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چکیده
وقوع آبشستگی از مهمترین عوامل تهدیدکننده پایداری تکیهگاههای پل احداثشده بر روی رودخانهها است .اکثر تکیهگاه پلها در دشت س یالبی
قرارگرفته اند .در پژوهش حاضر به بررسی اثر چهار شکل مختلف از آبشکن منفرد شامل آبشکنهای ساده T ،شکل L ،شکل با زبان ه پ اییندس ت و L
شکل با زبانه باالدست بر حداکثر عمق آبشستگی تکیهگاه پل واقع در دشت سیالبی پرداخته شده است .این پژوهش بر روی فلوم مس ت یلی ش کل ب ه
عرض  ۱متر ،طول  ۱۱متر و ارتفاع  ۰۶سانتیمتر صورت گرفت .کانال مرکب به صورت متقارن و مست یلی با عرض کانال اصلی  ۱۶سانتیمتر و ع رض
سیالبدشتها  0۶سانتیمتر ساخته شد .آبشکنها با سه ط ول  ۸ ،0و  ۱۱س انتیمت ر ،در فاص لهه ای  ۱۸ ،۱0 ،۱۶ ،۱۰ ،۱۱ ،۸ ،0و  ۳۱س انتیمت ر از
تکیهگاه  ۱۰سانتیمتری بهصورت منفرد نصب شدند .نتایج بهدستآمده نشان داد آبشکنهای ساده T ،شکل L ،شکل با زبانه پاییندست و  Lشکل ب ا
زبانه باالدست حداکثر عمق آبشستگی در تکیهگاه را به ترتیب  3۰ ،3۳ ،۸۶و  8۸درصد کاهش دادهاند.
واژه های کلیدی :آبشستگی موضعی ،آبشکن ،تکیهگاه پل ،سیالبدشت ،مدل آزمایشگاهی
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یکی از عمده ترین مشکالت سازه هایی نظیر پل ها ک ه پای ه ه ا و
تکیه گاههای آنها در رودخانههای قاب ل فرس ایش قرارگرفت ه اس ت،
آبشستگی ایجادشده در اطراف تکیه گاه و پایه ها است .پس از اح داث
پل در مسیر رودخانه ،پایهها و تکیهگاههای پل ب هص ورت ی م انع
عمل کرده و باعث تغییر مسیر جری ان در مح ل برخ ورد ب ا س ازه و
توسعه جریانهای گردابی میشوند .این گردابها ذرات بس تر اط راف
سازه را از جای حرکت داده و آنها را در مسیر جری ان رودخان ه ق رار
می دهند ،این عمل درنهایت باعث ایجاد و توسعه حفره آبشس تگی در
محل استقرار تکیهگاه و پایه پل خواهد ش د (ن ارری .)۱۳3۳ ،دادهه ا
بیانگر این موض وع هس تند ک ه آبشس تگی تکی هگ اه در مقایس ه ب ا
آبشستگی پایه مشکالت بیشتری را ایجاد خواهد نم ود ( Hong and
 .)Abid, 2019طبق گزارشی که سازمان بزرگراههای ای اتتی آمریک ا
در سال  ۱38۳منتشر کرد از  ۳۸۳مورد تخریب پل  ۱۲درصد به علت
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آبشستگی پایه و  8۱درصد به علت وقوع آبشستگی در تکیهگ اه ب وده
است (خزیمهنژاد و همکاران .)۱۳3۲ ،با توجه به اهمیت موضوع جامعه
تحقیقاتی همواره به دنبال پیدا ک ردن راهح له ای علم ی ب رای ب ه
حداقل رساندن اثرات چشمگیر آبشستگی بر تکیهگاه پ له ا ب ودهان د
( .)EL-Ghorab, 2013بهمنظور کاهش میزان آبشستگی و مه ار آن
معموالً از دو روش کلی استفاده میشود .در روش اول پای داری بس تر
با استفاده از سنگچین حفارتی (ریپرپ) یا ق عات پیشساخته بتنی
و گابیون افزایش داده میشود و در روش دوم اتگوی جریان در اطراف
تکیهگاه پل با تغییر در هندسه تکیه گاه و ایجاد موانع در مسیر جریان،
مانند استفاده از آبشکن محافظ ،طوقه ،صفحه مستغرق و گروه ش مع،
تغییر داده میش ود (محم دپور و ش فاعیبجس تان .)۱۳3۰ ،ک ارایی و
اثربخشی هر کدام از روشهای ذکرشده در تحقیق ات مختلف ی م ورد
بررسی قرار گرفته است که در ادام ه ب ه چن د م ورد از آنه ا اش اره
می شود .کورکت و همکاران به بررس ی نق ش کیس هه ای خ اک در
کاهش آبشستگی پیرامون تکیهگاه پ ل پرداخت ه و دس توراتعمله ای
طراحی شامل محل قرارگی ری کیس ه ه ای خ اک و ان دازه آنه ا را
پیشنهاد کردند ( .)Korkut et al., 2007کاردوسو و همکاران حفارت
دماغه تکیه گاه با دیواره ای عم ودی را در براب ر آبشس تگی بررس ی
کردند .هدف از این پژوهش طراحی پوشش ریپرپ بهمنظور حفارت
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تکیهگاه از آبشستگی در شرایط آب زالل بود .آنه ا دریافتن د ک ه ب ا
افزایش طول تکیهگاه فاصله بین نق ه حداکثر آبشستگی و تکی هگ اه
افزایش مییابد و نیز زاوی ه موقعی ت عمی ق ت رین نق ه آبشس تگی
نزدی  ۳۶درجه است .شکل تکیهگ اه و انقب اض جری ان ت ثثیری در
میزان حداقل پوشش ریپرپ حول تکیهگاه ندارد ( Cardoso et al.,
 .)2010خادمی و همک اران ( )۱۳30ب ه بررس ی عملک رد ص فحهی
مستغرق متصل به تکیهگاه در کاهش آبشستگی پیرامون تکیهگاه پ ل
با شکل مست یلی پرداختند .نتایج آزمایش های این محققان نشان داد
این سازه با ایج اد من ق هی ک مس رعت پیرام ون تکی هگ اه و مه ار
گردابهای اوتیه ،نقش مؤثری در کاهش آبشستگی دارد .خزیمهنژاد و
همکاران ( )۱۳3۲عملک رد طوق ه  Lش کل را در ک اهش آبشس تگی
موضعی پیرامون تکیه گاه مورد بررسی قراردادند .نتایج پژوهش آنه ا
نشان داد طوقهها بستر را در مقابل جریانهای گردابی اطراف تکیهگاه
محافظت کرده و آبشستگی را تا میزان  ۰۶درصد ک اهش م یدهن د.
امامقلی زاده و نوحانی ( )۱۳3۰با انجام آزمایشه ایی ت ثثیر پ رهه ای
مستغرق در کاهش آبشستگی تکیهگاه پل واق ع در دش ت س یالبی را
مورد بررسی قراردادند .نتایج آنها نشان داد پرههای مستغرق موج ب
ک اهش آبشس تگی در اط راف تکی هگ اه و همچن ین حرک ت حف ره
آبشستگی به سمت مرکز کان ال ش ده اس ت .شهس واری و حی درپور
( )۱۳38تثثیر زبریهای موض عی را ب ر کنت رل و ک اهش آبشس تگی
تکیه گاه پل بررسی کردند .نتایج آزمایشهای آنها نشان داد که ای ن
زب ریه ا در ک اهش عم ق آبشس تگی و همچن ین ت ثخیر در رون د

آبشستگی مؤثر هستند .خسروی نی ا و همک اران ک ارایی طوق ه ه ای
ذوزنقهای شکل را در کاهش میزان آبشستگی در اطراف تکیهگاه مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد بهط ورکلی کارگ راری طوق ه
موجب کاهش  3ت ا  ۳8درص دی آبشس تگی در تکی هگ اه م یش ود.
همچنین این تحقیق نشان داد افزایش ع رض طوق ه ن هتنه ا باع ث
کاهش حداکثر عمق آبشستگی در تکیهگاه میشود بلکه زم ان وق وع
آبشستگی را نیز به ت ثخیر م یان دازد (.)Khosravinia et al., 2018
صحت و همکاران ت ثثیر ش کاف ه ای همگ را و واگ را را ب ر می زان
آبشستگی در اطراف تکیهگاه بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان
داد وجود شکاف در بدنه تکیهگاه آبشستگی در اطراف آن را به می زان
قابلت وجهی ک اهش م یده د .آبشس تگی در تکی هگ اهه ای دارای
ش کافه ای همگ را و واگ را ب ه ترتی ب  0۱و  ۱8درص د کمت ر از
آبشستگی در تکیهگ اه ب دون ش کاف اس ت (.)Sehat et al., 2020
ذواتقدر و شفاعیبجستان تثثیر کارگراری اتمانه ای ش شپای ه را ب ر
آبشستگی در اطراف تکیه گاه بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد ک ه
اتمانهای ششپایه بهطور قاب لت وجهی م یتوانن د آبشس تگی را در
شرایط جریان مختلف کاهش دهند .با ی آرایش بهینه ،این اتمانه ا
آبشستگی را تا مقدار  ۱۶۶درصد کاهش م یدهن د ( Zolghadr and
 .)Shafai Bejestan, 2020کارایی هرکدام از روشهای ذکرش ده در
کاهش حداکثر عمق آبشستگی اطراف تکیهگ اه ب ه ط ور خالص ه در
جدول  ۱نشان داده شده است.

جدول  -1کارایی روشهای کاهش حداکثر عمق آبشستگی اطراف تکیهگاه
محقق
کورکت و همکاران ()۱۶۶8
خیراته خادمی و همکاران ()۱۳3۳
خزیمهنژاد و همکاران ()۱۳3۲
امامقلیزاده و نوحانی ()۱۳3۰
شهسواری و حیدرپور ()۱۳38
خسروینیا و همکاران ()۱۶۱۸
صحت و همکاران ()۱۶۱۶
ذواتقدر و شفاعیبجستان ()۱۶۱۶

روش مورداستفاده
کیسههای خاکی و بتنی
صفحات مستغرق متصل به تکیهگاه
طوقه  Lشکل
پرههای مستغرق
زبریهای موضعی
طوقههای ذوزنقهای شکل
شکافهای همگرا و واگرا
اتمانهای ششپایه

ازجمله روشهایی که با تغییر در اتگ وی جری ان موج ب ک اهش
آبشستگی در اطراف تکیهگاه م یش ود اح داث آبش کن در باالدس ت
تکیهگاه است .آبشکنها به شکل دیوارههایی هس تند ک ه ب هص ورت
سری (چند آبشکن) و یا منفرد در عرض رودخانه و با طول مناس ب و
در اغلب موارد ،عمود بر راس تای عم ومی جری ان اح داث م یش وند
(نارری .)۱۳3۳ ،آبشکنها در اشکال مختلفی ساخته و م ورد اس تفاده
قرار میگیرند .رایجترین نوع آبشکنه ا عب ارتان د از آبش کن س اده،
آبشکن  Tشکل ،آبشکن  Lشکل و آبشکن چوگ انی ( Dehghani et

حداکثر کارایی (درصد)
۱۶۶
۸۶
۰۶
۸8
0۰
۳8
۲۶
۱۶۶

.)al., 2013
در سالهای اخیر پژوهشهایی در راب ه با تثثیر انواع آبش کن ب ر
کاهش آبشستگی تکیهگ اهه ای پ ل انج ام گرفت ه اس ت .ص انعی و
همکاران ( )۱۳3۱تحقیقاتی را در مورد بررس ی اث ر آبش کن از جه ت
فاصله با دماغه و طول آن بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگ اه پ ل در
کانال مرکب پل انجام دادند .نتایج آزمایشهای انجامش ده نش ان داد
که اس تفاده از آبش کن مح افظ ت ثثیر مثبت ی در ک اهش آبشس تگی
تکیه گاه دارد .اژدری و همکاران ( )۱۳3۰به م اتع ه ت ثثیر قرارگی ری

تأثير شكلهاي مختلف آبشكن منفرد بر آبشستگي تكيهگاه پل در کانال مرکب

آبشکن سرسپری نامتقارن بر آبشستگی تکیهگ اه پ ل واق ع در دش ت
سیالبی پرداختند .نتایج تحقیق ای ن پژوهش گران نش ان داد آبش کن
سرسپری نامتقارن به میزان قابلتوجهی میزان آبشس تگی در اط راف
تکیهگاه را کاهش میدهد .سعادتنیا و همکاران ( )۱۳38نیز با انج ام
آزمایش هایی تثثیر زاویه قرارگیری آبشکن ساده بر کاهش آبشس تگی
تکیهگاه پل را مورد بررسی قراردادند .تحقیقات آنها نش ان م یده د
درصورتیکه زاویه قرارگیری آبشکن با جداره  3۶درجه باش د آبش کن
بیشترین کارایی را در کاهش آبشستگی تکیهگاه دارد .تاکنون تحقیقی
که به طور جامع تثثیر آبشکنهای مختلف بر آبشستگی تکیهگ اه را در
شرایط یکسان مورد مقایسه قرار دهد انجام نشده است ترا در پژوهش
حاضر به مقایسه اثر چهار شکل مختلف از آبشکن منفرد (آبشکنهای
ساده T ،شکل L ،شکل ب ا زبان ه پ اییندس ت و  Lش کل ب ا زبان ه
باالدست) بر حداکثر عمق آبشستگی تکیهگاه پرداخته شده است.
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مواد و روشها
مدل آزمایشگاهی مورداستفاده

بهمنظور انجام آزمایشه ا و جم عآوری دادهه ای الزم ،کان ال و
تجهیزات موردنیاز طراح ی و س اخته ش د .کان ال مورداس تفاده دارای
طول  ۱۱متر ،عرض  ۱متر و ارتفاع  ۰۶سانتیمتر بود .ب همنظ ور آرام
نمودن جریان ورودی به کانال ،ی صفحه مش ب فل زی در فاص له
ی متری از ابتدای فلوم بهصورت عمودی نص ب گردی د .ب همنظ ور
قرائت دبی نیز ی دستگاه دبیسنج اتکترومغناطیسی م دل ،PMAG
بر روی توته رانش نصب و م ورد اس تفاده ق رار گرف ت .فاص له ب ین
دیوارهی باالدست کانال و صفحه مشب به ارتف اع  ۳۶س انتیمت ر از
ق عات سنگی با ق ر متوسط  ۲سانتیمتر پوشیده شد .آشفتگی جریان
آب که از پمپ سانتریفوژ وارد می شد با ورود به این محفظه و برخورد
با ق عات سنگی و صفحه مشب گرفتهشده و جری ان ب هآرام ی وارد
فلوم میشد .عمق آب در کانال نیز ب ا اس تفاده از تی رکه ای چ وبی
نصبشده در انتهای کانال تنظیم میشد .قسمته ای مختل ف م دل
آزمایشگاهی مورداستفاده در شکلهای  ۱و  ۱نشان داده شده است.

شکل  -1نمای مدل آزمایشگاهی ساختهشده (پالن)

شکل  -2اجزای مختلف مدل آزمایشگاهی
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طول مق ع مرکب ساختهشده  ۰مت ر ب ود ک ه در فاص له  ۳ت ا 3
متری از ابتدای کانال نصب گردید .کانال اصلی مق ع مرکب از جنس
شیشه و دارای عرض  ۱۶و عمق  ۸سانتیمت ر ب ود .دو ط رف کان ال
اصلی به ارتفاع  ۱۶سانتی متر از رسوبات درشت دان ه و ب ه ارتف اع ۱۶
سانتیمتر بر روی آنها از رسوبات ریزدانه یکنواخت با ق ر متوس ط ۱
میلیمتر و شیب طوتی  ۶/۶۶۱پوشیده شد .چگاتی رسوب ریزدانه برابر
با  ρs=۱۰۲۶kg / m3و ضریب یکنواختی آن  ۱/۱8بود .درصورتیک ه

درجه یکنواختی رسوبات از  ۱/۳کوچ تر باشد م یت وان رس وبات را
یکنواخت در نظر گرفت ( .)Dey and Barbhuiya., 2005با توجه به
اینکه ضریب یکن واختی رس وبات اس تفادهش ده براب ر ب ا  ۱/۱8ب ود
رسوبات یکنواخت در نظر گرفت ه ش د .نم ای کل ی مق ع مرک ب و
موقعیت قرارگیری تکیهگاهها و آبشکنها در شکل  ۳نشان داده ش ده
است.

شکل  -3نمای مقطع مرکب

ابعاد تکیه گاه و آبشکن های مورداستفاده و سایر پاارامترهاای
مورد آزمایش

بر طبق تحقیقات ملویل ،شکل تکیهگ اه نق ش بس یار مهم ی در
میزان آبشستگی اطراف آن دارد .بیشترین میزان آبشس تگی نی ز ب ه
ترتیب در تکیهگاههای دیوار قائم و تکیهگاهه ای ب ا دماغ ه ن یمگ رد
اتفاق م یافت د .تکی هگ اهه ای ب ا دماغ ه ن یمدای ره در مقایس ه ب ا
تکیهگاههای دیوار قائم بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند ( Melville,
 .)1995ترا برای انجام آزمایشها از تکیهگاه با شکل دماغه نیمدای ره
استفاده شد .تکیهگاه مورداستفاده از جنس ورق گاتوانیزه به ط ول ۱۰
سانتیمتر و با شکل دماغه نیمدایرهای به ق ر  ۱۶س انتیمت ر س اخته
شد .مبنای انتخاب این طول تکیه گاه این است که به توص یه ملوی ل
برای دستیابی به نتایج دقیقتر ،نسبت طول تکیهگاه به عمق جریان
باید بین اعداد  ۱و  ۱۲باشد ( .)Melville, 1995بر هم ین مبن ا و ب ا
توجه به عمق جریان ،طول  ۱۰سانتیمتر برای تکیهگاه در نظر گرفته
شد .عرض کوته نیز ،بر مبنای عرض ج اده عب وری از روی پ ل و در
نظر گرفتن ی مقیاس فرضی برای مدل ،انتخاب شد.
برای انجام آزمایش ها از چهار نوع آبش کن  Tش کل ،آبش کن L
شکل با زبانه رو به پایین ،آبشکن  Lشکل با زبانه رو به باال و آبشکن
ساده استفاده شد .آبشکنهای مورداستفاده نفوذناپریر بوده و از ج نس
شیشه با ضخامت  ۱۶میلی متر و به ارتفاع  ۳۲سانتیمتر ساخته شدند.
بهاستثنای آزمایشهای شاهد ،آزم ایشه ا ب ه چه ار س ری آزم ایش

تقسیم بندی شدند .در آزمایشهای سری اول ی آبش کن  Tش کل
منفرد با ابعاد و فواصل مختلف در باالدست تکیهگاه نصب شد .در این
نوع آبشکن نسبت طول بال آبشکن به طول آبشکن برابر با  ۶/۲ب ود.
پس از مشاهده اتگوی جریان در اطراف تکیهگاه و محل شکلگی ری
جریان چرخشی و نیز با توجه ب ه ای نک ه ه دف از اس تفاده آبش کن
کاهش هزینههای ساخت تکیهگاه و استفاده از سازهای مقرونبهصرفه
است ،سه طول  ۶/۲L ،۶/۱۲Lو  ۶/8۲Lبرای آبشکن در نظر گرفت ه
شد ( Lطول تکیه گاه) .در ش روع ک ار آبش کن ب ا فاص له  ۶/۱۲Lدر
باالدست تکیهگاه نصب شد که در هر آزمایش این فاص له ب ه می زان
 ۶/۱۲Lافزایش یافت .در آزمایشهای انجامشده مشاهده شد که اگ ر
می زان فاص له آبش کن از  ۱Lبیش تر ش ود ت ثثیر آن ب ر روی س ازه
پاییندست کاهش مییابد ،به همین دتیل حداکثر فاصله آبشکن منفرد
از تکیه گاه به  ۱Lمحدود شد .آزمایشها برای ه ر ط ول آبش کن در
تمامی فاصلهها تکرار شد .در سریهای بعدی آزم ایش ب ه ترتی ب از
آبشکن با شکلهای  Lشکل با زبانه رو به پایین L ،شکل با زبان ه رو
به باال و آبشکن ساده استفاده شد .طول آبشکن و فاصله نصب آنه ا
از تکیهگ اه مانن د آزم ایشه ای س ری اول در نظ ر گرفت ه ش د .در
آبشکنهای  Lشکل نسبت طول بال به طول آبشکن براب ر ب ا ۶/۱۲
بود .ابعاد تکیهگاه و آبشکنهای مورداس تفاده در ش کل  0نش ان داده
شده است.

تأثير شكلهاي مختلف آبشكن منفرد بر آبشستگي تكيهگاه پل در کانال مرکب
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شکل  -4ابعاد تکیهگاه و آبشکنهای مورداستفاده در آزمایشها

برای تعیین مدتزمان انجام آزمایشها در ابتدا ی آزمایش اوتیه
برای رسیدن به عمق ثابت آبشستگی بدون حضور آبشکن محافظ ب ر
روی تکیهگاه انجام شد .در این آزمایش که  0ساعت به طول انجامید
پس از  3۶دقیقه عمق آبشستگی به حدود  ۸۲درص د ح داکثر عم ق
آبشستگی رسید؛ بنابراین مدتزمان انجام آزمایشها  3۶دقیقه در نظر
گرفته شد.
نحوه انجام آزمایشها

آزمایش ها در آب زالل و شرایط ثابت هیدروتیکی انجام ش د .ب ه
همین منظور ابتدا با استفاده از معیار شیلدز سرعت بحرانی ذرات بستر
تعیین گردید سپس با توجه به دبی انتخابی عمق جری ان ب هگون های
تعیین شد که نسبت سرعت جریان  Uبه سرعت بحرانی  Ucکمت ر از
 ۶/3۲شده و شرایط آبشس تگی آب زالل برق رار ش ود ( Raudkivi,
 )1998که با انتخاب دبی  ۲۶تیتر بر ثانیه برای انجام آزمایشها عمق
آب در دشت سیالبی برابر با  ۱۶/۲سانتیمتر تعیین شد .ب ا توج ه ب ه
ابعاد کانال و همچنین مشخصات جریان پارامتر ع دد رینوت دز جری ان
برابر با  ۱۸۶۶۶و عدد فرود نیز برابر با  ۶/۳به دست آمد.
ابتدا پیش از شروع هر آزمایش س ح رسوبات بستر بهطور کام ل
تس یح میشد ،سپس پمپ روشن شده و دبی بهطور محدود از داخ ل
کانال اصلی جریان پیدا میکرد تا حوضچه آرامش انتهایی (فاصله بین
انتهای مق ع مرکب و تیرکهای سدکننده) پر شود .بهاینترتی ب آب
از باالدست و پاییندست به آرام ی وارد س یالبدش ت ش ده ت ا روی
رسوبات به ارتفاع تقریبی  ۱۶سانتی متر از آب پوشانده شود .سپس ب ا
استفاده شیرفلکه قابل تنظیم نصبشده ب ر روی پم پ و ب ا مش اهده
دبی سنج اتکترومغناطیسی به آهستگی به دبی موردنظر رسانده میشد.
در این حاتت ارتفاع تیرکهای انتهایی تا ان دازهای ب ود ک ه رس وبات
موجود در سیالب دشت در این دبی به حرکت درنیاید .با کاهش ارتفاع
تیرکها عمق موردنظر تنظیم و آزمایش شروع میشد .پ س از اتم ام
آزمایش و تخلیه کامل آب ،پروفیل آبشستگی ب ا اس تفاده از دس تگاه

عمق سنج برداشت ش د .عم ق آبشس تگی در گ ودترین نق ه حف ره
آبشستگی به عنوان معیار سنجش میزان آبشستگی در اطراف تکیهگاه
مورد استفاده قرار گرفت.
آنالیز ابعادی پارامترهای مورد آزمایش

با توجه به پارامترهای مؤثر بر آبشستگی تکیهگاه ،میتوان راب ه
ذیل را برای حداکثر عمق آبشستگی تکیهگاه با حضور آبشکن تعری ف
نمود:
()۱

F (ds, dsc,V , y,W , L, B, BS , LS , Lu , Ld , X , S ,, , S , d50 , g )  0

که در آن  dsو  dscحداکثر عمق آبشستگی در اطراف تکیهگاه به
ترتیب با حضور و بدون حضور آبشکن V ،سرعت متوس ط جری انy ،
عمق جریان W ،عرض کل کانال W' ،عرض کانال اص لی L ،ط ول
تکیهگاه B ،عرض تکیهگاه Bs ،ضخامت آبشکن Ls ،ط ول آبش کن،
 Luطول بال باالدست آبشکن Ld ،طول بال پاییندست آبش کنX ،
فاصله آبشکن از تکیهگاه S ،شیب مواد بستر ρ ،ج رم مخص وآ آب،
 ρsجرم مخصوآ رسوبات بستر ν ،تزجت سینماتیکی آب d50 ،ق ر
متوسط ذرات بستر g ،شتاب گرانش.
با انتخاب سه پارامتر  V ،ρو  yبهعنوان پارامترهای تکراری و ب ا
استفاده از روش -πباکینگه ام ،پارامتره ای راب ه  ۱ب ه پارامتره ای
بی بعد تبدیل شدند که پس از حرف پارامترهای بیبعدی ک ه در ای ن
پژوهش ثابت بودند و همچنین با ترکیب برخی پارامترهای بدون بع د
بهصورت ضرب یا تقسیم ،در نهایت راب ه  ۱به دست آمد:
()۱

dsc  ds Vy LS Lu Ld X V
, , , , , ,
)0
dsc
 L L L L gy

(F

با توجه به ثابت بودن دبی و عمق جریان در تمامی آزمایشها ،دو
پارامتر  V/√gyو  Vy/υنیز از راب ه  ۱حرف شدند.
با در نظر گرفتن پارامتر  dsc - dsبه عنوان متغیر وابسته و حرف
dsc

پارامترهای بی بعد ثابت ،راب ه  ۳ب رای ح داکثر عم ق آبشس تگی در
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تکیهگاه به دست آمد:
()۳

LS Lu Ld X
) , , ,
L LS LS L

( Pr  F

پارامتر  Prدرصد کاهش آبشستگی یا ک ارایی آبش کن اس ت و از
راب ه  0بهدست میآید:
()0

dsc - ds
100
dsc

Pr % 

نتایج و بحث
در نمودارهای شکلهای  ۲تا  8تغییرات درصد کارایی آبشکن ب ه
ازای تغییرات پارامتر  X/Lبرای شکلهای مختلف آبشکن نش ان داده
شده است:

با نگاهی کلی به نمودار شکلهای  ۲تا  8مالحظه میشود که در
تمامی ابعاد و شکل های آبشکن تغییرات کارایی آبش کن  prب ه ازای
تغییرات پارامتر  X/Lی روند نسبتاً ثابت وجود دارد .به ای ن ص ورت
که در ابتدا افزایش  X/Lباعث افزایش کارایی آبش کن م یش ود .ب ا
افزایش  X/Lاین روند افزایشی ادامه پیدا کرده تا کارایی آبش کن ب ه
باالترین حد خود میرسد .سپس پ ارامتر  prرون د کاهش ی ب ه خ ود
گرفته و با افزایش  ،X/Lکارایی آبشکن ک اهش پی دا م یکن د .ای ن
نتیجهگیری را میتوان به این صورت نیز بیان نم ود ک ه ب ا اف زایش
فاصله بیبعد آبشکن از تکیهگاه ،کارایی آبشکن اف زایش م ییاب د ت ا
فاصلهای که کارایی به بیشترین مقدار خود میرسد.

شکل  -5تغییرات درصد کارایی شکلهای مختلف آبشکن به ازای تغییرات پارامتر  X/Lدر شرایط Ls/L=0.25

شکل  -6تغییرات درصد کارایی شکلهای مختلف آبشکن به ازای تغییرات پارامتر  X/Lدر شرایط Ls /L=0.5
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شکل  -7تغییرات درصد کارایی شکلهای مختلف آبشکن به ازای تغییرات پارامتر  X/Lدر شرایط Ls /L=0.75

مرکز کانال حرکت میکنند .در واقع وج ود آبش کن باع ث م یش ود
خ وط جریان همگرا شده و ب هعب ارتدیگ ر جری ان منق بش ش ود.
بیشترین حاتت انقباض در پاییندست و با ی مقدار فاصله از آبش کن
به وقوع میپیوندد .پسازآن جریان دوباره شروع به باز ش دن ک رده و
به حاتت اوتیه خود بازمیگردد هر چه میزان انقباض جریان در هنگ ام
برخورد با تکیهگاه بیش تر بوده و جریان برخورد کمتری ب ا تکی هگ اه
داشته باشد میزان آبشستگی بیشتر کاهش م ییاب د .ب ا ای ن توض یح
میتوان اینطور نتیجه گرف ت ک ه ی آبش کن ب ا ط ول ثاب ت در
فاصله ای بیشترین تثثیر را بر آبشستگی تکیهگ اه خواه د داش ت ک ه
جریان منحرف شده ناشی از برخورد با آبشکن در هنگ ام رس یدن ب ه
تکیه گاه بیشترین انقباض را داشته باشد .ای ن فاص له در واق ع هم ان
فاصله  Xoاس ت .ب ا قرارگی ری آبش کن در فاص له  Xoاز تکی هگ اه
آبشستگی در تکیهگاه به کمترین میزان خود رسیده و آبشکن بیشترین
تثثیر را بر آبشستگی تکیهگاه دارد .در جدول  ۱بیشترین میزان کارایی
آبشکن و همچنین مقدار پارامتر  Xo/Lدر مقادیر مختلف  Ls/Lب رای
آبشکن ساده نشان داده شده است.

از این فاصله به بعد با افزایش فاصله ،کارایی آبشکن کاهش پی دا
کرده و از میزان تثثیر آبشکن بر تکی هگ اه کاس ته م یش ود .در ای ن
پژوهش این فاصله که در آن آبشکن بیشترین اث ر را ب ر آبشس تگی
تکیه گاه داشته و به ابعاد و شکل آبش کن وابس ته اس ت ب ا نم اد Xo
نشان داده میشود .در ادامه ای ن پ ژوهش ب ا اس تفاده از نموداره ای
شکلهای  ۲تا  8به بررسی دقی قت ر ت ثثیر قرارگی ری آبش کنه ای
مختلف بر میزان آبشستگی تکیهگاه میپردازیم:
آبشکن ساده

مقدار پارامتر  prنشان م یده د ب ا قرارگی ری آبش کن س اده در
باالدست تکیه گاه ،آبشستگی تکیه گاه در مقایس ه ب ا آزم ایش ش اهد
کاهش یافته است .کمترین میزان ک اهش آبشس تگی  ۳۱/۰درص د و
بیشترین مقدار آن نیز برابر ب ا  ۸۶/۲درص د اس ت .آبش کن س اده ب ا
منحرف کردن جریان به سمت ساحل مقابل درواقع خ وط جری ان را
از تکیهگاه و دماغه آن دور کرده و ب ا ه دایت آنه ا ب ه س مت خ ط
مرکزی کانال باعث کاهش میزان آبشستگی در تکیهگاه میشود.
خ وط جریان پس از برخورد با آبشکن منحرف شده و ب هط رف

جدول  -2مقدار پارامتر  Xo/Lو حداکثر کارایی آبشکن به ازای طولهای مختلف آبشکن ساده
پارامتر

Ls/L=0/25

Ls/L=0/5

Ls/L=0/75

Xo/L
حداکثر کارایی آبشکن Pr%

۱/۱۲
۲۱/۸

۱
۰۱/۱۳

۶/8۲
۸۶/۲

آنچه از بررسی این جدول به دست میآید این است ک ه اوالً ب ا
افزایش طول آبشکن میزان تثثیر آبشکن بر کاهش آبشستگی تکیهگاه
افزایش پیدا کرده است بهطوریکه با افزایش پ ارامتر  Ls/Lاز مق دار
 ۶/۱۲به  ،۶/8۲حداکثر کارایی آبشکن از  ۲۱/۸درصد به  ۸۶/۲درص د
رسیده است .ثانیاً با افزایش  ،Ls/Lپارامتر  Xo/Lک اهش پی دا ک رده

است به بیاندیگر با افزایش طول آبشکن فاصلهای که در آن آبش کن
تثثیر حداکثری بر آبشستگی تکیهگاه را دارد کاهش مییابد.
آبشکن  Lشکل با زبانه رو به باالدست

قرارگیری این نوع آبشکن در باالدس ت تکی هگ اه آبشس تگی در
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قرارگیری در راستای جریان باعث میشود جریان پ س از برخ ورد ب ا
آبشکن همچنان راستای حرکت خود را حفظ کرده و انحراف کمت ری
پیدا کند .انحراف کم تر جریان برخورد بیشتر جری ان ب ا تکی هگ اه و
افزایش آبشستگی را به دنبال خواهد داشت.
جدول  ۳بیشترین میزان کارایی و همچنین مق دار پ ارامتر Xo/L
در مقادیر مختلف  Ls/Lرا برای این نوع آبشکن نشان میدهد.

تکیهگاه را از  ۱0/8تا  88/۸درصد کاهش داده است .همانطور که در
شکلهای  ۲تا  8مشخص است نمودار مربوط ب ه ای ن ن وع آبش کن
پایین تر از نمودار آبشکن ساده قرار گرفته است .درنتیجه در مقایسه با
آبشکن ساده این نوع آبشکن ک ارایی کمت ری در ک اهش آبشس تگی
تکیهگاه داشته است .بهبیاندیگر با اضافه شدن ی باته باالدست ب ه
آبشکن ساده از میزان تثثیر آبشکن بر آبشستگی تکیهگاه کاسته ش ده
است .علت این امر را میتوان این عامل دانست ک ه بات ه آبش کن ب ا

جدول  -3مقدار پارامتر  Xo/Lو حداکثر کارایی آبشکن به ازای طولهای مختلف آبشکن با زبانه باالدست
پارامتر

Ls/L=0/25

Ls/L=0/5

Ls/L=0/75

Xo/L
حداکثر کارایی آبشکن Pr%

۱/۲
0۰/۲

۱/۱۲
۲3/۱

۱
88/۸

با عملکرد آبشکن با بال باالدست باشد اما در عمل همانط ور ک ه در
نمودارهای شکلهای  ۲تا  8مشخص است نمودار این آبشکن ب االتر
از نمودارهای آبشکنهای ساده و زبان ه باالدس ت ق رار دارد .ب ه ای ن
معنی که این آبشکن آبشستگی در تکیه گاه را بیشتر از دو ن وع دیگ ر
کاهش داده است .بااینکه آبشکن ساده و  Lشکل با بال باالدس ت در
بهترین حاتت توانستند آبشستگی را ب ه ترتی ب  ۸۶/۲و  88/۸درص د
کاهش دهند آبشکن  Lشکل با زبانه پاییندست آبشستگی را تا 3۰/۱
درصد کاهش داده است .علت این افزایش تثثیرگراری را میتوان این
دانست که بال پایین دست آبشکن باعث ایجاد ی من ق ه آرام ش و
سکون مابین آبشکن و تکیهگاه میشود .ایجاد این من قه آرام ش ب ر
آبشستگی تکیهگاه تثثیر گراشته و مقدار آن را کاهش میدهد؛ بنابراین
وجود بال پایین دست برعکس بال باالدست بر عملکرد آبش کن ت ثثیر
مثبت داشته است .در ج دول  0بیش ترین درص د ک اهش آبشس تگی
نسبت به آزمایش شاهد (کارایی آبش کن) و همچن ین مق دار پ ارامتر
 Xo/Lدر مقادیر مختلف  Ls/Lبرای این نوع آبشکن نشان داده ش ده
است.

همانطور که در جدول  ۳میبین یم مق ادیر پ ارامتر  Xo/Lب رای
آبشکن  Lشکل با زبانه باالدست در مقایسه با آبشکن س اده اف زایش
داشته است در واقع حداکثر میزان کارایی این نوع آبش کن در فاص له
بیشتری رخ داده است .هرچند وجود بال باعث انحراف و انقباض کمتر
جریان پس از برخورد با آبشکن می شود اما از طرف دیگر از بازشدگی
مجدد جریان جلوگیری کرده و درنتیجه جریان در فاص له دورت ری از
آبشکن باز شده و به حاتت اوتیه خود برمیگردد.
آبشکن  Lشکل با زبانه رو به پاییندست

قرار گرفتن آبشکن  Lشکل با زبانه پ اییندس ت ک اهش می زان
کاهش آبشستگی در تکیهگاه را در پی داشته اس ت .وج ود ای ن ن وع
آبشکن آبشس تگی در تکی هگ اه را از  ۰3ت ا  3۰/۱درص د نس بت ب ه
آزمایش شاهد کاهش داده است .این نوع آبشکن نیز مانند آبش کن L
با زبانه باالدست دارای بال بوده و تمامی م واردی ک ه در م ورد ب ال
آبشکن بر جریان بی ان ش د در م ورد ای ن ن وع آبش کن نی ز ص دق
مینماید .پس قاعدتاً وجود بال باید تثثیر منف ی ب ر عملک رد آبش کن
داشته باشد و تثثیر این نوع آبشکن از تثثیر آبشکن ساده کمتر و مشابه

جدول  -4مقدار پارامتر  Xo/Lو حداکثر کارایی آبشکن به ازای طولهای مختلف آبشکن با زبانه پاییندست
پارامتر

Ls/L=0/25

Ls/L=0/5

Ls/L=0/75

Xo/L
حداکثر کارایی آبشکن Pr%

۱/۲
۰3

۱/۱۲
88

۱
3۰/۱

بااینکه حداکثر درصد کاهش آبشستگی تکیه گاه در ای ن آبش کن
نسبت به آبشکن  Lشکل با زبانه باالدست بیش تر اس ت ام ا مق ادیر
پارامتر  Xo/Lبرای این دو نوع آبشکن برابر است.

آبشکن  Tشکل

این شکل از آبشکن نیز توانسته است بر آبشستگی تکیهگاه ت ثثیر
گراشته و میزان آن را ک اهش ده د .آبش کن  Tش کل آبشس تگی را
حداقل  ۳3/8درصد و حداکثر  3۱/۸درصد کاهش داده اس ت .نم ودار
مربوط به این نوع از آبشکن در شکلهای  ۲تا  8مابین نمودار آبشکن
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 Lشکل با زبانه پاییندست و آبشکن ساده قرار دارد .به این معنی ک ه
تثثیرگراری این نوع آبش کن از آبش کن س اده بیش تر و از آبش کن L
شکل با زبانه پاییندست کمتر بوده است .آبشکن  Tشکل ب ا داش تن
هر دو بال باالدست و پاییندست خصوصیات آبش کنه ای  Lش کل
زبانه باالدست و زبانه پاییندست را دارا است؛ یعنی ازی طرف وج ود
بال باالدست موجب کاهش عملکرد آبشکن می شود و از طرف دیگ ر
بال پاییندست عملکرد آن را بهبود میبخشد .اینکه این شکل آبشکن
از آبشکن ساده عملکرد بهتری داشته است بیانگر این موض وع اس ت
که میزان تثثیرگراری بال پاییندست از بال باالدست بیشتر بوده است
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بهعبارتدیگر اگر اثر مثبت بال پاییندست با اثر منفی ب ال باالدس ت
برابر بود باید این دو بال یکدیگر را خنثی کرده و آبش کن عملک ردی
مشابه آبشکن ساده داشته باشد اما مشاهده میشود که عملک رد ای ن
نوع از آبشکن در مقایسه با آبشکن ساده بهبودیافته است و این بهب ود
عملکرد به خاطر وجود بال پاییندست است .جدول  ۲بیشترین درصد
کاهش آبشستگی نسبت به آزمایش شاهد (کارایی آبشکن) و نیز مقدار
پارامتر  Xo/Lدر مقادیر مختلف  Ls/Lرا برای آبشکن  Tشکل نش ان
میدهد.

جدول  -5مقدار پارامتر  Xo/Lو حداکثر کارایی آبشکن به ازای طولهای مختلف آبشکن  Tشکل
پارامتر

Ls/L=0/25

Ls/L=0/5

Ls/L=0/75

Xo/L
حداکثر کارایی آبشکن Pr%

۱/8۲
۰۰

۱/۲
8۱/۱

۱/۱۲
3۱/۸

مقایسه جدول  ۲با جدولهای  ۱تا  0نشان میده د ک ه پ ارامتر
 Xo/Lبرای آبشکن  Tشکل در مقایسه با انواع دیگ ر آبش کن دارای
مقدار بیشتری است.
جدولهای  ۱تا  ۲نشان میدهد که در تمامی شکلهای آبش کن
با افزایش پارامتر  Ls/Lآبشستگی در تکیهگاه کاهش پیدا کرده است؛
بهعبارتدیگر با افزایش طول بی بعد آبشکن میزان اثرگراری آبش کن

بر آبشستگی تکیهگاه اف زایش پی دا ک رده و آبشس تگی در تکی هگ اه
کاهش بیشتری داشته است .این امر را میتوان بهاینعلت دانست که
آبشکن با طول بیشتر اوالً تثثیر بیشتری ب ر انح راف جری ان و دور
کردن آن از تکیهگاه دارد دوماً افزایش طول آبش کن باع ث گس ترش
من قه آرامش جریان در باالدست تکیهگاه میشود.

شکل  -8ابعاد آبشستگی ایجادشده پیرامون تکیهگاه در حضور شکلهای مختلف آبشکن و بدون حضور آبشکن
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ب ه منظ ور دریاف ت درک بهت ر از می زان ک ارایی ه ر ک دام از
آبش کنه ا ،در ش کل  ،۸توپ وگرافی آبشس تگی ایجادش ده پیرام ون
تکیه گاه در حضور هر شکل آبشکن (حاتت حداکثر کارایی ه ر ش کل
آبشکن) و همچنین بدون حضور آبشکن به صورت س هبع دی نش ان
داده شده است .الزم به ذکر است توپوگرافی آبشستگی ایجاد ش ده در
اطراف آبشکنها از شکل حرف شده است.

آبشستگی در تکیه گاه ،عالوه بر حداکثر می زان تثثیرگ راری بای د ب ه
مسائل اجرایی و همچنین اقتصادی نیز توج ه داش ت .ب هط ور مث ال
بااینکه آبشکنهای  Lشکل با زبانه پاییندست و آبشکن  Tش کل در
مقایسه با آبشکن ساده تثثیرگراری بیش تری بر آبشس تگی تکی هگ اه
دارند وتی ساخت آبشکنهای ساده از نظر اجرایی س ادهت ر و مق رون
بهصرفهتر است.

نتیجهگیری

منابع

نتایج این پژوهش می تواند بهعنوان راهحلی م ؤثر ب رای مش کل
آبشستگی تکیهگاه های پل قرارگرفته در دش ته ای س یالبی ،م ورد
استفاده قرار گیرد .نتایج این تحقیق نشان داد که کارگ راری آبش کن
منفرد در چهار شکل رایج آن می تواند آبشستگی در تکی هگ اه پ ل را
بهطور قابلت وجهی ک اهش ده د .ج دول  ۰ح داکثر می زان ک اهش
آبشستگی تکیهگاه را در حضور آبشکن با ش کله ای مختل ف نش ان
میدهد.

اژدری ،خ ،.امامقلیزاده ،آ .و رضایی ،ح .۱۳3۰ .م اتعه آزمایشگاهی
اثر آبشکن  Tشکل نامتقارن در مق ع مرکب بر کاهش آبشستگی
تکیه گاه پل .نش ریه پ ژوهش ه ای حفار ت آبوخ اک:)۱( ۱0 .
.۳۶۱-۱3۲
امامقلیزاده ،آ .و نوح انی ،ا .۱۳3۰ .ک اربرد پ رهه ای مس تغرق در
کاهش آبشستگی تکیه گاه پل با دماغه گرد .تحقیق ات مهندس ی
آبیاری و زهکشی.۱۱۸-۱۱۳ :)۰۸( ۱۸ .
خ ادمی ،خ ،.ش فاعیبجس تان ،م .و خزیم هن ژاد ،خ .۱۳30 .بررس ی
آزمایشگاهی تثثیر نصب تیغه متصل به تکیهگاه پل بر آبشس تگی
موضعی و اتگوی جریان .نشریه پژوهشهای آبوخ اک:)۰( ۱۱ .
.۱۶۱-۱۸8
خزیمهنژاد ،ح ،.قمشی ،م ،.شفاعیبجستان ،م .و رمض انی ،ی.۱۳3۲ .
بررسی آزمایشگاهی اتگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گ اه
پل با مق ع مست یلی .نشریه پ ژوهش ه ای آبوخ اک:)۱( ۱۱ .
.3۱-۱۱۶
سعادتنیا ،م ،.خداشناس ،س.ر ،.ص انعی ،م .و اس ماعیلی ،ک.۱۳38 .
بررسی آزمایشگاهی تثثیر آبشکن مح افظ ب ر می زان آبشس تگی
دماغه تکیهگاه پل در مق ع مرک ب .نش ریه آبی اری و زهکش ی
ایران.880-8۰۳ :)0( ۱۱ .
شهسواری ،ح .و حیدرپور ،م .۱۳38 .بررسی تثثیر زبریه ای موض عی
در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی تکیهگاه پل .مجله عل وم و
مهندسی آبیاری.00-0۱3 :)۳( 0۱ .
صانعی ،م ،.ساغروانی ،س.ف و بصیرت ،شمسا .۱۳3۱ .کاهش می زان
آبشستگی تکیه گاه پل با استفاده از آبشکن محافظ .نشریه علوم و
مهندسی آبخیزداری ایران.۱۰-۱۱ :)۱۸( ۰ .
محمدپور ،س .و شفاعیبجستان ،م .۱۳3۰ .بررسی گستره ک ارگزاری
اتمان های شش پایه به منظور کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه
پل .مجله علوم مهندسی آبیاری.۳۲-۱۲ :)۱( 0۶ .
نارری ،ا .۱۳3۱ .بررسی اث ر آبش کن سرس پری متق ارن ب ر ک اهش
آبشس تگی تکی هگ اه پ ل واق ع در دش ت س یالبی .پای اننام ه
کارشناسی ارشد سازه ه ای آب ی ،دانش کده کش اورزی ،دانش گاه

جدول  -6حداکثر درصد کاهش آبشستگی تکیهگاه در حضور
آبشکنهای مختلف
شکل آبشکن
آبشکن  Lبا زبانه پاییندست
آبشکن  Tشکل
آبشکن ساده
آبشکن  Lبا زبانه باالدست

حداکثر درصد کاهش آبشستگی
3۰/۱
3۱/۸
۸۶/۲
88/۸

همانطور که در جدول  ۰نشان داده شده است آبشکن  Lبا زبانه
پاییندست ،آبشکن  Tشکل ،آبشکنهای ساده و آبش کن  Lب ا زبان ه
باالدست به ترتیب دارای بیش ترین میزان تثثیرگراری ب ر آبشس تگی
تکیه گاه هستند .اضافه کردن ی بال پاییندس ت ب ه آبش کن س اده
موجب افزایش  ۱۰درصدی کارایی این آبشکن می شود .بال باالدست
تثثیر منفی بر کارایی آبشکن داشته و از ت ثثیر آبش کن ب ر آبشس تگی
تکیهگاه میکاهد.
حداکثر تثثیر آبشکن بر آبشستگی تکیهگاه با قرارگیری آبشکن در
فاصلهای خاآ از تکیه گاه رخ خواهد داد .ای ن فاص له را ک ه فاص له
بهینه مینامیم وابسته به شکل و همینط ور ابع اد آبش کن اس ت .در
مقایسه با سایر آبشکنها آبشکن ساده و آبشکن  Tش کل ب ه ترتی ب
دارای کم ترین و بیش ترین فاصله بهینه هستند .فاص له بهین ه ب رای
آبشکنهای  Lشکل با زبانه باالدست و آبشکنهای  Lشکل با زبان ه
پاییندست نیز با یکدیگر برابر است .این نتیج ه نش ان م یده د ک ه
جهت بال آبشکن تثثیری بر اندازه فاصله بهینه ندارد.
در انتخ اب ن وع آبش کن مح افظ مناس ب ب رای کنت رل می زان
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Abstract
Scouring is one of the most important factors threatening the stability of bridge abutments on rivers. Most of
bridge abutments are located in floodplains. In the present study, the effects of four different single spur dike
shapes including the simple spur dike, T-shaped spur dike, L-shaped spur dike with a clapper toward
downstream, and L-shaped dike with a clapper toward upstream on the maximum scour depth at the abutment of
a bridge, are studied. The present study was conducted on a rectangular flume with a width of 1m, a length of
12m, and a height of 60cm. The compound channel was constructed in a symmetrical and rectangular shape with
the width of the main channel 20 cm and the width of the floodplains 40 cm. Spur dikes with three lengths
including the 4, 8, and 12-cm lengths were installed as single spur dikes at 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and 32-cm
distances from the abutment. The results indicated that the simple spur dike, the T-shaped spur dike, the Lshaped spur dike with a clapper toward downstream and the L-shaped spur dike with a clapper toward upstream
reduced the maximum scour depth at the abutment by 80%, 93%, 96% and 78% respectively.
Keywords: Abutment, Experimental model, Flood plain, Local scour, Spur dike
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