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  رایط جریان غیردائمی مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تجمع شاخه و برگ بر آبشستگی موضعی پایه پل در ش:عنوان
 

  دهقانی، ابوطالب هزارجریبی هلقی، امیراحمد عبدالرضا ظهیري، وحیده مرتضوي، مهدي مفتاح ):گان(نویسنده
 

  91-306-57طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  ریان غیردائمی  آبشستگی موضعی، پایه پل،توده شاخه و برگ، ج:هاي کلیدي واژه
 

  ها ترین یافته مهم
توانند سبب انسداد و تغییر جهـت جریـان شـوند کـه ایـن          ها می  برگ گیاهان انباشته شده در اطراف پایه پل       شاخه و   

 برگ در اطراف پایـه،  با توجه به اینکه تجمع شاخه و. دباش مسئله، یکی از عوامل مهم افزایش عمق آبشستگی موضعی می     
دائمـی اسـت، لـزوم بررسـی ایـن پدیـده در       و در این شرایط، ماهیت جریـان غیر دهد  وقوع سیالب رخ میاغلب در هنگام   

 متـر، عـرض و   5/9در این پژوهش آزمایشگاهی از یک کانـال مـستطیلی بـه طـول     . شرایط جریان غیردائمی مشهود است 
ـ    با اعمال آب نمود.  استفاده شده است003/0شیب   متر و    4/0ارتفاع    لیتـر برثانیـه،   20 و 16، 12هـاي اوج   یهـایی بـا دب

برگ در دو حالت شناور و مستغرق بر میزان عمق آبشستگی موضعی پایه پل در شرایط جریـان         اخه و    ش تأثیر حضور توده  
 و  شـاخه فزایش دبی اوج و تغییر تراز قرارگیـري تـوده     تغییرات عمق بیشینه آبشستگی با توجه به ا       . دائمی بررسی شد   غیر

شـده  افزایش دبی اوج موجب افزایش عمق آبشـستگی موضـعی   که نتایج نشان داد . جزیه و تحلیل قرار گرفت   برگ مورد ت  
  . مستغرق بیشتر از حالت شناور استآبشستگی موضعی در حالت حضور توده همچنین عمق بیشینه. است

  91- 306-57 :شماره

 25/12/1393 :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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  )شرح مساله(مقدمه 
در طراحی یک پل بر روي رودخانه، عالوه بر مسائل هندسی طرح راه، حجـم ترافیـک عبـوري و پایـداري پـی و          

آوري اطالعـات   بـدین منظـور جمـع   . سازه، باید به خصوصیات جریان عبوري از سازه نیز توجه کامل مبـذول داشـت      
کلی طـور  هاي هیدرودینامیک و بـه  روگذاري و نی مربوط به دبی جریان، تراز سطح آب، دبی رسوب، آبشستگی، رسوب     

فعالیـت فرسایـشی جریـان، مـصالح بـستر،      . باشـد  شناخت عواملی که بر پایداري آبراهه حاکم هستند، ضـروري مـی         
کـاهش تـراز بـستر در اثـر فرسـایش آبـی منجـر بـه         . کنـد  جا مـی  به ده و جانموحفر  گاه را دیواره، اطراف پایه و تکیه   

یکی از عوامل موثر بـر فعالیـت   . باشدها می شکست پللترین عل گردد که یکی از مهم             ا می ه اي شالوده  ناپایداري سازه 
 و برگ معلق در جریان رودخانه، اغلب     هشاخ. باشد فرسایشی جریان، تجمع توده شاخه و برگ در اطراف پایه پل می           

 از مقـادیر کوچـک تـا انـسداد کامـل        ، و بـرگ   ه شاخ این توده . یابند ها تجمع می    پل هپایاطراف  در مواقع سیالبی در     
تواند سبب انسداد و تغییر جهت  هاي انباشته شده می   و برگ  هشاخ. شود  پل را شامل می    اطراف پایه مسیر جریان در    

بنـابراین شـناخت پدیـده    . نمایـد  هـاي پـل ایجـاد مـی      بیشتري در پایه    موضعی جریان شده که در نتیجه آبشستگی     
ر تـري از میـزان آبشـستگی موضـعی و د     ور شاخ و برگ در اطراف پایه، موجب برآورد دقیق  تاثیر حض  آبشستگی تحت 

   . اساس این شناخت خواهد شدتر پایه پل بر نتیجه طراحی امن

  اهمیت موضوع
پیچیـدگی مکانیـسم   . ها بوده است   ها یکی از عوامل اصلی تخریب و واژگونی این سازه          آبشستگی موضعی پایه پل   

محدودي در این زمینـه انجـام    بسیار زیاد بوده و تاکنون مطالعات        ،ویژه در شرایط غیرماندگار    ها به   پل آبشستگی پایه 
ویژه شاخه و برگ و نیز تنه درختان از حوضه آبخیـز جـدا شـده و      در زمان وقوع سیل، اجسام شناور و به       . شده است 

تـر شـدن وضـعیت     ا تجمع نموده و باعث پیچیدهه این اجسام شناور در جلوي پایه پل. شود وارد سیستم رودخانه می 
با توجه به مطالعات بسیار محدودي که در این زمینه انجام شده است، مشخص شـده        . شوند ها می  آبشستگی پایه پل  

  . دهد ها را افزایش می که تجمع اجسام شناور تا سه برابر، عمق بیشینه آبشستگی پایه پل


