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ABSTRACT
Reducing scouring is inevitable to prevent the destruction of hydraulic structures on the water flows. In this
research, the effect of semicircular collar on the reduction of scour depth around the abutment was investigated
with the aim of identifying the flow pattern changes around this structure. Experiments were carried out under
clear water conditions. Semicircular collars were examined on semicircular abutments in two sizes 1.5L and
2L (L is abutment length against the flow) and at three different levels relative to the bed; bed alignment, 0.2L
below and 0.2 above the bed. The results showed that the existence of the collar, in addition to reducing the
final scour depth, caused a delay in the scouring process. This effect has also been increased by increasing the
size of the collar. In addition, the position of collars with the same size can improve collar performance and
efficiency on the design cost. Based on the results of the experiments, the collar with 2L size and under the bed
showed better performance and reduced the final scour depth by 58% compared to the control abutment. Also,
according to the experiments, the position of the collar under the bed showed better performance. By
investigating the flow pattern around the abutment in conditions with and without collar, it was found that the
collar reduces the flow velocity in different directions, especially in the upstream of the abutment. Also, its
effect on downflow reduces the strength of the vortices and changes the reciprocating behavior and
displacement of the vortices. So that the presence of collar has reduced the maximum downflow velocity at the
upstream abutment by 39%.
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تأثير قطر و رقوم کارگذاری طوق نيمدايرهای بر ميزان عمق آبشستگی و الگوی جريان پيرامون تکيهگاه پل
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 -1گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/4/26 :تاریخ بازنگری -1398/5/27 :تاریخ تصویب)1398/6/3 :

چکيده
کاهش آبشستگی برای جلوگیری از تخریب سازههای هیدرولیکی که در مسیر جریانهای آبی قرار میگیرند ،امری اجتناب-
ناپذیر است .در این تحقیق به بررسی اثربخشی طوق نیمدایرهای بر کاهش عمق آبشستگی در اطراف تکیهگاه با هدف
مشخص شدن تغییرات الگوی جریان در اطراف این سازه پرداخته شد .آزمایشها در شرایط آبشستگی آبزالل و طوقها
به شکل نیمدایرهای بر روی تکیهگاههای نیمدایرهای در دو اندازه 1/5Lو  L( 2Lطول تکیهگاه در برابر جریان) و در سه
تراز مختلف نسبت به بستر ،همتراز بستر و  0/2Lزیر و باالی بستر مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که وجود طوق
عالوه بر کاهش میزان عمق ن هایی آبشستگی موجب تأخیر در روند آبشستگی نیز شده است ،که این اثر بخشی با افزایش
اندازه طوق بیشتر مشاهده میگردد .بهعالوه تراز قرارگیری طوقهای با اندازه برابر میتواند موجب عملکرد بهتر طوق و در
نتیجه کارآمدی آن در هزینه تمام شده طرح باشد .با توجه به نتایج آزمایشها طوق با اندازه  2Lو قرارگیری در زیر بستر
عملکرد بهتری از خود نشان داد و موجب کاهش  58درصدی عمق نهایی آبشستگی نسبت به تکیهگاه شاهد شد .همچنین
با بررسی مشخصات جریان در اطراف تکیهگاه در شرایط با و بدون طوق مشخص گردید که طوق باعث کاهش مقادیر
سرعت در جهات مختلف بخصوص در باالدست تکیهگاه میشود و تأثیر آن بر روی جریان روبهپایین ،موجب کاهش قدرت
گردابها و تغییر رفتار رفت و برگشتی و جابجایی موقعیت گردابها میگردد .به طوری که وجود طوق مقدار ماکزیمم
سرعت جریان روبهپایین را در باالدست تکیهگاه به میزان  39درصد کاهش داده است.
واژههای کليدی :آبزالل ،آبشستگی ،الگوی جریان ،تکیهگاه ،طوق

مقدمه
آبشستگی موضعی ،ناشی از وجود سازههایی در مسیر جریان آب
روی یک مرز فرسایشپذیر میباشد .به طوری که سازههای
موجود میتوانند نیروهای فرسایشی اضافی را بر بستر اطراف سازه
اعمال نمایند .در نتیجه ،نرخ ﺣرکت رسوب و فرسایش به صورت
موضعی در ﺣوالی این سازهها افزایش مییابد که در نهایت موجب
ایجاد ﺣفره در اطراف این موانع میشود ; (Ettema et al., 2010
) .Foti and Sabia, 2011; MacBroom, 2012از این رو یکی از
عوامل اصلی تخریب پلها آبشستگی موضعی است که ناشی از
عدم رعایت مساﺋل هیدرولیکی و مهندسی رودخانه در طراﺣی
پلها میباشد .مسلماً عواقب ناشی از عدم رعایت مساﺋل مهندسی
رودخانه در پلسازی ،جز صرف هزینههای زیاد و بیﺣاصل ثمری
نخواهد داشت و الزم است در برنامههای مربوط به پلسازی،
معیارهای هیدرولیکی در مﻄالعات طراﺣی و اجرای پلها مورد
توجه قرار گیرند .امروزه با ورود دستگاههای مدرن اندازهگیری
جریان نظیر  ADVو یا  ،PIVبررسیهایی در مورد تأثیر تکیهگاهها
و یا پایههای پل بر ساختار جریان انجام گرفته است ( Sui et al.,
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.)Barbhuiya. and Dey, 2003 Wang et al., 2008 ،2006
اهمیت این اندازهگیریها در این است که میتوان با توسعه این
مﻄالعات ،تأثیر عوامل مختلف در ساختار جریان ﺣول تکیهگاهها
و یا پایههای پلها را بررسی کرد Ettema et al. (2017) .نشان
دادند که تحقیقات بیشتر در زمینههای میدان جریان اطراف پایه
و تکیهگاه پل میتواند در برآورد عمق آبشستگی ،مفید واقع شود.
از این رو در ادامه برخی از مﻄالعات ساختار جریان ،پیرامون تکیه-
گاهها و پایه های پل که تاکنون صورت گرفته است آورده شده
است.
) Muzzammil and Gangadhariah (2003قدرت ،جهت
و وسعت گردابهای نعل اسبی ﺣول پایه را اندازهگیری کردند و
به این نتیجه رسیدند که در ﺣین آبشستگی وسعت گرداب نعل
اسبی در ابتدا افزایش مییابد تا به یک مقدار ماکزیمم میرسد و
بعد از آن شروع به کاهش میکندAfzalimehr et al. (2014) .
مشاهده کردند که در اطراف تکیهگاه ،وجود پوشش گیاهی ،نقش
مهمی در کاهش تنش رینولدز در نزدیکی بستر دارد و باعث از
بین بردن مقادیر منفی در توزیع تنش با تضعیف گرادیان فشار
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نامﻄلوب و جریان روبه پایین در باالدست تکیهگاه میشود .در
نتیجه کانال دارای دیواره پوشش گیاهی میتواند کاهش قابل
مالﺣظهای در ماکزیمم عمق آبشستگی داشته باشد .آنها همچنین
بیان کردند که در کانال دارای دیواره پوشش گیاهی ،شکل گودال
آبشستگی متفاوت از یک کانال ساده است که با افزایش سرعت
در جهت جریان و کاهش سرعت عمودی مثبت نزدیک بستر در
باالدست تکیهگاه ،بهخصوص در نزدیکی دیواره پوشش گیاهی،
موجب کاهش قدرت گردابهای اولیه میشودKoken and .
) Constantinescu (2014بر روی اثر درجه شیب طرف باالدست
تکیهگاه بر الگوی جریان و تالطم آن بحث کردند .آنها با مقایسه
نتایج به دست آمده برای تکیهگاه با دیوارههای شیبدار و قاﺋم با
طول مشابه دریافتند که این نوع تکیهگاه با جریان روبهپایین
قویتر و تشکیل یک سیستم گردابهای نعلاسبی منسجمتر ،باعث
شکلگیری گودال آبشستگی عمیقتر میشودHong et al. .
) (2015خﻄوط همسرعت دقیق و شکل سهبعدی سرعتها و
مقادیر آشفتگی را با سرعتسنج صوتی ( )ADVاندازهگیری
کردند .نتایج آنها نشان میدهد که جریان منقبض شده در اطراف
یک تکیهگاه و ساختارهای آشفته محلی در نزدیکی وجه پایین-
دست پل از ویژگیهای مهم میدان جریان هستند که موجب
ایجاد ﺣداکثر عمق آبشستگی در نزدیکی تکیهگاه شدهاند.
همچنین یکی از راهﺣلهای موثر در کاهش آبشستگی
موضعی اطراف تکیهگاه پل ،استفاده از صفحهای به نام طوق
میباشد Kayaturk et al. (2004) .اثر طوق در کاهش آبشستگی
تکیهگاه را مورد بررسی قرار دادند ،آنها آزمایشها را در فلومی
به عرض  1/5متر و با شیب کف  0/001انجام دادند .پنج طول
مختلف تکیهگاه ( )Laو طوقهایی با عرضهای ( )Bcمختلف در
اطراف تکیهگاهها در  5ارتفاع مختلف شامل سﻄﺢ بستر 2/5 ،و 5
سانتیمتر زیر بستر 2/5 ،و  5سانتیمتر باالی بستر قرار گرفتند.
نتایج آزمایشها نشان داد که با افزایش سایز طوق ،عمق
آبشستگی کاهش مییابد .آنها همچنین بیان نمودند اگر
) y( (La/y>1عمق جریان) باشد ،اثر طوق با کاهش  ،La/Bcافزایش
مییابد و در شرایط پایینتر از تراز بستر ،کارایی طوق افزایش
مییابد و متعاقباً اگر ) (La/y<1باشد ،کارایی بیشتری در سﻄﺢ
بستر از خود نشان میدهد Li et al. (2005) .مﻄالعاتی در زمینه
تأثیر طوق در کاهش آبشستگی اطراف تکیـهگـاه دیـوار بالـهای
در ﺣالـت آبزالل انجام دادند ،آنها دریافتند که اندازه طوق
مؤثرترین پارامتر در کاهش میزان عمق آبشستگی اسـت که
عمق آبشستگی را تـا  75درصد کاهش میدهدKarami et al. .
) (2018در زمینه عملکرد طوق بر پیشرفت آبشستگی اطراف
تکیهگاه مستﻄیلی کوتاه ،در شرایط آبشستگی آبزالل،
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آزمایشهایی انجام دادهاند .آنها با نصب طوق بـا اندازههای
مختلف در ترازهای متغیر دریافتند که با قرارگیری طوق در تراز
پایینتر از بستر ،نتایج بهتری ﺣاصل میشود .بر اساس این
آزمایشها ،زمانی که طوق با اندازه  Lw( 2/25Lwطول تکیهگاه
در مقابل جریان) و پایینتر از تراز کف بستر قرار گیرد ،آبشستگی
تا  88/9درصد کاهش مییابد.
) Khozeymehnezhad et al. (2014با انجام  72آزمایش بر
روی طوقهای متقارن و نامتقارن به این نتیجه دست یافتند که
عرض طوق در باالدست تکیهگاه موثرتر از بعد طولی آن است ولی
در پاییندست ،عرض تکیهگاه کمترین نقش را در میان ابعاد هر
دو نوع طوق در کاهش آبشستگی دارد .آنها با بکارگیری طوق
در ترازهای مختلف ،نشان دادند که طوقههای زیر بستر عملکرد
بهتری دارند .اما باید به این نکته توجه کرد که در طوقههای زیر
بستر میزان آبشستگی باالی طوقه نیز جزﺋی از آبشستگی
محسوب میشود و پایین بردن طوقه با این رویکرد از عملکرد آن
میکاهد .در مﻄالعهای دیگر Khozeymehnezhad and
) Ghomeshi (2016نشان دادند که طوقهای با سﻄﺢ زبر به دلیل
تغییر سریعتر رژیم الیه مرزی از آرام به آشفته و بنابراین تأخیر
در وقوع جدایی جریان و بهتبع آن تأخیر در وقوع جریانهای
برگشتی و ﺣتی عدم وقوع آنها ،باعث کاهش بیشتر آبشستگی
در اطراف تکیهگاه پل میشوند به طوری که طوقهای زبر نسبت
به طوقهای صاف هماندازه خود در بهترین ﺣالت ،آبشستگی را
بهمیزان  14درصد کاهش دادند .از سایر مﻄالعات بر روی طوق
میتوان به مﻄالعات )Khosravi Nia et ،Mashair et al. (2004
) al. (2014و ) Ardeshir et al. (2013اشاره کرد.
در نهایت هدف از تحقیق ﺣاضر اراﺋه روشی برای کنترل و
کاهش آبشستگی اطراف تکیهگاه پل با شکل مقﻄع نیمدایرهای
در پالن و بررسی عوامل موثر در این روش میباشد .در این مﻄالعه
با استفاده از طوقهای نیمدایرهای هم شکل تکیهگاه به بررسی
تأثیر این طوقها بر مقدار تغییرات آبشستگی در جوار تکیهگاه
پرداخته شد .همچنین میزان تأثیر روش اعمال شده بر روی الگوی
جریان در اطراف این سازه بررسی گردید.

مواد و روشها
تجهيزات آزمايشگاه

آزمایشها در کانال آزمایشگاهی به طول  7متر ،عرض و ارتفاع به
ترتیب  30و  36سانتیمتر با شیب کف 0/002انجام گرفت .یک
پمپ ،آب را از مخزن اصلی به کانال با دبی  10/5لیتر بر ثانیه
انتقال میداد .کانال به یک مخزن ﺣجم-زمان مجهز بود که به
کمک آن دبی اندازهگیری میشد .یک سرریز قابل تنظیم در
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پاییندست ،عمق آب در کانال را برای ایجاد جریان یکنواخت
تنظیم میکرد .منﻄقه انجام آزمایشها در کانال ،دارای طول 1
متر و ارتفاع بستر  12سانتیمتر است که از ابتدای کانال  5متر
فاصله دارد .در باالدست و پاییندست این محل ،سکوهایی از
جنﺲ تفلون به طول  1متر و ارتفاع  0/12متر نصب گردید ،تا

تغییر تراز مشهودی در بین سﻄﺢ انجام آزمایش با کف کانال ایجاد
نشود .همچنین روی این سکوها با ذرات رسوبی مشابه با ذرات
محل انجام آزمایشها در سراسر فلوم چسبانده شد تا تغییر زبری
در طول کانال مشاهده نگردد (شکل .)1

شکل -1شمايی از کانال مورد استفاده در اين تحقيق

شرايط و مشخصات آزمايشها

برای از بین رفتن تأثیر دیوارههای کانال بر آبشستگی موضعی،
طبق مﻄالعات ) Lança et al. (2013اثرات انقباض در B/D ≥ 5
( Bعرض کانال و  Dقﻄر پایه) بر عمق آبشستگی بیاثر است،
بنابراین در این تحقیق این مقدار برابر با  10در نظر گرفته شد
که بر این اساس طول تکیهگاه از جنﺲ پالستیک تفلون  3سانتی-
متر بهدست آمد .در این تحقیق جهت مﻄالعـه تأثیر طوق بر
مکانیزم آبشستگی و تغییرات زمانی آن پارامترهایی چون اندازه
طوق در دو اندازه  1/5Lو  2Lو نیز تراز قرارگیری طوق نسبت
بـه بستر کانـال (روی بستر 0/2L ،زیر بستر و  0/2Lباالی بستر)
بررسی و مﻄالعه شده است Dargahi (1990) .با بررسی آبشستگی
روی طوقها دریافت طوق نباید خیلی ضخیم باشد ،به این دلیل
که ضخامت زیاد طوق ،سبب ایجاد یک مانع در برابر جریان شده
و آبشستگی را افزایش میدهد ،بنابراین طوقهای موجود در این
تحقیق ،از جنﺲ پلکسیگلﺲ بـا ضخامت  2میلیمتر میباشند و
بـا استفاده از چسـب سیلیکون به تکیهگاه متصل شدهاند.
همچنین طبق نظر ) Raudkivi and Ettema (1983برای
جلوگیری از تشکیل ریﭙل در طول آزمایش باید قﻄر متوسط ذرات
بیش از  0/7میلیمتر باشد Melville (1992) .بیان نمود زمانی
که انحراف معیار هندسی ذرات کمتر از  1/3میباشد میتوان از
تأثیر ﻏیریکنواختی ذرات بر عمق آبشستگی صرفنظر کرد.
بنابراین از رسوبات ﻏیرچسبنده با قﻄر متوسط  0/72میلیمتر،
وزن مخصوص  2/65و انحراف معیار هندسی  1/13استفاده شد.
با توجه به اینکه ﺣداکثر عمق آبشستگی در شرایط جریان آب-
زالل و در هنگامی که سرعت جریان در فلوم کمتر از سرعت
آستانه ﺣرکت باشد ،رخ میدهد ،همه آزمایشها در این شرایط

صورت گرفت ) .(Shafai Bajestan 1994بنابراین آزمایشی بدون
ﺣضور تکیهگاه در کانال برای تعیین آستانه ﺣرکت ذرات انجام
شد .زمانی که ذرات به طور چشمی در آستانه ﺣرکت خود قرار
گرفتند ،نسبت سرعت جریان به سرعت بحرانی ) (u/ucبرابر 0/95
و عمق جریان 12سانتیمتر بدست آمد .شکل ( )2نحوه قرارگیری
تکیهگاه در کانال و رسوبات اطراف آن را نشان میدهد.

شکل -2نحوهی اتصال طوقها به تکيهگاه

با توجه به مﻄالعات ،زمانی به عنوان زمان تعادل آبشستگی
انتخاب گردید که سه ساعت پﺲ از آن ،عمق آبشستگی کمتر از
یک میلیمتر تغییر کند ) .(Kumar et al. 1999در این تحقیق نیز
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برای تعیین زمان تعادل آبشستگی از این معیار استفاده شد.
مﻄابق نمودار شکل ( ،)3پﺲ از  24ساعت گودال آبشستگی به
تعادل رسید ،اما بـا توجه به توسعه آبشستگی و تغییرات زمانی و
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همچنین شرایط آزمایشگاهی ،با در نظر گرفتن  90درصد عمق
آبشستگی ماکزیمم کناره تکیهگاه ،زمان اتمام آزمایشها 480
دقیقه ( 8سـاعت) بدست آمد.
2.5
2
1.5

ds/L

1
0.5
0
1500

500

1000

0

)t(min
شکل -3روند آبشستگی تکيهگاه شاهد در مقابل زمان تعادل

نحوه انجام آزمایشها به اینگونه بود که ابتدا پیش از شروع
هر آزمایش سﻄﺢ رسوبات بستر با یک ترازسنج تسﻄیﺢ و صاف
شده ،سﭙﺲ با توجه به وجود سرریز انتهایی کانال ،آب به کمک
یک شیلنگ با دبی کم وارد کانال میشد تا سﻄﺢ آب به اندازهای
باال آید که از ﺣرکت رسوبات قبل از تنظیم دبی جلوگیری شود.
در نهایت پﺲ از گذشت مدت زمان آزمایش ،با خاموش نمودن
پمپ و تخلیه کامل آب کانال ،پروفیل بستر به وسیله یک دستگاه
عمقسنج مکانیکی اندازهگیری شد .قابل ذکر است که ماکزیمم
عمق آبشستگی بدون ﺣضور طوق در گوشه باالدست تکیهگاه

اتفاق افتاد .لذا همین نقﻄه برای برداشت عمق آبشستگی در هر
دو ﺣالت با و بدون طوق بهعنوان نقﻄه مبنا در تمامی آزمایشها
مد نظر قرار گرفت .همچنین برای این که شکل و ابعاد هندسی
گودال آبشستگی در زمان برداشت دادههای سرعت تغییر نکند ،با
استفاده از سیمان و پودر سنگ که به نسبت یکبهسه با هم
ترکیب شدند ،یک الیه بسیار نازک بر روی بستر متحرک پاشیده
شد تا بستر تثبیت گردد .دادهبرداری سرعت ،توسط دستگاه
سرعتسنج 1ADVبا فرکانﺲ  200هرتز و در زمان دو دقیقه که
نحوهی قرارگیری آن در شکل ( )4آمده است ،انجام گرفت.

شکل -4دستگاه  ADVو نحوه برداشت دادهها اطراف تکيهگاه

برای بررسی الگوی جریان ،نیاز به اندازهگیری و دادهبرداری
در اطراف تکیهگاه میباشد؛ بنابراین شبکهای مشخص پیرامون
تکیهگاه درنظر گرفته شد .بدین منظور با توجه به مرکز تکیهگاه

Doppler Velocimetry

1Acoustic

در پنج زاویه  120 ،90 ،60 ،30و  160درجه در راستای هر زاویه
چهار پروفیل برداشت شد که نقﻄه اول (پروفیل  6/5 )1سانتیمتر
از مرکز تکیهگاه فاصله دارد که بهدلیل وجود شاخکهای گیرنده
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 ADVنزدیکتر از این مقدار نمیتوان شد .سایر نقاط (پروفیلهای
 3 ،2و  )4نیز بهترتیب  10/5 ،8/5و  12/5سانتیمتر از مرکز
تکیهگاه فاصله دارند .شکل ( )5نقاط برداشت شده در اطراف
تکیهگاه را نشان میدهد.

دینامیکی میباشند .با استفاده از نظریه باکینگهام و ترکیب بعضی
از پارامترهای بیبعد با هم ،رابﻄه ( )1به رابﻄه ( )2تبدیل خواهد
شد.
(رابﻄه )2

Lc Z c B b d s d sc D50 t
, , , , ,
,
) , , Fr , Re , S
L y L L L L y te
که عبارات  Reو  Frبترتیب عدد رینولدز و عدد فرود میباشند و
 Prدرصد کاهش آبشستگی است که از رابﻄه ( )3بدست میآید.

( Pr  f

d s  d sc
 100
(رابﻄه )3
ds
با توجه به ثابت بودن قﻄر متوسط مصالﺢ و اثر پارامتر
سرعت که در عدد فرود جریان لحاظ شده است و عدد فرود در
آزمایشها ثابت میباشد ،از پارامترهای مربوطه صرف نظر شده
است .به عالوه بهعلت اینکه محدوده عدد رینولدز برای این
آزمایشها نزدیک  20000میباشد و جریان آشفته است ،از
پارامتر  Reصرف نظر شد .پارامترهای  B/b ،t/te ،Sنیز بهدلیل
ثابت بودن ،کنار گذاشته شدند .به دلیل این که پارامترهای  dsو
 dscاز یک جنﺲ هستند و میتوان آنها را یکی در نظر گرفت و
همچنین چون درصد کاهش عمق نهایی گودال آبشستگی در این
مقاله مد نظر است ،در نهایت رابﻄه ( )4بدست خواهد آمد.
L Z d
) Pr  f ( c , c , s
(رابﻄه )4
L y L
در جدول ( )1شرایط هر کدام از آزمایشها آورده شده
است .که پارامترهای  Lcو  Zcبهترتیب به عنوان اندازه طوق و
تراز قرارگیری طوق نسبت به سﻄﺢ بستر مﻄرح هستند.
Pr 

شکل -5مقاطع اندازهگيری جريان در زوايای مختلف

آناليز ابعادی

قبل از انجام آزمایشها ابتدا به واسﻄه آنالیز ابعادی ،پارامترهای
مهم در پدیده آبشستگی در اطراف دماﻏه تکیهگاه همراه با طوق
بررسی شد .عوامل مورد استفاده در تحلیل ابعادی عبارتند از:
(رابﻄه )1
F ( L, b, B, Lc , Z c , D50 , d s , d sc , u, g , y,  ,  ,  s , t , t e , S )  0

که در آن  Lطول تکیهگاه (شعاع تکیهگاه نیمدایرهای)،
عرض تکیهگاه (قﻄر تکیهگاه نیمدایرهای) B ،عرض کانالLc ،
میزان پیشآمدگی طوق در طول تکیهگاه (افزایش شعاع طوق
نیمدایرهای نسبت به تکیهگاه) Zc ،فاصله عمودی طوق نسبت به
بستر ثابت D50 ،قﻄر متوسط رسوب ds ،و  dscعمق آبشستگی
بهترتیب بدون طوق و با طوق u ،سرعت جریان g ،شتاب جاذبه،
 yعمق جریان ρ ،جرم مخصوص آب ρs ،جرم مخصوص ذره
رسوب t ،زمان te ،زمان تعادل S ،شیب بستر و  µضریب لزوجت
b

جدول -1مشخصات و شرايط حاکم بر هر آزمايش

شماره آزمایش

اندازه طوق

تراز قرارگیری طوق

شرایط جریان()u/uc

1
2
3
4
5
6
7

بدون طوق
1/5L
1/5L
1/5L
2L
2L
2L

--همتراز بستر
 0/2Lباالی بستر
 0/2Lزیر بستر
همتراز بستر
 0/2Lباالی بستر
 0/2Lزیر بستر

0/95
0/95
0/95
0/95
0/95
0/95
0/95

نتايج و بحث
روش حفاظتی طوق

در این بخش نتایج ﺣاصل از آزمایشهای آبشستگی تکیهگاه پل

با و بدون طوق اراﺋه و بررسی خواهند شد .مﻄابق مشاهدههای
عینی در هنگام آزمایشها ،با نصب تکیهگاه شاهد و برقراری
جریان ،ذرات از جلوی تکیهگاه شروع به انتقال به پاییندست
مینمایند و در پشت تکیهگاه انباشته میشوند .هر چه از زمان
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شروع آزمایش میگذرد گردابهای نعلاسبی شکل (اولیه) در جلو
تکیهگاه و گردابهای برخاستگی در پشت آن به نظر میرسد
شدیدتر شده و موجب گسترش گودال آبشستگی از نظر ابعاد و
عمق میشوند .این روند در دو ساعت اولیه شروع آزمایش بسیار

83

شدید است و بعد از آن هرچه به انتهای زمان آزمایش نزدیکتر
گردید انتقال ذرات آرامتر شده و در انتها به یک تعادل نسبی ختم
شد .در شکل ( )6توپوگرافی بستر برای تکیهگاه شاهد با ماکزیمم
عمق  5/4سانتیمتر نشان داده شده است.

شکل  -6شکل حفرهی آبشستگی نهايی پس از رسيدن به زمان تعادل برای تکيهگاه شاهد

در شکل ( ،)7روند آبشستگی برای تکیهگاههای طوقدار با
اندازه  1/5برابر طول تکیهگاه ( )1/5Lدر قسمت الف و برای تکیه-
گاههای طوقدار با اندازه  2برابر طول تکیهگاه ( )2Lدر قسمت ب
در ترازهای مختلف با تکیهگاه شاهد برای مقایسه آورده شده
است .آنچه از شکل ( )7در هردو قسمت الف و ب مشخص است،
وجود طوق موجب تأخیر در روند آبشستگی شده است .در طوق
با اندازه  1/5Lاگر طوق هم سﻄﺢ بستر قرار بگیرد ،بیشترین
عملکرد را در کاهش عمق آبشستگی و تأخیر در آن را دارد و
بدترین عملکرد مربوط به قرارگیری طوق باالتر از تراز بستر است.
همچنین در طوق با اندازه  2Lعملکرد طوق در تأخیر روند
آبشستگی به ویژه در تراز قرارگیری همتراز بستر و زیر بستر
مشخص است .آنچه که در شکل ( )7قسمت ب دیده میشود
قرارگیری طوق در تراز بستر ،باعث تأخیر  20درصدی آبشستگی
نسبت به طول تکیهگاه در آﻏاز میشود .برای ﺣالتی که طوق زیر
تراز بستر قرار گرفته ،شروع جریان ،موجب ایجاد  10درصدی
آبشستگی در همان آﻏاز میشود اما تا  20درصد زمان تعادل،
مقدار آبشستگی ثابت باقی میماند و مجدداً روندی افزایشی دارد.
تا  60درصد زمان تعادل  8ساعته ،مشاهده میشود تأثیری که
تراز قرارگیری طوق بر کاهش آبشستگی دارد ،مشابه اثری است
که روی طوق با اندازه  1/5برابر طول تکیهگاه دارد .یعنی در هر
دو اندازه طوق ،قرارگیری آن در تراز بستر بهترین عملکرد را دارد.
اما برای طوق با اندازه بزرگتر ،با افزایش زمان ،طوق با قرارگیری
در زیر تراز بستر عملکرد بهتری داشته به نحوی که در انتهای
مدت زمان آزمایش ،این تراز قرارگیری بیشترین کاهش عمق

آبشستگی را داراست.
در شکل ( ،)8خﻄوط کنتور برای تکیهگاههای طوقدار در
اندازههای مختلف که بهترین عملکرد را داشتهاند به همراه تکیه-
گاه شاهد برای مقایسه آورده شده است .بنابر شکلها گودال
آبشستگی برای ﺣالت طوق با اندازه  2Lکوچکتر از  1/5Lو هردو
کوچکتر از ﺣالت بدون طوق میباشند .با توجه به توپوگرافی
آورده شده ،ﺣجم انتقالی رسوب در صورت کاربرد طوق کاهش
مییابد و عمق نهایی کمتری به دست میآید .میتوان چنین
نتیجه گرفت که استفاده از طوق با اندازه مناسب در طرح میتواند
از ﺣجم بتنریزی کاسته و هزینه طرح را کاهش دهد.
شکل ( )9پروفیل طولی بستر را برای تکیهگاه شاهد و
تکیهگاه با طوق کوچکتر ( )1/5Lنشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود الگوی به وجود آمده برای ﺣالت طوق باالبستر
نسبت به ﺣالت بدون طوق تفاوت چندانی بخصوص در باالدست
تکیهگاه ندارد که نشان از ناکارآمد بودن استفاده طوق در باالبستر
نسبت به دو ﺣالت دیگر است .اما با توجه به شکل ( )7الگوی
بستر برای دو ﺣالت قرارگیری طوق در رو و زیر بستر تا ﺣدودی
شبیه هم بوده است .در این اندازه طوق ،طوق همتراز بستر مفیدتر
واقع شده است.
شکل ( )10پروفیل طولی بستر را برای تکیهگاه شاهد و
تکیهگاه با طوق بزرگتر ( )2Lنشان میدهد .با توجه به الگوهای
به وجود آمده با افزایش اندازه طوق نسبت به ﺣالت قبل ،میزان
آبشستگی ﺣول تکیهگاه و در نتیجه ﺣجم انتقالی رسوب به
پاییندست سازه کاهش یافته است .به نظر میرسد افزایش اندازه
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میزان آبشستگی نهایی را برای دو اندازه طوق به کار رفته ،نشان
میدهد .به طور خالصه افزایش اندازه طوق در هر تراز قرارگیری
باعث کاهش عمق نهایی آبشستگی شده است .در این میان طوق
با اندازه دو برابر طول تکیهگاه و تراز قرارگیری  0/2Lزیر بستر،
عملکرد بهتری را از خود نشان داده و موجب کاهش  58درصدی
عمق نهایی آبشستگی شده است .موضوع دیگر آن است که در
اندازههای برابر طوق توجه به تراز قرارگیری آن میتواند موجب
عملکرد بهتر طوق و در نتیجه کارآمدی آن در هزینه تمام شده
طرح باشد.

طوق باعث ﺣفاظت بیشتر طوق از سﻄﺢ فرسایشی بستر در مقابل
گردابهای اولیه در باالدست و گردابهای برخاستگی در پایین-
دست شده است .همچنین تراز قرارگیری طوق در زیر بستر از اثر
بخشی باالتری نسبت به دو ﺣالت دیگر برخوردار بوده است .اما
قابل ذکر است که طوق همتراز بستر نیز از خود عملکرد خوبی
نشان داده است و به ﺣالت طوق زیر بستر نزدیک است .به همین
دلیل میتوان نتایج برخی از محققان که بهترین تراز قرارگیری را
همسﻄﺢ بستر معرفی کردند را تایید کرد.
برای درک بهتر ،شکل ( )11تأثیر تراز قرارگیری طوق بر
الف)

2

1.6

1.2

ds/L

z=0

0.8

z=-0.2L
z=0.2L

0.4

تکيه گاه بدون طوق
0
1

1.2

0.6

0.8

0.4

0.2

0

t/te

ب)
2

1.6

1.2

ds/L
0.8

z=0
z=-0.2L
z=0.2L

0.4

تکيه گاه بدون طوق
0
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

t/te
شکل  -7نمودار توسعه زمانی آبشستگی برای الف) طوق با اندازه  1/5Lب)  2Lدر ترازهای مختلف
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الف)

ب)

ج)

شکل  -8نمايش توپوگرافی بستر بعد از اتمام آزمايش الف) تکيهگاه با طوق  1/5Lب) تکيهگاه با طوق  2Lج) تکيهگاه شاهد

شکل  -9پروفيلهای طولی بستر برای تکيهگاه با طوق کوچکتر در تراز قرارگيری متفاوت
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شکل  -10پروفيلهای طولی بستر برای تکيهگاه با طوق بزرگتر در تراز قرارگيری متفاوت
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1.5L
2L

ds/L
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0

0.1
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شکل -11تأثير تراز قرارگيری طوق بر عمق نهايی آبشستگی

جدول ( )2میزان درصد کاهش عمق آبشستگی را برای
بهترین ﺣالت بهکار رفته در این آزمایش و تحقیقات سایر محققین
نمایش میدهد .آنچه که از نتایج این محققان میتوان دریافت آن
است که طوق به عنوان یک روش موثر موجب کاهش در عمق
نهایی آبشستگی و تأخیر در روند آن میشود .محققان مهمترین
پارامتر تأثیرگذار را اندازه طوق معرفی کردند .اکثر مﻄالعات
پیرامون تکیهگاههای مستﻄیلی و ذوزنقهای شکل است و تفاوت
در میزان اثر بخشی طوق مربوط به شرایط مختلف مﻄالعاتی و
آزمایشگاهی است.

جدول  -2مقايسه عملکرد طوق در اين تحقيق با ساير محققين

محققان و سال

شرایط آزمایش

شکل تکیهگاه و طوق

نتایج و میزان کاهش آبشستگی

تحقیق ﺣاضر

آبشستگی آبزالل و در
ترازهای مختلف

هر دو نیمدایرهای

عملکرد بهتر طوق با افزایش اندازه و تراز قرارگیری در زیر بستر،
موجب کاهش  58درصدی عمق نهایی آبشستگی

کریمی و همکاران
()2018

در شرایط آبشستگی آبزالل
و در ترازهای مختلف بستر

تکیهگاه مستﻄیلی کوتاه،
طوق مستﻄیلی

بهترین عملکرد طوق در زیر بستر و موجب کاهش  88/9درصدی
آبشستگی

هیولی و همکاران
()2006

شرایط آبشستگی آبزالل

تکیهگاه دیوار بالهای

اندازه طوق مؤثرترین پارامتر در کاهش میزان عمق آبشستگی
است و عمق آبشستگی تـا  75درصد کاهش مییابد.

کایاترک ()2004

آبشستگی آبزالل و در
ترازهای مختلف

هر دو مستﻄیلی

با افزایش سایز طوق ،عمق آبشستگی کاهش مییابد در بهترین
ﺣالت ،طوق در زیر بستر موجب کاهش  67درصدی عمق
آبشستگی میشود.

مشاهیر و همکاران
()2004

شرایط آبشستگی آبزالل

هر دو مستﻄیلی

طوق با ابعاد سه برابر پایه بر روی بستر بهترین کارایی و موجب
کاهش عمـق آبشستگی ﺣدود  60درصد

خزیمهنژاد و همکاران
()1393

شرایط آبشستگی آبزالل

هر دو مستﻄیلی با طوق-
های متقارن و نامتقارن

طوقها با افزایش اندازه و قرارگیری در تراز زیر بستر بهترین
عملکرد و میزان کاهش آبشستگی بین  15تا  90درصد برای اندازه
طوقهای متفاوت

اردشیر
همکاران()1391

و

شرایط آبشستگی آبزالل،
تراز قرارگیری و اندازه آنها

مستﻄیلی و ذوزنقهای،
طوقهای متقارن و
نامتقارن مستﻄیلی و
ذوزنقهای

طوق متقارن برای تکیه گاه مستﻄیلی در زیر تراز بستر موجب
کاهش  87/8درصدی ،همچنین طوق متقارن برای تکیهگاه
ذوزنقهای در روی تراز بستر موجب کاهش  67/8درصدی

خسروی نیا
همکاران ()1390

و

آبشستگی آبزالل و به ازای
قرارگیری در سﻄﺢ بستر

آبشکن بالدار و طوقهای
ذوزنقهای

با افزایش عرض طوق ،کاهش عمق و افزایش تأخیر زمانی
آبشستگی بیشتر میشود .درصد کاهش آبشستگی از  15تا 100
درصد برای طوقهای با عرض مختلف

شهسواری و همکاران :تاثير قطر و رقوم کارگذاری طوق نيم دايره ای ...

بررسی و تغييرات الگوی جريان

برای بررسی بهتر و دالیل موثر بر تأثیرگذاری طوق بر کاهش
آبشستگی در ادامه به بررسی ساخنار جریان پیرامون تکیهگاه با و
بدون طوق پرداخته خواهد شد .از این رو با توجه به قسمتهای
پیشین تکیهگاه طوقدار با بهترین عملکرد (طوق با اندازه  2Lو
 0/2Lزیر بستر) با تکیهگاه شاهد مورد مقایسه قرار داده شده
است.
پروفيلهای سرعت در جهت جريان ()u

از آنجا که در نزدیک تکیهگاهها مقدار تغییرات زیادتر است و هدف
اصلی بررسی ساختار جریان در نزدیکی تکیهگاههاست و بهدلیل
کمبود فضا ،در ادامه فقط پروفیل ( )1که نزدیکترین فاصله را به
تکیهگاه دارد ( 3/5سانتیمتر ،بهدلیل محدودیت شاخکهای
 ADVنمیتوان نزدیکتر شد) در قسمت باالدست و پاییندست
تکیهگاه مورد بحث و مقایسه قرار گرفت .با توجه به شکل ()12
در زاویه  30و  160درجه مشاهده میشود که در نزدیکی بستر
به علت وجود طوق و در نتیجه گودال آبشستگی کوچکتر،
30درجه

Control abutment
Abutment with collar

تغییرات سرعت کم میباشد و سرعت دارای نوسانات کمتری
نسبت به پروفیل تکیهگاه شاهد است .همچنین در درون گودال
با توجه به گذر جریان از بخش بزرگتری از مقﻄع در تکیهگاه
شاهد به دلیل آبشستگی بزرگتر u ،کوچکتر از شرایط ﺣضور
تکیهگاه طوقدار است .در محدودهی اندازهگیری دادهها ،در تکیه-
گاه شاهد مقادیر سرعت نزدیک به صفر و ﺣتی منفی مشاهده و
جدایی جریان رخ داده است که نشان دهنده ورتکﺲهای
قوییتری در باالدست گودال نسبت به تکیهگاه طوقدار است .ذکر
این نکته ﺣاﺋز اهمیت است که اگر امکان نزدیک شدن به تکیهگاه
بهدلیل محدودیت دستگاه  ADVو همچنین استفاده از مدلی
بزرگتر وجود داشت اﺣتماالً میتوان شاهد مقادیر بزرگتر و
بیشتری از سرعت منفی در جلو تکیهگاهها بود .در زاویه 160
درجه نیز به دلیل کاهش سرعت طولی در نزدیکی بستر و افزایش
آن در سﻄﺢ آب نسبت به تکیهگاه شاهد ،نشان از ضعیف شدن
گردابهای برخاستگی در پشت تکیهگاه دارد.

160درجه Control abutment
Abutment with collar
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شکل  -12مقايسه توزيع پروفيلهای سرعت طولی در زوايای  30و  160درجه در اطراف تکيهگاه طوقدار و شاهد

با توجه به شکل ( )13ﺣداکثر سرعت در تمامی ﺣالتها
در کناره و ﺣدود ًا در پاییندست تکیهگاه رخ میدهد که بهدلیل
تنگشدگی مقﻄع میتواند باشد .جدایی جریان در نزدیکی تکیه-
گاه بخصوص در جلو و پشت آن با توجه به تغییر عالمت سرعت
متوسط طولی رخ داده است .منﻄقهی  wakeدر پاییندست تکیه-
گاه کامالً مشهود است .از آنجایی که منﻄقه برخاستگی در انتقال
سیال به پاییندست جریان کمک نمیکند ،جریان در ناﺣیه
مجاور آن با سرعت ﺣرکت میکند و سیال اضافی را انتقال می-
دهد ) .(Ahmed and Rajaratnam 1998اما آنچه که مشخص
است ﺣضور طوق باعث تغییرات مقادیر سرعت طولی و جابهجایی

مکانی این پارامتر گردیده است.
پروفيلهای سرعت عرضی جريان ()v

در ﺣالت کلی برای هر دو تکیهگاه سرعتهای عرضی روند خاصی
را دنبال نمیکنند ،هرچند در داخل گودال سرعتهای باال نیز
مشاهده میشود که این گواه بر سهبعدی بودن جریان و انتقال
آشفتگی میباشد .نتایج این مقایسه نشان میدهد که نیمرخهای
سرعت در راستای جانبی ﺣدوداً روندی مشابه با ﺣالت بدون طوق
طی میکنند با این تفاوت که سرعتها از نظر اندازه در این ﺣالت
کوچکترند .با توجه به شکل ( )14در زاویه  30درجه در نزدیکی
بستر مقادیر سرعت در راستای جانبی برای تکیهگاه شاهد دارای
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برای تکیهگاه شاهد نشان از وجود گردابهای چرخشی شدید در
پشت تکیهگاه را دارد .ولی این مقادیر برای تکیهگاه با طوق در
مقایسه با شاهد نشان از کاهش قدرت گردابهای برخاستگی را
میدهد.

مقادیر مثبت و بزرگتری نسبت به تکیهگاه طوقدار است که این
تفاوت سرعتها میتواند نشانه هدایت جریان از روی طوق به
سمت پاییندست باشد .در زوایای  160درجه سرعتهای منفی
و بزرگ در کف و کاهش شدید سرعتهای منفی در سﻄﺢ آب

ب)

الف)

شکل  -13پالن خطوط کنتور سرعت طولی( )uدر الف) تکيهگاه شاهد و ب) تکيهگاه طوقدار در ارتفاع  5ميلیمتر از بستر
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شکل -14مقايسه توزيع پروفيلهای سرعت عرضی در زوايا  30و  160درجه در اطراف تکيهگاه طوقدار و شاهد

از روی خﻄوط همسرعت عرضی در شکل ( )15میتوان
چنین برآورد کرد که برای تمامی ﺣالتهای آورده شده در این
شکل سرعت عرضی در باالدست تکیهگاه به سمت مرکز کانال
منحرف میشود که برای دور زدن تکیهگاه امری طبیعی میباشد.
در پاییندست تکیهگاه نیز مقادیر منفی سرعت عرضی نشان از
انحراف جریان به پشت تکیهگاه و ایجاد گردابهای برخاستگی در
این نواﺣی را نشان میدهد )(2003) .(Afzalimehr et al. 2017
 Barbhuiya and Deyنشان دادند که در باالدست جریان بدون
ﺣضور تکیهگاه مقدار سرعت عرضی در ابتدا مقدار ناچیزی است
ولی با نزدیک شدن به تکیهگاه (بهخصوص در درون ﺣفره)
افزایش چشمگیری می یابد که نشان از انحراف جریان در ﺣفره

آبشستگی میباشد .در این تراز ( )z=5mmجدایی جریان در
باالدست تکیهگاه به دلیل وجود گردابهای اولیه و ثانویه کامالً
مشهود میباشد .ﺣضور طوق به عنوان یک روش کاهش
آبشستگی اثر قابل مالﺣظهای به جدایی جریان بخصوص در
نواﺣی پاییندست تکیهگاه گذاشته و مقادیر سرعت عرضی کاهش
قابل توجهی را نشان میدهند.
پروفيلهای سرعت قائم ()w

توزیع پروفیلهای سرعت قاﺋم در اطراف تکیهگاه با طوق و تکیه-
گاه شاهد برای زوایای مشخص شده در شکل ( )16نشان داده
شده است .با توجه به شکل ( )16در زاویه  30درجه سرعت جریان
رو به پایین نسبت به تکیهگاه شاهد به طور مشخص کاهش پیدا
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کرده است که به نظر بهدلیل وجود طوق در برابر این نوع جریان
میباشد .در تکیهگاه طوقدار جریان به دو دسته جریان باال و
پایین طوق تقسیم میشود .مﻄابق قسمت الف شکل ( )16جریان
در باالی طوق از سﻄﺢ آب ،با ﺣرکت به پایین نسبت به تکیهگاه
شاهد روند کاهشی قدر مﻄلق سرعت را طی میکند که به دلیل
وجود طوق و نقش آن در برابر جریان رو به پایین است .اما جریان
در پایین طوق دوباره با افزایش سرعت رو به پایین همراه بوده و
سﭙﺲ تا نزدیکی بستر روند کاهشی به خود میگیرد؛ ﺣتی روی
بستر مقادیر سرعت قاﺋم مثبت میشوند که نشان از جریان رو به
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باال به دلیل برخورد جریان به بستر و ﺣرکت رو به باال و بهوجود
آمدن گردابها را دارد .روند جریان قاﺋم در زاویه  160درجه در
هر دو تکیهگاه در سﻄﺢ آب ﺣدوداً یکسان است ولی در ﺣفره و
نزدیک بستر سرعتهای قاﺋم در تکیهگاه طوقدار دارای مقادیر
کمتر و با عالمت منفیاند که به نظر میرسد به خاطر کوچک
شدن گودال به دلیل تاثیرات طوق بر روی گردابهای برخاستگی
میباشد .در شرایﻄی که مقادیر مثبت سرعت قاﺋم در این ناﺣیه
برای تکیهگاه شاهد نشان از گردابهای مکنده به سمت باال ناشی
از گردابهای برخاستگی قوی میباشد.

ب)

الف)

شکل  -15پالن خطوط کنتور سرعت عرضی( )vدر الف) تکيهگاه شاهد و ب) تکيهگاه طوقدار در ارتفاع  5ميلیمتر از بستر
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شکل -16مقايسه توزيع پروفيلهای سرعت قائم در زوايا  30و  160درجه در اطراف تکيهگاه طوقدار و شاهد

از مقایسه سرعت قاﺋم برای ﺣالتهای طوقدار و تکیهگاه
شاهد در شکل ( ،)17میتوان دریافت که وجود طوق باعث کاهش
سرعت جریان روبه پایین و در نتیجه کاهش قدرت گردابهای
اولیه در باالدست تکیهگاه میشود .همچنین وجود طوق نیز باعث

انحراف بیشتر این جریان و ﺣفاظت بیشتر از بستر میگردد .در
پاییندست تکیهگاه نیز اعمال روش محافظتی باعث کاهش بیشتر
سرعتهای قاﺋم در این نواﺣی شده که در نتیجه آن کاهش قدرت
گردابهای برخاستگی را در پی داشته است.
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 ميلیمتر از بستر5 ) در الف) تکيهگاه شاهد و ب) تکيهگاه طوقدار در ارتفاعw( پالن خطوط کنتور سرعت قائم-17 شکل

 درصدی عمق58 بهتری را از خود نشان داده و موجب کاهش
.نهایی آبشستگی شده است
تراز قرارگیری طوقها با اندازه برابر میتواند موجب عملکرد
.بهتر طوق و در نتیجه کارآمدی آن در هزینه تمام شده طرح باشد
)1/5L( به گونهای که در این تحقیق قرارگیری طوق کوچکتر
) زیر تراز بستر بهترین2L( روی بستر و قرارگیری طوق بزرگتر
.عملکرد را دارا میباشند
با توجه به بررسی پروفیلهای سرعت جریان در جهات
 گردابهای نعل اسبی و برخاستگی که، در اطراف تکیهگاهx,y,z
 در اطراف تکیهگاه،عوامل اصلی ایجاد آبشستگی میباشند
 وجود طوق موجب، با نصب و به کارگیری طوق.شناسایی شدند
-کاهش سرعت جریان و در نتیجه کاهش قدرت گردابها و جابه
.جایی موقعیت آنها در اطراف تکیهگاه گردید

نتيجهگيری
در پژوهش ﺣاضر از روش طوق نیمدایرهای شکل در تکیهگاه به
 نتایج نشان.منظور کنترل و کاهش آبشستگی استفاده شده است
داد که طوقها در شرایط مختلف در کاهش عمق آبشستگی و
 همچنین برای محاسبهی.تأخیر در روند آبشستگی موثر بودهاند
 نیاز به فهم،دقیق عمق آبشستگی و شناخت هر چه بهتر آن
بیشتری از الگوی جریان و مکانیزمهای ﺣاکم بر آبشستگی
 به طور خالصه.موضعی و انتقال رسوب در اطراف تکیهگاههاست
:میتوان به نتایج زیر در این مﻄالعه اشاره کرد
افزایش اندازه طوق در هر تراز قرارگیری باعث کاهش عمق
 در این میان طوق با اندازه دو برابر.نهایی آبشستگی شده است
 عملکرد،) زیر بستر0/2L( ) و تراز قرارگیری2L( طول تکیهگاه
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