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 1 اطراف پایه پل شستگی موضعیانتقال رسوبات در پدیده آببر  اثرگذار عواملمطالعه 

 2 

 3 

 4 چکیده

عدم پایداری این سازه استراتژیک در زمان وقوع سیالب  ها منجر بهموضعی در اطراف پایه پل شستگیآب 5 

های کنترل و کاهش در زمینه روش صورت گرفتهمطالعات اکثر . برای مقابله با این پدیده مخرب گرددمی 6 

با  مطالعهدر این . شده است توجههای اثرگذار بر انتقال رسوبات است و کمتر به بررسی پدیدهشستگی آب 7 

بررسی ساختار جریان، به  گیری از آنالیز کودرانتو با بهره های سرعت در اطراف پایه پلبرداشت پروفیل 8 

برهم  شامل در پدیده انتقال رسوبات رخدادهای غالب .پرداخته شده استچگونگی حرکت و انتقال رسوبات  9 

نتایج نشان داد در جلوی پایه و نزدیک  .است پرتابیو حرکت  حرکت جارویی ،برهم کنش درونی ،کنش بیرونی 10 

 11 درصد 33تا 30و در حدود  برهم کنش درونی و بیرونیبرهم کنش بستر بیشترین احتمال وقوع مربوط به 

در بیرون از  .نداردرا داخل گودال جریان در نزدیک بستر انرژی کافی برای انتقال رسوبات  بنابراین دراست  12 

یابد و رخداد غالب در این ناحیه حرکت گودال نوسانات هر یک از رخدادها نسبت به داخل گودال کاهش می 13 

 14 گردد. که باعث انتقال رسوبات می جارویی خواهد بود

 15 شستگی، پایه پل، آنالیز کودرانت، سرعت سنجی.: آبکلیدی واژگان

 16 

 17 مقدمه

 18 نقش و اندگرفته قرار بشر استفاده مورد دیرباز از که هستند هیدرولیكی هایسازه مهمترین جمله از هاپل

 19 تخریب جهان سراسر در زیادی هایپل ساله همه. نیست پوشیده کسی بر گوناگون مسائل در هاآن استراتژیک

 20 در هیدرولیكی عوامل نقش نگرفتن نظر در دلیل به بلكه ای،سازه دالیل به نه هاپل این تخریب. شوندمی

 21 ها در توزیع و انتقال رسوبات است. ها و همچنین نقش آنپل طراحی
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کند. الگوی جریان سه ها از پایه، سیستم گردابی در اطراف پایه ایجاد میبرخورد خطوط جریان و جدایی آن 22 

( 3و برخاستگی 2و دو نوع سیستم گردابی )گرداب نعل اسبی 1بعدی اطراف پایه ناشی از جریان رو به پایین 23 

 24 شستگی است.عامل اصلی فرایند آب

شود. مقداری از ه بستر رودخانه ضمن حفر بستر، به هر طرف پراکنده میپایین پس از برخورد ببهجریان رو 25 

گردد، در برخورد به جریان عمومی رودخانه، مجبور به حرکت در جهت این جریان که به سمت باال بازمی 26 

کند. این چرخش جریان و بازگشت آن در داخل حفرة کنده شده، جریان شده و مجدداً به پایه برخورد می 27 

آورد دهد که به تدریج در دو طرف پایه، امتداد یافته و شكلی شبیه نعل اسب پدید میرا تشكیل میگردابی  28 

اسبی در ابتدا در مقطع، بسیار کوچک و از لحاظ قدرت گویند. گرداب نعلاسبی میکه به آن گرداب نعل 29 

و قدرت سریعاً رشد  شستگی این گرداب از لحاظ اندازهفرسایندگی، ضعیف است. اما با تشكیل گودال آب 30 

شستگی، باعث تسریع در حفر آن شده و ذرات جدا شده اسبی در داخل حفرة آبکند. تشكیل گرداب نعلمی 31 

شوند. در حقیقت عامل اولیه تشكیل گودال دست حمل میاز بستر، توسط جریان اصلی رودخانه به پایین 32 

های نعل اسبی در ن رو به پایین و بستر، گردابهشستگی جریان رو به پایین بوده و در اثر برهم کنش جریاآب 33 

جریان در سطح استوانه، باعث ایجاد گردد. شستگی میاطراف پایه شكل گرفته و سبب تسریع در فرایند آب 34 

های استوانه دست پایه، الیة مرزی در کنارهشده و به علت گرادیان فشار منفی ایجاد شده در پایین 4الیة مرزی 35 

مود بر کف بوده و ها، تقریباً عکند. محور این گردابرا ایجاد می 5های برخاستگیاز پایه جدا شده و گرداب 36 

های جدا شده از پایه به ، توسط گردابمكد. این ذراتمانند گردباد، ذرات رسوب را از پایین به سمت باال می 37 

 38 شوند.دست حمل میپایین

جا که عوامل مؤثر در انتقال رسوب بسیار زیاد بوده، فرآیند انتقال رسوب از پیچیدگی خاصی برخوردار از آن 39 

است. مطالعات زیادی جهت تعیین ساختار جریان متالطم انجام شده است اما به دلیل پیچیدگی و تصادفی  40 

 41 (1967کلین و همكاران )  ریان توربالنس ساختار آن به درستی مشخص نشده است. برای اولین باربودن ج

                                                           
1- Down Flow 

2- Horse Shoe Vortex 

3- Wake Vortex 

4- Boundary layer 

5- Wake vortex 
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باشد. را در جریان متالطم معرفی نمودند که شامل چهار رخداد بر اساس نوسانات سرعت می 6انفجاریپدیده  42 

لیو و باشد. آشفته و آرام میعامل اصلی در انتقال مومنتوم بین جریان  انفجاریها اذعان داشتند که پدیده آن 43 

ها از آنالیز معرفی نمودند. در حقیقت آن انفجاریآنالیز کوادرانت را برای مطالعه ساختار پدیده  (1973ویلیام ) 44 

، 7ییشامل حرکت جاروکه  انفجاریکوادرانت به عنوان ابزاری جهت تعیین تفاوت هر یک از رخدادهای پدیده  45 

 46 است، استفاده کردند.   10و برهم کنش بیرونی  9، بر هم کنش درونی 8حرکت پرتابی

وم بیش از در انتقال مومنت Sweepنشان دادند که سهم پدیده  (1971،1982گرس ) و (1978ناکاگاوا و نزو ) 47 

اذعان   (1995) کشاورزی و بال و (1989و همكاران ) تورن ،(1978ناکاگاوا و نزو )باشد. می  Ejection پدیده 48 

 Outward 49و  Inward interactionدر یک تناوب بیش از  Ejection و Sweepنمودند که احتمال رخدادهای 

interaction ل رسوبات بر بیان کردند قسمت عمده انتقا (1989و همكاران ) تورنو  (1990ویلیامز )باشد. می 50 

ل رسوبات که انتقاافتد، در حالیاتفاق می  Outward interaction و تا حدی در رخداد  Sweep اساس رخداد 51 

ند اندازه نشان داد (1995کشاورزی و بال )افتد. اتفاق میEjection به صورت ذرات معلق بیشتر در رخداد  52 

اف گر باشد.می Outward interactionو  Inward interactionبیش از  Sweep ای در پدیدهتنش برشی لحظه 53 

نش برشی تهای رینولدز، شدت آشفتگی و های سرعت به مطالعه تنشبا برداشت مولفه (2002و ایستیارتو ) 54 

های غالب دیدهاز آنالیز کودرانت در مطالعه پ (2010جعفری و کشاورزی )بستر در اطراف پایه پل پرداختند.  55 

برای  نفجاریاه به مطالعه پدید (2011اصفهانی و کشاورزی )ها پرداختند. در انتقال رسوبات در اطراف ریپل 56 

با برداشت  (2013نیا و همكاران )ایزدیهای انحنادار پرداختند. بدست آوردن ساختار توربالنس در کانال 57 

 58 د. شستگی به مطالعه خصوصیات جریان آشفته در اطراف پایه پل پرداختنپروفیل سرعت در گودال آب

 Sweep 59 وOutward interaction ،Ejection ، Inward interactionرویداد  4طورکلی سیكلی که شامل به

طور متعارف روش کودرانت شامل مطالعه رابطه بین نوسانات زمانی اجزای نامند. بهمی انفجاریباشد را فرایند  60 

                                                           
6 – Bursting Phenomenon  

7 – Sweep 

8 – Ejection 

9 – Inward interaction 

10– Outward interaction 
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-به صورت زیر دسته 'u'-w باشد. بر اساس نواحی چهارگانه )چهار ربع( محور مختصات در صفحهسرعت می 61 

 62 (.1گردند )شكل بندی می

 w'>0 63 و u'>0 که در آن Outward interactionاول: رویداد بع ر

 w'>0 64 و u'<0 که در آن Ejection ربع دوم رویداد

 w'<0 65 و u'<0 که در آن Inward interactionربع سوم رویداد 

 w'<0 66 و u'>0 که در آن Sweep ربع چهارم رویداد

 67 

 68 

 69 

 70 

 71 

                                                     72 

 73 انفجاریرخدادهای پدیده  -1شکل 

ای باشد، مطالعهشستگی بسیار حائز اهمیت میدر انتقال رسوبات در پدیده آب انفجاریبا وجود اینكه پدیده  74 

جا که آنالیز کودرانت ابزاری قوی جهت شناسایی رخدادهای از آنجامع در این زمینه صورت نگرفته است.  75 

از این آنالیز در تحقیق  استو در نتیجه پیدا کردن عوامل مؤثر در انتقال رسوبات  انفجاریغالب در پدیده  76 

 77 گیرد. مورد مطالعه قرار میشستگی و چگونگی مكانیسم انتقال رسوبات در پدیده آب حاضر استفاده گردید

 78 

 79 هامواد و روش

 80 آزمایشگاهیو مدل مشخصات کانال 

 81 6/0متر و ارتفاع  4/0متر، عرض  8ای به طول فایبرگالس شیشههای این تحقیق در کانالی از جنس آزمایش

های سرعت از ابتدای کانال تعیین گردید. محل انجام یافتگی جریان با برداشت پروفیلمتر انجام شد. توسعه 82 

یافتگی جریان در محل متری از ابتدای کانال قرار داشت تا توسعه 4متر و در فاصله  6/1ها دارای طول آزمایش 83 

u

(II) 

Ejection 

w

' 
(I) 

Outward interaction 

u'>0, w'>0 

(III) 

Inward interaction u'<0, w'<0 

(IV) 

Sweep 

|u' w'|=constant 
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متر و ارتفاع 1دست این محل سكوهایی از جنس تفلون به طول ها برقرار باشد. در باالدست و پایینآزمایش 84 

نظر کردن تأثیر دیواره کانال بر عمق معیاری را برای صرف (1987چیو و ملویل )متر نصب گردید.  15/0 85 

رض کانال باشد تا بتوان از اثر جداره ع %10ها بیان کردند قطر پایه نباید بیش از شستگی ارائه نمودند. آنآب 86 

 87  سانتیمتر انتخاب گردید. 4نظر نمود. طبق این معیار قطر پایه کانال صرف

 Nortek 88شرکت  ساخت (،+Vectrino)بعدیسه سنجسرعت جدید نسل از استفاده با سرعت گیریاندازه

در  عمق متفاوت 20مقطع در  مقطع و در هر 8در مطالعه حاضر پروفیل سرعت در  .گرفت صورت نروژ 89 

 90 فرکانس ها باگیریاندازه حاضر تحقیق پس از زمان تعادل برداشت گردید. درباالدست و پایین دست پایه 

سرعت  24000از میانگین   اینقطه متوسط سرعت بنابراین صورت گرفت.  دقیقه 2 زمان در و هرتز 200 91 

میلیمتر استفاده  5/0سنجی با دقت شستگی از عمقبرای تعیین عمق جریان و عمق آب ای بدست آمد.لحظه 92 

 93 گردید. 

 94 مشخصات رسوبات آزمایش

برای جلوگیری از تشكیل ریپل در طول آزمایش باید قطر متوسط ذرات  (1983رودکیوی و اتما )طبق نظر  95 

بیان نمودند زمانیكه انحراف معیار هندسی ذرات کمتر از ( 1987چیو و ملویل )میلیمتر باشد.  7/0بیش از  96 

نظر کرد. بنابراین طبق معیارهای فوق شستگی صرفتوان از تأثیر غیریكنواختی ذرات بر عمق آبمی باشد 3/1 97 

و  65/2میلیمتر، وزن مخصوص  72/0ر متوسط به وسیله رسوبات غیر چسبنده و با قط سكوهااصله بین ف 98 

پرگردید. برای ثابت ماندن خصوصیات جریان در طول کانال از جنس رسوب  12/1ی انحراف معیار هندس 99 

 100 . (2)شكل  انتخاب شده برای محل آزمایش روی سكوها چسبانده شد

 101 

 102 

 103 

 104 

 105 

 106 

 107 الف( نمای پایه پل، ب( سکوها و محل نصب پایه -2شکل 

 )ب( )الف(
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اذعان کردند  (1987چیو و ملویل ) .است 5/55قطر پایه به قطر متوسط ذرات برابر در مطالعه حاضر نسبت  108 

شستگی توان از تأثیر قطر ذرات بر عمق آبباشد می 50قطر پایه به قطر متوسط ذرات بیش از زمانیكه نسبت  109 

 110 نظر نمود. صرف

 111 هامشخصات هیدرولیکی آزمایش

دهد، همه جریان آب زالل و آستانه حرکت ذرات رخ میشستگی در شرایط جا که حداکثر عمق آباز آن 112 

ها در این شرایط صورت گرفت. آستانه حرکت ذرات با انجام آزمایش در زمانیكه پایه در کانال نصب آزمایش 113 

 114 و زراتی نظر طبق . است متفاوت محققین نظر به بسته ذرات حرکت آستانه معیارگردد. نشده است تعیین می

 115 شرایط رود پایین میلیمتر 3 تا2 حدود در بستر سطح آزمایش شروع از ساعت 5   از پس اگر ( 2006 ) همکاران

 116 شرایط در که است آن گرفت نظر در توانمی که دقیقتری معیار البته .گرددمی برقرار ذرات حرکت آستانه

 117 تعیین بستر برشی سرعت سرعت، پروفیل از استفاده با و برداشت شود سرعت پروفیل متفاوت، هیدرولیكی

 118 آستانه شرایط (cu)  ذرات حرکت آستانه سرعت بحرانی به (u) سرعت مقدار به توجه با گردد. سپس

پروفیل سرعت به منظور تعیین شرایط جریان برداشت  مطالعهدر این  .آید( بدست میcu/u≈9/0)حرکت 119 

ثانیه ذرات بستر در آستانه حرکت لیتر بر  2/19دبی  متر و 16/0گردید. این آزمایش نشان داد با عمق جریان  120 

 121 بدست آمد.  9/0سرعت برشی به سرعت برشی بحرانی برابر  نسبتگیرند. در این شرایط قرار می

 122 هاتعیین زمان تعادل آزمایش

شود که محققین معیارهای مختلفی را برای زمان تعادل با مروری بر مطالعات صورت گرفته مشخص می 123 

شستگی در نظر گرفت زمانی را به عنوان زمان تعادل آب (1999کومار و همكاران ) اند.کار بردهشستگی بهآب 124 

 125 1زمانی را که ( 2003میا و ناگو ) میلیمتر تغییر کند. 1شستگی کمتر از ساعت پس از آن، عمق آب 3که 

ساعت پس از آن، عمق آبشستگی کمتر از یک میلیمتر تغییر کند را بعنوان زمان تعادل آبشستگی انتخاب  126 

. طبق تعریف آنها زمان (1)معادله  تعریف جدیدی برای زمان تعادل ارائه دادند (1999ملویل و چیو ) کردند. 127 

تا عمقی توسعه یابد که سرعت شستگی تعادل، به قطر پایه بستگی دارد و زمانی است که در آن حفرة آب 128 

در تحقیق حاضر به  ساعت متوالی نباشد. 24درصد قطر پایه در طول  5شستگی در آن بیشتر از افزایش آب 129 
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به  (1999ملویل و چیو ) شستگی، یک آزمایش طوالنی مدت با استفاده از معیارمنظور تعیین زمان تعادل آب 130 

 131 گرفت. صورت  پایهساعت، روی تک 52مدت 

𝑑𝑠

𝑑𝑠𝑒
= 𝑒𝑥𝑝 (−0/154 |

𝑢

𝑢𝑐
ln(

𝑡

𝑡𝑒
)|)  (1                                                                                                )  132 

زمان  teزمان،  tسرعت بحرانی،  ucسرعت،  uشستگی، عمق تعادل آب sedعمق آبشستگی،  sdدر رابطه فوق  133 

 134 تعادل آبشستگی است.

 135 آنالیز کودرانتتئوری 

بر اساس آنالیز کودرانت نوسانات سرعت در مقابل یكدیگر ترسیم شده و صفحه چهارگانه کودرانت را تشكیل  136 

باشند. دهد. این چهار رخداد دارای اثر متفاوتی در نرخ و مكانیسم انتقال رسوبات در جریان آشفته میمی 137 

گردد و رخدادهای رسوبات به صورت غلطش و یا جهش می( باعث حرکت Ejectionرخدادهای کودرانت دوم ) 138 

دارد. بنابراین این دو ناحیه در انتقال ذرات ( ذرات رسوبی را به حالت معلق نگه میSweepکودرانت چهارم ) 139 

یک حرکت پرتابی سیال با سرعت  Ejectionطورکلی مشخصه رخداد باشند. بهرسوب بسیار حائز اهمیت می 140 

شامل Sweep که باشد. در حالیای در آن موقعیت کمتر از سرعت متوسط زمانی میحظهزیرا سرعت ل استکم  141 

 142 . استحرکت سیال با سرعت باال به سمت بستر 

گردد. استفاده می Hجهت متمایز کردن رخدادهای قوی از رخدادهای ضعیف در هر کودرانت از پارامتری به نام  143 

 144 آید.شود که توسط منحنی زیر بدست مینامیده میHole ( ناحیه 1ناحیه هاشور خورده در شكل )

|𝑢′𝑤′| = 𝐻√𝑢′2̅̅ ̅̅ √𝑤′2̅̅ ̅̅̅                   (2)                                                                    145 

دهد که منحنی تمام نشان میH = 0شود. مقداریا حد آستانه نامیده می Holeپارامتر اندازه  Hکه در آن  146 

 147 مانند.رخدادهای ضعیف حذف و رخدادهای قوی باقی میH را در بر گرفته است. با افزایش مقدار 'w و 'uمقادیر 

بیان  (1993نزو و ناکاگاوا )باشد. رخدادهای قوی از ضعیف قابل تشخیص می Hبنابراین با استفاده از پارامتر  148 

 149 باشد.یک مقدار مشخص نمیگردند و دارای تقریباً به صورت انتخابی تعیین میH داشتند پارامتر

توسط رابطه زیر تعیین H های برشی رینولدز به عنوان تابعی از پارامترها در تنشسهم هر یک از کودرانت 150 

 151 (2010دی و نف، گردد )می
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  〈𝑢′𝑤′〉𝑖.𝐻 = lim
𝑡→∞

1

𝑇
∫ 𝑢′(𝑡)𝑤′(𝑡)𝐼𝐻

𝑖𝑇

0
(𝑦. 𝑡)𝑑𝑡   (3)                                                    152 

𝐼𝐻فواصل زمانی و Tکه درآن 
𝑖 (𝑦. 𝑡) 153 گردد.تابع تعیین عالمت بوده و از رابطه زیر محاسبه می 

𝐼𝐻
𝑖 (𝑦. 𝑡) = {1𝑤ℎ𝑒𝑛

|𝑢′𝑤′| ≥ 𝐻|𝑢′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅ |
0𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 (4                                                         )  154 

تغییرات سرعت  ′𝑤و  تغییرات سرعت در راستای جریان ′𝑢، متغیر زمان tعمق جریان،  yدر روابط فوق  155 

 156 باشد.امین کودرانت از رابطه زیر قابل محاسبه می iنسبت تنش دراست. عمودی جریان 

   (5)  157 

∑در یک نقطه مجموع سهم هر یک از رخدادها برابر با یک خواهد بود) S𝑖.0 = 1𝑖=4
𝑖=1). 158 

𝑃𝐻یک از رخدادها به صورتاحتمال وقوع هر 
𝑖 159 باشد.گردد و با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه میبیان می 

(6)              𝑃𝐻
𝑖 = ∑ 𝐼𝐻

𝑖𝑡=𝑇𝑀𝐸𝐴𝑆
𝑡=0 (𝑦. 𝑡)/∑ [𝐼𝐻=0

𝑖=1 (𝑦. 𝑡) + 𝐼𝐻=0
𝑖=2 (𝑦. 𝑡) + 𝐼𝐻=0

𝑖=3 (𝑦. 𝑡) + 𝐼𝐻=0
𝑖=4 (𝑦. 𝑡)]

𝑡=𝑇𝑀𝐸𝐴𝑆
𝑡=0                                   160 

سلینو و )آید ( بدست می4تابع تعیین عالمت است که از رابطه ) Iو  گیریاندازهطول مدت  MEASTکه در آن  161 

 162 (.2004لمین، 

های رینولدز یک برنامه ها در تولید تنشو تعیین سهم هر یک از کودرانت انفجاریجهت بررسی پدیده  163 

 H 164به ازای  های رینولدز( هر کودرانت در تولید تنشi,HS نوشته شد. سهم جزئی ) MATLABکامپیوتری در 

 165 (1973توسط محققین بكار گرفته شده است. لیو و ویلمارس )متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر متفاوتی 

، 5، 2،0از مقادیر  (2009مازمودر و همكاران ) استفاده کردند. Ejection برای بررسی رخداد 5/4-4از مقادیر  166 

مهر افضلی های بستر استفاده نمودند.در فرم انفجاریدر آنالیز کودرانت برای بررسی رخدادهای  15و  10، 6 167 

های دارای پوشش گیاهی برای بررسی جریان آشفته در کانال 3و  2، 1، 0از مقادیر  (2011و همكاران ) 168 

ت در برای بررسی پدیده غالب در انتقال رسوبا( آنالیز کودرانت را 1394و همكاران )لطانی س استفاده نمودند. 169 

H (0 ،1 ،2 ... ،10 ،15 ،20 )ای برای پارامتر گسترده از دامنهدر مطالعه حاضر  اطراف پایه پل بكار گرفتند. 170 

 171 های رینولدز استفاده گردید.جهت تشخیص تفاوت رخدادهای قوی و ضعیف در تولید تنش

 172 

 173 
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 174 نتایج و بحث

ملویل و  شستگی، یک آزمایش طوالنی مدت با استفاده از معیاردر تحقیق حاضر به منظور تعیین زمان تعادل آب 175 

شستگی بدست ( توسعه زمان آبالف-3گرفت. در شکل )صورت  پایهساعت، روی تک 52به مدت  (1999چیو ) 176 

مورد مقایسه قرار گرفته است. در این شکل محور افقی زمان ( 1)معادله  معیار ملویلآمده از نتایج آزمایشات و  177 

(t)  برحسب دقیقه و محور عمودی، نسبت عمق آب( شستگی به قطر پایهD/sd)  دهد.  با توجه به شکل نشان میرا 178 

های آزمایشی با معادله  مطابقت مناسبی را به ویژه در زمان تعادل شستگی با زمان افزایش یافته و دادهعمق آب 179 

شستگی پس از ( نشان دادند که بیشترین مقدار آب2003و ناگو ) ( و میا1991بلنک )دهد. ینماز و آلتینمینشان  180 

از عمق  %95( مشخص گردید که الف-3افتد. با توجه به شکل )وع آزمایش اتفاق میساعت از شر 4تا  3گذشت  181 

آید. از این رو معموالً زمان انجام ساعت از شروع آزمایش بدست می 5/4شستگی پس از گذشت تعادل آب 182 

عنوان  ساعت به 12گردد. در این تحقیق زمان ساعت( انتخاب می 52) شستگیآزمایشات کمتر از زمان تعادل آب 183 

 184 ها در نظر گرفته شد.زمان توقف آزمایش

گونه که در شکل مشخص است دهد. همانپایه نشان میشستگی را در اطراف تک( الگوی آبب-3شکل ) 185 

شود. با توجه به های نعل اسبی سبب پایین رفتن بستر در باالدست پایه میپایین و به دنبال آن گردابهجریان روبه 186 

 187 قدرت زیادبا های برخاستگی گردابه سپسگردد ای از رسوبات فرسایش یافته تشکیل میشکل در پشت پایه تپه

 188 دهد.دست انتقال میهای نعل اسبی رسوبات را به پایینو با کمک گردابه خود

 189 

 190 

 191 

                                  192 

 193 بستر، ب( توپوگرافی پایهشستگی تکتوسعه زمانی آبالف( -3شکل 

 194 

 195 

 196 های سرعت در محور مرکزی کانالپروفیل

دست پایه برداشت گردید. های سرعت در باالدست و پایینبا فرض قرارگیری پایه در مختصات صفر، پروفیل 197 

جا که گودال گیری گردید. از آندست پایه اندازهمتری پایه در باالدست و پایینسانتی 2اولین پروفیل در فاصله  198 
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گردد. برای متری در جلوی پایه تشکیل میسانتی 10ستای محور مرکزی کانال تقریباً از فاصله شستگی در راآب 199 

شستگی )که توان مورد بررسی قرار داد. ناحیه درون گودال آبتفسیر الگوی جریان اطراف پایه چند ناحیه را می 200 

( و ناحیه باالدست گودال که ≈cm20xدست پایه در فاصلهو در پایین cm10- < xدر باالدست پایه در فاصله  201 

 0z/h> (z  202ای که در آناست. همچنین از نظر ارتفاعی نیز دو ناحیه قابل بررسی است. ناحیه cm10- > xدر آن 

ای که در را ناحیه خارج از گودال )خارجی( و دیگری ناحیه عمق جریان( که آنh عمق جریان در هر نقطه،  203 

 204 نامند. )درونی( می را ناحیه درون گودال که آن >0z/hآن

دهد. مولفه سرعت طولی  مولفه های طولی سرعت را در راستای محور مرکزی کانال نشان می( مولفه4شکل ) 205 

شستگی نیز مولفه طولی در ناحیه درون گودال آببا توجه به شکل باشد. غالب سرعت در محور مرکزی کانال می 206 

شستگی، سرعت در ناحیه درونی کاهش د سرعت به گودال آبسرعت دارای مقادیر قابل توجه است. تنها با ورو 207 

های رفت و برگشتی در اثر برخورد جریان های اطراف پایه به دلیل جریانکند. علت این امر وجود گردابهپیدا می 208 

 209 با پایه است.   

وجود پدیده قابل توجه  -cm0 > x>10طور ویژه در فاصله شستگی بهدر نزدیک کف در داخل گودال آب 210 

 211 گردد. های طولی منفی و تشکیل جدایی جریان در نزدیک بستر است که با نزدیک شدن به پایه تقویت میسرعت

گیرد. در پشت طور متفاوتی نسبت به جلوی پایه تحت تأثیر قرار میسانتیمتری، جریان به 2در پشت پایه در فاصله  212 

لی سرعت دارای مقادیر مثبت بوده و با خارج شدن از طو شستگی مولفهپایه در نزدیک بستر و درون گودال آب 213 

شستگی مقادیر سرعت کاهش پیدا کرده و دارای مقادیر منفی است. در حقیقت ناحیه جدایی جریان گودال آب 214 

 215 20گردد و با فاصله گرفتن از پایه به سرعت افزایش یافته و در فاصله در پشت پایه در ناحیه خارجی تشکیل می

 216 گردد. بت به پایه تقریباً مشابه پروفیل سرعت در باالدست پایه میمتری نسسانتی

 217 

 218 

 219 

 220 

 221 

 222 

 223 

 224 

 225 پروفیل سرعت در راستای محور مرکزی کانال -4شکل 
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 226 تر ساختار جریان در جلو و پشت پایه بررسی دقیق

دیگری های صورت گرفته در بخش قبل مشخص گردید که دو ناحیه یکی جلوی پایه و با توجه به بررسی 227 

تر این دو ناحیه ضروری ای بر ساختار جریان تأثیرگذار هستند. بنابراین بررسی دقیقطور ویژهدر پشت پایه به 228 

های غالب در جلو و با استفاده از آنالیز کوادرانت پدیده شده  . در ادامه به بررسی این دو ناحیه پرداختهاست 229 

 230 گیرد. و پشت پایه مورد بررسی قرار می

( نشان داده شده 5دست پایه در شکل )ولفه طولی سرعت )مولفه غالب جریان( در باالدست و پایینپروفیل م 231 

افتد که نشان است. با توجه به شکل در باالدست پایه سرعت منفی در نزدیک بستر در داخل گودال اتفاق می 232 

های قوی جریان گردابه های نعل اسبی قوی در جلوی پایه است. چنین الگویی همراه بادهنده وجود گردابه 233 

 234 مورد تأیید قرار گرفته است.  (2007کومار )مطالعه دی و راجدر جلوی پایه در 

و در داخل گودال  z/h =1/0 در پشت پایه سرعت جریان افزایش یافته و مقدار حداکثر خود را تقریباً در 235 

شستگی و در نزدیک سطح های منفی در باالی گودال آبآورد. در پشت پایه سرعتشستگی بدست میآب 236 

توان بیان دست پایه میافتد. از مقایسه محل قرارگیری سرعت حداکثر در باالدست و پایینآب اتفاق می 237 

باشد زیرا سرعت حداکثر بیشتر از جلوی تر از جلوی پایه میهای ثانویه در پشت پایه قویداشت که جریان 238 

 239 پایه به سمت بستر کشیده شده است. 

 240 

 241 

 242 

 243 

 244 

 245 

 246 

 247 دست پایهالف( پروفیل مولفه طولی سرعت در باالدست پایه، ب( پروفیل مولفه طولی سرعت در پایین -5شکل 

 H 248 = 0( احتمال وقوع هر یک از رخدادها را در نقاط مختلف پروفیل در جلو و پشت پایه به ازای 6شكل )

گردد. با باالدست پایه ایجاد می در z/h=0.3شستگی در عمق تعادل آبدهد. باید یادآوری نمود که نشان می 249 

 Outward 250بیشترین احتمال وقوع مربوط به z/h<0.05 شستگی برایتوجه به شكل در داخل گودال آب
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interaction  و Inward interactionباشد. بنابراین در داخل گودال جریان در نزدیک بستر انرژی کافی می 251 

رسوبات را ندارد. عالوه بر آن در طول آزمایش مشاهده شد که ذرات در جلوی پایه از بستر جدا  برای انتقال 252 

 Ejection 253پدیده غالب  z/h> 0.05 درگردد. شده ولی انرژی کافی برای حرکت را نداشته و دوباره به بستر بر می

نسبت به داخل گودال کاهش  ( نوسانات هر یک از رخدادهاz/h>0.3در بیرون از گودال ) باشد.می Sweepو 254 

دارای  Sweepگیری هر یک از رخدادها در تمام عمق در جلوی پایه مشخص گردید رخداد یابد. با متوسطمی 255 

 Ejection ،Outward interaction 256باشد و بعد از آن به ترتیب رخدادهای بیشترین مقدار وقوع در جلوی پایه می

به عنوان مهمترین  Sweepجا که باشد. از آندار احتمال وقوع میدارای بیشترین مق Inward interactionو  257 

توان چنین تفسیر نمود که گردد، میش و حرکت رسوبات محسوب میترخداد در انتقال رسوبات به صورت غل 258 

گردند به همین دلیل بیشترین دست منتقل میرسوبات به سمت پایین Sweepدر جلوی پایه، توسط رخداد  259 

 260 افتد.  ی در جلوی پایه اتفاق میشستگمقدار آب

باشد. از این رو در این ناحیه می Sweepبیش از  Ejectionدر پشت پایه در نزدیک بستر احتمال وقوع رخداد  261 

یابد. در به سمت سطح آب کاهش می Ejection باشند. احتمال وقوع رخدادرسوبات بیشتر به حالت معلق می 262 

 263 گردد. تقریباً یكسان میSweep و Ejectionقوع با افزایش فاصله از بستر احتمال و

264 

265 

 266 

 267 

 268 

 269 احتمال وقوع هر یک از رخدادها در نقاط مختلف پروفیل، الف(جلوی پایه، ب( پشت پایه -6شکل 

ها برای های رینولدز در هر یک از کودرانتدر ایجاد تنش i,HSسهم پارامتر  ،i,HSبر Hبرای ارزیابی تأثیر پارامتر 270 

( نشان داده شده است. در شكل 7در شكل ) H =0، 5،10،15، 20تمام عمق جریان در باالدست پایه به ازای   271 

در نتیجه باشد یعنی تمام رخدادهای قوی و ضعیف در تولید تنش سهیم بوده می H = 0جا کهالف( از آن-7) 272 

غالب  Inward interaction و Outward interaction باشد. در نزدیک بستر( می6روند شكل همچون شكل ) 273 
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گردند. با افزایش غالب می Sweep و Ejectionهای بوده و با افزایش فاصله از بستر روند تغییر نموده و پدیده 274 

 i,HS 275گردد و از نوسانات به یكدیگر نزدیک می های رینولدزسهم هر یک از رخدادها در ایجاد تنش Hمقدار 

تر از ناحیه سریع خیلی i,HSنوسانات   Hبا افزایش مقدار z/h≥0.2 شود. با توجه به شكل برای ناحیه کاسته می 276 

z/h>0.2 توان اذعان داشت که رخدادهای ضعیف بیشتر در رود. بنابراین میاز بین میz/h≤0.2   کهOutward 277 

interaction و Inward interaction  .278 غالب بودند قرار داشته است 
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 298 در باالدست پایه Hدر عمق جریان به ازای مقادیر متفاوت پارامتر  i,HSتغییرات  -7شکل 
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دست برای تمام عمق جریان در پایین های رینولدز در هر کودرانتدر ایجاد تنش i,HS( سهم پارامتر 8شكل ) 300 

 301 ، دو رخدادHطورکلی بدون در نظرگرفتن تأثیر پارامتر دهد. بهرا نشان می H =0، 5،10،15، 20پایه به ازای  

Ejection (,H2S و )Sweep (,H4S) کند. با افزایش مقدارنقش مهمی را ایفا میهای رینولدز در تولید تنش H     302 

( و به دنبال 2,20S) Ejectionطورکلی رخداد غالب گردد، اما بهتر میاگرچه تشخیص رخدادها از یكدیگر مشكل 303 

 304 ( قرار دارد.4,20S) Sweepآن 

حتی با افزایش باشد و در عمق جریان نسبت به باالدست پایه بیشتر می i,HSدست پایه نوسانات در پایین 305 

بزرگ نیز نوسانات  H رود و نسبت به باالدست پایه حتی درمیزان نوسانات به طور کامل از بین نمیH پارامتر 306 

دست پایه به طور کامل رخدادهای ضعیف در پایین H توان اذعان داشت که با افزایش ادامه دارد. بنابراین می 307 

 308 رود. از بین نمی
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 325 

 326 

 327 

 328 

 329 

 330 دست پایهدر پایین Hدر عمق جریان به ازای مقادیر متفاوت پارامتر  i,HSتغییرات  -8شکل 

کودرانت در  در هر Hبه عنوان تابعی از  |i,HS| دست پایه تغییراتدر باالدست و پایین i,HSبرای مقایسه تأثیر  331 

-( آورده شده است. به9شستگی( در شكل ))نزدیک لبه گودال آب z/h=0.2دست پایه در باالدست و پایین 332 

چهارم نسبت به رخدادهای کودرانت اول و سوم  رخدادهای غالب در کودرانت دوم و z/h=0.2 طورکلی در 333 

یابد. در های رینولدز کاهش میسهم هر رخداد در تولید تنش Hباشند. همچنین با افزایش مقدار غالب می 334 

( قرار دارد. |0.6≈|4,0S) Sweep( رخداد غالب بوده و به دنبال آن |0.8≈|2,0S) Ejectionباالدست پایه پدیده  335 

گردد. این در حالی است های رینولدز قابل صرف نظر میدر تولید تنش Sweepسهم رخداد  H > 0به ازای 336 

باشد. سهم های توربالنس مینیز دارای سهم قابل توجه در ایجاد تنش H > 20در Ejection د که رخدا 337 

 338 10و  H > 6( و به ازای |S=|1,0S|3,0|≈0.2باشد )ها ناچیز میرخدادهای کودرانت اول و سوم در تولید تنش

< H 339 گردند.به ترتیب رخدادهای کودرانت سوم و اول قابل صرف نظر می 

 340 سهم رخداد z/h=0.2 باشد. دردست پایه سهم هر رخداد در تولید تنش بیش از باالدست پایه میدر پایین

 Ejection وSweep  در تولید تنش تقریباً یكسان می(4,0|≈1.4باشدS|=|2,0S| این دو رخداد سهم بیشتری .) 341 

-باشند. در پاییندارا میInward interaction (1≈|3,0S| )( و |0.9≈|1,0S) Outward interaction نسبت به 342 

. بنابراین در استنیز قابل توجه  H > 20های رینولدز حتی در دست پایه سهم هر چهار رخداد در تولید تنش 343 

باشند هر چهار کودرانت در تولید تنش دست پایه اگرچه رخدادهای کودرانت دوم و چهارم  غالب میپایین 344 

 345 .هستندسهم بسزایی را دارا 
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 348 

 349 

 350 

 351 

 352 

 353 

 354 

 355 

 356 

 357 

 358 

 359 دست پایهدر باالدست و پایین Hبه ازای مقادیر متفاوت پارامتر  |i,HS|تغییرات  -9شکل 

پایه کودرانت را برای  آنالیز هااستفاده گردید. آن (1394همكاران )سلطانی و مقایسه نتایج از مطالعه برای  360 

متر بودند بكار گرفت و اذعان داشت در کل عمق جریان رخدادهای غالب میلی 48/0پلی که ذرات بستر آن  361 

در  ، در حالیكهاست Inward interactionو  Sweep ،Ejection ،Outward interactionبه ترتیب  362 

در جلو و پشت پایه مناطق متفاوتی مشخص گردید. در داخل تر آنالیز کودرانت مطالعه حاضر با بررسی دقیق 363 

غالب بوده و جریان  Inward interactionو  Outward interactionهای گودال و در جلوی پایه رخداد 364 

. با دور شدن از کف گودال و خارج نداردشستگی پس از زمان تعادل آبانرژی زیادی برای کندن رسوبات  365 

 366 غالب هستند.  Sweepو  Ejection های از آن پدیدهشدن 

بوده به همین دلیل رسوبات  Sweepبیشتر از  Ejectionدر پشت پایه و در نزدیک بستر احتمال رخداد  367 

 368 گردد.آیند و با فاصله گرفتن از بستر احتمال وقوع این دو رخداد تقریبا یكسان میاکثرا به حالت معلق در می

دارای بیشترین  Sweepگیری هر یک از رخدادها در تمام عمق در جلوی پایه مشخص گردید رخداد با متوسط 369 

و  Ejection ،Outward interactionو بعد از آن به ترتیب رخدادهای  ستامقدار وقوع در جلوی پایه  370 

Inward interaction  ( 1394كاران )با مطالعه سلطانی و هم هک ستندهدارای بیشترین مقدار احتمال وقوع 371 

 372 دهد.روند یكسانی را نشان می
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 373 گیری نتیجه

 Outward interaction 374نتایج نشان داد که در جلوی پایه و نزدیک بستر بیشترین احتمال وقوع مربوط به 

باشد، در داخل گودال جریان در نزدیک بستر انرژی کافی برای انتقال رسوبات را می interaction  Inwardو 375 

بستر جدا شده ولی انرژی کافی  ندارد. عالوه بر آن در طول آزمایش مشاهده شد که ذرات در جلوی پایه از 376 

گردد. در بیرون از گودال نوسانات هر یک از رخدادها نسبت به برای حرکت را نداشته و دوباره به بستر بر می 377 

گیری هر یک از رخدادها در تمام عمق در جلوی پایه مشخص گردید یابد. با متوسطداخل گودال کاهش می 378 

، Ejectionباشد و بعد از آن به ترتیب رخدادهای ع در جلوی پایه میدارای بیشترین مقدار وقو Sweepرخداد  379 

Outward interaction  وInward interaction جا که باشد. از آندارای بیشترین مقدار احتمال وقوع می 380 

Sweep گردد، به عنوان مهمترین رخداد در انتقال رسوبات به صورت غلطش و حرکت رسوبات محسوب می 381 

دست منتقل رسوبات به سمت پایین Sweepن تفسیر نمود که در جلوی پایه، توسط رخداد توان چنیمی 382 

 383 افتد.  شستگی در جلوی پایه اتفاق میگردند به همین دلیل بیشترین مقدار آبمی

تر از ناحیه خارجی از خیلی سریع H,iSنوسانات  Hبا افزایش مقدار  در ناحیه داخلیآنالیز کودرانت نشان داد  384 

 Outward 385توان اذعان داشت که رخدادهای ضعیف بیشتر در ناحیه داخلی که رود. بنابراین میمی بین

interaction وInward interaction  دست پایه نوسانات غالب بودند قرار داشته است. در پایینH,iS  در عمق 386 

خارج شده از آنالیز( میزان  )ناحیهH باشد و حتی با افزایش پارامترجریان نسبت به باالدست پایه بیشتر می 387 

رخدادهای ضعیف در H توان اذعان داشت که با افزایش رود. بنابراین مینوسانات به طور کامل از بین نمی 388 

دست پایه اگرچه رخدادهای کودرانت دوم و رود. بنابراین در پاییندست پایه به طور کامل از بین نمیپایین 389 

 390 باشند.نت در تولید تنش سهم بسزایی را دارا میباشند هر چهار کودراچهارم  غالب می

 391 
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Study of affective phenomena on Sediment transport in local scouring 466 

around bridge piers 467 

Introduction and Methodology  468 

Scour is a natural event caused by the erosive action of flowing water on the bed and banks of 469 

streams, which also takes place on region near the bridge piers and abutments. The stochastic 470 

nature of turbulent flow around bridge pier has been investigated only in a handful studies; 471 

hence, the precise effect of pier on sediment transport is yet unclear. Kline et al. (1967) have 472 

introduced the concept of bursting phenomenon as a mean to describe the transfer of 473 

momentum between the turbulent and laminar region near the boundary. Lu and Willmarth 474 

(1973) introduced the quadrant analysis for studying the structure of the bursting phenomenon. 475 

The quadrant analysis was employed to determine the frequency of occurrence of each 476 

individual event within a bursting process, i.e. outward interactions, ejections, inward 477 

interactions, and sweeps. Jafari and Keshavarzi (2010) investigated turbulence flow and 478 

sediment entrainment over the ripples by using quadrant analysis. However, in spite of the 479 

importance of coherent structures of turbulence and in particular the bursting events around the 480 

bridge pier; their characteristics have not been investigated in detail. Because the quadrant 481 

analysis is a powerful technique to recognize the structure of the bursting phenomenon and 482 

consequently to find the susceptible regions for sediment entrainment and deposition, this 483 

technique is considered in present study to investigate the coherent structure of turbulent flow 484 

in scouring process around the bridge pier. The experiments were carried out in a smooth 485 

rectangular flume with 8 m length, 0.4 m width and 0.6 m height. The entrance of channel was 486 

filled with sand in order to generate fully developed flows. The working section, in which piers 487 

were located, was 1.6 m long with a recess on the bed 0.15 m deep and was situated 4 m 488 

downstream from the entrance of the flume. The recess was filled with uniform sediment with 489 

the mean particle sizes of 0.72 mm and geometric standard deviation of particles was1.12. 490 

Uniform sand, having the same size as that used for the scouring test, was glued over the false 491 

floor. Velocity profiles were measured around the bridge pier. In each vertical profile at least 492 

20 points were measured within the flow depth from the bed. The ADV readings were taken 493 

when the scour hole was at equilibrium condition. 494 

Results and discussion 495 

The variation of the fractional contributions, |Si,H|, as a function of the hole size H for each of 496 

the four quadrants at z/h=0.2 (near the edge of scour hole) at upstream and downstream of the 497 

pier are shown in Fig. 1. At z/h=0.2, quadrant (II) and (IV) events are dominant and quadrant 498 
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(I) and (III) events appear to contribute weakly to the Reynolds shear stress production. 499 

Generally by increasing the hole size, the contribution of each event to the Reynolds shear 500 

stress generation becomes small. As indicated in Fig. 1, upstream of the pier at z/h=0.2, ejection 501 

(|S2,0|≈0.8) is the dominant event which is followed by sweep (|S4,0|≈0.6). The contribution of 502 

sweep on the Reynolds shear stress production becomes negligible for H>10 whereas the 503 

contribution of ejection is significant even at H>20. On the other hand, the contributions of 504 

outward and inward interaction to the Reynolds shear stress are rather weak (|S1,0|=|S3,0|≈0.2). 505 

These contributions vanish when H>6 and H>10 for quadrant (III) and (I) respectively.  506 

At downstream of the pier, the contribution of each event to the Reynolds shear stress 507 

production is more significant than upstream of the pier. In this region, at z/h=0.2, the 508 

contributions of ejection and sweep become comparable (|S2,0|=|S4,0|≈1.4) and both are greater 509 

than outward interaction (|S1,0|≈0.9) and inward interaction (|S3,0|≈1). For each of the four 510 

quadrants at z/h=0.2 in downstream of the pier the contribution of each events to the Reynolds 511 

shear stress is still significant for hole sizes as large as H>20. Therefore, at downstream of the 512 

pier, although quadrant (II) and (IV) are more significant, each of the four quadrants has 513 

important effects on Reynolds shear stress.  514 

  515 

 516 

 517 

 518 

 519 

 520 

 521 

 522 

 523 

 524 

Fig.1- Variation of |Si,H| with H for z/h=0.2 at upstream and downstream of the pier for each 525 

 quadrant (I, II, III, IV) 526 

Conclusions 527 

The structure of turbulent flow over the scour hole is important for understanding the sediment 528 

particle entrainment and transport. In the present study, stochastic nature of turbulent flow 529 
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around a bridge pier under a clear water regime has been investigated experimentally. Inside 530 

the scour hole near the bed, flow does not have enough energy to transport particles; hence 531 

sedimentation occurs in this region. Particles in the scour hole near the bed are lifted up, 532 

however they can’t move along the flow and finally they return to the bed. By comparing depth 533 

averaged values of the occurrence probabilities at upstream of the pier, it was found that the 534 

occurrence probability of sweep events is more than other events, which followed, by ejection, 535 

outward interaction and inward interaction. Since the sweep events are dominant phenomena 536 

at upstream of the pier, the maximum scour depth takes place at this region and eroded sediment 537 

are transported in downstream direction.  538 

 539 

Keywords: Scour, Bridge pier, Quadrant analysis, Velocimetry. 540 
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