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	خالصه

 جریانات مسیر در مختلف، هاي سازه قرارگیري .باشد می سواحل و رودخانه مهندسی در مهم، مسائل از یکی آبشستگی مسئله امروزه
 زیادي محققین .داشت خواهند قرار آبشستگی معرض در همواره ها، پایه این درنتیجه بوده، مناطق این در هایی پایه تعبیه اي مستلزم دخانهرو

 محدودیت دلیل به است ممکن که حالی در اند داده قرار مطالعه مورد مستقیم مسیر یک در ها را پایه اطراف در آبشستگی با مقابله هاي روش

 عمق روي بر پایه اطراف در کابل و طوق توأم تأثیر است شده سعی تحقیق این در رو این ها شوند. از رودخانه قوس در پل احداث به رناچا
آبشستگی  گامها، میان فاصله شدن کمتر و کابل قطر افزایش با داد نشان تحقیق این گیرد. نتایج قرار مطالعه مورد ها رودخانه در قوس آبشستگی

   .مییابد کاهش بیشتر
 

  آبشستگی، پایه پل، طوق، رودخانه.کلمات کلیدي: 

  
   مقدمه  .1

 رودخانه از اي بازه در ها پل اصوال. هستند خمی و پیچ پر داراي مسیر ها رودخانه اغلب ولی شوند می احداث ها رودخانه روي عموماً ها پل

 هاي بازه در رودخانه پایداري عدم یا و راه احداث هاي علت محدودیت به است ممکن مسیر، این در. باشد پایدارتر ها رودخانه که شوند احداث می

 از پس. است ها پل تخریب دالیل ترین عمده از یکی پل هاي اطراف پایه در آبشستگی وقوع. شود صادر رودخانه قوس در پل احداث بر مستقیم، نظر

 ترازهاي در نیز بیشتر فشار شود، می بیشتر آب سطح طرف به بستر رودخانه از جریان سرعت هک این به توجه با پایه روي پل، دماغه به برخورد جریان

 در پایین به رو جریان یک باعث خود که آید می وجود به به پایین باال از پایه روي فشاري گرادیان ترتیب این به و شود می ایجاد پایه باالتر روي

 پراکنده طرف هر به بستر حفر ضمن رودخانه بستر به از برخورد پس و کرده عمل عمودي جت یک نندهما پایین به رو جریان. شود پایه می جلو

 و شده جریان جهت در حرکت به مجبور رودخانه، جریان عمومی به برخورد در کند، می بازگشت باال سمت به که جریان این از شود مقداري می
 یافته امتداد پایه، طرف دو در تدریج به که دهد می گردابی تشکیل حفره، داخل در آن بازگشت و جریان چرخش این. کند می پایه برخورد به دوباره

 در تسریع باعث آبشستگی، حفره داخل در اسبی نعل تشکیل گرداب. گویند می اسبی نعل گرداب آن به که آورد می پدید اسب شبیه نعل شکلی و

  ).1( شوند حمل می دست پایین به رودخانه اصلی جریان توسط بستر، از شده جدا و ذرات شده آن حفر
 گرداب ها آن به است و رودخانه بستر بر عمود ها آن محور که شوند می تشکیل هایی گرداب پایه نیز هاي کناره در جریان جدایی اثر در      

 پایه و اطراف جلو از ذرات انتقال به و دهند می قرار جریان معرض در و کرده جدا را ذرات بستر گردباد همانند ها گرداب گویند. این می برخاستگی

 زیاد آبشستگی حفره درون آب حجم تا یابد ادامه می قدر آن اسبی نعل گرداب توسط آبشستگی گودال حفر .کنند می کمک دست پایین سمت به

   ).2رسد ( می تعادل به آبشستگی عمق حالت این کند. در مستهلک گرداب را، انرژي و شده
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عملی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج  موارد - آبشستگی پدیده اثر در هیدرولیکی هاي سازه دیدگی ) آسیب1392فاضلی مقدم و همکاران (       
 در .باشد می سازه باربري ظرفیت کاهش نتیجه در و آبشستگی دیوارهاي ساحلی و ها شکن موج ها، پل ژئوتکنیکی خرابی اصلی نشان داد که علت

  ).3شد ( پرداخته عملی مورد چند در مذکور پدیده از ناشی صدمات به بررسی آن، بروز در موثر عوامل و آبشستگی پدیده معرفی از پس تحقیق نای
) به بررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه هاي چند وجهی پل پرداختند. در این تحقیق روش هاي مختلف محاسبه 2014محمد و همکاران (

دن براي به حداقل رساندن این موضوع در اطراف پایه هاي پل استفاده گردید. نتایج نشان داد که استفاده از طوق در اطراف پایه با منحرف کرآبشستگی 
  )4درصد کاهش پیدا می کند ( 90جریان باالدست میزان عمق آبشستگی به اندازه 

  ها مواد و روش. 2
 است توجه به شود. الزم می استفاده طوقه) اثر گرفتن نظر در (با پل پایه آبشستگی حول بررسی و حلیلت منظور به ریاضی مدلسازي از تحقیق این در

 داده هاي از اي مجموعه از استفاده به نیاز مدل، نتایج سنجی صحت نیز و تحقیق این در رفته کار به عددي دقت مدل ارزیابی جهت در که

  است. شده برداشت ) 1 (شکل ) 1388همکاران ( و خداشناس تحقیق از استفاده مورد هاي ادهد که است ذکر به باشد. الزم می آزمایشگاهی
 است. دیواره متر سانتی 50 ارتفاع و سانتی متر 30 عرض متر، 10 طول داراي )1388همکاران( و خداشناس توسط استفاده مورد آزمایشگاهی کانال

 کانال طولی مقطع و پالن 2باشد. شکل  می فلز از آن کف جنس نمود. ضمنا می راهمف را جریان رویت امکان که است بوده اي شیشه کانال

  دهد. و همکاران را نشان می خداشناس آزمایشگاهی

  
  )1388. نماي فلوم آزمایشگاهی خداشناس و همکاران (1شکل 

  

  
  . پالن و مقطع طولی فلوم آزمایشگاهی مورد استفاده در مدلسازي عددي2شکل 

  
  استفاده شده است.  Fluentهاي آزمایشگاهی براي تحلیل عددي از نرم افزار  به داده با توجه
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 نواحی در ).3(شکل  است متر سانتی 1عرضی  راستاي در و متر سانتی 10 طولی راستاي در مش ابعاد پل، پایه دست پائین و باالدست منطقه در

 در مش ابعاد ضمنا ).4(شکل  است شده استفاده عرضی راستاي در متر سانتی 1 طولی و ستايرا در متر سانتی 5 ابعاد با و ریزتر مش پل، پایه مجاور

  ).5(شکل   باشد می سانتیمتر 5/0 در سانتیمتر 5/2 پل اطراف منطقه

  
  متري ابتدایی باالدست فلوم 5/3. مش محاسباتی تولید شده در 3شکل 

  
  ت پلمتري باالدس 5/1. مش محاسباتی تولید شده در 4شکل

  

  
  . مش تولید شده در محدوده اطراف پایه پل5شکل 

  
  . نتایج آبشستگی بدون وجود طوقه3-1
 بازه جریان، کامل یافتگی توسعه است. به منظور شده ارائه طوقه وجود عدم حالت در و پل پایه حول آبشستگی به مربوط نتایج قسمت این در

  گرفته شد. نظر در کانال ابتداي از متر 5 فاصله در متر 5/1 طول به آزمایشی
 به آزمایش منطقه دست پایین و قسمت باالدست در کانال کف تراز بود. بنابراین متر سانتی 16 آزمایش بازه در شده ریخته رسوبات ضخامت     

 صد در 10 باید پایه قطر حداکثر ملویل و چیو توصیه طبق آبشستگی میزان جداره بر اثر از جلوگیري شد. براي آورده باال متر سانتی 16 مشابه مقدار

اي  استوانه از پایه کردن مدل جهت باشد. لذا  25/6 از بزرگتر باید پایه قطر به کانال عرض نسبت واتما نظر رادکیوي اساس بر و باشد کانال عرض
شد.  تعیین 5/1هندسی  معیار انحراف میلی متر و 8/0برابر  D50رسوب  ذرات متوسط اندازه شد. استفاده تفلون پالستیک جنس از میلیمتر 25قطر  به

  بود. 64/2برابر  بستر رسوبی ذرات نسبی چگالی
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  شده  کالیبره مدل در ساعت هفت زمان مدت گذشت از پس پل پایه حول . آبشستگی6شکل 

  

  
  کالیبراسیون مرحله در زبري ضریب مقابل در پل پایه حول آبشستگی عمق حداکثر . تغییرات7شکل 

  

  
  ساعت) 7ثانیه ( 25200زمان مدت گذشت از پس طوقه) وجود (بدون پل پایه مجاورت در بستر تراز کانتور . خطوط8شکل 
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  . تاثیر طوقه بر آبشستگی3-2
 حداکثر بستر، تراز در شده نصب پل پایه قطر برابر 3و  5/2، 2ضلع  اندازه با مربعی طوقه جهت که دهد می نشان افزار نرم با عددي مدلسازي نتایج

 پایین در رسوبات نشست ته مقدار حداکثر ضمنا .باشد می میلیمتر 35 و 36 ، 45 با ترتیب برابر به پل پایه کنار در موضعی آبشستگی عمق مقدار

   است. شده میلیمتر 17 و 19 ، 22 با برابر به ترتیب پل پایه دست

  
  ساعت) 7بستر (پس از  تراز محل در دقیقا شده نصب سانتیمتري 5 طوقه با راههم پل پایه اطراف در بستر تراز کانتور . خطوط9شکل 

  

  
 عمق آب 2/0 اندازه به بستر زیر در شده نصب سانتیمتري 25/6 طوقه با همراه پل پایه اطراف در بستر تراز کانتور . خطوط10شکل 

  ساعت) 7 زمان مدت گذشت از باالدست(پس

  
  گیري . نتیجه4
  

 شبیه در باشد، می دسترس مهندسین در بعدي سه مدلهاي از یکی که شده، استفاده عددي مدل ، میدهند نشان تحقیق این رد حاصله نتایج

 جریان داراي نواحی در که این با و نماید می ینی  پیش قابل قبول، مقادیري بستر توپوگرافی تغییرات محاسبه و آزاد سطح محاسبه و جریان سازي

 خوبی به را چرخشی هاي جریان و سرعت توزیع است قادر مدل ولی شود، می زیاد سرعت خطاي محاسبه نقاط بعضی در شدید، چرخشی هاي

 سازي شبیه را پل پایه در پشت برگشتی جریان با ضعیف فشار منطقه و پایه حول جریان حلزونی الگوي خوبی به Fluent افزار مدلسازي نماید. نرم

 چاله ایجاد باعث که دارد را خود مقدار حداکثر پل پایه طرف و دو حوالی نقاط در بستر برشی تنش که داد اننش عددي سازي شبیه نمود. ضمنا

  گردد. می مناطق این در فرسایشی
شود.  موضعی آبشستگی عمق باعث کاهش اسبی نعل گرداب و پایین به رو جریان تضعیف با میتواند پل پایه اطراف در طوقه کاربردن به

 از استفاده دیگر، بیان دارد. به بسزایی تاثیر آبشستگی عمق کاهش در طوقه مربعی از استفاده که باشد می آن از حاکی نتایج طوقه مورد در بنابراین

  گذاشت. خواهد تاثیر نیز پل پایه حول فرسایش و برشی تنش توزیع بر نتیجتا که گردد می پل پایه جریان حول الگوي تغییر باعث طوقه
برابر  3برابر  5/2افزایش ضلع طوقه از  .یابد می کاهش آبشستگی چاله ابعاد طوقه، اندازه افزایش با که داد نشان عددي نتایج یکل طور به

 بهترین فلذا .نمود نظر صرف آن از توان می تاثیر این کمی علت به بود اما آبشستگی عمق حداکثر کاهش در مثبت تاثیر داراي اگرچه پل پایه قطر

  برابر قطر پایه پل می باشد. 5/2با  معادل مربعی طوقه یک لعض مقدار
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 آب، آزاد سطح به طوقه نصب شدن محل نزدیک باشد. با می بستر تراز محل در طوقه نصب محل مناسبترین که داد نشان مدلسازي نتایج

 گردید. همچنین می منتقل دست پایین سمت به پل یهپا پشت نشستی ته هاي پل، برآمدگی پایه نزدیکی در آبشستگی چاله توسعه و گسترش بر عالوه

  .یافت می افزایش آزاد، سطح به طوقه نصب محل شدن نزدیک با نیز ته نشست حداکثر مقدار
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