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 ساله(مقدمه )شرح م

در یک بازه محدود مثل اطررا  پایره  جابجایی ذرات توسط جریان از محل استقرار اوليه آنها به مکان دیگريبه 

آبشستگی ممکن اسرت در نتيجره احرداا سرازه در شود. آبشستگی گفته می ،هادست سرریزها و دریچهپل و پایين

تعرداد زیرادي از  اتفرا  افترد.رودخانره بسرتر از هاي بشر مانند برداشت مصرال  مسير جریان و یا در نتيجه فعاليت

هرا منظور حفاظت از پایرهاند. به همين دليل راهکارهاي زیادي بههاي مهم در دنيا در اثر آبشستگی تخریب شدهپل

اطرا  پایره پرل از  و نيز ایجاد پوشش سنگچين ارائه شده است. استفاده از طو  یا صفحات مستغر  در جلوي پایه

ها برا ایجراد یرک مران  در اغلب این روشها بوده است. کارهاي کنترل آبشستگی موضعی در محل پایه پلجمله راه

ایرن  درشود. شدگی مقط  و نيز اختالل در شرایط هيدروليک جریان و رسوب رودخانه میباعث تنگ ،مسير جریان

 هاي پرل اسرتفاده شرده اسرت. آبشستگی در مجاورت پایهحفره  عمق و وسعتتحقيق از ایده جدیدي براي کاهش 

مقاومرت،  ،کررنش -)شرامل رابطره ترنشمصال  بسرتر کانرال به این منظور به کمک مواد نانو، پارامترهاي فيزیکی 

ي تواننرد بررامری ،دليل دارا بودن خاصيت ضد آبمواد نانو ساختار به شود....( اصالح می ترميمی وپذیري، خودنفوذ

کاربرد داشته باشند. تاکنون از مواد نانوساختار فقط براي اصالح رفتار مقاومتی برتن بستر رسوبی کاهش آبشستگی 

هاي الزم در یک کانال آزمایشگاهی هاي خاکی روستایی استفاده شده است. در این تحقيق با انجام آزمایشو نيز راه

اي مورد بررسری هش حداکثر عمق آبشستگی در محل پایه استوانهاثر مواد نانو رس بر کا ،در شرایط جریان ماندگار

   گيرد.قرار می

 هاترین یافتهمهم

بر کاهش عمق بيشينه آبشستگی در محل پایه )نانو رس( ثر کاربرد مواد نانوساختار در این پژوهش، نتایج آزمایشگاهی ا

هراي صرورت گرفتره در برا توجره بره آزمرایشارائه شده است. پل در شرایط جریان ماندگار و در حالت آبشستگی آب زالل 

جریان، ميزان بهبود مقراومتی  درصد از مواد نانو رس، مشخص شد که با افزایش دبی 1هاي مختلف جریان و در غلظت دبی

صرورت دائمری فزایش دبی جریران برهیابد. این روند افزایش مقاومت مصال  بستر با امصال  بستر اطرا  پایه پل افزایش می

هراي ایرن هاي صورت گرفته و با توجه به آزمرایششد. طبق بررسیمعکوس نبوده و در یک دبی جریان مشخص، این روند 

ليترر  11هاي دیگر، در دبی جریان بيشترین درصد کاهش آبشستگی با اختال  زیاد نسبت به دبیپژوهش مشخص شد که 

صرورت متوسرط حردود درصد در ابترداي آزمرایش و بره 88د بيشترین کاهش در این دبی جریان، حدو .بر ثانيه اتفا  افتاد

 ورد بررسی در ایرن آزمرایش )دبری جریران درصد در طی آزمایش و در شرایط تعادلی بود. در بيشترین دبی جریان م 7/74

کمترین تراثير کراربرد مرواد بدست آمد.  9/33طور متوسط حدود ليتر بر ثانيه( درصد کاهش عمق بيشينه آبشستگی به 92

  .اتفا  افتاددرصد  1/31 و معادلليتر بر ثانيه  3ترین دبی جریان مورد بررسی یعنی دبی نانوساختار در کوچک
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 اهميت موضوع

واژگونی یرا تخریرب ها بوده است. ها یکی از عوامل اصلی تخریب و واژگونی این سازهآبشستگی موضعی پایه پل

شردت ها را برهب شده و هزینهویژه در زمان وقوع سيالب، باعث تشدید مشکالت اجتماعی ناشی از سيالاین سازه به

هرا مرورد توجره بسرياري از محققرين دهد. به همين دليل موضوع آبشستگی موضعی در محل پایره پرلافزایش می

کارهاي متنوعی براي کنتررل یرا کراهش عمرق بيشرينه آبشسرتگی هيدروليک و مهندسی رودخانه قرار گرفته و راه

مرواد نانوسراختار کراربرد هاي استفاده شرده اسرت. اوتی نسبت به ایدهپيشنهاد شده است. در این طرح، از ایده متف

   تواند راهکار مناسبی در این زمينه باشد. اي و دوستدار محيط زیست میکار غيرسازهعنوان یک راهبه


