


 ران ـ دسي عم ـ گره ملي مهن ـ كن پنجمين
 ، ايران هد مش ، فردوسي مشهد ، دانشگاه ۱۳۸۹ ارديبهشت ۱۶ تا ۱۴

 تحليل آزمايشگاهي عملكرد آبشكن بر كاهش عمق و حجم آبشستگي اطراف دماغه پل

 ۳ ، كاظم اسماعيلي ۲ ، سعيد رضا خداشناس ۱ محمد سعادت نيا

 دانشجوي كارشناسي ارشد سازه هاي آبي دانشگاه فردوسي مشهد - ۱

 دانشگاه فردوسي مشهد ) استاديار ( عضو هيئت علمي - ۲
 دانشگاه فردوسي مشهد ) استاديار ( عضو هيئت علمي - ۳

Saadatnia1984@gmail.com 

Khodashenas@um.ac.ir 

Esmaili@ferdowsi.um.ac.ir 

 ه خالص
 ثانيـا تعيين عمق و حجم آبشستگي اطراف سازه از اين بابت داراي اهميت است كه اوال بيانگر ميزان پتانسيل تخريب جريان در اطراف سازه بـوده و

 نحوه ي آبشستگي در اين نـوع سـازه هـا آگـاه در طراحي ابعاد فونداسيون سازه هايي كه در مسير جريان آب قرار دارند الزم است طراح از ميزان و
 هاي كناري پل و تأثير فاصله و زاويه ي آبشكن ها در دو ساحل سيالب دشت كانال مركب بـر هدف اصلي اين تحقيق بررسي آبشستگي پايه . باشد

 ماغه هاي كناري پل نسبت به حالت هاي نتايج حاصله بيانگر كاهش بسيار زياد آبشستگي اطراف د . كاهش ميزان آبشستگي اطراف پايه پل مي باشد
. شاهد مي باشد

 آبشستگي ، دماغه پل ، آبشكن ، كانال مركب : كلمات كليدي

 مقدمه . ۱

 مي باشد امروزه اساس تئوري طراحي سازه اي پل ها فوق العاده پيشرفت كرده است، اما بر آورد دقيق عمق فرسايش اطراف پايه ها هنوز موضوع تحقيق
 توان گفـت اكثـر روش هـاي بـرآورد عمـق فرسـايش اطـراف پايـه هـا مبتنـي بـر داده هـاي مي . يل اصلي آن طبيعت پيچيده مسائله فرسايش است كه دل

 . آزمايشگاهي است
 بيش از صد ( اهميت بررسي موضوع آبشستگي پايه هاي پل با ذكر اين مطلب روشن مي شود كه بدانيم ميليونها پل در سطح جهان وجود دارد

 كه به دليل وقوع سيالبهاي ساالنه آبشستگي در اطراف پايه هاي آنها پديدار شده و احتمال تخريـب آنهـا ) ا عدد از اين پل ها در كشور ايران قرار دارد ه
 زماني تخريب اين مطلب وقتي بحراني تر مي شود كه بدانيم پلها درست . در صورتيكه براي محافظت از آنها طراحي مناسب انديشيده نشود حتمي است

 بنـابراين ). به عنوان مثال در مواقع سـيالبي ( مي شوند كه ما بيشترين احتياج را به راههاي دسترسي جهت كمك به آسيب ديدگان از بالياي طبيعي داريم
 . ها در برابر آبشستگي موضوع انساني اجتماعي است ديده مي شود كه به غير از مساله اقتصادي، مساله حفاظت پل

 بشستگي زماني اتفاق مي افتد كه تنش برشي بين جريان آب و بستر آبراهه يا ديواره آبراهه از ميزان الزم جهت حركت ذرات تشـكيل پديده آ
 ). ۳۰۲ آيين نامه طراحي، نشريه ( دهنده بستر يا ديواره بيشتر باشد

 مسـير، رودخانـه، مورفولـوژي نـوع به بسته كه د مي گيرن قرار استفاده مورد رودخانه ها ساماندهي اجرايي جهت عمليات متفاوتي روشهاي
 آبشكن هـا از استفاده مي باشد وسيعي داراي كاربرد زمينه اين در كه روشهايي از يكي . مي شوند انتخاب غيره و اهداف طرح هوايي، و آب شرايط

شود تا خانه يا با زاوية خاصي نسبت به آن ساخته مي آبشكن ديواره اي است كه عمود برساحل رود . باشد رودخانه ها مي سواحل ساماندهي تثبيت و در
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 غالباً احداث آبشكن ها باعث تنگ شدگي مسير جريان مي شوند كـه ايـن موضـوع باعـث افـزايش . جريان را از ساحل فرسايش پذير رودخانه دور كند
 ). ۱۳۸۶ قدسيان، ( و ) ۳۰۲ آيين نامه طراحي، نشريه ( سرعت درجريان درنزديكي آب بند و افزايش سرعت متوسط درمقطع تنگ شدة آّبراهه مي گردد

 عـرض كردن كم - ۳ جهت مطلوب، در هدايت جريان - ۲ حفاظت ساحل، - ۱ : اهداف استفاده از آبشكن در طرح هاي عمراني عبارتند از
 يك آبراهه در جريان تمركز - ۵ آبشكن ها، بين در رسوبگذاري با ساحل احياي - ۴ كشتيراني، منظور به جريان افزايش عمق و رودخانه

 هنگام برخورد جريان آب بـه دماغـه تكيـه گـاه پـل . مهمترين عامل ايجاد حفره آبشستگي در جلوي تكيه گاه پل، گرداب نعل اسبي مي باشد
 ف بستر كاهش مي از آنجا كه سرعت جريان از سطح آب به سمت ك . سرعت جريان پس از برخورد به دماغه تبديل به فشاري روي تكيه گاه مي گردد

 . گراديان فشار ايجاد شده باعث ايجاد جرياني به طرف كف مي شود . يابد، در نتيجه فشار ديناميكي نيز روي دماغه تكيه گاه از باال به پايين كم مي شود
 تعريف كردند كه مشـابه بـا ليه يك گرداب او . اسبي گفته مي شود نعل به دليل اين كه گرداب در پالن شكل نعل اسب را دارد اصطالحا به آن گرداب

 كردند به عنوان عوامل اصلي ايجاد آبشستگي در آبشكن معرفي گرداب نعل اسبي پايه هاي پل مي باشد  و در امتداد با جريان پايين رونده و همراه با آن
 پايه پلها مي توان براي آبشكن ها اينطور فرض كرد كـه با درنظرگرفتن مورد ). ۲۰۰۵ باربويا و دي، ( و ) ۲۰۰۶ لي و همكاران، ( و ) ۱۹۹۴ كوان و ملويل، (

 ). ۱۳۸۵ كمان بدست، ( عميق ترين نقطه فرسايش معموالً درست انتهاي نوك آبشكن مي باشد
 هاي كناري پل و تأثير فاصله و زاويه آبشكن محافظ در دو ساحل سيالب دشت بر كاهش ميزان هدف اصلي اين تحقيق بررسي آبشستگي پايه

 از اهداف ديگر آن، مقايسه نتايج تحقيق حاضر با برخي تحقيقات گذشته، استخراج روابط جديد بين فاصله و زاويـه . ي اطراف پايه پل مي باشد آبشستگ
 . گاه پل هدف نهايي اين تحقيق مي باشد آبشكن با تكيه

 بررسي منابع . ۲

 ) ۱۹۶۱ ( گـارده و همكـاران . العه قرار داده اند كه به آن هـا اشـاره مـي شـود د مط محققين بسياري عمق آبشستگي موضعي حداكثر دماغه آبشكن را مور
 اندازه آبشكن انجام داد، بر اساس يافته هاي آن محقق عدد فرود يك پارامتر مهم بـر روي آبشسـتگي ناشـي از تنـگ شـدكي مـي باشـد ۴ آزمايشاتي با
 بيان مي كند، عمق آبشستگي تحت تاثير ) ۱۹۷۲ ( گيل . حركت رسوبات مي باشد متر مهم در سرعت متوسط يك پارا اعالم كرد كه ) ۱۹۶۱ ( همچنين ليو

 . دو عامل مهم اندازه مصالح بستر و عمق جريان يكنواخت باال دست آبشكن مي باشد
 گي آزمايشاتي براي يافتن اثرات شرايط جريان باال دست، خصوصيات رسوبات و شكل آبشكن بر روي حداكثر عمـق آبشسـت ) ۱۹۸۳ ( زاغلول
 رابطه اي تجربي براي پيش بيني حداكثر عمق فرسايش موضعي  در آبشكن ارائه داده است، اين دانشمند حـداكثر عمـق ) ۱۹۹۲ ( ملويل . انجام داده است

 ۹۰ تحقيقاتي بر روي توپـوگرافي گـودال ايجـاد شـده در اطـراف آبشـكن ) ۱۹۹۹ ( كوهنل و همكاران . آبشستگي را به طول آبشكن مربوط كرده است
 با استفاده از يك سري از داده هاي آزمايشگاهي ) ۲۰۰۴ ( اتما . پرداختند، بنا بر گزارش اين دانشمندان آبشكن به پايين دست آبشكن تغيير مكان مي دهد

 مـدلهاي بـا بر اساس يافته هاي اين دانشمند عمـق آبشسـتگي و گسـترش ناحيـه جـدايي در . به تعيين تاثير مقياس در مدلهاي با مقياس كوچك پرداخت
 آزمايشاتي به منظور يافتن اثر درصد انسداد بر عمق آبشستگي ناشي از آبشكن تيغه اي ) ۱۳۸۴ ( صانعي . مقياس كوچك شرايط واقعي را مقياس نمي كنند

 . ) ۱۳۸۷ شمي نجفي، ها ( ر باشد عمق آبشستگي بيشتر مي شود بر اساس مطالعات اين محقق هر چه درصد انسداد بيشت . انجام داده است

 مواد وروش ها . ۳

 آزمايش ها بر روي رسوباتي . متر در مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور مورد استفاده قرار گرفت ۱ / ۵ و عرض ۱۰ كانال مركبي به طول
 ر كه در دو طرف آن سيالب سانتي مت ۲۰ كانال اصلي به عرض . در كانال مركب مستقيم انجام شده است ۰ / ۰۰۱ ميلي متر با شيب طولي ۱ با قطر متوسط

 عمق نرمال آب به گونه اي طبق روابط شيلدز انتخاب شده است تا در باالدست سـازه هـاي نصـب شـده در . سانتي متر مي باشد ۶۵ دشت هايي به عرض
 لي كانال، رسـوبات را در سيالب دشت فرسايش بستر متحرك وجود نداشته باشد و دبي و عمق بر اين اساس با توجه به قطر متوسط رسوبات و شيب طو

 مـدت . در باالدست كانال براي يكنواخت و آرام كردن جريان از يكسري صفحات و بلوك مشبك اسـتفاده شـده اسـت . آستانه حركت قرار داده است
 حجم آبشستگي بـا دقيقه حداكثر عمق آبشويي و ۱۲۰ اين زمان بر اين اساس انتخاب شد كه بعد از گذشت مدت زمان . ساعت است ۲ زمان هر آزمايش

. در اين تحقيق دبي بواسطه يك سرريز مثلثي واسنجي شده، اندازه گيري شده است . گذشت زمان تغييرات بسيار اندكي داشتند
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 سانتي متر با رأس دماغه نيم دايره اي در دو ساحل رودخانه در ناحيه سيالب دشت به صورت كـامال قرينـه قـرار ۲۰ دو پايه كناري پل به طول
 ، دبـي را ۰ / ۰۰۱ پس از شيب بندي رسـوبات بـراي شـيب . آزمايش مي باشد ۳۳ براي اين تحقيق ليتر بر ثانيه دبي انتخابي ۱۸ و ۱۶ ، ۱۴ دبي هاي . ند گرفت

 ر ايـن د . حال توسط يك دريچه ي  پروانه اي در انتهاي فلوم عمق آب به تدريج كاهش داده مي شود تا به عمق نرمال محاسباتي برسـد . تنظيم مي كنيم
 ۳ / ۶۲ و ۳ / ۳۴ ، ۲ / ۹۵ عمق نرمـال در سـيالب دشـت هـا . دقيقه از اين لحظه حساب مي شود ۱۲۰ هنگام فرسايش دماغه پل شروع مي شود و ابتداي زمان

 . مي باشد متر سانتي ۱۱ / ۶۲ و ۱۱ / ۳۴ ، ۱۰ / ۹۵ سانتي متر و در كانال اصلي

 گاه پل تصوير كامل از فلوم، آبشكن محافظ و تكيه ) ۱ ( شكل

 ف دماغـه هـا و جهت برداشت پروفيل رسوبات كف مدل در اطرا . آبشستگي كناره دماغه پل در هر دو ساحل رودخانه تقريبا يكسان مي باشد
 در . دقيقـه عمـق آب بـه آرامـي پـايين بـرده مـي شـد ۱۲۰ پس از اتمام بـازه زمـاني . استفاده شده است ميليمتر ۰ / ۱ آبشكن از ژرفاسنج مكانيكي با دقت

 . باالدست كانال توسط يك شير تخليه و در پايين دست كانال توسط دريچه پروانه اي عمق آب پايين برده مي شود
 بـا . ، استفاده شده است ه رفت گ كه در دو ساحل كانال مركب قرار پل از آبشكن محافظ دماغه تكيه گاه براي كنترل يا به عبارتي كاهش آبشستگي

 . پل نصب شـده اسـت تكيه گاه آبشكن ها در باالدست . سانتي متر است ۲۰ سانتي متر است و طول دماغه كه تا رأس آن ۱۰ توجه به عرض دماغه ها كه
 . مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت ۳ و ۲ ، ۱ نسبت فاصله به طول ۳ انتخاب شد يعني به صورت ضريبي از طول تكيه گاه پل فواصل آبشكن ها با تكيه گاه پل

 فواصل آبشكن از محل اتصال آن بـا ديـواره كانـال تـا محـل . درجه جهت انحراف جريان آب بوسيله آبشكن محافظ انتخاب شد ۱۲۰ و ۹۰ ، ۳۰ زواياي
 سـه آزمـايش شـاهد در . رسي قـرار گرفـت مورد بر ۱۸ و ۱۶ ، ۱۴ هر كدام از اين فواصل در دبي هاي . اتصال دماغه پل با ديواره كانال محاسبه مي شود

 داده برداري پروفيل كف كانال در دو ساحل رودخانه . ه باشد جهت مقايسه با آزمايش هاي ديگر انجام شده است وجود نداشت محافظ حالتي كه آبشكن
 . به طور جداگانه پس از اتمام بازه زماني دو ساعته انجام گرفته است

پروفاير ديجيتالي – سرريز مثلثي – كنداكتور برق تايمر دار – از سمت راست به چپ به ترتيب تصوير  ژرفاسنج مكانيكي ) ۲ ( كل ش
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 از پروفـايلر آزمايش مي شـود، ۳ كه جمعا ساعته ۲۲ براي طوالني مدت ه گاه و آبشكن محافظ ي بستر در اطراف تك ي جهت برداشت توپوگراف
 ن حـدود ي انگ يـ ش به طـور م ي در هر آزما ي آبشستگ با توجه به ابعاد هندسي . تصوير آن مشاهده مي شود سه ) ۲ ( شكل در شده است كه استفاده ديجيتالي

 ر ي و سـا ي مم و حجـم آبشسـتگ ي جهت بـه دسـت آوردن عمـق مـاكز را ي مختصات ي حال داده ها . ه است اشت شد برد ) طول، عرض و ارتفاع ( نقطه ۲۰۰
 نقاط توسط نرم افـزار، ي اب ي و درون ي وارد نرم افزار سورفر كرده و با توجه به شبكه بند شده ي و توده رسوب گذار ي تگ حفره آبشس ي مشخصات هندس

 براي مقايسه فرمول هاي استخراجي در اين تحققيق با ساير فرمول ها و روابط پيشنهادي دانشمندان مختلف . گردد ي م م ي ترس ي خطوط كانتور و توپوگراف
 . استفاده شده است كه در ذيل به فرمول آنها اشاره خواهد شد RMSE و .R 2 ، Eave از سه پارامتر داخلي و خارجي

) ۱ ( 

) ۲ ( 

) ۳ ( 

X بيان كننده مقادير مشاهداتي و Y بيان كننده مقادير محاسبه شده از فرمول هاست . n مقايسه روابط در . آزمايش است ۲۷ بيان كننده تعداد 
 در ادامه جدول مقايسه روابط محققين مختلف . كمينه باشند بهترين حالت مي باشد RMSE و .Eave بيشينه و مقادير R 2 يگر هنگامي كه دانشمندان با يكد
 . آورده خواهد شد

 تحليل ابعادي . ۴

 ا يـ ن و دانشمندان در حـذف ي ر محقق ي ه سا ي ص ت و تو ي ز حساس ي شوند، اما پس از آنال ي ل و موثر فرض م ي دخ ي مختلف ي ز داده ها در ابتدا پارامترها ي در آنال
 ي بـاق ي ر پارامترهـا ي م اثر خـود را در سـا ي ر مستق ي ز به صورت غ ي پارامترها ن ي برخ . مانند ي م ي ل باق ي از آن ها در تحل ي از پارامترها، برخ ي ماندن برخ ي باق

 . شوند ي ،از رابطه حذف م ي ل اثر تكرار ي ز به دل ي دهند كه آن ها ن ي مانده نشان م

) ۴ ( 

) ۵ ( 

Q دبي جريان در كانال مركب ، X فاصله آبشكن محافظ با تكيه گاه پل از محل اتصال آنها با ديواره كانال ، X' فاصـله نـوك آبشـكن محـافظ بـا 
 طول تصوير آبشكن محافظ بر صفحه اي فرضي عمود 'L ، طول تكيه گاه پل L ، دماغه تكيه گاه پل كه با افزايش زاويه اين پارامتر افزايش مي يابد

 شـتاب جاذبـه زمـين، g جرم مخصـوص رسـوبات، s ρ ، جرم مخصوص آب ρ ، ان آب ي ه آبشكن محافظ با جهت جر ي زاو θ ٬ بر ديواره كانال
So ،شيب طولي كانال مركب D50 ،قطر متوسط رسوبات s σ انحراف معيار هندسي رسوبات ، ho ،عمق جريان آب در سيالبدشت B عرض 

 حداكثر عمق آبشستگي تكيه گـاه پـل *ds حداكثر عمق آبشستگي جلوي تكيه گاه پل ds سرعت متوسط كانال، Uave كل كانال مركب،
 ) بدون آبشكن محافظ ( پل در حالت شاهد حداكثر حجم آبشستگي تكيه گاه *Vs حداكثر حجم آبشستگي تكيه گاه پل، Vs در حالت شاهد،

 نتايج و بحث . ۵
 نمايي از دو ) ۴ ( و شكل ) ۳ ( شكل در . پرداخته مي شود و محاسبات افزارها در اين قسمت به بررسي روابط محققين مختلف و خروجي هاي نرم

 : ح نتايج به ترتيب عبارتند از شر . ليتر بر ثانيه آورده شده است ۱۸ براي تسلط بيشتر بر نحوه آزمايش در دبي آزمايش
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 ۳ نسبت فاصله به طول ليتر بر ثانيه در ۱۸ دبي - ) ۴ ( شكل ۳ در نسبت فاصله به طول ليتر بر ثانيه ۱۸ دبي - ) ۳ ( شكل

 درصـدي مـي باشـند يعنـي ۹۵ درصد از كل آزمايش ها داراي عملكرد بسيار عالي ۱۵ د، شو ي مشاهده م ) ۶ ( هاي شكل گونه كه در همان - ۱
 ۲۰ طور در اكثر آزمـايش هـا، حـداقل همين . درصد از كل فرسايش را كاهش دهد ۹۵ نسبت به حالت آزمايش هاي بدون آبشكن محافظ توانسته است

 . درصد كاهش آبشستگي مشاهده مي شود
 خطوط جه در ضعيف ترين عملكرد قرار دارند كه اين موضوع به عملكرد نا مناسب آبشكن محافظ در دور كردن در ۱۵۰ و ۳۰ زواياي ر د - ۲

 درصـد و بـالعكس فـرض ۵۰ البته اين نكته قابل اهميت مي باشد كه معيار مناسب و نا مناسب بودن كاهش آبشستگي بـاالي . جريان از تكيه گاه را دارد
 . شده است

 درصد آبشستگي نيز حائز اهميت است همچنان كه در جدول مشاهده مي شود برخي از درصد هاي ۵۰ تا ۲۰ كاهش در بعضي طراحي ها - ۳
 . درصد مي باشد ۲۰ درجه باالي ۱۵۰ و ۳۰ مربوط به دو زاويه

ــ ج  دول ج
 حداكثر عمق آبشستگي تكيه گاه پل درصد كاهش ) ۲ ( جدول نسبت به شاهد حجم آبشستگي تكيه گاه پل درصد كاهش ) ۱ ( جدول

 پل تكيه گاه دماغه حداكثر عمق آبشستگي كاهش ) ۶ ( شكل تكيه گاه پل آبشستگي حجم اثر آبشكن محافظ بر كاهش ) ۵ ( شكل

100(ds*ds)/ds* 
 داده های سمت چپ کانال داده های سمت راست کانال

 30 درجه 90  150  30  90  150 

Q = 14 

X / L = 1  2.5  84.9  19.3  0.0  79.3  13.8 

X / L = 2  10.9  98.3  22.7  17.2  98.3  12.1 

X / L = 3  16.0  91.6  39.5  25.9  93.1  86.2 

Q = 16 

X / L = 1  2.1  87.4  17.5  4.2  74.6  22.5 

X / L = 2  16.1  91.6  13.3  15.5  88.7  11.3 

X / L = 3  23.1  87.4  34.3  11.3  94.4  38.0 

Q = 18 

X / L = 1  1.2  42.5  13.8  4.5  40.1  14.6 

X / L = 2  25.0  42.5  20.0  24.8  42.7  21.0 

X / L = 3  13.8  57.5  21.3  17.2  55.4  27.4 

100(Vs*Vs)/Vs*   30 درجه  90 درجه  150 درجه

Q = 14 

X / L = 1  150.3  77.9  19.7 

X / L = 2  95.9  100.0  41.5 

X / L = 3  27.1  99.0  73.4 

Q = 16 

X / L = 1  1.3  89.6  15.1 

X / L = 2  28.1  99.2  28.7 

X / L = 3  51.6  97.7  75.3 

Q = 18 

X / L = 1  2.8  65.5  33.8 

X / L = 2  61.2  59.8  43.4 

X / L = 3  44.2  84.7  44.1
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 ) ۶ و ۵ ( هـاي ، در شـكل دماغه تكيه گاه پل با توجه به تعداد آزمايش ها نمودار درصد كاهش آبشستگي ) ۲ و ۱ ( ول ا كلي  از جد جهت ارائه ديد
 . ترسيم گرديده است

 درصـد مـي باشـد ولـي ميـانگين ۹ درجـه يكسـان و برابـر ۱۵۰ و ۳۰ درصد تنگ شدگي كانال در اثر احداث آبشكن محـافظ در زوايـاي - ۴
 درجه و ۱۵۰ اشد كه با توجه به مشاهدات آزمايشگاهي مربوط به دافع بودن آبشكن درجه بهتر و مطلوب تر مي ب ۳۰ درجه از زاويه ۱۵۰ عملكردي زاويه

 . درجه جريان آب را بهينه تر از تكيه گاه پل دور مي كند ۱۵۰ درجه مي باشد، به اين معنا كه زاويه ۳۰ بودن آبشكن جاذب
 ي بـا ولـ آبشستگي دماغه تكيه گاه پل كاسته شده اسـت ۹۰ ه به زاوي ۱۵۰ و ۳۰ البته با افزايش تنگ شدگي توسط آبشكن محافظ از زواياي - ۵

 مشاهدات آزمايشگاهي، آبشستگي آبشكن محافظ در حال افزايش است كه البته مقدار زيـادي نيسـت امـا در طراحـي هـا الزم اسـت پايـداري توجه به
 . آبشكن محافظ بررسي شود

 درجه بهترين عملكرد در كاهش آبشسـتگي دماغـه تكيـه گـاه پـل، توسـط ۹۰ در زاويه مشاهده مي شود، ) ۲ و ۱ ( ول ا همان طور كه در جد - ۶
 ۹۰ درجـه زاويـه درصد تنـگ شـدگي كانـال در . است آبشكن محافظ مشاهده مي شود و همچنين بيشترين آبشستگي آبشكن ها مربوط به همين زاويه

 . درصد است ۱۶ توسط آبشكن

 ليتر بر ثانيه ۱۸ دبي بدون آبشكن محافظ گاه پل آبشستگي تكيه ) ۸ ( شكل درجه ۹۰ و زاويه ۳ ليتر بر ثانيه و فاصله به طول ۱۸ دبي ) ۷ ( شكل

 . بيشتر مي شود ، عملكرد آبشكن محافظ بر كاهش حجم آبشستگي تكيه گاه پل ، ۳ به ۱ در اكثر داده ها با افزايش نسبت فاصله به طول از - ۷
 ش عمـق و ي كـه بـا افـزا ي ش دب ي شود با افزا ي نظر گرفته شود، مشاهده م در ) ۲ و ۱ ( ول ا يكسان در جد ك نسبت فاصله به طول ي كه ي نگام ه - ۸

 شايد اين موضـوع در دبـي هـاي خيلـي بـاالتر مسـتلزم بـه كـار بـردن . ابد ي ي كاهش م ي ق همراه است، عملكرد آبشكن كم ي ن تحق ي سرعت متوسط در ا
 ز جمله تغيير در طول آبشكن محافظ، استفاده از يكسري آبشكن هاي متوالي يا حتي تركيب چند راهكار مختلـف بـا يكـديگر در راهكارهاي ديگري ا

 . صورت باال بودن اهميت پروژه احداث و نگهداري پل مي باشد
 يافته و شكن محافظ به شدت كاهش بواسطه آب حجم آبشستگي درجه ۹۰ به درجه ۳۰ در يك نسبت فاصله به طول ثابت با افزايش زاويه از - ۹

 . درجه، افزايش حجم آبشستگي تكيه گاه پل ديده مي شود ۱۵۰ به ۹۰ مجدداً با افزايش زاويه از
 درصد داده ها ۵۰ را كاهش داده و ي درصد حجم آبشستگ ۱۰۰ ، تقريبا كل داده ها تعداد درصد از ۱۸ دهد كه ي نشان م ) ۵ ( شكل نمودار - ۱۰

 . را نسبت به حالت شاهد كاهش داده اند ي درصد حجم آبشستگ ۵ داده ها حداقل درصد و اكثر ۷۰ حدود

 مقايسه رابطه پيشنهادي با ساير روابط دانشمندان براي محاسبه حداكثر عمق آبشستگي دماغه تكيه گاه پل بدون آبشكن محافظ ) ۳ ( جدول

 نام محقق و سال % RMSE R 2 % ميانگين خطاي نسبي
29.2 0.030 98.17 Froehlich  1989 
494.7 0.395 85.15 Dey and Barbhuiya  2004 
55.2 0.044 86.02 Melvill  1992 
50.9 0.040 86.42 Gill  1972 
13.0 0.018 91.95 Liu & cheng  1961 
54.8 0.043 86.04 Peterson  1986 
116.2 0.092 86.02 Laursen  1961 
24.8 0.021 97.00 Lacey  1930 
567.4 0.457 94.01 Ahmad 1953 
46.1 0.043 93.70 Zaghloul  and  McCorquodale 1975 
 ۲۰۰۵ آبشستگي پل آيين نامه 18.2 0.014 96.58
 ۱۳۸۴ آذررخش و همکاران 8.8 0.014 93.34
 رابطه پيشنهادي اين تحقيق 2.8 0.003 98.07

50  0  50  100  150 
0 

50 

100 

150 

50  0  50  100  150 
0 

50 

100 

150



 ران ـ دسي عم ـ گره ملي مهن ـ كن پنجمين
 ، ايران هد مش ، فردوسي مشهد ، دانشگاه ۱۳۸۹ ارديبهشت ۱۶ تا ۱۴

 ، مقايسـه بـراي رابطه پيشنهادي اين تحقيق در هر سه پارامتر اسـتفاده شـده ذكر شده، ) ۳ ( ه در جدول ومحققيني ك دانشمندان فرمول ۱۳ از بين
 . مقايسه فرمول ها از داده هاي اندازه گيري شده همين تحقيق استفاده شد براي . را دارا مي باشد عملكرد بهترين

 . باشد مي ۲۰۰۵ طه آيين نامه آبشستگي پل و در كنار آن راب ۱۳۸۴ مكاران بهترين فرمول بعد از رابطه پيشنهادي اين تحقيق رابطه آذردرخش و ه
 در اين دو رابطه . نكته قابل توجه در مورد رابطه آذردرخش و رابطه آيين نامه آن است كه در اين روابط عدد فرود و يا سرعت جريان تاثير مستقيم دارد

 البته اين گوناگوني پارامتر ها اشكال مهمي نيـز دارد و آن . از پديده آبشستگي پرداخته شده است نسبت به ساير روابط، به پارامتر هاي بيشتر و گوناگوني
 مثال پارامتر سرعت جريان در كانال مركـب، پيچيـدگي خـاص خـود را دارد و نيـاز بـه . دسترسي به مقدار دقيق هر پارامتر جهت استفاده در رابطه است

 روابط استخراج شده از داده هاي آزمايشگاهي براي دو حالت بدون وجود آبشكن محـافظ و ) ۴ ( جدول در . د وسايل مجهز و دقيق اندازه گيري مي باش
 . ديگري با حضور آبشكن محافط براي تخمين حداكثر عمق آبشستگي تكيه گاه پل آورده شده است

 پل در دو حالت همراه آبشكن محافظ و بدون آبشكن روابط پيشنهادي اين تحقيق براي تخمين حداكثر عمق آبشستگي دماغه تكيه گاه ) ۴ ( جدول
 محافظ

 رابطه پيشنهادي براي تخمين حداكثر عمق آبشستگي دماغه  تكيه گاه پل
θ ) زاويه آبشكن محافظ 

) بر حسب درجه

 براي تمامي زواياي
 آبشكن محافظ

 بدون وجود آبشكن
 محافظ

 منابع تحقيق . ۶

 ، دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي ۳۰۲ آيين نامه استاندارد هاي اجرايي طرح هاي عمراني نشريه . ۱۳۸۴ ه ريزي، سازمان مديريت وبرنام - ۱
 . پل
 طرح پژوهشي وزارت نيرو، بخش پـژوهش هـاي كـاربردي سـازمان، شـركت سـهامي . آبشستگي اطراف آبشكن هاي باز و بسته . ۱۳۸۶ . قدسيان، م - ۲
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