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چکيده
یکی از مهمترین مباحث مهندسی رودخانه آبشستگی موضعی در تکیهگاههای پل است که بهصورت گستردهای در شش دهه
گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است .دلیل این امر تخریب اکثر پلها به دلیل آبشستگی موضعی اطراف پایه و تکیهگاه آنها
میباشد و نه به دلیل سازه ای .از این رو یافتن راهکاری برای کاهش عمق آبشستگی از اهمیت خاصی برخوردار است .در روشهای
تﻐییر دهنده الگویﺟریان ،کنترل آبشستگی به وسیﻠه کاهش قدرت ﺟریانهای موثر در آبشستگی صورت میگیرد .از ﺟمﻠه این
روشها میتـوان بـه زبریهای موضعی اشاره کرد .در این تحقیق که آزمایشات در شرایط آبشستگی آبزالل و بر روی تکیهگاه
نیمدایرهای انجام شد ،اثر زبریهای موضعی در عمق های مختﻠف و فواصل متفاوت و با ضخامت ثابت ،مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که این زبریها در کاهش عمق آبشستگی و همچنین تأخیر در روند آبشستگی موثر بوده است .به طوری که وﺟود
یک مقدار بهینه برای فاصﻠه بین زبریها سبب افزایش عمﻠکرد زبریها شده است .همچنین در بهینهترین فاصﻠه بین زبریها هر
چه عمق زبری افزایش یابد موﺟب کاهش بیشتر عمق آبشستگی و تأخیر بیشتر در روند آن خواهد شد.
کﻠید واژهها :آبشستگی موضعی ،تکیهگاه پل ،زبریهای موضعی ،ضخامت ،فاصله.

مقدمه
پلها از ﺟﻤله مهمترین و پرﮐاربردترین ﺳازههای رودﺧاﻧهای
هستﻨﺪ و برای موارد مختلﻒ مورد اﺳتﻔاده قرار میگیرﻧﺪ .آبشستگی
موضعی بر اﺛر ایﺠاد مواﻧعی ماﻧﻨﺪ پایههای پلها ،تکیهگاههای
ﮐﻨاری و آبشکنهـا در مـسیر ﺟریـان و در اﻃـراف ایـن مواﻧع رخ
میدهﺪ .این مواﻧع میتواﻧﻨﺪ ﺳرﻋت موضعی ﺟریان و آﺷـﻔتگی آن
را افـﺰایﺶ دهﻨـﺪ و بـسته بـه ﺷکل ﺳازه میتواﻧﻨﺪ گردابههایی
ایﺠاد ﻧﻤایﻨﺪ ﮐه ﻧیروهای فرﺳایشی اضافی را بر بستر اﻃراف ﺳازه
اﻋﻤال ﻧﻤایﻨﺪ .در ﻧتیﺠه ،ﻧرخ ﺣرﮐت رﺳوب و فرﺳایﺶ به صورت
موضعی در ﺣواﻟی این ﺳازهها افﺰایﺶ مییابﺪ و مﻨﺠر به پایین
رفتن موضعی بـستر ﻧسﺒت بـه تراز ﻋﻤـومی بـستر آبراهـه
میگردد ( .)Shafai Bajestan, 1994آبشستگی موضعی در
مﺤل تکیهگاه پلها موﺟﺐ آﺳیﺐ به پلها و در موارد زیادی
تخریﺐ پل و پایین افتادن ﻋرﺷه پل ﺷﺪه و مﻨﺠر به ﺧسارات ماﻟی
و ﺟاﻧی فراواﻧی میﺷود .ﻋلل اصلی ﺧرابی بسیاری از پلها قﺒل از
پایان ﻋﻤرﺷان ،ﻋﺪم توﺟه به معیارهای هیﺪروﻟیکی در ﻃراﺣی و
اﺟرا و ﻧگهﺪاری از آﻧهاﺳت (.)Thompson, 2006
بر اﺳاس مطاﻟعههای  018 )1992( Melvilleﺷکست پل
در فاصله ﺳالهای 0681-0691در ﻧیوزیلﻨﺪ رخ داده ﮐه  96مورد
آن ﻧاﺷی از آبشستگی تکیهگاه پل بوده اﺳت .وی هﻤﭽﻨین ﺧاﻃر
ﻧشان میﺳازد ﮐه  01درصﺪ هﺰیﻨههای ﺷکست پل در ﻧیوزیلﻨﺪ

ﻧاﺷی از آبشستگی تکیهگاه پل بوده اﺳت .در ایران بر ﻃﺒﻖ آمار
اﻧﺠام ﺷﺪه مشکل آبشستگی موضعی در پایهها و تکیهگاههای پل
ﻋامل اصلی تخریﺐ آنها میباﺷﺪ ﮐه از ﺟﻤله میتوان به پل تاﻻر
در اﺳتان مازﻧﺪران اﺷاره ﮐرد ﮐه در ﺳال  0696تﺤت تاﺛیر
آبشستگی قرار گرفت و در بﺪترین ﺣاﻟت درﺣﺪود  01تا  01متر
ﻋﻤﻖ آبشستگی ایﺠاد ﺷﺪ و مﻨﺠر به معلﻖ ﺷﺪن بعﻀی پایهها ﺷﺪ
ﮐه برای پل بسیار ﺧطرﺳاز بود (.)Sturm, 2006
تﺤقیقات در زمیﻨهی مکاﻧیسم آبشستگی در تکیهگاه پلها
ﻧشان داده اﺳت ﮐه مکاﻧیسم آبشستگی در تکیهگاه پلها بسیار
ﺷﺒیه به مکاﻧیسم آبشستگی در پایه پلها اﺳت .ﺟریان پایینروﻧﺪه
و گرداب اصلی در گوﺷه باﻻدﺳت تکیهگاه پل ،هﻤواره با
گردابهای ﺛاﻧویه و گردابهای برﺧاﺳتگی در قسﻤت میاﻧی و
گوﺷهی اﻧتهایی تکیهگاه پل باﻋث ایﺠاد فعل و اﻧﻔعاﻻت
پیﭽیﺪهای بین ﺳیال و مواد بستر میﺷود ﮐه دﻟیل اصلی آبشستگی
در تکیهگاه پلها اﺳت.
در ﺷکل ( )0میﺪان ﺟریان پیرامون یﻚ تکیهگاه پل ﻧشان
داده ﺷﺪه اﺳت .ﻋوامل موﺛر آبشستگی در اﻃراف تکیهگاه پل را
میتوان به ﺟریان پایین روﻧﺪه ،گرداب موج ﮐﻤاﻧی ،گردابهای
اوﻟیه (گردابهای ﻧعلاﺳﺒی) ،گرداب ﺛاﻧویه و گردابهای
برﺧاﺳتگی تقسیمبﻨﺪی ﻧﻤود.
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شکل -1ميدان جریان در اطراف تکيهگاه پل ()Koken and Constantinescu, 2008
تخریﺐ پلها در ﻧتیﺠه آبشستگی پی یا تکیهگاه پلها موﺟﺐ
ترﻏیﺐ روزافﺰون پﮋوهشگران برای مطاﻟعه و بررﺳی پﺪیﺪه
آبشستگی در اﻃراف تکیهگاه پل و ارائه روشهای ﮐﻨترل و ﮐاهﺶ
آبشستگی ﺷﺪه اﺳت .در ﭼﻨﺪین دهه گﺬﺷته مطاﻟعات بسیاری
ﺟهت ﺷﻨاﺧت مکاﻧیﺰم ،توﺳعه آبشستگی و پﺪیﺪه آبشستگی اﻃراف
تکیهگاه ،توﺳﻂ افرادی ﭼون Molinas et al ،Melville 1992
 Dey et al 2005 ،1998و  Melville et al. 2006اﻧﺠام
ﺷﺪه اﺳت.
روشهای ﮐاهﺶ آبشستگی توﺳﻂ مﺤققین مختلﻒ مورد
بررﺳی قرار گرفته ﮐه هریﻚ از آنها دارای مﺰایا و معایﺒی اﺳت.
در روشهای مقاومﺳازی مواد مختلﻔی را در بستر ،ﺳواﺣل و در
مﺠاورت آبشکن قرار میدهﻨﺪ تا تواﻧایی و مقاومت بستر و دیوارهها
در برابر آبشستگی افﺰایﺶ یابﺪ .از این روشها میتوان به
ﺳﻨﮓﭼین اﺷاره ﮐرد .در روشهای تﻐییر دهﻨﺪه اﻟگویﺟریان،
ﮐﻨترل آبشستگی به وﺳیله ﮐاهﺶ قﺪرت ﺟریان صورت میگیرد.
از این روشها میتـوان بـه پرههای مستﻐرق و ﻃوقها اﺷاره ﮐرد.
( Vice Presidency For Strategic Planning and
.)Supervision of Iran, 2011
 (2001) Johnson et al.تأﺛیر صﻔﺤات مستﻐرق را در
ﺟلوگیرى از آبشستگی تکیهگاه پلها از ﻃریﻖ مﺪل آزمایشگاهى
بررﺳى ﮐردﻧﺪ .آنها مشاهﺪه ﮐردﻧﺪ ﮐه این صﻔﺤات ،ﺳرﻋت
ﺟریان و تﻨﺶ برﺷى را در ﺳاﺣل ﮐاهﺶ داده و ﺳرﻋت ﺟریان را
در مرﮐﺰ ﮐاﻧال افﺰایﺶ مىدهﻨﺪ .اﺳتﻔاده از صﻔﺤه مﺪفون روﺷی
برای ﮐﻨترل آبشستگی در تکیهگاه پلها با دیواره قائم و
آبشکنهای قائم اﺳت ﮐه توﺳﻂ )2012( Alizadeh et al.
معرفی ﺷﺪه اﺳت .آنها به این ﻧتیﺠه رﺳیﺪﻧﺪ ﮐه صﺤﻔه مﺪفون تا
ﺣﺪود  91درصﺪ ﺣﺪاﮐﺜر ﻋﻤﻖ آبشستگی را ﮐاهﺶ میدهﺪ.
 )2012( Kayaturk et al.در زمیﻨه ﻋﻤلکرد ﻃوق بـر
پیشرفت آبشستگی اﻃراف تکیهگاه مسـتطیلی بلﻨﺪ ،در آﺳتاﻧه

ﺣرﮐت ذرات بستر ،آزمایﺶهایی اﻧﺠام دادهاﻧﺪ .آزمایﺶها در
ﮐاﻧاﻟی با ﻋرض  0/5متر و ﺷیﺐ ﻃوﻟی  1/1110و با ﻧسﺒت ﺳرﻋت
( u*/u*c=1/6در ﺣاﻟت آبزﻻل) اﻧﺠام ﺷﺪ .آنها با ﻧﺼﺐ ﻃوق
بـا اﻧﺪازههای مختلﻒ در ترازهای متﻐیـر دریافتﻨﺪ ﮐـه بـا
قرارگیری ﻃوق در تراز پایینتر از بستر ﻧتـایﺞ بهتـری ﺣاصل
میﺷود .بر اﺳاس این آزمـایﺶها ،زماﻧی ﮐه ﻃوق در تراز 51
میلیمتر پایینتر از ﮐﻒ بستر قرار بگیرد ،آبشستگی تا  90درصﺪ
ﮐاهﺶ مییابﺪ .از روشهای دیگر ﮐاهﺶ میﺰان آبشستگی
تکیهگاهها اﺳتﻔاده از دیوارههای افقی به صورت بالها در باﻻدﺳت
و پاییندﺳت تکیهگاه میباﺷﺪ (.)Li et al, 2006
اﺳتﻔاده از ﮐابلهای پیﭽیﺪه ﺷﺪه بـه دور پایـه بـرای اوﻟـین
بار توﺳﻂ  )2006( Dey et alبه ﻋﻨوان یﻚ روش اقتﺼادی،
ﺳاده و قابل اﺟرا در ﮐﻨترل و ﮐاهﺶ آبشستگی پیشـﻨهاد گردیـﺪ.
در ایـن روش ﮐابل به صورت ﺣلﺰوﻧی به دور پایه پیﭽیـﺪه ﺷـﺪه و
مﻨﺠـر به تﻀعیﻒ ﺟریان روبهپایین و قﺪرت گردابههای ﻧعلاﺳﺒی
میگردد )2006( Dey et al .ﮐارایی ﮐابل پیﭽیﺪه ﺷـﺪه بـه
دور پایه را در دو ﺷرایﻂ ﺟریان موﺟﺪار و ﺟریان پایﺪار مورد بررﺳی
قـرار دادﻧـﺪ .ﻧتـایﺞ آنها ﻧشان داد با افﺰایﺶ قطر ﮐابل و تعﺪاد
ﮐابلهای پیﭽیﺪه ﺷﺪه بـه دور پایه و ﮐاهﺶ زاویه ﮐابلها میﺰان
آبشستگی ﮐاهﺶ مییابﺪ.
 Izadiniaو  (2014) Heydarpourدر مورد ﻋﻤلکرد
ﮐابل در ﮐاهﺶ آبشستگی آزمایﺶهایی اﻧﺠام دادﻧﺪ ،ﻧتایﺞ ﻧشان
داد ﮐه ﮐابل پیﭽیﺪه ﺷﺪه به دور پایه در ﮐاهﺶ آبشستگی مﺆﺛر
بوده و با ﮐاهﺶ زاویه پیﭽﺶ و افﺰایﺶ قطر ﮐابل راﻧﺪمان ﮐابل
افﺰایﺶ مییابﺪ.
ایﺠاد ﺷکاف در پایه به ﻋﻨوان راه ﺣلی در ﮐاهﺶ گرادیان
فشار بین ﺳطﺢ آب و بستر و هﻤﭽﻨین ﮐاهﺶ قﺪرت ﺟریان رو به
پایین پیشﻨهاد ﺷﺪه اﺳت (2002) Heydarpour .تأﺛیر ایﺠاد
ﺷکاف در بﺪﻧه پایههای اﺳتواﻧهای مﻨﻔرد بر پﺪیﺪه آبشستگی را
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مورد بررﺳی قرار داد .از ﺟﻤله مﺤﺪودیتهای وارد بر ﺷکاف آن
اﺳت ﮐه راﻧﺪمان ﺷکاف برای ﺟریانهای زاویهدار ﮐاهﺶ یافته،
هﻤﭽﻨین وﺟود ﺷکاف باﻋث ﮐاهﺶ اﺳتقامت و پایﺪاری پایه پل
میﺷود.
 )1998( Molinas et al.آزمایﺶهایی را برای
تکیهگاههای مستطیلی ﺷکل و ﺟریاﻧی با ﻋﺪد فرود بین  1/6تا
 ،1/6اﻧﺠام دادﻧﺪ .آﻧان با توﺟه به ﻧتایﺞ آزمایشات گﺰارش ﮐردﻧﺪ
ﮐه تﻨﺶ برﺷی در تکیهگاهها ﻧسﺒت به تﻨﺶ برﺷی ﺟریان
باﻻدﺳت تکیهگاه تا ده برابر افﺰایﺶ مییابﺪ درﺣاﻟیﮐه ﺳرﻋت
ﺟریان در مﺤل ﺟلوآمﺪگی تکیهگاهها ﻧسﺒت به ﺳرﻋت ﺟریان
باﻻدﺳت  0/5برابر افﺰایﺶ مییابﺪ )1988( Kwan .ﻧیﺰ در
آزمایﺶهای ﺧود بر روی تکیهگاههای ذوزﻧقهای و ﻧیمدایره به این
ﻧتیﺠه رﺳیﺪ ﮐه ﺣﺪاﮐﺜر ﻋﻤﻖ آبشستگی برای مقﺪار ﺛابت (  0 
c

) (ﮐه ﻧﺰدیﻚ به واﺣﺪ باﺷﺪ) ،با افﺰایﺶ اﻧﺪازهی ذرات بستر،
افﺰایﺶ مییابﺪ.
در ایﻨﺠا برﺧی از روابﻂ مﺤاﺳﺒه روﻧﺪ آبشستگی در تکیهگاه
توﺳﻂ مﺤققین مختلﻒ ارائه ﺷﺪه اﺳت:
رابطه  Olivetoو .)2002( Hager
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هﺪف ازمطاﻟعه ﺣاضر ارائه روﺷی ﺟﺪیﺪ و ﮐارآمﺪ در ﮐﻨترل و
ﮐاهﺶ آبشستگی اﻃراف تکیهگاه پل و بررﺳی ﻋوامل موﺛر در این
روش میباﺷﺪ .یکی از راهﺣلهای ﮐﻨترل و ﮐاهﺶ آبشستگی
موضعی ایﺠاد زبری برروی تکیهگاه پل اﺳت ﮐه برای ایﺠاد
برﺟستگی روی پایه ،در هﻨگام بتنریﺰی ﺣلقههای ﮐروی و
زاویهدار اﺟرا میﺷود .در این مطاﻟعه با اﺳتﻔاده از زبریهای ایﺠاد
ﺷﺪه روی تکیهگاه ﻧیمدایرهای ،به بررﺳی تاﺛیر این زبریها بر
مقﺪار ﮐاهﺶ آبشستگی در تکیهگاه پرداﺧته ﺷﺪ.
مواد و روشها
آزمایﺶها در ﮐاﻧال آزمایشگاهی به ﻃول  ،0ﻋرض  1/69و
ارتﻔاع  1/69متر با ﮐﻒ افقی اﻧﺠام گرفته اﺳت .یﻚ پﻤپ
وظیﻔهی اﻧتقال آب از مخﺰن اصلی به ﮐاﻧال را ﻋهﺪهدار اﺳت ﮐه
ﺣﺪاﮐﺜر دبی آن  01/5ﻟیتر بر ﺛاﻧیه اﺳت .ﮐاﻧال به یﻚ مخﺰن
ﺣﺠم -زمان مﺠهﺰ اﺳت ﮐه به ﮐﻤﻚ آن میتوان دبی را
اﻧﺪازهگیری ﮐرد .یﻚ ﺳرریﺰ قابل تﻨظیم در پاییندﺳت ،ﻋﻤﻖ آب
در ﮐاﻧال را تﻨظیم میﻧﻤایﺪ .مﻨطقه اﻧﺠام آزمایﺶها در ﮐاﻧال،
دارای ﻃول  0متر و ارتﻔاع بستر  01ﺳاﻧتیﻤتر اﺳت ﮐه از ابتﺪای
ﮐاﻧال  1متر فاصله دارد .در باﻻدﺳت و پاییندﺳت این مﺤل،
ﺳکوهایی از ﺟﻨﺲ تﻔلون به ﻃول  0متر و ارتﻔاع  1/0متر ﻧﺼﺐ
گردیﺪ ،تا تﻐییر تراز مشهودی در بین ﺳطﺢ اﻧﺠام آزمایﺶ با ﮐﻒ
ﮐاﻧال ایﺠاد ﻧشود( .ﺷکل .)9
ﻃول فلوم در باﻻدﺳت مﺤل قرارگیری تکیهگاه به گوﻧهای
اﻧتخاب ﺷـﺪه ﮐـه ﺟریـان ﮐامﻼً توﺳعه یافته باﺷﺪ .در ادامه با
توﺟه به پروفیلهای ﺳرﻋت برداﺷت ﺷﺪه توﺳﻂ دﺳتگاه
ﺳرﻋتﺳﻨﺞ  ADVدر ﻃول فلوم ،پروفیلهای ﺳرﻋت در مﺤل
اﻧﺠام آزمایشات بر روی هم مﻨطﺒﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐه ﻧشان از توﺳعه
یافتگی ﺟریان میباﺷﺪ( ،ﺷکل .)6

شکل -9ﻧمایي از کاﻧال آزمایشگاهي اﻟﻒ) پﻼن ب) مقﻄﻊ عرضي
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10

فاصله  2متر از ابتدا کانال
فاصله  2/9متر از ابتدا کانال
فاصله  1متر از ابتدا کانال
فاصله  9متر از ابتدا کانال

9
8
7
5
4

)y (cm

6

3
2
1
0
30

10

20

0

)u (cm/s

شکل - 3ﻧيمرخهاي برداشته شده سرعت توسط دستگاه  ADVدر طول کاﻧال
برای از بین رفتن تأﺛیر دیوارههای ﮐاﻧال بر آبشستگی
موضعی ،ﻃﺒﻖ ﻧظر  Raudkiviو  )1983( Ettemaفاصله مﺤور
تکیهگاه تا دیواره روبرویی ﮐاﻧال به ﻃول تکیهگاه بایﺪ بﺰرگتر از
 9/95باﺷﺪ .بر اﺳاس این معیار و با ﮐﻤی مﻼﺣظات بیشتر ﻃول
تکیهگاهها برابر با  L=61میلیمتر و از ﺟﻨﺲ پﻼﺳتیﻚ تﻔلون و در
تﻤامی آزمایﺶها از تکیهگاه ﻧیمدایرهای ﮐوتـاه  L( L/y<0ﺷعاع
تکیهگاه و  yﻋﻤﻖ ﺟریان) اﺳتﻔاده ﺷﺪه اﺳت .ارتﻔاع تکیهگاهها با
توﺟه به این ﻧکته ﮐه تکیهگاهها ﻧﺒایﺪ در آب مستﻐرق گردد برابر
 66ﺳاﻧتیمتر در ﻧظر گرفته ﺷﺪه اﺳت .هﻤﭽﻨین ﻃﺒﻖ ﻧظر
 Raudkiviو  )1983( Ettemaبرای ﺟلوگیری از تشکیل ریﭙل
در ﻃول آزمایﺶ بایﺪ قطر متوﺳﻂ ذرات بیﺶ از  1/0میلیﻤتر باﺷﺪ.
 )1992( Melvilleبیان ﻧﻤودﻧﺪ زماﻧیکه اﻧﺤراف معیار هﻨﺪﺳی
ذرات ﮐﻤتر از  0/6میباﺷﺪ میتوان از تأﺛیر ﻏیریکﻨواﺧتی ذرات بر
ﻋﻤﻖ آبﺷستگی صرفﻧظر ﮐرد .بﻨابراین ﻃﺒﻖ معیارهای فوق
فاصله بین ﺳکوها به وﺳیله رﺳوبات ﻏیرﭼسﺒﻨﺪه و با قطر متوﺳﻂ
 1/09میلیﻤتر ،وزن مخﺼوص  9/95و اﻧﺤراف معیار هﻨﺪﺳی 0/06
پرگردیﺪ .برای ﺛابت ماﻧﺪن ﺧﺼوصیات ﺟریان در ﻃول ﮐاﻧال از
ﺟﻨﺲ رﺳوب اﻧتخاب ﺷﺪه برای مﺤل آزمایﺶ روی ﺳکوها
ﭼسﺒاﻧﺪه ﺷﺪ .ﺷکل ( )1ﻧﻤایی از مﺪل تکیهگاه و ﻧﺤوهی قرارگیری
آن در ﮐاﻧال را ﻧشان میدهﺪ.
با توﺟه به ایﻨکه ﺣﺪاﮐﺜر ﻋﻤﻖ آبشستگی در ﺷرایﻂ ﺟریان
آبزﻻل و در هﻨگامی ﮐه ﺷرایﻂ ﺟریان در فلوم ﮐﻤتر از ﺷرایﻂ
آﺳتاﻧه ﺣرﮐت باﺷﺪ ،رخ میدهﺪ ،هﻤه آزمایﺶها در این ﺷرایﻂ
صورت گرفت ( .)Shafai Bajestan,1994بﻨابراین برای تعیین
آﺳتاﻧه ﺣرﮐت ذرات ،آزمایشی بﺪون ﺣﻀور تکیهگاه در ﮐاﻧال اﻧﺠام
ﺷﺪ .ﺟریان با دبی  01/5ﻟیتر بر ﺛاﻧیه و ﻋﻤﻖ  05ﺳاﻧتیمتر در
ﮐاﻧال برقرار گردیﺪ .در این ﻋﻤﻖ هیﭻ ﺣرﮐتی در ذرات بستر
مشاهﺪه ﻧشﺪ .پﺲ از آن با اﺳتﻔاده از ﺳرریﺰ اﻧتهایی ﻋﻤﻖ آب در

ﮐاﻧال به تﺪریﺞ ﮐاهﺶ یافت .ﻋﻤقی ﮐه در آن ذرات ﺷروع به
ﺣرﮐت ﻧﻤودﻧﺪ به ﻋﻨوان ﻋﻤﻖ بﺤراﻧی در ﻧظر گرفته ﺷﺪ ﮐه این
ﻋﻤﻖ معادل  00ﺳاﻧتیمتر بود و بﻨابر اصل پیوﺳتگی ، u  Q
Bz

 Bﻋرض ﮐاﻧال اﺳت .ﺳرﻋت بﺤراﻧی بهدﺳت آورده میﺷود:
Zc=11 cmuc=82/28 cm/s

هﻤﭽﻨین با اﺳتﻔاده از رابطهی  Raudkiviو

Sutherland

( )1981به ﺷکل زیر:
()6

uc
u z
 5.75 log *c c  5.5
u*c


 ﻟﺰﺟت ﺳیﻨﻤاتیﻚ اﺳت .ﺳرﻋت برﺷی بﺤراﻧی  u*c برابر
 0/995ﺳاﻧتیمتر بر ﺛاﻧیه به دﺳت آمﺪ .با در ﻧظر گرفتن ﺳرﻋت
برﺷی ﺟریان (  ) u برابر  1/65ﺳرﻋتبرﺷی بﺤراﻧی و با اﺳتﻔاده از
رابطهی ( )6ﻋﻤﻖ ﺟریان برابر  09ﺳاﻧتیمتر به دﺳت آمﺪ و در
ﻧهایت ﺳرﻋت  98/5ﺳاﻧتیمتر بر ﺛاﻧیه بهدﺳت میآیﺪ.
در ﻧتیﺠه ﻧسﺒت ﺳرﻋت ﺟریان به ﺳرﻋت بﺤراﻧی )(u/uc
برابر  1/65بﺪﺳت آمﺪه اﺳت.
ﻧﺤوهی قرارگیری زبریها ﻧسﺒت به هم در ﺷکل ( )5ﻧشان
داده ﺷﺪه اﺳت .هﻤﭽﻨین به مﻨظور بررﺳی تاﺛیر ﻋﻤﻖ زبریها و
تعیین فاصله مﻨاﺳﺐ بین زبریها در ﮐﻨترل و ﮐاهﺶ ﻋﻤﻖ
آبشستگی مﺠﻤوﻋا  01آزمایﺶ مطابﻖ ﺟﺪول ( )0اﻧﺠام گرفت.
ضخامت زبریها در ﻃول هﻤه آزمایشات ﺛابت در ﻧظر گرفته ﺷﺪه
اﺳت.
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شکل -4مدل آزمایشگاهي تکيهگاه ﻧصب شده در کاﻧال

شکل -5طرح شماتيک از زبريها روي تکيهگاه اﻟﻒ) ﻧما از روبرو ب) پﻼن
جدول -1ابعاد زبريهاي ﻟبهي تيز
ﺷﻤاره
آزمایﺶ
0
9
6
1
5
9
0
8
6
01

)Q(l/s

a

b

c

01/5
01/5
01/5
01/5
01/5
01/5
01/5
01/5
01/5
01/5

1
1/15 L
1/15 L
1/15 L
1/15 L
1/15 L
1/15 L
1/15 L
1/15 L

1
1/05 L
1/15 L
1/05 L
1/05 L
1/15 L
1/05 L
1/05 L
1/15 L
1/05 L

1
1/0 L
1/0 L
1/0 L
1/105 L
1/105 L
1/105 L
1/15 L
1/15 L
1/15 L

تﺤليل ابعادي

قﺒل از اﻧﺠام آزمایﺶها ابتﺪا به واﺳطه تﺤلیل ابعادی،
پارامترهای مهم در پﺪیﺪه آبشستگی در اﻃراف دماﻏه تکیهگاه
بررﺳی ﺷﺪ .ﻋوامل مورد اﺳتﻔاده در تﺤلیل ابعادی ﻋﺒارتﻨﺪ از:

1/15 L

 ﻋوامل مربوط به هﻨﺪﺳه ﮐاﻧال :ﻋرض ﮐاﻧال در مقطع قﺒلاز تکیهگاه ( ،)B1ﻋرض ﮐاﻧال در مقطع تﻨﮓ ﺷﺪه ( )B2و ﺷیﺐ
ﮐاﻧال (.)S
 پارامترهای مربوط به هﻨﺪﺳه تکیهگاه :ﻃول تکیهگاه(،)Lفاصلهی زبریها ( ،)bبیرون زدگی یا ﻋﻤﻖ زبری ( )cو ضخامت
یا ارتﻔاع زبری (.)a
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 ﻋوامل مربوط به هیﺪروﻟیﻚ ﺟریان :ﺳرﻋت متوﺳﻂ ﺟریاندر مقطع قﺒل از تکیهگاه ( ،)vﻋﻤﻖ ﺟریان ( ،)yﺣﺪاﮐﺜر ﻋﻤﻖ
آبشستگی دماﻏه تکیهگاه ( ،)hsﺷتاب ﺛقل ( ،)gﻃول گودال
آبشستگی ( )L1و ﻋرض گودال آبشستگی (.)w
 ﻋوامل مربوط به اﻧﺪازه رﺳوبات بستر :قطر متوﺳﻂ ذرات( ،)D50ﭼگاﻟی رﺳوبات بستر ( )Gsو ﺳرﻋت آﺳتاﻧه ﺣرﮐت
رﺳوبات بستر (.)vc
 ﻋوامل مربوط به ﺧواص ﺳیال :ﺟرم مخﺼوص ﺳیال ( )ρوﻟﺰوﺟت دیﻨامیکی (.)µ
با در ﻧظر گرفتن ﺟرم مخﺼوص ﺳیال ( ،)ρﻋﻤﻖ ﺟریان ()y
و ﺳرﻋت متوﺳﻂ ﺟریان ( )vبه ﻋﻨوان پارامترهای تکراری و با
اﺳتﻔاده از روش باﮐیﻨگهام میتوان پارامترهای بﺪون بعﺪ مهم را به
صورت زیر بﺪﺳت آورد:
hs w L1
b c a B B L v
v
, ,  f ( , , , 1 , 2 , , , Re, Fr ,
), s
y y y
y y y y y y vc
g (Gs  1) D50

()6

با توﺟه به این ﮐه قطر متوﺳﻂ مﺼاﻟﺢ در تﻤام آزمایﺶها برابر
میباﺷﺪ و اﺛر پارامتر ﺳرﻋت در ﻋﺪد فرود ﺟریان ﻟﺤاظ ﺷﺪه اﺳت
و ﻋﺪد فرود در آزمایشات ﺛابت میباﺷﺪ ،در ﻧتیﺠه از پارامترهای
مربوﻃه صرف ﻧظر ﺷﺪه اﺳت .به ﻋﻼوه به ﻋلت ایﻨکه مﺤﺪوده
ﻋﺪد ریﻨوﻟﺪز برای این آزمایﺶها ﻧﺰدیﻚ  91111میباﺷﺪ و ﺟریان
آﺷﻔته اﺳت ،از پارامتر  Reصرف ﻧظر ﺷﺪ .پارامترهای ، B2 ، L ،S
y

y

 a ، B1ﻧیﺰ به دﻟیل ﺛابت بودن ﮐﻨار گﺬاﺷته ﺷﺪﻧﺪ .هﻤﭽﻨین ﭼون
y

y

ﻋﻤﻖ ﻧهایی گودال آبشستگی در این مقاﻟه مﺪ ﻧظر اﺳت ،از ﻃول و
ﻋرض گودال آبشستگی ﭼشﻤﭙوﺷی ﺷﺪه اﺳت ،در ﻧهایت داریم:
()1

hs
b c
)  f( ,
y
y y

ﻧتایﺞ و بﺤﺚ
با توﺟه به اهﻤیت زمان تعادل با مروری بر مطاﻟعات صورت
گرفته مشخﺺ میﺷود ﮐه مﺤققین معیارهای مختلﻔی را برای
زمان تعادل آبشستگی بهﮐار بردهاﻧﺪ)1999( Kummar et al. .
زماﻧی را به ﻋﻨوان زمان تعادل آبشستگی در ﻧظر گرفت ﮐه ﺳه
ﺳاﻋت پﺲ از آن ،ﻋﻤﻖ آبشستگی ﮐﻤتر از یﻚ میلیﻤتر تﻐییر ﮐﻨﺪ.
 ،)1994( Vittal et al.زماﻧی را ﮐه ﺷﺶ ﺳاﻋت پﺲ از آن،
ﻋﻤﻖ آبشستگی ﮐﻤتر از یﻚ میلیﻤتر تﻐییر ﮐﻨﺪ را بهﻋﻨوان زمان
تعادل آبشستگی اﻧتخاب ﮐردﻧﺪ Melville .و ،)1999( Chiew
تعریﻒ ﺟﺪیﺪی برای زمان تعادل ارائه دادﻧﺪ .ﻃﺒﻖ تعریﻒ آﻧها زمان

تعادل ،به قطر پایه بستگی دارد و زماﻧی اﺳت ﮐه در آن ﺣﻔرهی
آبشستگی تا ﻋﻤقی توﺳعه یابﺪ ﮐه ﺳرﻋت افﺰایﺶ آبشستگی در آن
بیشتر از  5درصﺪ قطر پایه در ﻃول  91ﺳاﻋت متواﻟی ﻧﺒاﺷﺪ.
از آنﺟا ﮐه هﺪف این تﺤقیﻖ مقایسه توﺳعهی زماﻧی گودال
آبشستگی تکیهگاه ﺷاهﺪ با تکیهگاههای زبریدار بوده اﺳت ﻟﺬا
معیار  )1999( Kummar et al.برای زمان تعادل اﻧتخاب
گردیﺪ .با در ﻧظر گرفتن این معیار ،زمان تعادل برابر با  91ﺳاﻋت
به دﺳت آمﺪ.
 Yanmazو  )1991( Altinbilekو همﭼتین  Miaو
 )2003( Nagoﻧشان دادﻧﺪ ﮐه بیشترین مقﺪار آبشستگی پﺲ از
گﺬﺷت  6تا  1ﺳاﻋت از ﺷروع آزمایﺶ اتﻔاق میافتﺪ .با توﺟه به
ﺷکل ( )9مشخﺺ گردیﺪ ﮐه  61درصﺪ از ﻋﻤﻖ تعادل آبشستگی
پﺲ از گﺬﺷت  8ﺳاﻋت از ﺷروع آزمایﺶ بﺪﺳت میآیﺪ .از این رو
معﻤوﻻً زمان اﻧﺠام آزمایﺶها ﮐﻤتر از زمان تعادل آبشستگی
اﻧتخاب میگردد .در این تﺤقیﻖ به مﻨظور مقایسه روشهای
مختلﻒ ﮐﻨترل آبشستگی زمان  8ﺳاﻋت به ﻋﻨوان زمان توقﻒ
آزمایﺶها در ﻧظر گرفته ﺷﺪ .در ﺷکل ( )9مﺤور افقی زمان بر
ﺣسﺐ دقیقه و مﺤور ﻋﻤودی ﻋﻤﻖ آبشستگی در هر ﻟﺤظه به
ﻃول تکیهگاه میباﺷﺪ .ﺳایر ﻧﻤودارها ،مﺤور افقی برﺣسﺐ ﻧسﺒت
زمان به زمان تعادل هشت ﺳاﻋته ( )t/teو مﺤور ﻋﻤودی ﻧسﺒت
ﻋﻤﻖ گودال آبشستگی در هر ﻟﺤظه به ﻃول تکیهگاه ()ds/L
آورده ﺷﺪه اﺳت.
در ﺷکل ( )0توﺳعه زماﻧی ﻋﻤﻖ آبشستگی بیبعﺪ برای
تکیهگاه پل با ﻧتایﺞ  Olivetoو  )2002( Hagerو Coleman
 )2003( et al.در ﺷرایﻂ آبشستگی آبزﻻل مقایسه ﺷﺪه اﺳت.
مقایسهها ﻧشان از تطابﻖ ﺧوب روﻧﺪ آبشستگی تﺤقیﻖ ﺣاضر با دو
تﺤقیﻖ دیگر میباﺷﺪ .هﻤانﻃور ﮐه از ﺷکل پیﺪاﺳت آبشستگی در
اوایل زمان با ﺳرﻋت بیشتری گسترش مییابﺪ و با گﺬﺷت زمان به
یﻚ تعادل ﻧسﺒی دﺳت پیﺪا میﮐﻨﺪ .در معادﻟه Coleman et al.
( )2003پارامترهای موﺛر بر آبشستگی ماﻧﻨﺪ  d 50 ،  gو   sبه
ﻃور ﮐلی و در معادﻟه Olivetoو  )2002( Hagerﻧیﺰ ،  g
 d 50و   sرا به صورت مستقیم وارد ﮐردﻧﺪ ﮐه به ﻧظر میرﺳﺪ
دﻟیل ﻧﺰدیکی ﻧﻤودار این تﺤقیﻖ با ﻧﻤودار این دو تﺤقیﻖ میباﺷﺪ.
ﻋﻼوه بر این به دﻟیل اﺳتﻔاده از پارامترهای بیبعﺪ ﺳرﻋت و زمان
در معادﻟه  )2003( Coleman et al.روﻧﺪ آبشستگی تﺤقیﻖ
ﺣاضر با ایشان ﻧﺰدیﻚتر اﺳت .به ﻧظر میرﺳﺪ دﻟیل اﺧتﻼف ﮐﻤی
ﮐه در روﻧﺪ آبشستگی این تﺤقیﻖ با  Olivetoو Hager
( )2002مشاهﺪه میﺷود ،اﺳتﻔاده از  u/ucبﺰرگتر و ﻧﺰدیﻚ به
یﻚ این تﺤقیﻖ ﻧسﺒت به u/ucهای به ﮐار گرفته ﺷﺪه توﺳﻂ
 Olivetoو  Hagerباﺷﺪ.
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شکل -7مقایسه ﻧتایﺞ آبشستگي با ﻧتایﺞ  Olivetoو  )2002( Hagerو )2003( Coleman et al.
ﺷکل ( )8مقایسه توﺳعه زماﻧی آبشستگی در تکیهگاه ﺷاهﺪ و
تکیهگاههای داری زبری با ﻋﻤﻖ ﺛابت ( )c=1/0Lو در فواصل
مختلﻒ در ماﮐﺰیﻤم ﻧقطه را ﻧشان میدهﺪ.
هﻤانﻃور ﮐه در ﺷکل ( )8دیﺪه میﺷود وﺟود زبریها از
قﺪرت ﺟریان روبه پایین میﮐاهﺪ و از آنﺟا ﮐه گردابههای اوﻟیه
(ﻧعل اﺳﺒی) در اﺛر ﺟریان روبه پایین به وﺟود میآیﻨﺪ ،گردابههای
اوﻟیه ضعیﻒتر ﺷﺪه و از ﺷﺪت و روﻧﺪ آبشستگی و هﻤﭽﻨین ﻋﻤﻖ
ﻧهایی آبشستگی ﮐاﺳته میﺷود.
با توﺟه به ﺷکل ( )8و ﺛابت بودن میﺰان بیرونزدگی زبریها
( ،)cبا افﺰایﺶ فاصله بین آﻧها از  1/05Lبه  1/15Lﺷﺪت توﺳعه
گودال آبشستگی ﮐاهﺶ مییابﺪ .در صورتی ﮐه با افﺰایﺶ دوباره
این فاصله به مقﺪار  1/05Lمقﺪار آبشستگی افﺰایﺶ مییابﺪ .با
توﺟه به ﺷکل ( )8اﺧتﻼف موﺟود بین دو ﻧﻤودار  b=1/15Lو
 b=1/05Lبیاﻧگر ﻧقﺶ مﺆﺛر فاصله موﺟود بین زبریها اﺳت؛
بﻨابراین هر ﭼه ﺳطﺢ زبریهای موﺟود در مسیر ﺟریان رو به
پایین بیشتر باﺷﺪ اﻧرژی ﺟریان رو به پایین بیشتر مستهلﻚ

میﺷود .تأﺛیر زبریها زماﻧی بهصورت ﺣﺪاﮐﺜر ﺧواهﺪ بود ﮐه ﻋﻼوه
بر اﻧتخاب بیشترین مقﺪار ﺳطﺢ زبری موﺟود در مسیر ﺟریان رو
به پایین ،فاصله مﻨاﺳﺐ بین زبریها رﻋایت ﺷﺪه باﺷﺪ .اگرﭼه ﮐم
بودن فاصله بین زبریها ﺳﺒﺐ افﺰایﺶ ﺳطﺢ مﺆﺛر زبریهای
موﺟود در مسیر ﺟریان رو به پایین میﺷود وﻟی از ﻃرفی این امر
ﺳﺒﺐ ﮐاهﺶ میﺰان برﺧورد ﺟریان با زبریها میﺷود .بهگوﻧهای
ﮐه در صورت برﺧورد ﺟریان با زبریهایی ﮐه فاصله ﮐﻤی ﻧسﺒت
به هم دارﻧﺪ؛ ﺷرایﻂ ﻻزم ﺟهت راهیابی میﺪان ﺟریان به فﻀای
بین زبریها مهیا ﻧﻤیﺷود .درﻧتیﺠه از ﮐارایی زبریها ﮐاﺳته
میﺷود.
بﻨابراین با توﺟه به ﻧتایﺞ بﺪﺳت آمﺪه از آزمایشات مشاهﺪه ﺷﺪ
ﮐه ﻧﺰدیکی بیﺶ از ﺣﺪ زبریها به یکﺪیگر باﻋث افﺰایﺶ ﻃول
موﺛر تکیهگاه ( )L+cدر مقابل ﺟریان و ﮐاهﺶ ﮐﻤتر آبشستگی
ﻧسﺒت به دو فاصله دیگر می ﺷود .با افﺰایﺶ فاصلهی بین زبریها
از میﺰان ﺣﺪاقلی ﮐه برای فاصله بین زبریها در ﻧظر گرفته ﺷﺪه
اﺳت ،روﻧﺪ و ﻋﻤﻖ آبﺷستگی ﻧهایی ﮐاهﺶ مییابﺪ ﮐه به ﻧظر
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اﻃﻤیﻨان باﻻ مستلﺰم افﺰایﺶ دامﻨه این ﻧﻤودار و اﻧﺠام آزمایﺶهای
تکﻤیلی در مطاﻟعات آیﻨﺪه میباﺷﺪ.
با توﺟه به ﺷکل ( )6به ازای مقادیر  b/L˂ 1/99افﺰایﺶ
بیرونزدگیها در ابتﺪا باﻋث ﮐاهﺶ ﻋﻤﻖ آبشستگی وﻟی افﺰایﺶ
بیشتر آن ﺳﺒﺐ ﮐاهﺶ ﻋﻤلکرد زبری ﺷﺪه اﺳت ﮐه به دﻟیل فاصله
ﮐم زبریها و افﺰایﺶ ﻋﻤﻖ آنها موﺟﺐ افﺰایﺶ ﻃول مﺆﺛر
تکیهگاه با وﺟود زبری ﺷﺪه در ﻧتیﺠه ﻋﻤﻖ آبشستگی افﺰایﺶ
مییابﺪ .برای مقادیر  1/99 > b/L>1/59با افﺰایﺶ فاصله بین
زبریها ﺳﺒﺐ افﺰایﺶ ﮐارایی زبریها میﺷود .هﻤان ﻃور ﮐه
دیﺪه میﺷود با افﺰایﺶ ﻋﻤﻖ زبری (بیرونزدگی زبری) مقﺪار
آبشستگی در بهترین ﺣاﻟت فاصلهی بین زبریها ﮐاهﺶ مییابﺪ.
افﺰایﺶ فاصله بین زبریها به ازای مقادیر  b/L <1/59ﺳﺒﺐ
ﮐاهﺶ ﺳطﺢ مﺆﺛر موﺟود در مسیر ﺟریان روبه پایین و در ﻧتیﺠه
ﮐاهﺶ ﻋﻤلکرد زبریها میﺷود.
ﺣال با اﻧتخاب  b=1/15Lبه ﻋﻨوان موﺛرترین فاصله بین
زبریها ،به بررﺳی میﺰان ﻋﻤﻖ زبریها در ﮐاهﺶ روﻧﺪ آبشستگی
پرداﺧته میﺷود .ﺷکل ( )01مقایسه توﺳعه آبشستگی در تکیهگاه
ﺷاهﺪ و تکیهگاههای داری زبری با ﻋﻤﻖهای مختلﻒ و در فاصله
ﺛابت ( )b=1/15Lدر بیشترین ﻧقطه را ﻧشان میدهﺪ.

میرﺳﺪ اﺣتﻤاﻻ دﻟیل این ﮐاهﺶ ،افﺰایﺶ فاصلهی بین زبریها
اﺳت ﮐه باﻋث ﮐاهﺶ ﻃول موﺛر تکیهگاه میﺷود .از ﻃرفی
میتوان گﻔت با افﺰایﺶ فاصله بین زبریها ،فﻀای بیشتری برای
به وﺟود آمﺪن ﺟریان روبهپایین و افﺰایﺶ ﺳرﻋت این ﺟریان ایﺠاد
می ﺷود .در ﻧتیﺠه برﺧورد این ﺟریان با زبریها موﺟﺐ مستهلﻚ
ﺷﺪن ﺟریان روبه پایین میﺷود ،به ﻋﺒارتی میتوان گﻔت با
افﺰایﺶ فاصلهی میان زبریها ﻧسﺒت به ﮐﻤترین ﺣاﻟت ،ﮐاهﺶ
ﻋﻤﻖ ﻧهایی آبشستگی مشاهﺪه میگردد.
از ﺳوی دیگر این افﺰایﺶ فاصله ،دارای یﻚ مقﺪار ماﮐﺰیﻤم
اﺳت به ﻃوریکه بعﺪ از این مقﺪار ،با افﺰایﺶ فاصله بین زبریها
ﻋﻤﻖ آبشستگی مﺠﺪدا افﺰایﺶ مییابﺪ .ﮐه اﺣتﻤاﻻ به دﻟیل
قﺪرتﻤﻨﺪتر ﺷﺪن ﺟریان روبهپایین و ﮐاهﺶ تعﺪاد زبریها باﺷﺪ ﮐه
در ﻧهایت مﻨﺠر به ﮐاهﺶ ﺳطﺢ موﺛر در مسیر ﺟریان روبهپایین
میﺷود .هﻤﺠﻨین میتوان گﻔت با افﺰایﺶ مﺠﺪد فاصله زبریها،
تﻤاس زبری در قامت تکیهگاه با بستر ﮐﻤتر ﺷﺪه ﮐه مﻨﺠر به
افﺰایﺶ دوباره آبشستگی ﻧسﺒت به ﺣاﻟت قﺒل میگردد.
برای دیﺪ بهتر ،ﺷکل ( )6روﻧﺪ تﻐییرات ﻋﻤﻖ آبشستگی
موضعی را برای  b/Lهای مختلﻒ و ﺳه مقﺪار  c/Lهﻨگامیﮐه
 a/Lبرابر با  1/15باﺷﺪ ﻧشان میدهﺪ .اﻟﺒته آوردن ﭼﻨین روﻧﺪی با
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شکل  -9تأثير فاصله و عمق زبري در کاهش عمق ﻧهایي آبشستگي
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شکل -11تأثير اﻧدازه زبريها در روﻧد آبشستگي
بﻨابر ﺷکل ( )01هرﭼه ﻋﻤﻖ زبری افﺰایﺶ یابﺪ موﺟﺐ ﮐاهﺶ
بیشتر ﻋﻤﻖ آبشستگی و ﻧیﺰ تأﺧیر در روﻧﺪ آن ﺧواهﺪ ﺷﺪ .به ﻧظر
میرﺳﺪ با افﺰایﺶ ﻋﻤﻖ زبریها ،ﺟریان رو به پایین هﻨگام برﺧورد
به آنها بیشتر مﻨﺤرف ﺷﺪه و از برﺧورد مستقیم و ﺷﺪیﺪ ﺟریان به
بستر ﺟلوگیری و موﺟﺐ ﮐاهﺶ بیشتر آبشستگی ﻧسﺒت به تکیه-
گاههایی ﮐه دارای زبریهای ﮐوﭼﻚتر هستﻨﺪ ،میﺷود .هﻤﭽﻨین
ذﮐر این ﻧکته قابل بیان اﺳت ﮐه ،هﻨگامی بستر دقیقاً زیر هر
زبری قرار میگیرد ،زبری هﻤاﻧﻨﺪ یﻚ ﻃوقه ﮐوﭼﻚ ﻋﻤل ﮐرده و
موﺟﺐ یﻚ تأﺧیر زماﻧی ﮐوتاه در روﻧﺪ آبشستگی میﺷود ،ﮐه به
ﻋﻨوان ﻧﻤوﻧه این رﺧﺪاد در توﺳعه آبشستگی مربوط به (b=1/15L
و  )c=1/0Lدر بازه  1/15تا  1/16دیﺪه میﺷود .گﻤان میرود
زبریهایی ﮐه در مﺤﺪودی باﻻی بستر قرار میگیرﻧﺪ ،باﻋث
ﮐاهﺶ قﺪرت ﺟریانهای روبهپـایین و زبریهایی ﮐه در مﺤﺪوده
زیر بستر قـرار میگیرﻧﺪ باﻋث ﮐاهﺶ قﺪرت گردابهای اوﻟیه و
فعلواﻧﻔعاﻻت درون گودال آبشستگی میﺷوﻧﺪ .ﺷکل ()00
ﻧﻤوﻧههایی از آزمایﺶهای صورت گرفته را بر روی تکیهگاههای
زبریدار به تﺼویر میﮐشﺪ ،قسﻤت اﻟﻒ این ﺷکل مربوط به

تکیهگاه دارای ﻋﻤﻖ زبری ( )c=1/0Lو فاصله بین زبریها
( ،)b=1/15Lهﻤراه با گودال آبشستگی آن میباﺷﺪ .قسﻤت ب و
ج به ترتیﺐ مربوط به تکیهگاه ( b =1/05Lو  )c=1/0Lو
( b =1/05Lو  )c=1/0Lمیباﺷﺪ .هﻤانﻃور ﮐه مشخﺺ اﺳت
گودال ﺷکل اﻟﻒ ﻧسﺒت به دو ﺷکل دیگر دارای گودال آبشستگی
ﮐوﭼﻚتر ،هم از ﻧظر ﻋﻤﻖ و ﻧیﺰ اﻧﺪازه میباﺷﺪ.
ﺳایر آزمایﺶها با اﻋﻤاق زبری متﻔاوت و ﻧیﺰ فاصلههای
مختلﻒ مطابﻖ ﺟﺪول ( )0اﻧﺠام ﺷﺪ ،ﮐه میﺰان ﻋﻤﻖ آبشستگی
ﻧهایی و درصﺪ ﮐاهﺶ مقﺪار آن ﻧسﺒت به تکیهگاه ﺷاهﺪ در ﺷکل
( )09آمﺪه اﺳت .مﺤور افقی این ﻧﻤودار مربوط به هر ﮐﺪام از
تکیهگاهها و مﺤور قائم آن به صورت بیبعﺪ ﻋﻤﻖ آبشستگی ﻧهایی
هر تکیهگاه به ﻋﻤﻖ آبشستگی تکیهگاه ﺷاهﺪ ( )ds/dseمیباﺷﺪ.
هﻤﭽﻨین با توﺟه به ﺷکل ( )09تکیهگاه دارای ﻋﻤﻖ زبری
( )c=1/0Lو فاصله بین زبریها ( )b=1/15Lﮐه با رﻧﮓ قرمﺰ
مشخﺺ ﺷﺪه اﺳت بیشترین ﻋﻤلکرد را در ﮐاهﺶ ﻋﻤﻖ آبشستگی
دارد.
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قرارگیری زبریها ﻧسﺒت به یکﺪیگر میباﺷﺪ .ﮐه در ﻧهایت با
مقایسهی تﻤامی ﻧتایﺞ با یکﺪیگر میتوان گﻔت بخﺶ ﻋﻤﺪهای از
تﻔاوت ﻧتایﺞ ،به دﻟیل ﻧوع روش مورد اﺳتﻔاده برای ارزیابی میﺰان
ﻋﻤﻖ آبشستگی میباﺷﺪ.
ﺷکل ( )06میﺰان ﮐاهﺶ آبشستگی روشهای اﺳتﻔاده ﺷﺪه
هر یﻚ از مﺤققان ذﮐر ﺷﺪه را ﻧشان میدهﺪ .در این میان به ﻧظر
میرﺳﺪ ﻧتایﺞ روش اﺳتﻔاده از ﮐابل تقریﺒا به ﻧتایﺞ بررﺳی ﺣاضر
ﻧﺰدیکتر اﺳت .ﮐه ﻧشان از ﺷﺒاهت قرارگیری زبری موضعی ﺣول
تکیهگاه با ﮐابل پیﭽیﺪه ﺷﺪه در اﻃراف پایه پل میباﺷﺪ.

با توﺟه به ﺟﺪیﺪ بودن روش اﺳتﻔاده از زبری موضعی در
ارزیابی ﻋﻤﻖ آبشستگی در تکیهگاه ،در ادامه به مقایسهی این
روش با ﺳایر روشهای اﻧﺠام ﺷﺪه برای تعیین ﻋﻤﻖ آبشستگی
پرداﺧته میﺷود.
 )2005( Li et al.مطاﻟعاتی در زمیﻨه تـأﺛیر ﻃـوق در
ﮐـاهﺶ آبشستگی اﻃراف تکیـهگـاه دیوارباﻟهای در ﺣاﻟت آبزﻻل
اﻧﺠام دادﻧـﺪ ،آنها دریافتﻨـﺪ ﮐـه اﻧـﺪازه ﻃـوق مؤﺛرترین پارامتر
در ﮐاهﺶ میﺰان ﻋﻤـﻖ آبشستگی اﺳـت و هﻤﭽﻨین به این ﻧتیﺠه
رﺳیﺪﻧﺪ ﮐه ﻋﻤﻖ آبشستگی تـا  05درصﺪ ﮐاهﺶ مییابﺪ.
 )2012( Alizadeh et al.ﺷﺶ زاویهی (صﻔر،61 ،99 ،
 15 ،60/5و  61درﺟه) قرار گیری پرّه مﺪفون را در ﺷرایﻂ آب
زﻻل مورد بررﺳی قرار دادﻧﺪ .آنها به این ﻧتیﺠه رﺳیﺪﻧﺪ ﮐه پرّه-
های مﺪفون قادرﻧﺪ ﻋﻤﻖ آبشستگی را از  61اﻟی  91درصﺪ ﮐاهﺶ
دهﻨﺪ ﮐه بیشترین مقﺪار مربوط به زاویه  60/5درﺟه با  91درصﺪ
ﮐاهﺶ و ﮐﻤترین آن صﻔر درﺟه با  61درصﺪ ﮐاهﺶ میباﺷﺪ.
 )2006( Dey et al.ﮐارایی ﮐابل پیﭽیﺪه ﺷﺪه به دور پایه
را مورد بررﺳی قرار دادﻧﺪ .آنها آزمایﺶهایی را در ﺷرایﻂ ﺟریان
پایﺪار در ﮐاﻧاﻟی به ﻃول  91متر  ،ﻋرض  1/6متر و ﻋﻤﻖ  1/0متر
با قطر پایه برابر  91ﺳاﻧتیمتر و اﻧﺪازه متوﺳﻂ ذرات برابر با 1/99
میلیمتر اﻧﺠام دادﻧﺪ .ﻧتایﺞ آنها ﻧشان داد با افﺰایﺶ قطر ﮐابل و
تعﺪاد ﮐابلهای پیﭽیﺪه ﺷﺪه به دور پایه و ﮐاهﺶ زاویه ﮐابلها
میﺰان آبشستگی ﮐاهﺶ مییابﺪ .بیشترین مقﺪار ﮐاهﺶ آبشستگی
برابر  19/6درصﺪ برای ﺷرایطی ﮐه زاویه ﮐابل برابر  05و ﻧسﺒت
قطر ﮐابل به پایه برابر  1/0اﺳت گﺰارش گردیﺪ.
 )2014( Hormozi et al.به بررﺳی اﺛر زبریهای
مستطیلی ﺷکل بر ﮐاهﺶ میﺰان آبشستگی موضعی در اﻃراف پایه
پل مربعی ﺷکل در ﮐاﻧاﻟی به ﻃول  0/61متر ،ﻋرض  1/59متر و
ارتﻔاع  1/59متر با ﺷیﺒی ﻃوﻟی معادل  1/1198پرداﺧتﻨﺪ و به این
ﻧتایﺞ دﺳت یافتﻨﺪ ﮐه بهﻃورﮐلی زبریها باﻋث ﮐاهﺶ ﻋﻤﻖ
آبشستگی ﻧسـﺒت به ﺣاﻟت بﺪون زبری میﺷوﻧﺪ .هﻤﭽﻨین
بیشترین ﮐاهﺶ ﻋﻤﻖ آبشستگی مربوط به زبری بـا ارتﻔاع
 ،h=6/8Dﻋرض  b=0/09Dو فواصل قرارگیری  l=0/1Dبوده
اﺳت .بطور ﮐلی ﻧتایﺞ ﻧشان داد ﮐـه زبری میتواﻧـﺪ تـا  01درصﺪ
باﻋث ﮐاهﺶ ﻋﻤﻖ آبشستگی پایه ﺷود ﮐه میﺰان این ﮐاهﺶ به
ﻧﺤـوه ﭼیﺪمان زبری ،ابعـاد و ﺷرایﻂ ﺟریان بستگی دارد.
هﻤراﺳتا با یافتههای این مﺤققان ﻧتایﺞ مطاﻟعه ﺣاضر ﺣاﮐی از
ﮐاهﺶ  19درصﺪی ﻋﻤﻖ ﻧهایی آبشستگی در بهترین ﺣاﻟت

ﻧتيجهگيري
در تﺤقیﻖ ﺣاضر از روش زبری موضعی در تکیهگاه به مﻨظور
ﮐﻨترل و ﮐاهﺶ آبشستگی اﺳتﻔاده ﺷﺪه اﺳت .ﻧتایﺞ ﻧشان داد ﮐه
این زبریها در ﮐاهﺶ ﻋﻤﻖ آبشستگی و هﻤﭽﻨین تأﺧیر در روﻧﺪ
آبشستگی موﺛر بوده اﺳت .از ﻋوامل موﺛر بر ﻋﻤلکرد زبریها:
 .0تأﺛیر فاصله بین زبریهاﺳت ،ﮐم بودن فاصله بین زبریها
ﮐه موﺟﺐ ﮐاهﺶ فﻀای مﻨاﺳﺐ بین زبریها و افﺰایﺶ ﻃول
تکیهگاه میﺷود .هﻤﭽﻨین زیاد بودن فاصله بین زبریها موﺟﺐ
ﮐاهﺶ ﺳطﺢ مﺆﺛر موﺟود در مسیر ﺟریان رو به پایین و ﮐﻤﺒود
تعﺪاد زبری میﺷود ،بﻨابراین وﺟود یﻚ مقﺪار بهیﻨه برای فاصله
بین زبریها ﺳﺒﺐ افﺰایﺶ ﻋﻤلکرد زبری و ﮐاهﺶ مقﺪار آبشستگی
میگردد.
 .9تأﺛیر اﻧﺪازه اﻋﻤاق زبری بر ﻋﻤلکرد زبری ،ﮐه در رابطه با
فاصله بین زبریها میباﺷﺪ .در بهیﻨهترین فاصله بین زبریها هر
ﭼه ﻋﻤﻖ زبری افﺰایﺶ یابﺪ موﺟﺐ ﮐاهﺶ بیشتر ﻋﻤﻖ آبشستگی
و ﻧیﺰ تأﺧیر در روﻧﺪ آن ﺧواهﺪ ﺷﺪ.
 .6زبریهایی ﮐه در مﺤﺪودی باﻻی بستر قرار میگیرﻧﺪ،
باﻋث ﮐاهﺶ قﺪرت ﺟریانهای روبهپـایین و زبریهایی ﮐه در
مﺤﺪوده زیر بستر قـرار میگیرﻧـﺪ باﻋث ﮐاهﺶ فعاﻟیت گردابهای
اوﻟیه میﺷوﻧﺪ.
 .1به صورتی ﮐه تکیهگاه با ﻋﻤﻖ زبری  c=1/0Lو فاصله
بین زبریها  b=1/15Lو در ضخامت ﺛابت زبری ،موﺟﺐ ﮐاهﺶ
 19درصﺪی میﺰان آبشستگی ﻧسﺒت به تکیهگاه بﺪون زبری ﺷﺪه
اﺳت .بﻨابراین میتوان از زبریهای موضعی به ﻋﻨوان یﻚ روش
ﻋﻤلی در هﻨگام بتنریﺰی و ﮐم هﺰیﻨه و ﮐارآمﺪ در ﮐﻨترل و
ﮐاهﺶ آبشستگی اﺳتﻔاده ﮐرد.
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Introduction
Bridges are one of the most important structures which are under attention from many years.
Bridge is a structure to cross over obstacles such as rivers or valleys. In recent decades, despite
using modern materials and technology, and spending lot of costs for designing and building
bridges, failure of them are commonly reported due to flood and local scouring. Local scouring
occurs by placing obstacles such as abutments in flow direction. Different methods of reducing
scour hole have been investigated by researchers. (Johnson et al. (2001) and Kayaturk et al.
(2012)).
The methods of scour reduction are divided to two main groups, known as direct and indirect
methods. In direct methods or bed resistant methods, the resistant of bed against scouring is
increased by adding different materials to the bed and near groin. In these methods, flow patterns
remain constant but resistant of bed materials increases. Morales et al. 2008 investigated these
kinds of methods by using of gravels and rocks. Korkut et al. 2006 used sacks of sands (geo bag).
In indirect methods which are known for changing flow pattern, changes are made to flow pattern
to reduce the power of destructive vortexes or remove them from head of abutment. Examples of
investigating these methods are using parallel walls in abutments by Li et al. 2006, using
submerged plates by Johanson et al 2001 who investigated a short vertical abutment in flood
plain of a river. They investigated effects of different cases of placement submerged plates in
main channel on water scouring. They reported that these plates eliminate vortexes from
abutment and scour hole will transfer to the middle of the river; however scour depth will
increase in this method.
One way of controlling and reducing local scouring, is to create roughness on abutments which
are prominent spherical and angled rings concrete. In this study, by creating roughness on semicircular abutment, their effects on reducing scour depth were investigated.
Methodology
Experiments were carried out in a flume which is 7 m long, 0.32 m wide and 0.36 m deep
with horizontal bed slope. A pump with a maximum discharge capacity of 10.5 lit/s circulated
water from sump. A movable weir located at downstream of flume controlled water level.
To minimize sidewall effects on local scouring, Raudkivi and Ettema 1983 determined the ratio
of the distance between abutment axis and the wall to the length of the abutment greater than
6.25. According to this number, the length of the abutment in this study was chosen as 30 mm
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and from Perspex. In all experiments a short semicircular abutment L/y<1 (in which L is the
radius of the abutment and y is flow depth) was used. According to Raudkivi and Ettema
(1983) to avoid ripples, the median size of bed materials should be greater than 0.7 mm.
Therefore, according to mentioned studies, the experiments were carried out using non cohesive
sediments with median diameter of 0.7 mm, specified gravity of 2.65 and geometric standard
deviation of 1.2.
To investigate the effects of the depth of roughness and determine the appropriate distance
between roughness to control and reduce scour hole, 10 runs were carried out according to table
1. The thickness of roughness is constant in all runs.
Table 1- the dimensions of sharp edge roughness
a (roughness
b (distance
height)
between roughnesses)

Test No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0.05 L
0.05 L
0.05 L
0.05 L
0.05 L
0.05 L
0.05 L
0.05 L
0.05 L

0
0.15 L
0.45 L
0.75 L
0.15 L
0.45 L
0.75 L
0.15 L
0.45 L
0.75 L

c (roughness
depth)
0
0.1 L
0.1 L
0.1 L
0.075L
0.075L
0.075L
0.05L
0.05L
0.05L

dsr/dsa

Findings
Existence of roughness will reduce the final scouring depth and intensity of scouring. It seems
that the existence of roughness will reduce the power of downward flow. As the creation of initial
vortexes (horseshoe vortexes) is due to existence of downward flows, reducing the intensity of
them will reduce initial vortexes and this will effect on scouring. Figure 1 illustrates the effect of
roughness intervals on scour depth in different roughness depth.
1
0.9
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0.7
0.6
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0.4
0.3
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0.1
0

c/L=0.1
c/L=0.075
c/L=0.05
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0.8
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Fig. 1- Effect of roughness interval and the size of roughness in scour reduction
Totally, there is a special relation between the interval and the depth of roughness. In field
operations it is crucial to pay attention to the point that increasing the roughness depth has a lot of
limitations. So according to figure 1, The abutment with roughness depth, interval and constant
thickness of (c=0.1L), (b=0.45L) and (a=0.05L) respectively has the most efficiency on reduction
of final depth and trend intensity of scouring.
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Conclusion
In this study, the local roughness method is used for abutments to control and reduce scouring.
Results revealed that the existence of roughness is effective for scour hole reduction. By
increasing the depth of roughness and also by choosing an appropriate distance between them,
the efficiency of roughness will increases, in which roughness with depth of c=0.1L, intervals of
b=0.45L and constant thickness of a=0.05L will reduce scouring by 46%. Therefore, local
roughness can be used as an operable method while concreting, economical and reliable way of
controlling and reducing scouring.
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