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  زيت دماغه باي مربع پل هيپا اطراف در شستگي آب بري شناورچوب اجسام تجمع ثرا
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  چکيده
  
ي بررسي شگاهيآزما صورت به ها پل هيپا اطراف در شستگي آب عمقي روي چوب شناور اجسام تجمع اثر ،پژوهش نيا در
 ٦٠ عرض و متر ٢٠ طول باي شگاهيآزما فلوم در متفاوتي کيدروليه طيشرا با زالل، آب طيشرا در ها شيآزما شود. يم

 ٩ ضلع با يمربع صورت به پل هيپا شد. انجام شهرکرد دانشگاه کيدروليه شگاهيآزما در متر يسانت ٦٠ ارتفاع و متر يسانت
 در و متفاوت عرض و طول باي ليمستط صورت به شناور اجسام .است متر يسانت ١٠ ارتفاع به يمثلث زيت دماغه با متر يسانت
 نشان جينتا شد. انجام هيثان بر تريل ٤٠ و ٣٠ ،٢٠ ،١٥ي ها يدب با ها شيآزما گرفتند. قرار آب سطح به نسبت مختلفي ها عمق
 ،٧/١ تا حداکثر ب،يترت به ،شستگي آب عمق باشند آب سطح ريز و آب سطح هم آب، سطحي باال شناور اجسامي وقت که داد
 شده اشغال مساحت (نسبت انسداد درصد کهي زمان ن،يا بر عالوه ابد.ي يم شيافزا شاهد نمونه به نسبت برابر ٢/٢ و ٨٥/١
 عمق نهيشيب باشند، گرفته قرار آب سطح ريز در شناور اجسام و ٣٠% با برابر ان)يجر مقطع سطح به شناور اجسام با انيجر
 تجمع حضور در شستگي آب عمق حداکثر محاسبهي براي ا  معادله نيهمچن دهد. يم رخ شاهد) نمونه برابر ٢/٢( شستگي آب
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 مربعي با دماغه تيز پل شستگي در اطراف پايه آب برثر تجمع اجسام شناورچوبي ا                                                                                 ٢٤

  مقدمه
 باد، کوه، زشير چوني ا يعيطبي ها نديفرآ اثر در درختان

 ها رودخانه داخل در و شوند يم شکسته ... و ليس انيجر
 انيجر جهت در ند،يآ يدرم شناور اجسام اي معلق صورت به

 هيپا اي يکيدروليه سازهي جلو در و کنند يمحرکت  آب
 دري چوب شناور اجسامي انباشتگ شوند. يم انباشته ها پل

 و رودخانه آب انيجر انسداد سبب پلي ها هيپا اطراف
 باالدست، در آب سطح شيافزا مقطع، سطح کاهش
 ديتشد ها، يشدگ تنگ در سرعت شيافزا آب، برگشت

ي کيدروليهي روين شيافزا و ها پل هيپا در شستگي آب
 ؛١٩٩٧ هل،يد ؛١٩٥٦ توچ، و (الرسن شود يم پل هيپاي رو
 و وتيال و ٢٠١٠ همکاران، و الگاس ؛١٩٩٩ و،يچ و ليملو

 به را پل هيپاي داريپا توانند يم نيبنابرا ).٢٠١٢ همکاران،
 شوند. آن بيتخر سبب و اندازنديب خطر

 ها هيپا يهندس اشکال اطراف در انيجر الگوي شناخت با
 طرز به را ها پل هيپا بيتخر از يناش صدمات توان يم

 جلو در که دهد يم نشان ها يبررس .داد کاهش رييگ چشم
 هيپا پشت تا و دشو يم ليتشکي اسب نعل هاي گرداب ه،يپا

 در نيهمچن .استي افق ها آن محور که کنند، يم دايپ ادامه
 محور که شوند يم جاديا زانيخي ها گرداب هيپا پشت

 عمل جاروبرقي کي مانند ها گرداب نيا است قائم ها آن
 عالوه ند.شو يم پل هيپا پشت در شيفرسا سبب و کنند يم
 جاديا پل هيپاي جلو در نييپا روبه انيجر کي نيا بر
 و زانيخي ها گرداب ،ياسب نعلي ها گرداب شود. يم

 حفره جاديا در اي عمده نقش نييپا به رو انيجر
 ،يويرادک و (بروزرز دارند پل هيپا اطراف شستگي آب

ي ها کناره در شستگي آب شروع )۱۹۹۰(ي درگاه ).۱۹۹۱
 آنان نظر از .دانست انيجر سرعت شيافزا ازي ناش را هيپا

 و دست نييپا انيجر اثر در ،شستگي آب عمق حداکثر
 د.ده يم رخ تباالدس در گرفته شکل ياسب نعل يها گردابه

 شستگي آبي بند طبقهي بررس به )۱۹۹۹( و،يچ و ليملو
 و انيجر سرعت اساس بر زنده بستر و زالل آب طيشرا در

 هرگاه آنان نظر از پرداختند. شستگي آب حفره عمق
 ،UCي رسوب ذرات حرکت آستانه در انيجر متوسط سرعت

 در شستگي آب باشد ،U انيجر متوسط سرعت از شتريب
CC( دهد يم رخ زالل آب طيشرا

UUU  نيا ريغ در )،3.0〉〉
  کند. يم جاديا را متحرک اي زنده بستر با طيشرا صورت

 اتتأثيري بررس بهي اندک ،يدانيم وي تجرب هاي پژوهش در
 ها پل هيپا شستگي آب بري چوب شناور اجسام تجمع

 هل،يد ؛۱۹۹۲ دانگول، و لي(ملو است شده پرداخته
 همکاران، و يبردل ؛۱۹۹۸ کسون،يار و کاتل ؛۱۹۹۷
 a نايکارناس و ارايپاگل ؛۲۰۰۶ همکاران، و زونبرگ ؛۲۰۰۵

 نا،يکارناس و ارايپاگل ؛۲۰۱۰ همکاران، و الگاس ؛b ۲۰۱۰ و
 نيا ازي برخ فقط ).۲۰۱۲ همکاران، و وتيال و ۲۰۱۱

 اجسام تجمع اتتأثيري ابيارزي برايي ها روش ها پژوهش
 اند. کرده شنهاديپ پليه پا شستگي آب بري چوب شناور

 شناور اجسام تجمع از استفاده با )۱۹۹۲( دانگول، و ليملو
 انجاميي ها شيآزما شکل يا استوانه هيپا جلو در يچوب

 در شستگي آب عمق نيشتريب ها بر اساس نتايج آن دادند.
 راي چوب شناور اجسام تجمع حضور در تعادل حالت

 نيچن نيا معادل هيپا کي قطر از استفاده با توان يم
  کرد: فيتعر
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 در که است ارز هم اي معادل هيپا قطر De رابطه؛ نيا در که
 عمق بيترت به D و h دارد، قرار شناور اجسام تجمع معرض

 و (ارتفاع) ضخامت بيترت به هم dd و T پل، هيپا قطر و آب
 همکاران، و الگاس بعدها هستند. شناور اجسام عرض

 معادله )۱۹۹۲( دانگول، و ليملو روش اساس بر )۲۰۱۰(
ي برا ،De معادل قطر بر اين اساس کردند مطرح راي ديجد

 شکلي مربعيه پا اطراف دري ليمستط شناور اجسام تجمع
  :است ريز صورت به
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 بر که دستباال در شناور اجسام طول Ld رابطه؛ نيا در
 هستند نهيبه بيضر kd2 و kd1 .است متر اي و فوت حسب

 در و دست باال در شناور اجساماندازه  اي و وسعت شکل، که
ي برا .کنند يم مشخص را هيپاي رو شستگي آب جهينت

 ٣٩/٠ نهيبه بيضر بيترت به شکل ليمستط شناور اجسام
 و ٢١/٠ بيترت به شکلي مثلث شناور اجسامي برا و ٧٩/٠ و

   .است ١٧/٠
 اجسام تأثيري رو بر پژوهشي تاکنون ها يبررس اساس بر

ي ليمستط هيپا بري موضع شستگي آب عمق بري چوب شناور
 عمق مقاله نيا در نيبنابرا است. نشده انجام زيت دماغه با

 کي اطراف در شناور اجسام حضور دري موضع شستگي آب
  ه است.شد يبررس زيت دماغهي مربع هيپا
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 هيپا مقابل
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 اجسام بدون
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 متوسط سرعت

 رسوبات)
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٦٤٤٣/٠  
٨٦٠٨/٠  

 
ي ها قفسه

 تورها  حفره
 کند عبور

هاي  ها به شکل مستطيلي و در اندازه
هاي  چوب

                               

بستر سطح يباال
شيآزماهمچنين 

شد، انجام هي
 متر يسانت ٩
يسانت ١٠ ارتفاع
استفادهي مربع 
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بدون و شناور
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باال در انيجر
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يثان بر تريل ٤٠
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است شده گرفته
محاسبه ١ جدول

آستانه (سرعت
دهد. يم نشان را

عمق در حرکت
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جر عمق است.
ه شدگرفت نظر 

٤٠ و ٣٠ ،٢٠
يمربع هيپا ک

ن)يالساق ي(متساو
نسبت درجه ٤

شناور اجسامي 
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 شناور اجسام

گرفته نظر در ثابت
جدول شد. محاسبه

(سرعتي بحران سرعت
راي متر يسانت

حرکت آستانه سرعت
h (cm)  U (m/s)

١٢٥  ٢٠
١٦٧  ٢٠
٢٥  ٢٠
٣٣٤  ٢٠

چوب شناور اجسام
مستطي چوب

/٢ي عرض فاصله
آب انيجر که

ها به شکل مستطيلي و در اندازه اين قفسه
٢جدول  بر اساس

                                            

است. شده گرفته
 در متر يسانت
٢٠ ،١٥ي ها ي
کي از ها شيآزما
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٤٨ سأر هي
ي برا ها شيآزما
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ي ها وارهيد
 ارتفاع و متر

 قرار کانال
 هيثان بر تر
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 بستر با زالل

اندازه  .شد
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C باال رابطه در

 بعد يب پارامتر
يب صورت به 

بر انيجر عمق
استر رابطه از که

٠٣١/٠ي عدد
ي بحران سرعت

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

مواد
مشخصات

تمام
يه

شد
فايبرگالس

۶۰
گرفته
است.
چوب

انجام
ماسه

متوسط
آزما

  
تع

رسوبات
برا
که
يه

آستانه
آستانه

د و

)٣

در
پارامتر

 و
عمق
که

عدد
سرعت



  مربعي با دماغه تيز

 
  طراحي اجسام شناور چوبي مستطيلي

  يچوب شناور

  ي
  ي
  ي
  ي

 دري شگاه
 در يچوب
 و آب سطح

 باي مربع
 دست هب 

ي مربع ه
 طور به کم
 که يزمان 

 بستر سطح
 ه).يپا جلو
 ميتنظ ش
 که بود شده

 از استفاده
 سنج نقطه
 عمق حداکثر

 ،۱ زمان 
  .شدي 

ي ها هيپا 
 اي آب ان

 شده گرفته

مربعي با دماغه تيز پل

طراحي اجسام شناور چوبي مستطيلي

شناور اجسام شکل

يليمستط
يليمستط
يليمستط
يليمستط
  

شگاهيآزما فلوم
چوب شناور اجسام
سطح ريز آب،

مربع هيپا جلو 
 مختلف يها
هيپا جلو دري 
کمي دب کي 

 تا )
سطح از باالتر

جلو در هياول 
شيآزماي برا
شده ميتنظي 
استفاده (با بماند 
نقطه کي از فلوم).
حداکثري ريگ اندازه

 در شستگي
ي ريگ اندازهدقيقه 

 اطراف محاسبات
انيجر ،

گرفته درنظر ،

پل شستگي در اطراف پايه

طراحي اجسام شناور چوبي مستطيلي

شکل يچوب 

فلوم در بستر 
اجسام و شد تراز
آب، سطح (هم 
 در فلوم داخل
ها Td تا شد 

ي چوب شناور
  در کانال شد،
باالتر متر يسانت 

 شستگي آب
برا نظر مورد 
ي طور آب 
 ثابتي متر ي

فلوم).ي انتها
اندازهي برا 0.1
شستگي آب زانيم
دقيقه  ۴۲۰و

محاسبات در شستگي
 ،پلي هندس

، ،زمان و

شستگي در اطراف پايه

طراحي اجسام شناور چوبي مستطيلي - 

  شيآزما در
 شناور اجسام طول

Ld (cm) 
١٥  
١٢  
٢٠  
٢٥  
  

 ش
 ،ها شيآزما 
تراز دقت با 

 بستر از مختلف
داخل در آب)
 داده رقرا ي
شناور اجسام آنکه
شد، ثابت يمثلث
( شد آب از

 ۲۰ به فلوم
آب ازي ريجلوگ
 ،Q ،يدب ش
 سطح که ن
يسانت ۲۰ در

انتها در سرريز تعبيه شده
mm 0.1 دقت

 شد. استفاده
و ... ،۶۰ ،۴۵

  
شستگي آب 
هندس شکل ازي 

و  ،رسوبات

شستگي در اطراف پايه آب برثر تجمع اجسام شناورچوبي 

- ٢ شکل

در رفته کار بهي 
طول يچوب

شيآزماي اجرا
 از کيهري 
 پل هيپا اطراف
مختلف يها هفاصل

آب) سطحي 
يمثلث زيت دماغه
آنکه از پس ند.

مثلث زيت دماغه
از انباشته کامل
فلوم در آب سطح
جلوگي (برا برسد

شيافزا با سپس
نيا ضمن شد،
در انيجر عمق

سرريز تعبيه شده
دقت با س)ي(کول

استفاده شستگي
، ۲۰، ۳۰، ۴۵

  يابعاد زي
 عمق نيشتر

، Z، ي تابع
رسوبات ، ل،
  است:

ثر تجمع اجسام شناورچوبي 

ي چوب شناور
چوب شناور اجسام

dd (cm) 
٢٠  
٢٥  
٣٠  
٤٥  
  

  

اجرا
ي برا

اطراف
فاصل
ي باال

دماغه
ند.يآ
دماغه با

کامل
سطح
برسد

سپس
شد،
عمق

سرريز تعبيه شده
(کول
شستگي آب
۱۵،

  
ينالآ
شتريب

،پل
ل،يس

است:

ثر تجمع اجسام شناورچوبي ا                               

در سه حالت؛ هم سطح آب (روي 
سطح آب)، زير سطح آب (متوسط عمق) و باالي سطح 

قرار داده  
بر  اجسام شناور

 ها داده، ٢
بر حسب  
) cm ۹( طول ضلع مربع

 اجسام مشخصات
اجسام عرض ي

 

 نحوهها سه گانه 
 نيا در شستگي
ي چوب شناور
 قرار آب سطح

 در شستگي
 دري باالآمدگ
 تجمع تأثير
 شستگي آب

 اجسامي 
 کي x و ه،
 ضخامت ز

 ارتفاع چون
 آن مقدار 
 ۵ باشد آب
 ۱۰ باشد 

 )الف هيپا

                               

در سه حالت؛ هم سطح آب (روي 
سطح آب)، زير سطح آب (متوسط عمق) و باالي سطح 

 مثلثي پايه مربعي با دماغه تيز
اجسام شناورتجمع 

٢در جدول 
 و ارتفاع اجسام شناور چوبي)

طول ضلع مربع

مشخصات -٢ جدول
يچوب شناور اجسام

T (cm)

١٠  
١٠  
١٠  
١٠  
  

ها سه گانه  يكي از حالت
شستگي آب گودال
شناور اجسام 
سطح هم حالت

شستگي آب عمق
باالآمدگ وي فرورفتگ
تأثير دهنده نشان
آب عمق بر متفاوت

ي ابتداي عرض
ه،يپا مرکز تا

زين ،Td دارد.
چون ها شيآزما

 متر) يسانت 
آب سطحي 

 آب سطح

پا جلو دري چوب
  يطول لي

                                              

در سه حالت؛ هم سطح آب (روي 
سطح آب)، زير سطح آب (متوسط عمق) و باالي سطح 

پايه مربعي با دماغه تيز
تجمع  محل تأثير

در جدول  نيز بررسي شد.
و ارتفاع اجسام شناور چوبي)

طول ضلع مربع نشان دهنده

جدول
اجسام ارتفاع

(cm) 

يكي از حالت ن،
گودال جاديا و

 آن در که 
حالت در هيپا
عمق نيشتريب 
فرورفتگ ،ييباالي 

نشان هيپا پشت
Pd /L متفاوت

Pd، عرض فاصله
تا هيپا جلو 
دارد. Pd /Ld به

آزما هيکل .است
 ۱۰( است ثابت

ي باال شناور؛
سطح ريز و آب
  .در نظر گرفته شد

چوب شناور اجسام
يپروف )ب وي 

                                                 

در سه حالت؛ هم سطح آب (روي ها  پر شدند. و آن
سطح آب)، زير سطح آب (متوسط عمق) و باالي سطح 

پايه مربعي با دماغه تيز ي
تأثير گر،يشدند. به عبارت د
نيز بررسي شد. شستگي

و ارتفاع اجسام شناور چوبي)(طول، عرض 
D  نشان دهندهنيز

  Ld / D 

٦٦٧/١  ٢  
٣٣٤/١  ٢  
٢٢٣/٢  ٣  

٧٧٨/٢  
  

ن،ينماد صورت
و شناور اجسام

 دهد نشان مي
پا جلو در شکل

 zmax، ۳. در شكل 
ي نما از .است
پشت و جلو در
Ld/ باي چوب 

d که است 

 در شده داده
بهي بستگ که
است شناور اجسام
ثابتي چوب 
شناور؛ اجسام که
آب سطح هم

در نظر گرفته شد

اجسام مشخصات
ي عرض ليپروف

٢٦                                  

پر شدند. و آنخشک 
سطح آب)، زير سطح آب (متوسط عمق) و باالي سطح 

يآب، در جلو
شدند. به عبارت د

شستگي عمق آب
(طول، عرض 

Dمتر و  سانتي

 است.

T /D  dd /D  

٢٢٣/٢  ١/١
٧٧٨/٢  ١/١
٣٣٤/٣  ١/١
٥  ١/١  

    

صورت به ۳ شکل
اجسامي ريقرارگ
نشان مي را يبررس

شکلي ليمستط
. در شكل دارد

است هيپا اطراف
در بستر سطح
 شناور اجسام

 هيپا جلو در
داده قرار شناور

که است ريمتغ
اجسام مستغرق

 شناور اجسام
کهي وقتي برا

هم متر، يسانت
در نظر گرفته شد متر يسانت

مشخصات -٣ شکل
پروف

٢٦

خشک 
سطح آب)، زير سطح آب (متوسط عمق) و باالي سطح 

آب، در جلو
شدند. به عبارت د

عمق آب
(طول، عرض 

سانتي
است.

/D

١
١
١
١

شکل
قرارگ
بررس

مستط
دارد

اطراف
سطح
اجسام

در
شناور

متغ
مستغرق

اجسام
برا

سانت
سانت
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 اي يتراز هم عامل    پل، هيپا شکل  Shp ؛معادله نيا در
 t شد)، گرفته درنظر دهيناد نجايا (در رسوباتي کنواختي

 تهيسکوزيو  کانال، عرض b عرض، واحد دري دب q زمان،
 متوسط 50d ثقل، شتاب  آب،ي چگال ρ ،يکينماتيس

ي چگال sρ که رسوبات،ي نسبي چگال     و رسوبات،ي ريقرارگ هيزاو σ رسوبات، اندازه

 جلو دري چوب شناور اجسام تجمع وجود .است رسوبات
 و اردد شستگي آب عمق محاسبات دري ديجد تأثير ه،يپا
 شناور، اجسام مشخصات ، ي هندسي پارامترها رو نيا از
 شکل به )۴( معادله نيبنابرا کرد، اضافه بدان ديبا هم را

  د:يآ يم در )۵معادله (

)٥(               ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]dhddddddtSstfhpbg

Debris

nspltdftfdfgvhqfbAlpSDff

Z

,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50 ρσρ ′

=
  

 
ي چوب شناور اجسامي زبر اي تخلخل  رابطه نيا در

 )a ۲۰۱۰( نايکارناس و ارايپاگل يبررس براساس که است
 شناور اجسام شکل دهنده نشان Shd است. شده فيتعر
 نماد کي f و ،يچوب شناور اجسام عرض dd ،يچوب

 تأثير و انيجر تهيسکوزيو تأثير نيهمچن است.ي عملکرد
 نولدزير عدد رايز است شده گرفته دهيناد زين رسوبات

 در بستر مواد و است )  ( بزرگ
 ( بودند دست کي يبيتقر طور به شيآزما نيا

 نشد. ظاهري ا کننده تيتقو تأثير چيه و ار)،يمع انحراف
 پژوهش نيا در که است پارامتر نوزده رهايمتغ کل تعداد

 پارامتر نه تينها در و شد گرفته نظر در پارامتر دوازده اثر
 توجه با و  هيقض از استفاده با شد. استخراج آن از بعد يب

 عمق وي چوب شناور اجسام تجمع اثر در شستگي آب به
  آمد: خواهد در ريز صورت به )۵( معادله ان،يجر

)٦(  
  

    معادله نيا در
 ،يليمستط شناور اجسام تجمع ازي ناش انسداد بيضر

u/uc، کي ، و ،يبحران سرعت به انيجر سرعت نسبت 
 زبر و رينفوذپذ ،يليمستط شکل است.ي عملکرد نماد

 شده شيآزما هيپا جلو دري چوب شناور اجسام (متخلخل)
ي آزمون شاهد، نمونه آزمون که است ذکر انيشا است.
 طيشرا همان در شناور اجسام تجمع بدون که است
 و آب، عمق سطح،ي زبر ان،يجر شدتي عني ،يشيآزما
 است ذکر انيشا شود. يم انجام پل هيپا اطرافي گرفتگ آب
 است   و  نمونه شاهد آزمون هنگام که

  ندارد). قرار هيپا جلو دري چوب شناور اجسام (چون
 

  
  بحث و نتايج

دقيقه انجام شد.  ۴۲۰هر آزمايش به طور کلي به مدت 
) و ۲۰۰۸هاي، قرباني و کلز ( اين زمان براساس پژوهش

ساعته مشخص شد، كه  ۱۲همچنين با انجام يک آزمايش 
 ۷ها در  در کنار پايه پلشستگي موضعي  حداکثر آب

، نمودار توسعه ۴شود. شکل  ساعت اول آزمايش انجام مي
شستگي پايه شاهد (مربعي با دماغه تيز) را با  زماني آب

دهد. همان طوري که شکل  ليتر بر ثانيه نشان مي ۴۰دبي 
ساعت اول آزمايش  ۴شستگي در  دهد عمق آب نشان مي

صورت تدريجي در زمان  کند و بعد از آن به افزايش پيدا مي
  شود. دقيقه ثابت مي ۴۲۰

 

  
شستگي براي پايه مربعي با دماغه  توسعه زماني آب -٤شکل 

  تيز مثلثي
  

 اجسام حضور در را شده جاديا شستگي آب گودال ،۵ شکل
 )۱۰-۲۰-۳۰( بيترت به ارتفاع و طول عرض، باي شناورچوب

ي دب با يمثلث زيت دماغه باي مربع هيپا جلو در متر يسانت
ي باالي چوب شناور اجسام کهي حالت در هيثان بر تريل ۴۰

 ۶ شکل .دهد يم نشان را بودند گرفته قرار آب سطح
ي چوب شناور اجسام کهي حالتي برا را شستگي آب گودال
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  مربعي با دماغه تيز

 عمق متفاوت
 هيپا دست

برابر نمونه 
که هرچه اجسام شناور به کف بستر 
تر باشند، عمق، عرض و طول گودال بيشتر افزايش 
کند. اگر اجسام شناور چوبي در زير سطح آب قرار 

 سببدهد و 
برابر نمونه 
شود). عالوه بر اين 

قرار هرچه حجم قسمتي از اجسام شناور که در داخل آب 
حجم  (حجم قسمت مستغرق)

نمونه شاهد و 
 ۸اجسام شناور چوبي در حالت هم سطح آب براي شکل 

دهد که  دهد. نتايج نشان مي
شستگي مربوط به حالتي است که 

.  
شستگي  الف، ب، ج و د پروفيل طولي گودال آب

ليتر بر ثانيه، 

مربعي با دماغه تيز پل

متفاوت ريمقاد
دست نييپا و ها

برابر نمونه  ۴/۱و  ۱
که هرچه اجسام شناور به کف بستر 
تر باشند، عمق، عرض و طول گودال بيشتر افزايش 
کند. اگر اجسام شناور چوبي در زير سطح آب قرار 

دهد و  شستگي رخ مي
برابر نمونه  ۲/۲شود (

شود). عالوه بر اين 
هرچه حجم قسمتي از اجسام شناور که در داخل آب 

(حجم قسمت مستغرق)
  تر خواهد بود. 

نمونه شاهد و شستگي براي 
اجسام شناور چوبي در حالت هم سطح آب براي شکل 

دهد. نتايج نشان مي
شستگي مربوط به حالتي است که 

/ =bd
d است.

الف، ب، ج و د پروفيل طولي گودال آب
ليتر بر ثانيه،  ۴۰و  

پل شستگي در اطراف پايه

مقاد دهنده نشان
ها کناره در ها ماسه

  

 

  
   
)۱۵/۱ ،۲/۱

که هرچه اجسام شناور به کف بستر 
تر باشند، عمق، عرض و طول گودال بيشتر افزايش 
کند. اگر اجسام شناور چوبي در زير سطح آب قرار 

شستگي رخ مي
شود ( افزايش طول و عرض گودال مي

شود). عالوه بر اين  ستگي بيشتر مي
هرچه حجم قسمتي از اجسام شناور که در داخل آب 

(حجم قسمت مستغرق)
تر خواهد بود.  شستگي نيز بزرگ

شستگي براي  گودال آب
اجسام شناور چوبي در حالت هم سطح آب براي شکل 

دهد. نتايج نشان مي الف، ب، ج و د را نشان مي
شستگي مربوط به حالتي است که 

=75.0باشد، که در اين حالت 

الف، ب، ج و د پروفيل طولي گودال آب
۱۵ ،۲۰ ،۳۰ 

شستگي در اطراف پايه آب

نشاني چوب 
ماسه انباشت

  دقيقه با

  

  با قهيدق ٤٢٠

  
( شستگي طول گودال آب
که هرچه اجسام شناور به کف بستر  طوريه 

تر باشند، عمق، عرض و طول گودال بيشتر افزايش 
کند. اگر اجسام شناور چوبي در زير سطح آب قرار 

شستگي رخ مي گيرند حداکثر عمق آب
افزايش طول و عرض گودال مي

ستگي بيشتر ميش عمق آب
هرچه حجم قسمتي از اجسام شناور که در داخل آب 

(حجم قسمت مستغرق) گرفته است بيشتر باشد
شستگي نيز بزرگ

گودال آبمشخصات 
اجسام شناور چوبي در حالت هم سطح آب براي شکل 

الف، ب، ج و د را نشان مي
شستگي مربوط به حالتي است که  بيشترين عمق آب

باشد، که در اين حالت 
الف، ب، ج و د پروفيل طولي گودال آب

۱۵هاي  ترتيب با دبي

آب برثر تجمع اجسام شناورچوبي 

 شناور اجسام
انباشت و شستگي

   است.

دقيقه با ٤٢٠پس از زمان    

٤٢٠ زمان در شستگي   
طول گودال آب

ه دارد. ب اهد)
تر باشند، عمق، عرض و طول گودال بيشتر افزايش  نزديک

کند. اگر اجسام شناور چوبي در زير سطح آب قرار  پيدا مي
گيرند حداکثر عمق آب

افزايش طول و عرض گودال مي
عمق آب ،شاهد

هرچه حجم قسمتي از اجسام شناور که در داخل آب 
گرفته است بيشتر باشد

شستگي نيز بزرگ گودال آب
مشخصات  ۳جدول 

اجسام شناور چوبي در حالت هم سطح آب براي شکل 
الف، ب، ج و د را نشان مي

بيشترين عمق آب
30=∆A  باشد، که در اين حالت

الف، ب، ج و د پروفيل طولي گودال آب ۸شکل 
ترتيب با دبي را به

ثر تجمع اجسام شناورچوبي 

اجسام
شستگي آب

است.

  

پس از زمان  شستگي

 

شستگي آب عمق

طول گودال آب
اهد)ش

نزديک
پيدا مي

گيرند حداکثر عمق آب
افزايش طول و عرض گودال مي

شاهد
هرچه حجم قسمتي از اجسام شناور که در داخل آب 

گرفته است بيشتر باشد
گودال آب

جدول 
اجسام شناور چوبي در حالت هم سطح آب براي شکل 

الف، ب، ج و د را نشان مي
بيشترين عمق آب

%30

شکل 
را به

ثر تجمع اجسام شناورچوبي ا                               

 متر يسانت 
 و شيآزما 

 نشان را 
 وجود هندسه،

شستگي آبنمايي از 

 

عمق حداکثر از

 
ي براي عرض

۳۰-۲۰-۱۰( 
 آب، سطح

 زيت دماغه 
 اجسام (بدون
  
شستگي  نشان دهنده تراز گودال آب

فاصله طولي گودال 
فاصله  Yشستگي ايجاد شده در جلو و پشت پايه و 

هاي دماغه که حداکثر 
طور که  همان
افزايش  سبب

از طرفي  .
ديگر، محل قرارگيري اجسام شناور چوبي (باالي سطح، 
هم سطح و زير سطح آب) در جلو پايه پل تأثير بسزايي بر 

برابر  ۹/۱و 
و  برابر نمونه شاهد)

                               

۲۰ -۱۵ -۱۰( 
آزما هنگام در گرفته

 خشک حالت
هندسه، وي ک

نمايي از  -٥شکل 

ازيي نما -٦ شکل

 
عرض وي طول 
۳۰( ارتفاع 

سطح هم حالت؛
 هيپا جلو در
(بدون شاهد 

  کند. يم سه
نشان دهنده تراز گودال آب

فاصله طولي گودال  
شستگي ايجاد شده در جلو و پشت پايه و 

هاي دماغه که حداکثر 
همان .استدهد 

سببدهند، اجسام شناور چوبي 
.اند شستگي شده

ديگر، محل قرارگيري اجسام شناور چوبي (باالي سطح، 
هم سطح و زير سطح آب) در جلو پايه پل تأثير بسزايي بر 

و  ۶/۱، ۱/
برابر نمونه شاهد) ۱

                                              

۲۰( بيترت به
گرفته قرار آب

حالت در شستگي
کيدروليه طي

 

شکل

 ليپروف سه
 و طول عرض،
حالت؛ سه در متر
در که آب سطح
 نمونه با 
سهيمقا هيثان بر

نشان دهنده تراز گودال آب
 X، استنسبت به کف آبراهه 

شستگي ايجاد شده در جلو و پشت پايه و 
هاي دماغه که حداکثر  عرضي از مرکز پايه پل در گوشه
دهد  تگي در آنجا رخ مي

دهند، اجسام شناور چوبي 
شستگي شده طول، عرض و عمق گودال آب

ديگر، محل قرارگيري اجسام شناور چوبي (باالي سطح، 
هم سطح و زير سطح آب) در جلو پايه پل تأثير بسزايي بر 

/۳۵( شستگي
۲/۱و  ۰۷/۱

                                                 

به ارتفاع و طول
آب سطح هم
شستگي آب عمق

يشرا به توجه

 

 

سهيمقا ،ب و 
عرض، باي چوب 

متر يسانت )۱۰
سطحي باال و 

 را اند گرفته
بر تريل ۴۰ي 
نشان دهنده تراز گودال آب Zدر اين شکل؛ 

نسبت به کف آبراهه 
شستگي ايجاد شده در جلو و پشت پايه و 

عرضي از مرکز پايه پل در گوشه
تگي در آنجا رخ مي

دهند، اجسام شناور چوبي  ها نشان مي
طول، عرض و عمق گودال آب

ديگر، محل قرارگيري اجسام شناور چوبي (باالي سطح، 
هم سطح و زير سطح آب) در جلو پايه پل تأثير بسزايي بر 

شستگي روي عمق گودال آب
۰۷، ۱( ، عرض

٢٨                                  

طول عرض، 
هم حالت در 

عمق حداکثر
توجه با دهد. ي

 الف ۷ شکل
 شناور اجسام

 )۲۰-۱۵-۱۰
 آب سطح ر
گرفته قرار يمثلث

ي دب در شناور)،
در اين شکل؛ 

نسبت به کف آبراهه 
شستگي ايجاد شده در جلو و پشت پايه و  آب

عرضي از مرکز پايه پل در گوشه
تگي در آنجا رخ ميشس عمق آب

ها نشان مي شکل
طول، عرض و عمق گودال آب

ديگر، محل قرارگيري اجسام شناور چوبي (باالي سطح، 
هم سطح و زير سطح آب) در جلو پايه پل تأثير بسزايي بر 

روي عمق گودال آب
، عرضنمونه شاهد)

٢٨

 با
 را

حداکثر
يم

 
شکل

اجسام
 و
ريز

مثلث
شناور)،

در اين شکل؛ 
نسبت به کف آبراهه 

آب
عرضي از مرکز پايه پل در گوشه

عمق آب
شکل

طول، عرض و عمق گودال آب
ديگر، محل قرارگيري اجسام شناور چوبي (باالي سطح، 
هم سطح و زير سطح آب) در جلو پايه پل تأثير بسزايي بر 

روي عمق گودال آب
نمونه شاهد)



  ٢٩                                                                                                   ١٣٩٥زمستان / ٢٣/ پياپي ۴/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

براي نمونه شاهد و با اجسام شناور چوبي در حالت هم 
- ۲۰سطح آب (با مشخصات زير) با عرض، طول و ارتفاع (

 )۱۰-۲۵-۴۵) و (۲۰-۱۰- ۳۰)، (۱۲-۱۰- ۲۵)، (۱۵-۱۰
هاي ذکر شده در  دهد. مشخصات نمونه نشان مي متر سانتي

ه است. نتايج نشان آورده شد ۳ها در جدول  اين شکل
دهد که طول و عرض نسبي اجسام شناور چوبي تأثير  مي

شستگي  گيري بر شکل ظاهري طولي و عرضي آب چشم
دارد. به طور کلي، انباشت کوچکي از اجسام شناور چوبي 

شستگي در جلو  در جلو پايه پل نيز باعث افزايش عمق آب
اهد پايه و افزايش طول و عرض گودال نسبت به نمونه ش

گردد. در مقابل، با افزايش طول و عرض اجسام شناور،  مي
  گيرد. شستگي بيشتر تحت تأثير قرار مي ريخت حفره آب

شستگي را در برابر درصد انسداد  بيشينه عمق آب ۹شکل 
اجسام شناور قرار گرفته شده در جلو پايه مربعي با دماغه 

در سه حالت ذکر شده (باالي سطح، هم سطح مثلثي تيز 
شستگي در  و زير سطح آب) را در مقابل حداکثر عمق آب

دهد.  ليتر بر ثانيه نشان مي  ۴۰و  ۳۰، ۲۰، ۱۵هاي  دبي
دهد که با افزايش درصد انسداد اجسام  نتايج نشان مي

شناور نحوه قرارگيري آن در جلو پايه (باالي سطح، هم 
گيري بر حداکثر عمق  تأثير چشمسطح و زير سطح آب) 

شستگي دارد. به طور کلي، انباشت کوچکي از اجسام  آب
شناور چوبي در جلو پايه پل نيز باعث افزايش عمق 

شستگي در جلو پايه و افزايش طول و عرض گودال  آب
. در مقابل، با افزايش طول و شود نسبت به نمونه شاهد مي

گي بيشتر تحت شست عرض اجسام شناور، ريخت حفره آب
، ۹شکل  براساس ها گيرد. در اين آزمايش تأثير قرار مي

شستگي مربوط به حالتي است که  بيشترين عمق آب
اجسام شناور چوبي در زير سطح آب در جلو پايه با دبي 

، که است A∆=30%ليتر بر ثانيه و ضريب انسداد، ۴۰
/75.0در اين حالت  =b

d
d تاس.  

 

   
  

 
  دقيقه ٤٢٠شستگي طولي و عرضي در زمان  مقايسه حداکثر آب - ٧ شکل

  

  آب سطح هم حالت دري چوب شناور اجسام و شاهد نمونه مشخصات -٣ جدول
St Td (cm) dd/b  h/D  Pd/Ld  Ld/D  
  -  -  ۲۲/۲  -   -   -   شاهد نمونه

)۲۰ -۱۵ -۱۰(  ۱۰  ۳۳۴/۰  ۱۶۷/۹  ۲۲/۲  ۶۶۷/۰  ۶۶۷/۱  
)۲۵ -۱۲ -۱۰(  ۱۰  ۴۱۶/۰  ۳۳/۱۳  ۲۲/۲  ۰۴۱۶/۱  ۳۳۴/۱  
)۳۰ -۲۰ -۱۰(  ۱۰  ۵/۰  ۵/۱۷  ۲۲/۲  ۷۵/۰  ۲۲۳/۲  
)۴۵ -۲۵ -۱۰(  ۱۰  ۷۵/۰  ۳۰  ۲۲/۲  ۹/۰  ۷۷۸/۲  
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  مربعي با دماغه تيز پل شستگي در اطراف پايه آب برثر تجمع اجسام شناورچوبي ا                                                                                ٣٠

 

    

     
 ،Q=20 lit/s )ب ،Q=15 lit/s )الف آب؛ سطح هم حالت در شناور اجسام تجمع حضور در شستگي آب عمق طولي گودالپروفيل  -٨ شکل

 Q=40 lit/s )د و Q=30 lit/s )ج
 

  

  
  دقيقه ٤٢٠در زمان  شستگي آبدرصد انسداد اجسام شناور قرار داده شده در جلو پايه در مقابل حداکثر عمق  - ٩شکل 

 
 شستگي آب عمق ينيب شيپ يبرا مناسب معادله افتني يبرا
 زيآنال جينتا از يمثلث زيت دماغه باي مربع هيپا جلو در

 ،شستگي آب عمق معادله بيترت نيبد .شد استفادهي ابعاد
  شود: يم انيب ريز صورت به و يينما صورت به

)۷(  
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                               ٣١  

 به يمثلث
  د:

R =
∑ ∑

  

Z d Ldebris U d d
h Uc b D

 

 شناور اجسام
ي زبر که
 گودال عمق
 و ارايپاگل
 بر راي ک
 شناور اجسام
 با آب) سطح

  
 حالت در

 شستگي آب
 جينتا شد.

 دماغه با 
 نشان جي

 آب سطح
 ب،يترت به
 شاهد نمونه
 انسداد درصد

 به شناور
 ريز در شناور
 شستگي آب

                               

مثلث زيت دماغه
د:شو يم ارائه

( )

( )2 2
x x y y

x x y y

− −∑
=

− −∑ ∑

1.224 ( ) ( ) ( ) ( )
Z d Ldebris U d d

h Uc b D= ∆

اجسامي برا آب
که داد نشان ج

عمق وي ظاهر
پاگل يها يبررس
کيناميد بار تواند
اجسام تيموقع
سطحي (رو 

در هيپا جلو در 

آب عمقي 
شد.ي بررس زي

 هيپا در شستگي
ينتا د.ده يم 
سطح هم آب، سطح
به ،شستگي آب

نمونه به نسبت
درصد کهي 
شناور اجسام با 

شناور اجسام
آب عمق نه

                                                                                     

دماغه باي مربع ه
ارائه ))۱۰( معادله

)( )

( )2 2
x x y y

x x y y

− −

− −∑ ∑

1.7057 0.2598 -0.1096 0.15921.224 ( ) ( ) ( ) ( )
Z d Ldebris U d d

h Uc b D= ∆

آب سطح ري
جينتا سهيمقا
ظاهر شکل بري 

بررس براساس
تواند يمي زبر
موقع ١١ شکل

 آب سطح هم
  دهد. يم 

 زبري چوب شناور
  آب سطح

ي رو شناور 
يت دماغه با شکل
شستگي آب عمق
 رخ يمثلث دماغه

سطحي باال 
آب عمق ند
نسبت برابر ٢/٢
ي زمان ن،يا 

 انيجر شده
اجسام و ٣٠% با 

نهيشيب باشند،

                                                  

هيپا جلو در
معادله( ريز شکل

2 2
x x y y

x x y y− −

1.7057 0.2598 -0.1096 0.15921.224 ( ) ( ) ( ) ( )
Z d Ldebris U d dAh Uc b D= ∆

يز و سطح هم
مقا شد. انجام 

ي تأثيري چوب
براساس اما ندارند.
زبر نيا )٢٠١٠

شکل دهد. ش
هم حالت در
 نشان هيثان بر

شناور اجسام تجمع
سطح هم

 اجسام اثر 
شکل مربع ه

عمق حداکثر
دماغه اضالع
شناور اجسام

ندهست آب 
٢ و ٨٥/١ ،١

 بر عالوه ابد.
شده اشغال مساحت
 برابر ان)يجر
باشند، گرفته قرار

                                                                 

در شناور اجسام
شکل با و استخراج

  

1.7057 0.2598 -0.1096 0.15921.224 ( ) ( ) ( ) ( )
Z d Ldebris U d d
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  مربعي با دماغه تيز پل شستگي در اطراف پايه آب برثر تجمع اجسام شناورچوبي ا                                                                                ٣٢

 

 حضور نيا بر عالوه دهد. يم رخ شاهد) نمونه برابر ٢/٢(
 نمونه برابر ۶/۱ (حداکثر طول شيافزا سبب شناور اجسام
 نمونه برابر ۵/۱ (حداکثر شستگي آب گودال عرض و شاهد)
ي نيب شيپي برا معادله کي نيهمچن د.شو يم زين شاهد)
 دش ارائه شناور اجسام حضور در پل هيپا شستگي آب عمق
 عمق نيتخمي برا رودخانه نيمهندسي برا تواند يم که
ي زبر که داد نشان جينتا عالوه به باشد. ديمف شستگي آب

 شکل و عمق بري تأثير شناور اجسام بودن متخلخل اي
   .ندارد شستگي آب گودالي ظاهر
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