزایش و در بستر با زبری  16میلیمتر  18و  8درصد افزایش مییابد .ارتفاع
موج در طول قوس به علت افت انرژی جریان کاهش مییابد .کارگذاری زبری باعث افزایش ارتفاع موج میشود .در آزمایش های با بستر
صاف ارتفاع موج در زاویه  45و  90درجه نسبت به ابتدای قوس  19و  38درصد کاهش داشته است .درحالیکه در آزمایشها با میانگین
اندازه زبری  20میلیمتر ،ارتفاع موج در زاویه  45و  90درجه نسبت به ابتدای قوس  33و  44درصد کاهش داشته است.
کلید واژگان :آنالیز ابعادی ،روندیابی سیل ،قوس  90درجه ،سرعت موج ،ارتفاع موج.

 -1مقدمه

و افزایش ارتفاع دارند .چنین شرایطی موجب ایجاد یک

یکی از مهمترین چالشها در ارتباط با سدها ،مسئله شکست

حالت نامتقارن در نیمرخ موج میشود .ایجاد عدم تقارن بر

میباشد .با توجه به اینکه این مسئله میتواند آسیبهای
زیادی را در پاییندست به همراه داشته باشد بنابراین آگاهی
از ویژگیهای موج سیالب ناشی از شکست سد در
پاییندست آن دارای اهمیت زیادی است .هرگونه خرابی
جزئی یا کلی در بدنه یک سد که منجر به رهاسازی حجم
غیرقابل مدیریت و مهاری از آب در زمان کوتاه شود شکست
سد نامیده میشود ).(Khouband Kashefipour, 2012
شکل  1نیمرخ (پروفیل) سطح آب در نتیجه باز شدن
ناگهانی دریچه در آبراهه (کانال) را نشان میدهد.
پس از شکست سد موجهایی که به تدریج از ناحیه آب
عمیق به سوی آب کم عمق پیشروی میکنند ،کاهش طول

Fig.1 Surface profile due to sudden opening gate.

شکل  1نیمرخ سطح آب در نتیجه باز شدن ناگهانی دریچه در
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افزایش سرعت ذرات در تاج موج تاثیر دارد ،زیرا سرعت

دریافتند که مدل عددی ارائهشده توسط آنان با دقت زیاد

ذرات تاج متناسب با ارتفاع موج میباشد و با افزایش ارتفاع،

توان پیشبینی سرعت سیالب ناشی از شکست سدها در

سرعت ذرات تاج نیز افزایش مییابد .این در حالی است که

رودخانه گنگ نونگ را خواهد داشت.

در ناحیه آب کم عمق ،سرعت پیشروی موج به عمق آب

) Hasanzadeh et al. (2010شکست احتمالی سد ونیار در

وابسته بوده و با کاهش عمق ،سرعت پیشروی رو به کاهش

استان آذربایجان شرقی را تحت پیشفرض (سناریو) های

می گذارد .و نتیجه با کاهش عمق ،سرعت ذرات تاج بیشتر

روگذری جریان و رگاب با استفاده از مدل های ریاضی

از سرعت پیشروی موج میشود .از سوی دیگر سرعت ذرات

بررسی و به این نتیجه رسیدند که شکل ،زبری و شیب بستر

نزدیک قله بیشتر از سرعت ذرات نزدیک بستر بوده که عامل

تاثیر بهسزایی در سرعت انتشار امواج ناشی از شکست سد

ایجاد ناپایداریهایی در نیمرخ و در نهایت شکست موج

دارد.

میباشد .با افزایش ارتفاع و کاهش طول ،تیزی موج افزایش

) Khoub and kashesipour (2012به بررسی تاثیر زبری بر

یافته و در نقطهای به اوج خود میرسد .در آن هنگام ارتفاع

گسترش ابتدایی موج ناشی از شکست سد پرداختند .در این

موج نیز بیشینه است .شکست موج به منزله قائم شدن وجه

تحقیق پدیده شکست سد به صورت آزمایشگاهی در یک

جلویی موج میباشد ) .(Davoudi, 2018شکل  2تعریف

آبراهه افقی مستطیلی با بازشدن ناگهانی یک دریچه سد

مرحلههای شکست موج را نشان میدهد.

کنندهی مسیر جریان و با استفاده از سامانه (سیستم)
تصویربرداری مدل شد .پس از پردازش تصویرها به بررسی
ویژگیهای هیدرولیکی سیالب ناشی از شکست سد و تأثیر
پذیری موج شکل گرفته به دلیل انواع مختلف زبری طبیعی
و مصنوعی و چگونگی آرایش آنها در پاییندست و عمق آب
باالدست پرداخته شد .مقایسه نتایج به دست آمده از این
آزمایشها نشان داد که زبری در زمانهای بسیار کوتاه و در
حد کمتر از یک دهم ثانیه تأثیر چندانی روی شکل موج
نداشته اما با گذشت زمان زبری روی شکل گسترش موج

Fig. 2 Image of waves breaks evolution

شکل  2تصویری از سیر تکامل شکست موج

اثرگذار میباشد.

با توجه به اهمیت موضوع تاکنون بررسیهای بسیاری

) Salemnia et al. (2018به بررسی ویژگیهای موج ناشی

توسط محققان مختلف در زمینه شناخت پدیده شکست سد

از شکست سد در مسیر های نا مستقیم پرداختند.

)Ritter (1892

اندازهگیری سرعت و ارتفاع سیالب ناشی از شکست سد در

پیشگام بررسیها در زمینه جریان ناشی از شکست سد

این تحقیق نشان داد که در زاویه صفر درجه ،در کمینه و

میباشد .او یک مدل عددی با به کارگیری معادلههای

بیشینه نسبت پایاب به سرآب ،میزانهای سرعت  33درصد

سنت-ونانت ارائه داد که بر مبنای آن توانست سطح آزاد

کاهش ،در زاویه  45درجه  58درصد کاهش ،در زاویه 90

جریان آب ناشی از شکست سد را مدل سازی کند.

درجه  57درصد کاهش و در زاویه  105درجه  62درصد

) Kim and Sanders (2016به بررسی شکست سدهای

کاهش سرعت موج ،اندازهگیری شده است .افزون بر این

پشت سر هم پرداختند .آنان در این بررسی موردی دو سد

بیشینه ارتفاع سیالب در مسیر یک قوس در زوایههای 25

بزرگ بر روی رودخانه گنگ نونگ را انتخاب کرده که به

تا  35درجه رخ داده و پس از آن کاهش چشمگیری در آن

علت رخداد بارندگی شدید در  31اوت (آگوست)  2002تا

مشاهده شد.

نزدیکی شکست پیشرفتهاند .افزون بر این بررسیها عدم

) Mothghianshoeywi et al. (2018به بررسی آزمایشگاهی

قطعیت در پژوهش آنان انجامگرفته و پس از پایان پژوهش

تاثیر کارگذاری زبری طبیعی روی سرعت موج ناشی از

و اثرگذاری ناشی از آن صورت گرفته است.
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شکست سد در مسیر غیرمستقیم پرداختند .آزمایش در

حسگر بار دینامیک پرداختند .نتایج نشان داد که فشار

فلوم با قوس  90درجه مالیم انجام شد .نتایج به دست آمده

ضربهای ،متأثر از ضربه پیشانی بوده که ظرف مدت زمان

از آزمایش نشان داد که زبری روی شکل گسترش موج و

کوتاهی تاثیر میکند و در ادامه با حرکت بدنه اصلی موج

سرعت موج در طول قوس اثر گذار میباشد.

که تأثیر آن تداوم بیشتری دارد ،جریانی شبهماندگار با سازه

) Lobofsky et al. (2013به بررسی جریان ناشی از شکست

برخورد میکند که نیروی آن در هر لحظه مجموع نیروهای

سد با تاکید بر اندازهگیری فشار پویایی (دینامیکی) روی

هیدروستاتیک و هیدرودینامیک میباشد.

بستر خشک پرداختند .آنان در یک فلوم مستطیلی افقی با

) (2018به بررسی موج ناشی از شکست سد روی بستر صاف

برداشتن ناگهانی دریچه ،جریان ناشی از شکست سد را

در نتیجه قوس  90درجه مالیم و تاثیر آن روی سرعت موج

شبیهسازی کردند .آنان در انتهای فلوم با قرار دادن 5

پیش رونده ناشی از شکست سد پرداختتند .نتیجه این

ترانسدیوسر فشار ،فشار پویایی موج ناشی از شکست سد را

پژوهش نشان میدهد سرعت موج پیشرونده در زاویه 45

اندازهگیری کردند .همچنین با مشبندی کردن یک وجه از

درجه قوس از دیگر زاویهها بیشتر بوده و سرعت موج به

فلوم آزمایشگاهی و همچنین عکس برداری با فریم باال،

علت تاثیر قوس و شکست موجها در این زاویه بیشینه است.

سرعت حرکت موج و نیمرخ سطح آب را نیز برداشت کردند.

) Bornschein (2018به بررسی تاثیر همزمان عوارض و

در نتیجه ،مجموعه گستردهای از داده ها برای اعتبارسنجی

زبری زمین در شبیه سازی موج ناشی از شکست سد

ابزار محاسباتی ارائه شد.

پرداخت .این بررسی محاسبه شکستن سد برای سه سد

) Naderkhanloo et al. (2017به بررسی تاثیر شکست سد

مختلف را به منظور ارزیابی عدم قطعیت ناشی از مدل

در انتقال بار رسوب در یک بستر قابل شستشو پرداختند.

انتخابشده (یک بعدی و دو بعدی) مدلهای زمین مختلف

آنان با استفاده از مدل  Mike 3توانستند به شبیه سازی

و میزانهای مختلف ضریب زبری مانینگ ارائه داد .مقایسه

موج ناشی از شکست سد و پیشبینی قابل قبولی از روند

نتایج محاسبه روی بیشینه تخلیه ،بیشینه سطح آب و زمان

رسوبگذاری و فرسایش در یک بستر قابل شستشو دست

رسیدن موج سیل متمرکز است .همه نتایج مدل در رابطه

یابند .نتایج مدل عددی با دادههای آزمایشهای مدل

با زمان رسیدن موج سیل ،نبود اطمینان بیشتر در طول

فیزیکی انجام شده در دانشگاه  UCLبلژیک همپوشانی

مسیر انتشار را نشان داد .برای مقابله با آن در مواقع

داشتند .همچنین  ،تحقیق آنان نشان داد که فراسنجه

اضطراری ،باید سرعت موج واقعی سیل مهار شود و

(پارامتر) هایی مانند عمق جریان ،دامنه سیالب و زمان

اقدامهای متناسب با آن تنظیم شود .به طور کلی  ،نتایج

پخش موج سیالب توسط مدل یاد شده بهخوبی شبیه سازی

مدل تأیید کرد که اطالعات مربوط به ارتفاع سطح در مدل

میشوند .مقایسهها نشان میدهد که مدل سه بعدی موجود

سازی سد باید بمبنای مدل زمینی دیجیتال با آشکاری باال

 ،دقت تغییر پذیرهای ریخت شناختی (مورفولوژیکی)

باشد.

محاسبه شده را در مرحلههای اولیه جریان شکست سد و

) Von Häfen et al. (2019به بررسی معیارهای باز کردن

در نزدیکی جبهه موج بهبود میبخشد .فرسایش قابل توجه

دریچه برای تولید امواج شکست سد پرداختند .نتایج این

در مقابل بازشدن جزئی در نتیجه تنش برشی زیاد در بستر

بررسی نشان داد که تاثیر زمان باز شدن دریچه با گذر زمان

رخ میدهد.

از انتشار آب محصور پشت دریچه ،و همچنین فاصله رو به

) Shafiei et al. (2016با هدف بررسی توزیع فشار توده

پایین از دریچه کاهشیافته است .نتایج به دست آمده

جریان وارد بر سازه منشوری با زاویههای قرارگیری مختلف

همچنین برآوردی از خطاهای مرتبط با زمان باز کردن

نسبت به جهت جریان انجام شد .آنان ضمن برداشت

دریچه برای کمک به مهندسان و محققان در فرآیند

اطالعات توزیع قائم فشار بر روی صفحه مقابل جریان یک

برنامهریزی برای ایجاد موجهای ناشی از شکست سد را

سازه منشوری با قاعده مربعی به اندازهگیری نیرو بهوسیله

فراهم میکند.
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جریان ناشی از شکست یک سد در طبقه بندی جریانهای
غیردائمی قرار میگیرد .جریانهای غیردائمی خود به
جریانهای متغیر تدریجی و متغیر سریع تقسیم میشوند.
در جریان متغیر تدریجی ،انحنای نیمرخ موج مالیم بوده و
تغییرپذیری عمق با زمان به صورت تدریجی رخ میدهد،
افزون بر این شتاب قائم جریان در مقایسه با شتاب زمین
ناچیز تلقی شده ولی تاثیر اصطکاک جدارهها در نظر گرفته
میشود .درحالیکه در جریانهای متغیر سریع ،انحنای

Fig. 3 Top view of laboratory flume

پروفیل آب تند ،تغییرات عمق جریان نسبت به زمان سریع،

شکل  3نمای باالی فلوم آزمایشگاهی

مولفه قائم شتاب ذرات محسوس و تاثیر اصطکاک جدارهها
قابل صرف نظر کردن میباشد .به بیانی دیگر هر جریان
غیردائمی عبارت از حرکت موجی است که با تغییر مکان
خود و برحسب شرایط ،عمق جریان ،دبی و یا هر دو را از
مقطعی به مقطع دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییر
میدهد

).(Hosseini and Abrishami, 2007

با توجه به این موضوع که اغلب سدهای مخزنی روی
رودخانههای کوهستانی ساخته میشود و این رودخانهها

Fig. 4 Schematic view from the top of the laboratory
flume

دارای بستر سنگالخی بوده و در مسیر خود دارای پیچ و

شکل  4نمای کلی از باالی فلوم آزمایشگاهی

خم میباشند ،لذا بررسی وارزیابی قوس و زبری بستر روی
ویژگیهای سیالب ناشی از شکست سد ضرورت مییابد .با

دریچهای در فلوم برای شبیهسازی شکست سد تعبیه شد.

توجه به این نکته که ساختگاه اصلی سدهای مخزنی

دریچه با جنس پلکسی گالس به ضخامت  10میلیمتر که

درههای تنگ کوهستانی است ،لذا در صورت شکست سد

توسط جک پنوماتیک به صورت ناگهانی و با سرعت 3/8

سیالب ناشی از آن ناگزیر به عبور از مسیرهای پرپیچ و خم

متر بر ثانیه باز میشد ،استفاده شد .دریچه در فاصله 20

کوهستانی است؛ لذا هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی

سانتی متری از ابتدای قوس متوسط با شعاع نسبی  4قرار

تاثیر قوس و زبری بستر روی ویژگیهای موج ناشی از

داشت که با آن فلوم به دو بخش باالدست (مخزن سد) که

شکست سد در پاییندست آن میباشد.

آب پشت آن ذخیره شود و پایین دست تقسیم شد .در محل
قوس زبریهای طبیعی با اندازه های متوسط(،10 ) 𝐷50

-2مواد و روشها

 16و  20میلیمتر و با تراکم  100درصد تعبیه شد .شکل

به منظور شبیه سازی شکست سد در این تحقیق برای مدل

 5نمایی از زبریهای نصب شده در فلوم را نشان میدهد.

کردن جریان سیالب ناشی از شکست در مسیرهای غیر

به منظور بررسی تاثیر تراز سطح آب از  4تراز آب مختلف

مستقیم از یک فلوم مستطیلی  90درجه با عرض 20

در باالدست( 𝑈𝐻) دریچه ( 45، 35، 25و 55سانتی متر)

سانتیمتر و  3شعاعهای نسبی 𝑅⁄𝐵 = 2،4،6در آزمایشگاه

استفاده شد .در همه آزمایشها بستر پایین دست خشک

مدل های هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده

(بدون آب) در نظر گرفته شد .همچنین  4آزمایش به عنوان

شد .شکلهای  3و  4نمایی کلی (شماتیک) از فلوم را نشان

شاهد و بدون در نظر گرفتن زبری در پاییندست صورت

میدهد.

پذیرفت .در مجموع  16آزمایش صورت پذیرفت .پیش فرض
آزمایشها در جدول  1ارائه شده است.
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)(1

𝑓(𝐻𝑈 . 𝐷50 . 𝜃. 𝑈𝐹 . 𝜌. 𝑔. 𝜇. 𝐻𝐹 ) = 0

در این رابطه؛
𝐹𝐻= ارتفاع پیشانی موج=ρ،جرم واحد حجم= μ ،لزوجت
پویایی و 𝑔= شتاب ثقل است.
دیگر فراسنجهها در بخش پیشین معرفی شده اند .با در نظر
گرفتن 𝑈𝐻 g،و ρبه عنوان متغیر تکراری و استفاده از روش
 πباکینگهام رابطه  2به دست آمد.
)(2

𝐹𝑈 𝐹𝐻
𝑈𝐻
.
= 𝑓 (𝜃.
)
𝐹𝐻𝑔√ 𝐷50
𝐷50

به عنوان نمونه 𝑈25 𝜃45 𝐾𝑆16 ،در شرایطی تعریف میشود
که سطح آب باالدست  25سانتیمتر ،اندازهگیری در مقطع
Fig. 5 View of the roughness installed in the flume

 45درجه قوس و در بستر با زبری  16میلیمتر باشد.

شکل  5نمایی از زبریهای نصب شده در فلوم

-3نتایج و بحث

جدول  1الگوی آزمایشها
Row

Table 1 experiments pattern
Number of
Upstream height
experiments
)(cm

-1-3تاثیر زاویه قوس بر اوج ارتفاع موج در حالت
شاهد

1

25

4

بنابر نتایج بررسیهای انجام شده توسط محمد Mohamed

2

35

4

) (2008و ) Salemnia et al. (2018به دلیل اختالف انرژی

3

45

4

اولیه زیاد ناشی از تراز آب در باالدست و پایین دست دریچه،

4

55

4

در واقع فرصتی برای تشکیل بدنه موج پس از عبور از زیر

16

دریچه وجود نداشته و در همان آغاز پیش از ورود موج به

Total number of experiments

مسیر قوسی ،موج به صورت شکسته شده از زیر دریچه
برای اندازهگیری سرعت موج تشکیل شده و ثبت ارتفاع موج

خارج شده و به حرکت خود ادامه میدهد .همه موجهای

از سامانه عکسبرداری با سرعتهای باال استفاده شده است.

شکلگرفته در این بررسی از نوع موج شکسته شده

بدین صورت که سه پایه دوربین به صورت عمود در مقابل

میباشند .با مالحظه شکل  6میتوان موقعیت نقطههای

جریان قرار داده شده و عکس برداری متوالی انجام میشد.

بحرانی به لحاظ افزایش ارتفاع موج در طول مسیر قوسی را

سپس دریچه به صورت ناگهانی باز شده و حرکت آب تا

تشخیص داد .منظور از نقطههای بحرانی ،نقطههای است

انتهای قوس توسط دوربین ثبت میشد .برای خواندن دقیق

که سیالب ناشی از برداشت ناگهانی دریچه در باالترین

ارتفاع موج ( 𝐹𝐻) در زاویههای مختلف در مقطعهای 45 ،0

ارتفاع (اوج) خود قرار دارد .همانطور که مشاهده میشود

و  90درجه از قوس اشلهایی نصب شد .میزان سرعت موج

موج ایجاد شده در طول مسیر قوسی کاهش ارتفاع میدهد.

( 𝐹𝑈) با احتساب فاصله مکانی و زمانی حرکت قله موج از

برای مثال موج تشکیل شده در حالتهای ،𝑈35 𝜃0 𝐾𝑆 0

کنار دریچه موج ساز تا رسیدن به هر یک از مقطعهای

 𝑈35 𝜃45 𝐾𝑆 0و  𝑈35 𝜃90 𝐾𝑆 0دارای ارتفاع موج  8 ،11و 6

یادشده ،اندازه گیری شد.

سانتی متر هستند؛ بدین معنی که ارتفاع موج در انتهای

به منظور بهدست آوردن فراسنجههای بدون بعد موثر در

قوس نسبت به ابتدای آن  45درصد کاهش داشته است.

جریان فراسنجههای دخیل در این تحقیق را میتوان به
صورت رابطه  1بیان کرد.
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25cm
35cm
45cm
55cm

45

90

)wave height (cm

16
14
12
10
8
6
4
2
0

منتقل میشود .علت این پدیده ،تولید جریان های ثانویه در
درون مقطعهای عرضی است ،به طوری که این جریان ها
که در نزدیک سطح آب به طرف دیواره بیرونی و در نزدیکی
بستر به طرف دیواره درونیی برقرار هستند ،بر گرادیان
طولی فشار غالب شده باعث انتقال عرضی مومنتم طولی
جریان و یا به عبارتی باعث باز توزیع آن می شوند .در

0

)angel (degree

مقطعهای انتهایی قوس سرعت در نزدیکی دیواره بیرونی

Fig. 6 The effect of different angles on the bend on the
wave height at different depths of the upstream

افزایش می یابد که علت این پدیده ،همسان ورودی قوس،

شکل  6تاثیر زاویههای مختلف در قوس روی ارتفاع موج در

تاثیر گرادیان عرضی فشار است که در این قسمت از میدان،

عمقهای مختلف سرآب

در امتداد دیواره بیرونی گرادیان طولی منفی و در امتداد

-2-3تاثیر عمقهای مختلف سرآب در قوس روی
سرعت موج در حالت شاهد
پیش بینی زمان رسیدن موج به یک محدوده مهم مانند
نقطههای راهبردی (استراتژیک) و یا مناطقی با (ترافیک)
جمعیتی باال  ،ازجمله نکتههای اساسی برای ارائه راهکارهای
مهار و کاهش تخریب ناشی از شکست سد میباشد .به
همین دلیل ،در این بررسی ،اندازه گیری سرعت در
مقطعهای مختلف موردنظر بوده است .در همه موارد میزان
سرعت موج در زاویه صفر درجه از همه سرعت های موج
پیش رونده در زاویههای  45و  90درجه کمتر میباشد .به
بیانی دیگر سرعت موج از محل باز شدن ناگهانی دریچه تا
رسیدن به ابتدای قوس دارای سرعت کمتری بوده و پس از
ورود به قوس سرعت آن افزایش مییابد .دلیل این پدیده را
در این امر می توان جستجو کرد که با ورود جریان به درون
قوس و به دلیل گرادیان طولی فشار ناشی از شتاب جانب

دیواره درونی گرادیان طولی مثبت حاکم است .در نتیجه،
دو عامل جریان ثانویه و گرادیان طولی فشار در این حالت
به عنوان عاملهای همسو عمل کرده و باعث افزایش بیشتر
سرعت در ناحیه نزدیک دیواره بیرونی میشوند
) .(McDonald, 2013با دقت در نمودار شکل  ،7مشاهده
میشود که نتیجه آزمایشها با نتایج بررسیهای پیشین
همخوانی قابل قبولی دارد .افزون بر این میتوان بیان نمود
که با افزایش اختالف بین اعماق پایاب و سرآب سرعت موج
افزایش مییابد .با افزایش اختالف سطح آب باالدست و
پایین دست ،انرژی اولیه موج بیشتر بوده که منجر به
افزایش سرعت موج  ،به ویژه در زاویه صفر درجه میشود .با
دقت بیشتر در شکل 6مالحظه میشود که بیشینه سرعت
در زاویه  45درجه رخ میدهد .هرچند با توجه به شمار
آزمایشها و هیدرولیک پیچیده موجها نمی توان به طور
قطع یک زاویه را به عنوان محل قطعی رخداد بیشترین

مرکز (در بازه کوتاهی از ورودی قوس ،به خاطر تغییر
ناگهانی انحنا ،در امتداد جداره درونی کاهش فشار و در
امتداد جداره خارجی افزایش فشار رخ میدهد) ،سرعت موج

25cm

افزایش یافته و به طرف دیواره درونی منتقل می شود .در

35cm

قسمت کوتاهی از ابتدای قوس ،گرادیان فشار طولی منفی

45cm

در نزدیکی دیواره درونی رخ داده و باعث شتاب گرفتن ذرات

55cm

آب میشود و در مقابل ،در نزدیکی قوس بیرونی با گرادیان
فشار طولی مثبت همراه بوده و سرعت سیال در این ناحیه
کم میشود .این روند تا زوایای بین  25و 35درجه ادامه

90

45
)angel (degree

)velocity wave (m/s

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

Fig. 7 The effect of different angles on the bend on the
wave velocity at different depths of the upstream

داشته و پس از آن ،بیشینه سرعت به نزدیکی دیواره بیرونی
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سرعت موج مشخص نمود ،اما با نگاهی کلی میتوان دریافت

بستر با زبری  16میلیمتر سرعت نسبت به حالت نبود بار

در زاویه  45درجه به طور معمول بیشترین میزان سرعت

بستر موج حدود  9درصد کمتر از حالت شاهد در زاویه 45

موج پیش رونده مشاهده شده است .با توجه به نتایج

درجه قوس با ارتفاع سرآب  35سانتیمتر است .بنابر

بررسیهای ) Souzehpour et al. (2016بیشترین سرعت

مشاهدههای صورت گرفته ،مشخص شد در ارتفاع سرآب

مطلق جریان در زاویه  40درجه قوس تند رخ داده است.

 55سانتی متر سرعت موج در حضور زبریها افزایش
چشمگیری نداشته است .علت را میتوان با در نظر گرفتن

-3-3تاثیر زبری بر سرعت و ارتفاع موج در سرآب و

نسبت خیلی کم بین ارتفاع زبری و عمق سرآب دانست .در

زاویههای مختلف

سرآب  55سانتیمتر به علت زیاد بودن حجم خروجی از

همانطور که در شکل شماره  8نشان داده شده است ،بسته

پشت دریچه ،موج زبری را لمس نکرده و به مسیر خود ادامه

به اندازه زبریها ارتفاع موج نیز متفاوت خواهد بود .با دقت

میدهد .همچنین در بستر با زبری  10میلیمتر

در این شکل میتوان نتیجه گرفت که هرچه اندازه زبریها

تغییرپذیریهای چشمگیر سرعت مشاهده نشد.

بزرگتر باشد،ارتفاع موج بیشتر خواهد بود .بهطوریکه
ارتفاع موج در حالت  𝑈45 𝜃0 𝐾𝑆 20حدود  13درصد بیشتر

20

 𝑈45 𝜃0 𝐾𝑠10حدود  7درصد بیشتر از حالت 𝑈45 𝜃0 𝐾𝑆 0

35cm

است.

همچنین

در

آزمایشها

 𝑈35 𝜃45 𝐾𝑆16و

 𝑈35 𝜃45 𝐾𝑆 20مشاهده میشود که ارتفاع موج نسبت به

10

45cm

5

55cm
0
90

ابتدای قوس  16و  42درصد کاهش داشته است .افت انرژی

45
)angel (degree

0

)(a

آب در طول قوس باعث کاهش ارتفاع موج میشود .بنابر

20

ارتفاع زبری ،ارتفاع موج افزایش مییابد .برای همه حالتها

25cm

مشاهده میشود که این میزان همواره مقدار مثبتی است.

35cm

15
10

45cm
5

55cm

سرآب  55سانتی متر ارتفاع موج در حضور زبریها افزایش

)wave height (cm
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بستر میتوان اینگونه بیان کرد که افزایش زبری بستر باعث
کاهش در میزان سرعت موجها خواهد بود .با دقت در
نمودارهای ارائه شده در شکل  9مشاهده میشود که سرعت
در زاویه  45درجه به دالیل گفته شده ،بیشینه است؛ با این
تفاوت که میزان سرعت کاهش یافته است .به طوریکه در
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Fig. 8 The effect of different angles on the bend on the
wave height at different upstream in the presence of
roughness, (a) 10 mm, (b) 16 mm, (c) 20 mm

شکل  8تاثیر زاویههای مختلف در قوس روی ارتفاع موج در
عمقهای مختلف سرآب در حضور زبری 10 (a) ،میلیمتر،
) 16 (bمیلیمتر 20 (d) ،میلیمتر
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Fig. 9 The effect of different angles on the bend on the
wave height at different upstream in the presence of
roughness, (a) 10 mm, (b) 16 mm, (c) 20 mm
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Fig. 10 The effect of different angles on the bend on the
Froude number at different upstream in the presence of
roughness, (a) smooth bed, (b) 10 mm, (c) 16 mm, (d) 20
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سراب  45و  55سانتی متر بسیار نزدیک بهم است .زیرا با

شکل  10تاثیر زاویههای مختلف در قوس روی سرعت موج در

عدد فرود در زاوبه  45و  90درجه نسبت به ابتدای قوس
 57و  75درصد افزایش داشته است .عدد فرود در عمقهای
افزایش ارتفاع آب باالدست ،ارتفاع موج تغییر چندانی

عمقهای مختلف سرآب در حضور زبری (a) ،بستر صاف(b) ،
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 -4نتیجهگیری

ارتفاع موج در زاویه  45و  90درجه نسبت به ابتدای قوس

با توجه به خشک بودن پایاب ،همهی موجها به صورت

 33و  44درصد کاهش داشته است.

شکسته شده از زیر دریچه خارج میشوند .در این گونه
موجها ،عمق آب در ابتدای آبراهه بیشینه بوده و تا انتهای

 -5فهرست نشانهها

آبراهه با شیب کاهشی قابل مالحظهای ادامه مییابد .با

ارتفاع پیشانی موج
سرعت پیشانی موج
اندازه میانگین زبری
ارتفاع آب باالدست
مقطع اندازهگیری در قوس
ارتفاع زبری
چگالی
لزوجت پویایی
شتاب

توجه به بیشینه بودن سرعت در زاویه  45درجه قوس و به
طور کلی بیشتر بودن سرعت در نیمه دوم قوس ،امکان
احداث ایستگاه پمپاژ و نقطههای آبگیری در این قسمت
بیشتر است .به همین علت تمهیدهای حفاظتی و در صورت
لزوم برش مسیر قوسی و تبدیل آن به مسیر مستقیم در
نیمه دوم قوس انجام میشود.
کارگذاری زبری در طول قوس سبب کاهش سرعت موج
میشود .هرچه اندازه میانگین زبریها بیشتر باشد ،میزان
کاهش سرعت بیشتر میشود .بهطوری که در آزمایشها با
بستر صاف (حالت شاهد) سرعت در زاویه  45و  90درجه
نسبت به ابتدای قوس به ترتیب  43و  38افزایش داشته
است .در آزمایشها با اندازه میانگین زبری  10میلیمتر،
سرعت در زاویه  45و  90درجه نسبت به ابتدای قوس به
ترتیب  41و  26درصد افزایش داشته است .همچنین در
آزمایشها با اندازه میانگین زبری  16میلیمتر ،سرعت موج
در زاویه  45و  90درجه نسبت به ابتدای قوس به ترتیب
 34و  27درصد افزایش داشته است .این روند در زبری ها
با اندازه میانگین  20میلیمتر نیز حاکم است .به طوریکه
سرعت موج در زاویه  45و  90درجه قوس نسبت به ابتدای
قوس به ترتیب  14و  9درصد افزایش داشته است.
به طور کلی ارتفاع موج در طول قوس به علت افت انرژی
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