
 

 
1 
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  خالصه
ي هيدروليكي به صورت مانعي در برابر جريان قرار مي گيرند و الگوي جريان در نزديكي خود را تغيير مي دهند و به صورت موضعي باعث سازه ها

درمورد عمق  يباشد و مطالعات کم يم يحداکثر عمق آبشستگ نييانجام شده در رابطه با تع قاتيآبشستگي در اين محدوده مي شوند. اکثر تحق

به صورت  كنواختيريوغ كنواختيگاه  هياطراف تك انيجر يالگو راتييتغ قيتحق نيوجود دارد .در ا كنواختيريگاه غ هياطراف تكدر  يتگآبشس

 يريدر تراز قرارگ كنواختيريگاه غ هياطراف تك انيجر يالگو قيتحق نيقرار گرفت . در ا يآب زالل مورد بررس طيتحت شرا يشگاهيآزما

در اطراف  انيجر يرالگوييباعث تغ ونيفوندانس يريدهد که تراز قرارگ ينشان م يشگاهيآزما جيشده است ،نتا يبررس ونيانسفوند يمتفاوت برا

 رديگ يبر باال بستر قرار م ونيفوندانس يريکه تراز قرارگ يباشد. هنگام يمرتبط م ونيفوندانس يريبه تراز قرارگ راتييتغ نيشود و ا يگاه م هيتك

عمق  z/L=0.53که در تراز  يخواهد شد.به طور يآبشستگ شيشده که موجب افزا جاديا ونيسط فوندانستو يگريد يگردابه ها

تراز Zگاه و هيطول تك L) ميباش ياست را شاهد م متريسانت ds/L=2.4به  يمقدار عمق آبشستگ Z/L=0.17و در تراز  ds/L=2.6يآبشستگ

 باشد.( يم ونيفوندانس يريقرارگ
 

 .ون،پلیگاه، فوندانس هیتک ،یآبشستگ ان،یجر یالگوکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 يكيناميدروديه يرويچون اعمال ن يبه موارد توانيم انيم نيمهم و گاه مخرب به همراه دارد که از ا يها اثراتگاه ها پل در رودخانه هياحداث تك

 شي(.پ1931 ،يشابورين يو صالح اينيميگاه اشاره نمود )کر هيتك يسطح آب در باالدست )فراآب( بر رو شيو افزا يموضع ي، وقوع آبشستگ انيجر

از  يكي( . شمات 3119باشد )محمدپور  يم ونيفوندانس يعمق مناسب برا يطراح يبرا يمهم اريگاه پل ها مع هياطراف تك يموضع يآبشستگ قيدق ينيب

گاه پل  هيتك ي،آبشستگ (Abutment)گاه هين مواد کف بستر در اطراف تكدهد . به برداشته شد يپل را نشان م يها هيگاه و پا هيتك يريمحل قرارگ

نعل  يها. گردابشوديگاه م هيدنباله  در اطراف تك يهاو گرداب  ينعل اسب يهاگرداب جاديپل باعث ا يگاه ها هياز تك يناش اني. شتاب جرنديگو

گاه  هيتك يري. قرارگکننديم جاديرا ا گردديمواد بستر م شيرا که سبب فرسا ميمستق يورين نيترياساس ديآيوجود م گاه ها به هيتك نييکه در پا ياسب

پل در  يگاه ها هياطراف تك يموضع ي(. شكل و عمق آبشستگ3112)محمدپوروهمكاران گردنديم انيجر يساختار افق جاديباعث ا انيجر ريپل در مس

در باالدست   نييرو به پا انيجر لگاه شام هيدر اطراف تك يکننده آبشستگ جاديا ياصل يها انيدارد. جر يگاه پل بستگ هيتك يدرجه اول به شكل هندس

. باشديگاه م هيدست تك نييدنباله در پا يگاه و گردابها هيدر باالدست تك  يسطح يغلتك يانهايگاه، جر هيتك نييدر پا ينعل اسب يگاه، گردابه ها هيتك

. برخورد شوديگاه م هيدر باالدست تك انيکه باعث کاهش سرعت جر باشديم انيگاه در مقابل جر هيشدن بدنه تك مانع جهيرونده در نت نييپا انيجر

نعل  يکف، گردابه ها يكيدر نزد يمرز هيال يافق انيرونده با جر نييپا انيبرخورد جر .کنديعمل م يجت عمود کيرونده به بستر مانند  نييپا انيجر

نعل  ي. گردابه هاگردديم جاديا ياريش هيپا يفوق در جلو يها اني(. در اثر جر1331و پانچانگ ،  چاردسوني)ر آورديبوجود م هيپا نييرا در پا ياسب

و  چاردسوني)ر ابندييکاهش م يشدت گردابه ها هيدست پا نييجا کرده و با فاصله گرفتن از پاجابه هيپا نييو دنباله دار مصالح بستر را از منطقه پا ياسب

 قاتيباشد .اکثر تحق يم دهيچينسبتاً پ هيدر اطراف پا يآبشستگ نديکنند .فرآ ين دست نشست مييدر پا افتهيرو رسوبات انتقال  ني(. از ا3111،  سيويد

و  319/1 يدانه  يدو اندازه  يکه رو يشي( طبق آزما1393) ليباشد. گ يها م هيدر اطراف پا انيجر يو الگو يعمق آبشستگ رامونيانجام شده پ

به  ياست . کاهش عمق آبشستگ شتريزبر ب ينرم نسبت به رسوب ها يدر دانه ها يآبشستگ يشرويپ نرخکه  ديرس جهينت نيانجام داد به ا متريليم 23/1

از  يشتريب يو انرژ شود يم يآبشستگ يدر حفره  شتريب شيبزرگ تر مانع فرسا يعلت باشد که که دانه ها نيتواند به ا يقطر دانه ها م شيخاطر افزا

 يتوسط حفره ها ياز انرژ يمقدار نكهيشده باشد به علت ا ليبستر از مصالح درشت دانه تشك يکه دانه ها يورتدر ص نيکند . بنابرا يرا تلف م انيجر
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ذرات بزرگتر باشد عمق  ، قطر ياز عوامل موثر بر آبشستگ يكيکند . پس  يم دايکاهش پ يروند عمق آبشستگ يم نيموجود در مصالح بستر از ب

و ساتدرلند  لي( و ملو1311) يوي(، رودک1311(، اتما )1321) نگرياز جمله چابرت وانگلد ينيمحقق مطالعاتکمتر خواهد شد و بالعكس.  يآبشستگ

 انيعمق جر ريتحت تأث قيعم يهاانيو در جر شوديم اديز انيعمق جر شيعمق با افزاکم يهاانيدر جر ي( نشان داده است که عمق آبشستگ1311)

 يريکه تراز قرارگ دنديرس جهينت نيگاه به ا هيدر اطراف تك يکاهش آبشستگ ي(دربررس3112) وهمكارانمحمدپور  قاتينخواهد بود. طبق تحق

 يآبشستگ راتييتغ  ي(  به بررس3112)يپل خواهد داشت. محمد پورو قآن ي هيگاه و پا هيدر اطراف تك يدر کاهش آبشستگ ييبسزا ريتاث ونيفوندانس

به سرعت  ونيفونداس يتا باال يها، عمق آبشستگ شيصورت بود که در همه آزما نيآنان بد قيتحق جيو  نتا ندمرکب پرداخت يگاه ها هيآب زالل در تك

 ي( به بررس1933همكاران  ) و يکند. اقبال يم يري( جلوگري) زمان تأخ  يدر مدت زمان مشخص يآبشستگ شرفتياز پ ونيو سپس فوندانس افتهي شيافزا

بر مقدار آب  يپ رييو تراز قرارگ يپژوهش اثر شكل پ نيپل پرداختند. در ا هياطراف پا يبر مقدار آبشستگ ونينداسو شكل فو رييتراز قرارگ ريتأث

 :به دست آمد ريز جيقرار گرفت و نتا يمورد بررس يشگاهيبه صورت آزما يشستگ

را نسبت به حالت  يابعاد حفره آب شستگ ون،يبراي شكل هاي مختلف فونداس =Z/D 2/1- 32/1محدوده   بستر تا ريدر ز يپ رييکارگ به

کند  يم ديرا تشد يکرده که  آبشستگ جاديرا ا دييجد نييهاي رو به پا انيدر باالي بستر، جر يتراز پ شيدهد و با افزا يکاهش م كنواختي هيپا

  . بداي يم شيافزا زيابعاد حفره ن نيبنابرا

 يآب شستگ نيو استوانه اي کم تر يمربع ونيمتفاوت است. براي فونداس ونيبراي شكل هاي مختلف فونداس ونيفونداس رييتراز قرارگ نيبهتر

د درص 31به اندازه  =32/1Z/Dاي در تراز رهيدا ميچهارگوش با دماغه ن ونيدرصد کاهش و براي هر دو فونداس 21-91به اندازه  =2/1Z/Dدر تراز 

 .دهد يرخ م يکاهش آب شستگ

گاه  هياطراف تك يآبشستگ يباشد و محققان کمتر يم يمربوط به برآورد حداکثر عمق آبشستگ يآبشستگ رامونيانجام شده پ قاتيتحق اکثر

عمق  يبر رو ريو تاث انيجر رشتيب يدگيچيگاه موجب پ هيتك اي هيدر اطراف پا ونيحضور فوندانس يقرار داده اند. از طرف يابيرا مورد ارز كنواختيريغ

 هيتك ونيمطالعه فوندانس نيپرداخته شده است . در ا يعمق آبشستگ يبررو ونيفوندانس يريتراز قرارگ يبه بررس قيتحق نيخواهد شد و در ا يآبشستگ

و  سهيهم مقا ارا ب جيتلف پرداخته شد و نتامخ يدر ترازها يعمق آبشستگ يو به بررس ميبستر قرار داده ا يمختلف باال يرا در ترازها  كنواختيريگاه غ

 . شد ييشناسا يکاهش عمق آبشستگ يبرا ونيفوندانس يريتراز قرارگ نيبهتر

 

 مواد وروش ها .2

 است حداقل شدهاني( ب1319) يويکه توسط اتما و رودک ياريطبق مع هيدر اطراف پا يموضع يآبشستگ يکانال رو يهاوارهيد ريرفتن تأث نياز ب يبرا

  .باشد 32/1از   دبزرگتريبا ( b_chanel/l>6.25).هينسبت عرض کانال به عرض پا

 b/L=40/5.6=7.14 برقرا است طيشرا                  

ممكن  ريآستانه حرکت غ طيماندن بستر به صورت تخت در شرا يباق(d_50≤0.7mm) پليداشت که براي رسوبات ر اني( ب 1311) اتما

است. d_50>0.7mm))پلير ريکمتر ازرسوبات غ پليدر رسوبات ر يداشتند که عمق آبشستگ اني( ب 1319) ويياتما و رادک ( و 1311است. اتما) 

نژاد،  مهيگاه پل ارائه دادند)خز هيتك يعمق آبشستگ يرسوبات رو راندازهيمحاسبه تأث ي( فاکتور اندازه رسوب رابرا 1311و ساترلند )  ليملو

به اندازه ذرات  يگاه به قطر متوسط ذرات رسوب( باشد،عمق آبشستگ هيتك يآمدگ شينسبت طول پ) l/d50>25که يورتاساس در ص ني.(بر ا1931

گاه هاي کوتاه]نسبت  هيتك يمطالعه آبشستگ نيگذارد. در ا يم ريتأث ياندازه ذرات رسوب بر عمق آبشستگ  l/d50≤25ندارد و براي يرسوب بستگ

با قطر  كنواختيبر بستري از رسوبات  يلي(( باشكل مقطع مستط 1333 ليملو l/h≤1است کيکمتر از  انيق جرگاه به عم هيتك يآمدگ شيطول پ

 .رديگ يقرار م يآب زالل مورد بررس طيرادر ش0.7mm ( d_50  )متوسط ذرات

متر با  1/1و ارتفاع  9/1، عرض 11 دياستهبان با طول مف يرو باز واقع در دانشگاه آزاد اسالم يليمستط يشگاهيکانال آزما کيدر  هاشيآزما

 ساخته متريليم 11به ضخامت  PVC و کف کانال از جنس متريليم 11گالس به ضخامت  يآن از پلكس يهاوارهيشده است. جنس دانجام يکف افق

 يحدودصفر( بصورت افق بي)ش يو در حد دقت اجرائ بياست. کف فلوم بصورت بستر ثابت و بدون ش دهينصب گرد يفلز يخرپا يو بر رو هشد

انتقال آب از مخزن به کانال را به عهده دارد. به  فهيشده که وظ هيتعب هيبر ثان تريل 911 يپمپ باحداکثر دب کيکانال  نيا يساخته شده است. در ابتدا

 يدو مرحله با دو سرعت و دو دب در شاتيآزما يشگاهيپمپ استفاده شده است. در قسمت آزما يمدرج نصب شده بر رو رياز ش يدب ميتنظ منظور

 31 سرعتو  هيبر ثان تريل 39 يدوم از دب شاتيو در آزما هيمتربر ثان 93و سرعت  هيبر ثان تريل 39 يبا دب شاتياول آزما يمتفاوت انجام گرفته اند . سر

  . باشد يم 2/31ثابت  انيو مقدار عمق جر نويگاه و فوندانس هيابعاد تك شاتيآزما ياستفاده شده است در هر دو مرحله  هيمتر مكعب بر ثان
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 يگاه به دو دسته  هي(تك1333) ليملو في. بر اساس تعارديانتخاب گرد زيلبه ت يليبا مقطع مستط قيتحق نيگاه مورد استفاده در ا هيتك شكل

 يم متريسانت 1/11گاه  هيو طول تك مترينتسا 2/31 انيعمق جر قيتحق نيشوند. در ا يم ميتقس (L/y>2.5) بلند يگاه ها هيو تك (L/y<1) کوتاه

گاه مورد استفاده شده  هيکه تك ميکن ي(و مشاهده م1>1231)) ميآور يرا بدست م انيگاه به عمق جر هي(  نسبت طول تك1) يو باتوجه به رابطه  شدبا

 .قيتحق نياگاه مورد استفاده در  هي(مشخصات تك1باشد .جدول ) يگاه کوتاه م هياز نوع تك قيتحق نيدر ا

(1) 
y=21.5 ،L=5.6                                 

(L/Y)=5.6/21.5 =0.26 <1→L/Y<1                                                                                                

 

Lگاه ،  هيطول تكBگاه ، هيعرض تكBfونيطول فوندانس ،BL (3) باشد شكل يم ونيعرض فوندانس . 

 

 
 

 کنواختیریغ یلیگاه مستط هی( تک2شکل )

 

 کنواختیریوغ کنواختیگاه  هیمشخصات تک 1-جدول

 

Y(cm)   Bf(cm)  Lf(cm)  L(cm)   B(cm)  Z(cm)       

Abatment 

   

Case 

             

0.95 21.5 - - 5.6 10.6 -  A-1 1 

0.95 21.5 24.6 12.6 5.6 10.6 0 FAZ=0 2 

0.95 21.5 24.6 12.6 5.6 10.6 1 FAZ=+1 3 

0.95 21.5 24.6 12.6 5.6 10.6 3 FAZ=+3 4 

0.8 21.5 24.6 12.6 5.6 10.6 0 FAZ=0 5 

0.8 21.5 24.6 12.6 5.6 10.6 1 FAZ=+1 6 

0.8 21.5 24.6 12.6 5.6 10.6 3 FAZ=+3 7 

 

باشد که سرعت را در  يآن م ييپره در قسمت انتها 9دستگاه شامل  نيشد. ا يرياندازه گ ADVبه نام  يسرعت با دستگاه شاتيتمام آزما در

 H/28/0ياز عمق آب که از رابطه ها يصورت است که دستگاه را در ارتفاع مناسب نيدستگاه بد نيدهد، کار با ا ي( به ما نشان مX,Y,Z) يسه راستا

 يراستا اندازه م 9( سرعت را در ADVنصب شده است) ستميس يکه بر رو ينرم افزاربدست آورده شده قرار داده و با استفاده از   1/1  ايو  2/0+

گردش در هر  تيکانال قرار داشت، متحرک و قابل يکه رو يلير يسنج که بر روعمق کياز  يو عمق آبشستگ انيعمق جر يريگاندازه ي. براميريگ

 باشد استفاده شد. يجهت را دارا م هس
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 و بحث جینتا .3

بطور عمودي در بستر رودخانه قرار گرفته باشد  يگاه هيباشند.اگر تك يبه ساحل رودخانه م دهيهاي پل چسب هيکوله هاي پل، پا ايگاه هاي پل  هيتك

 يمبه حساب  يآبشستگ ياصل زميمكان يهاي گرداب ستميس نيکند.ا يم جاديا يهاي گرداب انيسلسله جر کيآب در اطراف آن متالطم شده و  انيجر

)گرداب ينعل اسب ،گردابيگرداب موج کمان نيرو به پائ انيتوان به جر يگاه پل را م هياطراف تك يدر آبشستگ ريتر عوامل درگ قي. به طور دقنديآ

 ،گاه پل هيآب به دماغه تك اني( .در سطح باالدست سازه، هنگام برخورد جر1بندي کردشكل ) ميتقس يوگرداب برخاستگ هي( ،گرداب ثانوياصل

نقطه  ني( در ا1333و همكاران،  اريي)کودنديگو يم ييستايا ايقسمت سازه را نقطه رکود  نيشود که ا يصفر م باًيشونده تقر کينزد انيت جرسرع

وده ب كنواختي ريغ زيشود ن يم جاديفشاري که ا عيسرعت در عمق رودخانه، توز كنواختي ريغ عيشود. با توجه به توز يم ليتمام سرعت به هد فشار تبد

کم  نييگاه از باال به پا هيهم روي تك يكيناميشود، فشار د يکند.از آنجا که سرعت از سطح به طرف کف کم م يم تيسرعت تبع ليو از الگوي پروف

بستر به جهات  هپس از برخورد ب نييرو به پا انيگردد. جر يبه طرف کف بستر م يانيجر جاديشده باعث ا جاديفشار ا انيگراد بيترت نيشود و بد يم

کند،در  يرونده که رو به سمت باالدست بازگشت م نييپا انيشود.مقداري از جر يم نيشود و مقداري از آن صرف حفر زم يمختلف پراکنده م

 همو بازگشت مجدد آن مقد انيچرخش جر نيکند،ا يگاه برخورد م هيشود و به تك يم انيمجبور به حرکت در جهت جر يعموم انيبرخورد با جر

 ليدل نيکند و به ا يم داينعل اسب در پالن پ هيشب يکه شكل ابدي يدست امتداد م نييگرداب به طرف پا نيباشد.چرخش ا يم يگرداب نعل اسب ليتشك

گاه  هيبه سمت پشت تك انيکاهش فشاردرپشت دماغه،جر ليگاه به دل هيدماغه تك يازانتها انينامند.هنگام جداشدن جر يم يآنرا گرداب نعل اسب

 .نديگو يم يکندکه به آن گرداب برخاستگ يم يجادگردابيمنحرف شدهواا

 

 
 

 
         

 کنواختیگاه  هیشده اطراف تک لیتشک یگردابه ها ییبزرگنما -(1شکل )

 

 رارتفاعيتأث يبررس يبرا قيتحق نيتابع زمان است . در ا يوابسته به زمان و به عبارت كنواخت،يريگاه غ هيدر تك يموضع يآبشستگ روند

به  ونيفوندانس يمعموالً تا باال يانتخاب شده است .عمق آبشستگ( Z )از يمختلف ريگاه، مقاد هياطراف تك يموضع يآبشستگ رييبر تغ(Z) ونيفوندانس

 يم يريجلوگ يبشستگآ شرفتياز پ يزمان ريکند و به عنوان تأخ يگاه از بستر محافظت م هيتك يدر جلو ونيکند و گسترش فوندانس يم يشرويپ رعتس



 

 
2 

در موازات  يموضع يآبشستگ شرفتيپ ن،يکند. عالوه بر ا يم شرفتيپ ريگاه در مدت زمان تأخ هيتك يو در جلو يبه صورت مواز يکند.حفره آبشستگ

در  يحفره آبشستگ نشان داده شده است، زي(ن9گاه است. همانطور که درشكل ) هيتك يآن در جلو شرفتيتر از پ عي( سرانيگاه ) در جهت جر هيتك

 گاه هيتك انينقطه در باالدست جر نيتر قيشود. عم يم انيدر طرف باالدست جر گريد يتر از بخش ها قيعم يو گاه ابدي يم شيافزا ونيدماغه فوندانس

 يباال يعمق آبشستگ جهينتآورد. در  يبوجود م ونيبا فوندانس يکم عمق مواز اريش کيکند و  يم شرفتيپ ونيفوندانس يدر اطراف لبه ها جيبه تدر

 مرکزدر  يشدن آبشستگ قيو عم شيگرداب باعث افزا نيدارد. ا يشتريب شيافزا ونيفونداس انيگرداب در باالدست جر ليبه خاطر تشك ونيفوندانس

 يعمق  آبشستگ شرفتياز پ ونيانسشوند. اگرچه در ابتدا فوند يگاه حمل م هيدست تك نييبه پا ونيشود و رسوبات واقع در کنار فوندانس يم ونيفوندانس

شود. زمان  يم يعمق آبشستگ شيباعث افزا ونيقرار داشته باشد، گرداب جلو فوندانس يدر معرض حفره آبشستگ ونيکند، اما اگر فوندانس يم يريجلوگ

 ابدي يکاهش م يابعاد حفره آبشستگ شيبا افزا دارد. حجم رسوبات منتقل شده يبستگ ونيگاه و سطح فوندانس هيو تك ونيبه ابعاد فوندانس ماًيمستق ريتأخ

 .تعادل متوقف خواهد شد يعمق آبشستگ يكيتا نزد باًيو تقر

                        

 
 

 گاه هیدر دماغه تک یعمق آبشستگ نیشتریب-(3شکل )

 

 U/UC=0.95 يمختلف برا يبرحسب ترازها يآبشستگ راتييتغ نيب سهيمقا

زمان  ي( آورده شده محور افق2دهد .همانطور که در شكل) ينسبت به زمان را نشان م كنواختيگاه  هيتكدر  ي( عمق آبشستگ9) شكل

نشان داد که در  L=5.6 گاه با ابعاد ثابت هيتك يبرا يشگاهيآزما جينتا (ds/l) هيبه عرض پا ينسبت عمق آبشستگ يو محور عمود (T) يآبشستگ

است،در  متريسانت ds/L=2.6 به يمقدار عمق آبشستگ Z/L=0.17 است ، در تراز متريسانت =9ds/L يمقدار عمق آبشستگ  Z/L=0.53 تراز

دارد  يدر مقدار عمق آبشستگ ييبسزا ريتاث ونيفوندانس يريکه طرز قرار گ ميريگ يم جهياست ، .نت متريسانت ds/L 321= يمقدار آبشستگ Z/L=0تراز

بستر و  شتريکنده شدن ب شترباعثيب ينعل اسب يوجود گردابه ها يآبشستگ يو در همان ابتدا ونيندانسبستر فو يتراز باال ليدلبه  Z/L=0.53 .درتراز

قرار گرفتن  انيدر معرض جر ليکند به دل يم دايپ شيافزا يشود عمق آبشستگ کيبه بستر نزد ونيگردد ، هرچه فوندانس يم يشدن عمق آبشستگ اديز

 . باشد يم  Z=0.53 در تراز يعمق آبشستگ نيشتريداده شد ب حيهمانطور که توض يبنعل اس يگردابه ها شيفزاوا ونيفوندانس
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 کنواختیگاه  هینسبت به زمان در تک یعمق آبشستگ-(4شکل )

 

 

 
  

 U/UC=0.95 یبرا یآبشستگ راتییتغ-(5شکل )

 

 U/UC=0.8 يمختلف برا يبرحسب ترازها يآبشستگ راتييتغ نيب سهيمقا

به  يمقدار عمق آبشستگ Z/L=0.53 نشان داده شده است که در تراز L=5.6 گاه با ابعاد ثابت هيتك يبرا يشگاهيآزما جي( نتا1)شكل

 متريسانت ds/L=2.3 رسد و نسبت يم9/11به  يمقدار عمق آبشستگ Z/L=0.17 است ، در تراز متريسانت =ds/L 321رسد و نسبت يم 2/19

گاه  هيدر تك يکه عمق آبشستگ ميريگ يم جهياست ،.نت متريسانت ds/L 323رسد  ونسبت= يم9/11به  يمقدار آبشستگ Z/L=0است،در تراز

از  شتريب رديگ يتراز بستر قرار م يدر باال ونيکه فونداس يهنگام يموارد  بخصو يدارد و در برخ ونيفونداس يريبه محل قرارگ يبستگ كنواختيريغ

 نيکرده است .همانطور که نشان داده شده است درا دايکاهش پu/uc=0.95 نسبت به سرعت u/uc=0.8 سرعتباشد،در  يم كنواختيگاه  هيتك
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را  كنواختيريو غ كنواختيگاه  هيتك يبررو يآبشستگ جي( نتا3باشد.جدول) يم ,Z/L=0.53 ds/L=2.8 در تراز يعمق آبشستگ نيشتريزبيسرعت ن

 .نشان داده است

 

 
 

 

 U/UC=0.8 یبرا یآبشستگ راتییتغ-(6شکل )

 

 

 یکنواخت ریگاه غ هییکنواخت و تک  یگاه ها هیبر روی تک ی( نتایج آبشستگ2)جدول

 

Ds

/L 

Z/L L/Lf B/Bf Bf(cm) Lf(cm

) 

L(cm) B(cm) Y(cm

) 

Z 

)cm) 

Abutment U/UC تكيه گاه Cas

e 

2.

4 

- - - - - 5.6 10.6 21.5 - A-1 0.95 1 يكنواخت 

3 0.53 0.44 0.43 24.6 12.6 5.6 10.6 21.5 +3 FAz=+3 0.95 2 غيريكنواخت 

2.

6 

0.17 0.44 0.43 24.6 12.6 5.6 10.6 21.5 +1 FAz=+1 0.95 3 غيريكنواخت 

2.

8 

0 0.44 0.43 24.6 12.6 5.6 10.6 21.5 0 FAz=0 0.95 4 غيريكنواخت 

2.

6 

0.53 0.44 0.43 24.6 12.6 5.6 10.6 21.5 +3 FAz=+3 0.8 7 غيريكنواخت 

2.

3 

0.17 0.44 0.43 24.6 12.6 5.6 10.6 21.5 +1 FAz=+1 0.8 8 غيريكنواخت 

2.

2 

0 0.44 0.43 24.6 12.6 5.6 10.6 21.5 0 FAz=0 0.8 9 غيريكنواخت 

 

در  ونيفوندانس يتا وقت رايگردد.ز يم يعمق آبشستگ شيو افزا ينعل اسب يتعداد گردابه ها شيبستر باعث افزا يدر باال ونيفوندانس يريقرارگ

کرده و  شيزاگردابه ها شروع به اف نيا ونيشدن فوندانس داريزمان پد يمانند ول يم يباق ليبه همان مقدار زمان تشك ينعل اسب يباشد گردابه هابستر  ريز

 z=+3 شود ،همانطور که ذکرشد در تراز يم يتر شدن چاله آبشستگ قيبستر و عم شتريامر خود باعث حفر ب نيشود و ا يم شتريب شترويتعدادشان ب

 يم ليتشكتراز  نيدر ا يآبشستگ  شتر،عمقيب ينعل اسب يگردابه ها ليآب قرار دارد ،به علت تشك انيدرهمان ابتدا در معرض جر ونيفوندانس
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 نيشتريانجام شده است در هردو سرعت ب U/Uc=0.95,U/Uc=0.8 در دو Z=+3 وZ=0 در دو تراز يتراز عمق آبشستگ سهي( مقا9گردد.شكل )

 . باشد يمU/Uc=0.95 مربوط به يعمق آبشستگ

 

 

 
             

 z=0,z=+3 یعمق آبشستگ ی سهیمقا-(7شکل )

را رقم بزند .به  يتواند آستانه شروع آبشستگ يامر م نيشده و ا ليمتما نييگاه به سمت پا هيآب در باال دست در محل برخورد به تك انيجر

 درباشد .سرعت  يبه سطح آب م کينزد انيبستر اندازه سرعت کمتراز اندازه سرعت جر يكيدر نزد انيبستر بر جر ريبه بستر و تاث انيجر يكينزد ليدل

از گرداب نعل  ينوع يچرخش انيجر ني. ا شوديم ليتشك يچرخش انيمنطقه جر نيبوده ، در ا يو منف افتهي شيبستر فرسا يكيگاه و در نزد هيتك يجلو

. دهد ينشان م (z) ونيفوندانس يريمختلف قرارگ يترازها يبستر را برا يتوپوگراف راتيي(تغ1(. شكل)1331و پانچانگ،  چاردسونياست )ر ياسب

گاه  هيتك يبرا ونيفوندانس يرياستفاده شده است .تراز قرارگ LF=12.6 ونيوعرض فوندانس  L=5.6به عرض يكنواختيريگاه غ هيشكل از تك نيدرا

دهد .هر دو محور  يرا نشان م ونيفوندانس يريتراز قرارگds/L ومحور قائمX/L ي(محورافق1ر شكل)باشد.د يم z=+3 ,z=+1,z=0برابر بيبه ترت

عمق  z=+3 به تراز  z=0 از تراز ونيشده اند.همانگونه که در شكل نشان داده شده است با باال آمدن فوندانس زهينرمال(L ) گاه هيتوسط بعد تك

 Z=+1 تراز يبدست آمده است وبرا =z=+3   ،7/2Z/L تراز يبرا يعمق آبشستگ كهي.بطور ابدي يم شيابعاد حفره افزا نيو همچن يآبشستگ

،4/2Z/L= .ريدر مس ونياز  فوندانس يشترياست که قسمت ب يزمان يبرا ديجد ينعل اسب يگردابه ها ليتشك يعمق آبشستگ ادياختالف ز نيعلت ا 
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گاه  هيدر پشت تك يآبشستگ يحفره  بيگردد .ش يم ليتراز تشك نيدر ا زين يتر يقو يگبرخاست يگردابه ها يازطرف(z=+3) رديگ يقرار م انيجر

 هيتوان گفت که حجم رسوبات منتقل شده به پشت تك يم يباشد .به طور کل يرسوبات م يريقرارگ ي هيمشابه و برابر با زاو بايترازها تقر يتمام يبرا

 .متوقف خواهد شد يينها يدر عمق آبشستگ باي.و تقر ابدي يکاهش م يعمق آبشستگ شيگاه باافزا

 
 مختلف یبستر در ترازها یتوپوگراف راتییتغ-8شکل 

 

شده است در  دهيدهد همانطور که در شكل د يرا نشان مZ=0,Z=+3 در دو تراز كنواختيريگاه غ هيدر اطراف تك اني( خطوط جر3) شكل

اتفاق  يکمتر يشود و عمق آبشستگ يم ليتشك يکمتر يگردابه ها Z=0 در تراز كهيحال شده است در ليگردابه تشك زين ونيفوندانس يروz=+3 تراز

باعث  رديبستر به سمت سطح آب قرار گ ياز باال ونيباشد،هر چه فوندانس ياز بستر م ينييدر سطح پا ونيتراز فوندانس يريقرارگ ليبه دل نيافتد و ا يم

 شيافزا نيشود و ا يم شتريب ينعل اسب يتعداد گردابه ها ونيبه فوندانس انيو برخورد جر ونيدانسوجود فون ليشود. به دل يم يعمق آبشستگ شيافزا

 .شود يم يشدن عمق آبشستگ شتريو ب يآبشستگ يچاله  شتريها باعث حفر ب گردابه

 
 

 در دو تراز کنواختیریگاه غ هیاطراف تک انیخطوط جر-9شکل 
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 رییگ جهینت .4

که  يهنگام يموارد  بخصو يدارد و در برخ ونيفونداس يريبه محل قرارگ يبستگ كنواختيريگاه غ هيدر تك يستگو کاهش عمق آبش شيافزا

نعل  يتعداد گردابه ها شيبستر باعث افزا يدر باال ونيفوندانس يريباشد.قرارگ يم كنواختيگاه  هياز تك شتريب رديگيتراز بستر قرار م يدر باال ونيفونداس

شده توسط  جاديا يشدن قدرت گردابه ها فيسرعت و ضع يباعث کاهش طول بردارها ونيگردد وجود فوندانس يم يق آبشستگعم شيو افزا ياسب

شدن عمق  عتريرسوبات و وس شتريبستر باعث بزرگ شدن شعاع گردابه ها، کنده شدن ب يدر تراز باال ونيفوندانس يريقرارگ نيشود همچن يگاه م هيتك

 . .باشد  يم يآبشستگ چاله
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