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چکیده
فرسایش و آبشستگي از مهمترین مسائل نگران کننده در ارتباط با کنارههای رودخانه و سواحل ميباشد .استفاده از
آبشکنها ،از جمله روشهای نوین کنترل و کاهش فرسایش ميباشد .آبشکنها به اشکال مختلفي نظیر آبشکن ساده،
 Lشکل و  Tشکل هستند .در این پژوهش آزمایشگاهي ،تأثیر هندسه مختلف آبشکنهای باالدست و پاییندست بر
آبشستگي آبشکن  Tشکل میاني برای سری آبشکنهای ترکیبي مطالعه شده است و بهترین ترکیب جهت افزایش
کارایي آبشکنها مشخص شده است .آزمایشها در شرایط آستانه حرکت بستر متحرک ،مورد تحلیل و بررسي قرار
گرفته است .نتایج حاکي از آن است که متوسط عمق آبشستگي اطراف آبشکن  Tشکل میاني ،حدود  4/1برابر عمق
جریان است .بهترین عملکرد آبشکن  Tشکل میاني زمان رخ ميدهد که آبشکن باالدست  Lشکل و آبشکن پاییندست
 Tشکل باشد ( .)L T Tدر واقع کمترین حجم و متوسط عمق آبشستگي با توجه به همه موقعیتها نیز مربوط به همین
ترکیب است .حجم فرسایش با استفاده از نرمافزار  Surferمحاسبه شده است .متوسط حجم آبشستگي این ترکیب،
 4/413مترمکعب و متوسط عمق آبشستگي در حدود  1/21برابر عمق جریان ميباشد .در محل آبشکن اول تمام حجم
فرسایش یافته در سمت موافق آبشکنها است که با عبور از محدوده آبشکنها ،فرسایش به سمت مخالف هدایت
ميشود .آبشکنهای ترکیبي پیشنهادی ) (L T Tپتانسیل باالیي جهت استفاده در رودخانهها به منظور کاهش
فرسایش بستر و دیوارهها را دارا ميباشد.
واژههاي کلیدي :آبشکنهای سری ،آبشکن  Tشکل میاني ،ترکیب بهینه ،عمق آبشستگي ،مطالعه آزمایشگاهي
مقدمه
بهرهبرداری انسان از رودخانههای طبیعي و ضرورت
حفاظت پایدار از این سامانههای حیاتي برای استفاده
نسلهای آینده ،باعث شده تا مسأله جلوگیری از
فرسایش بستر و دیواره رودخانهها و تعیین حدود و
حریم آن ،همواره مورد توجه باشد .یکي از این
روشهای ساماندهي ،احداث آبشکنهای رودخانهای
___________________________
* مسئول مکاتباتsaeed.farzin@semnan.ac.ir :

ميباشد .از دیدگاه کلي آبشکنها در دو گروه عمده
شامل آبشکن باز و بسته طبقهبندی ميشوند.
آبشکنهای بسته یا نفوذناپذیر از جمله سازههای
حفاظتي ميباشند که برای دور ساختن جریان از
ساحل و حواشي آسیبپذیر رودخانه ميتوان از آنها
استفاده نمود .در این نوع سازهها ،سرعت جریان آب
در میدان آبشکن تقلیل یافته و با ترسیب مواد رسوبي
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شرایط الزم پایداری در امتداد کنارهها فراهم ميشود.
آبشکنهای نفوذناپذیر دارای اشکال مختلفي نظیر
آبشکن ساده L ،شکل و  Tشکل ميباشند .هر یک از
این آبشکنها دارای ویژگيهای خاص خود هستند که
نسبت به سایر شکلها آنها را متمایز ميکند.
آبشکنها ميتوانند بهصورت تک و یا سری در
مسیرهای مستقیم و یا قوسي استفاده شوند .مهمترین
مسأله در استفاده از آبشکنها ،آبشستگي اطراف آنها
است .در واقع با احداث این سازهها در بستر رودخانه و
یا کنارههای سواحل و خلیجها بیشترین عاملي که
کارایي یک آبشکن را تهدید ميکند ،آبشستگي است.
جهت کاهش آبشستگي ،همواره مدلهای مختلفي از
آبشکنها استفاده شده است .یکي از این نوع آبشکنها
که به آن اشاره شد ،آبشکن  Tشکل ميباشد .این
آبشکن دارای یک باله است که این باله باعث ميشود،
شرایط هیدرولیک جریان اطراف آن پیچیدگي خاص
خود را داشته باشد.
با توجه به اهمیت موضوع ،تا کنون مطالعات چندی
بهوسیله محققین انجام شده است که در ادامه به اهم
آنها در دو دهه اخیر اشاره ميشود)2441( Saneie .
به انجام مطالعاتي بهمنظور بررسي تأثیر درصد انسداد
در آبشستگي اطراف آبشکنها پرداخت .بر اساس نتایج
آزمایشگاهي ،هر قدر طول آبشکن بلندتر و درصد
انسداد بیشتر باشد ،میزان آبشستگي نیز افزایش
ميیابد و با افزایش عمق جریان نیز در دبي ثابت
میزان آبشستگي کاهش ميیابدHashemi Najafi .
( )2441آزمایشهایي را بر روی آبشستگي آبشکن L
شکل انجام داد .نتایج نشان داد که بیشینه عمق
آبشستگي در آبشکن  Lشکل با زبانه به سمت
باالدست ،از آبشکن ساده بیشتر است .در آزمایشهایي
که بهوسیله  Vaghefiو همکاران ( )2443انجام شد،
الگوی آبشستگي در اطراف آبشکن  Tشکل مستقر در
قوس  34درجه تعیین شد .نتایج نشان داد که با
افزایش طول آبشکن ،آبشستگي بیشینه و ابعاد چاله
آبشستگي بیشتر ميشود .در حاليکه میزان آبشستگي
در پاییندست آبشکن و سواحل خارجي کاهش
ميیابد .همچنین ،بیان داشتند که گردابههای عمقي
باالدست ،از گردابههای پاییندست بزرگتر هستند و
با حرکت به سمت پاییندست ،کوچکتر ميشوند و
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در نهایت از بین ميروند Dehghani .و همکاران
( )2443آبشستگي موضعي اطراف آبشکن سری L
شکل را مطالعه کردند و مشخص شد که حداکثر عمق
آبشستگي اطراف آبشکن اول اتفاق ميافتد .توسعه
آبشستگي اطراف آبشکن نفوذناپذیر بهوسیله
 Ardeshirو همکاران ( )2414بررسي شد .نتایج
نشان داد ،قسمت اعظم آبشستگي در بستر ماسهای و
بستر شني در زمانهای اولیه اتفاق ميافتدSaneie .
( )2414اثر آبشکن محافظ قائم بر آبشستگي دماغه
اولین آبشکن را بهصورت آزمایشگاهي بررسي کرد.
ایشان بیان داشتند که میزان آبشستگي در دماغه
اولین آبشکن ،با عمق آب باالدست و فاصله آن از
اولین آبشکن ارتباط مستقیم دارد .این میزان
آبشستگي ،با افزایش نسبي طول آبشکن محافظ به
طول اولین آبشکن ،ارتباط معکوس داردMousavi .
 Naeiniو همکاران ( )2414الگوی جریان اطراف
آبشکن  Tشکل را در قوس  34درجه با بستر صلب
بهصورت آزمایشگاهي بررسي کردند .نتایج نشان داد
که الگوی جریان شکل گرفته پیرامون آبشکن T
شکل ،تشکیل دو گردابه پاد ساعتگرد در باالدست و
پاییندست آبشکن را به همراه خواهد داشت.
در پژوهشي دیگر )2411( Saneie ،اثر تنگشدگي و
زاویه در کاهش آبشستگي را تحلیل کرد .ایشان
همچنین راههای کاهش فرسایش در دماغه اولین
آبشکن را آزمایش نمودند .برای این منظور از یک
آبشکن کوتاهتر (فرعي) در باالدست اولین آبشکن
استفاده شد .نهایتاً نتایج را بر اساس برازش رگرسیوني
بر دادههای آزمایشگاهي بهصورت رابطهای جهت
تخمین میزان کاهش آبشستگي دماغه اولین آبشکن
نسبت به دو حالت بدون آبشکن فرعي و با آن ارائه
دادند Karami .و همکاران ( )2411جهت کاهش عمق
آبشستگي آبشکنهای سری ،از یک آبشکن محافظ در
باالدست استفاده کردند .نتایج ایشان نشان داد که در
شرایطي که آبشکن محافظ به درستي طراحي شود،
قادر خواهد بود تا متوسط حداکثر عمق آبشستگي را
در آبشکنهای سری کاهش دهد Hoseini .و همکاران
( )2412آبشکنهای احداث شده بر روی زنجانرود را
مورد ارزیابي اقتصادی قرار دادند و اذعان نمودند که
عليرغم عدم همخواني برخي از مشخصات هندسي
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آبشکنهای اجرا شده با اصول فني و معیارهای
طراحي ،پروژه یاد شده به اهداف اصلي اقتصادی خود
دست یافته است .تحقیقات  Abbasiو همکاران
( )2412حاکي از آن است که با توجه به پارامترهای
سرعت جریان و حداکثر عمق آبشستگي ،نسبت فاصله
به طول آبشکن در مسیر مستقیم برای آبشکنهای
مستقیم برابر سه و برای آبشکنهای  Tشکل ،برابر
چهار پیشنهاد ميشود .همچنین ،انتخاب نسبت فاصله
به طول بزرگتر از چهار در هیچیک از آبشکنهای
مستقیم و  Tشکل توصیه نميشود .استفاده از آبشکن
 Tشکل ،به لحاظ داشتن عمق آبشستگي کمتر دماغه
و پایداری سازه بر آبشکن مستقیم ارجحیت دارد.
 Karamiو همکاران ( )2419آبشستگي اطراف
آبشکنهای سری ساده را بررسي کردند و بیان داشتند
که  14درصد آبشستگي در  24درصد اول زمان
آزمایش رخ ميدهد Pandey .و همکاران ( )2412به
بررسي و محاسبه حداکثر عمق آبشستگي اطراف
آبشکن پرداختند و سه رابطه جدید جهت محاسبه
حداکثر عمق و طول آبشستگي در باالدست و
پاییندست ارائه دادند )2412( Amirbahadori .در
تحقیقات آزمایشگاهي خود بر روی تأثیر طول بر عمق
آبشستگي در دو آبشکن متوالي نشان داد که با افزایش
طول آبشکن عمق آبشستگي به میزان  12/2درصد در
آبشکن اول و  19/3درصد در آبشکن دوم افزایش
ميیابد .در تمامي آزمایشها آبشکن اول سبب کاهش
آبشستگي در آبشکن دوم شده است و بهعنوان یک
محافظ برای آبشکن دوم عمل ميکند .اثر آبشکن
ساده بر کاهش فرسایش کناره در قوس رودخانه
بهوسیله  Zareو  )2411( Honarدر شرایط
آزمایشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد
که بیشینه عمق آبشستگي در پای آبشکنها مربوط به
آبشکن عمودی است و در هر سه نوع آرایش عمودی،
دافع و جاذب ،آبشکن اول بیشترین عمق آبشستگي و
آبشکن آخر از کمترین عمق برخوردار است.
 Iranshahiو همکاران ( )2411آبشکن سر سپری را
بهصورت سری در قوس تند مورد بررسي قرار دادند.
نتایج آنها نشان داد ،میزان آبشستگي برای آبشکن
اول بیش از آبشکن دوم و سوم ميباشد .این مسأله
نشاندهنده آن است که بستر پیرامون آبشکن اول باید
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با استفاده از روشهای حفاظتي ،در برابر آبشستگي
محافظت شود .در تحقیقات  Mehraeinو همکاران
( )2419آبشستگي اطراف آبشکن  Tشکل را در
شرایط مستغرق و غیر مستغرق مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت طول
آبشکن به متوسط اندازه رسوبات ،بر ابعاد حفره
آبشستگي اثر ثانویه دارد .همچنین ،رابطهای جهت
پیشبیني ابعاد حفره آبشستگي با توجه به نسبت
استغراق و سایر عوامل مؤثر ارائه کردند Jarrahzade .و
همکاران ( )2419تأثیر زاویه قرارگیری آبشکنها در
شرایط مستغرق ،بر ابعاد هندسي آبشستگي را بررسي
کردند .نتایج نشان داد که حداکثر عمق آبشستگي و
کمترین عرض حفره آبشستگي برای آبشکن
نفوذناپذیر در زاویه  34درجه اتفاق ميافتد .همچنین،
بیان داشتند که بیشترین کشیدگي چاله آبشستگي در
زاویه  34درجه شکل ميگیرد.
بررسي مطالعات پیشین نشان ميدهد که تا کنون
موضوع آبشستگي پیرامون آبشکنهای سری سهتایي با
ترکیبهای مختلف و لحاظ تأثیر آبشکن باالدست و
پاییندست بر مقدار آبشستگي آبشکن میاني ،مورد
بررسي قرار نگرفته است .لذا در این پژوهش
آزمایشگاهي با در نظر گرفتن آبشکن  Tشکل در وسط
سری سهتایي آبشکنها ،اثر حضور آبشکنهای ساده،
 Lو  Tشکل در ترکیبهای مختلف در باالدست و
پاییندست آبشکن میاني بررسي ميشود .در این
راستا ،با انجام آزمایشهای متفاوت ،حجم و عمق
آبشستگي در اطراف آبشکن  Tمیاني و بستر
فرسایشپذیر اندازهگیری ميشود .در ادامه ،نتایج
جهت یافتن ترکیب بهینه با توجه به آبشکن میاني
مورد تحلیل و بررسي قرار ميگیرند.
مواد و روشها
پارامترهای متعددی در عملکرد آبشکنها برای
حفاظت سواحل مؤثر ميباشند .بهمنظور یافتن رابطه
بین عوامل مؤثر بر آبشستگي در دماغه سری آبشکنها،
تحلیل ابعادی روی پارامترهای مؤثر انجام شده است.
از جمله عوامل مؤثر در این زمینه طبق رابطه ()1
عبارتاند از:
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()1

0

B, L, a, Lt , at , g , d50 , y, ds ,
u, ucr , s , g, w , Ks

f

که در آن B ،عرض کانال L ،طول جان آبشکن،
فاصله اصلي آبشکنها LT ،طول بال آبشکن aT ،فاصله
فرعي آبشکنها σg ،انحراف معیار ذرات بستر d50 ،قطر
متوسط ذرات بستر y ،عمق جریان ds ،بیشترین عمق
آبشستگي u ،سرعت متوسط جریان uCr ،سرعت
بحراني ρS ،جرم مخصوص رسوبات ρW ،جرم مخصوص
آب g ،شتاب ثقل و  KSضریب شکل آبشکن ميباشند.
با حذف پارامترهایي که در این پژوهش ثابت فرض
شدهاند و همچنین ،پارامترهایي که از اهمیت کمتری
برخوردارند ،رابطه ( )2حاصل ميشود.
a

()2

) f (at , Ks

ds
y

با توجه به اثر این پارامترها بر آبشستگي
آبشکنها ،مقایسه ترکیبهای مختلف با هدف حداقل
کردن عمق آبشستگي آبشکن میاني انجام ميگیرد.
جهت انجام آزمایشها از یک فلوم به طول  19متر و
عرض  1/2متر و ارتفاع  4/1متر واقع در پژوهشکده
حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی استفاده
شده است (شکل  .)1قطر متوسط رسوبات و انحراف
معیار هندسي آنها که در انجام آزمایشها مورد
استفاده قرار گرفتهاند ،بهترتیب برابر  D50=1mmو
 σg=1.41ميباشد .آبشکنها ،از جنس پالکسي گالس
ساخته شده و ابعاد آن  32سانتيمتر برای جان
آبشکنها ( )Lو  32سانتيمتر برای باله آن ( )LTدر
نظر گرفته شد .فاصله جان آبشکنهای سری ،سه برابر
طول آبشکن است.
برای اندازهگیری عمق آبشستگي از دستگاه
بسترسنج استفاده شده است .با حرکت این دستگاه در
راستای طول و عرض عمق نقاط مورد نظر بدون
برخورد حسگر با بستر فرسایشپذیر اندازهگیری
ميشود و نتایج بهوسیله اپراتور ثبت ميشود .دقت
اندازهگیری این دستگاه یک میليمتر است .دبي مورد
استفاده  21/2لیتر بر ثانیه است که با توجه به عمق
شش سانتيمتری جریان بر روی بستر و همچنین،
عدد فرود حدود  ،4/92شرایط جریان بهصورت آستانه

حرکت

) = 0.95
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( در نظر گرفته شده است .دبي

بهکار برده شده در پژوهش حاضر با توجه به شرایط
آستانه حرکت ذرات بستر ،ابعاد کانال و عمق مورد نیاز
جهت انجام آزمایشها ،با استفاده از راهنمای نشریه
 293معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس
جمهور تعیین شد .همچنین ،آبشکنها در طولي قرار
داده شدهاند که جریان توسعه یافته باشد .پارامترهای
هندسي آبشکنها در شکل  2آمده است که در آن
 a=3L ،Lt/L = 1و  L/B = 23%ميباشد .این نسبتها
با توجه به مطالعات محققین پیشین و ارائه مقادیر
بهینه بهوسیله ایشان انتخاب شده است .جهت انجام
آزمایشها در شرایط آب زالل ،ابتدا بستر از
پاییندست کانال بهصورت کامل اشباع شده و بعد از
آن جریان به آرامي وارد فلوم آزمایشگاهي شد .بعد از
باال آمدن عمق جریان و ثابت شدن دبي مورد نیاز،
ارتفاع دریچه کنترل عمق در پاییندست به آرامي
تغییر داده شد تا عمق شش سانتيمتر در کانال ایجاد
شود .با ثابت شدن عمق و دبي جریان آبشستگي در
اطراف آبشکنها آغاز شد که تغییرات آن نیز بهصورت
منظم برداشت و ثبت شد.

شکل  -1مقطع طولي کانال آزمایشگاهي

شکل  -2پارامترهای هندسي در آبشکنهای مدل شده و کانال

ترکیبهای مختلفي از آبشکنهای ساده L ،و
شکل بهصورت سری سهتایي در آزمایشها در نظر
گرفته شد .در همه این ترکیبها ،آبشکن دومT ،
شکل بوده است .نه ترکیب مورد استفاده در
آزمایشهای این پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
T
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بهطور مثال ،ترکیب  T4یعني آبشکن  Lشکل در
موقعیت اول ،آبشکن  Tدر موقعیت دوم و آبشکن
ساده  Iدر موقعیت سوم است .نحوه قرارگیری
آبشکنها در فلوم آزمایشگاهي برای یکي از ترکیبها
در شکل  3نشان داده شده است.

جلد  ،11شماره 1331 ،3

آزمایشها و ترکیبهای مختلف در نظر گرفته شد تا
بیش از  34درصد آبشستگي نهایي در ترکیبها
حاصل شود.
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شکل  -4درصد نسبي عمق آبشستگي با توجه به درصد نسبي
زمان آبشستگي

نتایج و بحث

شکل  -3آبشکنهای مورد استفاده در یکي از ترکیبها

بهمنظور مقایسه ترکیبهای مختلف ،آزمایشهای
شاهد جهت رسیدن به یک مدت زمان مناسب جهت
بررسي همه تستها انجام شد .بر این اساس ،آزمایش
آبشکنهای سری ) (L L L) ،(I I Iو ) (T T Tبه مدت
 34ساعت انجام شد و عمق آبشستگي در زمانهای
مشخص برداشت شد .بر اساس شکل  ،9نتایج حاصل
از این آزمایشها نشان داد که ترکیب ) (T T Tدر
مدت  14درصد زمان تعادل به بیش از  34درصد
عمق تعادلي خود رسیده و زمان کمتری را نسبت به
سایر ترکیبها برای رسیدن به تعادل نیاز دارد .در
ترکیبهای ) (I I Iو ) (L L Lمدت زمان بیشتری
طول ميکشد تا آبشستگي به تعادل برسد و در 12
درصد از زمان تعادل به بیش از  14درصد آبشستگي
نهایي ميرسد .لذا ،با توجه به زمان آزمایشهای شاهد
انجام شده ،مدت پنج ساعت جهت انجام همه

هدف از انجام آزمایشها ،بررسي و مقایسه عمق و
حجم آبشستگي در اطراف آبشکنهای سری سهتایي
با اشکال هندسي مختلف ميباشد .جدول  2عمق و
حجم آبشستگي برداشت شده در آبشکنهای سری با
دبي  21/2لیتر بر ثانیه را نشان ميدهد .در این
جدول ds2 ،ds1 ،و  ds3بهترتیب بیشترین عمق
آبشستگي در آبشکن اول ،آبشکن دوم و آبشکن سوم
هستند ds ave .عمق آبشستگي متوسط V ،حجم
فرسایش بستر و  yعمق جریان است .بر اساس نتایج
جدول  ،2تفاوت معناداری در عمق آبشستگي آبشکن
 Tشکل میاني وجود دارد .این تفاوت ميتواند بهدلیل
شکلهای مختلف آبشکنهای مجاور ) (KSباشد .لذا
نتایج را بر اساس عمق آبشستگي هر موقعیت ،عمق
آبشستگي متوسط هر ترکیب و حجم آبشستگي بستر،
مورد بررسي قرار داده ميشود.
عمق آبشستگی موضعی در آبشکنها :با توجه به
نتایج همه آزمایشها ،متوسط عمق آبشستگي موضعي
برای آبشکن  Tشکل میاني تقریباً  4/1برابر عمق
جریان است .این آبشستگي برای حالتي که آبشکن
باالدست آن  Lشکل باشد ،حدود  4/1برابر عمق
جریان است که کمترین مقدار متوسط را با توجه به
آبشکن باالدستي خود دارد .این در حالي است که
عمق آبشستگي آبشکن  Lشکل باالدست ،در حدود

آبشکنهای باالدست و پاییندست

بررسي آزمایشگاهي آبشستگي پیرامون آبشکن  Tشکل تحت تأثیر

 2/9برابر عمق جریان است که تقریباً بیشترین عمق
آبشستگي را دارد .علت این نتایج ميتواند بهدلیل
ایجاد میدان گردابهای بسیار آرام در بین دو آبشکن
اول و دوم باشد .در واقع آبشکن اول که به شکل L
ميباشد ،مانع از ورود جریان قوی به میدان دو آبشکن
ميشود.
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بهترین آبشکن برای باالدست آبشکن  Tشکل میاني،
آبشکن  Lشکل ميباشد که حداقل آبشستگي را برای
این آبشکن ایجاد ميکند .در صورت استفاده از آبشکن
 Lشکل ،فاصله  at12نسبت به آبشکن  Iو  Tبهترتیب
در حدود  24و  19درصد کاهش ميیابد.

جدول  -2عمق و حجم آبشستگي آبشکنهای ترکیبهای
مختلف نسبت به عمق جریان
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شکل  2محدوده رسوبگذاری و فرسایش را برای
ترکیبهای  T6و  T9نشان ميدهد .با دقت در شکل
 -2الف مشاهده ميشود که مقدار  atبا توجه به
هندسه دو آبشکن متوالي ،نسبت به سایر ترکیبها
حداقل ميباشد .این مقدار ،نسبت به حالت بدون زبانه،
 24درصد کاهش داشته است .این فاصله حداقلي و
همچنین ،عدم ورود جریان قوی به میدان دو آبشکن
باعث ميشود تا فرسایش بسیار کاهش یابد .عالوه بر
اینکه با این چیدمان ،فرسایش حداقل ميشود ،عامل
دیگری نیز وجود دارد که این فرسایش را به حداقل
مقدار خود ميرساند .این عامل ،ورود رسوبات معلق و
متحرک ناشي از فرسایش آبشکن اول به داخل حفره
آبشستگي آبشکن دوم است .ورود رسوبات باالدست
باعث کاهش عمق آبشستگي آبشکن میاني ميشود و
بین ورود رسوبات و فرسایش حفره آن یک تعادل
ایجاد ميشود .اما با توجه به شکل  -2ب ،فاصله دو
آبشکن اول و دوم از یکدیگر در حدود  33درصد
نسبت به حالت بدون زبانه کمتر است .این مسأله
باعث شده تا نسبت به ترکیب  ،T6جریان با قدرت
بیشتری به آبشکن میاني برسد .در این حالت بنابراین

شکل  -5رسوبگذاری و فرسایش در محدوده آبشکنها ،الف)
ترکیب  T6و ب) ترکیب

T9

جهت بررسي آبشستگي آبشکن  Tشکل میاني ،با
توجه به شرایط رژیم جریان ،مشاهده ميشود که
جریان گردابهای برگشتي در پاییندست هر آبشکن
شکل ميگیرد .میزان برگشت این گردابه نیز با توجه
به هندسه آبشکن پاییندست متفاوت است .در واقع
وجود زبانه (باله) در فضای بین دو آبشکن ،در شکل
گردابههای ایجاد شده تفاوت ایجاد ميکند .اما تأثیر
آبشکن پاییندست نسبت به آبشکن باالدست بهدلیل
شدت جریان و یا سرعت آن بسیار کمتر است .با توجه
به آبشستگي آبشکن میاني و هندسه آبشکن
پاییندست ،در حاالتي که آبشکن پاییندست  Tشکل
ميباشد ،کمترین میزان فرسایش برای آبشکن میاني
ایجاد ميشود .این میزان آبشستگي در حدود 4/93
برابر عمق جریان است .فاصله  at23نیز در حالتي که از
آبشکن  Tشکل استفاده شود ،در حدود  19درصد
نسبت به سایر آبشکنها کمتر است .اختالف عمق
آبشستگي با توجه به آبشکن پاییندست برای
هندسههای مختلف اندک است ،اما نميتوان از این
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تأثیر چشم پوشي کرد .نهایتاً با در نظر گرفتن مقادیر
حداقلي آبشستگي برای آبشکن میاني ،ميتوان به این
نتیجه رسید که بهترین هندسه برای باالدست ،آبشکن
 Lشکل و برای پاییندست ،آبشکن  Tشکل ميباشد.
بنابراین با توجه به جدول  ،1ترکیبي که این دو حالت
را همزمان داراست ) T6 (L T Tميباشد .در این حالت
فاصله  at12و  at23بهترتیب در حدود  24و  33درصد از
حالت بدون زبانه کمتر است .این سری آبشکن
مجموعاً بیشترین کاهش فاصله در تمام ترکیبها را
دارا است.

جلد  ،11شماره 1331 ،3

یکي از تفاوتهای عمده که در کارکرد آبشکن
شکل و  Tشکل وجود دارد ،تفاوت در حفره آبشستگي
است .همانطور که در شکل  1مشاهده ميشود ،حفره
آبشستگي در آبشکن  Lشکل در قسمت (ب) تا دیواره
کناری رسیده و فرسایش ایجاد کرده است .اما در
شکل  -1ت ،حفره آبشکن  Tشکل اول به دیواره
نرسیده و از آن محافظت کرده است.
L

عمق آبشستگی متوسط آبشکنهاي سري :با
دقت در جدول  2مشخص ميشود که ترکیب
دارای کمترین مقدار متوسط آبشستگي نیز ميباشد
که مقدار آن  1/21برابر عمق جریان است .یعني این
ترکیب عالوه بر اینکه بهترین عملکرد را برای آبشکن
میاني دارد ،بهصورت عملکرد یکپارچه نیز دارای
کمترین مقدار متوسط آبشستگي است .همچنین ،بعد
از آن ،ترکیب  T9دارای کمترین مقدار متوسط
آبشستگي است .هندسه آبشکن سوم در این ترکیب،
همانند ترکیب  T6بهصورت  Tشکل است.
شکل  1تصویری سهبعدی و توپوگرافي از
آبشستگي ترکیبهای  T6و  T9را نشان ميدهد که با
استفاده از نرمافزار  Surferترسیم شده است .مشاهده
ميشود که در محل آبشکن دوم ،آبشستگي بیشتر در
نوک باله در باالدست اتفاق افتاده است .عالوه بر
آبشستگي ،رسوبگذاری در این ترکیبها نیز قابل
مشاهده است .با توجه به شکلهای  -1الف و ب
مشخص است که در رسوبگذاری آبشکن باالدست،
پشتههای آن دیوارههای حفره آبشستگي آبشکن
میاني را تشکیل دادهاند .در محدوده بین آبشکنهای
دوم و سوم نیز مشاهده ميشود که رسوبگذاری تا
وسط مقطع عرضي کانال نیز ادامه دارد .اما با توجه به
شکلهای  -1پ و ت ،برای ترکیب  T9عمق
آبشستگي آبشکن دوم بیشتر است .در واقع تأثیر
فاصله دماغه آبشکنها از یکدیگر با این مقایسه بهتر
مشخص ميشود .در این ترکیب بهدلیل بیشتر بودن
فاصله ( ،)atحفره آبشکن دوم کمتر تحت تأثیر
رسوبگذاری آبشکن اول است.
T6

الف) عمق آبشستگي (سانتيمتر) در ترکیب

ب) بستر فرسایشپذیر ترکیب

T6

پ) عمق آبشستگي (سانتيمتر) در ترکیب

ت) بستر فرسایشپذیر ترکیب

T6

T9

T9

شکل  -6آبشستگي نهایي پیرامون ترکیبهای  T6و

T9

حجم آبشستگی بستر فرسایشپذیر :مقایسه از
نظر حجم فرسایش ،رویکردی دیگر در جهت بررسي
کارکرد آبشکنهای سری است .در واقع مجاورت
آبشکنها با هندسههای مختلف در کنار هم باعث

آبشکنهای باالدست و پاییندست

بررسي آزمایشگاهي آبشستگي پیرامون آبشکن  Tشکل تحت تأثیر

ميشود تا حجم فرسایش در هر ترکیب متفاوت باشد.
عمده حجم فرسایش ایجاد شده برای ترکیبها ناشي
از آبشستگي در آبشکن اول است که بیشترین حجم را
دارا است .بر اساس جدول  ،2آبشستگي در ترکیب T6
کمترین مقدار حجم را دارد .این ترکیب در مقایسه با
سری آبشکنهای ) (I I Iدر حدود  29درصد و در
مقایسه با سریهای ) (L L Lو ) (T T Tدر حدود 34
درصد ،حجم فرسایش کمتری دارد .همچنین ،حجم
آبشستگي ترکیب  T6به میزان  19درصد کمتر از
متوسط نه ترکیب مورد آزمایش در این پژوهش است.
بنابراین ،این ترکیب عالوه بر اینکه از نظر کارکرد
آبشکن میاني و متوسط عمق آبشستگي بهترین
عملکرد را دارد ،در ارتباط با حجم فرسایش نیز
بهترین نتیجه را ميدهد .علت این امر ،عملکرد
مناسب آبشکن  Lشکل در باالدست سایر آبشکنها و
همچنین ،عمق آبشستگي موضعي و عمق آبشستگي
متوسط کمتر نسبت به سایر ترکیبها ميباشد.
با توجه به شکل  ،9جهت بررسي دقیقتر حجم
آبشستگي آبشکنها در ترکیب  ،T6چند مقطع طولي
و عرضي را بررسي شد تا شرایط حجم فرسایش یافته
بیشتر مشخص شود .همانطور که در شکل  -9الف
مشخص است ،در محل نوک دماغه باالدست هر
آبشکن ،بیشترین عمق آبشستگي موضعي وجود دارد.
بهعلت حجم ذرات معلق در جریان ،قدرت آن کاهش
یافته و فرسایش کاهش ميیابد .ذرات شسته شده در
نوک دماغه به تدریج با عبور از آبشکن تهنشین شده و
اطراف آبشکن در پاییندست رسوبگذاری ميشود.
این محدوده رسوبگذاری تا نزدیکي دماغه آبشکن
بعدی ادامه دارد .همچنین ،با دقت در این شکل
مشاهده ميشود که عمق آبشستگي در آبشکن اول
بیش از آبشکن دوم و سوم است و بیش از  2/9برابر
عمق جریان است .نهایتاً آبشستگي آبشکن دوم نیز از
آبشکن سوم بیشتر است که این حالت بهعلت فاصله
بین آبشکنها و عرض تنگشدگي ميباشد .با توجه به
شکل  -9ب ،بستر در محل قرارگیری آبشکن اول
دارای فرسایشي در حدود  4/1برابر عمق جریان است.
اما با نزدیک شدن به آبشکن دوم ،فرسایش کاهش
یافته و بعد از عبور از آبشکن دوم رسوبگذاری ایجاد
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شده است .علت این شرایط آن است که آبشکن اول با
منحرف کردن جریان به سمت مخالف ،از شدت آن در
اطراف آبشکن دوم کم ميکند و در واقع شدت جریان
در طرف مقابل بیشتر شده و فرسایش در طرف مقابل
ایجاد ميشود .با فرسایش محدوده مخالف آبشکنهای
دوم و سوم ،ترسیب در قسمت میاني بستر در محدوده
آبشکن دوم اتفاق ميافتد .نتیجه این فرایند در شکل
 -1الف نیز قابل مشاهده است.
مقطع دیگری جهت بررسي در شکل  -9پ
مشخص شده است .این مقطع در محل نوک دماغه
آبشکن اول ميباشد .مشاهده ميشود که تمام
آبشستگي در سمت آبشکن ميباشد .فرسایش از
دیواره شروع شده و تا وسط کانال ادامه دارد ،که
بیشترین عمق فرسایش آن اندکي قبل از نوک دماغه
ایجاد شده است .شکل  -9ت محدوده آبشستگي
اطراف دماغه آبشکن دوم را نمایش ميدهد .در این
شکل ،بستر از دیواره تا نزدیکي نوک باله دارای
فرسایش نیست و با نزدیک شدن به نوک آبشکن،
آبشستگي آغاز ميشود .همانطور که مشاهده
ميشود ،آبشستگي در این آبشکن به دو قسمت
تقسیم شده است .قسمت اول حفرهای است که اطراف
نوک باله ایجاد ميشود که بالفاصله بعد از نوک باله
روند فرسایش تغییر کرده و رسوبگذاری آغاز ميشود.
علت اصلي این رسوبگذاری آبشکن  Lشکل باالدست
و همچنین ،هندسه آبشکن میاني است .قسمت دوم،
سطح شسته شدهای است که بعد از مقطع میاني
کانال ایجاد شده است که بهدلیل تنگشدگي کانال در
محل آبشکنها ،افزایش سرعت جریان و انتقال حجم
جریان به سمت مخالف آبشکنها ميباشد.
با مقایسه مقطع عرضي در محل آبشکن اول مشاهده
ميشود که قسمت عمده حجم فرسایش به سمت
مخالف آبشکنها منتقل شده است .در نهایت با توجه
به شکل  -9ث که مقطع عرضي در محل دماغه
آبشکن سوم است ،کل آبشستگي به سمت مخالف
انتقال داده شده و فقط قسمت اندکي اطراف دماغه
شسته شده است .همچنین ،ارتفاع رسوبگذاری
بهدلیل کاهش فرسایش باالدست کاهش یافته است.
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شکل  -7عمق بيبعد آبشستگي برای ترکیب ) ،T6 (L T Tالف) مقطع طولي در محل نوک آبشکنها ،ب) مقطع طولي در وسط کانال ،پ)
مقطع عرضي در محل نوک دماغه آبشکن اول ،ت) مقطع عرضي در محل نوک دماغه آبشکن دوم و ث) مقطع عرضي در محل نوک دماغه
آبشکن سوم

نتیجهگیري
در پژوهش حاضر ،آبشستگي اطراف ترکیبهای
مختلفي از آبشکنهای سری در حالتي که آبشکن دوم
ثابت و بهصورت  Tشکل است ،مورد بررسي و تحلیل
قرار گرفت .آبشکنهای واقع در باالدست و پاییندست
آبشکن دوم ،با هندسههای مختلف ممکن شامل L ،I
و  Tشکل جانمایي شد .آزمایشها با دبي  21/2لیتر
بر ثانیه و در حالت آستانه حرکت ذرات انجام گرفت.
جهت مقایسه نحوه عملکرد ترکیبها ،آزمایش شاهد
انجام شد و مدت زمان پنج ساعت برای داشتن بیش
از  34درصد آبشستگي در همه ترکیبها در نظر

گرفته شد .تغییرات عمق بستر فرسایشپذیر در تمام
طول کانال آزمایشگاهي ،اندازه گیری و برداشت شد .با
توجه به آزمایشهای انجامشده ،شکل هندسي
آبشکنها ( )KSو فاصله باله آبشکنها ) (atاز یکدیگر،
بر عمق و حجم فرسایش تأثیرگذار است .اهم نتایج
حاصل از این تحقیق به شرح ذیل ميباشد.
 -1عمق آبشستگي آبشکن  Tدر جایگاه دوم ،بهطور
متوسط برای همه ترکیبها حدوداً  4/1برابر عمق
جریان ميباشد.
 -2بهترین عملکرد برای آبشکن باالدست ،مربوط به
آبشکن  Lشکل است که باعث ميشود ،آبشکن T
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آبشکنهای باالدست و پاییندست

 شکل تحت تأثیرT بررسي آزمایشگاهي آبشستگي پیرامون آبشکن

.دارد
 تمام حجم فرسایش یافته، در محدوده آبشکن اول-3
.در سمت موافق آبشکنها است
 حجم آبشستگي به دو، در محل آبشکن دوم-14
قسمت تبدیل شده است و قسمت عمده آن به سمت
.مخالف منتقل ميشود
 بیشتر بینT6  محدوده رسوبگذاری در ترکیب-11
آبشکن دوم و سوم است که تا وسط مقطع عرضي
.ادامه دارد
 محدوده آبشستگي با عبور از آبشکنها به تدریج-12
به سمت مخالف منتقل شده و دیواره مجاور را به
.خوبي حمایت ميکند و مانع از فرسایش آن ميشود
 با توجه به موارد گفتهشده بهترین ترکیب،در نهایت
در آزمایشهای انجام شده مربوط به سری آبشکنهای
 از لحاظ عمق آبشستگي و، این ترکیب.( استL T T)
 لذا با.حجم فرسایش بسیار مناسب عمل ميکنند
بهرهگیری از این نتایج مهندسین طراح با توجه به
 ميتوانند ترکیب بهینه را انتخاب،اهداف طراحي
.کنند

 برابر عمق جریان فرسایش4/1 شکل میاني در حدود
.داشته باشد
 شکل در جایگاه اولL  عمق آبشستگي آبشکن-3
. برابر عمق جریان است2/9 ًحدودا
 مناسبترین عملکرد برای آبشکن پاییندست-9
 در حضور این آبشکن در. استT مربوط به آبشکن
 برابر عمق جریان4/93  آبشکن میاني،پاییندست
.دچار فرسایش ميشود
 بهترین ترکیب برای حداقل،T6 (L T T)  ترکیب-2
.کردن فرسایش آبشکنها است
33  و24  بهترتیبat23  وat12  فاصلهT6  در ترکیب-1
 این سری.) استI I I( درصد کمتر از حالت بدون زبانه
آبشکن مجموعاً بیشترین کاهش فاصله را در بین
.ترکیبهای این پژوهش دارا است
، کمترین عمق آبشستگي متوسط در ترکیبها-9
1/21  است که بهطور متوسطT6 مربوط به ترکیب
.برابر عمق جریان فرسایش دارد
T6  بهترین حجم آبشستگي نیز مربوط به ترکیب-1
است که نسبت به سایر ترکیبها کمترین مقدار را
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