
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


و مهندسيدانشكده، كنفرانس هيدروليك ايران پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

1

و طوق در كاهش عمق آب شستگي موضعي  بررسي نحوه تاثير همزمان زبري

2، منوچهر حيدر پور1بدريسيد بهروز

 دانشگاه صنعتي اصفهاندانشكده كشاورزي، دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه آب،-1

 دانشگاه صنعتي اصفهاندانشكده كشاورزي، گروه آب، استاد،-2

bsbehrouz@yahoo.com 

 خالصه
و كاهش اثرات و ضروري مي باشد. آب شستگي به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تخريب پلها، به منظور جلوگيري شناخت مكانيزم آن الزم

و رودعالوه بر ساختار. شدت اين فرسايش به زمان بستگي داردو مواد بستر رودخانه ها فرسايش پذير هستند انه ها كه يكي از عوامل مهمخزمين

و طوقه در كاهش آب در فرسايش است، عوامل هيدروليكي نيز نقش بسزايي در وقوع اين پديده ايفا مي كنند.  در اين مقاله تاثير همزمان زبري

بر اساس است. رفتهگرد ارزيابي قرارمودانشگاه صنعتي اصفهان هيدروليك داده هاي آزمايشگاهي در آزمايشگاه با استفاده از شستگي موضعي 

به قطر پايه 0,6و 0,5با فواصل نسبي نشان داده است كه استفاده از زبرينتايج شده است، راستي آزمايي كه ابتدا الگوي آب شستگي به ترتيب

كاهش آب افزايش راندمان باعث پايهبرابر قطر2همچنين استفاده از طوق با قطر.درصد كاهش آب شستگي منجر مي گردد8/13و7/15

 شده است.درصد38تا شستگي 

وزبر پل، گاه تكيه موضعي، شستگيآب،يشستگآبعمق كلمات كليدي:  طوقي

 مقدمه.1

يكدر چنانچه. باشدمي آبرفتي بسترهايدر جريان هيدروليكو رودخانه مهندسيدر توجه قابلو مهم موضوعاتاز يكي موضعي شستگي آب

كفو دهدميرخآن بدنهياو رودخانهكف فرسايش عمل باشد، شده خارج رسوب مقداراز كمتر شده وارد رسوب مقدار بررسي، مورد بازه

 گراديان افزايش نيزو بستردر لغزشو برشي شكستبه ميتوان رودخانه، بستر شدن گود منفي اثرات جملهاز.شودمي گود بتدريج رودخانه

يك شستگي،آب وقوع محلدر جريان.داردپيدررا تَراوش پديده ايجادو باالبرنده فشارِ افزايش نهايت،دركه كرد اشاره خروجي هيدروليكي

 هندسهو زمان آبرفتي، بستر مشخصات جريان، قبيل پارامترهاياز بسياري متغيرهاياز متاثر آب شستگي است . بنابراينو رسوبآب دوفازي فرايند

.اند كرده بررسي تجربيو آزمايشگاهي صورتبهراآنو پرداخته اين وقايعاز بخشي مطالعهبهيكهر محققين، دليل همينبه.ه مي باشدآبراه

 تحقيقاتبه ميتوان جملهآنازكه است شده پيشنهاد محققان توسط مختلفي روشهاي ها، پايهتكدر آبشستگي كاهشو كنترل زمينه در

از تحقيقاتشاندر آنهاكه نمود اشاره 1996-كومارو2001- ملويلو لوچالن،1977-ن همكاراو بروزرز، 1986-چيو، 1999-هادفيلدو ويلمل

 موضعي شستگيآببر پايه شكاف تاثير نيزها پايه گروهدر]5-1[د. كردن استفاده آبشستگي كاهش جهت حفاظتي شمعهايو طوقه سنگچين،

]7و6[است شده بررسي 1981-ساترلندو رودكيويو 2000-الرسنو بايرام جملهاز محققانيسطتو

به نسبت گيري قرار مختلف زوايايو شكاف مختلف طولهاي نيزو شكاف بازشدگي اندازهدوبا پلي هاي پايه 1999- همكارانو كومار

 افزوده شستگيآب عمق كاهشدرآن تاثيرات ميزانبر كانال بسترتا پايه شكاف امتدادباكه گرفتند نتيجهو نمودند بررسيرا جريان مسير

 هاي طوقهكه مشاهده نمودندو كردند استفادهاي استوانه پايه اطرافدر طوقه مختلف اندازه چنداز شستگيآب عمق كاهش براي آنان.]8[ميگردد
 ها، آزمايشاز حاصل نتايج تحليلاز با استفادههاآن شوند. همچنينمي پايه باالدست وجهدر هاي بزرگ چاله آمدن وجودبه باعث كوچك
در اين رابطه عمق ارائه دادند. است، شده محافظت طوقه توسطكه شكلاي پايه استوانه اطرافدر شستگيآب عمق ماكزيمم تعيين اي براي معادله

عتعادل آب آبشستگي در اطراف پايه بدون طوق، و عمق جريان قطر پايهشستگي پايه با وجود طوق، مق تعادل ، قطر طوق، عمق طوق از سطح آب

 مورد توجه قرار گرفته است.
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آبدرراها طوقه نيزعملكرد 2001- همكارانو سينگ  كه چنانچه داد نشان هاي آنان آزمايش نتايج.]9[كردند بررسي شستگي كاهش
مشاهدات خصوصدر 1384-همكارانو حيدرپور.يابدمي افزايش شستگيآب عمق يابد، ماكزيمم افزايش طوقه نصب ترازو سترب تراز بين فاصله

دو تحقيق ايندر.]10[اند كرده تحقيقاتي طوقهاز استفاده در هنگامپل هاي پايه گروهدر موضعي شستگيآب توسعه نحوه اي دايره طوقه اندازه از

آببر طوق اندازه تأثيرو شده استفاده جهت جرياندر دوتايي شكلاي استوانه هاي پايه گروهدر قطر پايه برابرسهودويقطرهابا شكل  كاهش
در شستگيآب عمق طوقه، اندازهدوهركه داده است نشان نتايج.است گرفته قرار بررسي موردها پايه گروهدر شستگي مي كاهش پايهدوهر را

 همچنين.است بيشترتر كوچك طوقه پايه داراي گروهاز پايهدوهردرتر بزرگ طوقه داراي پايه در گروه شستگيآب عمق اهشكو دهند
آب كاهشدر طوقه اندازهدوهر تأثير ها، نتايج آزمايش براساس .است دست بيشتر پايين پايهبه نسبت باالدست پايهدر شستگي عمق

آب توسعه درخصوص 1385-نهمكاراو زراتي در.]11[ اند كرده طوق تحقيقاتيبا همراه مستطيلي پايهيك اطراف موضعي شستگي حفره

متفاوت، برشي هاي سرعتدر شستگيآب توسعه حفرهو است شده نصب بستر رويبر مستطيلي پايه برابر عرضسه اندازهبه طوقيك تحقيق اين

دركه رغم اين عليه استداد نشان آنان نتايج.است شده شيلدز بررسي از دياگرام حاصل بحراني برشي رعتسبه برشي سرعت هاي مختلف نسبت

 فوق، در محدودهها نسبت اين تغيير طوق حضوربا ندارد، شستگيآب توسعه رونددر چنداني تأثير سرعت نسبت تغييرات،طوق بدون وضعيت
مآب روند توسعهدر بسزايي تأثير را چين سنگبا همراهو پيوسته مستقل هاي طوقه عملكرد همچنين 2006- همكارانو زراتي.گذارديشستگي

آب عمق كاهشبه منجر چينو سنگ پيوسته طوقهيكاز تركيبيكهه استداد نشان ايشان نتايج.]12[ بررسي كردندپل هاي پايه گروه در

يكاز بهتر پايههر برروي مستقل هاي طوقهدهمچنين عملكر.شودمي پايه پشتو جلودر شستگي گزارش پايهدو برروي پيوسته طوقه عملكرد

 شده است.

و طوق پلدر اين مقاله تاثير زبري مورد بررسي آزمايشگاهي انجام نشده است همزمان كه تاكنون بطور ها در كاهش آب شستگي موضعي در پايه

و سپس در بخش علمي ابتدا به مباني قرار گرفته است. و راستي آزمايي انجام شده هاي بعدي، در بخش دوم پرداخته شده و نتايج شرح مختصر آزمايشات

 ارائه گرديده است.

و روشها.2  مواد

 براي رسيدن به اهداف تحقيق، آزمايشات طي چند مرحله به صورت زير انجام شده است:

و طوق(پايه شاهد)استوانهشستگي موضعي در تك پايهآببررسي مرحله اول:  اي بدون زبري

 زبري به صورت تنها مقداراي با تغيير شستگي موضعي در پايه استوانهآببررسي مرحله دوم:

باشستگي موضعي در پايه استوانه مرحله سوم: بررسي آب كف اي و فاصله آن از  تغيير قطر طوق

ترآببررسي عمق مرحله چهارم: طوشستگي موضعي به صورت و ق در حاالت مختلف آزمايشكيبي از عوامل زبري

و ارتفاع4/0متر، عرض8ها در كانال آزمايشگاهي واقع در دانشگاه صنعتي اصفهان به طول آزمايش متر با كف افقي انجام گرفته است.6/0متر

و كف كانميلي10اي به ضخامت گالس شيشههاي آن از جنس فايبرديواره و بر روي قاب ميلي10به ضخامت PVCال از جنس متر متر ساخته شده

آن بودهي انتقال آب را از مخزن اصلي به كانال عهده دار وظيفه،فلزي نصب شده است. يك پمپ ليتر بر ثانيه11كه حداكثر دبي تامين شده توسط

آن- است. كانال به يك مخزن حجم . يك گرديدها از دبي حداكثر استفاده . در تمام آزمايشمي شوديريگاندازهدبي زمان مجهز است كه به كمك

و ارتفاع1ها در كانال، داراي طول نمايد. منطقه انجام آزمايشسرريز قابل تنظيم در پايين دست، عمق آب در كانال را تنظيم مي ه متر بودسانتي10متر

پ4از ابتداي كانالو و و انتهاي كانال، سكوي فلزي به ارتفاع1دست اين منطقه به استثناي ايينمتر فاصله دارد. در باالدست متر در سانتي10متر در ابتدا

و محدوده. محدوده يك متري ابتداي كانال نقش حوضچه آرامش را براي جريان خروجي از لولهشده استكف كانال نصب  يكي انتقال آب ي

درشده استفرسايش يافته در نظر گرفته آوري رسوبات متري انتهاي كانال جهت جمع ي حركت آستانه . سرعت جريان تا حد امكان به سرعت بحراني

شسذرات رسوب نزديك مي باشد از تاثير نمودننظر . همچنين براي صرفه استديگرداستفاده7/0تگي از ذرات به قطر . براي اندازه گيري عمق آب

آبديواره قط هاي كانال بر عمق .]13[ه استشدمتر انتخاب سانتي2/3باشد. طبق اين معيار قطر پايه نمي درصد عرض كانال10ر پايه بيش از شستگي،

و مشخصات پايه-2-1  هاي مورد استفاده در آزمايششكل
ميپايه1شكل  آورده شده است.هاي مورد استفاده دراين شكل در ذيل منظور از واژه دهد.هاي مورد استفاده در آزمايش را نشان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، كنفرانس هيدروليك ايران پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

3

مي) : پايه1پايه(، پايه شاهد: پايه بدون زبري و اي كه داراي زبري(برجستگي) موضعي در تمام ارتفاع خود اي كه داراي ) : پايه2پايه(باشد

.ضعي با فاصله زبري متفاوت باشدزبري(برجستگي) مو

 هاي مورد استفاده در آزمايش: پايه1 شكل
 نشان داده شده است.1كه در اين جدول آورده شده در شكلcوa،bپارامترهايو1هاي مورد استفاده در آزمايش در جدوليهمشخصات پا

هاي مورد استفاده در آزمايش: مشخصات پايه1جدول  

 پايه شاهد پايه بدون زبري پايه بدون زبري

c=2mm b=2mm a= 18و15 mm ( پايه با زبري لبه تيز ()1پايه )2و

و قطر طوق هاي مورد استفاده-2-2  شكل
و يافته مي،در بهترين حالت]15و14[هاي چيو طبق آزمايشات به3 شود. با توجه به قرار دادن قطرقطر طوق دو برابر قطر پايه اصلي در نظر گرفته

كه از جنس بر روي طوقد. سپس براي ايجاد زبريشراي طوق انتخاببسانتي متر)6(برابر قطر پايه2ي با نسبت قطر، صورت استاندارد براي پايه

از به قطر از كاغذ سمباده رقه نازك فلزي بودو در. نمونه گرديد ميليمتر استفاده1 كمتر  آورده شده است.2شكل اي از طوق زبر

نمونه اي از طوق زبر:2شكل  

و تحليل مشاهدات آزمايشگاهي.3  بررسي

و فاصله طوق از كف بستر انجام شده است. بدين صورت با در نظر گرفتنDبه صورت تك پايه با قطر ثابت(ها آزمايش ) با سه تيمار زبري، قطر طوق

و2يك آزمايش شاهد بر روي پايه تنها بدون هيچ تيماري،  طوقو فاصله در حاالت مختلف زبري آزمايش بر روي طوق6آزمايش بر روي زبري تنها

و تست مجزا انجام گرفته است. آزمايش9 از كف

 تعيين آستانه حركت ذرات بستر-3-1
ميتشس براي اهداف طراحي الزم است حداكثر عمق آب به گي بدست آيد. حداكثر عمق آبشستگي در حالت آب زالل بدست آيد. براي رسيدن

و  و تعيين سرعت متوسط و اجرا گرديد:شرايط هيدروليكي آستانه حركت در باالدست پايه  عمق جريان، آزمايشي به شرح زير در كانال تعريف
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و هيچ گونه حركتي در بستر مشاهده نمي25هنگام شروع آزمايش عمق آب حدود به سانتي متر بود شد، سپس با كمك دريچه انتهايي كانال

و رسيدن آن به حدود  و سرعت جريان افزايش داده شد. با كاهش تدريجي عمق آب حركت ذرات به آرامي،سانتي متري17تدريج عمق آب كاهش

جر مشاهده گرديد. يك مقطع كامل از سرعت ADVبوسيله دستگاه يان در حالت آستانه انتخاب گرديد.عمق جريان در اين حالت به عنوان عمق

و سرعت متوسط جريان در اين مقطع، بوسيله رابطه پيوستگي  در ادامه براي تعيين سرعت برشي بديل به دبي جريان در حالت آستانه گرديد.تبرداشته شد

شدن در حالت آستانه حركت ذرات بستر، سرعت برشي جريان بحراني جريا هاي متعددي براي محاسبه سرعت برشي وجود دارد كه توسط . روشتعيين

( مختلف براي جريان در كانال مورد بررسي قرار گرفته ققينمح .]17و16[يدگرد) استفاده 1998و 1997اند. در اين تحقيق از رابطه ملويل

)1(

(در و قطر متوسط ذرات برحسب ميلي،)1رابطه همچنين براساس روش سرعت بحراني آستانه حركت ذرات بر حسب متر بر ثانيه است.متر

تادهش متر بر ثانيه بدست آمد. همانطور كه مشخص است مقدار سرعت برشي تخمين زده021/0اليه مرزي مقدار سرعت برشي برابر  از رابطه ملويل

حد قابل قبولي نزديك به سرعت برشي بدست آمده از محاسبات مربوط به مشخصات اليه مرزي است. براي ادامه محاسبات، سرعت برشي تخمين زده 

متر بنابر رابطه پيوستگي سانتي40و عرض كانال برابر=lit/s21Qو=cm17yشده از رابطه ملويل مبنا قرار گرفت. با توجه به مشخصات جريان نظير 

.ه استديگردمحاسبه سرعت بحراني مقدارمتر بر ثانيه خواهد بود. طبق سرعت برشي تخمين زده شده3/0برابر (u)مقدار سرعت متوسط جريان 

)2(

)3(

 است. در نظر گرفته شده89/0گردد نسبت سرعت متوسط جريان به سرعت بحراني همانطور كه مشاهده مي

و مقايسه آن با مطالعات ديگر محققين(يحفاظتهاي توسعه زماني آبشستگي در پايه بدون حضور شمع-3-2  شاهد)
و طبق اين معيار يك آزمايش طوالني.]15[است ) استفاده گرديده 1992(يوچدر تحقيق حاضر به منظور تعيين زمان تعادل آبشستگي، از معيار ملويل

ب24به مدت  تكساعت آب راي و نتايج حاصل از توسعه زماني و بدون عامل حفاظت كننده انجام شده شستگي بدست آمده است. در بين پايه

و سرعت جريان آب، عمق آب و چيو به علت در نظر گيري عوامل مختلفي نظير عمق شستگي، اندازه معيارهاي موجود براي تك پايه، معيار ملويل

و متوسط ذرات رسوب، سرعت بحر يتاً زمان آزمايش، بهترين گزينه براي مقايسه بود كه مورد بررسي قرار گرفته است. نهااني، آستانه حركت، قطر پايه

و مقايسه آن با نتايج حاصل از آزمايش ملويل3در شكل  ( نتايج حاصل از آزمايش تك پايه شاهد در اين.]15[) نشان داده شده است 1992و چيو

(شكل محور افقي نشان و محور عمودي، نسبت عمق آبشستگي به قطر پايه ميds/Dگر پيشروي زمان برحسب دقيقه كهدهد. ) را نشان  مشاهده مي شمد

آن تغييرات عمق آب و شيب مييممالشستگي با گذر زمان كمتر به تر از گردد. اين تغييرات درآب درصد تغييرات80شكلي است كه بيش شستگي

و2مدت   ساعت اتفاق افتاده است.6د تغييرات پس از درص20ساعت

(م.3 شكل و چيو ]18[)1999قايسه توسعه زماني عمق آبشستگي تك پايه شاهد با مطالعات ملويل
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 نتايج-3-3
و ملويل و ميزان آبشستگي در پايه شاهد با نتايج حاصل از تحقيقات چيو ).3(شكل]18[ه گرديدمقايس 1999-براي اطمينان از صحت نتايج ابتدا روند

و ملويل كامال مطابقتبشكل اين چنانچه از دارد. همچنين خطوط تراز شكل بستر براي پايه شاهد رداشت مي شود نتايج تحقيق حاضر با مطالعات چيو

و خطوط ساعت8پس از   گرديده استرسم surfer از نرم افزار توپوگرافي بستر براي حالت پايه شاهد با استفاده با استفاده از ابزار ساخته شده برداشت

).5و4(شكل هاي

از خطوط تراز شكل بستر براي.4شكل ساعت8پايه شاهد پس  

 پايه شاهد شكل بستر براي حالتشبيه سازي.5شكل

ا  سانتي متر 5,4در جلوي پايه ساعت8ست كه حداكثر ميزان آب شستگي پس از از آزمايش پايه شاهد بدون هيچ عاملي اين نتيجه به دست آمده

و پشت 1,18و 1,8نسبت بدون بعد نتي متر استسا3بر قطر پايه كه سانتي متر گرديده است. با تقسيم اين مقادير 3,55و در پشت آن پايه به براي جلو

زاز.)6(شكل ترتيب به دست آمده است از ميليمتر18و15بري آزمايش پايه با 8اين نتيجه به دست آمده است كه حداكثر ميزان آب شستگي پس

سانتي متر ميزان شاهد آبشستگي را از آن ها كسر 5,4به دست آمده است كه اگر مقدار سانتي متر 4,65و 4,55در جلوي پايه به ترتيب برابر ساعت

و به مقدار شاهد تقسيم كنيم به مقادير  مي توان7ميليمتر مي رسيم. همچنين در شكل شماره18و15درصد به ترتيب براي زبري 13,8و 15,7نموده

همانطور كه در اين شكل ديده مي شود، توسعه زماني مقادير بي بعد كاهش آبشستگي را در دو آزمايش مذكور در مقايسه با پايه شاهد مشاهده نمود.

كه7همچنين در نمودار شكل كامال مشهود مي باشد. نسبت به پايه شاهد كاهش آبشستگي برده شده در پايه هايي كه زبري در آن به كار  مشخص است

 ميليمتر داشته است.18ميليمتر تاثير بيشتري از حالت زبري با فواصل15قطر پايه يا همان 0,5استفاده از زبري با فواصل 

و زبري18د حداكثر آب شستگي جلوي پايه براي حالت بدون زبري، زبري در حالتي كه طوق در سطح بستر قرار گير ميليمتر به ترتيب15ميليمتر

 38,9و 35,1، 31,5سانتي متر، درصد كاهش آب شستگي به ترتيب 5,4سانتي متر مي باشد. بنابراين با مقايسه اين نتايج با ميزان شاهد 3,3و 3,5، 3,7

مي15ايج نشان مي دهد كه استفاده از زبري درصد به دست آمده است. اين نت ميليمتر به كسب راندمان كاهش آب شستگي بيشتري منجر

و زبري18قطر پايه زير سطح بستر به ترتيب براي حاالت بدون زبري، زبري 0,2مشابها براي حالت طوق در فاصله).8گردد(شكل ميليمتر15ميليمتر
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مثبت زبري بر كاهش آب شستگي است. همچنينات). اين نتايج نيز حاكي از تاثير9ا نشان مي دهد(شكلر37و 24،35,2درصد كاهش آب شستگي

و طوق15نمايش محيط ازمايشي براي پايه با زبري10در شكل شماره  كه داراي راندمان اقتصادي باالتري ميباشد برابر قطر پايه در سطح بستر2ميليمتر

 گرديده است. در كانال مورد آزمايش ارائه

و پشت پايه شاهد.6شكل مقايسه ميزان آب شستگي جلو  

آب.7شكل (مطالعه حاضر)18و15شستگي تك پايه شاهد با زبري مقايسه توسعه زماني عمق ميليمتر  

و بدون زيري در جلو پايه در سطح15،18 زبري در حالتحداكثر آب شستگي.8شكل  ميليمتر
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در15،18در حالت حداكثر آب شستگي.9شكل و بدون زيري در جلو پايه  برابر قطر پايه زير سطح 0,2ميليمتر

و طوق15پايه با زبري نمايش محيط ازمايشي براي.10شكل  برابر قطر پايه در سطح بستر2ميليمتر

 نتيجه گيري.4
ش و ساده از لحاظ اجرايي مي امروزه براي كاهش آب ستگي از روش هاي گوناگوني استفاده مي شود. در اين پژوهش از روش زبري كه نسبتا كم هزينه

و پر راندم و طوق9ان است، به طور همزمان استفاده شده است. در باشد؛ به همراه طوق كه روشي موثر آزمايش انجام شده با استفاده از عوامل زبري

و طوق15ي حاصل گرديد كه استفاده همزمان از زبري اين نتيجه كل برابر قطر پايه در سطح بستر بيشترين راندمان كاهش آب شستگي به ميزان2ميليمتر

 درصد را به همراه خواهد داشت. 38
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