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  مقدمه 
د دليل عمده همواره در مسائل مهندسي ها به چن سنگ

توان به موارد زير  مله ميمدنظر قرار دارند که از آن ج
وزن براي پايداري، تخلخل براي زهكشي، : اشاره كرد

زبري براي افت انرژي، در دسترس بودن حتي در 
دورترين نقاط و هزينه اندك آن در مقايسه با قطعات 

 .باشد ساخته شده با ديگر مصالح مي
سنگي در کنترل سيالب  از مزاياي عمده سدهاي پاره

توان به سرعت ساخت باال، عدم نياز به نيروي  مي
درضمن اين نوع سدها با  كردمتخصص و ماهر اشاره 

زير   هاي آب تخليه آرام آب نقش مهمي در تغذيه سفره
سدهاي کنترل سيالب تنها در . کنند زميني ايفا مي

ند که مخزن اين سدها خالي زماني کارآيي الزم را دار
دليل تخلخل  سنگي به که سدهاي پاره درصورتي. باشند

، کارآيي الزم در زمان ودموجود خود به خود خالي ش
ترين مساله،  مهم" وقوع سيالب را خواهند داشت و نهايتا

گذاري در مخازن سدهاي کنترل سيالب  مساله رسوب
ن سدها دليل حمل رسوبات توسط سيالب است، که اي به

اي طراحي شوند که رسوبات را با  توانند به گونه مي
که در  صورتي در. هاي معين از خود عبور دهند اندازه

نشين شوند به  مخازن سدهاي کنترل سيالب رسوبات ته
حجم مرده مخزن اضافه مي کنند و باعث عدم کارآيي 

اين نوع سدها  .شود اين مخازن در زمان مهار سيالب مي
هاي متعارف نفوذپذير هستند، يعني آب برخالف سد

د و در اين كنتواند از داخل يا حتي از روي آن عبور  مي
صورت با ذخيره شدن بخشي از حجم روانآب در مخزن 
سد و تخليه تدريجي آن از دبي اوج سيالب بکاهد و 

ملکرد هيدروليکي ع. زمان تداوم سيالب را بيافزايد
شود  ده ميدي ١خوبي در شکل اي به چنين سازه

توان دبي عبوري را با توجه به  مي). ١٣٧٥ ،زاده ميراب(
ن تنظيم نمود، که ها و ابعاد سد چنا دانه مشخصات سنگ

اگر چه با استفاده از  .ر نباشددست زيانبا دبي پايين
ها نشان  ده، بررسيشهاي مشابهي بنا  گابيون سازه

کنون اي تا سنگي و يا سنگريزه هاي پاره از سازهدهد،  مي
هاي الزم  نامه است و آيين شدهدر کشور کمتر استفاده 

در اين . تدوين نشده استها  طراحي اين سازه براي
سری آزمايش روابطي  يک اجرايتحقيق سعي شده با 

ها و ديگر  اساس قطر متوسط سنگ دانهکاربردي بر
اي براي  عوامل تعيين کننده تهيه شود و نهايتاً رابطه

اساس پارامترهاي ه اين نوع سدها برينتعيين ضخامت به
  .مختلف بررسي شده ارائه گردد

  

  
سنگي در کاهش دبي اوج  ثير سدهاي پارهأت  - ١شکل

  سيالب و افزايش زمان تداوم سيالب
  

هاي مختلف  را که در قسمت ١اصطالح مصالح سنگدانه
گيرد، براساس تعريف لپس  اين مقاله مورد بحث قرار مي

ر نوع قطعات سنگي شکسته شده، عبارتنداز ه) ١٩٧٣(
  :ها آنبندي  متراکم غير چسبنده که دانه

عمدتاً بيش از  ها آنشامل قطعاتي است که قطر  •
 .است) اينچ ٥/٠(ميليمتر  ٥/١٢

 ٤درصد وزني مصالح از الک نمره  ١٠بيش از  •
 .کند عبور نمي) استاندارد آمريکايي(

 هاي شود که اين تعريف شامل سنگدانه مالحظه مي
تخته سنگ  ،سنگ قلوه ،طبيعي و مصنوعي از جمله شن

  .دشو ها مي هاي معدني در تمامي اندازه و سنگ

  مالحظات تئوري
  جريان در محيط ريزدانه

سرعت جريان و عدد  ،در مصالح ريزدانه جريان آرام
ثر در ؤدر چنين جرياني عامل م. رينولدز کوچک هستند

ي لزجت است و مقاومت محيط در برابر عبور سيال، نيرو
افت بار در . توان از نيروي اينرسي صرف نظر کرد مي

طور خطي و متناظر با سرعت ظاهري  مصالح ريز دانه به

                                                
1 -Rockfill 
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دارسي در اين زمينه معادله زير را . کند تغيير مي
  :پيشنهاد کرده است

)١(                                                    kiV =      
گراديان  i ،[LT-1]سرعت ظاهري V : که در آن
ضريب نفوذپذيري يا ضريب  kو  )بدون بعد( هيدروليکي

قابليت هدايت هيدروليکي که بيانگر سهولت جريان آب 
، که داراي بعد سرعت [LT-1] استدر محيط متخلخل 

و سيال بستگي  است و به مشخصات محيط متخلخل
  .دارد

  جريان در محيط درشت دانه
راي مصالح درشت دانه، رابطه مربوط به جريان آرام ب

از يک سرعت  ي بيشترها نامعتبر نيست و افت بار با تو
كه در اين  يتحقيقات اين بحث در ادامة. متناسب است

ي كه حاصل شده است و نتايج مورد صورت گرفته است
توان  ارائه شده را مي معادالتطورکلي  به. شود مي ارائه

  :بندي کرد که عبارتند از قهدر سه گروه طب
  اي يا فورشهايمر فرمول دو جمله -١

هاي  توان پذيرفت که افت بار در محيط در حقيقت مي
ها و شکل  متخلخل متفاوت با توجه به ابعاد سنگدانه

نتيجه سرعت جريان و عدد رينولدز، از و در ها آن
واضح است که با . آيد دست مي  متفاوتي به معادالت

تري در  جريان، نيروي اينرسي نقش مهمافزايش سرعت 
 در اين). ٢٠٠٦ ،زنگ و گريگ(افت بار خواهد داشت 

بر اين که به لزجت  صورت مسلم است که افت بار عالوه
. شود بستگي دارد، به نيروي اينرسي هم وابسته مي

اي توسط فورشهايمر  همعادلاستدالل فوق منجر به ارائه 
. معروف است فورشهايمر نام خود او به فرمول شد، که به
  :صورت زير است ه بهاين معادل

)٢(                                        2bVaVi += 
به خصوصيات فيزيکي سيال و محيط  bو  aضرايب 

ها و ويسکوزيته و  اندازه سنگ متخلخل، مانند شکل و
محققين زيادي ضمن . چگالي سيال بستگي دارند

هاي  اي براي افت بار در محيط بطه دو جملهپذيرش را
متخلخل درشت دانه آن را مورد بررسي قرار دادند از آن 

و احمد ) ١٩٦٥(، آدريان )١٩٦٤(توان به وارد  جمله مي
 - معادله ناويراحمد و سونادا . اشاره کرد) ١٩٦٩(و سونادا 

سيال  با فرض وبا روش آناليز ابعادي را  استوكس
صورت  به دون بعد كردند كه نتيجه آنغيرقابل تراكم ب

  :ه زير بيان شدمعادل

)٣(                          21 V
ckg

V
gk

i +=
ρ
µ    

  :اند پارامترها به شکل زير تعريف شده ه فوقدر معادل
µ  لزجت سيال[ML-1T-1]، ρ=  جرم مخصوص مواد

 نفوذپذيري ذاتي dبرحسب  k ،[ML-3]محيط متخلخل 
2cdk، [LT-2]  ثقلشتاب  g ،[L2] كند بيان مي را = 

ضريبي كه  c و  [L]قطر متوسط ذرات   dکه 
  .كند خصوصيات هندسي محيط را بيان مي

مؤلفين مذکور که با روش فوق صحت معادله دو 
، دان كردهمجهولي را از لحاظ نظري بررسي و تأييد 

توان  نمي dو  cها را نظير  د که برخي کميتندقمعت
در حقيقت شايد بتوان گفت با . دكرگيري  مستقيماً اندازه

 اری ازيوجود تأييد تئوريک رابطه فوق توسط بس
محققين، مشکل قابل توجه در استفاده از روابط فوق 

  . است bو  aتعيين ضرايب 
  معادله نمايي جريان -٢

دست آمد  به )١٨٠٤(پرونی  وسطت نمايي جريان معادله
   :ارائه شد) ١٩٦٥(و توسط جيگر 

)٤(                                                  baVi =   
توان  مي كردنده فوق استفاده معادل از از جمله کساني که

، )١٩٦٦(دوگان   ،)١٩٦٣(، پارکين )١٩٥٦(به ويلکينز 
معادله . كرد اشاره  )١٩٧٣(پس ، و ل)١٩٦٩(جانسون 

  :شود صورت ديگري نيز بيان مي فوق به
)٥(                                                baiV =   

مقادير ثابتي هستند که به سيستم  bو  a که در آن
کار برده شده و خصوصيات محيط سنگي و  واحدهاي به

ريان آرام و مصالح ريز دانه براي ج. سيال بستگي دارند
. است ١برابر  bکه مقدار عددي  شده استمشخص 

مسلم است که با افزايش سرعت و عدد رينولدز تأثير 
  .يابد و توان سرعت افزايش مي شود مياينرسي بيشتر 

ها،  از نظر مقايسه با روابط افت بار براي جريان در لوله
متالطم  د، در حالت جريان کامالًشومنطقي است تصور 

رسد، زيرا همانطور که معلوم است  هم مي ٢اين مقدار به 
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ها با بار سرعت يعني  افت بار در لوله
g

V
2

متناسب  2

  .است
عبور جريان آب از درون سازه سنگريز را بررسي  ويلکينز

را  اينچ ٣تا /. ٧٥ها از  دانه اندازه مختلف از سنگ ٥و 
تاحد امکان يکنواخت و  ها نمونه. ادمورد آزمايش قرار د

  .تميز بودند
دست آورد با مقادير ديگر  به bمقاديري که براي 

محققين بسيار نزديک بود، اما ويلکينز مسأله را ساده 
  :بيان نکرد و معادله زير را پيشنهاد کرد

)٦(                                    nb
v ImCV αη=   

متوسط سرعت آب درون خلل و فرج Vv : که در آن 
معادل با سرعت تخليه تقسيم بر ( ،[LT-1]است 
 mلزجت آب،  ηفاکتور شکل مرکب، C، )تخلخل

را  m ويلكينزمتوسط شعاع هيدروليکي خلل و فرج، 
10 برابر

d ،٢براي≤d ≤ فرض كرد متر/. ٤ [L]. a  وb  و
C  وα هاي تجربي هستند ثابت.  

 - معادالت مربوط به ضريب اصطکاک دارسي -٣
  ويسباخ و عدد رينولدز

 آشفته بودن جريان به علت اي سنگ دانههاي  در محيط
در چنين . دكراستفاده   توان از معادله دارسي نمي

ويسباخ  -هايي روابط بين ضريب اصطكاك دارسي محيط
اشل استفاده  - ز در تعيين معادله دبيو عدد رينولد

به دو صورت كسري و  مذكور عمدتاً معادالت. شود مي
  :باشند نمايي زير مي

بنا به و  .نظر گرفته مي شوددر Rh٤برابر  d آنكه در   
  : Rhتعريف 

  
baf Re=                          )٧(                      

   
  baf ′+

′
=

Re
     )٨(                         

     
 Reويسباخ و  -ضريب اصطكاك دارسي f :ها آنكه در 

ضرايبي هستند كه تابعي از   a', b', a, bوعدد رينولدز 
  .دنباش رات سنگي ميذو  سياليات صخصو

  :ه زير را پيشنهاد کردندمعادل) ١٩٦٨(لی و همکاران 
با ارائه مدل  )١٣٨١(نژاد  نبر اين اساس ساماني و شايا

سنگي  زير براي رونديابي سيل درون مخازن سدهاي پاره
دست سد  و با داشتن ارتفاع آب در باالدست و پايين

  ).٢شکل (دند كرميزان دبي عبوري جريان را محاسبه 
  

  
  

  سنگي شکل شماتيک سدپاره  -٢شکل

17.0Re75.8 −=f            )٩(                          

)١٠  (                                       
vs

h A
eR =      

e پوكي و نسبت Avs   اندازه سطح ذرات بر واحد حجم
  از طرفي  .[L-1] است

    
νn

VRh=Re            )١١ (                         

ترتيب  به H2 و H1، [L3/T]دبي جريان  Q :که در آن
 M2و  M1و  [L]دست سد  اعماق باالدست و پايين

  :که ضريب
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زاويه شيب باالدست  1β و [L] عرض سد w :و در آن
  .سد با افق
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  ها مواد و روش
هاي موجود در اين تحقيق در آزمايشگاه صحرايي  داده

بخش مهندسي آب دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز و 
و  ١:١اي بتوني و با شيب بدنه  در يک کانال ذوزنقه

 ١٥متر در يک بازه  ٦/٠متر و عمق  ٥/٠ عرض کف
گيري دبي خروجي در  براي اندازه صورت گرفت ومتري 

درجه استاندارد  ٩٠يز انتهاي آن يک سرريز لبه ت
براي تغذيه کانال از يک مخزن به . استراليا تعبيه شد

مترمکعب که توسط يک دريچه فلزي کشويي  ٧/٠ حجم
آب ورودي  دبي. د، استفاده شدش از کانال اصلي جدا مي

  ).٣شکل (ثانيه قرائت شد ليتر بر ٣تا  ٥/٢حدود 
يالبي گرفت که ساي انجام  گونه به ها طورکلي آزمايش هب

براي اين منظور پس از پر . دشوسازي  در کانال شبيه
کردن مخزن باالدست و ثابت شدن جريان آب در کانال 
و قرار دادن سبدها در جاي تعيين شده آب موجود در 

طور ناگهاني با باال آوردن دريچه کشويي به  مخزن به
باالدست،  سپس عمق آب در. دش داخل کانال رها مي

ثانيه  ٣٠ت سرريز در فواصل زماني دست و پش پايين
يافت که  ها تاجايي ادامه مي اين قرائت. شد قرائت مي

) ليتر در ثانيه ٣تا  ٥/٢(دبي آب به دبي پايه جريان 
با توجه به اين که ضخامت اين سدها يکي از . برسد

، استها  پارامترهاي تعيين کننده و مهم در طراحي
چرا که . اهش يابدسعي شد که اين پارامتر به حداقل ک

هاي انتقال و تهيه مصالح  با کاهش اين پارامتر هزينه
الزم  همين دليل به. دياب طور چشمگيري کاهش مي به

هاي موجود و  اساس تئوريهايي بر بود ابتدا آزمايش
طراحي و اجرا  صورت گرفتهتحقيقاتي که در گذشته 

هاي تهيه شده با قطر متوسط  سنگ دانه لذا ابتدا. شود
٥٠=٥D ،٥٠=٥/٧D  ٥٠=١٠وD  را درون سانتيمتر

متر  سانتي ٥٠و  ٣٠، ٢٠ ،١٠هاي  سبدهايی به ضخامت
سپس شروع به انجام ) ٤شکل (طور تصادفی ريخته  به

 ها و نتايج حاصل از انجام اين داده. دشآزمايش 
   .نشان داده شده است ١ها در جدول آزمايش

ري در انجام قابل ذکر است که دليل استفاده از سبد تو
که بتوان در آن  خاطر استها به اين  اين آزمايش

. طور ثابت و بدون تغيير نگه داشت ضخامت سدها را به
 ها هاي مورد استفاده در آزمايش البته شبکه توري

ها بر جريان آب  آناندازه کافي بزرگ بودند تا تأثير  به
در  ).متر سانتي ٥/٢×٥/٢(پوشي باشد  عبوري قابل چشم

ثابتی درنظر  عنوان پارامتر ارتفاع سازه به ها ن آزمايشاي
که جريان آب از روي  شدگرفته شده و به نحوي انتخاب 

ها  که در اين آزمايش الزم به ذكر است. سازه عبور نکند
دست آوردن ضخامت بهينه سدها جهت طراحي  هدف به

 با استفاده از ها آنو پايداري  استابعاد اين نوع سدها 
  .شوداي موجود بايد بررسي ه روش

يقات مشابه اين مزيت عمده اين تحقيق نسبت به تحق
ها از شرايط جريان غير ماندگار  است که در آزمايش

مچنين سعي شده تاحد امکان استفاده شده، ه
  .دشوسازي  ها همانند شرايط طبيعي شبيه آزمايش

  

  
  تصوير شماتيک از ابعاد سبد ساخته شده - ٣شکل 

  

  
  ضخامت مختلف سبد ساخته شده با -٤شکل
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    مشخصات هيدروگراف ورودي و خروجي از يک سد -١جدول

 ها قطر متوسط سنگ دانه
(cm) 

ضخامت سد 
)cm( 

دبي اوج 
)lit./sec( 

زمان اوج 
)sec( 

زمان کل 
)sec( 

حداکثر عمق آب پشت سد 
)cm( 

 - ٣٠٠ ٥/١٦ ٨/١٤ - بدون سنگ دانه

٥ 

٥/٢٣ ٧٩٠ ٣٣ ٦/٨ ١٠  
٢٥ ٨١٠ ٣٥  ٢/٨ ٢٠ 
٥/٢٥ ٨٤٠ ٣٦  ٢/٨ ٣٠ 
٥/٢٦ ٩٠٠ ٤١ ٩/٧ ٥٠ 

٥/٧  

٨/٢٢ ٦٥٠ ٣٠ ١/٩ ١٠ 
٢٣ ٧١٠ ٣٢ ٧/٨ ٢٠ 
٣/٢٣ ٧٥٠ ٣٣ ٤/٨ ٣٠ 
٦/٢٣ ٧٥٠ ٣٥ ٩/٧ ٥٠ 

١٠ 

٢/٢٢ ٦٢٠ ٣٠ ٣/١٠ ١٠ 
٢/٢٢ ٦٣٠ ٣٢  ٢/٨ ٢٠ 
٤/٢٢ ٦٩٠ ٣٨  ٢/٨ ٣٠ 
٧/٢٢ ٧٥٠ ٤٠ ٩/٧ ٥٠ 

  نتايج و بحث
شود که با  مشاهده مي ١ ها و جدول هداد با توجه به

هاي  دانه تر شدن قطر متوسط سنگ کوچک
. شود سدها از مقدار دبي اوج کاسته مي دهنده تشكيل

هاي سدها،  دانه بنابراين با ريزتر شدن قطر متوسط سنگ
ست، ها آنکه نتيجه آن ريزتر شدن خلل و فرج بين 

ز عامل ها ني دانه توان نتيجه گرفت که اندازه سنگ مي
و رابطه مستقيمي با کاهش  استها  مهمي در طراحي

توان از اين عامل  که مي. دبي در زمان اوج سيالب دارد
در جهت کاهش دبي اوج سيالب به ميزان الزم در زمان 

شود که با  همچنين مشاهده مي. سيالب استفاده کرد
ها، زمان اوج سيالب  دانه کاهش اندازه قطر متوسط سنگ

که با توجه به ) برابر ٥/٢حداکثر تا (يابد  ش مينيز افزاي
رسد  نظر مي پيوستگي جريان اين نيز منطقي به رابطه

زيرا در اين مرحله  .که با کاهش دبي، زمان افزايش يابد
ني از آب با دبي کمتر از يک مقطع با بايد حجم معي

دهنده رابطه معکوس  اندازه ثابت عبور کند که نشان
. استهاي سد  دانه قطر متوسط سنگ زمان اوج سيالب و

، استپديده فوق براي زمان کل هيدروگراف نيز صادق 
هاي مورد استفاده  دانه يعني با کاهش اندازه سنگ

شود که زمان کل هيدروگراف در  مشاهده مي

 %٩حدود ) ها دانه دو برابر قطر سنگ(هاي بهينه  ضخامت
قطر دهد، که نشانگر رابطه معکوس  افزايش نشان مي

  .استها و زمان کل هيدروگراف  دانه متوسط سنگ
توان  در رابطه با ضخامت سد با دبي اوج سيالب مي

دست  ها و نتايج به نتيجه گرفت که با توجه به آزمايش
سدها دبي اوج سيالب نيز  آمده، با افزايش ضخامت

که  تا جايي) درصد ٥٠در بعضي موارد تا (يابد  کاهش مي
شود که دبي اوج در تمام  شاهده ميضخامت مبا افزايش 

هاي متفاوت به سمت يک مقدار ثابت  دانه سدها با سنگ
ثيري بر دبي اوج سيالب أت" و عمال شود همگرا مي

شکل (باشد  خروجي نداشته و يا اثر آن بسيار ناچيز مي
٥ .(  
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توان بر اثر  کاهش دبي بر اثر افزايش ضخامت را مي
استهالک انرژي سيالب براي عبور از خلل و فرج سد 

سنگي و همچنين نشانگر رابطه معکوس ضخامت  پاره
  .سد با دبي اوج سيالب دانست

مشاهده کل سيالب  در رابطه با زمان اوج سيالب و زمان
که با افزايش ضخامت سدها  )٧و  ٦هاي  شكل( شود مي

افزايش % ١٨تا  ٨زمان اوج و زمان کل سيالب نيز بين 
نشانگر رابطه مستقيم ضخامت سد با اين دو و يافته 

باشد که اين نيز با توجه به رابطه پيوستگي  عامل مي
هاي زياد  البته در ضخامت. استجريان قابل توجيه 

ثيري بر سد عمالً تأ شود که افزايش ضخامت مشاهده مي
هاي  در بررسي. زمان هيدروگراف خروجي از سازه ندارد

ثير وجود اين سازه بر تأظشود که  انجام شده مشاهده مي
  .باشد مي % ٦٢تا  ٥٢افزايش زمان سيالب بين
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رابطه ضخامت سد و زمان کل هيدروگراف با  -٧شکل
  هاي با قطر متوسط متفاوت دانه سنگ

در رابطه با ضخامت سدها و عمق آب پشت سد نيز 
هاي  دانه د سنگشو مشاهده مي ٨طور که در شکل  همان

ثير متر تأ سانتي D50=٥با قطر متوسط ريزتر يعني 
شتري بر عمق آب پشت سد دارد و عمق آب جمع بي

ها  بندي دانه، از تمام دانه شده پشت سد با اين قطر سنگ
کند و  تري را طي مي بيشتر است و سير صعودي سريع

در رابطه . رسد ثابتي مي سپس به مقدار تقريباً
 D50=١٠و  D50=٥/٧هاي با قطر متوسط  دانه سنگ

 ها آنه سير صعودي رسد ک نظر مي متر چنين به نتيسا
ثير گيرد که نشانگر عدم تأ صورت ميبا شيب کمتري 

افزايش ضخامت بيش از حد بر عمق آب جمع شده 
  .باشد پشت سد مي
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هاي با قطر متوسط متفاوت  دانه سنگ  

  
  گيري هنتيج

ها،  دست آمده از آزمايش هاي به با توجه به هيدروگراف
که بهترين ضخامت محاسبه  دست آمد هب  اين نتيجه

کار رفته  هاي به دانه شده دو برابر قطر متوسط سنگ
، چرا که در آن زمان هيدروگراف و دبي اوج است

رسند و  هيدروگراف به کمترين مقدار خود مي
شود افزايش  ها مشاهده مي طورکه در شکل همان

ثيري بر هيدروگراف خروجي از ش از حد تأضخامت بي
اله مباني الزم به ذکر است که در اين مق. سازه ندارد

نظر قرار گرفته است و بحث هيدروليکي طرح سازه مد
. در تحقيقات بعدي مدنظر قرار گيرد بايدپايداري سازه 

ري هاي بيشتر مقادير کمت البته ممکن است در ضخامت
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زمان، زمان هيدروگراف  هم از دبي اوج مشاهده شود ولي
که با توجه به اهداف ذکر شده و اين  يابد مينيز افزايش 
ترين حالت زماني است که تمام موارد در  که مطلوب

اوج، عمق ضخامت، زمان تخليه، دبي (بهترين حالت 
زمان کمترين مقادير خود دارا  دست هم باالدست و پايين

  .باشند) باشند
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