آبشستگی موضعی پیرامون پایه پل استوانهای با دو دانهبندی مصالح بستر
2

*و مهدی قمشی1نرگس رئیسی

n_raeesi123@yahoo. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب-*1
 دانشگاه شهید چمران اهواز، استاد دانشکده مهندسی علوم آب-2
93/2/29 :تاريخ پذيرش

92/11/27 :تاريخ دريافت

چکیده
 ابعاد حفره.آبشستگی موضعی در اطراف پایههای پل بر اثر برخورد جریان با پایه و جدایی جریان از آن ایجاد میگردد
 هندسه پایه و مشخصات مواد بستر، خصوصیات سیال،آبشستگی ایجاد شده در اطراف پایه پل به خصوصیات هیدرولیکی جریان
 از یک دانهبندی رسوب، عمده آزمایشهایی که در زمینه آبشستگی اطراف پایههای پل در آزمایشگاه انجام میگیرد.بستگی دارد
 و20 ،10  با هدف بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پلهای استوانهای به قطرهای، تحقیق حاضر، از این رو.استفاده میشود
 با دو دانهبندی یکنواخت رسوب0/76  و0/86 ،0/95  در کانال آزمایشگاهی و شرایط آب زالل در سرعتهای نسبی، میلیمتر40
 نتایج نشان داد که در شرایط هیدرولیکی ثابت برای تمامی. میلیمتر مورد بررسی قرار گرفت0/7  و0/5 بستر به اندازه متوسط
 همچنین با. زمان رسیدن به حداکثر میزان عمق آبشستگی افزایش مییابد،  با کاهش قطر دانهبندی رسوب بستر،قطر پایهها
 به میزان0/95  میلیمتر با سرعت نسبی40  بر روی پایه با قطر، میلیمتر0/7  به0/5 افزایش اندازه متوسط مصالح رسوب بستر از
. برابر از عمق حفره آبشستگی کاسته میشود4  به میزان0/76  میلیمتر با سرعت نسبی10  برابر و برای پایه با قطر1/2
. حفرهی آبشستگی، پایه پل استوانهای، آب زالل، آبشستگی موضعی:کلید واژه ها
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Abstract
Local scour around the bridge piers results from the flow impact with bridge piers and it’s
streamline separation. The scour hole around the bridge piers depend on the hydraulic
characteristics of the flow, the specifications of the fluid, the pier’s shape and the size of the bed
material. In most experimental study on scour around the bridge piers only one size of bed
material is used. In this study the local scour around the cylindrical bridge piers with diameters of
10, 20 and 40 mm are measured and analyzed in a laboratory flume. The flow condition was clear
water with relative velocities of 0.95, 0.86 and 0.76. Two uniform bed materials with mean
diameters equal to 0.5 and 0.7 mm are used. The results indicated that in the constant hydraulic
conditions for all piers diameters, the equilibrium time for maximum depth scour increases as the
grain diameter of bed material increases. Also as the bed material increases from 0.5 mm to 0.7
mm, the depth of scour hole decreases when the diameter of pier was 40 mm and the relative
velocity was 0.95 and also when the pier diameter was 10 mm and the relative velocity was 0.76.
The amount of scour depths decreases for above mentioned piers were equal to 1.2 times and 4
times respectively.
Keywords: Scour hole, Clear water, Cylindrical pier, Local scour.
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مقدمه
آبشستگی پدیدهای است که بر اثر اندرکنش شرایط جریان و
حرکت مصالح بستر در کناره رودخانهها و آبراههها ،در اثر عبور
جریان صورت میگیرد .عمق ناشی از فرسایش بستر نسبت به
بستر اولیه را عمق آبشستگی مینامند (شفاعی بجستان.)1392 ،
پلها از جمله مهمترین و پرکاربردترین سازههای رودخانهای
هستند که از دیرباز مورد استفاده قرار میگرفتند و همه ساله همراه
با بروز سیالبهایی در هر رودخانه ،تعداد کثیری از این پلها آن
هم درست زمانیکه بیشترین نیاز به آنها وجود دارد تخریب
میگردند .یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل این تخریبها
آبشستگی اطراف پایههای پل ناشی از جریان رودخانه میباشد ،به
طوری که حدود  60درصد از تخریب پلها را میتوان به
آبشستگی یا عوامل هیدرولیکی دیگر نسبت داد (نورزاد و
همکاران .)1380 ،لذا برای طراحی پایههای پل با ضریب اطمینان
باال و به صورت اقتصادی نیاز به برآورد حداکثر مقدار آبشستگی
اطراف پایهها میباشد .از عوامل مهم ایجاد آبشستگی در پایه
پلها میتوان به جریان رو به پائین ،1گرداب نعل اسبی 2در جلو
پایه و گرداب برخاستگی 3در کنارههای پایه اشاره نمود و عملکرد
آنها بدین شیوه است که ،جریان پس از برخورد به دماغه ،به دلیل
وجود گرادیان فشار در جهت قائم ،به سمت پائین منحرف میشود
تا از فشار هیدرودینامیک بکاهد و پس از برخورد به کف کانال،
یک سیستم جریان چرخشی در مقابل پایه شکل میگیرد.
گردابههای تولید شده دارای محور چرخشی در راستای جریان بوده
و در پشت پایه به هم میرسند ،این گردابهها به گرداب نعل اسبی
معروفند .از سوی دیگر وجود پایه در مقابل جریان باعث ایجاد
الیه مرزی بر روی جداره آن میشود و بر روی پایه به سمت
پائیندست به علت بازشدگی جریان و ایجاد گرادیان فشار معکوس
پدیده جدایی در الیه مرزی شکل گرفته ،که این گردابهها دارای
محور چرخش قائم بوده و به گرداب برخاستگی معروفند
(رادکیوی .)1986 ،4بر این اساس ،پدیده آبشستگی در اطراف پایه
بسیار پیچیده بوده و از آنجا که عوامل زیادی در شکلگیری این
پدیده مؤثر هستند ،مدل سازی عددی آن بسیار دشوار میباشد .از
این رو ،در حال حاضر عموماً بررسی این پدیده در آزمایشگاه و با
استفاده از مدلهای آزمایشگاهی کوچک مقیاس انجام میشود .با
توجه به قدمت آبشستگی اطراف پایه پل ،محققین زیادی در این
زمینه کار کردهاند و مطالعههای بسیاری بر روی آبشستگی در
اطراف پایههای پل در آزمایشگاه انجام گرفته است و دانشمندان
مختلف با استفاده از نتایج این تحقیقها روابطی را برای تعیین
حداکثر عمق حفره آبشستگی ارائه نمودند ،که اکثر این رابطهها با
استفاده از یک دانهبندی رسوب بدست آمده است ،به نقل از ترابی
( )1391میتوان آزمایشهای اینگلیس و پونا ( ،)1949بتا (،)1960

هانکو ( ،)1971گیل ( ،)1973کادار ( )1981و لی ( )2009را نام
برد ،و دانشمندانی چون احمد ( )1953و برادلی ( )1958بر اساس
مشاهدههای خود ،حداکثر عمق آبشستگی را مستقل از دانهبندی
میدانستند .در ادامه به چند نمونه از کارهای صورت پذیرفته
توسط محققهای مختلف ،که از چند نمونه دانهبندی رسوب در
آزمایشهای خود استفاده کردهاند ،به طور مختصر اشاره میگردد:
شن )1969( 5بر اساس دادههای به دست آمده از آزمایشهای
خود ،که اندازه قطر و عرض پایههای پل بین  50تا  152میلیمتر
و اندازه مواد بستر بین  0/17تا  0/68میلیمتر متغیر بود ،حداکثر
عمق آبشستگی در شرایط آب زالل را بررسی نمود و در
مطالعههای خود به این نتیجه رسید که تأثیر عرض و قطر پایه در
میزان آبشستگی خیلی بیشتر از فاصله بین پایهها است و ذرات هر
چه به سمت ریزتر شدن میروند عمق آبشستگی را محسوستر
نشان میدهند و فرمولی را ارائه کرد که فقط برای ذرات با قطر
کمتر از  0/68میلیمتر مناسب میباشد و در هنگام استفاده از این
فرمول برای شرایط بستر زنده باید بسیار محتاط بود .تیتر و
همکاران )1989( 6یک سری آزمایش بر روی مدل پل هردینگ
با مقیاس ( ،)1:65به منظور تعیین تأثیر عمق جریان باالدست و
قطر ذرات ماسه بر روی عمق آبشستگی اطراف پایههای پل انجام
دادند .بستر کانال با ماسه به قطر  0/68 ،0/32 ،0/24 ،0/16و
 1/15میلیمتر در مراحل مختلف آزمایشها پر شد .نتایجی که به
آنها رسیدند به شرح زیر است :حداکثر عمق آبشستگی در نوک
پایه اتفاق میافتد و عمق آبشستگی در اطراف پایهها با افزایش
قطر ذرات رسوبی بستر در حدود  5تا  15درصد کاهش مییابد،
عمق جریان در باالدست ،تأثیر مستقیم روی عمق آبشستگی در
نوک پایه دارد ،نسبت عمق آبشستگی به عمق جریان با سرعت
جریان رابطه مستقیمی دارد .برای پیشبینی عمق آبشستگی به
منظور طراحی صحیح و مناسب ،مطالعههای سیستماتیکی توسط
الرسن ( )1996در آزمایشگاه آیوا( 7آمریکا) صورت گرفته است.
آزمایشهای او بر روی ذرات  0/46تا  2/2میلیمتر صورت
پذیرفت و نشان داد که تأثیر اندازه ذرات حائز اهمیت است،
همچنین مشخص گردید که شکل پایه و جهت پایه نسبت به
جریان ،روی عمق آبشستگی موضعی تأثیر میگذارد و عمق
جریان در باالدست پایه ،اثر مستقیم بر روی آبشستگی دارد.
سعیدی نژاد و همکاران ( )1391به بررسی اثر دانهبندی مصالح
یکنواخت بر حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل با مقطع
دایرهای شکل پرداختند و نشان دادند که مصالح یکنواخت و قطر
پایههای پل مؤثر بر میزان عمق آبشستگی میباشند .لیسی و
همکاران )2001( 8اطالعات آبشستگی اطراف پایههای پل را از
 13منطقه در هندوستان جمعآوری کردند .میزان دبی عبوری از
این پلها بین  29063تا  225000فوت مکعب بر ثانیه بوده و قطر

1- Down flow
2- Horse show vortex
3- Wake vortex
4- Raudkivi

5- Shen
6- Teeter et.al.
7- Iowa
8- Lacy et.al.
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ذرات بستر بین  0/17تا  0/39میلیمتر بوده است .عمق جریانی
که در آن نواحی آبشستگی رخ داده است بین  25تا  115فوت
بوده است .همچنین بر اساس مطالعههای صورت پذیرفته ،تأثیر
اندازه ذرات را قابل مالحظه میدانند .ونگ )2008( 1به این نتیجه
رسید که حداکثر عمق آبشستگی با کاهش اندازه مصالح بستر در
مقادیر ثابت  V V cنزدیک به واحد افزایش مییابد .کایا)2009( 2
به بررسی آبشستگی در پایه پل و تأثیر سرعت و قطر متوسط
دانهبندی بستر پرداخت و مطالعههای خود را با شبکه مصنوعی
قابل پیشبینی دانست .پاسیوک و استینگر )2010( 3در شرایط آب
زالل با استفاده از سه نمونه رسوب به قطرهای  0/46 ،0/2و
 0/86میلیمتر به بررسی حرکت ذرات رسوب در اطراف پایه پل
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در شرایط یکنواخت حرکت
دانهها به شدت جریان گردابه اطراف پایه بستگی دارد .لی و
استورم )2012( 4بررسیهای گستردهای روی اندازه قطر مصالح بر
حداکثر عمق آبشستگی پایه پل انجام دادند .آنها آزمایشهایی در
قطر مصالح مختلف  1/1 ،0/53و  3/2میلیمتر و پایه پلهای به
قطرهای  36 ،27و  45سانتیمتر انجام دادند و نتیجه گرفتند که
حداکثر عمق آبشستگی به نسبت قطر پایه پل و اندازه مصالح
بستر وابسته میباشد و نشان دادند که با افزایش ، D D50 25
مقدار  d s Dافزایش مییابد و در شرایط کمتر از  25این نسبت
نیز کاهش مییابد .نتایج آزمایشهای گراد )2013( 5مؤید آن است
که اندازه قطر مصالح بستر بر میزان حداکثر عمق آبشستگی در
جریان آب زالل مؤثر و در جریان با حرکت رسوب بیتأثیر است و
عنوان کرد که فرسایش مصالح ریزتر بیشتر میباشد .تحقیق
حاضر ،تأثیر دو دانهبندی یکنواخت رسوب بستر بر آبشستگی
موضعی در اطراف پایه پلهای استوانهای با استفاده از مدل
آزمایشگاهی را مورد توجه قرار داده است .همان طور که ذکر شد،
بین محققین مختلف در مورد اثر و اندازه مصالح رسوبی بر
آبشستگی اختالف نظر وجود دارد .از این رو ،آزمایشها با دو اندازه
متفاوت ،برای مصالح بستر صورت پذیرفت .عمقهای آبشستگی
اطراف پایههایی به قطرهای  20 ،10و  40میلیمتر در سه دبی
جریان مختلف ،متناظر با اعداد فرود باالدست (در شرایط آب
زالل) برای هر یک از دانهبندیهای مصالح بستر اندازهگیری شد،
و نتایج حاصل را بر مبنای تجزیه و تحلیل ابعادی صورت پذیرفته
به روش پای باکینگهام به کمیتهای بدون بعد تبدیل نموده و
رابطه نهایی مربوط ،با استفاده از نرمافزار برازش غیرخطی
استخراج و با روابط ارائه شده توسط تنی چند از محققین مقایسه
گردید.

1- Wong
2- Kaya
3- Paisok & Stinger
4- Lee & Sturm
5- Grade

مواد و روشها
تحلیل ابعادی

پارامترهای متعددی که در پدیده آبشستگی مؤثر میباشند،
مشخص نموده و با تجزیه و تحلیل ابعادی رابطه کلی شامل
پارامترهای بدون بعد استخراج گردید .پارامترهای مؤثر در رابطه
( )1ارائه شدهاند:
()1

f (d s , y, D, D50 ,V , g , t , CD ,,  ,  s )  0
که در آن  : d sعمق آبشستگی : y ،عمق جریان: D ،

قطر پایه پل : D50 ،قطر متوسط ذرات رسوبی : V ،سرعت
جریان : g ،شتاب ثقل : t ،زمان : C D ،ضریب شکل پایه،

 : لزوجت سینماتیکی سیال :  ،جرم واحد حجم آب و :  s
جرم واحد حجم رسوب میباشند .با تجزیه و تحلیل ابعادی و با
استفاده از روش پای باکینگهام رابطه ( )2به دست میآید:

()2

) d s D  f ( Re , Fr , D50 D, Gs
الزم به توضیح است که عدد رینالدز  Re  از ترکیب
vy

این دو عدد بدون بعد

v
1
2

1
2

  و
1


3
2

1
2

  2 به

g y
g y
دست آمده است و همان طور که مشاهده میشود مشخصه طولی
در عدد رینالدز ،عمق جریان است .با توجه به اینکه عدد رینالدز در
محدوده انجام این آزمایشها بیشتر از  2000میباشد ،بنابراین
جریان در محدوده آشفته بوده و میتوان از عدد رینالدز صرف نظر
کرد (چاو.)1959 ،6
زمان تمامی آزمایشها (برای به دست آوردن زمان تعادل
شرایط بستر و پایان هر آزمایش ،تغییرات بدون بعد عمق
آبشستگی به قطر پایه در محدوده هر کدام از پایهها نسبت به
زمان ثبت شد) ثابت در نظر گرفته شد ،به همین دلیل پارامتر زمان
از آزمایشها حذف گردید .همچنین طبق بررسیهای انجام شده،
گرداب نعل اسبی که نقش مؤثری در فرسایش اطراف پایه را بر
عهده دارد ،در پایههای دماغه پهن نظیر استوانهای تشکیل میشود
(خداشناس و همکاران .)1388 ،از این رو ،کلیه پایههای پل به
شکل استونهای و از جنس چوب ساخته شده بودند ،به همین دلیل

مقدار  C Dنیز ثابت میباشد و با توجه به ثابت بودن چگالی
نسبی ذرات رسوبی )  (Gs   sدر تمامی آزمایشها ،رابطه

بدون بعد به صورت رابطه ( )3قابل ارائه میباشد:

6- Chow
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نکته حائز اهمیت اینکه مطاابق رابطاه ( )4مایتاوان  Frو
 D50 Dرا باااا هااام ترکیاااب نماااود و از عااادد فااارود ذره
 Frg V  g G s  1 D50 برای اساتخراج رابطاه ماورد





نظر در تحقیق حاضر استفاده کرد:

()4

d s D  f  Frg 

امکانات آزمایشگاه و روش انجام آزمایش

بهمنظور انجام آزمایشهای آبشستگی ،از یک کانال
مستطیلی با دیواره شیشهای در آزمایشگاه مدلهای فیزیکی و
هیدرولیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
اهواز استفاده شد .طول کانال  6متر ،عرض و ارتفاع آن به ترتیب

()3

)d s D  f ( Fr , D50 D

 72و  60سانتیمتر بود .شیب کف کانال آزمایشگاهی قابل تغییر
بوده و برای انجام آزمایشها روی شیب نزدیک به صفر تنظیم
شد .کانال در قسمت ابتدایی و انتهایی دارای مخزن آرامکننده
است .برای اندازهگیری دبی از یک فلومتر نصب شده در ابتدای
کانال استفاده شد .آب مورد نیاز به وسیلهی یک پمپ با حداکثر
دبی  25لیتر بر ثانیه از مخزن اصلی به کانال منتقل میشد و به
منظور حذف تالطم جریان ورودی از یک توری مشبک بالفاصله
پس از مخزن آرامکننده ورودی استفاده شده است .یک دریچه
کشویی به منظور کنترل و تنظیم سطح آب در انتهای پائیندست
این کانال طراحی گردیده است که از طریق آن امکان برگشت آب
به مخزن و زهکشی یا چرخش در سیستم وجود دارد .در شکل ()1
نمایی از کانال و تجهیزات آزمایشگاهی نشان داده شده است.

شکل -1پالن کانال و تجهیزات آزمایشگاهی

شکل -2جانمایی پایه پل استوانهای در بستر رسوبی کانال آزمایشگاهی
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اولین گام در مراحل انجام آزمایشها تعیاین ابعااد مادل و نیاز
تعیین مقادیر پارامترهای مجااز کاه بار عماق آبشساتگی مؤثرناد،
میباشد .لذا در طرح ابعاد مدل به اثر دیاوارههاای کاناال بار عماق
آبشستگی بایستی توجه شود .طبق معیار رادکیاوی و اتماا)1983( 1
برای از بین رفتن تأثیر دیوارههای کانال بر آبشستگی اطاراف پایاه
بایستی نسبت فاصله محاور پایاه تاا دیاواره کاناال باه قطار پایاه
بزرگتر از  6/25باشد .از این رو ،با توجاه باه ابعااد کاناال و نحاوه
قرارگیری انتخاب شده برای پایهها ،قطر پایهها به ترتیب  20 ،10و
 40میلیمتر انتخاب شدند .براساس تحقیقهای صورت پذیرفته ،در
شاارایطی کااه نساابت قطاار پایااه بااه میااانگین قطاار ذرات رسااوبی
)  ( D D50بیش از  50باشد ،اندازه ذرات بستر بر عمق آبشساتگی
بیاثر میباشند (چیو و ملویل .)1987 ،2همچناین بارای حاذف اثار
غیریکنواختی رسوب بر کاهش آبشستگی موضعی مطاابق پیشانهاد
چیو و ملویل ( )1987میزان انحراف معیار هندسی ذرات رساوبی (
D15.9

D84.1

 

) باید از  1/3کمتر باشد که در این رابطاه  d 84و

 d16به ترتیب قطر ذراتی اسات کاه  84و  16درصاد ذرات از آن
ریزتر است .نکته حائز اهمیت اینکه ،تموج 3در شکل بستر (ریپل) در
رسوب غیرچسبنده با اندازه متوسط  0/05تا  0/7میلایمتار تشاکیل
میشود.
4
از این رو ،طبق نظر بروزرز و رادکیوی ( )1991برای ممانعات
از تشکیل ریپل در سارعتهاای نزدیاک باه آساتانه حرکات ،بایاد
 D50  0.7mmباشااد .امااا باارای رسااوب بااا ، D50 0.7mm
ریپلها در سرعتهای جریان بیش از  0.6Vcتشاکیل مایشاوند.
برای رفع این مشکل ،انحراف معیار هندسای ذرات رساوبی بایاد در
محدوده  1/1تا  1/5باشد .در این محادوده از انحاراف معیاار ،ذرات
درشتتر سطح بستر را پوشانده و الیه مسلح ایجاد میشود ،ولی این
ذرات به قدر کافی بزرگ نیستند تا حفره آبشستگی را بپوشانند ،زیرا
شدت آشفتگی جریان در این ناحیه زیاد است .بنابراین ،در این حالت
آبشستگی در شرایط آب زالل همانند شرایط مربوط باه ذراتای کاه
ایجاد ریپل نمیکنند رخ میدهد (رادکیوی و اتما .)1999 ،5از این رو
با توجه به شرایط ذکرشده ،در تحقیاق حاضار از دو نموناه رساوب
غیرچسبنده استفاده گردید :نمونه اول رسوب مورد استفاده ،از ماساه
باقیمانده بین الک با شمارههای  30و  40در محادوده انادازه ذرات
 0/59تا  0/42میلیمتر ،با انحراف معیار هندسی  1/18و نموناه دوم
رسوب استفاده شده ،از ماسه باقیمانده بین الاکهاای  20و  30در
محدوده ذرات  0/83تا  0/59میلیمتر و با انحاراف معیاار هندسای
 1/22میباشند .بستر کاناال آزمایشاگاهی در باازهای  2متاری باه
ضخامت  10سانتیمتر از مصالح رسوبی با قطار متوساط ذرات 0/5
میلیمتر و  0/7میلیمتر پوشانده شد (شکل .)2
1- Raudkivi and Ettema
2- Chiwe and Melville
3-Fluctution
4-Breusers and Raudkivi
5- Raudkivi and Ettema

طبق نظر اتما )1980( 6در جریانهای کم عمق ،گرداب موج
کمانی در سطح آب تولید میگردد که علت آن گردش در خالف
جهت جریان است که با جریان تداخل یافته و موجب کاهش جریان
رو به پائین میگردد و کاهش عمق آبشستگی را در پی دارد .از این
نقطه نظر ،باید انتخاب عمق جریان به گونهای صورت پذیرد که اثر
این پدیده بر عمق آبشستگی از بین برود .بررسیها حاکی از این
است که عمق جریان باید بیش از سه برابر قطر پایه باشد.
ملویل و چیو )1999( 7عنوان کردند برای تعیین عمق جریان،
حداکثر تنش برشی باید در شرایط آب زالل تعیین گردد .زمانیکه
سرعت جریان در محدوده  0.3V c V V cباشد آبشستگی در
شرایط آب زالل رخ میدهد و اگر سرعت متوسط جریان ) (V
بیشتر از سرعت آستانه حرکت )  (V cباشد آبشستگی در شرایط
بستر زنده صورت میپذیرد.
در آزمایشهای این تحقیق ،آبشستگی در شرایط آب زالل
انجام پذیرفته است .با توجه به موارد فوق ،برای تعیین سرعت
آستانه حرکت ذرات رسوبی ،در کانال آزمایشگاهی بر روی بستر
رسوبی و بدون حضور پایه ،عمقهای متفاوتی با تنظیم حداکثر دبی،
 25لیتر بر ثانیه اندازهگیری شد تا بتوان حرکت یا عدم حرکت
رسوبهای بستر را با چشم مشاهده نمود .بدینگونه که سرعت
آستانه حرکت ذرات متأثر از عمق جریان میباشد ،لذا در همین دبی
با کاهش تدریجی عمق جریان  V cتعیین گردید .پس از اندازه-
گیریهای صورت پذیرفته در نهایت ،مقدار متوسط جریان برای
آستانه حرکت رسوبهای  0/5میلیمتری و  0/7میلیمتری به
ترتیب  0/21و  0/23متر بر ثانیه تعیین گردید .بر این اساس عمق
ثابت ،به ترتیب  16و  15سانتیمتر برای دانههای ذکر شده انتخاب
شد .جدول ( )1شرایط جریان حاکم بر آزمایشها را نشان میدهد.
پدیده آبشستگی در اطراف پایه پلها ،فرآیندی است که با
گذشت زمان توسعه یافته و در نهایت به تعادل میرسد .شناخت این
فرآیند و تخمین عمق آبشستگی در طی زمان و به خصوص در
زمان رسیدن حفره آبشستگی به حالت تعادل برای طراح پل حائز
اهمیت میباشد .از این رو ،به منظور تعیین زمان مناسب برای انجام
آزمایشها ،یک آزمایش  300دقیقهای با دبی  25لیتر بر ثانیه
(سرعت نسبی ) V V c  0/95 :انجام گرفت و در طی آزمایشهای
صورت پذیرفته ،عمق آبشستگی در جلو هر پایه پل در زمانهای
مشخص اندازهگیری میشد و زمانی که حداکثر توسعه حفره
آبشستگی ایجاد و پس از آن تغییرات حفره آبشستگی نسبت به
زمان ناچیز شد ،به عنوان زمان انجام آزمایشها تعیین گردید .با
توجه به شکلهای ( )3و ( )4زمان انجام آزمایشها  180دقیقه برای
رسوب  0/5میلیمتر و  125دقیقه برای رسوب  0/7میلیمتر در نظر
گرفته شد.

6- Ettema
7- Melville and Chiew
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جدول -1شرایط هیدرولیکی حاکم بر آزمایشها
اندازه
رسوب
(میلیمتر)

Re

Frg

Fr

 m3 
Q

 s 

y m 

0/5

22000
19800
16500

2/22
2
1/66

0/16
0/14
0/12

0/025
0/020
0/017

0/16
0/16
0/16

0/72
0/72
0/72

0/7

22235
19950
17850

1/97
1/78
1/59

0/17
0/15
0/14

0/025
0/021
0/018

0/15
0/15
0/15

0/72
0/72
0/72



Vc

*

B m 

m 
V  
s 

V 
 
V c 

0/2
0/18
0/15

0/95
0/86
0/76

0/21
0/19
0/17

0/95
0/86
0/76

 Vبیانگر سرعت نسبی جریان است.

شکل -3منحنی توسعه زمانی حفره آبشستگی (رسوب  0/5میلیمتر)

شکل -4منحنی توسعه زمانی حفره آبشستگی (رسوب  0/7میلیمتر)
در شروع هر آزمایش دریچه کشویی در انتهای مجرای کانال
به طور کامل بسته شده و آب به آرامی به درون کانال هدایت شد
تا از ایجاد فرسایش اولیه در سطح بستر و ایجاد خطا در آزمایش
جلوگیری به عمل آید .پس از باال آمدن سطح آب ،به طوری که
در حدود  1سانتیمتر از سطح رسوبهای بستر را میپوشاند ،پمپ
با دبی حداقل راه اندازی و جریان ورودی با سرعت بسیار کم وارد
کانال میگردید تا سطح آب همچنان باال بیاید .پیش از آنکه آب از

روی دریچه ریزش کند ،دریچه را به آهستگی گشوده تا اینکه دبی
و ارتفاع آب درون کانال در مقدار مورد نظر تنظیم گردد .عمق
جریان در کانال با استفاده از خطکش نصب شده در جداره کانال
با دقت  1میلیمتر اندازهگیری شد .پس از برقراری جریان در
طول مدت زمان آزمایشها ،پمپ خاموش میشد و پس از گذشت
مدت زمان کوتاهی آب موجود در کانال به آرامی زهکشی میشد
تا توپوگرافی بستر تغییر نکند و در نهایت توپوگرافی بستر در

83
علوم و مهندسی آبیاری (مجلهی علمی کشاورزی) ،جلد  ،38شمارهی  2تابستان 94
اطراف پایهها در یک شبکه  2  2سانتیمتری به وسیله
عمقسنج لیزری با میزان دقت  2میلیمتر برداشت میگردید.
شکل ( )5نمایی از توپوگرافی ایجاد شده در بستر رسوبی پایان
آزمایش مربوط به دبی  25لیتر بر ثانیه با قطر پایه  40میلیمتر و
اندازه مصالح  0/5میلیمتر را نشان میدهد.
الزم به توضیح است ،فرم بستر ،به شکلهای مختلف
ناهمواریهای بستر گفته میشود که در اثر حرکت جریان به وجود
میآید و تأثیر مستقیمی روی زبری بستر و در نتیجه مقاومت در

مقابل جریان دارد .بر اساس نتایج آزمایشگاهی صورت پذیرفته،
چنانچه قدرت جریان بیشتر از شرایط آستانه حرکت گردد ،فرم
بستر تشکیل خواهد شد .از این رو ،الزم است تا ارتفاع آن را برای
تخمین عمق آبشستگی در پایههای پل مورد نظر قرار داد .به طور
تقریبی یک دوم ارتفاع فرم بستر به عمق آبشستگی اضافه
میشود ،تا حداکثر عمق آبشستگی در این محلها بدست آید
(شفاعی بجستان.)1392 ،

شکل  -5نمایی از توپوگرافی ایجاد شده در بستر رسوبی

جدول  -2نسبت حداکثر عمق حفره آبشستگی بستر با قطر  0/5 mmبه 0/7 mm
(در شرایط هیدورلیکی ثابت برای هر پایه)
قطر پایه پل
(میلیمتر)
10
20
40

 0/76

Vc

4
4
2/25

V

 0/86

Vc

3
3/8
1/92

V

 0/95

Vc

V

1/5
2/5
1/2

شکل -6توسعه عرضی حفره آبشستگی پیرامون پایه پل استوانهای بر حسب سانتیمتر (رسوب  0/5میلیمتر)
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نتایج و بحث
در کلیه آزمایشها پس از تنظیم دبی و عمق جریان،
بالفاصله در اطراف پایه گردابهها تشکیل و آبشستگی با سرعت
بسیار باال آغاز میشد .با شکلگیری حفره آبشستگی رسوبهای
برخاسته از حفره به سمت پائیندست منتقل شده و پس از مدتی از
شروع آزمایش ،رسوبهای برخاسته از حفره آبشستگی به محدوده
رسیدند که تأثیر پایه بر آن محدوده ،کاهش یافته و اثر گردابه-
های نعل اسبی پشت پایه ناچیز میشد .پس از توسعه حفره
آبشستگی و عمیق شدن آن امکان جابجایی ذرات رسوب توسط
گردابهها کاهش مییابد و رسوبها تنها درون حفره آبشستگی
حرکت کرده و دیگر به پائیندست انتقال نمییابند .از این رو ،در
این مرحله  18آزمایش ،برای دو نمونه رسوب  0/5و  0/7میلیمتر
در سرعتهای نسبی )  0/86 ،0/95 (V Vcو  0/76در سه قطر
پایه پل انجام گرفت .نسبت عمق حداکثر حفره آبشستگی در
آزمایشهای تحقیق حاضر با استفاده از رابطه ( )5محاسبه و در
جدول  2آورده شده است .در این رابطه  : d1حداکثر عمق
آبشستگی هر یک از پایههای پل در رسوب  0/5میلیمتر و : d 2
حداکثر عمق آبشستگی همان پایه پل در رسوب  0/7میلیمتر (در
شرایط هیدرولیکی ثابت) میباشد.
() 2

R=d1/d2

در ادامه با بهرهگیری از تجزیه و تحلیل ابعادی صورت
پذیرفته ،نتایج مربوط به جدول ( )2در دو بخش مورد بررسی قرار
میگیرند:

تأثیر  D50 Dبر d s D

در توسعه آبشستگی

اطراف پایه پل استوانهای

نصب پایههای پل در دو نمونه رسوب  0/5و  0/7بر
توپوگرافی بستر و هم بر میزان آبشستگی تأثیر قابل مالحظهای
داشت .شکلهای ( )6و ( )7توسعه عرضی حفره آبشستگی برای
پایههای پل در دو نمونه رسوب مذکور را ،در سرعتهای نسبی
 0/95و  0/76نشان میدهند .به طور نمونه پایه  10میلیمتر در
 V V c  0/95و رسوب  0/5میلیمتر ،عمق حفره آبشستگی
آن  11میلیمتر و در همین سرعت نسبی برای رسوب  0/7میلی-
متر به میزان  7میلیمتر میرسد ،به عبارتی میزان عمق حفره
آبشستگی برای این پایه ،در شرایط هیدرولیکی مشابه با افزایش
اندازه قطر متوسط رسوب بستر به میزان  1/5برابر کاهش مییابد.
پس در رسوب  0/5میلیمتر میزان عمق آبشستگی برای پایه پل-
های با قطر  20 ،10و  40میلیمتر ،بیش از عمق حفره در رسوب
 0/7میلیمتر میباشد.
با ترسیم توسعه طولی حفره آبشستگی برای پایه پلهای ،10
 20و  40میلیمتر در رسوب  0/5و  0/7میلیمتر با سرعت نسبی
 0/95و  0/76مشاهده میشود ،توسعه حفره آبشستگی برای پایهها
در رسوب  0/5میلیمتر بیشتر از توسعه طولی حفره برای همین
پایهها در رسوب  0/7میلیمتر میباشد .همچنین حداکثر عمق
آبشستگی در جلو پایه رخ میدهد و در دو سمت به صورت متقارن
امتداد یافته و رو به پائیندست از عمق آن کاسته شده و در پشت
پایه ،مواد جدا شده از جلو پایه انباشته میگردند (شکلهای  8و
.)9

شکل -7توسعه عرضی حفره آبشستگی پیرامون پایه پل استوانهای بر حسب سانتیمتر (رسوب  0/7میلیمتر)
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شکل -8توسعه طولی حفره آبشستگی پیرامون پایه پل استوانهای بر حسب سانتیمتر (رسوب  0/5میلیمتر)

شکل -9توسعه طولی حفره آبشستگی پیرامون پایه پل استوانهای بر حسب سانتیمتر (رسوب  0/7میلیمتر)

شکل -10حداکثر عمق آبشستگی با تغییر قطر پایه پل (رسوب  0/5میلیمتر)
با توجه به شکلهای باال ،با افزایش قطر پایه ،عمق
آبشستگی در اطراف پایه به دلیل افزایش حجم رسوبهای شسته
شده ناشی از فعالیت جریانهای گردابی و ایجاد منطقه پرفشار
وسیعتر ،افزایش مییابد .به طور کلی با افزایش قطر پایه ،تأثیر
الیه مرزی در جدایی جریان از یک سو و افزایش قدرت
جریانهای ثانویه از سوی دیگر ،سبب بزرگ شدن حفره در اطراف
پایه و توسعه طولی و عرضی آن میشود .همان طور که از توسعه
طولی و عرضی پایهها در رسوب  0/5و  0/7میلیمتر مشخص
است ،در رسوب  0/7میلیمتر و  V V c  0/95برای پایه 40
میلیمتر میزان عمق حفره  23میلیمتر است و برای پایههای 10

و  20میلیمتر به ترتیب به میزان  7و  9میلیمتر میرسد .از این
رو ،پایه با قطر  40میلیمتر در رسوب  0/5و  0/7میلیمتر ،عمق
آبشستگی آن بیش از پایههای  10و  20میلیمتری در همین
نمونههای رسوب میباشد .همچنین توسعه طولی و عرضی حفره
آبشستگی برای این پایه ،بیش از دو پایهی دیگر است و تپه
رسوبی در پائیندست پایه پل استوانهای ،به دلیل قدرت باالی
گردابهای برخاستگی در فاصله دورتری نسبت به پایه قرار
میگیرد پس با کاهش قطر پایه از میزان عمق حفره آبشستگی و
توسعه آن در هر دو نمونه رسوب کاسته میشود .در ادامه
شکلهای ( )10و ( )11گویای مطالب ذکر شده میباشند.
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شکل -11حداکثر عمق آبشستگی با تغییر قطر پایه پل (رسوب  0/7میلیمتر)

شکل -12نسبت عمق آبشستگی به قطر پایه با تغییر عدد فرود جریان (رسوب  0/5میلیمتر)

شکل -13نسبت عمق آبشستگی به قطر پایه با تغییر عدد فرود جریان (رسوب  0/7میلیمتر)

تأثیر  Frبر d s D

در توسعه آبشستگی اطراف پایه پل

استوانهای

با توجه به شکلهای ( )12و ( )13مشاهده میشود ،بین عمق
حفره آبشستگی و عدد فرود جریان رابطه مستقیمی وجود دارد.
عمق حفره آبشستگی با افزایش عدد فرود جریان ،افزایش مییابد.
پایهی  40میلیمتر در رسوب  0/5میلیمتر و سرعت نسبی 0/95
حداکثر میزان عمق آبشستگی را دارا میباشد که مقدار آن 28
میلیمتر است در حالی که در همین رسوب و V V c  0/76این
مقدار به  18میلیمتر میرسد و به میزان  1/5برابر کاهش مییابد.

پایه  10میلیمتر در رسوب  0/7میلیمتر و V V c  0/95

میزان عمق حفره  7میلیمتر است ،و در  V V c  0/76به 2
میلیمتر میرسد و به مقدار  3/5برابر کاهش را در پی داشته است
و حداقل میزان عمق آبشستگی را دارد .شکلهای ( )12و ()13
گویای این است که برای هر یک از پایههای پل در رسوب  0/5و
 0/7میلیمتر با کاهش عدد فرود جریان ،سرعت جریان کاهش
یافته و از این رو میزان عمق و توسعه حفره آبشستگی نیز کاهش
مییابد.

87
علوم و مهندسی آبیاری (مجلهی علمی کشاورزی) ،جلد  ،38شمارهی  2تابستان 94
در ادامه بر اساس تجزیه و تحلیل ابعادی صورت پذیرفته ،و
به منظور بررسی اثر متقابل پارامترهای بدون بعد مؤثر بر حداکثر
عمق آبشستگی و روند تغییر آنها و همچنین ارائه یک رابطه
ریاضی برای پیشبینی این مقادیر ،از برازش غیرخطی استفاده شد.
و در نهایت رابطه مربوط با استفاده از نرمافزار آماری Spss20
پس از تحلیلهای متعدد با ضریب تعیین ) ( R 2  0.74که در
سطح پنج درصد معنیدار میباشد ،مطابق رابطه  6استخراج گردید
(نکته حائز اهمیت ،مقدار عدد فرود ذره برای دو نمونه رسوب در
بازه  1.59 Frg  2.22متغیر میباشد):
()6

d s D  0.345  0.475Fr g  1.48Frg0.5
1.5

مقایسه نتایج با پژوهشهای قبلی

شکلهای ( )14و ( )15مقایسه نتایج تحقیق حاضر ( d s D

مقادیر اندازهگیری شده در آزمایشگاه) با برخی روابط آبشستگی
استخراج شده توسط محققینی چون ملویل و ساترلند (،)1988

دانشگاه ایالتی کلرادو ( ،)1999جین ( )1981و بروزرز ( )1977که
در نشریه  549وزارت نیرو این روابط ذکر شدهاند؛ را نشان میدهد
(بینام .)1391 ،این شکلها با علم به اینکه آزمایشها در شرایط
مختلف آزمایشگاهی و دامنههای مختلف پارامترها انجام شدهاند،
استخراج شدهاند و پراکندگی نقاط نسبت به خط  45درجه را
نشان میدهند که مقادیر اندازهگیری شده و محاسباتی با استفاده
از روابط محققین دارای همبستگی نسبتاً خوبی بوده و ضریب
تعیین این دو مقدار (اندازهگیری شده و محاسباتی) با استفاده از
روشهای آماری به ترتیب  70درصد  71 ،درصد 82 ،درصد و 94
درصد برای رسوب  0/5میلیمتر و  85درصد 84 ،درصد78 ،
درصد و  97درصد برای رسوب  0/7میلیمتر در سطح 0/05
معنیدار میباشد .در مشاهدههای آزمایشگاهی ،رسوب  0/5میلی-
متر عمق آبشستگی را بیش از رسوب  0/7میلیمتر نشان داد و با
قرار دادن شرایط مختلف آزمایشگاهی در روابط مذکور و محاسبه
عمق بدون بعد آبشستگی برای پایههای پل میتوان همین روند را
نیز برای روابط در نظر گرفت.

شکل -14مقایسه عمق بیبعد آبشستگی به قطرپایه مقادیر اندازهگیری شده با روابط
(رسوب  0/5میلیمتر)

شکل -15مقایسه عمق بیبعد آبشستگی به قطر پایه مقادیر اندازهگیری شده با روابط
(رسوب  0/7میلیمتر)
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علت ریزدانهتر بودن رسیدن به زمان تعادل برای آنها دیرتر رخ
میدهد .عالوه بر نتایج فوق ،با استفاده از رگرسیون غیرخطی
چند متغیره رابطهای به منظور محاسبه میزان عمق بدون بعد
آبشستگی به قطر پایه ارائه گردید .الزم به توضیح است ،رابطه به
دست آمده با توجه به شرایط و محدوده متغیرهای این تحقیق
بدست آمده است ،در نتیجه با انجام آزمایشهای دقیقتر و در نظر
گرفتن تمامی پارامترهای مؤثر بر آبشستگی و همچنین در
محدوده متغیرهایی غیر از محدوده این تحقیق شاید این رابطه
دقت کافی را نداشته باشد.

نتیجهگیری
با انجام تجزیه و تحلیل ابعادی ،پارامترهای بدون بعد مؤثر بر
پدیده آبشستگی شناسایی و آزمایشها بر مبنای آنها طرحریزی
شد .در زیر نتایج تحقیق بصورت خالصه آورده شده است :با
افزایش قطر پایه ،توسعه حفره آبشستگی افزایش مییابد .با
کاهش سرعت نسبی جریان ،حفره آبشستگی توسعه کمتری دارد،
به طوری که پایه  40میلیمتر از سرعت نسبی  0/95به  0/76در
رسوب  0/5میلیمتر  1/5برابر و در رسوب  0/7میلیمتر 2/87
برابر کاهش مییابد .بررسی دو نمونه رسوب در شرایط
هیدرولیکی یکسان نشان داد که در رسوب  0/5میلیمتر میزان
حداکثر عمق آبشستگی اطراف یک پایه بیش از عمق و توسعه
گودال اطراف همان پایه در رسوب  0/7میلیمتر است ،به طوری
که پایه با قطر  20میلیمتر در سرعت نسبی  ،0/86کاهش
آبشستگی  3/8برابری را در پی داشته است .رسوب  0/5میلیمتر،
بیشتر متأثر از جریانهای گردابی اطراف پایه میباشند ،پس به

سپاسگزاری
هزینه این تحقیق از محل اعتبارات پژوهانه نویسنده دوم
انجام شده است که بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید
چمران اهواز قدردانی میشود.
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