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 خالصه

رفته است. گدر این تحقیق بررسی آبشستگی ناشی از جریان غیردائمی اطراف پایه پل مستطیل شکل با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار 

مورد ل پشدگی پایه پل و نیز زمان رسیدن به پیک هیدروگراف بر آبشستگی اطراف پایه براساس نتایح تحلیل ابعادی، در این تحقیق اثر دو پارامتر زاویه کج

قائم مورد بررسی قرار گرفت. دست و زاویه زاویه کج شدگی به سمت باالدست، دو زاویه به سمت پایین 2بررسی قرار گرفته است. در این آزمایشات 

شدند. نتایج نشان داد  با افزایش زاویه  انجامت  00/1و  52/0، 20/0، 22/0 برابرپیک هیدروگراف به زمان کل  زماننسبت هایی با هیدروگراف آزمایشات با

ست تاثیر چندانی د. تغییر زاویه پایه پل به سمت پایینیابدمیگیرد افزایش پایه به سمت باالدست حداکثر عمق حفره آبشستگی که در باالدست آن شکل می

سد. رندارد. هرچقدر نسبت زمان پیک هیدروگراف به زمان کل  کمتر باشد حفره آبشستگی زودتر به مقدار حداکثر خود میبر حداکثر عمق آبشستگی 

   هستند.رسیدن به پیک متفاوت، دارای حداکثر عمق آبشستگی تقریباً یکسان  نهایی با پیک یکسان ولی زماهمچنین در هیدروگراف

 

 

 پایه پل، جریان زاللآبشستگی، جریان غیردائمی، کلمات کلیدی:                   

 

 

 مقدمه .1
 

 ای بلکه به دلیل در نظر نگرفتن عوامل هیدرولیکییل سازهتخریب شده است که اغلب نه به دالهای زیادی در سراسر جهان از جمله در ایران همه ساله پل

ر باشد که در صورت در نظتوان به آن اشاره کرد اطالعات مربوط به فرسایش بستر رودخانه میباشد. از مهم ترین مواردی که میدر طراحی پل ها می

ال در جریان رودخانه امکان ایجاد سیالب، و همچنین احتم ز جمله تهدید پایداری پل و نهایتاً خرابی آن بود.نگرفتن آن، بایستی شاهد عواقب خطرناکی ا

اکثر  .ضروری است پلای و معماری وجود دارد. از این رو مطالعه بر روی آبشستگی اطراف پایه کج ی کج، به دلیل مالحظات سازهها با پایهساخت پل

رایط ه شده در مراجع مختلف برای تعیین حداکثر عمق آبشستگی در شو اکثر روابط ارائی محققین پیرامون آبشستگی اطراف پایه پل مطالعات گذشته

که جریان  ، این در حالیستو تحقیقات مربوط به آبشستگی موضعی در شرایط جریان غیردائمی محدود تر از شرایط دائمی است باشندجریان دائمی می

رایط اغلب تحقیقات انجام شده در ش باشد.رات زمانی دبی جریان بسیار سریع میبوده و در زمان سیالب، گاهی تغیی در رودخانه عموماً بصورت غیردائمی

تواند ر میتهای موجود در نظر گرفته نشده است لذا حرکت به سمت شرایط واقعیخاص آزمایشگاهی صورت گرفته و شرایط طبیعی به علت پیچیدگی

ستر غیرات زمانی دبی سیالب، تغییرات سرعت را در بر داشته و به تبع آن تنش برشی وارد به بها داشته باشد. تسازی طراحی پایه پلتاثیر بسزایی در بهینه

های سازه ها بر آبشستگی در اطرافهای غیردائمی هنوز مطالعات در مورد تاثیر این جریانبودن جریانباشد، لذا با توجه به پیچیدهدائماً در حال تغییر می

از موارد دیگری که کمتر مورد توجه محققین قرار داشته، بحث قرار گیری پایه )المان الغر( به صورت پل ادامه دارد. های هیدرولیکی و بخصوص پایه

های یتها در موقعکج در برابر جریان آب می باشد، که با توجه به پیشرفت فناوری طراحی و ساخت در مهندسی عمران، احتمال ساخت اینگونه سازه

اص وجود داشته، و همچنین مجهول بودن اثرات آن به عنوان یک پدیده بر رفتار جریان سه بعدی حول پایه، سبب جلب توجه مکانی و یا معماری خ



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 2

رایط جریان های کج پل و نیز در شلذا در ادامه برخی تحقیقات گذشته که به بررسی آبشستگی در اطراف پایه محققین برای بررسی آن گردیده است.

 شوند.د ارائه میانغیردائم پرداخته

ی انجام و غیردائم پایه پل در شرایط دائمی اطراف( یک مطالعه آزمایشگاهی برای محاسبه تغییرات زمانی عمق آبشستگی 1992کوتیاری و همکاران )

بینی ای را بر روی اثر سیالب بر پیش( مطالعه2001براید و همکاران ) بوده است.دادند. جریان غیردائمی در آزمایشات آنها شامل هیدروگرافهای مثلثی 

ی در افزار سریکس در دستور کار قرار گرفت که برای محاسبه عمق آبشستگآبشستگی در اطراف پایه و کوله پل ارائه نمودند. در این تحقیق توسعه نرم

ای فرض نمودن هیدروگراف سیل روشی برای محاسبه تغییرات عمق آبشستگی در جریان غیردائمی ه( نیز با پل2002چنگ و همکاران ) جریان دائمی است.

لی در شاخه باشد وآزمایشات آنها نشان داد در زمان افزایش سرعت جریان تا رسیدن به پیک سیالب عمق آبشستگی دارای نرخ شدیدی می ارائه نمودند.

( و انجام 2002های مطالعه اولیوتو و هگر )( با استفاده از داده2002اولیوتو و هگر ) آبشستگی بسیار ناچیز است.رونده هیدروگراف تغییرات نرخ پایین

ئه اآزمایشاتی در رسوبات غیریکنواخت و جریان غیردائمی به بررسی شکل حفره آبشستگی پرداختند و یک روش محاسباتی برای عمق حفره آبشستگی ار

های پل در زمان وقوع سیالب را در دستور کار خود قرار دادند. ( مطالعه صحرایی برای برداشت عمق آبشستگی در اطراف پایه2000لو و همکاران ) دادند.

حل مپل مورد مطالعه بر روی رودخانه چوشوی )بزرگترین رودخانه کشور تایوان( احداث شده است. مقایسه نتایج حاصل از محاسبه عمق آبشستگی در 

الی و   هند.دپیک هیدروگراف با استفاده از معادالت تجربی نشان داد که این معادالت عمق آبشستگی را بیش از مقدار واقعی ارائه می پایه پل برای

( روشی برای محاسبه عمق آبشستگی حداکثر ناشی از عبور هیدروگراف سیل بر روی مصالح رسوبی یکنواخت و غیر یکنواخت ارائه 2009همکاران )

رار دادند. و آزمایشگاهی مورد مطالعه ق ی( تاثیر جریان سیالب را بر روی عمق نهایی آبشستگی در جلو پایه پل بصورت تحلیل2010هگر و آنگر ) نمودند.

ئمی و یک مدل پایه پل در شرایط دا اطراف( برای توسعه زمانی آبشستگی 2002و   2002این محققین براساس معادله ارائه شده توسط اولیوتو و هگر )

( در مطالعه دیگری تغییرات عمق آبشستگی 2011لو و همکاران ) پایه پل ارائه نمودند. اطرافای برای محاسبه عمق آبشستگی رابطه ،برای هیدروگراف سیل

 سیون مورد مطالعه قرار دادند.غیردائمی در اطراف پایه پل با فوندارا در شرایط جریان دائمی و 

به بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه کج پل دایروی شکل در شرایط جریان دائمی، که به سمت پایین دست قرار داشت ( 2001بوزکوش و ییلدیز )  

کمتر است.  رداپرداختند، و به این نتیجه رسیدند که عمق آبشستگی اطراف پایه کج پل، در مقایسه با حالتی که پایه به صورت عمود بر مسیر جریان قرار د

افزایش  در جریان دائمی(  به این نتیجه رسیدند که عمق آبشستگی موضعی با افزایش کج شدگی به سمت پایین دست 2002همچنین ایشان در سال )

مت باالدست یه به سی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از پایه کج پل دایروی شکل در شرایط جریان دائمی، که پا( با مطالعه1805قدسیان و سلیمی ) یابد.می

کثر اکج شده بود، نشان دادند که با افزایش مقدار سرعت نسبی )نسبت سرعت جریان به سرعت بحرانی حرکت دانه های بستر( در هر آزمایش، نسبت حد

 باشد.ه حرکت مییعنی در نزدیکی شرایط آستان 90/0یابد، که حداکثر این افزایش در نسبت سرعت عمق آبشستگی به عمق باالدست افزایش می

بعد نسبت سرعت  یبه صورت پارامتر ب انیشدت جر راتییاثر تغ یبه بررس یلیکانال مستط یبر رو یشگاهیبا انجام مطالعه آزما (1892) انیو قدس یشاهباز

 .نداپرداخته  یلیمستط هیدر اطراف پا یبر آبشستگ انیو عمود بر جر انیدر جهت جر هیپا یشدگاثر کج نیهمچن ،یبه سرعت بحران انیجر

ی نشده است. در شرایط جریان غیردائم بررسشکل  مستطیلیهای کج پل همانطور که در تحقیقات پیشین مشاهده گردید آبشستگی در اطراف پایه         

هی مورد بررسی قرار آزمایشگابا استفاده از یک مدل شکل  ن غیردائمی اطراف پایه پل مستطیلبررسی آبشستگی ناشی از جریادر این تحقیق بنابراین 

 خواهد گرفت. این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام شده است.

 تحلیل ابعادی .2
بشستگی ای مختلف بر عمق آههای مختلفی بر پدیده آبشستگی موضعی پیرامون پایه پل تأثیرگذار هستند. محققین زیادی به بررسی تأثیر پارامترپارامتر

های جریان و کانال، مشخصات بستر، مشخصات های مؤثر از جمله خواص سیال، ویژگیعمق آبشستگی را تابعی از پارامتر 1900اند. اتما در سالپرداخته

ل، مشخصات های جریان و کاناجمله خواص سیال، ویژگیهای مؤثر از ارتباط بین عمق آبشستگی در جریان دائم و پارامترکند. ملویل پایه و زمان بیان می

 بستر، مشخصات پایه و زمان را به صورت زیر بیان می کند:

(1) 50( , ,V, , , , , , ,V , , , , )s g s cd f y G g d B Sh Al t     

پارامتری برای بیان اثر  Gعمق جریان،  yسرعت متوسط جریان،  Vبه ترتیب چگالی و لزجت سینماتیک سیال،  و  عمق آبشستگی،   Sdدر این رابطه، 

چگالی ذرات رسوب،  sانحراف معیار هندسی ذرات رسوب،  gقطر میانگین رسوبات،  20dشتاب جاذبه زمین،  gشکل مقطع جریان نزدیک شونده، 

CV  ،سرعت متوسط بحرانی جریان برای ذرات رسوبB  پایه، عرضSh  وAl  به ترتیب پارامتر هایی برای بیان شکل و جهت قرار گیری پایه وt گر بیان
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شود،  ملویل اثر کج شدگی پایه بر عمق آبشستگی پیرامون آن را در بررسی خود لحاظ نکرده ( مشاهده می1اثر زمان می باشند. همان گونه که در رابطه )

 ( خواهیم داشت:1شدگی پایه به رابطه )ویه کجبه عنوان زا است. بنابراین با اضافه کردن پارامتر 

(2) 50( , ,V, , , , , , ,V , , , , , )s g s cd f y G g d B Sh Al t     
های را از رابطه فوق حذف کرد و با استفاده از روش و  ، s توان ترم هایلزجت، می اثربا فرض ثابت بودن چگالی نسبی رسوبات و چشم پوشی از 

 را به صورت بدون بعد زیر نوشت: (2باکینگهام رابطه )-پیابعادی مانند روش  تحلیل

(8) 
50

( , , , , , , , , , , )s
g s

c

d V y B Vt V
f Sh Al G

B V B d B gB
   

تنها این تحقیق بعالوه در  هستند. 8و درشتی ذرات رسوب 2، کم عمقی جریان1گر شدت جریان(، بترتیب بیان8پارامترهای سمت راست رابطه )

 . بنابراینانددهآزمایشات بدون تغییر نگهداشته شهای دیگر در تمامی کنند و پارامترتغییر میپل و زمان رسیدن به پیک هیدروگراف زاویه پایه  هایپارامتر

تواند بر در شرایط جریان غیر دائم، پارامترهای شکل هیدروگراف نیز میباید اثر جریان غیردائم نیز به پارامترهای تاثیرگذار بر آبشستگی اضافه گردند. 

، شدت جریان (DT)هیدروگراف  تداوم، زمان (rT) رامترهای شکل هیدروگراف شامل زمان شاخه باالرونده هیدروگرافعمق آبشستگی موثر باشند. پا

همچنین با توجه به تغییرات عمق جریان در  باشند.می C(V/V)(b)و در نهایت شدت جریان پایه هیدروگراف  C(V/V)(p)پیک هیدروگراف 

ابراین شود. بندهنده عمق جریان در پیک و پایه هیدروگراف هستند استفاده میکه بترتیب نشان byو  pyاز دو عمق  yشرایط جریان غیردائم، بجای عمق 

 داریم:

(2) 
𝑑𝑆
𝐵
= 𝑓 (

𝐵

𝑑15
, 𝜎𝑔, 𝑆ℎ, 𝐴𝑙, 𝛽, 𝐺,

𝑉. 𝑇𝑑
𝐵

,
𝑉

√𝑔. 𝐵
,
𝑇𝑟
𝑇𝐷

, (
𝑉

𝑉𝐶
)
𝑝

, (
𝑉

𝑉𝐶
)
𝑏

) 

𝑇𝑟 در این تحقیق کلیه پارامترها بجز

𝑇𝐷
 شود:. بنابراین رابطه باال بصورت زیر اصالح میثابت هستند 𝛽 و 

(2) 
𝑑𝑆
𝐵
= 𝑓 (𝛽,

𝑇𝑟
𝑇𝐷
) 

 د.افتد بررسی و تحلیل خواهد شحال با استفاده از این دو پارامتر، تغییرات زمانی حداکثر عمق آبشستگی که در باالدست پایه پل اتفاق می

 تجهیزات آزمایشگاهی .3
 

درجه، واقع در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. این فلوم به  90آزمایشات در قسمت مستقیم فلوم آزمایشگاهی با خم کلیه 

این فلوم  .متر در پایین دست قوس می باشد 2 متر در باالدست قوس و 5سانتیمتر و طول مستقیم  00سانتی متر، عمق کاذب  90سانتیمتر، عمق  00عرض 

 نشان داده شده است. 1در شکل 

 
 فلوم استفاده شده در آزمایشگاه  عکس – 1شکل 

                                                                                                                                                    
1 .Flow intensity 
2 .Flow shallowness 
3 .Sediment coarseness 
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درصد بوده و مجهز به سه مخزن جداگانه برای تأمین آب ورودی است. این فلوم دارای یک مخزن ورودی  08/0این فلوم دارای شیب ثابت 

قارن شود تا به این وسیله جریان به صورت متیک لوله مجوف وارد مخزن ورودی میاست که جریان از طریق یک تبدیل )افقی و قائم( از باال و به وسیله 

 ه مخزن ورودی وارد شود.ب

 
 پالن و مقطع طولی فلوم مورد استفاده -2شکل 

مطابق  .تعبیه شده استای و کف فلزی می باشد و در قسمت انتهایی آن یک دریچه برای کنترل عمق جریان این فلوم دارای دیواره های شیشه

متر به طرف باالدست و پایین دست،  2/1سانتیمتر استفاده شده است. در اطراف پایه و به فاصله  80کف کاذب به ارتفاع  ازدر قسمت میانی فلوم  2شکل 

ر ب برای بررسی تغییرات ناشی از آبشستگی با برداشت کف کاذب، محل مورد نظر با رسوب تعیین شده پر شد. به منظور مدل سازی زبری رسوب بستر،

ر این دفلوم مورد استفاده  میلیمتر ریخته شده و رسوب به وسیله مالت سیمان، تثبیت شد. 2ای از رسوبات انتخاب شده به ضخامت روی کف کاذب، الیه 

شکل ) ، برای سنجش دبی عبوری از داخل لوله تغذیه کننده مخزن ورودی بود1سنج اولتراسونیکتحقیق مجهز به پمپ همراه با اینورتر و نیز دستگاه دبی

 کرد که بتوان بعنوان جریان ورودی، هیدروگرافهای مختلفی را تولید نمود.ین تجهیزات این امکان را فراهم میا (.8

   
 اینورتر برای تولید هیدروگراف تابلو برق برای کنترل پمپ سنج اولتراسونیکسنسورهای دبی

 برای تولید جریان ورودی مورد استفاده در آزمایشات تجهیزات -3شکل     

(. 2کل شای الکترونیکی با دقت یک صدم میلیمتر استفاده گردید )در این بررسی به منظور قرائت تراز بستر در حین آزمایش از دستگاه عمق سنج نقطه

که امکان حرکت در طول کانال بر روی ریل های تعبیه شده را داشت قابلیت حرکت در طول و عرض فلوم و قرائت نقاط مختلف را برای  ارابهیک 

 دستگاه فراهم می کرد.

                                                                                                                                                    
1 .Ultrasonic flow meter 
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 ایعمق سنج نقطه -4شکل 

 مدل پایه پل

های های انجام شده درباره پایهبررسیبود که  با توجه به  8 به 1مقطع مستطیلی با نسبت طول به عرض  دارایسازی و آزمایش، پایه انتخاب شده جهت مدل

، برای حذف اثر دیواره ها باید قطر پایه کمتر از 1905در سال  1احداث شده، یکی از مقاطع رایج در احداث پل ها است. با توجه به توصیه ملویل و چیو

سانتیمتر انتخاب گردید و طول پایه با توجه  2 ،سانتیمتری فلوم مورد استفاده، عرض پایه در جهت اطمینان 00ا توجه به عرض درصد عرض فلوم باشد. ب 10

، مدل در مجاوت آبدر نهایت با توجه به مزایای استفاده از پلکسی گالس مانند شفافیت و عدم تغییر شکل  سانتیمتر انتخاب شد. 12برابری،  8به نسبت 

 از جنس پلکسی گالس ساخته شد. )2(ظر مطابق شکل مورد ن

 
 مدل پایه ساخته شده از جنس پلکسی گالس -5شکل 

اگر اندازه  1905های مختلفی ارائه شده است. بنا بر توصیه ملویل و چیو در سال توصیه ،اثر اندازه متوسط ذرات بر آبشستگیکردن از نظربه منظور صرفه

میلیمتر و  0/0نظر کرد. به این منظور مصالح سیلیس با قطر متوسط بر آبشستگی صرف 20d قطر پایه باشد، می توان از اثر 02/0ذرات رسوب کوچکتر از 

توان گفت مصالح دارای دانه می باشد، می 8/1با توجه به این که انحراف معیار هندسی ذرات  .مورد استفاده قرار گرفت 8/1معیار هندسی ذرات انحراف 

الح غیر چسپنده در اند که مصگیری ریپل در بستر و تأثیر آن بر آبشستگی گزارش کردهرباره شکلاز طرفی رادکیوی و اتما د .بندی یکنواختی است

میلیمتر باعث ایجاد ریپل در بستر شده و باعث می شود عمق آبشستگی کمتر از مقدار بدست آمده با مصالح با اندازه متوسط  5/0میلیمتر تا  02/0محدوده 

 منظور تشکیل ریپل در حین آزمایش مورد توجه قرار گرفته و مشاهده شد ریپل در بستر شکل نمی گیرد.به همین  شود. 5/0بزرگتر از 

مشاهده کردند در صورتی که  1908اثر عمق جریان، بر عمق آبشستگی توسط محققین مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. رادکیوی و اتما در سال 

با تعریف فاکتور  1995پایه باشد، می توان از تأثیر عمق جریان بر عمق آبشستگی چشم پوشی کرد. ملویل در سال برابر قطر  2الی  8عمق جریان بیشتر از 

ybK  نظر کرد، بنابراین با توجهبر آبشستگی صرفجریان توان از اثر عمق باشد، می 2/1نشان داد در صورتی که نسبت عمق جریان به عرض پایه بیشتر از 

  سانتیمتر برای آزمایشات انخاب گردید تا تا حدودی هر دو توصیه را در بربگیرد. 10پایه، عمق جریان سانتی متری  2عرض 

                                                                                                                                                    
1 .Chiew and Melville (1891) 
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 برنامه آزمایشات

جریان در ف رسیدن به پیک هیدروگرا زمان بررسی دو پارامتر تاثیرگذار زاویه قرارگیری پایه پل نسبت به جهت جریان و نیزدر این تحقیق به منظور 

درجه به  80 و 12به سمت باالدست، درجه  80و  12وضعیت  2در غیردائم آزمایشات مختلفی انجام گرفت. برای بررسی زاویه قرارگیری پایه پل، پایه 

دقیقه در  00و  22، 80، 12زمان مختلف  2نیز  هیدروگراف رسیدن به پیک زمان دست و بصورت قائم قرار گرفت. هچنین برای بررسی پارامترسمت پایین

ارائه شده تولید شده  هیدروگراف 2زیر  در شکل دقیقه بود. 00این تحقیق زمان تداوم هیدروگراف یکسان و برابر زمایشات آ گرفته شد. در تمامی نظر

ها بصورت پیوسته هستند و دیگر مانند قبل هیدروگراف  0های تولید شده در این تحقیق این است که مطابق شکل های هیدروگرافاست. یکی از مزیت

 اند.ای تولید نشدهپله

 

  
 Tr=80 minب(  Tr=12 minالف( 

  
 Tr=00 minد(  Tr=22 minج( 

 های تولید شده در این تحقیقهیدروگراف -6شکل 

سانتیمتر و در دبی پیک  2/12عمق جریان در دبی پایه  اند.در جدول زیر مشخصات آزمایشات انجام گرفته در این تحقیق بطور کامل ارائه شده

 سانتیمتر بوده است. 10

 برنامه آزمایشات -1ل جدو

(min) DT (min) rT  (degree) )شماره آزمایش دبی پایه )لیتر بر ثانیه( دبی حداکثر )لیتر بر ثانیه 

 1 22 2/81 باالدست 12 12 00

 2 22 2/81 باالدست 12 80 00

 8 22 2/81 باالدست 12 22 00

 2 22 2/81 باالدست 12 00 00

 2 22 2/81 دستپایین 12 12 00

 0 22 2/81 دستپایین 12 80 00

 5 22 2/81 دستپایین 12 22 00

 0 22 2/81 دستپایین 12 00 00

 9 22 2/81 باالدست 80 12 00

 10 22 2/81 باالدست 80 80 00

 11 22 2/81 باالدست 80 22 00

 12 22 2/81 باالدست 80 00 00
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 18 22 2/81 دستپایین 80 12 00

 12 22 2/81 دستپایین 80 80 00

 12 22 2/81 دستپایین 80 22 00

 10 22 2/81 دستپایین 80 00 00

 15 22 2/81 قائم 12 00

 10 22 2/81 قائم 80 00

 19 22 2/81 قائم 22 00

 20 22 2/81 قائم 00 00

 

 تحلیل نتایج  .4
 یآبشستگحفره ( 5. در شکل )افتدیاتفاق م آن یکیپل و در نزد هیدر باالدست پا یحداکثر عمق آبشستگ دیانجام شده مشاهده گرد شاتیآزما هیکل در

ه شروع حفر دیمشخص گرد ،شاتیآزما نیدر ح یبراساس مشاهدات آبشستگ .است شده داده نشان( 1) شماره جدول براساس 0 شماره شیآزما از حاصل

 دیگرد مشاهده. گرددیم منتقل آن باالدست در هیپا یانیم قسمت به عمق حداکثر جیبتدر و افتدیاتفاق م یلیمستط هیاز دو گوشه باالدست پا یآبشستگ

 هیپا به رتکینزد که دوم بخش و انیجر ریمس در ترمیمال بیش یدارا دارد قرار هیپا از دورتر که اول بخش باشد،یم متفاوت بخش دو یدارا حفره که

 موضوع نیا. ودب یشتریب وضوح یدارا بودند باالدست سمت به بیش یدارا که ییهاهیپا در موضوع نیا. باشدیم انیجر ریمس در تندتر بیش یدارا است

 پارامتر دو ریتاث به ادامه در .است دستنییپا سمت به بیش با یهاهیپا به نسبت دستباال سمت به بیش با یهاهیپا در تریقو نییپا به رو یهاانیجر لیبدل زین

 .شد خواهد پرداخته یآبشستگ عمق حداکثر یزمان راتییتغ بر( 2) رابطه در شده ارائه

 

 
 =-15حفره آبشستگی در باالدست پایه پل در  -6شکل 

 

41  تاثیر پارامتر 

 نیدو نمودار ا نیمهم در ا ارینکته بس ارائه شده است. D/TrT=1500و   D/TrT=0520در  بیبترت یآبشستگ عمق یزمان راتیی( تغ0) و( 5) یهاشکل در

 سمت بهدگی کج شبا  یهاهیپا در یول است کسانیتقریبا  ایزوا همه یبرا یآبشستگ راتییکه نرخ تغ شودی،  مشاهده م D/TrTثابت بودن  لیاست که بدل

 نیاست و ا شتریب )o90-=β (و پایه قائم )o80-, 12-=β ( دستنییبه سمت پا کج شدگی با  یهاهیپا به نسبت یآبشستگ عمق  )o80, 12= β (باالدست

 .باشدیم آن دستنییپا سمتپل نسبت به  هیدر باالدست پا نییرو به پا انیجر تیتفاوت در ماه لیبدل
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 D/TrT=0550عمق آبشستگی در باالدست پایه پل در تغییرات زمانی  -7شکل 

 
 D/TrT=1500عمق آبشستگی در باالدست پایه پل در تغییرات زمانی  -8شکل 

42  تاثیر پارامترD/TrT 

نسبت  D/TrT=0522در  یدب راتییتغ نکهیتوجه به ا با ارائه شده است. o80+= کج شدگی با هیپا اطراف یآبشستگ عمق یزمان راتییتغ (9) شکل در

نسبت به  D/TrT=0522وارد بر بستر در  یتنش برش راتییگفت نرخ تغ توانیم نیبنابرا افتدیم اتفاق یترکوتاه اریدر زمان بس D/TrT=1500به 

1500=D/TrT 0522شکل در  نیدر ا رایز شودیم مشاهده( 9) شکل در بوضوح یآبشستگ عمق بر دهیپد نیا اثر. است شتریب=D/TrT هیاول یهادر زمان 

هر چه نسبت  گریاست.  بعبارت د شتریب  D/TrT یهانسبت گرید به نسبت یآبشستگ عمق ردیگیم قرار دروگرافیه یصعود شاخه در که شیآزما

D/TrT دیزودتر به مقدار حداکثر خود خواهد رس یکوچکتر باشد عمق آبشستگ. 

 

 o30+ =تغییرات زمانی عمق آبشستگی در باالدست پایه پل در  -9شکل 
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در  یچندان ریتاث دروگرافیه کیپ ریی(، تغ=-12 , -80) دست نییپا سمت به یشدگ کجبا  هیپا در که است نیا بخش نیا جینتا در توجه قابل نکته

 وجهت با و کندیم دایبه شدت کاهش پ نییرو به پا انیجر طیشرا نیاست که در ا نیآن ا لیدل. (10)شکل  است نداشته هیپا باالدست در یآبشستگ عمق

 در یمقدار آبشستگ راتییتغ نیو همچن ریمقاد نیاست بنابرا نییرو به پا انیجر نیهم ه،یدر باالدست پا یحفره آبشستگ جادیدر ا ملاع نیمهمتر نکهیا به

D/TrT است. کمتر( 9به سمت باالدست )شکل  یبا کج شدگ هیبا پا سهیمقا درمختلف  یها 

 
 = 30تغییرات زمانی عمق آبشستگی در باالدست پایه پل در  -10شکل 

 گیرینتیجه .5
 

ک جریان تحت تغییرات زاویه پایه و نیز تغییرات زمان رسیدن به پیک هیدروگراف در ی در این تحقیق تغییرات عمق آبشستگی در اطراف پایه پل مستطیلی

 شوند:غیردائم بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مهم این تحقیق بطور خالصه در زیر ارائه می

 دهد.حداکثر عمق آبشستگی در باالدست پایه پل مستطیلی رخ می -1

ر باالدست دشروع حفره آبشستگی در پایه پل مستطیلی در محل دو گوشه در باالدست پایه پل بوده ولی بتدریج عمق حداکثر به میانه عرض  -2

 شود.پایه منتقل می

نیز بدلیل  کهیافت  گیرد افزایشپایه به سمت باالدست حداکثر عمق حفره آبشستگی که در باالدست آن شکل میکج شدگی با افزایش زاویه  -8

 باشد.شدت یافتن جریان رو به پایین می

 بشستگی در پایهنداشت. همچنین حداکثر عمق آدست تاثیر چندانی بر حداکثر عمق آبشستگی پایه پل به سمت پایینکج شدگی تغییر زاویه  -2

 است. و پایه قائم دستبه سمت پایین کج شدگی با پایهبه سمت باالدست بیشتر از کج شدگی با 

 رسد.کمتر باشد حفره آبشستگی زودتر به مقدار حداکثر خود می DTr/Tهرچقدر نسبت  -2

 رسیدن به پیک متفاوت، دارای حداکثر عمق آبشستگی تقریباً یکسان در انتهای آزمایشات هستند. هایی با پیک یکسان ولی زمانهیدروگراف -0

 مراجع .12
 

1. Bozkus, Z., and Yaldiz, O.  (1555). Experimental investigation of scouring around inclined bridge piers. 

Wetlands Engineering and River Restoration Conference 1 5 5 5, CD-ROM, ASCE, Rest on, Va., Sec. 74, 

Chap. 

2. Bozkus, Z., and Yaldiz, O.  (1557). Effects of Inclination of Bridge Piers on Scouring Depth. Journal of 

Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 595, No. 8, PP 814-891 

3. Kothyari, U. C., Garde, R. J., and Range Raju, K. G.; “Temporal variation of scour around circular bridge 

pier”, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 119, No. 9, p. p. 1981-1191., 1882. 
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