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 شرايط در مستطيلي مقطع با پل گاه تکيه پيرامون آبشستگي و جريان الگوي آزمايشگاهي يبررس
  طوقه نصب

  
  ٢يقمش يمهد و *١نژاد مهيخز نيحس

  
  
  دهيچک

  
 و شده انجام ها پل خصوص به هيدروليکي هاي سازه اطراف آبشستگي مکانيزم شناخت خصوص در زيادي مطالعات تاکنون
 اطراف آبشستگي ةزمين در اند. گرفته قرار ارزيابي و بررسي مورد ها آن اطراف در آبشستگي کاهش يا کنترل براي هم هايي روش
 نشان ها پل شکست روي بر موجود آمار بررسي که حالي در ؛گاه تکيه تا است بوده پايه روي بر بيشتر تحقيقات تمرکز ،ها پل
 از يکي است. شده صرف بخش اين در نيز بيشتري هاي هزينه بالطبع و بوده گاه تکيه به مربوط مشکالت، بيشتر که دهد مي

 کاهش بر طوقه نصب تراز و ابعاد تأثير ،حاضر تحقيق در است. طوقه از استفاده ،گاه تکيه اطراف آبشستگي کاهش هاي روش
گاه  بعدي سرعت جريان پيرامون تکيه هاي سه چنین، مؤلفه هم گرفت. قرار بررسي مورد مستطيلي گاه تکيه پيرامون آبشستگي

 نتايجسنج الکترومغناطيس تعيين شدند و براي الگوي جريان مورد استفاده قرار گرفتند. مجهز به طوقه با استفاده از سرعت
 نسبت بستر زير هاي طوقه بهتر عملكرد از حاکي نتايج ،همچنين ؛يابد مي بهبود آن ملكردع طوقه ابعاد افزايش با که داد نشان
 از شده ايجاد هاي گرداب و پايين به رو جريانبر اساس نتایج تحقیق حاضر   .است بستر از باالتر و بستر روي هاي طوقه به

 هاي گرداب مقابل در بستر دنكر مقاوم و پايين به رو جريان مهار با طوقه وبوده  گاه تکيه پيرامون آبشستگي اصلي عوامل
  .دارد گاه تکيه پيرامون آبشستگي کاهش در ثريؤم نقش ايجادشده،
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  مقدمه
 ،ها پل از زيادي تعداد ها رودخانه در سيالب وقوع با هرساله
 تخريب دارد، وجود ها آن به نياز بيشترين که زماني درست

 ها، تخريب اين عوامل ترينمؤثر از يکي .شوند می
 گزارش مطابق باشد. مي گاه تکيه و پايه محل در آبشستگي
 ۱۳۹۱ سال در اي جاده نقل و حمل و داري راه سازمان
 آبشستگي از ناشي کشور هاي پل خرابي درصد ۳۷ ميزان
 همکاران، و (خادمي باشد مي آن کناري و مياني هاي پايه

۱۳۸۹.(  
 يک ،پل گاه تکيه اطراف آبشستگي فرايند و جريان الگوي
 آشفته جريان متقابل اثر از که است پيچيده ةپديد
 و شود مي ناشي گاه تکيه اطراف ميدان در بعدي سه

 در تحقيقات .دارد دنبال به را بستر رسوبات فرسايش
 وانگ توسط ها پل گاه تکيه در آبشستگي فرايند زمينة

 بسياري و )۱۹۹۴( دانگل )،۱۹۸۹( کانداسمي )،۱۹۸۲(
 گاه تکيه در آبشستگي فرايند که است داده نشان ديگر
 با ؛ستها پل پايه در آبشستگي فرايند به شبيه بسيار ها پل
 وضعيت کانال، ةديوار از ناشي مرزي ةالي که تفاوت اين

 هاي پايه به نسبت سازه اطراف جريان در را تري پيچيده
 با گاه تکيه اطراف جريان الگوي ديدن .کند مي ايجاد پل

 ،محققان از بسياري توسط متعددي هاي تکنيک از استفاده
 منابع در و شده انجام )۱۹۷۰جيل( و )۱۹۶۱( ليو جمله از

 يا کنترل خصوص در است.شده  اشاره آن به مختلف
 نيز ها پل گاه تکيه و پايه پيرامون آبشستگي کاهش

 است شده پيشنهاد متعددي هاي روش و انجام مطالعاتي
 از يکي ؛اند کرده پيدا اجرايي ةجنب نيز مواردي در که

 ها پل گاه تکيه و پايه پيرامون آبشستگي کاهش هاي روش
 تأثيرنیز   و پل هاي پايه بخش در است. طوقه از استفاده
پژوهشگران  آن، پيرامون آبشستگي کاهش بر طوقه

 داده انجام را مطالعاتيمتعددی در داخل و خارج از کشور 
 اند داده ارائه نمودار يا رابطه صورت به را نتايجي و

 بر هطوق تأثير )۲۰۰۵( ترک اياک ).۱۳۹۱ نژاد، (خزيمه
 جانبي هاي گاه تکيه اطراف در آبشستگي زماني ةتوسع
 که داد نشان وي نتايج داد. قرار مطالعه مورد را ها پل

 جريان توسط رسوبي ذرات فرسايش مانع طوقه،
 و نژاد خزيمه نيز ديگري تحقيق در شود. مي رونده پايين

 را نامتقارن و متقارن هاي طوقه عملكرد )۱۳۹۱( همکاران
 کاهش در ،شود می  نصب بستر در طوقه که هنگامي

 و بررسي مورد پل گاه تکيه پيرامون موضعي آبشستگي

 هنگامي نامتقارن طوقة داد، نشان نتايج دادند. ارقر مقايسه
 باشد، تر بزرگ دست پايين به نسبت آن باالدست عرض که

 نشان را بهتري عملكرد خود مساحت هم ةطوق به نسبت
 نمود. عمل ترمؤثر متقارن طوقه عکس، حالت دره و  داد
 بر آن نصب تراز و طوقه ابعاد تأثير ،حاضر تحقيق در

 بررسي مورد مستطيلي گاه تکيه پيرامون آبشستگي کاهش
 حالت در گاه تکيه پيرامون آبشستگي الگوي و گرفت قرار
 پيرامون جريان الگوي ،همچنين ؛شد تعيين طوقه  بي /با

 سنج سرعت از استفاده با طوقه به مجهز گاه تکيه
 در طوقه نقش وشد  ترسيم و تعيين الکترومغناطيس

 مورد آبشستگي ةتوسع و ميزان بر مؤثر عوامل کاهش
  گرفت. قرار بررسي

  
  ها روش و مواد
 ۱ عرض متر، ۸ طول به فلومي در تحقيق اين يها شآزماي
 آزمايشگاه در ۰۰۰۳/۰ ثابت شيب و متر ۶/۰ ارتفاع متر،

 هاي ديواره شد. انجام چمران شهيد دانشگاه هيدروليک
 متر سانتي يک ضخامت به و گالس پلکسي جنس از کانال

 يک فلوم ابتداي از متري ۴ ةفاصل در اند. شده تشکيل
 به آن ارتفاع و عرض طول، که گرفته قرار فلزي باکس
 از باکس اين باشد. مي متر ۳/۰ و  ۷/۰ ،۲ حدود ترتيب
 هندسي معيار انحراف داراي يکنواخت رسوب نمونه يک
 شده پر متر ميلي ۷۶/۰ متوسط قطر و ۶۵/۲ چگالي ،۲/۱

 قرار کانال بستر تراز در پرشدن از پس که نحوي به ؛است
 آزمايشگاه زيرزميني مخزن از پمپ طريق از آب گيرد. مي

 کننده آرام بخش که فلوم ابتدايي قسمت به و شده پمپاژ
 کنترل ةدريچ ،فلوم انتهاي در شود. مي هدايت باشد، مي
 آب ،سپس دارد. قرار موردنظر رقوم در عمق تنظيم براي
 آرامش، ةحوضچ انتهاي در شود. مي آرامش ةحوضچ وارد
 دبي که دارد قرار استانداردي ةدرج ۵۳ مثلثي سريز
 از عبور از پس آب شود. مي گيري اندازه آن توسط جريان
 و شود مي آزمايشگاه زيرزميني مخزن وارد مجدداً سرريز،

 زمان کل در برگشتي و رفت جريان يک ،ترتيب اين به
  باشد. مي برقرار فلوم در ايشآزم
 انجام زالل آب شرايط در حاضر تحقيق يها آزمايش ةکلي

 عدد و ثانيه بر مترمکعب ۰۴/۰ دبي در ها آزمايش شد.
 انيجر سرعت فرود عدد نيا در(شد  انجام ۲۲/۰ فرود
 سرعت در و بود حرکت آستانه سرعت درصد ۹۵ برابر

 اتفاق يآبشستگ زانيم نيشتريب زين حرکت آستانه
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 جنس با مستطيلي گاه تکيه از تحقيق اين در .افتد) يم
 ،Ba/La( ۶/۰، ۷۵/۰، ۱( بعد بي طول مؤلفة و گالوانيزه ورق
 از شده استفاده هاي طوقه گرديد. استفاده ۵۶/۱ و ۲۴/۱

 انتخاب متر ميلي ۳ ضخامت به و گالس پلکسي جنس
 جريان کم نرخ با فلوم ابتدا ،آزمايش هر شروع در شدند.

 ناشي فرسايش جلوي که است دليل اين به امر اين ؛شد پر
 آب دبي ،سپس ؛شود گرفته آزمايش ابتداي در جريان از
 از پس .برسد موردنظر دبي به تا شود مي زياد آرامي به

 کنترل، دريچه ةوسيل به مثلثي، سرريز توسط دبي تنظيم
 گيرد. مي قرار متر ۱۵/۰ يعني ،موردنظر عمق در آب

 پيدا ادامه شده تعيين زمان مدتتا   آزمايش ،سپس
 خارج فلوم از آرامي به آب آزمايش، اتمام از پس و كند مي
 الگوي و آبشستگي عمق حداکثر ،انتها در .شود می

 متر وسيله به گاه تکيه اطراف در شده ايجاد گذاري رسوب
 به مربوط يها شآزماي بخش در .شود می برداشت ليزري
 نسبت با گاه تکيه روي بر مجدداً جريان، الگوي تعيين
 روي آبشستگي ميزان باالترين که( ۶/۰ طول به عرض
 قبلي يها آزمايش شرايط و زمان همان در آزمايش دو )داد
 بستر و انجام طوقه بدون ديگري و نصب حالت در يکي

 از پس وشد.  تثبيت سيمان دوغاب از استفاده با رسوبي
 در و برقرار فلوم در شرايط همان با جريان بستر، تثبيت
 سرعت بعدي سه هاي لفهؤم ،گاه تکيه پيرامون مختلف نقاط
 برداشت الکترومغناطيس سنج سرعت دستگاه از استفاده با

 استفاده مورد جريان الگوي بررسي و رسم براي و شدند
 مقطع از يا ساده کيشمات ،۱ شکل در .ندگرفت قرار
است. شده داده نشان سرعت گيري اندازه ةنحو و شيآزما

  

  ب)  الف)
  سرعت گيري اندازه ةنحو ب) ش،يآزما مقطع از يا ساده کيشمات الف) - ۱ شکل

  
  بحث و جينتا

  طوقه حضور بدون يها آزمايش
 ساعت ۱۳ زمان مدت به آزمايش، يک ابتدا مرحله اين در

 عرض و ۲۰ طول داراي آزمايش اين در گاه تکيه .شد انجام
 مدت طول در بود. )۶/۰ بعد بي (طول متر سانتي ۱۲

 نقطه در آبشستگي عمق مختلف هاي زمان در آزمايش
 عمق زانيم نيشتريب که گاه هيتک باالدست (گوشه مبنا

 در .شد برداشت افتاد) يم اتفاق نقطه نيا در يآبشستگ
 تعادل عمق درصد ۹۹ که بود اين بر فرض حاضر تحقيق

 ۱۳ زمان مدت در آبشستگي) نهايي (عمق آبشستگي
 شگاهيآزما تيمحدود ليدل به زمان نيا ب(انتخا ساعت

 عمق درصد ۹۱ حدود ،صورت اين در افتد. مي اتفاق بود)
 با و افتد مي اتفاق ساعت ۵ زمان مدت در آبشستگي تعادل
 ابعاد تأثير بررسي حاضر، تحقيق در هدف کهاين به توجه
 طوقه نصب تراز تأثير همچنين و مختلف هاي طوقه
 مختلف يها شآزماي نتايج ةمقايس با هدف اين و باشد مي

 زمان عنوان به ساعت ۵ زمان مدت بنابراين، ؛شود مي فراهم
 يک ،بنابراين .شد  انتخاب ها آزمايش تمامي براي آزمايش
 طوقه عملكرد تعيين و مقايسه براي ديگر شاهد آزمايش

 شاهد آزمايش ۴ ،همچنين .شد  انجام ساعت ۵ زمان در
  شد. انجام ابعاد ساير با گاه تکيه روي بر نيز ديگر

  

   طوقه نصب تراز و ابعاد تأثير به مربوط يها آزمايش
 طوقه بعد بي عرض گرديد. انجام آزمايش ۲۰ ،بخش اين در
)Bc/La( طول براي و شد گرفته نظر در ۵/۰ برابر و ثابت 
 و ۵/۰ ،۳۷۵/۰ ،۲۵/۰ مقدار چهار )Lc/La( طوقه بعد بي
 بعد بي تراز ۵ در مذکور هاي طوقه شد. انتخاب ۷۵/۰

)Zc/y( و بررسي مورد ۲/۰ و ۱/۰ ، ۰ ،-۱/۰ ،-۲/۰ برابر 
 مثبت عالمت با بعد بي ترازهاي گرفتند. قرار مقايسه
 منفي بعد بي ترازهاي و بستر باالي هاي طوقه به مربوط
 اين به مربوط نتايج باشد. مي بستر زير هاي طوقه به مربوط
  است. شده داده نشان ۲ شکل در ها آزمايش از بخش
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 عمق کاهش (درصد طوقه عملكرد ،Pr مؤلفة ،۲ شکل در
 )۱( معادله به توجه با آن مقدار که باشد مي آبشستگي)

  :است محاسبه قابل
)۱(  100/)(Pr ×−= sscs yyy  

 ،ysc و شاهد آزمايش در آبشستگي عمق ،ys ،)۱( معادله در
 با طوقه باشد. مي طوقه نصب حالت در آبشستگي عمق
 نصب - ۱/۰ بعد بي تراز در که ۷۵/۰ بعد بي طول نسبت
 ۸۹ برابر که داد نشان را عملكرد ميزان باالترين بود، شده
 طوقه وسيله به کامالً طوقه اين زير رسوبات بود. درصد

 ترين مناسب عنوان به طوقه اين عملكرد شدند. محافظت
 ابعاد با گاه تکيه پيرامون بعد بخش در بهينه) ة(طوق طوقه

 آخر بخش در طور همين و گرفت قرار بررسي مورد مختلف
 نصب حالت در گاه تکيه پيرامون جريان الگوي اه آزمايش
  .شد تعيين طوقه ترين مناسب

  

  آن عملكرد بر طوقه نصب تراز و ابعاد تأثير - ۲ شکل
  

  

 عملكرد بر گاه تکيه ابعاد تأثير به مربوط يها آزمايش
   طوقه ترين مناسب

 آزمايش، ۴ انجام با ها، شآزماي از مرحله اين در
 ارزيابي مورد گاه تکيه ابعاد در تغيير با طوقه، ترين مناسب
 و ساعت ۵ ها، آزمايش از بخش اين زمان مدت گرفت. قرار
 را مشابهي عملكرد طوقه، بود. ۲۲/۰ برابر جريان فرود عدد
 همان در که طوري به ؛داد نشان خود زا ها شآزماي اين در

 انتهاي تا آن از پس و شد شسته طوقه روي رسوبات ابتدا
 محافظت آن توسط طوقه زير ةمنطق رسوبات ،ها آزمايش

 مبنا ةنقط در آبشستگي بعد بي عمق ديگر، عبارت به يا شد
ysc/y در که بود ۱/۰ برابر بخش اين يها شآزماي ةهم در 

 شده نصب تراز آن در طوقه که است ترازي همان ،حقيقت
 الگوي از نيز فرسايش و گذاري رسوب ةنحو ،همچنين بود.

 طول افزايش با که تفاوت اين با کرد مي تبعيت مشابهي
 تأثير تحت ةمنطق ابعاد يک، عدد تا گاه تکيه بعد بي

 تا روند اين شد؛ مي تر کوچک گذاري رسوب و فرسايش
 دو در آن از پس و کند مي پيدا ادامه ۱ بعد بي طول
 تحت ةمنطق ۵۶/۱ و ۲۴/۱ بعد بي طول داراي گاه تکيه
 در کند. مي پيدا ثابتي ابعاد گذاري رسوب و فرسايش تأثير
 ةنقط در آبشستگي ميزان در گاه تکيه ابعاد تأثير ،۳ شکل
 ددع در طوقه ترين مناسب و شاهد يها آزمايش در مبنا
  است. شده داده نشان ۲۲/۰ فرود

  

  
 مبنا ةنقط در آبشستگي ميزان در گاه تکيه ابعاد تأثير - ۳ شکل

  طوقه ترين مناسب و شاهد يها آزمايش در
  

 پيرامون جريان الگوي تعيين به مربوط ياه آزمايش
  طوقه ترين مناسب نصب حالت در گاه تکيه
 طيشرا در گاه هيتک رامونيپ انيجر يالگو ،قيتحق نيا در
 افزار نرم از استفاده با مختلف ياه مرخين در طوقه يب /با

 نشان ۴ شکل در آن از يا نمونه کهشد   ميترس پالت" "تک
  است. شده داده

  

  
 نصب حالت در گاه هيتک رامونيپ انيجر يالگو - ۴ شکل

  طوقه نيتر مناسب
  

 پايين به رو آب، سطح نزديک جريان ،۴ شکل مطابق
 به کف به برخورد از پس بستر نزديک در و ندک مي حرکت
 شکل اوليه گرداب ،عبارتي به گردد؛ ميبر باال سمت
 عوامل از اوليه گرداب و پايين به رو جريان گيرد. مي

 پل گاه تکيه پيرامون آبشستگي ةتوسع و شروع اساسي
 را آن بستر، با برخورد از پس ،پايين به رو جريان .هستند
 از مقداري کند. مي پراكنده مختلف جهات به و كرده حفر
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 برخورد در ،گردد رميب باالدست سمت به رو كه جريان اين
 جريان جهت در حركت به مجبور عمومي جريان با

 باعث آن، مجدد بازگشت و جريان چرخش اين شود. مي
 حركت ،بنابراين شود. مي اوليه) (گرداب اسبي نعل گرداب
 جلوي قسمت در اي حفره ايجاد باعث ،پايين به رو جريان
 آن در اوليه گرداب حفره، اين تشكيل با و شود مي گاه تکيه

 تنش واردكردن سبب به هم اوليه گرداب ؛شود مي تشكيل
 جداشدن باعث ،كف ذرات به باالبرنده نيروي و كف به

 جريان اختيار در را ها آن و شود مي بستر كف از ذرات
 حمل دست پايين سمت به تا دهد مي قرار آبراهه، عمومي
 به رو جريان مقابل در سپري يک مانند طوقه وجود شوند.
 زير يا بستر سطح در که هايي طوقه کند. مي عمل پايين
 مناسب ابعاد داشتن صورت در شوند، مي نصب بستر سطح
 بستر با را تماس کمترين اوليه گرداب شوند مي باعث

 را آبشستگي زيادي مدت و باشد داشته گاه تکيه پيرامون
 مناسبي ابعاد طوقه که مواردي در اندازند. مي تعويق به

 و شسته را طوقه اطراف رسوبات اوليه گرداب ،باشد نداشته
 که شود مي آبشستگي باعث و کند مي نفوذ گاه تکيه زير به

 با طوقه بدون حالت به نسبت ايجادشده آبشستگي البته
 از باالتر طوقه که مواردي در بود. خواهد همراه خيرأت

 از بخشي حرکت دليل به شود، مي نصب بستر سطح
 و پايين به رو انجري يک طوقه، زير در کانال اصلي جريان

 شکل ،تري ضعيف صورت به البته ،اوليه گرداب آن تبع به
 کاهش و آن کنترل در زيادي نقش طوقه که گرفت خواهد

 طوقه که هنگامي مخصوصاً ؛ندارد آن از ناشي آبشستگي
 هاي طوقه ،دليل همين به .دارد بستر سطح تا زيادي ةفاصل
 در ندارند. آبشستگي کاهش در خوبي عملكرد بستر باالي
 رسم و بعدي سه هاي لفهؤم تعيين آزمايش ،حاضر تحقيق
 زير در که گرفت صورت يا طوقه اطراف جريان الگوي
 رسوبات شدن شسته وجود با و بود شده نصب بستر سطح
 زير رسوبات آزمايش، ابتدايي دقايق همان در آن روي
 محافظت طوقه توسط ها آزمايش زمان پايان تا طوقه

 مقابل در را سپر يک نقش صرفاً طوقه ،بنابراين شدند.
 با اوليه گرداب تماس از جلوگيري و پايين به رو جريان
 گردابشد  باعث و داشت عهده بر گاه تکيه پيرامون بستر
 و ودش منتقل طوقه روي به شدت، کاهش ضمن اوليه
 قسمت در نباشد. بستر متوجه گرداب از ناشي تنش
 دو هر در باال روبه هاي جريان نيز گاه تکيه دست پايين

 از نشان کهشد  مشاهده طوقه و شاهد آزمايش وضعيت

 رسوبي هاي تپه و باشد مي برخاستگي هاي گرداب وجود
 همين از ثرأمت نيز گاه تکيه دست پايين در شده نهشته
 .هستند ها گرداب

  
  يريگ جهينت
 و آزمايشگاهي مدل از استفاده با تحقيق اين در

 بررسي بر عالوه الکترومغناطيس، بعدي سه سنج سرعت
 ،يکاربرد ينمودارها ارائه و طوقه نصب تراز و ابعاد تأثير
 طوقه به مجهز مستطيلي گاه تکيه پيرامون جريان الگوي
 طوقه ابعاد افزايش داد نشان نتايج گرديد. ترسيم و بررسي

 طوقه عملكرد بر آن نصب تراز کاهش طور همين و
 مؤثر نقش يدؤم تحقيق اين نتايج ،همچنين ؛افزايد مي

 پيرامون اوليه گرداب و پايين به رو جريان کنترل در طوقه
   باشد. مي گاه تکيه
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