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چکیده
آبشستگی موضعی یکی از دالیل عمده عدم پایداری پلها و در نهایت شکست آنها میباشد .بنابراین عالوه بر
بحث پایداری ،تخمین عمق آبشستگی در مجاورت پایهها نیز دارای اهمیت است .راهکارهای زیادی بهمنظور کاهش عمق
آبشستگی پایهپلها ارائه شده است .در این پژوهش از یک راهحل غیرسازهای و دوستدار محیط زیست برای کاهش
عمق آبشستگی پایهپلها استفاده شده است .مواد نانوساختار بهدلیل دارا بودن خاصیت ضد آب ،میتوانند برای کاهش
آبشستگی کاربرد داشته باشند .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،رسوب بستر اطراف پایهپل با نوعی ماده نانو ساختار
به نام نانورس مخلوط شد .آزمایشها بر روی یک پایهپل استوانهای واقع در یک کانال مستطیلی و در شرایط جریان
ماندگار انجام شد .نتایج حاصل نشان داد که بیشترین درصد کاهش عمق آبشستگی حدود %58/3در دبی جریان بیشینه
( 16لیتر بر ثانیه) با اختالف زیاد نسبت به سایر مقادیر دبی جریان اتفاق افتاده است .در این دبی جریان ،عمق بیشینه
آبشستگی بهدلیل وجود مواد نانو ساختار از  60میلیمتر به حدود  25میلیمتر کاهش یافته است .کمینه کاهش عمق
آبشستگی با حدود  41/6درصد در کوچکترین دبی جریان ( 4لیتر بر ثانیه) بهدست آمده است.
واژههای کلیدی :آبشستگی موضعی ،پایهپل ،جریان ماندگار ،مواد نانوساختار
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Abstract
Local scour is one of the main drivers of instability and failure of bridge piers. Therefore, in
addition to the stability issue, the scour depth reduction is also important. Numerous solutions have
been presented for scour depth reduction. In this study, a new idea environmentally-friendly and
non-structural approach has been introduced for bridge pier scour depth reduction. Nano-structured
materials are waterproof, they can be used for scouring reduction in alluvial beds. For achievement
of research aims, the bed sediment around the bridge pier was mixed with some nano-structured
material called nanoclay. The experiments were carried out in a laboratory flume under steady
conditions on a cylindrical bridge pier. The obtained results showed that, the highest scour depth
reduction percentage (58.3%) occurred for the largest flow discharge (16 L s-1) by a large difference
compared to other values of flow discharge. In this case, the scour depth was decreased from 60mm
to 25mm due to presence of nano-structured material. The lowest percentage of scour depth
reduction was nearly 41.6 for the minimum flow discharge (4 L s-1).
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اطراف سازههای رودخانهای از قبیل پایهپلها به حرکت
درآمده و باعث خالی شدن فضای اطراف این پایهها
.)2001 میشود (ریچاردسون و دیویس

-رودخانهها یکی از مهمترین مؤلفههای حوضه

مقدمه

 در حوضههای آبریز فرآیندهای.های آبریز میباشند

همه ساله پلهای زیادی در سراسر جهان بهدلیل

 فرسایش،رواناب-متفاوتی اتفاق میافتند که بارش

در نظر نگرفتن نقش عوامل هیدرولیکی در طراحی آنها

اراضی و سایر اقدامات بشری از جمله این فرآیندها

 مطالعات انجامشده نشان میدهد که.تخریب میشود

 انتقال رسوب حوضه به رودخانهها از طریق.میباشند

آبشستگی موضعی اطراف پایههای پل یکی از عوامل

-رواناب باعث مشکالت عدیدهای برای سیستم رودخانه

 به.)1999 اصلی تخریب پلها است (ملویل و هدفیلد

 با وقوع.ها و سازههای احداث شده در آن میشود

همیندلیل روشهای مناسب برای کاهش و کنترل عمق

،سیالب و افزایش قابل توجه دبی و نیز سرعت جریان

.آبشستگی مورد توجه بسیاری از محققان بوده است

مواد رسوبی از بستر و کنارههای رودخانه و نیز از
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این روشها در دو دسته مقابله با فرسایش و از بین

عرض پایه بر عمق بیشینه آبشستگی را مورد مطالعه

بردن عامل فرسایش به کاررفتهاند .در دسته اول ،با به-

قرار دادند .هانکو ( )1971و بروسرز و همکاران ()1977

کارگیری مواد و مصالح مختلف مثل انواع سنگچینها

یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر پدیده آبشستگی

یا سنگریزههای حفاظتی در اطراف پایهپل ،از حرکت

یعنی دبی جریان را مورد بررسی قرار دادند .تاکنون

ذرات بستر در محل سازه جلوگیری میشود .در راهکار

روشهای زیادی برای کنترل آبشستگی در محل پایه-

دوم ،حذف عوامل فرسایشدهنده مثل جریانهای ثانویه

هایپل ارائه شده است .ورمن ( )1989و لوچالن و

و گردابهای نعل اسبی در مجاورت پایهپل مورد توجه

ملویل ( )2001تاثیر پوشش سنگچین ،کومار ()1996

قرار میگیرند (ملویل و ساترلند.)1988 ،

اثر طوقه و ملویل و هادفیلد ( )1999تاثیر شمعهای

پارامترهای هندسی و هیدرولیکی زیادی بر

حفاظتی را بر کنترل و کاهش عمق آبشستگی پایهپلها

شدت و وضعیت آبشستگی در محل پایهپلها تأثیرگذار

بررسی نمودند .چیو ( )1992برای اولین بار استفاده از

هستند .فرهلیچ ( )1989به بررسی اثر شکل پایهپل بر

شکاف در پایههای پل را برای کنترل آبشستگی مطرح

مقدار عمق بیشینه آبشستگی پرداخته و شکل پایه را

نمود .آزمایشهای این محقق نشان داد که ابعاد شکاف

عاملی مهم و مؤثر برعمق آبشستگی دانست.

و نیز موقعیت آن در کاهش عمق آبشستگی در بیشترین

ریچاردسون و دیویس ( )2001بر اساس متغیرهای

حالت تا  20درصد مؤثر میباشند .کومار و همکاران

هیدرولیکی و شکل پایه ،رابطه مهمی را برای تعیین عمق

( )1999نیز تأثیر شکاف در پایهپل بر کاهش عمق

آبشستگی در محل پایهپل ارائه نمودند .با توجه به

آبشستگی را بررسی نمودند .بهطور کلی این روشها

اعتبار زیاد این رابطه ،از آن در مدلهای ریاضی نیز

باعث ایجاد مشکالتی مانند ناپایداری سازه ،اختالل در

استفاده میشود .بروسرز و رادکیوی ( )1991اثر زاویه

شرایط هیدرولیک جریان و رسوب رودخانه و مهمتر از

برخورد جریان با پایهپل را مورد بررسی قرار داده و

آن اختالل در محیط زیست رودخانه خواهند شد .به-

به این نتیجه رسیدند که با افزایش زاویه برخورد

همین دلیل در این پژوهش سعی شده است راهحل

جریان ،موقعیت بیشینه عمق آبشستگی در امتداد کناره-

بهینهای بر اساس کمینهسازی این مشکالت برای کاهش

های پایه از سمت جلو به سمت پشت و انتهای پایه جابه

عمق آبشستگی پایهپلها ارائه شود .بهاین منظور ،به-

جا میشود .چیو و ملویل ( ،)1987آالبی ( )2006و نیز

عنوان یک ایده جدید از مواد نانوساختار (نانورس)

ارونقی و همکاران ( )1385شدت تنگشدگی عرض کانال

برای کاهش عمق بیشینه آبشستگی استفاده شده است.

در محل احداث پل بر میزان عمق بیشینه آبشستگی را

مواد نانو که در اندازه  10-9متر میباشند ،کاربرد

بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که انقباض و

گستردهای در علوم مختلف مهندسی داشتهاند .در نتایج

تنگشدگی در مسیر آبراهه باعث افزایش قدرت

تحقیقاتی که در زمینه اختالط مواد نانوساختار با بتن

فرسایش و انتقال رسوب بر روی بستر آبراهه شده و

منتشر شده است به تأثیر این مواد در افزایش مقاومت

پایینافتادگی سطح بستر آبراهه را بهدنبال خواهد

بتن و کاهش نفوذپذیری آن اشاره شده است (چانگ و

داشت .کانداسامی ( )1989و اتما و همکاران ( )2006اثر

همکاران

 .)2002با توجه به اینکه بیشینه عمق

عمق جریان بر وضعیت آبشستگی در محل پایهها و نیز

آبشستگی موضعی در محل پایههای پل در شرایط

نحوه و نوع گردابههای ایجاد شده در این محل را

جریان ماندگار اتفاق میافتد ،در این پژوهش برای

بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که در نسبتهای

بررسی اثر کاربرد مواد نانوساختار رس بر کاهش عمق

کوچک عمق جریان به قطر پایه ،عمق آبشستگی متأثر

آبشستگی در محل پایهپل ،شرایط جریان بهصورت

از عمق جریان میباشد ،در حالیکه در نسبتهای

ماندگار درنظر گرفته شده است.

متوسط ،عمق آبشستگی متأثر از عمق جریان و اندازه
پایه است .بروسرز ( )1977و رادکیوی ( )1986اثر
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خالصه میشود:

مواد و روشها
تحلیل ابعادی

تحلیل ابعادی پدیدههای فیزیکی امکان کاربرد و
تعمیم نتایج آزمایشگاهی را برای نمونه واقعی یا طبیعی
فراهم مینماید .از اینرو در این پژوهش تعدادی از این
پارامترها که تأثیر بیشتری بر آبشستگی دارند ،انتخاب
شده است .این پارامترها شامل هندسه پایه ،مشخصات
جریان ،خواص سیال و خصوصیات رسوب میباشند.
بنابراین عمق بیشینه آبشستگی با تابع زیر قابل بیان است:
][1

)ds= f (Q, ν, V, y, g, ρ, d50, σg, ρs,Vc, D, Al, t

که  dsعمق بیشینه آبشستگی Q ،دبی جریان ρ ،و  νبه-
ترتیب چگالی و لزجت سینماتیکی سیال V ،سرعت
متوسط جریان در باالدست پایه y ،عمق جریان
باالدست g ،شتاب گرانشی d50 ،و  σgبهترتیب قطر میانه
و انحراف معیار هندسی توزیع اندازه رسوباتρs ،
چگالی رسوبات Vc ،سرعت آستانه حرکت رسوبات
بستر D ،قطر پایه Al ،امتداد زاویه جریان نسبت به
پایهپل t ،زمان و  fنشاندهنده تابع است.
با استفاده از روش باکینگهام و با فرض ثابت بودن
چگالی نسبی رسوبات ،معادله فوق بهصورت زیر

 v y V 2 VD D

ds
Vt
f  , ,
,
,
,  g , , Al 
Da
D
V c D gD  d 50


][2

از آنجا که در این تحقیق پارامترهای ، D ، V
d 50 V c
 AL ،  gو  tثابت در نظر گرفته شدهاند ،معادله فوق به-
صورت زیر خالصه میگردد:
 y V 2 VD 
ds
f  ,
,

D
 D gD  

][3

که عبارت  V 2عدد فرود پایه (  (Frو عبارت V D
b

gD
عدد رینولدز پایهپل) (Reاست.

روابط تجربی تخمین عمق بیشینه آبشستگی

روابط تجربی زیادی توسط محققان مختلف برای
تخمین عمق بیشینه آبشستگی در محل پایهپل در
شرایط جریان یکنواخت و ماندگار ارائه شده است .در
این پژوهش نتایج آزمایشگاهی بهدست آمده با نتایج
روابط تجربی جدول  1مقایسه شده است که در این
روابط عبارت ( ) Fr1عدد فرود جریان است.

جدول -1روابط تجربی تخمین عمق بیشینه آبشستکی مورد استفاده در این پژوهش.
شماره رابطه

محقق (محققان)

رابطه

][4

الرسن ()1958

ys
y
 1.34
D
D

][5

نیل ()1964

][6

شن ()1969

][7

بروسرز ()1977

][8

ریچاردسون و همکاران ()1983

][9

ریچاردسون و دیویس ()2001

][10

بریاد و همکاران ()2004

0.3

ys
y
 1.5 
D
D
0.381

ys
y 
 2.34   Fr10.619 y 0.06
D
D 
ys
 y
 2 tanh   K S K 
D
D
0.65

Fr10.43
0.35

Fr10.43
0.6

D 
ys
 2K 1K 2  
y1
 y1 

ys
y 
 2 K 1K 2 K 3 K 4  1 
D
D 

 V
y s  0.18K W K SP K   D 
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بهمنظور ارزیابی دقت نتایج این روابط از دو شاخص

سانتیمتر انجام شد .یک دریچه کشویی در انتهای کانال

آماری  RMSEو  MAEکه بهترتیب جذر میانگین مربعات

بهمنظور کنترل ارتفاع آب آن در نظر گرفته شد .هم-

خطا و میانگین خطای مطلق میباشند ،استفاده شده

چنین در انتهای فلوم نیز جریان به یک مخزن خروجی

است .این معیارها بهصورت زیر محاسبه میشوند:

که بهمنظور اندازهگیری حجمی دبی جریان تعبیه شده

 Pcom 

2

][11

][12

 P

obs

N
Pabs  Pcom
 100
Pabs
N

RMSE 



است وارد میشود .در شکل  1مقطع طولی فلوم و پایه
درون آن نمایش داده شده است .همانطور که در شکل
مشخص است ،کف کانال از فاصله  3متر از ورودی با

MAE 

که  Pobsپارامتر اندازهگیری شده در آزمایشگاهPcom ،

پارامتر بهدست آمده از روابط تجربی و  Nتعداد داده-
های مورد بررسی است.
تجهیزات و مواد مورد استفاده در آزمایشها

استفاده از سکوی فلزی تا ارتفاع  15سانتیمتر باال
آورده شده است .در بخش میانی این کانال بهطول
حدود  3متر ،کف کانال از رسوبات ماسه پوشش داده
شد تا برای آزمایشهای آبشستگی آماده شود .این
قسمت محل نصب پایهپل است که با توجه به معیارهای
الزم برای آزمایشهای آبشستگی موضعی ،قطر این

آزمایشهای این پژوهش در آزمایشگاه هیدرولیک

پایه استوانهای  35میلیمتر درنظر گرفته شده است.

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

شیب طولی کانال برای تمامی آزمایشها مقدار ثابت

طبیعی گرگان و در یک کانال مستطیلی از جنس پلکسی-

 0/001در نظر گرفته شد.

گالس بهطول  9/5متر ،عرض  40سانتیمتر و ارتفاع 40

شکل  -1مقطع طولی فلوم آزمایشگاهی مورد استفاده در پژوهش حاضر و اجزاء آن.

از آنجا که یکی از مهمترین پارامترهای جریان
در مجاری روباز ،دبی جریان (یا عدد فرود) است،
بنابراین تنظیم و کنترل دبی جریان دارای اهمیت زیادی
است .در این پژوهش از دستگاهی استفاده شد که با
تغییر فرکانس پمپ ،دبی مورد نظر قابل تغییر و تثبیت
بود .این وسیله به گونهای بود که دور پمپ را در هر
دبی با فرکانسهای مورد نظر تنظیم میکرد (شکل .)2

شکل  -2دستگاه تنظیم فرکانس دبی جریان.

در شکل -3الف نمایی از کانال آزمایشگاهی نشان
داده شده است .برای برداشت عمق حفره آبشستگی
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ایجاد شده در محل پایهپل از یک ترازسنج دیجیتالی با

مشخصات ذرات رسوبی بستر

مطابق تحقیقات رادکیوی و اتما ( ،)1983به-

دقت  0/01میلیمتر استفاده شده است (شکل -3ب).
عمق حفره آبشستگی در محل پایهپل در فواصل زمانی

منظور جلوگیری از تشکیل ریپل در بستر آبرفتی کانال

مشخص تا پایان مدت آزمایش اندازهگیری شد .با توجه

و نیز حذف تأثیر چسبندگی ذرات رسوبی بر فرایند

به تغییرات شدید عمق آبشستگی نسبت به زمان در

آبشستگی ،اندازه میانه قطر ذرات باید بزرگتر از 0/7

زمانهای اولیه آزمایش ،برداشتها در فواصل زمانی

میلیمتر باشد .آنها بهاین نتیجه رسیدند که اگر نسبت

کوتاه ( 2دقیقهای 5 ،دقیقهای 10 ،دقیقهای) به مدت 8

قطر پایه به قطر میانه ذرات بستر ) (D/d50بزرگتر از

ساعت ثبت شدند .برای تعیین نحوه گسترش طولی و

 20-25باشد ،عالوه بر جلوگیری از تشکیل ریپل ،اثر

عرضی حفره آبشستگی در اطراف پایهپل در انتهای هر

رسوبات بر عمق آبشستگی نیز حذف خواهد شد .از

آزمایش تمام پروفیل بستر با استفاده از دستگاه

طرف دیگر طبق توصیه چیو و ملویل ( ،)1987برای

ترازسنج دیجیتالی برداشت گردید .در شکل -3ج نیز

جلوگیری از اثر جداره کانال بر میزان آبشستگی،

جک

هیدرولیکی

تنظیمکننده

شیب

طولی

فلوم

بیشینه قطر پایه باید  10درصد عرض کانال باشد.

آزمایشگاهی نشان داده شده است.

(ج)

(ب)

(الف)

شکل -3الف)کانال آزمایشگاهی ،ب) عمقسنج دیجیتالی و ج) جک هیدرولیکی.

همچنین بر اساس نظریه رادکیوی و اتما (،)1983
نسبت عرض کانال به قطر پایه باید بزرگتر از 6/25

غیریکنواختی دانههای رسوب قابل صرفنظر کردن
میباشد (شفاعی بجستان .)1384

باشد .طبق تحقیقات انجام گرفته در صورتی که نسبت
( )D/d50بین  30تا  70باشد ،بیشینه آبشستگی بهدست

خواص و ویژگیهای مواد نانو

میآید (بروسرز و همکاران  .)1977در این مطالعه با

نخستین مطالعات در زمینه کاربردهای نانوفناوری

توجه به قطر پایه و دالیل فوق ،ماسه با قطر متوسط

در مهندسی عمران به دهه  1990میالدی باز میگردد.

 0/9میلیمتر انتخاب گردید .در این حالت ،هم بیشینه

نانو ساختار ،به هر مادهای که در کمترین حالت یکی از

عمق آبشستگی بهدست میآید و هم از ایجاد پشتههای

ابعاد آن در مقیاس نانومتری (کوچکتر از  100نانومتر)

کوچک (ریپل) جلوگیری میشود .در صورت تشکیل این

باشد اطالق میشود (بروک  .)1977نانو تکنولوژی در

پشتهها ،بستر در باالدست حرکت میکند .با ورود

حقیقت توانمندی تولید مواد ،ابزارها و سیستمهای جدید

رسوب به درون حفره آبشستگی ،عمق آبشستگی کم

با در نظر گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی است.

شده و شرایط آبشستگی آب زالل اتفاق نمیافتد .مقدار

اضافه نمودن پارهای از افزودنیها به خاک ،بهعنوان

انحراف معیار با استفاده از منحنی دانهبندی برابر 1/45

یکی از روشهای مؤثر در بهبود برخی از پارامترهای

بهدست آمده است .در چنین حالتی (کمتر از )1/5اثر

رفتاری خاک مانند رابطه تنش کرنش -مقاومت،
نفوذپذیری و خودترمیمی بهویژه در بعضی از سازه-
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های ژیوتکنیکی نظیر سدهای خاکی ،خاکریزهای جاده-
ای ،شیروانیهای مصنوعی ،مراکز دفن زباله و ...
همواره مد نظر بوده است .در کنار آن ،نانومواد که
حائز ویژگیهای منحصر به فردی هستند و استفاده از
آنها در دیگر شاخههای علوم مهندسی منجر به
تحوالتی بنیادین شده است ،در مهندسی آب کمتر مورد
توجه قرار گرفتهاند.
خالص بودن و ظرفیت تبادل کاتیونی ،دو خاصیت
مهم برای موفقیت نانو رسها در استحکام محسوب
میشود (غفارپور جهرمی و همکاران  .)1390با
جداسازی صفحات رس از یکدیگر ،نانو رس به وجود
میآید که دارای سطح ویژه و فعال بسیار بزرگی است.
این سطح بزرگ و فعال باعث میشود همواره اندرکنش
شدیدی بین نانو رس و محیط اطرافش وجود داشته
باشد .در این پژوهش از یک نوع نانورس با عنوان
تجاری  cloisite-15Aاستفاده شده است که مشخصات
آن با توجه به اطالعات شرکت تولید کننده در جدول 2

شکل  -4نمونه مواد نانوساختار مورد استفاده در پژوهش
حاضر.

تعیین زمان تعادل آزمایشها
چیو ( )1992و زراتی و همکاران ( )2004زمان
تعادل را مدت زمانی تعریف کردند که تغییر در عمق
آبشستگی در یک بازه زمانی  8ساعته ،کمتر از  1میلی-
متر باشد .میا و ناگو ( )2003زمان تعادل را هنگامی
دانستند که در طول یک ساعت از فرایند آبشستگی،
تغییر عمق آبشستگی به کمتر از یک میلیمتر برسد .در
این پژوهش از معیار چیو استفاده گردید .بهمنظور
تعیین زمان تعادل آزمایشها ،آزمایش با پایه استوانه-
ای بمدت  48ساعت و در شرایط جریان ماندگار و

آمده است .تصویری از این مواد که بهصورت پودری

دبی  16لیتر بر ثانیه و  v/vc=0/94انجام شد و در طول

سفید رنگ است در شکل  4نشان داده شده است.

آزمایش تغییرات عمق آبشستگی پایهپل برداشت شد .با
توجه به دادههای بهدست آمده و اینکه حدود 90

جدول  -2مشخصات ظاهری ماده نانو رس مورد استفاده
در این پژوهش.

درصد آبشستگی در حدود  8ساعت اول اتفاق افتاد،
بقیه آزمایشها بهمدت  8ساعت انجام شد.

CLOISITE-15A

نام

MT2EtOH

امالح آلی

مونت موریونیت

عنصر

کلراید

آنیون

9400m2/g

سطح ویژه

d'=31.5Å

گونه فشار و تراکمی بر رسوب وارد شود کامالً ترراز -

XRDا

شد .آزمایشها به دو بخش آزمایشهای شاهد (رسروب

88/2

محدوده خمیری

>%2

بستر بدون مواد نانو) و آزمرایشهرای اصرلی (رسروب

آب درون بافتی

بستر با مواد نانو) تقسیم شدند .در آزمایشهای اصرلی

%30

وزن از دست رفته

با استفاده از قالبی که تهیه شده بود ،ابتدا الیههای نرانو

در اثر سوختن
<2µm
<6µm
<13µm

%10
%50

قطر
%90

نحوه انجام آزمایشها
بعد از قررار دادن پایرهپرل در محرل مرورد نظرر،
مصالح بستر اطرراف پایره کرامالً زهکرش شرده ،سرپس
سطح رسوبات با استفاده از ترازسنج بردوناینکره هریچ

در ترازهای مختلرف رسروب اطرراف پایره ریختره شرد،
سپس اقدام به تراز سطح رسوبات گردید.
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نتایج و بحث
ارزیابی دقت روابط تخمین عمق بیشینه آبشستگی در
آزمایشهای شاهد

با توجه به وجرود روابرط فرراوان بررای تخمرین
عمق آبشستگی در محل پایهپل ،دادههرای آزمایشرگاهی
عمق نسبی بیشینه آبشستگی در آزمایشهای شراهد در
این پژوهش با نتایج برخری از روابرط محققران مقایسره
شده است .این نتایج در شکل  5ارائه شده است .همران-
طور که مشاهده مریشرود ،نترایج رابطره تجربری بریراد
وهمکاران ( )2004دارای بیشترین مطابقرت برا دادههرای
آزمایشگاهی است .اگرچه خطای این رابطه در دبیهرای
جریان کرم ،حردود  13درصرد اسرت ،امرا در دبریهرای

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  27شماره  / 3سال 1396

جریان باال از دقت بسیار مناسبتری برخوردار است .با
توجه به بحرانی بودن فرآیند آبشسرتگی پایرهپرلهرا در
شرایط دبیهای باال (جریان سریالبی) ،دقرت مناسربترر
رابطه بریاد و همکاران( )2004در دبیهای براالتر جالرب
توجرره اسررت .از میرران روابررط مررورد بررسرری ،رابطرره
الرسن( )1958دارای بیشترین خطا میباشد .برر اسراس
محاسررربه شررراخصهرررای آمررراری ،رابطررره بریررراد و
همکاران( )2004با جذر مربعات خطرای حردود  0/135و
میانگین مطلق خطای  8/2درصرد ،دارای بیشرترین دقرت
است .این در حالی است که مقادیر فوقالذکر برای رابطه
الرسن بهترتیب حدود  0/778و  51/4درصد میباشد.

شکل  -5مقایسه روابط تخمین عمق بیشینه نسبی آبشستگی با دادههای آزمایشگاهی در آزمایشهای شاهد.

شکل  6تغییرات زمانی عمق نسبی آبشسرتگی در

حالت نیز تقریبراً مشرابه حالرت بردون اسرتفاده از مرواد

پایه استوانهای در  4دبی جریان مختلف را در آزمایش-

نانوساختار بوده و با افزایش دبی جریان ،مقدار بیشرینه

های شاهد نشران مریدهرد .در ایرن شرکل ،محرور قرائم

عمق آبشستگی نیز افزایش یافته است .نکته جالب توجره

نسبت بیبعرد عمرق بیشرینه آبشسرتگی بره قطرر پایره و

در این نتایج این است که استفاده از مواد نانورس باعث

محور افقی نسبت بیبعد زمان مروردنظر بره زمران کرل

کنترررل مررؤثر عمررق بیشررینه آبشسررتگی شررده اسررت برره

آزمایش را نشان میدهد .همانگونهکه مشاهده میشود

طوریکه در تمامی دبیهای جریان (بهجز در حالت دبی

در تمامی دبیهای جریان ،نرخ تغییر عمق آبشستگی برا

 4لیتر بر ثانیه) ،عمق نسبی آبشستگی تقریباً ثابت مانده

افزایش زمان کاهش یافته تا به کمترین میرزان در زمران

است .این مسأله اثر این مواد را در تقویت مؤثر ساختار

تعادل میرسد .همچنین با افزایش میرزان دبری جریران،

مقاومت الیههای خاک اطراف پایهپل نشان مریدهرد کره

مقدار بیشینه عمق آبشستگی افزایش پیدا نموده است.

حتی با افزایش دبی جریان (از  8به  16لیتر برر ثانیره) و

همین نتایج برای آزمایشهای اصرلی در شرکل 7

افزایش تنش برشری ،عمرق آبشسرتگی تغییرری نداشرته

نشان داده شده است .روند تغییررات آبشسرتگی در ایرن

است .این در حالی است که در حالت بردون مرواد نرانو،
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عمق نسبی آبشستگی آزمایشگاهی در دبیهرای جریران

است .بهطورکلی نتایج بدست آمده حاکی از این است که

 8و  16لیتر بر ثانیه برهترتیرب حردود  1/26و  1/66بره-

میزان اثر مواد نانوساختار در دبیهای جریان مختلرف،

دست آمده است که حدود  32درصد افزایش عمق نسبی

متفاوت است بهطوریکره در محردوده دبریهرای براالی

آبشستگی است .همچنین نتایج شکلهرای  6و  7نشران

جریان (دبیهای  8تا  16لیتر بر ثانیه در این آزمایشها)

میدهد که با افزایش دبی جریان از  4به  8لیتر بر ثانیره،

این تأثیر بسیار قابل توجه بوده و برای دبیهرای کرم (4

عمق نسبی آبشستگی افزایش یافتره اسرت کره برهنروعی

لیتر بر ثانیه) این تأثیر چندان زیاد نیست.

تأثیر کم مواد نانوسراختار برر کراهش عمرق آبشسرتگی

شکل  -6تغییرات زمانی عمق نسبی آبشستگی در محل پایه در دبیهای مختلف جریان (آزمایشهای شاهد).

شکل  -7تغییرات زمانی عمق نسبی آبشستگی در آزمایشهای با حضور ماده نانوساختار.

مقادیر عمق بیشینه آبشستگی در حالت شراهد و

است ،درصد کاهش عمرق بیشرینه آبشسرتگی ناشری از

همچنین در حالرت حضرور مرواد نرانورس در جردول 3

اختالط مواد نانورس با مصالح بسرتر برا افرزایش دبری

ارائه شده است .درصد کاهش عمرق بیشرینه آبشسرتگی

جریان ،افزایش یافته است.

هم در این جدول ذکر شده است .همانطور که مشرخص
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جدول  -3درصد کاهش آبشستگی در محل پایهپل در حالت استفاده از مواد نانو در دبیهای مختلف جریان.
درصد کاهش عمق بیشینه آبشستگی

عمق بیشینه آبشستگی ()mm

دبی جریان

حالت شاهد

-1

53/47

27/02

58/03

16

47/29

26/09

49/5

12

41/56

25/73

44/03

8

41/54

21/98

37/6

4

با حضور مواد نانورس

( )Ls

بررای تحلیرل بهتررر نترایج فرروق ،تغییررات زمررانی

درصد در ابتدای آزمرایش و کمتررین مقردار آن ،حردود

درصد کاهش عمرق آبشسرتگی ناشری از کراربرد مرواد

 53/5درصرررد در انتهرررای آزمرررایش (شررررایط تعرررادلی

نانوساختار برای تمامی دبیهای جریان مرورد بررسری

آزمررایش) برروده اسررت .کمترررین تررأثیر کرراربرد مررواد

در این پژوهش در شکل  8نشران داده شرده اسرت .ایرن

نانوساختار در کمینه دبی جریان (یعنی  4لیتر بر ثانیره)

شکل به وضوح نشان میدهد که بیشترین درصد کاهش

اتفاق افتاده که حردود  41/6درصرد بروده اسرت .تقریبراً

آبشستگی با اختالف زیاد نسبت به دبریهرای دیگرر ،در

همین مقدار کاهش در دبی جریان  8لیترر برر ثانیره نیرز

دبی بیشینه جریان (یعنی  16لیتر بر ثانیه) اتفاق افتراده

اتفاق افتاده است.

است .بیشترین کراهش در ایرن دبری جریران ،حردود 88

شکل  -8تغییرات زمانی درصد کاهش عمق آبشستگی ناشی از کاربرد مواد نانورس.

است .همانطور که مالحظه میشود در این دبی جریان،
با کاربرد مواد نانوساختار ،عمق آبشستگی از حدود 60
در شررکل  9وضررعیت پروفیررل عمررق آبشسررتگی

میلرریمتررر برره حرردود  25میلرریمتررر کرراهش یافترره اسررت.

بستر کانال در دو حالت آزمایش شراهد و اصرلی بررای

همچنین طول آبشستگی در پاییندست پایه نیز از حدود

دبی بیشینه جریان (دبی  16لیترر برر ثانیره) ارائره شرده

 40سانتیمتر به  30سانتیمتر محدود شده است.
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آزمایش شاهد (بدون نانو)
آزمایش اصلی (با نانو)

شکل  -9مقایسه پروفیل طولی آبشستگی در آزمایشهای شاهد و اصلی در دبی جریان  16لیتر بر ثانیه.

در شکل  10نمایی از وضرعیت حفرره آبشسرتگی

حدود  27میلیمتر کاهش یافته اسرت کره بیرانگر حردود

در شرایط تعادلی آزمایشهرای ایرن پرژوهش را نشران

 53/5درصررد کرراهش مرریباشررد .همچنررین در ای رن دبرری

میدهد .در این شکل ،الیه سرفیدرنگ مرواد نرانورس کره

جریان ،محدوده آبشستگی از حردود  20سرانتیمترر در

اطراف پایهپل را از آبشستگی محافظت نموده اسرت نیرز

پاییندست پایهپل به حدود  10سانتیمترر کراهش یافتره

مشاهده میشود.

است .در دبی کمینه جریان ،اثر کاربرد مواد نانورس در
کاهش عمق بیشینه آبشسرتگی حردود  41/6درصرد بره-
دست آمده است .این نتایج میتواند بیانگر موفقیت قابل
مالحظه مواد نانوساختار در کنترل مکانیسم آبشسرتگی
بهویرژه در دبریهرای سریالبی باشرد کره بحرانریتررین
شرایط برای آبشستگی شدید بستر آبراهه در محل پایه

شکل  -10نمایی از وضعیت حفره آبشستگی محافظت

پل بوده و احتمال تخریب این سازه بسیار بیشتر اسرت.

شده با مواد نانورس.

با توجه به اینکه مواد نانورس از جنس خاک میباشرد،
بنابراین این مواد از نظر زیستمحیطی قابلیت سازگاری

نتیجهگیری کلی

مناسبی برا سیسرتم رودخانره و اکولروژی آن داشرته و

در این پژوهش اثر مرواد نانوسراختار در کراهش

کاربرد آن قابل توصیه میباشد .همچنین انتظار میرود

عمق بیشینه آبشستگی در محل پایهپل استوانهای مرورد

با افزایش غلظت مواد نانورس در بسرتر آبراهره ،بتروان

بررسی قرار گرفته است .نتایج آزمایشگاهی اسرتفاده از

کررارایی بهتررری از ایررن مررواد در کرراهش عمررق بیشررینه

موادنانو سریلیس برا غلظرت  1درصرد و در چهرار دبری

آبشستگی در محل سازههای هیدرولیکی مشاهده نمود.

جریان متفاوت نشان داد که با افزایش دبی جریران ،اثرر

سپاسگزاری :ایرن تحقیرق مسرتخرج از طررح پژوهشری

مواد نانورس در کاهش عمق بیشینه آبشستگی افرزایش

روشهای کاربردی کاهش رسوب در حوضههای آبریز

مییابد .در دبی جریان بیشینه (دبی  16لیترر برر ثانیره)،

رودخانههای استان به شرماره  144/312-1شررکت آب

بیشترین درصد کاهش عمق آبشستگی نسربت بره عردم

منطقهای استان گلسرتان اسرت کره از حمایرت مرالی آن

استفاده از مواد نانورس اتفاق افتاده است .در ایرن دبری

شرکت تشکر میشود.

جریان ،عمق بیشینه آبشستگی از حدود  58میلیمتر بره

1396  سال/ 3  شماره27  جلد/ نشریه دانش آب و خاک

...  ظهیری و،قاسمی
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