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Abstract
Introduction: One of the vital parts of a dam is its energy dissipator structure. With the
construction of a dam, the flow is conveyed downstream. The outlet flow of a dam has a lot
of energy. To dissipate this energy, the plunge pools are used. The impact of jet from a dam
outlet to the river bed might cause a large scour hole, which is one of the most important
topics in the field of river engineering. The scour phenomenon may lead to damages for the
dam or adjacent structures. Therefore, accurate estimation of the depth and dimensions of
the scour hole is necessary. Although, the symmetric crossing jets in the dam outlet
structures are used as a solution for the energy dissipation, the scour at downstream of these
structures may happen. Pagliara et al. (2011) studied the scour caused by two crossing jets.
They used a uniform bed material with a diameter of d50=9.5mm. They observed that in the
presence of high tailwater level, a significant decrease occurs in the scour depth at all the
crossing angles. The continuation of studies in this field help to collect more information and
findings. Therefore, the present research uses a different bed material size with d50=1.4mm.
An attempt was also made to derive specific equations which includes the crossing angle as
an independent variable to interpolate the scour value at different angles.
Methodology: In this study, 54 experiments were conducted to investigate and analyze the
scour caused by symmetric crossing jets, also 9 experiments with a single jet were performed
as reference tests. The diameter of the equivalent single jet is equal to Deq=31.1 mm. A bed
material with d50=1.4 mm and geometric standard deviation of σg=1.5 is used. The
experiments were carried out in a 16 m long, 1 m wide and 0.8 m high canal at the hydraulic
laboratory of the Semnan University. A hinged gate was used to adjust the tailwater level. To
hold the jet pipes during the tests and change their height, a metal base was built. An electro
pump with a maximum discharge of 10 lit/s was used. Accordingly, three discharge values
(105, 91.5, 78 lit/min), three tailwater levels (3, 6, 9 cm), the distance of the jets crossing point
to the water surface (5, 10 cm) and three different crossing angles (30, 70, 110) were used. To
predict the scour hole dimensions (the scour hole depth, the length and the width as well as
the ending location of the downstream ridge), the linear and power regression models are
also presented. The experiments performed systematically by changing the hydraulic
parameters and the effect of each parameter was investigated on the scour hole dimensions.
At the end of each experiment, the longitudinal and transverse profiles of the scour hole at
the maximum depth section were measured using a laser measurer.
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Results and Discussion: At the crossing angles of 70 and 110 with low tailwater level, the
scour depth is more than that of the crossing angle of 30 and the single jet. It was also
observed that at the crossing angles of 70 and 110 and low tailwater level the scour shape
tends to be asymmetric. Increasing the tailwater level and the distance of the crossing point
of the jets from tailwater increased the scour depth at the crossing angle of 30, but, at the
angles of 70 and 110, on the contrary, the scour depth was decreased. Accordingly, it turns
out that the use of crossing jets for the scour reduction is only effective in some hydraulic
conditions. The linear and power equations obtained from the entire data collection were not
able to estimate the scour hole dimensions accurately at all the crossing angles because of the
complexity of the phenomenon. But, the power models obtained separately for each crossing
angle were able to estimate the scour features satisfactorily. The longitudinal scour hole
profiles are plotted and compared with each other at various crossing angles. To show the
effects of each variable, the scour hole parameters are also plotted versus the independent
variables.
Conclusion: The results of this research showed that the use of crossing jets necessarily does
not reduce the scour, and at the same time this depends on different hydraulic factors such
as, the angle of the crossing jets, the tailwater level, and the distance of the crossing point of
the jets from tailwater level. The results show that at low tailwater level, the amount of scour
due to the crossing jets is more than that of the single jet at all the crossing angles.
Keywords: Symmetric crossing jets, Scour hole dimensions, Regression equations.
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چكیده :یکی از معضالت موجود در سازه های هیدرولیکی سدها آبشستگی در پایین دست آنها میباشد .در تحقیق حاضر  54آزمااای
برای بررسی و تحلیل آبشستگی ناشی از جتهای متقاطع متقارن و  9آزمای با جت منفرد معادل بعنوان تستهای مرجع در بستر با قطر
متوسط  1/4میلیمتر انجام شده است و روابطی برای پی بینی ابعاد حفره آبشستگی (عمااق ،طااول و عاار حفااره و همینطااور محاال
قرارگیری انتهای پشته پاییندست) ارائه شده است .آزمایشها با تغییر پارامترهای مختلف هیدرولیکی بصااورت سیسااتماتیک انجااام شااد و
تاثیر هر یک از پارامترها بر ابعاد حفره آبشستگی بررسی شد .بر این اساس سه مقدار دبی ،سه مقاادار عمااق پایاااب و سااه زاویااه تقاااطع
گوناگون استفاده شد .نتایج نشان میدهد که در عمق پایاب کم آبشستگی جتهای متقاطع در تمامی زوایای تقاطع بیشتر از آبشسااتگی
جت منفرد میباشد .در زاویه تقاطع  110درجه در شرایط عمق پایاب کم آبشستگی بیشتری حتی نسبت به زاویه تقاطع  30درجه ایجاد
شد .همچنین مشاهده شد در زوایای تقاطع  70و  110درجه با کاه عمق پایاب فرم آبشستگی بصورت نامتقارن میشود .افزای عمق
پایاب باعث افزای عمق آبشستگی در زاویه تقاطع  30درجه شد .بر این اساس معلوم شد استفاده از جتهای متقاطع تنها در برخاای از
شرایط هیدرولیکی موثر و مفید است.
كلیدواژگان :جتهای متقاطع متقارن ،ابعاد حفره آبشستگی ،روابط رگرسیونی

بسااتر رودخانااه

 -1مقدمه

از مسااهلههای مهاام در زمینااه فرسااای

یکی از بخ های حیاتی سدها ،سازههای استهالک اناریی

میباشد و به منظاور جلاوگیری از ریساکهای ساازهای و

میباشااد .تخلیااه آب از سااد باارای تولیااد انااریی ،تاايمین

طراحااای ساااازههای حفااااظتی پاییندسااات سا اازههای

مصرفهای کشاورزی یا تخلیه سیلهای مازاد بار ظرفیات

هیدرولیکی باید مورد توجه قرار گیرد.

مخزن صورت می گیرد .جریان تخلیاه شاده از ساد دارای

اگر جریان جت برروی بساتر رودخاناه کاه شاامل شان و

انااریی زیااادی اساات کااه باارای اسااتهالک ایاان انااریی از

حفرههااای

ساانگریزه اساات ریاازش کنااد ،باعااث پیاادای

اسااتفاده میشااود .آبشسااتگی و

آبشستگی بزرگی میشود که به مرور زمان میتواند به پای

سازههای آبی باویهه

سد آسیب رسانده و در نهایات تخریاب ساد را باه هماراه

سرریزها و روزنه ها بدلیل اهمیتی که در مهندسای دارناد

داشته باشد .اگر از حوضچههای استغراق به عنوان حوضچه

پهوه های زیادی را به خود جلب کردهاند .برخاورد جات

آرام

اساتفاده شاود و محال ساقو جات ویهگیهاایی

خروجی از سامانههای تخلیه سدها به بستر رودخانه ،یکای

متفاوت با آنچه در طراحی درنظر گرفته شده داشته باشاد،

حوضااچههای آراماا

پی بینی آن در حوضچههای آرام
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ممکن است پدیده آبشستگی به وارد شادن خساارتهایی

) Pagliara et al. (2006آزمای هایی را برای فهام و درک

به سد منجر شود .به علت خسارتهایی که در گذشاته باه

آبشستگی دوبعدی جت منفرد با ساط صاخرهای خارد

حوضچه سدها مانناد کاریباا و نیروگااه تااربال وارد شاده،

شده کامل انجام دادند .آنان اثرگاذاری چنادین فراسانجه

امروزه راهکارهای زیادی به منظاور تقویات پایاداری آنهاا

شااامل شااکل ج ات ،ساارعت جاات ،زاویااه اصااابت جاات،

اندیشیده میشود

اثرگذاری عمق پایاب و غیریکنواختی رسوبها را بررسی و

).(Visher and Hager, 1998

هرچند جتهای متقااطع متقاارن در روزناههای سادها و

نتیجااه گرفتنااد کااه عاادد فاارود رات تاااثیر عمااده را باار

تاسیسات تخلیه به عنوان راهکاری برای اساتهالک اناریی

آبشسااتگی حوضااچه اسااتغراق دارد.

به کار میروناد اماا آبشساتگی در پاییندسات ایان ناو

) (2008aآبشستگی سهبعدی حوضچه استغراق را در یک

سازهها نیز ایجاد میشود .بهمین منظور بارآورد دقیقای از

ارزیابی آزمایشگاهی بررسی کردناد ،ایان تحقیاق بار پایاه

عمااق و ابعاااد حفااره آبشسااتگی ناشاای از جتهااا در

بررساای پیشااین ) Pagliara et al. (2006مربااو بااه

حوضاچههای اسااتغراق بارای طراحاای سادها و سااازههای

آبشستگی دوبعدی حوضچه استغراق بود و نتایج آن را به

جانبی مانند نیروگاهها امری ضروری است.

حالت ساهبعدی تعمایم داد.

باارای اطااال از فراساانجههای تاثیرگااذار باار آبشسااتگی،

تاثیر دبی هوا را بر آبشستگی حوضچه استغراق به صورت

آزمای هایی در گذشته انجام شده اسات و فراسانجههای

آزمایشگاهی بررسی کردند ،نتایج نشان داد که در سارعت

جریان و بستر بررسی و ارزیاابی شادهاند .باا آزمای هاای

معینی از آب و دانه بندی خاصای ،اضاافه کاردن هاوا باه

انجام گرفته ،معادلههایی ارائه شده که میتواند ویهگیهای

عمااق آبشسااتگی میشااود.

آبشستگی را پی

درون جاات باعااث افاازای

Pagliara et al.

)Canepa and Hager (2003

بینی کند .به دلیال پیچیادگی پدیاده

) Pagliara et al. (2009آزمای هاایی را در حالات جات

آبشساتگی و دخیاال باودن فراساانجههای هیاادرولیکی و

نامستغرق با بررسی تاثیر ورود هوا بر آبشستگی حوضچه

یئوتکنیکی در آبشستگی و عدم بررسی تايثیر هماه ایان

اسااتغراق بااه منظااور توسااعه رابطااههایی باارای تشااری

فراساانجهها ،آزمای هااا در وضااعیتی انجااام میگیاارد کااه

فراسنجههای هندسی اصلی آبشستگی و نیز نیمرخ طولی

شماری از فراسنجهها ثابت میماناد .از ایان رو ،رابطاههای

آبشستگی انجام دادند .مشخص شد که اساتفاده از عادد

گوناگونی طی سالیان استخراج شده که ممکن است نتاایج

فرود ترکیبی هوا-آب باعث کاه

عمق آبشستگی شاده

آنها تفاوت داشته باشد .بنابراین تداوم بررسای و ارزیابیهاا

و استفاده از عدد فرود معمولی آب بدون وجود هاوا باعاث

در این زمینه به گردآوری اطالعاات و یافتاههای بیشاتری

افزای

کمک میکند.

) (2008یااک بررساای آزمایشااگاهی را باارای فهاام و درک

بیشتر تحقیقات انجام شده در گذشته در مورد آبشستگی

هیاادرولیک آبشسااتگی دوبعاادی حوضااچه اسااتغراق بااا

جتهای منفرد میباشد و بررسایهای کمای در رابطاه باا

سازههای حفاظتی انجام دادند .هدف این تحقیاق ارزیاابی

اثرگذاری جتهای متقااطع 1بار ابعااد حفاره آبشساتگی

تاااثیر سااازههای صاافحهای نفو پااذیر و نفو ناپااذیر در

شده است .جتهای متقاطع متقارن اغلب در شرایطی کاه

موقعیتهااای طااولی مختلااف در حوضااچه اسااتغراق بااود.

روزنههای میانی سدها یا دریچههای تخلیه آنها به صاورت

مشاهده شد که وجود سازه یک عامل محدود کننده بارای

متقارن باز شود تشکیل میشوند ،هدف از طراحای ساامانه

توسعه طول آبشستگی است که منجر به حفره عمیقتری

ایان نااو جتهااا تخلیاه آب مخاازن بااه پاایین دساات بااا

میشاود Pagliara et al. (2010) .تحقیقای را باه منظاور

پذیری زیاد در

بررسی هیدرولیک آبشستگی سهبعدی حوضچه اساتغراق

اثر تخریبای جات در

با اقدامهای حفاظتی انجام دادناد کاه معلاوم شاد حضاور

استهالک انریی زیاد جریان و قابلیت پخ
اثر برخورد جتها به یکدیگر و کاه
پایین دست می باشد.

عمق آبشستگی میشود.

Pagliara and Palermo

سازه حفاظتی باعث پیچیدهتر شدن پدیده شاده و موجاب
1 Crossing jets

پیاادای
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پاانج نااو حفااره آبشسااتگی میشااود .یااک

دوره  ،17شماره  ،2تابستان 1401

هیدرولیک
Latifi et

از جریان همزمان از رو و زیر دریچه انجاام داد و مشااهده

دستهبندی برای پی بینی نو حفره ارائه شاد.

) al. (2018آزمای هااایی را بااا برخااورد همزمااان جاات

کرد که طول آبشستگی و حداکثر عمق آبشستگی برای

خروجی از سرریز باالیی ساد و روزناه زیارین آن انجاام و

حالتی که آب همزمان از زیر و باالی دریچه عبور میکناد

نتایج را با جت منفرد مقایسه کردند .نتاایج نشاان داد کاه

نسبت به حالتی که آب تنها از زیار یاا روی دریچاه عباور

عمااق

میکند کمتر است Mehraein et al. (2012) .آزمای هایی

آبشستگی و ارتفا پشته نسبت به جت منفرد در هماهی

را در حالت برخورد همزمان جت دیوارهای دایرهای 2و یک

شرایط میشود.

جت عمودی برخوردی انجام و تاثیر فراسنجههای بی بعاد

) Pagliara et al. (2011آبشساتگی ناشای از برخاورد دو

را بر ابعاد حفره آبشستگی بررسی کردند .مشاهده شد که

اسااتفاده از جتهااای ترکیباای منجاار بااه کاااه

جت متقاطع متقارن را بررسای کردناد .آناان از یاک ناو

عمق آبشستگی با افزای

مصااال بسااتر یکنواخاات بااا انحااراف معیااار هندساای

افقی بین جت برخاوردی و مبادا جات دیاوارهای کااه

 𝜎 = (𝑑84 /𝑑16 )0.5 = 1.17و قطااااااار

𝑚𝑚𝑑50 = 9.5

عمق پایااب و افازای

فاصاله

مییابد.

استفاده کردند .آنان مشاهده کردند کاه در صاورت وجاود

در این تحقیق قطر متوسط رات  1/4میلای متار و زاویاه

عمق پایاب زیاد ،در همهی زاویههای برخورد جت کااه

عمودی جتهای متقاطع ثابت ( 45درجه) و زاویه تقااطع

شایان مالحظه-ای در عمق حفره آبشستگی رخ میدهد.

جتها سه اندازه  70،30و  110درجه در نظر گرفته شد تا

) Pagliara and Palermo (2013آبشساتگی ساه بعادی

تاثیر آنها بر شکل حفره و پشته آبشستگی ایجاد شده در

ناشی از برخورد دو جت متقارن را در حالت هوادهی شاده

مرحله تعادل بررسی شود .فاصاله نقطاه تقااطع جتهاا و

بررسی کردند و ثابت شد که حضور هوا در جتها به شدت

سط آب نیز دو میزان مثبت (باالی سط آب) گرفته شد.

Pagliara et

در تحقیقااات پیشااین زاویااه تقاااطع جتهااا ب اه صااورت

) al. (2017تاثیر چندین جت عمودی نامتقاطع را باا قارار

فراسنجه مستقل در معادلهها درنظر گرفته نشاده اسات و

دادن نقطه تقاطع فرضی جتها در زیر بستر باا زاویاههای

معادلهها برای پی بینی ابعاد حفره آبشستگی بارای هار

برخورد مختلف تجزیه و تحلیل کردند .آنان نتیجه گرفتند

زاویه تقاطع به صاورت جداگاناه ارائاه شاده باود .یکای از

که فراسنجه فاصله نقطه تقاطع فرضی با سط بستر یکای

هدفهای مهم ایان تحقیاق مطالعاه فرآیناد آبشساتگی

از موثرترین فراسنجهها در شاکل آبشساتگی میباشاد و

جتهای متقاطع با قطار رات  1/4میلای متار و یاافتن و

رابطههایی برای پی بینای فراسانجههای اصالی هندساه

ارائااه معادلااههای بیبعاادی اساات کااه درصااورت امکااان

آبشستگی شامل حداکثر عمق آبشستگی ،طاول حفاره

فراسنجه زاویاه تقااطع جتهاا نیاز باه عناوان فراسانجه

Li et

مستقل در آنها گنجاناده شاود .بارای پی بینای حاداکثر

ریختشناسی 1آبشستگی را تغییر میدهاد.

آبشستگی و عر

حفره آبشستگی ارائاه کردناد.

) al. (2006بررساای خااود را درباااره تاااثیر چناادین جاات

عمق حفره آبشستگی ،طاول حفاره آبشساتگی ،عار

نامتقاااطع باار آبشسااتگی شااکل گرفتااه در پاییندساات

حفااره آبشسااتگی و محاال انتهااای پشااته پااایین دساات،

نیروگاه  Xiluoduبر روی رودخانه یانگ تسه انجاام دادناد.

مدلهای مختلف رگرسیونی برازش داده شاد و مادلهایی

یک مدل هیبریدی ترکیبی از مدلهای فیزیکای و عاددی

که بهترین برآورد را در قالب معیارهای خطا داشاتند ارائاه

برای شبیهسازی میدان سرعت با چندین جت برخوردی به

شدند.

کار رفت .ویهگیهای آبشستگی بستر رودخانه پاییندست
در اثر جتها بر مبنای ویهگیهای میدان سرعت محاسابه

 –2مواد و روشها

شده پی بینی و تحلیل شدند Uyumaz (1988) .بررسای

آزمای ها در آزمایشگاه هیدرولیک گاروه مهندسای آب و

خود را برای آبشستگی پاییندست دریچه عمودی ناشای

سازههای هیادرولیکی دانشاکده عماران دانشاگاه سامنان

1 Morphology

2 Round wall jet
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انجام شد .آزمایشها در کانالی مستطیلی و افقی با طول 16

ارتفا آنها یک پایه فلزی ساخته شد که هم قابلیت تغییار

 1متر و ارتفا  0/8متر انجام شد .برای آساانی

زاویه عمودی جت را داشته باشد و هم تغییر زاویه تقااطع

کار ،آزمای ها در بازه  8متری انتهاای کاناال انجاام شاد.

جتها توسط بستهای نگهدارنده به سادگی در آن انجاام

برای تنظیم عمق پایاب مورد نیاز در کانال از دریچه نصاب

گیرد (شکل 1و .)2وزن ایان پایاه فلازی باه  35کیلاوگرم

شده در انتهای کانال استفاده شد.

میرسدتا ازتکانههایناشی ازخروج جت آب جلوگیری کند.

متر ،عر

برای نگه داشتن لولههای جت در طی آزمای هاا و تغییار

Fig. 1 Laboratory flume diagram

شكل  1نمودار ویهگیهای فلوم آزمایشگاهی

برای انتقال آب از یک الکتروپمپ استفاده شد کاه جریاان

 -1–2مصالح

مازاد آن توساط یاک لولاه کنارگاذر (باایپس) باه درون

مصال به کار رفته از جنس سیلیس میباشد کاه منحنای

مخزن برگشات داده میشاد .آبرساانی باه لولاههای جات

دانه بندی آن به صورت شکل  3است .قطر متوساط رات

توسط یک لوله  2اینچی انجام گرفت که برای تنظیم دبای

رساوبی  1/4میلیمتار باوده و انحاراف معیاار هندساای آن

نیز یک شیر روی آن پی

از دبی سنج نصب شد.

 𝜎𝑔 = (𝑑84 ⁄𝑑16 )0.5 = 1.5میباشاد کااه نشاان میدهااد

برای تولید جتهای متقاطع از  2لوله آهنی با سط مقطع

مصال غیر یکنواخت است .برابر معیار تعریف شده توساط

دایرهای استفاده شاد .قطار درونای لولاه جتهاا برابار باا

) Breussers and Raudkivi (1991اگاار )(𝜎𝑔 > 1.35

 D=22 mmانتخاب شد .شماری از آزمای ها نیاز باا یاک

باشد ،رات رسوب غیریکنواخت فر

لوله جت منفرد (آهنی) انجام شد تا آبشستگی حاصال از

در آغاز کف کانال به ضخامت  30سانتیمتر از رسوبها پر

آن بااا جتهااای متقاااطع مقایسااه شااود .قطاار لولااه جاات

شد ،در آزمای های اولیاه مشاخص شاد کاه ایان میازان

Pagliara et al.

ضااخامت در بحرانیتاارین شاارایط (حااداکثر دباای) کااافی

) (2011برابر با قطر یک لوله منفرد معاادل) 𝑞𝑒𝐷( در نظار

میباشد و از رسیدن مقدار فرسای

به کف فلوم جلوگیری

گرفته شد که دارای سط مقطعی برابر باا مجماو ساط

میکند .به منظور دستیابی به یاک ساط افقای پای

منفرد)𝐷( بناابر معیاار تعریاف شاده در

مقطع دو لوله جات متقااطع میباشاد و از رابطاه

= 𝑞𝑒𝐷

میشود.

از

انجام آزمای ها ،سط مصال بستر به دقت تراز میشد.

 (2𝐷2 )0.5محاسااااابه میشاااااود کاااااه برابااااار باااااا

باارای برداشاات حااداکثر عمااق ،طااول و عاار

𝑚𝑚  𝐷𝑒𝑞 = 31.11بدست آمد .جریان توساط یاک ساه

آبشستگی و پروفیل طولی و عرضی آبشستگی و هماین

راهی به طور یکسان بین دو لوله جت تقسیم شد.

طور نقطههای پراکنده حفره و پشاته آبشساتگی از متار

اندازهگیری دبی جریان در لوله اصلی توسط یک دبیسانج

لیزری  LAISAIبا برد  30متار و دقات  2± mmاساتفاده

YOKOGAWA (ADMAG

شد که با نصب آن بر روی یک قاب فلزی متحرک قابلیات

الکترومغناطیسی یاپنی از نو

) AEیک اینچی باا قابلیات انادازه گیاری دبای از  0/5تاا

حرکت در جهت طولی و عرضی کانال را داشت.

 17/67متر مکعب بر ساعت و دقت  ± 0/5%انجاام گرفات
که به صورت فلنچی نصب شد.
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 -2–2روش انجام آزمایشها
در آغاز زاویه تقاطع لوله جتها که در بستهای نگهدارنده
به صورت متقارن قرار گرفتند بصاورت دیجیتاالی تنظایم
شد و با استفاده از پای و مهاره توساط بساتها در محال
خود ثابت شدند .سط رسوبها به طور کامل افقی و تاراز
میشود ،سپس باا اساتفاده از ورقاه آلومینیاومی روی آن
پوشیده میشود ،پس از روشن کاردن پماپ و بااز کاردن
شیر تنظیمی ،کانال توسط لوله جتهای متقاطع و منفارد
پر میشود .برای تنظیم تراز پایاب نخسات پاس از بساتن
شیر جت منفرد ،با استفاده از شایر تنظیمای و شایر لولاه
کنار گذر دبی جریان به نرخ مورد نظار تنظایم شاده و باا
استفاده از دریچه لوالیی انتهای کانال عمق پایاب به اندازه
مورد نظر تنظیم شد .سپس ارتفاا جتهاا باا اساتفاده از
پایه جت بگونهای تنظیم شد که محل نقطه تقاطع جریاان
جتها با سط پایاب به ارتفا مورد نظر برسد .پاس از آن
ورقه آلومینیومی از روی رسوبها کنار رفته و آزمای
میشود .پس از پایان آزمای

آغاز

دریچه لوالیی به تدریج و به

آرامی پایین آورده میشود تا سط آب پاایین آماده و آب
کانال به کلی تخلیه شود .سپس حداکثر عمق آبشستگی،
آبشسااتگی در مقطااع حااداکثر عمااق و

طااول و عاار

همینطور نیمرخ طاولی و عرضای آبشساتگی در مقطاع
حداکثر عمق با اساتفاده از متار لیازری برداشات شاد .در
جدول 1محدوده تغییارات هار فراسانجه را در آزمای هاا
میتوان مشاهده نمود.
جدول  1محدوده تغییرات فراسنجهها

Fig. 2 (a) Plan and longitudinal profile of scour for jets at
various angles: (b):30, (c):70, (d):110.
شكل (a) 2نمای کلی پالن و مقطع طولی آبشستگی برای جتها

Parameter

)𝐬𝐐(𝐥/

)𝐦𝐜( 𝟎𝐡

)𝐦𝐜(𝐒

)𝛂𝐜 (°

در زاویههای گوناگون تقاطع 30 :(b) :درجه 70 :(c)،درجه:(d) ،

Value

1.3-1.75

3-9

5-10

30-110

Table 1 Range of parameters

 110درجه.

10

1

)Diameter (mm

0.1

0.01

Percentage

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

 -3–2فراسنجههای درنظر گرفته شده و تحلیل
ابعادی
فراسنجههای متعددی در ایجاد پدیده آبشستگی جتهای
متقاطع دخیل میباشند که بین آنها رابطهای به شکل زیر
برقرار میباشد:
)(1

Fig. 3 Grain size distribution

شكل  3منحنی دانهبندی مصال

) 𝑣𝛼 𝜙 = 𝑓(𝑉, 𝑑𝑠 , 𝐷𝑒𝑞 , 𝜌, 𝜌𝑠 , 𝜇, 𝑔, 𝑆, ℎ0 , 𝛼𝑐 ,

که در این رابطه:
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𝜙  :یکی از ابعاد حفره آبشستگی (حاداکثر عماق حفاره
حفاره

آبشستگی 𝑚𝑦 ،طول حفره آبشستگی  ،lsعر

آبشستگی 𝑠𝑤  ،محل انتهای پشته آبشستگی نسبت باه
ابتدای حفره  :𝑉 ،)lrسارعت جتهاای متقااطع و برابار باا
2
𝑞𝑒𝐷𝜋( 𝑉 = 𝑄⁄میباشاااد :𝑄،دبااای کااال در لولاااه
)/4

اصلی :𝐷𝑒𝑞 ،قطر جت معادل لوله کاه بناابر تعریاف ساط
مقطعی برابر با مجمو سط مقطع دو تا لولاه جات دارد،
𝑠𝑑  :اندازه رات مصال بستر : 𝜌 ،چگالی آب : 𝜌𝑠 ،چگاالی
رات رسوب : 𝜇 ،لزجات دیناامیکی آب : 𝑔 ،شاتاب ثقال
زمین : 𝑆 ،مسافت عمودی بین نقطه مرکزی تقااطع دو تاا
جت و سط آب : ℎ0 ،عمق پایاب : 𝛼𝑐 ،زاویه تقااطع باین
جت ها : 𝜶𝒗 ،زاویه عمودی جت.
با استفاده از قضیه باکینگهام با داشتن  12متغیر و سه بعد
𝑇  𝑀, 𝐿,و انتخاااب فراساانجههای)𝜌  (𝑉, 𝐷𝑒𝑞 ,ب اه عنااوان
متغیرهای تکراری 9 ،متغیر بدون بعد به شرح زیر بدسات
میآید:

] 𝑐𝛼 ,

)(3

ℎ0
𝑆
𝑞𝑒𝐷 𝑞𝑒𝐷 𝜌𝜌𝑠 −
(
)
𝜌 √𝑔𝑑90

,

𝑉

,

[=

𝜙
𝑞𝑒𝐷

یا به صورت خالصهتر:
] 𝑐𝛼 ,

)(4

که

ℎ0
𝑞𝑒𝐷

عمق نسبی پایاب و

𝑆
𝑞𝑒𝐷

𝑆

,

ℎ0

𝑞𝑒𝐷 𝑞𝑒𝐷

= [𝐹𝑑90

𝜙
𝑞𝑒𝐷

فاصله نسبی نقطه تقاطع

جتها از سط پایاب میباشاد کاه بناابر

Pagliara et al.

) (2011ایاان دو فراساانجه عمیق ااه هندسااه آبشسااتگی را
تحت تاثیر قرار میدهند و با افازای

𝑆  ،جریاان جات در

آنسوی نقطه تقاطع پخ تر خواهد شد و هاوای زیاادی را
به درون آب وارد می کند.
آبشستگی با گذشت زمان پیشرفت میکناد ،بارای تعیاین
زمان تعادل آبشستگی چنادین آزماای

بلناد مادت در

شرایط مختلف هیدرولیکی انجام شد ،برای اینکه مشاخص
شود در چه زمانی آبشستگی به مرحله تعادل رسیده اسات
پیشرفت آبشستگی با زمان رسام شاد ،شاکل  4پیشارفت

,
)(2

𝑞𝑒𝐷𝑉𝜌
𝜇

= , 𝜋4

, 𝜋8 = 𝛼𝑐 ,

𝑉2
𝑞𝑒𝐷𝑔

𝜙
𝑞𝑒𝐷

= , 𝜋7

]

فراساانجه

= , 𝜋3

𝑠𝑑
𝑞𝑒𝐷

𝑆
𝑞𝑒𝐷

= , 𝜋2

= , 𝜋6

𝑠𝜌

ℎ0
𝑞𝑒𝐷

𝜌

= 𝜋1

𝑞𝑒𝐷𝑉𝜌
𝜇

دبی و سرعت جت و همگراترین زاویه تقاطع ( 30درجاه))

= 𝜋5

𝑣𝛼 = 𝜋9

[

=  𝜋4عاادد رینولاادز جریااان میباشااد و

بدلیل آشفته باودن جریاان صارفنظر میشاود .فراسانجه
𝑣𝛼 =  𝜋9نیز به دلیل ثابت درنظر گارفتن زاویاه عماودی
( )°45در آزمای هااااا حااااذف میشااااود .از ترکیااااب
فراساانجههای بیبعااد 𝑠𝜌𝜌 =  𝜋2 = 𝐷𝑑𝑠 ، 𝜋1و
𝑞𝑒

فراسنجه بیبعد

𝑉
𝜌𝜌 −

𝑠
) 𝜌 ( 𝑠𝑑𝑔√

𝑉2
𝑞𝑒𝐷𝑔

آبشستگی را در یکی از بحرانای تارین شارایط (حاداکثر
نشان میدهد .برای اندازهگیری عمق آبشستگی در زماان
های مختلف از یک عمق سنج مکانیکی 2با دقت 0/5میلای
متر اساتفاده شاد .محققاان مختلاف زماان تعاادل حفاره
آبشستگی را متفاوت در نظار گرفتهاناد ،در آزمای هاای
) Rajaratnam and Aderibigbe (1996زمان تعادل بین 6
تا  50ساعت در نظر گرفته شد.

= 𝜋3

=  𝜋10بدست میآیاد کاه در

20

تحقیقات از آن به عنوان عادد فارود ره1یااد میشاود .باا

10

توجه به غیریکنواختی رات رسوب 𝑑90 ،باه عناوان قطار

5

مشخصه مصال در عدد فرود ره استفاده شاده اسات کاه
عبارت است از قطاری کاه  90درصاد وزنای رات قطاری

)ym (cm

15

0
700

کوچکتر از آن دارند .عدد فرود ره متناسب با این قطر به
صورت  𝐹𝑑90نشان داده میشود .با توجه به توضیحات ارائاه
شده میتوان رابطه باال را به صورت رابطاه زیار بازنویسای

600

500

400

300

200

100

0

)Time (min
Fig. 4 Scour development with time
)(Q = 1.75 𝑙/𝑠،αc = 30

شكل  4پیشرفت آبشستگی با زمان برای شرایط
(𝑠)αc = 30،Q = 1.75 𝑙/

کرد.
1 Densimetric Froude Number
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در آزمای های ) Pagliara et al. (2011مدت زمان تعادل

( ( 𝐷ℎ0 > 0.96ارتفا پشته بیشتر شده و پشته دارای تااج

برابر  40دقیقه بود .در این تحقیق  %95آبشساتگی پاس

یا خطالراس میباشد (شکل .)6در شرایطی که فاصله نقطه

از گذشت  1ساعت رخ داد و از این زمان به بعاد تاا پایاان

𝑞𝑒

یافات (= 3.22

تقاطع جتها با سط پایاب افازای

𝑆
𝑞𝑒𝐷

)

آزمای

( 11ساعت) تنهاا  1میلیمتار عماق آبشساتگی

مشاااهده شااد کااه ابعاااد حفااره بزرگتاار شااده و پشااته

افزای

پیدا کرد که میزان ناچیزی میباشاد و باه صاورت

آبشستگی نیز ابعااد گساتردهتاری در نماای پاالن پیادا

دیداری نیز مشاهده شد رات باه بیارون از حفاره منتقال

میکناد .اماا نتاایج تحقیقاات ) Pagliara et al. (2011در

نمیشوند ،بهمین دلیل و با توجه به محدودیتهای موجود

زاویه  30درجاه نشاان داد کاه بارخالف ایان تحقیاق باا

مدت زمان هر آزمای

برابر با  1ساعت در نظر گرفته شد.

افزای

هم عمق پایاب و هم فاصله نقطه تقااطع از ساط

آب از یک حد مشخص ،عمق آبشستگی کاه

مییابد.

 -3بررسییی فرآینیید و فییرم آبشسییتگی
)(b

)(c

جتهای متقاطع
 -1-3زاویه تقاطع  30درجه

Flow

)(a

Flow

Flow

حفره و پشته آبشستگی در تمامی آزماای هاا در زاویاه
 𝛼𝑐 = 30در عمااقهااای مختلااف پایاااب نساابت بااه خااط

𝟎𝒉
𝟗𝟖 = 𝟐.
𝒒𝒆𝑫

𝟎𝒉
𝟔𝟗 = 𝟎.
𝒒𝒆𝑫

𝟎𝒉
𝟑𝟗 = 𝟏.
𝒒𝒆𝑫

Fig. 5 Scour hole plan and ridge

مرکزی کانال متقاارن میباشاند .در شارایط عماق پایااب

𝑆

)= 1.61, 𝛼𝑐 = 30

بیشتر ) (𝐷ℎ0 > 0.96برخای از رات معلاق نیاز در طای

𝑞𝑒𝐷

(𝐹𝑑90 = 12.5,

𝑞𝑒

آزمای

شكل  5پالن حفره و پشته آبشستگی

به دلیل ایجاد فضای تعلیاق بیشاتر از روی پشاته

)= 1.61, 𝛼𝑐 = 30

عبور کرده و در آن سوی خطالراس پشته فرود میآیند .در

𝑆
𝑞𝑒𝐷

(𝐹𝑑90 = 12.5,

عمق پایاب کم ( )𝐷ℎ0 = 0.96رات معلق در پایین دسات

100

حفره ته نشین شده و با ایجاد پشته پاایین دسات کاه باه

50

𝑞𝑒

120

100

80

40

60

20

0

جریان به سمت پایین دسات حفاره ایجااد مایکنناد کاه

-50

همین عامل بعالوه محدودیت عمق آب باعث بوجود آمادن

-100

مولفههای عرضی سرعت در کف حفره میشود که همانناد

Fig. 6 Longitudinal scour profiles
𝑆
= 12.5,
)= 1.61, 𝛼𝑐 = 30
𝑞𝑒𝐷

 )al. 2008نیاز مشااهده شاده اسات .مولفاههاای عرضای

)(𝐹𝑑90 = 12.5, 𝐷𝑆 = 1.61, 𝛼𝑐 = 30

از میانه باالدست حفره و تاا نزدیکای ابتادای حفاره

میشود .هرچه عمق پایاب بیشتر شود این مولفههاا کمتار
شده و از پهنای پشتههای کناری کاسته میشود و پشتهها
به سمت پاایین دسات مهااجرت کارده و رات بیشاتر در
پایین دسات تجماع پیادا میکنناد (شاکل  .)5همچناین
میتوان مشاهده کارد کاه باا افازای
آبشستگی نیز افزای

عماق پایااب عماق

مییابد .در عمق پایاب کام ساط

پشته پایین دست مسط بوده و در عمقهای پایاب بیشتر

(𝐹𝑑90

شكل  6نیمرخهای طولی آبشستگی:

سرعت منتج به تشکیل پشتههای کناری (چپ و راست) تا
پی

-150

)x(cm

این وضعیت در تحقیق بر روی جات منفارد ( Pagliara et

)y(mm

مرور زمان ابعاد آن بزرگتر میشود ،یک مانع بارای عباور

0

𝑞𝑒

 -2-3زاویه تقاطع  70درجه
در زاویاااه تقااااطع 𝛼𝑐 = 70در عماااق پایااااب کااام و
متوسط)𝑚𝑐 (ℎ0 = 3𝑐𝑚, 6رات معلق به صورت گردشی
و فورانی مانند زاویه تقاطع  30درجه در درون حفره بااقی
نمیمانند که به دلیل طول زیاد پخشیدگی جات و مولفاه
رو به جلوی جریان میباشد ،در واقع هنگامی که رات باه
صورت معلق در میآیند بیشاتر آنهاا توساط مولفاه افقای
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بررسی آزمایشگاهی و تعیین ابعاد آبشستگی ناشی از...

جریان شعاعی بالفاصله به بیرون از حفره منتقل میشاوند

ارتفا پشته و پخ

که بصورت دیداری نیز قابل مشاهده است .در زاویه تقاطع

پایین دست میشود .در واقع به دلیل ریزش جریان فوقانی

پشااته پااایین دساات در

تاج جت در زاویه  𝛼𝑐 = 110برروی پشاته پاایین دسات،

 𝛼𝑐 = 70و شاارایط = 1.61

𝑆
𝑞𝑒𝐷

برخی از آزمای ها با عمق پایااب کام و متوساط

(=

ℎ0
𝑞𝑒𝐷

شدن رات و انتقاال آنهاا باه سامت

یک گودی یاا آبشساتگی ثانویاه نیاز بار روی پشاته در

متقاارن باوده و

عمقهای پایاب  3و  6سانتیمتر ایجاد میشود ،که جزئیات

پااس از آن شاارو بااه منحاارف شاادن بااه ساامت یکاای از

یک نمونه از ایان حالات را میتاوان در شاکل  8مشااهده

دیوارههای کانال میکند .پشتههای آبشساتگی در زاویاه

نمود .ولی در عمق پایاب حداکثر)𝑚𝑐 (ℎ0 = 9باه دلیال

تقاطع  70درجه نسبت به زاویه تقااطع  30درجاه شاکل

استهالک جریان شعاعی ریزشای جات در اثار برخاورد باا

کشاایدهتری دارنااد .امااا در شاارایط حااداکثر عمااق پایاااب

سط پایاب که مانند یک بالشاتک عمال میکناد ،پشاته

 )0.96,1.93تقریباه تا اواسط مدت آزمای

(𝑚𝑐 )ℎ0 = 9پشته تقریباا شاکل متقاارنی را باه نماای

اولیه بدون فرسای

میگذارد .انحراف حفره یا پشته آبشستگی به یک سامت

میگیرد و اثری از پشته ثانویاه نیسات (شاکل ) .)7(c,fدر

در هی یک از تحقیقات آزمایشاگاهی جاتهاای متقااطع
توساط ) Pagliara et al. (2011و

Pagliara and Palermo

عمق پایاب کم

به همراه تاج و تقریباا متقاارن شاکل

= 0.96

ℎ0
𝑞𝑒𝐷

𝑆

و حالت  𝐷 = 3.22حفاره و
𝑞𝑒

پشته پایین دست شکل کشایدهتری در نماای پاالن پیادا
𝑆

) (2013گزارش نشده است که علت عمده آن باه احتماال

میکنند در مقایسه با حالت

در قطاار بزرگتاار رات ) 𝑚𝑚 (𝑑50 = 9.5و یکنااواختی

در شرایط عمق پایااب متوساط )𝑚𝑐 (ℎ0 = 6نیاز حفاره

مصال بکار رفته توسط آنان میباشد .تحقیقات

Sarathi et

) al. (2008در رابطه با جتهای مربعی دیوارهای مساتغرق
و رات بکار رفته با دو قطار

= 1.61

𝑞𝑒𝐷

(شکل ).)7(a,d

𝑆

آبشسااتگی در حالاات  𝐷 = 3.22نساابت بااه حالاات
𝑞𝑒

= 1.61

𝑆

فرم کشیدهتری دارد (شکل ).)7(b,e

𝑞𝑒𝐷

𝑚𝑚𝑑50 = 0.71𝑚𝑚 ,2.46

نشااان داده اساات کااه حفااره و پشااته آبشسااتگی در

)𝐛(
)𝐜(

آزمااای هااای بااا عمااق پایاااب کمتاار ،دچااار عاادم تقااارن
میشاوند .اماا بارخالف نتاایج ) Sarathi et al. (2008کاه
پااایین بااودن عاادد فاارود ره باعااث عاادم تقااارن بیشااتر

𝑺
𝟏𝟔 = 𝟏.
𝒒𝒆𝑫
𝟎𝒉
𝟗𝟖 = 𝟐.
𝒒𝒆𝑫

𝐰𝐨𝐥𝐅

آبشستگی شده بود ،در این تحقیق مشاهده شاد کاه هار

𝐰𝐨𝐥𝐅

𝑺
𝟏𝟔 = 𝟏.
𝒒𝒆𝑫
𝟎𝒉
𝟔𝟗 = 𝟎.
𝒒𝒆𝑫

)(d

)𝐟(

نامتقارنتر میشوند.
𝐰𝐨𝐥𝐅

-3-3زاویه تقاطع  110درجه
همانطور که از شکل  7مشاهده میشاود در عماق پایااب
𝑞𝑒

𝑺
𝟏𝟔 = 𝟏.
𝒒𝒆𝑫
𝟎𝒉
𝟑𝟗 = 𝟏.
𝒒𝒆𝑫
𝐰𝐨𝐥𝐅

)𝐞(

چقاادر  𝐹𝑑90بیشااتر شااود ،حفااره و پشااته آبشسااتگی

کم و متوساط) (𝐷ℎ0 < 2.89پشاته پاایین دسات حفاره

)𝐚(

𝑺
𝟐𝟐 = 𝟑.
𝒒𝒆𝑫
𝟎𝒉
𝟗𝟖 = 𝟐.
𝒒𝒆𝑫

𝑺
𝟐𝟐 = 𝟑.
𝒒𝒆𝑫
𝟎𝒉
𝟑𝟗 = 𝟏.
𝐰𝐨𝐥𝐅
𝒒𝒆𝑫

𝑺
𝟐𝟐 = 𝟑.
𝒒𝒆𝑫
𝟎𝒉
𝟔𝟗 = 𝟎.
𝐰𝐨𝐥𝐅
𝒒𝒆𝑫

Fig. 7 Scour hole plan and ridge
)(𝛼𝑐 = 110, 𝐹𝑑90 = 10.89

شكل  7پالن حفره و پشته آبشستگی ()𝛼𝑐 = 110, 𝐹𝑑90 = 10.89

آبشستگی مسط  ،بدون تاج و فرمی کشایده و نامتقاارن
دارد که میتوان این پشته را به پشته اولیه و پشته ثانویاه

 -4تاثیر فراسنجههای مختلف بر ابعاد حفره

جداسازی کرد .پشته ثانویه در اصل در اثر جریان شاعاعی

آبشستگی

ریزشاای تاااج جات در زاویااه تقاااطع  110درجااه ایجاااد و

شکل  9تاثیر زاویه تقاطع جتهای متقااطع را بار نیمارخ

گسترش مییابد که طی این فرآیند جریان بار روی پشاته

طولی آبشستگی در شرایط هیادرولیکی یکساان و عماق

پایین دست (پشاته اولیاه) ریازش کارده و باعاث کااه

پایاب کم 𝑚𝑐 ℎ0 = 3نشان میدهد .همانطور که مالحظه
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مولفه افقی جریان در زاویه تقاطع  70و  110درجه نیز به
انتقال رات معلق به پایین دست حفره کمک میکند کاه
به احتمال همین عامل باعاث افازای

عماق آبشساتگی

نسبت به زاویاه  30درجاه شاده اسات .اماا در زاویاه 30
درجه ،بیشتر رات معلق درون حفره باه صاورت گردشای
باقی میمانناد و هماین عامال باعاث کمتار شادن عماق
آبشستگی نسبت به زاویههای دیگر میشود.
همانطور که از شکل  10مشاهده میشود با افزای

عماق

پایاب به  6سانتیمتر ،عمق حفره آبشستگی برای هار دو
زاویه تقاطع  70و  110درجه کاه

پیدا میکناد .بادلیل

مستهلک شدن جریان جت به ویهه جریان شعاعی ریزشای
در زاویااه تقاااطع  110درجااه ،نیماارخ طااولی حفااره
آبشستگی باا فاصاله گارفتن از نیمارخ طاولی زاویاه 70
درجه کوچکتر شده و نزدیک به نیمارخ طاولی حفاره در

Fig. 8 A detailed view from longitudinal scour hole
profile, plan and ridge
ℎ
𝑆
(𝛼𝑐 = 110, 𝐹𝑑90 = 10.89, 0 =0.96,
)= 1.61
𝑞𝑒𝐷

زاویه  30درجه میشود اما همچنان عماق آبشساتگی در

𝑞𝑒𝐷

زاویه  110درجه بیشتر از  30درجه میباشد.

شكل  8جزییات نیمرخ طولی و پالن حفره و پشته آبشستگی
)= 1.61

𝑆
𝑞𝑒𝐷

=0.96,

ℎ0
𝑞𝑒𝐷

(𝛼𝑐 = 110, 𝐹𝑑90 = 10.89,
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Fig. 9 Comparison of longitudinal scour profiles for
h0 /Deq =0.96 at various angles
)= 1.61

𝑆
𝑞𝑒𝐷

)x(cm

)= 1.61

)= 1.61

𝑆
𝑞𝑒𝐷

(𝐹𝑑90 = 10.89,

شكل  10مقایسه نیمرخهای طولی آبشستگی در پایاب

(𝐹𝑑90 = 10.89,

 h0 /Deq =1.93و زاویههای مختلف
)= 1.61

 h0 /Deq = 0.96و زاویههای مختلف
𝑆

-140

Fig. 10 Comparison of longitudinal scour profiles for
h0 /Deq =1.93 at various angles

شكل  9مقایسه نیمرخهای طولی آبشستگی در پایاب
𝑞𝑒𝐷

-60

αc=30
αc=70
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-80
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αc=110

-40

𝟑𝟗 h0 /Deq = 𝟏.
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-40
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60

(𝐹𝑑90 = 10.89,

𝑆
𝑞𝑒𝐷

(𝐹𝑑90 = 10.89,

شکل  11نشان میدهد در عمق پایاب  9ساانتیمتر عماق

میشود برخالف انتظار ابعااد حفاره آبشساتگی در زاویاه

آبشستگی در زاویه تقاطع  30درجه بیشاتر از زاویاههای

تقاطع  30درجه نسبت به ابعاد حفره در زاویههای تقااطع

دیگر میباشد کاه ایان بادلیل زیااد باودن عماق پایااب و

 70و  110درجه کوچکتر میباشد و نیمرخهای طولی در

مستهلک شدن انریی جریان جت در زاویههای تقااطع 70

زاویههای  70و  110درجه تقریباه مشابه میباشاند .وجاود

و 110درجه است .همینطور میتوان مشاهده کرد کهعمق
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Fig. 11 Comparison of longitudinal scour profiles for
h0 /Deq =2.89 at various angles
)= 1.61
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(𝐹𝑑90 = 10.89,

شكل  11مقایسه نیمرخهای طولی آبشستگی در پایاب
 h0 /Deq =2.89و زاویههای مختلف
)= 1.61

𝑆
𝑞𝑒𝐷

(𝐹𝑑90 = 10.89,

آبشستگی در زاویاه تقااطع  110درجاه کمتار از دیگار
زاویهها میباشد و اثری از آبشستگی ثانویه در اثر جریاان
)y(mm

80

40

20
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ریزشی بر روی پشته پایین دست آن وجاود نادارد .پشاته
های پایین دست در هر دو زاویه تقاطع  70و  110درجاه
همانند حالت  𝛼𝑐 = 30دارای خط الراس میباشند.
همااانطور کااه از شااکل  12میتااوان مشاااهده کاارد،
نیمرخهای طولی آبشستگی ناشی از جتهای متقاطع باا
نیمارخ آبشسااتگی جات منفاارد در شارایط هیاادرولیکی
یکسان مقایسه شدند .شکل ) 12 (aنشان میدهد که عمق
آبشستگی در شرایط 𝛼𝑐 = 30و پایاب کام

= 0.96

ℎ0
𝑞𝑒𝐷

بیشتر از عمق آبشساتگی جات منفارد میباشاد کاه باه
احتمال به دلیل زاویه کم و همسو بودن مولفه جریان

Fig. 12 Comparison of longitudinal scour profiles of crossing jets versus single jet (𝐹𝑑90 = 12.5 ).

شكل  12مقایسه نیمرخهای طولی آبشستگی جتهای متقاطع و جت منفرد ( .)𝐹𝑑90 = 12.5
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جتها پس از نقطه تقااطع و اناریی بیشاتر آن اسات .در

کرد که در زاویه  𝛼𝑐 = 70باا افازای

عماق پایااب عماق

مییابااد کاه بااه دلیال همااان

شکلهای ) 12 (b,cمربو به زاویههای تقااطع  70و110

حفاره آبشسااتگی کااه

درجه نیز عمقهای آبشستگی بیشتر از جت منفرد است،

استهالک انریی میباشد .در زاویه تقااطع  𝛼𝑐 = 110نیاز

همانطور که پیشتر توضی داده شد به احتماال قاوی باه

فرآیند مانناد زاویاه  70درجاه اسات و بادلیل اساتهالک

دلیل وجود جریان شعاعی و مولفاه رو باه جلاوی جریاان

بیشتر انریی میتوان شاهد کاه

بیشتر عمق آبشستگی

میباشد .کمتار باودن عماق آبشساتگی در جات منفارد

بود .همچناین هماانطور کاه پیشاتر بیاان شاد میتاوان
ℎ0

نسبت به جتهای متقاطع در هماهی زاویاهها در شارایط

مشاهده کرد کاه در عماق پایااب کام  𝐷 = 0.96عماق

عماق پایااب کام باا نتاایج ) Pagliara et al. (2011نیاز

حفااره آبشسااتگی در زاویااه تقاااطع  30درجااه کمتاار از

مطابقاات دارد .در شااکلهای ) 12 (d,e,fنیااز میتااوان

ℎ0

نیمرخهای طولی آبشستگی را در عمق پایاب

زیااد=

ℎ0
𝑞𝑒𝐷

𝑞𝑒

زاویههای دیگر است .اما با افازای

عماق پایااب باه=

𝑞𝑒𝐷

 2.89و استهالک جت ،عمق آبشستگی در زاویاههای 70

 2.89مشاااهده کاارد ،شااکل ) 12 (dنشااان میدهااد کااه

و  110درجه کمتر از زاویه  30درجه می شود.

نیمرخها در زاویه تقاطع  30درجه و  𝐷𝑆 = 1.61,3.22نیز

شکل ) 14(aتغییرات طول حفاره آبشساتگی نسابت باه

ماننااد شااکل ) 12 (aدارای عمااق و ابعاااد آبشسااتگی

عدد فرود ره را نشان میدهد کاه رونادی صاعودی دارد،

بزرگتری نسبت به جت منفرد هستند و پشتههای پاایین

همانطور که میتوان مشاهده کرد در زاویههای

𝑞𝑒

𝛼𝑐 = 30

دست همگی دارای خطالراس میباشند .اما نتایج تحقیقات

و  𝛼𝑐 = 110و در دبی کام

) Pagliara et al. (2011نشان داد که در زاویاه  30درجاه

 ، 12.5مقادیر طول آبشستگی نزدیک به یکدیگر هستند.

در عمق پایاب زیاد عمق آبشستگی جت منفرد بیشاتر از

در زاویااه تقاااطع  70درجااه طااول آبشسااتگی بیشااتر از

جت متقاطع بود .در شاکل ) 12 (eعماق آبشساتگی در

زاویههای دیگر است .در شکل ) 14(bنیز میتوان مشاهده

جتهای متقاطع70درجه در شارایط 𝐷𝑆 = 3.22کمتار از
𝑞𝑒

نمود که با افزای

 𝐹𝑑90 = 9.29و زیااد = 𝐹𝑑90

عمق پایاب طول حفره نیز کاه

جت منفارد اسات ،اماا در شارایط  𝐷𝑆 = 1.61همچناان
𝑞𝑒

(a) 𝒉𝟎/𝑫𝒆𝒒=1.93
𝑺/𝑫𝒆𝒒=1.61

دارای عمق بیشتری است.
شکل ) 12 (fنشان میدهد که در زاویه تقاطع  110درجه
ابعاد حفره در هر دو وضعیت

= 1.61,3.22

𝑆
𝑞𝑒𝐷

کوچکتر

از جت منفرد است که بدلیل استهالک زیاد جت در عماق

𝜶𝒄=30
𝜶𝒄=70
𝜶𝒄=110

پایاب زیاد میباشد .پشتههای پایین دست حفره نیز در هر
دو زاویااه تقاااطع  70و  110درجااه و = 2.89

ℎ0
𝑞𝑒𝐷

دارای

10
𝟎𝟗𝒅𝑭

15

5

خط الراس میباشند.
همانطور که از شکل ) 13(aمشاهده میشاود باا افازای
عدد فرود ره در همهی زاویاههای تقااطع جات ،حاداکثر
عمااق حفااره آبشسااتگی نیااز افاازای

𝜶𝒄=30
𝜶𝒄=70
𝜶𝒄=110

آبشسااتگی در زاویااههای تقاااطع  70و  110درجااه در
بیشتر دبیها نسبت به زاویه تقاطع  30درجه بیشتر است.
شکل ) 13(bنشان میدهد که در زاویه تقاطع  𝛼𝑐 = 30با
افزای

عمق پایاب ،عمق حفره آبشساتگی نیاز افازای

مییابد .برخالف زاویه تقاطع  30درجاه میتاوان مشااهده

4

3

2

𝒒𝒆𝑫𝒉𝟎/

1

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0

Fig. 13 Nondimensional variation of scour hole depth
with Froude number and tailwater level at various angles.

شكل  13تغییرات بیبعد حداکثر عمق حفره آبشستگی با
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عدد فرود و عمق پایاب در زاویههای مختلف.

𝒒𝒆𝑫ym/

=(b) Fd90
10.89
𝒒𝒆𝑫𝑺/
=1.61

مییابااد .عمااق

𝒒𝒆𝑫ym/
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4
3.5
3
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2
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1
0.5
0
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مییابد به غیر از زاویه تقاطع 30درجه کاه رونادی تقریباا

16
(a) 𝒉𝟎/𝑫𝒆𝒒=1.93
𝑺/𝑫𝒆𝒒=1.61

افزایشی دارد .همچنین مشاهده میشود که در عمق پایاب

14

کم  𝐷ℎ0 = 0.96مقادیر طول حفره در زاویاههای مختلاف
𝑞𝑒

اختالف زیادی با یکدیگر دارند ولی در شرایط
مقادیر

8

ℎ0

> 0.96

𝑞𝑒𝐷

𝜶𝒄=30
𝜶𝒄=70
𝜶𝒄=110

طول به یکدیگر نزدیکتر هستند .در شارایط = 𝑐𝛼
ℎ0

 110و 𝐷 = 0.96طول حفره آبشستگی بیشترین مقدار

4
2
0

15

𝑞𝑒

را نسبت به دیگر زاویهها دارد و با افزای

6

5

10

𝟎𝟗𝒅𝑭

عمق پایااب باه

16

 𝐷ℎ0 = 2.89طول حفره کوچکتر از دیگر زاویهها میشود.

=(b) Fd90
10.89
𝒒𝒆𝑫𝑺/
=1.61

𝑞𝑒

افزای

دبای

عر

حفره را در همهی زاویهها باه دنباال دارد و

مقادیر عر

حفره مانند طاول حفاره در زاویاههای  30و

 𝐹𝑑90 > 9.29عر
درجه بیشتر از عر

حفاره در زاویاه تقااطع  110درجاه

𝜶𝒄=30
𝜶𝒄=70
𝜶𝒄=110
4

=(b)Fd90
10.89
= 𝒒𝒆𝑫𝑺/
1.61

میشود که در زاویه تقاطع  110درجه به دلیل کشایدگی

𝜶𝒄=30
𝜶𝒄=70
𝜶𝒄=110

5
0
0

Fig. 14 Nondimensional variation of scour hole length
with Froude number and tailwater level at various angles.

شكل  14تغییرات بیبعد طول حفره آبشستگی با عدد فرود و

بیشتر پشته پایین دست ،محال قرارگیاری انتهاای پشاته
𝒒𝒆𝑫ls/

10

آن در زاویااه  𝛼𝑐 = 30نساابت بااه زاویااههای  70و 110

نسبت به زاویه  70درجه داشتند ،از نمودار ) 16(aمشاهده

20
15

در همهی زاویههای تقاطع رونادی صاعودی دارد و مقادار

عر ) که در زاویاه تقااطع  110درجاه مقاادیر کمتاری

5

عمق پایاب در زاویههای مختلف.

حفره تقریبا همانناد روناد تغییارات

درجه کمتر است .برخالف دیگر ابعاد حفره (طول ،عماق و

25

4

حفره آبشستگی با عدد فرود و

محل انتهای پشته پایین دست نیز نسبت به عدد فرود ره

𝟎𝟗𝒅𝑭

3

1

در شکل ) 16(aمیتوان مشاهده کرد که تغییرات فراسنجه
𝒒𝒆𝑫ls/

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

𝜶𝒄=30
𝜶𝒄=70
𝜶𝒄=110

2

2

𝒒𝒆𝑫𝒉𝟎/

0

عمق حفره آبشستگی (شکل  )13bمیباشد.

(a) 𝒉𝟎/𝑫𝒆𝒒 =1.93
𝑺/𝑫𝒆𝒒=1.61

𝒒𝒆𝑫𝒉𝟎/

3

تغییرات نمودار عر

مییابد .میتوان از شکل ) 15(bمالحظه کرد که روند

1

0

عمق پایاب در زاویههای مختلف.

باارای زاویااههای  𝛼𝑐 = 70و  𝛼𝑐 = 110درجااه کاااه

15

2

شكل  15تغییرات بیبعد عر

یافتاه و

10

4

Fig. 15 Nondimensional variation of scour hole width
with Froude number and tailwater level at various angles.

عمق پایاب عر

حفره آبشستگی بارای زاویاه  𝛼𝑐 = 30افازای

10
6

میباشد.
شکل ) 15(bنیز نشان میدهد با افزای

12
8

 110درجااه نزدیااک بااه یکاادیگر هسااتند و در حالاات
حفره آبشستگی در زاویه تقاطع 30

14

دارای مقادیر بیشتری نسبت به زاویههای دیگر است.
شکل ) 16(bنیز نشان میدهد با افزای

عمق پایاب محال

انتهای پشته در زاویههای  70و  110درجه عقاب نشاینی
کرده و کاه

مییابد ولی در زاویه  𝛼𝑐 = 30منحنای آن

با شایب کمای افازای

مییاباد و در پایااب

= 2.89

ℎ0
𝑞𝑒𝐷

مقدار آن به مقدار  lrدر زاویه  70درجه نزدیک میشود .در
عمق پایاب حداکثر نیز  lrکمترین مقدار را در زاویه تقاطع
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𝒒𝒆𝑫ws/

در شکل ) 15(aنیز میتوان مشاهده کرد که افزای

𝒒𝒆𝑫ws/
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(a) 𝒉𝟎/𝑫𝒆𝒒=1.93
𝑺/𝑫𝒆𝒒=1.61

40

عملکرد آنها در قالب معیارهای آماری ضریب تعیاین

30

و درصد میانگین قدر مطلق خطاا ( (MAPE)1معادلاههای

35

20
15

𝜶𝒄=30
𝜶𝒄=70
𝜶𝒄=110

𝒒𝒆𝑫lr/

25

10
0

15

7و )8ارزیابی شد .بار مبناای رابطاه ( )4بدسات آماده در
بخ

 3–2میتوان آن را به صورت معادالت زیر بازنویسی

کرد:

5
10

)(5

5

𝑒) 𝑐𝛼( 𝑑)

𝟎𝟗𝒅𝑭
=(b) Fd90
10.89
𝒒𝒆𝑫𝑺/
=1.61

𝜶𝒄=30
𝜶𝒄=70
𝜶𝒄=110
4

2

3

1

)) + 𝑑(𝛼𝑐 ) + 𝑒 (6
𝒒𝒆𝑫lr/

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

)(R2

)(7

𝑆

𝑆
𝑞𝑒𝐷

𝑐

( )

(𝑐)+

𝑞𝑒𝐷

ℎ0

ℎ0

( 𝑏) = 𝑎 (𝐹𝑑90

𝑞𝑒𝐷

( 𝑏 = 𝑎(𝐹𝑑90 ) +

𝑞𝑒𝐷

) − X )(Yi − Y
)2

i

− X ) 2  (Yi − Y ) 2

| × 100

)(8

0

𝑞𝑒𝐷

𝜙
𝑞𝑒𝐷

n

(X
i =1

i

(= R
2

n

n

i =1

𝜙

(X
i =1

𝑖𝑌𝑋𝑖 −

1

𝑖𝑋

𝑛

| 𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑𝑛𝑖=1

𝒒𝒆𝑫𝒉𝟎/
Fig. 16 Nondimensional variation of scour ridge end with
Froude number and tailwater level at various angles.

کااه 𝑖𝑋 عبااارت اساات از مقاادار مشاااهده شااده و 𝑖𝑌 مقاادار

شكل  16تغییرات بیبعد محل انتهای پشته آبشستگی با عدد

پی بینی شاده .بارای اساتخراج رابطاههای رگرسایونی و

فرود و عمق پایاب در زاویههای مختلف.

تعیین ضرایب  d ،c ،b ،aو  eاز کل دادههاا اساتفاده شاد و
پس از انتخاب بهترین مدلها ضرایب آنها در جدولهای 2

 110درجه دارد.

و  3آورده شده است.

 -5رابطههای رگرسیونی بیرای پییش بینیی
ابعاد حفره آبشستگی
با توجه به دادههای بدست آمده از این تحقیق و رابطههای
بدساات آمااده در بخاا

تحلیاال ابعااادی ،معادلااههای

رگرسیونی بیبعد بارای تخماین ابعااد حفاره آبشساتگی
شااامل حااداکثر عمااق حفااره آبشسااتگی ،طااول حفااره
آبشستگی ،عر

حفره آبشستگی و فاصله انتهای پشته

جدول  2ضرایب معادله  5با کل داده ها
Table 2 Equation 5’s coefficients with all data
𝒒𝒆𝑫𝒘𝒔/
𝒒𝒆𝑫lr /
𝒒𝒆𝑫Variable 𝒚𝒎/𝑫𝒆𝒒 ls/
Coef.
0.719
2.057
1.969
2.204
a
0.849
0.865
0.81
1.082
b
-0.171
-0.352
-0.18
-0.41
c
-0.122
0.131
-0.078
0.063
d
-0.091
0.151
-0.108
0.271
e
R2
0.32
0.68
0.47
0.73
MAPE
55.8
12.6
14.6
14.9

پایین دست ارائه شد.
رابطااههایی کااه توسااط ) Pagliara et al. (2011باارای
پی بیناای ابعاااد حفااره آبشسااتگی ناشاای از جتهااای
متقاطع ارائه شده است برای هر زاویاه تقااطع باه صاورت
جداگانه میباشد و قادر به درونیابی در زاویههای بیناابینی
نیست .برای هماین منظاور ساعی شاد باا دادههاای ایان
تحقیق رابطههایی استخراج شود که بتواند ابعااد حفاره را
در زاویههای بین  30 ≤ 𝛼𝑐 ≤ 110نیاز پی بینای کناد.

جدول  3ضرایب معادله  6با کل داده ها
Table 3 Equation 6’s coefficients with all data
𝒒𝒆𝑫ls /
𝒒𝒆𝑫𝒘𝒔/
𝒒𝒆𝑫lr /
𝒒𝒆𝑫Variable 𝒚𝒎/
Coef.
0.237
1.198
0.844
2.54
a
-0.353
-2.95
-1.31
-5.76
b
-0.186
0.849
-0.475
0.78
c
-0.432
1.57
-1.58
5.11
d
2.167
3.93
7.92
0.975
e
R2
0.38
0.61
0.52
0.65
MAPE
21
13.1
13.4
16.7

ماادلهای رگرساایونی خطاای و تااوانی باارازش داده شااد و
Mean Absolute Percentage Error
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همانطور که از جدول  2میتوان مشاهده کرد مدل تاوانی

ب اه صااورت جداگانااه میباشااد .در جاادول  4نتااایج ایاان

نتایج ضعیفی را برای پی بینی ابعاد حفره آبشستگی باه

معادلهها ارائاه شاده اسات .هماان طاور کاه از جادول 4

ویاهه عماق آبشساتگی ) (R2=0.32, MAPE=55.8ارائاه

مالحظه میشود مدلهای توانی ارائه شده برای هار زوایاه

میدهااد و در تخمااین فراساانجههای  lsو  lrبهتاار عماال

تقاطع به دلیل پیچیاده نباودن فیزیاک مساهله ،قاادر باه

میکند .در همهی مادلها  R2 <0.8میباشاد کاه چنادان

تخمین ابعاد حفره آبشستگی با دقات باه نسابت خاوبی

نیست .نتایج جدول 3نیز تقریبا مانند جادول

میباشااند ) .(R2 >0.8میتااوان مشاااهده کاارد کااه ماادل

رضایتبخ

 2میباشد و مدلهای خطی بدست آمده نیز رضایت بخ
نیستند اما مدل خطی در تخمین عماق آبشساتگی

)( y m

رگرسااایونی در زاویاااه تقااااطع  𝛼𝑐 = 30در تخماااین
فراسنجههای عمق حفره آبشستگی ،عر

حفره و فاصله

بهتر عمل کرده است ).(R2=0.38, MAPE=21

انتهای پشته نسبت به زاویههای دیگر دقیقتر عمال کارده

بااه دلیاال پیچیاادگی زیاااد پدیااده آبشسااتگی جتهااای

است.

متقاطع و اینکه مشاهده شد هر فراسانجه هیادرولیکی بار

برای ارزیابی دقت معادلههای ارائاه شاده در ایان تحقیاق،

روی هر کدام از ابعااد هندسای حفاره آبشساتگی تااثیر

نتایج آنها با رابطههای ارائه شده در تحقیق پیشین توساط

متفاوتی میگذارد ،رابطاههای  5و  6کاه باا کال داده هاا

) Pagliara et al. (2011مقایسااه شااد .بااه دلی ال عاادم

بدست آمده است دقت پایینی داشته و از عمومیات الزم و

دسترسی به دادههای محققاان پیشاین ،از دادههاای ایان

کافی برخوردار نمیباشد .بنابراین رابطههای دیگری نیز باه

تحقیق برای اعتبارسنجی معادلهها استفاده شد .در جادول

شکل توانی رابطه ( )5اما این بار به صورت جداگاناه بارای

 5میتوان رابطههای ارائه شده برای عمق ،طاول و عار

هر یک از سه زاویه تقاطع استخراج و ارزیاابی شاد کاه در

حفره آبشستگی در زاویههای مختلف توسط

آن فراسنجه 𝒄𝜶 به دلیل ثابات باودن از معادلاه  5حاذف

) al. (2011را مشاهده کرد.

شد .در تحقیقات ) Pagliara et al. (2011این نتیجهگیری

الزم به یادآوری است که رابطههای ارائه شده توساط آنهاا

که پدیده آبشستگی جتهای متقااطع دارای پیچیادگی

باارای زاویااههای تقاااطع بیشااتر از  30درجااه مربااو بااه

زیادی است نیز دلیل اصلی برای ارائه معادلهها در هر زاویه

حالتهای  75و  120درجه میباشد کاه بترتیاب  5و 10

Pagliara et

درجه بیشتر از زاویههای ایان تحقیاق ( 70و 110درجاه)
جدول  4ضرایب معادله  5در زاویههای تقاطع جداگانه
Table 4 Equation 5’s coefficients at separate angles
𝒄𝜶 Variable
ls
𝒎𝒚
𝒔𝒘
lr
Coef.
𝒒𝒆𝑫/
𝒒𝒆𝑫/
𝒒𝒆𝑫/
𝒒𝒆𝑫/
0.11
1.157
0.821
1.123
a
1.26
0.984
1.034
1.147
b
30°
0.238
0.033
0.127
0.0678
c
0.266
0.144
0.194
0.198
d
R2
0.95
0.91
0.97
0.97
MAPE
3.8
2.8
2.2
2.4
1.882
2.52
3.99
3.622
a
0.385
0.806
0.578
0.892
b
°
70
-0.281
-0.303
-0.279
-0.359
c
-0.209
0.0757
-0.143
0.0854
d
R2
0.85
0.95
0.87
0.93
MAPE
6.3
3.3
5.3
4.8
0.64
2.421
2.646
2.223
a
0.869
0.871
0.775
1.212
b
°
110
-0.529
-0.662
-0.456
-0.683
c
-0.499
0.171
-0.347
-0.012
d
R2
0.92
0.94
0.95
0.94
MAPE
11.1
6.5
6
10

است که بدلیل وجود اختالف کم زاویه ،تصمیم گرفته شد
نتایج آنها با نتایج این تحقیاق در زاویاه  70و  110درجاه
مقایسااه و ارزیاابی شااود .نتااایج معادلاههای جاادول  5در
جدول  6قابل مشاهده است.
همانطور که از جدول  6مالحظه میشود ،باه طاور کلای
نتایج معادلهها نسبت به رابطههای این تحقیاق (جادول)4
دارای دقت پایینتری میباشند .در زاویه  30درجاه بارای
پی بینی عمق نسبی حفره آبشستگی معادله ارائه شاده
دارای دقت باالیی نمیباشد ) (R2=0.69, MAPE=68.8در
مقایسااه بااا ایاان تحقیااق ) .(R2=0.95, MAPE=3.8در
پی بینی طول و عر

حفره نیز با  R2 =0.86و خطاهاای

بیشتر دقت پایینتری نسبت به معادلههای جادول  4دارد.
در زاویه تقاطع  75درجه مدلها نسبت به زاویه  30درجه
دارای دقت باالتری در پی بینی ابعاد حفره هستند به
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جدول  5رابطههای ارائه شده توسط ) Pagliara et al. (2011برای ابعاد حفره آبشستگی جتهای متقاطع
Table 5 Pagliara et al. (2011)’s equations for the scour hole dimensions of the crossing jets

𝒄𝜶

Equation
ym
h0 2
h0
(= [0.3Fd90 +(-0.046
) +0.52
])+0.16
Deq
Deq
Deq

30°

h0
S 2
h0
S
.[(0.003
()-0.02
) +(-0.05
)+0.24
]+1
Deq
Deq
Deq
Deq

30°

ls
ym
h0 2
h0
S
(=
()30° [(0.014
) -0.03
)+0.08
]+3
Deq Deq
Deq
Deq
Deq

30°

ws
y
h
h
S
]=( m )30° [(0.009( 0 )2 -0.024 0 +0.035) +3
Deq
Deq
Deq
Deq
Deq

75°

]+1

𝑺

)-0.06

𝒒𝒆𝑫

ym
𝒉
𝒉
𝒉
𝟎 =[0.3Fd90 +(-0.53 𝟎 +3)].[(-0.01( 𝟎 )𝟐 + 0.006
Deq
𝒒𝒆𝑫
𝒒𝒆𝑫
𝒒𝒆𝑫

75°

ls
ym
h0 2
h0
S
(=
() ° [(0.07
) -0.16
)+0.5
]+3
Deq Deq 75
Deq
Deq
Deq

75°

𝑠𝑤
ym
ℎ0
𝑆
(=
) ° [(0.135
)+ 0.084
]+ 3
𝑞𝑒𝐷
Deq 75
𝑞𝑒𝐷
𝑞𝑒𝐷

120°

ym
h
h
S
]=[0.3Fd90 +(-0.46 0 +1.28)].[(-0.03 0 -0.02) +1
Deq
Deq
Deq
Deq

120°

ls
ym
ℎ0
S
(=
)120° [(0.074
)+ 0.3
]+ 4
Deq Deq
𝑞𝑒𝐷
Deq

120°

ws
y
h
h
S
]=( m )120° [(-0.026( 0 )2 +0.2 0 +0.026) +4
Deq
Deq
Deq
Deq
Deq

طوری که در تخمین عمق آبشستگی  R2 =0.95و خطای
 MAPEبه  19/4درصد کاه

می یابد.

مدلهای رگرسیونی در مقابل مقادیر آزمایشگاهی در قالب
نمودارهای پراکن

نیز ارائه شاده اسات (شاکلهای -19

در زاویه تقاطع  120درجه عمق آبشستگی باا دقات باه

.)17

نسبت خوبی محاسبه شده است اما با درصد خطای بیشتر

همانطور که از شاکل  17مشااهده مایشاود دقات پاایین

) (MAPE=24.1نساابت بااه معادلااه ایاان تحقیااق کااه

معادلااه ) Pagliara et al. (2011در پی بیناای عمااق

 MAPE=11.1میباشد.

آبشستگی در زاویه  30درجه مشهود است به طوری کاه
نقطهها از خط برازش ایادهآل باا زاویاه  45درجاه فاصاله

جدول  6نتایج رابطههای ارائه شده توسط

Pagliara et al.

) (2011با اعمال دادههای این تحقیق
)Table 6 Results of equations (Pagliara et al. 2011
employing the current research dataset
𝒒𝒆𝑫𝒘𝒔/

𝒒𝒆𝑫ls /

𝒒𝒆𝑫𝒚𝒎/

Error

0.86
33
0.88
28.3
0.79
44.3

0.86
21.6
0.92
9
0.79
16.7

0.69
68.8
0.95
19.4
0.91
24.1

R2
MAPE
R2
MAPE
R2
MAPE

𝒄𝜶
30°
75°
120°

بیشتری نسبت به دیگر نقطهها دارناد .نکتاه دیگار اینکاه
همهی رابطههای تحقیق پیشاین عماق آبشساتگی را در
همااهی زاویااههای تقاااطع ،ب ای

از مقاادار آزمایشااگاهی

تخمین زده است .شکلهای  18و  19نیاز مقاادیر نسابی
طول و عر

حفره آبشستگی را نشان مایدهناد ،هماان

طور کاه مالحظاه مایشاود معادلاههای

Pagliara et al.

) (2011در پی بینی این فراسنجهها ضعیفتر عمل کارده
و بیشتر مقادیر را بی
است.

باارای مقایسااه و ارزیااابی بهتاار نتااایج ،مقااادیر خروجاای
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از مقدار آزمایشاگاهی تخماین زده
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بررسی آزمایشگاهی و تعیین ابعاد آبشستگی ناشی از...

-6نتیجه گیری
در ایاان تحقیااق فرآینااد آبشسااتگی جتهااای متقاااطع
متقااارن در سااه زاویااه مختلااف  70،30و  110درجااه در
مصال بستر با قطر متوساط  d50=1.4mmبررسای و تااثیر
فراسنجههای مختلف بر ابعااد حفاره آبشساتگی ارزیاابی
شد .جتها در زاویه تقااطع  70و  110درجاه در شارایط
هیاادرولیکی عمااق پایاااب کاام 𝐷ℎ0 = 0.96آبشسااتگی
𝑞𝑒

بیشتری نسبت به جت با زاویاه تقااطع  30درجاه و جات
Fig. 17 Comparison between predicted and measured
values of scour hole depth.

شكل  17مقایسه بین مقادیر محاسبه شده و مشاهده شده
عمق حفره آبشستگی.

منفرد ایجاد کردند .با افازای

فراسانجههای عماق پایااب
𝑆

)  (𝐷ℎ0و فاصله نقطه تقاطع جتها ) 𝐷( در زاویاه تقااطع
𝑞𝑒

𝑞𝑒

 30درجه عمق حفره آبشستگی نیز بیشتر میشود اما در
زاویههای 𝛼𝑐 = 70,110برعکس این فرآیند رخ میدهاد و
آبشستگی کمتر میشود .در عمق پایاب کام و زاویاههای
تقاطع  70و  110پشته آبشستگی از حالت تقارن خاارج
شده و به سمت دیواره کاناال متمایال میشاود .مادلهای
خطی و توانی بدست آمده از مجموعه کال دادههاا بادلیل
پیچیدگی پدیده آبشساتگی جتهاای متقااطع قاادر باه
تخمین دقیق ابعاد حفره آبشساتگی در هماهی زاویاهها
نیستند ،ولی مدل های توانی بدست آمده بارای هار زاویاه
تقاطع ،دارای دقت باه نسابت خاوبی در پی بینای ابعااد
حفره آبشستگی میباشند .با مقایسه نتایج رابطههای این

Fig. 18 Comparison between predicted and measured
values of scour hole length.

تحقیق و تحقیق پیشین مشخص شد که معادلههای ارائاه

شكل  18مقایسه بین مقادیر محاسبه شده و مشاهده شده

شده نسبت به تحقیق پیشین از دقت باالتری برخوردارناد.

طول حفره آبشستگی.

این تحقیق نشان داد که استفاده از جتهای متقاطع لزوماه
باعث کاه

آبشستگی نمیشود و این همزماان بساتگی

به عوامل متعدد هیدرولیکی مانناد زاویاه تقااطع جتهاا،
عمق پایاب و فاصله نقطه تقااطع جتهاا باا ساط پایااب
دارد.

 -7فهرست نشانهها
قطر جت معادل
قطر رات بستر )(cm
عدد فرود رات
شتاب ثقل ()ms-2
عمق پایاب )(cm
محل انتهای پشته آبشستگی )(cm
)(cm

Fig. 19 Comparison between predicted and measured
values of scour hole width.

شكل  19مقایسه بین مقادیر محاسبه شده و مشاهده شده
عر

حفره آبشستگی.
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