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 خالصه

شود. ساالنه تعداد ها میموجب تخریب پل هاگرفتن آن در طراحی پلنباشد که در نظر شستگی یکی از مسائل مهم در مهندسی رودخانه میآب

شود. ها در سراسر جهان تخریب میهیدرولیکی در طراحی آنپارامترهای ای، بلکه به دلیل در نظر نگرفتن نقش ها نه تنها به دلیل سازهکثیری از پل

شستگی در زمان تعادل برای طرح این مسئله دارای اهمیت زیادی باشد که دانستن عمق آبها تعیین عمق پی مییکی از مسائل مهم در طراحی پل

رداخته شستگی موضعی پتوسعه زمانی آب شستگی در زمان تعادل وبر عمق آبای است. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر قطر پایه استوانه

ای استفاده شده است. همچنین نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات های استوانهمتری برای پایهسانتی 6و  3شده است. در این مطالعه از قطرهای 

موضعی کاهش شستگی آبوقوع ای شدت ها نشان داد که با افزایش قطر پایه استوانه. بررسی نتایج آزمایش( مقایسه گردید1111ملویل و چیو )

 کند. پیدا می

 

 ای، ملویل و چیوشستگی موضعی، پایه پل، قطر پایه استوانهآبکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

تواند در انواع مختلف شستگی یک پدیده شایع و یک روند عمومی برای حذف رسوبات از یک کانال آبرفتی با استفاده جریان سیال است، که میآب

با ها، به خصوص در جایی که جریان سرعت کافی برای شروع حرکت رسوب را دارد، به وقوع بپیوندد. ها و دریاچهها، اقیانوسانها، جریدر رودخانه

-رسوب یک فرآیند پیچیده می-پایه-شود که فرآیند تعامل آبشستگی اطراف پایه مشخص میمروری بر مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی برای آب

های مختلف انجام شده که تحت شرایط جریان مشابه، ، مطالعات آزمایشگاهی تحت دامنه وسیعی از شرایط با استفاده از فلوم از عرضباشد. عالوه بر این

تواند باعث وارد آمدن خساراتی به پایه و حتی شکستن آن شود، اما نتایج کامالً متنوع است. وجود اجسام شناور، مانند درختان، در جریان رودخانه می

ها عالوه بر خسارات مادی، در مواقع های پل نسبت داد. تخریب پلگاه و پایهشستگی موضعی در اطراف تکیهتوان به آبلت اصلی شکستن پل را میع

 سیالبی خسارات جانی و مسائل اجتماعی زیادی به دنبال دارد. 

-شستگی بستر زنده تقسیمزالل و آبشستگی آبدسته آب توان به دوشستگی را از نظر وضعیت حمل رسوب میبسته به شرایط جریان، آب

 ها در نظر گرفته شده است. آب زالل برای تمامی آزمایش در این مطالعه شرایط جریانبندی کرد. 
 

 شستگی موضعی مکانیزم آب .1-1

( 1111شود. رودکیوی )بعدی میلت دوبعدی به سهجریان از حاای در اطراف پایه ایجاد شده که منجر به تبدیل سیستم گردابهبا برخورد جریان به پایه، 

-با توجه به اینکه سرعت جریان از سطح آب تا بستر کاهش پیدا می. ]1[کندشستگی معرفی میبعدی را به عنوان عامل مهم در فرآیند آبهای سهمؤلفه

-پایین میپایین حاصل، باعث ایجاد جریان روبهادیان فشار روبهکند، که گرکند، مقدار فشار ایستایی نیز از سطح آزاد آب به سمت بستر کاهش پیدا می

شود. مقداری از این جریان به سمت باال آمده و پایین به بستر موجب حفر بستر شده و موجب پراکنده شدن آن به اطراف میبرخورد جریان روبهشود. 

دهد که کند. این چرخش جریان گردابی را تشکیل میبه پایه برخورد می در برخورد با جریان عمومی مجبور به حرکت در جهت جریان شده و مجدداً

 شستگیگویند. با تشکیل گودال آبآورد که به آن گرداب نعل اسبی میبه تدریج در دو طرف پایه امتداد یافته و شکلی شبیه به نعل اسب را پدید می

 . ]2[شودر سریع بستر میاین گرداب از لحاظ اندازه و قدرت سریعاً رشد کرده و موجب حف
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های پایه از آن جدا شده و گرداب دست پایه، الیه مرزی ایجاد شده در سطح پایه در کنارهبه علت گرادیان فشار منفی ایجاد شده در پایین

مکد. این یین به سمت باال میها، تقریباً عمود بر کف بوده و مانند گردباد، ذرات رسوب را از پا. محور این گرداب]3[کندبرخاستگی را ایجاد می

شود که حداکثر سرعت های ثانویه موجب میهای باز وجود جریانشوند. در کانالدست منتقل میهای جدا شده از پایه به پایینذرات، توسط گرداب

ن، جریان موج کمانی یا گرداب سطحی را در باال به وجود بیاید که ای شود تا جریان روبهتر از سطح آب اتفاق بیفتد. این پدیده باعث میکمی پایین

-. بیانگر آب1شکل آورد. جهت چرخش گرداب سطحی، خالف جهت چرخش گرداب نعل اسبی است. جلوی پایه و در سطح آب به وجود می

 باشد. شستگی موضعی در اطراف پایه می

 
 ]4[ای شستگی موضعی در اطراف پایه استوانه. مکانیزم آب1شکل 

 

 های پل شستگی در اطراف پایهاسبه عمق آبروابط مح .1-2

ای جهت شده است. به دست آوردن رابطهشستگی همواره موردتوجه محققین زیادی بوده و از جهات مختلفی بررسیدر طی چند دهه اخیر موضوع آب

بینی عمق نهایی روابط مختلفی جهت پیش های موجود در محاسبه آن همواره موردتوجه بوده است.شستگی به دلیل پیچیدگیتخمین عمق متعادل آب

ها در شرایط صحرایی همراه با قبول خطای یافته است و استفاده از آنهای آزمایشگاهی توسعهبر اساس داده هاآنشده که بیشتر شستگی در پایه ارائهآب

. 2شستگی موضعی، . روابط توسعه زمانی آب1ی کرد. بندتوان به دو دسته تقسیمشستگی را میبه صورت کلی روابط تعیین عمق آب زیادی است.

 شستگی. روابط بیشینه عمق آب

)زمان( به کار رفته  tها پارامتر های مختلف ارائه شده است که در آنشستگی در زمانشستگی برای محاسبه عمق آبروابط توسعه زمانی آب

 . ]5[اشاره کرد (7تا  1)رابطه  ه ملویل و چیوتوان به رابطشستگی میاست. از روابط مشهور توسعه زمانی آب

(1) 
 

 tاندازه متوسط رسوب،  50dعمق جریان،  yسرعت بحرانی آستانه حرکت،  cuسرعت جریان،  uقطر پایه،  Dشستگی، عمق اب sdکه در آن 

 باشد. شستگی در زمان تعادل میعمق آب sedزمان تعادل و  etزمان، 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
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(5) 

 

(6) 

 
شستگی نسبت عمق آب tKضریب اندازه ذارت بستر و  dKضریب شدت جریان و  IKضریب تعدیل عمق جریان و قطر پایه،  yDKکه در آن 

 باشد. شستگی زمان تعادل میبه عمق آب

 آید: زمان تعادل نیز از رابطه زیر به دست می

(7) 

 
توان شود میروند. از روابطی که در این زمینه استفاده میشستگی در زمان نهایی به کار میشستگی برای تعیین عمق آبروابط بیشینه عمق آب

 به رابطه بروسرز و همکاران، ملویل و ساترلند، شن و اشنایدر و غیره اشاره کرد. 
 

 بررسی منابع  .1-3

متری میلی 43و  33، 21پایه با قطرهای  3ه پل، با در نظر گرفتن شستگی پایای بر میزان آب( در زمینه تأثیر قطر پایه استوانه1311صانعی و محمدنژاد )

درصدی قطر پایه  13یابد به طوری که با افزایش شستگی افزایش میی شکل گرفته افزایش و نیز عمق آبارتفاع تپه نشان دادند که با افزایش قطر پایه

شستگی موضعی ( به بررسی تأثیر اندازه قطر پایه در آب1313روجنی و همکاران )مشکواتی ت .]6[یابددرصد افزایش می 183بشستگی به میزان عمق آ

دهد متری و پنج دبی متفاوت استفاده کردند. نتایج آنها نشان میمیلی 43و  33، 21ها از سه پایه با قطرهای اطراف پایه پل پرداختند. به همین منظور آن

یابد. در یک شستگی در هر دبی نیز با گذشت زمان افزایش مینیز افزایش یافته است. همچنین عمق آبشستگی که با افزایش دبی در هر پایه، عمق آب

قطر پایه، درصد  دهد که با افزایش درصد تغییراتها نشان مییابد. نتایج آنشستگی افزایش میتر شدن قطر پایه نیز عمق آبعدد فرود ثابت و با بزرگ

و  7/68، 43یابد. با افزایش شستگی کاهش مییابد و با افزایش درصد تغییرات عدد فرود، درصد تغییرات عمق آبمی شستگی افزایشتغییرات عمق آب

 .]7[متری افزایش نشان داده استمیلی 43و  33، 21های درصد به ترتیب در پایه 1/135و  7/14، 5/128شستگی درصدی عدد فرود، عمق آب 1/23

ای شکل های استوانهشستگی بررسی کردند. آنها پایهای اثر طوق را بر کاهش آبهایی بر روی پایه استوانهبا انجام آزمایش(، 1111کومار و همکاران )

تر باشد شستگی در نظر گرفتند. مطالعات آنها نشان داد هرچه طوق بزرگای را برای کاهش آباندازه مختلف طوق دایره 5متر و میلی 112و  61به قطر 

 . ]2[شستگی خواهد داشتشتری در کاهش آباثر بی
 

 

  هاواد و روشم .2
 

در  3333/3با شیب کف  cm73و ارتفاع  cm13متر، عرض  15های این پژوهش در فلومی از جنس شیشه با مقطعی مستطیلی به طول آزمایش

ب دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است. این فلوم دارای دو مخزن ابتدایی و انتهایی، دریچه کنترلی در پایین آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی آ

 گیری شدت جریان عبوری و پمپی جهت به حرکت درآوردن آب در فلومسنج دیجیتال جهت اندازهدست جهت تنظیم تراز سطح آب در فلوم، دبی

. نمای 2شکل  متر و به فاصله یک متر از یکدیگر در دو طرف منطقه آزمایش تعبیه گردید.سانتی 16ارتفاع باشد. سکوهایی از جنس تفلون به می

  باشد.شماتیکی از پالن و نمای جانبی فلوم مورد استفاده می
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 . نمای جانبی، پالن و اجزای فلوم آزمایشگاهی2شکل 

شستگی توان از تأثیر غیریکنواختی ذرات بر عمق آبباشد می 3/1ت کمتر از ( اگر انحراف معیار هندسی ذرا1187طبق نظر چیو و ملویل )

 18تا ارتفاع  mm53  =50dمتر و میلی 85/3 – 71/3بندی بین منطقه آزمایش از ذرات ماسه گرد گوشه با دانهنظر کرد، بدین منظور موضعی صرف

شستگی مستقل از اندازه ذرات رسوب باشد تا آب 25تر از بزرگ 50D/dایستی ب (1183. طبق نظر رودکیوی و اتما )]8[متر از کف پر گردیدسانتی

باشد. همچنین این محققین بیان  7/3باشد. همچنین طبق معیار این محققین برای عدم تشکیل ریپل در طول آزمایش بایستی قطر متوسط ذرات بیشتر از 

طبق این . ]1[نظر کردهای جانبی کانال صرفباشد تا بتوان از تأثیر دیواره 25/6تر از طر پایه بزرگداشتند باید نسبت فاصله محور پایه تا دیواره کانال به ق

( بیان داشتند که برای از بین 1183اتما )متر استفاده گردید. سانتی 6و  3شستگی موضعی از دو قطر ای بر آبمعیار برای بررسی تأثیر قطر پایه استوانه

متر در نظر سانتی 11، از این رو عمق جریان ]13[باشد 3تر از شستگی موضعی، باید نسبت عمق آب به قطر پایه بزرگبر آبرفتن تأثیر عمق جریان 

 گرفته شد. 

ها بایستی سرعت جریان کمتر از سرعت بحرانی باشد، به همین منظور برای تعیین سرعت بحرانی زالل در آزمایشبرای برقراری شرایط آب

 11تحت عنوان آستانه حرکت انجام گردید. پس از تعیین عمق بحرانی و سرعت بحرانی مقداری به عمق جریان افزوده شد )عمق  جریان آزمایشی

. پس از برقراری این شرایط نسبت سرعت جریان به سرعت زالل برقرار شودمتر( تا سرعت جریان کمتر از سرعت بحرانی گردد و شرایط آبسانتی

 6و  3هایی با قطر ساعت در نظر گرفته شد. در نهایت دو آزمایش شاهد با پایه 7ها به دست آمد. زمان تعادل برای آزمایش 87/3بحرانی جریان برابر 

 ( مقایسه گردید. 1ها با نتایج حاصل از رابطه ملویل و چیو )رابطه متر انجام گردید و نتایج این آزمایشسانی
 

 

 نتایج و بحث .3
 

 جسنجی نتای. صحت3-1

های متعددی توسط گیرد. از آنجایی که آزمایشای به عنوان شاهد صورت میشستگی موضعی برای یک پایه استوانههای آبمعموالً انجام آزمایش

تا تأییدی بر  توان نتایج به دست آمده از این آزمایش را با نتایج سایر محققین مقایسه کردای انجام شده است، میمحققین مختلف برای یک پایه استوانه

( استفاده گردیده است. 1ها، از رابطه ملویل و چیو )رابطه برای صحت سنجی نتایج حاصل از آزمایشهای بعدی باشد. در این قسمت صحت آزمایش

 دهد. نشان می متر را مطالعات ملویل و چیوسانتی 6و  3ای به قطر های استوانه. )الف( و )ب( به ترتیب نتایج حاصل از مقایسه پایه3شکل 
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 )الف(

 
 )ب(

 مترسانتی 6متر، ب( پایه سانتی 3پایه . الف( 3شکل 

 

باشد. با گذشت شستگی شدید بوده و در بیشترین حد خود میشود که در لحظات ابتدایی مقدار آبمشخص می 3با بررسی نمودارهای شکل 

شستگی به یک مقدار تعادل برسد. از مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعات آبشود تا زمانی که شدت شستگی موضعی کاسته میزمان از شدت آب

  شستگی مطالعه حاضر با نتایج ملویل و چیو مطابقت خوبی دارد.توان دریافت که روند کلی آب( می1111ملویل و چیو )
 

 ای های شاهد استوانهدر پایه بررسی اثر افزایش قطر. 3-2

شستگی و نمودار توسعه زمانی ای با قطرهای مختلف و تأثیر افزایش قطر پایه در روند آبنمودارهای توسعه زمانی پایه استوانهدر این قسمت به بررسی 

ی دهد. بررسمتری و اثر افزایش قطر بر آن را نشان میسانتی 6و  3ای با قطرهای های شاهد استوانه. نمودارهای توسعه زمانی پایه4شود. شکل پرداخته می

متری است، در سانتی 6متری بیشتر از پایه با قطر سانتی 3شستگی موضعی در لحظات ابتدایی در پایه با قطر شدت آبدهد که این نمودارها نشان می

است که  شستگی موضعی کاسته شده است و این به صورتیباشد. با گذشت زمان از شدت آبنتیجه شیب این نمودار نیز در لحظات ابتدایی بیشتر می

 باشد. شستگی در ساعات پایانی آزمایش تقریباً برابر میمیزان افزایش عمق آب
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 ایهای شاهد استوانه. بررسی اثر افزایش قطر پایه در پایه4شکل 

 

-در عمق آب ایشود که از همان لحظات ابتدایی آزمایش افزایش قطر پایه استوانه. مشخص می4با بررسی نمودارهای توسعه زمانی در شکل 

 شستگی گردیده است. شستگی اثر داشته و موجب کاهش عمق آب
 

 . بررسی اثر افزایش قطر پایه در مطالعات ملویل و چیو3-3

ای در نهدر قسمت قبلی به بررسی اثر افزایش قطر پایه در مطالعات این پژوهش پرداخته شد. در این قسمت نیز به بررسی اثر افزایش قطر پایه استوا

-. که به بررسی اثر افزایش قطر در مطالعات ملویل و چیو پرداخته است، مشخص می5. با توجه به شکل شود( پرداخته می1111العات ملویل و چیو )مط

 کند. شستگی موضعی کاهش پیدا میهای ملویل و چیو نیز با افزایش قطر پایه شدت آبشود که همانند مطالعات این پژوهش، در پژوهش

 
 (1111. بررسی اثر افزایش قطر پایه در مطالعات ملویل و چیو )5شکل 

 

دالت مربوط به این ضریب اگر نسبت قطر باشد. با توجه به معااز معادله ملویل و چیو بیانگر ضریب تعدیل عمق جریان و قطر پایه می 4رابطه 

 گذارد. شستگی اثر میاز این رو قطر پایه در عمق آبباشد، این ضریب با قطر پایه رابطه دارد.  7/3پایه به عمق جریان کمتر از 
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 گیرینتیجه .4
 

شستگی موضعی استفاده شده است. طبق ای به منظور بررسی تأثیر افزایش قطر پایه در آبهای استوانهمتری در پایهسانتی 6و  3در این پژوهش از دو قطر 

ج ملویل و چیو مشخص شد که نتایج حاصل شده مطابقت خوبی با نتایج حاصل از مطالعات ملویل نتایج به دست آمده از این پژوهش و مقایسه آن با نتای

ای با قطرهای ذکر شده و هم با بررسی نمودارهای توسعه زمانی مطالعات های استوانهو چیو دارد. همچنین هم با بررسی نمودارهای توسعه زمانی پایه

 کند. شستگی کاهش پیدا میای عمق آبکه با افزایش قطر پایه استوانه ملویل و چیو با قطرهای ذکر شده، مشخص شد
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