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Abstract
Pipelines passing across the river to convey water, gas, and petroleum may develop local scour at
the pipeline location. Scour development may cause damage due to pipe failure and disorder in
utilization. The eddy currents around the pipe lead to the scouring phenomenon causing the nonuniformity of the pipeline and its fracture which will ultimately have environmental and destructive
consequences. In this study, the effect of pipe diameter has been investigated. The experiments
were conducted with five diameters (20, 30, 40, 50, and 60 mm) in three Froude numbers (0.2,
0.235, and 0.26) under identical bed conditions. In the following part, scouring profiles were taken
and the scouring progresses over time and maximum scour depth were investigated. The results
show that scouring under pipe for a diameter of 60 mm has the highest and is the most progressing
towards time compared to other diameters.

Introduction
Local scour below pipelines, laid on and across the river beds to convey water, oil, gas, or any
kind of fluid commonly occurs by the erosive action of flowing stream. Scour may leave a pipeline
unsupported over a considerable distance resulting in fatigue failure due to flow-induced oscillation
by wake-vortex shedding. Therefore, one of the significant aspects of pipeline design is the
prediction of the extent of scour below pipelines. Chiew (1991) gives a comprehensive review of
the research on scour below pipelines. Mao (1986) described the role of vortices that were formed
on the front and back of the pipe. He examined the leakage flux from the underlying pipe associated
with the start of scouring. Beek and Wind (1988) used a numerical method to solve Navier-Stokes
equations. They were able to predict the flow equations and the amount of sediment transport
around the pipe and the maximum depth of the scour under the pipe. Li and Cheng (1999) used the
finite difference method to calculate the scouring profiles. None of the aforementioned studies
systematically examined the influences of various parameters on ds. The present study aims at an
experimental investigation of clear water scour below pipelines in uniform sediments under steady
flow.
Methodology
In this study, 15 experiments were conducted to investigate the effect of pipe diameter and
approach depth on bed scour under the pipeline river crossing (Table1). Moreover, the effect of
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five circular cross sections of pipe (20, 30, 40, 50, and 60 mm) was investigated for three Froude
numbers of (0.2, 0.235, and 0.26).
The experiments were carried out at the hydraulic laboratory, in a 10 m long glass walled
rectangular flume having 0.74 m width. The pipes extended the entire width of the sediment bed
in the middle of a sediment recess which was 1.5 m in length and 0.74 m in width; then, the flume
was filled with water from downstream.

Table 1- General pattern of experiments
Diameter
of pipe
)mm(

Froude
number

Average flow
velocity
ratio
sediment
movement
threshold velocity

1

20

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

2

30

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

3

40

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

4

50

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

5

60

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

6

20

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

7

30

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

8

40

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

9

50

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

10

60

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

11

20

0.26

0.95

0.32

14

0.033

12

30

0.26

0.95

0.32

14

0.033

13

40

0.26

0.95

0.32

14

0.033

14

50

0.26

0.95

0.32

14

0.033

15

60

0.26

0.95

0.32

14

0.033

Row

Average flow
velocity
meters per (
)second

Depth of
flow
)cm(

Flow
discharge
cubic (
meters per
)second

Results and discussion
Regarding the longitudinal scour profiles, it can be seen that scouring under a pipe with a
diameter of 60 (mm) has the highest advance relative to time compared to other diameters. When
used with a high diameter pipe, the water level rising upstream and the flow rate decreases, and the
pipeline acts as an overflow in the upper diameters and increases the amount of scour. The
nondimensional diagram of maximum depth of scour for different Froude numbers is shown in
Fig.1. The results show that for a constant Froude number, the scour depth under the pipeline
increased by increasing the pipe diameter for different diameters. With an increase in Froude
number, the maximum depth of scour and its distance from the axis of the pipeline increase.
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Fig. 1- Normalized diagram of maximum scour depth for various tests

Conclusion
-With an increase in Froude number, the maximum depth of scour increases.
- With an increase in the pipeline diameter, the maximum scour depth and its distance from the
axis of the pipeline increase.
-It is recommended that the pipeline crossing the straight reach of a river be constructed at a reach
with subcritical flow. Using a pipeline with the minimum possible diameter would be the other
recommendation.
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چكيده
جریان های گردابی اطراف لوله عبوری از بستر رودخانه منجر به بروز پدیده آبشستگی شده و موجب نشست غیرهمسان خط لوله و
شکستگی آن میشوند که در نهایت پیامدهای محیطزیستی و مخربی را به دنبال خواهد داشت .در این مطالعه به بررسی تاثیر قطر
لوله بر میزان آبشستگی پرداخته شد و آزمایشها با پنج قطر  50 ،40 ،30 ،20و  60میلیمتر در سه عدد فرود  0/235 ،0/2و 0/26
صورت گرفت .نتایج بهدست آمده نشان داد که با افزایش قطر لوله در هر آزمایش ابعاد آبشستگی و پیشروی پشتهی رسوبی
تشکیلشده در پاییندست لوله در یک عدد ثابت فرود جریان افزایش مییابد ،بهطوری که در لوله با قطر  60میلیمتر بیشترین
میزان آبشستگی در مقایسه با سایر قطرها مشاهده شد و میزان آن در عدد فرود  ،0/26به مقدار ده درصد نسبت به قطر  50میلیمتر،
 19درصد نسبت به قطر  40میلیمتر 20 ،درصد نسبت به قطر  30میلیمتر و  29درصد نسبت به قطر  20میلیمتر افزایش یافت.
کلید واژهها :رودخانه ،خط لوله ،آبشستگی ،قطر لوله ،جریان ماندگار.

مقدمه
لولهها فراگیرترین وسیله براي انتقال آب ،گاز ،نفت خام و هر
سیال دیگري از عرض رودخانه میباشند .عبور خط لوله از
رودخانهها و مسیلها ،داراي پتانسیل ایجاد خسارتهاي جدي بر
رودخانه و محیطزیست میباشد .خط لوله در تقاطع رودخانه ممکن
است در باالي بستر ،روي کف بستر و یا زیر بستر قرار گیرد .وقتی
یک خط لوله در تقاطع با رودخانه قرار گرفته و از بستر آن عبور
میکند ،نیروي هیدرودینامیک وارد بر آن و همچنین گرادیان فشار
بین باالدست و پاییندست لوله سبب ایجاد گردابههایی میشود که
آن گردابهها موجب آبشستگی در زیر و اطراف خط لوله میگردد.
توسعه آبشستگی زیر خط لوله ممکن است باعث شکست خط لوله
گردد که نتیجه آن منجر به اختالل در بهرهبرداري ،هزینههاي
بازسازي و همچنین خسارات محیطزیستی میشود .به همین علت
بررسی سازوکار رخداد این پدیده و پیشبینی عمق حداکثر
آبشستگی اطراف خطوط لوله و پیشنهاد روشهایی براي کنترل
آبشستگی ،اهمیت زیادي دارد Chao .و )1972( Hennessy
از تئوري پتانسیل جریان براي تخمین سرعت و به دنبال آن دبی
درون حفره آبشستگی زیر لوله استفاده کردند .روش Chao
و (1972) Hennessyفقط مربوط به شرایط بستر زنده بود .آنها
همچنین توانستند نیروي برشی درون حفره آبشستگی و حداکثر
عمق آبشستگی را ارزیابی کنند )1986( Hansen .با استفاده از

تئوري پتانسیل جریان ،آبشستگی زیر لوله را تخمین زند .وي
توانست مدل جامعتري نسبت به مدل  Chaoو Hennessy
)(1972معرفی کند که این مدل قادر بود هندسه حفره آبشستگی
و عمق حفره آبشستگی را شبیهسازي کند )1986( Mao .نقش
گردابههایی که در جلو و پشت لوله ایجاد میشدند را تشریح کرد .او
همچنین جریان نشتیافته در زیر لوله ،مرتبط با شروع آبشستگی را
مورد بررسی قرار داد که این مورد بعدها با جزییات بیشتر توسط
 )1990( Chiewمورد بررسی قرار گرفت Van Beek .و
 )1990( Windاز مدل عددي براي حل معادالت ناویر استوکس
استفاده کردند .آنها توانستند معادالت جریان ،میزان حمل رسوبات
را در صفحات عمودي اطراف خط لوله و حداکثر عمق آبشستگی
زیر لوله را پیشبینی کنند Li .و  )1999( Chengبراي محاسبه
پروفیل آبشستگی زیر لوله ،از روش تفاضل محدود براي حل معادله
الپالس پتانسیل سرعت استفاده کردند Dey .و )2007( Singh
آزمونهاي متعددي را براي محاسبه حداکثر عمق آبشستگی در زیر
خطوط لوله در شرایط آب صاف ،تحت جریان ماندگار با وجود نشت
رو به باال انجام دادند و دریافتند که عموماً عمق آبشستگی در زیر
خطوط لوله با نشت رو به باال کمتر از حالت بدون نشت استDey .
و  )2008( Singhبه بررسی آبشستگی زیر خطوط لوله با قطرهاي
 60 ،50 ،40 ،30و 70میلیمتر تحت شرایط آب زالل و جریان
ماندگار پرداختند .آنها براي این تحقیق هم از رسوبات یکنواخت و
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هم غیریکنواخت استفاده کردند .آنها ثابت کردند در جریانهاي
تعادلی کمعمق ،عمق تعادلی آبشستگی با افزایش عمق جریان
افزایش مییابد .همچنین به این نتیجه رسیدند که براي رسوبات
غیریکنواخت ،بهعلت تشکیل الیه آرمور در حفرهي آبشستگی ،عمق
آبشستگی تا حد زیادي کاهش مییابد.
 )2014( Azamathulla et al.براي بررسی تأثیر زاویه
برخورد خطوط جریان با خط لوله بر آبشستگی زیر آن چهار زاویه
 60 ،45 ،30و  90درجه را بررسی نمودند .نتایج این بررسی نشان
داد که تغییر زاویه خط لوله نسبت به جریان باعث جابهجایی چاله
آبشستگی به سمت دیواره کانال میگردد .همچنین تغییر زاویه خط
لوله تأثیر چندانی بر حداکثر عمق آبشستگی نداردPostacchini .
و  (2015) Brocchiniطی یک مطالعه عددي تأثیر چسبندگی
رسوب بستر بر آبشستگی زیر خط لوله را بررسی نمودند .در این
تحقیق با بررسی دادههاي آزمایشگاهی محققین دیگر ،مدلی عددي
گسترش داده شد (2015) Zhao et al. .به بررسی آزمایشگاهی
و عددي آبشستگی زیر دو خط لوله متوالی و با فواصل مختلف از
هم پرداختند .در شرایط بستر متحرک مشاهده گردید که عمق چاله
آبشستگی زیر لوله باالدست کمی از چاله آبشستگی زیر لوله منفرد
بیشتر است .درحالیکه عمق چاله آبشستگی زیر لوله پاییندست
خیلی بیشتر از عمق آبشستگی در مقایسه با لوله منفرد میباشد.
طبق مشاهدات این تحقیق عمق چاله آبشستگی در حالت آب زالل
بیشتر از حالت بستر متحرک است که علت این مسئله وقوع
آبشستگی و عدم جايگزینی با رسوبات باالدست در حالت آب زالل
است .همچنین هر چقدر که دو خط لوله به هم نزدیکتر باشند،
حداکثر عمق آبشستگی ناشی از آنها کاهش مییابد.
 (2017) Mehrabadi et al.در یک مطالعه آزمایشگاهی از باله
(اسپویلر) جهت تحریک خوددفنی مصنوعی لوله با هدف تامین
شرایط ایمن براي خطوط لوله انتقال در بستر فرسایشپذیر استفاده
کردند ،در این پژوهش به بررسی فرایندهاي خوددفنی لوله پرداخته
شد و مشخص شد که جابهجایی لوله عمق آبشستگی را تا  54درصد
نسبت به لوله متصل به فلوم آزمایشگاهی کاهش میدهد .با تغییر
ارتفاع باله نصبشده روي لوله این نتیجه حاصل شد که حداکثر
مقدار خوددفنی لوله در حالت ارتفاع باله متناسب با قطر لوله روي
میدهد.
هدف از این تحقیق بررسی اثر قطر لوله عبوري از عرض آبراهه
و عدد فرود باالدست بر الگوي آبشستگی ،رسوبگذاري در اطراف
لوله ،مشخصات چاله آبشستگی تشکیلشده در پاییندست خط لوله،
حداکثر عمق آبشستگی و روند تغییرات زمانی آبشستگی به کمک
پردازش اطالعات از فیلمبرداري در طول هر آزمایش میباشد.
مواد و روش ها
تحليل ابعادي و متغييرهاي موثر

به منظور دستیابی به اهداف این تحقیق ،ابتدا به شناخت
پارامترهاي متعددي که در آبشستگی زیر خط لوله مؤثر میباشند،

دوره  43شماره  3سال  .1399ص 117-131
اقدام نموده و با تجزیه و تحلیل ابعادي رابطهي کلی شامل
پارامترهاي بدونبعد استخراج گردید .پارامترهاي مؤثر در فرایند
آبشستگی زیر لوله عبوري از عرض رودخانه در رابطهي ( )1ارایه
شدهاند.
()1

)𝑔 𝑑𝑠 = 𝑓(𝑦, 𝐷, 𝐵, 𝑑50 , 𝜌, 𝑉,

که در آن 𝑠𝑑  :عمق آبشستگی : y ،عمق جریان  :𝐷 ،قطر لوله،
𝐵 :عرض کانال :𝑑50 ،اندازه متوسط دانهها :𝜌 ،چگالی سیال:𝑉 ،
سرعت متوسط جریان :g ،شتاب ثقل میباشد .با توجه به اینکه در
این مطالعهي آزمایشگاهی مشخصات هندسی کانال از جمله عرض
مجرا ثابت است و اندازه رسوبات نیز تغییري نمیکند ،با تحلیل
ابعادي و استفاده از روش پی باکینگهام و در نظر گرفتن 𝜌𝐷 ، 𝑉 ،
به عنوان متغیرهاي تکراري ،پارامترهاي بدونبعد بهصورت زیر به-
دست میآیند:
() 2

𝑦

)𝑟𝐹 = 𝑓 ( ,
𝐷

𝑠𝑑
𝐷

روش انجام آزمایشها

تمام آزمایشهاي این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده
مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز در یک
فلوم مستطیل شکل به طول  1000سانتیمتر ،عرض  74سانتیمتر
و ارتفاع  60سانتیمتر انجام شد .جنس دیوارههاي فلوم از شیشه
بوده و داراي مخازن ورودي و خروجی و قسمتی براي آرام کردن
جریان است .شکل ( )1نمایی از فلوم مورد استفاده را نشان میدهد.
با توجه به برنامه آزمایشات یک دستگاه الکتروپمپ تیپ 200-23
پمپیران تهیه شده که با یک دستگاه الکتروموتور  18/5کیلووات
کوپله شده و دبی با حداکثر مقدار  120لیتر در ثانیه را تامین میکرد.
دبی جریان عبوري در کانال توسط دستگاه دبی سنج
الکترومغناطیس اندازهگیري میشد .دبیهاي مورد استفاده در
آزمایش ها  26/5 ،20و  33لیتر برثانیه (بهترتیب معادل اعداد فرود
 0/235 ،0/2و  )0/26بود .عمقهاي نرمال بهترتیب معادل ،11/8
 13/3و  14سانتیمتر بوده که توسط دریچه انتهایی فلوم قابل تنظیم
بودند .شکل ( )2نماي فلوم و محل نصب خط لوله را بهصورت
شماتیک نشان میدهد .براي بررسی پدیده آبشستگی در اطراف لوله
عبوري از عرض مجرا ،در میانه فلوم در محدوده اي به طول 1/5
متر و به ضخامت  15سانتیمتر رسوباتی با اندازه متوسط ( )𝑑50
 0/7میلیمتر ،چگالی نسبی  2/65و انحراف معیار استاندارد ()σg
برابر  1/4ریخته شد .شکل ( )3منحنی دانهبندي رسوبات مورد
استفاده در آزمایشها را نشان میدهد .در این تحقیق از لولههایی
به قطر  50 ،40 ،30 ،20و  60میلیمتر و از جنس  PVCاستفاده
گردید که بهصورت عمود بر جریان در عرض فلوم در روي بستر
نصب میشدند .براي جلوگیري از ایجاد فرم بستر در شروع آزمایش،
ابتدا دریچه پاییندست فلوم بسته و فلوم پر از آب میشد ،سپس
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جریان ورودي از باالدست قطع میگردید و لوله روي بستر و عمود
بر جهت جریان بهطور مناسب و تراز قرار داده میشد .لوله به نحوي
در عرض فلوم نصب میشد که عمالً زیر لوله روي سطح بستر قرار
میگرفت .به این ترتیب لوله به دیواره فلوم ثابت شد و پس از
قرارگیري لوله ،جریان باالدست با روشن کردن پمپ شروع به
حرکت در فلوم میکرد .با توجه به سرعت جریان پس از گذشت
مدت زمان کمی آبشستگی زیر خط لوله شروع میشد .با توجه به-
اینکه در این تحقیق هدف مقایسه الگوي آبشستگی در اطراف
لولههاي عبوري از عرض مجرا با قطرهاي مختلف و تحت شرایط
هیدرولیکی متفاوت است ،بنابراین در کلیه آزمایشها ،زمان انجام
آزمایش  180دقیقه در نظر گرفته شد .پس از پایان هر آزمایش پمپ
خاموش میگردید و زهکشهاي کانال باز میشدChiew .
( )1991دریافت که حداکثر آبشستگی در شرایطی روي میدهد
که تنش برشی مؤثر برابر با تنش برشی بحرانی رسوبات بستر شود.
بنابراین کلیه آزمایشها در شرایط آب زالل صورت گرفت و در این
آزمایشها حداکثر سرعت متوسط جریان ورودي( 𝑉) کوچکتر یا برابر

 0/95سرعت آستانه حرکت رسوبات ( 𝑐𝑉) در نظر گرفته شد تا شرایط
آبشستگی آب زالل برقرار گردد .سرعت آستانه حرکت رسوبات با
توجه به رابطه  Deyو  )2007( Singhمحاسبه میگردید.

که در این معادله 𝐶∗𝑉 سرعت آستانه حرکت ذرات است که از
دیاگرام شیلدز بهدست میآید 𝑑50 .اندازه متوسط ذرات رسوب و 𝑦
عمق جریان است .در جدول ( )1مشخصات آزمایشها از جمله دبی،
عمق ،نسبت سرعت به سرعت بحرانی ،عدد فرود و قطر لوله که
متغیر آزمایش میباشد ،نشان داده شده است .شکل( )4نمایی از
فرایند آزمایش و شروع آبشستگی زیر خط لوله و شکل ( )5نمایی از
تشکیل چاله آبشستگی زیر خط لوله و پشتهي پاییندست خط لوله
را نشان میدهد.

Fig. 1- View of the laboratory flume used in this research.
شكل  -1نمایي از فلوم آزمایشگاهي مورد استفاده در این تحقيق

Fig. 2- Schematic installation location of pipe and erodible area.
شكل -2محل نصب لوله و محدوده قابل فرسایش به صورت شماتيک
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Fig. 3- Sediment granulation curve.
 منحني دانه بندي رسوبات مورد استفاده-3شكل

Row

Diameter
of pipe
)mm(

 مشخصات آزمایشها-1 جدول
Table 1- Specifications of experiments.
Average flow
velocity
Average flow
Froude
ratio
velocity
number
sediment
meters per (
movement
)second
threshold velocity

Depth of
flow
)cm(

Flow
discharge
cubic (
meters per
)second

1

20

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

2

30

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

3

40

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

4

50

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

5

60

0.2

0.7

0.23

11.8

0.02

6

20

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

7

30

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

8

40

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

9

50

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

10

60

0.235

0.82

0.27

13.3

0.0265

11

20

0.26

0.95

0.32

14

0.033

12

30

0.26

0.95

0.32

14

0.033

13

40

0.26

0.95

0.32

14

0.033

14

50

0.26

0.95

0.32

14

0.033

15

60

0.26

0.95

0.32

14

0.033
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Fig. 4- View of the start of the scouring process under the pipeline.
شكل  -4نمایي از شروع فرآیند آبشستگي زیر خط لوله

Fig. 5- View of the formation of scour holes under the pipeline.
شكل  -5نمایي از تشكيل چاله آبشستگي زیر خط لوله

نتایج وبحث
توسعهي زماني آبشستگي

شکل (( )6الف تا ه) توسعهي زمانی آبشستگی و اندازهي
آبشستگی را در طول زمان براي هر یک از قطرها تحت اعداد فرود
 0/235 ،0/2و  0/26نمایش میدهد .با توجه به تغییرات زمانی
حفرهي آبشستگی ارایه شده ،در لحظات اولیه ،گسترش حفرهي
آبشستگی سریعتر بوده و شیب تغییرات آبشستگی بسیار زیاد می-
باشد و بخش قابل توجهی از توسعهي ابعاد حفرهي آبشستگی در
همان ساعت ابتدایی اتفاق میافتد .بهتدریج از سرعت گسترش
حفرهي آبشستگی کاسته میشود و در نهایت به صفر میل کرده و
چاله آبشستگی به تعادل میرسد .در برخی آزمایشها فاز سریع
گسترش حفره آبشستگی غالب بوده و در برخی دیگر فاز کند غالب
میباشد بهطوري که میتوان دریافت هنگامیکه نمودار آبشستگی
در مقابل زمان نشاندهندهي شیب زیاد است ،فاز سریع گسترش
حفرهي آبشستگی غالب میشود .در آزمایشهاي با دبی باال ،نرخ
آبشستگی در لحظات ابتدایی شدیدتر بوده به طوري که با توجه به
شکل (( )6الف) براي قطر  20میلیمتر در جریان با عدد فرود 0/2

میزان آبشستگی در نیم ساعت ابتداي آزمایش حدود  40درصد از
عمق آبشستگی نهایی اتفاق میافتد .با توجه به نتایج حاصل از
شکل ( ،)6براي عدد فرود  0/2تا  0/26عمق آبشستگی بعد از
گذشت  15دقیقه از شروع آزمایش براي قطر  20میلیمتر به اندازه
سه تا  5/5برابر ،براي قطر  30میلیمتر به اندازه  4/5تا  8/5برابر،
براي قطر  40میلیمتر به اندازه شش تا ده برابر ،براي قطر 50
میلیمتر به اندازه هشت تا  18برابر و براي قطر  60میلیمتر به
میزان  11تا  22برابر ،نسبت به آبشستگی شروع آزمایش افزایش
مییابد .با برقراري جریان ،گرادیان فشار بین دو سمت لوله به وجود
میآید .این گرادیان فشار باعث تراوش جریان زیر بستر میگردد .با
افزایش گرادیان فشار شرایطی به وجود میآید که رسوب زیر لوله
شروع به جوشش میکند که به این حالت آستانه آبشستگی گفته
میشود ) .(Sumer, 2002هنگامیکه آستانه آبشستگی به وقوع
پیوست ،مقدار آب تراوشیافته به سرعت افزایش یافته و همزمان
سطح رسوب در پاییندست خط لوله برآمده میشود .در نهایت سطح
رسوب زیر لوله گسیخته میگردد .که به این حالت آبشستگی حاصل
از تراوش یا  pipingگفته میشود .بعد از  pipingیک شکاف
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کوچک بین خط لوله و بستر بهوجود میآید که مقدار قابل توجهی
از جریان وارد آن میشود .این مسئله باعث افزایش سریع تنش
برشی زیر خط لوله تا بیش از سه برابر تنش برشی جریان نزدیک
شونده میگردد ( .)Jensen et al., 1990در نتیجه مقدار زیادي
از رسوبات زیر خط لوله دچار آبشستگی شده و شکاف بهوجودآمده
بزرگتر گشته و مخلوط آب و رسوب از آن خارج میگردد .این روند
آبشستگی به فرسایش تونلی معروف است .با افزایش اندازه شکاف،
سرعت در شکاف کاهش یافته و فرسایش تونلی بهتدریج متوقف

میشود .به دنبال فرسایش تونلی فرم بستر دون در پاییندست لوله
تشکیل شده و بهتدریج به سمت پاییندست حرکت میکند .در حین
مراحل فوق تنش برشی جریان افزایش یافته اما با افزایش اندازه
چاله آبشستگی بهتدریج تنش برشی کاهش مییابد و در نهایت
زمانی که تنش برشی جریان به میزان تنش برشی آستانه حرکت
رسوبات کاهش پیدا کرد ،عمق تعادلی آبشستگی تشکیل
میگردد ).)Dey, 2014

Fig. 6- Temporal scour development for different diameters. a) 20 mm, b) 30 mm, c) 40 mm, d) 50
mm and e) 60 mm
شكل  -6توسعهي زماني آبشستگي براي قطرهاي مختلف الف)  20ميليمتر ،ب)  30ميليمتر ،ج)  40ميليمتر،
د)  50ميليمتر و ه)  60ميليمتر
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نتایج بهدست آمده نشان داد که با افزایش قطر لوله در هر
آزمایش ابعاد آبشستگی و پیشروي پشتهي رسوبی تشکیلشده در
پاییندست لوله در یک عدد ثابت فرود جریان افزایش مییابد ،به
طوري که در لوله با قطر  60میلیمتر بیشترین میزان آبشستگی
در مقایسه با سایر قطرها مشاهده شد و میزان آن در عدد فرود
 ،0/26به مقدار ده درصد نسبت به قطر  50میلیمتر 19 ،درصد
نسبت به قطر  40میلیمتر 20 ،درصد نسبت به قطر  30میلیمتر و
 29درصد نسبت به قطر  20میلیمتر افزایش یافت .نتایج حاصل از
این آزمایش حاکی از این است که در قطرهاي متوالی  30و 40
میلیمتر اختالف میزان آبشستگی اندک است ،ولی در قطرهاي
متوالی  40و  50میلیمتر و همچنین  50و  60میلیمتر اختالف
بسیاري در میزان آبشستگی نمایان شد که ناشی از این پدیده است
که با توجه به عمق جریان رودخانه ،هنگامیکه از لوله با قطرهاي
باال استفاده شود ،سطح آب در باالدست باال آمده و سرعت جریان
کم میشود و خط لوله در قطرهاي باال به صورت یک سرریز عمل
میکند و موجب بیشتر شدن میزان آبشستگی میشود.

نتایج آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی حاصل از  15آزمایش
براي پنج قطر لوله ،با اعماق جریان نزدیک شونده متفاوت ،11/8
 13/3و  14سانتیمتر بهترتیب معادل اعداد فرود ( 0/235 ،0/2و
 )0/26در شکل ( )9نشان داده شده است .محور عمودي بیانگر

حداکثر عمق آبشستگي

در اطراف سازههایی که در مسیر جریان رودخانه قرار میگیرند
همواره آبشستگی روي میدهد .مقدار و گسترش آبشستگی به
شرایط جریان و شرایط هندسی سازهي مورد نظر بستگی دارد .شکل
(( )7الف تا ج) پروفیلهاي آبشستگی زیر خط لوله را براي قطرهاي
مورد آزمایش در شرایط هیدرولیکی مختلف نشان میدهد .با دقت
در شکل ( )7مالحظه میگردد که در هر عدد فرود ،با افزایش قطر
لوله میزان آبشستگی در اطراف لوله هم از نظر عمقی و هم از نظر
طولی بیشتر میگردد به گونهاي که کمترین و بیشترین آبشستگی
بهترتیب در اطراف لولههایی با قطر  20میلیمتر و  60میلیمتر رخ
داد .گسترش طولی چاله آبشستگی بیشتر در پاییندست لوله
صورت گرفته است .رسوبات حاصل از فرسایش ،در پاییندست لوله
و بعد از چالهي آبشستگی تشکیل یک پشته رسوبی را داده که با
افزایش میزان آبشستگی ابعاد پشته رسوبگذاري نیز بزرگ تر می-
گردید .در شکل ( )8نمودار حداکثر عمق آبشستگی نسبی زیر خط
لوله براي قطرهاي مورد آزمایش در شرایط هیدرولیکی مختلف
جریان ارایه شده است .محور افقی آن عدد بی بعد فرود جریان و
محور عمودي ،نسبت بیبعد حداکثر عمق آبشستگی به قطر لوله
میباشد .شکل ( )8نشان میدهد که در هر قطر لوله ،با افزایش عدد
فرود جریان ،به علت افزایش تنش برشی و قدرت گردابههاي مخرب
در اطراف لوله ،حداکثر عمق آبشستگی افزایش مییابد بهگونه اي
که کمترین و بیشترین عمق آبشستگی در اعداد فرود  0/2و 0/26
اتفاق افتاد .نتایج نشان داد که بهطور متوسط حداکثر عمق آبشستگی
در لولههایی با قطر  50 ،40 ،30و  60میلیمتر بهترتیب 8 ،5 ،1/5
و  17درصد نسبت به لوله با قطر  20میلیمتر افزایش یافته است.

حداکثر عمق آبشستگی بیبعد (
𝑦

𝑠𝑑
𝑦

) و محور افقی نشاندهندهي

عمق استغراق نسبی ( 𝐷 ) است .نتایج شکل ( )9نشان میدهد که
در اعماق استغراق زیاد ،قطر لوله روي فرسایش تاثیر کمی دارد .به
نحوي که مالحظه میگردد ،در قسمت انتهایی نمودار به ازاي
نسبتهاي استغراق زیاد ،کلیه نقاط افقی شدهاند .این نکته بیانگر
این است عمالً قطر لوله تأثیري بر روي فرسایش ندارد .توجیه این
مسئله این است که در شرایطی که عمق استغراق باالست مقدار
عمق جریان نسبت به قطر لوله خیلی زیادتر بوده و عمده جریان از
روي لوله عبور میکند .در اعماق استغراق کم ،قطر لوله به شدت
روي فرسایش اثرگذار بوده و همانطور که در شکل ( )9دیده می-
شود ،شیب تغییرات فرسایش نسبت به عمق استغراق بهخصوص
مقادیر کمتر از  3/5بسیار شدید است .دلیل این امر این است که
ضخامت عبور جریان از روي لوله کاهش یافته و باعث افزایش
سرعت و در نتیجه افزایش تنش برشی شده و نهایتاً افزایش عمق
آبشستگی میگردد .براي بررسی مشخصات چالهي آبشستگی،
پیشروي حداکثر عمق آبشستگی نسبت به محور مرکزي لوله و
طول چالهي آبشستگی مورد بررسی قرار گرفت .شکل ()10
مشخصات چالهي آبشستگی زیر خط لوله را بهصورت شماتیک
نمایش میدهد که در آن 𝐿 فاصله حداکثر عمق آبشستگی از مرکز
لوله و  Sطول چاله آبشستگی میباشد .شکل ( )11پیشروي حداکثر
عمق آبشستگی نسبت به محور مرکزي لوله را در مقابل عدد فرود
جریان نشان میدهد .در این شکل محور عمودي بیانگر فاصلهي
حداکثر عمق آبشستگی از محور مرکزي لوله و محور افقینشان
دهنده عدد فرود جریان است .در همه آزمایشها حداکثر آبشستگی
در پاییندست لوله واقع گردید .با دقت در شکل ( )11مالحظه می-
شود که در هر قطر لوله ،با افزایش عدد فرود جریان فاصله حداکثر
عمق آبشستگی از محور مرکزي لوله افزایش یافت که این حاصل
ازدیاد قدرت گردابههاي مخرب در اطراف لوله به ازاي افزایش عدد
فرود جریان میباشد .عالوه بر این ،شکل ( )11نشان میدهد که با
افزایش قطر لوله حداکثر عمق آبشستگی در فاصله دورتري از مرکز
لوله تشکیل میگردد بهگونهاي که کمترین و بیشترین فاصله
حداکثر عمق آبشستگی از مرکز لوله بهترتیب در لوله هایی با قطر
 20میلیمتر و  60میلیمتر رخ داد .نتایج نشان داد که بهطور متوسط
فاصله حداکثر عمق آبشستگی از محور مرکزي لوله در لوله هایی با
قطر  50 ،40 ،30و  60میلیمتر بهترتیب  11/4 ،9/7 ،3/9و 26/6
درصد بیش از لوله با قطر  20میلیمتر است.
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)Fig. 7- Final scour profiles under different hydraulic conditions for three Froudee numbers. a) 0.2, b
0.235 and c) 0.26
شكل  -7پروفيلهاي نهایي آبشستگي در شرایط هيدروليكي متفاوت براي سه عدد فرود الف)  ، 0/2ب)  0/235و ج) 0/26
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Fig. 8- Dimensionless diagram of the maximum scour depth under the pipe for different Froude
numbers.
 نمودار بيبعد حداکثر عمق آبشستگي زیر لوله بهازاي اعداد فرود متفاوت-8 شكل

Fig. 9-Dimensionless diagram of the maximum scour depth under the pipe relative to the relative
immersion depth.
 نمودار بيبعد حداکثر عمق آبشستگي زیر لوله نسبت به عمق استغراق نسبي-9 شكل

flow

Fig. 10-Schematic of scour hole characteristics.
 شماتيک مشخصات چاله آبشستگي-10 شكل
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Fig. 11-Changes in the maximum scour depth distance from the center of the pipe for different
Froude numbers.
 تغييرات فاصله حداکثر عمق آبشستگي از مرکز لوله بهازاي اعداد فرود متفاوت-11 شكل

Fig. 12-Changes in scour hole length for different Froude numbers.
 تغييرات طول چاله آبشستگي بهازاي اعداد فرود متفاوت-12 شكل
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طول چاله آبشستگي

در شکل ( )12روند تغییرات طول چاله آبشستگی ( )Sبراي آزمایش-
هاي مختلف نشان داده شده است .بررسی نتایج نشان داد که توسعه
چاله آبشستگی به ازاي تغییرات عدد فرود جریان و قطر لوله در
پاییندست لوله اتفاق افتاده است .با افزایش عدد فرود جریان طول
چاله آبشستگی ازدیاد یافت .کمترین و بیشترین طول چاله بهترتیب
در اعداد فرود  0/2و  0/26نمایان گردید .در ضمن ،با ازدیاد قطر
لوله گسترش چاله آبشستگی به طرف پاییندست لوله و در نتیجه
طول چاله آبشستگی افزایش یافت .کمترین و بیشترین طول چاله
آبشستگی در لوله هایی با قطر  20میلیمتر و  60میلیمتر اتفاق
افتاد .نتایج نشان داد که بهطور متوسط طول چاله آبشستگی در
لوله هایی با قطر  50 ،40 ،30و  60میلیمتر بهترتیب ،92/5 ،30
 156/2و  316/5درصد بیش تر از قطر  20میلیمتر است.
نتيجه گيري
ه دف از این تحقیق ،بررسی تاثیر قطر لوله بر آبشستگی
زیر خط لوله عبوری از عرض آبراهه در شرایط خط لوله روی
بستر است ،بدین جهت داده های حاصل از آزمایشها مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج کلی این تحقیق را میتوان
بدین صورت بیان کرد که قطر لوله یکی از عوامل بسیار موثر
بر حداکثر عمق آبشستگی میباشد .باالترین میزان آبشستگی
در لوله با قطر  60میلیمتر و تحت جریان با عدد فرود 0/26
مشاهده شده است .کمترین میزان آبشستگی در زیر لوله در
لوله با قطر  20میلیمتر و تحت جریان با عدد فرود 0/2
مشاهده گردیده است .با توجه به پروفیلهای طولی برداشت
شده ،میتوان دریافت که چاله آبشستگی زیر لوله با قطر 60

میلی متر دارای بیشترین میزان پیشروی نسبت به زمان در
مقایسه با دیگر قطرها (قطرهای 40 ،30 ،20و  50میلی متر)
میباشد بهگونهای که بهطور متوسط فاصله حداکثر عمق
آبشستگی از محور مرکزي لوله در لولههایی با قطر  50 ،40 ،30و
 60میلیمتر بهترتیب  11/4 ،9/7 ،3/9و  26/6درصد بیش از لوله
با قطر  20میلیمتر است .هنگامیکه از لوله با قطرهاي باال استفاده
شود سطح آب در باالدست باال آمده و سرعت جریان کم میشود و
خط لوله در قطرهاي باال بهصورت یک سرریز عمل میکند و موجب
بیشتر شدن میزان آبشستگی میشود .از این رو پیشنها د می-
گردد برای خطوط لوله عبوری از عرض و بستر رودخانه در
حالتی که لوله بهطور کامل روی بستر قرار دارد ،تا حد امکان
از قطرهای پایینتر برای طراحی و اجرای خط لوله استفاده
گردد تا شاهد کاهش فرار رسوبات و مواد بستری رودخانه در
زیر خط لوله باشیم .کاهش پارامترهای ذکرشده از جمله
حداکثر عمق آبشستگی و پیشروی آن ،منجر به افزایش
ضریب اطمینان در طراحی و عدم نشست نامتقارن زیر خط
لوله خواهد شد.
قدرداني
این مقاله از نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده
اول و با حمایت واحد پژوهشی دانشگاه از طریق پژوهانه
نویسنده دوم تهیه شده که بدینوسیله نویسندگان از معاونت
پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکر و قدردانی می
کنند .ضمناً از حمایت معنوی قطب علمی "بهسازی و
نگهداری شبکههای آبیاری و زهکشی" تشکر و قدردانی
میگردد.
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