علیرضا محمدیان و همکاران

نشریه پژوهشهاي حفاظت آب و خاك
جلد بیست و ششم ،شماره ششم1398 ،
159-177
http://jwsc.gau.ac.ir
DOI: 10.22069/jwsc.2019.15706.3090

مطالعه تأثیر قطر نسبی و عمق طوقه مشبک بر آبشستگی اطراف پایههای پل آرودینامیکی
علیرضا محمدیان* ،1امین بردبار ،2علیرضا مسجدی ،3امیرعباس کمان بدست 2و محمد حیدرنژاد

2

1دانشآموخته دکتری گروه علوم و مهندسی آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران2 ،استادیار گروه علوم و مهندسی آب،
واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران3 ،دانشیار گروه علوم و مهندسی آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت1397/07/16 :؛ تاریخ پذیرش1398/04/25 :

چکیده

1

سابقه و هدف :یکی از دالیل مهم شکست پلها ،مربوط به آبشستگی است .خصوصیات جریان ،شکل پایه و زاویه
استقرار آن نسبت به جریان و خصوصیات رسوبات ،همگی از عواملی میباشند که در پیچیدگی مسأله آبشستگی
پایههای پل دخالت مینماید .باید توجه داشت که عمق نهایی آبشستگی ایجادشده در مجاورت پایهپل برابر با
مجموع عمقهای فرسایش ناشی از آبشستگی موضعی ،عمومی و تنگشدگی عرض جریان است .از آنجاییکه
گسترش چاله آبشستگی پایداری سازه پل را به مخاطره میاندازد ،پیشبینی میزان گودافتادگی و اتخاذ تدابیر الزم
برای مهار آن از جمله اقدامات مهندسی متداول در عرصه مهندسی رودخانه تلقی میشود.

مواد و روشها :بنا به این مهم در این پژوهش به بررسی تأثیر استفاده از طوقههای مشبک آئرودینامیک بر روی
پایههای پل آئرودینامیک پرداخته شد .نتایج نشان داد با افزایش طول طوقهها میزان آبشستگی کاهش بیشتری داشته
است .جهت بررسی آزمایشگاهی این پژوهش ،فلومی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز با مشخصات زیر
مورداستفاده قرار گرفت .کانالهای ورودی و خروجی فلوم ساختهشده ،روباز مستطیلی با جداره ورق پلکسیگالس
میباشد ،بهطوریکه طول کانالهای مستقیم ورودی در ابتدای فلوم و خروجی در انتهای فلوم بهترتیب  4/5و  2/5متر
است ،عرض و ارتفاع فلوم نیز بهترتیب  0/5و  0/6متر بوده و بدنه فلوم در ارتفاع  0/7متری از سطح زمین قرار دارد.
یافتهها :با نصب طوقه در عمق نسبی  0/1با افزایش طول طوقههای مشبک آبشستگی نسبت به پایه بدون طوقه
کاهش داشته است .با نصب طوقه در عمق نسبی  0/5طوقههای مشبک به طول نسبی  8 ،6و  10بهترتیب 37/4 ،35/2
و  38/4درصد کاهش آبشستگی نسبت به پایه بدون طوقه شده است .همچنین با نصب طوقه در عمق نسبی 1
طوقههای مشبک به طول نسبی  8 ،6و  10بهترتیب  31/6 ،27/7و  31/4درصد کاهش آبشستگی نسبت به پایه بدون
طوقه شده است .با افزایش سرعت نسبی از  0/54به  0/95بهطور متوسط باعث افزایش آبشستگی بهمیزان 113/8
درصد شده است .با نصب طوقه در عمق نسبی  0/5 ،0/1و  1بهترتیب  35/2 ،16/6و  27/7درصد کاهش آبشستگی
* مسئول مکاتبهa.bordbar@iau.ac.ir :
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نسبت به پایه بدون طوقه شده است .همچنین با افزایش عمق کارگذاری طوقههای آئرودینامیک مشبک شاهد کاهش
آبشستگی بهمیزان  22/3درصد شده است.
نتیجهگیری :بهاینترتیب میتوان فهمید بهترین عمق کارگذاری طوقه بهاندازه نصف قطر پایهپل است .همچنین
شبیهسازی با مدل ریاضی  Flow-3Dنزدیک به مدل فیزیکی است و بهطور متوسط تنها  5/4درصد خطا دارد که
قابلقبول میباشد.
واژههای کلیدی :آبشستگی ،آیرودینامیک ،پایه پل ،طوقه مشبک ،مدل فیزیکیFlow-3D ،

مقدمه

نسبت به جریان و خصوصیات رسوبات ،همگی از

طراحی ،محاسبه و احداث پایههای پل ،از

عواملی میباشند که در پیچیدگی مسأله آبشستگی

مهمترین و حساسترین مراحل یک پروژه پلسازی

پایههای پل دخالت مینماید .باید توجه داشت که

میباشند .بهخصوص وقتیکه این پل در محل عبور

عمق نهایی آبشستگی ایجادشده در مجاورت پایهپل

یک رودخانه واقعشده باشد .در این زمان ،طراح باید

برابر با مجموع عمقهای فرسایش ناشی از

برای انتخاب طول و تعداد دهانهها و عمق حداقل پی

آبشستگی موضعی ،عمومی و تنگشدگی عرض

پایهها ،اطالعات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی منطقه را

جریان است .فرآیندهای حرکت آب و حمل رسوب

در نظر گرفته و مورد تجزیهوتحلیل قرار دهد .یکی از

در رودخانهها بهخاطر تغییر و تحول در بستر و

اصلیترین مواردی که در این موضوع میتوان به آن

کنارهها ،شکلهای بسیار متنوعی را با توجه به

اشاره کرد ،اطالعات مربوط به فرسایش و رسوبگذاری

لیتولوژی و توپوگرافی هر منطقه در پالن به وجود

بستر رودخانه است که در صورت در نظر نگرفتن آن

میآورند .بستر اغلب آبراههها و رودخانهها علیرغم

باید شاهد عواقب خطرناکی ازجمله تهدید پایداری

اندازه و مشخصات هندسی و هیدرولیکی متفاوتی که

پل و نهایتاً خرابی آن بود .که هرساله با وقوع سیالب

دارند بهندرت بهصورت مسیرهای مستقیم هستند بلکه

در هر رودخانه تعداد زیادی از این پلها درست

در طول مسیر خود دارای پیچ و قوسهای فراوان

زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد تخریب

میباشند .تعیین عمق فرسایش در محدوده پایهها

میگردند .یکی از مؤثرترین عوامل این تخریبها

مستلزم آگاهی از نحوه جابهجایی مواد رسوبی بستر

آبشستگی موضعی اطراف پایهها است .شکست

رودخانهها است .پایهها جریان عادی رودخانه را

پلها بهعلت آبشستگی زیانهای سنگین اقتصادی و

مختل میکند و تالطم و اغتشاش حاصل از آن

جانبی به دنبال دارد .تاکنون پژوهشگران متعددی

موجب فرسایش مواد رسوبی موجود در اطراف پایه

مسأله آبشستگی را موردمطالعه قرار دادهاند ،که به

میشود .چاله فرسایش ایجادشده در اطراف پایه ،به

علل مشخص و تعدد زیاد عوامل حاکم بر پدیده،

شکل و مشخصات هندسی آن بستگی دارد .بهعالوه

هنوز قادر به ارائه راهحل واحدی برای محاسبه عمق

نوع مواد تشکیلدهنده بستر رودخانه و همچنین

آبشستگی نشدهاند .عواملی چون :شکل آبراهه،

شرایط هیدرولیکی جریان مانند وقوع حالت سیالبی و

خصوصیات جریان ،شکل پایه و زاویه استقرار آن

عبور تلماسهها در میزان عمق چاله فرسایش مؤثر
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است .ازآنجاییکه گسترش چاله آبشستگی پایداری

این میان 56 ،درصد از آنها بهعلت وجود جریان

سازه پل را به مخاطره میاندازد .پیشبینی میزان

با زاویه برخورد ،یا آبراهه دارای خم و یا تلفیق این

گودافتادگی و اتخاذ تدابیر الزم برای مهار آن از جمله

دو مورد حادث شدهاند .همچنین  18درصد از

اقدامات مهندسی در عرصه مهندسی رودخانه تلقی

آبشستگی در اثر وجود دیوارههای زاویهدار آبراهه

میشود .مسأله آبشستگی در اطراف پایهپلها

بهوجود آمدهاند 26 .درصد باقیمانده نیز در اثر

سالهاست که پژوهشگران در مورد آن کاوش دارند.

فرسایش پایه و کوله پل در مسیر مستقیم مشاهده

بهطوریکه آبشستگی موضعی اطراف پایهپل را یکی

گردیده است ( .)15کتل و مرو اریکسون ()1998

از مهمترین عوامل تخریب آن میدانند .این مشکل در

یکی از دالیل مهم شکست پلها در ایاالتمتحده و

تمام دنیا وجود دارد و پتانسیل ایجاد عواقب غمانگیز

جهان ،مربوط به آبشستگی میباشد ( .)13پالزک و

و انسانی را داراست .در طول  30سال بیش از هزار

هانی ( )1995برآوردها بیانگر آن است که  60درصد

پل از میان  600.000پل موجود در ایاالتمتحده دچار

شکست پلها در نتیجه آبشستگی و عوامل

تخریب و نقص شدهاند .که در این میان  60درصد

هیدرولیکی میباشد این شایعترین علت شکست پل

این خرابیها ناشی از آبشستگی گزارش شده است.

در بزرگراههای ایاالتمتحده است که در آن در طول

آبشستگی موضعی موجب تخریب  17پل در

سالهای  1961الی  46 ،1976مورد از  86مورد

نیویورک و نیوانگلند در خالل سیالبهای بهار سال

شکست پل در نتیجه آبشستگی نزدیک پای پل بوده

 1987میباشد .بر اساس گزارش اداره راه فدرال

است ( .)19بنابراین شناخت پدیده آبشستگی و

امریکا از تخریب  383پل بهدلیل سیالبهای مخرب

بهکار بردن تمهیدات الزم برای کاهش آبشستگی و

سال  25 ،1973درصد خرابیها در اثر تخریب پایه و

کنترل آن بسیار ضروری میباشد .در کشور ما نیز،

 75درصد در اثر تخریب کولهها یا تکیهگاههای پلها

همهساله پلهای فراوانی در اثر این پدیده از بین

بود .سیالب سال  1993در میسیسیپی شمالی باعث

میروند و خسارات جانی و مالی فراوانی به بار

تخریب  23پل با تخمین حدود  15میلیون دالر

میآورند .ازجمله مطالعاتی که در مورد سازههای

خسارت شد .در سال  1994در سیالب حاصل از

حفاظتی برای کنترل و کاهش عمق آبشستگی اطراف

طوفان آلبرتو در جرجیا بیش از  500پل دچار

پایههای پل صورت گرفته میتوان به موارد زیر اشاره

آبشستگی شدید شدند بهگونهای که  73عدد از آنها

نمود.

تعمیر اساسی و یا تعویض شدند .حدود  86درصد از

مصباحی و شمسایی ( )2013گستره پوشش

 577.000پلی که در آمریکا ساخته شدهاند بر روی

سنگچین را که پهنهای به شعاع سه الی چهار برابر

آبراههها بنا شدهاند .درحالیکه بیش از  26.000عدد

قطر پایهپل باشد برای حفاظت آبشستگی پل و

از این پلها در معرض آبشستگی شدید قرار دارند.

حداقل ضخامت پوشش سنگچین را سه برابر قطر

در نهایت بهطورکلی  85.000پل در آمریکا با مسأله

متوسط سنگ در طراحیها پیشنهاد دادند (.)18

آبشستگی مواجه هستند ( .)6لندرز ( )1992در یک

قاسمیفرد و همکاران ( )2013اعالم نمودند که

گزارش از بررسی آبشستگی پلهای کشور آمریکا،

پایههای قربانیشونده برای کنترل آبشستگی موضعی

 22.495پل موردمطالعه قرار گرفت که مشخص شد،

پایههای مستطیلی پل عملکرد مناسبی داشتند (.)20

 33درصد از آنها با آبشستگی مواجه شدهاند .در

نتایج مسجدی و غالمزاده محمودی ( )2011نشان داد
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که افزایش قطر طوقه باعث کاهش آبشستگی در

اسروش و همکاران ( )2019به بررسی تأثیر شکاف بر

اطراف پایههای پل واقع در قوس  180درجه میشود

آبشستگی تکیهگاههای پل پرداختند ،نتایج نشان داد

( .)16آزم و قمشی ( )2013اثر شمعهای حفاظتی را بر

وجود شکاف باعث کاهش آبشستگی میشود و

کاهش آبشستگی در پایهپل استوانهای بررسی کردند

همچنین با افزایش شکاف آبشستگی کاهش

و گزارش دادند که بهترین موقعیت قرارگیری شمعها

بیشتری داشته است .آنها اعالم نمودند که این

در فاصله تقریبی سه برابر قطر پایهپل میباشد ( .)2این

صفحات هم بهعنوان پوشش محافظتی و یا تزئینی

در حالی است که نتایج سینگ و همکاران ()1995

روی مواد جاذب اصلی صوت بهکار میروند و هم

نشان داد که شمع حفاظتی با قطر برابر با قطر پایهپل

میتوانند باعث ایجاد تشدید فرکانسی برای جذب

در فاصله  D( 2Dقطر پایهپل) باالتر از پایه،

صوت و هم بهعنوان تفکیک جریان و کاهش اغتشاش

عملکرد بهتری در حفاظت دارد که حدود  50درصد

جریان هوا بهکار برده شوند ( .)15تمام مطالعاتی که

آبشستگی در آن کاهش یافت ( .)24عالم و همکاران

در زمینه طوقه بهعنوان سازه حفاظتی پایههای پل

( )2012کارگذاری طوق بر روی بستر باعث کاهش

آئرودینامیکی انجامشده مربوط به طوقه غیرمشبک

 93درصدی آبشستگی در اطراف تکیهگاه مستطیلی

بوده و تاکنون مطالعهای در مورد عملکرد طوقههای

پل در کانال مرکب میشود و ضخامت زیاد طوق

مشبک در کنترل آبشستگی پای پل صورت نگرفته

باعث افزایش آبشستگی میگردد (( .)1درگاهی،

است؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی آزمایشگاهی

 )1990وجود طوق از تشکیل گرداب نعل اسبی

تأثیر طوقههای مشبک در شکلها متفاوت و

جلوگیری نمیکند؛ اما اگر در محل مناسبی نسبت به

بازشدگیهای مختلف بر کنترل آبشستگی پرداخته

تراز بستر قرار گیرد نقش مؤثری را در کاهش

خواهد شد .که این پژوهش در این زمینه کامالً جدید

آبشستگی خواهد داشت ( .)5زراتی و عزیزی

و کاربردی است.

( )2001گزارش دادند که هرچه طوقه پایینتر نصب
شود ،درصد کاهش آبشستگی بیشتر خواهد بود

مواد و روشها

( .)26چیو ( )1992در مطالعهای بیان نمود که اگر قطر

مشخصات فلوم ساختهشده و نحوه ساخت آن:

طوقه دو برابر قطر پایهپل باشد عمق آبشستگی

جهت بررسی آزمایشگاهی این پژوهش ،فلومی در

بهمیزان  20درصد کاهش مییابد و کاربرد همزمان

دانشگاه آزاد واحد اهواز با مشخصات زیر

طوقه و شکاف ،جایگزین مناسبی برای سنگچین در

مورداستفاده قرار گرفت .کانالهای ورودی و خروجی

حل مشکالت آبشستگی موضعی پایههای پل

فلوم ساختهشده ،روباز مستطیلی با جداره ورق

میباشد ( .)3سینگ و همکاران ( )2001عمق D0/1

پلکسیگالس است ،بهطوریکه طول کانالهای

( Dقطر پایهپل) در زیر بستر را بهترین محل نصب

مستقیم ورودی در ابتدای فلوم و خروجی در انتهای

طوقه گزارش کردند ( .)23شریعتی و همکاران

فلوم بهترتیب  4/5و  2/5متر است ،عرض و ارتفاع

( )2011اعالم نمودند که بهکارگیری ترکیبی از طوقه و

فلوم نیز بهترتیب  0/5و  0/6متر بوده و بدنه فلوم در

شکاف روی پایه ،عمق آبشستگی را در حدود 80

ارتفاع  0/7متری از سطح زمین قرار دارد .مسیر

درصد کاهش داد ( .)22ازجمله پژوهشهای صورت

ورودی مستقیم (جهت ایجاد جریان یکنواخت و

گرفته در زمینه صفحات مشبک میتوان به مطالعات

توسعهیافته) ،کف آن از جنس ورق فلزی به ضخامت
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 3میلیمتر و دیوارهها از جنس پلکسیگالس به

ضخامت  3میلیمتر و دیواره آن از جنس

ضخامت  10میلیمتر و به طول  4/5متر ساختهشده که

پلکسیگالس با ضخامت  10میلیمتر به طول  2/5متر

هم اثر زبری جداره را کاهش میدهد و هم پدیدههای

است ،کف فلوم بهصورت بستر ثابت و بدون شیب و

هیدرولیکی در محفظه قابلرؤیت میباشند ،مسیر

در حد دقت اجرایی بهصورت افقی ساخته شده است،

خروجی نیز مستقیم ،کف آن از جنس ورق فلزی به

(شکل .)1

شکل  -1نمایی از فلوم و شماتیک آن.
Figure 1. An illustration of the flume and its schematic.

بعد از مخزن فلوم ،یک دریچه کشویی جهت

یک توری مشبک ،بعد از سرریز ابتدایی استفاده شده

تنظیم دبی ورودی به فلوم و یک سرریز مثلثی 90

است (شکل  .)2همچنین برای اندازهگیری عمق از

درجه برای اندازهگیری دبی ورودی در نظر گرفته

خطکش نصبشده در فلوم استفاده گردید.

شده است و برای جلوگیری از ورود امواج به کانال از

شکل  -2سرریزهای ورودی و خروجی مثلثی با رأس  90درجه ،در ابتدا و انتهای فلوم.
Figure 2. Input and output overflow of triangles with a 90 degree head, at the beginning and end of the flume.
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برای چرخش آب در فلوم آزمایشگاهی با توجه

ارتفاع مکش پمپ تقریباً  2متر و ارتفاع دهش آن

به دبی موردنظر از یک پمپ سانتریفیوژ به قدرت 11

حدود  6متر و حداکثر دبی قابلانتقال توسط پمپ 60

کیلووات ،قطر لوله مکشودهش  6اینچ استفاده شد.

لیتر در ثانیه است (شکل .)3

شکل  -3پمپ سانتریفیوژ.
Figure 3. Centrifuge pump.

طوقه غیرمشبک برای شاهد) (شکل  )4با طول

در این پژوهش به ارزیابی تأثیر طوقههای

متفاوت ساخته شد.

آئرودینامیک مشبک بر روی آبشستگی پرداختهشده
که بهمنظور تحقق این هدف  3طوقه مشبک (و یک

شکل  -4طوقه و پایهپل آئرودینامیک ساختهشده.
Figure 4. The crown and base of the aerodynamic bridge.
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رسوبی با روش الک در شکل  5به تصویر کشیده

قطر قسمت دایرهای پایهپل  5سانتیمتر و طول
قسمت کشیده آن  17سانتیمتر و ارتفاع آن بهدلیل

شده است.

اینکه پایهپل مستغرق نگردد  20سانتیمتر در نظر

آنالیز ابعادی :در مطالعه پدیدهها در آزمایشگاه ،روابط

گرفته شد.

بین عوامل مؤثر بر آن پدیده ،موردبررسی قرار

رسوبات کف :در خصوص اندازه رسوبات معیارهای

خواهد گرفت .در اینجا نقش مهم اعداد بدون بعد در

مختلفی ذکر گردیده ،مثالً طبق پژوهشهای

تفسیر و ارائه نتایج آزمایشگاهی و برقراری روابط

انجامگرفته توسط ( )1994 ،Dongolبرای اینکه

بین عوامل درگیر در شناخت پدیده موردمطالعه،

اندازه رسوبات تأثیری بر روی عمق آبشستگی

روشن میشود .پس از انجام آنالیز ابعادی در نهایت

ایجاد نکند و از تشکیل فرم بستر نیز ممانعت بهعمل

خواهیم داشت:

آید باید > 25

𝑎𝐿
𝑑50

لحاظ گردد که در این رابطه

)ds/D =(L/D , Z/D , V/Vc

𝑎𝐿 طول تکیهگاه (بعد عمود بر جریان) و 𝑑50

قطر متوسط ذرات رسوبی است .هرچه دانهبندی

متغیرهای آزمایش شامل موارد زیر است:

ذرات یکنواختتر گردد ابعاد آبشستگی هم بیشتر

 .1سه عمق کارگذاری ( 0/5 ،0/1( )Z/Dو ،)1

خواهد بود .برای برقراری شرط یکنواختی ذرات

 .2قطر طوقهها به قطر پایههای آئرودینامیکی L/D

باید  σ𝑔 = √𝑑84 < 1.3باشد که در این رابطه 𝑔σ

( 8 ،6و ،)10

𝑑

16

 .3پنج دبی ( 0/54( )V/Vcو  0/65و  0/76و 0/86

بیانگر انحراف معیار رسوبات است (،Melville

و .)0/95

 .)1992به توصیه ( Raudkiviو همکاران)1988 ،

در مجموع  45آزمایش با طوقه بهعالوه  5آزمایش

برای جلوگیری از تشکیل ریپل باید قطر متوسط ذرات

شاهد جمعاً  50آزمایش انجام شد که در جدول 1

از  0/7میلیمتر بیشتر باشد .بنابراین ذرات رسوبی از

مشخصات آن آمده است .محل قرارگیری پایه و طوقه

جنس ماسه طبیعی غیرچسبنده دارای قطر متوسط

در قسمت مستقیم کانال است.

 1/37میلیمتر ،انحراف معیار هندسی  σ𝑔 =1/13و
چگالی  2/65انتخاب گردیدند .نمودار دانهبندی ذرات

جدول  -1متغیرهای آزمایش.
Table 1. Test variables.

کل آزمایشها

آزمایش شاهد

دبی

طول طوقهها

عمق کارگذاری

Total experiments

Control test

discharge

The length of the crowns

Depth of work

50

5

()0.95 – 0.54

()10 – 6

()1 – 0.1
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شکل  -5شماتیک طوقه مشبک آئرودینامیک.
Figure 5. Schematic diagram of the aerodynamic lattice.

ضخامت مصالح بستر :مل ویل و چیو ()1999

میشود که تغییرات عمق آبشستگی در ابتدا زیاد بوده

حداکثر مقدار آبشستگی را برابر  2.4Dبیان کردهاند

ولی با گذشت زمان رفتهرفته کم میشود و بهدلیل وقوع

که در این پژوهش این مقدار برابر  12سانتیمتر است

بخش عمده آبشستگی ( 95درصد) در بازه  4ساعت

که برای اطمینان بیشتر  20سانتیمتر انتخاب شد.

اولیه آزمایش ،این زمان برای همه آزمایشها یکسان در

مدتزمان انجام آزمایش :مدتزمان انجام آزمایش برابر

نظر گرفته شد .در نتیجه با توجه به معیارهای فوق و

با معیار اتما ( )1980انتخاب شد ،که عبارت است از

محاسبه سرعت بحرانی ،با در نظر گرفتن عمق جریان

مدتزمانی که تغییرات در عمق آبشستگی در یک بازه

برابر با  16سانتیمتر و دبی  9لیتر بر ثانیه شرط

زمانی  1ساعته کمتر از یک میلیمتر باشد .در شکل ،6

 V/Vc = 0/9در آزمایشها برقرار شد .سرعت بحرانی

نمودار توسعه زمانی برای پایه شاهد (پایه استوانهای)

براساس شروع حرکت ذرات رسوب در شرایط مدل

آورده شده است .با توجه به نمودار شکل  8مشاهده

شاهد بدون هیچ سازه محافظتی انتخاب گردید.
6
5
4
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1
0

0
0.4
0.8
1.2
1.6
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2.4
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3.2
3.6
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4.4
4.8
5.2
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6
6.4
6.8
7.2
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8
8.4
8.8
9.2
9.6
10
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10.8

)t (hr
شکل  -6نمودار توسعه زمانی آبشستگی.

Figure 6. Scour timing development chart.
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ابزار نقشهبرداری از پروفیل آبشستگی :برای این

برای کالیبره کردن مدل ،آزمایشها با استفاده از

منظور از یک متر لیزری با دقت  1میلیمتری و دارای

دادههای مشاهدهای و در حالتهای مختلف ضریب

 2تراز لوبیایی ،که بر روی یک چارچوب فلزی که

زبری و مدلهای آشفتگی انجام شد .جزئیات

طول و عرض آن در فواصل  5سانتیمتر نشانهگذاری

آزمایشهای به شرح زیر است:

شدهاند و در ارتفاع تقریبی  69/5سانتیمتری از کف

مقادیر ضریب زبری مانینگ (،0/025 ،0/02 :)n

قرار گرفته بود ،استفاده شد.

 0/035 ،0/03و 0/04
مدلهای مهم و معمول آشفتگی که در این

شبیهسازی با مدل ریاضی  :Flow-3Dاز پرکاربردترین
مدل ریاضی که برای مدلسازی پایهپل استفاده

نرمافزار استفاده میشود شامل سه مدل آشفتگی:

میشود  Flow-3Dاست .نتایج بهدست آمده از

Laminar .1

مطالعات انجامشده توسط  Flow -3Dبیشترین

Prandtl Mixing Length Model .2

تطابق را با نتایج حاصل از مدلهای فیزیکی را داشته

K-Epsilon Model .3

است که البته بهخوبی با استانداردهای هیئت مهندسین

میباشد .همچنین سایر پارامترها شامل دبی ورودی

ارتش آمریکا و دفتر احیاء اراضی آمریکا تطابق داشته

برابر با  10لیتر بر ثانیه میباشد.
ارتفاع سطح آب در فلوم برابر  10سانتیمتر

است.

میباشد.

در این پژوهش ،پس از انجام تنظیمات اولیه و

سرعت جریان در فلوم برابر  0/2متر بر ثانیه

مش بندی و تعیین شرایط مرزی نرمافزار اجرا گردید

میباشد.

و بعد از کالیبره کردن نرمافزار به انجام اجراهای بعدی

هر آزمایش با دادههای دبی ورودی ،ارتفاع آب در

پرداخته شد .پس از مشبندی شرایط مرزی به شرح
زیر مشخص گردید:

خروجی و یکی از مقادیر پارامترهای بهدستآمده

 .1مرز ورودی،Volume Flow Rate :

برای کالیبره کردن ،اجرا شد .در هر آزمایش ،از نتایج

 .2مرز خروجی Specified Pressure :با استفاده از

بهدستآمده ،مقدار سرعت جریان در نرمافزار محاسبه

گزینه  use fluid elevationدر این قسمت،

شد و پس از واردکردن نتایج در نرمافزار اکسل ،با

 .3مرز کنارهها( wall :در حالت  wallدیواره صلب

داده مشاهدهای ( 0/2متر بر ثانیه) مقایسه گردید و در

میباشد)

هر آزمایش میزان خطا محاسبه شد.
در تمام آزمایشهای انجامشده زمان شبیهسازی

 .4مرز کفwall :

 .5مرز باال Specified Pressure :با استفاده از

 3600ثانیه بوده است .جزئیات آزمایشهای انجامشده

گزینه ،use fluid fraction

جهت کالیبره کردن مدل در جدول  2آمده است.
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Table 2. Calibrated Tests.

نام آزمایش

مدل آشفتگی

)n( مقدار ضریب زبری

Test name

Turbulence model

Roughness coefficient value

Scenario1

Laminar

0.02

Scenario2

Prandtl Mixing Length Model

0.02

Scenario3

K-Epsilon Model

0.02

Scenario4

Laminar

0.025

Scenario5

Prandtl Mixing Length Model

0.025

Scenario6

K-Epsilon Model

0.025

Scenario7

Laminar

0.03

Scenario8

Prandtl Mixing Length Model

0.03

Scenario 9

K-Epsilon Model

0.03

Scenario 10

Laminar

0.035

Scenario 11

Prandtl Mixing Length Model

0.035

Scenario 12

K-Epsilon Model

0.035

Scenario 13

Laminar

0.04

Scenario 14

Prandtl Mixing Length Model

0.04

Scenario 15

K-Epsilon Model

0.04

.Flow -3D  و مشبندی آن در مدل ریاضیAutoCAD  نمونهای از ترسیم پایهپل آئرودینامیک با طوقه مشبک در-8 شکل
Figure 8. An example of drawing an aerodynamic bridge with an AutoCAD tie crochet and meshing it in a
Flow -3D math model.

میزان

بر

آئرودینامیک

طوقه

طول

نتایج و بحث
،نتایج در این پژوهش شامل ارزیابی عدد فرود

 اثر-1

آبشستگی

تغییر طول طوقههای آئرودینامیک و تغییر عمق

 اثر تغییر دبی و سرعت جریان بر میزان-2

کارگزاری طوقهها بر میزان آبشستگی پایهپل

آبشستگی

 بخش2 آئرودینامیک است که بهاینترتیب نتایج در
:تقسیم میشوند
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شکل  -9تصاویری از آبشستگی.
Figure 9. Screenshots of scouring.

بررسی اثر طول طوقه آئرودینامیک بر میزان

در شکلهای  10تا  16نشان داده شد .در ادامه به

آبشستگی :با انجام آزمایشهای ،دادههای موردنیاز

بررسی تأثیر طول طوقهها بر میزان آبشستگی

برای تحلیل نتایج برداشت شد که در قالب نمودارهای

پرداخته شده است.

)(L/D

1.4
1.3

شاهد control verity

1.2

6

1.1
8

1

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.95

0.86

0.76

0.65

0.54

)(V/Vc
شکل  -10نمودار تأثیر طول طوقهها بر میزان آبشستگی در عمق کارگذاری .(Z/D)=0.1
Figure 10. Shows the effect of crown length on scour depth at work depth (Z / D) = 0.1.
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1.4
1.2
شاهد control

1

verity
6

)(ds/D

0.8
0.6

8

0.4
10

0.2
0
0.65

0.54

0.76
0.86
0.95
)(V/Vc
شکل  -11نمودار تأثیر طول طوقهها بر میزان آبشستگی در عمق کارگذاری .(Z/D)=0.5
Figure 11. The effect of crown length on scour depth at work depth (Z / D) = 0.5.

1.4
1.2
1

شاهد control
verity
6

0.6
8

)(ds/D

0.8

0.4

10

0.2
0
0.65

0.54

0.76
0.86
0.95
)(V/Vc
شکل  -12نمودار تأثیر طول طوقهها بر میزان آبشستگی در عمق کارگذاری .(Z/D)=1

Figure 12. The effect of crown length on scour depth at work depth (Z / D) = 1.

با توجه به نمودارهای شکلهای  10تا  12میتوان

طول طوقهها میزان آبشستگی کاهش بیشتری

بهخوبی مشاهده کرد با نصب طوقه آئرودینامیک

داشته است .با نصب طوقه در عمق نسبی (0/1 )Z/D

مشبک بر روی پایهپل آئرودینامیک میزان آبشستگی

طوقههای مشبک به طول ( 8 ،6 )L/Dو  10بهترتیب

کاهشیافته است .از نتایج میتوان فهمید با افزایش

 18/9 ،12/4و  28/9درصد کاهش آبشستگی نسبت
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به پایه بدون طوقه را شاهد هستیم .با نصب طوقه در

هستیم .از نتایج بهخوبی میتوان استنباط کرد با

عمق نسبی ( 0/5 )Z/Dطوقههای مشبک به طول

افزایش طول طوقه آبشستگی کاهش پیداکرده است،

( 8 ،6 )L/Dو  10بهترتیب  36/1 ،31/8و 41/2

که علت آن انتقال ورتکسها به خارج از اطراف پایه

درصد کاهش آبشستگی نسبت به پایه بدون طوقه

آئرودینامیک میباشد.

را شاهد هستیم .همچنین با نصب طوقه در عمق

 بررسی اثر تغییر دبی و سرعت جریان بر میزان

نسبی ( 1 )Z/Dطوقههای مشبک به طول ()L/D

آبشستگی :در این بخش به بررسی تغییر دبی و

 8 ،6و  10بهترتیب  29/3 ،26/6و  36/1درصد

سرعت جریان بر میزان آبشستگی پرداخته شده است.

کاهش آبشستگی نسبت به پایه بدون طوقه را شاهد
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شکل  -13نمودار تأثیر سرعت نسبی بر میزان آبشستگی.
Figure 13. Effect diagram of relative velocity on scour.

با توجه به نمودار شکل  13میتوان بهخوبی

 بررسی اثر عمق کارگزاری طوقه آئرودینامیک

مشاهده کرد با افزایش سرعت نسبی ( )V/Vcاز 0/54

بر میزان آبشستگی :در این بخش به بررسی

به  0/95بهطور متوسط باعث افزایش آبشستگی

تأثیر عمق کارگزاری طوقه آئرودینامیک بر میزان

بهمیزان  115/5درصد شده است.

آبشستگی پرداخته شده است.
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Figure 14. Effect of crown depth on scour.

با توجه به نمودار شکل  14میتوان بهخوبی

و باعث میشود با شروع کمی آبشستگی ،گودی به

مشاهده کرد با افزایش عمق کارگذاری طوقهها میزان

طوقه رسیده و طوقه و چاله باعث جلوگیری از

آبشستگی کمتر شده است .با نصب طوقه در عمق

افزایش بیشتر آبشستگی میشوند.

نسبی ( 0/5 ،0/1 )Z/Dو  1بهترتیب  35/7 ،18/1و

 نتایج شبیهسازی با مدل ریاضی  Flow-3Dو

 33/7درصد کاهش آبشستگی نسبت به پایه بدون

مقایسه آن با مدل ریاضی :طبق نتایج بهدستآمده

طوقه را شاهد هستیم .همچنین با افزایش عمق

از آزمایشهای کالیبره کردن ،کمترین خطا در

کارگذاری طوقههای آئرودینامیک مشبک ( )Z/Dاز

آزمایشهای با استفاده از ضریب زبری مانینگ 0/035

 0/1به  0/5شاهد کاهش آبشستگی بهمیزان 21/5

و مدل آشفتگی Prandtl Mixing Length Mode

درصد و همچنین با افزایش عمق کارگذاری طوقههای

بهدست آمد .میزان خطا در این حالت %-1/45

آئرودینامیک مشبک ( )Z/Dاز  0/5به  1شاهد افزایش

میباشد.

آبشستگی بهمیزان  3/1درصد هستیم .بهاینترتیب

حال با استفاده از مقادیر بهدستآمده در فرآیند

میتوان فهمید بهترین عمق کارگذاری طوقه بهاندازه

کالیبره کردن ،آزمایشهای موردنظر را انجام داده

نصف قطر پایهپل است .علت این پدیده را میتوان

میشود .اندازه مشبندی برای هر سه محور با صحیح

بهدلیل این بیان کرد که در عمق نسبی  0/1بهدلیل

و خطای فراوان و با در نظر گرفتن دقت و زمان

سطحی بودن طوقه آبشستگی در زیر آن اتفاق

شبیهسازی  0/5میلیمتر برای هر سه محور در نظر

میافتد و با طوقه در عمق نسبی  1عمق کارگذاری

گرفته شد.

زیاد بوده که نتیجه مطلوب برای کاهش آبشستگی را

جزئیات آزمایشهای انجامشده جهت کالیبره

ندارد .اما طوقه با عمق نسبی  0/5بهدلیل عمق مناسب

کردن مدل در شکل  15آمده است.
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Figure 15. Chart of results of calibration tests.
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Figure 16. Flow-3D simulation results comparison with physical model.
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همانطور که در نمودار شکل  16نتایج شبیهسازی

بدون طوقه را شاهد هستیم .با نصب طوقه در عمق

با  Flow-3Dنشان میدهد شبیهسازی با مدل ریاضی

نسبی ( 0/5 )Z/Dطوقههای مشبک به طول ()L/D

 Flow-3Dنزدیک به مدل فیزیکی است و خطا با

 8 ،6و  10بهترتیب  36/1 ،31/8و  41/2درصد

استفاده از روش  RMSEمحاسبه شد و بهطور

کاهش آبشستگی نسبت به پایه بدون طوقه را شاهد

متوسط تنها  5/4درصد خطا دارد که قابلقبول است.

هستیم .همچنین با نصب طوقه در عمق نسبی ()Z/D

همچنین مقایسه نتایج شبیهسازی و مدل فیزیکی نشان

برابر  1طوقههای مشبک به طول ( )L/Dبرابر با

میدهد با افزایش سرعت نتایج شبیهسازی با مدل

مقادیر  8 ،6و  10بهترتیب  29/3 ،26/6و  36/1درصد

ریاضی  Flow-3Dانحراف کمتر با مدل فیزیکی پیدا

کاهش آبشستگی نسبت به پایه بدون طوقه را

میکند و به واقعیت نزدیکتر میشود .تفاوت در

مشاهده میشود.

روند منحنی و شیب بین نتایج مدل عددی و مدل

 -2با افزایش سرعت نسبی ( )V/Vcاز  0/54به 0/95

آزمایشگاهی بهدلیل خطای مدل ریاضی میباشد که

بهطور متوسط باعث افزایش آبشستگی بهمیزان

غیرقابل تصحیح میباشد .در کل میزان خطا و تفاوت

 115/5درصد شده است.

در شیب قابلقبول است .برای کم کردن حجم مطالب

 -3شبیهسازی با مدل ریاضی  Flow-3Dنزدیک به

در مقاله از مقایسه باقی متغیرهای مدل فیزیکی با مدل

مدل فیزیکی است و بهطور متوسط تنها  5/4درصد

ریاضی صرفنظر شده است.

خطا دارد که قابلقبول است.
 -4با نصب طوقه در عمق نسبی (0/5 ،0/1 )Z/D

نتیجهگیري کلی

و  1بهترتیب  35/7 ،18/1و  33/7درصد کاهش

در این پژوهش به بررسی تأثیر استفاده از

آبشستگی نسبت به پایه بدون طوقه را شاهد

طوقههای مشبک آئرودینامیک بر روی پایههای پل

هستیم .همچنین با افزایش عمق کارگذاری طوقههای

آئرودینامیک انجام شد که در زیر خالصه نتایج آن

آئرودینامیک مشبک ( )Z/Dاز  0/1به  0/5شاهد

آمده است:

کاهش آبشستگی بهمیزان  21/5درصد و همچنین با

 -1از نتایج میتوان فهمید با افزایش طول طوقهها

افزایش عمق کارگذاری طوقههای آئرودینامیک مشبک

میزان آبشستگی کاهش بیشتری داشته است .با

( )Z/Dاز 0/5به  1شاهد افزایش آبشستگی بهمیزان

نصب طوقه در عمق نسبی ( 0/1 )Z/Dطوقههای

 3/1درصد هستیم .بهاینترتیب میتوان فهمید بهترین

مشبک به طول ( 8 ،6 )L/Dو  10بهترتیب ،12/4

عمق کارگذاری طوقه بهاندازه نصف قطر پایهپل

 18/9و  28/9درصد کاهش آبشستگی نسبت به پایه

میباشد.
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Abstract1
Background and Objectives: One of the main reasons for the failure of bridges in the United States
and around the world is scouring. The flow characteristics, the base shape and the angle of its
deposition relative to the flow and characteristics of the sediments are all factors that interfere with
the complexity of the scouring problem of bridges. It should be noted that the final scour depth
created near the bridge base is equal to the total erosion depth due to local, general and narrowing of
the flow width. Since the propagation of the scour hole threatens the sustainability of the bridge
structure, predicting the amount of dirt and adopting the necessary measures for its containment are
considered as common engineering measures in river engineering.
Materials and Methods: In this study, the effect of air foil lattice collars on aerodynamic bridge
foundations was investigated. In order to investigate the research in this study, a flume was used at
Azad University of Ahvaz with the following characteristics. The input and output channels of the
flume are a rectangular weirs with a Plexiglas sheet, so that the length of the direct input channels at
the beginning of the flume and the output at the end of the flume are 4.5 and 2.5 meters,
respectively, the width and height of the flume are 0.5 and 0.6 meters and the body of the flume is at
a height of 0.7 meters from the ground.
Results: By installing the collar at a relative depth of 0.1, the length of the collars of the scouring net
was reduced compared to the collarless base. By installing the collar at a relative depth of 0.5, the
lattice collars with relative lengths of 6, 8 and 10 were 35.2, 37.4 and 38.4 percent, respectively, to
reduce scouring compared to the collarless base. Also, by installing the collar at relative depth
(Z/D)=1 with a length (L/D) of 6, 8 and 10, collars were 27.7, 31.6 and 31.4 percent compared with
a collarless bridge pier, respectively. By increasing relative velocity (V/Vc) from 0.54 to 0.95, on
average, the scouring increased by 113.8%. By installing the collar at a relative depth (Z/D) of 0.1,
0.5 and 1, 16.6, 35.2 and 27.7 percent lower scouring were observed compared with the collarless
base. Also, by increasing the depth of the lattice aerodynamic collars the scour reduction decreased
by 22.3 percent.
Conclusion: It can be concluded that the best depth of the collar is about half the diameter of the
base of the bridge. Also, simulation with the Flow-3D math model is close to the physical model and
has an average of only 4.5% error, which is acceptable.
Keywords: Aerodynamics, Bridge, Flow-3D, Lattice collar, Physical model, Scour
* Corresponding Author; Email: a.bordbar@iau.ac.ir

177

نشریه پژوهشهاي حفاظت آب و خاك جلد ( ،)26شماره (1398 )6

178

