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 )2دانشجوي دکتري ،گروه علوم و مهندسي آب ،پرديس علوم و تحقيقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران.
 )5استاديار ،گروه علوم و مهندسي آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران.
 )9گروه سازههاي آبي ،دانشکده مهندسي علوم آب ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران.
 )8دانشيار ،گروه علوم و مهندسي آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران.
 )2عضو کميته تحقيقات ،سازمان آب و برق خوزستان ،اهواز ،ايران.
* ايميل نويسنده مسئولkamanbedast@iauahvaz.ac.ir :

چکيده:
زمينه و هدف :يکي از روشهاي جديد جهت کنترل فرسايش در ساحل خارجي قوس رودخانهها استفاده از صفحات متصل به ساحل
ميباشد .صفحات متصل به ساحل از جمله سازههاي زيستمحيطي هستند كه براي كنترل فرسايش سواحل ،انحراف جريان از سواحل به
طرف مركز مجرا ،بهتر شدن وضعيت انتقال رسوب ،توسعه رودخانه جهت قايقراني ،ترميم و توسعه زيستگاه آبزيان رودخانه استفاده
مي شوند .عليرغم مزاياي فراوان صفحات متصل به ساحل اما اطالعات دقيقي در رابطه با وضعيت فرسايش و رسوبگذاري و الگوي جريان
در اطراف آنها تحت شرايط هيدروليكي و هندسي مختلف وجود ندارد و تحقيقات بسيار اندكي صورت گرفته است .در تحقيق حاضر تأثير
سناريوهاي مختلف نصب آبشکنهاي نفوذپذير مثلثي بر تغييرات پروفيل طولي و عرضي رسوب بستر در کانال آزمايشگاهي با قوس 081
درجه ارزيابي شده است.
روش پژوهش :در اين تحقيق هدف اصلي بررسي الگوي رسوبگذاري و فرسايش در قوس رودخانهها با استفاده از صفحات مثلثي
متصل به ساحل ميباشد؛ که در اين راستا در مورد تأثير فاصله بين صفحات مثلثي و طول مؤثر صفحات مثلثي و نيز عدد فرود جريان بر
کنترل فرسايش ديواره خارجي قوس  081درجه تمرکز شده است .آزمايشها در يک فلوم آزمايشگاهي با قوس  081درجه ماليم با نسبت
  B  3و مقطع عرضي مستطيلي به عرض  0.6متر انجام ميپذيرد .زاويه نصب صفحات مثلثي ثابت برابر با  01درجه نسبت به ساحل
باالدست ،ارتفاع صفحات مثلثي نفوذپذير از سطح رسوب ثابت برابر  10cmو نفوذپذيري صفحات مثلثي ثابت برابر  01درصد در نظر گرفته
شد .آزمايشها در حالت آب زالل انجام شد .طول مؤثر صفحات تهيه شده برابر با  W/L=4 ،W/L=5و  =W( W/L=3عرض مقطع
R

(  =Dفواصل نصب

تاريخ دريافت:
2934/74/72
تاريخ پذيرش:
2877/70/53
صفحات10-33 :

جريان برابر  01سانتيمتر  =L ،طول مؤثر به ترتيب برابر  01و  01و  11سانتيمتر) و با فواصل نصب برابر با
به ترتيب  51 ،01و  011سانتيمتر براي  3طول مؤثر) در نظر گرفته شد و در دو دبي ورودي مختلف اجرا گرديد.
يافتهها :بررسي تأثير تغييرات فاصله قرارگيري صفحات مثلثي نفوذپذير بر توپوگرافي بستر نشان ميدهد در هر عدد فرود با افزايش فاصله
صفحات از يکديگر ،حداکثر عمق آبشستگي افزايش مييابد ،نتايج مطالعه نشان ميدهد استفاده از صفحات مثلثي نفوذپذير باعث انحراف
جريان از قوس بيروني بهطرف مرکز و سپس قوس داخلي فلوم خواهد شد که اين مزيت در عمل باعث کنترل فرسايش در قوس بيروني
رودخانهها ميشود .با افزايش دبي جريان ورودي و افزايش طول مؤثر صفحات مثلثي (طول عمود بر جريان) و فاصله صفحات مثلثي از
يکديگر در قوس  081درجه ،حداکثر عمق آبشستگي و حجم آبشستگي افزايش پيدا کرده است ،نصب صفحات مثلثي با طول مؤثر برابر
  5  12cmو فاصله صفحات مثلثي برابر  ،5Lباعث انحراف جريان از ساحل بيروني بهطرف دماغه صفحات و ميانه فلوم و در نتيجه تنش
برشي بستر در ميانه فلوم کاهش مييابد و اين امر سبب کاهش حداکثر عمق آبشستگي کانال فرسايشي و ايجاد خطالقعر در دماغه
صفحات خواهد شد.
W

نتايج :نتايج نشان داد که با نصب آبشکن ،تپههاي رسوبي در حدفاصل بين آنها ايجاد ميشوند .بنابراين در طول مؤثر برابر با
معادل  01سانتيمتر حداکثر ارتفاع تپه رسوبي در ديواره خارجي برابر با  31و  30درصد عمق آب ،به ترتيب بين زاويههاي صفر تا  051درجه
و  08/5تا  001درجه معادل  00برابر و  3برابر فاصله بين صفحات به ترتيب براي دبيهاي  03/1و  01/1ليتر بر ثانيه بوده است .همچنين
براي شرايط ذکر شده عرض تپه رسوبي در ديواره خارجي به ترتيب به  81و  51درصد طول مؤثر صفحات رسيد .آبشکنهاي مثلثي
نفوذپذير شش پايه براي رودخانههاي مئاندري مانند کارون و در قوس  01و  081درجه توصيه ميشوند .اين رودخانهها داراي پيچش و
انحناي زياد و همچنين عمق جريان زياد و سرعت جريان در آنها کم که حاوي رسوبات معلق زياد ميباشند و شيب اين نوع رودخانهها
 1/110يا کمتر بوده و بهواسطه شيب کم پتانسيل حمل رسوب آنها کم و بار رسوبي عمدت ًا ريزدانه دارند.
کليدواژهها :چاله آبشستگي ،ساحل خارجي ،فرسايش ،رسوبگذاري ،هيدروليک
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حذف معضل ياد شده داشته باشند .در اين راستا انواع

مقدمه
فرسايش و تغيير شکل قوس رودخانهها موجب بر هم

مختلفي از آبشکنها در شرايط هيدروليکي و

خوردن شرايط اکولوژيکي ،از بين رفتن اراضي زراعي و

آزمايشگاهي متفاوت از جمله آبشکن مستطيلي ( Shaker

تخريب تأسيسات آبي ميگردد .يکي از سازههايي که

( Mehraein,

 ،)and Kashefipour, 2015آبشکن تيغهاي

( Alizadeh Armmaki et

بدين منظور مورد مطالعه محققان زيادي بوده است

 ،)2018آبشکنهاي سرسپري

آبشکن است .اين سازه از انواع طبيعي و مصنوعي،

al, 2015؛  )Abbasi and Malek Nejad, 2014شبيهسازي

نفوذپذير يا نفوذناپذير و در شکلهاي مختلف احداث

و ارزيابي شده است .صفحات نفوذپذير نوعي از آبشکن

ميگردد ( .)shafai Bejestan, 2009هر يک از اين

است که به دليل کاهش حجم مصالح و نيز احداث بدون

ساختارها عملکرد متفاوتي را در کنترل آبشستگي يا توزيع

نياز به خشکاندن محيط کار براي رودخانههاي

رسوب در رودخانه يا کانال دارند .ازاينرو مطالعات

پيچانرودي عميق مناسب ميباشد .برخي از اين

متعددي با هدف افزايش پايداري و کارايي ،کاهش زمان و

آبشکنها در مطالعات جراح زاده و شفاعي بجستان،

هزينه احداث و بهبود عملکرد هيدروليکي آنها انجام

( ،)1931شجاعيان و همکاران )1931( ،مورد بررسي قرار

شده است (Yan et al., 2012; Jung and Yoon, 1998؛

گرفته است.

 Zhang et al. (2013) .)Najiabhari et al., 2010نشان

يکي از المانهايي که ميتواند از اجزاي تشکيل دهنده

دادند که عمق بزرگترين چاله آبشستگي در دماغه

يک سازه مصنوعي باشد المان ششپايه است .المانهاي

آبشکن نفوذناپذير حدود  05درصد بيشتر از آبشکن

ششپايه از شش قطعه  Tشکل که در وسط به هم متصل

نفوذپذير است.

هستند تشکيل شده که در نتيجه داراي ششپايه ميباشد.

با احداث آبشکنها در فواصل معيني از طول ساحل

در گذشته اين المانها براي توليد سازههاي پوششي (مانند

خارجي رژيم جريان را تحت تأثير قرار داده و جريانهاي

حفاظت کننده ساحل رودخانه يا دريا ،تکيهگاه و پايه پل،

گردابي در بين صفحات ايجاد ميشود .اين جريانهاي

پوشش بستر) يا کنترل کننده (مانند آبشکن ،موجشکن و

موجب حرکت و جابجايي رسوب و در نتيجه ايجاد

تغيير مسير جريان) کاربرد مؤثري داشته است

( Zolghadr

تپههاي يا چاله رسوبي را ميکنند .همچنين با کاهش

.)et al., 2016

سرعت طولي در اطراف ساحل خارجي و شدت گرفتن

هدف اين تحقيق ارزيابي تغييرات طولي و عرضي

جريان در دماغه آبشکن محل تشکيل چاله فرسايشي در

رسوبگذاري در بستر يک کانال آزمايشگاهي با قوس

(Kalamizadeh, 2009؛ Liu

 081درجه تحت اثر سناريوهاي استقرار آبشکنهاي

اين محدودهها واقع ميگردد

مثلثي نفوذپذير در اندازه و موقعيتها و رژيمهاي جريان

.)et al., 2018
سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

صفحات مثلثي گونه از آبشکنها هستند که بهواسطه

مختلف است .از جمله نوآوريها اين تحقيق ساخت

تغيير شکل دماغه آبشکن نسبت به صفحات مستطيلي

صفحات مثلثي نفوذپذير از المانهاي شش پايه از جنس

ميتوانند عمق چاله آبشستگي را در دماغه کاهش داده و

پلکسي گالس است ،اين المانها به شکلي در کنار

مانع از خود تخريبي آبشکن گردند( .

Shahabi and

Kashefipour, 2015؛ .)Ghodsian and Vaghefi, 2009

يکديگر قرار گرفتهاند که تشکيل يک صفحه نفوذپذير
مثلثي را بدهند .برتري المانهاي شش پايه در سرعت

ساخت آبشکن از مواد طبيعي در بستر رودخانه نياز

عمل ساخت و اجرا و همچنين هزينه پايين ساخت اين

به خشکاندن و يا تغيير مسير آن دارد .آبشکنهاي پيش

المانهاي تشکيل دهنده صفحات مثلثي نفوذپذير ميباشد.

ساخته ميتوانند راهحل مناسب براي سرعت بخشيدن و

همچنين با اين المانها ميتوان سازههاي اصالح الگوي

ارزیابی آزمایشگاهی پروفیل طولی و عرضی آبشستگی در بستر کانال با قوس  081درجه 32 /...

خصوصيات مربوط به سيال :جرم مخصوص ( )ρو

جريان را به اشکال و نفوذپذيري متفاوت اجرا کرد .از
ديگر مزاياي آنها ساخت در محل اجرا ميباشد و ميتوان

ويسکوزيته ديناميکي ()μ

از مصالح رودخانهاي و يا چوب تنه درختان براي ساخت
آنها استفاده نمود .اين صفحات مثلثي به دليل نفوذپذير
بودن قابليت جذب مصالح رسوبي و همچنين شاخه و تنه

بنابراين رابطه بين اين پارامترها را ميتوان بهصورت
معادله ( )0نوشت:
()1

درختان که از باالدست حرکت کرده را دارا ميباشند به
مرور زمان و با پرشدن خلل و فرج بين صفحات
ساحلسازي ايجاد ميشود .همچنين از ديگر نوآوريهاي
اين تحقيق بررسي روند آبشستگي و رسوبگذاري در
قوس  185درجه با نسبت شعاع قوس به عرض جريان
برابر  9ميباشد.
مواد و روشها
تحليل ابعادي

در مطالعه پديدهها در آزمايشگاه روابط بين عوامل
مؤثر بر آن پديده مورد بررسي قرار خواهد گرفت .در
اينجا نقش مهم گروههاي بدون بعد در تفسير و ارائه نتايج
آزمايشگاهي و برقراري روابط بين عوامل درگير در
شناخت پديده مورد مطالعه روشن ميشود .عوامل مهم در
آبشستگي پيرامون صفحات مثلثي نفوذپذير متصل به
ساحل در اين تحقيق عبارتاند از:
عوامل مربوط به هندسه کانال :عرض کانال ( ،)Bشعاع
قوس ( ،)Rشيب طولي فلوم ( ،)Sₒزاويه مرکزي قوس
(.)δ
عوامل مربوط به هندسه صفحات :طول مؤثر صفحات
( ،)Lزاويه قرارگيري صفحات مثلثي نسبت به ساحل
(.)h
خصوصيات مربوط به شرايط هيدروليکي جريان:
سرعت جريان در باالدست ( ،)Uعمق جريان ( )yو شتاب
ثقل (.)g
خصوصيات مربوط به رسوب :قطر متوسط رسوبي
( ،)d50چگالي رسوبات ( ) ،بيشينه عمق آبشستگي
رسوبات ()ds

جرم مخصوص سيال ) (ρبهعنوان عاملهاي تکراري
انتخاب شوند ،بر اساس آناليز ابعادي به روش  πباکينگهام
خواهيم داشت:
()2
در اين مطالعه شيب طولي فلوم برابر  1/110و زاويه
مرکزي قوس ،زاويه صفحات نسبت به ساحل باالدست و
ارتفاع صفحات در تمامي آزمايشهاي ثابت است که
ميتوان از آنها صرفنظر کرد .همچنين به علت ثابت
بودن اندازه و جنس مصالح ،نوع سيال و نيز عمق جريان
در تمامي آزمايشهاي از نسبت

نيز ميتوان

و

صرفنظر کرد .بنابراين با صرفنظر کردن از پارامترهاي
مذکور و تقسيم و بر خواهيم

داشت:

)

()9

(

در رابطه فوق ،با توجه به اينکه در فلوم مورد استفاده
نسبت شعاع به عرض و ثابت هستند ،بنابراين ميتوان
از اين دو پارامتر صرفنظر کرد .همچنين از آنجا که
جريان در فلوم آشفته است ميتوان عدد رينولدز را نيز از
معادله حذف کرد .بنابراين داريم:
)

()4

(

مدل آزمايشگاهي

براي تهيه مدل فيزيکي تحقيق از يک فلوم
آزمايشگاهي به عرض  05سانتيمتر که داراي يک ورودي
به طول  1متر ،قوص  185درجه و کانال خروجي به طول
چهار متر است .مشخصات و اندازه بخشهاي مختلف
قوس در شکل  1نشان داده شده است.
در اين فلوم براي تنظيم عمق آب ثابت  15سانتيمتر از
سرريزهاي چوبي در انتهاي فلوم و براي تنظيم دبي از

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

باالدست ( ،)θفاصله بين صفحات ( ،)Dارتفاع صفحات

اگر سه متغير عمق جريان ) ،(yسرعت جريان ) (Uو
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Digi sonic E+

 .)yarahmadi, 2014از آنجايي که فاصله قرارگيري

استفاده شده است .صفحات مثلثي نفوذپذير متصل به

صفحات هم تابع طول مؤثر است و بايد به شکلي انتخاب

ساحل از سازههاي  0وجهي از جنس پلکسي گالس با

شود تا طول قوس خارجي در اين تحقيق را پوشش دهد

ضخامت  0ميليمتر ساخته شده و داراي نفوذپذيري ثابت

از اينرو آزمايشاتي با  4طول مؤثر برابر  5و  6و  7و 8

 11درصد و ضخامت  1سانتيمتر هستند .طول طراحي

برابر طول مؤثر صورت گرفت.

دبيسنج ديجيتال اولتراسونيک مدل

صفحات مثلثي نفوذپذير برابر با  11/0 ،11و 19/0

نتايج نشان داد که با افزايش فاصله قرارگيري صفحات

سانتيمتر به ترتيب با طول مؤثر صفحات  10 ،11و 15

از يکديگر شدت عمق آبشستگي در ديواره خارجي و

سانتيمتري با زاويه  05درجه نسبت به باالدست روي

حجم آبشستگي افزايش پيدا کرده است .از اينرو در اين

ديواره خارجي قوس  185درجه نصب شدند .منظور از

مقاله بهينه طول مؤثر يعني  5Lبراي  9طول مؤثر در نظر

ميباشد.

گرفته شد .از سوي ديگر شکل مثلثي صفحات باعث

ارتفاع صفحات مثلثي بهگونهاي انتخاب شد که تراز بااليي

ميشود که شدت گردابههاي ايجاد شده حول صفحات

صفحه با سطح آب برابر باشد .ارتفاع کلي صفحات مثلثي

کاهش پيدا کند .براي تعيين دبيهاي ورودي آزمايشات

برابر  10سانتيمتر است که  10سانتيمتر از اين ارتفاع

متعددي صورت گرفت .با توجه به اينکه قطر متوسط

درون رسوبات قرار ميگيرد و  15سانتيمتر از ارتفاع

ذرات برابر  5/10ميليمتر در نظر گرفته شده بود بايد

صفحات مثلثي نفوذپذير باالي رسوبات و مستغرق در آب

دبيهاي در نظر گرفته ميشد تا در مسير مستقيم ورودي

است .شکل  1نمايي کلي از صفحات مثلثي نفوذپذير

آبشستگي ايجاد نشود ،از طرفي پمپ موجود در

نصب شده بر جداره خارجي کانال و احاطه شده توسط

آزمايشگاه حداکثر توان  13ليتر بر ثانيه را داشت و با

رسوب را نشان ميدهد .همچنين بر اساس شرايط ذکر

افزايش دبي جريان (بيشتر از  10/0ليتر بر ثانيه) آبشستگي

شده ،موقعيت نصب صفحات مثلثي نفوذپذير به ديواره

در مسير مستقيم رخ ميداد و با کاهش دبي جريان (کمتر

خارجي فلوم در جدول  3آمده است.

 19/0ليتر بر ثانيه) هيچگونه آبشستگي در مسير مستقيم و

طول مؤثر صفحات طول عمود بر ساحل آنها

بررسي مطالعات گذشته نشان داد که حداکثر طول

قوس  185درجه رخ نميدهد .بنابراين چهار دبي جريان

مؤثر صفحات معادل يک سوم عرض مقطع جريان است

برابر  10/0 ،11/0 ،19/0و  10/0ليتر بر ثانيه براي اين

که ميتوان طول مؤثر را برابر يک سوم و يک چهارم و

آزمايشات مورد نظر قرار گرفت.

يک پنجم عرض مقطع جريان در نظر گرفت (

Bahrami
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شکل  .1مشخصات کلي از فلوم آزمايشگاهي و قوس  181درجه
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شکل  .2نمايي از صفحات مثلثي نفوذپذير متصل به ساحل
جدول  .1شماره و محل قرارگيري صفحات مثلثي نفوذپذير متصل به ساحل
شماره صفحات مثلثي

زاويه قرارگيري دماغه

زاويه قرارگيري پاشنه

موقعيت طولي پاشنه

طول مؤثر از ديواره

نفوذپذير

نفوذپذير (درجه)

نفوذپذير (درجه)

قرارگيري (متر)

خارجي

0

1

0/55

1/17

1

06/65

08/63

1/70

9

33/38

35/32

0/35

1

51/16

52/10

1/38

0

65/75

68/7

1/01

0

83/44

85/35

9/10

1

011/03

012/17

9/35

8

006/82

008/76

1/01

3

033/5

035/45

0/11

115

051/05

052/04

0/81

11

066/88

068/83

0/10

0

1

2/48

5/53

1

20/08

23/65

5/35

9

42/35

44/83

1/11

1

63/53

66

1/01

0

015/88

018/36

1/11

1

025/53

025/53

1/30

8

051/70

051/70

0/10

3

070/88

070/88

0/01

0

1

3/4

5/19

1

28/54

32/34

1/11

9

57/87

60/27

1/91

1

86/80

51/20

9/10

0

005/74

005/2

1/00

0

044/68

048/3

0/00

1

073/62

077/2

0/11

W/4=15cm

W/3=20cm
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0

84/7

87/08

9/99

W/5=12cm

 / 22کالمی زاده و همکاران

اجراي آزمايش

آرامي کاهش داده و از فرسايش بعد از زمان آزمايش

پس از تسطيح و تراز سطح رسوب ،کنترل استخر

جلوگيري شد .پس از گذشت زمان و تخليه آب درون

(منبع آب اصلي) ،بسته بودن تمامي شيرها و دريچه

فلوم شروع به دادهبرداري کرده که اين امر توسط عمق

کشويي ،در جهت تأمين دبي  2پمپ (هر کدام با دبي

سنج ليزري که بر روي يک ريل متحرک با استفاده از

اسمي  105ليتر بر ثانيه) روشن گرديد و بعد از گذشت

يکپايه فلزي نصب شده است انجام ميپذيرد.

مدت زمان مناسب که آب درون مخزن هد ثابت کنترل

در دو آزمايش بدون آبشکن (با دبيهاي  03/5و 05/5

شد به آرامي شير کشويي را باز کرده تا اينکه سطح آب

ليتر بر ثانيه) ،پس از پايان مراحل آزمايش ،به کمک عمق

درون مخزن ورودي فلوم به آرامي افزايش يابد .با استفاده

سنج ليزري ،در مسير قوس  081درجه مقاطع عمود بر

از شير کشويي  6اينچ آب را به آرامي وارد فلوم کرده به

ديواره فلوم به فاصله  1/0درجه دادهبرداري انجام گرفت.

طوريکه سرعت حرکت جريان عبوري روي سطح رسوب

در آزمايشهاي با حضور صفحات مثلثي نفوذپذير پس از

با سرعت حرکت آب درون رسوب برابر باشد .تا اطمينان

اينکه صفحات مثلثي نفوذپذير در فواصل مشخص به

حاصل گردد که قبل از آماده شدن شرايط آزمايش،

ديواره خارجي فلوم و کف فلوم نصب گرديد ،رسوب

فرسايشي صورت نگيرد .پس از برخورد جريان به

انتخاب شده که در تمام آزمايشها ثابت بوده را به آرامي

سرريزهاي چوبي سطح آب باال آمده و تا لبه بااليي فلوم

در اطراف صفحات مثلثي نفوذپذير پراکنده شد .در

رسيد .زمانيکه سطح آب در باالترين اندازه باشد (61

آزمايشهايي که با حضور صفحات مثلثي نفوذپذير انجام

سانتيمتر ارتفاع ديواره فلوم) ،عدد فرود کاهش يافته و

شدهاند عالوه بر ،دادهبرداري در مقاطع عمود بر ديواره

جريان عبوري ايجاد فرسايش نميکند (يا مقدار آن بسيار

فلوم ،براي بررسي جزئيتر ميزان آبشستگي در محل ابتدا

اندک است) .در اين هنگام با برداشتن تعداد مشخصي از

و انتهاي صفحات مثلثي نفوذپذير ،نيز اقدام به برداشت

سرريزهاي چوبي دبي جريان و عمق جريان موردنظر

داده در مقاطع عرضي شده است.

حاصل ميشود .بعد از تثبيت يافتن ارتفاع آب در مانومتر
نصب شده بر روي سرريز مثلثي و حصول از جريان يافتن

دانهبندي ذرات رسوب
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دبي موردنظر ( 03/5يا  05/5ليتر بر ثانيه) ،ارتفاع سرريز

بار رسوبي مورد استفاده در عمليات آزمايشگاهي با

چوبي را با برداشتن تعداد مشخصي از چوبها سرريز کم

مشخصات ارائه شده در جدول  1ميباشد .مطابق با

کرده تا عمق آب روي رسوبات به آرامي کم شود ،اين امر

جدول  ،1رابطه استفاده شده براي تعيين سرعت برشي

براي جلوگيري از افت سريع آب و وقوع فرسايش

بحراني به ازاي اندازه متوسط دانههاي بستر از جنس

ناگهاني و همچنين خطا در آزمايش انجام ميگردد .با ادامه

کوارتز

معادله

يافتن اين روند ،ارتفاع جريان را به  15سانتيمتري از

( Melville )1331و سرعت بحراني با استفاده از رابطه

سطح رسوب رسانيده که بر اساس ابعاد فلوم آزمايشگاهي

توزيع لگاريتمي سرعت به دست آمده است .همچنين

شرايط جريان ورودي موردنياز آزمايش با اعداد فرود

مشاهدات آزمايشگاهي در دامنهاي از عمقها و

 5/111و  5/101حاصل ميگردد .در طي زمان انجام

سرعتهاي مختلف نشان داد که سرعت جريان آستانه

آزمايش ( 081دقيقه) بايستي عمق جريان روي بستر

حرکت برابر با  5/110متر بر ثانيه است .بنابراين در کليه

رسوبي ثابت باشد .پس از اتمام زمان  081دقيقه آزمايش

آزمايشها ،اين سرعت بهعنوان مبناي سرعت بحراني در

از طريق شير کشويي ورودي و سرريز چوبي که در انتهاي

نظر گرفته شد .جهت تعيين مدت زمان انجام آزمايش

مسير مستقيم خروجي تعبيه شده است سطح آب را به

معيار ) Ettema (1980در نظر گرفته شد ،که عبارت است

و

دماي

15

درجه

سلسيوس
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از مدت زماني که تغييرات در عمق آبشستگي در يک بازه

مقايسه کرده است .در دبي  03/5ليتر بر ثانيه بيشترين

زماني  1ساعته کمتر از يک ميليمتر باشد .بر اساس اين

عمق چاله آبشستگي با  6/2سانتيمتر براي صفحات با

مفهوم ،زمان تعادل در آزمايش بدون آبشکن با عدد فرود

فواصل  011سانتيمتر و طول مؤثر  21سانتيمتر بوده است

 5/10معادل  9ساعت برآورد ميشود که در آن نرخ

که  5ميليمتر از آزمايش بدون آبشکن نيز بيشتر بوده است.

تغييرات عمق آبشستگي به اندازه کافي کاهش يافته است.

حداکثر چاله فرسايشي براي آزمايش بدون آبشکن در
بخشهاي انتهايي قوس ولي در آزمايش  W/3به دليل

جدول  .2مشخصات رسوب بکار برده شده در آزمايشها

ايجاد جريانهاي گردابي در بخش مرکزي قوس اتفاق

اندازه

افتاده است .عميقترين چاله فرسايشي ايجاد شده توسط

قطر متوسط

5/10 mm

قطر  81درصد ريزتر

5/890mm

دبي  10/0ليتر در ثانيه در آزمايش  W/5از تمامي

قطر  10درصد ريزتر

5/010mm

نماد

پارامتر

انحراف معيار استاندارد
ضريب يکنواختي

⁄

√

آزمايشهاي ديگر حتي با دبي پايينتر نيز کمتر است.
با توجه به اينکه طول  11سانتيمتر بهترين عملکرد را

1/100

⁄

سرعت برشي بحراني

1/101

در کاهش عمق و حجم آبشستگي داشته است ،در شکل 9

5/5130 m/s

ميزان کاهش آبشستگي در دماغه اين آبشکن نسبت به دو

5/91 m/s

آبشکن ديگر بر حسب درصد مقايسه شده است.

سرعت بحراني

همانگونه که در شکل مشاهده ميشود ،تأثير طول مؤثر بر
نتايج و بحث

کاهش حداکثر عمق آبشستگي در دبي  19/0ليتر بر ثانيه

حداکثر عمق آبشستگي

بيشتر از دبي  10/0ليتر بر ثانيه است .زيرا با افزايش عدد

هدف از تحقيق حاضر بررسي پروفيلهاي طولي و

فرود جريان ،آشفتگي موجود در برخورد بردار جريان با

عرضي رسوبگذاري در قوس  081درجه حاصل از

دماغه صفحات افزايش يافته و عمق آبشستگي بيشتر در

کاربرد صفحات مثلثي نفوذپذير در شرايط دو دبي ورودي

اثر اندرکنش جريانهاي ثانويه با مؤلفههاي طولي سرعت

 03/5و  05/5ليتر بر ثانيه است .جدول  3موقعيت و مقدار

جريان حلزوني ايجاد ميشود که نقش مهمي در تغييرات

حداکثر عمق چاله فرسايشي را در طول قوس با يکديگر

ساحل خارجي رودخانه و انتقال رسوب ايفاء ميکند.

جدول  .2تغييرات حداکثر عمق فرسايش در مسير قوس  181درجه
دبي
l/sec

مشخصات صفحات مثلثي نفوذپذير متصل به ساحل
طول مؤثر

ارتفاع از سطح

فاصله با يکديگر

زاويه با محور جريان

()cm

رسوب ()cm

()cm

()degree

حداکثر عمق

محل وقوع چاله فرسايشي

چاله فرسايشي

در قوس  181درجه

)(cm

)(degree

10/0

-

-

-

-

11/1

191/0

19/0

W/5=12

15

5L=60

95

1/3

00/10

10/0

W/5=12

15

5L=60

95

1/0

00/10

19/0

W/4=15

15

5L=75

95

0/1

150/88

10/0

W/4=15

15

5L=75

95

1/1

150/88

19/0

W/3=20

15

5L=100

95

0/1

80/81

10/0

W/3=20

15

5L=100

95

15/3

80/81
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19/0

-

-

-

-

0/1

115
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نفوذپذير با طول مؤثر متفاوت باعث کنترل آبشستگي در
ديواره خارجي قوس  081درجه و انتقال رسوبات به
ديواره داخلي و ايجاد خطالقعر در فاصلهاي به ميزان طول
مؤثر صفحات از ديواره خارجي قوس ميشود.
در سناريوهاي بدون آبشکن اختالف عمق آبشستگي
در ابتدا و انتهاي قوس با تفاوت بيش از  05درصد نسبت
شکل  .3درصد کاهش حداکثر عمق آبشستگي در طول مؤثر 12
سانتيمتر نسبت به ساير طولها

فرسايش به عمق جريان مشاهده ميشود (شکل .)1
بيشترين آبشستگي در اين حالت در نيمه دوم قوس و در
ديواره خارجي اتفاق افتاده است .برخالف ديواره داخلي
که بيشتر تغييرات در انباشت رسوب در يکچهارم ابتدايي

پروفيل طولي

جهت بررسي بيشتر روند فرسايشي ،شکلهاي  3تا 6

قوي مشاهده ميگردد.

پروفيل طولي بستر در محل ديواره داخلي و ديواره

با نصب صفحات مثلثي نفوذپذير با فاصله و طول

خارجي قوس  081درجه و مسيري به فاصله طول

مؤثر به ترتيب  61و  02سانتيمتر رسوبگذاري در 35

آبشکن از ديواره خارجي قوس (محل قرارگيري دماغه

درجه انتهايي براي دبي  03/5ليتر بر ثانيه و  05درجه

صفحات مثلثي نفوذپذير) در طول مسير قوس  081درجه

انتهايي براي دبي  05/5ليتر بر ثانيه به کمترين مقدار خود

براي شرايط جريان ورودي ) (Fr=0.227, 0.261نمايش

رسيده است (شکل  .)5اين موضوع بهاستثناي بخش

داده شده است .در اين نمودارها محور عمودي نسبت

ابتدايي قوس خواهد بود که تحت تأثير حضور شرايط

حداکثر عمق آبشستگي به عمق جريان آب که در کل

هيدروليکي قوس و حضور آبشکنها عمل نميکند.

زمان آزمايش در ارتفاع  01سانتيمتر ثابت نگهداشته شده

نتايج شکل  5چهار نشان ميدهد در دبي باالتر تأثير

است () )dz(cm)/Y(cmو محور افقي تقسيمبندي قوس

آبشکن در انتقال اثر آبشستگي از ديواره به سمت دماغه

به مقاطع عرضي بر حسب (درجه) در طول مسير قوس

بيشتر است و در هر دو مورد حداکثر عمق آبشستگي در

 081درجه ميباشند.

زاويه  67درجه پديد آمده است.

مقايسه کلي سناريوهاي نصب صفحات با آزمايشهاي
بدون آبشکن نشان ميدهد حضور صفحات مثلثي

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

شکل  .4تغييرات عمق فرسايش در ديوارههاي داخلي و خارجي در آزمايش بدون آبشکن

ارزیابی آزمایشگاهی پروفیل طولی و عرضی آبشستگی در بستر کانال با قوس  081درجه 32 /...

شکل  .2تغييرات عمق فرسايش در سه مسير ديوارههاي داخلي و خارجي و دماغه آبشکن با طول مؤثر  13سانتيمتر

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

شکل  .6تغييرات عمق فرسايش در سه مسير ديوارههاي داخلي و خارجي و دماغه آبشکن با طول مؤثر  12سانتيمتر
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شکل  .2تغييرات عمق فرسايش در سه مسير ديوارههاي داخلي و خارجي و دماغه آبشکن با طول مؤثر  31سانتيمتر

با افزايش طول مؤثر و فواصل بين صفحات مثلثي

براي دبي  10/0ليتر بر ثانيه در  05درجه يا يکسوم

محل تشکيل چالههاي آبشستگي در دماغه آنها با وضوح

انتهايي قوس با موفقيت کمتري همراه بوده است .داليل

بيشتر نمايان شده است (شکل  .)0اختالف بين دماغه با

آن به سه عامل تأثيرگذار جريانهاي ثانويه ،آشفتگي خطوط

حداکثر عمق چاله فرسايشي و ساير دماغهها در اين

جريان در انتهاي قوس و فاصله زياد بين آبشکنها باز

آبشکن نسبت به آبشکن  11سانتيمتري کاهش يافته و

ميگردد .با توجه به نتايج کلي تحقيق ميتوان پيشنهاد نمود

محل آن با  98درجه تغيير به زاويه  150درجه به ازاي هر

کاهش هزينه احداث و نگهداري و نيز کاهش ميزان

دو دبي ورودي رسيده است.

آبشستگي در قوسهاي  185درجه ،طول و فواصل

با توجه به شکل  ،1کنترل آبشستگي ديواره خارجي
در حالت نصب صفحات مثلثي نفوذپذير  15سانتيمتري

آبشکنها ابتدا بيشتر بوده و در ادامه مسير تا انتهاي قوس
بهتدريج کاهش يابد.

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

شکل  .8مقايسه پروفيل عرضي حداکثر چاله فرسايشي با حضور صفحات مثلثي نفوذپذير نسبت به آزمايش بدون آبشکن

ارزیابی آزمایشگاهی پروفیل طولی و عرضی آبشستگی در بستر کانال با قوس  081درجه 21 /...

فرود  5/101اتفاق افتاده است و شيب طولي بستر با افزايش

پروفيل عرضي

با بررسي پروفيل عرضي براي حداکثر چاله فرسايشي

عدد فرود ،به دليل افزايش قدرت جريان ثانويه بيشتر شده

براي آزمايش بدون آبشکن و مقايسه آن با شرايطي که

است .همچنين با افزايش عدد فرود ورودي ،شيب عرضي

)(L=12, 15, 20cm

بستر از سمت ديواره داخلي به سمت ديواره خارجي

در قوس خارجي  185درجه جاگذاري شدهاند (شکل ،)8

بهصورت افزايشي مشاهده شد .با تحليل پروفيلهاي ترسيم

ميتوان به اين نتيجه رسيد که حضور صفحات مثلثي

شده طولي حداکثر عمق آبشستگي در مسير قوس ،اينگونه

نفوذپذير با طول مؤثر  11سانتيمتر روند آبشستگي را بهبود

نتيجهگيري ميگردد که حضور صفحات مثلثي نفوذپذير

داده و باعث کنترل حداکثر عمق آبشستگي و ايجاد

نسبت به آزمايش بدون آبشکن (عدم حضور صفحات مثلثي

خطالقعر در محل دماغه آبشکنها و انتقال رسوبات به

نفوذپذير) باعث انتقال چاله فرسايشي از انتهاي قوس به

ديواره داخلي قوس  185درجه نسبت به آزمايش بدون

سمت مرکز قوس و نيمه اول قوس  185درجه و انتقال

آبشکن شده است .عالوه بر اين در اين سناريو تغييرات

خطالقعر به فاصلهاي برابر با طول مؤثر صفحات شده است.

پروفيل عرضي توزيع رسوب بهصورت يکنواختتر نسبت

مقايسه پروفيل عرضي در محل وقوع حداکثر چاله فرسايشي،

به دو سناريوي نصب صفحات مثلثي نفوذپذير با طولهاي

در قوس  185درجه براي آزمايشهاي بدون آبشکن و

مؤثر  10و  15سانتيمتر شده است .از سوي ديگر ،با افزايش

آزمايشهاي با حضور صفحات مثلثي نفوذپذير نشان داد که

فواصل نصب صفحات ،دبي جريان تأثير قابلمالحظهاي بر

نصب صفحات مثلثي نفوذپذير با طول مؤثر  11سانتيمتر و

فرسايش در فواصل بين صفحات داشته است .عالوه بر

فاصله  05سانتيمتر نسبت به دو سناريوي ديگر و نيز آزمايش

اين ،همانگونه که مشاهده ميشود در تمامي شرايط جريان

بدون آبشکن ،باعث کنترل بهتر حداکثر عمق آبشستگي در

ورودي در آزمايش بدون آبشکن حداکثر عمق آبشستگي از

ديواره خارجي قوس  185درجه و ايجاد خطالقعر در دماغه

فاصله  5/1سانتيمتر از ديواره خارجي آغاز و بيشينه آن تا

آبشکن و انتقال رسوبات به ديواره داخلي شده است.

فاصله  8سانتيمتر از ديواره خارجي ادامه دارد.

بهطورکلي براي تمامي شرايط جريان ورودي با حضور

صفحات مثلثي نفوذپذير با طول مؤثر

صفحات مثلثي نفوذپذير با کليه طولهاي مؤثر مورد آزمايش،
نتيجهگيري

ميتوان يک پشته رسوبي در نيمه دوم قوس  185درجه در

عرضي کانالي با قوس  185درجه با نصب آبشکنهاي

بر عملکرد صفحات مثلثي نفوذپذير و نيز بررسي تأثير درصد

نفوذپذير مثلثي هدف اصلي مورد ارزيابي در اين مطالعه بوده

نفوذپذيري (تخلخل) صفحات مثلثي بر کنترل آبشستگي

است .در اين راستا هشت آزمايش با دو دبي  19/0و 10/0

ديواره خارجي قوس  185درجه ميتواند از اهداف مورد

ليتر بر ثانيه در شرايط  .1بدون نصب صفحات .1 ،نصب

مطالعه در رابطه با اين موضوع باشد .با توجه به آزمايشات

صفحات با طول مؤثر  11سانتيمتر .9 ،نصب صفحات با طول

صورت گرفته در اين تحقيق ميتوان گفت که استفاده از

مؤثر  10سانتيمتر و  .1نصب صفحات با طول مؤثر 15

آبشکنهاي مثلثي نفوذپذير با طول مؤثر برابر با  15درصد

سانتيمتر برنامهريزي گرديد .نصب صفحات در جداره

عرض جريان و فاصله قرارگيري آبشکنها از يکديگر برابر با

خارجي کانال و با فواصلي برابر يا برابر با  0برابر طول مؤثر

 0برابر طول مؤثر بيشترين راندمان را در کنترل آبشستگي

صفحه ميباشد .نتايج نشان داد در آزمايش بدون آبشکن

ساحل خارجي و انتقال رسوبات بين آبشکنها و کاهش

بزرگترين انباشت رسوبي در نزديکي زاويه  0درجه براي

حجم آبشستگي و ايجاد خطالقعر در ميانه رودخانه را دارد.

عدد فرود  5/111و در زاويه  100الي  115درجه براي عدد
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تغييرات فرسايش و رسوبگذاري در ابعاد طولي و

محل ديواره داخلي مشاهده نمود .ارزيابي شيب بستر جريان
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Abstract:
Background and Objectives: One of the new methods for controlling erosion on the outer bank
of river curve is the use of plates connected to the riverbank. Coastal vanes are the environmental
structures which are used to control bank erosion, divert flow from bank to river center, improve
sediment transport status, develop river for sailing, restorate and develop river's aquatic habitat.
Despite the many advantages of coastal vanes, there is no detailed information about erosion and
sedimentation and flow patterns around them under different hydraulic and geometric conditions
and fewer research have been done. In the present study, the effect of different installation
scenarios of triangular permeable vanes on bed sediment longitudinal and transverse profile
changes in a laboratory channel with a 180-degree bend is evaluated.
Methods: In this research, the main purpose is to investigate sedimentation and erosion patterns
in the rivers’ bend using coastal triangular vanes; in this regard, the impact of distance between
triangular vanes, their effective length, and Froud number on the erosion control of the outer
bank of the 180 degree bend is focused. Experiments in a laboratory flume with a mild 180degree bend with a R B  3 ratio and a rectangular cross section with a width of 0.6 meters is done.
The angle of fixed triangular vanes is 60 degrees, the height of the permeable triangular vanes
from the sediment surface is 10cm and the permeability of the triangular vanes is 12%. The
experiments were carried out with limpid water mode. The effective lengths of the prepared
vanes were 12, 15 and 20 cm with installation intervals of 60, 75 and 100 cm respectively and
were run at two different inlet discharges.
Results: Investigating the effect of the distance between permeable triangular vanes on bed
topography shows that in each Froud number, with increasing the distance of vanes from each
other, the maximum scour depth will be increased. The results demonstrate the use of permeable
triangular vanes causes the flow deviation from the outer bank to the center and then the inner
bank of the flume, which leads to control the erosion in the river outer bank. By increasing the
inlet flow discharge and increasing the effective length of triangular vanes and the distance of
triangular vanes from each other in a 180-degree bend, the maximum scour depth and volume are
increased. The installation of triangular vanes with an effective length of W 5  12cm and a distance of
5L causes the flow deviation from the outer bank to the vanes cape and the middle of the flume,
consequently results in a decrease in the shear stress in the middle of the flume and scour depth
of the erosion channel and creates thalweg in the vanes cape.
Conclusion: The results illustrate that by installing the triangular vanes, the point-bars are
created in the interval between them. Therefore, during the effective length of 12cm, the
maximum height of the point-bar on the outer bank equals to 30 and 31% of water depth,
between the 0 to 170 degrees and 68.7 to 115 degrees equal to 11 times and 3 times the distance
between the vanes, for discharge values of 13.5 and 15.5 l/sec, respectively. Also, for the
mentioned conditions the width of the point-bar on the outer bank reaches 85% and 75% of
vanes’ effective length , respectively. Permeable triangular vanes with six pillars are
recommended for meandering rivers like Karun in 90 and 180-degree arcs. These rivers have
high torsion and curvature as well as high flow depth and low flow velocity in them, which
contain high suspended sediments and the slope of this type of rivers is 0.001 or less and due to
the low slope, their sediment carrying potential. Sediment loads are mostly fine.
Keywords: Scour, Outer riverbank, Erosion, Sedimentation, Hydraulic
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