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Abstract
Introduction: Non-linear Piano Key Weirs (PKW) enjoy not only a higher discharge but also a
relatively simple and economic structure compared to linear weirs. Other advantages of the
PKWs include the fact that they increase the discharge per unit width over the weir up to 100
𝑚3 ⁄𝑠, the discharge over this type of weir is at least four times that over ordinary (linear)
weirs, it increases the capacity of the reservoirs, and it is cost effective with lower maintenance
expenses. This type of weir is utilized mainly with the aim of increasing its capacity over the
available spillways and also as controlling structures on newly constructed spillways. Despite
the research studies conducted in this regard, the scour downstream of the trapezoidal Piano
key weirs has not yet been investigated, and there has been no comprehensive information on
the properties of the scour profile downstream of these weirs. Hence, given the several
advantages of the Piano key weir and lack of a comprehensive research on the amount of scour
downstream of this type of weir, the need for investigation on the scour downstream of this
weir under different hydraulic conditions is obvious.
Methodology: Experiments were conducted in a rectangular channel with a width of 75 cm,
metal bed, glass walls and a height of 80 cm in the hydraulic laboratory of water and hydraulic
structural engineering of Tarbiat Modares University, Tehran. Water flow was supplied from
an underground storage tank using a pump with a maximum discharge of 85 Lit/sec. A valve
installed at the end of the channel was used to adjust the flow depth in the channel. The PKW
was set up and sealed at a distance of 1 m from the channel end. All experiments on the weir
were conducted under free flow conditions. A layer of uniform sediments with an average
diameter of 1.64 mm, a geometric standard deviation of 1.24, a height of 42.5 cm, and a length
of 2 m was placed downstream of the weir.
The type-A trapezoidal piano key weir made of thermoplastic (common PLA Filament) with
a thickness of 1.2 cm was utilized in this study. Weirs with 6 keys (3 inlet keys and 3 outlet
keys), a width of 75 cm (the same as the channel), and the crest length (B) and a height (P) of
respectively 50 and 20 cm were used. The experiments were conducted with three values of
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discharge 0.03, 0.04 and 0.05 𝑚3 ⁄𝑠 and five tailwater depths varied from 0.08 to 0.18 m.
Results and discussion: It is observed during the experiment that with the impact of the outlet
flow from the weir with a downstream bed, the scour began and the process of erosion and
sedimentation continuously occurred with development of the scour hole. Observations
indicated that during the erosion stage, after the impact of the water jet with the bed and upon
its dispersion, the scour of the bed material begins immediately and considerably. The material
washed away from the bed is mostly transported downstream along with the flow and is
deposited there. Generation of the scour hole entails circulation of flow inside the scour hole.
Also, a portion of circulating flow inside the hole is deviated upward. A large body of
sediments washed from the bed is transported downstream with the flow leaving the hole and
a part of it rotates with the circulating flow inside the hole. A part of these sediments along
with the circulating flow is deposited inside the scour hole and the other part is transported
downstream by the flow leaving the scour hole. After the scour hole is generated, the jet
entering the hole is divided into two parts at the deepest point of the scour hole. Such division
is observable from the movements of sediments inside the hole so that some of the sediments
are separated and transported downstream, leaving the scour hole, and the remaining
sediments move and reside in the same zone as the circulating flow due to the backflow
towards the weir foot. A sedimentary ridge is created downstream of the hole as a result of
the eroded sediments concentration which have left the scour hole. As the scour hole is
deepened, the sedimentary ridge is also enlarged. This trend continues until the flow is able
to carry the particles out of the scour hole. These variations mainly occurred at the initial 20%
of the test duration.
It is also observable that the scour hole downstream of the weir is not symmetrical with the
longitudinal axis of the channel, which is due to the effect of inlet and outlet keys on the
direction of the outlet flow over the weir. However, the overall scour pattern is nearly the same
under different conditions. Variations in the maximum scour depth downstream of the weir
are approximately 5.8 to 8.8 times the water depth over the weir. The location of the maximum
scour depth is also a function of discharge and tailwater depth, which was measured at a
distance of 15 to 27 cm from the weir foot.
Conclusions: This study has investigated the dimensions of the scour hole as well as variations
of bed topography downstream of a trapezoidal piano key wer. It was found that with a 112%
increase in the tailwater depth under a constant discharge of 30 L/s, the maximum scour depth
is reduced by 37%. Increasing the discharge results in an increase in the dimensions of the
scour hole, in such a way that a 66.6% increase in discharge with a constant tailwater depth
has increased the scour hole by 18.5%. With an increase of the tailwater depth, the
development of the scour hole downstream of the piano key weir is reduced. The minimum
scour hole development in downstream direction was measured in tests with a discharge of
30 L/s and tailwater depths of 15 and 17 cm. 112 and 89.5% increase in the tailwater depth for
discharge values of 30 and 40 L/s reduces the area of the scour hole by approximately 46 and
25% respectively.
Keywords: Experimental study, bed topography variations, scour, piano key weir, flow
discharge, tailwater depth.
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چكیده :در این تحقیق آبشستگی پاییندست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقهای شکل به صورت آزمایشگاهی بررسی و ارزیابی شد .آزمایشها
در آبراههای به طول  10متر ،عرض  75سانتیمتر و ارتفاع  80سانتیمتر برای دبی و عمق پایابهای مختلف انجام شد .نتایج نشان داد که
بیشینه عمق آبشستگی و گستره حفرهی آبشستگی ،با افزایش  66/7درصدی دبی جریان در عمق پایاب ثابت  13/5سانتیمتر ،حدود 29/5
و  18/5درصد افزایش مییابد .همچنین با افزایش عمق پایاب ،طول حفرهی آبشستگی کاسته شده است .افزایش  89/5 ،112و 63/5
درصدی عمق پایاب در دبیهای  40 ،30و  50لیتر بر ثانیه ،به ترتیب کاهش  35 ،37و  20/3درصدی عمق آبشستگی را به دنبال دارد .در
آزمایشها با دبی  50لیتر بر ثانیه ،با افزایش  63/5درصدی عمق پایاب 7/3 ،درصد از گستره حفرهی آبشستگی کاسته میشود .همچنین
معادلهای برای نیمرخ طولی حفره آبشستگی به دست آمد.
كلیدواژگان :بررسی آزمایشگاهی ،تغییرپذیریهای عوارض بستر ،آبشستگی ،سرریز کلید پیانویی ،دبی جریان ،عمق پایاب.

 -1مقدمه

به طور کلی سرریزهای کلیدپیانویی را میتوان به چهار نوع

سرریز کلیدپیانویی ،شکل جدیدی از سرریزهای غیرخطی

زیر که در شکل ( )1نشان داده شده تقسیم کرد
•

هست که افزون بر ظرفیت آبگذری بیشتری که نسبت به

نووع  :Aدارای دو لوبووهی آویوزان (بویورونزدگوی)
همسان در باالدست و پاییندست سرریز است.

سرریزهای ساده دارند ،از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه
•

میباشند ) .(Mehboudi et al., 2014برتریهای دیگر

انواع  Bو  :Cکوه دارای یوک لبوهی آویزان بوهترتیوب
در باالدست یا پایین دست هست.

سرریزهای کلیدپیانویی عبارتاند از :افزایش دبی بر واحد
•

عرض عبوری از سرریز تا  100مترمکعب بر ثانیه بر متر،

نوع  :Dبدون لبهی آویزان میباشد.

افزایش دستکم  4برابری دبی نسبت به سرریزهای خطی

اجزای یک سرریز کلید پیانویی ذوزنقهای نوع  Aکه در

و هزینه نگهداری کمتر ( .)Machiels, 2012این ویژگیهای

شکل ( )2نشان داده شده عبارتاند از P :ارتفاع سرریز،

سرریزهای کلیدپیانویی ،آنها را به سازههای کارآمدی تبدیل

عرض کل سرریز Wi ،عرض کلید ورودی Wo ،عرض کلید

کرده است .این نوع سرریز بهطور عمده با هدف افزایش

خروجی Si ،و  Soبه ترتیب شیب کف کلیدهای ورودی و

ظرفیت آبگذری روی سرریزهای موجود و همچنین به

خروجی B ،طول دیوار جانبی سرریز Bi ،و  Boبه ترتیب

عنوان سازهی کنترلی در سرریزهای نوساز استفاده میشوند

طول بیرون زدگیهای ورودی و خروجی سرریز میباشند.

(.)Phillips and Lesleighter, 2013; Laugier et al., 2013

محققانی
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)،Hien et al. (2006) ،Barcouda et al. (2006) ،(2003

صورت گرفته است Ahmadi Dehrashid et al. (2016) .به

)Laugier et al. ،Ouamane and Lempérière (2006

بررسی تاثیر دبی و عمق پایاب بر ابعاد حفره آبشستگی

) (2011و ) Machiels et al. (2011هیدرولیک سرریزهای

پاییندست سرریز کلیدپیانویی مستطیلی پرداختند .نتایج

کلیدپیانویی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که

تحقیقات آنان نشان داد که با افزایش عمق پایاب ،بیشینه

برای بارآبی کم ،زیاد کردن شماره چرخههای سریز باعث

عمق آبشستگی کاهش مییابد و افزایش دبی موجب افزایش

Ouamane and Lempérière

ابعاد حفرهی آبشستگی میشود Jüstrich et al. (2016) .به

)Barcouda et al. (2006

بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پاییندست سرریز کلید

در نتایج بررسیهای خود نشان دادند اگر دهانه ورودی این

پیانویی مستطیلی شکل پرداختند .آنان تاثیر فراسنجههایی

نوع سرریز بزرگتر از دهانه خروجی آن در نظر گرفته شود،

مانند دانهبندی رسوب ،دبی جریان ،ارتفاع جت و عمق

Machiels et

پایاب بر حفرهی آبشستگی را بررسی کردند .نتایج تحقیقات

) al. (2012با بررسی نیمرخهای سرعت ،فشار ،سطح آب و

آنان نشان داد که بیشینه عمق آبشستگی به ویژگیهای

همچنین عدد فرود جریان ،ارزیابیهای روی سرریزهای

رسوب ،دبی ،اختالف ارتفاع جریان در باالدست و پایین

کلیدپیانویی انجام دادند Machiels et al. (2014) .با بررسی

دست و عمق پایاب بستگی دارد .افزون بر این ابعاد هندسی

فراسنجهای جریان روی سرریزهای کلید پیانویی رابطهای

حفرهی آبشستگی ،تابعی از بیشینه عمق حفرهی آبشستگی

را برای تعیین دبی عبوری از این سررریزها ارائه دادند.

هستند.

افزایش کارایی آن میشود.

) Hien et al. (2006) ،(2006و

باعث افزایش دبی عبوری از سرریز میشود.

) Khassaf and Baghdadi (2015در نتایج بررسیهای خود
برتریهای سررریزهای کلیدپیانویی را نسبت به سرریزهای
خطی بیان کردند Safarzadeh and Noroozi (2016) .با
بررسی هیدرودینامیک سهبعدی سرریزهای کلیدپیانویی
انحنادار در پالن نشان دادند که این نوع سرریز ضریب
آبگذری بیشتری دارد.

Fig. 1 Type of piano key weirs

شكل  1انواع سرریزهای کلیدپیانویی

بررسی منبعهای موجود نشان میدهد که بیشتر تحقیقات
انجام شده روی سرریزهای کلیدپیانویی ،در زمینه
هیدرولیک جریان عبوری از روی این سرریزها میباشد که
به برخی از آنها در باال اشاره شد .اما در زمینه آبشستگی در

Fig. 2 Symbols and geometric dimensions of the Piano
Key weir

پاییندست این سرریزها بررسی و ارزیابیهای کم شماری
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شكل  2نشانهها و ابعاد هندسی سرریز کلیدپیانویی

دوره  ،15شماره  ،3پاییز 1399

هیدرولیک

) Noseda et al. (2019به بررسی آزمایشگاهی عبور رسوب

وسیله یک پمپ با بیشینه دبی  85لیتر بر ثانیه تامین

و فرسایش باالدست در سرریز کلید پیانویی مستطیلی شکل

میشد .نمایی از نقشه آبراهه آزمایشگاهی و محل سرریز

پرداختند Ghodsian et al. (2020) .آبشستگی پاییندست

کلیدپیانویی در شکل ( )3نمایش داده شده است .مخزنی

سریز کلیدپیانویی مثلثی شکل را بررسی کردند .نتایج

به عرض  2/05متر در باالدست از طریق یک تبدیل به

تحقیقات آنان نشان داد که با افزایش  112درصدی عمق

آبراهه وصل شده است .تنظیم عمق جریان در آبراهه به

پایاب ،بیشینه عمق آبشستگی  4/2درصد افزایش و با

وسیله دریچه تعبیه شده در انتهای آبراهه انجام میشد.

افزایش  66/6درصد دبی ،بیشینه عمق آبشستگی  73درصد

سرریز کلیدپیانویی مورد نظر در فاصله  1متری از انتهای

افزایش یافته است.

تبدیل نصب و آببندی آن انجام شد .همهی آزمایشها با

با وجود بررسیهای چندی که در این زمینه صورت گرفته،

سرریز در شرایط جریان آزاد انجام شد .برابر توصیه

تاکنون آبشستگی پاییندست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقهای

) Raudkivi and Ettema (1983برای جلوگیری از تشکیل

شکل بررسی نشده و اطالعاتی دربارهی ویژگیهای نیمرخ

ریپل روی بستر رسوبی ،قطر میانگین ذرات باید از 0/7
توصیه Chiew and

آبشستگی پاییندست این سرریزها ارائه نشده است .به دلیل

میلیمتر بزرگتر باشد ،همچنین ،برابر

برتریهای زیاد سرریز کلیدپیانویی و همچنین نبود

) Melville (1987برای حذف تأثیر غیر یکنواختی ذرات بر

بررسیها و ارزیابی جامع درباره میزان آبشستگی پایین-

آبشستگی ،الزم است که انحراف معیار هندسی ذرات

دست این نوع سرریز ،لزوم تحقیق و ارزیابی روی آبشستگی

کوچکتر از  1/33باشد .با توجه به این موارد ،ماسه از جنس

پاییندست این نوع سرریز ،در شرایط هیدرولیکی مختلف

سیلیس با قطر میانگین  1/64میلیمتر و ضریب انحراف

(تغییرپذیریهای دبی و عمق پایاب) ضروری به نظر

 1/24انتخاب و در الیهای به ضخامت  42/5سانتیمتر و

میرسد .در این تحقیق آزمایشگاهی ،زمان تعادل و

طول  2متر در پاییندست سرریز ،برای انجام آزمایشها

تغییرپذیریهای زمانی عمق آبشستگی ،تغییرپذیریهای

استفاده شد .تراز اولیه بستر رسوبی در همهی آزمایشها

پستی و بلندی یا عوارض بستر ،بیشینه عمق آبشستگی و

افقی بود .دستگاه مختصات و فراسنجههای هندسی

موقعیت آن ،نیمرخهای عرضی و طولی حفرهی آبشستگی،

آبشستگی در شکل ( )4نشان داده شده است.

تغییرپذیریهای شیب حفرهی آبشستگی ،حجم و گستره

در این شکل  Pارتفاع سرریز Pd ،ارتفاع تکیهگاه سرریز،

حفرهی آبشستگی پاییندست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقهای

عمق پایاب hr ،و  ds,mبه ترتیب ارتفاع پشتهی رسوبی و

شکل در دبیهای  40 ،30و  50لیتر بر ثانیه و عمق

عمق آبشستگی H ،ارتفاع آب در باالدست سرریز Hu ،هد

پایابهای مختلف ( 8الی  18سانتیمتر) بررسی شد .با

کل در باالدست Hd ،هد کل در پاییندست Zf ،عمق

استفاده از نتایج این پژوهش میتوان نیمرخ آبشستگی ناشی

آبشستگی پای دیوار پاییندست سرریز Lsu ،و  Lsdبه

از این نوع سرریز را محاسبه کرد و در صورت نیاز

ترتیب طول باالدست و پاییندست حفرهی آبشستگیLru ،

تمهیدهایی برای کاهش عمق آبشستگی در پاییندست

و  Lrdبه ترتیب طول باالدست و پاییندست پشتهی رسوبی

سرریز در نظر گرفت.

و  𝛼dو  𝛼uبه ترتیب شیب پاییندست و باالدست حفرهی

ht

آبشستگی است.

 -2مواد و روشها

در این تحقیق سرریز کلیدپیانویی نوع  Aذوزنقهای شکل

همهی آزمایشهای این پژوهش در یک آبراهه مستطیلی به

در پالن ،از جنس ترموپالستیک (فیالمنت رایج  )PLAبا

عرض  75سانتیمتر ،با کف فلزی ،دیوارههای شیشهای و

ضخامت  1/2سانتیمتر استفاده شد .هر سرریز دارای 6

ارتفاع  80سانتیمتر واقع در آزمایشگاه هیدرولیک گروه

کلید ( 3کلید ورودی و  3کلید خروجی) و عرض 75

مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه تربیت مدرس

سانتیمتر (هم عرض آبراهه) ،طول جانبی سرریز ) (Bو

تهران انجام شد .جریان آب از یک مخزن زیر زمینی به

ارتفاع خالص ( )Pبه ترتیب  50و  20سانتیمتر میباشد.
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ویژگیهای هندسی سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقهای در
شکل ( )2و میزانهای ابعاد هندسی آنها در جدول ()1
ارائه شده است.

Fig. 3 Plan view of the laboratory channel

شكل  3نمایی از نقشه آبراهه آزمایشگاهی

و پنج عمق پایاب از  0/08تا  0/18متر انجام شد .در طول
آزمایش عمق آبشستگی و نیمرخ بستر در دیواره سمت
راست و سمتچپ آبراهه ،با عکسبرداری بهوسیله دوربین
اندازهگیری و ثبت میشد .در انتهای هر آزمایش با خاموش
کردن پمپ آب ،جریان آب به صورت تدریجی کاهش یافته
و از آبراهه خارج و زهکشی آن صورت میگرفت .سپس
عوارض کامل بستر برابر شبکهبندی نشان داده شده در
شکل ( ،)5با استفاده از دستگاه برداشت عوارض لیزری با
دقت  1میلیمتر اندازه شد .در این شکل  xفاصله طولی از
دیوار پاییندست سرریز و  yفاصله عرضی از دیوار سمت
راست آبراهه است .فاصله نقطههای برداشت عوارض بستر
در محدوده حفرهی آبشستگی  3سانتیمتر و در پاییندست
آن  5سانتیمتر بود.
جدول  1ویژگیهای سرریز کلید پیانویی
Table 1 Piano Key weir configurations
Values

Parameters

75 cm

)Total width of the weir, (W

25 cm

)Width of a cycle, (w

17.5 cm

)Width of the inlet key, (Wi

5.1 cm

)Width of the outlet key, (Wo

1.2 cm

)Sidewall thickness, (Ts

50 cm

)Laterl length of the weir, (B

Fig. 4 General view of geometric and hydraulic
parameters

12.5 cm

)Upstream overhang length, (Bo

شكل  4فراسنجههای هندسی و هیدرولیکی

12.5 cm

)Downstream overhang length, (Bi

20 cm

)Height of the PKW crest, (P

پیش از انجام هر آزمایش ،رسوبها در کف آبراهه و

42.5 cm

)The height of the weir support, (Pd

پاییندست سرریز ریخته و سطح آن با دستگاه صاف کننده

62.5 cm

)Total Height of the weir, (P*=P+Pd

صاف و یک دست شد .در آغاز هر آزمایش ،آب از مخزن

3

تعبیه شده در زیر آبراهه وارد مخزن ورودی و پس از آن

28o

)Slope of the inlet key, (Si

وارد آبراهه میشد .با تنظیم دبی و تنظیم عمق پایاب مورد

28o

)Slope of the outlet key, (So

نظر توسط دریچه پاییندست ،آزمایش آغاز میشد .برای

2

)Number of key of the weir, (N

B/W

اندازهگیری عمق جریان در باالدست سرریز از عمق سنج

3.4

Wi/Wo

2.5

B/P

دیجیتال با دقت  0/1میلیمتر استفاده شد .برای

0.625

Bi/P

اندازهگیری میزان دبی جریان ،از دبیسنج فراصوت

0.625

Bo/P

(آلتراسونیک) مدل  TFM3100-F1استفاده شد که میزان
دبی را با دقت  0/1لیتر بر ثانیه اندازهگیری و از طریق

به منظور تعیین مدت زمان مورد نیاز برای آزمایشها ،یک

کابل رابط به صفحه نمایشگر دبیسنج منتقل میکند.

آزمایش طوالنی مدت  12ساعته انجام شد .تغییرپذیریهای

آزمایشها با سه دبی  0/04 ،0/03و  0/05متر مکعببرثانیه

زمانی عمق آبشستگی ( )dsاین آزمایش در شکل ( )6نشان
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جدول  2جزییات آزمایشها
Table 2 Details of experiments
()ht
()H
()Hu
()Hd
Tailwater
Water
Total
Total
depth
heigh on
upstream
downstream
)(cm
Weir Crest
height
height
)(cm
)(cm
)(cm

()Q
discharge
Lit/s

Test
names

Test
No.

0.66

3.5

8

30

Tra 30-8

1

3.5

11

30

Tra 30-11

2

13.5

30

Tra 30-13.5

3

30

Tra 30-15

4

Tra 30-17

5
6

()Frd
Downstream
Froude
number
)(-

()Fru
Upstream
Froude
number
)(-

0.62

0.02

7.51

0.44

0.02

9.51

0.66

0.35

0.02

11.01

0.66

3.4

0.26

0.02

13.50

0.66

3.4

15

0.20

0.02

16.00

0.66

3.3

17

30

0.69

0.03

8.52

0.67

4.4

9.5

40

Tra 40-9.5

0.41

0.03

12.01

0.67

4.4

12

40

Tra 40-12

7

0.34

0.03

13.51

0.67

4.3

13.5

40

Tra 40-13.5

8

0.30

0.03

15.01

0.67

4.3

16

40

Tra 40-16

9

0.24

0.03

17.01

0.67

4.2

18

40

Tra 40-18

10

0.67

0.04

10.02

0.68

5.3

11

50

Tra 50-11

11

0.51

0.04

12.02

0.68

5.3

12

50

Tra 50-12

12

0.43

0.04

13.51

0.68

5.2

13.5

50

Tra 50-13.5

13

0.33

0.04

16.01

0.68

5.2

16

50

Tra 50-16

14

0.30

0.04

17.01

0.68

5.1

18

50

Tra 50-18

15

داده شده است .با توجه به این شکل روشن است که حفرهی
آبشستگیپساز حدود  5ساعت ،برابر معیار

Chiew

) ،(1992به تعادل رسیده است .لذا با انتخاب این زمان
تعادل ،آزمایشهای بعدی برای مدت زمان  5ساعت انجام
شد .ویژگیهای آزمایشهای انجام شده در جدول ( )2ارائه
شده است .در ادامه متن نیز برای هر کدام از آزمایشها از
نام اختصاری نشان داده شده در جدول یادشده استفاده

Fig. 5 Grid points for topography data

میشود .همانطور که در این جدول مشخص است برای

شكل  5نمایی از شبکه برداشت عوارض بستر

بیان شرایط آزمایشها از نمادهای  ht ،Traو  Qاستفاده
شده است .به این صورت که نماد اول معرف نوع سرریز
( Tra1سرریز ذوزنقهای) و عدد دوم معرف میزان دبی جریان
( )Qبر حسب لیتر بر ثانیه است .عمق پایاب ( )htبر حسب
سانتیمتر با عدد آخری نمایش داده میشود .برای مثال
نماد  ،Tra 30-8به معنی آزمایش با دبی  30لیتر بر ثانیه و
عمق پایاب  8سانتیمتر است.

Fig. 6 Temporal evolution curve of the scour depth

شكل  6منحنی توسعه زمانی عمق آبشستگی
Trapezoidal

1
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 -3نتایج و بحث

نتایج نشان داد با افزایش عمق پایاب در دبی ثابت ،ارتفاع

با برخورد جریان خروجی از روی سرریز به بستر پایین

پشته رسوبی نیز افزایش مییافت .زیرا افزایش عمق پایاب

دست ،آبشستگی آغاز و با توسعه حفرهی آبشستگی،

منجر به کاهش سرعت جریان و کاهش توان بالقوه حمل

فرسایش و رسوبگذاری به طور پیوسته انجام میشود .در

رسوب شده و در نتیجه با رسوبگذاری بیشتر منجر به

مدت زمان فرسایش ،پس از برخورد جت خروجی از سرریز

افزایش ارتفاع پشته رسوبی در این حالت میشود .شکل ()7

به بستر و پخش آن ،آبشستگی سریع و قابل توجه مصالح

جریان درون حفرهی آبشستگی در پاییندست سرریز را

بستر آغاز میشود .مصالح جدا شده از بستر ،به همراه جریان

نشان میدهد.

بهطور عمده به پاییندست منتقل شده و در آنجا تهنشین

منحنی تغییرپذیریهای زمانی عمق آبشستگی برای دبیها

میشود .با تشکیل حفرهی آبشستگی ،جریان چرخشی

و عمقهای مختلف پایاب در شکل ( )8ارائه شده است.

درون حفره شکل میگیرد .بخشی از جریان چرخشی درون

محور افقی این نمودارها زمان ( )tبی بعد شده با زمان تعادل

حفره نیز به سمت باالدست منحرف و از آن خارج میشود.

( )teو محور عمودی عمق آبشستگی (  )dsبی بعد شده با

بخش زیادی از رسوبهای جدا شده از بستر ،به همراه

ارتفاع آب روی تاج سرریز ( )Hمیباشد در این شکل

جریان خروجی از حفره به پاییندست منتقل و بخشی از

مشاهده میشود که قسمت اعظم آبشستگی در دقایق اولیه

آن به همراه جریان چرخشی درون حفره به چرخش در

آزمایش رخ داده و پس از آن نرخ آبشستگی بهطور قابل

میآید .بخشی از این رسوبها همراه جریان چرخشی ،درون

مالحظهای کاهش مییابد .همچنین مشاهده میشود که با

حفره تهنشین شده و بخش دیگر آن توسط جریان خروجی

افزایش عمق پایاب ،عمق آبشستگی در پاییندست سرریز

از حفره ،به پاییندست منتقل میشود .پس از تشکیل

روند کاهشی دارد .زیرا افزایش عمق پایاب ،کاهش ارتفاع

حفرهی آبشستگی ،جت ورودی به حفره در عمیقترین

ریزش جریان و در نتیجه کاهش سرعت جریان برخوردی

نقطه حفرهی آبشستگی به دو قسمت تقسیم میشود .این

به پایاب را به همراه دارد .در نتیجه از قدرت تخریبی جریان

تقسیم شدن را میتوان از نحوه حرکت رسوبها درون حفره

کاسته شده و عمق آبشستگی کاهش مییابد.

مشاهده کرد .به گونهای که میزانی از رسوبها جدا شده به
سمت پاییندست حرکت کرده و از حفره خارج میشود و
باقیمانده رسوبها در جریان برگشتی به سمت باالدست و
پاشنهی سرریز جابجا شده و در یک ناحیه با جریان
چرخشی قرار میگیرند .در پاییندست حفره ،در نتیجه
تجمع رسوبها فرسایش یافته که از حفره خارج شدهاند،
پشتهی رسوبی تشکیل میشود .با عمیقتر شدن حفرهی
آبشستگی ،ابعاد پشتهی رسوبی نیز افزایش مییابد .این

Fig. 7 Flow inside the scour hole

روند تا زمانی که جریان قادر به حمل ذرات از حفرهی

شكل  7جریان درون حفرهی آبشستگی

آبشستگی باشد ادامه پیدا میکند .عمده این تغییرپذیریها
در حدود  20درصد اولیه از زمان آزمایش انجام میگرفت.

به منظور بررسی تغییرپذیریهای عوارض بستر پاییندست

با افزایش عمق آبشستگی انرژی جنبشی جت به تدریج

سرریزکلیدپیانویی در پایان زمان تعادل ،شکلهای ( )9تا

کاهش مییابد .به همین دلیل در آغاز سرعت پیشروی

( )11مربوط به آزمایشهایی با بیشترین و کمترین

آبشستگی افزایش و پس از آن کاهش مییابد و در شرایطی

تغییرپذیریهای بستر ارایه شده است .روشن است که

که دیگر انرژی جنبشی جت قادر به جابجایی و حمل ذرات

تغییرپذیریهای ایجاد شده در بستر تابع میزان دبی و عمق

نباشد ،آبشستگی به بیشترین میزان خود رسیده است.

پایاب است و بسته به عملکرد و شرایط هیدرولیکی جریان،
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موقعیت عمق بیشینه و گستردگی این حفرهها در عرض و
طول آبراهه متغیر است .همانطور که در شکلهای ( 9و
 )10مشاهده میشود حفرهی آبشستگی ،نسبت به محور
طولی آبراهه تقارن ندارد که به دلیل اثرگذاری کلیدهای
ورودی و خروجی روی جهت جریان خروجی از روی سرریز
میباشد .البته میتوان گفت الگوی کلی آبشستگی در
شرایط مختلف تا حدودی همانند است.

)(a

)(b
Fig. 9 An instance of bed topography in tests
with a discharge of 30 Lit/s in case of a) the
maximum and b) the minimum topography
variations

)(a

شكل  9نمونهای از عوارض بستر در آزمایشهای با دبی
 30لیتر بر ثانیه در حالت (a) :بیشترین و ) (bکمترین
تغییرپذیریهای عوارض

تغییرپذیریهای گستردهتر بستر در آزمایش با کمترین
دبی و عمق پایاب استفاده شده در آزمایش ،Tra 30-8
در شکل (-9الف) مشخص است .کم بودن عمق پایاب
)(b

در این آزمایش باعث افزایش سرعت جت برخوردی به
سطح بستر شده و در نتیجه تغییرپذیریهای بیشتری
در عوارض بستر ،نسبت به آزمایش ها دیگر ،را ایجاد
کرده است .شکل (-9ب) نشان میدهد که با افزایش
عمق پایاب در آزمایش  ،Tra 30-17آبشستگی و
تغییرپذیریهای عوارض بستر کمتر شده است.
در شکل ( )10نشان داده شده است که در دبی  40لیتر
بر ثانیه ،با افزایش عمق پایاب از  9/5به  18سانتیمتر،
گستردگی حفرهی آبشستگی در پاییندست سرریز

)(c
Fig. 8 Temporal variations of the scour depth with
discharge of (a) 30, (b) 40, and (c) 50 Lit/s

کاهش یافته است.

شكل  8تغییرپذیریهای زمانی عمق آبشستگی با دبی:

بیشترین و کمترین تغییرپذیریهای عوارض بستر در

) 40 (b) ،30 (aو ) 50 (cلیتر بر ثانیه

پاییندست سرریز برای دبی  50لیتر بر ثانیه در شکل
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( )11نشان داده شده است .با توجه به این شکل مشاهده

عمق آبشستگی در پاییندست سرریز ،در حدود  5/8تا

میشود که در نزدیکی دیوار پاییندست سرریز

 8/8برابر عمق آب روی سرریز میباشد .با توجه به این

آبشستگی ایجاد شده است .علت آن را میتوان جریان

شکل روشن است که موقعیت رخداد بیشینه عمق

چرخشی ایجاد شده و وجود گردابهها در این ناحیه

آبشستگی نیز تابع دبی و عمق پایاب است و در فاصلهی

(شکل  )7دانست .ویژگیهای حفره ایجاد شده در این

 15الی  27سانتیمتری از پاشنهی سرریز ایجاد شده

ناحیه و موقعیت بیشینه عمق آبشستگی ،در عمقهای

است .همچنین کمترین و بیشترین میزان بیشینه عمق

مختلف پایاب متفاوت میباشد .بهطوریکه با افزایش 45

آبشستگی مربوط به دو آزمایش  Tra 30-17و Tra 50-

درصدی عمق پایاب ،عمق آبشستگی چسبیده به سرریز

 11میباشد .شکل (-21ب) نشان میدهد که کمترین

حدود  36درصد کاهش و بیشینه عمق آبشستگی حدود

فاصلهی بیشینه عمق آبشستگی از دیواره سمت راست
آبراهه ،مربوط به آزمایشهای

 12/5درصد به پاشنهی سرریز نزدیک میشود.

Tra 40- ،Tra 40-9.5

 Tra 40-13.5 ،12و  Tra 40-18میباشد که در
مجاورت دیواره آبراهه شکل گرفته است.

)(a

)(a

)(b
Fig. 10 Typical bed topography in tests with a
)discharge of 40 Lit/s in case of a) the maximum and b
the minimum topography variations

شكل  10نمونهای از عوارض بستر در آزمایش با دبی 40
لیتر بر ثانیه در حالت :الف) بیشترین و ب) کمترین
تغییرپذیریهای عوارض

)(b
Fig. 11 Typical bed topography in tests with a
discharge of 50 Lit/s in case of a) the maximum, and
b) the minimum topography variations

شكل  11نمونهای از عوارض بستر در آزمایش با دبی 50
لیتر بر ثانیه در حالت :الف) بیشترین و ب) کمترین
تغییرپذیریهای عوارض

تاثیر دبی و عمق پایاب ،بر موقعیت بیشینه عمق
آبشستگی در پاییندست سرریزکلیدپیانویی ،در شکل

در این شکل نیز مشاهده میشود که افزایش عمق پایاب

( )12نشان داده شده شد .در این شکل  Lفاصله از سرریز

در همهی دبیها موجب کاهش بیشینه عمق آبشستگی

و  dsmبیشینه عمق آبشستگی است .با توجه به شکل

میشود .بهطوریکه افزایش  89/5 ،112و 63/5

(-12الف) مشاهده میشود که تغییرپذیریهای بیشینه

درصدی عمق پایاب در دبیهای  40 ،30و  50لیتر بر
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ثانیه ،به ترتیب کاهش  35 ،37و  20/3درصدی عمق

ج) قابل مشاهده میباشد ،شکل نیمرخ عرضی در دبی

آبشستگی را به دنبال دارد .همچنین مشاهده شد در

 50لیتر بر ثانیه بهتقریب یکسان است با این تفاوت که

بیشتر آزمایشها (مانند آزمایشهای Tra ،Tra 30-11

بیشینه آبشستگی در مجاورت دیواره سمتراست حدود

50-12و  )Tra 50-13.5بیشترین میزان آبشستگی در

 1/3برابر آزمایش  Tra 50-16میباشد .همچنین در این

پاییندست کلیدهای خروجی (فاصلهی معادل 6

آزمایش ) ،(Tra 50-16گستردگی حفرهی آبشستگی در

سانتیمتری از دیواره سمت راست) رخ داده است.

جهت طول آبراهه نسبت به دیگر آزمایشها کمتر بوده

برخورد و اندرکنش جریانهای خروجی از کلیدهای

است و در نتیجه حجم مواد شسته شده کاهش یافته

ورودی و خروجی سرریز و جریانهای عرضی ایجاد شده،

است.

باعت آشفتگی بیشتر جریان در محدوده کلیدهای
خروجی شده ،و با تاثیر پذیری از دبی و عمق پایاب،
تغییرپذیریهای موضعی آبشستگی را به همراه دارد.
بهمنظور درک بهتر علل این تغییرپذیریهای موضعی
عمق آبشستگی ،دادههای برداشت میدان جریان مفید
است که در آینده انجام شود.
نمونهای از نیمرخهای عرضی بستر در مجاورت پاشنهی
سرریز و در مقطع با بیشینه عمق آبشستگی در شکلهای

)(a

( )13و ( )14ارائه شده است .این شکلها مربوط به
آزمایشهایی با بیشترین و کمترین آبشستگی است .در
اینجا محور افقی فاصلهی بیبعد شده از دیواره سمت
راست و محور عمودی تراز بستر بیبعد شده با ارتفاع آب
روی سرریز را نشان میدهد .شکل ( )13نشان میدهد
که بیشترین کاهش تراز بستر در پاشنه سرریز ،در همهی
دبیها در حالت کمترین عمق پایاب ( 9/5 ،8و 11
سانتیمتر) رخ داده است .زیرا در عمق پایاب کمتر،

)(b

جریان با سرعت بیشتری به پایین دست برخورد میکند

Fig. 12 Maximum scour depth and its position along
the: a) length, and b) width of the channel

و در نتیجه در این حالت میزان آبشستگی و کاهش تراز

شكل  12بیشینه عمق آبشستگی و موقعیت آن در :الف)

بستر بیشتر است .همچنین در عمق پایاب کمتر ،به علت

طول آبراهه و ب) عرض آبراهه

آشفتگی بیشتر جریان ،تغییرپذیریهای عرضی بستر
بیشتر است.
همانطور که در شکل ( )14مشاهده میشود ،نیمرخ
عرضی بستر در مقطع با بیشینه عمق آبشستگی در میانه
آبراهه دارای آبشستگی کمتری است و میزان آن حدود
 3/3برابر ارتفاع آب روی تاج سرریز میباشد .با افزایش
دبی به  40لیتر بر ثانیه (شکل (-14ب)) مشاهده
میشود حفرهی آبشستگی پاییندست سرریز کلید
پیانویی عمیقتر میشود ،همانگونه که در شکل (-14

به دلیل تفاوت سرعت و انرژی جریان خروجی از کلیدهای
ورودی و خروجی سرریز و در نتیجه تغییر زاویه برخورد
جریان به پایاب ،حفرهی آبشستگی با شیبهای متفاوت در
جهتهای مختلف ،گسترش یافته است .میزانهای
شیبهای باالدست و پاییندست حفرهی آبشستگی در
همهی آزمایش ها در شکل ( )15نشان داده شده است.
در این شکل  𝛼uو  𝛼dبهترتیب معرف شیب باالدست و
پاییندست حفرهی آبشستگی میباشند .این شکل نشان
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)(a

)(a

)(b

)(b

)(c

)(c

Fig. 13 Typical lateral bed profile in the vicinity of the
weir foot with a discharge of a) 30, b) 40, and c) 50 Lit/s

Fig. 14 Typical bed cross section at the maximum scour
depth with a discharge of a) 30, b) 40, and c) 50 Lit/s

شكل  13نمونهای از نیمرخ عرضی بستر در مجاورت پاشنهی

شكل  14نمونهای از نیمرخ عرضی بستر با بیشینه عمق

سرریز در دبی 40 (b) ،30 (a) :و ) 50 (cلیتر بر ثانیه

آبشستگی در دبی 40 (b) ،30 (a) :و ) 50 (cلیتر بر ثانیه

میدهد که میزانهای شیب باالدست حفرهی آبشستگی

 Tra 40-16و  Tra 50-16و بیشترین میزان آن در

بین 0/31تا  0/52و میزانهای شیب پاییندست حفرهی

آزمایشهای  Tra 30-15و  Tra 30-13.ایجاد شده است.

آبشستگی بین  0/35تا  0/46است .نتایج به دست آمده

حفرهی آبشستگی در جهت محور طولی آبراهه تقارن ندارند.

نشان میدهد که با افزایش عمق پایاب ،شیب پاییندست

این حفره از دو بخش تشکیل شدهاست بخش اول به دلیل

حفرهی آبشستگی افزایش مییابد بهطوریکه با افزایش

وجود انرژی جنبشی ناشی از جت به پاییندست کشیده

 112درصدی عمق پایاب در دبی  30لیتر بر ثانیه ،شیب

شده و بخش دوم به علت جریانهای برگشتی به سمت

پاییندست حفرهی آبشستگی  190/5درصد افزایش و با

باالدست کشیده شده است .بخش اول ،به دلیل قدرت جت

افزایش  89و  64درصدی عمق پایاب ،در دبیهای  40و

جریان ،قسمت اعظم حفره آبشستگی را در بر میگیرد.

 50لیتر بر ثانیه ،شیب پاییندست حفرهی آبشستگی به

میزانهای طول حفرهی آبشستگی در پاییندست ) (Lsdو

ترتیب  200/16و  109درصد افزایش یافته است .با توجه

در باالدست ) (LSuحفره آبشستگی در شرایط هیدرولیکی

به شکل ( )15مشاهده میشود که کمترین شیب باالدست

مختلف جریان ،در شکل ( )16مقایسه شده است .با توجه

و پاییندست حفرهی آبشستگی به ترتیب در آزمایشهای

به این شکل روشن است که در همهی آزمایشها حفرهی
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آبشستگی به سمت پاییندست توسعهی بیشتری داشته

 Tra 30-8و  Tra 40-9.5بیشینه و برابر  582و  368برابر

است .با مقایسه نتایج آزمایشها مشاهده میشود که با

توان دوم ارتفاع آب روی تاج سرریز میباشد .نتایج نشان

افزایش عمق پایاب از میزان طول حفرهی آبشستگی در

داد که در بعضی از آزمایشها روند تغییرپذیریهای گستره

پاییندست کاسته شده است.

و حجم حفرهی آبشستگی متفاوت میباشد بهعنوان مثال
گستره حفرهی آبشستگی در آزمایش  Tra 30-8حدود 20
درصد بیشتر از آزمایش  Tra 30-11است در حالی که حجم
حفرهی آبشستگی در آزمایش  Tra 30-11حدود 642
درصد بیشتر از آزمایش  Tra 30-8میباشد .همچنین
مشاهده شد با افزایش  112و  89/5درصدی عمق پایاب در
دبیهای  30و  40لیتر بر ثانیه ،گستره حفرهی آبشستگی
به ترتیب حدود  46و  25درصد کاهش مییابد .اما در
آزمایشها با دبی  50لیتر بر ثانیه با افزایش  63/5درصدی

Fig. 15 Slope of the scour hole

عمق پایاب ،حدود  7/3درصد کاسته میشود.

شكل  15شیب دیوارههای حفرهی آبشستگی

شکل ( )16نشان میدهد که میزان طول باالدست حفرهی
آبشستگی بین  6/3و  4و میزان طول پاییندست حفرهی
آبشستگی بین  13/2تا  20/6برابر عمق جریان روی سرریز
است.

)(a

Fig. 16 Scour hole length

شكل  16طول حفرهی آبشستگی
)(b

نمودار تغییرپذیریهای گستره و حجم حفرهی آبشستگی

Fig. 17 a) Area, and b) Volume of scour hole

شكل  17نمودار الف) گستره و ب) حجم حفرهی

بیبعد شده با توان دوم و سوم ارتفاع آب روی تاج سرریز

آبشستگی

برای همهی آزمایشها ،در شکل ( )17نشان داده شده است.
مشاهده میشود که بیشترین حجم حفرهی آبشستگی در

نیمرخهای طولی بدون بعد حفرهی آبشستگی در میانهی

آزمایش  Tra 50-16با میزان  688برابر توان سوم ارتفاع

آبراهه برای همهی آزمایشها در شکل ( )18ترسیم شده

Tra 40-12

است .در این شکل  Lsطول کل حفرهی آبشستگی است .با

آب روی تاج سرریز و کمترین آن در آزمایش

رخ داده است .گستره حفرهی آبشستگی در دو آزمایش

توجه به این شکل مشاهده میشود که روند
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تغییرپذیریهای نیمرخ طولی بستر در همهی آزمایشها به
نسبت همانند است بهطوری که آبشستگی در پاشنهی
سرریز رخ داده و با فاصله گرفتن از سرریز ،میزان آن بیشتر
شده ،و پس از رسیدن به بیشینه آن ،به سمت پاییندست
کاهش مییابد .نتایج نشان داد که با افزایش عمق پایاب،
عمق آبشستگی کاهش یافته و محل رخداد بیشینه عمق
آبشستگی از پاشنهی سرریز دورتر میشود .افزون بر این
طول حفره آبشستگینیز افزایش یافته است .خط نشان داده
شده در شکل ( )18در برگیرنده همهی نیمرخهای حفره
آبشستگی است و نشان دهنده بیشترین میزان آبشستگی
در آزمایشهای انجام شده است و رابطه آن به صورت زیر
به دست آمد:
3

2

)(1

 L
 L
ds
L
= −3.4   + 6.99   − 3 − 0.8
dsm
Ls
 Ls 
 Ls 

در این رابطه  dsعمق آبشستگی در فاصله  Lاز سرریز و
 dsmبیشینه عمق آبشستگی است .خطای میانگین جذر
مربعات ( )RMSEبرای رابطه باال برابر  0/8بوده که دارای
دقت قابل قبولی میباشد.

پرداخته شد .نتایج این پژوهش در محدوده تغییرپذیریهای
فراسنجههای مورد بررسی به صورت زیر بیان میشود:
با افزایش  112درصدی عمق پایاب در شرایط دبی ثابت
 30لیتر بر ثانیه ،بیشینه عمق آبشستگی  37درصد کاهش
مییابد.
شکل عوارض بستر در شرایط مختلف ،بهتقریب با
یکدیگر همانند میباشند.
با افزایش عمق پایاب ،طول حفرهی آبشستگی در
پاییندست کمتر میشود.
کمترین میزان طول حفرهی آبشستگی در آزمایش های
با دبی  30لیتر بر ثانیه و عمقهای پایاب  15و  17سانتی-
متر ،اندازهگیری شد.
با افزایش  112و  89/5درصدی عمق پایاب در دبی 30
و  40لیتر بر ثانیه ،گستره حفرهی آبشستگی به ترتیب
حدود  46و  25درصد کاهش مییابد.
با افزایش  63/5درصدی عمق پایاب در آزمایش با دبی
 50لیتر بر ثانیه ،از گستره حفرهی آبشستگی حدود 7/3
درصد کاسته شد.
کمترین گستره حفرهی آبشستگی ،در دبی  30لیتر بر
ثانیه در عمق پایاب  17سانتیمتر 340 ،برابر توان دوم
ارتفاع آب روی تاج سرریز میباشد.
بیشترین حجم حفرهی آبشستگی ،در آزمایش با دبی
 50لیتر بر ثانیه و عمق پایاب  16سانتیمتر ،با میزان 688
برابر توان سوم ارتفاع آب روی تاج سرریز اندازهگیری شد.
کمترین حجم حفره آبشستگی در دبی  40لیتر بر ثانیه و
عمق پایاب  15سانتیمتر رخ داد.
رابطهای تجربی برای محاسبه نیمرخ طولی حفرهی
آبشستگی ارائه شد.

 -5فهرست نشانهها
Fig. 18 Longitudinal bed profile at mid-channel

شكل  18رخنمای طولی حفرهی آبشستگی در میانهی
آبراهه

گستره حفرهی آبشستگی ()cm2
طول جانبی سرریز ()cm
طول بیرون زدگیهای ورودی سرریز ()cm
طول بیرون زدگیهوای خروجی سووورریز
()cm

 -4نتیجهگیری
در این تحقیق به بررسی ابعاد حفرهی آبشستگی و همچنین
تغییرپذیریهای عوارض بستر در پاییندست سریز کلید-
پیانویی ذوزنقهای شکل با تغییر دبی جریان و عمق پایاب

A
B
Bo
Bi

عدد فرود پاییندست ()-

Frd

عدد فرود باالدست ()-

Fru

ارتفاع آب بر روی تاج سرریز()cm
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