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 ابيپا يشستگ آبچه بر هندسه حفره يدست در نييپا آرامش ةحوضچکف  يها اثر بلوک
  

  ٣ياسي يمهدو  ٢زاده وبياسيد علي ، *١نيا ميرمحمود ولي
  
  

  چکيده
  

طور تجربي  هب دست، نييپا يشستگ آب ةحفر ةي بر هندسيهاي كشو دريچه آرامش ةحوضچگير کف  ضربه يها ي بلوکياثر جانما
عدد فرود و  چه،يکف از در يها فاصله بلوک راتييتغ  ةآزمون تجربي در محدود ٣٥تعداد  ق،يده است. در اين تحقشبررسي 
که  دادج نشان ي. نتادشاستفاده  مؤثر يها از پارامتر کيهر  ريتأثبررسي  يبرا يبعادا ليانجام پذيرفت. از تحل ينسب ابيعمق پا

ابعاد حفره  ،چهيبلوک از در ةش فاصليبا افزا ،نيهمچن .دشو يم يشستگ آب ةر شکل حفرييکف موجب تغ يها استفاده از بلوک
چه يبعد بلوک از در يش فاصله بيبا افزا د.کرر ييز تغين يشستگ آبک فاصله به بعد، شکل حفره يو از  يافتهکاهش  يشستگ آب
م دارد؛ يمستق ةبا عدد فرود رابط يشستگ آب. حجم حفره افتي يدرصد کاهش م ۸۵ يشستگ آب، حجم حفره ۵۴/۰تا  ۱۸/۰از 
ن حجم حفره ي، کمتر۵۴/۰و  ۳۶/۰بعد بلوک  يندارد. در فواصل ب ينيروند مع ياب نسبير عمق پايينسبت به تغ يول

 د.شواقع  ۳/۶ ياب نسبيط عمق پايدر شرا يشستگ آب
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  مقدمه
 يها همانند حوضچه يآب يها در اطراف سازه يشستگ آب

 نااست که همواره مهندس ياز مسائل مهم يکي ،آرامش
 يموضع يشستگ آب ،١ . شکلباشند يطراح با آن مواجه م

در سد  ،با پله مثبت آرامش ةحوضچ دست نييدر پا را
در جنوب  واقع يدر رودخانه آگر کيروکريسا يانحراف

در  يافراد مختلف ).١٩٩٢، (هوگر دهد ينشان م ايتاليا
دست  نييدر پا يشستگ آب ةديبر پد مؤثرخصوص عوامل 

 اند. دهکرمطالعه  آرامش ةحوضچ
 

 
روکرک يسا ين دست سد انحرافييدر پا يشستگ آب - ۱شکل 

 يو ب) م ٢٠٠٤ه يالف) فورا. يتاليدر جنوب ا يدر رودخانه آگر
  )١٩٩٢(هوگر،  ٢٠٠٩

  
 يها چهيدر در يشستگ آب کرد) مشاهده ١٩٨٨ماز (ياو

 صورت بهچه ين درييان از باال و پايکه جر يزمان ييکشو
ان فقط ياست که جر يکمتر از حالت ،ديزمان عبور نما هم

) به ٢٠٠١کلز و همکاران (د. کنچه عبور ير دريا زياز باال 
هر  يشستگ آبکه حجم و عمق حفره  دنديرس جهينت نيا

 )٢٠٠٣( يدرگاه .دنابي يذره کاهش م ةانداز شيدو با افزا
 آرامش ةحوضچکف  يزبر شيد که با افزاکرمشاهده 

درصد کاهش خواهد  ٥٧ تا ١٧ يشستگ آبحجم حفره 
حفره  يبعد عمود ،يشستگ آبشروع  لي. در اواافتي

 ،و با گذشت زمان کند يآن رشد م ياز بعد افق تر عيسر
و حفره  ابدي يم شيافزا يشستگ آبگسترش طول حفره 

در باالدست  يشستگ آبحفره  بيش .شود يم تر قيعم زين
چ، يو وستر ي(د باشد يم ميمال دست نييتند و در پا

 .ندکردمشاهده  )٢٠٠٤( و همکاران وانيکورن .)٢٠٠٣
بند وجود داشته  کف که يدر صورت چهياز در يجت خروج

عمق  شود. يحفره پرت م دست نييپا بيبه ش ،باشد
 ةچيدر شيو با افزا يبا اندازه ذرات رسوب يشستگ آب

بند و با  و با کاهش طول کف ابدي يکاهش م ييکشو
و سرکار،  ي(دابد ي يم شيافزا يچگال، عدد فرود شيافزا

 يا پله چند ةواريکه از د تر عيوس آرامش ةحوضچ). ٢٠٠٦
 يها آن استفاده شده است نسبت به حوضچه يدر انتها

 يکمتر يشستگ آبعمق  يدارا يا پله تر و آستانه تک کوتاه
) ١٣٨٨( و همکاران دي). ام٢٠١٠ ،و محمد يد (علباش يم

بر  ابيعمق پا ريتأثو  يبحران ابيوجود عمق پا يبا بررس
پرش  يرو ابيعمق پا ريتأثعمق حفره، عمق حفره را به 

 شيبا افزاو اظهار داشتند که نسبت دادند  يکيدروليه
 يشستگ آبعمق  يمقدار بحران نياز ا ابيعمق پا شتريب
استفاده از بستر  ،نيهمچن خواهد شد. شينه افزايشيب

 ٣٦ تا ٢٢موجب کاهش  آرامش ةحوضچدر  دار موج
طول حفره  يدرصد ٣٠ تا ١٧و  يشستگ آبعمق  يدرصد

). ٢٠١٢ ،و همکاران مي(عبدالحل گردد يم يشستگ آب
 يشستگ آبمعکوس بر  بي) اثر ش١٣٩١( انيشا يليخل
داد و به  رارق يرا مورد بررس آرامش ةحوضچ دست نييپا
 ةحوضچمعکوس کف  بيش شيکه با افزا ديرس جهينت نيا

 يعمق کمتر و گستره طول يشستگ آبحفره  آرامش
در  يقيخواهد داشت. تحق يبند افق نسبت به کف يشتريب

 يکيدروليکف بر مشخصات پرش ه يها خصوص اثر بلوک
صورت  )٢٠١٢و  ٢٠١١( و همکاران زاده بيتوسط حب

از  يمختلف ياثر پارامترها شيخو قيان در تحقشيگرفت. ا
عدد فرود را و  چه،يها، فاصله بلوک از در جمله ابعاد بلوک

که با فاصله گرفتن  ج نشان دادي. نتاقرار دادند يمورد بررس
 ابد؛ي يم رييتغ يجت خروج ميرژ چهيکف از در يها لوکب

 )RWJ( ١يبازگشت يا وارهيجت د انيجر ميرژ لياز تشک
 )DSJ( ٢يجت انحراف سطح ميتنها رژ شود؛ يم يريجلوگ
 قي، در تحقمطالعات ةنيشيپ بر يمرور. با شود يم ليتشک

 ييکشو ةچيدرها از  کف و فاصله بلوک يها حاضر اثر بلوک
 دست نييپا يشستگ آببر  ان،يمختلف جر طيدر شرا
  قرار گرفت. يمورد بررس آرامش ةحوضچ

 
 
  

                                                
1- Reacted Wall Jet (RWJ) 
2- Diverted Surface Jet (DSJ) 

 الف

 ب
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  ها مواد و روش
 شگاهيدر آزماحاضر  قيتحق به مربوط يها شيآزما

 تيدانشگاه ترب ،يآب يها سازه يگروه مهندس کيدروليه
عرض  يمدرس صورت گرفت. فلوم مورد استفاده دارا

 ةواريبوده است. د متر ١٢متر، طول  ١ارتفاع  ،متر ٩٥/٠
امکان  يراگالس ب يپلگسجنس سمت راست فلوم از 

سمت چپ و کف فلوم از جنس  وارهيو د انيجر ةمشاهد
 کيپمپاژ آب داخل فلوم از  يبرابتن بوده است. 
 رانيساخت شرکت پمپ ا ١٢٥-٢٠٠الکتروپمپ نوع 

سامانه  کياز کوپل  ،انيجر يدب ميتنظ يرااستفاده شد. ب
 يبرا. شدبر الکتروموتور پمپ استفاده  ريدور متغ جاديا

 يموجود در انتها زيت لبه زياز سرر ان،يجر يدب يريگ اندازه
 زيبا استفاده از سرر ابيعمق پا ميفلوم استفاده شد. تنظ

، آرامش ةحوضچ يصورت گرفت. عمق آب رو ييلوال
سنج  ارتفاع کيبا استفاده از  زين ييکشو ةچيدر دست نييپا

 يد. توپوگرافش يريگ اندازه متر يليم ١/٠با دقت  يا نقطه

 ١با دقت  يزريز با استفاده از متر ليبستر متحرک ن
 يبرا متر برداشت شد. يسانت ٥در  ٥متر در شبکه  يليم
  ياز صفحه پلکس ييکشو ةچيدر ،يکيدروليپرش ه جاديا

برابر با عرض فلوم در  يو عرض متر ٧٥/٠گالس به ارتفاع 
عرض فلوم با استفاده از  .شد جاديفلوم ا يابتدا يمتر ٤

و سطح  افتيکاهش  متر ٦٢/٠به  ،يتيونولي يها بلوک
از  يينما ،٢شکل  شد. اندهپوش تيسکور شهيبا ش يرونيب

همراه ه دست آن را، ب نييپا آرامش ةحوضچچه و يمدل در
ترکا، ي(پ USBRاستاندارد  کف که با استفاده از يها بلوک

 ةحوضچمشخصات  دهد. ياند، نشان م شده يطراح )۱۹۸۴
 ةحوضچعبارت است از طول  ،کف يها و بلوک آرامش
، عرض hb=0.04 m، ارتفاع بلوک L=1.1 m آرامش
 eb= 0.03ها  ن بلوکي، فاصله بWb=0.03 mکف  يها بلوک

mکف  يها ن بلوکيي، طول باال و پاXb1= 0.01 m ،Xb2= 

0.05 m.  

 
  دست آن نييو بستر متحرک پا آرامش ةحوضچ، ييکشو ةچيدراز  يکيشمات - ۲شکل 

 
(ماسه  يعيطب يرسوب مواد کياز  ،حاضر قيدر تحق

که  ، استفاده شدهکنواختيذارت  يبند کوارتز)، با دانه
  ارائه شده است. ٣و شکل  ١مشخصات آن در جدول 

 
 يذرات رسوب يبند مشخصات دانه -١جدول 

gσ  Cu  50d  16d  
84d  10d  60d  

٢/١  ٣/١  ١٥/١  ٩٥/٠  ٤/١  ٩٣/٠  ٢/١  
 

 
  يذرات رسوب يبند ار دانهدنمو - ٣ شکل
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  يل ابعاديتحل
عوامل  ،يشستگ آب ةديموجود در پد يها يدگيچيپ دليل به
با توجه د. نباش ياد ميز زين يشستگ آب ةديگذار بر پدريتأث

ق يتحق، يتجرب يدر بررس يشگاهيآزما يها تيبه محدود
طور  هبدر خصوص تمام عوامل مؤثر ناممکن بوده است. 

عدد  ريتأثان متالطم کامل، از يط جرين شرايمأمثال، با ت
شتاب ثقل پارامتر  نظر شده است. در مقابل، نولدز صرفير

g .ق در يتحق و عدد فرود در نظر گرفته شده است
با  ،رو نيخصوص تمام عوامل مؤثر ناممکن است. از ا

 يها و شناخت پارامتر يل ابعاديک تحلياستفاده از تکن
است.  يابياز پارامترها قابل ارز يبرخ ريتأثمؤثر، 

 ةحوضچدست  نييپا يشستگ آب ةديمؤثر در پد يپارامترها
 :ان کرديبر يز يه ابعادمعادلتوان با  يرا م آرامش

)١(  1 1 1 t b b1 b2 b b b 50 s sf ( , , U ,g, w, y , y , h , x , x , w ,e ,L, L ,D , , V ) 0ρ µ ρ =  
 

3kgآب ( يچگال، ρ )١(ه در معادل / m(؛ µ ، لزجت
kgآب ( يکيناميد / m.s(1 ؛U ،يان خروجيسرعت جر 

mچه (ياز در / s(؛ g ،يشتاب ثقل زم) 2نm / s(؛ w ،
 يکيدروليه پرش هيعمق اول، 1y ؛)mچه (يدر يبازشدگ

)m(؛ ty ،يعمق پا) ابm(؛ bL ،يانيم يها فاصله بلوک 
، 50D ؛)m( آرامش ةحوضچطول ، L) و mچه (ياز در

ذرات  يچگال، sρ ؛)m( ياندازه متوسط ذرات رسوب

3kg( يرسوب / m و (sV ، يشستگ آبحجم حفره )3m (
 يانيم يها پارامترها مربوط به مشخصات بلوک ةيقو ب

  .اند نشان داده شده ۲ د که در شکلنباش يم
بدون بعد  يها رينگهام، متغيباک يبا استفاده از تئور

ل ير تبديه زمعادلبه فرم  )١(ه دست آمده و معادل هب
  :شود يم

)٢(  t b b1 b 2 b b b 50 s
1 1 1 g 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

y h x x w e L D VL w(Fr , R e , , , , , , , , , , , , s, ) 0
y y y y y y y y y y y

φ σ =  

 ريتأثن يپارامترها و همچن يبودن برخ با توجه به ثابت
و با توجه  Re1نولدز يهمچون عدد ر ،پارامترها يز برخيناچ

ب چند پارامتر بدون بعد، يموضوع مورد مطالعه و ترک
  گردد: ير خالصه ميبه فرم ز )۲(ه معادل

)۳                           (t b s
2 1 3

y L V(Fr , , , ) 0
w w w

φ =  

1
1

1

uFr
gy

باشد.  يه پرش ميعدد فرود در مقطع اول، =

ق حاضر عدد فرود، ير در تحقيمتغ يپارامترها ،بيترت نيبد
با در  .باشد يچه ميو فاصله بلوک از در ياب نسبيعمق پا

ش يآزما ٢٧ر تعداد يهر متغ يتکرار برا ٣نظر گرفتن 
ز در حالت بدون يش شاهد نيآزما ٨ نيو همچن ياصل

ق يش در تحقيآزما ٣٥ ،در مجموع ؛رفتيبلوک صورت پذ
مشخصات هر  ٢رفت که  در جدول يحاضر صورت پذ

  ش داده شده است.يش نمايآزما

  
  حاضر يق تجربيرها در تحقيها و متغ شيفهرست آزما -٢جدول 

شماره 
  شيآزما

عدد 
  فرود

اب يعمق پا
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بلوک از  يفاصله نسب
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شماره 
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٣٦/٠ ٣٢/٦ ٨ ١١  ١٨/٠  ٣٦/٧  ٨ ١ 
٣٦/٠ ٢٦/٥ ٨ ١٢ ١٨/٠ ٣٢/٦ ٨ ٢ 
٣٦/٠  ٣٦/٧  ٢/٧ ١٣ ١٨/٠ ٢٦/٥ ٨ ٣ 
٣٦/٠ ٣٢/٦ ٢/٧ ١٤ ١٨/٠  ٣٦/٧  ٢/٧ ٤ 
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٥٤/٠  ٣٦/٧  ٨ ١٩ ١٨/٠ ٢٦/٥ ٤/٦ ٩ 

٥٤/٠ ٣٢/٦ ٨ ٢٠ ٣٦/٠  ٣٦/٧  ٨ ١٠ 
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فاصله نسبي بلوک از 
  دريچه

٣٢/٦ ٨ ٢٩ ٥٤/٠ ٢٦/٥ ٨ ٢١ - 
٣٦/٧  ٢/٧ ٣٠ ٥٤/٠  ٣٦/٧  ٢/٧ ٢٢  - 
٣٢/٦ ٢/٧ ٣١ ٥٤/٠ ٣٢/٦ ٢/٧ ٢٣ - 
٢٦/٥ ٢/٧ ٣٢ ٥٤/٠ ٢٦/٥ ٢/٧ ٢٤ - 
٣٦/٧ ٤/٦ ٣٣ ٥٤/٠  ٣٦/٧ ٤/٦ ٢٥  - 
٣٢/٦ ٤/٦ ٣٤ ٥٤/٠ ٣٢/٦ ٤/٦ ٢٦ - 
٢٦/٥ ٤/٦ ٣٥ ٥٤/٠ ٢٦/٥ ٤/٦ ٢٧ - 
٣٦/٧ ٨ ٢٨  -     

  
 نتايج و بحث

ها توپوگرافي بستر رسوبي در يک شبکه  در تمام آزمايش
در مواردي  برداشت شد. متر سانتي ۵در  ۵مربعي به ابعاد 

تر بوده است (غالباً در  شستگي کوچک هاي آب که حفره
)، براي دقت بيشتر شبکه ريزتر ۵۴/۰بعد بلوک  فاصله بي

 .حد ممکن دقت برآورد حجم حفره باالتر گرددشود تا  مي
شکل سه بعدي توپوگرافي  ،Surfer 8افزار  با استفاده از نرم

شستگي در آزمايش محاسبه  بستر رسم و حجم حفره آب
هاي کف و فاصله آن از دريچه  شد. در ادامه، ابتدا اثر بلوک

بر توپوگرافي بستر و سپس اثر پارامترهاي مختلف بر روي 
  گيرد. شستگي مورد بررسي قرار مي فره آبحجم ح

  
  شستگي شکل توپوگرافي گودال آب

در اين قسمت، اثر فاصله بلوک از دريچه در شرايط معين 
از عدد فرود و عمق پاياب نسبي، بر شکل گودال 

  آرامش بررسي شد. ةدست حوضچ شستگي پايين آب
شستگي را در فواصل  ، توپوگرافي گودال آب۴شکل 

بلوک از دريچه و حالت بدون بلوک را در شرايط مختلف 
  دهد. را نشان مي ۳۶/۷و عمق پاياب نسبي  ۸عدد فرود 

شود، در حالت بدون بلوک  گونه که مشاهده مي همان
باشد؛ در  ها بيشتر از وسط مي شستگي در کناره تمرکز آب

) تمرکز ۳۶/۰و  ۱۸/۰دار (فواصل  حالي که در حالت بلوک
باشد که بيانگر  ها مي بيشتر از کناره شستگي در وسط آب

 ةباشد که استفاده از بلوک در حوضچ اين مطلب مي
آرامش موجب تغيير الگوي جريان و در نتيجه تغيير شکل 

هاي کف  شود. زماني که فاصله بلوک شستگي مي حفره آب
شستگي کاهش  از دريچه افزايش يابد، ابعاد گودال آب

شستگي ايجاد  گودال آبيابد؛ اما تغييري در شکل  مي

ها از  ب). اما زماني که فاصله بلوک -۴شود (شکل  نمي
شود، عالوه بر کاهش چشمگير  دريچه از يک مقدار بيشتر 

شستگي نيز به  شستگي، شکل حفره آب ابعاد گودال آب
، توپوگرافي ۵شکل  ج). - ۴يابد (شکل  وضوح تغيير مي

ت بدون بلوک طور نمونه براي حال شستگي را به گودال آب
و با شرايط حضور بلوک (در فواصل مختلف بلوک از 

و عمق  ۲/۷دريچه)، در شرايط جريان معين (عدد فرود 
  دهد. ) نشان مي۳۶/۷پاياب نسبي 

شود، با تغيير عدد فرود رفتار  گونه که مشاهده مي همان
شود و با تغيير فاصله بلوک از دريچه از  مذکور تکرار مي

شستگي تغيير خواهد  شکل حفره آب يک مقدار به بعد،
)، ۲۰۱۲زاده و همکاران،  کرد. در تحقيقات قبلي (حبيب
يافته بودند که با افزايش  محققان به اين نتيجه دست 

bLفاصله بلوک از دريچه از يک مقدار به بعد ( 0.43
L

= (

الگوي جت خروجي از دريچه در تمام شرايط جريان تغيير 
) بر روي ۲۰۱۲زاده و همکاران ( . مطالعات حبيبيابد مي

بستر ثابت نشان داد که تغيير مشخصات جريان در نسبت 
فاصله براي شرايط بستر متحرک، افتد.  اتفاق مي ۴۳/۰

فره حالزم براي تغيير خصوصيات جريان و تشکيل 
bL0.36 ةدر محدود شستگي آب 0.54

L
< گيرد.  قرار مي >

دست نيامده است و  طور مستقيم به به عدد دقيق آن
 گردد. تدقيق آن براي مطالعات تکميلي پيشنهاد مي
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Lb/L = 0.18 الف)  

 
Lb/L = 0.36 ب)  

 
Lb/L = 0.54 ج)  

 
  بدون بلوک (د

 يشستگ آبر فاصله بلوک بر شکل حفره يياثر تغ - ۴شکل 
  Fr = 8)و  yt/w =7.4 ( آرامش ةحوضچدست  نييپا

 

 
 Lb/L =0.18 الف)  

 
Lb/L = 0.36 ب)  

 
Lb/L = 0.54 ج)  

 
  بدون بلوک (د

 يشستگ آبر فاصله بلوک بر شکل حفره يياثر تغ - ۵شکل 
  Fr = 7.2)و   yt/w =7.4( آرامش ةحوضچدست  نييپا
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  يشستگ آبحجم حفره 
 ةحوضچ دست نييدر پا يشستگ آبحجم حفره  نييتع

عملکرد سازه در مقابل  ينيب شياز موارد مهم در پ آرامش
عدد  ياثر پارامترها ،قسمت ني. در اباشد يم يشستگ آب

بر حجم  چهيو فاصله بلوک از در ينسب ابيفرود، عمق پا
  .دش يبررس يشستگ آبحفره 
بر  را ينسب ابيعدد فرود و عمق پا ريياثر تغ، ۶ شکل

نشان  مختلف بلوکواصل در ف يشستگ آبحجم حفره 
 يمقدار بازشدگ ،Wو  يشستگ آبجم حفره ح ،Vs. دهد يم

  .باشد يم چهيدر
  

  
  Lb/L= 0.18الف) 

  
  Lb/L= 0.36ب) 

 

  Lb/L= 0.54 ج)
بر حجم  ياب نسبير عدد فرود و عمق پايياثر تغ -٦شکل 

  واصل مختلف بلوکدر ف يشستگ آبحفره 
 

که حجم حفره  شود يمالحظه م ،(الف) ۶در شکل 
 ابيو با عمق پا ميمستق ةبا عدد فرود رابط يشستگ آب
عمق  شيافزا اکه ب يا به گونه ؛معکوس دارد ةرابط ينسب

 .افتيکاهش خواهد  يشستگ آبحجم حفره  ينسب ابيپا
 ياب نسبير عدد فرود و عمق پايياثر تغ ،(ب و ج) ۶شکل 

ب در فواصل يبه ترت يشستگ آبحجم حفره  يبر رو را
دهد. بر خالف فاصله  ينشان م Lb/L = 0.36, 0.54بلوک 
حجم  ٥٤/٠و  ٣٦/٠بعد  يدر فواصل بلوک ب ١٨/٠بلوک 
کسان يروند  ياب نسبيبا عمق پا يشستگ آبحفره 

ش عمق يکه ابتدا با افزا يا گونه به ؛نخواهد داشت يکاهش
افت يکاهش خواهد  يشستگ آبحجم حفره  ،ياب نسبيپا

ش يبه بعد با افزا ياب نسبيک مقدار عمق پاياز و سپس 
ش خواهد يافزا يشستگ آبحجم حفره  ،ياب نسبيعمق پا

شود، در اعداد فرود  يگونه مشاهده م همان ،نيافت. همچني
 باشد. يتر م ) رفتار فوق مشهودFr= 7.15, 8.0باال (

داست، حجم ي(الف تا ج) پ ٦ يها همانگونه که از شکل
م و با فاصله يبا عدد فرود رابطه مستق يشستگ آبحفره 

که  يا گونه به ؛چه رابطه معکوس خواهد داشتيبلوک از در
 يشستگ آبحجم حفره  ٤/٦به  ٨با کاهش عدد فرود از 

اما رفتار  ؛افتيدرصد کاهش خواهد  ٧٣متوسط  طور به
روند  ياب نسبينسبت به عمق پا يشستگ آبحجم حفره 

  ست.ين يکساني
در اعداد  را يشستگ آباهش حجم حفره درصد ک ،٧شکل 

ش فاصـله  يمختلف در اثر افزا ياب نسبيپا يها فرود و عمق
  دهد.  ينشان م ٥٤/٠تا  ١٨/٠بلوک از 

  
ش يدر اثر افزا يشستگ آبدرصد کاهش حجم حفره  -  ٧شکل 

  ٥٤/٠تا  ١٨/٠بلوک از  بعد يبفاصله 
  

درصد ش يش عدد فرود باعث افزايشود که افزا يمشاهده م
که درصد  يدر صورت ؛کاهش حجم حفره خواهد شد
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 يط يکسانيروند  ياب نسبيکاهش حجم حفره با عمق پا
 ياب نسبيکسان، در عمق پايکند و در عدد فرود  ينم

م داشت. در ين کاهش حجم حفره را خواهيشتريب ٣٢/٦
ش فاصله بلوک از يجه گرفت که با افزايتوان نت يم ،تينها
 ٨٥متوسط  طور به يشستگ آبحفره حجم  ٥٤/٠تا  ١٨/٠

  افت.يدرصد کاهش خواهد 
در حالت با  را يشستگ آبمتوسط حجم حفره  ،۸شکل 

گونه  دهد. همان يبلوک نسبت به حالت بدون بلوک نشان م
متوسط حجم  ۱۸/۰در فاصله بلوک  ،شود يکه مشاهده م

نسبت به حالت بدون  ير چندانييتغ يشستگ آبحفره 
ش فاصله بلوک از يکه با افزا يدر حال ؛بلوک نخواهد داشت

نسبت به حالت  يشستگ آبچه، متوسط حجم حفره يدر
و در  ابدي يمکاهش  يا طور قابل مالحظه هبدون بلوک ب

ن مقدار خود را خواهد يکمتر ۵۴/۰بعد بلوک  يفاصله ب
  داشت.

  

  
در حالت با بلوک  يشستگ آبمتوسط حجم حفره   -۸شکل 

  نسبت به حالت بدون بلوک
  
  يريگ جهينت
کف بر شکل و حجم حفره  يها اثر بلوک يبررس يبرا

صورت گرفت.  يا گسترده يشگاهيآزما ةمطالع ،يشستگ آب
 يتوپوگراف يبعد سه يها شکل يبررس ،ها شيدر تمام آزما
ش فاصله بلوک از ابعاد حفره يکه با افزا دهد يبستر نشان م

عالوه  ۵۴/۰و در فاصله بدون بعد  هافتيکاهش  يشستگ آب
 يشستگ آب، شکل حفره يشستگ آببر کاهش ابعاد حفره 

، يشستگ آبمحاسبات حجم حفره  براساس. کردر ييز تغين
تا  ۱۸/۰چه از مقدار يبعد بلوک از در يش فاصله بيبا افزا

د درص ۸۵ يشستگ آبمتوسط حجم حفره  طور به، ۵۴/۰
ش عدد فرود حجم حفره يبا افزا ،نيهمچن ؛افتيکاهش 

 يشستگ آبحجم حفره  يول ؛افتيش يافزا يشستگ آب

در فواصل مختلف بلوک، رفتار  ياب نسبينسبت به عمق پا
و  ۳۶/۰بعد  يکه در فواصل ب يا به گونه ؛داشتن يثابت
ن مقدار خود را يکمتر ۳/۶ ياب نسبي، در عمق پا۵۴/۰

فاصله بدون بعد که  داد طور كلي نتايج نشان هبداشت. 
ن يشده بهتر ان فواصل در نظر گرفتهيدر م ۵۴/۰بلوک 

  داشت. يشستگ آبعملکرد را در کاهش حجم حفره 
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