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بررسی اثرات شیب کف مخزن سد بر خصوصیات سیالب ناشی از شکست سد در
حالت بستر خشک پاییندست آن
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 -4استاديار گروه مهندسي عمران ،دانشکده فني مهندسي ،دانشگاه محقق اردبیلي
 -2دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي عمران -مديريت منابع آب ،دانشکده فني مهندسي ،دانشگاه محقق اردبیلي
 -3مربي دانشکده مهندسي مکانیک ،دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره)
چکیده
فرو ريختن ناگهاني يک سد که در پشت آن مقادير عظیمي آب نگهداری ميشود ،باعث ميگردد که به تاسیسات پايیندست از قبیل
نیروگاهها ،مناطق مسکوني ،تاسیسات شهری و تاسیسات کشاورزی و غیره خسارات مالي وارد شود .در صورتیکه در پايیندست سد ،مناطق
مسکوني وجود داشته باشد ،عالوه بر خسارات مالي ،خسارات جاني نیز به بار ميآيد .هدف اين مطالعه ،بررسي عددی تاثیر همزمان شکل
هندسي مخزن در پالن و شیب کف آن بر روی الگو و چگونگي حرکت موج سیالبي ناشي از شکست سد است .بستر پايیندست دريچه
بصورت خشک در نظر گرفته شده است .خصوصیات جريان ناشي از شکست سد در دو مخزن با شکلهای هندسي طويل و عريض و شیبهای
کف  %3/9 ،%2و  %9مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است .مدلسازیهای انجام شده به صورت سه بعدی و با استفاده از نرمافزار Flow3D
صورت پذيرفته است .نتايج بدست آمده بیانگر آن است که در مخزن عريض با افزايش شیب کف مخزن ،تراز سطح آب در پايیندست و
باالدست سد تفاوت چنداني نميکند ولي نوسانات شديد سطح آب در مخزن عريض در تمامي شیبها در پايیندست دريچه مشاهده ميشود.
دلیل اين نوسانات ميتواند ناشي از شکل مخزن باشد .در مخزن طويل و در نقاط باالدست دريچه ،با افزايش شیب کف مخزن تراز سطح آب
در حال کاهش بوده و کمترين تراز سطح آب برای شیب کف  %9حاصل شده است .در نقاط پايین دست دريچه در مخزن طويل ،با افرايش
شیب کف مخزن ،تراز سطح آب در حال کاهش بوده و با گذشت زمان و در حدود هفت ثانیه بعد از باز شدن دريچه ،افت تراز سطح آب برای
شیبهای  %3/9و  %9بیشتر از شیبهای ديگر اتفاق افتاده است.
واژگان کلیدي  :شکست سد ،مدلسازي عددي سه بعدي ،شکل مخزن ،شیب کف مخزن ،نرمافزار .Flow3D
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مستطیلي شکل استفاده شده بود ،پرداختند .در اين تحقیق
به منظور اندازهگیری سرعت جريان از دوربینهای نصب
شده در باالی کانال و برای اندازهگیری سطح آب
ازدوربینهايي که در کناره کانال قرار گرفته بودند ،استفاده
شده است .مقايسه نتايج آزمايشگاهي اندازهگیری شده با
نتايج مدلهای عددی يک بعدی و دو بعدی و همچنین
مدل هیبريدی نشان داد که مدل دو بعدی کامل نتايج
بهتری را در خم  73درجه از خود نشان ميدهد و مهمترين
اختالف بین نتايج عددی با نتايج آزمايشگاهي ،ناشي از
برخورد موج برگشتي به خم بوده است .الیت و چودری []0
تالشهايي در زمینه مطالعه شکست يک بعدی و دوبعدی
سد با بکارگیری يک کانال با يک خم  403درجه به منظور
بررسي شکست دو بعدی سد و تولید داده آزمايشگاهي انجام
دادند و نتايج آزمايشگاهي را برای حالتهای گوناگون به
دست آوردند.
ژانگ و همکاران [ ]9يک مدل يک بعدی ضمني را برای
حل مسئله شکست سد در بستر خشک و تر توسعه داده و
نشان دادند نتايج حاصل از مدل با دادههای آزمايشگاهي
موجود تطابق رضايت بخشي دارد .حسنزاده [ ]0در
تحقیقي جريان سريع غیر دائمي ناشي از شکست سد در
يک کانال مستطیلي افقي با بسترخشک پايیندست را از
نقطه نظر تئوری و تجربي مورد بررسي قرار داد .آزمايشها
در دو حالت کانال با بستر صاف ( بدون وجود زبری در بستر
کانال) و کانال با بستر زبر (با ايجاد مقاومت در مقابل جريان)
انجام شد و نتايج با راه حل تحلیلي ريتر و درسلر مقايسه
گرديد .نتايج حاصله نشان داد که وجود عناصر زبر در بستر
مدل که وجود درختان جنگلي را در درة پاياب سدها
شبیهسازی مينمايد ،موجب کاهش سرعت و افزايش عمق
جريان ميگردد .همچنین نتايج بدست آمده بیانگر آن بود
که ناحیه پیشاني موج نسبت به مقاومت در مقابل جريان
بسیار حساس و سرعت واقعي آن به طور محسوسي از
مقادير تئوری ريتر کمتر است و دادههای تجربي کانال زبر
با تئوری درسلر همخواني خوبي داشته است.
ژو و همکاران [ ] 7جريان شکست سد را با مخازن متوالي
در يک فلوم شیشهای با شیب کف تند به صورت
آزمايشگاهي بررسي کردند .در اين بررسي يک سری سد در
داخل فلوم آزمايشگاهي و روی بستر با شیب کف تند برای
مقايسه خصوصیات جريان شکست سد تحت شرايط

 -1مقدمه
سدها يکي از مهمترين ساختههای بشر است که دارای
کارکردهای گوناگون ميباشد .با وجود منافع زياد ،سدها به
طور بالقوه دارای مخاطرات زيادی برای جان و مال انسانها
ميباشند .اصليترين خطر ناشي از سدها ،احتمال شکست
آنها و ايجاد سیالبهای مخرب است.]4[ ،
شکست سد را ميتوان خرابي جزئي يا عمده در بدنه سد
تعريف کرد که به طور ناگهاني منجر به رهاسازی حجم
غیرقابل کنترلي از آب در پاياب ميگردد .در مقايسه با
سیالبهای ناشي از بارندگي ،در منطقهای که سد در آن
احداث شده است ،سیالبهای ناشي از شکست سد ،سبب
تولید جريانهای با اندازه پیک بزرگتر ميشوند .اين مقادير
از تمام سیالبهای ناشي از بارندگيهای سنگین ،بزرگتر
است .ديگر مشخصه متمايز کننده سیالبهای حاصل از
شکست سد ،آن است که دوره زماني شروع باال آمدن آب تا
رسیدن به مقدار پیک آن ،بسیار کوتاه است .اين موضوع بر
اين داللت دارد که ،زمان رخداد پیک جريان سیالبي حاصل
از شکست سد ،بسیار کمتر از هر پديده هیدرولوژيکي است
که در طبیعت اتفاق ميافتد .به همین دلیل زمان هشدار به
مردمي که در پايیندست سد زندگي ميکنند ،بسیار کم
خواهد بود .به منظور کاهش خسارت ناشي از شکست سد
و امواج ايجاد شده ناشي از آن ،بايد شکست سد شبیهسازی
شده مورد مطالعه قرار گیرد [.]2
جريان غیردائمي حاصل از شکست سد با معادالت
ناويراستوکس تشريح ميشود که حل تحلیلي اين معادالت
به جزء در شرايط خیلي خاص موجود نیست .لذا تالشهای
زيادی برای توسعه روشهای عددی صورت گرفته که
حاصل آن سه روش عددی ،اختالفات محدود ،حجم محدود
و اجزای محدود بوده است .در سالهای اخیر روش حجم
محدود به عنوان يک ابزار توانا برای بررسي اين پديده توجه
محققین را به خود جلب کرده است .چنانکه درسال ،4700
فراکارلو و تورو [ ]3شکست دوبعدی سد را با کمک مدل
حجم محدود بررسي کردند .در سال  2332مطالعهای
توسط میراشیگه و آکیاما [ ]1با استفاده از روش حجم
محدود برای مطالعه دو بعدی در حالت وجود و عدم وجود
سازه در پايیندست صورت گرفت.
سوارز و زچ [ ]9در پژوهشي به بررسي شکست سد در خمها
که در آن از يک خم  73درجه و يک بستر خشک و کانال
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دوبعدی برای شکست سد بر اساس معادالت آبهای کم
عمق ( ،4)SWEرا ارائه دادند .مدل رياضي مذکور با استفاده
از روش حجم محدود بر روی يک شبکه بدون ساختار مورد
تجزيه وتحلیل قرار گرفت و توسط حلکننده تقريبي
 ،Riemann Roeيک پیشبیني از پیش تعیین شده نیز روی
آن صورت گرفت .مدل پیشنهادی ابتدا برای شرايط
آزمايشگاهي و سپس برای يک شکست سد واقعي که در
سال  4739در ايتالیا اتفاق افتاد ،استفاده شده است .نتايج
بر روی مقادير مختلف شبکه مقايسه شدهاند تا کارايي
محاسباتي بین مدل ترتیبي اصلي و مدلهای موازی نشان
داده شود .مطابق نتايج ،مدل رياضي انتخاب شده و
حلکننده عددی ،عملکرد خوبي در باز تولید موارد
آزمايشگاهي و رويداد تاريخي  4739نشان داده است.
جواديان و همکاران [ ]43به بررسي مدل آزمايشگاهي
پديده شکست سد و مقايسه نتايج آن با حل تحلیلي
معادالت سنت ونانت پرداختند .در تحقیق انجام شده توسط
آنها پديده شکست سد به وسیله برداشتن دريچه از جلوی
جريان آب ،در يک فلوم شیشهای که يک طرف آن کامال
خشک است ،به صورت آزمايشگاهي مدلسازی شده است.
نمودارهای مکان برحسب زمان ،سرعت پیشاني موج و حجم
آب جابهجا شده در زمانهای مختلف ترسیم شده و با نتايج
تئوريک آن که از حل تحلیلي معادالت سنت  -ونانت به
روش مشخصه حاصل گرديده ،مقايسه شده است.
نتايج نشان ميدهدکه پاسخهای آزمايشگاهي و تئوريک از
تطابق خوبي برخوردار هستند اما به علت فرضیاتي که در
روش مشخصه برای تحلیل معادالت سنت  -ونانت درنظر
گرفته ميشود ،روش آزمايشگاهي و تئوری دارای تفاوتهای
ذاتي ميباشند .اين تفاوتها سبب ايجاد اختالفي نه چندان
فاحش در نتايج دو روش ميشود که اين اختالف در حدود
 23درصد ميباشد که مستقل از خطاهای آزمايشگاهي است.
نتايج حاصل از مروری بر کارهای انجام شده در زمینه
شکست سد نشان ميدهد که پارامترهايي از قبیل ارتفاع
سد ،عرض تاج سد ،شیب ديوارههای مخزن سد ،شکل
هندسي مخزن ،ارتفاع اولیه آب داخل مخزن ،حجم اولیه
آب در مخزن ،شیب کف مخزن ،ارتفاع شکاف ،شکل شکاف،
زاويه ديواره شکاف ،زبری بستر کانال پايیندست سد ،ارتفاع
اولیه آب کانال پايیندست سد ،شیب کف کانال پايیندست

شکست آني و کامل سدهای متوالي ايجاد شدند و تأثیر
تغییرات عمق آب مخزن و فاصله سدها ،بر روی پارامترهای
جريان شکست بررسي شد .نتايج آزمايشگاهي بدست آمده
نشان داد که نسبت ارتفاع اولیه آب در پايیندست سد به
ارتفاع اولیه آب در مخزن سد ،تاثیر بسزايي در ارتفاع بیشینه
تراز سطح آب ايجاد شده دارد .همچنین تفاوتهايي در
الگوی جريان و هیدروگرافهای اندازهگیری شده بین حالت
تک و چند مخزنه ديده شده است.
جوزداني و کبیریساماني ] [43ضمن مدلسازی
آزمايشگاهي پديده شکست سد ،با استفاده از روش پردازش
تصاوير به بررسي مشخصات هیدرولیکي سیالب ناشي از
شکست سد پرداختند .آزمايشهای آنها در دو حالت بستر
خشک و بستر مرطوب در پايیندست دريچه صورت گرفته
و نتايج اولیه در قالب فیلم ثبت و سپس به تصوير تبديل
شدهاند .با توجه به پروفیلهای پیشروی جريان دريافتند که
در آزمايشهای با بسترخشک در پايیندست ،موج شکل
گرفته حالت هموار دارد و بدون تشکیل جت قارچي به
سمت پايیندست حرکت ميکند .با افزايش عمق آب در
پايیندست دريچه ،حالت هموار موج از بین ميرود و جريان
با تشکیل نوساناتي در سطح حرکت ميکند .همچنین جت
ايجاد شده با تشکیل يک پیشاني قارچي شکل به سمت
پايیندست پیشروی ميکند که اين حالت با افزايش نسبت
عمق آب در سراب به عمق آب در پاياب دريچه افزايش
مييابد .وجود آب درکانال پايیندست دريچه بر تراز آب
بیشینه اثر ميگذارد ،به نحوی که با افزايش عمق آب در
پاياب برای آزمايشها با عمق ثابت آب در باالدست دريچه،
افزايش در تراز بیشینه آب در کانال پايین دست ديده
ميشود.
فیضي و همکاران [ ]44اثرات هندسه مخزن بر جريان ناشي
از شکست سد را به صورت آزمايشگاهي و با شکلهای
مختلف مخزن طوالني ،عريض ،ذوزنقهای و دارای خم 73
درجه مورد بحث قرار دادند .در اين تحقیق کف مخزن سد
به صورت افقي و بدون شیب در نظر گرفته شده است .نتايج
آزمايشگاهي نشان داد که اثرات دو بعدی جريان در مخازن
عريض و ذوزنقهای قابل توجه بوده ولي در مخازن طويل و
دارای خم  73درجه جريان يک بعدی ميباشد.
پتاسیا و همکاران [ ]42در تحقیقي دو مدل موازنه شده
1
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ميتوان هندسه ايجاد شده را با ريز کردن ابعاد مش اصالح
نمود و خیلي راحتتر و سريعتر به جسم مطلوب
رسید ].[41

سد و شکل هندسي کانال پايین دست از جمله پارامترهايي
مهمي هستند که بر روی خصوصیات جريان ناشي از
شکست سد تاثیر ميگذارند که در مطالعات و تحقیقات
میداني و آزمايشگاهي تعدادی از اين پارامترها در نظر گرفته
ميشوند و تاثیر پارامتر انتخاب شده بر روی خصوصیات
هیدرولیکي و هیدرودينامیکي ناشي از شکست سد مورد
بررسي قرار ميگیرد.
در اين مقاله سعي شده است تا با نرمافزار  Flow3Dکه يک
مدل عددی مبتني بر حجم محدود است ،به بررسي
خصوصیات سیالب حاصل از شکست سد در مخازن طويل
و عريض با در نظر گرفتن شیبهای کف مخزن سد مختلف
پرداخته شود.

 -2-2نحوه مدلسازي
اطالعات مورد استفاده جهت تهیۀ مدلها ،کالیبراسیون و
انجام مقايسهها از تحقیق انجام گرفته توسط فیضي و
همکاران [ ]44در آزمايشگاه مهندسيعمران دانشگاه
امیرکبیر که به صورت مدل آزمايشگاهي بوده ،گرفته شده
است .ذکر اين نکته الزم است که نتايج مدل آزمايشگاهي
مذکور برای بستر مخزن بدون شیب حاصل شده است.
شبیهسازیهای صورت گرفته در اين تحقیق برای دو مخزن
طويل و عريض با در نظر گرفتن شیبهای کف مخزن صفر
(افقي) 3/9 ،2 ،و  9درصد انجام شده است .بستر
پايیندست دريچه در اين تحقیق خشک و بصورت
افقي( بدون شیب ) در نظر گرفته شده است .ابعاد و اندازه
هندسه مدل بصورت شماتیک برای هر دو مخزن طويل و
عريض با در نظر گرفتن شیبهای کف مخزن مختلف در
شکل ( )4و جدول ( )4نشان داده شده است .همچنین
مختصات نقاطي که بررسي نتايج در آنها صورت گرفته
است در جدول  2ارائه شده است .در اين پژوهش و بر حسب
شرايط موجود ،شرط مرزی ديوار ( )Wallبرای انتهای
باالدست کانال ،کف کانال و ديوارهها استفاده شده است.
همچنین از شرط مرزی تقارن ( )Symmetryبرای سطح
آزاد سیال و در مرزهای به هم چسبیده دو شبکه حل
استفاده شده است.
در نهايت از شرط مرزی جريان خروجي ( )Outflowبرای
خروجي پايین دست کانال استفاده گرديده است .شرايط
مرزی اعمال شده برای هر دو مخزن تحت شیبهای مختلف
يکسان اعمال شده است .برای مقايسه قابل قبول شرايط
مرزی برای هر دو مخزن يکسان بوده است .همچنین به
منظور ايجاد شرايط اولیه برابر در شبیهسازیها و امکان
مقايسه منطقي ،حجم آب موجود در هر دو مخزن با در نظر
گرفتن شیبهای مختلف در همه حالتها يکسان و برابر با
 3/941متر مکعب بوده است .در شکل ( ،)2شماتیک شرايط
مرزی نشان داده شده برای مخزن طويل در دو حالت بستر
افقي و شیبدار مخزن نشان داده شده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2معادالت هیدرودینامیک حاکم
معادالت حاکم بر جريان يک سیال تراکم ناپذير لزج توسط
معادالت پیوستگي جرم و مومنتم که به معادالت ناوير-
استوکس معروف هستند ،بیان ميشوند .اين معادالت در
واقع بیانگر پايداری جرم و مومنتم به زبان رياضي هستند.
برای بررسي میدان جريان در پديده شکست سد ،از آنجا که
اين نوع جريان ،جرياني آشفته است ،بايد معادالت ناوير-
استوکس وابسته به زمان حل شوند و سپس ترمهای
آشفتگي به آنها اضافه شوند.[41] ،
از قابلیتهای عمده برنامه  Flow3Dبرای تحلیلهای
هیدرولیکي ،توانايي مدل کردن جريانهای با سطح آزاد
است و از روش حجم محدود برای حل معادالت میانگین
رينولدزی ناوير -استوکس  )RANS(4استفاده ميکند .در
 Flow3Dسطح آزاد با روش  VOFمدل ميشود .همچنین
برای تعريف و شبیهسازی يک مانع و احجام صلب از روش
کسر مساحت-حجم مانع ) (FAVORاستفاده ميکند.
روشهای  VOFو  FAVORمثالهايي از روشهای جزء
حجمي هستند Flow3D .از مشهای راست گوشه در
مختصات کارتزين و استوانهای استفاده ميکند .اشکال
هندسي پیچیده ،هنگاميکه در مشهای راستگوشه قرار
ميگیرند ،به روش  FAVORبا اشغال کردن بخش يا تمام
حجم و يا سطح سلول مدل ميشوند .اين موضوع اجازه
تعريف هندسه و مش مستقل از هم را به کاربر ميدهد و
Reynolds-Averaged Navier–Stokes

1

02

شماره  – 41زمستان 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون
L

9.30 m

9.30 m

L

G8

2m

G7

x

0.51 m

0.51 m

y

G1 G2 G3 G4 G5 G6

Flume

Center line

Gate

A

y

A

G1 G2 G3 G4 G5 G6

G7

G8

x

Flume

Center line

Gate

B

0.4m

0.4m

9.30 m

9.30 m

B

B

A

A

B

S=5%

S = 3.5 %

S=2%
(ب)

(الف)

شکل ( )1شماتیکی از ابعاد و اندازه هندسه مدل( :الف) مخزن عریض و (ب)مخزن طویل.

(ب)

(الف)

شکل ( )2نمایی از شرایط مرزي مخزن طویل (الف) با شیب صفر (بستر افقی)( ،ب) با شیب .%5
جدول ( )2مختصات کارتزین نقاط مورد بررسی.
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آمده با اندازه مش  3/34متر نداشته است .بنابراين با توجه
به مقادير ارائه شده در جدول ( ،)3مشهايي با اندازه 3/34
متر در هر سه راستای  y ،xو  zبه عنوان مش مناسب جهت
انجام شبیهسازیهای بعدی انتخاب شده است.
عالوه بر تحلیل حساسیت مدل به اندازه مش ،تحلیل
حساسیت مدل نسبت به مدلهای آشفتگي نیز انجام شده
است .شکل ( )1مقايسه نتايج تحلیل حساسیت مدل نسبت
به مدلهای آشفتگي را با نتايج آزمايشگاهي در حالت بستر
خشک پايیندست دريچه نشان ميدهد .با بکارگیری سه
مدل آشفتگي مشهو ر  k   ، k    standardو
 ، k   RNGتغییرات سطح آب در دو نقطه  G2و G7
با مقادير آزمايشگاهي در کانال با مخزن طويل و شیب کف
افقي مخزن مقايسه شده است .مقايسه نتايج مدل عددی با
مقادير آزمايشگاهي ،با استفاده از دو معیار درصد خطای
نسبي ( )E%و مجذور میانگین مربعات خطا ( )RMSEانجام
شده و نتايج در جدول  1ارائه شده است .با توجه به نزديکي
درصد خطاها و همچنین توصیه راهنمای نرم افزار
 ،Flow3Dاز بین مدلهای آشفتگي در نرمافزار مورد نظر
مدل  ، k    RNGمدل مناسب آشفتگي برای بررسي
پديده شکست سد انتخاب شدهاست ].[49

جهت تحلیل حساسیت مدل عددی به اندازه مش ،مشهايي
با اندازه  3/39 ، 3/33 ،3/34و  3/4متر به مدل مورد نظر
اعمال شده است .از آنجايیکه نتايج تحلیل حساسیت مدل
عددی به اندازه مش برای هر دو مخزن يکسان بوده است،
نتايج در اين قسمت فقط برای مخزن طويل ارائه شده است.
با اعمال هر کدام از اندازههای مش ،تغییرات سطح آب در
دو نقطه ( G2داخل مخزن) و نقطه ( G7داخل کانال
پايیندست) با مقادير آزمايشگاهي در کانال با مخزن طويل
با شیب کف صفر (بستر افقي) مقايسه شده است.
شکل ( ،)3مقايسه نتايج تحلیل حساسیت مدل نسبت به
اندازه مشهای انتخاب شده را با نتايج آزمايشگاهي در حالت
بستر خشک پايیندست دريچه نشان ميدهد .در اين نمودار
 Zمختصات بيبعد مکاني است که به صورت Z = h/h0
تعريف شده است که  h0مقدار تراز اولیۀ آب در مخزن و h
تغییرات سطح آب ميباشد.
پارامتر بيبعد زمان نیز به صورت  T=t (g/h0)0.5است که t
مشخص کننده زمان و  gشتاب گرانش ميباشد .به منظور
مقايسه کمّي نتايج مدل عددی با مقادير آزمايشگاهي ،از دو
معیار درصد خطای نسبي ( )E%و مجذور میانگین مربعات
خطا ( )RMSEاستفاده گرديده است .بديهي است هر چه
مقدار  E%و  RMSEکمتر باشد نشاندهنده دقت بیشتر
مدل عددی و خطای کمتر نسبت به نتايج آزمايشگاهي
خواهد بود .در جدول ( )3مقادير خطا در نقاط  G2وG7
ارائه شده است .همچنین نتايج شبیهسازیهای انجام شده
نشان ميدهد که با انتخاب اندازه مشهای کوچکتر از 3/34
متر ،نتايج بدست آمده تفاوت قابل توجهي با نتايج بدست

جدول ( )3مقایسه کمی نتایج مدل عددي با نتایج آزمایشگاهی.
سايز مش
0.1m
0.05m
0.03m
0.01m

(الف)

G2
E%
13.7
12.5
6.9
5.4

RMSE
0.0166
0.0121
0.0059
0.0054

G7
E%
10.2
9.5
5.5
5.7

RMSE
0.0061
0.0047
0.0028
0.0028

(ب)

شکل ( )3آنالیز حساسیت مدل با مخزن طویل و شیب کف مخزن صفر(افقی) نسبت به اندازه مش ( :الف) نقطه  G2و (ب) نقطه .G7
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(ب)

(الف)

شکل( )4آنالیز حساسیت مدل با مخزن طویل و شیب کف صفر (بستر افقی) نسبت به مدلهاي آشفتگی؛
(الف) نقطه ( ،G2ب) نقطه .G7

عريض حدود  13درصد باالتر از مقادير ثبت شده برای
مخازن طويل در حالت بستر افقي بوده است .در مخزن
عريض در نقاط داخلي مخزن تراز سطح آب در لحظات اولیه
بعد از باز شدن دريچه دارای افت شديد ميباشد ولي بعد از
اين افت ناگهاني ،سطح آب بالفاصله افزايش يافته و به
بیشینه مقدار خود مي رسد و سپس دوباره روند کاهشي به
خود ميگیرد .دلیل افزايش تراز سطح آب بعد از افت
ناگهاني اين است که موج منفي ورودی به مخزن عريض بعد
از برخورد به ديوارههای کناری دو طرف مخزن انعکاس پیدا
کرده و به سمت محل دريچه حرکت مينمايد .اين انعکاس
جريان متاثر از شکل مخزن عريض ميباشد .حرکت جريان
بازگشتي از سمت ديوارههای کناری دو طرف مخزن به
طرف دريچه در لحظات اولیه پس از باز شدن دريچه سريع
و شديد بوده و در محل نقطه  G2با يکديگر برخورد کرده و
باعث افزايش تراز سطح آب در اين نقطه شده است ولي با
گذشت زمان از شدت جريان برگشتي از ديوارههای دو طرف
مخزن کاسته شده و باعث ايجاد پلههای کوچک در تراز
سطح آب شده است.
در نقطه  ،G3نقطهای بالفاصله بعد از دريچه ،با افزايش
شیب کف مخزن در مخرن طويل ،تراز سطح آب در حال
کاهش است و با گذشت زمان و در حدود  t = 7sمشاهده
ميشود که افت تراز سطح آب برای شیبهای  3/9و 9
درصد بیشتر از شیبهای ديگر است ولي در مخزن عريض
در نقطه  ،G3با افزايش شیب کف مخزن ،تراز سطح آب
تفاوت چنداني نميکند.

جدول ( )4مقایسه کمی نتایج مدل عددي با نتایج آزمایشگاهی.
G7

G2

مدل
آشفتگي

E%

RMSE

E%

RMSE

K-e
RNG
K-w

6.3
5.4
4.9

0.0055
0.0054
0.0052

3.6
5.7
4.7

0.0022
0.0027
0.0028

 -3تجزیه و تحلیل نتایج
 -1-3بررسی تغییرات سطح آب
شکل ( ،)9مقايسۀ ترازهای سطح آب در مخازن طويل و
عريض در نقاط  G5 ،G3 ،G2و  G7با در نظر گرفتن
شیبهای مختلف کف مخزن و بستر خشک در پايیندست
آن را نشان ميدهد .در نمودارهای شکل ( ،)9برای مشخص
شدن مخزن عريض و طويل به ترتیب از کلمات  wideو
 longاستفاده شده است و اعداد مقابل اين کلمات بیانگر
درصد شیب کف مخزن ميباشد .همانطوری که مشاهده
ميشود در نقطه ( G2درون مخزن) در مخزن طويل ،با
افزايش شیب کف مخزن تراز سطح آب در حال کاهش
ميباشد و کمترين تراز سطح آب برای شیب کف %9
مشاهده ميشود .همچنین با گذشت زمان و در حدود = t
 7sمشاهده ميگردد که افت تراز سطح آب برای شیبهای
 3/9و  9درصد بیشتر از شیبهای ديگر است .ولي در مخزن
عريض در نقطه  ،G2با افزايش شیب کف مخزن ،تراز سطح
آب تفاوت چنداني نکرده است .مقايسه بین تراز سطح آب
مخزن طويل و عريض در نقاط داخلي مخزن نشان ميدهد
که بیشترين تراز سطح آب مربوط به مخزن عريض ميباشد
بطوريکه در اين شرايط بیشینه تراز سطح آب بواسطۀ مخزن
09
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل()5مقایسة ترازهاي سطح آب در مخزن طویل و عریض در نقاط مختلف با در نظر گرفتن شیبهاي مختلف کف مخزن و بستر خشک
در پاییندست (الف) نقطه ( ،G2ب) نقطه ( ،G3ج) نقطه ( ،G5د) نقطه G7

مقايسۀ نمودارهای سطح آب در مخازن طويل و عريض برای
بستر افقي در نقاط  G2و  G3بیانگر آن است که بیشینه
تراز آب ايجاد شده پس از دريچه با تغییرات سطح آب قبل
از دريچه متناظر ميباشد و از لحاظ کمي نیز دارای مقادير
مشابهي هستند .کلیۀ نمودارهای تغییر سطح آب
نشاندهندة آن است که تغییرات ناگهاني در تراز سطح آب
در نقاط نزديک به دريچه ايجاد ميشود که عالوه بر ايجاد
تغییرات مشخصات جريان در عرض کانال ،تغییرات شديدی
در عمق جريان نیز ايجاد مينمايد .به دلیل وجود تغییرات
مشخصات جريان در عمق ،جريان از حالت دو بعدی خارج
شده و به صورت سه بعدی بايد مطالعه شود .در نقطه G5
نیز روندی مشابه به نقطه  G3در هر دو مخزن ديده ميشود.
در نقطه  G7در مخزن طويل ،متوسط تراز سطح آب در
شیب  ،%9به اندازه  44درصد از حالت افقي پايینتر ماست.

در اين نقطه ،پس از باز شدن دريچه ،سطح آب به سرعت
افزايش مييابد تا به بیشینه خود ميرسد سپس حالت
نزولي پیدا ميکند .مقايسه بین تراز سطح آب مخزن طويل
در حالت بستر افقي و مخزن عريض در نقطه  G3نشان
ميدهد که بیشینه تراز سطح آب بواسطۀ مخزن عريض
ايجاد ميشود .در عین حال افت سطح آب نسبت به زمان
بواسطۀ مخزن عريض سريعتر اتفاق ميافتد.
دلیل تراز بیشینه سطح آب و افت سريعتر آن در مخزن
عريض نسبت به مخزن طويل ،تشکیل جريانهای ضربدری
( )Cross wavesدر کانال پايیندست مخزن عريض بدلیل
تاثیرپذيری از شکل مخزن ميباشد درحالیکه در مخزن
طويل بدلیل همراستا بودن مخزن و کانال پايیندست چنین
جرياني ايجاد نميگردد.
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ثانیه پس از باز شدن دريچه مقدار سرعت در اين نقطه
دارای روندی مشابه با زمان  2ثانیه بوده و با کاهش شیب،
مقادير سرعت نیز در حال کاهش مييابد ،با اين تفاوت که
در اين زمانها اختالف بیشترين و کمترين مقدار سرعت
دارای مقدار قابل توجه بوده و نشاندهنده رنج تغییرات
شديد بدلیل ورود تاثیر شیب کف مخزن در اين زمان بوده
است .در نقطه  2، G5ثانیه پس از باز شدن دريچه ،مقدار
سرعت در مخزن طويلي که دارای کف مخزن افقي است،
دارای بیشترين مقدار است.

مثل نقاط قبل ،افت تراز سطح آب در شیبهای  3/9و 9
درصد زودتر از حالتهای ديگر اتفاق ميافتد .در مخزن
عريض در نقطه  ،G7با افزايش شیب کف مخزن ،تراز سطح
آب تفاوت چنداني نميکند ولي نوسانات شديد سطح آب
در مخزن عريض در تمامي شیبها مشاهده ميشود .دلیل
اين نوسانات ميتواند بیشتر ناشي از شکل مخزن باشد و
شیب مخزن دارای تاثیر کمتری است .چون پس از باز شدن
ناگهاني دريچه امواجي از نوع ( )Surgeايجاد ميشود که به
علت کوتاه بودن طول مخزن اين امواج ميتوانند دارای رفت
و برگشت در طول مخزن باشند و باعث ايجاد نوسانات در
سطح آب شوند .نوسانات مذکور همراه با جريانهای
ضربدری به کانال پايیندست منتقل ميشوند .برخي از نقاط
کانال پايیندست مانند نقطه  G7در محل برخورد جريان
ضربدری قرار دارد بنابراين شدت اين نوسانات در اين نقطه
بیشتر ديده ميشود .برخي نقاط ديگر مانند نقطه  G5مابین
دو جريانهای ضربدری متوالي قرار دارد بنابراين شدت اين
نوسانات در اين نقطه کمتر احساس ميشود .با گذشت زمان
شدت نوسانات در تمامي نقاط در حال کاهش است .در
مخازن طويل به دلیل همراستا بودن مخزن و کانال و حاکم
بودن جريان يک بعدی ،نوسانات قابل توجهي در سطح آب
ديده نميشود.
 -2-3بررسی تغییرات پروفیل سرعت در عمق
شکل ( )0مقايسه توزيع سرعت درعمق در کانال متصل به
مخزن طويل در نقطه  G3و شکل ( )9مقايسه توزيع سرعت
درعمق در کانال متصل به مخازن طويل و عريض در نقطه
 G5با شیبهای کف مخزن مختلف و در زمانهای متفاوت
پس از باز شدن دريچه را نشان ميدهند .همانطوری که
مشاهده ميشود در مخزن طويل ،در زمان  2ثانیه پس از
باز شدن دريچه در نقطه  ،G3مقدار سرعت در مخزني که
دارای کف شیب  %9است ،دارای بیشترين مقدار است و با
کاهش شیب ،مقادير سرعت نیز در حال کاهش ميباشد و
در بستر افقي به کمترين مقدار خود ميرسد .اختالف
بیشترين و کمترين مقدار سرعت در حدود  3درصد ميباشد
و بیانگر آن است که رنج تغییرات سرعت دامنه وسیعي
نداشته و اختالفهای بوجود آمده در اين زمان به دلیل عدم
ورود تاثیر شیب کف مخزن بر مشخصات جريان در لحظات
اولیه شديد نميباشد .با گذشت زمان و در زمانهای  9و 9

شکل( )6مقایسة توزیع سرعت درعمق در کانال متصل به

مخزن طویل در نقطه  G3در زمانهاي مختلف.
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شکل( )7مقایسة توزیع سرعت درعمق در کانال متصل به مخازن طویل و عریض در نقطه  G5در زمانهاي مختلف.
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يکديگر ،سرعت جريان در شیب  9درصد نسبت به
شیبهای ديگر بیشتر ميباشد ولي در مخزن عريض به
دلیل ورود جريان از کنارهها به کانال پايیندست و ايجاد
جريانهای ضربدری دارای سرعت کمتری نسبت به مخزن
طويل ميباشد.

با افزايش شیب ،مقادير سرعت در حال کاهش ولي دارای
اختالف ناچیز ميباشد و در شیب  %9به کمترين مقدار خود
ميرسد .رنج تغییرات سرعت در اين زمان و برای اين نقطه
اندک است بدين علت که در زمانهای اولیه ،تاثیر شیب
کف بر مشخصات جريان وارد نشده است ولي با گذشت و
در زمانهای  9 ، 9و  43ثانیه پس از باز شدن دريچه ،تاثیر
شیب کف وارد جريان شده و سرعت در شیب  %9بیشترين
مقدار را دارد .در مخزن عريض ،در زمانهای  9 ، 9 ، 2و
 43ثانیه پس از باز شدن دريچه ،هم در نقطه  G3و هم در
نقطه  ،G5شیب کف تاثیر قابل توجهي بر روی سرعتها در
اين زمانها نداشته است .مقايسه سرعت بین مخرن طويل
و مخزن عريض در نقطه  G5نشان ميدهد که در شیب 9
درصد ،سرعت در مخزن طويل در زمانهای مختلف پس از
باز شدن دريچه بیشتر از مخزن عريض است چرا که در
مخزن طويل به دلیل همراستا بودن مخزن و کانال با

 -3-3بررسی نحوه حرکت موج سیالبی
شکلهای ( )0و ( )7نحوه حرکت موج سیالبي درکانال
پايیندست مخازن عريض و طويل برای شیب کف مخزن
صفر (کف افقي) و  %9را نشان ميدهند .چنانچه در شکل
( )0مشاهده ميشود ،در مخازن عريض بدلیل ايجاد امواج
متقاطع ( ،)Cross Wavesتغییرات سطح آب به صورت
نوساني بوده و اين نوسانات تا انتهای فلوم ادامه پیدا ميکند.

(ب)

(الف)

شکل( )8نحوه حرکت موج سیالبی در زمانهاي  5 ،3 ،1و  11ثانیه در کانال با مخزن عریض؛ (الف) شیب کف صفر( ،ب) شیب کف .%5
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(ب)

(الف)

شکل( )9نحوه حرکت موج سیالبی در زمانهاي  5 ،3 ،1و  11ثانیه در کانال با مخزن طویل؛ (الف) شیب کف صفر( ،ب) شیب کف .%5

مختلف ارائه شده است .همچنین درصد اختالفهای روابط
تجربي با مقادير عددی در جدول ( )0بدست آمده است.
روابط تجربي موجود برای تخمین دبي بیشینه در محل سد
برای فرض مخزن به صورت افقي (بدون شیب) ارائه شده
است .در اين روابط Vw ،حجم مخزن m ،ضريب تصحیح (که
در تحقیق يک در نظرگرفته شده است) b ،عرض مخزنh0 ،
عمق اولیه آب و  Qpدبي پیک است .در رابطه پیلوتي و
همکاران همکاران [ ،]23برای شرايطي که a / A0 0.3
باشد a/A0 ،نسبت شکست :A0 ،سطح مقطع کل سد:a ،
سطح مقطع شکست و  h0عمق آب در محل سد است.
مقادير بدست آمده بیانگر آن است که در مخزن طويل ،با
افزايش شیب کف مخزن ،مقدار دبي بیشینه در محل دريچه
کاهش پیدا ميکند و در حالت شیب افقي بیشترين مقدار
دبي در محل سد اتفاق ميافتد .ذکر اين نکته ضروری است
که کاهش مقدار دبي بیشینه بصورت قابل توجه نميباشد.
در مخزن عريض نیز بیشترين مقدار دبي متعلق به بستر
افقي است .در اين مخزن با افزايش شیب نسبت به حالت
افقي ابتدا دبي بیشینه کاهش و سپس شروع به افزايش
ميکند.

نوسانات ايجاد شده برای شیب کف افقي و شیب کف مخزن
 9درصد تقريبا مشابه يکديگر ميباشد و تفاوت قابل
مالحظهای ديده نميشود .اين امر بیانگر اين حقیقت است
که شیب کف مخزن در اين حالت تاثیر چنداني بر روی
تغییرات سطح آب نگذاشته است .در شکل ( ،)7روند حرکت
موج ناشي از شکست سد در پايیندست مخرن طويل برای
شیب کف مخزن صفر (کف افقي) و  9درصد مشاهده
ميشود .نتايج بیانگر آن است که شیب کف در مخزن طويل
تغییرات قابل مالحظهای روی سطح آب ايجاد کرده است و
اين تغییرات تا انتهای کانال پايیندست ادامه پیدا کرده
است.
 -4-3دبی بیشینه ناشی از شکست سد در محل
دریچه
جدول ( ،)9اختالف بین مقادير دبي بیشینه پیشبیني شده
توسط فرمولهای تجربي با مقادير عددی بدست آمده از
شبیهسازيها برای دبي بیشینه در محل دريچه برای دو
مخزن طويل و عريض با در نظر گرفتن شیبهای کف
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جدول ( )5مقایسه دبی بیشینه پیشبینی شده در محل سد براي شیبهاي مختلف کف مخزن در مخازن طویل و عریض توسط مدل
عددي با مقادیر روابط تجربی.
نتایج شبیهسازي سهبعدي

دبی
مرجع

Kirkpatrick
](1977) [16
Colin and
Pochat (1978
][17
MacDonald
and
LangridgeMonopolis
](1984) [18
Singh and
Snorrason
](1984) [19
)Costa (1985
][20
)Costa (1985
][20
Froehlich
](1995)[21
Tahershamsi
)et al. (2003
][22
Pilotti et al.,
](2010) [23
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مقادير بدست آمده برای دبي بیشینه در محل دريچه بیانگر
آن است که در مخزن طويل ،با افزايش شیب کف مخزن،
مقدار دبي بیشینه در محل دريچه کاهش پیدا ميکند و
بیشترين مقدار دبي در حالت شیب افقي در محل سد اتفاق
ميافتد ولي رنج تغییرات اندک است .در مخزن عريض نیز
بیشترين مقدار دبي متعلق به بستر افقي است .در اين مخزن
با افزايش شیب نسبت به حالت افقي ابتدا دبي بیشینه
کاهش و سپس شروع به افزايش ميکند .از بین روابط
تجربي با توجه به درصد اختالفهای موجود استنباط
ميشودکه سه رابطه  Froehlich ، Colin and Pochatو
 Pilottiبهترين رابطه برای تخمین دبي پیک در محل سد
ارائه ميکنند.

از بین روابط تجربي با توجه به درصد اختالفهای موجود
استنباط ميشودکه سه رابطه Pilotti ،Colin and Pochat
و  Froehlichبهترين رابطه برای تخمین دبي پیک در محل
سد ارائه ميکنند.
 -4نتیجهگیري
پژوهش حاضر مشتمل بر مدلسازیهای عددی به کمک
نرمافزار جهت بررسي اثر شکل هندسي مخزن عريض و
طويل در پالن با در نظر گرفتن شیبهای کف مختلف برای
مخزن و بستر خشک پايیندست بر مشخصات جريانهای
خروجي ناشي از شکست سد ميباشد .خالصه نتايج بدست
آمده در اين پژوهش بیانگر اين است که در مخزن عريض با
افزايش شیب کف مخزن ،تراز سطح آب در پايین دست و
باالدست سد تفاوت چنداني نميکند ولي نوسانات شديد
سطح آب در مخزن عريض در تمامي شیبها در پايیندست
دريچه مشاهده ميشود .دلیل اين نوسانات ميتواند ناشي از
شکل مخزن باشد .در مخزن طويل و در نقاط باالدست
دريچه ،با افزايش شیب کف مخزن تراز سطح آب در حال
کاهش مي باشد و کمترين تراز سطح آب برای شیب کف
 %9مشاهده ميشود .در نقاط پايیندست دريچه مخزن
طويل ،با افرايش شیب کف مخزن ،تراز سطح آب در حال
کاهش است و با گذشت زمان و در حدود  t = 7sمشاهده
ميشود که افت تراز سطح آب برای شیبهای  3/9و 9
درصد بیشتر از شیبهای ديگر است.
در مخزن طويل تقريبا در محل دريچه در زمانهای اولیه
بعد از باز شدن دريچه ،مقدار مقدار سرعت در مخزني که
دارای کف شیب  %9است ،دارای بیشترين مقدار است و با
کاهش شیب ،مقادير سرعت نیز در حال کاهش ميباشد.
ولي در نقاطي که دارای فاصله از محل دريچه ميباشند ،در
لحظات اولیه بعد از باز شدن دريچه مقدار سرعت در مخزني
که دارای کف شیب افقي است ،دارای بیشترين مقدار است
و با افزايش شیب ،مقادير سرعت در حال کاهش ميباشد.
ولي با گذشت  ،تاثیر شیب کف وارد جريان شده و سرعت
در شیب  %9بیشترين مقدار را به خود اختصاص داده است.
در مخزن عريض هم در نقاط نزديک و هم در نقاط دور از
دريچه شیب کف تاثیر قابل توجهي بر روی سرعتها در
زمانهای مختلف بعد از باز شدن دريچه نداشته است.
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