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چکیده
پلها ازجمله مهمترین و پرکاربردترین سازههای رودخانهای هستند و بهعنوان کلید راههای ارتباطی از اهمیت زیادی
برخوردار هستند .وقوع آبشستگی موضعی یکی از دالیل عمده عدم پایداری پلها و در نهایت شکست آن هاست که سالیانه هزینه-
های بسیار زیاد جانی و مالی را به دولتها تحمیل میکند .تاکنون تحقیقات مختلفی بر روی روشهای کنترل و کاهش آبشستگی
اطراف پایه ی پل ها انجام گرفته است که از جمله آنها ،استفاده از شکاف در پایهی پلها میباشد .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی
آزمایشگاهی تغییرات آبشستگی حداکثر نسبت به زمان ،می باشد .بدین منظور دو شکاف مثلث و مثلث برعکس با مساحت سطح
برابر ،در دو تراز قرارگیری همتراز بستر  1/9 ،و  2سانتیمتر باالی بستر در دو دبی  39/9و  23لیتر در ثانیه و بر روی رسوب با قطر
متوسط  9/9میلی متر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد در تمام حالتها حضور شکاف در پایه پل
موجب کاهش عمق آبشستگی حداکثر و حجم چالهی آبشستگی شده است و عمق آبشستگی حداکثر و حجم چالهی آبشستگی با
تراز قرارگیری شکاف نسبت به بستر و عدد فرود جریان و زمان رابطهی مستقیم دارد.
واژههای کلیدی :پایه پل ،آبشستگی موضعی ،شکاف و زمان.
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مقدمه
پلها ازجمله مهمترین و پرکاربردترین سازههای رودخانهای هستند و بهعنوان کلید راههای ارتباطی از اهمیت زیادی
برخوردار هستند .هرساله با وقوع سیالب درهر رودخانه تعداد زیادی از این پلها ،درست زمانی که بیشترین نیاز به آنها
وجود دارد تخریب میگردند .یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل این تخریبها آبشستگی 6اطراف پایههای پل هست .با
اینکه مصالح ساختمانی و فنون سازهای پیشرفت چشمگیری داشته است ،تعداد پلهای تخریب شده بر اثر آبشستگی
اطراف پایهها روزبهروز بیشتر میشود .آبشستگی پایه پلها بزرگترین دلیل شکست پلها در ایاالت متحده آمریکا می-
باشد .در طول  93سال گذشته بیشتر از  6333پل از  133333پل ساخته شده در ایاالت متحده آمریکا تخریب شدهاند که
 13درصد آنها به دلیل آبشستگی بوده است ( .)Sumer and Fredsoe, 2002بین سالهای  6599تا  53 ،6591پل در
نیویورک ،پنسیلوانیا ،ویرجینیا و ویرجینیای شرقی به دلیل تخریب پایهها یا تکیهگاه ویران شدند .مکانیزم آبشستگی
موضعى در اطراف پایه پل بسیار پیچیده مىباشد ( .)Melville and Coleman, 2010; Raudkivi, 1990عواملی نظیر
تنگ شدگی مسیر جریان و ایجاد جریانهای ثانویه وگردابی در اطراف پایهها موجب آبشستگی موضعی ذرات در اطراف
پایه می شودکه اجزا اصلی این سیستم جریان رو به پایین ،گرداب نعل اسبی وگرداب های جاری میباشند .جریان رو به
پایین همانند یک جت عمودی عمل کرده و پس از برخورد به بستر رودخانه ضمن حفر بستر به هر طرف پراکنده میشود.
بخشی از جریان پایینرونده که به سمت باال بازگشت میکند ،در برخورد به جریان عمومی رودخانه ،مجبور به حرکت در
جهت جریان شده و دوباره به پایه برخورد میکند .این چرخش جریان و بازگشت آن در داخل حفره ،گردابی تشکیل
میدهد که به تدریج در دو طرف پایه ،امتدادیافته و شکلی شبیه نعل اسب پدید میآورد که به آن گرداب نعل اسبی
میگویند ( .)EL-Ghorab, 2013در اثر جدایی جریان در کنارههای پایه نیز گردابهایی تشکیل میشوند که محور آنها
عمود بر بستر رودخانه است و به آنها گرداب برخاستگی میگویند .این گردابها همانند گردباد ذرات بستر را جدا کرده و
در معرض جریان قرار میدهند و به انتقال ذرات از جلو اطراف پایه به سمت پاییندست کمک میکنند (.)Chiew, 1992
گردابهای دیگری نیز در جلوی پایه شکل میگیرند که به آنها گرداب موج کمانی یا سطحی گفته میشود که در
جریانات کمعمق دارای اهمیت میباشند ( .)Raudkivi, 1998روشهای مختلفی برای جلوگیری و یا کاهش آبشستگی در
اطراف پایههای پل پیشنهادشده است ،که میتوان آنها را به دودسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد .در روش مستقیم
نیروی مقاوم را تغییر میدهند و مقاومت بستر در مقابل تنشهای وارده افزایش مییابد؛ این کار با تعویض مصالح موجود به
مصالح مقاومتر انجام میشود .معمولترین ش یوه در این روش استفاده از سنگچین است .در روش غیرمستقیم با اصالح
Scouring
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الگوی جریان در اطراف پایه نیروهای مخرب کاهش داده میشوند که ازجمله میتوان به استفاده از طوق و شکاف اشاره
کرد .در سالهای اخیر استفاده از شکاف در پایه پل به عنوان روشی جدید در این زمینه مطرح گردیده است .با توجه به
نتایج به دستآمده از تحقیقات صورت پذیرفته و تأثیر قابلقبول شکاف پایه در کاهش عمق تعادلی آبشستگی موضعی
اطراف پایههای پل استنباط میشود این روش میتواند به عنوان روشی مؤثر در حفاظت پلها در برابر آبشستگی موضعی
مورد توجه مهندسین طراح قرار گیرد ،اما از طرفی در حال حاضر آگاهیها در مورد چگونگی طراحی شکافهای پایه جامع
نبوده و تاکنون این روش در پلها بهصورت عملی به کار گرفته نشده است و نتایج اندک آزمایشگاهی موجود در مقاالت نیز
محدود بوده و اکثراً با شکافهایی مستطیلی شکل و پایههای پل دایروی یا لبهگرد صورت پذیرفتهاند .بنابراین انجام
تحقیقات بیشتر برای شناخت هرچه بهتر مزایا و محدودیتهای این روش برای کاربردی شدن آن در طرحهای پلسازی
ضروری به نظر می رسد .شکاف در پایه دو عملکرد مختلف دارد .اگر شکاف نزدیک بستر قرار داشته باشد ،با ایجاد جریان
افقی ،جریان رو به پایین را که یکی از عوامل فرسایش اطراف پایه است به فاصلهای دورتر از پایه ،منحرف میکند و باعث
کاهش عمق آبشستگی می شود .اگر شکاف نزدیک سطح آب قرار داشته باشد ،باعث کاهش مؤثر عمق جریان و در نتیجه
کاهش گرادیان فشار بین سطح آب و کف میشود .این امر شدت جریان رو به پایین را کاهش میدهد و باعث کاهش عمق
آبشستگی میگردد ) 6552( Chiew .تأثیر شکاف را در دو موقعیت نزدیک بستر و سطح آب ،بر میزان آبشستگی بررسی
نمود .نتایج وی نشان داد که عملکرد شکاف در کاهش عمق آبشستگی با افزایش طول و عرض شکاف افزایش مییابد.
همچنین شکاف نزدیک سطح آب به شکل مؤثری عمق جریان را میکاهد که باعث کاهش عمق آبشستگی میشود.
 Vittalو همکاران ( )6554با جایگزین کردن تکه پایه با سهپایه به قطر کوچکتر و با زاویه  626درجه در دو حالت گروه
پایه جزئی و گروه پایه کامل به مطالعه آبشستگی پرداختند و میزان کاهش آبشستگی را در بهترین شرایط در گروه پایه
کامل برابر 59درصد گزارش نمودند .نتایج مطالعه  Kumarو همکاران ( )6555نشان میدهد که شکاف در کاهش عمق
آبشستگی مؤثر است بهویژه اگر شکاف تا سطح بستر امتداد داشته باشد .ولی شکاف عمالً در جریانهایی که نسبت به
شکاف زاویه انحراف باالیی دارند بیتأثیر است .نظریها ( ،)6993به بررسی توسعهی آبشستگی موضعی اطراف مدل
فیزیکی پایهی پل استوانه ای با ابعاد مختلف تحت شرایط آب زالل و در طول زمان پرداخت .نتایج نشان داد که اغلب ذرات
بستر اطراف پایه در نیم ساعت اول آزمایش شسته میشوند و سپس نرخ آبشستگی کند میشود بهطوریکه  99درصد آن
در دو ساعت اول اتفاق میافتد .حیدرپور و همکاران ( )6992استفاده از شکاف قائم مستطیلی را برای کنترل و کاهش آب-
شستگی موضعی در پایههای پل را بررسی نمود .در این پژوهش پایه پل با مقطع مستطیلی گرد گوشه و دایرهای مورد
آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان داد حداکثر کاهش آبشستگی به وسیله شکافهایی با اندازه دو برابر عرض پایه و موقعیت
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نزدیک بستر اتفاق میافتد .پیر محمدی و همکاران ( )6994به بررسی اثر ابعاد طوق در گروه پایهها پرداختند .نتایج نشان
داد که حضور طوق ،عمق آبشستگی را در هر دوپایه کاهش می دهد و این کاهش در گروه پایههای دارای طوق بزرگتر
بیشتر است Zarrati .و همکاران ( ،)2331عملکرد طوقههای مستقل و پیوسته همراه با سنگچین را در گروه پایههای پل
بررسی کردند .نتایج نشان داد که ترکیبی از یک طوقه پیوسته و سنگچین منجر به کاهش عمق آبشستگی به میزان  93و
 13درصد به ترتیب در جلو پشت پایه میشود .ثانی خانی و همکاران ( ،)6991عملکرد طوقههای مربعی شکل را در کاهش
آبشستگی در اطراف پایه های پل موردبررسی قراردادند .نتایج نشان داد که با افزایش ابعاد طوقه آبشستگی کاهش مییابد.
مسجدی و غالمزاده ( )6995با قرار دادن یکپایه استوانهای به همراه چهار طوقه دایرهای با اندازههای مختلف ،پدیدهی
آبشستگی را حول پایه ها در حالت آب زالل بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش قطر طوقه میزان
آبشستگی موضعی در اطراف پایه بهطور فراوانی کاهش مییابد .آقاخانی افشار و همکاران ( )6995با انجام آزمایشهایی به
بررسی اثر شکاف پایه و ارتفاع آن بر روی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل با مقطع دایرهای در شرایط آب زالل
پرداختند .نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که در تکپایه استوانهای زمانی که در پایه شکافی به عرض  3/9قطر پایه که
در داخل بستر فرسایش ناپذیر امتداد یافته است ،ایجاد گردد؛ عمق حفره آب شستگی به میزان 14/4 ،درصد کاهش می-
یابد .در گروه پایهها نیز در حالت

( که

فاصلهی بین دوپایه و

قطر پایه است) و زمانی که قطر پایه برابر

69/9میلیمتر باشد ،عمق آبشستگی به میزان  24/5درصد و زمانی که قطر پایه برابر  23/4میلیمتر باشد ،عمق آب
شستگی به میزان  92/9درصد نسبت به عمق آب شستگی در تکپایه کاهش مییابد .موالیی ( )6959به بررسی اثر ابعاد
ش کاف در کاهش آبشستگی با استفاده از مدل آزمایشگاهی پرداخت .ایجاد شکاف روی پایه موجب کاهش حجم و عمق
آبشستگی میشود و هرچه شکاف عریضتر باشد ،عملکرد بهتری در کاهش آبشستگی دارد Grimaldi .و همکاران ()2335
روی محل قرارگیری شکاف کارکردند .نتایج حاصل نشان داد هرچه شکاف در بستر خاک فرو رود کاهش عمق آبشستگی
بیشتر میباشد .البته شکاف ممکن است به وسیله رسوبات رودخانه پر شود و از عملکرد آن کم شود .آزمایشها ،عملکرد
مفید شکاف پایه پل را در کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه نشان دادند )2369( EL-Ghorab .روی شکافی کارکرد
که ورودی جریان آن از جلوی پایه و خروجیها از دو طرف پایه صورت میگرفت .وی  991آزمایش را با الگوی تغییر در
شکل پایه (  9شکل مربع ،دایره و مستطیل) ،ابعاد پایه ،ابعاد شکاف ،فاصلهی قرارگیری شکافها از هم ،دبی و عمق جریان
انجام داد .نتایج تحقیق ایشان نشان میدهد با افزایش ابعاد پایه ،دبی جریان و فاصله شکافها عمق آبشستگی افزایش
می یابد همچنین با افزایش ابعاد شکاف و عمق جریان ،عمق آبشستگی کاهش مییابد Khodabakhshi .و همکاران
( )2364اثر عرض و ارتفاع شکاف یک پایه دایروی را درکنترل آب شستگی بررسی کردند .نتایج نشان داد که زمانی که

دو فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -سال هفتم ،شماره پانزدهم ،زمستان و بهار 6951 -59

95

ارتفاع شکاف به اندازه ( Dقطر پایه) در زیر بستر قرار گیرد ،عمق آبشستگی حدود  23/94الی  95/19درصد کاهش می-
یابد .همچنین با افزایش عدد فرود ،عمق و حجم چالهی آبشستگی نیز افزایش مییابد Akib .و همکاران ( )2364اثر
آبشستگی موضعی اطراف گروه پایههای مرکب و شمعهای ترکیبی و پلهای نیمهکامل را موردمطالعه قراردادند .در این
تحقیق رابطهی بین عمق آبشستگی ،سرعت ،فاصلهی پایهها از یکدیگر و زمان مورد بررسی قرارگرفته است .آنها از 4
دبی و  4عمق جریان استفاده کردند .نتایج نشان داد که با بیشتر شدن عمق و دبی جریان در این نوع پلها ،زمان آب-
شستگی افزایش مییابد .در عمق تعادلی ،گسترش عمق در باالدست پایهها بیشتر از پاییندست آنهاست .اردالنی و
همکاران ( ) 6959به بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف و لنگر دوم سطح شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه پل
پرداختند .بد ین منظور چهارشکل شکاف مستطیلی در دو اندازه ،لوزی و مربعی با مساحت سطح برابر ،در سه تراز نزدیک
سطح آب ،همتراز بستر وزیر بستر در چهار عدد فرود  3/21 ،3/24 ،3/65و  3/9و در دو دانه بندی در شرایط آب زالل
مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عمق آبشستگی حداکثر وحجم چالهی آبشستگی با تراز
قرارگیری شکاف نسبت به بستر و عدد فرود جریان و لنگر دوم سطح رابطه مستقیم و با اندازه متوسط دانهها رابطه عکس
دارد .به گونه ای که بهترین عملکرد متعلق به شکاف مستطیلی با کمترین لنگر دوم سطح در تراز زیر بستر و کمترین عدد
فرود جریان بود که به میزان  19/5درصد عمق آبشستگی را کاهش داد .در تحقیق حاضر اثر شکل شکاف برای شکاف-
های مثلث و مثلث بر عکس ،بر آبشستگی موضعی اطراف پایه با مقطع مستطیلی ،در شرایط آب زالل در دو دبی متفاوت و
سه سطح قرارگیری شکاف موردبررسی قرارگرفته است.
آنالیز ابعادی
عوامل متعددی بر میزان آبشستگی در اطراف پایهی پلها مؤثرند.
در حالت کلی میتوان (رابطه  )6را برای پارامترهای حاکم بر عمق آبشستگی نوشت:
رابطه : 6

که در این رابطه،

سرعت،

چگالی ذرات رسوبی،
بستر،

ویسکوزیته دینامیکی،

سرعت بحرانی،

قطر متوسط ذرات،

عمق جریان،

مساحت شکاف،

زمان آبشستگی،

شیب کانال،

زاویه قرارگیری پایه نسبت به جریان و

باکینگهام در تحلیل ابعادی رابطهی باال را میتوان بهصورت رابطه  2نوشت:
رابطه :2

عرض پایه،

چگالی سیال،

تراز قرارگیری شکاف از سطح

شتاب ثقل میباشد .با بهکارگیری تئوری
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با توجه به اینکه در آزمایشها سایز رسوبات ،ویژگی ها و عمق جریان ،شیب بستر ،زاویه قرارگیری پایه نسبت به جریان
و مساحت شکافها ثابت در نظر گرفته شده است .بر این اساس میتوان نوشت:
رابطه :9

در رابطهی باال
رسوبات بستر،

عدد بیبعد تراز قرارگیری شکاف از بستر،

بیانگر شدت جریان،

عدد بیبعد آب شستگی،

بیانگر عکس مجذور عدد فرود،

زمان بیبعد و بیانگر

عدد بیبعد اندازهی
عدد رینولدز و

اثر نیروی لزجت است.
مواد و روشها
کلیه مراحل آزمایشهای تحقیق حاضر در آزمایشگاه هیدرولیک پژوهشکدهی حفاظت خاک و آبخیزداری تهران انجام
پذیرفت .آزمایشها در یک کانال مستطیلی به طول  64متر ،عرض  6/9متر و ارتفاع  3/9متر تحت شرایط آب زالل انجام
شد .جنس کف فلوم از آجر و سیمان که به منظور جلوگیری از نشت آب به وسیله الیههای عایق محافظت میگردید.
دیواره کانال به وسیله قابهای فلزی قاببندی شده و دیوارههای آن از جنس فایبرگالس میباشد .به منظور حرکت ریلها
برای استفاده از دستگاههای اندازهگیری ،نبشیهایی روی دیواره در طول کانال نصب گردید .نمایی از کانال مورداستفاده در
آزمایش و پالن آن در شکل  6نشان داده شده است.

(الف)

(ب)

شکل  :1الف) نمایی از کانال مورد استفاده در آزمایش ب) پالن کانال مورد استفاده در آزمایش

به منظور انجام آزمایشها ،آب به کمک پمپ از مخزن زیرزمینی به داخل کانال وارد میشد .در ابتدای فلوم حوضچهای
برای آرامش جریان تعبیه شد .در ورودی کانال بلوکهای مشبک جهت از بین رفتن تالطم جریان قرار داده شد .دبی
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عبوری بهوسیلهی یک سرریز مستطیلی لبه تیز در انتهای فلوم ،اندازهگیری و عمق جریان نیز بهوسیلهی یک دریچهی
فوالدی در انتهای فلوم تنظیم گردید .پایهها از جنس پلکسی گالس و با شکاف به طول ضلع  4سانتیمتر ساخته شد و
محل قرارگیری آنها در وسط عرض فلوم و طول  1متر از ابتدای فلوم در نظر گرفته شد)6599( Rudkivi and Ettema .
حداکثر نسبت عرض پایه به عرض فلوم را  3/61بیان کردهاند .این نسبت در پژوهش حاضر به جهت اطمینان بیشتر3/6
در نظر گرفتهشده و عرض پایه  1سانتیمتر بهدست آمد .قطر متوسط ذرات رسوبی باید بهگونهای باشد که حداکثر مقدار
عمق آبشستگی ایجاد شود Lee .و  )2335( Sturmحداقل نسبت

را  29بیان کردند .در این پژوهش نیز این نسبت

با توجه به نمودار دانهبندی ذرات بهصورت زیر است:
رابطه :4

همچنین برای حذف اثر غیریکنواختی ذرات بر آبشستگی موضعی الزم است که انحراف معیار هندسی ذرات کوچکتر
از  6/9باشد ( .)Rudkivi and Ettema, 1983در پژوهش حاضر از ماسه طبیعی رودخانه با دانهبندی یکنواخت و چگالی
نسبی

و

و

استفاده شده است که خصوصیات آن در معیارهای بیانشده صدق

میکند Mehville .و  )6555( Chiewحداکثر مقدار آبشستگی را  2/4برابر عرض پایه بیان کردهاند که در این تحقیق
با توجه به عرض  1سانتیمتری پایه و با احتساب  93درصد افزایش احتمالی عمق آبشستگی ،ضخامت مصالح بستر 69
سانتیمتر در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه این پژوهش در شرایط آب زالل صورت گرفت ،بهمنظور تعیین عمق و سرعت
جریان ،سری آزمایشهای ابتدایی انجام گرفت تا بتوان عمق و سرعتهایی را مشخص نمودند که از یکسو شرایط آب زالل
در آنها برقرار باشد و از سوی دیگر هم آبشستگی موضعی در آنها رخ دهد و هم اعداد فرود جریان بهگونهای قابلبحث
تغییر کنند .درنهایت عمق  9سانتیمتر و دو دبی  92و  29/1لیتر بر ثانیه( به ترتیب Fr =3/93و )Fr =3/24انتخاب شد.از
آنجاییکه هدف از این آزمایشها مقایسه ی تغییرات زمانی عمق آبشستگی حداکثر سطح شکاف بر آبشستگی موضعی در
شرایط متفاوت هیدرولیکی است ،لزومی برای رسیدن به عمق آبشستگی نهایی نیست و از این رو جهت تعیین زمان
آزمایشها در این تحقیق ابتدا به ازای دو دبی  26/2و  29/1لیتر بر ثانیه ،پایهی شاهد به مدت شش ساعت مورد آزمایش
قرار گرفت .پس از گذشت این زمان مشاهده شد که حرکت ذرات بستر تقریباً متوقفشده و شکل بستر به حالت ثابت و
مشخص رسیده است .حداکثر عمق آبشستگی پس از گذشت یک ساعت تقریباً هشتاد درصد حداکثر عمق آبشستگی
بازمان در مدتزمان شش ساعت بود با توجه به این موضوع زمان هر آزمایش یک ساعت در نظر گرفته شد.
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شکل  : 3منحنی تغییرات زمانی آبشستگی برای دو دبی  31/3و  39/9لیتر بر ثانیه در مدت شش ساعت

نتایج و بحث
پایه شاهد
تغییرات آبشستگی با زمان
تک پایه شاهد در مدت زمان  13دقیقه برای دو دبی  29/1و  92لیتر بر ثانیه مورد آزمایش قرار گرفت .فرایند آب-
شستگی به دلیل گوشهدار بودن شکل مقطع پایه ،از کناره های پایه آغاز میشود و با گذشت مدت زمان یک دقیقه به
جلوی پایه انتقال مییابد پس از تشکیل حفره آبشستگی ،فعالیت سیستم گرداب نعل اسبی آغاز میگردد .این سیستم در
ابتدا کوچک و قدرت آن ضعیف است ولی با گذشت مدت زمان  9دقیقه از لحاظ اندازه و قدرت رشد کرده و سبب کنده
شدن رسوبات از این قسمت و جابجایی آنها به سمت پایین دست میشود .ذرات شسته شده به صورت تپه های رسوبی در
کنارهها و پشت پایه در پاییندست جمع میشدند .ماکزیمم عمق آبشستگی تک پایه شاهد بعد از مدت زمان آزمایش
درهمه دبیها در باالدست و کنارههای پایه رخ میداد .از طرف دیگر با افزایش شدت جریان ،اختالف بین عمق آبشستگی
در کناره و وسط پایه کاهش مییابد تا آنجا که در دبی  92لیتر بر ثانیه این مقدار در کنارهها و وسط پایه به یکدیگر
نزدیک میشود .در واقع میتوان گفت در پایههای مستطیلی ،با افزایش شدت جریان اثر جریانهای رو پایین برجریانهای
شیاری در تشکیل گردابها بیشتر است و در شدت جریانهای کمتر ،گردابهای حاصل از جدایش جریان در کنارهی پایه
مؤثرترند .تغییرات عمق آبشستگی وسط ( )y=3و طرفین پایه شاهد ( y=9cmو )y= -9cmنسبت به زمان برای دو عدد
فرود 3/24و  3/93در نمودارهای (شکل )9نشان داده شده است .دراین نمودارها  Dعرض پایه ds ،عمق آبشستگی و t

زمان میباشد.
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(ب )

شکل : 2تغییرات عمق آبشستگی پایه شاهد نسبت به زمان برای شدت جریان ثابت الف)  ،Fr=9/32و ب) Fr=9/2

تغییرات پروفیلهای طولی و عرضی حفره آبشستگی
تغییرات ناشی از آب شستگی موضعی بر توپوگرافی بستر ،پیرامون پایه پل در شرایط مختلف جریان در شکل 4و 9
نشان داده شده است .در این شکل  Yو  Xبه ترتیب عرض و طول کانال هستند .با توجه به شکل  4و  9در پروفیلهای
عرضی و طولی ترسیم شده در اطراف پایه برای دو حالت متفاوت جریان ،مشاهده میشود که شکل کیفی پروفیلها تقریباً
مشابه یکدیگر بوده و تنها با افزایش شدت جریان ابعاد حفره آبشستگی ،پشته و دنبالههای رسوبی تشکیل شده در پایین
دست پایه در این ناحیه گسترش مییابد  .به این نکته نیز باید توجه کرد که حداکثر عمق آبشستگی در طرفین پایه و در
فاصلهای در حدود  X=3/19Dو  Y=3/25Dازمرکز پایه ایجاد میشود که این مقدار برابر با  3/52Dاست.

شکل  :2تغییرات پروفیل عرضی بستر اطراف پایهی پل در شرایط متفاوت جریان
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شکل  :9تغییرات پروفیل طولی بستر اطراف پایهی پل در شرایط متفاوت جریان

پایههای شکافدار
تغییرات آبشستگی با زمان
شکلهای  1و  1به مقایسه تغییرات حداکثر عمق آبشستگی پایههای شکافدار با زمان برای شرایط متفاوت جریان و
موقعیت شکاف نسبت به بستر ،با حالت پایه بدون شکاف پرداخته است .نمودارهای ترسیم شده دراین شکلها نشان می-
دهد که در شرایط مختلف جریان ،در تمامی شکلها و موقعیتهای شکاف نرخ افزایش عمق آبشستگی در مراحل اولیه
آزمایش بسیار زیاد بوده اما با گذشت زمان کاهش چشمگیری در روند افزایش عمق حفره آبشستگی دیده میشود.
همچنین با افزایش شدت جریان و ارتفاع قرارگیری شکاف نسبت به بستر ،نرخ آبشستگی نیز افزایش مییابد .نتایج
حاصل از آزمایشها نشان میدهد کمترین عمق آبشستگی بعد از گذشت مدت زمان =6
همتراز و برابر با نسب=3/61

و=3/19

مربوط به پایه با شکاف مثلث

به ترتیب برای فرود 3/24و  3/93بوده و بیشترین عمق آبشستگی نیز در

شکاف مثلث برعکس در تراز  9سانتیمتر باالی بستر رخ داده که این مقدار برابر نسبت =3/43

و=3/54

به ترتیب

برای فرود3/24 ،و  3/93است.

(الف)

(ب)

شکل :9تغییرات زمانی عمق آبشستگی برای  Fr = 9/32الف) شکاف مثلث  ،ب) شکاف مثلث برعکس
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(ب)

شکل :7تغییرات زمانی عمق آبشستگی برای  Fr = 9/29الف) شکاف مثلث  ،ب) شکاف مثلث برعکس

درصد کاهش عمق آب شستگی نسبت به پایه بدون شکاف در شرایط متفاوت جریان و تراز مختلف قرارگیری در
جدول 6نشان داده شده است.
جدول  :1درصد کاهش عمق آبشستگی نسبت به پایه بدون شکاف در ترازهای مختلف قرارگیری شکاف

شکل شکاف

مثلث برعکس

مثلث

درصد کاهش()Fr=9/32

درصد کاهش()Fr=9/29

موقعیت شکاف نسبت به بستر()h

3

46/95

69/9

6/9cm
9cm

93/25
62/39

63
9/9

3

19/91

21/11

6/9cm
9cm

96/29
94/31

23
64/9

بنابر نتایج ارائه شده در(جدول )6در تمامی اعداد فرود شکافهای قرار گرفته درتراز روی بستر ( )h=0با به وجود
آوردن کاهشی در حدود 69/9تا  46/95درصد در شکاف مثلث برعکس و  21/11تا  19/91درصد در شکاف مثلثی در عمق
آبشستگی ،بهترین عملکرد را نسبت به دو تراز دیگر در شرایط مشابه ،دارا هستند.
تغییرات پروفیل عرضی چالهی آبشستگی
شکلهای  9و  5تغییرات پروفیل عرضی حفره آب شستگی را نسبت به تراز قرارگیری شکاف در شرایط متفاوت جریان
نشان میدهند .بدین صورت که با افزایش تراز قرار گیری شکاف از بستر ،حجم چاله آبشستگی باالدست پایه در شرایط
متفاوت جریان افزایش مییابد .با توجه به نمودارها بیشترین حجم چاله آبشستگی مربوط به شکاف مثلث برعکس در تراز
 9سانتیمتر باالی بستر میباشد که با به وجود آوردن کاهشی در حدود 61/39و  29/19درصد در حجم چاله آبشستگی
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بهترتیب برای اعداد فرود  3/93و  3/24کمترین عملکرد دارد و کمترین حجم چاله آبشستگی مربوط به شکاف مثلث
همتراز بسترکه برای اعداد فرود  3/93و  3/24به ترتیب با به وجود آوردن کاهشی درحدود  93/93و  12/96درصد در
حجم بهترین عملکرد را دارا میباشد.

ب

الف

شکل : 0تغییرات پروفیل عرضی بستر دراطراف پایه با تغییر تراز قرارگیری شکافها برای ( .Fr =9/29الف)شکاف مثلث
(ب) شکاف مثلث برعکس

ب

الف

شکل : 0تغییرات پروفیل عرضی بستر دراطراف پایه با تغییر تراز قرارگیری شکافها برای ( .Fr =9/29الف)شکاف مثلث
(ب) شکاف مثلث برعکس

تغییرات پروفیل طولی چالهی آبشستگی
شکلهای 63تا  69به بررسی تغییرات ناشی از آبشستگی موضعی بر توپوگرافی بستر در ترازهای مختلف قرارگیری
شکاف مثلث و مثلث برعکس در شرایط جریان متفاوت پرداخته است .با توجه به شکلهای ترسیم شده با افزایش
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ترازقرارگیری شکاف ،فرسایش بستر افزایش مییابد و ابعاد حفره آبشستگی ،پشته رسوبی تشکیل شده در پایین دست پایه
و دنباله رسوبی با افزایش سرعت جریان درطول کانال گسترش مییابد.
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

h=1.5cm

ds/D

h=0
h=3cm
0

5

-10

-5

-15

-20

-25

X/D
شکل :19تغییرات پروفیل طولی بستردر اطراف پایهی پل با شکاف مثلث در ترازهای مختلف قرارگیری شکاف
() Fr =9/32
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شکل :11تغییرات پروفیل طولی بستردر اطراف پایهی پل با شکاف مثلث برعکس در ترازهای مختلف قرارگیری

شکاف( ) Fr =9/32

شکل  :13تغییرات پروفیل طولی بستردر اطراف پایهی پل با شکاف مثلث در ترازهای مختلف قرارگیری شکاف
() Fr =9/29
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شکل  :12تغییرات پروفیل طولی بستردر اطراف پایهی پل با شکاف مثلث برعکس در ترازهای مختلف قرارگیری

شکاف ( ) Fr =9/29
نتیجهگیری
در این پژوهش اثر تغییرات زمانی عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه با مقطع مستطیلی ،برای دو شکاف با شکل های
مثلث و مثلث برعکس موردبررسی قرار گرفت و این نتایج حاصل شد :در پایهها با مقطع مستطیلی ،با افزایش شدت جریان
اثر جریانهای رو به پایین بر جریانهای شیاری در تشکیل گردابهای نعل اسبی بیشتر است .در شدت جریانهای کمتر،
گردابهای حاصل از جدایش جریان در کنارهی پایهها مؤثرترند .عمق آبشستگی در لحظات اولیه آزمایش به سرعت
افزایش مییابد ولی با گذشت زمان این روند به تدریج کندتر میشود تا آنکه در نهایت عمق آبشستگی به سمت عددی
ثابت میل میکند .نرخ آب شستگی با عدد فرود جریان ،تراز قرارگیری شکاف از بستر و زمان رابطه مستقیم دارد .با افزایش
عدد فرود جریان ،عملکرد شکاف در کاهش عمق آبشستگی در پایههای شکافدار نیز کاهش مییابد .برابر نتایج ،شکاف
مثلث درعدد فرود  3/24با به وجود آوردن کاهشی در حدود  19/91و  12/96درصد درعمق و حجم چاله آبشستگی،
بهترین عملکرد را نسبت به شکاف مثلث برعکس داشته است .و شکاف مثلث برعکس در عدد فرود 3/93با کاهشی درحدود
 69/9و61 /39درصد کم ترین عملکرد را داشته است .با افزایش عدد فرود جریان ،تغییرات توپوگرافی بستر در طول کانال و
ابعاد حفرهی آبشستگی افزایش مییابد .با افزایش تراز قرارگیری شکاف از بستر ،عمق آبشستگی باالدست پایههای
شکافدار به افزایش مییابد .همچنین تغییرات توپوگرافی بستر در طول کانال و ابعاد حفره آبشستگی نیز افزایش مییابد.
بهطوریکه در دو اعداد فرود شکافهای قرار گرفته درتراز روی بستر با به وجود آوردن کاهشی در حدود  69/9تا
46/95درصد برای شکاف مثلث برعکس و 21/11تا  19/91درصد برای شکاف مثلثی در عمق آبشستگی ،بهترین عملکرد را
نسبت به دو تراز دیگر در شرایط مشابه ،دارا هستند .همچنین تغییرات توپوگرافی بستر در طول کانال و ابعاد حفره آب-
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شستگی نیز افزایش مییابد .در مقایسه شکل شکافها ،شکاف مثلث با کاهشی درحدود در  64/9تا  ،19/91عملکرد بهتری
نسبت به شکاف مثلث برعکس باکاهشی درحدود  9/9تا  96/96درصد را دارا میباشد.
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