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کاهش ميزان آبشستگی تکيه گاه پل با استفاده
از آبشکن محافظ 

مجتبی صانعی1، سيد فضل اله ساغروانی2 و شمسا بصيرت3
تاريخ دريافت: 89/12/11   تاريخ پذيرش: 91/03/17

چكيده
تکيه گاه پل ها در سيالب دشت  ها از جمله سازه های آسيب پذير 
در هنگام وقوع سيالب می باشند. مسئله اصلی آسيب پذيری اين 
سازه ها آبشستگی موضعی دماغه آن ها می باشد. پديده آبشستگی 
وجود  و  جريان  مقطع  شدگی  تنگ  علت  به  دماغه  موضعی 
گردابه های قوی ايجاد می شود. با توجه به پيچيدگی پديده و تاثير 
عامل های زياد بر اين پديده استفاده از روش های عددی مشکل 
را  پديده  اين  آزمايشگاهی  به طور  پژوهشگران زيادی  می باشد. 
بررسی کرده اند و برای کاهش ميزان آبشستگی روش های مختلفی 
ارائه شده است، در اين پژوهش با استفاده از آبشکن محافظ در 
سه طول، در 5 فاصله مختلف از تکيه گاه ميزان آبشستگی ايجاد 
شده در دماغه تکيه گاه بررسی شد. نتايج به دست آمده برای تعيين 

محل و طول مناسب آبشکن محافظ استفاده شده است.
کوله  موضعی،  آبشستگی  محافظ،  آبشکن  کليدی:  کلمات 

)تکيه گاه( پل، کانال مرکب، مدل آزمايشگاهی

مقدمه
باتوجه به نظر جاو و همكاران ]5[  آبشستگی كلی در كانال  ها در 
سه جزء پيشنهاد شده است، آبشستگی كلی، آبشستگی تنگ شدگی و 
آبشستگی موضعی. آبشستگی موضعی در محل تكيه گاه پل ها موجب 
آسيب به پل ها و در موارد زيادی تخريب پل و پايين افتادن عرشه پل 
شده و منجر به خسارات مالی و جانی فراوانی می شود. آبشستگی 
ايجاد شده در اطراف كوله های پل باعث خالی شدن زير پی پايه  ها و 
كوله های پل و در نتيجه واژگونی آن ها می شود. داگالس ]3[ مطالعات 
مختلفی بر روی الگوی جريان های گردابه ای در اطراف پايه ها انجام 

مسئول  نويسنده  آبخيزداری،  و  خاک  حفاظت  پژوهشكده  استاديار   -1
mojtabasaneie@yahoo.com

2-  استاديار دانشكده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
3- دانشجوی كارشناسی ارشد سازه هيدروليكی دانشگاه صنعتی شاهرود  

و  پل  كوله های  اطراف  در  شده  ايجاد  آبشستگی  ميزان  است.  داده 
عمق  تغييرات  ميزان  می يابد،  افزايش  زمان  گذشت  با  آبشكن ها 
آبشستگی در زمان های اوليه زياد بوده و با گذشت زمان اين تغييرات 
كاهش می يابد. اما همچنان عمق آبشستگی با زمان افزايش می يابد. 
شاويانگ ]8[ مطالعات زيادی در زمينه عمق تعادلی آبشستگی در 
اطراف تكيه گاه ها در آب زالل انجام داده است. زراتي ]9[ ابراز داشته 
مهم ترين عامل ايجاد حفره آبشستگی در جلوی كوله پل، گرداب نعل 
اسبی می باشد. هنگام برخورد جريان آب به دماغه كوله پل سرعت 
جريان پس از برخورد به دماغه تبديل به فشاری روی كوله می گردد. 
از آنجا كه سرعت از سطح به كف كم  می شود، فشار ديناميكی نيز 
روی دماغه كوله از باال به پايين كم می شود. گراديان فشار ايجاد شده 
باعث ايجاد جريانی به طرف كف می شود. اين جريان رو به پايين 
پس از برخورد با بستر آن را حفر كرده به جهات مختلف پراكنده 
می شود. مقداری از اين جريان كه رو به باالدست بازگشت می كند 
جريان  جهت  در  حركت  به  مجبور  عمومی  جريان  با  برخورد  در 
می شود. حركت جريان رو به پايين باعث ايجاد حفره ای در جلوی 
دماغه كوله می شود. گرداب نعل اسبی باعث جداشدن ذرات از كف 
بستر می شود و آن ها را در اختيار جريان عمومی آبراهه قرار داده تا 
به سمت پايين دست حمل شوند. با عميق شدن حفره و اضافه شدن 
حجم آب داخل حفره اين گرداب ضعيف شده و از تنش های وارد به 
كف كاسته می شود تا جايی كه آبشستگی متوقف می گردد. ملويل ]2[ 
تاثير نوع مصالح بستر بر ميزان آبشستگی بررسی كرده است. سوانگ 
]7[ همچنين تاثير شكل و طول تكيه گاه بر ميزان آبشستگی در خاک 

چسبنده بررسی شده است. 
روش های زيادی برای كاهش ميزان آبشستگی و مهار آن مورد 
تقسيم  كلی  گروه  دو  به  روش ها  اين  است  گرفته  قرار  استفاده 

می شوند:
1- افزايش مقاومت بستر با ريختن ريپ رپ4 و يا مصالح مقاوم 

ديگر در اطراف تكيه گاه
2- تغيير الگوی جريان در اطراف كوله پل با تغيير در هندسه كوله 

و ايجاد موانع در مسير جريان
زراتي ]9[ يكی از روش های ايجاد تغيير در الگوی جريان استفاده 
از ديواره هدايت می باشد. اين ديواره ها در حالتی كه جريان بصورت 
به ديواره تكيه گاه نزديک مي شود نقس موثری در كاهش  نامتقارن 

ميزان آبشستگی دارند. 

4- Riprap
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آبشستگی  ميزان  كاهش  ديگر  روش های  از   ]4[ برايان  و  هوا 
تكيه گاه ها استفاده از ديواره های افقی به صورت بال ها در باالدست 
برای  زيادی  محققين   ،]1[ ملويل  می باشد.  تكيه گاه  پايين دست  و 
شكل های مختلف تكيه گاه سعی در كاهش ميزان آبشستگی كرده اند 
اطراف  در  بستر  دانه بندی مشخص  از  استفاده  از روش ها  يكی  كه 
جمله  از  آبشستگی  ميزان  تعيين  در   ،]6[ صانعي  است.  تكيه گاه 
مطالعات ضروری بررسی سرعت بحرانی حركت ذرات و بررسی 
تنش بحرانی می باشد كه برخی از محققين با بررسی اين مسئله سعی 

در تشريح اين پديده داشته اند.

كمينه  در  سعی  اجرايی  طرح های  كليه  در  اين كه  به  توجه  با 
دانه بندی  و  ريپ رپ  از  استفاده  است،  مصرفی  هزينه  ميزان  كردن 
مناسب منجر به ايجاد هزينه های باال در محافظت تكيه گاه می شود. 

شکل )2(: هندسه کانال و موقعيت تکيه گاه و آبشکن محافظ

شکل )3(:  نمودار تغييرات ميزان آبشستگی با قرارگيری آبشکن 
  )0.2=L›/L(محافظ در فواصل مختلف از تکيه گاه

شکل )4(:  نمودار تغييرات ميزان آبشستگی با قرارگيری آبشکن 
)0.4=L'/L(محافظ در فواصل مختلف از تکيه گاه

شکل )5(:  نمودار تغييرات ميزان آبشستگی با قرارگيری آبشکن 
)0.6=L'/L(محافظ در فواصل مختلف از تکيه گاه

جدول )1(:  مشخصات هيدروليکی جريان

شماره آزمايش H1)cm( Q)lit/s(
1 3/13 14
2 3/52 16
3 3/82 18
4 4/02 20
5 4/4 22

شکل )6(:  نمودار تغييرات نسبت آبشستگی محاسباتی به مشاهداتی
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شکل )7(:  تغييرات نيمرخ آبشستگی با افزايش دبی

ادامه شکل )7(:  تغييرات نيمرخ آبشستگی با افزايش دبی
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با ساده ترين و  باشد كه  به گونه ای  بايد  از تكيه گاه  طرح محافظت 
ارزان ترين روش، بتوان كمترين آسيب سازه را داشته باشيد. در اين 
تحقيق با  استفاده از يک ديواره كوتاه )آبشكن محافظ(1 در باالدست 
سعی در انحراف جريان و تغيير الگوی آن و در نتيجه كاهش ميزان 

آبشستگی شده است.

موادوروشها
موضعی  آبشستگی  پديده  بررسی  برای  الزم  مطالعات  انجام  در 
اطراف تكيه گاه پل ها از فلوم به عرض 1.5 متر و طول 20 متر عمق 
به عرض 0/21 متر و  0/6 متر دارای كانال اصلی در خط مركزی 
عمق 0/08 متر به شيب بستر 0/001 واقع در آزمايشگاه هيدروليک 
مركز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداری جهاد كشاورزی استفاده 
شد. در طول فلوم به ارتفاع 30 سانتی متر از مصالح درشت دانه و به 

1- Guard breakwater

ارتفاع 20 سانتی متر بر روی آن مصالح ريزدانه با قطر متوسط ذرات  
آرامش  حوضچه  فلوم  انتهای  در  است.  شده  پوشيده   1mm=d50
به طول 5/4 متر و ارتفاع 0/75متر قرار دارد )شكل 1(. در انتهای 
عبوری  جريان  اندازه گيری  برای  مثلثی  تيز  لبه  سرريز  از  حوضچه 
به دقت  ژرفاسنج  با  اندازه گيری عمق  است.  استفاده شده  كانال  از 
در  استوانه ای  دماغه  با  تكيه گاه  است.  گرفته  ميلی متر صورت   0/1
فاصله 4 متر از ابتدای باالدست فلوم قرار گرفته است. آبشكن های 
محافظ به طول های 4 و 8 سانتی متر در فواصل 10، 20، 30، 40 و 
50 سانتی متر از پايه قرار داده می شدند و برای دبی های 14، 16، 18، 
20 و 22 ليتر بر ثانيه ميزان آبشستگی ايجاد شده اندازه گيری می شد. 
برای كنترل ميزان آبشستگی ايجاد شده از آزمايش هاي شاهد استفاده 
شده است كه در اين آزمايش ها بدون حضور آبشكن محافظ تحت 
ميزان دبی های مختلف ابعاد حفره آبشستگی برداشت شده است. در 

آزمايش ها از پارامترهای هندسی زير استفاده شده است.
ميزان  اما  می يابد  افزايش  زمان  با گذشت  آبشستگی  حفره  ابعاد 

شکل )8(:  تغييرات نيمرخ آبشستگی با تغيير طول محافظ و دبی
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زيادی  به طوری كه درصد  زمان كاهش می يابد  افزايش  با  تغييرات 
وقوع  به  آزمايش ها  اوليه  زمان های  در  شده  ايجاد  آبشستگی  از 
تغييرات  شده  انجام  آزمايش هاي  در  اين كه  به  توجه  با  می پيوندد. 
عمق آبشستگی در حاالت  مختلف با هم مقايسه می شوند بنابراين 
برای تمام آزمايش ها زمان انجام آزمايش 90 دقيقه در عمق نرمال 

مشخص برای هر دبی استفاده شده است.
اوليه  آزمايش هاي  از  مركب  كانال  در  نرمال  عمق  تعيين  برای 
در  است.  شده  استفاده  مركب  كانال  در  جريان  هيدروليک  بررسی 

جدول )1( نتايج بدست آمده برای عمق نرمال را مشاهده می كنيد.

نتايجوبحث
آبشستگی  ميزان  كاهش  در  محافظ  آبشكن  تاثير  بررسی  برای 
انجام  محافظ  آبشكن  بدون حضور  آزمايش هايی  ابتدا  پل  تكيه گاه 
شد. سپس با قرار دادن آبشكن در محل های مختلف ميزان آبشستگی 
ابشستگی را  تاثير آبشكن بر ميزان  برداشت شد كه در نمودار زير 

مشاهده می شود.
همانطور كه در نمودارهای باال مشاهده می شود با افزايش فاصله 
آبشستگی  عمق  كاهش  موارد  اكثر  در  تكيه گاه  از  محافظ  آبشكن 
مشاهده می شود. البته اين روند كاهشی با توجه به ميزان طول آبشكن 

محافظ تغيير می كند.  
در ايجاد پديده آبشستگی پارامترهای مختلفی تاثيرگذار هستند، از 
جمله سرعت جريان )m/s(V ، عمق جريان Y1)m(، يا دبی عبوری 
s/Q)m3( عرض كانال W)m(، عرض كانال اصلی )w’)m، طول 

  ،L’)m( طول آبشكن محافظ ،b)m( عرض تكيه گاه ،L)m( تكيه گاه
 ،g)m/s2( شتاب گرانش ،x)m( فاصله آبشكن محافظ از تكيه گاه
دانه بندی ذرات بستر)d50( و زالل1 يا گل آلود2 بودن جريان عبوری. 
در آزمايشات ما از آب زالل استفاده شده است. می توان رابطه زير را 

برای عمق آبشستگی تعريف كرد:
               )1
),,,',,',,,,( 50 LBWWLdxgQfd s µ=

برای انجام تحليل ابعادی به روش باكينگهام با حذف عامل های 
ثابت و بی بعد سازی در نهايت رابطه زير بدست آمده است:

                         )2
846.0036.2187.1 )'()()(716.0 −−=

L
Lfr

L
x

x
d

l
s

Frl )3 در رابطه 2 مقدار عدد فرود بر اساس طول تكيه گاه می باشد 
و از رابطه زير قابل محاسبه است:

     
5gL

QFrl =                                                               

رابطه ارائه شده در باال داراي ضريب همبستگی 0/9 می باشد.
شكل )7( رابطه الگوی آبشستگی و تغييرات دبی را نشان می دهد.

با بررسی پستی وبلندی حفره آبشستگی تغييرات شكل و طول 

1- Clear water
2- Live-bed

شکل 9- نمودار تغييرات عمق آبشستگی نسبت به فاصله 
آبشکن محافظ
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عمق  محافظ  آبشكن  طول  افزايش  با  می شود  مشاهده  آبشستگی 
از  آبشكن  فاصله  افزايش  با  همچنين  می يابد،  كاهش  آبشستگی 
كه  همان گونه  داشت.  خواهيم  را  آبشستگی  كاهش   2L تا  تكيه گاه 
در شكل )8( مشاهده می شود با افزايش دبی طول آبشستگی افزايش 

می يابد.
تغيير  دليل  به  مختلف  فواصل  در  محافظ  آبشكن  قرارگيری  با 
الگوی جريان شكل كلی آبشستگی ايجاد شده متفاوت خواهد بود. 
بدين صورت كه در دبی مشخص با افزايش فاصله آبشكن محافظ از 

تكيه گاه پشته پاببن دست به سمت وسط كانال منحرف می شود.

نتيجهگيری
با  ابعادی مشاهده می شود  نتايج آزمايش ها و تحليل  به  با توجه 
افزايش ميزان دبی عبوری مقدار عمق آبشستگی افزايش می يابد. با 
افزايش فاصله آبشكن محافظ مقدار آبشستگی افزايش پيدا می كند، 
آبشستگی شده  به كاهش عمق  منجر  آبشكن محافظ  افزايش طول 

است. 
و   5.25.0 ≤≤

L
x دامنه  برای  آمده  دست  به  نتايج 

فوق  آزمايش هاي  در  می باشد.  قبول  قابل   6.0,4.0,2.0'
=

L
L

دانه بندی و ميزان تنگ شدگی ناشی از تكيه گاه ثابت بوده است.

قدرداني
خاک  حفاظت  پژوهشكده  كاركنان  مساعدت  و  همكاری  از 
سپاسگزاری  آزمايش ها  انجام  در  كشاورزی،  جهاد  آبخيزداری  و 

می شود.
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Abstract

Reduce Scour on the Bridge Abutment with a Protective Breakwater 

M. Saneie1, S. F. Saghravany2 and Sh. Basirat3  

Bridge in flood plains can be damaged by the flood. The main problem of the structural can be the 
damage accountability to local scour. Phenomenon of local scour at the nose due to constriction of the 
flow and vortex would be caused strong. Use of numerical methods is difficult due to the complexity 
of the phenomenon and the influence of parameters on the phenomenon of excessive. Many researchers 
have studied this phenomenon in the laboratory and to reduce the amount of scour.  Different methods are 
presented in this study using a protective breakwater in three lengths, in five different distances from the 
base of the scour created in times were on the nose. The results obtained for the location and proper use of 
protective breakwater.

Keywords: protection, local scour, abutment, combined canals, Laboratory model

1-  Assistance Professor of Soil Conservation & Watershed Management Research Institute, Tehran, Iran Mojtabasaneie@yahoo.com 
2- Assistant Professor of Civil Engineering Department, Shahrood University  
3- M.Sc. Student of Hydraulic Structures, civil Engineering Department, Shahrood  University

Vol. 6، No. 18، Spring 2012

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/281108389

