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  چکيده
  

هاي چرخشي و حلزوني،  ها و در نتيجه آن تشکيل جريان اندرکنش دو نيرو گريز از مرکز و گراديان فشار در قوس رودخانه
شود. اين امر سبب تغيير تدريجي در فرم رودخانه  گذاري در قوس داخلي مي  سبب ايجاد فرسايش در قوس خارجي و رسوب

از طريق اصالح الگوي جريان و کاهش قدرت جريان ثانويه سبب کنترل و  هايي هستند که ها از جمله سازه آبشکنشود.  مي
هاي قوي خود دچار  شدگي در مقطع جريان و تشکيل گردابه ايجاد تنگ دليل به. اما شوند    ها مي  کاهش فرسايش در خم رودخانه

توان به زاويه  از آن جمله مي ها به عوامل مختلفي بستگي دارد که شستگي اطراف آبشکن شوند. ميزان آب شستگي مي آب
پذير در سه حالت جاذب   گيري نسبت به راستاي جريان اشاره کرد. در اين پژوهش اثر زاويه قرارگيري سري آبشکن نفوذ قرار

هايي با  ماليم بررسي شده است. بدين منظور آزمايش  درجه ۹۰درجه) در قوس  ۶۰درجه) و دافع ( ۹۰درجه)، عمودي ( ۱۲۰(
درصد عرض فلوم انجام  ۲۰درصد و طول مؤثر  ۳۳پذيري  هاي با نفوذ روي آبشکن ۲۸/۰و  ۲۶/۰، ۲۳/۰، ۲۱/۰فرود  چهار عدد

درجه رخ داده و بيشينه مقدار آن مربوط به  ۹۰شستگي در قسمت خروجي قوس  شد. نتايج نشان داد که حداکثر عمق آب
 درصد بيشتر از حالت دافع است. ۱/۱۱درصد بيشتر از حالت قائم و  ۴/۷حالت جاذب است، که 
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  مقدمه
ها  در قوس رودخانه يو حلزون يچرخش يها انيوجود جر
سبب ان فشار يز از مرکز و گراديگر يروير دو نيثأتحت ت
در قوس  يگذار قوس و رسوب يش ساحل خارجيفرسا
ر در فرم ييتغ سببج يشود، که به تدر يرودخانه م يداخل

و  ياجتماع نظر ازرا هم  ياديرودخانه شده و مشکالت ز
رو، حفاظت و  نيد. از اکن يجاد ميا يهم به لحاظ اقتصاد

که به  است يت سواحل از مسائل مهم مورد بررسيتثب
 سببو  شده استتوجه  به آنر يژه در چند دهه اخيو
ت رودخانه در محل يتثب يمختلف برا يها جاد روشيا

 يها ها جزء روش ان، آبشکنين ميدر اها شده است.  قوس
ها  ند. آبشکنهستم حفاظت از سواحل يرمستقيغ

 يه مناسبيو با زاو يعرض صورت بههستند که  ييها سازه
شوند و با انحراف  ينسبت به ساحل رودخانه ساخته م

ر رودخانه به سمت يپذ شيان از ساحل فرسايخطوط جر
ان، از يز کاهش سرعت جريان و نيجر يمرکز يها قسمت

 ييان با سواحل کاسته و توانايشدت برخورد جر
دهند. از جمله اهداف ساخت  يش ميرا افزا يگذار رسوب
ش و حفاظت سواحل و يتوان به کنترل فرسا يها م آبشکن

کاهش عرض ر و يها، اصالح مس قوس يخارج يها وارهيد
م يرودخانه و تنظ يآب ستيز سامانه يايرودخانه، اح

 اشاره کرد. يران قيقا يبراها  آبراهه يکيدروليهندسه ه
ها به دو دسته  آن يگذر زان آبيم براساسها را  آبشکن

 کنند. يم يبند مير تقسير و نفوذناپذينفوذپذ يکل
ت يهستند که قابل ييها ر سازهينفوذناپذ يها آبشکن

رقابل نفوذ يغ يعامل عنوان بهان را نداشته و يجر يگذر آب
ن خاطر سبب تمرکز يکنند. به ا يان عمل ميدر مقابل جر

شوند و  يها م شتر در دماغه آبشکنيان و اغتشاش بيجر
 يها دهند. در مقابل آبشکن يش ميرا افزا يشستگ آب

ان را از خود عبور ياز جر ينکه بخشيا دليل بهر ينفوذپذ
رونده شده و  نييان پايکاهش قدرت جر سببدهند،  يم

از  يکي. دهند يرا در دماغه آبشکن کاهش م يآشفتگ
 هين زاوييها، تع آبشکن يدر طراحار مهم يموارد بس

. استان يجر يا راستاينسبت به ساحل رودخانه  يريقرارگ
و دافع  يجاذب، عمودا به سه دسته ه ن اساس آبشکنيبر ا
 يا جاذب از نظر سازه يها آبشکنشوند.  يم يم بنديتقس

ل دارند، يدست ساحل رودخانه تما نييبه سمت پا
 يها ان بوده و آبشکنيجر يقائم عمود بر راستا يها آبشکن

 ١شکل ند. هستل يان متمايدافع به سمت باالدست جر
و  يها را در سه حالت دافع، عمود آبشکن يريگنحوه قرار

  دهد. يجاذب نشان م

  
  
  
  
  

  و جاذب يها سه حالت دافع، عمود آبشکن يرينحوه قرارگ - ۱شکل 
  

 نهيدر زم انجام شده يها يبررساز  يدر ادامه به برخ
 همکارانن و يازلدها در قوس اشاره شده است.  آبشکن

دد فاکتور ع ۳اثر  يشگاهيآزما يک بررسي) در ۲۰۰۷(
ابعاد  يان را رويه حمله جريو زاو يشدگ فرود، نسبت تنگ

 ير بررسيپذ فوذدر مورد تک آبشکن ن يشستگ آب چاله
ان يط جريشرا يآمده به ازا دست به ج ينتا براساس دند.کر
 يدرجه دارا ۳۰ هيوبرابر، زا يشدگ زان تنگيکسان و مي

در دماغه و  يشستگ کاهش عمق آب يبرا يعملکرد مطلوب
 ۳۰ هيسه با زاويو در مقا استل ش ساحيکنترل فرسا

درجه به  ۶۰ هيآبشکن با زاو يبرا يمق آبشستگدرجه، ع
و همکاران  يابد. نصرالهي يش ميافزا يا طور قابل مالحظه

اطراف آبشکن بسته و آبشکن با  يشستگ آب ،)۲۰۰۸(
 يم بررسيک فلوم مستقيمختلف را در  يريپذ درصد نفوذ

 يبرا يشستگ ج نشان داد که حداکثر عمق آبينتا .کردند
کمتر از آبشکن  يتوجهزان قابل ير به ميپذ آبشکن نفوذ

) با انجام ۲۰۰۸ر است. ژنگ و ناکاگاوا (يناپذ نفوذ
ر و يپذ اطراف تک آبشکن نفوذ يشستگ ، آبييها شيآزما
آمده،  دست به ج ينتا براساس. کردند يبررسر را يناپذ  نفوذ

زان ير به ميپذ اطراف آبشکن نفوذ يشستگ حداکثر عمق آب
ن و همکاران يودير کمتر است. يناپذ % از آبشکن نفوذ۵۰

تک  يريگ  ه قرارياثر زاو يها شيآزما) با انجام ۲۰۱۱(
 يشستگ حداکثر عمق آب يگرد را روآبشکن با دماغه 

 انجهت جري قائم دافع جاذب
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ن يج اينتا دند.کر يآب زالل بررس طياطراف آن در شرا
ن يشتريدرجه ب ۹۰ هينشان داد که آبشکن با زاو يبررس

ن يدرجه کمتر ۱۳۵ يهو با آبشکن با زاو يشستگ عمق آب
ج نشان داد ين نتايرا داشته است. همچن يشستگ عمق آب
اطراف  يشستگ ش عدد فرود، حداکثر عمق آبيکه با افزا
و  يواقف ابد.ي يش ميمختلف افزا يايبا زواها  آبشکن

ر دادن طول و طول بال آبشکن، يي) با تغ۲۰۱۲همکاران (
آبشکن در قوس و  يريگ قوس، محل قرار يشعاع انحنا

 T اطراف آبشکن يشستگ آب يبه بررس ،انيعدد فرود جر
ط آب زالل يدرجه در شرا ۹۰ک قوس يشکل در 

قوس  ش شعاع انحناءيشان داد که با افزاج نينتا پرداختند.
دست قوس  نييپا ت آبشکن به سمتير موقعييو با تغ

پور و  بارهي. ابدي يش ميافزا يشستگ آب حداکثر عمق چاله
 يريپذ ر نفوذيثأت يشگاهيآزما يبررس ) به۱۳۹۳( پور يکاشف

ج نشان ي. نتاندپرداخت يشستگ آب ابعاد چاله يآبشکن رو
 ، حداکثر عمق چالهيريپذ هش نفوذداد که با کا

کند.  يدا ميش پيبرابر افزا ۴ش از يزان بيبه م يشستگ آب
) اثر طول، فاصله و شکل ۱۳۹۳( يزدينژاد  و ملک يعباس

مستغرق را بر  رير غيپذشکل نفوذ Lشکل و  Tها  آبشکن
ج نشان ينتا دند.کر يبررسها  اطراف آن يشستگ عمق آب

و  ۳سر کج نسبت فاصله به طول  يها داد که در آبشکن
مناسب  ۴نسبت فاصله به طول  يسر سپر يها در آبشکن

 ينسبت به سر يسر سپر يها آبشکن يبوده و سر
دارند.  يکمتر يسر کج حداکثر عمق آبشستگ يها آبشکن
 ين موضوع پيتوان به ا يم قبل يها پژوهشبر  يبا مرور
 يها آبشکن نهيدر زم انجام شده يها يبررس شتريببرد که 

 يريقرارگ هين اثر زاويم بوده، همچنيمستق ريباز در مس
 .قرار گرفته است يها کمتر مورد مطالعه و بررس آبشکن
 يريگ قرار هياثر زاو يس، به بررن پژوهشير ادپس 

 ۹۰در قوس  يشستگ ابعاد چاله آب يباز رو يها بشکنآ
  م پرداخته شده است.يمال درجه

  
  ها مواد و روش

  يز ابعاديآنال
ها و  اطراف آبشکن يشستگ بر آب يمختلف يپارامترها

ثر ؤن عوامل ميب افتن رابطهي يبرا. است ثرؤها م عملکرد آن
انجام  مؤثر يپارامترها يرو يز ابعاديآنال ،يشستگ بر آب

  ند از:ينه عبارتن زميثر در اؤشد. عوامل م

فلوم  يب طوليکانال شامل: ش عوامل مربوط به هندسه
)SB( عرض کانال در مقطع قبل از آبشکن ،)B1( عرض ،

 هي، زاو)R(، شعاع قوس )B2( مکانال در مقطع تنگ شده
  ).α(         قوس يمرکز 

ها  ها شامل: ارتفاع سازه آبشکن وط به هندسهعوامل مرب
)h(ها  ثر سازهؤ، طول م)Le(ها ن سازهيب ، فاصله )a،( هيزاو 

 يوارهها نسبت به د اتصال سازه هيزاو ،)α( قوس يمرکز
) و Φ(ها  سازه يريپذ، نفوذ)θ( يباالدست قوس خارج

  ).t(ها  ضخامت آبشکن
ان يان شامل: عمق جريک جريدروليبه هعوامل مربوط 

)Y(ان ي، سرعت متوسط جر)V( شتاب ثقل ،)g( حداکثر ،
، )W( يشستگ آب ، عرض چاله)ds( يشستگ آب عمق چاله
  ).L( يشستگ آب طول چاله

جرم مخصوص  ) وµ(ال يال: لزجت سيعوامل مربوط به س
  ).ρ(  اليس

مصالح عوامل مربوط به رسوبات بستر شامل: قطر متوسط 
، سرعت )Gs(ات بستر برسو ي، چگال)D50(بستر  يرسوب

 .)Vc(حرکت رسوبات بستر  آستانه
  توان نوشت: يشده م يمعرف يها ريبا توجه به متغ

)١(    ℎ , ,  , , ,   ,  , ,  ,  ,  ,  , , , , ,  ,  ,   = 0 

سرعت متوسط ال، يبا در نظر گرفتن جرم مخصوص س
و با  يتکرار يهاريمتغ عنوان بهان يان و عمق جريجر

بدون بعد  ينگهام، پارامترهايباک Пاستفاده از روش 
  شوند: يم در نظر گرفته )٢( همعادل صورت به

)٢(    ℎ  ,  ,   ,   ,   ,    ,    ,   ,    ,  ,  ,   ,Φ, , ,   = 0 

 , hs/Yثابت و با انتخاب يها ت با حذف پارامترينهادر 

W/Y, L/Y  به  )٣(  همعادلوابسته،  يها ريمتغ عنوان به
  دست خواهد آمد.

)٣(  ℎ  ,  ,   =  ( ,  ) 
نشان  يشستگ آب ابعاد چاله، شکل شماتيک ٢در شکل 

  داده شده است.
  

  ها آبشکن
با نفوذپذيري در اين پژوهش از آبشکن مستطيلي قائم و 

ها از دو  درصد استفاده شده است. براي ساخت آبشکن ٣٣
متر استفاده  ميلي ١٠عدد ورقه پلکسي گالس با ضخامت 

هاي  هايي با فاصله ها با ليزر سوراخ شد. در سطح پلکسي
پذيري  ها براي برقراري نفوذ يکسان ايجاد شد. اين فاصله
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محاسبه  )٤ه (معادلدرصد در مقطع آبشکن از طريق  ٣٣
هاي برنجي  هاي پلکسي گالس با مفتول  شد. سپس ورقه

ها  متر به هم متصل شدند. ارتفاع سازه                       سانتي ٤٢به ارتفاع 
ها بعد از برقراري جريان  اي انتخاب شد که آبشکن  به گونه

اي از  نمونه ٣در حالت غيرمستغرق قرار بگيرند. شکل 
  دهد. را نشان ميآبشکن مورد استفاده 

)٤(    =   (  +  ) 
ها  قطر مفتول dپذيري مورد بررسي،  نفوذ r0معادله که در 

باشد) و  متر مي سانتي ٤/٠(که در اين پژوهش ثابت و برابر  S  ها است. ي بين مفتول فاصله  
 ۲۰ها ثابت و برابر  ها در تمام آزمايش طول مؤثر آبشکن

متر در نظر گرفته شد.  سانتي ۱۴درصد عرض فلوم و برابر 
رد براي انجام هر آزمايش، در مجموع تعداد هشت سازه مو

متري از ابتداي  سانتي ۱۴۳ نياز بود. سازه اول در فاصله
برابر  ۴متري ( سانتي ۵۶هاي بعدي در فاصله  قوس و سازه

شدند. در همه  طول مؤثر آبشکن) از سازه قبلي نصب مي
ها ثابت در نظر گرفته شد. شکل  هي ساز ها فاصله آزمايش

ها را در حالت دافع  چگونگي نصب و قرارگيري آبشکن ۴
  دهد. نشان مي

  

 
  شستگي (پالن) نمايش شماتيک ابعاد چاله آب - ۲شکل 

  

  
  درصد ۳۳ يرپذي              نفوذاز آبشکن با  يينما - ۳شکل 

  

  
  ها در حالت دافع آبشکن يرگي قرار يچگونگ - ۴شکل 

  
  يشگاهيامکانات آزما

درجه در دانشکده  ٩٠ يها در فلوم قوس شيه آزمايکل
د چمران اهواز انجام شده يعلوم آب دانشگاه شه يمهندس

 يو خارج يمتر و شعاع داخل  يسانت ٧٠است. عرض فلوم 
ن اساس ي. بر ااستمتر  ١٥/٣متر و  ٤٥/٢ ترتيب بهقوس 

است که در  ٤برابر  (R/B)نسبت شعاع قوس به عرض آن 
م به يمال يها ن صورت قوس مورد استفاده جز قوسيا

و متر  ٥فلوم  يم ورودير مستقيد. طول مسيآ يحساب م
کف فلوم از جنس  .استمتر  ٣ يم خروجير مستقيمس

م از جنس يبخش مال يها . جدارهاستزه يآهن گالوان
گالس به  يشه و در قسمت قوس از جنس پلکسيش

سنج  ياز دب يم دبيتنظ يبرا. استمتر  يليم ١٠ضخامت 
م عمق ين تنظيک استفاده شد. همچنيتال اولتراسونيجيد

 ٥شکل . انجام شدفلوم  يدر انتها ييچه کشويدر باان يجر
 ييو جانما ن پژوهشياپالن فلوم مورد استفاده در 

  دهد. يها را در حالت دافع نشان م آبشکن
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  ن پژوهشيپالن فلوم مورد استفاده در ا - ۵شکل 
  

  شيروش انجام آزما
ر در سه يپذ نفوذ يها اثر قرار گرفتن آبشکن پژوهشن يدر ا

درجه) و جاذب  ۹۰( يدرجه)، عمود ۶۰حالت دافع (
 شده يبررس يشستگ ابعاد چاله آب يدرجه) رو ۱۲۰(

عدد فرود مختلف  ۴و  يريگ ه قراريزاو ۳است. با توجه به 
 يکل يالگو ۱ش انجام شد. جدول يآزما ۱۲ مجموع در

ه يان در کليدهد. عمق جر يرا نشان م ها شيانجام آزما
گرفته شد. متر، ثابت در نظر  يسانت ۱۴ها معادل  شيآزما
) انجام U/Uc>۹۵/۰ط آب زالل (يها در شرا شيه آزمايکل

شود که در آن  ياطالق م يطيط آب زالل به شرايشد. شرا

ط آستانه حرکت يان در فلوم کمتر از شرايط جريشرا
رسوبات باشد و حرکت رسوب از باالدست محل 

 ،شيوجود ندارد. قبل از شروع هر آزما يشستگ آب
برابر طول آبشکن  ۴مورد نظر و با فاصله  هيها با زاو آبشکن

 بافلوم نصب شده و سطح رسوبات بستر  يدر قوس خارج
ر يفلوم و ش ييچه انتهايح تراز شد. سپس دريدستگاه تسط

کم در فلوم  يان با دبيزهکش به طور کامل بسته و جر
 يريرسوبات جلوگ يشد تا از شسته شدن ناگهان يبرقرار م

چه يشود. بعد از ارتفاع گرفتن آب در فلوم با باز کردن در
 ۱۴عمق آب برابر  ،موردنظر يبه دب يو رساندن دب ييکشو
 عنوان بهد. لحظه ثابت شدن عمق ش متر ثابت  يسانت

 ۳ش در نظر گرفته شد و به مدت يلحظه شروع آزما
زمان  تمام شدنپس از ان در فلوم برقرار بود. يساعت جر

 يورود يکامل بسته و دب طور به ييانتها چهيدر ،شيآزما
ر يچه و شيشد. سپس با استفاده از باز کردن در قطع 

به  يات زهکشيه شد. همواره عمليزهکش آب فلوم تخل
در  يرييتغ ،هين تخليکه در ح شد يانجام م يا گونه

رات بستر ييبرداشت تغ يبرارد. يبستر صورت نگ يتوپوگراف
 يها همتر استفاده شد. فاصل يليک ميبا دقت  يزرياز متر ل
 يرات توپوگرافييزان تغيبسته به م يريگ اندازه يبرامقاطع 

کمتر و  ها هها فاصل آبشکن يکير و در نزديبستر متغ
ذکر است  انيشازتر در نظر گرفته شد. ير يبند شبکه

  د.شبرداشت  يو عرض يطول يراستابستر در  يتوپوگراف

  

  ها الگوي انجام آزمايش -۱جدول 
  زواياي مورد بررسي (درجه)  تعداد آزمايش

θ  
 دبي جريان (ليتر بر ثانيه)

Q 
  متر) عمق جريان (سانتي

Y 
  عدد فرود

)Fr( 
۱۲  ۱۲۰،۹۰،۶۰  ۲۵،۲۷،۳۰،۳۳  ۱۴  ٢١/٠، ٢٣/٠، ٢٦/٠، ٢٨/٠  

  
  نتايج و بحث

هاي انجام شده در خصوص هيدروليک جريان در  بررسي
هاي با شعاع انحناء  ها نشان داده است که براي قوس قوس

هاي ماليم)، توزيع تنش برشي  (قوس ٥/٣بيشتر از 
ي ورودي خم يکنواخت است و يک  تقريبي در ناحيه طور به

انتهاي قوس خارجي  در ناحيهي تنش برشي قوي  ناحيه
هاي انجام شده از سوي  دهد. همچنين پژوهش رخ مي

در رابطه با تغييرات  ١٣٨٨فضلي و همکاران در سال 
درجه نشان داد که در  ٩٠توپوگرافي بستر در قوس 

ي داخلي  بيشينه سرعت در مجاورت جداره ،ورودي قوس
به قوس بوده و با رسيدن به خروجي قوس و پس از آن 

يابد. بنابراين در اين  جداره خارجي قوس انتقال مي
شستگي در اطراف  رفت که بيشينه آب پژوهش انتظار مي

هاي در انتهاي خروجي قوس رخ دهد. نتايج حاصل  آبشکن
شستگي مربوط به  ها نشان داد که بيشينه آب از آزمايش

انتهايي قوس خارجي و در  آبشکن قرار گرفته در ناحيه 
 عنوان بهين آبشکن لذا ادرجه قوس است.  ٩٠تا  ٨٠زاويه 

ها در نظر گرفته شد و  آبشکن حساس در کليه آزمايش

 عرض کانال در مقطع قبل از آبشکن

B1 
B2 

ض 
عر

گ شده
کانال در مقطع تن

 

کننده ورودیمخزن آرام  

کننده خروجیآوریمخزن جمع  



 ...شستگي در شرايط  پذير بر ابعاد چاله آب نفوذ  هاي بررسي آزمايشگاهي اثر زاويه قرارگيري آبشکن                                                     ٦

شستگي اطراف آن بررسي  چگونگي تغييرات ابعاد چاله آب
شستگي نسبت  همچنين چگونگي تغييرات حجم آب شد.

به زاويه نصب صفحات نيز در اين بخش ارائه خواهد شد. 
آورده  ،هاي انجام شده زمايشنتايج کمي آ ۲در جدول 
  شده است.

  
ها بر تغييرات حداکثر  گيري آبشکن تأثير زاويه قرار
 شستگي در اعداد فرود مختلف  عمق چاله آب

شستگي را نسبت به  تغييرات حداکثر عمق آب ۶شکل 
دهد. از مقايسه عمق  ها نشان مي گيري آبشکن زاويه قرار

درجه مشاهده  ۱۲۰و  ۹۰، ۶۰شستگي بين زواياي  آب
شستگي در  بيشينه آب ۲۱/۰شود که در عدد فرود  مي
تقريبي يکسان و کم است. در حالي که  طور ي زوايا به کليه

شستگي  بيشينه آب ۲۸/۰و  ۲۶/۰، ۲۳/۰در عدد فرود 
طور که  درجه (جاذب) است. همان ۱۲۰مربوط به زاويه 

درجه از  ۱۲۰و  ۹۰، ۶۰شود بين سه زاويه  مشاهده مي
درجه  ۶۰شستگي ، آبشکن با زاويه  ر کاهش عمق آبنظ

درجه است و در  ۱۲۰و  ۹۰(دافع) بهتر از آبشکن با زاويه 
شستگي را دارد. با توجه به  ها کمترين عمق آب کليه حالت

شستگي در  ، حداکثر عمق آب۲نتايج ارائه شده در جدول 
برابر عمق  ۵۴/۰در حالت جاذب معادل  ۲۸/۰عدد فرود 
 ۱/۱۱درصد بيشتر از حالت قائم و  ۴/۷ست که جريان ا

  برابر بيشتر از حالت دافع است.
 ۳شود با افزايش عدد فرود در هر  طور که ديده مي همان

شستگي افزايش  بيشينه مقادير آب ،گيري قرار  حالت زاويه
پيدا کرده است. دليل آن است که با افزايش عدد فرود 

فزايش پيدا کرده و سرعت جريان و در نتيجه تنش برشي ا
ها افزايش پيدا  در نتيجه شدت برخورد جريان به آبشکن

خواهد کرد که اين امر سبب افزايش قدرت جريان 
دهد.  شستگي را افزايش مي رونده شده و ميزان آب پايين

) نيز ۱۳۹۳تبريزي و همکاران (  زاده هاي حسين پژوهش
عدد  کند. ايشان با بررسي اثر همين مطلب را تأييد مي

سپري  هاي سر شستگي اطراف آبشکن فرود بر الگوي آب
سري در مسير مستقيم به اين نتيجه رسيدند که در 

گيري  شرايط مختلف از نظر ميزان استغراق و زاويه قرار
ها، افزايش عدد فرود جريان سبب افزايش  آبشکن
شستگي  شستگي مانند حداکثر عمق آب هاي آب پارامتر

  شود. مي
 

  

  شستگي نسبي براي هر آزمايش مقادير کمي حداکثر عمق، عرض و طول آب -۲جدول 
حداکثر طول 
  آبشستگي نسبي

)L/Y( 

حداکثر عرض 
  آبشستگي نسبي

)W/Y( 

حداکثر عمق 
  آبشستگي نسبي

)hs/Y( 

  عدد فرود
)Fr(  

  زاويه قرارگيري
)θ( 

 شماره آزمايش

١ ٦٠ ٢١/٠ ٠٩٦/٠ ٦٠٧/١ ٠٠٠/١  
٢ ٦٠ ٢٣/٠ ١٧٩/٠ ٧١٤/١ ٢٥٠/١ 

٣ ٦٠ ٢٦/٠ ٢٦٤/٠ ٠٣٦/٢ ٥٠٠/١ 

٤ ٦٠ .٢٨/٠ ٤١١/٠ ٣٥٧/٢ ٩٢٩/١ 

٥ ٩٠ ٢١/٠ ١٠٠/٠ ٢٨٦/١ ٧٥٧/٠ 

٦ ٩٠ ٢٣/٠ ٢٣٢/٠ ٥٠٠/١ ٠١٤/١ 

٧ ٩٠ ٢٦/٠ ٣٧١/٠ ٨٩٣/١ ٤٢٩/١ 

٨ ٩٠ ٢٨/٠ ٥٠٤/٠ ٢١٤/٢ ٧٥٠/١ 

٩ ١٢٠ ٢١/٠ ١٠٠/٠ ١٠٧/١ ٦٤٣/٠ 

١٠ ١٢٠ ٢٣/٠ ٢٥٠/٠ ٤٢٩/١ ٩٦٤/٠ 

١١ ١٢٠ ٢٦/٠ ٣٩٣/٠ ٧٥٠/١ ٢٨٦/١ 

١٢ ١٢٠ ٢٨/٠ ٥٤٣/٠ ٠٠٠/٢ ٦٤٣/١ 
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ه ينسبت به زاو يشستگ رات حداکثر عمق آبييتغ - ۶شکل 

 آبشکن در اعداد فرود مختلف
  
رات حداکثر ييها بر تغ آبشکن يريگ قراره ير زاويثأت

  در اعداد فرود مختلف يشستگ آب طول چاله
 هينسبت به زاو يشستگ اکثر طول آبرات حدييتغ ۷شکل 

دهد.  ينصب آبشکن را در اعداد فرود مختلف نشان م
کثر طول طور که در شکل مشخص است حدا همان
درجه (دافع) و حداقل آن  ۶۰ هيمربوط به زاو يشستگ آب

طول ن ي. همچناستجاذب) درجه ( ۱۲۰ هيمربوط به زاو
افته است. يش يش عدد فرود افزايبا افزا يشستگ آب چاله

آورده شده است، حداکثر  ۲آنچه که در جدول  براساس
حالت دافع  يبرا ۲۸/۰در عدد فرود  يشستگ طول آب

ن يان محاسبه شده است که ايبرابر عمق جر ۹۲/۱معادل 
شتر يدرصد ب ۸/۱۴شتر از حالت قائم و يبرابر ب ۲/۹مقدار 

که  ليدلن يآبشکن جاذب به ا. در استاز حالت دافع 
ان قرار يردست و در جهت ج نييآبشکن به سمت پا دماغه
دست  نييبه سمت پا يشستگ آب چاله يدگيکش پسدارد 

قائم و دافع  يها که در آبشکن يشتر خواهد بود در حاليب
 ،مقابل وارهيان به سمت ديشتر جريحراف بان دليل به

و در امتداد دماغه  يطول يدر راستا يرش کمتيفرسا
ها  ر بودن سازهيپذ نفوذ دليل بهن يجاد خواهد شد، همچنيا

دست  د و مخرب در بااليشد يها ل گردابهيفرصت تشک
 ل طول چالهين دليهد داشت. به همسازه وجود نخوا

در دو حالت قائم و دافع کمتر از حالت جاذب  يشستگ آب
  محاسبه شده است.

  

  
 هينسبت به زاو يشستگ آب طولرات حداکثر ييتغ - ۷شکل 

  آبشکن در اعداد فرود مختلف
  
رات حداکثر ييها بر تغ آبشکن يريگ قرار هير زاويثأت

  در اعداد فرود مختلف يشستگ آب عرض چاله
 هينسبت به زاو يشستگ اکثر عرض آبرات حدييتغ ۸ شکل
دهد.  يآبشکن را در اعداد فرود مختلف نشان م يريقرارگ
ن مقدار يشتريمشخص است ب  شکلاين طور که در  همان
درجه (دافع)  ۶۰ هيمربوط به زاو يشستگ آب ي چاله عرض

درجه (جاذب)  ۱۲۰ هين مقدار آن مربوط به زاويکمترو 
ان نسبت به يانحراف کمتر جر دليل به. آبشکن جاذب است

در جهت  يکمتر يگستردگ يدارادو حالت قائم و دافع 
 ۲ارائه شده در جدول  يج کمينتا براساساست.  يعرض

حالت  يبرا ۲۸/۰در عدد فرود  يشستگ حداکثر عرض آب
 ۶ان محاسبه شده است که يبرابر عمق جر ۳۵/۲دافع، 
شتر از حالت يدرصد ب ۱/۱۵شتر از حالت قائم و يدرصد ب
  .استجاذب 

 

 
نسبت به  يشستگ آب چالهرات حداکثر عرض ييتغ - ۸شکل

 آبشکن در اعداد فرود مختلف هيزاو
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  يريگ جهينت
ر يآبشکن نفوذپذ يسر يريقرارگ هياثر زاو پژوهشن يدر ا

 يشستگ آب ابعاد چاله يم رويمال درجه ۹۰در قوس 
ر يز صورت به پژوهشن يج اين نتايتر . مهمشد يبررس

  ند:شو يخالصه م
Ø ان يقوس شدت جر يبا فاصله گرفتن از ابتدا

 نهيشيبشتر شده و يها ب به آبشکن يبرخورد
 ۸۰ هيقوس، در زاو يدر قسمت خروج يشستگ آب
 درجه رخ داد. قوس ۹۰تا 
Ø يريگ مربوط به قرار يشستگ آب حداکثر عمق چاله 

آن مربوط به  حداقلآبشکن در حالت جاذب و 
 .استآبشکن در حالت دافع  يريگ قرار
Ø مربوط به حالت  يشستگ آب حداکثر عرض چاله

 حالتدرجه) و حداقل آن مربوط به  ۶۰دافع (
 .استدرجه)  ۱۲۰(جاذب 

Ø فع در حالت دا يشستگ آب حداکثر طول چاله
در  يشستگ آب درجه) و حداقل طول چاله ۱۲۰(

 درجه) رخ داد. ۶۰حالت جاذب (
Ø ش يبا افزا يشستگ آب ي ا ابعاد چالهيزوا ي هيدر کل

 ابد.ي يش ميعدد فرود افزا
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Abstract 
 
Interaction of both centrifugal force and pressure gradient in river bends, and the resulting 
vortex and spiral flows, causes erosion in outer bank and deposition in inner bank, which in 
turn, lead to gradual change in river form. Spur-dikes are among those structures which, 
through improving flow pattern and reducing secondary flow power, control and reduce 
erosion in river bends. But, as a result of reduced flow cross section and making strong 
vortices, they themselves are subject to scour. The rate of scour around spur-dikes depends on 
various factors such as permeability and their position angle with respect to flow direction. In 
the present study, the effect of the angle of successive permeable spur-dikes position in three 
states of absorbing (120 degree), vertical (90 degree) and repulsive (60 degree) for mild 90° 
bend has been investigated. In order to achieve this goal, experiments were conducted on 
spur-dikes of 33% permeability and effective length equal to 20% of flume width with four 
Froude numbers 0.21, 0.23, 0.26 and 0.28.  
Distance between spur-dikes in all experiments was constant and was set at 4 times of the 
effective length of spur-dikes.Flow was induced in the flume after structures were installed 
and sediment bed was graded. To start the flow, first the sliding valve at the end of the flume 
and the drain valve were tightly closed, and when the water level was raised, the water depth 
was maintained at 14 (cm) by opening the end sliding valve and increasing the flow to the 
expected amount. Starting point of the experiment was when the water level was steady at the 
specified depth. After three hours, the duration of experiment, end valve was closed, flow was 
stopped, and the sediment bed was completely drained. Then, the bed topography was 
surveyed via laser gauge.   
Gathered data at the end of experiments and surveying of bed topography, were analyzed 
using “Surfer” software. To investigate the changes in scour dimensions due to position angle, 
the spur-dike which the highest sour occurred on its peripheral, was considered as the critical 
spur-dike.  In all experiments, the position of critical spur-dike was at the angle of 80 to 90 
degrees of the bend or at the straight path toward the outlet. After the critical spur-dike was 
indicated, the scour dimensions on its peripheral was studied. Results indicated that among 
three angles of 60, 90, and 120 degrees, 60 degrees (repelling) spur-dike had a better 
performance regarding the spur depth, comparing with 90 degrees and 120 degrees, and in all 
cases had the lowest scour depth, in a way that maximum scour depth in Froud number 0.28 
was 0.54 times of the flow depth in absorbing condition, where this value was 7.4% more 
than vertical position, and 11.1 times more than repelling condition. Maximum length of 
scour belonged to 60 degrees (repelling), and minimum length was related to 120 degrees 
(absorbing). Maximum length of scour in Froud number of 0.28 was calculated 1.92 times of 
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flow depth for repelling condition, where this was 9.2 times more than vertical position, and 
14.8% more than repelling condition. Highest value of scour width belonged to 60 degrees 
(repelling), and lowest amount of width was related to 120 degrees (absorbing). Maximum 
scour width in Froud number of 0.28 for repelling case was calculated 2.35 times of flow 
depth, which was 6% more than vertical position and 15.1% more than absorbing condition. It 
was observed that with an increase in Froud number, scour dimensions in all three repelling, 
vertical and absorbing states were also increased. This could be explained by the fact that 
since greater Froud number implies increase in flow velocity and thereby higher shear stress 
exerted by the flow, hence flow impinges more rigorously and at a higher velocity on the 
spur-dikes, resulting in more severe scour. 
Based on the results of this study, it could be stated as a general conclusion that the maximum 
depth of scour was when the spur-dike was positioned in absorbing condition, and the 
minimum depth was related to placing the spur-dike in repelling condition. Also, maximum 
length and width of scour belonged to repelling condition, where the minimum values referred 
to absorbing condition. Finally, higher Froud number in all cases resulted an increase in scour 
dimensions. 
 
Keywords: Permeable spur-dyke, Position angle of spur-dyke, Scour, clear water, 90° long 
radius bend. 
 
Citation: Dabiri G. and Kashefipour S. M. 2015. Experimental investigation of the effect of permeable spur-
dikes angle on scour-hole dimensions in 90° mild bend in non-submerged conditions. Iranian Water Research 
Journal. 
 

 


