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 خالصه

 دهیپد نیدر اثر وجود ا هابیاکثر تخر کهیطور. به باشدیسواحل م یرودخانه و مهندس یاز مسائل مهم در علم مهندس یکی یامروزه مساله آبشستگ

 نیشود و بدمی رودخانه ریانج هیدرولیك و مرفولوژي زدن برهم باعث هارودخانه بستر در هیدرولیکی هايسازه وجود .وندندیپیبه وقوع م

الگوي آبشستگی، به طور داشت. دقت پیشگویی  خواهند قرار یآبشستگ ژهیبو انیجر یآشفتگ مخرب اثرات معرض همواره در سازه ها نیا بیترت

 دانیم یاست. در مطالعه حاضر جهت بررس بستهگودال آبشسته وابسیار زیادي به شناخت الگوي جریان اطراف سازه و حرکت رسوب محدوده 

 يبعدمدل سه  كی SSIIMدل به کار گرفته شده است. م SSIIMمدل عددي سه بعدي  يااستوانه هیپاحول  یو آبشستگ یتنش برش ان،یجر

 يپوراحمد یشگاهیآزما قیتحق اتاز اطالع یسنجو صحت  يمدلساز ي. براباشدیروش حجم محدود م يو انتقال رسوب بر مبنا یکینامیدرودیه

 يااستوانه هیو رسوب اطراف پا انیجر دانیم يسه بعد يسازهیشب تیقابل SSIIMداد که نرم افزار نشان  قیتحق نیا جی( استفاده شده است. نتا1390)

 دارا است. ییدقت باالرا با 

 

 SSIIM یمدل عدد ،یااستوانه هیپا ،یآبشستگ ،یتنش برش ان،یجر دانیکلمات کلیدی: م

 

 

  مقدمه .1
 

 کف به پایه اطراف جریانخطوط  انحراف و پایه به جریان برخورد جریان، عبوري مقطع باعث کاهش رودخانه عرض در هاگاهتکیه و هاپایه وجود

 . ]1[باشد می هاپل پایه موضعی پدیده آبشستگی در موثر عوامل از یکی که شود می برخاسته و اسبی، چرخشی نعل هايگرداب تشکیل و بستر

کند، به  یبه بستر وارد م انیجر نیا که ییرویي ن لهیآب و حمل مواد بستر به وس انیي جر لهیوس بستر به شیاي است که در اثر فرسا دهیپد یآبشستگ

 در و هاکوله و پایه پی تخریب باعث مواقع اکثر در که هستند پل عواملی هاي کوله و هاپایه اطراف در فرسایش و آبشستگی .]2[دیآ یوجود م

 رسانی کمك محتاج و گیر سیل نقاط به ارتباطی راه جانی هم گاهی مالی و خسارات بر عالوه هاپل تخریب و شکست شود.می پل واژگونی نتیجه

 .]3[نماید می چندان دو را هاخسارت و کندمی قطع را

هاي گذشته، در این محققین و دانشمندان بسیاري در طول دههتواند در پی داشته باشد، نظر به اهمیت موضوع و صدمات جدي که پدیده آبشستگی می

اند. این تحقیقات بطور کلی شامل شناخت الگوي جریان پیچیده شکل گرفته ناشی از برخورد جریان به پایه، زمینه، تحقیقات علمی فراوانی انجام داده

دست آوردن شناخت اثر نوع و خصوصیات رسوب بر آبشستگی و همچنین ب بررسی اثر پایه بر آبشستگی، شناخت اثر شرایط و نوع جریان بر آبشستگی،

ي حفاظتی براي هااي راجع به روشباشد. همچنین تحقیقات گستردهروابطی براي تخمین حداکثر عمق آبشستگی محتمل در شرایط محلی احداث پل می

ها در قالب مقاالت، تاثیرگذار بر این پدیده صورت پذیرفته که نتایج آن کاهش اثرات فرسایشی جریان شکل گرفته در اطراف پایه و شناخت پارامترهاي

  .]4[شوند گزارشات و کتب منتشر و منعکس شده و می

                                                 
 دانشگاه تهران دانشکده عمران  يکیدرولیه هایهساز -عمران يمهندس یدکتر یدانشجو1
 اصفهان يدانشکده عمران دانشگاه صنعت اریاستاد 2
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 می توان به مطالعات SSIIMاستفاده از مدل عددي آبشستگی موضعی با سازي در زمینه شبیهاز جدیدترین مطالعات انجام گرفته 

 ، شاره کرد.]5[و همکاران  (، 1391صادقیان و همکاران )

 
 

 هامواد و روش .2

 معادالت حاکم -2-1
 

( است. فرم کلی این معادالت RANSمعادالت جریان در این نرم افزار معادالت متوسط گیري شده زمانی ناویر استوکس معروف به معادالت رینولدز )

 :]5[باشد می شامل یك معادله پیوستگی و سه معادله مومنتم در سه جهت، بصورت زیر
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لزجت آشفتگی می tلزجت دینامیك و  نیروهاي حجمی،  ix ،iBسرعت جریان در جهت محور  iuسیال و  در این معادالت، چگالی 

گردد که معادله آن بصورت زیر هاي رینولدز استفاده میآشفتگی جهت محاسبه تنش kبصورت پیش فرض از مدل  SSIIMدر نرم افزار  باشد.

 :]5[است 
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 :]5[شود بوده که توسط رابطه زیر محاسبه میاي لزجت گردابه Tکه در این معادله 
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(، 2در رابطه )
kP5[گردد بصورت زیر تعیین می[: 
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بیانگر میزان اتالف انرژي جنبشی  همچنین  k  5[آید حل معادله ذیل بدست میبوده و با[: 
2

1 2 5T

j k

j j k j

k
u C P C ( )

t x x x k k

    
    

     
 

   


 

شود. در این نرم حمل رسوب به دو نوع بار بستر و بار معلق تقسیم می .]6[شوندها ضرایب ثابتی هستند که توسط کاربر، تغییر داده می Cدر معادالت فوق، 

توان از تابع ها و بستر میبراي شرط مرزي دیواره SSIIMدر نرم افزار  .]7[شود استفاده می Van Rijnافزار براي محاسبه بار بستر و بار معلق از فرمول 

 :]8[دیوار استفاده نمود. شکل کلی این تابع براي سطوح زبر بصورت زیر است 
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از دیواره و موازي با آن،  yسرعت جریان در فاصله  Uکه در آن، 
U  ،سرعت برشی

Sk  ارتفاع زبري جداره و  4/0ثابت ون کارمن و برابر 

 است.

مرزي به این معناست که مقادیر متغیرها در کند. استفاده از این شرط در ورودي، براي پارامترهاي سرعت و آشفتگی از شرظ مرزي دیریکله استفاده می

شود. در سطح آب نیز شرط مرزي گرادیان صفر براي تمامی مرز معین باشد. در مرز خروجی، براي تمام متغیرها شرط مرزي گرادیان صفر اعمال می

متغیرها به جز انرژي جنبشی آشفتگی  k گردد. براي پارامتر انرژي جنبشی آشفتگی اعمال می k 5[شود نیز در سطح آب مقدار صفر اعمال می[. 
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 شگاهییمدل آزما کییدرولیمشخصات هندسی و ه -2-2
 

 30متر، عرض  10به طول  یآزمایشات در فلوم .( استفاده شده است1390) يپوراحمد در پایان نامهگزارش شده  یآزمایشگاه يهادر این پروژه، از داده

 يگالس شفاف بوده و در وسط کانال و در محدوده ا یکانال از جنس پلکس وارهیکف صفر انجام گرفته است. د بیو با ش متریسانت 50ارتفاع  متر،یسانت

محدوده  نیپر شده است. کف کانال در طرف ده،یچسبنده که مدل در داخل آن نصب گرد ریو غ کنواختیاز رسوبات  متریسانت 15متر و ارتفاع  2به طول 

از  يریجلوگ ي(. برا1شده است )شکل  دهیبه کف کانال رسان میمال یبیباال آورده شده و سپس با ش متریسانت 15تا ارتفاع  یرسوبات توسط صفحات چوب

78.050چسبنده با قطر متوسط  ریغ يااز مصالح ماسه پلیر لیتشک d ذرات  یکنواختی ریاستفاده شده است. با توجه به آنکه غ 65/2وزن مخصوص  و

از  يستفاده شود. براا 24.1g یبا اندازه انحراف استاندارد هندس کنواختیاز رسوبات  دهیگرد یسع شود،یم یباعث کاهش عمق آبشستگ یرسوب

 نیمحقق شنهاداتیپ مورد مطالعه با توجه به يااستوانه هیحول آن، قطر پا یو به تبع ان ابشستگ هیاطراف پا انیجر يالگو يفلوم بر رو يهاوارهین بردن اثر دیب

 یالل در دباب ز یآبشستگ طیندارد. شرا یابشستگ يبر رو يریلحاظ شده که تاث متریسانت 15در نظر گرفته شده است. عمق آب برابر  متریسانت 2مختلف 

 .ونددیپ یوع مبوق هیبر ثان تریل 5/11

 
 جزئیات کانال آزمایشگاهی و بخش انجام آزمایش -1شکل 

 بندی میدان جریان شبکه -2-3

هایی است که قرار است معادالت حاکم منفصل سازي شده براي تك اي، تقسیم بندي منطقه مورد نظر به سلولسازي عددي هر مسئلهاولین گام در شبیه

هاي گوناگونی با بنديشود. به منظور بررسی بهترین شبکه براي اجراي مدل، مشبندي نامیده میاصطالح، گام شبکهها حل شوند. این گام در تك آن

ا رهاي مختلف ساخته و مدل با آن اجرا شد. نتایج نشان داد که مش یکنواخت با ریزي مناسب دقت باالیی داشته و مقدار آبشستگی در مدل عددي اندازه

 نهائی محاسباتی مش 2گیري، این نوع مش براي مدل انتخاب گردید. در شکل کند. علی رغم افزایش زمان رانازمایشگاهی نزدیك میبه مقدار ابشستگی 

 آن نشان داده شده است.  در شده واقع پایه با همراه کانال

 
 آن در شده واقع پایه با همراه کانال نهائی محاسباتی مش شکل  -2شکل 
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 بحثنتایج و  .3

 SSIIM یبا استفاده از مدل عدد هیحول پا انیجر دانیم -3-1
 

 دهد. یبزرگ نشان م اسیبستر با مق یکیسطح آب و در نزد یکیدر نزد ه،یدر کنار پا يساز هیشب يرا در انتها انیجر دانیسرعت م يبردارها 3شکل 

 

 
 و ب( در بستر آب سطح نزدیکی درالف(  : پایهمجاورن  در سازی شبیه انتهای در جریان میدان سرعت بردارهای  -3 شکل

 

 SSIIM یبا استفاده از مدل عدد هیحول پاتنش برشی  -3-2
 

شود تنش برشی بستر در نقاط حوالی و دو طرف پایه نتایج مربوط به تنش برشی بستر حول پایه نشان داده شده است. همانگونه که مالحظه می 4در شکل 

 شود.را دارد که باعث ایجاد چاله فرسایشی در این مناطق می پل حداکثر مقدار خود

 

 
 تنش برشی بستر حول پایه -4شکل 
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 SSIIM یبا استفاده از مدل عدد هیحول پاآبشستگی  -3-3
 

با استفاده از ساعت نشان داده شده است.  7و  ساعت 4، ساعت 1دقیقه،  16پس از گذشت مدت زمان در تراز بستر سازي آبشستگی نتایج شبیه 5در شکل 

 آبشستگینمایید که مشاهده می 5( شکل ددر حالت ) پل را مشاهده نمود. هیحول پا یشیتوان روند توسعه و تکامل چاله فرسایم خوبی به هاشکل نیا

 جمع پایه پشت در پشته صورت به و شسته پایه اطراف و جلو از مواد رسوبی و شده شروع پایه محور به نسبت متقارن صورت به و پایه جلوي از

 یابد.می انتقال دست پایین به طرف تدریج به هاپشته این شوند.می

 
 )ب(                                                                          )الف(                         

 
 )ج(

 
 (د)

ساعت در مدل کالیبره شده  7( ساعت و د 4، ج( ساعت  1دقیقه، ب(  16آبشستگی حول پایه پس از گذشت مدت زمان الف( -5شکل 
SSIIM 

 مدل در آبشستگی عمق مماکزیم و بوده متقارن تقریباً آبشستگی الگوي که است مشخص پایه اطراف شده ایجاد آبشستگی حفره توپوگرافی به توجه با

 مدل نتایج همخوانی دهنده نشان نتایج و است بوده میلیمتر 48 آزمایشگاهی حدود مدل در مقدار این که است آمده بدست میلیمتر 6/45 برابر عددي

SSIIM در زمانی گام و زبري ضریب تحقیق این در عددي مدل کالیبراسون براي که شود توجه. است آزمایشگاهی هايداده با کالیبراسیون از پس 

 شود که این برقرار یآزمایشگاه مدلسازي نتایج و عددي مدلسازي نتایج بین همخوانی بیشترین که شد تنظیم صورتی به و یافته تغییر رسوب محاسبات
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 سه قائم و افقی سطوح در سرعت نیز توزیع 6در شکل  است. آمده بدست ثانیه 60 زمانی وگام 015296/0 زبري ضریب براي پایه این تحقیق، براي مقادیر

 نمایید.مشاهده می اطراف پایه فرسایش از بعدي، پس

 
 پایه اطراف فرسایش از پس بعدی، سه قائم و افقی سطوح در سرعت توزیع -6 شکل

 

 یریگ جهینت .4
 

همچنین به کار گرفته شده است.  SSIIMمدل عددي سه بعدي  يااستوانه هیپاحول  یو آبشستگ یتنش برش ان،یجر دانیم یدر مطالعه حاضر جهت بررس

که نرم  افتیدر توانیارائه شده م جیبه نتا با توجه( استفاده شده است. 1390) يپوراحمد یشگاهیآزما قیتحق اتاز اطالع یسنجو صحت  يمدلسازبراي 

در اثر  یگآبشست زمیمکان نیداراست. همچن ییرا با دقت باال يااستوانه هیو رسوب اطراف پا انیجر دانیم يسه بعد يسازهیشب تیقابل SSIIMافزار 

 یاست. عمق آبشستگ ینیب شیقابل پ يمدل عدد نیا لهیبوس یگردابه به خوب ییرها دهیو پد ینعل اسب يهاگردابه زیو ن هیپا يدر جلو نییرو به پا يهاانیجر

 آن بدست آمده است. یشگاهیدرصد کوچکتر از مقدار آزما 5مدل، در حدود  نیا لهیشده بوس ینیب شیپ
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