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چکیده
فرسایش کرانهی رودخانهها از مهمترین دغدغههای مهندسین علم هیدرولیک است .استفاده از آبشکنها ،از جمله روشهایی است که به کنترر و
کاهش فرسایش کمک میکند .در این مطالعه بهمنظور یافتن موقعیت بهینه استقرار آبشکن در کرانهی رودخانه ،شرایط جانمایی مختلف آن برهصرور
عددی بررسی شد .برای مد سازی از نرمافزار  FLOW-3Dبهره گرفته شد .نتایج عددی و آزمایشگاهی باهم مقایسه شده و این مقایسه نشان داد که
نتایج عددی از تطابق نسبی خوبی با نتایج آزمایشگاهی برخوردار است .در این مطالعه میزان حفاظت از کرانه مورد بررسی قرار گرفت .مد سرازیهرا برا
شش موقعیت قرارگیری مختلف آبشکن انجام شد  .نتایج نشان داد که برا تیییرر موقعیرت آبشرکن بره سرمت راییندسرت ،آبشرکن در م رس اسرتقرار
( ،d/L=1/834آبشکن مستقر در فاصله  66سانتیمتری بعد از شروع تکیهگاه) سطح بیشتری از کرانه را در برابر فرسایش م افظت نموده است .آبشکن
در این موقعیت مقدار سطح فرسایش کرانه را در مقطع عرضی تا  21/65درصد و در مقطع طولی تا  17/12درصد کاهش داده است.
واژههای کلیدی :آبشکن ،حفاظت کرانه ،موقعیت استقرار آبشکنFLOW-3D ،
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رودخانررههررا ت ررت ترردییر دیرردهی فرسررایش و رسررو گررراری
دستخوش تیییرا گوناگونی میشوند که امر بسریار مهمری بروده و
ت قیقا زیادی را به خود اختصرا داده اسرت .یکری از روشهرای
متداو ساماندهی رودخانه و کنتر فرسایش کرانرهی آن ،اسرتفاده از
آبشکنها میباشد .ساخت آبشکنها الگوی جریان را ت ت تدییر قررار
داده و موجب ان راف خطوط جریان از دیوارههای فرسرایش رریر بره
وسط رودخانه میشود و یا با کاهش سرعت ،از شد برخورد جریان با
دیوارهها کاسته و قابلیت رسو گرراری جریران را افرزایش مریدهرد.
بررسی رفتار رودخانه در حضور آبشکن و همچنرین شررایط جریران و
میزان عمق آبشستگی موضعی یرامون آبشکنها ،مورد توجه بسیاری
از م ققین بوده است.
یبررا و همکرراران ( )1399برره بررسرری فیزیررک جریرران و نقرش
ساختارهای منسجم جریان در فرآیند آبشستگی در اطراف یک آبشکن
قائم واقع در کانرالی مسرتقیم و در شررایط شرروع آبشسرتگی (بسرتر
مسطح) رداختند .به این منظور از روش شبیه سازی گردابههای بزرگ

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آ و سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه زنجان
 -2استادیار گروه مهندسی آ و سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه زنجان
(* -نویسنده مسئو )Email: mohammad.saghafi@znu.ac.ir :

( )LESبرای جریانی با مقدار نسبتاً کرم عردد رینولردز اسرتفاده شرده
است .نتایج آنها نشان داد که نوسانا تنش برشی موضعی بستر حو
مقادیر میانگین آن میتواند بسیار زیاد باشد ،به خصو در ناحیه زیرر
لوله های گردابی افشانده می شوند که در بعضی مواقع با سایر گردابهها
نیز تعامس دارند .همچنین  LESامکان تخمین شروع فرسرایش را برر
اساس توزیع آنی و میانگین سرعت اصطکاکی بستر و تخمرین شرد
نوسانا فشراری در بسرتر فرراهم کررده اسرت .عباسری و همکراران
( )1398تیییرررا مورفولررو ی بسررتر در کانررا هررای دارای سررری
آبشکنهای موازی با طو های نامساوی و جهتگیریهای مختلف را
به صور عددی و با کمک نرم افزار  FLOW-3Dمورد مطالعه قررار
دادند .نتایج نشان داد که با تیییر جهتگیرری آبشرکنهرای برا طرو
نامسرراوی از  90درجرره برره  45درجرره (کرراهش  12درصرردی میررزان
تنگشدگی) ،بیشترین عمرق آبشسرتگی در رای آبشرکن او ترا 50
درصد کاهش مییابد .خلج و همکاران ( )1398بره بررسری عرددی و
آزمایشگاهی الگوی آبشستگی یرامون آبشکنهای چوگانی و مستقیم
رداختند .بررسی عددی در این مطالعه با استفاده از نرمافزار FLOW-
 3Dصور گرفته است .نتایج نشان داد که حداکثر عمرق آبشسرتگی
انتهای دماغه برای آبشکن چوگانی و مستقیم با افزایش دبری جریران
افزایش یافته است .همچنرین عرر گرودا آبشسرتگی در آبشرکن
مستقیم  2/25و در آبشکن چوگانی دو برابر طو مرثیر آبشرکن برود.
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حداکثر عمرق آبشسرتگی یرامرون دماغره در دو آبشرکن مسرتقیم و
چوگانی به ترتیب  0/87و  0/79برابر طو مثیر آبشکن مشاهده شرد.
به طورکلی ابعاد گودا آبشستگی یرامرون آبشرکن چوگرانی کمترر از
آبشکن مستقیم بود .اقبا زاده و همکاران ( )1397تدییر طو آبشرکن
مستیرق بر الگوی جریان در کانا براز مسرتقیم برا اسرتفاده از مرد
عددی  FLOW-3Dرا مورد مطاله قرار دادند .بر اساس نتایج بدسرت
آمده ،با افزایش طو آبشکن سرعت بیشینه طولی در دماغره آبشرکن
افزایش یافت .در حالت آبشکن با طو  0/1متر این سرعت  24درصد
و در حالت آبشکن با طو  0/4متر این سرعت  59درصرد نسربت بره
سرعت متوسط ،افزایش را نشان داد .همچنین با افزایش طو آبشکن
سطح آ در باالدست افزایش مری یابرد .اسردی و همکراران ()1395
الگوی جریان متالطم و آبشستگی موضعی بسرتر در اطرراف آبشرکن
قائم و زاویهدار را با مد  FLOW-3Dبررسی کردند .نتایج نشران داد
هر چه زاویه آبشکن در جهت جریان (از حالت  90درجه به  30درجه)
کمتر گردد عمق آبشستگی نیز در نوك آبشکن کمتر شده و همچنین
م دوده آبشستگی اطراف آبشکن نیز کوچک ترر مریگرردد؛ بنرابراین
نتایج نشان داد که بهکار بردن آبشکن با زاویره  30درجره نسربت بره
حالت  90درجه بهترین نتیجه و همچنین کمترین عمق آبشسرتگی را
دارد .واقفی و همکاران ( )1395به بررسی عددی ایر دبری برر الگروی
جریان حو آبشرکن سراده مسرتیرق در کانرا رو براز برا اسرتفاده از
نرمافزار  FLOW-3Dرداختند .بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش
دبی ،سرعت حداکثر طولی در جلو دماغره و عمرق جریران باالدسرت
آبشکن افزایش یافت .در دبی های کمتر آهنرگ تیییررا بیشرتر و در
دبی های باالتر آهنگ تیییرا مالیمتر شد .همچنین نسبت عمق آ
در باالدست به عمق آ در اییندست نیز با افرزایش دبری ،افرزایش
یافت .انگ و همکاران الگوی جریان متالطم و آبشستگی موضعی در
اطراف آبشکن تخرت نفوذنا رریر برا اسرتفاده از روش آزمایشرگاهی و
روش عددی را در شرایط آ زال بررسری نمودنرد (Zhang et al.,
) .2009ترگاچی و همکاران بر اساس مشاهدا خود در اطراف سرری
آبشکنها به این نتیجه رسیدند کره در شررایط هیردرولیکی یکسران،
میزان فرسایش در اطراف آبشکن باالدست در حالت نفوذنا ریر نسبت
به حالت نفوذ رریر بسریار قابرس توجرهترر اسرت (Teraguchi et al.,
) .2010کرمی و همکاران برای کاهش عمق آبشستگی آبشکنهرای
سری از یرک آبشرکن م رافر در باالدسرت اسرتفاده کردنرد ،نترایج
بررسیهای این م ققان نشان داد آبشرکن م رافر اگرر بره درسرتی
طراحی شود ،قادر خواهد بود تا متوسط حداکثر عمق آبشسرتگی را در
آبشکنهای سری کاهش دهد .ایرن م ققران همچنرین ارامترهرای
ابعادی را برای طراحی بهینه آبشکن م افر ارائه کردند (Karami et
) .al., 2011در ت قیق دیگر کرمری و همکراران آبشسرتگی اطرراف
آبشکنهای سری ساده را بررسی کردند کره نتیجره ایرن مطالعره آن
است که  80درصد آبشستگی در  20درصد او زمان آزمایش رخ مری

دهد ) .(Karami et al., 2014کوکن و گوگاس تدییرا جریانهرای
گردابی اطراف آبشکنها را بر روی تنش برشی بستر مورد بررسی قرار
دادند .آنها با بررسی جریانهای میشروش در اعرداد رینولردز مختلرف
تنش برشی بستر را برای سه طو مختلف آبشکن مورد مقایسه قررار
دادند .بررسی ها نشان داد که با افزایش طو آبشکنهرا جریرانهرای
گردابی وسیعتری ایجاد شده و تنش برشی بستر نیز بیشتر مریگرردد
) .(Koken and Gogus, 2015لرری و همکرراران ایررر فاصررله بررین
آبشکنهای سری بر روی آبشستگی بستر و الگروی جریران را مرورد
ت قیق قراردادند و بیان داشتند که عمق آبشسرتگی در حالرت تعراد
دینامیکی یابت است و عمق آبشستگی بی بعرد برا زیادشردن فاصرله،
افزایش مییابد ( .)Lee et al., 2016ورشهباز و همکاران آبشکنهای
سری ساده را با استفاده از نرمافزار Flow-3Dمد کردند ،آنان نترایج
این مد عددی را با مد عددی  SSIIMمقایسه کردند .نترایج آنران
نشان داد که عدد فرود و نسبت  U/Ucrبر دقت مد سازی تدییرگررار
هستند و همچنین با هر بار افزایش دبری ،مرد عرددی مجردد بایرد
واسنجی شود .علت این واسنجی مجدد نیز میتواند تیییر در بازههرای
زمانی متفاو و شرایط مرزی جدیرد باشرد (Pourshahbaz et al.,
) .2017کومار و همکاران آبشستگی اطراف آبشرکنهرای سراده و T
شکس را بررسی کردند .ایشان در نتایج خود بیان داشتند که آبشکن T
شررکس در حفاظررت از بسررتر و همچنررین کرراهش عمررق آبشسررتگی و
خرابیهای سازههای آبی مثیرتر است؛ بنابراین جاهایی که سازههرای
آبی باید حفاظت شود آبشکن  Tشکس یشنهاد میشود و آبشکن ساده
باید در مواقعی که ان راف و جابجرایی جریران اهمیرت دارد اسرتفاده
شود .علت این امر نیز هزینه بیشتر ساخت آبشکن  Tشکس بیان شرده
است ) .(Kumar et al., 2018گونراوان و ودیا راسرتیا در مطالعرا
میدانی خود بر روی ساحس سانور بالی ،گسترش و تیییررا سراحس را
ت ت ایر وجود آبشکن ساده شبیهسازی کردند .در این ت قیرق تردییر
وجود آبشکن در کنارههای ساحس در بازههای زمانی مختلرف بررسری
شد که نشاندهنده ترسیب خو رسو در بین آبشکنهای ساده است
که بهخروبی توانسرته از کنرارههرا م افظرت کنرد ( Gunawan and
.)Pudjaprasetya, 2018کومار و اوجا به مطالعه آبشسرتگی نزدیرک
بستر یرامون یک آبشکن  Lشکس مستیرق رداختند .در این ت قیرق
سرعت عرضی ناشی از گردابهی نعس اسربی و سررعت قرائم در حرا
افزایش ،ناشی از شارش رو به ایین در ناحیه گردابی شرکس مشراهده
شد .طبق نتایج بدست آمده در م س اتصا آبشکن ،تنش برشی بستر
 4/78برابر افزایش یافته است ( .)Kumar and Ojha, 2019دوترا و
کالیتا عملکرد آبشکن تییهای (مستقیم) و  Tشکس ،به عنوان سازههای
رودخانهای را در یک کانا خم مورد بررسی قرار دادند .در این ت قیق
بررهمنظررور شرربیهسررازی عررددی فرآینرردهررای جریرران ،از نرررمافررزار
 MIKE21Cاستفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده ،در یک
کانا خم مقدار رسو گرراری در میردان آبشرکن  Tشرکس بیشرتر از
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دیفرانسیس حاکم در حرکت سیا (معادال  3تا  )5را حس میکند.

آبشکن تییهای بوده و عملکرد بهتری دارد .همچنین بهمنظور مقایسره
 


عملکرد آبشکن  Tشکس و تییهای ،سه ارامتر فاصله متوسط خطالقعر
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که عمدتاً بر روی کارایی آبشکن تدییر مریگررارد ،رداختنرد و نشران
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و کم عمق شدن جریان ،افرزایش و برا افرزایش سرایز ذرا رسروبی
که در این معادال  :VFمقدار نسبت حجرم براز بره جریران:  ،
کاهش مییابد .همچنین نتایج نشان داد که تیییرا عمق آبشسرتگی
دانسیته سریا  :(u,v,w) ،سررعت در راسرتای ) (x,y,zو  RSORترابع
یرامون دیواره آبشکن و نقطره اتصرا آبشرکن بره کرانره همرواره 8
چشمه میباشند :(Ax,Ay,Az) .مقادیر نسبت مساحت:(Gx,G y,G z) ،
الی 30درصد کمتر از دماغه آبشکن است (.)Pandey et al., 2020
شتا یقس و ) :(fx,f y,f zشتا های لزجرت : (bx,b y,b z) ،افرتهرای
مطالعررا انجررامشررده در گرشررته در زمینررهی الگرروی جریرران،
جریان در م یط متخلخس ،به ترتیب در جها ) (x,y,zمیباشرند .در
آبشستگی موضعی یرامون آبشکنها و بهرهگیری از آبشکنهرا بررای
رابطه ( :A ،)2متوسط مساحت جریان : U ،متوسط سررعت جریران در
حفاظت کرانهی رودخانههرا ،راه را بررای انجرام ت قیقرا بیشرتر در
جها ) (x,y,zو  Fتابع حجم سیا میباشد .بخش آخر از معرادال
زمینههای گسرتردهترری همروار مریسرازد .تراکنون بیشرتر م ققرین
( )3تا ( )5مقدار اشش جرم در سررعت صرفر را نشران مریدهرد .در
مطالعا خرود را برر روی موضروعا آبشسرتگی موضرعی دماغرهی
نرم افزار  FLOW-3Dاز دو روش عددی برای شربیه سرازی اسرتفاده
آبشکنها و آبشستگی موضعی یرامون آبشکنهای تییهای L ،شرکس
میشود که عبار اند از روش حجم سیا  VOFکه برای نشان دادن
و  Tشکس در کانا هرای مسرتقیم و خرم برا مقطرع مسرتطیس انجرام
رفتار سیا در سطح آزاد مورد اسرتفاده قررار مریگیررد و روش کسرر
دادهانررد .همچنررین مطالعررا مفصررلی بررر روی م افظررت کرانررهی
مسراحت-حجرم مرانع یرا  FAVORکره برنامره از ایرن روش بررای
رودخانهها در برابر فرسایش به واسرطه سرازههرای حفراظتی مختلرف
مد سازی سطوح و احجرام صرلب ماننرد مرزهرای هندسری اسرتفاده
صور گرفته است .علیرغم کارهای مفید انجام شده در این زمینهها،
میکند .برای م اسبا بخش رسوبی ،بار معلق و برار بسرتر برهطرور
تاکنون مطالعهای در زمینه تدییر موقعیت قرارگیری آبشکن تییهای برر
جداگانه م اسبه میشود .بار رسوبی معلق توسط حس معادلره انتقرا -
حفاظت کرانهی رودخانه بهصور عددی صور نگرفته است .انتخا
انتشار مطابق رابطه ( )6به دست میآید.
موقعیت بهینه استقرار آبشکن ،یشزمینه حصو بازده باالی آبشرکن
c
c
c   c 
()6
 Ui
W

در حفاظت از کرانه میباشد .بدین منظور ،در این ت قیرق بره بررسری


t
xi
z xi  xi 
انتخا موقعیت بهینه استقرار آبشکن در موقعیتهای مختلرف بررای
که در آن  Uiمیانگین سرعت رینولدز جریان W ،سررعت سرقوط
حصو حفاظت بهتر کرانهی یرک رودخانره برا مقطرع ذوزنقرهای ،برا
ذرا رسوبی X ،بعد فضای عمومی Z ،اندازه در جهرت عمرودی و 
استفاده از نرمافزار  FLOW-3Dرداخته شده است.
ضریب اغتشاش میباشرد .ضرریب اغتشراش برابرر برا ویسرکوزیتهی
جریان گردابی است که از مد آشفتگی  K-εم اسبه میگردد.

مواد و روشها
معادالت حاکم

معادال حرکت سیا شامس معادال یوستگی و مومنتم اسرت
که نرمافزار  FLOW-3Dنیز مانند دیگر برنامهها از حس آنهرا بررای
م اسبا هیردرولیکی جریران اسرتفاده مریکنرد .رابطره ( )1معادلره
یوستگی ،رابطه ( )2معادله حجم جریان و همچنین روابط ( )3ترا ()5
نیز معادال مومنتم در مختصا کارتزین را نشان میدهند .نرمافرزار
 FLOW-3Dبررا اسررتفاده از روش عررددی حجررم م رردود ،معررادال

تحلیل ابعادی

ارامترهای متعددی در عملکرد آبشکنها جهرت حفاظرت کرانره
مثیر میباشند .بهمنظور یافتن رابطه بین عوامس مرثیر برر آبشسرتگی
کرانه ،ت لیس ابعادی روی ارامترهای مثیر انجام شده اسرت .عوامرس
مثیر در این زمینه ،طبق رابطه ( )7عبار اند از:
𝐴∆
)=0
𝐴0
آن  :Vسرعت متوسط جریان :Vc ،سرعت ب رانری𝜌𝑤 ،

𝑓 (𝑉, 𝑉𝐶 , 𝜌𝑤 , 𝑑50 , 𝜎𝑔 , 𝜌𝑠 , 𝐵, 𝐿, 𝑑, 𝐿𝑔 ,

()7
که در

:جررم
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مخصو آ : d50 ،ندازه متوسط ذرا بستر :𝜎𝑔 ،ان راف معیار ذرا
بسرتر :𝜌𝑠 ،جرررم مخصرو رسرروبا  :B ،عرر مقطررع : L ،طررو
تکیهگاه :d ،فاصله از نقطه مبدأ (ابتدای تکیهگاه کره در فاصرله 10/5
𝐴∆ :درصرد حفاظرت
متری از ابتدای کانا هست) : Lg ،طو آبشکن،
𝐴0
کرانه میباشند.
𝐴∆
درصد حفاظت کرانره ( 𝐴)
0
∆𝐴 𝐴𝑛 − 𝐴0
از رابطه ( )8بدست میآید :
=
𝐴0
𝐴0
()8
که در رابطه باال An ،سطح فرسرایش کرانره در هرر مرد و A0
سطح فرسایش کرانه در مد مبنا میباشند .به عبارتی میتوان گفرت
رابطه ( )8برای سنجش سطح فرسایش کرانه هر مد نسبت به حالت
مبنا میباشد.
با استفاده از تئوری  πباکینگهام میتوان رابطه ( )7را بهصرور
بدون بعد ،به شکس رابطه ( )9نمایش داد:
()9

𝑉𝐶 𝑑50
𝐴∆ 𝑔𝐿 𝑑 𝐵 𝑆𝜌
,
, 𝜎𝑔 ,
, , , , )=0
𝐿 𝑉
𝜌𝑊 𝐿 𝐿 𝐿 𝐴0

(𝑓

با حرف ارامترهایی که در این ژوهش یابرت فرر شردهانرد و
همچنین ارامترهایی که از اهمیت کمترری برخوردارنرد ،رابطره ()10
حاصس میشود.

𝐴∆
𝑑
) (𝑓 =
𝐴0
𝐿

()10

=𝐺
𝑑

𝐴∆) بهصور تابعی از ارامتر بردون بعرد
درصد حفاظت کرانه (
𝐴0
بررسی میشود .در این ژوهش درصد حفاظت در مقطرع عرضری برا
ارامترهای  A1و  A3ارئه شرده در جردو ( )4و در مقطرع طرولی برا
ارامتر  B1ارائه شده در جدو ( ،)5نشان داده شده است.
𝐿

معرفی مدل آزمایشگاهی
آزمایش مورد نظر توسرط کرمری و همکراران
 )2014در یک کانا مستطیلی به طو  14متر ،عر  1متر و عمق
 1متر واقع در آزمایشگاه دانشگاه امیرکبیرر صرور رریرفت .در ایرن
مد آزمایشگاهی فلوم دارای سه آبشرکن غیرمسرتیرق و نفوذنا رریر
میباشد که هریک از آبشکنها به طو  25سانتیمتر بوده و عمود بر
جریان نصب شده است .موقعیت استقرار اولین آبشکن در فاصله 6/16
متری از ابتدای کانا بوده و فاصله بین آنهرا دو برابرر طرو آبشرکن
میباشد .در این آزمایش عمق جریان ورودی در  15سانتیمترر یابرت
نگه داشته شده است .همچنین کف کانا به وسیله رسروبا یکسران
( )𝜎𝑔 < 1.4با ضخامت 0/35متر ،میانگین قطرر دانرهای (0/91 )d50
میلیمتر ،چگالی نسبی ( 2/65 )Ssو ان رراف اسرتاندارد هندسری ()Sg
 1/38وشانده شده است (شکس .)1
( Karami et al.,

شکل  -1نمایش شماتیك کانال مورد مطالعه ((Karami et al., 2014

مدل عددی و اعتبارسنجی

در جدو ( )1جزئیا و نتایج آزمایش  T1که برای سنجش مد
عددی مورد استفاده واقع شده بیان گردیده است؛ کره در آن  :Qدبری
آزمایش برحسب متر مکعب  :Yعمق جریان برحسب متر :U ،سررعت

جریان برحسب متر بر یانیه :U/Ucr ،نسبت سرعت جریان به سرعت
ب رانی آستانه حرکت ذرا  :Fr ،عدد فرودds1 ،و  ds2و ds3به ترتیرب
عمق آبشستگی در ای آبشکنهای او  ،دوم و سروم برحسرب مترر و
 :Vحجم رسوبا فرسایش یافته برحسب متر مکعب میباشد.

جدول  –1مشخصات و نتایج آزمایشهای T1
)V (m3

)ds3 (m

)ds2 (m

)ds1 (m

Fr

U/Ucr

)U (m/s

)Y (m

)Q (m /s

Test No.

0/0165

0/026

0

0/156

0/19

0/65

0/233

0/15

0/035

T1

در این مد سرازی از مرد آشرفتگی  k − εبرا

توسرعه ()RNG

3

استفاده شده است .مد  RNGاز بسط و توسعه مد استاندارد مبتنی

بهينهیابي موقعيت آبشكن نفوذناپذیر مستقيم درکرانهي مخالف استقرار تكيهگاه

بر روش تجدید نرما سازی گروهی ( )RNGبدست آمده است .بررای
حس معادال ناویر استوکس ،نیاز به شرایط اولیه و مرزی خواهد برود.
در مرز ورودی فلوم از شرط مرزی دبی یابت اسرتفاده شرده اسرت .در
اینجا با توجه بره شررایط آزمایشرگاهی ،از شررط دبری یابرت 0/035
مترمکعب بر یانیه و شرط ارتفاع آ در ورودی برابر  0/5مترر از کرف
فلوم و تراز صفر استفاده شده است .در طرفین (دیوارها) و کف کانرا
از شرایط مرزی دیوار استفاده گردید .در مرز فوقانی و مرزهای داخلری
فلوم شرط تقارن و در مرز خروجی شرایط تداوم در نظرر گرفتره شرده
است (شکس  -2الف) .در این مد سرازی ،برا توجره بره فرسرایش در
مرزها و یا عدم تشکیس مناسب گردابهها در مرشهرای لرب بره لرب،
مشهای تو در ترو متشرکس از دو مرش برا ابعراد مختلرف برهعنروان

مناسبترین مد مش انتخا شده است .در این روش مشبندی ،در
فاصلههای نزدیکتر به آبشکنها ،مشها ریزتر بوده و عالوه بر این از
مش النها استفاده شد که در شکس ( ) -2قابس رؤیت میباشرد و
در فاصلههای دورتر از آبشکنها ،ابعاد مشها درشرت در نظرر گرفتره
شد .تعداد ابعاد مش بزرگتر  210125میباشد و تعداد مش کوچکتر نیز
 771630میباشد .برای صرفهجویی در زمان مد سرازی ،ایرن مرش
بلوك فاصله  5/7تا  7/8متری کانا را کره عمرالً قسرمت آبشرکن و
یرامون آنرا که آبشستگی در این ناحیه رخ میدهرد ،در برمریگیررد.
بهطور کلی از  981755مش برای مد سازی این کانا اسرتفادهشرده
است که نمایی از آن در شکس ( -2ج) قابسمشاهده است.

(ج)

( )

(الف)
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شکل  -2اجزای مدل عددی الف) شرایط مرزی ب) مش پالنها پ) مشبندی مدل

نمای دوبعدی و سهبعردی از انتهرای شربیهسرازی ایرن مرد در
شکسهای ( )3قابس مشراهده مریباشرند .همچنرین در ادامره ،نترایج

آزمایشگاهی و عددی جهت ارزیابی هرچه دقیقترر برهصرور کمری
مقایسه گردیدهاند.

شکل  -3نتیجه شبیهسازی عددی مدل  ،T1پالن و توپوگرافی بستر فرسایش یافته

با هدف مقایسه کمی نتایج بدست آمده از مرد  FLOW-3Dبرا
نتایج آزمایشگاهی کرمی و همکاران از سه شاخص آماری MAE ،R2
و  RMSEکه به ترتیب در روابط ( )12( ،)11و ( )13بیان گشرتهانرد،
استفاده شده است.
n

2

)  (E  N

2

)  (E  E

i

()11

i

i

i

i 1
n

i 1

R  1
2

()12

1 n
 Ei  Ni
n i 1

MAE 

1 n
2
()13
 Ei  Ni 

n i 1
که در آنهرا  Eiدادههرای آزمایشرگاهی Ni ،دادههرای حاصرس از
RMSE 

نتایج مرد هرای عرددی و  nتعرداد دادههرا مریباشرد .از همگرایری
تو وگرافی بستر و حصو تعاد بستر از حیث فرسایش و رسو گراری
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در انتهای شبیهسازی ،نمودار بیبعد فرسایش-زمان مرد عرددی برا
مد آزمایشگاهی کرمی و همکاران مورد مقایسه قرار گرفرت (شرکس
 .)4مقایسه دو نمودار نشان مریدهرد کره نررمافرزار دقرت خروبی در

شبیهسازی دارد و همچنین نسبتاً افقی بودن شکس نمرودار در انتهرای
شبیهسازی ،حاکی از تعاد فرسایش و رسو گراری در بستر است.

شکل  –4نمودار بیبعد فرسایش–زمان

برای مقایسه تیییرا بستر ،دو مقطع عرضی و دو مقطرع طرولی
انتخا و در مجموع عمق آبشستگی در  84نقطره ،همرانطور کره در
شکس ( )5مشاهده میشود ،مورد بررسی قررار گرفرت .در ایرن شرکس
میزان آبشستگی به ترتیب در مقراطع Y=0/15 ،X= 6/41 ،X= 6/16
و  Y= 0/35در مد عددی و نتایج آزمایشگاهی نشان داده شده است.
در مقایسه نتایج آبشستگی در کرس  84نقطره مرد عرددی برا نترایج
متناظر در مد آزمایشگاهی ،ارامترهای آماری  MAE ،R2و RMSE
به ترتیب  0/0153 ،0/92و  0/0186م اسبه شرد کره نشرانگر دقرت
قابس قبو مد عددی ساخته شده در  FLOW-3Dاست.
مقایسه عمق آبشستگی ای آبشکن او تا سوم حاصرس از نترایج
عددی با نتایج آزمایشگاهی در جدو ( )2ارائه شده است .با توجه بره
شررکس ( ،)3حررداکثر عمررق آبشسررتگی در مررد عررددی برابررر 14/9
سانتی مترر بروده کره در مقایسره برا حرداکثر عمرق آبشسرتگی مرد
آزمایشگاهی ( 15/6سانتیمتر) ،دارای  4/48درصد خطا میباشد.
جدول  -2مقایسه میزان آبشستکی پای سه آبشکن در مدلهای
عددی و آزمایشگاهی
Test

)ds1 (m

آزمایشگاهی
عددی

0/156
0/149

)ds2 (m

)ds3 (m

0/0260 0/00000
0/0241 0/00405

در این ژوهش به بررسی عددی انتخا موقعیت بهینره اسرتقرار
آبشکن در کرانهی رودخانهای با مقطع ذوزنقهای ،رداخته شده اسرت.
در این مطالعره مطرابق شرکس ( )6و (-7الرف) ،در روبرروی کرانرهی
رودخانه با رعایت میزان تنگشدگی مقطع ،یک تکیهگاه جانمایی شده

است تا بتوان فرسایش ناشی از ان راف جریان(بهواسطه تکیهگاه) بره
سمت کرانه را بررسری کررده و ایرن فرسرایش را توسرط بهینرهیرابی
موقعیت استقرار آبشکن ،کنترر و کراهش داد .بررای مرد سرازی از
دادههای هیدرولیکی و رسوبی کار آزمایشگاهی کرمی و همکاران کره
یش از این ذکر شد ،استفاده گردید؛ با این تفراو کره مقطرع کانرا
دیگر مستطیلی نبوده ،بلکه بهصور ذوزنقهای شکس با شریب دو بره
یک (افقی به عمودی) در نظر گرفته شده است (شرکس  -7الرف) .در
مد او  ،تنها یک تکیهگاه با رعایرت میرزان تنرگشردگی در مسریر
حرکت جریان و در مخالف کرانه جانمایی شد تا ایر این تکیرهگراه برر
میزان ان راف جریان و فرسایش کرانه بررسی شود .این مرد بردون
آبشکن بهعنوان مبنای مقایسه مد ها در نظر گرفتره شرده اسرت .در
مد مبنا ،عقب نشینی رسو کرانه در ترراز 2/75( 0Z= 0/3775 m
سانتیمتری تراز بستر) نسبت به سایر نقاط تراز کرانه حرداکثر بروده و
مقطع طولی در این تراز ،بره عنروان مقطرع طرولی ب رانری از حیرث
فرسایش کرانه در نظر گرفته میشود .همچنین مقطرع عرضری A-A
( 9/2سانتیمتر بعد از تکیهگاه) به دلیس حرداکثر برودن آبشسرتگیهرا
حو این مقطع بهعنوان مقطع عرضی ب رانری انتخرا شرده اسرت
(شکس .) -7
با هدف بررسی تدییر موقعیت قرارگیری آبشکن بر حفاظت کرانره
در برابر فرسایش ،تک آبشکنهای مرورد اسرتفاده برا طرو و حجرم
بتنریزی برابر بوده و تا نجه کرانه در تراز  Z=0/35 mامتداد میباید
(شکس  -8الف) و در موقعیتهای مختلف قبس ،مقابس و بعد تکیهگراه
درکرانهی مخالف تکیهگاه قرار میگیرند که شرامس  6موقعیرت بروده
(شکس  ) -8و جزئیا آن مطابق جدو ( )3ارائه شده است.
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شکل  –5مقایسه نتایج پروفیل آبشستگی موضعی مدلهای عددی و آزمایشگاهی الف )  ،X= 6/16ب)  ،X= 6/41ج)  Y=0/15و د) Y= 0/35

شکل  -6نمایی از کانال با آبشکن مستقر در کرانهی روبروی تکیهگاه

شکل  –7الف) ابعاد مقطع ذوزنقهای مورد استفاده در مدلسازی ب) بخشی از کانال در تراز Z=0/3775 m
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شکل  –8الف) نمایی از جزئیات طول آبشکن ب) موقعیتهای مختلف قرارگیری تك آبشکن

مطابق شکس ( ) -8و جدو ( ،)3جزئیرا موقعیرت قرارگیرری
آبشکن با نسبت بیبعد  d/Lنشان داده شده است که مطرابق ت لیرس
ابعادی ذکرشده d ،فاصله از نقطره مبردأ (نقطر  d/L = 0نشران داده

شده در شکس ( )) -8و  Lطو تکیهگاه که برابرر مقردار یابرت 36
سانتیمتر است ،میباشد .الزم به ذکر است مقدار منفری  ،d/Lبیرانگر
قرارگیری آبشکن قبس از تکیهگاه میباشد.

جدول  –3جزئیات مدلهای عددی و موقعیتهای مختلف استقرار آبشکن در کرانهی روبروی تکیهگاه
شماره مدل

نام مدل

زاویه آبشکن (درجه)

موقعیت قرارگیری آبشکن ()cm

جزئیات موقعیت قرارگیری آبشکن ()d/L

1
2
3
4
5
6
7

بدون آبشکن (مد مبنا)

90
90
90
90
90
90

X=10/35
X=10/86
X=10/97
X=11/01
X=11/16
X=11/31

- 0/417
1
1/305
1/417
1/834
2/25

G-P10.35-90
G-P10.86 -90
G-P10.97-90
G-P11.01-90
G-P11.16-90
G-P11.31-90

در تمام مد ها ،شرایط مد سرازی ماننرد شررایط بیران شرده در
اعتبارسنجی در نظر گرفته شده است .بهطور تقریبی با توجه به شرایط
بیان شده در بخش قبس ،تعداد کلی مش در هرکدام از مرد هرا برابرر
 981432میباشد.

نتایج
روفیس عرضی کانا در مقطع ب رانی آبشستگی حرداکثر کرانره
(مقطررع  )A-Aدر شررکس ( )9قابررس مشرراهده برروده و درصررد رسررو
برجایمانده کرانه ( ،)A1درصرد رسرو فرسرایش یافتره کرانره (،)A2
درصد رسو برجایمانده در کس مقطع عرضی ( )A3و درصد رسرو
فرسایش یافته کس مقطع عرضی کانا ( )A4مطرابق شرکس ( ،)10در
جدو ( )4ارائه شده است.
الزم به ذکر است درصد رسو فرسایش یافته کس مقطع عرضی
( )A4از رابطه (درصد رسو گراری  +درصرد رسرو برجرایمانرده)–
 ،100حاصس می شود .به همین علت میباشد که حاصرس جمرع  A3و

 ،A4برابر مقدار  100نمریشرود .همرانطرور در جردو ( )4مشراهده
میشود ،آبشکن  G-P11.16-90با  ،d/L=1/834بیشرترین درصرد و
آبشررکن  G-P10.97-90بررا  ،d/L=1/305کمترررین درصررد از سررطح
رسو کرانه و کس مقطع عرضی را م افظت نموده است.
الگوی جریان در اطراف تکیهگاهها بسیار یچیرده بروده کره ایرن
یچیدگی با تشکیس حفرهی آبشسرتگی در اطرراف تکیرهگراه تشردید
میشود .سامانههای گردابی یچیدهای در اطراف تکیهگراه بره وجرود
میآید که عملکرد آنها باعث حفر گودالی در اطراف تکیهگاه میشرود.
توسعه این گودا باعث خالی شدن زیر یها و درنتیجه خرابی آنهرا و
خرابی س میشود .دو عامس مهم باعرث ایجراد چنرین سرامانههرایی
میشود .یکی برخورد جریان به تکیهگاه و دیگری جدا شدن جریران از
آن میباشد .الگوی جریانی که در اطراف تکیرهگراه شرکس مریگیررد
بهطور مستقیم یرا غیرمسرتقیم برا یکری از ایرن دو عامرس در ارتبراط
میباشد .برخورد جریان به تکیهگاه ،گردابه نعس اسبی را شرکس داده و
جدایی جریان از آن باعث به وجود آمدن گردابههرایی کره بره گردابره
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برخاستگی موسومند ،میشود .ولی بهطورکلی میتروان گردابره نعرس
اسبی را عامس اصلی فرسایش بستر رودخانه در اطراف تکیهگاه بهویژه
در جلو آن دانست .همچنین با توجه به مطالعا م ققرین ،مریتروان

اینگونه بیان نمود که غالباً حفره آبشستگی اییندسرت تکیرهگراه بره
واسطه گردابههای برخاستگی و چاله آبشسرتگی باالدسرت تکیرهگراه
توسط گردابههای نعس اسبی توسعه مییابند.

شکل  -9پروفیل عرضی پس از آبشستگی در مقطع بحرانی آبشستگی A-A

شکل  -10تعاریف بخشهای مختلف پروفیل عرضی آبشستگی مقطع
جدول  -4درصد رسوب برجایمانده و فرسایش یافته در کرانه و کل مقطع عرضی در موقعیتهای مختلف استقرار آبشکن
نام مدل

مد

سازی در ل ظه T=0

بدون آبشکن (مد مبنا)
G-P10.35-90
G-P10.86 -90
G-P10.97-90
G-P11.01-90
G-P11.16-90
G-P11.31-90
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)%( A1

)%( A2

)%( A3

)%( A4

100

0

100

0

73/56
76/80
89
76/25
83/99
89/49
85/29

26/44
23/20
11/00
23/75
16/01
10/51
14/71

92/17
92/16
88/07
83/53
86/41
93/88
91/46

7/70
7/76
11/84
16/40
13/52
6/06
8/46
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الف)

مد سازی در ل ظه T=0

) مد مبنا

)
پ) مد G-P10.35-90

مد G-P10.86 -90

ث) مد G-P10.97-90

ج) مد G-P11.01-90

ح) مدل G-P11.31-90

چ) مد G-P11.16-90
شکل  -11پروفیل عرضی آبشستگی در مقطع A-A
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در تررراز m

از سررویی دیگررر روفیررس طررولی بخشرری از کانررا
 2/75( Z=0/3775سانتی متری تراز بستر) که نسبت بره سرایر نقراط
تراز کرانه ،بیشترین آبشسرتگی رخ داده اسرت در شرکس ( )12و ()14
مشاهده میشود که درصد رسو برجرایمانرده کرانره ( )B1و درصرد
رسو فرسایش یافته کرانه ( )B2بخشی از کانرا (شرکس  ،)13طبرق
جدو ( )5ارائه شده است .همچنین در شکس ( )14مشاهده مریشرود،
حداکثر عمق آبشستگی در ای تکیهگاه رخ میدهد و از حیث ایداری
تکیهگاه ،باید عمق آبشستگی کنتر شرده و بره حرداقس مقردار خرود
برسد .با توجه به مد های شکس ( )14کره از نررمافرزار FLOW-3D

1623

بدست آمده است ،حداکثر عمق آبشستگی برای هر مد نیز در جدو
( )5نشان داده شده است .نترایج ذکرشرده در جردو ( )5بیرانگر ایرن
موضوع است که آبشکن  G-P11.16-90برا  ،d/L=1/834بیشرترین
درصد از سطح رسو کرانه را در روفیرس طرولی م افظرت نمروده و
مقدار حداکثر عمق آبشستگی آن ،حداقس است و علت این موضروع را
میتوان تدییر این موقعیت قرارگیرری آبشرکن برر کرم کرردن شرد
گردابههایی که یشتر ذکر شد دانست و آبشکن  G-P10.35 -90برا
 ،d/L=-0/417کمترین درصرد از رسرو کرانره را حفاظرت کررده و
مقدار حداکثر عمق آبشستگی این مد از دیگر مد ها بیشتر است.

شکل  -12پروفیل طولی کانال (در نمای پالن) در تراز 0/3775 m

شکل  –13تعاریف بخشهای مختلف پروفیل طولی آبشستگی مقطع
جدول  -5درصد رسوب برجایمانده و فرسایش یافته در کرانه پروفیل طولی کانال در موقعیتهای مختلف استقرار آبشکن و مقدار حداکثر عمق
آبشستگی مقطع
نام مدل

)%( B1

مد سازی در ل ظه T=0

بدون آبشکن (مد مبنا)
G-P10.35-90
G-P10.86 -90
G-P10.97-90
G-P11.01-90
G-P11.16-90
G-P11.31-90

)%( B2

100
78/16
80/24
89/14
88/92
89/75
91/55
88/34

حداکثر عمق آبشستگی (( )mمتر)
0

21/84
19/76
10/86
11/08
10/25
8/45
11/66

0
0/228
0/254
0/230
0/232
0/232
0/205
0/226
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الف) مد سازی در ل ظه T=0

) مد مبنا

پ) مد G-P10.35-90

) مد G-P10.86 -90

ث) مد G-P10.97-90

ج) مد G-P11.01-90

چ) مد G-P11.16-90

ح) مد G-P11.31-90

شکل  -14پروفیل طولی بخشی از کانال در تراز Z=0/3775 m
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شکل  -15نمای سهبعدی پروفیل طولی بخشی از کانال در تراز ( Z=0/3775 mواحد حداکثر عمق آبشستگی برحسب متر میباشد)
جدول  –6میزان حفاظت هر آبشکن از رسوب کرانه و کل مقطع عرضی نسبت به مدل مبنا
موقعیت آبشکن
نتایج حاصلشده

میزان حفاظت رسو کرانه در روفیس عرضی توسط هر
آبشکن نسبت به مد مبنا
میزان حفاظت رسو در کس روفیس عرضی توسط هر آبشکن
نسبت به مد مبنا
میزان حفاظت رسو کرانه در روفیس طولی توسط هر آبشکن
نسبت به مد مبنا

-0/417
=d/L

1
=d/L

1/305
=d/L

1/417
=d/L

1/834
=d/L

2/25
=d/L

4/41

20/98

3/66

14/18

21/65

15/94

-0/01

-4/45

-9/37

-6/25

1/86

-0/77

2/66

14/04

13/76

14/83

17/12

13/03

در ایان نتایج حاصسشده از نمودار و جداو ارائه شده ،در جردو
( )6به اختصار بیان شده است ترا امرر مقایسره کرارایی هرر موقعیرت
آبشکن نسبت به مد مبنا (بدون آبشکن) آسانتر شود.

نتیجه گیری
هدف ت قیق حاضر بررسی موقعیت بهینه استقرار آبشرکن بررای
حفاظت کرانهی رودخانه با مقطع ذوزنقهای میباشد که مریتروان برا
توجه به نمودارها و جداو ارائه شده ،مهمترین نتایج را به صور زیر
برشمرد:
آبشررکن مررورد اسررتفاده در قبررس تکیررهگرراه ( ،)d/L= -0/417در
روفیس عرضی مقطع ب رانی  4/41 ،A-Aدرصرد و در مقطرع طرولی
کانا  2/66درصد از سطح رسو کرانه را نسبت به مد مبنا (بردون
آبشکن) م افظت نموده که مقردار نراچیزی بروده و نتیجره مریشرود
آبشکن مورداستفاده در قبس تکیهگاه تدییر قابس توجهی در حفاظرت از
کرانه را ندارد .همچنین حداکثر عمق آبشستگی که در ای تکیهگاه به
وجود آمده از دیگر موقعیتهای قرارگیری آبشکن ،بیشتر است کره از
حیث نا ایداری تکیهگاه قابس قبو نمیباشرد .لررا برا تیییرر موقعیرت

جانمایی آبشکن به سرمت رایین دسرت ،آبشرکن کرارایی بهترری در
حفاظت از کرانه را دارد و مشاهده میشود که از موقعیرت  d/L= 1ترا
 d/L= 1/834میزان حفاظرت کرانره بره مررور بهبرود مریبایرد و در
موقعیرت  d/L= 1/834ایرردهآ ترررین نتررایج را حاصررس مرریدهررد و از
موقعیت  d/L= 1/834به سمت ایین دست ،میزان حافظرت از کرانره
روند نزولی یدا میکند.
آبشررکن مررورد اسررتفاده در موقعیررت  ،d/L= 1/834در روفیررس
عرضی مقطع ب رانی  21/65 ،A-Aدرصد و در روفیس طرولی کانرا
 17/12درصد از سطح رسو کرانه را نسربت بره مرد مبنرا (بردون
آبشکن) م افظت نموده است .عالوه بر این طبق جدو ( ،)6مشراهده
میشود که به جز موقعیت  ،d/L= 1/834در دیگر موقعیتهرا درصرد
رسو برجایمانده در کس روفیس عرضی مقطرع ب رانری نسربت بره
مد مبنا منفی بوده و این بدین معناست که درصد رسرو فرسرایش
یافته نسبت به مد مبنا بیشتر میباشد؛ اما درصد رسو برجایمانرده
در کس روفیس عرضی مقطع برا آبشرکن بره موقعیرت ،d/L= 1/834
 1/857درصد بوده که نسبت به دیگرر مرد هرا ،مقردار قابرس قبرولی
میباشد .همچنین مقدار حداکثر عمق آبشستگی آبشرکن برا موقعیرت
 d/L= 1/834حداقس و آبشکن برا موقعیرت  ،d/L= -0/417حرداکثر
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1/834 بوده و علت این موضوع را میتوان تدییر آبشرکن برا موقعیرت
. در کم کردن شد گردابههای نعس اسبی دانستd/L=
1/834  موقعیرت بریبعرد،درنهایت با توجه به نتایج بدست آمرده
 از حیث حفاظت کرانهی رودخانه و همچنین کنترر و کراهشd/L=
حداکثر عمق آبشستگی نسبت به سایر موقعیتها بهینه بوده و استفاده
.از این موقعیت مناسبتر به نظر میرسد
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Abstract
Erosion of riverbank edges is one of the major concerns of the hydraulic engineers. Using spur dikes is one of
the methods which help to control and reduce the erosion. In the present study, the location of the spur dikes in
the riverbank was optimized numerically using the FLOW-3D numerical model. Comparison of the numerical
and experimental results showed a good agreement between them. In addition, the level of riverbank protection
was also studied in the present study considering six different spur dike locations. The results showed that by
changing the location of the spur dike toward downstream, the spur dike in the location with a dimensionless
ratio of d/L=1.834 (the spur dike located 66 cm away from the base beginning) protected a greater riverbank area
against erosion. The spur dike in the mentioned location decreased the riverbank erosion in the cross-section and
in the longitudinal section by 21.65% and 17.12%, respectively.
Keywords: Bank protection, FLOW-3D, Spur Dike, Spur Dike location
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