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 خالصه

 تکیه و پایه اطراف در شستگی آب اثر بر جهان سراسر در پل هزاران ساله همه  .است شستگی آب پدیده پلها، تخریب دالیل مهمترین از یکی

 دهه چند در د. کن جلوگیري آنها تخریب از تواند می شستگی آب مقابل در پل گاه تکیه و ها پایه اطراف حفاظت .می شوند تخریب آنها گاه

در این مقاله تاثیر . اند داده قرار موردمطالعه پل هاي پایه در ویژه به را شستگی آب برابر در محافظت مختلف روشهاي زیادي، محققان اخیر،

زمایشگاه هیدرولیک در آهاي پل در اطراف پایههمزمان زبري و طوقه در کاهش آب شستگی موضعی با استفاده از داده هاي آزمایشگاهی 

ه دانشگاه صنعتی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس الگوي آب شستگی که ابتدا راستی آزمایی شده است، نتایج نشان داده است ک

ایه باعث قطر پبرابر  5/2با قطر  زبري و طوقاز  همزمان استفادهشده و شستگی منجر درصد کاهش آب 5/14به بطور متوسط استفاده از زبري 

 درصد شده است.3/96شستگی تا افزایش راندمان کاهش آب

 

 های آزمایشگاهیبررسی پل، پایهشستگی، کاهش عمق آب موضعی، شستگیآب : کلمات کلیدی              
 

 

 مقدمه .1
 

 هايینههز سبب جانی، تلفات بر عالوه که ستا شستگیآبي پدیده هاپل تخریب دالیل تریناصلی از یکی دهند،نشان می شده انجام مطالعات

از  .انجامدمی پل و تخریب پی زیر شدن خالی به نهایت در و شده خالی پل هايپایه می شود اطراف باعث زمان مرور به پدیده این  .شودمی زیادي

ها در محل پلباشد. ي دامنه دار و گسترده میشستگی موضعی، مبناي پژوهشهاباشد، کاهش آبرات مخرب مستمر میشستگی داراي اثآنجا که آب

 شوند.ها میشستگی در رودخانهباعث آبگاه شدگی و نیز به دلیل وجود پایه و تکیهشستگی بر اثر تنگآبنظیر احداث خود به دالیلی 

. براي کنترل و کاهش آب]1[باشد ها میپایه آنشستگی در اطراف شستگی مقاوم باشند نیاز یه برآورد ماکزیمم عمق آبها در مقابل آببراي آنکه پل

 شکل تغییر از ناشی رسوب ذرات جابجایی ها شناخت عوامل موثر بر آن و مکانیزم ایجاد کننده آن اجتناب ناپذیر است.شستگی در اطراف پایه پل

 گذشته ايه ده طول در .رودمی شمار به پلها تخریب نهایت در و ناپایداري دالیل از یکی  پدیده این  .می شود نامیده شستگیآب جریان، الگوي

 تغییر هايروش کلی دسته دو توان بهمی را هاروش این خالصه، طور به  .است شده پیشنهاد پل پایه شستگیآب با مقابله براي مختلفی هايروش

تقسیم  مختلفی هايگروه به عملکردشان و شکل اساس بر هاروش این از کدام هر  .کرد تقسیم بستر ذرات سازيهاي مقاومروش و جریان الگوي

  .شوندمی

 دیواره هدایت یک و پایه روي مایل صفحات 1995 -1شوند. یانو و دیدي  استفاده می پل پایه محافظت براي مختلفی هايشکل به ها صفحه          

 بطور سري پره یک دیواره طرف دو در که کردند نصب پایه مرکز باالدست کننده در هدایت دیواره یک همچنین هاآنکردند.  استفاده کننده

 . ]2[کاهش می یابد درصد 90 از بیش آب شستگی روش این با که دادند بودند. آنان نشان متصل پایه سطح به درجه  45 زاویه با مایل و عمودي

 50 متوسط طور به و درصد 34 حداکثر را شستگیآب زنده عمق بستر براي حالت بهترین در مستغرق صفحات از استفاده نشان داد1999  -2الچالن

 .]3[ کاهش میدهد  درصد 
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 و تعداد در وسیله تغییر به را شستگیآب عمق و کردند استفاده پایه باالدست در ها از شمع مثلثی الگوي یک از 1392 –قمشی  آزم و          

مالحظه  قابل طور به شستگیها آبشمع قطر افزایش با که داد نشان  1392 - قمشی و آزم نتایج  .]4[ دادند  کاهش درصد 50 تا ها شمع جانمایی

 به نسبت و به هم نسبت هندسی آرایش استغراق، اندازه، تعداد، جمله از عوامل متعددي به حفاظتی هايشمع از استفاده راندمان  .یابدمی کاهش اي

 .]5[ (1999- 1 ملویل و هاد فیلد) دارد بستگی د جریانبرخور زاویه و شدت شامل جریان مشخصات و پایه

 .]6[بود سطحی  هدایت کننده صفحات وسیله به شستگیآب عمق درصدي 90 کاهش از حاکی 2005  -همکاران و2  هوانگ مطالعات          

 طور به را شستگیآب با  شرایط خاص،  غالف یک از استفاده که دادند نشان 2010 -همکاران  و تفرج نوروزو نیز  2001 - و  همکاران 3سینگ

 می شود. خارج پایه بین از وسیله مکش به آب پایه تحتانی قسمت دیواره کردن سوراخ پایه با  براي مکش از استفاده  .]8-7[ کند  می حذف کامل

 طور به را بستر شستگیآب ثانیه بر لیتر 5 حدود با مکش پمپی کمک به آنان  شد. انجام با موفقیت ]9[ 1977 - 4رونی و ماخمیوسیله  به روش این

 .ماند باقی پایه دست پایین در شستگیآب از کوچکی حفره تنها و برطرف کردند کامل

 -همکاران و اقبالی .]10[شود  شستگیآب عمق درصد در 30 از بیش کاهش تواند موجبمی پایه شکل اصالح نشان داد،  2006 -االبی           

 دایره نیم دماغه با چهارگوش فونداسیون را شکل پرداختند. آنها بهترین شستگیآب میزان بر فونداسیون شکل و تاثیر قرارگیري بررسی هب  1392

 در اقدام عنوان یک به سنگ چین با همراه نفوذپذیر اي صفحه هايشمع ترکیب .]11[دادند کاهش درصد 90 تا را شستگیآب عمق و پیشنهاد کرده

 درصد در 91 باالي روش عملکرد این شد. استفاده  1998 -همکاران و 5پارکر مطالعات مستطیلی در و ايپایه هاي استوانه براي شستگیآب کنترل

 .]12[داد  نشان خود از را زنده بستر شرایط

درصد  70 تا را شستگیآب گرد دماغه لیمستطی هايپایه براي و طوق مستغرق صفحات از همزمان استفاده با 1391 - همکاران و حسینی          

پایه ي  در صفحه عدد چهار و طوق ترکیب با شستگیآب حفره در عمق کاهش میزان بیشترین 1390 -همکاران و شجاعی .]13[دادند کاهش

 استفاده زالل آب شرایط در و سنگ چین پیوسته بهم هاي طوقه ترکیب از  2006 -همکاران و ذراتی .]14[د نمودن ذکر درصد 61 را اياستوانه

 منجر چین سنگ و پیوسته بهم طوق ترکیب شد.  چین پوشیده سنگ وسیله به پایه دو بین و پیوسته بهم طوقه هاي فضاي داخل ها،کردند. درآزمایش

  35و  25 ترتیب به را تگیشسآب عمق تنهایی به پیوسته بهم هاي از طوقه استفاده که حالی شد. در پایه پشت و جلو در درصد 60و  50کاهش  به

آب  عمق روي کابل طوق و توأم تاثیر فیزیکی، مدل از استفاده با  1391- زمردیان و عقلی .]16و  15[داد  کاهش پایه پشت و جلو در درصد

 و درصد 55 طوق درصد، 59 کابل از استفاده که بود آن از حاکی آنان نتایج دادند. قرار مورد مطالعه را رودخانه قوس در پایه اطراف شستگی

  .]17[می دهد  کاهش آب شستگی را درصد 70 کابل و طوق ترکیب

ر این مقاله تاثیر همزمان کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، لذا د آب شستگیدر چگونگی  زبري و طوقچنانچه مالحظه می گردد تاثیر همزمان           

شرح مختصر مبانی تئوریک، ابتدا بر اساس  ها مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است.لزبري و طوق در کاهش آب شستگی موضعی در پایه پ

 ارائه گردیده است.به دنبال و نتایج و راستی آزمایی شده  توصیفآزمایشات 

 

 مواد و روشها .2

 

-متر با کف افقی انجام گرفته است. دیواره 6/0اع متر و ارتف 4/0متر، عرض  8ها در کانال آزمایشگاهی واقع در دانشگاه صنعتی اصفهان به طول آزمایش

متر ساخته شده و بر روي قاب فلزي میلی 10به ضخامت  PVCمتر و کف کانال از جنس میلی 10اي به ضخامت گالس شیشهاز جنس فایبرکانال هاي 

ي انتقال آب را از یک پمپ وظیفهگیري کرد. هتوان دبی را انداززمان مجهز است که به کمک آن می- نصب شده است. کانال به یک مخزن حجم

ها از دبی حداکثر استفاده شد. یک در تمام آزمایشلیتر بر ثانیه است.  11مخزن اصلی به کانال عهده دار است که حداکثر دبی تامین شده توسط آن 

متر سانتی 10متر و ارتفاع  1ها در کانال، داراي طول آزمایشنماید.  منطقه انجام سرریز قابل تنظیم در پایین دست، عمق آب در کانال را تنظیم می

 10متر در ابتدا و انتهاي کانال،  سکوي فلزي به ارتفاع  1دست این منطقه به استثناي متر فاصله دارد. در باالدست و پایین 4خواهد بودکه از ابتداي کانال 

                                                                                                                                                    
6. Rooney & Machemeh 

7. Parker 

 

 

 

 

 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 3

ه منظور ب. بود ي حرکت ذرات رسوب نزدیک خواهدکان به سرعت بحرانی در آستانهشود. سرعت جریان تا حد اممتر در کف کانال نصب میسانتی

 حله به صورت زیر انجام شده است:در چهار مراهداف تحقیق، آزمایشات  حصول 

 اي بدون زبري و طوق)پایه شاهد( مورد بررسی قرار گرفته است.موضعی در تک پایه استوانه شستگیآب:     مرحله اول

 اي با تغییر تعداد زبري به صورت تنها بررسی گردیده است.موضعی  در پایه استوانه شستگیآب:     ممرحله دو

 اي با تغییر قطر طوق و فاصله آن از کف.موضعی در پایه استوانه شستگیآب: بررسی    مرحله سوم

 تلف آزمایش شده است.موضعی به صورت ترکیبی از عوامل زبري و طوق در حاالت مخ شستگیآبمرحله چهارم: 

از تاثیر  نمودننظر همچنین براي صرف شده است.استفاده میلی متر  7/0براي اندازه گیري  عمق آب شستگی از ذرات به قطر الزم بذکر است،           

گردیده متر انتخاب سانتی  3 قطر پایه طبق این معیاردر نظر گرفته شده ودرصد عرض کانال  10از کمتر ، قطر پایه آب شستگیهاي کانال بر عمق دیواره

پایه بدون  ،منظور از پایه شاهد دهد.را نشان میها مشخصات پایهو  اتهاي مورد استفاده در آزمایشپایهبه ترتیب،  1شماره جدول و  1. شکل ]18[ است

 (1پایه) نشان داده شده است. نیز 1آورده شده در شکل  1شماره  که در جدول cو a  ،bپارامترهاي  معرفی شده اند.ادامه در  2و  1پایه هاي و بوده  زبري

 باشد.داراي زبري)برجستگی( موضعی در نیمه پایینی ارتفاع خود می( 2باشد و پایه)داراي زبري)برجستگی( موضعی در تمام ارتفاع خود می

 
  های مورد استفاده در آزمایش: پایه 1  شکل

 

رد استفاده در آزمایشهای مو: مشخصات پایه 1جدول   

 پایه شاهد پایه بدون زبري پایه بدون زبري

c=0.3D b=0.2D a=2mm (2و ) (1پایه ) پایه با زبري لبه تیز  

  
  3ن قطر شود. با توجه به قرار داددر بهترین حالت قطر طوق دو برابر قطر پایه اصلی در نظر گرفته می ]20و  19[هاي چیو طبق آزمایشات و یافته          

جنس صفحات اصلی طوق با ه و شد براي طوق انتخاب شده که از جنس پلکسی گالس ساخته 5/7بدین ترتیب قطر ، به صورت استاندارد براي پایه

 . ه استدیمتر استفاده گردمیلی 1. سپس براي ایجاد زبري یک طوق از مصالحی پالستیکی چسبنده به قطر ه استشدجنس پایه ها یکسان در نظر گرفته 

 

 نتایج .3

 

( با سه تیمار زبري، قطر طوق و فاصله طوق از کف بستر انجام شده است. بدین صورت با در نظر گرفتن Dها به صورت تک پایه با قطر ثابت)آزمایش

طوق و فاصله  مختلف زبريدر حاالت  آزمایش بر روي طوق 6آزمایش بر روي زبري تنها و  2یک آزمایش شاهد بر روي پایه تنها بدون هیچ تیماري، 

در گی تشسآبگی بدست آید. حداکثر عمق تشسبراي اهداف طراحی الزم است حداکثر عمق آب و تست مجزا انجام گرفته است. آزمایش 9 از کف

یان، آزمایشی به آید. براي رسیدن به شرایط هیدرولیکی آستانه حرکت در باالدست پایه و تعیین سرعت متوسط و عمق جرحالت آب زالل بدست می

 شرح زیر در کانال تعریف و اجرا گردید:

شد، سپس با کمک دریچه انتهایی کانال به متر بود و هیچ گونه حرکتی در بستر مشاهده نمیسانتی 25روع آزمایش عمق آب حدود هنگام ش          

حرکت ذرات به آرامی  ،سانتی متري 17سیدن آن به حدود تدریج عمق آب کاهش و سرعت جریان افزایش داده شد. با کاهش تدریجی عمق آب و ر

یک مقطع کامل از سرعت  ADVبوسیله دستگاه  یان در حالت آستانه انتخاب گردید.مشاهده گردید. عمق جریان در این حالت به عنوان عمق جر
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در ادامه براي تعیین سرعت برشی  بدیل به دبی جریان در حالت آستانه گردید.تبرداشته شد و سرعت متوسط جریان در این مقطع، بوسیله رابطه پیوستگی 

هاي متعددي براي محاسبه سرعت برشی وجود دارد که توسط . روشتعیین شدبحرانی جریان در حالت آستانه حرکت ذرات بستر، سرعت برشی جریان 

  .]17و  16[ یدگرد( استفاده 1998و  1997ر این تحقیق از رابطه ملویل )اند. دمختلف براي جریان در کانال مورد بررسی قرار گرفته ققینمح

طبق این معیار یک . ]15[است ( استفاده گردیده 1992) یوچ، از معیار ملویل و تگیشس آبدر تحقیق حاضر به منظور تعیین زمان تعادل           

شستگی بدست آمده  کننده انجام شده و نتایج حاصل از توسعه زمانی آب پایه و بدون عامل حفاظتساعت براي تک 24آزمایش طوالنی به مدت 

 است. در بین معیارهاي موجود براي تک پایه، معیار ملویل و چیو به علت در نظر گیري عوامل مختلفی نظیر عمق و سرعت جریان آب، عمق آب

 2. در شکل می باشدیتاً زمان آزمایش، بهترین گزینه براي مقایسه نهاشستگی، اندازه متوسط ذرات رسوب، سرعت بحرانی، آستانه حرکت، قطر پایه و 

در این شکل محور  .]15[( نشان داده شده است 1992و چیو ) نتایج حاصل از آزمایش تک پایه شاهد و مقایسه آن با نتایج حاصل از آزمایش ملویل

DDsتگی به قطر پایه افقی نشانگر پیشروي زمان برحسب دقیقه و محور عمودي، نسبت عمق آبشس تغییرات عمق  که دهد. مشاهده شدرا نشان می /

ساعت و  2شستگی در مدت  آب درصد تغییرات 80شکلی است که بیش از گردد. این تغییرات بهتر مییممالشستگی با گذر زمان کمتر و شیب آن  آب

 ساعت اتفاق افتاده است. 6درصد تغییرات پس از  20

 
 ]20[( 1999مقایسه توسعه زمانی عمق آبشستگی تک پایه شاهد با مطالعات ملویل و چیو )  .2 شکل

 

 ]20[ مقایسه گردید 1999-در پایه شاهد  با نتایج حاصل از تحقیقات چیو و ملویلگی تشس آببراي اطمینان از صحت نتایج ابتدا روند و میزان           

دارد. همچنین خطوط تراز شکل بستر براي رداشت می شود نتایج تحقیق حاضر با مطالعات چیو و ملویل کامال مطابقت بشکل این (. چنانچه از 2)شکل 

رسم  surfer توپوگرافی بستر براي حالت پایه شاهد با استفاده از نرم افزار با استفاده از ابزار ساخته شده برداشت و خطوط ساعت 8پایه شاهد پس از 

  (.4و  3هاي )شکل  گردیده است

 

 

 ب الف

ساعت 8د پس از پایه شاه ب( خطوط تراز شکل بستر برای برداشت اطالعات توپوگرافی بستر به منظور ابزار ساخته شده . الف(3شکل  
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 پایه شاهد سازی شکل بستر برای حالتشبیه   .4شکل

که داراي راندمان اقتصادي باالتري  برابر قطر پایه در سطح بستر 5/2طوق  متر و میلی 15زمایشی براي پایه با زبري آنمایش محیط  5در شکل شماره 

 میباشد در کانال مورد آزمایش ارائه گردیده است. 

 

 

 

 
 

 برابر قطر پایه در سطح بستر 5/2میلیمتر و طوق   15زمایشی برای پایه با زبری آنمایش محیط   .5شکل

 

 و در پشت آن سانتی متر 4/5در جلوي پایه  ساعت 8یجه به دست آمده است که حداکثر میزان آب شستگی پس از این نت از آزمایش پایه شاهد،           

پایه به ترتیب به دست براي جلو و پشت  18/1و  8/1نسبت بدون بعد نتی متر است سا 3بر قطر پایه که سانتی متر گردیده است. با تقسیم این مقادیر  55/3

/ln(09.0(24.1بطورتخمینی ازرابطه شاهد به قطر پایهگی تشس آب نسبت عمقژوهشی حاضربراي تایج کارپن  .(6آمده است )شکل   tDDs
 

 ملویل با تقریب خوبی بسیار ساده تر می باشد.  -ساعت مناسب می باشد، به نسبت پژوهشهاي چیو 8تبعیت می نماید. این رابطه که براي بازه زمانی تا 

در جلوي پایه به ترتیب برابر  ساعت 8شستگی پس از باین نتیجه به دست آمده است که حداکثر میزان آ مترمیلی 18و15آزمایش پایه با زبري از           

تقسیم کنیم به را از آن ها کسر نموده و به مقدار شاهد گی تشس آبسانتی متر میزان شاهد  4/5به دست آمده است که اگر مقدار  سانتی متر 65/4و 55/4

می توان توسعه زمانی مقادیر بی بعد کاهش  7متر می رسیم. همچنین در شکل شماره میلی 18و  15درصد به ترتیب براي زبري  8/13و  7/15مقادیر  

ایی که زبري در آن به کار آبشستگی را در دو  آزمایش مذکور در مقایسه با پایه شاهد مشاهده نمود. همانطور که در این شکل دیده می شود، در پایه ه

 5/0مشخص است که استفاده از زبري با فواصل  7کامال مشهود می باشد. همچنین در نمودار شکل گی تشس آببرده شده نسبت به پایه شاهد کاهش 

 متر داشته است.میلی 18متر تاثیر بیشتري از حالت زبري با فواصل میلی 15قطر پایه یا همان 
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متر به میلی15متر و زبري میلی18شستگی جلوي پایه براي حالت بدون زبري، زبري در سطح بستر قرار گیرد حداکثر آبکه طوق  در حالتی          

و  4/94 ،5/55شستگی به ترتیب متر، درصد کاهش آبسانتی 4/5باشد. بنابراین با مقایسه این نتایج با میزان شاهد متر میسانتی 2/0و  3/0، 4/2ترتیب 

 15دهد که استفاده از زبري دست آمده است. این نتایج نشان از تاثیر چشمگیر استفاده از زبري به همراه طوق دارد و همچنین نشان میدرصد به  3/96

ترتیب قطر پایه زیر سطح بستر به  2/0مشابها براي حالت طوق در فاصله  (.8گردد)شکلشستگی بیشتري منجر میکاهش آب متر به کسب راندمانمیلی

که این نتایج . (9را نشان می دهد)شکل 5/81و  7/77، 7/90شستگی متر درصد کاهش آبمیلی 15متر و زبري میلی18براي حاالت بدون زبري، زبري 

 دارد. شستگیآبعمق نیز حاکی از راندمان باالي کاهش 

 

 

  
بری شستگی تک پایه شاهد با زمقایسه توسعه زمانی عمق آب  . 7شکل

متر )مطالعه حاضر(میلی 18و  15  

شستگی جلو و پشت پایه شاهدمقایسه میزان آب   .6شکل  

 
 

 
 سطحدر با طوق متر و بدون زیری در جلو پایه میلی 18، 15در حالت شستگی عمق آبحداکثر . 8شکل
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 برابر قطر پایه زیر سطح 2/0 دربا طوق متر و بدون زیری در جلو پایه میلی 18، 15در حالت شستگی . حداکثر عمق آب9شکل

 

 

 نتیجه گیری .4

 

شود. در این پژوهش از روش زبري که نسبتا کم هزینه و ساده از لحاظ اجرایی از روش هاي گوناگونی استفاده می شستگیامروزه براي کاهش آب

آزمایش انجام شده با استفاده از عوامل زبري و طوق  9ان است،  به طور همزمان استفاده شده است. در به همراه طوق که روشی موثر و پر راندم شد.میبا

شستگی داشت. همچنین استفاده از زبري تنها بر روي پایه نشان از راندمان نه چندان باالي آن در کنترل و کاهش آباین نتیجه کلی حاصل گردید که 

استفاده  همچنین ه از زبري با فواصل کمتر نشان از افزایش راندمان دارد.تغییر در فواصل زبري نیز تاثیر چندانی بر راندمان حاصله نداشت. البته استفاد

درصد را به همراه خواهد  3/96شستگی به میزان طح بستر بیشترین راندمان کاهش آببرابر قطر پایه در س 5/2متر و طوق میلی 15همزمان از زبري 

شستگی داشته است. برابر قطر پایه تاثیر به سزایی در کاهش آب 5/2با طوق به قطر  پایهبه کارگیري زبري در  دهد،نتایج نشان میهمانطور که و  داشت.

درصد افزایش از حالت بدون زبري تا زبري  40برابر قطر پایه تا میزان حدود  5/2استفاده همزمان از زبري به همراه طوق، بیشترین تاثیر را در حالت طوق 

 متر داشته است.میلی 15با فواصل 
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