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 چکیده

ای، دلیل سازه  اکثرا نه به  هاشوند. تخریب این پلتخریب می های زیادی در سراسر جهان همه ساله پل                        

از این رو یافتن راهکاری برای کاهش باشد. طراحی آنها می نقش هیدرولیکی در  نگرفتن  دلیل در نظرببلکه 

اندازه و زاویه قرارگیری پره مستغرق بر تحقیق اثر در این ]. 4 [عمق آبشستگی از اهمیت خاصی برخوردار است

عث کاهش بیشتر عمق باپره تا سطح بستر دهد وجود بررسی شد. نتایج نشان میپل میزان آبشستگی در پایه

 دارد.، نقش مهمی در کاهش آبشستگی سطح بستر اولیه نیز پره درقرارگیری زاویه شود. همچنین می آبشستگی

 آبشستگی ،پره مستغرق،تراز بستر کلمات کلیدی:

 مقدمه

 نقش و است گرفته قرار بشر استفاده مورد باز دير از كه هستند هیدرولیکی هايسازه ترينمهم جمله از هاپل         

 مسیر در هاپل از استفاده زمین طبیعی عوارض به توجه با نیست. پوشیده كسی بر گوناگون مسائل در آن استراتژيك

 جريان، عبوري عرض كاهش باعث رودخانه در عرض پل جانبی هايگاهتکیه و هاپايه ناپذيراست. وجودها اجتنابراه

 می هاپل پايه موضعی آبشستگی ايجاد نتیجه در و كف بستر به پايه اطراف جريان طخطو انحراف و پايه به برخورد جريان

كاهش  براي ارايه روشی لذا است. موضعی آبشستگی وقوع ها،پل خرابی و آسیب عوامل ترينمهم از يکی ].3 [شوند

تعداداست،داشتهگیريچشمپیشرفتايسازهو فنونساختمانیمصالحاينکهبااست.  ضروري امري موضعی آبشستگی

 وجود علت به آبشستگی پديده مطالعه شودمیبیشترروزبهروزهااطراف پايهآبشستگیاثربرشدهتخريبهايپل

 و موضوع پیچیدگی دلیل به آبشستگی، و سرعت عمق كاهش هايروش و عرضی و طولی هايسرعت ثانويه، هايجريان
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 آزمايشگاهی هايمدل بر مطالعات اكثر بنابراين باشد،می مشکل بسیار تئوري نظر از تأثیرگذارند آن بر كه زيادي عوامل

 دهد.را به صورت شماتیك نشان می ( میدان جريان در اطراف پايه پل1شکل) است. استوار

 

 

 پل پايهمیدان جريان در اطراف  -1شکل

 تخريب عواملبال راهکاري مناسب، جهت جلوگیري از ها در سراسر جهان، محققان را برآن داشته تا به دنشکست پل      

 با  (Submerged vanes)مستغرق صفحات. میباشد هاي مستغرقبکار بردن پره ه،شد ئهارا يهاروش از يکی آن باشند

می فرسايش و گذاري رسوب تغییر محل نتیجه در و بستر بار حركت رژيم در تغییر باعث ايجريان گردابه ايجاد

 بستر در عمود صورت جريان به جهت به نسبت كوچکی زاويه با و طراحی كانال عرضی مقطع در صفحات شوند. اين

 ايجاد چرخش است تركیب صفحه سطح طرف دو در عمودي فشار تغییرات ناشی از چرخشی شوند. جريانمی نصب

 اين حركت .شودمی صفحات دست پايین در مارپیچی حركت يك سبب ايجاد جريان، جهت در سرعت با شده

 ].1 [شودمی عرضی جهت در رسوب انتقال باعث كه كندالقا می رودخانه بستر به عرضی برشی تنش يك مارپیچی

.  است شده پیشنهاد پل هايپايه اطراف در آبشستگی كاهش يا و جلوگیري براي مختلفی هايتا به حال روش       

 انیستیتوى هیدرولیك در میالدى هشتاد ىدهه اوايل دى دركن و ادگارد توسط مستغرق صفحات از استفاده تکنیك

 به يك آبگیر كردن مدل با نیز باركدل شد. استفاده رودخانه خارجى پیچ سواحل حفاظت منظور به آيووا دانشگاه

 نشان داد او آزمايشات نتايج پرداخت، رسوبات ورود از درجلوگیرى مستغرق صفحات از استفاده آزمايشگاهى بررسى

 ].5 [داد كاهش درصد  80 تا 70 را آبگیر به رسوبات وارده میزان آبگیر جلو قسمت در صفحات نصب كه

 طريق از هاپل كنارى هاىپايه آبشستگى از جلوگیرى در را مستغرق تاثیرصفحات (2001 )همکاران و جانسون        

 كاهش ساحل در برشى را تنش و جريان تسرع صفحات اين كه كردند ها مشاهدهكردند. آن بررسى آزمايشگاهى مدل

 ].6 [دهندمى كانال افزايش مركز در را جريان سرعت و داده

 كه نتیجه گرفت كرد. او بررسى هاپل آبشستگى روى بر را صفحات متفاوت شکل اثر نیز (2006بهبهان ) صمیمى       

 ].7 [دارد را عملکرد بهترين پايه به چسبیده در حالت مختلف آرايش با مستغرق صفحات از استفاده

 ،تحقیقاز اهداف اين  انجام نگرفته است، ي جامع در مورد تراز و زاويه قرارگیري پره اكنون مطالعهجا كه تااز آن       

-آب عمق كاهش رـب ،زاويه قرارگیري آن و ( بستر روي ،بستر از باالتر ازرـت) بستر به نسبت پره يگیرارقر ازتر تأثیر بررسی
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 ردوـم پره رحضو ونبد و رحضو در پايه پل ورتاـمج در شستگیآبمانیز توسعه همچنین ،ستاپايه پل  نمواپیر گیشست

  .ستا گرفته ارقر هـمطالع

 ها:مواد و روش

گیرد. متر با كف افقی انجام می 36/0متر و ارتفاع  32/0متر، عرض  7ها در كانال آزمايشگاهی به طول آزمايش         

 10به ضخامت  PVCمتر و كف كانال از جنس میلی 10اي به ضخامت گالس شیشههاي آن از جنس فايبرارهجنس ديو

ي انتقال آب را از مخزن اصلی به كانال عهده دار است كه دبی مورد نیاز را میلیمتر ساخته شده است. يك پمپ وظیفه

ها در نمايد.  منطقه انجام آزمايشكانال را تنظیم میكند. يك سرريز قابل تنظیم در پايین دست، عمق آب در تامین می

متر فاصله دارد.  در باال دست و پايین دست  4سانتیمتر خواهد بودكه از ابتداي كانال  10متر و ارتفاع  1كانال، داراي طول 

شود. كانال نصب می سانتیمتر در كف 10متر در ابتدا و انتهاي كانال،  سکوي فلزي به ارتفاع  1اين منطقه به استثناي 

ي يك ي انتقال آب و محدودهمحدوده يك متري ابتداي كانال نقش حوضچه آرامش را براي جريان خروجی از لوله

ي رودكیوي و اتما در سال شود. طبق نظريهآوري رسوبات فرسايش يافته در نظر گرفته میمتري انتهاي كانال جهت جمع

به منظور  ].8 [میلیمتر باشد 7/0ايش بايد قطر متوسط ذرات بیش از در طول آزم ( براي جلوگیري از تشکیل ريپل1983)

ي آزمايش، رسوباتی از جنس رسوبات انتخاب شده هاي فلزي با ضريب زبري منطقههماهنگ كردن ضريب زبري سکو

ي حرانی در آستانهشود. سرعت جريان تا حد امکان به سرعت بها چسبانده میها توسط چسب بر روي سکوبراي آزمايش

( بیان نمودند 1987چیو و ملويل در سال ) .ا بیشترين آبشستگی را داشته باشیدبود ت حركت ذرات رسوب نزديك خواهد

تاثیر غیر يکنواختی ذرات بر عمق آب شستگی توان از باشد میمی 3/1زمانی كه انحراف معیار هندسی ذرات كمتر از 

و  65/2میلیمتر، وزن مخصوص  72/0هاي فوق از رسوبات غیر چسبنده با قطر متوسط نظر كرد. بنابراين طبق معیارصرف

شستگی، قطر پايه هاي كانال بر عمق آبنظر كردن از تاثیر ديوارهگردد. براي صرفپر می 12/1انحراف معیار هندسی 

 مورد مستغرق صفحاتشود. می انتخاب سانتیمتر 3طبق اين معیار قطر پايه  ].2 [درصد عرض كانال باشد 10بیش از  نبايد

مستطیل  اىصفحه روى بر كه شوندساخته می مستطیل شکل به گالوانیزه هاىورق از جنس نیز آزمايشات در استفاده

 .شود یم آنها تعادل حفظ سبب كهشوندمی شکل نصب

 نتایج: تحلیل و ها مایشزآ حشر

ضخامت  نچو مترهايیراپا ،آن مانیز اتتغییر و شستگیآب مانیزـمک رـب پره أثیرـت هـمطالع جهت تحقیق ينا در      

ارتفاع هم چنین  در نظر گرفته شد.  پايه  قطربرابر 5/1و متر میلی 1 برابر با به ترتیب ثابت وطول صفحات وصفحات 

 و یـسربر مورد،(قطر پايه می باشد (D) كه) (D)و (D/2)و (صفر) اندازه به مشخص ارتفاع سه صفحات از بستر خاک در

 .باشدمی (1)هاي متصل به پايه به صورت جدولزواياي بکار گیري پره قرار گرفت. هـمطالع
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 هاي متصل به پايهزواياي بکار گیري پره -1جدول

 

 

 دهد.را نشان می هاي مستغرقپره شماتیك از طرز قرارگیري نماي ( 4شکل ) ( و3شکل ) ( و2شکل)

 

 

  

 

 (3صفحه مستغرق ) -4شکل                            (2)صفحه مستغرق  -3شکل                         (1صفحه مستغرق ) -2شکل

 بیــنس دلاــتع ناــمز ینــتعی تــجه ايیــايشهــمآز ادـبتا اـايشهـمآز در ناـمز ئلهـمس تـهمیا به با توجه     

 90 گرفتن نظر در اـب ،انیـمز اترـتغیی و تگیـشسآب توسعه به توجها ـب ود ـيدگر ماـنجاساعت  24 تمد به شستگیآب

نمودار آبشستگی  (5)در شکل .ستا هدـمآ تـبدس اعتـس 8 بیـنس دلاـتع نماز ،پايه پل رهاـكن شستگیآب عمق صددر

 نشان داده شده است. شاهد براي پايه

 

 در مقابل زمان شاهد روند آبشستگی پايه -5شکل 

 صفحات مستغرق مركز پايهزاويه نسبت به  (αزاويه در امتداد جريان  )

 (1صفحه مستغرق ) صفر 30

 (2صفحه مستغرق ) 45 20

 (3صفحه مستغرق ) صفر 90

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اندازه به مشخص ارتفاع سه آزمايش در 3،زه ارتفاع صفحات مستغرق از سطح بستر در ابتدا براي بررسی بهترين اندا      

 و زاويه نسبت به مركز پايه 30زاويه در امتداد جريان  يعنی  (2صفحه مستغرق شکل )مشخصات با  (D)و (D/2)، (صفر)

 نمودارهاي توسعه زمانی آبشستگی نشان داده شده است.( 6در شکل) انجام شد. ،صفر

 در كاهش آبشستگیبررسی تاثیر ارتفاع صفحات مستغرق از سطح بستر   -6شکل

و هر چه  آبشستگی را داردمیزان  كمترينقرار بگیرد،  سطح بستر هم پرهشود اگر مشاهده می (6)همان طور كه در شکل     

گفت هر چه ارتفاع پره بیشتر باشد توان در واقع میكند.پره باالتر از تراز بستر قرار گیرد مقدار آبشستگی افزايش پیدا می

 دهد.آبشستگی را افزايش میمقدارو  باشدمیجريان عبورخود مانعی در برابر 

زاويه  3سطح بستر براي ارتفاع همزاويه قرار گیري پره بر كاهش میزان آبشستگی،آزمايش را با اما براي بررسی تاثیر      

 نشان داده شده است. سعه زمانی آبشستگینمودارهاي تو (7)در شکل .مشخص شده انجام شد

 

 در كاهش آبشستگیزاويه قرار گیري پره بررسی تاثیر  -7شکل 
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كه كمترين  (2مطابق شکل )بیشترين مقدار آبشستگی براي صفحه مستغرق شود مشاهده می( 7طور كه در شکل)همان     

اويه پره نسبت به جهت جريان مقدار آبشستگی كاهش پیدا با افزايش ز پس می توان گفت .باشدمی زاويه را با جريان دارد

 كند.می

 نتیجه گیری نهایی

اي كه هم پرهباعث كاهش میزان آبشستگی به مقدار قابل توجهی می شود.  پره مستغرقهمان طور كه اشاره شد، وجود      

 45 قرار داشت باعث كاهش (D/2) اي كه تا ارتفاعدرصد مقدار آبشستگی و پره 49 سطح بستر قرار گرفت باعث كاهش

 اين بیندرصد مقدار آبشستگی شد كه در 36 قرار داشت باعث كاهش (D)اي كه تا ارتفاع درصد مقدار آبشستگی و پره

 .باشد بهترين عملکرد را دارداي كه هم سطح بستر میپره

  (3مطابق شکل ) و صفحه مستغرقدرصد مقدار آبشستگی  49كاهش باعث  (2مطابق شکل ) صفحه مستغرق همچنین     

 .شددرصد مقدار آبشستگی  57باعث كاهش (4مطابق شکل ) درصد مقدار آبشستگی و صفحه مستغرق 55باعث كاهش

روند آبشستگی  باعث ايجاد تاخیر در وكه هر چه زاويه قرار گیري پره با جهت جريان بیشتر باشد بهتر است شودمشاهده می

 شود.نیز می

 و منابع:لیست مراجع 
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