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زينب بادپا ،3زهره حيدری ،2مجيد فضلی

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه بوعلی سینا
 -2دانشجوی دکترای مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 -3استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا
(تاریخ دریافت -1331 /8 /2 :تاریخ بازنگری -1331 /8 /21 :تاریخ تصویب)1331 /3 /23 :

چکيده
آبشکن سازهای هیدرولیکی است که در کانالهای روباز و رودخانهها برای حفاظت دیوارهها در برابر فرسایش و یا انحراف و
هدایت آب در جهتهای مورد نظر ساخته میشود .یکی از مهمترین مشکالت آبشکن ،آبشستگی اطراف آن است که موجب
شکست و واژگونی آبشکن میگردد .تعیین عمق آبشستگی به علت اینکه معرف میزان پتانسیل تخریب جریان در اطراف
سازه بوده و همچنین پارامتری مهم در طراحی ابعاد فونداسیون سازههای مسیر جریان میباشد حائز اهمیت است .با توجه
به اینکه الگوی جریان و توپوگرافی بستر به شکل قابل مالحظهای تحت تأثیر حضور آبشکن قرار میگیرد ،بررسی این
موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است .برای اندازهگیری توپوگرافی بستر و سرعتهای سهبعدی از دستگاه vectrino+
استفاده شد .سرعتهای سهبعدی روی بستر متحرک اندازهگیری شد .به همین منظور در این تحقیق تأثیر تغییرات طول
آبشکن باز توریسنگی با تخلخل  33و  03درصد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که افزایش طول آبشکن
باعث افزایش حداکثر عمق آبشستگی و همچنین ابعاد حفره آبشستگی میشود .با توجه به نتایج آزمایشهای الگوی
جریان در این زمینه ،افزایش میزان تنگشدگی مقطع و بهتبع آن ،افزایش سرعت جریان در دماغهی آبشکن به همراه
توسعه جریان های عرضی و قائم منجر به افزایش حداکثر عمق و ابعاد حفره آبشستگی میشود .با افزایش طول آبشکن،
محدودهی تأثیر این سازه در باالدست آن بیشتر شده بهطوری که تغییرات سرعت از میانهی کانال عبور کرده و به
دیوارهی مقابل نزدیک میشود .بیشترین مقادیر سرعت در تمام الیهها ،بعد از آبشکن در محدودهی نزدیک به دماغه بوده
که به سمت میانهی کانال گسترده شده است.
واژههای کليدی :آبشکن توریسنگی ،الگوی جریان ،توپوگرافی بستر ،طول آبشکن

مقدمه

*

یکی از روشهای محافظت از ساحل و ساماندهی رودخانه،
استفاده از آبشکن میباشد .آبشکنها با اشکال و زاویههای
متفاوت نسبت به جریان ساخته میشود که شناخت هر یک از
پارامترهای هندسی تأثیر بسیار زیادی بر طراحی بهینه این نوع
سازهها میگذارد .از طرفی با احداث آبشکن بهدلیل تمرکز
جریان و آشفتگی موضعی ایجاد شده در جریان ،در مجاورت
سازه پدیدهی آبشستگی موضعی در اطراف سازه به وقوع می-
پیوندد و موجب شستهشدن موضعی اطراف این نوع سازه می-
شود .اگر عمق حفره آبشستگی قابلمالحظه باشد و این عمق به
پایههای سازه رودخانهای برسد ،ممکن است پایداری پی در
معرض خطر قرار گیرد و منجر به تخریب سازه و ضرر و زیان
گردد .بنابراین ضروری است که آبشستگی موضعی اطراف این
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نوع آبشکنها بیشتر مورد بررسی قرار گیرد .آبشستگی ایجاد
شده اطراف آبشکن ،حاصل تغییرات رخداده در الگوی جریان
حول آبشکن میباشد ()Vaghefi et al., 2009
) Ezzeldin et al (2007تحقیقاتی بر روی آبشکن تیغهای
با طولهای مؤثر 1متفاوت ( 3/30 ،3/30و  3/1متر) و قطر
مصالح غیریکنواخت ( )d502=0.6 mmدر کانالی به عرض 3/0
متر و طول  12متر انجام دادهاند .آنها به این نتیجه رسیدند که
با افزایش تنگشدگی ( )Lابعاد حفرهی آبشستگی افزایش یافته
و طول باالدست حفرهی آبشستگی حدود دو برابر طول مؤثر
آبشکن میباشد .همچنین آنها بیان نمودند که طول باالدست و
پاییندست حفرهی آبشستگی در این نوع آبشکنها به ترتیب
 . 1منظور از طول موثر ،میزان عرض اشغال شده از کانال توسط آبشکن میباشد که
در آبشکنهای قائم برابر طول آبشکن و در آبشکنهای زاویهدار برابر حاصلضرب طول
آبشکن در سینوس زاویه آبشکن است
 . 2اندازه متوسط ذرات رسوبی بستر
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حدود دو و سه برابر حداکثر عمق آبشستگی میباشـد.
) Elawady et al (2001با آزمایشهایی که در کانالی به عرض
 3/0متر ،ارتفاع  3/0متر و طول  18متر با عمق جریان - 3/30
متر و مصالح بستر  3/00میلیمتر برای آبشکن تیغهای با طول-
های  3/1 ،3/30و  3/10متر در مدت  333دقیقه در شرایط
آستانه حرکت انجام دادند ،با معرفی ضریب بازشدگی ( αنسبت
مقطع جریان عبوری در محل آبشکن به کل مقطع جریان
عبوری در کانال) ،افزایش زمان تعادل با کاهش درصد بازشدگی
را مشاهده کردند .بهطوریکه زمان تعادل ،در نسبت بازشدگی
 3/81معادل  203دقیقه و برای نسبت بازشدگی  3/30این
مقدار به  103دقیقه رسید و همچنین آنها در انتهای
آزمایشهای الگوی آبشستگی در اطراف آبشکنهای با طول
مختلف ،به این نتیجه رسیدند که با افزایش طول آبشکن ،عمق
آبشستگی افزایش مییابد.
) Kuhnle (2002با آزمایشهایی که بر روی آبشستگی
اطراف آبشکن ذوزنقهای در سه زاویه نسبت به پاییندست کانال
مجاور ( 33 ،00و  130درجه) و در دو نسبت تنگشدگی 3/20
و  3/120انجام داد به این نتیجه رسید که آبشکن زاویه 00
درجه بیشترین آبشستگی را در مجاورت ساحل داشته ،در حالی
که برای آبشکنهای  33و  130درجه آبشستگی کمتر مشاهده
شده است .همچنین ایشان برای عمقهای مختلف جریان و
نسبتهای مختلف تنشبرشی ،حجم آبشستگی را در آبشکن
 130درجه بیشتر مشاهده نمود و بهترین زاویه برای قرارگیری
آبشکن را به دلیل پتانسیل کمتر فرسایش بستر در نزدیک
ساحل 130 ،درجه گزارش داد .در حالیکه در این حالت
بیشترین حجم آبشستگی مشاهده شده است.
تحقیق دیگری که میتوان به آن اشاره نمود مطالعه
) Duan (2009میباشد که به مطالعه ساختار جریانهای
متوسط و آشفته حول آبشکن مستقیم واقع در یک کانال
آزمایشگاهی با بستر صلب و تخت پرداخت .وی برای اندازهگیری
میدان جریان از دستگاه سرعتسنج  ADVاستفاده نموده و
میدان جریان را در هشت الیه عمقی و در محدودههای باالدست
و پاییندست تکآبشکن ،اندازهگیری نمود .بر اساس یافتههای
) ،Duan (2009جریان متوسط در هر دو جهت جانبی و قائم
جدا شده و در داخل ناحیه چرخشی پشت آبشکن ،ترکیبی از
گردابههای افقی و قائم مشاهده میشود و هر سه مؤلفه تنشهای
قائم رینولدز با عبور از مقطع آبشکن تشدید شده و حداکثر تنش
در عمق میانی کانال و در امتداد الیه تنشبرشی اتفاق میافتد.
حداکثر مقدار تنشهای قائم مؤلفههای طولی و عرضی سرعت،
نزدیک به هم بوده ،ولی حداکثر تنش قائم مؤلفه قائم سرعت ،در

محدوده  13-10درصد کمتر از دو مؤلفه دیگر میباشد.
تحقیقات نسبتاً جامعی هم توسط Chen & Ikeda
) (1997در رابطه با الگوی جریان حول تک آبشکن در مسیر
مستقیم انجام پذیرفت .آنان در این تحقیق به مطالعه
آزمایشگاهی تشکیل ،توسعه و انتقال چرخابههای افقی در
اطراف دماغه آبشکن پرداخته و دریافتند که چرخابههای گذرایی
از نوک آبشکن جدا شده و بهصورت متناوب به سمت پایین-
دست منتقل میشوند .آنها با آنالیز نتایج بهدست آمده متوجه
شدند که سرعت متوسط مهاجرت چرخابهها تقریباً ثابت بوده و
مقدار آنها کمی بیشتر از  1/0درصد از سرعت متوسط میباشد.
همچنین ) Kuhnle (1999با مطالعاتی که بر روی حداکثر عمق
حفرهی آبشستگی انجام داد ،به این نتیجه رسید که در جریان-
های با عمق کم ،حداکثر عمق آبشستگی در دماغه آبشکن شکل
گرفته و با افزایش عمق جریان ،این مکان به سمت وسط آبشکن
حرکت مینمود.
) Mioduszewski et al (2003از مطالعات آزمایشگاهی
خود بر روی الگوی جریان و آبشستگی آبشکنهای باز و بسته
چنین نتیجهگیری کردند که الگوی جریان بین این آبشکنها با
هم بسیار متفاوت است و انتظار میرود که جریان عبوری از
منافذ آبشکن باز بر روی جریان ،تهنشینی و الگوی آبشستگی در
پاییندست آبشکن تأثیر بسیار زیادی بگذارد.
) Rajaratnam and Nwachukwu (1983به بررسی الگوی
جریان اطراف آبشکن تیغهای در مسیر مستقیم پرداختند و
مشاهده کردند که حداکثر تنش برشی  3تا  0برابر تنش برشی
باالدست آبشکن است و در نوک باالدست آبشکن رخ میدهد.
) Uijttewaal (2005با مشاهده اثر هندسه آبشکن بر روی میدان
جریان در اطراف آن نتیجه گرفت که نسبت طول به عرض ناحیه
جداشدگی آبشکن میتواند بیانگر تعداد و شکل گردابههای
نمایان شده در ناحیه جریان ایستا باشد و هنگامیکه این نسبت
نزدیک به یک است ،یک گردابه ایجاد میشود و اگر این نسبت
بزرگتر شود فضای کافی برای دو گردابه پایدار ایجاد خواهد شد.
در این حالت این گردابۀ بزرگ که گردابۀ اولیه نام دارد در
قسمت پاییندست میدان آبشکن و یک گردابه کوچکتر به نام
گردابۀ ثانویه در نزدیک باالدست آبشکن ظاهر میشود.
) Peng et al (1997الگوی جریان حول آبشکن را مورد-
مطالعه قرار دادند و دریافتند که با نزدیک شدن به بخشهای
باالیی آبشکن ،ابعاد گردابههای ایجاد شده در پشت آبشکن به-
طور تدریجی کاهش مییابد Tominaga et al (2001) .با مطالعه
جریان در کانالهای حاوی آبشکن مستغرق و غیرمستغرق به
ای ن نتیجه رسیدند که سرعت طولی جریان باعث باال رفتن جت
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جریان تاج آبشکن در شرایط مستغرق میشود.
) McCoy et al (2006به بررسی میدانهای جریان در
اطراف و بین دو آبشکن عمودی در یک کانال باز مستقیم
پرداختند که از خصوصیات جریان ،جداییهای بزرگ ،اختالف
فشار آشکار بین باالدست و پاییندست آبشکن و ایجاد گردابه-
های ناماندگار میباشد .آنان از روش عددی شبیهسازی گردابه
های بزرگ استفاده نموده و گزارش کردند که در جریان اصلی،
گردابههای نعلاسبی ناماندگار در پایهی آبشکنها و در باالدست
جریان ایجاد میگردد .همچنین جدا شدن الیهی برشی در باال-
دست نوک آبشکن باعث تشکیل گردابههای بعدی میشد که این
گردابهها در اندرکنش با گردابههای داخل دو آبشکن قابل
تشخیص میباشد Jarrahzade et al (2017) .چاله آبشستگی در
حضور سه نوع آبشکن نفوذپذیر ،نفوذناپذیر و باندال الیک
(ترکیبی از آبشکن نفوذپذیر و نفوذناپذیر) را بررسی کردند .آنها
دریافتند که حداکثر عمق آبشستگی در آبشکن نفوذناپذیر با
زاویه  33درجه اتفاق میافتد ،در حالی که در آبشکنهای دیگر
در زاویه  123درجه اتفاق میافتدShahabi and Kashefipour .
) (2017اثر نفوذپذیری آبشکنهای سری بر روی چاله
آبشستگی را بررسی کردند .آنها دریافتند که در اعداد فرود ثابت،
با افزایش نفوذپذیری آبشکن ،آبشستگی به میزان زیادی کاهش
مییابد و برای نفوذپذیری  33درصد ،عمق ،طول و عرض
آبشستگی در مقایسه با حالت نفوذناپذیر به ترتیب 38/1 ،13/3
و  30/0درصد کاهش مییابد Kermannejad et al (2011) .به
بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکنهای L
شکل با زبانه به سمت باالدست و پاییندست در شرایط آب
زالل پرداختند .نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که حداکثر عمق
آبشستگی ایجاد شده در آبشکن  Lبا زبانه به سمت پاییندست،
در محل تالقی زبانه با محور آبشکن رخ داده است در حالیکه
برای آبشکن با زبانه به سمت باالدست این مقدار در فاصله بین
زبانه و دیواره فلوم اتفاق افتاده است Abbasi et al (1997) .به
بررسی آزمایشگاهی عمق آبشستگی دماغه در آبشکنهای L
شکل و مستقیم سری پرداختند و فرمول زیر را ارائه نمودند.
نتایج حاصل از آزمایشگاه و فرمول با هم مقایسه شد .نهایتاً
نتایج با  20درصد خطا از فرمول زیر حاصل گشت.
(رابطه )1
با توجه به اینکه ساماندهی رودخانهها و احداث آبشکن
همواره مستلزم صرف هزینههای زیادی است ،لزوم طراحی
درست و مطمئن آبشکنها و پیشبینی درست الگوی جریان و
توپوگرافی بستر حول آنها به منظور اجتناب از خساراتهای
بعدی ناشی از طراحی نادرست ،بسیار ضروری است .همانطور

که مشهود است تحقیقات متعددی در زمینه آبشکنهای باز
میلهای و بسته صورت گرفته است اما تاکنون هیچ تحقیق جامع
و کاملی در زمینه آبشکنهای توریسنگی به عنوان آبشکن باز
صورت نگرفته است .با توجه به مزایای آبشکن ،در تحقیق حاضر
به بررسی اثر طول آبشکن باز توریسنگی بر الگوی جریان و
توپوگرافی بستر در کانال مستقیم پرداخته شده است.

مواد و روشها
آزمایشها در آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی عمران
دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد .فلوم مورد استفاده در این
پژوهش یک فلوم بتنی با شیب صفر مجهز به مخزن با طول 13
متر ،ارتفاع  3/80متر و عرض  3/8متر و گنجایشی حدود 13
مترمکعب آب است.
در شکل ( )1تصاویری شماتیک از فلوم و ابزارهای جانبی
آن نشان داده شده است .فلوم به طول  10متر و عرض و ارتفاع
 3/1متر با دیوارهها و کف شفاف از جنس شیشه  1سانتیمتر
میباشد .یک سرریز مستطیلی برای اندازهگیری دبی جریان و
یک دریچه برای تنظیم عمق جریان در انتهای کانال در نظر
گرفته شد .کف فلوم به اندازه  3/3متر باال آورده شده و فضایی
به طول دو متر به فاصله  0/0متری از ابتدای کانال با استفاده از
مصالح با قطر متوسط ( 1/00 )d50میلیمتر و  σgبه مقدار 1/21
پر شده است .این مقدار از رابطه زیر و با توجه به منحنی دانه-
بندی تعیین میشود.
(رابطه )2
با توجه به اینکه مقدار  σgاز  1/0کمتر است ،میتوان از
اثر غیریکنواختی رسوبات صرفنظر کرد ()Yang, 1940
کف کانال مذکور به شکلی طراحی شد که شیب 3/331
در کانال ایجاد شود .بدین منظور ،کف کانال از ابتدا تا انتها به
وسیله صفحات کارتنپالست پوشش داده شده و به این صفحات
شیب  3/331داده شد .برای یکسانسازی زبری همه طول
کانال ،نواحی که با کارتنپالست مرتفع شده بود ،توسط یک
پوشش چسبنده به نام دوغامین پوشیده شد .دوغامین یک نوع
پالستر از پوشش طبیعی و براساس سنگدانههای طبیعی است.
این پالستر با سنگدانههای به قطر مختلف در بازار یافت میشود
که به منظور هماهنگی آن با مصالح مورد استفاده ،از دوغامین با
سنگدانههای دارای قطر متوسط مشابه مصالح مورد استفاده در
آزمایشها استفاده شد .شیب تعبیه شده و همچنین فاصله 0/0
متری از ابتدا به منظور اطمینان از توسعهیافتگی جریان در نظر
گرفته شد .آبشکنها در قسمت میانی این فضای دومتری پرشده
از مصالح و در جداره سمت چپ نصب گردید .نمودار دانهبندی
مصالح بستر در شکل ( )2نشان داده شده است.
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شکل  .3نمای شماتيک از کانال مورد استفاده برای انجام آزمايشها :الف) پالن ب) برش  A-Aج) برش B-B
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شکل  .2منحنی دانهبندی مصالح مورد استفاده جهت بستر فرسايشپذير

به منظور اندازهگیری سرعت جریان در جهات مختلف از
دستگاه  ADVاستفاده شد .این سرعتسنج قابلیت اندازهگیری
سرعت جریان در سه جهت را داراست .به منظور اندازهگیری
مقدار آبشستگی نیز از دستگاه  ADVاستفاده شد .دستگاه
قابلیت اندازهگیری فاصله از کف در داخل آب را داراست .از این
رو با در نظر گرفتن سطح مبنای مشخص ،مقادیر فاصله از کف
برداشتشده در هر نقطه از مقدار مبنا کسر شده و آبشستگی آن
نقطه حاصل شد .با توجه به اینکه دستگاه  ADVاز لحاظ دقت
اندازهگیری نسبت به دستگاههای عمقسنج نقطهای و دیجیتالی
بسیار دقیقتر و با درصد خطای کمتری میباشد و کاربر در
قرائت آن دخیل نمیباشد (خطاهای ناشی از خطای دید و
خطاهای مربوط به کاربر در آن به صفر میرسد) ،دستگاه
مربوطه به منظور اندازهگیری آبشستگی انتخاب شد .برای

اندازهگیری آبشستگی بستر ،بهصورت شکل ( )3شبکهبندی
نموده و تراز نقاط شبکه با استفاده از دستگاه  ADVبرداشت و
در فایلهای اکسل ذخیره شد .به منظور تسهیل در برداشت
سرعت ،اطراف آبشکن به صورت سهبعدی شبکهبندی شد.
شبکهبندی به این صورت طراحی شد که در محدودهی نزدیک
آبشکن که تغییرات الگوی جریان قابلتوجه است ،مقاطع
برداشت نزدیک بههم و در فواصل کوتاهتری تعریف شده و با دور
شدن از آبشکن فاصله مقاطع بهتدریج بیشتر شده است .بهطور
کلی تعداد  18مقطع طولی و  11مقطع عرضی تعریف گردید.
برداشتها در چهار سطح ارتفاعی در عمقهای  3/0سانتیمتر از
کف 3/0 ،سانتیمتر از سطح آب و عمقهای  0و  13سانتیمتر
صورت گرفته است .شکل ( )0مشبندی مربوط به برداشت
سرعت را نشان میدهد.

شکل  .1پالن مشبندی کانال برای برداشت آبشستگی
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زمان تعادل

ب
شکل  .9مشبندی کانال برای برداشت الگوی جريان الف) پالن ب) برش A-A

شکل  .9توریهای مورد استفاده در ساخت آبشکن توریسنگی

120
100
80
60
40
20
0
800 1000 1200 1400 1600

600

400

200

scour persentage

آبشکنهای مورد استفاده در این پژوهش ،از جنس مصالح
سنگی با وزن مخصوص مشخص بوده که با توریهای فلزی (با
درصد بازشدگی و سوراخهای متناسب با درصد تخلخل) پوشیده
شدهاند .برای انجام آزمایشها ،آبشکنهایی به طول 3/12 ،3/1
و  3/10متر و تخلخل  33و  03درصد مورد استفاده قرار گرفت.
به منظور انتخاب طول آبشکن برای انجام آزمایشها ،عموماً
درصدی از عرض کانال در نظر گرفته میشود .در مراجع مختلف
حداکثر طول اتخاذ شده برای آبشکنها  20درصد عرض کانال
میباشد .با توجه به اینکه عرض کانال  13سانتیمتر میباشد،
طول آبشکنها  23 ،11/10و  20درصد عرض کانال (یا به
عبارتی  ،و عرض کانال) در نظر گرفته شد .بهمنظور ساخت
آبشکنها ،توریهایی به طول  3/12 ،3/1و  3/10متر و ارتفاع
 3/1و ضخامت  3/32متر تعبیه شده و با مصالحی به وزن
مخصوص مشخص پر شد .برای ایجاد تخلخل موردنظر ابتدا وزن
مخصوص سنگدانههای موردنظر با استفاده از آزمایش استاندارد
تعیین چگالی اندازهگیری شد .سپس به این صورت عمل شد که
به ازای تخلخل موردنظر با مشخص بودن حجم هر توری ،حجم
سنگ مورد استفاده محاسبه و با مشخص بودن وزن مخصوص
سنگ ،وزن سنگ مورد نیاز بدست آمد .سپس آنقدر به توری
سنگ اضافه شد تا به وزن تعیین شده برسد.

زمان تعادل نسبی توسط آزمایشهای جداگانهای انجام گرفت.
نحوه انجام آزمایشهای زمان تعادل به این صورت بود که عمق
آبشستگی در زمانهای مختلف ثبت شده و سپس از روی
منحنی ترسیمی ،زمان تعادل نسبی تعیین گردید .عمق
آبشستگی در این آزمایشها در نیم ساعت اول هر دو دقیقه یک
بار ،در نیم ساعت دوم هر  0دقیقه یک بار ،در یک ساعت بعدی
هر  13دقیقه و در یک ساعت بعد از آن هر  23دقیقه یک بار
اندازهگیری شد و از آن به بعد به مدت  20ساعت هر  33دقیقه
یک بار اندازهگیری شد .نهایتاً نمودار ترسیم شده نشان میدهد
که پس از مدت زمانی ،گسترش آبشستگی کند شده و این
زمانی است که به عنوان زمان تعادل نسبی برای تمام آزمایشها
در نظر گرفته شد .در شکل ( )1نمودار زمان تعادل نشان داده
شده است .طبق نمودار از ساعت نهم به بعد با کاهش قابلتوجه
سرعت آبشستگی مواجه هستیم ،بهطوریکه در  003دقیقه
ابتدایی ،حدود  30درصد میزان آبشستگی اتفاق افتاده است .به
همین دلیل زمان تعادل آزمایشها 003 ،دقیقه در نظر گرفته
شده است.

0

)Time (min
شکل  .6منحنی درصد آبشستگی در زمانهای مختلف مربوط به آزمايش
زمان تعادل

نحوه انجام آزمايشها

جهت انجام آزمایشها ابتدا آبشکن در محل تعیینشده نصب
گردید .سپس سطح بستر صافشده و دریچه در محل مشخص
قرار داده شد تا ارتفاع آب بعد از برقراری جریان به مقدار
تعیینشده توسط فرمول آستانه حرکت برسد .انتهای کانال
بسته شده و آب بهتدریج از ابتدای کانال وارد گشته تا ارتفاع آب
روی رسوبات افزایش یابد و به حدی باالتر از عمق آستانه
حرکت برسد .درجه دبی پمپ در مقدار تعیینشده تنظیم شده
و سپس انتهای کانال آزاد و جریان برقرار میشود .مقادیر
آبشستگی بعد از زمان تعادل مذکور برای آزمایشها ،با استفاده
از دستگاه  ADVاندازهگیری میشود .در این آزمایشها عدد
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فرود جریان ثابت و برابر  3/21بود .همچنین عمق جریان در
مجموعه آزمایشها مقدار  10/1سانتیمتر بوده که با توجه به
دبی و از فرمول آستانه حرکت استخراج شده است .آزمایشها به
این صورت انجام میشد که پس از به تعادل رسیدن بستر و
برداشت آبشستگی ،برداشت الگوی جریان با استفاده از دستگاه
 ADVآغاز میشد .در جدول زیر شرایط هندسی و هیدرولیکی
جریان مختصراً عنوان شده است.
جدول  .3مشخصات هندسی و هيدروليکی آزمايشها

دبی
عدد فرود
زاویه
نوع آبشکن
عمق جریان در باالدست
طول آبشکن
اندازه متوسط ذرات رسوبی

 28لیتر بر ثانیه
3/21
 33درجه
آبشکن با تخلخل  33و  03درصد
10/1
 12 ،13و  10سانتیمتر
 1/00میلیمتر

30 percent

50 percent

1.0
0.8
0.6
0.4

ds/H

پارامتر

محدوده تغییرات

مییابد .افزایش تنگشدگی مقطع در محل نصب آبشکن موجب
افزایش اختالف فشار هیدرواستاتیکی باالدست و پاییندست
مقطع تنگشده میشود که موجبات تشدید گردابههای قائم در
ناحیه مذکور را فراهم میآورد .افزایش سرعت و انحراف بخش
بیشتری از جریان به سمت دماغه یا به عبارتی افزایش جریان-
های عرضی از دیگر تبعات افزایش طول آبشکن میباشد.
توسعهی جریانهای عرضی و گردابههای قائم منجر به تشدید
گردابههای نعلاسبی میگردد .با افزایش قدرت گردابههای نعل-
اسبی ،قدرت کفکنی و توان حمل رسوب جریان افزایش یافته و
در همسو شدن با جریان اصلی و پرقدرت کانال منجر به افزایش
عمق آبشستگی میشود.

0.2

نتايج و بحث
بررسی اثر طول آبشکن بر توپوگرافی بستر

در این بخش ،اثر تغییرات طول آبشکن متخلخل با تخلخل 03
درصد بر حداکثر عمق آبشستگی ،پروفیلهای طولی و عرضی و
توپوگرافی بستر در قالب نمودارها و منحنیهای تراز ارائه شده
است.
یکی از مهمترین پارامترهای مورد بررسی در این پژوهش،
حداکثر عمق آبشستگی است .حداکثر عمق آبشستگی در
آبشکنها عموماً در نزدیکی دماغه آبشکن رخ میدهد .دلیل این
امر ،تمرکز جریان و افزایش قابلتوجه سرعت در دماغه آبشکن و
هجوم جریان منحرفشده بهطرف محل مذکور است .همانطور
که در نمودار تغییرات حداکثر عمق آبشستگی آبشکن قائم
مشاهده میشود ،در این نوع آبشکن با افزایش طول ،حداکثر
عمق آبشستگی برای همه تخلخلها افزایش یافته است .هم-
چنین در طولهای کمتر آبشکن ،شیب نمودار تندتر بوده؛ به-
عبارتی شدت افزایش حداکثر عمق آبشستگی بیشتر است و در
طولهای بیشتر ،از این شدت کاسته شده و روند افزایش
حداکثر عمق آبشستگی تعدیل شده است .الزم به ذکر است که
در نمودار شکل ( )0محور افقی ،طول آبشکن بوده که نسبت به
عرض کانال بیبعد شده است و محور عمودی نسبت آبشستگی
به عمق جریان را نشان میدهد.
با افزایش طول آبشکن میزان تنگشدگی مقطع افزایش

0.0
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L/B
شکل  .7منحنی تغييرات حداکثر عمق آبشستگی در طولهای مختلف

مشاهده میشود که برای درصد تخلخلهای کمتر ،مقادیر
حداکثر عمق آبشستگی بهمراتب بیشتر میباشد .برای تخلخل
 03درصد سطح نمودار به مقدار قابلتوجهی پایینتر از تخلخل
 33درصد است .این امر به دلیل عبور مقدار بسیار بیشتر جریان
از البهالی سنگدانههای آبشکن میباشد .با افزایش مقدار جریان
عبوری از میدان آبشکن ،سرعت جریان در دماغه آبشکن کاهش
یافته و این جریان تقریباً پرسرعت ،در تشکیل گردابههای قبل،
بعد و دماغهی آبشکن اختالل ایجاد میکند .با این تفاسیر واضح
است که حداکثر عمق آبشستگی بهشدت کاهش مییابد؛ چرا
که علت اصلی وقوع آبشستگی در دماغه ،گردابههای تشکیلشده
و میزان سرعت جریان طولی در دماغه است.
در آبشکنهای با تخلخل پایین بهعلت ریز بودن مصالح
مورداستفاده برای ساخت آبشکن ،عمق آبشستگی بهمراتب
بیشتر است و شیب تندتر نمودار نشاندهندهی شدت بیشتر
تغییرات عمق آبشستگی حداکثر میباشد .آبشکنهای توری-
سنگی با تخلخل کم ،دارای تخلخل مؤثر (فضای خالی مرتبط با
هم) کمتری هستند ،از این رو نفوذپذیری آنها کمتر و
آبشستگی آنها بیشتر از حد مورد انتظار است.
در شکل زیر تغییرات پروفیل طولی برای آبشکن قائم با
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تخلخل  03درصد در مقاطع وسط و دماغهی آبشکن ،نشان داده
شده است .الزم به توضیح است که محور افقی ،محور طولی
کانال است که نسبت به عرض کانال بیبعد شده است و محور
عمودی نسبت آبشستگی به عمق جریان میباشد .در آبشکن با
طول بیشتر مشاهده میشود که حفره آبشستگی عمیقتر و تپه-
ی رسوبی ایجادشده در پاییندست آن مرتفعتر است .در مقطع
واقع در میانهی طول آبشکن ،عمق حفره مذکور بیشتر و طول

آن در باالدست و پاییندست آبشکن اندکی کمتر است ،اما در
مقطعی که در محدودهی دماغه آبشکن واقع است ،هم عمق
حفره و هم طول حفره آبشستگی بیشتر میباشد .این امر بهدلیل
تغییرات عمده الگوی جریان در دماغه بوده که بهسمت باالدست
و پاییندست به میزان قابلتوجهی توسعه مییابد ،چراکه
برخورد جریانهای قائم و عرضی گردابی و محل افزایش آنی
سرعت طولی جریان ،در این ناحیه میباشد.
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ب) پروفيل طولی بستر – مقطع دماغه آبشکن

شکل  .1پروفيل طولی بستر برای آبشکنهای قائم با درصد تخلخل  :90الف) مقطع ميانهی آبشکن ب) مقطع دماغه آبشکن

همچنین مشاهده میشود که عمده رسوبگذاری در نزدیکی
دیواره اتفاق افتاده است و بهنظر میرسد که جریان عبوری از دماغه
آبشکن مصالح بستر را به سمت دیواره کانال هدایت کرده است .این
فرآیند مورد انتظار بوده و با توجه به فلسفه ساخت آبشکن ،منطقی
به نظر میرسد (با توجه به این نکته که یکی از اصلیترین دالیل
ساخت آبشکن حفاظت ساحل است).
برای آبشکنهای کوتاهتر در مقطع میانهی آبشکن ،در
پاییندست آبشکن محدوده حفره در طول کمتری به پایان
رسیده است ،در حالیکه در باالدست آبشکن افزایش بعد حفره
آبشستگی مشاهده میشود.
به نظر میرسد که در باالدست کانال ،برای آبشکنهای
کوتاهتر حفره اندکی کوچکتر و کمعمقتر است .اما با افزایش
طول آبشکن ،حفره عمیقتر شده و تأثیر مخربتری بر پایهی
آبشکن خواهد داشت .در مقطع نزدیک به دماغه آبشکن،
محدودهی حفرهی آبشستگی تا حدودی بزرگتر از مقاطع
نزدیکتر به جداره است .با افزایش طول آبشکن ،حفره
آبشستگی در همه نواحی عمیقتر شده و محدودهی وسیعتری
به خود اختصاص میدهد.
در شکل ( )3پروفیل عرضی در مقاطع قبل ،بعد و مرکز
آبشکن نشان داده شده است .محور افقی نمودار نسبت به عرض
کانال و محور عمودی (آبشستگی) نسبت به عمق جریان بیبعد
شده است .در همه مقاطع مشاهده میشود که افزایش طول
آبشکن با افزایش ابعاد حفره آبشستگی ،هم در عمق و هم در

عرض همراه است .با افزایش طول آبشکن ،همانطور که قبالً
ذکر شد ،میزان تنگشدگی مقطع افزایش مییابد .این امر عالوه
بر افزایش سرعت جریان ،باعث افزایش قدرت گردابهها و تأثیر-
گذاری روی محدودهی بیشتری از بستر میشود .بههمین دلیل
است که نه تنها عمق حفره آبشستگی بهطور کلی افزایش می-
یابد بلکه محدودهی وسیعتری از پیرامون آبشکن تحتالشعاع
قرار خواهد گرفت و مصالح بستر در آن ناحیه شسته میشود.
بهطور کلی در نزدیکی دیواره ،سرعت جریان در باالدست آبشکن
بیشتر است و جریانهای برگشتی پس از برخورد به آبشکن،
مصالح نزدیک به آبشکن را تحت تأثیر خود قرار داده و ناحیه
وسیعتری دچار آبشستگی میگردد اما در ناحیه نزدیک به
آبشکن در پاییندست ،جریان مستهلکشده عبوری از البهالی
سنگدانههای آبشکن ،جریان بازگشتی از پاییندست را تعدیل
نموده و باعث کم شدن میزان آبشستگی در این ناحیه میشود.
برای همه مقاطع نشان داده شده ،افزایش طول آبشکن باعث
افزایش عرض حفره آبشستگی میشود .همچنین ناحیه حداکثر
عمق حفره ،با افزایش طول ،از دیواره مجاور به سمت دیواره
مقابل منتقل شده است که به دلیل تغییر طول و تغییر جایگاه
دماغه آبشکن میباشد؛ چرا که حداکثر عمق حفره آبشستگی
عموماً در نزدیکی دماغه آبشکن رخ میدهد.
شکل ( )13توپوگرافی بستر برای آبشکن قائم در طول-
های  12 ،13و  10سانتیمتر (یا به عبارتی  ،و عرض
کانال) را نشان میدهد .با توجه به شکلها مشاهده میشود که
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با افزایش طول آبشکن ،حفره آبشستگی در عرض کانال بزرگتر
شده و تمرکز مقادیر حداکثر آبشستگی از دماغه آبشکن به
سمت دیوارهی مقابل انتقال یافته است و حفره آبشستگی در
همه نواحی عمیقتر شده است .با افزایش طول آبشکن ،میزان
تنگشدگی مقطع ،افزایش پیدا میکند .این امر با کاهش عرض
و عمق جریان عبوری مواجه بوده که افزایش سرعت جریان را
نتیجه میدهد .افزایش سرعت طولی جریان با افزایش جریان-
های پایینرونده قبل از آبشکن و افزایش قدرت و انحراف
جریانهای عرضی همراه شده و موجبات افزایش توان حمل
رسوب جریان را فراهم میکند .گردابههای نعلاسبی ناشی از
جریانهای ثانویه (جریانهای قائم و عرضی) در فاصلهی دماغه
آبشکن تا ساحل مقابل قویتر شده و عالوه بر افزایش میزان
آبشستگی ،محدودهی وسیعتری از این ناحیه را تحتالشعاع
خود قرار میدهند .به همین علت است که برای آبشکن با طول
حداکثر ( 10سانتیمتری) ،حفرهی آبشستگی تقریباً همه عرض
کانال را در برگرفته است در حالیکه آبشکن با طول حداقل (13
سانتیمتری) ،حفرهای تنها بهعرض  3برابر طول آبشکن ایجاد
نموده است.
با افزایش طول آبشکن ،پشتهی رسوبی گستردهتر شده و
مقادیر رسوبگذاری صورت گرفته ،افزایش یافته است .با توجه
به شکلها مشاهده میشود که پشتهی رسوبی از اواسط کانال به
نزدیک دیواره انتقال پیدا کرده است (با افزایش طول آبشکن).
همچنین برای طول حداکثر آبشکن (آبشکن  10سانتی-
متری) ،پشتهی رسوبی ناحیهی وسیعی از مساحت کانال را در
برگرفته است .در آبشکنهای کوتاهتر ،گردابهها توان کمتری
برای برداشت رسوب دارند و همچنین جریان اصلی کانال
افزایش سرعت زیادی ندارد .به همین علت نمیتواند رسوبات
حمل شده را به نواحی دوردست انتقال دهد؛ به عبارت دیگر،
جریان در فاصلهای نزدیک به آبشکن با کاهش سرعت مواجه
شده و مصالح در این ناحیه دپو میشوند در حالیکه برای
آبشکنهای طوالنیتر ابعاد حفره آبشستگی بسیار بزرگتر بوده
که نشان از قویتر بودن جریان کانال است .بزرگتر بودن حفره
آبشستگی ،مرتفعتر شدن پشتهی رسوبی را به همراه دارد .به-
عالوه اینکه جریانهای منحرفشده عرضی پس از عبور از مقطع
تنگشده با قدرت و انحراف بیشتری به حالت اولیه باز می-
گردند؛ از این رو بعد از آبشکن ،انحنای شدیدتری به سمت
دیواره مجاور دارند و مصالح برداشتشده را به سمت دیواره
مجاور منحرف میکنند .انتقال پشتهی رسوبی به سمت دیواره
مجاور را ،با افزایش طول آبشکن ،میتوان به این امر نسبت داد.
بهطور کلی آبشکن با طول کمتر ،محدودهی کوچکتری

از بستر را تحتالشعاع خود قرار داده است و با افزایش طول
آبشکن ،گردابههای ایجاد شده در خالل آزمایشها به همهی
نواحی بستر نفوذ کرده و موجب تغییراتی در شکل بستر شده -
است .این موضوع نشاندهندهی انحراف شدید جریان در مقطع
آبشکن بوده که در صورت برخورد با دیوارهی مقابل ،خالی از
اشکال نیست .از این رو به نظر میرسد که طول  10سانتیمتر
برای آبشکن که معادل  20درصد عرض کانال است ،برای
طراحی این سازه مناسب نیست و طولهای کمتر به میزان
بیشتری اهداف ساخت این سازه را محقق میکند.
الزم به ذکر است که در همهی شکلها مبدأ مختصات،
محل قرارگیری آبشکن میباشد .جهت جریان از چپ به راست
بوده که همان جهت مثبت محور  Xمیباشد .جهت مثبت محور
 Yاز سمت دیواره مجاور (محل اتصال آبشکن) به سمت دیواره-
ی مقابل میباشد .همچنین در تمامی شکلها مربوط به پارامتر-
های طول آبشکن ،مقادیر طول و عرض کانال نسبت به عرض
کانال ( X/Bو  )Y/Bو مقادیر آبشستگی نسبت به عمق جریان
( )ds/Hبیبعد شدهاند .مقادیر آبشستگی و رسوبگذاری در
توپوگرافی بستر با اعداد رنگی ،کنار و داخل شکلها مشخص
شده است.
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شکل  .4پروفيل عرضی بستر برای آبشکنهای با درصد تخلخل 90

جهت
جريان

توپوگرافی بستر – آبشکن  30سانتیمتری

توپوگرافی بستر – آبشکن  32سانتیمتری

توپوگرافی بستر – آبشکن  39سانتیمتری
شکل  .30توپوگرافی بستر برای آبشکن قائم به طول الف)  30سانتیمتر ب)  32سانتیمتر ج)  39سانتیمتر

بررسی اثر طول آبشکن بر الگوی جريان

در این بخش اثر تغییر طول آبشکن بر الگوی جریان مورد
بررسی قرار میگیرد .جهت بررسی این پارامتر آزمایشهایی با
آبشکنهای با تخلخل  03درصد به طولهای  12 ،13و 10
سانتیمتر که به ترتیب ،

و

عرض کانال است ،انجام

پذیرفت .جهت اختصار ،نتایج برای آبشکن با کمترین و بیشترین
طول ارائه شده است.
شکلهای ( 3و  )13پالن جریان اطراف آبشکن در سه
تراز  13 ،3/0و  10سانتیمتری از بستر را برای آبشکنهایی با
طولهای  13و  10سانتیمتری نشان میدهد .بهطور کلی
مشاهده میشود که خطوط جریان در حضور آبشکن  13سانتی-
متری اندکی منحرف شده و بعد از آبشکن این انحراف بیشتر
میشود .با افزایش فاصله از بستر ،در تراز میانی کانال که سرعت
بیشترین مقادیر خود را داراست ،در ناحیهای بعد از آبشکن و در

نزدیکی دماغه ،محدودهای با سرعت طولی منفی رؤیت میشود.
در این ناحیه جریان پس از چرخش مختصری مجدداً به جریان
اصلی کانال میپیوندد .در تراز نزدیک به سطح آب ،خطوط
جریان با اندکی انحراف به مسیر خود ادامه میدهند .سرعت
جریان در ترازهای نزدیک به کف و نزدیک به سطح دارای
مقادیر کمتری بوده و به همین جهت ،جریان در حضور آبشکن
در این ترازها با انحراف جزئی به مسیر خود ادامه داده است .در
تراز میانی به دلیل افزایش سرعت و برخورد جریان با گردابههای
عمودی و جریان انحرافی در ناحیه بعد از آبشکن و در نزدیکی
دماغه ،یک محدودهی سرعت منفی ایجاد شده و جریان
برگشتی اتفاق میافتد .همانطور که مشاهده میشود مقادیر
سرعت منفی در این ناحیه کم است ،اما همین مقادیر کم
سرعت به دلیل اغتشاشی که در این ناحیه ایجاد میکنند،
موجب بروز آبشستگی شده و عمق حفرهی آبشستگی در این
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ناحیه قابلتوجه است.
همانطور که خطوط همتراز مؤلفهی طولی سرعت نشان
میدهند ،برای آبشکن با طول  10سانتیمتر نیز مشاهده
میشود که روند تغییرات سرعت در ترازهای مختلف همانند
آبشکن  13سانتیمتری است .اما تفاوت عمده این دو در مقدار
سرعت طولی و میزان انحراف جریان است .در آبشکن 10
سانتیمتری ،انحراف جریان بعد از آبشکن و نزدیک به دماغه
زیاد بوده بهطوری که در تراز میانی کانال در دماغه ،بالفاصله
بعد از مقطع آبشکن ،یک ناحیهی آبیرنگ مشاهده میشود که
مقادیر منفی سرعت طولی را نشان میدهد؛ بدین معنا که در
این ناحیه با اندکی جریان برگشتی مواجه هستیم .در ناحیه
تنگشدگی مقطع در حضور آبشکن با طول بیشتر ،مقدار سرعت

طولی در همهی الیههای عمقی بیشتر است و این اختالف
میزان سرعت در الیه مربوط به کف مشهودتر میباشد .در حضور
آبشکن بزرگتر مقطع دچار تنگشدگی بیشتر شده و بالطبع
سرعت نیز افزایش مییابد .افزایش سرعت طولی با افزایش
قدرت حمل رسوب جریان همراه بوده و منجر به حرکت حجم
بیشتری از رسوبات بستر و در نتیجه بزرگتر شدن حفره
آبشستگی و پشتهی رسوبی میشود .در حضور آبشکن کوتاهتر،
خطوط جریان بعد از آبشکن در ناحیهای نزدیک به آبشکن به
مسیر خود باز میگردند در حالی که برای آبشکن با طول بیشتر،
ناحیه جدایی جریان هم در طول و هم در عرض کانال محدوده
گستردهتری را به خود اختصاص داده است.

اليه عمقی  0/9سانتیمتری از بستر -آبشکن  30سانتیمتری

اليه عمقی  0/9سانتیمتری از بستر -آبشکن  39سانتیمتری

اليه عمقی  30سانتیمتری از بستر -آبشکن  30سانتیمتری

اليه عمقی  30سانتیمتری از بستر -آبشکن  39سانتیمتری

اليه عمقی  39/3سانتیمتری از بستر -آبشکن  30سانتیمتری

اليه عمقی  39/3سانتیمتری از بستر -آبشکن  39سانتیمتری

شکل  .33خطوط همتراز مؤلفه طولی سرعت برای آبشکن  30سانتیمتری در

شکل  .32خطوط همتراز مؤلفه طولی سرعت برای آبشکن  39سانتیمتری در

ترازهای :الف)  0/9ب)  30ج)  39/3سانتیمتری

ترازهای :الف)  0/9ب)  30ج)  39/3سانتیمتری
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قبل از آبشکن ،ناحیه جدایی جریان برای آبشکن کوتاهتر
در طولی حدود یک برابر طول آبشکن ایجاد شده در حالی که
برای آبشکن با طول بیشتر ،این ناحیه از طولی حدود دو برابر
طول آبشکن آغاز شده است.
با افزایش طول آبشکن ،محدودهی تأثیر این سازه در
باالدست آن بیشتر شده بهطوری که تغییرات سرعت از میانهی
کانال عبور کرده و به دیوارهی مقابل ،نزدیک میشود .بیشترین

مؤلفه عرضی سرعت -آبشکن  30سانتیمتری

DOI: 10.22059/ijswr.2017.243897.667775

مقادیر سرعت در تمام الیهها ،بعد از آبشکن در محدودهی
نزدیک به دماغه بوده که به سمت میانهی کانال گسترده شده
است .این موضوع به دلیل کاهش عرض کانال در امتداد آبشکن
بوده که باعث افزایش سرعت جریان در این ناحیه میشود .با
افزایش طول آبشکن ،این کاهش عرض بیشتر شده و بهتبع آن
سرعت جریان افزایش مییابد.

مؤلفه عرضی سرعت -آبشکن  39سانتیمتری

شکل  .31خطوط همتراز مؤلفه عرضی سرعت برای آبشکن با طولهای مختلف در مقاطع دو سانتیمتری قبل از آبشکن

مؤلفه قائم سرعت -آبشکن  30سانتیمتری

مؤلفه قائم سرعت -آبشکن  39سانتیمتری

شکل  .39خطوط همتراز مؤلفه قائم سرعت برای آبشکن با طولهای مختلف در مقاطع دو سانتیمتری قبل از آبشکن

تصاویر باال خطوط همتراز سرعت عرضی و قائم جریان در
مقطع عرضی  2سانتیمتری قبل از آبشکن را نشان داده است.
همانطور که در شکل قابل مشاهده است ،مقادیر سرعت عرضی
در محدودهی دماغهی آبشکن بیشتر از سایر نواحی بوده است و
تا مقداری حدود  23سانتیمتر بر ثانیه افزایش داشته است .این
نشاندهنده وجود جریان انحرافی به سمت میانهی کانال می-
باشد .دلیل وجود چنین جریانی را میتوان به حضور آبشکن و
منحرف کردن جریان در محل مذکور نسبت داد.
در شکل ( )10مؤلفهی قائم سرعت در مقطع  2سانتی-
متری قبل از آبشکن نشان داده شده است .در مقطع مذکور
وجود یک جریان پایینرونده مشاهده میشود که متمرکز در
دماغه آبشکن و در نزدیکی بستر میباشد .از مهمترین دالیل
وقوع حداکثر عمق آبشستگی در این ناحیه ،وجود این جریان

میباشد .جریان پایینرونده مذکور و جریان عرضی موجب بلند
شدن مصالح و قرار گرفتن این مصالح در مسیر جریان اصلی و
پرسرعت کانال شده و موجب حرکت مصالح و انتقال آن به
نواحی پاییندست میشود .در مقطع بعد از آبشکن ،مقادیر
سرعت جریان قائم کم شده و به ترازهای باالتر منتقل میشود و
از شدت فرسایش در این ناحیه کاسته میشود .در آبشکن با
طول بیشتر ،جریان عرضی موجود در مقطع حداکثر عمق
آبشستگی در الیههای میانی دارای مقادیر بیشتر بوده که در
نزدیک بستر این مقادیر کم میشود .اما چنانچه مؤلفهی قائم
سرعت را بررسی کنیم ،مشاهده میشود که مقدار و محدودهی
جریان پایینرونده بیشتر و بزرگتر بوده و همراه شدن این دو
جریان میتواند باعث بروز حفرهی بزرگتر و عمیقتری در این
ناحیه شود .مؤلفهی قائم سرعت در این مقطع در عرض
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گستردهای موجب بلند شدن مصالح و تالطم و آشفتگی بیشتری
در این ناحیه شده و جریان عرضی پرسرعت در ترازهای باالتر
موجب انحراف قابلتوجه مصالح و قرار گرفتن آن در مسیر
جریان اصلی کانال شده و آبشستگی ایجاد میشود .با توجه به
محدودهی گستردهتر سرعتهای قائم و عرضی در آبشکن با
طول بیشتر ،ناحیهی تأثیر آن بیشتر بوده و حفرهی بزرگتری
ایجاد میکند.
در شکل ( )10مقاطع طولی خطوط جریان در دماغه برای
دو آبشکن با طولهای  13و  10سانتیمتر نشان داده شده است.

آبشکن  30سانتیمتری

خطوط جریان بعد از آبشکن ،با افزایش طول آبشکن ،انحنای
شدیدتری به خود گرفته و جریان باالرونده قویتری بعد از
آبشکن تشکیل شده است .در حالیکه برای آبشکن کوتاهتر
تغییرات قابل توجهی رخ نداده و جریان با انحنای جزئی از
مقطع عبور کرده است .گردابههای جزئی در آبشکن طویلتر در
جلوی آبشکن مشاهده میشود .این گردابه در الیههای میانی
جریان به سمت سطح جریان توسعه پیدا کرده و با تالطم و
اغتشاشی که در جریان ایجاد میکند ،منجر به ایجاد تغییرات
سرعت و درنتیجه ،تغییر در حفره آبشستگی میشود.

آبشکن  39سانتیمتری

شکل  .39خطوط همتراز مؤلفه قائم سرعت در محل ماکزيمم آبشستگی برای آبشکن الف)  30سانتیمتری ب)  39سانتیمتری

بهطور کلی میتوان اظهار داشت که با افزایش طول
آبشکن ،جریانهای پایینرونده و باالرونده به ترتیب قبل و بعد
از آبشکن شدیدتر شده و موجب انحراف بیشتر خطوط جریان به
سمت ترازهای باالتر میشوند ،در حالیکه در آبشکن با طول
کمتر ،تقریباً تغییرات عمدهای در خطوط جریان رخ نداده و
مقادیر جریانهای قائم پایینرونده به حدی جزئی میباشد که
توان غلبه بر جریان پرسرعت طولی را نداشته و انحراف قابل-
توجهی ایجاد نکرده است .در آبشکن با طول بیشتر ،شاهد وقوع
یک گردابهی قائم کوچک در نزدیکی مقطع صفر طولی و در
ترازهای میانی هستیم .این مکان محل ترکیب جریانهای کم-

آبشکن  30سانتیمتری

سرعت جلوی آبشکن و جریان اصلی کانال میباشد که تشکیل
گردابه داده است.
شکلهای ( 11تا  )18خطوط همتراز مؤلفه طولی ،عرضی
و قائم سرعت در مقاطع عرضی در طول کانال برای آبشکن 13
و  10سانتیمتری را نشان میدهد .مؤلفهی طولی سرعت جریان
برای آبشکن با طول کمتر در محدودهی کوچکتری قبل و بعد
از آبشکن کاهش پیدا کرده است و تغییرات ،بیشتر متمرکز در
محدودهی آبشکن است .عرض تأثیرگذاری سازه در آبشکن با
طول کمتر ،به شکل قابلمالحظهای کمتر میباشد.

آبشکن  39سانتیمتری

شکل  .36خطوط همتراز مؤلفه طولی سرعت در مقاطع مختلف عرضی در طول جريان برای آبشکنهای  30و  39سانتیمتری

با افزایش طول آبشکن ،تغییرات زیاد مؤلفهی طولی

جریان در شکل کامالً مشهود است .مقادیر سرعت طولی قبل از
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آبشکن کاهش محسوس داشته و همهی عرض کانال را در بر-
گرفته است .بعد از آبشکن نیز عرض زیادی از کانال با کاهش
سرعت قابلمالحظهای مواجه بوده و این موضوع نشان از ایجاد
تغییرات عمده در الگوی جریان و بهتبع آن توپوگرافی بستر
برای آبشکنهای طویلتر دارد .همچنین در پاییندست آبشکن
تا طول زیادی بعد از آن ،وجود یک جریان منفی طولی (هر چند
با شدت کم) قابلمشاهده است که نشاندهندهی برگشت جریان
در این نواحی است .البته این جریان به دلیل شدت بسیار کم
احتماالً نمیتواند بر توپوگرافی بستر تأثیر چندانی داشته باشد اما

آبشکن  30سانتیمتری
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موجب تالطم و آشفتگی جریان در این نواحی خواهد بود.
مؤلفهی عرضی سرعت که در شکل ( )10نشان داده شده
است ،برای آبشکن با طول کمتر در محدودهی پشت آبشکن
دارای برد تأثیرگذاری کمتری است .ناحیه قبل آبشکن دارای
جریان انحرافی به سمت میانهی کانال و بعد از آبشکن ،دارای
مقادیر جزئی منفی (به سمت دیوارهی مجاور) بوده است؛ بدین
معنا که جریان بعد از آبشکن بهصورت جزئی به سمت دیواره
مجاور منحرف شده است

آبشکن  39سانتیمتری

شکل  .37خطوط همتراز مؤلفه عرضی سرعت در مقاطع مختلف عرضی در طول جريان برای آبشکن  30و  39سانتیمتری

با افزایش طول آبشکن ،مکانیزم عملکرد تغییر نمیکند اما
شدت تغییرات بهطور کلی بیشتر و در محدودهی وسیعتری از
کانال رخ میدهد .ناحیهی بعد از آبشکن تا طولی حدود سه برابر
آبشکن دارای جریان انحرافی به سمت دیوارهی کانال بوده که
محل تمرکز این محدوده با دور شدن از آبشکن به سمت دیواره
مجاور منتقل میشود.
در خطوط همتراز مربوط به مؤلفهی قائم سرعت که در
شکل ( )11نشان داده شده است ،برای هر دو آبشکن ،مقادیر
سرعت قائم قبل از آبشکن بسیار کم و نزدیک صفر است .با
نزدیک شدن به آبشکن بهتدریج جریان پایینرونده ایجاد شده و
با عبور از آبشکن جریان باالروندهای در نزدیکی بستر به وجود
میآید .هم زمان با این جریان باالرونده ،یک جریان بسیار جزئی
با جهت مخالف در ترازهای باالتر به وجود میآید که مقادیر آن
کم بوده و با دور شدن از آبشکن از بین میرود .وجود سرعت

قائم منفی و مثبت در مقاطع نشاندهندهی تشکیل گردابههای
قائم مقاطع عمودی است .این گردابهها بعد از آبشکن و در
ناحیهای است که آشفتگی زیادی در محدودهی مذکور به دلیل
ترکیبشدن جریانهای کمسرعت جلوی آبشکن و جریان
پرسرعت اصلی وجود دارد .در عرض کانال ،جریان باالرونده بعد
از سازه در آبشکن کوتاهتر کم بوده و تا حدود  1Lگسترش یافته
است؛ در حالیکه با افزایش طول آبشکن شدت و وسعت جریان
مذکور بیشتر شده و تا حدود  2Lادامه دارد .با توجه به اینکه
در آبشکن طویلتر ،جریان پایینرونده قبل آن بیشتر و
گستردهتر است ،جریان جهت رسیدن به تعادل اولیه نیازمند
تغییرات تدریجی و دور شدن از ناحیه پرتالطم نزدیک آبشکن
بوده و از این رو محدودهی جریان باالرونده گستردهتر شده و
طول بیشتری را شامل شده است.
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آبشکن  39سانتیمتری

آبشکن  30سانتیمتری

شکل  .31خطوط همتراز مؤلفه قائم سرعت در مقاطع مختلف عرضی در طول جريان برای آبشکن  30و  39سانتیمتری

شکل ( )13بردارهای جریان ثانویه در مقاطع مختلف
عرضی برای دو آبشکن مورد بررسی را نشان میدهد .برای
آبشکن کوتاهتر در محدودهی  2Lقبل و بعد از آبشکن تغییراتی
در جهت و مقدار جریانهای ثانویه رخ داده است .جریان با
نزدیک شدن به آبشکن به سمت دماغهی آبشکن منحرف شده و
در نواحی بعدی دچار تالطم و آشفتگی شده است .در آبشکن با
طول بیشتر ،باالدست جریان در حدود همان  2Lتحت تأثیر
حضور آبشکن قرار گرفته است ،اما پاییندست جریان محدودهی
تأثیرگذاری بسیار بزرگتر شده و همچنین مقادیر سرعت جریان
ثانویه به شکل قابلمالحظهای افزایش یافته است .در حضور این

آبشکن محدودهای بیشتر از  3Lدر پاییندست جریان دچار
آشفتگی و تالطم شده و در جلوی آبشکن با گردابههای جزئی و
متعددی روبهرو هستیم .بهطور کلی تشکیل حفرهی آبشستگی
در اطراف آبشکن به شکل قابلمالحظهای به میزان جریانهای
ثانویهی تشکیلشده در این ناحیه ،بستگی دارد .این جریان
عامل اصلی بلندشدن مصالح بستر و ایجاد آشفتگی در این ناحیه
میباشد .همانطور که در شکلهای زیر مشاهده میشود ،مقادیر
سرعت جریان ثانویه در آبشکن با طول بیشتر ،بسیار بزرگتر
بوده و دلیل تشکیل حفرهی آبشستگی بزرگتر در اطراف
آبشکن ،همین امر میباشد.

آبشکن  39سانتیمتری

آبشکن  30سانتیمتری

شکل  .34بردارهای جريان ثانويه در مقاطع عرضی مختلف در طول جريان برای آبشکن  30و  39سانتیمتری

توپوگرافی بستر به میزان زیادی تحت تأثیر تغییرات طول
آبشکن قرار میگیرد و این موضوع به دلیل الگوی جریان متغیر
در این ناحیه است .در حضور آبشکن ،مجموعه جریانهای
عرضی و قائم حول سازه و همزمان افزایش قابلتوجه سرعت
طولی در دماغه آبشکن ،موجب تشکیل حفرهی آبشستگی حول
آن میشود .با افزایش طول آبشکن ،همراه شدن بیشتر جریان-
های قائم و عرضی با هم و ترکیب شدن جریانهای کمسرعت
جلوی آبشکن با جریان طولی پرسرعت دماغه ،تشکیل گردابه-
های ریز و درشتی حول سازه میدهد که تغییرات توپوگرافی
بستر را به شکل قابلمالحظهای تشدید میکند .هر چه طول
آبشکن بیشتر شود ،تنگشدگی موضعی جریان در راستای
آبشکن بیشتر شده ،همچنین موجب توسعهی جریان ثانویه در
امتداد آبشکن در باالدست و پاییندست شده و از طرفی موجب
افزایش هر چه بیشتر سرعت جریان در دماغهی آبشکن میشود.
این امر دلیل افزایش عمق حفره آبشستگی در این ناحیه و هم-
چنین گسترش ابعاد حفره میباشد .با توجه به اینکه طول
بردارهای نشان داده شده در شکل اندازه جریانهای ثانویه را

نشان میدهد ،مشاهده میشود که در حضور آبشکن طویلتر،
اندازه جریانهای ثانویه تشکیل شده به میزان قابلتوجهی
بزرگتر میباشد .این امر منجر به آشفتگی و بلند شدن بیشتر
مصالح بستر و باال رفتن توان حمل رسوب بیشتر جریان میشود
که نهایتاً حفره آبشستگی بزرگتری را ناشی میشود.

نتيجهگيری
توپوگرافی بستر و الگوی جریان حول آبشکنها از مهمترین
عوامل مؤثر در طراحی سازه آبشکن است .در پژوهش حاضر ،اثر
طول آبشکنهای باز توریسنگی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسیها نشان میدهد که افزایش طول آبشکن منجر به افزایش
سرعت طولی جریان در دماغه و توسعه جریانهای ثانویه در
محدودهی بزرگتری در اطراف سازه آبشکن میشود و این امر
منجر به افزایش ابعاد حفره آبشستگی در همه جهات میشود.
متعاقب با افزایش حفره آبشستگی ،پشتهرسوبی ایجاد شده در
حضور آبشکن طویلتر بزرگتر بوده و به سمت میانه کانال
منتقل میشود .همچنین اندازه جریانهای ثانویه تشکیل شده
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در این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد صورت گرفته در این
دانشگاه با عنوان " بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی
بهدلیل حضور مانع توریسنگی در مسیر جریان در کانال مستقیم
. تقدیر و تشکر میگردد،با بستر متحرک " میباشد

حول آبشکن با طول بیشتر به مراتب بزرگتر بوده و منجر به
.اغتشاش بیشتری در اطراف آبشکن مذکور میشود

سپاسگزاری
در پایان از دانشگاه بوعلی سینا همدان که نتایج به کار برده شده
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