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 خالصه

خواهد  رگذاریتاث زیدر کالورت ن انیجر کیدرولیباالدست وه یرگیلیس زانیدست بر م نییپا یدر آبشستگ ریدهانه کالورت عالوه بر تاث یگرفتگ

ها و تاثیرات ناشی از آن در هیدرولیک . هدف اصلی از این مقاله ارائه نتایج مطالعات انجام شده در بررسی علل ایجاد  گرفتگی در کالورت بود

  باشد.دست میجریان در باالدست، درون مجرای کالورت و پایین دست آن بخصوص در هندسه آبشستگی پایین

 تگی، هیدرولیک جریان، آبشستگی.کالورت، گرفکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 

درسدها از های تخلیه کنندههای سطحی حاصل از بارندگی و هرزآب، از زیر جاده یا راه آهن و همچنین بعنوان بخشی از سازهبه منظور انتقال آب

نقش  شود، در عبور دادن روانابهای آبی شناخته میترین سازهشود. این سازه که بعنوان یکی از سادهمیکالورت با سطح مجرای مختلف استفاده

 بسزایی دارد.

-شود و انسداد، ظرفیت جریان عبوری توسط سازه را به میزان قابل توجهی کاهش میسازه کالورت برای عبور جریان در تراز مشخص طراحی می

-د شد و افزایش خسارت در اثر سیل گرفتگی، از تبعات آن میدهد که این کاهش در ظرفیت عبور جریان باعث افزایش میزان سیالب باالدست خواه

هایی با تراز کم نیز موجب خسارت خواهد شد به نحوی که تراز عبوری جریان در سازه بیشتر شده و در باشد.این کاهش ظرفیت عبوری در جریان

. [1]داد و در دراز مدت باعث مخاطرات محیط زیستی خواهد شدترازهای پایین جریان از مجرا تخلیه نشده و تشکیل حوضچه در باال دست سازه خواهد 

ای افزایش یابد که جریان روگذری رخ دهد و سیالب به جز موارد ذکر شده، در صورت انسداد کلی کالورت، اگر میزان سیالب در باالدست به اندازه

های مالی و جانی (، حالتی بحرانی رخ داده و احتمال خسارت1کل در جاده باالی کالورت و یا در مسیری بجز مسیر کانال پایین دست جاری شود)ش

عنوان یکی از افزایش خواهد یافت. بنابراین میزان انسداد با در نظر گرفتن سیالب با دوره بازگشت مناسب، نوع رسوبات و شرایط اقلیمی منطقه باید به 

 ز میزان انسداد کالورت در سیالب طرح کاهش یابد.پارامترها در طراحی سازه مد نظر قرار گیرد تا ریسک خطر ناشی ا

-فروض، عمق آبشستگی نامیده میی پایین رفتن سطح بستر در اثر فرسایش آبی است که میزان این کاهش سطح بستر طبیعی مآبشستگی، پروسه

جریانی با بستری از مواد غیرچسبنده رخ  های آبی است ، که در اثر ورود جت آب به داخل. آبشستگی موضعی از مشکالت پایین دست سازه[2شود]

یابد که باعث تغییر دست افزایش میدهد. در صورت انسداد سازه مقطع کوچکتر شده و متقابال سرعت جریان و جت خروجی از سازه در محل پایینمی

یریت و کنترل فرسایش موضعی مفید خواهد ی آبشستگی برای مددر الگوی آبشستگی و حداکثر عمق آن خواهد شد. توانایی تخمین میزان و هندسه

دارای هندسه و حداکثر عمق متفاوت در مقایسه با حالت جریان در مقطع  بود. بنابراین آبشستگی پایین دست کالورت در صورت انسداد مقطع ورودی

داری سازه، باید بصورت دقیق مورد مطالعه قرار بدون انسداد خواهد بود که برای انجام تمهیدات حفاظتی در برابر آبشستگی و جلوگیری از خطر ناپای

 گیرد.
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 [3]تغییر مسیر جریان در اثر گرفتگی کالورت به سمت مجرای مجاور-1شکل 

های زهکشی نقشی اساسی برای هدایت جریان سیالبی ایفا هایی چون کالورت،که در سیستمبا توجه به مطالب ذکر شده موضوع انسداد در مورد سازه

بسیار باالیی برخودار است. بنابراین مطالعه این پدیده که احتمال وقوع آن بویژه در کشور ما که اقدامات حفاظتی خاک و آبخیزداری  تیاهم ازکنند می

-می نرمال های مختلف با شرایط اقلیمی متفاوت بسیار باالتر از حداست و آورد رسوبی و مواد معلق، در حوضهآنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته

ها، برای به حداقل رساندن میزان شود. بنابراین مطالعه تاثیر انسداد در طراحی و ساخت کالورتکه در اثر خسارات سیل وارد روانآب سطحی می باشد،

عات زیادی برروی مطالنقش بسزایی دارد.  آب گرفتگی باالدست، و مدیریت سیالب در پایین دست و حفظ پایداری سازه با انجام عملیات حفاظتی،

، اما در  شستگی در پایین دست آن وجود دارندها انجام شده است و منابع بسیاری برای تحقیق در مورد هیدرولیک کالورت و آبهیدرولیک کالورت

گیری ر بر روی سیلدست و بررسی هیدرولیک جریان در اثر انسداد مقطع و تاثیمورد انسداد کالورت و تاثیرات جانبی آن بر روی آبشستگی پایین

 است.ها بطور همزمان در منبعی ذکر نشدهباالدست مطالعات و منابع بسیار محدودی وجود دارد و مشاهده این تاثیرات متقابل در کالورت

حداقل میزان افت هایی با بر روی کالورت Chansonها می توان به مطالعات گسترده از مطالعات انجام شده بر روی هیدرولیک جریان در کالورت 

گیری باالدست و های حداقل انرژی باعث کاهش چشمگیری در سیلانرژی اشاره کرد. بر اساس این مطالعات تکنیک به کار رفته در طراحی کالورت

انجام شد. او تاثیر هندسه مجرا را  Abtبصورت وسیعی توسط 08ها در دهه . مطالعه بر روی آبشستگی پایین دست کالورت[4]هزینه نگهداری خواهد شد

عنوان کرد. چنانکه هندسه گودال  را تعیین کننده،مطالعه قرار داد و میزان تاثیر شکل کالورت بر هندسه گودال آبشستگی در میزان آبشستگی مورد 

  .[5]های مجرای کالورت متفاوت استای با هندسه گودال آبشستگی سایر شکلای بطور قابل مالحظهآبشستگی کالورت دایره

 Rigby  ها درسیلی که در ها و کالورتتعیین میزان تاثیر انسداد بر روی آبشستگی پایین دست برای پل به بررسی2882همکاران در سال  وWollogong 

این زمینه انجام دادند و مطالعاتی در  2811در سال   Barthelmess and Rigby .[6]استرالیا به وقوع پیوست، پرداختند و گزارشی در این مورد ارائه کردند

گیر و همچنین تغییر رفتار جریان سیل در اثر انسداد مجرا را نشان ها را به میزان مواد معلق موجود در سطح سیلها و پلانسداد کالورتوابستگی میزان 

ا متر بمیلی 44ی آزمایشگاهی خودرا برای بررسی انسداد کالورت مربعی با ضلع نتایج مطالعه 2815و همکاران در  سال  Kramer. همچنین [7]دادند

سبت اختالف درصدهای مختلف انسداد دهانه ارائه کردند. آنها برای بررسی تاثیر انسداد پارامتری با عنوان انسداد هیدرولیکی تعریف کردند که برابرن

ار انسداد در انرژی کل در باالدست در حالت وجود انسداد و عدم وجود انسداد بر انرژی کل در حالت وجود انسداد است و مقدار آن متفاوت از مقد

هود در ورودی کالورت را بعنوان روشی برای بهبود های سیستم زهکشی شهری انجام شد که قرار دادن باشد. این تحقیق بر اساس کالورتمقطع می

با بررسی مطالعات  French and Jones . اما[0]عنوان کردند عملکرد هیدرولیکی کالورت و کاهش میزان انسداد هیدرولیکی نسبت به شرایط بدون هود

-عنوان کردند که در سیل2887در سال  Newcastleو  1440در سال  Wollongongانگیز گسترده سازمان بارش و رواناب استرالیا بر روی دو سیل مخاطره

روش طراحی  ،الورتهابیش ازانسداد بوجود آمده در ک ،های سیستم زهکشی و انتقال رواناب شدهای نادر فاکتوری که باعث کاهش خسارت در سازه

سروریان و  .[4]تواند تا حدود زیادی خسارات احتمالی را کاهش دهددر طراحی می safe-failاست، واستفاده از روش آبروهای موجود در سیستم بوده

انجام دادند و مقاالتی در این برای بررسی آبشستگی پایین دست و ساختار سه بعدی جریان در شرایط جریان ماندگار و غیر ماندگار  همکاران تحقیقاتی

های متفاوت در شرایط جریان ماندگار و نتایج مطالعات آبشستگی پایین دست کالورت با درجه گرفتگی 2816زمینه منتشر کردند ازآن جمله در سال 

تعیین کننده عنوان کردند و میزان شدت غیر ماندگار را ارائه کردند و میزان گرفتگی دهانه کالورت را در شکل و حداکثر عمق آبشستگی پایین دست، 
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-برابر بزرگتر گزارش کردند وهمچنین رابطه3درصدی در مقطع ورودی به حالت جریان در مقطع بدون انسداد را 58تالطم جریان در کالورت با انسداد 

 . [18]ای بر اساس حداکثر عمق آبشستگی ، میزان انسداد وعدد فرود ذرات بستر ارائه کردند

 مسئلهبیان  .2

دهد که خار و خاشاک و مواد معلق سطح حوضه در طول سیالب، در ورودی کالورت تجمع یابند. انسداد یا گرفتگی کالورت هنگامی رخ می

دهد و ممکن است سبب خرابی کالورت شود. مکانیسم انسداد ورودی کالورت، ساختار جریان در داخل مجرا و خروجی کالورت را تحت تاثیر قرار می

هایی که در ساختار انسداد سازه هیدرولیکی دخیل هستند، وابسته است. با توجه به نوع سازه، این پارامترها شامل موارد داد به ترکیب شرایط و پارامترانس

 باشد:ذیل می

 )نوع انسداد)شناوری ، غیر شناوری و انسداد متخلخل 

 های حفاظتی(محل انسداد)ورودی، مجرا، خروجی و نرده 

 خلخل انسدادمیزان ت 

 زمان شکل گیری انسداد 

های هیدرولیکی شود اما مهمتر از آن تواند باعث خسارت در سازهشود، بنابراین میانسداد باعث تغییرات سطح آب، جهت وسرعت جریان می

بر اساس نیز خواهد شد. های دیگری که در اطراف سازه قرار دارد و همچنین ساکنان و پرسنل نگهداریانسداد باعث خسارت به تمامی سازه

بنابراین  .[0]درصد در ورودی هستند 48تا  48ها در معرض انسداد بین در صد از کالورت 08حدود  2882و همکاران در سال  Rigbyتحقیقات 

در محل ورودی کالورت عالوه بر ایجاد خسارت و مشکل در  که وجود آن ها باشدهای زهکشی حوضهتواند از مشکالت عمده سیستممی انسداد

با در نظر داشتن جریان در این دهد. های سیالبی، جریان در داخل مجرا را به شدت تحت تاثیر قرار میخطوط ریلی در زمان ایجاد جریانو ها جاده

داشته باشند، در حضور انسداد جریان تحت تاثیر باالدست توانند تحت تاثیر شرایط باالدست و پایین دست، خصوصیت متفاوتی مجاری که می

دهند بوده و به عبارت بهتر کنترل در ورودی کالورت خواهد بود. عواملی که هیدرولیک جریان در مجرای کالورت را تحت تاثیر قرار می

ودی کالورت و عمق پایاب کالورت است. نوع شیب کالورت، شکل مقطع کالورت، میزان باز شدگی ور ،(رژیم جریانشرایط جریان )عبارتند از 

  دست خواهد بود.دست نیز از عوامل مهم در خصوصیات آبشستگی پایینمواد بستری در پایین

با توجه به کارهای انجام شده در این مورد، تاثیر هر یک از موارد ذکر شده در تعیین شرایط هیدرولیکی جریان و آبشستگی پایین دست به 

 باشد:به شرح زیر میصورت خالصه 

 شرایط جریان .1.  2

است. دبی جریان، عدد فرود جریان و عدد فرود اصالح شده از فاکتورهای  شرایط جریان با در نظر گرفتن عوامل متعددی مورد مطالعه قرار گرفته

که از اولین  Opieآبشستگی در تحقیقات حداکثر عمق و مشخصات رسوباتباشند. ارتباط بین دبی جریان،مهم و قایل توجه در این مورد می

 متر انجام شد.میلی 488تا  388ای شکل با قطر می باشد. این تحقیق بر روی کالورت دایره 2رود مطابق شکل مطالعات در این زمینه به شمار می

 
 [11]رابطه بین دبی، خصوصیت مواد بستری و حداکثر عمق آبشستگی-2شکل

 

𝛾 عرض جریان در کالورت،  Bدانسیته سیال،  سرعت متوسط جریان،  Vmدبی جریان،  Qدر این نمودار پارامتر 
  

وزن مخصوص شناوری مواد  

باشد. بر اساس تحقیقاتی که تاثیر تغییرات حداکثر عمق آبشستگی به متر می dscدرصد مواد بستری از آن کوچکتر هستند و  04قطری که  d84بستری، 
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به نتیجه مشابهی در مورد ارتباط تغییرات عمق آبشستگی  Ruffو  Abtدست کالورت را مورد مطالعه قرار دادند ابعاد آبشستگی پایینعدد فرود جریان در 

 سرعت برشی جریان سرعت در خروجی کالورت به با نسبت
  ⁄ دست  با عدد فرود جریان خروجی کالورت، و ارتباط طول و عرض آبشستگی  

 :[12،13]معادالت زیر را برای محاسبه ابعاد آبشستگی ارائه کردندبر این اساس  یافتند.

  عمق گودال آبشستگی:

(1) 
 

  عرض گودال آبشستگی:

(2) 
 

  طول گودال آبشستگی:

(3) 
 

 

1فرود دانسیمتریک عدد
 شود:رود به صورت زیر تعریف میکه از فاکتورهای مهم و موثر در مطالعات آبشستگی به شمار می  

(4) 
 

این رابطه  باشند.به ترتیب دانسیته سیال و مواد رسوبی بستر می sو قطر متوسط ذرات بستر ،   d50شتاب گرانش،   gسرعت متوسط جریان،  uکه در آن 

که تحت تاثیر شیب  ها،در واقع وجود سرعت جریان در این پارامترباشد. در واقع نسبت نیروی حرکتی مواد رسوبی به وزن مخصوص مستغرق آنها می

 دهند.باشد به طور غیر مستقیم تاثیر این پارامترها را نیز در بررسی آبشستگی نشان میو شکل مجرا نیز می

 تراز پایاب .2. 2

برهمین اساس تحقیقاتی برای موثر است. افزایش سطح تراز پایاب مستقیما بر هندسه گودال آبشستگی  ،Opieبر اساس اولین مطالعات انجام شده توسط 

بحرانی که به ازای آن میزان آبشستگی به  آبشستگی عمقاز جمله محاسبه آبشستگی انجام شد،  بررسی میزان تاثیر تراز پایاب بر گسترش عمق و سطح 

 [:14]باشد، ارائه شدحداکثر می

(5) 
 

که در این رابطه باشد.حداکثر عمق آبشستگی می dsmشعاع هیدرولیکی مقطع کالورت و  RH، زمان به دقیقه t ،سرعت متوسط جریان uکه در این معادله 

و همکاران مورد تائید قرار گرفت. در  Sarathi تاثیر زمان در نظر گرفته شده است اما مشخصات رسوبی بستر دخالت ندارند، این رابطه بعدها توسط

 - (ht/D≤3≥ 0.5)رسد بطوریکه جریان کم عمق وجود داشته باشدآبشستگی به حالت تعادل می کم جریان و در نظر گرفتن زمانی که Fdآزمایشاتی با 

ht  عمق پایاب وD باشد و مقدار آن با رابطه زیر قابل محاسبه است:حداکثر عمق آبشستگی به سطح تراز پایاب حساس می -اندازه نازل 

(6) 
 

 شوند:از روابط زیر حاصل می Bو  Aکه 

(7) 
 

(0) 
 

 :معادله بصورت زیر خواهد بود  (ht/D≥4)برای شرایطی که عمق جریان زیاد باشد 

(4) 
 

                                                 
1 Densimetric Froude Number 
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 Sarathi برای بررسی این  .[15]باشدبیشتر از عمق حداکثری آن تحت تاثیر تراز پایاب می ،و همکاران همچنین عنوان کردند که طول گودال آبشستگی

  (ht/D≤0.2≥ 0.1)تراز کم عمق با شرایط –موضوع با استفاده از ماسه یکنواخت غیر چسبنده تحت شرایط جریان با تراز پایاب کم عمق و عمیق 

شرایط آبشستگی را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند  Emami and Schleiss، [14.5-7.5]در بازه  Fdو  -(ht/D≤2≥1) وپایاب عمیق با شرایط

درصد طول 48درصد طول گودال آبشستگی و در پایاب عمیق این نقطه در 38که در شرایط تراز پایاب کم عمق محل حداکثر عمق آبشستگی در 

 :[16]اکثر آبشستگی ارائه کردندو عمق پایاب برای عمق حد Fdگودال مشاهده شد. بر این اساس، رابطه ذیل رابا استفاده از 

(18) 
 

  :برابر b و aکه در آن 

(11) 
 

(12) 
 

 خصوصیات رسوبات بستر .3.  2

بندی غیر یکنواخت، مقاومت بستر در برابر آبشستگی را افزایش بندی رسوبات در میزان آبشستگی بستر موثرند. دانهچون سایز، دانسیته ودانه فاکتورهایی

ای برای آنها همچنین رابطه .انجام شد 1440در سال   Aderibigbe and Rajaratnamکه توسط  است قسمتی از نتایج تحقیقاتیدهد. این مطلب می

 :[17]شود. رابطه مذکور به صورت زیر استمحاسبه می d95بر اساس  Fdتخمین حداکثر عمق آبشستگی ارائه دادند که در آن 

(13) 
 

چون دانسیته و سایز، محل برخورد جت به سطح رسوبات از دست کالورت بر هندسه گودال آبشستگی در پاییندر بررسی تاثیر مشخصات رسوبات 

 .[10]رودبه شمار میعوامل تعیین کننده 

 شیب مجرای کالورت .4.  2

درصد در  48مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تاثیر شیب را تا  ایدرصد، تاثیر شیب در مجرای کالورت با سطح مقطع دایره 18تا  8در یک مجرا با شیب 

و همکاران بر اساس  Abtتغییر مشخصات گودال آبشستگی نشان داد چنانکه افزایش شیب باعث افزایش چشمگیر حداکثر عمق آبشستگی خواهد شد. 

 ای برای محاسبه حداکثر عمق آبشستگی ارائه کردند:همین نتایج رابطه

(14) 
 

 است.باشد. در استخراج این فرمول تاثیر سایز رسوبات در نظر گرفته نشدهمی 1برای این رابطه مطابق جدول  bو  aکه مقادیر 

 و همکاران برای تاثیر میزان شیب در آبشستگی پایین دست کالورت Abtمقادیر ضرایب رابطه  -1جدول

 A B شیب کالورت)%(
8 – 2 2551 8527 

5 2560 8531 

7- 18 2502 8531 

 

 شکل مقطع ورودی .5.  2

و  1407و همکاران فرمولی جامع برای مطالعات انجام شده در سالهای  Abtبا در نظر گرفتن تاثیر شیب مجرا، دراپ خروجی و سایز ذرات رسوب 

 :[5]باشددست کالورت، ارائه دادند که به صورت زیر میبرای بررسی تاثیر شکل مقطع بر آبشستگی پایین 1446
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(15) 
 

هندسی استاندارد ذرات رسوب  انحراف معیار gσضریب شیب کالورت،  Csضریب ارتفاع دراپ خروجی کالورت،  Chزمان به دقیقه،  tدر این رابطه 

 باشد.شعاع هیدرولیکی مقطع می Rhمواد بستر و 

 اندازه جت خروجی کالورت .6.  2

مشخص در شکل گیری گودال آبشستگی به نسبت اندازه نازل به اندازه رسوبات بستگی دارد.  Fdدر بستری با مواد یکنواخت غیر چسبنده در موادی با 

های مربعی در شرایط پایاب و همکاران  در جت Sarathiاما در شرایط تعادل ابعاد گودال آبشستگی، مستقل از این نسبت خواهد بود که نتیجه تحقیقات 

 .[15]باشدآزاد تا مستغرق می

  گیری و بحثنتیجه . 3

توان چگونگی دست کالورت و تاثیری که گرفتگی دهانه کالورت بر هر یک از این عوامل خواهد داشت میبا بررسی عوامل موثر در آبشستگی پایین

انه کالورت از طریق تغییر مشخصات گودال آبشستگی در کالورت با وجود انسداد در دهانه آن را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. در واقع گرفتگی ده

ها اما احتمال ایجاد انسداد در کالورتدهد. دست را تحت تاثیر قرار میتاثیر بر مشخصات کالورت که برای شرایط خاصی طراحی شده، آبشستگی پایین

خواهدشد و جریان داخل گرفتگی دهانه ورودی کالورت باعث افزایش سطح آب باالدست هایی در معرض سیالب هستند، بسیار زیاد است. که سازه

مجرای کالورت به دلیل کاهش سطح مقطع و تراز ورودی آب به داخل مجرا تغییر خواهد کرد و این باعث تغییر جت یا جریان خروجی از کالورت 

است، عمل نکند و شود که سازه حتی در سیالبی که طراحی بر اساس آن صورت گرفته خواهد شد. این تفاوت در جریان و هیدرولیک سازه باعث می

های برای عبور جریان ای و ریلیای در باالدست و پایین دست سازه جریان یابد. از آنجا که سازه کالورت در مسیرهای جادههای غیر پیشبینی شدهجریان

 (. 3های ارتباطی خواهد شد)شکل های روگذری، اختالل و حتی خرابی راهها به جریانشوند، اختالل در کارکرد این سازهسطحی، بسیار استفاده می

 
 شدن راه ارتباطی به علت انسداد و عدم عملکرد کالورت.قطع3شکل

سطح مقطع  ، مهمترین عوامل موثر بر آندست که گفته شددست از جمله آبشستگی پایینتغییر در شرایط جریان باعث ایجاد شرایط متفاوت در پایین

باشد. انسداد کالورت بیش از هر چیز الگوی جریان و  سطح مقطع ورودی را تحت خروجی از کالورت میجریان ورودی، خصوصیات رسوبات بستر و 

های سطحی در تمامی مناطق بویژه مناطق سیل خیز است که نبود های هدایت روانابمطالعه این پدیده که از مشکالت رایج سیستم. دهدتاثیر قرار می

یکی از مطالعات نسبتا جامع در  .تواند باشد، به صورت وسیعی صورت نگرفته استد کننده احتمال وقوع آن میاقدامات آبخیزداری مناسب عامل تشدی

-تواند عاملی بر ناپایداری سازه باشد، پرداخته است مورد بررسی قرار میدست سازه که میاین زمینه که به بررسی تاثیر این پدیده بر آبشستگی پایین

-میتغییر الگوی جریان در داخل مجرای کالورت، پارامترهایی چون میزان تالطم جریان و سرعت داخل مجرا مورد مشاهده قراردر بررسی میزان  گیرد.

مورد مطالعه قرار گرفته است،  Sorourian et alکه توسط متر میلی 488*488در یک کالورت مربعی با مقطع  سرعت الگوی تفاوت بین 4گیرد. شکل 

 .داخل مجرا کامال متفاوت است سرعتشود الگوی درصد نشان داده شده است.همانطور که دیده می 08تا   48انسداد و انسداد بین در حالت بدون 

افزایش  8562است در حالیکه در حالت انسداد به میزان 853در مجرای بدون انسداد در ورودی برابر سرعت متوسط عمقی در خط مرکزی جریان  میزان

  .[14]یافته است
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 [14]حضور انسداد( در b(حالت بدون انسداد و a سرعت متوسط داخل مجرا.مقایسه 4شکل

باشد و چون مواد رسوبی بستر در هر دو حالت یکسان است، توان جریان میو که این نشان دهنده افزایش توان جریان با توجه به رابطه سرعت

افزایش توان جریان و ثابت بودن میزان مقاومت بستر، میزان فرسایش و آبشستگی بستر افزایش خواهد یافت، که این نکته در بررسی میزان 

 دهد.این دو حالت را نشان میگیری شده در میزان فرسایش اندازه 5آبشستگی در این مطالعه نیز مشاهده شده است. شکل 

 
  [14] . مقایسه بین پروفیل بستر در دو حالت کالورت بدون انسداد و با انسداد5شکل

 

و مطالعات دیگر بیشترین تاثیر انسداد کالورت را در انحراف  استباید توجه داشت که این نتایج در تحقیق مشابه مورد مقایسه قرار نگرفتهالبته 

 های مربوط به چند سیالب طبیعیآوری دادهبا جمع  Rigby et alدر تحقیقی که توسط  .اندآن در مناطق مجاور عنوان کرده رویجریان و پیش

ها و خطوط ریلی را ناشی از عبور روگذری جریان و انحراف آن به مناطق ، بیشترین خسارت وارده به مناطق مجاور و جادهصورت گرفت

 هادرصد و دلیل عمده آن را کمتر بودن دهانه کالورت 48ها را بیش از درصد گرفتگی دهانه کالورت[.همچنین بیشترین 6اند]اطراف ذکر کرده

نیز در   Asfawو  Haderaدر مناطق مورد نظر عنوان کردند.  -ها کمتر بود که گرفتگی در آنها به نسبت کالورت -های موجودنسبت به پل

های مورد عدم طراحی متناسب با شرایط هیدرولوژیکی منطقه سازه ،هاها و کالورتن دست پلمطالعه خود بر روی دلیل اصلی آبشستگی پایی

برای  باشد.از این نظر حائز اهمیت می ،تواند ایجاد کندعاملی که تبعات مشابهی میبه عنوان وقوع انسداد [. 28مطالعه خود عنوان کردند]

، به طوریکه تاثیر انسداد کالورت بر به صورت جامع مورد آزمایش و تحقیق قرار گیرد استفاده از نتایج این مطالعات شرایط مشابه باید 

و میزان صحت این نتایج و دست مورد بررسی قرار گیرد هیدرولیک جریان و میزان انحراف آن در باالدست و تاثیر آن بر آبشستگی پایین

ها بررسی شود. با توجه به اینکه این موضوع در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، ده از آنها در کارهای اجرایی حفاظتی و طراحی سازهاستفا

 مندان به این موضوع باشد.تواند موضوع مناسبی برای مطالعه در زمینه مشکالت رایج سازه کالورت برای عالقهمی
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