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 خالصه
رولیکی مورد توجه قرار گرفته ، استفاده از صفحات مسغرق که در چند دهه اخیر برای جلوگیری از تخریب سازه های هید یکی از روش هایی 

و ف تکیه گاه ها برای تغییر الگوی جریان و کمینه کردن میزان و تغییر موقعیت آبشستگی در اطرا، صفحات مستغرق  .مطالعات  نشان داده کهاست

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیر گذار بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پایه پل بوده است. مدل سازی پایه پل ها بسیار موثر است.

 سجام شده است. صفحات مستغرق از جنس پلکسی گالمتر ان 2/4میلی متر و طول  115میلی متر، ارتفاع  155آزمایشگاهی در کانالی به عرض 

 515و  521، 555) ساخته شد. تاثیر تغییرات طول، با فواصلمیلی متر  525و  555، 05میلی متر و طول های  45میلی متر، ارتفاع  25با ضخامت 

که د اسی گردید. نتایج نشان ددرجه برر 41و  35زوایای پیشانی  بادرجه روی دو نمونه تکیه گاه ذوزنقه ای  35و 25، 55میلی متر( و زاویه های 

بیشترین مقدار آبشستگی در  کهبطوری. گاه ها پشته رسوبی تشکیل گردید زیرا در اطراف تکیه ،تامین شده ها در کلیه تست ها حفاظت تکیه گاه

 درجه اتفاق افتاد. 41برای تکیه گاه با زاویه پیشانی اکثر موارد  

 

 .ت مستغرقصفحاایشگاهی،مدل آزمه ذوزنقه ای،تکیه گاآبشستگی، کلمات کلیدی: 

 

 

. مقدمه5  

 
آبشستگی در اطراف پایه ها و تکیه گاه ها  طبق آمار های ارائه شده می توان گفت اکثر تخریب پل ها نه در اثر ضعف سازه ای بلکه در اثر وقوع پدیده

های ارائه شده می توان گفت اکثر  طبق آمار رودخانه ها و یا سیالب بوجود می آید. رخ می دهد. آبشستگی پدیده طبیعی است که بواسطه جریان آب

یکی از روش هایی که در چند آبشستگی در اطراف پایه ها و تکیه گاه ها رخ می دهد.  تخریب پل ها نه در اثر ضعف سازه ای بلکه در اثر وقوع پدیده

به  5195ت مستغرق است.الچالن در سال دهه اخیر برای کمینه کردن فرسایش از طریق تغییر الگوی جریان بکار برده شده است استفاده از صفحا

ستغرق باالتر از سطح آب قرار داشت،به غیرم قسمتی از ارتفاع صفحاتکه بررسی عملکرد صفحات مستغرق و غیر مستغرق پرداخت. درآزمایشات وی 

 .[1] که فقط صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی مؤثر هستند  این نتیجه رسید که

متری از ابتدای کانال  25درجه در موقعیت  19، 41، 31، 21( در یک فلوم آزمایشگاهی با نصب یک صفحه در زوایای 5103مرلیوس و سینها )     

د. آنها مستطیلی )که جهت اطمینان از توسعه یافتگی کامل جریان است( در حالت بستر متحرک، به تعیین زاویه بهینه برخورد جریان با صفحه پرداختن

و  31ینصورت تعریف کردند که زاویه ای ست که حداکثر قدرت جریان ثانویه را داشته باشد. آنها دریافتند که این زاویه بین زوایای زاویه بهینه را به ا

 .[2] زدنددرجه تخمین  45است  و با درون یابی خطی زاویه بهینه را  41

 (5115ستفاده از معیارهای طراحی توصیه شده توسط ادگارد و ونگ)با ا ( انجام شد،5302در تحقیقی آزمایشگاهی که توسط فروغی و بجستانی)     

متر،  1/2نقش استقرار پوشش گیاهی بر عملکرد صفحات به ازای عبور جریان با دبی متغیر بررسی شد. آزمایش ها در یک کانال مستقیم با عرض 

به ترتیب طول و ارتفاع صفحه و عمق جریان  Yو  L/H ،H/Y  (L ،H انجام شد. با تغییر نسبت های 551/5متر با شیب   3/5ق  متر و عم 51طول

 هستند( زاویه نصب صفحه با جهت جریان، فاصه از دیواره، فاصله جانبی صفحات از هم، فاصله بین ردیف صفحات و تعداد صفحه ها در هر ردیف،
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س از هر آزمایش با توجه به پوشش گیاهی اندازه گیری آزمایش های متعددی صورت گرفت. سپس میزان آبشستگی پای صفحات و توپوگرافی بستر پ

 .]4و3[شد و نتایجی راجع به آرایش بهینه ارائه شد

بصورت آزمایشگاهی مورد  درجه کنترل رسوب و الگوی جریان را 15( در یک کانال مستقیم با آبگیر 2552نژاد )  الدینی کشاورزی و شمس     

بودن و زاویه صفحات با امتداد جریان باالدست را در شرایط  از صفحات مستغرق را شامل موازی یا زیگزاگ بررسی قرار دادند. آنها آرایش مختلفی

رسیدند که در آبگیر جریان حلزونی رخ می دهد که به رسوبگذاری در ناحیه گردابی کمک میکند.  مختلف مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه

 .[5] درصد را در پی دارد93بهتری داشته و کاهش رسوب حدود درجه عملکرد  25زیگزاگ  آرایش

با طراحی و انجام مدل فیزیکی بهترین موقعیت نصب صفحات مستغرق را برای جلوگیری از ورود رسوبات به سازه  2554هو و همکاران در سال       

 .[6] را به دلیل ممانعت از ورود رسوبات به داخل آبگیر پیشنهاد نمودندصفحات مستغرق  آبگیر ریوگراند تعیین نمودند. آنها با استفاده از مدل فیزیکی،

جریان حلزونی ایجاد شده در قوس رودخانه است. که به طور مصنوعی در سیستم از صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب ناشی از ایده اصلی استفاده 

گیر، جریان ثانویه ای در خالف جهت جریان در کف )حاوی رسوب بستر باال( مزبور تولید می کنند. در حقیقت با تعبیه صفحات مستغرق در مقابل آب

ل رسوبات به ناشی از مکش آبگیر و موافق جریان سطحی ورودی به آبگیر ایجاد شده و عالوه بر ایجاد فرسایش و شیار در مقابل دهانه آبگیر، باعث انتقا

 ر فراهم می شود.پایین دست شده و امکان آبگیری بیشتر با مقدار رسوب کمت

 

 

 . مواد و روش ها 2

 

 ابعادی آنالیز 1-2

 به صورت زیر می باشد. مجموعه پارامترهایی که بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پل با حضور صفحات مستغرق واقع در رودخانه موثر بودند

 (0S)، شیب طولی رودخانه (B)عرض رودخانه شکل مقطع رودخانه:  -5

 ، (θ)، زاویه پیشانی تکیه گاه (l)گاه  ل تکیهطو: گاه هندسه تکیه -2

 (d50)، قطر متوسط ذرات(σg)،انحراف استاندارد توزیع اندازه ذرات (ρs)جرم مخصوص رسوب : مشخصات ذرات رسوب -3

 ν، لزجت جریان Y، عمق جریان U، سرعت جریان g، شتاب ثقل ρجرم مخصوص آب : مشخصات و شرایط جریان -4

 α، زاویه صفحات مستغرق نسبت به دیواره کانال d، فاصله صفحات مستغرق Lستغرق: طول صفحات مستغرق مشخصات صفحات م -1

ت با توجه به اینکه در این تحقیق عرض و شیب طولی کانال ثابت بوده و مصالح از یک جنس و یکنواخت بود و با توجه به ثابت بودن عمق و سرع

 ربوطه از تابع فوق حذف شده و رابطه بی بعد زیر بدست آمده است:جریان در تمامی آزمایش ها، پارامترهای م

 

 

(5) 

 

 
 انال آزمایشگاهی مورد استفادهک  2-2

متر از جنس پلکسی  5سانتی متر عمق دارد. دیواره ی مقطع آزمایش به طول  11سانتی متر عرض و  15متر طول،  2/4فلوم آزمایشگاهی مورداستفاده 

متر تا انتهای فلوم و به  1/2متری  از ابتدای فلوم به طول  1/5آب در آن قسمت به طور کامل قابل مشاهده بود. در فاصله  گالس شفاف بوده و جریان

 .(5)شکلسانتی متر، کف فلوم از رسوبات غیرچسبنده با دانه بندی یکنواخت پر گردید 25ارتفاع 
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 لیکطرح کلی مدل فیزیکی ساخته شده در آزمایشگاه هیدرو -1شکل 

 

جریان  .میلی متر جهت برداشت نتایج و سایر اندازه گیری ها استفاده شد 5/5در آزمایش های این پژوهش از یک دستگاه فاصله سنج لیزری با دقت      

ذیه می شود، دور در دقیقه که با برق سه فاز تغ 5415اسب بخار و گردش  1/2آب درون فلوم به وسیله ی یک دستگاه پمپ گریز از مرکز با توان 

 صورت گرفت. 

میلی متر انتخاب می شدند که مطابق با توصیه رادکیوی انحراف معیار  9/5برای جلوگیری از ایجاد ریپل رسوبات باید با اندازه متوسط بزرگتر از      

متر انتخاب شد. الزم به ذکر است برای  میلی 0/5در نظر گرفته می شد. بنابراین متوسط قطر ذرات برابر  1/5تا  3/5هندسی ذرات باید در محدوده 

 جلوگیری از چسبندگی بین ذرات، جنس سیلیس انتخاب شده است.

 
 نحوه انجام آزمایش 3-2

ساعت ابتدایی آزمایش  در یک د کهی واحد تهران جنوب، انجام شآزمایش های این تحقیق در آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسالم

 شستگی نهایی کامل شده است در نتیجه زمان تعیین شده برای کلیه آزمایش ها یک ساعت در نظر گرفته شد.هشتاد درصد آب

درجه که تحت تاثیر سه صفحه مستغرق هستند انجام شد، ارتفاع صفحات   41 و 35 ،(θآزمایش ها برای تکیه گاه های ذوزنقه ای با زاویه پیشانی)     

میلی متر متغیر بوده است. از  525و  555،  05(در آزمایش ها بین سه مقدار lمتر در نظر گرفته شد و طول این صفحات )میلی  45مستغرق ثابت و برابر 

 ، 555های مختلف بین  ( است این فاصله نیز در آزمایشdآنجا که یکی از پارامترهای مورد بررسی در این آزمایش ها فاصله بین صفحات مستغرق )

درجه  تکرار شدند. شایان  35 و 55 ، 25( α، متغیر بود. آزمایش های مذکور با  زاویه صفحات مستغرق نسبت به دیواره کانال )میلی متر 515و   521

ذکر است، از آنجا که هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حفاظتی صفحات مستغرق بوده است در ابتدای آزمایش ها دو آزمایش مبنا برای دو تکیه 

 درجه و بدون حضور صفحات مستغرق به عنوان آزمایش شاهد انجام شد. 41و 35شانی گاه با زوایای پی

 

 آزمایشات انجام شده -1جدول 
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 . نتایج وبحث3

 (   dmaxبر حداکثر عمق آبشستگی) (lتاثیر طول صفحات مستغرق ) 3-1 

می مشاهده سانتی متر  01فاصله  درجه با 01نمودار ستونی زیر که به عنوان نمونه مقایسه حداکثر عمق آبشستگی برای صفحات مستغرق همانگونه که در 

ست که با افزایش طول صفحات ا و آن این ردمستغرق وجود دا کلی درباره طول صفحات نظر از تمامی پارامترهای دیگر، یک قاعده صرف شود

 .(2)شکلمق آبشستگی افزایش یافته استع مستغرق، حداکثر

 
 cm 10درجه با فاصله 11مقایسه حداکثر عمق آبشستگی برای صفحات مستغرق  -2شکل

 

شدگی موضعی کانال  صفحات، تنگ در تحلیل چگونگی تاثیر طول صفحات مستغرق بر حداکثر عمق آبشستگی، بدیهی است که با افزایش طول      

ها از صفحات مستغرق  که در آزمایش بستر افزوده شده است. هنگامی ه همین دلیل سرعت جریان و در نتیجه شدت فرسایشنیز افزایش یافته است. ب

نحو چشمگیری افزایش یافته است و در  وجود آمده در کانال، سرعتها به شدگی موضعی نسبتاً زیاد به تنگ متری استفاده شده است، به علت میلی021

 01شدگی موضعی حاصل از نصب صفحات  از آنجا که تنگ. سیل فرسایشی نسبتاً زیاد در اطراف این صفحات برقرار شده استجریانی با پتان نتیجه

دست  متری کمتر بوده است بنابراین افزایش سرعت جریان در اطراف دماغة صفحه مستغرق پایین میلی 021متری بر روی دیوارة کانال نسبت به  میلی

این صفحات نیز  وجود آمده در اطراف نسبت کمتر بوده است. بنابراین تغییرات بستر به ها( نیز به در آزمایش خیص داده شدهنقطه تش ترین )بحرانی

 ت. اس دیگر چشمگیر نبوده است و رفتار جریان در طول زمان تغییر چندانی نداشته نسبت به دو حالت

 

 (dmax)(بر حداکثر عمق آبشستگیdتاثیر فاصله صفحات مستغرق)  2-3
)بعضا ثابت مانده است(.  یافته است افزایش مستغرق، با افزایش فاصله بین صفحات dmaxهمان گونه که در شکل زیر مشاهده می شود در تمامی موارد 

امتر حداکثر عمق پاردرصد(  01)موارد  توان در نظر گرفت ولی تقریبا در اکثر گاه نمی تکیه اگر چه یک روند واحد برای تاثیرگذاری زاویه پیشانی

 .(0)شکلدرجه چشمگیرتربوده است 01درجه نسبت به زاویه 54زاویه پیشانی  گاه با آبشستگی برای تکیه

 

 
 cm 8درجه 11مقایسه حداکثر عمق آبشستگی برای صفحات مستغرق  -3شکل
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 متر میلی 01دست  وک صفحه مستغرق باالدست تا پایینمتربوده است، طول پیموده شده توسط جریان از ن میلی 041 که فاصله بین صفحات هنگامی     

بین صفحات بیشتر بوده است فرصت  فاصله میلیمتر بوده است، بنابراین هرچقدر که211میلیمتر، 011ست که این طول برای فاصله  بوده و این در حالی

 داشته است، بنابراین این آشفتگی توسعه یافته با قدرت بیشتری به ناشی از برخورد جریان با مانع باالدست وجود بیشتری برای تثبیت و توسعه آشفتگی 

است. در آزمایشات صورت گرفته  های بوجود آمده در اثر جریان چرخشی بوده یکی از دالیل اصلی آبشستگی، گردابه .فرسایش کف پرداخته است

مستغرق بود، بدیهی است که هر چقدر که فاصله  احیه بین صفحاتن ها وجود داشت، ناحیه بین صفحاته یکی از جاهایی که امکان تشکیل این گرداب

 شده و تاثیر گذاری بیشتری بر روی بهم ریختگی جریان و فرسایش ناشی از آن داشته ها بیشتر امکان ایجاد و توسعه این گردابه بین صفحات بیشتر باشد

 .است

 

 (dmax) ( بر حداکثر عمق آبشستگیαتاثیر زاویه صفحات مستغرق  ) 3-3

که این افزایش در  است. عمق آبشستگی افزایش یافته که با افزایش زاویه صفحات مستغرق با امتداد کناره، حداکثر می شود مشاهدهزیر  با توجه به شکل

ز هم برای تاثیر درجه افزایش چشم گیری داشته است. از طرفی اگرچه با 01زاویه  درجه ناچیزتر ولی برای 21درجه و 01اکثر موارد برای زوایای 

 برای زاویه dmaxموارد درصد  01گرفت ولی در حدود  برروی حداکثر عمق آبشستگی نمیتوان روند واحدی در نظر گاه گذاری زاویه پیشانی تکیه

 .(5)شکلدرجه بوده است 01درجه بیش از  54پیشانی 

 

 
  cm 10فاصله  سانتیمتری با 01مقایسه حداکثر عمق آبشستگی برای صفحات مستغرق  -4شکل

 
عرض جریان عبوری بین دماغه صفحه مورد نظر با دیواره روبرو کاهش یافته  هر چقدر که زاویه صفحه مستغرق با دیواره کانال افزایش یافته است     

 .است یافته است و سرعت جریان افزایش

 

 (Cحداکثر عرض آبشستگی )( با Lثیر طول صفحات مستغرق )تا 4-3

عرض آبشستگی نیز افزایش یافته است و این افزایش با روندی تقریبا تدریجی و نه ناگهانی اتفاق افتاده است.  صفحات مستغرق، حداکثربا افزایش طول 

 .(4)شکلاست بوده رجهد 01 درجه بیش از54موارد پارامتر حداکثر عرض آبشستگی برای زاویه پیشانی درصد  04سوی دیگر تقریبا در  از

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  cm 10درجه با فاصله11مقایسه حداکثر عرض آبشستگی برای صفحات مستغرق  -5شکل
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دست صفحات مستغرق افزایش یافته و این پدیده باعث  پایین های برخاستی در رونده و همچنین گردابه افزایش طول صفحات، قدرت جریان پایینبا     

ها به حدی رسیده که سبب غلتیدن ذرات به قسمت تحتانی حفره  گی، شیب دیوارهحفره آبشست تر شدن حفره آبشستگی شده است. با عمیق شدن عمیق

آبشستگی دچار  است. در نتیجه با گذشت زمان، حفره شده های اشاره شده در بخشهای قبلی از حفره خارج ذرات با مکانیزم شده است. سپس این

 .گسترش در سطح شده و عرض حفره آبشستگی افزایش یافته است

 

 (b)بر حداکثر طول آبشستگی پایین دست (lثیر طول صفحات مستغرق )تا 5-3

 

گاه با زاویه  موارد این طول در حضور تکیهدرصد 04افزایش یافته است. در  دست نیز با افزایش طول صفحات مستغرق، حداکثر طول آبشستگی پایین

 .(6)شکلبوده است درجه 01درجه بیش از زاویه  54پیشانی 

 

 
  cm11 درجه با فاصله  11ه حداکثر طول آبشستگی پایین دست برای صفحات مستغرق مقایس -6شکل

 

 

 .دست نیز شده است صفحات مستغرق منجر به گسترش دامنه آبشستگی شده که شامل طول آبشستگی پایین افزایش طول     

 

 ( aبر حداکثر طول آبشستگی باالدست )( dتاثیر فاصله صفحات مستغرق ) 6-3

گاه با زاویه پیشانی  موارد این طول با حضور تکیهدرصد  01آبشستگی باال دست افزایش یافته است، در  ش فاصله صفحات مستغرق، حداکثر طولبا افزای

 .(0)شکلرجه بوده استد 01درجه بیش اززاویه  54

 

 
 cm 8درجه 11صفحات مستغرق  مقایسه حداکثر طول آبشستگی باال دست برای -7شکل
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 .فاصله صفحات مستغرق منجر به گسترش دامنه آبشستگی شده که شامل طول آبشستگی باال دست نیز شده است شافزای     

 

 

 . نتیجه گیری4

 
فرسایش پای آن جلوگیری کرده  از خوبی حفاظت کرده است وه گاه پایه پل ب شکل قابل قبولی از تکیهه ها، صفحات مستغرق ب در تمامی آزمایش

درصد موارد، حداکثر آبشستگی چه 04تا 01ها نشان داده است که در حدود  آزمایش .ایجاد پشته رسوبی در اطراف آن شده است است و اغلب منجر به

با .است درجه بوده01پیشانی  گاه با زاویه درجه نصب شده است بیش از تکیه54گاه با زاویه پیشانی  نظر دامنه برای مواردی که تکیه از نظر عمق و چه از

از آزمایشهای مورد  در هیچ یک مانده است ولی صفحات مستغرق، حداکثر عمق آبشستگی افزایش یافته است و گاها ثابتو فاصله بین طول  افزایش

 صفحات مستغرق، دامنه گسترش آبشستگی چه از لحاظ طولی و چه از لحاظ عرضی و فاصله بین با افزایش طول .بررسی روند کاهشی طی نکرده است

نکرده است. مشاهدات نشان داده است که  های مورد بررسی روند کاهشی طی مانده است ولی در هیچ یک از آزمایش ته است و گاها ثابتافزایش یاف

حساسیت تغییرات حداکثر عمق آبشستگی نسبت به تغییر زوایه صفحات نسبت به  .بوجود آمده است شدگی عرض جریان بیشتر بعلت تنگ حالتاین 

 فاصله و زاویه صفحات و فاصله صفحات مستغرق بوده است. بنابراین بین پارامترهای مورد بررسی در این پژوهش)طول، تغییر طول ر ازدیواره چشم گیرت

 .نسبت به کناره بوده است مستغرق( تاثیرگذارترین پارامتر بر روی حداکثر عمق آبشستگی، زاویه صفحات

. 
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