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ABSTRACT
In this research, the effect of submerged vanes height with quasi-triangular arrangement and groyne with fixed
height and foundation at two different heights on the scour of the base group of stairs has been investigated. In
this paper, 29 experiments with the same laboratory conditions have been studied in a rectangular canal with
dimension of 13 m in length, 1.2 m in width, 0.8 m in depth and with zero longitudinal slope. The maximum
increase of scour depth due to the installation of groyne is 89.1% and with the installation of submerged vanes,
the maximum reduction of scour depth with a height of 0.44 D (D is pier diameter) is equal to 79.3% compared
to the control. The performance of 1D-height groyne was better than the 0.44D-height submerged vanes, as in
the first base at Froude number of 0.25, the amount of scour depth reduction was 88%. The longitudinal
dimension of scouring has been increased 72.7% by installing a sill at Froude number of 0.15. The installation
of submerged vanes and the abutment have reduced the longitudinal dimension, as the reduction amount of
abutment longitudinal dimension with 1D-height at Froude number of 0.25 was equal to 54.2.
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بررسی آزمايشگاهی تاثير آبشکن ،صفحات مستغرق و آبپايه بر عمق آبشستگی در اطراف گروه پايهها
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 .1گروه عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/10/13 :تاریخ بازنگری -1399/12/1 :تاریخ تصویب)1399/12/4 :

چکيده
در این تحقیق اثر ارتفاع صفحات مستغرق با آرایش شبه مثلثی و آبشکنها با ارتفاع ثابت و آبپایه در دو ارتفاع متمایز بر
روی آبشستگی گروه پایه پلها مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق تعداد  29آزمایش با شرایط آزمایشگاهی
یکسان در یک کانال مستطیلی به طول  ،13 mعرض  1/2 mو عمق  ،0/8 mبا شیب طولی صفر مورد بررسی قرار گرفته
است .حداکثر مقدار افزایش عمق آبشستگی ناشی از نصب آبشکنها  89/1درصد و با نصب صفحات مستغرق ،حداکثر کاهش
عمق آبشستگی ،با ارتفاع  D( 0/44Dقطر پایه) برابر با 79/3درصد نسبت به شاهد میباشد .نصب آبپایه با ارتفاع  Dنسبت
به صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dعملکرد بهتری داشته است به طوری که در پایه اول در عدد فرود  ،0/25مقدار کاهش
عمق آبشستگی  88درصد بدست آمد .بعد طولی آبشستگی با نصب آبشکن در عدد فرود  0/15به میزان  72/7درصد
افزایش یافته است و نصب صفحات مستغرق و آبپایه بعد طولی را کاهش دادهاند بهطوریکه مقدار کاهش بعد طولی آبپایه
با ارتفاع  Dدر عدد فرود  0/25برابر  54/2میباشد.
واژههای کليدی :آبشستگی ،صفحات مستغرق ،آبشکن ،گروه پایهپل.

مقدمه
آبشستگی پایههای پل از مباحث مهم در مهندسی رودخانه به-
شمار میرود .در اثر آبشستگی ،حفرهای در اطراف پایه پل ایجاد
میگردد و پایداری آنرا تضعیف میکند و ممکن است در اثر یک
سیل تخریب گردد .برخورد جریان آب به پایه پل و جدائی آن از
عوامل اصلی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل بهحساب می-
آیند Nazariha (1996) .نشان داد زاویه برخورد جریان در گروه-
پایه پل میزان عمق آبشستگی را تا  70درصد کاهش میدهد.
) Zarati et al. (2004نشان دادند که با نصب طوق بر روی پایه-
های مستطیلی با پهنای نصف عرض پایه در10درصد عمق آب
زیر بستر ،تا  40درصد از میزان آبشستگی را میکاهد .در اثر
برخورد آب به پایه پل به علت کاهش فشار از سطح آزاد جریان
به سمت بستر ،جریانهای رو به پایین ایجاد میگردد و این
جریانهای رو به پایین پس از برخورد به بستر ،با جریان اصلی
برخورد کرده و گرداب نعلاسبی را بوجود میآورد .گردابهای
نعلاسبی عمدتا در جلو پایه پل ایجاد شده و جدایی جریان از
پایه پل ،باعث ایجاد گرداب برخاستگی در پشت پایه میشود.
بررسیها نشان میدهد که گردابهای نعلاسبی و برخاستگی
نقش عمدهای در ایجاد حفره آبشستگی اطراف پایه پل دارند.
آبشستگی موضعی به دو حالت آبشستگی آب زالل و آبشستگی
* نویسنده مسئول:

majedi@maragheh.ac.ir

بستر زنده تقسیم بندی میشود ).(Ghomeshi and Jaleli, 2016
) Bahrami & Ghomeshi, (2018بیان کردند که مکانیسم
آبشستگی در گروهپایهها متفاوت و پیچیدهتر از تکپایهها است.
در این حالت عالوه بر پارامترهای موثر بر آبشستگی موضعی،
عوامل دیگری مانند عامل تقویتکننده گردابهای جاری و بههم
فشردگی گردابههای نعلاسبی و فاصله پایهها نسبت بههم موثر
میباشند.
) Amini & Iqbalaadeh (2012و Tafarojnoruz et al.
) (2010اثر نحوه آرایش گروه شمعها بر عمق آبشستگی در
پایههای پل را بررسی کردند و متوجه شدند که چیدمان گروه
شمعها در عمق آبشستگی پایه پل تاثیر قابل مالحظهای داشته و
باعث توسعه عمق آبشستگی پشت پایه میگردد .به طوری که
بیشترین عمق آبشستگی در باالدست گروهپایهها و در اطراف
ردیف اول اتفاق می افتد.
استفاده از صفحات مستغرق در اوایل دهه هشتاد میالدی
توسط ادگارد و کندی ) (Odgaard and Wang 1991در
انستیتوی دانشگاه آیووا به منظور حفاظت سواحل خارجی پیچ
رودخانه بررسی گردید (1999) Lauchlan .بیان کرد که صفحات
مستغرق درکاهش آبشستگی پایه پل استوانهای در هر دو حالت
جریان آب زالل و بستر زنده موثر است و ایشان از دو سری
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صفحات مستغرق استفاده کرد و آزمایشات را برای سه زاویه ،15
 25و  35درجه انجام داد و نتیجه گرفت با افزایش زاویه صفحات
مستغرق عملکرد آنها افزایش مییابدJohnson et al. (2001) .
تاثیر صفحات مستغرق را در جلوگیری از آبشستگی پایههای
کناری پلها از طریق مدل آزمایشگاهی بررسی کرده و آنها
مشاهده کردهاند که این صفحات سرعت جریان و تنش برشی در
ساحل را کاهش داده و سرعت جریان در مرکز کانال را افزایش
میدهند Behbahan, (2006).با استفاده از صفحاتی با زاویه
مشخص بین  10تا  30درجه نسبت به امتداد جریان در ردیفهای
چندتایی و با آرایش خاص برای اصالح شکل جریان نزدیک بستر،
عمق آبشستگی پایه پل استوانهای را کاهش دادندGhorbani .
) and kellz (2008تاثیر صفحات مستغرق منفرد و دوبل را در
کاهش آبشستگی پایههای پل از طریق مطالعهی آزمایشگاهی
بررسی کرده و نتیجه گرفتند که استفاده از دو صفحه مستغرق
نسبت به یک صفحه در کاهش عمق آبشستگی موثرتر است.
) Dabardani et al. (2010در تحقیقات خود ،صفحات مستغرق با
طولهای متفاوت را بهکار بردند بهطوری که طول این صفحات
مضربی از قطر پایه بود ،نتایج حاصل نشان داد که کاربرد صفحات
مستغرق با طول  0/5برابر قطر پایه بهترین نتیجه را در کاهش
عمق آبشستگی دارد Hosseini et al. (2011) .بیان کردند که
تعداد صفحات مستغرق ،فواصل صفحات در جهت جریان ،فواصل
صفحات در جهت عمود بر جریان و تغییر زوایای صفحات بر عمق
آبشستگی موثر است و به این نتیجه رسیدند که افزایش تعداد
صفحات به  6عدد ،عملکرد بهتری در کنترل آبشستگی نشان
میدهد و همچنین تغییر در زوایا بهبود عملکرد آنها را نشان می-
دهد و نتیجه  51درصدی کاهش عمق آبشستگی را ارائه دادند.
) Hosseinzadeh dalir et al. (2011بیان کردند که صفحات
مستغرق در کاهش آبشستگی موثر است و در تحقیقات خود از
صفحات مستغرق ،طوق و پایه با قطر  6سانتیمتر در کانالی به
طول  8متر و عرض  80سانتیمتر و در شرایط آب زالل استفاده
کردند و با کاربرد چهار صفحه ،میزان کاهش آبشستگی به 61
درصد رسید.
آبشکنها سازههایی هستند که برای هدایت جریان و کنترل
سیالب و بعضا برقراری عمق الزم برای اهداف کشتیرانی یا با هدف
انحراف جریان از ساحل فرسایشپذیر رودخانه احداث میگردند.
) Saadatnya et al. (2010نشان دادند که آبشکن بر کاهش عمق
و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل در یک کانال مرکب و
مستقیم ،اثر گذار است و قادر به کاهش  95درصدی عمق
آبشستگی میباشد Basirat et al. (2009) .تاثیر آبشکن بر میزان
آبشستگی تکیهگاه پل در کانال مستقیم را بررسی نموده و نشان
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دادند که میزان آبشستگی با افزایش فاصله آبشکن محافظ از
تکیهگاه پل ،افزایش مییابد و با افزایش طول آبشکن  ،میزان
آبشستگی کاهش پیدا میکند.
آبپایه از سازههایی است که در پاییندست پایههای پل
جهت کاهش عمق آبشستگی مورد استفاده قرار میگیردChiew .
) and lim (2000بیان کردند که آبپایههای محافظ به عنوان روش
مقابله با آبشستگی پایه پل ،موثر است و آزمایشها تحت آب زالل
و بستر متحرک انجام شد و نتایج نشان داد که ماکزیمم راندمان
آبپایه در کاهش عمق آبشستگی تحت شرایط آب زالل و شرایط
بهینه تقریبا  50درصد است Grimaldi et al. (2009) .اثرات
تغییر فاصله بین پایه و آبپایه را بررسی کردندکه نتایج نشان داد
که چنانچه آبپایه در فاصله کمی از پایه قرار گیرد عمق ،سطح و
حجم آبشستگی را کاهش میدهد و با کاهش فاصله بین این دو
سازه اثر آبپایه در کاهش عمق آبشستگی بیشتر میشود.
) Shahsavari et al. (2019به مطالعه تاثیر قطر و رقوم کارگذاری
طوق نیمدایرهای بر میزان عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون
تکیهگاه پل پرداختند .نتایج نشان داد که وجود طوق عالوه بر
کاهش عمق آبشستگی موجب تاخیر در روند آبشستگی نیز می-
گردد.
اثر عواملی چون زبری ،طوق ،سنگچین کردن بستر ،دور
پیچ کردن پایه و غیره بر عمق آبشستگی بررسی شده است ولی
اثر همزمان آبشکن ،آبپایه و صفحات مستغرق تاکنون بر روی
گروهپایه پل مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا هدف تحقیق
حاضر بررسی تاثیر همزمان سازههای آبشکن ،آبپایه و صفحات
مستغرق بر روی آبشستگی گروهپایهها میباشد .بنابرین با نصب
آبشکنها در باالدست گروه پایهها و بکارگیری صفحات مستغرق
به صورت دوبل متقارن در مسیر جریان با آرایش شبه مثلثی و
نصب آبپایه در پاییندست گروهپایه هایپل برای مقادیر اعداد
فرود مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
برای بررسی آبشستگی گروهپایههای پل ،در تحقیق حاضر 29
آزمایش با شرایط آزمایشگاهی یکسان در کانالی با مقطع
مستطیلی به طول  13متر ،عرض  1/2متر و عمق  0/8متر ،انجام
شد .شیب کف کانال توسط یک جک قابل تغییر بوده که در این
تحقیق شیب برای تمام آزمایشها در عدد صفر تنظیم شد .آب
مورد نیاز برای آزمایشات درکانال مربوطه ،به صورت چرخهای
توسط پمپی با قدرت پمپاژ  7تا  52لیتر بر ثانیه تامین گردید
(شکل  .)1درتمام آزمایشها عمق جریان و عمق آبشستگی ()Ds
با استفاده از دستگاه عمق سنج با دقت  ±0/1میلیمتر اندازهگیری

 1138تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،4تير ( 1400علمی – پژوهشی)

شد .دبیهای مورد نظر توسط دستگاه دبیسنج آلتراسونیک با
دقت  0/1لیتر بر ثانیه قرائت شد.
تالطم جریان پس از پمپ ابتدا توسط یک منبع آرامکننده
در ابتدای کانال و سپس با عبور از دو صفحه مشبک کاهش یافت
و در ادامه از یک جسم شناور برای کاهش تالطم سطح آب
استفاده گردید و برای آرام کردن جریان و کاهش افت انرژی
هنگام ورود جریان ،بر روی کفبند از رمپ استفاده شد و دو کف
کاذب شیشهای در باالدست و پاییندست کانال به فاصله 4/25
متر از هم و به ارتفاع  22سانتیمتر نصب گردید .بستر متحرک
ماسهای در بین دوکفبند ایجاد شد و در انتهای کانال از یک
دریچه جهت کنترل عمق جریان استفاده شد و پس از عبور آب
از دریچه وارد مخزن شده و توسط پمپ ،جریان چرخشی تکرار
میشود .فلوم آزمایشگاهی در شکل ( )1و نصب صفحات مستغرق
بهصورت شبهمثلثی در شکل ( )2ارائه شده است .آزمایشها در 4

بخش مختلف اجرا شد که عبارتند از الف) حالت شاهد (فقط سه
پایه) ب) حالت سه پایه و آبشکنها ج) سه پایه ،آبشکنها و
صفحات مستغرق د) سه پایه ،آبشکنها و آبپایه .پروفیل بستر در
هر چهار حالت ذکر شده بعد از اتمام آزمایشها و پس از زهکشی
و خشک شدن مواد بستری ،توسط اسکنر سه بعدی برداشت
گردید.
دراین تحقیق گروهپایهها شامل سه پایه استوانهای و هریک
به قطر ( D=9 cmنسبتی از عرض کانال) و در راستای جریان و
در وسط کانال و در یک امتداد قرار گرفتهاند .فاصله گروهپایه از
پاییندست بستر متحرک ( )9/44Dو فاصله مرکز به مرکز پایهها
( )2/33Dو طول هر آبشکن غیرمستغرق ( ،)2/22Dوارتفاع
آبشکن از تراز بستر ( ،)2/78Dضخامت آبشکن ( ،)0/11Dفاصله
آبشکنها از باالدست بستر متحرک ( )6/67Dو فاصله مرکز به
مرکز آنها ( )5/55Dمیباشد.

شکل  -1شماتيک کانال آزمايشگاهی وتجهيزات مربوطه

شکل  -2فلوم آزمايشگاهی در تحقيق حاضر و مدل آزمايشگاهی با حضور صفحات مستغرق

صفحات مستغرق به صورت دوبل و هریک به طول
 L=1/33Dدر سه ارتفاع صفر= H=0/44D ، Hو H=0/66D
استفاده شده است و فاصله صفحات مستغرق از پایه اول a=0/22D

و فاصله مرکز به مرکز آنها در راستای جریان  Lx=1/33Dو در
امتداد قائم نیز  1/33Dو زاویه هر یک از صفحات مستغرق با
راستای جریان  20درجه در جهت پادمثلثاتی میباشد .آرایش
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قرارگیری گروهپایه ،صفحات مستغرق و آبشکنها به صورت پالن
در شکل ( )3ارائه شده است .در این تحقیق منظور از بعد طولی
بی شترین فاصله به موازات راستای جریان از ابتدای حفره تا انتهای
حفره آبشستگی میباشد و با نماد  xنشان داده شده است .برای
از بین بردن تاثیر دیواره کانال بر آبشستگی موضعی باید نسبت
فاصله مرکز پایه تا دیواره کانال به قطر پایه ،بزرگتر از  6/25باشد
( )Raudkivi and Ettema, )1983و این نسبت در این تحقیق برابر
 13/4میباشد .برای جلوگیری از تشکیل ریپل ،قطر متوسط ذرات
بستر نباید کمتر از  0/7mmباشد که در این آزمایشات بستر با
قطر متوسط ذرات رسوبی ( )ds=1/8 mmمیباشد .پارامترهای
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بستر رسوبی در تحقیق حاضر عبارتند از :ضریب یکنواختی
( ،)cu=1/68انحراف استاندارد ذرات  ،δg=1/23تنش بحرانی
( )0/038و پارامتر شیلدز ( .)τ*=0/1329منحنی دانهبندی
رسوبات بستر متحرک در شکل ( )4ترسیم شده است .در این
تحقیق صفحات مستغرق با ارتفاع صفر سانتیمتر ( ،)V0با ارتفاع
 4سانتیمتر  ،) 𝐕𝟒 ( 0/44Dبا ارتفاع  6سانتیمتر 0/66D
( 𝟔𝐕)،آبپایه با ارتفاع  9سانتیمتر  )S2( Dو با ارتفاع  4/5سانتیمتر
 )S1( 0/5Dو حالت شاهد با نماد ( )RSو آبشکنها با نماد ()E
نامگذاری شدهاند.

شکل  -3پالن بستر متحرک( :الف) حالت شاهد (ب) سهپايه و صفحات مستغرق (ج) سهپايه ،صفحات مستغرق و آبشکنها
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شکل  -4منحنی دانهبندی رسوبات بستر

در بستر شود و سپس به آرامی دبی به حد مورد نظر افزایش یافته
و عدد فرود و عمق مورد نظر ،با باز کردن دریچه انتهای کانال
تنظیم میگردد .اندازهگیریهای عمق ماکزیمم آبشستگی در طول
آزمایش ابتدا با دو فاصله زمانی  15دقیقه از شروع آزمایش و
سپس هرنیم ساعت یکبار برداشت گردید .در مواقعی که میزان
تغییرات عمق آبشستگی در مدت نیم ساعت ،به کمتراز  1میلی-
متر برسد ،آبشستگی به تعادل رسیده و آزمایش به اتمام میرسید.
یکی از آزمایشها به مدت  12ساعت اجرا گردید و مشاهده شد
که در مدت  4ساعت اولیه 90 ،درصد از آبشستگی انجام شده
است و لذا بقیه آزمایشها درطی مدت زمان  4ساعت ،برداشت
شده است (شکل .)5

تمامی مدلهای آزمایشگاهی بررسی شده و شرایط
هیدرولیکی حاکم بر جریان در جدول ( )1آورده شده است برای
محاسبه سرعت بحرانی در جدول فوق از روابط زیر استفاده شده
استvc , v*c( .به ترتیب سرعت برشی بحرانی و سرعت بحرانی
میباشد)
(رابطه)1
vc  5.75v*c  log 5.53 y
d50

0.25
50

v*c  0.0115  0.125d

(رابطه)2
در ابتدای هر آزمایش ،بستر ماسهای به آرامی اشباع شده
بدین صورت که ابتدا دریچه انتهایی بسته و پمپ روشن شده و
آب با دبی بسیارکم در بستر جریان پیدا کرده تا مانع از ناهمواری

شاهد

آبشکن
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شکل  -5توسعه زمانی حفره آبشستگی در عدد فرود  0/15برای شاهد و آبشکنها با گذشت  12ساعت (آزمايش 1و)6
عالئم اختصاری بکار رفته در جدول ( )1عبارتند از:
 :RSحالت شاهد

 :ERSحالت شاهد  +آبشکن

 :ERSV4حالت شاهد  +آبشکن  +صفحات مستغرق با ارتفاع  4سانتیمتر
 :ERSS1حالت شاهد  +آبشکن  +آبپايه با ارتفاع  4/5سانتیمتر

 :ERSV0حالت شاهد  +آبشکن  +صفحات مستغرق با ارتفاع صفر سانتیمتر
 :ERSV6حالت شاهد  +آبشکن  +صفحات مستغرق با ارتفاع  6سانتیمتر
 :ERSS2حالت شاهد  +آبشکن  +آبپايه با ارتفاع  9سانتیمتر
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ماجدی اصل و همکاران :بررسی آزمايشگاهی تاثير آبشکن ،صفحات 1141 ...
جدول  -1آزمايشات انجام گرفته و شرايط هيدروليکی آنها
آزمایش

عالمت

)Q (Lit/s

Fr

)y (m

)v (m/s

)vc (m/s

v/vc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

RS

15
25
30
45
45
15
25
30
45
45
15
25
30
45
45
15
25
30
45
45
15
25
30
45
45
15
45
15
45

0/15
0/2
0/15
0/25
0/6
0/15
0/2
0/15
0/25
0/6
0/15
0/2
0/15
0/25
0/6
0/15
0/2
0/15
0/25
0/6
0/15
0/2
0/15
0/25
0/6
0/15
0/25
0/15
0/25

0/089
0/103
0/141
0/131
0/073
0/089
0/103
0/141
0/131
0/073
0/089
0/103
0/141
0/131
0/073
0/089
0/103
0/141
0/131
0/073
0/089
0/103
0/141
0/131
0/073
0/095
0/143
0/095
0/143

0/14
0/2
0/18
0/29
0/51
0/21
0/3
0/27
0/43
0/77
0/21
0/3
0/27
0/43
0/77
0/21
0/3
0/27
0/43
0/77
0/21
0/3
0/27
0/43
0/77
0/2
0/13
0/2
0/13

0/25
0/25
0/26
0/26
0/24
0/33
0/34
0/35
0/35
0/32
0/33
0/34
0/35
0/35
0/32
0/33
0/34
0/35
0/35
0/32
0/33
0/34
0/35
0/35
0/32
0/317
0/33
0/317
0/35

0/56
0/8
0/67
1/09
2/11
0/64
0/89
0/76
1/23
2/41
0/64
0/89
0/76
1/23
2/41
0/64
0/89
0/76
1/23
2/41
0/64
0/89
0/76
1/23
2/41
0/6
0/4
0/6
0/4

RS
RS
RS
RS
ERS
ERS
ERS
ERS
ERS
ERSV0
ERSV0
ERSV0
ERSV0
ERSV0
ERSV4
ERSV4
ERSV4
ERSV4
ERSV4
ERSV6
ERSV6
ERSV6
ERSV6
ERSV6
ERSS1
ERSS1
ERSS2
ERSS2

آناليز ابعادی

پارامترهای مؤثر بر میزان آبشستگی ،عبارتند از عمق آبشستگی
( ،)Dsعمق جریان ) ، (yعرض کانال ) ، (Bقطر پایهپل ) ، (Dقطر
متوسط رسوبات بستر ( ،)d50فاصله مرکز به مرکز پایهها )،(S
ارتفاع صفحات آبپایه ( ،)Hsسرعت جریان ) ،(Vشتاب ثقل )، (g
جرم واحد حجم آب ) ، (ρچگالی ذرات رسوبی ( ،)ρsلزجت
سینماتیکی سیال (،)υمدت زمان آبشستگی ) ،(tزاویه صفحات
مستغرق نسبت به جریان ) ،(θضریب زاویه برخورد آب به سطح
پایه ( ، )kφتعداد پایهها در هر گروه ) ،(mارتفاع صفحات مستغرق
( ،)Hvضریب شکل پایه ( ،)Cdانحراف معیار ذرات رسوبی ) ،(σ
ارتفاع صفحات آبشکن( .)Heکه ارتباط زیر بین پارامترهای فوق
برقرار میباشد.
(رابطه )3
f 1( Ds , y, B, D, d50 ,V , g ,  , s , , t , , k , S , H s , H e , m, H v , Cd ,  )  0

آنالیز ابعادی تحقیق حاضر ،با استفاده روش پی-باکینگهام
انجام گرفته است که در آن با در نظر گرفتن پارامترهای  y ،ρو

 υبعنوان پارامترهای تکراری ،پارامترهای بدونبعد مستقل
بصورت رابطه زیر ارائه میشود:
(رابطه )4
B S Ds D50 m H v H e H s
, , ,
, ,
,
,
, ,  , k , CD ,  , t )  0
y y y y y y y y

f 2( Fr , Re,

جهت معنیدار کردن پارامترها ،با تقسیم برخی از پارامترها
بر همدیگر ،پارامترهای بدون مستقل بصورت رابطه زیر ارائه می-
گردد:
(رابطه )5
ds
B S D m H H H
)  f 2( Fr , Re, , , 50 , , v , e , s ,  ,  , k , CD ,  , t
D
D D D D D D D

برای حذف پارامتر زمان از آزمایشهای صورت پذیرفته و
انجام آنها در شرایط جریان پایدار ،زمان تمامی آزمایشها ثابت و
برابر زمان تعادل بستر ( 240دقیقه) در نظر گرفته شد ،به همین
دلیل پارامتر زمان از آزمایشها حذف گردید .همچنین برای انجام
آزمایشها ،از پایههایی با مقطع دایرهای و از جنش  PVCاستفاده
شد .با توجه به اینکه عدد رینولدز در محدودهی انجام آزمایشهای
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صورت پذیرفته بیشتر از  2000میباشد زیرا کانال روباز میباشد.

بنابراین جریان در محدوده آشفته بوده و میتوان از آن صرفنظر
کرد ( .)Daneshfaraz et al., 2020از طرفی پایههای بکار رفته
در آزمایش استوانهای شکل میباشند ،لذا اثر ضریب زاویهی
برخورد سیال سطح پایه (  ،) kصرف نظر شد ( Larson and
 .)touch, 1956همچنین متغیر انحراف معیار هندسی ذرات
رسوب (𝝈) ،چگالی نسبی ذرات رسوبی (  ،) Gs   s مقداری

ثابت داشته و حذف شدند .متغیرهای عرض کانال ( ،)Bقطر پایهها
( ،)Dزاویه صفحات مستغرق نسبت به جریان ( ،)θقطر متوسط
رسوبات بستر (  ،) d50فاصله مرکز به مرکز پایهها در هر گروه پایه
( )Sثابت بودند ،بنابراین نسبتهای  S D ، D50 D ، B Dو
P
P
P
 Heاز رابطه کنار گذاشته شدند .در نهایت نیز با توجه به ثابت
بودن تعداد پایه در هر گروه پایه ( ،)mرابطهی بدون بعد به صورت
زیر قابل ارائه میباشد:
(رابطه )5

ds
H H
)  f 3( Fr , v , s
D
D D

نتايج و بحث
نتایج آزمایشهای این تحقیق در دو بخش الف -ماکزیمم عمق
آبشستگی ب -پروفیل طولی آبشستگی گروهپایه پل ارائه شده
است که در هر بخش تاثیر آبشکنها با نصب صفحات مستغرق و
همچنین تاثیر آبشکن و نصب آبپایه در اعداد فرود متمایز مورد
تحلیل قرار گرفته است.
الف :بررسی ماکزیمم عمق آبشستگی گروهپایه پل
الف -1-تاثیر صفحات مستغرق و آبشکنها بر عمق
آبشستگی
در این بخش ابتدا با نصب گروهپایه پل ،در اعداد فرود
متمایز میزان عمق آبشستگی اندازهگیری شده (به عنوان شاهد)
و سپس آبشکنها در باالدست گروهپایه پل نصب شده و میزان
عمق آبشستگی مجددا اندازهگیری شده و با حالت شاهد مقایسه
شده است .همچنین در ادامه جهت بررسی و مقایسه تاثیر
صفحات مستغرق بر روی آبشستگی ،سه ارتفاع از این صفحات با
همان شرایط قبلی مورد آزمایش قرار گرفته و با شرایط قبلی مورد
مقایسه قرار گرفت.
در جدول ( )2تغییرات عمق آبشستگی ماکزیمم جلو گروه-
پایه پل را زمانی که فقط آبشکنها در باالدست (با هدف انحراف
جریان) در بستر نصب شدهاند نسبت به حالت شاهد (فقط گروه-
پایه) و در اعداد فرود مختلف آورده شده است .بیشترین و کمترین
مقدار افزایش عمق آبشستگی در پایه اول مربوط به اعداد فرود
 0/25و  0/15بوده که بترتیب مقادیر 51/2و  4/3درصد میباشد

و در پایه دوم نتایج نسبت به پایه اول متفاوت میباشد و بیشترین
و کمترین مقدار افزایش عمق آبشستگی مربوط به اعداد فرود 0/2
و  0/6بوده که بترتیب مقادیر  89/1و  2/1درصد میباشند و در
پایه سوم بیشترین و کمترین مقدار افزایش عمق آبشستگی
مربوط به اعداد فرود  0/25و  0/6بوده که بترتیب مقادیر  28/3و
 2/3درصد را نشان میدهد .در فرود  0/6با عمق جریان 0/073
متر ،افزایش عمق آبشستگی نسبت به اعداد فرود دیگر ،مقدار
کمتری را نشان میدهد که دلیل آن نسبت به دیگر آزمایشات با
توجه به جدول ( ،)1ناشی از بزرگ بودن نسبت سرعت به سرعت
بحرانی از عدد یک میباشد که در این حالت ،بستر رسوبی،
متحرک میباشد و ذرات رسوبی از باالدست حرکت کرده و در
جلو پایهها انباشته شده و تغییرات عمق آبشستگی را کمتر نشان
میدهد .با دقت در اعداد جدول ( )2مشاهده میشود که نصب
آبشکنها باعث افزایش عمق آبشستگی شده است که دلیل آن
افزایش سرعت جریان به علت کاهش مقطع عرضی کانال است.
افزایش سرعت جریان ،گرادیان منفی را افزایش داده و عاملهای
گردابهای نعلاسبی و برخاستگی را تقویت میکند .عمق
آبشستگی در پایه سوم نیز کمتر از پایه اول بوده که علت آن
اینست که پایه اول به عنوان پایه نگهبان پایههای دیگر عمل
میکند.
جدول  -2افزايش عمق آبشستگی با نصب آبشکن نسبت به شاهد
(برحسب درصد)
پایه
1
2
3

عدد فرود
0/15

0/2

0/25

0/6

4/3
5/5
4/5

45/5
89/1
18/2

51/2
48/8
28/3

16/5
2/1
2/3

برای کاهش یا حذف اثر افزایش عمق آبشستگی ناشی از
نصب آبشکنها ،از صفحات مستغرق ( نصب در باالدست پایه پل-
ها) با ارتفاعهای صفر و  0/66D , 0/44Dنسبت به سطح بستر و
با آرایش شبه مثلثی استفاده شده است.
تغییرات عمق آبشستگی در پایه اول ،دوم و سوم در جدول
( )3آورده شده است .بطوریکه مشخص است در تمامی اعداد فرود،
بیشترین کاهش عمق آبشستگی در پایه اول مشاهده شده است.
صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dبیشترین کاهش عمق
آبشستگی در مقایسه با ارتفاع صفر و  0/66Dرا داشته است .به
عنوان نمونه در حالت نصب آبشکنها مقدار افزایش عمق
آبشستگی نسبت به حالت شاهد (فقط گروهپایه) در پایه اول در
عدد فرود  0/15برابر  4/3درصد میباشد و با نصب صفحات
مستغرق با ارتفاع  0/44Dهمزمان با نصب آبشکنها ،عمق
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آبشستگی به میزان  50درصد کاهش داشته است ،یعنی نصب
صفحات مستغرق با ارتفاع  ،0/44Dعالوه بر حذف اثر آبشکن،
مقدار آبشستگی حالت شاهد را نیز کاهش داده است و میزان
کاهش عمق آبشستگی صفحات با ارتفاع صفر و  0/66Dبترتیب
 47/8و  34/7درصد میباشد .لذا در این حالت نصب صفحات
مستغرق اثر مطلوبی در کاهش عمق آبشستگی داشته و با توجه
به جداول ( )2و ( )3مشاهده میشود که صفحات مستغرق اثر
افزایشی عمق آبشستگی ناشی از نصب آبشکنها در باالدست پایه-
ها را کاهش دادهاند که دلیل آن ایجاد جریانهای چرخشی در
امتداد جریان اصلی میباشد که این جریانها باعث تضعیف اثر
جریانهای برخاستگی و نعلاسبی بوجود آمده از آبشکنها می-
باشند .نصب صفحات مستغرق در مسیر جریان آب ،فشارهای
منفی که ناشی از برخورد جریان آب به پایه میباشد را کاهش
میدهد و لذا عمق آبشستگی کمتر میشود ;(Behbahan, 2006
).Dabardani et al. (2010

برای پایه دوم و سوم نیز صفحات مستغرق با ارتفاع 0/44D
نسبت به سایر صفحات عملکرد بهتری نشان میدهد .میزان
کاهش عمق آبشستگی پایه سوم کمتر از پایه اول میباشد که
دلیل آن ایناست که پایه اول به عنوان پایه نگهبان ،عمل کرده و
نقش محافظ را ایفا میکند زیرا سرعت جریان آب به علت پایه
اول و دوم کاهش یافته است.
با توجه به نتایج باال ،نصب آبشکنها باعث افزایش عمق
آبشستگی شدهاند و دلیل آن کاهش عرض کانال و افزایش سرعت
جریان آب هنگام برخورد به پایهها بوده است که این امر باعث
تقویت گردابهای نعلاسبی و جریانهای برخاستگی میباشد و
با نصب صفحات مستغرق در حضور آبشکنها عمق آبشستگی
کاهش یافته است و نشان از تضعیف اثرات بیانشده و باعث
کاهش فشارهای منفی در دو طرف صفحات مستغرق شده است
که صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dعملکرد بهتری از خود نشان
میدهد (حدود  50درصد)

جدول  -3کاهش عمق آبشستگی با نصب صفحات مستغرق در پايهها نسبت به حالت شاهد (برحسب درصد)
پایه

اول

صفحات مسغرق

0/15

0/2

V0

47/8
50
34/7

20/9
58
57/2

34/6
49/2
41/4

51
55/5
26/2

V0

5
50
47/5

4/7
73/9
64/1

19/3
47
27/7

32/2
67/8
60/1

V0

4/3
21/4
12/8

12/3
18/8
14/1

10/4
25/5
15/9

14/8
32/4
17/2

V4
V6

دوم

V4
V6

سوم

عدد فرود
0/25

0/6

V4
V6

الف -2-تاثير آبشکنها و آبپايه برعمق آبشستگی

در این بخش از تحقیق تاثیر آبشکن و آبپایه بر آبشستگی گروهپایه
پل بررسی شده و نتایج آن با نتایج صفحات مستغرق و آبشکن
مورد مقایسه قرار گرفته است.
نتایج اثر نصب آبشکن بر افزایش عمق آبشستگی نسبت به
حالت شاهد در جدول ( )2و برای کاهش یا حذف عمق آبشستگی
ناشی از نصب آبشکن ،با استفاده از صفحات مستغرق در جدول
( )3آورده شده است .جدول ( )4تغییرات ماکزیمم عمق
آبشستگی در پایه اول با نصب آبپایه با دو ارتفاع  D ،0/5Dبرای
اعداد فرود  0/15و  0/25را نشان میدهد و بطوریکه مشخص
است نصب صفحات مستغرق و آبپایهها ،باعث کاهش عمق
آبشستگی شدهاند .اما آبپایه به ارتفاع  Dکه با  S2نمایش داده
شده است دارای بیشترین کاهش عمق آبشستگی نسبت به V4
و  S1می باشد و در اعداد فرود  0/15و  0/25مقادیر کاهش عمق

آبشستگی بترتیب  71/7و  88درصد میباشد که دلیل آن افزایش
عمق جریان و کاهش گرادیان منفی و کاهش سرعت و تنش
برشی جریان و دالیل ارائه شده در بخشهای قبلی میباشد.
ب :بررسی پروفيل طولی آبشستگی گروهپايه پل
ب -1-تاثيرآبشکن و صفحات مستغرق

میزان تغییر بعد طولی آبشستگی (در راستای جریان) پس از اتمام
آزمایشها در اعداد فرود  0 /15و  0/25در جدول ( )5آورده شده
است که در عدد فرود  0/15بعد طولی پایه اول با نصب آبشکن
نسبت به حالت شاهد 72/7 ،درصد افزایش یافته است و با نصب
صفحات مستغرق میزان کاهش بعد طولی صفحات مستغرق با
ارتفاعهای صفر  0/44D ،و  0/66Dنسبت به آبشکنها به ترتیب
 15/6 ، 5 /3و  13/2درصد بوده است و صفحات مستغرق با ارتفاع
 0/44Dعملکرد بهتری در کاهش بعد طولی در پایه اول داشته
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است و بعد طولی پایه دوم نیز با قرارگیری آبشکن به میزان 6/6
درصد افزایش نشان میدهد که جهت کاهش ،از صفحات مستغرق
با ارتفاعهای صفر 0/44D ،و 0/66Dاستفاده شده است و کاهش
بعد طولی به ترتیب  15/2 ،12/5و  6/25درصد را نشان داده
است و عملکرد صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dو 0/66Dبهتر
است و بعد طولی پایه سوم نیز با وجود آبشکن به میزان 6/25
درصد افزایش یافته است که با نصب صفحات مستغرق با
ارتفاعهای صفر 0/44D ،و  ،0/66Dکاهش بعد طولی به ترتیب
 29/4 ،17/6و  32/4درصد میباشد که عملکرد صفحات مستغرق
با ارتفاع 0/66Dبهتر بوده است .بطورکلی صفحات مستغرق با

ارتفاع  0/44Dدر پایه اول و دوم و صفحات مستغرق با ارتفاع
 0/66Dدر پایه سوم عملکرد بهتری داشتهاند .در عدد فرود 0/25
بعد طولی پایه اول با نصب آبشکن 28/3 ،درصد نسبت به حالت
شاهد افزایش یافته است و با نصب صفحات مستغرق میزان تغییر
بعد طولی صفحات مستغرق با ارتفاعهای صفر 0/44D ،و 0/66D
به ترتیب  -33/9 ،28/8و  -28/8درصد نسبت به آبشکنها می-
باشد و صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dعملکرد بهتری در
کاهش بعد طولی در پایه اول داشته است و صفحات مستغرق با
ارتفاع صفر ،باعث افزایش در بعد طولی شده است .اعداد منفی
نشاندهنده کاهش و اعداد مثبت نشاندهنده افزایش میباشند.

جدول  -4کاهش عمق آبشستگی ناشی از نصب آبپايه و صفحات مستغرق در پايه-
ها (برحسب درصد)
صفحات مسغرق

پایه

اول

0/15

0/25

V4

50
71/7
32/6

49/2
88
65/8

V4

50
69
50

47
71
81

V4

21/4
65
52

19/5
83
70/5

S2
S1

دوم

S2
S1

سوم

عدد فرود

S2
S1

جدول  -5تغييرات بعد طولی با نصب آبشکنها و صفحات مستغرق در فرود  0/15و ( 0/25برحسب درصد)
صفحات مستغرق و آبشکن

عدد فرود

پایه

0/15

1
2
3

72/7
6/6
6/2

0/25

1
2
3

28/3
30/8
3/5

E

V0

V4

V6

-5/3
-12/5
-17/6

-15/6
-15/2
-29/4

-13/2
-6/25
-32/4

28/8
29/9
13/8

-33/9
-20/9
10/3

-28/6
-29/4
3/4

شکل ( )6نمودار پروفیل طولی در حالتهای شاهد ،نصب
آبشکنها و نصب صفحات مستغرق در عدد فرود  0/15را نشان
داده است .منحنی پروفیل طولی در حالت نصب آبشکنها نسبت
به شاهد در جلوی پایه اول میزان وسعت آبشستگی بیشتری را
نشان میدهد و با توجه به موقعیت مکانی ،پایینتر از نمودار شاهد
است (نمودار قرمز رنگ آبشکن و نمودار آبی ،شاهد است) .با نصب
صفحات مستغرق با ارتفاعهای صفر 0/44D ،و  0/66Dمیزان
وسعت آبشستگی کمتر شده است و منحنی آنها در موقعیت
مکانی باالتری نسبت به حالت آبشکن میباشند و صفحات
مستغرق با ارتفاع  0/44Dعملکرد بهتری نسبت به دیگر صفحات

مستغرق در کاهش عمق آبشستگی داشته است .به علت تجمع
رسوبات کنده شده از جلوی پایه اول و جابجای مقداری از رسوبات
به پشت پایه ،میزان عمق آبشستگی در کلیه حالتها در پشت
پایه اول کمتر میباشد و فاصله طولی تغییرات روی محور افقی از
صفر الی  2میباشد .در پایه دوم که فاصله طولی آن از  2الی 4
میباشد ،عمق آبشستگی کمتر میباشد که علت آن محافظ بودن
پایه اول میباشد و تجمع رسوب در پشت پایه دوم به دلیل حرکت
رسوبات کنده شده از باالدست و جابجایی آن به پشت پایه دوم
میباشد .در پایه سوم که فاصله طولی تغییرات از  4الی  7میباشد
میزان افزایش عمق آبشستگی به علت کاهش سرعت آب در هنگام

(علمی – پژوهشی)
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برخورد به پایههای اول و دوم (پایههای نگهبان) کمتر از پایههای
اول و دوم میباشد و تجمع رسوبات در پشت پایه سوم نیز بیشتر
از پایههای جلویی است.
شکل ( )7نمودار پروفیل طولی در عدد فرود  0/25در
حالتهای شاهد ،نصب آبشکنها و نصب صفحات مستغرق را
نشان میدهد .منحنی پروفیل طولی در حالت نصب آبشکن میزان
تغییرات بیشتری نسبت به عدد فرود  0/15نشان میدهد و در

این حالت میزان افزایش آبشستگی ناشی از نصب آبشکنها در
تمامی فاصلههای طولی جلو پایههای اول  ،دوم و سوم ،بیشتر
است .روند کاهش عمق آبشستگی ناشی از صفحات مستغرق در
جلو پایهها و انباشت رسوب در پایه اول و دوم مشابه فرود 0/15
میباشد و عملکرد صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dبهتر می
باشد.

شکل  -6پروفيل طولی آبشستگی در فرود 0/15

شکل  -7پروفيل طولی آبشستگی در فرود 0/25

ب -2-تاثير آبشکن ،صفحات مستغرق و آبپايه

جدول ( )6میزان تغییر بعد طولی در اعداد فرود  0/15و  0/25را
در حالتهای نصب آبشکنها ،آبپایه و صفحات مستغرق به ارتفاع
 0/44Dرا نشان میدهد و در عدد فرود  0/15بعد طولی پایه اول
با قرارگیری آبشکن  72/7درصد افزایش یافته است و میزان بعد
طولی با نصب صفحات مستغرق با  -15/6، 0/44Dدرصد و با
نصب آبپایه در ارتفاعهای  Dو  0/5Dبترتیب  -20/6و  -2/9درصد
کاهش یافته است و آبپایه به ارتفاع  Dعملکرد بهتری در کاهش
بعد طولی در پایه اول داشته است .بعد طولی پایه دوم نیز با
قرارگیری آبشکن به میزان  3/3درصد افزایش نشان میدهد و
کاهش بعد طولی با نصب صفحات مستغرق نسبت به آبشکن
12/5درصد و نصب آبپایه در دو ارتفاع  Dو  0/5Dبترتیب برابر
19/4و  3/2درصد را نشان میدهد و عملکرد آبپایه با ارتفاع D

بهتر است .بعد طولی پایه سوم نیز با ایجاد آبشکن به میزان 6/2
درصد افزایش مییابد و تغییرات بعد طولی با نصب صفحات
مستغرق با ارتفاع  0/44Dو آبپایه در دو ارتفاع  Dو  0.5Dبه
ترتیب  -19 ، -9و  0درصد میباشد و عملکرد آبپایه با ارتفاع D
بهتر است و در عدد فرود  0/25مقدار افزایش بعد طولی پایه اول
با نصب آبشکنها 28/3 ،درصد میباشد و میزان تغییر بعد طولی
با نصب صفحات مستغرق با ارتفاع  -33/9 ،0/44Dو آبپایه در
ارتفاعهای  Dو  0/5Dبترتیب  -54/2و  5درصد میباشد که آبپایه
با ارتفاع  Dعملکرد بهتری در کاهش بعد طولی در پایه اول داشته
است و برای پایههای بعدی با توجه به جدول ( )6قابل مشاهده
است که عملکرد آبپایه با ارتفاع  Dبهتر از صفحات با ارتفاع
 0/44Dاست .اعداد منفی نشاندهنده کاهش و اعداد مثبت
نشاندهنده افزایش میباشند .جدول  7تغییرات حجم حفره

 1146تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،4تير ( 1400علمی – پژوهشی)

آبشستگی را نشان میدهد که آبپایه با ارتفاع  Dنسبت به صفحات
مستغرق با ارتفاع  0/44Dو آبپایه با ارتفاع 0/5Dاز کارایی بهتری
برخوردار است .با مقایسه شکلهای ( 6و  )7میتوان نتیجه گرفت
که با افزایش عدد فرود میزان عمق آبشستگی نسبی افزایش می-
یابد که علت آن هم افزایش سرغت برخورد جریان با گروه پایه و
جریان چرخشی است که در هنگام برخورد جریان با اولین پایه
پل ایجاد میگردد.
شکل ( )8پروفیل طولی گروهپایه را در حالتهای شاهد،
نصب آبشکنها ،صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dو آبپایه را در
دو ارتفاع  0/5Dو  Dدر عدد فرود  0/15نشان میدهد .با نصب
آبشکنها در مقایسه با حالت شاهد میزان آبشستگی بیشتر شده
است و منحنی پروفیل طولی در فاصله طولی 0الی  ،2از لحاظ
مکانی در سطح پایینتری میباشد .میزان عمق آبشستگی جلو
پایه از عقب پایه بیشتر است که علت آن تجمع رسوبات کنده
شده از جلو پایه و جابجایی به پشت پایه میباشد .صفحات
مستغرق و آبپایه باعث کاهش عمق آبشستگی در جلو و عقب پایه
شدهاند و آبپایه با ارتفاع  Dعملکرد بهتری نسبت به آبپایه با ارتفاع
 0/5Dو صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dداشته است .علت
کاهش عمق آبشستگی ،افزایش عمق جریان و کاهش سرعت
جریان و تضعیف جریانهای نعلاسبی و برخاستگی میباشد .در
فاصله طولی  2الی  4میزان عمق آبشستگی برای آبپایه با ارتفاع
 0/5Dو  Dو صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dکمتر میباشد.
شکل ( )9پروفیل طولی گروهپایهها را در حالتهای شاهد،

نصب آبشکنها ،صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dو آبپایه را در
عدد فرود  0/25نشان میدهد .با نصب آبشکنها میزان عمق
آبشستگی گروهپایهها بیشتر از عدد فرود  0/15میباشد و علت
آن افزایش عدد فرود و سرعت جریان و تاثیر آنها بر میزان عمق
آبشستگی میباشد .روند افزایش و کاهش در فواصل طولی تقریبا
مشابه عدد فرود  0/15میباشد در این حالت نیز آبپایه با ارتفاع
 Dعمکرد بهتری نسبت به دیگر سازهها دارد.
جدول  -6تغييرات بعد طولی با نصب آبپايه و آبشکن و صفحات مستغرق
(برحسب درصد)
صفحات مستغرق و آبشکن

عدد فرود

پایه

0/15

1
2
3

72/7
3/3
6/2

0/25

1
2

28/3
30/8

E

S1

S2

V4

-2/9
-3/2
0

-20/6
-12/5
-9

-15/6
-12/5
-9

5
5/6

-54/2
-53/3

-33/9
-20/6

جدول  -7تغييرات حجم حفره آبشستگی با نصب آبپايه و آبشکن و
صفحات مستغرق (برحسب درصد)
صفحات مستغرق و آبشکن

عدد فرود

پایه

0/15

1
2
3

5/3
0/2
0/2

0/25

1
2
3

9/6
15/3
0/8

E

S1

S2

V4

-0/6
-0/12
0

-7/1
-6/2
-5/5

-2/8
-1/8
-0/4

0/34
0/6
0/5

-60/5
-47/5
-6/2

13/3
-6/4
0/6

شکل  -8پروفيل طولی آبشستگی در فرود  0/15در حالت شاهد  +آبشکن  +صفحات مستغرق +آبپايه
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شکل  -9پروفيل طولی آبشستگی در فرود  0/25در حالت شاهد  +آبشکن  +صفحات مستغرق+آبپايه

شکل  -10تصاوير شرايط آبشستگی پس از اتمام آزمايش (عدد فرود )0.25

با مقایسه شکلهای ( 8 ،7 ،6و  )9میتوان نتیجه گرفت
که با نصب آبپایهها در برابر گروه پایهها میزان عمق آبشستگی
کاهش مییابد .در شکل ( )10پروفیل طولی آبشستگی و عمق
آبشستگی در شرایط نصب صفحات مستغرق و پس از اتمام
آزمایش نشان داده شده است.

نتيجهگيری
در تحقیق حاضر بررسی اثر صفحات مستغرق با آرایش شبه مثلثی
در سه ارتفاع صفر 0/44D ،و  0/67Dو آبشکنها و آبپایه در دو
ارتفاع  0/5Dو  Dبر عمق آبشستگی گروهپایهها بررسی شده است.
آبشکنها باعث افزایش عمق آبشستگی در اعداد فرود ،0/2 ،0/15
 0/25و  0/6شدهاند و بیشترین مقدار افزایش در پایههای اول،
دوم و سوم بترتیب  89/1 ، 51/2و  28/3درصد میباشد که جهت
کاهش یا حذف این افزایش از صفحات مستغرق و آبپایه استفاده
شده و صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dعملکرد بهتری نسبت
به سایر صفحات مستغرق دارد و مقدار کاهش ناشی از نصب
صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dدر پایه اول ،دوم و سوم بترتیب
73/9 ،58و  32درصد میباشد .در مقایسه صفحات مستغرق با

ارتفاع  0/44Dو آبپایهها ،آبپایه با ارتفاع  Dعملکرد بهتری داشته
است که پایه اول در عدد فرود  ،0/25مقدار کاهش  88درصدی
داشته است .با نصب آبشکن بعد طولی حفره آبشستگی افزایش
یافته است و بیشترین مقدار آن در عدد فرود  0/15برابر 72/7
میباشد که با نصب صفحات مستغرق بعد طولی کاهش یافته است
و صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dعملکرد بهتری داشتهاند و
بیشترین مقدار کاهش در عدد فرود  0/25برابر  33/9میباشد و
نصب آبپایه کاهش بیشتر بعد طولی در مقایسه با صفحات
مستغرق داشته است و بیشترین مقدار کاهش در عدد فرود 0/25
برابر  54/2میباشد .بنا به عملی و ساده بودن اجرای سازه آبپایه
در پاییندست گروهپایه پل پیشنهاد میگردد که در پاییندست
گروهپایهها از آبپایه با ارتفاع ( Dقطر پایه) استفاده گردد تا
آبشستگی پایه پلها به میزان قابل توجهی کاهش یابد و در صورت
زیاد بودن ارتفاع آبپایه و عدم کنترل خسارتهای آبشستگی در
پاییندست آن ،نصب صفحات مستغرق با ارتفاع  0/44Dدر
باالدست پایهها به عنوان گزینه دوم توصیه میشود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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