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  چکيده
  

 اطراف  طوق از استفاده .است يضرور ،سازه نيا مهم و ياتيح نقش دليل  به پل گاه هيتک اطراف آبشستگي پديده بررسي
 شيافزا آن مورد در ها پژوهش مناسب، عملکرد و اجرا يسادگ دليل  به که است آبشستگي کنترل يها روش از يکي گاه هيتک
 نوع دو پژوهش اين در .است گاه هيتک طول و شکل ،ها گاه تكيه آبشستگي بر گذارتأثير عوامل جمله از است. افتهي افزون روز
 بستر مصالح با زالل، آب آبشستگي حالت در و U/Ucr =۹۵/۰ و ۸۵/۰ و ۶۵/۰ انيجر طيشرا در يليمستط بلند و کوتاه گاه هيتک
 جينتا .شد بررسي ينسب تعادل به دنيرس زمان تا و )۳۸/۱ يکنواختي بيضر و متر ميلي ۹۱/۰ ميانگين قطر به (ماسه کنواختي
 طول برابر دو معادل يطول با  طوق يريقرارگ با که داد نشان )U/Ucr=۹۵/۰( حرکت آستانه به کينزد انيجر طيشرا يبرا
 بلند گاه هيتک در کهيحال در ابد.ي يم کاهش درصد ۳۷ و ۴۶ ترتيب  به آبشستگي حفره حجم و عمق ستر،ب تراز در کوتاه گاه هيتک
 ۲۶ ترتيب  به آبشستگي حفره حجم و عمق کاهش درصد ان،يجر طيشرا همان در گاه هيتک طول معادل يطول با طوق حضور با
 و کوتاه گاه هيتک در طوق حضور با ان،يجر طيشرا نيهم در گاه هيتک کناره آبشستگي شروع نيهمچن شد. مشاهده درصد ۳۴ و
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  مقدمه
 انيجر يشيفرسا اثر جهينت در ها گاه تكيه اطراف آبشستگي

 الزم، داتيتمه گرفتن نظر در عدم صورت در که است آب
 يها انيز بر عالوه پل بيتخر شود. يم پل بيتخر سبب
 به را يسوئ اثرات زين ياجتماع نظر نقطه از ،ياقتصاد
 يط در هايي بررسي نهيزم نيا در داشت. خواهد دنبال
 بر اساس است. شده انجام گذشته دهه نيچند

 ۳۸۳ از کايآمر در ۱۹۷۳ سال تا شده انجام هاي پژوهش
 آن درصد ۷۲ و هيپا بيتخر از يناش درصد ۲۵ پل، يخراب
 و چاردسوني(ر است بوده پل گاه هيتک بيتخر اثر در
 ۱۹۶۰ يها سال نيب ،ها بررسي بر اساس .)۱۹۹۵ س،يويد
 به مربوط مورد ۲۹ وزلندين در پل يخراب ۱۰۸ از ۱۹۸۴ تا

 نيا بر اساس .)۱۹۹۲ ل،ي(ملو است پل گاه هيتک بيتخر
 آبشستگي دليل  به پل بيتخر از يناش خسارت ،پژوهش

 رد.يگ يمدربر را وارده خسارات کل درصد ۷۰ پل گاه هيتک
 ،بررسي يبرا زمان و نهيهز صرف ياقتصاد نظر نقطه از

 ،آبشستگي با همقابل يبرا مناسب يها روش ارائه و پژوهش
 بروز زمان در محتمل يمال و يجان يها نهيهز با سهيدرمقا

 نظر به باصرفه آن، يبازساز و ريتعم  نهيهز و البيس
  رسد. يم
 آبشستگي گاه، هيتک اطراف در انيجر يالگو رييتغ با

 مطالعات گذشته دهه چندين در دهد. يم رخ يموضع
 پل گاه تكيه اطراف آبشستگي پديده شناخت براي بسياري

 ،ليملو( است شده انجام آبشستگي توسعه مكانيزم و
 ۲۰۰۵ ،ايباربوئ و يد ؛۱۹۹۸ ،همكاران و موليناس ؛۱۹۹۲

 در هايي بررسي نيهمچن .)۲۰۰۶ ،همکاران و ليملو و
 آبشستگي عمق کاهش بر طوق از استفاده تأثير زمينه
 ،همكاران و كاياتورك( است شده انجام پل گاه هيتک اطراف
 ،همکاران و رياردش و ۲۰۰۶ ،همكاران وا هو ؛۲۰۰۴
 عملكرد زمينه در )۲۰۰۴( همكاران و كاياتورك ).۱۳۹۱
 بلند مستطيلي گاه تكيه اطراف آبشستگي پيشرفت بر طوق

 در يك) از تر بزرگ جريان عمق به گاه تكيه طول (نسبت
 با ها آن .اند داده انجام بستر ذرات حركت آستانه طيشرا

 متغير ترازهاي در مختلف هاي اندازه با طوق نصب
 بستر از تر پايين تراز در طوق قرارگيري با كه دريافتند

 ها، آزمايش اين بر اساس .شود مي حاصل يبهتر نتايج
 كانال كف از تر پايين متر ميلي ۵۰ تراز در طوق كه زماني
 هوآلي يابد. مي كاهش درصد ۶۷ تا آبشستگي بگيرد، قرار
 در طوق تأثير زمينه در هايي بررسي )۲۰۰۶( همكاران و

 حالت در اي باله ديوار گاه تكيه اطراف آبشستگي كاهش
 طوق اندازه كه دريافتند ها آن دادند، انجام زالل آب
 و است آبشستگي عمق ميزان در پارامتر ترينمؤثر

 ۷۵ تا آبشستگي عمق كه رسيدند نتيجه اين به همچنين
 عملكرد) ۱۳۹۱( همکاران و رياردش يابد. مي كاهش درصد
 نوع دو روي بستر محافظ به عنوان اي تكه و كامل طوق
 يبررس را درجه ۴۵ يا باله ديوار و مستطيلي گاه تكيه
 طول (نسبت كوتاه گاه هيتك از ها شيآزما تمامي در .كردند
 استفاده يك) مساوي اي تر كوچك جريان عمق به گاه تكيه
 در يمؤثر پارامتر طوق طول كه داد نشان نتايج شد.

 طول افزايش با كه يصورت به  است آبشستگي عمق كاهش
به  طوق حقيقت در ابد.ي يم كاهش آبشستگي ميزان طوق
 حرکت ريمس در يريقرارگ با صلب جسم کي عنوان
 آبشستگي زانيم کاهشسبب  شده، جاديا يها گردابه

  شود. يم
 شده انجامهاي  پژوهش در گذشته،هاي  بررسي به توجه با

 گريد وشده  يبررس U/Ucr=۹۵/۰ انيجر طيشرافقط 
 نيهمچن است. نشده گرفته نظر در انيجر طيشرا
 يبررس و يليمستط بلند و کوتاه گاه هيتک نيب يا سهيمقا

 ذکر طيشرا در آبشستگي عمق کاهش در طوق عملکرد
 نصبتأثير بررسي  ،پژوهش هدف است.انجام نشده  شده
 پل يليمستط بلند و کوتاه يها گاه تكيه اطراف در طوق
 منظور نيبد است.  آبشستگي نديفرآ توسعه يرو

 مصالح يرو زالل آب آبشستگي حالت در ييها شيآزما
 طيشرا در متر ميلي ۹۱/۰ متوسط قطر با کنواختي بستر

شده  انجام )U/Ucr =۹۵/۰ و ۸۵/۰ و ۶۵/۰( انيجر مختلف
  است. 

  
  ها روش و مواد

  آزمايشگاهي مدل مشخصات
 ،۱۴ طول به مستطيلي فلوم در اين پژوهش هاي آزمايش
 در ۰۰۰۴/۰ طولي شيب با متر ۱ ارتفاع و ۱ عرض

 اميركبير صنعتي دانشگاه متخلل هاي محيط آزمايشگاه
 مورد يشگاهيآزما فلوم از يينما ۱ شکل است. شده انجام

 و شكل مستطيل ها گاه تكيه دهد. يم نشان را استفاده
 ها گاه تكيه با شكل هم ها آزمايش در استفاده مورد هاي طوق

 ها شيآزما تمام در اند. شده انتخاب تر بزرگ ابعاد با
 است شده گرفته نظر در متر ميلي ۲ طوق ضخامت
 شماتيكي تصوير ۲ شکل در ).۲۰۰۴ ،همکاران و ري(مشاه
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 نوع دو براي جداگانه صورت به  طوق، و گاه تكيه ابعاد از
طوق، عرض cW آن در که است شده داده نشان گاه، تكيه

aL و aB است گاه هيتک عرض و طول ترتيب  به.  
  

  
 در استفاده مورد يشگاهيآزما فلوم از يينما -۱ شکل

  ها شيآزما
  

  
 استفاده يها طوق و گاه هيتک پالن از يکيشمات -٢ شکل
  بلند گاه هيتک ب) کوتاه گاه هيتک الف)ها  شيآزما در شده

  
با افزايش عرض طوق سطح بيشتري از کف بستر محافظت 

هاي ايجاد  شود و از برخورد مستقيم جريان و گردابه مي
شود. همچنين با افزايش  شده به ذرات بستر جلوگيري مي

اي دورتر از  هاي برخاستي در فاصله عرض طوق گردابه
شود.  مي گاه، به طور مستقيم روي مصالح بستر ايجاد تکيه

گاه کوتاه مستطيلي با توجه به  نسبت عرض به طول تکيه
دي و  هاي بررسيمسائل اجرايي و همچنين با توجه به 

 بررسي) در نظر گرفته شده است. با ۲۰۰۵باربوئيا (
شود که طوق  ) استنباط مي۲۰۰۵هاي کاياتورک ( آزمايش
گاه، بازه مطلوبي براي  برابر طول تکيه ۵/۲الي  ۵/۱با طول 

 آبشستگيدر نظر گرفتن تأثير اين پارامتر روي فرآيند 
برابر  ۲طوق با طولي معادل  پژوهشاست. بنابراين در اين 

نين شد. همچ گاه کوتاه مستطيلي در نظر گرفته طول تکيه
گاه  گاه بلند، طوق با طولي معادل با طول تکيه براي تکيه

محافظت بستر در نظر گرفته شد. در پايان هر  براي

 اطراف بستر کانال در تغييرات برداشت برايآزمايش، 
 LBP ١برداشت بستر با نام ديجيتالي دستگاه گاه از تكيه

قتي تغييرات بستر را با دتواند  ميد. اين دستگاه شاستفاده 
متري عرض کانال  ميلي ۱متر در مقاطع  ميلي ۱/۰معادل 

د. در هر آزمايش، توپوگرافي بستر اطراف كنبرداشت 
) با X,Y,Zهاي برداشت شده ( گاه با استفاده از داده تکيه
  ده است.شترسيم  Surfer 8  افزار نرم

  

  بستر ذرات حرکت آستانه نييتع
 انجام ذرات حركت آستانه تعيينبراي  ييها آزمايش ابتدا
crcr( مختلفمقدار  تنظيم و محاسبه براي شد. UU  و )*
 رابطه از حرکت، آستانه يدب مقدار آوردن دسته ب يبرا
 است، شده ارائه )۲۰۰۱( ليملو و الچالناز سوي  كه )۱(

  د.ش استفاده
)۱(                   6)log(75.5* += Scrcr KyUU  

 (آستانه بستر ذرات بحراني سرعت crU معادله اين در که
 که است ذرات بحراني برشي سرعت *crU ذرات)، حركت

 عمق y نيهمچن آيد. مي دسته ب شيلدز، دياگرام از
 مصالح معادل زبري sK و گاه هيتک باالدست در جريان
 آب شرايط در ها آزمايش کهنيا به توجه با و است بستر
 انجام باالدست از رسوب انتقال بدون و )crUU>1( زالل
 قطر 50dكه در آن ( 50d۲ با برابر پارامتر اين است، شده

 يد و ۲۰۰۱ ،ليملو و (الچالناست  بستر) مصالح متوسط
 *crU ها آزمايش بر حاكم شرايط براي ).۲۰۰۴ ،ايباربوئ و
 دسته ب ثانيه بر متر ۳۶/۰ و ۰۲۱/۰ با برابر crU و
 يبحران سرعت به انيجر سرعت نسبت طيشرا در د.يآ يم

 گرفتن نظر در با متر، ۱۵/۰ انيجر عمق يبرا و ۹۵/۰ برابر
ه ب هيثان بر تريل ۵۲ انيجر يدب بستر، ذرات حرکت آستانه
 و ۶۵/۰ انيجر طيشرا يبرا نيهمچن است. آمده دست
۸۵/۰= U/Ucr، بر تريل ۴۶ و ۳۵ ترتيب  به انيجر يدب 
  شد. محاسبه هيثان
  

  ها آزمايش شرح
 ،آبشستگي نسبي تعادل زمان تعيين براي پژوهش نيا در

 توجه با گرفت. انجام ساعت ۷۰ مدت به هايي آزمايش ابتدا
 ۹۵ گرفتن نظر در با زماني، تغييرات و آبشستگي توسعه به

 زمان گاه، تكيه كناره ماكزيمم آبشستگي عمق درصد
 و ۴۰ترتيب  به بلند و کوتاه يها گاه تكيه يبرا نسبي تعادل

                                                
1- Laser Bed Profiler 
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 نسبي تعادل زمان .است آمده دسته ب ساعت ۵۰
 از بعد ساعت ۲ در كه شود مي تعريف گونه اين آبشستگي

 باشد متر ميلي ۱ از كمتر آبشستگي عمق تفاوت زمان، اين
 مورد يپارامترها شرح ۱ جدول در .)۱۹۹۲ ل،ي(ملو
 آورده پژوهش نيا در هشد انجام هاي شيآزما در يبررس
 بدون شاهد شيآزما ۶ ابتدا بررسي نيا در است. شده

 حضور با شيآزما ۶ سپس و )L1-3 و S1-3( طوق حضور
 ۳۰ (معادل aL۲اندازه به )LC1-3 و SC1-3( طوق
 ۲۵ (معادل aLو کوتاه گاه هيتک يبرا متر) يسانت
 ذکر طيشرا با بستر، تراز در بلند، گاه هيتک يبرا متر) يسانت
 آبشستگي عمق حداکثر يزمان راتييتغ و شده انجام شده
 شده يريگ اندازه ها شيآزما ياجرا نيح گاه هيتک کناره

 عمق حداكثر زماني تغييرات پژوهش نيا در است.
 ساخت Profile Indicator (PI) دستگاه اب آبشستگي

 دستگاه اين شد. يريگ اندازه کيدروليه دلفت سسهؤم
به  كه است متر ميلي ۲ قطر به حسگر ميله يك داراي

 به قادر و کرده حرکت كانال عمق در خودكار صورت 
 با .است متر ميلي ۱/۰ معادل يدقت با عمق يريگ اندازه
 تغييري است، كم دستگاه اين حسگر قطر نکهيا به توجه
 ايجاد گاه هيتک پيرامون آبشستگي و جريان محدوده در

 در آبشستگي عمق حداكثر وقوع محل که جاآن از .كند نمي
 در دستگاه ،است گاه هيتک دماغه باالدست) (گوشه کناره
 عمق موردنظر، زماني هاي بازه در و شده ثابت محل

  .دش مي برداشت آبشستگي
  

  پژوهش در بررسي مورد پارامترهاي -١ جدول
ميانگين قطر ذرات 

50)( بستر mmd  
نسبت طول به عمق 

  L/yجريان 
 عمق جريان

)(my  
شرايط جريان 

U/Ucr  
دبي ورودي 

)lit/sec(  
گاه  طول تکيه

)(mLa
  

 شکل
  گاه تکيه

شماره 
  آزمايش

١٥/٠  ١  ٩١/٠  
٥٢  ٩٥/٠  

مستطيلي   ١٥/٠
  کوتاه

S1 , SC1  

٤٦  ٨٥/٠  S2 , SC2  

٣٥  ٦٥/٠  S3 , SC3  

١٥/٠  ٦٦/١  ٩١/٠  
٥٢  ٩٥/٠  

مستطيلي   ٢٥/٠
  بلند

L1 , LC1  
٤٦  ٨٥/٠  L2 , LC2  
٣٥  ٦٥/٠  L2 , LC3  

 
  بحث و نتايج
گاه  نماي کلي از تغييرات بستر را در اطراف تکيه ۳شکل 

دهد. مشاهدات  با و بدون حضور طوق نشان مي
 تأثير جريان تحت آبشستگي كه داد نشان آزمايشگاهي
 ۴۵ تقريبي زاويه با و گاه باالدست تكيه در پايين رونده

 با گذشت زمان با افزايش شدت و شده شروع درجه
اسبي ايجاد شده سبب جدا شدن  نعل گردابه ،آبشستگي

گرفتن اين  اختيار با در اصلي شده و جريان از بستر ذرات
 .کند مي منتقل دست به پايين آن را ذرات

 

  
طوق) حضور با (ب) و طوق حضور بدون (الف) ( گاه تکيه اطراف بستر تغييرات از کلي نماي -٣ شکل  

 

 آبشستگي ميزان درصد ۶۰ حدود( آبشستگي اول مرحله
براي شرايط جريان در آستانه حرکت ذرات  )كل

)۹۵/۰=U/Ucr،( بهگاه مستطيلي کوتاه و بلند  تكيه براي  
 داده رخ آزمايش، شروع از دقيقه پس ۹۰و  ۱۴۰ ترتيب
 بسيار گاه تكيه ها، فرسايش كناره در شروع آزمايش. است

 آبشستگيگذشت زمان، نرخ  با رفته رفته و بوده سريع
 و آبشستگيگسترش  مرحله آن از پس يابد. مي كاهش
. دهد رخ مي گاه همسايگي تكيه در آبشستگي شدن وسيع

 هاي جريان انرژي با استهالك زمان، گذشت با نهايت در
 تعادل به آبشستگي فرآيند ،آبشستگياي در گودال  گردابه

 ب الف
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 گاه تكيه براي آبشستگي عمق حداكثر. رسد مي نسبي
  بهکوتاه و بلند در حالت بدون حضور طوق،  مستطيلي

به  ها گاه تكيه كنار در متر سانتي ۱/۳۰و  ۸/۲۶ ترتيب
ي کوتاه و ها گاه تكيهنمايي از  ۴در شکل  .است آمده دست

بلند مستطيلي نصب شده در فلوم به همراه طوق در 
نشان داده شده است.  U/Ucr=۸۵/۰شرايط جريان 
ي ها گاه تكيهتوپوگرافي بستر در اطراف  ۵همچنين شکل 

کوتاه و بلند مستطيلي در همان شرايط جريان با و بدون 
 نشان آزمايشگاهي دهد. مشاهدات را نشان ميحضور طوق 

 ،ها گاه تكيه باالدست در آبشستگي حفره در داخل كه داد
خزشي  صورت به  ذرات پايين رونده جريان وجود دليل  به

جلوي  آبشستگي داخل حفره در اما شدند، منتقل مي
 جريان وجود دليل  بهآن،  از بعد و همچنين ها گاه تكيه

به همراه  و آمده در معلق صورت به  بسترباالرونده، ذرات 
 ،ها گاه تكيه دست پايين در .شدند جريان اصلي منتقل مي

هاي نعل اسبي و همچنين  اثر گردابه به دليل كاهش

با فاصله گرفتن  هاي برخاستي، کاسته شدن انرژي گردابه
 نشين ته گاه به سمت پايين دست، ذرات رسوب از تکيه
 كلي طور به .شد مي ايجاد رسوبيپشته  كه طوري به شده
 صورت به  ها گاه تكيهتمامي  در دماغه آبشستگي عام شكل
 آن شد، شعاع مي تر عميق هرچه كه بوده وارونه هرم يك

 آبشستگيها، حداکثر عمق  در تمامي آزمايش .شد كم مي
 آبشستگيحفره  گاه رخ داد. شيب در نزديکي دماغه تکيه

قسمت  شيب از بيشتر همواره حفره باالدست قسمت در
 شيب متوسط كه داد نشان ها گيري اندازه. بود دست پايين
 اصطكاك زاويه به نزديك آبشستگي باالدست حفره در

درجه به  ۳۰) بوده و مقدار آن حدود φبستر ( ذرات داخلي
معادل زاويه اصطکاک داخلي ذرات  دست آمد. اين مقدار

متر است که از آزمايش  ميلي ۹۱/۰بستر با قطر ميانگين 
دست آمد. اين نتايج  برش مستقيم روي اين مصالح به

) در رابطه با ۲۰۰۵که دي و باربوئيا ( استمشابه نتايجي 
  گاه پل مشاهده نمودند. پايه و تکيه

 

   
کوتاه) گاه تکيه (ب) -بلند گاه تکيه ((الف) آن بر شده اعمال هاي طوق و مستطيلي يها گاه تكيه از نمايي -٤ شکل  

 

    

    
 و طوق حضور بدون (ب) و الف) ( U/Ucr= ٨٥/٠ جريان (شرايط بلند و کوتاه مستطيلي يها گاه تكيه اطراف در بستر توپوگرافي -٥ شکل

 طوق) حضور با (د) و (ج)

 الف ب

 ج د

 ب الف



  ... بررسي آزمايشگاهي تأثير استفاده از طوق در کاهش عمق و تأخير در شروع آبشستگي در اطراف                                                  ١٣٨

مجاورت  تغييرات زماني عمق آبشستگي در ۶در شکل 
هاي کوتاه و بلند مستطيلي در حالت با و بدون  گاه تكيه

 در بي بعد، نمايش داده شده است. صورت به حضور طوق 
 به لحظه هر درآبشستگي  عمق نسبت dseds ۶ شکل

 زمان نسبت TeT همچنين وآبشستگي  عمق حداکثر
  .است (تعادل) نهايي زمان بهآبشستگي  عمق برداشت

 طوق، حضور بدون شاهدهاي  شآزماي سري انجام از بعد
 طوق حضور با ۱ جدول در شده ذکر شرايط با آزمايشات

 بلند، گاه تکيه براي aLو کوتاه گاه تکيه براي aL۲اندازه به
 زماني برداشت نيز حالت اين در .شد انجام بستر، تراز در

 از بعد و انجام آزمايش طول درآبشستگي  عمق حداکثر
 -۵ (شکل شد برداشت بستر توپوگرافي آزمايش، هر اتمام
 د) -۵( و ب) -۵( هاي شکل در که گونه همان د). و ب

 حفره ايجاد محل شدسبب  طوق از استفاده شود، مي ديده
 يابد. انتقال گاه تكيه کناره از دورتر محلي بهآبشستگي 

 در بستر ذرات شود ميسبب  گاه تكيه روي طوق نصب
 باريکي مجراي شده، شسته تدريج به طوق خارجي قسمت

 آب جريان عبور مسير نتيجه در و شود ايجاد طوق زير در
 با کل در يابد. مي انتقال گاه تكيه از دورتر اي ناحيه به

 و بلند) و (کوتاه گاه تكيه نوع دو هر روي طوق نصب
 از پايين، روبه جريان حرکت مسير در آن قرارگيري
 در و شده جلوگيري بستر به جريان مستقيم برخورد
 كاهش و گاه تكيه محل ازآبشستگي  جابجايي سبب نتيجه

 برخالف شده، انجام هاي  آزمايش به توجه با شود. مي آن
 اطراف در سرعت  به شستگيآب كه طوق بدون حالت
 در ابد،ي مي توسعه دست) پايين و (باالدست گاه تكيه
 شدت با آبشستگي طوق، گوشه در اوليه هاي ساعت
 گاه، تكيه روي بر طوق نصب با دهد. مي رخ كمتري

 گوشه و طوق باالدست گوشهناحيه  دو در آبشستگي
 هاي گردابه تأثير تحت و شدهشروع  طوق دست پايين

 گذشت با يابد. مي گسترش دست پايينحفره  برخاستي،
 به و پيوسته يکديگر به دست پايين و باالدستحفره  زمان،
 دو اين آبشستگي نرخ يابد. مي توسعه گاه تکيه کناره سمت
 با كه صورت بدين ؛است طوق اندازه به وابسته ناحيه
 ناحيه آبشستگي نسبت ميزان طوق، اندازه افزايش
 دست به نتايج يابد. مي كاهش دست پايين به باالدست

 حضور با گاه تکيه کنارهآبشستگي  عمق حداکثر از آمده
 زماني تغييرات است. شده ارائه ۲ جدول در محافظ طوق
   ب) -۶( شکل در نيز حالت اين در آبشستگي عمق بعد بي

 است. شده داده نمايش
 روي aL۲ طول به طوق از استفاده ،۲ جدول به توجه با

 عمق کاهش سبب بستر تراز در کوتاه مستطيلي گاه تکيه
بدين صورت که براي  است. شده گاه تکيه درآبشستگي 

 ترتيب  به، U/Ucr=۹۵/۰، ۸۵/۰، ۶۵/۰شرايط جريان 
% عمق آبشستگي مشاهده شد. ۴۶% و ۵۷%، ۱۰۰کاهش 
 گاه تکيه طول معادل طولي با طوق از استفاده همچنين

)aL( بستر، براي  تراز در مستطيلي بلند گاه تکيه روي
سبب  ترتيب  به، U/Ucr=۹۵/۰، ۸۵/۰، ۶۵/۰شرايط جريان 

گاه شده  % عمق آبشستگي بر تکيه۲۶% و ۲۴%، ۶۰کاهش 
حضور طوق  در حفره آبشستگي ماكزيمم ايجاد است. محل

 در طوق خارجي گوشه ودهمحد در حالت کلي، در
 است شود) مشاهده د و ب -۵ (شکل گاه تکيه دست پايين
 الي ۲۳هاي  فاصله در کوتاه گاه تکيه براي مقدار اين كه
 تا ۲۱هاي  فاصله در بلند گاه تکيه براي و متري سانتي ۳۰
  .رخ داد گاه تکيه کناره از متري سانتي ۲۷

 در شود، مي ديده الف) -۶( شکل منحني در که گونه همان
 در کوتاه، گاه تکيه به نسبت مستطيلي بلند گاه تکيه حالت
 عمق حداکثر بهآبشستگي  عمق کمتري زمان مدت

 در که داد نشان نتايج همچنين شود. مي نزديکآبشستگي 
 ،۶۵/۰( تر پايين جريان شرايط در گاه، تکيه نوع دو هر
۸۵/۰=U/Ucr( آستانه به نزديک جريان شرايط به نسبت 

 عمق کمتري زمان مدت در )،U/Ucr=۹۵/۰( حرکت
 رسد. مي حداکثرآبشستگي  عمق درصد ۸۰ بهآبشستگي 
 مورد زمان مدت بلند، گاه تکيه حالت در مثال،به عنوان 

عمق نهايي  درصد ۸۰ بهآبشستگي  عمق رسيدنبراي  نياز
، U/Ucr=۹۵/۰، ۸۵/۰، ۶۵/۰آبشستگي براي شرايط جريان 

  شد. مشاهده دقيقه ۷۶۰ و ۴۹۰ ،۴۰۵ ترتيب  به
 تعويق بهسبب  طوق حضور ب)، -۶( شکل به توجه با

 تمامي در گاه تکيه کناره درآبشستگي  شروع افتادن
 حفره کشد مي طول که زماني مدت شود. مي جريان شرايط

 طوق زير از و شده شروع طوق خارجي گوشه از آبشستگي
 شروع زمان مدت به عنوان برسد گاه تكيه كناره به

 شد. گرفته نظر در آبشستگي
 مختلف شرايط تحت آمدهآبشستگي به دست  حفره حجم
 در مستطيلي بلند و کوتاه گاه تکيه نوع دو براي و جريان
 آمده،به دست  نتايج به توجه با است. شده ارائه ۲ جدول
 و ۶۴ ،۲۵ترتيب   به کاهش سبب محافظ طوق از استفاده

گاه کوتاه  کيهت برايآبشستگي  حفره حجم درصدي ۳۷



  ١٣٩                                                                                                         ١٣٩٥بهار / ٢٠/ پياپي ١/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

گاه  درصدي براي تکيه ۳۴و  ۴۳، ۴۴مستطيلي و همچنين 
شده  U/Ucr=۹۵/۰، ۸۵/۰، ۶۵/۰بلند، تحت شرايط جريان 

  است.

  

    
  طوق حضور با (ب) و بدون )(الف -انيجر مختلف طيشرا در يليمستط گاه هيتک آبشستگي عمق يزمان راتييتغ بعد يب يمنحن –٦ کلش
 

  
  پژوهش در گرفته انجامهاي  شآزماي بر حاکم شرايط و نتايج -٢ جدول

درصد کاهش حجم 
آبشستگي حفره 

(%)  

 درصد کاهش عمق
مجاور  آبشستگي

  (%)گاه  تکيه

 حجم حفره
 آبشستگي

)m3(  

 آبشستگيعمق 
 گاه مجاور تکيه

)(mmdse  
(min)T  )/( smU  U/Ucr  آزمايش  

-  -  ٩٥/٠  ٣٥/٠  ٢٤٠٠  ٢٦٨  ٠٧٢١/٠  S1 

-  -  ٨٥/٠  ٣١/٠  ٢٤٠٠  ٢٤٥  ٠٥٩١/٠  S2  

-  -  ٦٥/٠  ٢٣/٠  ٢٤٠٠  ١٣٥  ٠١١٣/٠  S3  
٩٥/٠  ٣٥/٠  ٢٤٠٠  ١٤٥  ٠٤٥٣/٠  ٤٦  ٣٧  SC1 

٨٥/٠  ٣١/٠  ٢٤٠٠  ١٠٧  ٠٢١٥/٠  ٥٧  ٦٤  SC2 

٦٥/٠  ٢٣/٠  ٢٤٠٠  ٠  ٠٠٨٥/٠  ١٠٠  ٢٥  SC3 

-  -  ٩٥/٠  ٣٥/٠  ٣٠٠٠  ٣٠١  ٠٩٢٧/٠  L1  

-  -  ٨٥/٠  ٣١/٠  ٣٠٠٠  ٢٤٦  ٠٧٦٤/٠  L2  

-  -  ٦٥/٠  ٢٣/٠  ٣٠٠٠  ١٦٥  ٠٣٤٨/٠  L3  

٩٥/٠  ٣٥/٠  ٣٠٠٠  ٢٢٣  ٠٦١٢/٠  ٢٦  ٣٤  LC1 

٨٥/٠  ٣١/٠  ٣٠٠٠  ١٨٩  ٠٤٣٣/٠  ٢٤  ٤٣  LC2 

٦٥/٠  ٢٣/٠  ٣٠٠٠  ٦٦  ٠١٩٥/٠  ٦٠  ٤٤  LC3 

  

 به نسبتآبشستگي  عمق غييراتت ۷  شکل منحني در
 نوع دو براي ها آزمايش انجام زمان مدت طول در زمان
 حالت دو برايترتيب   به مستطيلي بلند و کوتاه گاه تکيه
 گونه همان است. شده ترسيم محافظ طوق با و حفاظ بدون
 هر در طوق از استفاده شود، مي ديده ها شکل اين در که
 شروع درسبب تأخير  بلند و کوتاه گاه تکيه نوع دو

بدين ترتيب که  است. شده گاه تکيه کناره درآبشستگي 
 ،U/Ucr=۹۵/۰، ۸۵/۰کوتاه، در شرايط جريان  گاه تکيه براي
 ۲۵۵ و ۳۰۰ترتيب   به گاه تکيه برآبشستگي  شروع زمان
. اين در حالي است که در شرايط شد مشاهده دقيقه

ساعت از شروع  ۴۰، بعد از گذشت U/Ucr=۶۵/۰جريان 

ي  گاه ديده نشد و حفره آزمايش، آبشستگي در کناره تکيه
گاه  دست، به کناره باالدست دماغه تکيه آبشستگي در پايين

گاه بلند، در شرايط جريان  نرسيد. همچنين براي تکيه
۶۵/۰ ،۸۵/۰ ،۹۵/۰=U/Ucr زمان شروع آبشستگي بر ،
 شروع از بعد دقيقه ۳۰۰ ،۴۰۰ ،۵۴۰ ترتيب  بهگاه  تکيه

  شد. مشاهده آزمايش
 ۱۵الف) پروفيل طولي بستر را براي مقطعي در  -۸شکل (
متري از ديواره کانال براي شرايط جريان  سانتي
۸۵/۰=U/Ucr دهد.  گاه کوتاه مستطيلي نشان مي تکيه

پروفيل طولي بستر را براي  ب) -۸( همچنين شکل
متري از ديواره کانال براي شرايط  سانتي ۲۵مقطعي در 
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  ... آزمايشگاهي تأثير استفاده از طوق در کاهش عمق و تأخير در شروع آبشستگي در اطرافبررسي                                                    ١٤٠

گاه بلند مستطيلي، با و بدون  تکيه U/Ucr=۸۵/۰جريان 
ها  گونه که در اين شکل همان دهد. حضور طوق، نشان مي

شود، استفاده از طوق سبب کاهش حداکثر عمق  ديده مي
. اين کاهش عمق در گاه شده است آبشستگي در كنار تکيه

نتيجه اثر حفاظتي طوق روي بستر است که از برخورد 
مستقيم جريان رو به پايين به ذرات بستر جلوگيري كرده 

و سبب تفکيک جريان ورودي به دو قسمت باالي طوق و 
هاي ايجاد شده از محل  زير طوق شده و با جابجايي گردابه

 محل شود که حفره آبشستگي از سبب مي گاه، تکيه
عمق آبشستگي در مجاورت  فاصله گرفته و گاه تكيه
  يابد. مي گاه كاهش تکيه

    
 -(الف انيجر مختلف طيشرا در طوق حضور بدون و با يليمستط هگا هيتک اطراف آبشستگي عمق يزمان راتييتغ يمنحن -٧ شکل

   بلند) گاه هيتک -ب کوتاه، گاه هيتک
  

   
 -(الف U/Ucr = ٨٥/٠ انيجر طيشرا در طوق حضور بدون و با يليمستط کوتاه گاه هيتک اطراف بستر يطول ليپروف راتييتغ -٨ شکل

   بلند) گاه هيتک -ب کوتاه، گاه هيتک
  
  گذشتههاي  پژوهش با اين پژوهش جينتا سهيمقا
 اثر )،۲۰۰۵( اتورکيکا انجام شده از سوي هاي بررسي در

 (با بلند گاه هيتک يرو بر مختلف ابعاد با طوق از استفاده
 با مشابه باًيتقر يطيشرا در که بررسي شد پهن) عرض
 آبشستگي عمق %۴۸ کاهش حداکثر حاضر، يها شيآزما
 (با بلند گاه هيتک يبرا که است يحال در نيا داد. نشان را

 به دست %۲۶ مقدار نيا اين پژوهش در ک)يبار عرض
 پژوهش دو نيا از آمده به دست جينتا سهيمقا با آمد.
 عمق کاهش در طوق عملکرد که افتيدر توان يم

 به نسبت پهن، عرض با بلند و کوتاه اهگ هيتک در آبشستگي
 امر نيا .است بهتر کيبار عرض با يليمستط بلند گاه هيتک

 اطراف در آمده وجوده ب يها گردابه که است ليدل نيبد
 وجوده ب يها گردابه از دتريشد کيبار لبه با بلند گاه هيتک

 کوتاه گاه هيتک اي و پهن لبه با بلند گاه هيتک اطراف در آمده
 اين پژوهش از آمده به دست جينتا سهيمقا نيهمچن .است

 در که داد نشان )۱۳۹۱( همکاران و رياردش هاي بررسي با
 بستر ذرات حرکت آستانه به کينزد انيجر طيشرا

)۹۵/۰=U/Ucr( گاه هيتک به نسبت يا باله گاه هيتک در 
 آبشستگي عمق کاهش در يبهتر عملکرد طوق ،يليمستط

 قدرت بودن کمتر دليل  به که دهد يم نشان خود از
  .است يا باله گاه هيتک اطرافت در ها گردابه
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  ١٤١                                                                                                          ١٣٩٥بهار / ٢٠/ پياپي ١/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

  يريگ جهينت
 کوتاه و بلند گاه تكيه اطراف آبشستگي زماني راتييتغ

 U/Ucr=۹۵/۰ ،۸۵/۰ ،۶۵/۰ انيجر طيشرا تحت يليمستط
 بستر، تراز در طوق حضور با نيهمچن و طوق حضور بدون

 بررسيمطالعه و  پژوهش اين در ،يشگاهيآزما صورت به 
 تمامي در و کوتاه و بلند گاه هيتک نوع دو هر در .است شده
 طوق، حضور با که شد مشاهده انيجر مختلف هاي حالت

 که بيترت نيبد يابد. مي كاهش آبشستگي عمق حداكثر
 و %۵۷ %،۱۰۰ کاهش سبب بستر تراز در طوق حضور
 سرعت نسبت مختلف طيشرا در آبشستگي عمق ۴۶%
 يبرا ۹۵/۰ و ۸۵/۰ ،۶۵/۰ يبحران سرعت به انيجر
 آبشستگي عمق %۲۶ و %۲۴ %،۶۰ کاهش و کوتاه، گاه هيتک
 بلند گاه هيتک يبرا انيجر طيشرا همان در گاه هيتک بر در
 حفره و ماكزيمم عمق وقوع محل همچنين، شود. يم
 .شود مي منتقل گاه  تكيه از دورتر اي  ناحيه به شستگيبآ

 نسبت طوق حضور با زين گاه هيتک کناره آبشستگي شروع
 و کوتاه گاه هيتک نوع دو هر در طوق، حضور بدون حالت به

 گاه هيتک حالت در که بيترت نيبد افتد. يم قيتعو به بلند
 حضور با U/Ucr=۹۵/۰ ،۸۵/۰ انيجر طيشرا در کوتاه،
 و ۳۰۰ ترتيب  به گاه هيتک بر آبشستگي شروع زمان طوق،
 بلند، گاه هيتک حالت در و شيآزما شروع از بعد قهيدق ۲۵۵
 ترتيب  به ،U/Ucr=۹۵/۰ ،۸۵/۰ ،۶۵/۰ انيجر طيشرا يبرا

 شد. شروع شيآزما شروع از پس قهيدق ۴۰۵ و ۴۹۰ ،۷۶۰
 کوتاه، گاه هيتک U/Ucr=۶۵/۰ انيجر طيشرا در نيهمچن

 نظر در ساعت ۴۰ زمان مدت در آبشستگي گونه چيه
 و نشد دهيد گاه هيتک بر در ش،يآزما انجام يبرا شده گرفته
 گاه هيتک باالدست کناره به دست نييپا در آبشستگي حفره
  د.ينرس
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