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 خالصه
 

هاي افقی در هایی همچون لولهر اثر قرارگیري سازهباشند. د هاي انتقال سیال در جهان می ترین روش در حال حاضر خطوط لوله از اقتصادي 
ایجاد آبشستگی موضعی در آید، که این تغییرات سبب ها، تغییراتی در الگوي جریان در اطراف سازه بوجود میبسترهاي فرسایشی دریا و رودخانه

دهد،  هاي دریایی رخ می پدیده آبشستگی که در محیط .باشد ها می پایداري سازه در برابراي  تهدیدکننده آبشستگی عاملگردد.  اطراف سازه می
لذا محافظت از خطوط لوله در برابر پدیده  .باشد تر می دهد، به لحاظ ساختاري پیچیده ها رخ می نسبت به جریانات پایداري که در رودخانه

بندي و ارائه در اطراف خطوط لوله افقی، به جمع عوامل افزایش یا کاهش عمق آبشستگیمروري بر در این مطالعه با بسیار مهم است.  آبشستگی
  پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته شده است.

 
 .آبشستگی موضعی، خطوط لوله، خوددفنی، فرسایشکلمات کلیدي: 

 
 

   مقدمه  .1
 

شود که در نهایت سبب میمیدان جریان بواسطه مجاورت با سازه  تغییر گیرد، حضور سازه سبب اي در یک محیط دریایی قرار می وقتی سازه
 ثانویه درباالدست هاي چرخابهو  دستینایجاد چرخابه نعل اسبی شکل در پای، جریان مسیر خطوط ایجاد گسستگی درهمچون،  یهای رخ دادن پدیده

ستر و آبشسته شدن بستر رسوبی این تغییرات موضعی در جریان در نهایت باعث افزایش تنش برشی بشوند.  ایجاد آشفتگی در جریانو یا بطور کلی  سازه
پدیدة آبشستگی مجاور خطوط لوله ناشی از اندرکنش فاز سیال (مدار جریان) ، فاز سازه (لوله) و فاز رسوب (بستر در واقع  [1].شودزیر سازه می

رداري از خطوط لوله فراساحل به بیکی از مشکالتی است که در طول دوران بهرهپدیده آبشستگی در اطراف خط لوله  [2].باشد فرسایش پذیر) می
اگر دهانۀ آزاد باشد که اوالً بیانگر میزان تخریب جریان در اطراف سازه بوده، بطوریکه  بررسی آبشستگی از این جهت داراي اهمیت می. آید وجود می

ها باعث خستگی و در نهایت گسیختگی خط لوله را  بارهاي نوسانی ناشی از گردابه ایجاد شده زیر لوله در اثر فرسایش آبی به اندازه کافی بزرگ باشد،
بایست مکانیزم و مراحل  میکند و  هایی که در مسیر جریان آب قرار دارند، نقش بسیار مهمی ایفا می ثانیاً در طراحی ابعاد سازه به همراه خواهد داشت.

   وقوع و توسعه حفره آبشستگی زیر خطوط لوله به دقت مورد بررسی قرارگیرد.
  
  

  
   



 
 

  دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  1396شهریور    16و  15

 

 2

  مواد و روشها  .2
  ).1شکل( افتد می اتفاق اصلی فرسایش مرحله سه لوله، خطوط زیر آبشستگی مکانیسم در     

 .شود می ایجاد لوله باالدست در اي گردابه هاي جریان اثر در: 1نآغازی فرسایش)1

  .شود می ایجاد لوله دست پایین آشفته جریان دنبال به و لوله طول در اصلی جریان دوباره شدن آشکار اثر در: 2اي دنباله فرسایش  )2
  .[5]شود می ایجاد لوله زیر در غیرآشفته سرعت با مقایسه در لوله زیر در سرعت افزایش اثر در: 3تونلی فرسایش) 3

    

 
  

  [5]لوله خطوط زیر موضعی آبشستگی مراحل - 1شکل 
  

  )اب زیر لوله گجریان نشت و رروند آبشستگی ( 2-1
سبب ایجاد نشت در بستر خاکی )، 2شکل(دست لوله  گیرد، اختالف فشار بین باالدست و پایین قرار میفرسایشی اي روي بستر  لولهخط  کههنگامی

 و در نتیجه یابد نسبت به اختالف فشار حاکم با سرعت بیشتري افزایش میزیر لوله  جریان نشت، یابد وقتی که سرعت جریان افزایش می .شود لوله می
شروع آبشستگی را به پدیده ) 1990(چیو، .[6]شود می نامیده آید. این فرایند، رگاب از خاك و آب در فضاي زیر لوله به وجود می طیمخلو

، پارامتر اصلی بحرانی شروع آبشستگی به دوبه کمک انجام آزمایشاتی نشان دادند که شرایط ) 6،1991و فردسو 5(سامر .[7]مربوط دانست4ابگر
  .[8]وابسته است e/Dبه قطر  لوله نسبت اولیه دفن ) و kc(7رنتارپک-عددکولگان

  

  
   [9]ه قرار گرفته روي بسترتوزیع فشار در اطراف لول -  2شکل

  
هر چه عمق دفن بیشتر  . با توجه به شکل، دهد نشان می e/Dتغییرات بر اساس  را در آزمایشات مختلف بحرانی شروع آبشستگیشرایط ) 3(شکل    

، لذا به طور نسبی یابد می گرادیان فشار کاهش وعلت این امر آن است که عمق دفن افزایش  .رعت حدي شروع آبشستگی بیشتر خواهد بودباشد، س
  .[10]هاي بیشتري براي وقوع رگاب الزم خواهد بودسرعت

  

                                                                                                                                              
١ Luff erosion 
٢ Lee erosion 
٣ Tunnel erosion 
٤ Piping 
٥ Sumer 
٦ Fredsoe 
٧ Keulegan-Carpenter 

 )١(   )٢(   )٣(  
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  [10]شروع پدیده آبشستگی - 3 شکل

، باشد لوله اريپاید براي بیشتري تهدید تواند می موج از ناشی برگشتی و رفت جریان با مقایسه در دائمی سویه یک جریان اینکه به توجه با   
 اعداد ازاي به و سویه  یک دائمی جریان تحت لوله یک اطراف جریان هاي رژیم با ارتباط در را کاملی مرجع )1997،فردسو و سامر؛ 1991و،چی(

  .نمودند ارائه مختلف رینولدز
  دینامیک آبشستگی 2-2
  .[6] نشان داده شده استدر لحظه شروع فرآیند آبشستگی موضعی زیر خط لوله  ،، شرایط بحرانی ذره رسوبی Aخروجینقطه  4در شکل    
  

  
  
  
  
  
 

   A [6]نقطه در جریان اولیه نشت با آبشستگی شروع -4 شکل  
  
، دتایل  4شکل ،آید (خط پتانسیل بستر وجود می ه سمت باال بهو بدر جهت قائم  دهد، اي که اختالط آب و خاك با هم رخ می نیروي نشت در لحظه    

Aشود ) که به شکل زیر نوشته می:   
                                                                                                                    .S

A

pF
x
    

  
p، شود فاصله محیطی دور لوله بوده که از محل باال دست لوله و بستر سنجیده می xفشار ، pدر این رابطه،

x



گرادیان فشار و
SF  نیرویی است که

)با ابعاد کوچک خاك ةبه ذر 1 1)x  کند و شود اثر می که ترکیب خاك و آب شروع میاي  قطهدر ن w   که به است نیروي وزن ذرات رسوبی
  :آید از رابطه زیر بدست میگرادیان فشار ، مقدار Aدر نقطه  .شوند سمت پایین وارد می

                                                                                                                 .S A
A

p pF
x x


      

  

 )3(                                                                                                                     B AP Pp P
x D D 

 
 


                                            

  .ارائه شده است) 4رابطه(هاي عددي بصورت  با استفاده از مدل 1توسط ژیپنگ زنگAمقدار ضریب که 
                                                                                                                 (-0.42 )3eA

   
  با کمک رابطۀ زیر بدست خواهد آمد: فرض اینکه ذارت رسوبی داراي هندسه کروي باشند حجم ذره رسوبی با

                                                                                                             3
506

d
   

  .[6] و[11]هدد بی در گودال آبشستگی تا رسیدن به حالت تعادل را نشان مینیروهاي تاثیر گذار بر سطح بستر رسو) 5شکل(
                                                                                                                                              
١ Zhipeng Zang 

)1(  

)2(  

)4(  

)5(  
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   [11]رسوبی ذره بر موثر نیروهاي - 5 شکل

  
)،آپلیفت(آب برنده باال نیرويLFدر این شکل،   

 LC آپلیفت، ضریبbvآبشستگی، گودال ته در رسوبی بستر سطح در جریان سرعتDFنیروي 

  .)5شکل( در شده مشخص زاویه،بستر روي اصطکاکی نیرويFRدراگ، ضریبDC)، دراگ(رسوبات برنده باال
 را میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد : SFیروي تراوشن  5تا  2 با توجه به روابط

                                                                                                         3. .506S A
PF d
D







  
  شود: ه صورت زیر بیان میبذرات خاك نیز، وزن مستغرق 

                                                                                                              3 . (s 1)506
W d g

   

 قطر متوسط دانه رسوبی 50d و تخلخلn ، ذرات رسوبوزن مخصوص  sوزن مخصوص آب ،  ،  رسوب ذرات چگالی نسبی s در این روابط :
sF(بیشتر باشدذرات خاك   wاز وزن مستغرق SFدهد که نیروي نشت زمانی رخ میشروع آبشستگی  بحرانیشرایط باشد.  می w([11].  
  
  بازه زمانی آبشستگی 2-3
گیري حفره آبشستگی  بازه زمانی شکلبا توجه به این شکل ). 6شکل(عمق آبشستگی براي رسیدن به وضعیت تعادل باید از یک  بازه زمانی عبور کند   

  توان با فرمول زیر تقریب زد: را می

                                                                                                           (1 exp( ))t
tS S
T

     
)،در این رابطهکه  )Sو  عمق تعادلی آبشستگیT یابد که نشانگر کل زمانی است که آبشستگی گسترش می باشد بازه زمانی فرایند آبشستگی می.   

  توان به صورت تابع بدون بعد زیر بیان کرد : مت  گذاري شده، بازه زمانی را میدر بسترهاي عال
                                                                                                                     * ( )T f    

  شود :باشد که به شکل زیر بیان میبازه زمانی نرمال شده می T*ارامتر شیلدز می باشد وپ که در آن 
                                                                                                        3 1/ 2

*
2

( ( 1) )g s dT T
D


   

  :[12] شود ) به صورت زیر بازنویسی می9ینابراین معادله( شود.نیز افزوده می پنترکار - کولگانامتر دیگري یعنی عدد در حالت امواج، پار
)11(                                                                                                                         * ( )T f KC   
 

 
  

  [12],[13] ): امواجbجریان یکطرفه، (:)aزمان توسعه عمق آبشستگی، ( - 6شکل 
  
  

)6(  

)7(  

)8(  

)9(  

)10(  
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  اطراف لوله آبشستگی میزان ي موثر بربررسی فاکتورها  .3
  
  اثر زبري لوله 3-1

عمل  زبردریایی تا حدي پوشانده شود که سطح لوله همچون یک دیوار  گیاهانسطح لوله ممکن است که توسط  در شرایط واقعی،
)3کند 3 10 )sK D  ت خود را با آزمایشا )1990،سامر و فردسو( .[14]رودعمال از بین می ها  . در این حالت اثر عدد رینولدز بر ایجاد چرخابه

0.1sKهاي نسبی  زبري D  0.2وsK D 2با شرطsK k 33بري خیلی بزرگتر ازیعنی ز 10 .ۀ با نتایج نشانگر آن بود که عمال لول تکرار کردند
  .[15]در نتایج نخواهد داشتر تفاوت چندانی بز ۀسطح صاف با لول

  
  اثر پارامتر شیلدز 3-2

به مقدار کمتر   )( پارامتر شیلدز این موضوع هنگامی که البته، .خواهد بودخیلی کم  )( پارامتر شیلدز، اثر وجود داردشرایط بستر فعال زمانیکه 
از  رفت که را زمانی باید مد نظر گ شود، اثر همانطور که مالحظه  می ).7(شکلیابد اي افزایش می خود برسد، به طور قابل مالحظه بحرانیاز مقدار  

  .[6] )کمتر باشد( این حالت یعنی حالت آب صاف،crعدد شیلدز  بحرانیمقدار 
  

 
   [6]) بر عمق آبشستگیپارامتر شیلدز(اثر  - 7 شکل

  اثر موقعیت لوله از بستر 3-3
) نتایج آزمایشگاهی در حالت حضور 8اند که در (شکل هاي مختلف موقعیت لوله از بستر انجام داده ایشاتی را با نسبت) آزم1990(سامر و فردسو 

کمتر باشد، اثر حضور لوله بر عمق آبشستگی  بیشتر  eهرچه مقدار  باشد. فاصله بین لوله و بستر می eکمیت در این شکل امواج نشان داده شده است. 
  . [15]خواهد بود

  
   

( ) KC 11, 0.19 ( ) KC 27 , 0.035 (c) KC 900 , 2.4a b         
  

eاثر موقعیت قرار گیري لوله - 8 شکل D [15] 

  
  اثر ارتعاشات 3-4

ت، در این مطالعااند. مطالعاتی انجام داده ،ستگی تاثیر داشته باشندشتوانند بر آب ارتعاشات تا چه اندازه  میرابطه با اینکه  در) 1988(سامر و همکاران، 
عمق نرمال ) 9شکل( .استفاده شده استدریا  بر روي بستر یک لوله صلب انعطاف پذیراز در وسط حفره،  معلقسازي طول واحد لوله  به منظور  مدل

Sآبشستگی D  موقعیت قرارگیري اولیه لولهنسبت بهe D، نشانگر آن است که آبشستگی  شکلاین . دهد را نشان میسان لوله ثابت و در حال نو در حال
  .[16]باشد همواره در حالت لوله نوسانی بزرگتر از حالت ثابت می
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  [16]عمق آبشستگی لولۀ در حال ارتعاش - 9 شکل

  اثر رسوبات چسبنده 3-5
  : [17]دهد. از نتایج بدست آمده در این تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد نشان می بر میزان عمق آبشستگیاثر رسوبات چسبنده را ) 10شکل(

  باشد. اي میسیلت بیشتر در حالت بستر ماسه –تنش برشی بحرانی براي ترکیب ماسه -1
  خیلی بیشتري الزم است تا فرسایش رخ دهد. يسیلت ، سرعتها –ترکیب ماسه  در حالت-2
  ).cو  b -10(شکلشکل خواهد شد”W“ سیلت  ، حفره آبشستگی  – در حالت ترکیب ماسه-3
  .           باشد اي کمتر می سیلت، عمق آبشستگی نسبت به حالت ماسه –عموما در حالت ترکیب ماسه  -4
  
  
  
  
  

      
            )c (                           سیلت –) ترکیب طبیعی ماسهb(  یسیلت –ترکیب مصنوعی ماسه                                    )aماسه(  

  [17]بر توسعه عمق آبشستگی اثر رسوبات چسبنده -10شکل
  جریان آباثر زاویه  6-3

علت این امر آن  است  یابد. ) عمق آبشستگی کاهش می11ي نشانگر آن است که با کاهش زاویه حمله ( شکلتئورنتایج آزمایشگاهی و هم  نتایج
گزارش دادند که براي یک استوانه ) 1995، همکاران و 1(ذدراوکوویچ .[6]شود ها کمتر می گیري چرخابه ، اثر شکلجریان آبیه که با کاهش زاو

هاي کمتر با کاهش زاویه  گیري چرخابه تر خواهد شد، که این امر نشانگر شکل پهن2لیفتمنحنی نیروي  کاهش یابد جریان آبهر چه زاویه  آزاد،
  .[18]باشد می جریان
 

  
  [6]زاویه جریان آباثر  -11شکل

  

                                                                                                                                              
١ Zdravkovich 
٢  Lift 

( ) 7.2rV resuced velocity   

  )1992(هانسن، مدل عددي ــــ   
  )1986(مائو، آزمایش   - -  -
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  در کنار یکدیگراثر حضور چند لوله   7-3
مورد بررسی قرار ) 1992و همکاران، 1(وسترهورتمن توسطاثر حضور چند لوله در کنار یکدیگر بر میزان عمق آبشستگی پاي لوله، 

ها از یکدیگر، آبشستگی کمتري در پاي  ه که با کمتر شدن فاصله لولهبود کحاکی از آن همکارانش و  وسترهورتمن نتایج آزمایشات). 12(شکلگرفت
  .[19]ها رخ خواهد داد لوله
  

  
b(  اثر موج و جریانa                                                  اثر جریان (  

  [19]بر میزان عمق آبشستگی ها اثر فاصله لوله -12شکل
  

  اثر عمق آب 8-3
 این تغییر در دبی عبوري شکاف و متعاقب آن سرعت در شکاف، نتایج قابل بیشتري از زیر لوله عبور خواهد کرد.آب  ،با کاهش عمق آب

 نشان داده شده است 13که در شکل  بررسی شد) 1999 ،3و آگوییره2(مونکادااثر این موضوع توسط .[21]،[20]درفرایند آبشستگی دارد اي مالحظه

میفرسایش علت اصلی  ،چرا که عمق آب در مقطع لولهبر میزان عمق آبشستگی تاثیر دارد.  ،فرودرش داد که عدد ) گزا4،1996(هندرسون .[22]
  .[23]باشد

 
  [22]اثر عمق آب بر میزان عمق آبشستگی -13شکل

  
  تگیشسعرض حفره آب 3- 9

cr(در حالت بستر فعالپروفیل تعادلی آبشستگی بیانگر سه  14شکل  10)کارپنتر  –عدد کولگان ی ازدر رنج وسیع) و 1000)KC  
عرض آبشستگی  افزایش عدد فرود، همچنین با. [6]یابدآبشستگی افزایش می حفره عرض، KCشود، با افزایشهمانطور که مالحظه می. [15]باشد می

  .[22] ه می باشدقابل مشاهد 15که در شکل شودبیشتر می
  

                                                                                                                                              
١ Westerhortmann 
٢ Moncada-M 
٣ Aguirre-pe 
٤ Handerson 
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   [15]پروفیل عمق تعادلی آبشستگی -14شکل 

  
  دفنی لوله در بستر پدیده خود    .4

ایجاد شود که در نهایت سبب  ، آبشستگی در اطراف لوله بواسطه جریان آب و امواج ایجاد میدر اثر قرارگیري خطوط لوله در بسترهاي فرسایشی
در امتداد طول  ممکن استپذیري الزم براي لوله در نظر گرفته شده باشد، شود. چنانچه انعطافخطوط لوله میهاي آزاد معلق در طول مسیر این دهانه

روي آن ایجاد شود و در نهایت  یخاکۀ پشتسپس به مرور زمان  .درون حفره آبشستگی ایجاد شده سقوط کند بهبه علت وزن و نیروي جاذبه دهانه معلق 
  .[6]) نشان داده شده است15شود. مراحل خوددفنی یک خط لوله در (شکل ها گفته می به این پدیده خود دفنی لولهد. لوله در داخل حفره دفن گرد

  
  

  

  

  

  
  

  [6]پدیده خود دفنی خط لوله -15شکل
  

  در خطوط انتقال  2الین و پیگیبک 1کاربرد اسپویلر 4-1
. افزایش میزان الف) - 16باشد(شکل اسپویلر در قسمت فوقانی خط لوله میهاي تسریع در فرآیند میزان آبشستگی زیر لوله، نصب یکی از روش

 کنند ثابت توانستند هللو روي اسپویلر نصب با) 4،1992؛ چیو1986و3،1984هولسبرگن( [3].پدیده خوددفنی لوله خواهد شد افزایشآبشستگی باعث 

 عمق و دهد قرار خود تاثیر تحت را آبشستگی حفره لوله، زیر سمت به یانجر هدایت و جریان مسیر در مانع سطح افزایش با تواند می اسپویلر که

  .[26] ،[25]،[24]دهد کاهش را آبشستگی تعادل به رسیدن زمان افزایش، را آبشستگی چاله
 ). چنینب -16(شکل رندگیمی نظر در مخابرات یا و برق هايکابل عبور براي را مسیريالین  به همراه خطوط لوله انتقال، با نصب پیگیبک امروزه

 لوله روي بر جدید سازه نصب مناسب موقعیت و مقطع شکل تاثیر لذا. دهد قرار تاثیر تحت را لوله اطراف آبشستگی شرایط است ممکن طرحی

                                                                                                                                              
١ Spoiler 
٢ Piggyback Line 
٣ Hulsbergen 
٤ Chiew 
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) با 1395ي و اسماعیلی،بر روي پدیده آبشستگی و تاثیر آن بر میزان افزایش حفره آبشستگی و خوددفنی لوله باید مورد بررسی قرار گیرد. (مراد اصلی
- هاي پیگیبکالین در شرایط ارتفاعی برابر، طول گودال آبشستگی بطور تقریبی براي همه شکل مقطعهاي متفاوتی از مقطع پیگیبکشکلبکارگیري 

موج رسوبی پیشرو وعمق آبشستگی  کننده جریان بستگی دارد و به شکل آن بستگی ندارد. اما طولالین برابر است و در نتیجه فقط به ارتفاع جسم انسداد
اي بترتیب اي(باله)، مثلثی ودایرهالین، تیغههاي مختلف شکل پیگیبکباشد. چنانکه در حالتالین نصب شده روي لوله میتحت تاثیر شکل پیگیبک

  [2].ه افزایش داده استبرابر لوله ساد 4-3برابر بیشتر از حالت لوله منفرد است. همچنین؛ حجم آبشستگی را  9/1و  25/2، 42/2

  
 الف                                                                    ب

  [3]نصب شده بر روي لولهو اسپویلر  شمایی از پیگیبک الین  -16شکل
  

  در خطوط انتقال )آبپایه( صفحۀ عمودي کابرد  .5
در زیر لوله با فواصل مختلف عمق آبشستگی در زیر لوله را مورد بررسی قرار  )بپایهآ(اي عمودي ) با قرار دادن صفحه1390کبیري و همکاران،(

 عمودي ي پروفیل حداکثر عمق آبشستگی زیر لوله در حالت همراه با صفحه 6) آمده است. دراین شکل، 17دادند که نتایج این تحقیق در (شکل

با به کار بردن این روش کاهش محسوسی در میزان آبشستگی و حداکثر عمق آبشستکی زیر  نشان داده شده است. آنان به این نتیجه رسیدند که )آبپایه(
  [4].لوله رخ خواهد داد

  
  [4] عمودي(آبپایه) ي حالت همراه با صفحهپروفیل آبشستگی لوله در  -17شکل

  نتیجه گیري  .6
  :باشد  با توجه به نتایج آزمابشات و گزارشات مختلف، نتایج به شرح زیر می   
هرچه فاصله لوله از  شود، عامل اصلی آبشستگی است و که باعث ایجاد پدیده رگاب در زیر لوله می دست لوله بین باالدست و پایین. اختالف فشار 1

  .شروع آبشستگی بیشتر خواهد بود نهاییسرعت بستر کمتر باشد، 
  شود. میافزایش عمق آبشستگی باعث این موضوع چار نوسان خواهد شد که . با افزایش عمق آبشستگی، لوله د2
  . چنانچه جنس بستر از رسوبات چسنده باشد، سرعت بیشتري الزم است تا آبشستگی رخ دهد.3
  یابد. عمق آبشستگی کاهش می جریان آب نسبت به لوله،با کاهش زاویه . 4
  .ها رخ خواهد داد در پاي لوله ها از یکدیگر، آبشستگی کمتري با کمتر شدن فاصله لولههاي موازي،  . در حالت لوله5
  .یابدآبشستگی افزایش می حفره عرضو عدد فرود، کارپنتر  –با افزایش عدد کولگان. 6
  بر میزان آبشستگی زیر لوله تاثیر گذار است. ،عمق آب در مقطع لوله. 7
  .لوله، به مرور زمان لوله در بستر دفن خواهد شد زیر. به دلیل آبشستگی در 8
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 .دهندالین آبشستگی زیر لوله را افزایش می دهد که استفاده از صفحات آبپایه آبشستگی را کاهش و اسپویلر و پیگیبکزمایشگاهی نشان می. نتایج آ9
  هاي مختف آن در میزان آبشستگی زیر لوله موثر است. الین و شک همچنین زاویه نصب اسپویلر و پیگیبک

  مراجع       .7
، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علم و صنعت "مدلسازي عددي آبشستگی زیر خطوط لوله تحت اثر جریان یا موج"خانپور، م؛ بختیاري، ع،  .1

 1385ایران، دانشکده مهندسی عمران، 

ي نوین ، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردها" بررسی تاثیر پیگیبک الین برآبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی "مرادي، س؛ اسماعیلی، ك، .2
 1395پژوهشی در عمران، معماري و مدیریت شهري،

،نهمین سمپوزیوم پیشرفتهاي علوم و تکنولوژي، "بررسی پدیده خوددفنی لولۀ مستغرق در کف دریا با استفاده از اسپویلر"مهرآبادي، ج؛ فرزي، الف، .3
 1393موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، 

 جریان تحت مستغرق هاي لوله زیر آبشستگی روي بر لوله اثر زبري"،ف  اشتیاق، د؛، زاد فرسادي ف؛سلماسی،  ع؛دلیر،  حسین زادهش؛ کبیري،  .4
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