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 چکیده 

ها سازه هایی هستند که به صورت عرضی از ساحل رودخانه به طرف محور آن و با زوایای مختلف نسبت بهه کنهاره   آبشکن

 ای به سمت درون بستر جریان امتداد می یابند. استفاده از آبشهکن بهه عنهوان   رود و به صورت مورب نسبت به جریان تا فاصله

یکی از روش های غیر مستقیم و معمول در کنترل فرسایش کناری و حفاظت سواحل از اهمیهت بسهیایی برخهوردار اسهت. از     

در این تحقیق با بکارگیری مهدل آزمایشهگاهی بهه     باشد.ی آبشکن، شکل دماغه آبشکن میجمله پارامتر های مهم برای طراح

لیتر بهر اانیهه پرداختهه     20و  5/10های ای با دبیچوگانی و تیغه هایبررسی الگوی آبشستگی پیرامون سری سه تایی آبشکن

سهانتیمتر و   10ها میلیمتر استفاده شده است و طول آبشکن 3های فلیی با ضخامت ها از ورقجهت ساخت آبشکنشده است. 

یج آزمایشات بیانگر این است که نتاسانتیمتر در نظر گرفته شده است.  20ها نیی دو برابر طول آبشکن یعنی فاصله بین آبشکن

ای ههای تیغهه  های چوگانی نسبت بهه آبشهکن  شکل گرفته است و در آبشکن حول دماغه آبشکن اول آبشستگی بیشترین عمق

 آبشستگی کمتری رخ داده است.

 

 چوگانی، عمق آبشستگی، مدل آزمایشگاهی آبشکنسری  کلیدی: کلمات

 

 مقدمه -1

به صورت عرضی از ساحل رودخانه به طرف محور آن و با زوایای مختلف نسبت بهه کنهاره    ها سازه هایی هستند کهآبشکن

ها معموال بصورت یه   ای به سمت درون بستر جریان امتداد می یابند. آبشکنرود و به صورت مورب نسبت به جریان تا فاصله

هها و نیهی در   در حفاظت دیواره خهارجی وهو   ها شده و سری متوالی و گاهی به صورت منفرد باعث انحراف آب از محل کناره

هها بها کهاهش مقطه      گیرنهد. آبشهکن  ای مورد استفاده وهرار مهی  های اصالح مسیر و کاهش عرض رودخانه بطور گستردهطرح

دهند. خطوط جریان با نیدی  شدن به سازه آبشکن آرایش خود رودخانه، الگوی جریان را بطور محسوسی تحت تاایر ورار می
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ههای  ر داده و به تبعیت از ساختار هندسی، نوع سازه )آبشکن نفوذ پذیر یا نفوذ ناپهذیر  و سهایر مشخصهات فنهی، الگهو     را تغیی

 گردد.متفاوتی از جریان در دماغه و میدان آبشکن پدیدار می

از آبشستگی  های هیدرولیکی چند کاره می باشند که برای اهدافی چون محافظت از سواحل رودخانهها از نوع سازهآبشکن

احداث سازه هایی نظیهر آبشهکن    ای دارند.، کشتیرانی و نیی الیروبی کاربرد گستردهپیچانرودو جلوگیری از بوجود آمدن پدیده 

گردابی بهه همهراه   های در اطراف آن خواهد شد. این جریانهای آشفته چرخشی و گردابی در مسیر جریان، باعث ایجاد جریان

آیند. ترکیب ایهن عوامهل   م اصلی آبشستگی موضعی به حساب میآشفتگی در دماغه باالدست، مکانییها و تمرکی شدید سرعت

های که در دراز مدت باعث ایجاد حفره منجر به برادشته شدن مواد بستر از حوالی تکیه گاه و توسعه ی  حفره آبشستگی شده

 هد داشت.بیرگ در محل نوک آبشکن شده و احتمال شکست سازه را به دنبال خوا

ها می باشهد کهه بهه علهت تنهی شهدگی       ها ، پدیده آب شستگی موضعی دماغه آناز جمله مسائل مهم در طراحی آبشکن

یابیم کهه تحقیقهات گذشهته بصهورت     آید. با مشاهده تحقیقات گذشته در میهای ووی بوجود میمقط  جریان و وجود گردابه

شکل به منظور کاهش آبشستگی دماغهه  های چوگانی ز آبشکنبوده و استفاده ا شکل T و L، ایهای تیغهبشکنآعمده بر روی 

شکل احسا  می شود. این تحقیق  چوگانی توان بررسی کرد به همین منظور ضرورت تحقیق بر روی آبشکنهایآبشکن را می

ای تیغهه  آن بها آبشهکن  آبشکن چوگانی شکل و مقایسهه  به منظور بررسی آزمایشگاهی آب شستگی در حالت آب زالل بر روی 

 انجام گرفته است. 

 

 مروری بر منابع -2

شکل در شرایط آب زالل  Lهای   به بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن1388دهقانی و همکاران)

چه در طول سری افتد و هر پرداختند. نتایج آنها نشان داد که  بیشترین مییان عمق آبشستگی در اطراف آبشکن اول اتفاق می

ها روند کاهشی دارد. همچنین با افهیایش  آبشکن به سمت پایین دست پیش رویم مییان عمق آبشستگی در فاصله بین آبشکن

هها  ها روند افیایشی دارد و مقدار رسوبگذاری پایین دست بعد از سری آبشهکن ها مقدار فرسایش بین آبشکنفاصله بین آبشکن

ههای متفهاوت را تحهت    ها بها دماغهه    توزی  شدت آشفتگی جریان حول آبشکن2012و همکاران ) زیفانی روند افیایشی دارد.

های آزمایشگاهی بررسی کردند و خطوط تراز آشفتگی را ارائه کردنهد. بها در نظهر گهرفتن     شرایط یکسان جریان از طریق مدل

تهر از چوگهانی شهکل اسهت و     ل نسهبتا ضهعیف  آنالیی تئوری دریافتند که شدت آشفتگی در آبشکن کمانی شکل و بادبینی شک

توپهوگرافی    توسعه زمانی آبشستگی و 1391پور و همکاران )مراد  دهد.ای شکل رخ میبیشترین آشفتگی حول آبشکن ذورنقه

ای به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی و با نتایج محققهین دیگهر مقایسهه کردنهد. در     های نیمدایرهحفره آبشستگی در آبشکن

فلهوم در بهاال    درجه نسبت بهه دیهواره جهانبی    60تا  45یشات مالحظه شد که آبشستگی ابتدا در جلوی آبشکن و با زوایه آزما

شود . با شروع آبشستگی، مواد رسوبی فرسایش یافته به طرف پاین دست منتقل شده و تشکیل ریپهل  دست آبشکن شروع می

-درجه ایجهاد مهی   60تا  45اویه بین ای حداکثر عمق آبشستگی در زرهدایهای نیمتایج آزمایشات نشان داد در آبشکندادند. ن

ش حفهره آبشسهتگی، سهرعت آن    راولیه آزمایش بیشتر بوده و با گستشود. و همین طور سرعت آبشستگی آبشکن در لحظات 

 Tههای  سه تایی آبشکن  تاایر فاصله ورار گیری سری 1391)ایرانشاهی و همکاران،  سد.ریابد تا به عمق تعادل میکاهش می

درجه تعیین کردند و فاصهله آبشهکن    30درجه را مورد بررسی ورار دادند. ایشان آبشکن اول را در مووعیت  90شکل در وو  

برابر طهول آبشهکن انجهام     5و  5/3، 5/2اول و دوم برابر فاصله آبشکن دوم و سوم تعیین کردند و آزمایشات را برای سه فاصله 
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کنهد  ها، در باالدست آبشکن اول تغییر نمهی تیجه رسیدند که عمق حفره آبشستگی با افیایش فاصله بین آبشکندادند. به این ن

  2010و همکهاران،   Bhuiyan) بیشترین است. L5/3یابد و در آبشکن سوم، این عمق در حالت اما در آبشکن دوم، افیایش می

هایی به صورت منفرد و سری در حالت جاذب برای زوایهای  آبشکن های مئاندری،به منظور حفاظت از ساحل در وو  رودخانه

 درجه نسبت به ساحل پایین دست، آزمایش نمودند. 30و  20

 

 مکانیزم جریان پیرامون آبشکن -3

کند و در به دلیل کاهش عرض مقط  تغییر می رسد، الگوی جریانن به ی  آبشکن در مسیر مستقیم میهنگامی که جریا

سهیر  ی  تنش برشی در اطراف آبشکن دستخوش تغییر مهی شهود. میهدان جریهان در اطهراف یه  آبشهکن در م       نتیجه آن توز

ریهان دارای یه    شود. در ناحیه اول از باالدست تا مقطعی که بیشترین تنی شدگی را دارد، جمستقیم به دو ناحیه تقسیم می

ن بها یه  شهتاب    تنی شدگی را دارد تا پایین دست، جریای دوم از مقطعی که بیشترین باشد و در ناحیهشتاب تند شونده می

  آبشکن ورار دارد. در پایین دست آبشکن نیی جریان اصلی از یه   شود و ی  نقطه جدایی جریان در راکند شونده دنبال می

بشکن نیهی یه    آ شود. البته در باالدستدد، جریان نرمال مجددا برورار میگردابه بیرگ جدا و در پایین دست نقطه اتصال مج

تواند وجود داشته باشد. بنابراین در وجه باالدست آبشکن نیی یه  نقطهه اتصهال مجهدد     های کوچ  مینقطه جدایی و گرداب

نیدیکهی   های برگشهتی در حرکت مارپیچی شدید ناشی از جریانهای وائم آبشکن ی  د دارد. همچنین در نیدیکی دیوارهوجو

 ردد.گبستر تولید می

 

 وشهامواد و ر-4

مستقیم و همچنین در دماغه به هایی که به ساحل رودخانه اتصال و دارای ی  طول بشکن چوگانی عبارت است از دیوارهآ

ش موضعی شوند، در دماغه آبشکن تمرکی جریان و تشدید تالطم موجب وووع فرسایهای انحنا و عصایی شکل ساخته میشکل

و اساسی در طراحی این گونهه   ها از جمله موراد مهمفرسایش در دماغه آبشکنعیین عمق گردد. تو تشکیل چاله فرسایشی می

وضعیت بار رسهوبی   –دانه بندی مواد بستر  –ها می باشد. رشد و توسعه چاله فرسایشی تابعی از نوع و مشخصات آبشکن سازه

 شرایط هیدورلیکی رودخانه می باشد. –

کانال آزمایشگاهی گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان به طول مشخصات مدل آزمایشگاهی به شرح زیر است : 

-نمایی از کانال آزمایشهگاهی را نشهان مهی    1شکل  .باشدمی 001/0متر و شیب کف آن  5/0متر و ارتفاع  5/0متر، عرض  10

 دهد.

مل در ورودی به محل آبشکن متر در نظر گرفته شد تا اغتشاش محت 55/4آبشکن تا ابتدای کانال اولین فاصله محل نصب 

متهر اسهتفاده شهده    یلیم 3رنی شده  با ضخامت  یاز جنس ورق آهن تیغه ایو  یچوگان یهاآبشکن یساخت سر یبرانرسد. 

 2 شهکل ش ورار گرفتند. یمتر مورد آزمایسانت 20 یعنیمتر و با فاصله دو برابر طول آبشکن یسانت 10است. سه آبشکن با طول 

بسهتر کانهال از یه  الیهه ماسهه       دههد. یشات را نشان مه یمورد استفاده در آزما تیغه ایو  یچوگان یهانآبشک یاز سر یینما

 میلیمتر پوشیده است. 1وطر متوسط سانتیمتر با  15یکنواخت به ضخامت 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 

 

 

 سیزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیست

 

4 

 

 

 
 از کانال آزمایشگاهی نمایی: (1)شکل 

 

 
 نصب شده بر دیواره کانال همراه با بستر رسوبی تیغه ایو  یچوگان یهاآبشکن یاز سر یینما(: 2)شکل 

 

 3% آبشسهتگی در  75سهاعت در نظهر گرفتهه شهد      5مدت زمان تعادل نسبی آزمایش طبق مطالعات پیشین انجام گرفته 

تیی مثلثهی اسهتاندارد   ای در انتهای فلوم و ی  سرریی لبه یان در پایین دست نیی توسط دریچهساعت اول اتفاق افتاد. عمق جر

شد ایهن  ها بنحوی بود که ابتدا سطح بستر صاف شده و آب با دبی کم از انتهای کانال وارد میتنظیم شد. روش انجام آزمایش

رود بعد از اینکه آب روی رسوبات را فرا گرفت پمه  بها دبهی کهم     عمل به منظور جلوگیری از شسته شدن رسوبات به کار می

کم کم دبی به دبی مورد نظر رسانده شد و دریچه انتهایی تا اندازه ای باز می شد کهه رسهوبات در کهل    روشن گردید و سپس 

 سنج ورائت گردید.منطقه مورد آزمایش به حرکت در نیاید. بعد از زهکشی کامل بستر، پروفیل آبشستگی با استفاده از تراز

 

3 

 ای تیغه چوگانی
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 بحث و نتایج-4

نشان  3 لیتر بر اانیه در شکل 20و  5/10های سانتیمتر و دبی 10با طول  ایتیغههای توپوگرافی بستر برای سری آبشکن

ترسیم شد.  Tecplot 360های آزمایشی با استفاده از نرم افیار های ایجاد شده، دادهداده شده است. جهت بررسی و تحلیل الگو

شهود حهداکثر   دهد. همانگونه که مشاهده میرا نشان می هانیی شماره آبشکن 3تا  1و اعداد  در اشکال فوق فلش جهت جریان

شهود. بها افهیایش دبهی     های بعدی کمتر مهی آبشستگی حول آبشکن اول شکل گرفته و به مراتب آبشستگی حول آبشکن عمق

 یابد.مقدار آبشستگی حول هر سه آبشکن افیایش می

 

 
 )الف(
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 )ب(

 لیتر بر ثانیه 20و ب( دبی  5/10الف( دبی  تیغه ایهای تغییرات توپوگرافی بستر برای سری آبشکن (:3) شکل

 

لیتر بر اانیهه را نشهان    20و  5/10های سانتیمتر و دبی 10توپوگرافی بستر پیرامون سری آبشکن چوگانی با طول  4شکل 

ر آبشستگی پیرامهون آبشهکن اول شهکل گرفتهه اسهت در آبشهکن دوم د       حداکثر عمقکنید دهد. همانگونه که مشاهده میمی

باشد. با افیایش دبی مقدار آبشستگی باالدست آبشکن رسوبگذاری شکل گرفته و در آبشکن سوم مقدار آبشستگی بسیار کم می

 یابد. حول دماغه هر سه آبشکن افیایش می
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 )الف(

 
 )ب(

 لیتر بر ثانیه 20ب( دبی و  5/10های چوگانی الف( دبی تغییرات توپوگرافی بستر برای سری آبشکن(: 4شکل)

 

 )ب 

 )الف 
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یهابیم کهه آبشسهتگی    در مهی   4و 3ههای  مطابق شهکل  ایتیغهبا مقایسه آبشستگی حول سری آبشکن چوگانی با آبشکن 

های دوم و سهوم چوگهانی شهکل در باالدسهت     باشد. در آبشکنمی تیغه ایهای چوگانی بسیار کمتر از آبشکن پیرامون آبشکن

در  در باالدسهت آبشهکن سهوم    تیغه ایلیتر بر اانیه نیی نسبت به آبشکن  20است و در دبی  آبشکن آبشستگی صورت نگرفته

 باشد. که این نشان دهنده محافظت دیواره مجاور آبشکن از آبشستگی میمجاورت دیواره کانال آبشستگی صورت نگرفته است،

شود گودال آبشسهتگی  شود که باعث میمیغه آبشکن جریان به نرمی منحرف در آبشکن چوگانی به دلیل ووسی بودن دما

دههد. در پشهت ایهن آبشهکن     دخانه را کمتر تحت تاایر ورار مهی ای ایجاد گردد و هندسه روتری نسبت به آبشکن تیغهعمقکم

های در آبشکنبدون آبشستگی  های پایین نواحیدهد، در دبیمنطقه کمی را تحت تاایر ورار می شودای که تشکیل میگردابه

گردد تا جریان از مرکهی کانهال منحهرف    انحنای دماغه این آبشکن موجب می مشاهده گردید.ای چوگانی بیشتر از آبشکن تیغه

 شود.و موجب حفاظت دیواره کانال می شده و بیشترین رسوبگذاری در کنار دیواره کانال ایجاد گردد

 آورده شده است. 6و 5 هایه در شکلای از آزمایشات صورت گرفتبرای درک بیشتر نمونه

 
 لیتر بر ثانیه 5/10و چوگانی با دبی  تیغه ایآبشستگی آزمایشگاهی پیرامون سری آبشکن  (:5)شکل 

 
 لیتر بر ثانیه 20و چوگانی با دبی  تیغه ایآبشستگی آزمایشگاهی پیرامون سری آبشکن  (:6)شکل 

 

 نتیجه گیری-5

بهر   مورد مطالعه قرار گرفته است. ای به صورت آزمایشگاهیو تیغه چوگانیهای سری آبشکناطراف آبشستگی در این پژوهش الگوی 

. عمهق و ابعهاد چالهه آبشسهتگی     ای داردعملکرد بهتری نسبت به آبشهکن تیغهه   آبشکن چوگانی شکلاسا  نتایج آزمایشات، 

 باشد.ای میپیرامون سری سه تایی آبشکن چوگانی کمتر از آبشکن تیغه
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