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  چکيده
  
 پايه باالدست در يحفاظت يها شمع .شد يابيارز يمکعب يها هيپا آبشستگي بر يحفاظت يها شمع از استفاده اثر پژوهش نيا در
 پشت در فشار کم منطقه جاديا و پايه يجلو در رونده پايين جريان سرعت کاهش و جريان مسير انحراف با و قرارگرفته ياصل

 هيپا يبرا يحفاظت يها شمع فاصله و قطر رييتغ تأثير مطالعه اين در کنند. يم حفاظت آبشستگي برابر در پل هيپا از خود،
 براي ها شيآزما .شد يبررس متر ٦/٠ عمق و متر ٥٦/٠ عرض متر، ٣/٧ طول به فلوم کي در متر يليم ٤٠(D) ضلع به يمکعب
 زالل آب حالت يبرا D۱/۳ و D۸/۲، D۹۵/۲ يريقرارگ تيموقع ٣ در و يمتر يليم ٣٢ و ٢٧ ،٢٠ قطرهاي با حفاظتي هاي شمع

 زانيم از ها شمع قطر شيافزا با مشخص فاصله کي در داد نشان جينتا .دش انجام ١٩/٠ و ١٦/٠ ، ١٣/٠ فرود هاي عدد با
 شيافزا آبشستگي زانيم فرود عدد شيافزا با ها حالت يتمام در همچنين شود. يم کاسته يتوجه قابل طور هب آبشستگي

 ان،يجر شدت و ها  شمع قطر به توجه با که بود، D۱/۳ فاصله در ها شمع يريقرارگ تيموقع نيبهتر ها آزمايش نيا در ابد.ي يم
 آمد. دست هب شاهد شيآزما به نسبت يدرصد ۱۳۲ تا ۷۰ راندمان
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   مقدمه
 محل از جريان اب ذرات جابجايي حقيقت در آبشستگي

 ممكن آبشستگي است. ديگري مكان به ها آن اوليه استقرار
 در يا آبراهه در جريان طبيعي تغييرات نتيجه در است

 مسير در ها سازه ساخت مانند انسان هاي فعاليت نتيجه
 افتد. اتفاق بستر مصالح برداشت يا جريان

 ها پل گاه تكيه و پايه در آبشستگي جاديا هاي دليل از يکي
 اطراف در گردابي جريان بعدي سه سامانه کي ليتشک
 به توجه با پل، دماغه به جريان برخورد از پس .است ها آن

 آب سطح طرف به رودخانه بستر از جريان سرعت اينكه
 ايجاد باالتر ترازهاي در نيز يبيشتر فشار شود، مي بيشتر

 به باال از فشاري گراديان پايه روي ترتيب اين به و شود مي
 روبه جريان يك ايجاد باعث خود كه آيد مي وجود به پايين
 اريبس فاصله در انيجر نيا .شود مي پايه جلو در پايين

 در هيپا قطر ٠٥/٠ تا ٠٢/٠ نيب يعني هيپا دماغه از يکم
 همانند پايين به رو جريان .شود يم ليتشک آن باالدست

 بستر به برخورد از پس و كرده عمل عمودي جت يك
 شود. مي پراكنده طرف هر به بستر حفر ضمن ودخانهر

 در كند، مي بازگشت باال سمت به كه جريان اين از مقداري
 در حركت به مجبور رودخانه، عمومي جريان به برخورد
 اين كند. مي برخورد پايه به دوباره و شده جريان جهت

 شده، كنده حفره داخل در آن بازگشت و جريان چرخش
 پايه، طرف دو در تدريج به كه دهد مي تشكيل گردابي
 به كه آورد مي پديد اسب نعل شبيه يشكل و يافته امتداد

 اسبي نعل گرداب تشكيل گويند. مي اسبي نعل گرداب آن
 و شده آن حفر در تسريع باعث ،آبشستگي حفره داخل در

 به رودخانه اصلي جريان با بستر، از شده جدا ذرات
 در جريان جدايي اثر رد شوند. مي حمل دست پايين
 محور كه شوند مي تشكيل هايي گرداب نيز پايه هاي كناره

 گرداب ها آن به و است رودخانه بستر بر عمود ها آن
 ذرات گردباد همانند ها گرداب اين گويند. مي برخاستگي

 به و دهند مي قرار جريان معرض در و كرده جدا را بستر
 دست پايين سمت هب پايه اطراف و جلو از ذرات انتقال
 اسبي نعل گرداب با آبشستگي گودال حفر كنند. مي كمك

 آبشستگي حفره درون آب حجم تا يابد مي ادامه قدر آن
 که يهنگام كند. مستهلك را گرداب انرژي و شده زياد

 ،کند يم حرکت دست پايين سمت به يبرخاستگ گرداب
 فرو بستر روي بر رسوب ذرات جهينت در و هشد فيضع
 در يرسوب پشته کي ليتشک آن جهينت که افتند يم

 به آبشستگي عمق حالت اين در ،است هيپا دست پايين
  .)۱۳۹۰نام،  (بي )۱ ل(شك رسد مي تعادل حالت

  

  
  )1998(رادکیوي،  پل هیپا اطراف هاي انیجر از یینما -١ لشك

  

 عمده طور به توان يم را آبشستگي کنترل يها روش انواع
 برشي تنش برابر در بستر يساز مقاوم ياصل دسته دو به

 يها بلوک و نيچ سنگ از استفاده شامل جريان، از ناشي
 شدت كاهش و جريان الگوي تغيير روش و دهيچسب مه به

 يها شمع مانند پايه اطراف در شده ايجاد هاي گردابه
 مستغرق، هاي صفحه ،١شونده) يقربان يها هي(پا يحفاظت
  د.رك تقسيم شکاف جاديا و طوق

 ياصل پايه دست باال در يحفاظت يها شمع يريقرارگ با
 فرسايش از حاصل بستر مواد جريان، مسير تغيير بر عالوه

 جمع ياصل پايه اطراف در نيز ها پايه اين زيرساخت در
 کنند. مي کمک آبشستگي عمق کاهش به و شوند مي

 زيادي هاي عامل به يحفاظت يها شمع از استفاده راندمان
 شرايط و ها شمع يهندس آرايش اندازه، تعداد، لهجم از

 نسبت جريان )ي(چولگ انحراف ،آب جريان (سرعت جريان
 دارد. بستگي )يحفاظت يها شمع به
 به توان مي خصوص اين در شده انجام مطالعات اولين از

 آن در د.كر اشاره )۱۹۵۶( انگلدينجر و چابرت مطالعه
 و شد يبررس ثلثيم آرايش با يحفاظت يها شمع مطالعه،

 کاهش امکان روش اين با داد، نشان پژوهش آن نتايج
 و نگيس .بود خواهد انتظار قابل %۵۰حدود تا آبشستگي
 يها شمع بر ييها شيآزما انجام با )۱۹۹۵( همکاران
 هيپا کي يبرا حفاظت حداکثر دادند، نشان محافظ
 کي که شود، يم حاصل يزمان ،)D( قطر به يا استوانه
 هيپا از باالتر )D۲( ي فاصله در قطر همان با يفاظتح شمع

                                                
1- Sacrificial Piles 
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 توان يم را آبشستگي %۵۰ حدود طيشرا نيا با د.شو نصب
 اگر که دنديرس جهينت نيا به ها آن همچنين داد. کاهش

 ابد،ي کاهش هيپا قطر درصد ۳۶ به يحفاظت شمع قطر
 مطالعه در بود. خواهد %۳۲ آبشستگي مقدار حداکثر

 راندمان ،شد انجام )۱۹۹۹( هادفيلد و يلملو با که ييگرد
 شده گزارش يمثلث صورت به ها شمع آرايش در ۵۶%

 قطر در رييتغ جاديا بدون مطالعه، نيا در ها آن است.
 تينها در و کردند يبررس را مؤثر يپارامترها ريسا ها، شمع
 در عمده طور به يحفاظت يها شمع که دندكر گيري نتيجه
 سرعت از جريان سرعت که يزمان ييعن صاف، آب شرايط
 يبهتر راندمان داراي است کمتر رسوبات حرکت آستانه
 روش اين راندمان متحرک، بستر وضعيت در و است

 هيزاو شيافزا با همچنين .يافت خواهد زيادي کاهش
 يحفاظت اثر از ها شمع گروه به نسبت انيجر انحراف
 سيرم بر عمود يها شمع آرايش شود. يم کاسته ها شمع

 .شد يبررس )۲۰۰۷( همکاران و هاکو وسيله هب جريان
 ،پژوهش آن در يحفاظت يها شمع قراردادن ياصل هدف

 پايه با ها شمع نيا شده شسته رسوبات انداختن تله به
 گزارش آبشستگي عمق بيشتر افزايش از يجلوگير و ياصل

 گوناگون آرايش چندين ،پژوهش آن در است. شده
 گرفتند، جهينت تينها در .شد سيبرر يحفاظت يها شمع

 %۲۰ قطر با شمع ۳ که دهد مي رخ يزمان بيشينه راندمان
 قرار ياصل پايه عرض برابر ۲ فاصله در ياصل پايه عرض
 عمق کاهش در %۵۰ راندمان تيوضع اين در گيرند.

 هاي پژوهش بر عالوه .آمد خواهد دست هب آبشستگي
 اين در .شد بيارزيا نيز عمل در روش اين آزمايشگاهي،

 يه و پايس و )۱۹۷۲( کريم و چنگ پژوهش دو خصوص،
 زياد کاهش امکان روش اين با که دهد يم نشان )۱۹۹۳(

 همچنان فوق مطالعات وجود با دارد. وجود آبشستگي

 يها شمع تأثير رامونيپ بيشتر ها پژوهش انجام ضرورت
 شيآرا نحوه رييتغ که ييجا آن از دارد. وجود يحفاظت
 حضور راندمان بر ها آن در فاصله و قطر راتييتغ و ها شمع
 به پژوهش نيا کند، يم فايا را سزايي به نقش ها شمع
 کاهش بر يحفاظت يها شمع تأثير و ييکارا يبررس

 نيبهتر نييتع و يمکعب هيپا کنار در يموضع آبشستگي
 يخط شيآرا با ها شمع نيا يريقرارگ تيموقع و قطر
  پردازد. يم هيپا الدستبا در ان)يجر ي(مواز

  
  ها روش و مواد
 و متر 56/0 عرض متر، 3/7 طول به یفلوم در ها شیآزما

 شگاهیآزما در 0028/0 یطول بیش با متر 6/0 عمق
 چمران دانشگاه آب علوم یمهندس دانشکده کیدرولیه

 از فلوم کف و ها وارهید شد. انجام 1390 سال در اهواز
 کی با ازین مورد انیجر بود. شفاف گالس یپلکس جنس
 آرام مخزن وارد آب تأمین مخزن از وژیفیسانتر پمپ

 از ،يورود تالطم حذف رايب .شد یم فلوم يابتدا در کننده
 دهانه از يمتر 1 فاصله در کننده، آرام مشبک صفحه کی

 فلوم، از خروج از پس انیجر شد. استفاده فلوم، يورود
 زیسرر کی يرو از عبور با و شد یم حوضچه کی وارد
 آب تأمین مخزن وارد دوباره درجه، 53 استاندارد یمثلث

 يرو آب ارتفاع قرائت با انیجر یدب يریگ اندازه د.ش یم
 با .شد می انجام زیسرر اشل -یدب رابطه با و زیسرر راس
 با انیجر عمق کنترل ان،یجر بودن یبحران ریز به توجه

 قرار مفلو يانتها در که ییکشو چهیدر کی از استفاده
 زمان مدت طول در زین انیجر عمق .شد انجام داشت،

 يریگ اندازه فلوم يرو بر شده نصب يها اشل با شیآزما
  .)2 (شکل دش

  

  

  یشگاهیآزما فلوم از یینما -٢ شكل
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  ابعادي تحليل
 دیبا آبشستگی عمق حداکثر به دنیرس براي ها شیآزما در

 از براي شوند. ابانتخ ریز موارد به دقت با مؤثر يپارامترها
 موضعی، آبشستگی بر کانال هاي دیواره تأثیر رفتن بین

 از نباید پایه قطر )1987( ملویل و چیو هاي توصیه طبق
 کردن مدل براي پس .باشد بیشتر کانال عرض درصد 10
 استفاده متر یلیم 40 ضلع به یچوب یمکعب هیپا از پل هیپا

 قطر 3 رد و چوب جنس از زین یحفاظت يها شمع .شد
   شدند. ساخته متر یلیم 32 و 27 ،20

 عمق حداکثر به دنیرس يبرا ها تیمحدود از یکی
 براي )1997( لیملو .است یرسوب ذرات قطر آبشستگی

 به پایه قطر نسبت آبشستگی عمق روي رسوبات اثر حذف
( ذرات قطر

50d
D( کرد. رحمط 25 از تر بزرگ را 

 کاهش بر رسوبات یکنواختینا اثر حذف يبرا همچنین
 )1987( لیملو و ویچ شنهادیپ طبق بر یموضع آبشستگی

 ذرات یهندس اریمع انحراف زانیم

)
9.15

1.84
D

D
g =σ( توجه با باشد. کمتر 3/1 از دیبا 

  ماسه از بستر رسوبات تأمین يبرا شده، ذکر طیشرا به
 ذرات اندازه محدوده در 40 و 30 يها الک نیب ماندهیباق

 يمتر 2 يا بازه در بستر و استفاده متر یلیم 42/0 تا 59/0
 5/0 ذرات قطر با یرسوبات با متر یسانت 12 ضخامت به
 شد. پوشانده متر یلیم

 از جلوگیري براي )2002( هاگر و الیوتو توصیه براساس
 20 از بیشتر دیبا آب عمق ،آبشستگی عمق بر زبري اثر

 )،1980( اتما نظر طبق همچنین شود. انتخاب متر میلی
 شده جادیا یکمان موج يها گرداب عمق، کم يها انیجر در
 با انیجر جهت خالف در گردش دلیل به آب، سطح در
 نییپا به رو انیجر در کاهش موجب و افتهی تداخل انیجر

 عمق دیبا نیبنابرا شود. یم آبشستگی عمق کاهش و
 عمق بر دهیپد نیا تأثیر که شود انتخاب يا گونه هب انیجر

 يبرا شده انتخاب عمق حداقل پس برود. نیب از آبشستگی
 باشد. هیپا قطر برابر سه از شیب دیبا اثر نیا بردن نیب از

 توجه آن به انیجر عمق نییتع در دیبا که يگرید نکته
 است. زالل آب طیشرا در یبرش تنش حداکثر تیرعا ،شود

 ای یبحران سرعت از (V)  نایجر سرعت که یصورت در
 متحرك بستر آبشستگی باشد، بیشتر  (Vc) حرکت آستانه

 Vc <V <Vc ۳/۰محدوده در انیجر سرعت که یزمان و
 ،ویچ و لی(ملو شود یم جادیا زالل آب آبشستگی باشد،

 آوردن دست هب يبرا شده ذکر موارد به توجه با ).1999
 یدب با فلوم بستر يرو بر شگاهیآزما در ،یبحران سرعت

 15 تا 30 از یمختلف يها عمق ه،یثان بر تریل 35 ثابت
 عدم ای حرکت تا شد، جادیا هیپا حضور بدون متر یسانت

 سرعت مقدار تینها  در شود. مطالعه بستر رسوبات حرکت
 هیثان بر متر 3/0 یرسوب ذرات حرکت آستانه يبرا انیجر
 هب یبحران یبرش تنش با ها آزمایش نیا جهینت .شد نییتع

 از نانیاطم از بعد و سهیمقا لدزیش یمنحن از آمده دست
 براي 1 جدول در شده داده نشان طیشرا ها آن یدرست
  .شد انتخاب ها آزمایش انجام

  

  ها آزمایش بر حاکم انیجر طیشرا -1 جدول

  

 زمان تابع فرآيندي ها، پل پايه اطراف در آبشستگي پديده
 حالت به و كرده پيدا گسترش زمان گذشت با و است

 يك ،ها آزمايش تعادل زمان تعيين رايب رسد. مي تعادلي
 و شد انجام هيثان بر تريل ٣٥ يدب يبرا ساعته ٥ آزمايش

 نسبت آبشستگي حفره كم راتييتغ براساس تعادل زمان
 يزمان توسعه يمنحن ميترس يبرا آمد. دست هب زمان به

 با آبشستگي چاله يعمق گسترش ،آبشستگي حفره
 نصب اشل و آب طيمح يبرا شده برهيکال يزريل سنج عمق
 ،٣ شکل به توجه با شد. يريگ اندازه پل هيپا يرو بر شده
   شد. گرفته نظر در قهيدق ١٥٠ تعادل زمان

  

  
  آبشستگي حفره يزمان توسعه يمنحن -٣ شكل

  

 و بسته كامل طور به ييکشو چهيدر شيآزما هر شروع در
 زين يورود انيجر شد، يم وارد يآرام به فلوم يانتها از آب
 تا يبرسو هيناح سطح تا شد يم فلوم وارد کم سرعت با

 دريچه سپس شود، پوشيده آب از متري سانتي چند ارتفاع

(V/Vc) V(m/s) y (m) Q (m3/s) Fr =  V⁄√gy 

٩٤/٠  ٢٨/٠  ٢٢٥/٠  ٠٣٥/٠  ١٩/٠  
٨١/٠  ٢٤/٠  ٢٢٥/٠  ٠٣/٠  ١٦/٠  
٦٧/٠  ٢/٠  ٢٢٥/٠  ٠٢٥/٠  ١٣/٠  
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 درون آب ارتفاع و يدب که نيا تا شده باز جيتدر هب ييکشو
 انيجر يبرقرار از بعد د.شو ميتنظ نظر مورد مقدار در فلوم

 خاموش پمپ و بسته انتهايي دريچه قه،يدق ١٥٠ مدت به
 و شود زهكشي آرامي به كانال در موجود آب تا شد يم

 چند گذشت از پس نگذارد. يتأثير بستر توپوگرافي روي
 سنج عمق اب كانال، درون از آب كامل تخليه و ساعت

 ١×١ شبکه کي در پايه اطراف در بستر توپوگرافي ،يزريل
  .شد برداشت يمتر يسانت

 
  بحث و نتايج
 بر هيپا باالدست در يحفاظت يها شمع حضور يبررس براي

  شد: انجام بخش دو در ها مايشآز ،آبشستگي زانيم
  شاهد) يها شيمحافظ(آزما شمع بدون يها شيآزما

 يها ستميس عملکرد مشاهده ها شيآزما نيا انجام از هدف
 عمق برداشت همچنين و ذرات حرکت نحوه و يگرداب

 يها شيآزما جينتا با سهيمقا يبرا هيپا يجلو در آبشستگي
 يها شمع بدون يها شيآزما انجام با بود. يبعد مرحله
 در آبشستگي از يناش عمق نيبيشتر شد، مشاهده محافظ

 رو متقارن يالگو با سمت دو در و شده جاديا هيپا يجلو
 پشت در .شود يم کاسته آن عمق از هيپا دست پايين به
 .دشو يم انباشته هيپا يجلو از شده جدا مواد زين هيپا

 يتر عيوس و تر قيعم حفره فرود عدد شيافزا با همچنين
 پل هيپا اطراف در يگرداب يها انيجر تيفعال از يناش

  ).٤ ل(شک شود يم ليتشک
  محافظ هاي شمع حضور با هاي آزمايش

 پايه باالدست در يکسان قطر با شمع سه ها آزمايش اين در
 متري سانتي ١٣٠ فاصله در جريان موازي آرايش با اصلي

 در ها ايهپ آرايش نحوه شدند. نصب رسوبي بستر ابتداي از
   است. شده داده نشان ٥ شکل

 هاي شمع از قطر سه در آزمايش ٢٧ مرحله اين در
 ،١٣/٠ فرود عددهاي در قرارگيري، موقعيت سه و حفاظتي

 با آبشستگي کاهش درصد شد. انجام ١٩/٠ و ١٦/٠
 و محاسبه ١ رابطه از و شاهد ها آزمايش نتايج از استفاده

  است. شده آورده ۲ جدول در
)١(                                       1 2

1

% 100d dR
d
−

= ×  

 شاهد آزمايش در آبشستگي عمق حداکثر d1 باال رابطه در
 حفاظتي هاي شمع حضور در آبشستگي عمق حداکثر d2 و

 بيانگر درصد ١٠٠ باالي  راندمان ٢ جدول در .است
 دهنده نشان درصد ١٠٠ از کمتر راندمان و گذاري رسوب
 حضور در پل پايه کنار در آبشستگي عمق کاهش
  است. شاهد حالت به نسبت حفاظتي هاي شمع

  

  
  پل پايه پيرامون آبشستگي الگوي -٤ لشك

  

  
  پل پايه باالدست در حفاظتي هاي شمع آرايش -٥ شکل
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آبشستگي يها آزمايش جينتا و طيشرا -٢ جدول  

  
 توسعه کاهش در حفاظتي هاي شمع قطر تأثير ٦ شکل
 در پل پايه کنار در آبشستگي حفره عرضي و طولي

 دليل به کاهش اين دهد. مي نشان را مختلف فرود عددهاي
 يحفاظت هاي شمع اطراف از شده شسته رسوبات نشست

 اين حضور از ناشي فشار کم منطقه ايجاد و پل پايه کنار در
 ديده ٨ و ٧ هاي شکل در که طور همان هاست.  شمع
 اطراف در آبشستگي عمق ها شمع قطر افزايش با شود مي
  شسته رسوبات نشست حجم افزايش دليل به پل، پايه
 ها شمع کنار از گردابي هاي جريان فعاليت از ناشي ي شده

   يابد. مي کاهش اسبي، نعل جريان فتضعي و
 روند جريان، شدت افزايش با ها، شمع حضور راندمان
 ۱۶/۰ و ۱۳/۰ فرودهاي در که اي گونه به گيرد، مي کاهشي

 حفره جاي به ها، شمع متري ميلي ۲۷ و ۳۲ قطرهاي در

 شود مي تشکيل پل پايه کنار در رسوبي تپه آبشستگي،
 شده آزمايش هاي شمع رقط تمامي در ١٩/٠ فرود در ولي
 آبشستگي حفره حجم کاهش در فقط ها شمع حضور تأثير
 پشت در ها شمع کنار از برخاسته رسوبات و است پل پايه
  شوند. مي جمع پايه

 را زيادتر قطر با هايي شمع حضور تأثير فرود، عدد افزايش
 در را زيادي اثر ها شمع قطر تغيير با و دهد مي کاهش
 اين ۹ شکل در داشت. نخواهيم آبشستگي راندمان افزايش

 )X( قرارگيري مختلف هاي موقعيت در کاهشي روند
 که D۱/۳ قرارگيري موقعيت درمسئله  اين است. مشهود

 آن در آبشستگي راندمان ينبيشتر ۲ جدول به توجه با
 که D۹۵/۲ قرارگيري موقعيت در و تر پررنگ شده ايجاد
  است. تر رنگ کم ،آمده دست به آن در راندمان ينکمتر

  

          

  
  D۱/۳ تيموقع در آبشستگي حفره توسعه کاهش در يحفاظت يها شمع قطر تأثير -٦ لشک

  
  

  
  

 )d( ها شمع قطر
)mm( 

  )X( ها  شمع يريقرارگ تيوقعم
)mm( 

 )S( گريکدي از ها شمع فاصله
)mm( 

  )R%( آبشستگي کاهش درصد
Fr = ١٣/٠  Fr = ١٦/٠  Fr = ١٩/٠  

٣٢ 
D۸/۲  ١/١ D ٧١ ١٠٣ ١٣٨ 
D۹۵/۲ ١٥/١ D ٧١ ١٠٢ ١٣٠ 
D۱/۳ ٢/١ D ٧٨ ٩٤ ١٣٢ 

٢٧ 
D۸/۲  ١/١ D ٦٣ ٧٣ ١٠٣ 
D۹۵/۲ ١٥/١ D ٤٩ ٦٧ ٨٤ 
D۱/۳ ٢/١ D ٧٥ ٩١ ١١١ 

٢٠ 
D۸/۲  ١/١ D ٦١ ٦٩ ٧١ 
D۹۵/۲ ١٥/١ D ٤٠ ٦١ ٦٨ 
D۱/۳ ٢/١ D ٧٠ ٧٣ ٨٧ 
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  متري ميلي ٢٠ شمع حضور در آبشستگي -٨ شکل                     يمتر يليم ۳۲ شمع حضور در آبشستگي -۷ لشک
  

        

  
  )X( يريقرارگ مختلف يها تيموقع در آبشستگي بعد يب عمق کاهش در يحفاظت ياه شمع قطر تأثير -۹ شکل

  
 ٣٢ يها شمع در د،كر مشاهده توان يم ٣ جدول يبررس با
 شيآزما مدت تمام در آبشستگي عمق ،يمتر يليم ٢٧ و

 از کمتر سوم شمع در و اول شمع از کمتر دوم شمع در
 هيپا در زين آبشستگي مقدار نيکمتر و است دوم شمع
 ٢٧ و ٣٢ يها شمع حضور در نيبنابرا شود. يم دهيد ياصل
 از آبشستگي عمق مميماکز يکاهش روند شاهد يمتر يليم

 نيا م.هستي پل هيپا سمت به باالدست در نخست شمع
 مورد فرود عددهاي و ها شمع هاي فاصله يتمام در روند

 ٢٠ يها شمع نصب با که يحال در داشت. وجود شيآزما
 از آبشستگي يکاهش روند ها يدب يتمام در يمتر يليم

 زانيم نيکمتر و شده مختل پل هيپا تا نخست شمع
 از برخاسته رسوبات افتد. يم اتفاق سوم شمع در آبشستگي

 در و کنند يم نشست سوم شمع اطراف در دوم و اول شمع
 پس شود. يم جاديا يمختصر آبشستگي شمع، نيا کنار

 آبشستگي دچار گرفته، قرار سوم شمع از بعد که پل هيپا
 آبشستگي کاهش بر عالوه ها شمع قطر کاهش با شود. يم
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 به شده منتقل رسوبات کاهش و ها شمع در شده جاديا
 فيضع منطقه شدن محدود دليل به ،ياصل هيپا سمت

 ،يحفاظت عامل اثر کاهش و ها شمع با شده جاديا
 به توجه با ابد.ي يم شيافزا ياصل هيپا کنار در آبشستگي
 تأثير ها شمع قطر يتمام در افتيدر توان يم فوق مطالب
 کننده تيتقو عامل اثر از شيب ييجلو شمع يحفاظت عامل
  است. يعقب هيپا اي شمع

  
 و يحفاظت يها شمع در آبشستگي عمق حداکثر -٣ لجدو

  D۱/۳ يريقرارگ تيموقع در پل هيپا
d= ٣٢mm اول شمع دوم شمع  سوم شمع  پل هيپا   
Fr = ١٣/٠  -۳۳∗ -١٢ ١ ٢٠ 

Fr = ١٦/٠  -٤ ١٩- ٣٨- ٤٤-  

Fr = ١٩/٠  -١٨- ٢٦- ٤١- ٤٨ 
 
d= ٢٠mm اول شمع دوم شمع  سوم شمع  پل هيپا   
Fr = ١٣/٠  -۲۳ -٥ ٢ ٧-  

Fr = ١٦/٠  -١٧ ١٢- ١٨- ٣١-  

Fr = ١٩/٠  -٢٤ ٢٠- ٢٥- ٣٥-  
 و آبشستگي عمق دهنده نشان يمنف عددهاي جدول نيا در ∗

  .است يگذار رسوب ارتفاع نگرايب مثبت عددهاي
  

 کاهش در يحفاظت يها شمع يريقرارگ تيموقع تأثير
 ۱۰ شکل درمسئله  نيا ست.ين کساني پل هيپا آبشستگي

 کاهش بر ها شمع نامنظم تأثير است. شده داده نشان
 فاصله کنش برهم از يناش مختلف هاي فاصله در آبشستگي

 در د،يد توان يم ٢ جدول به توجه با .است ها شمع قطر و
 D۸/۲ از فاصله شيافزا با يمتر يليم ۳۲ يها شمع حضور

 راندمان در يشيافزا روند ١٩/٠ فرود در D۱/۳ تا
 ۲۷ و ۲۰ يها شمع حضور با يول د.شو يم جاديا آبشستگي

 در فرود عددهاي يتمام در تقريبي طور به يمتر يليم
 نيبيشتر D۱/۳ تيموقع در و نيکمتر D۹۵/۲ تيموقع

 نيبيشتر آمد. دست هب پل هيپا آبشستگي در کاهش
 تيموقع در زين آبشستگي حفره يعرض و يطول توسعه
 فاصله نيا در همچنين شد. مشاهده D۹۵/۲ يريقرارگ
 گوشه به آبشستگي حفره و نبوده متقارن آبشستگي يالگو

 رييتغ تأثير داد، نشان جينتا بود. ليمتما هيپا راست سمت
 به است، تر محسوس کمتر قطر با ييها شمع در فاصله

 در شده، شيآزما فرود عددهاي يتمام در ليدل نيهم
 رييتغ در را اثر نيکمتر فاصله رييتغ ،يمتر يليم ٣٢ شمع

  داشت. راندمان

  
  

  
  

  
 ٢٠ يحفاظت شمع حضور در آبشستگي يالگو -١٠ لشک

 و D۸/۲، D۹۵/۲ فاصله سه براي و ١٩/٠ فرود يبرا يمتر يليم
D۱/۳   

  

  گيري جهنتي
 فيضع منطقه جاديا دليل به ها شمع قطر شيافزا با .۱

 مقابل از شده بلند رسوبات بيشتر نشست و تر عيوس
 مقدار هب پل هيپا در آبشستگي عمق ،يحفاظت يها شمع

 با ها شمع حضور ييکارا شيافزا ابد.ي يم کاهش زيادي
 تريل ۲۵ يدب در متر يليم ۳۲ به ۲۰ از ها آن قطر شيافزا
 و درصد ۲۱ ثانيه بر ليتر ۳۰ دبي در درصد، ۴۵ يهثان بر
 )D۱/۳( بهينه فاصله در درصد ۸ ثانيه بر ليتر ۳۵ دبي در

 است. بوده
ها شمع حضور اثر کاهش موجب جريان شدت افزايش .۲
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 ،يگرداب يها انيجر تيتقو دليل به را راندمان و شده
 ۲۰ و ۲۷، ۳۲ يها شمع حضور اثر کاهش دهد. يم کاهش

 هيثان بر تريل ٣٥ به ٢٥ از يدب شيافزا با يمتر يليم
 )D۱/۳( نهيبه فاصله در درصد ۱۷ و ۳۶ ،۵۴ ترتيب به

 ييها شمع حضور تأثير فرود، عدد شيافزا همچنين .است
 اثر ها شمع قطر رييتغ با و دهد يم کاهش را ادتريز قطر با

 داشت. مينخواه آبشستگي راندمان شيافزا در را زيادي
 حضور با ه،يپا اطراف در شده جاديا آبشستگي .۳

 سه با ،يريقرارگ يها تيموقع يتمام در محافظ  يها شمع
 فاصله رييتغ تأثير اما ابد.ي يم کاهش متفاوت، شمع قطر
 نيبيشتر است. تر محسوس کمتر قطر با ييها شمع در

 و يطول توسعه و آبشستگي عمق حداکثر در کاهش
 يبرا D۱/۳ فاصله در پل هيپا آبشستگي حفره يعرض
  شد. جاديا يمتر يليم ٢٠ و ٢٧ يها شمع

  
  يگزار سپاس
 يپژوهش هزينه کمک محل از پژوهش اين يها هزينه

 گزاري سپاس ايشان از که شد، تأمين دوم نويسنده
  شود. مي

  
  منابع

آبشستگي  محاسبه هاي روش راهنماي .۱۳۹۰ .نام بی .۱
 و ريزی برنامه معاونت ).۵۴۹ شماره (نشريه موضعی
 .تهران جمهور. يسئر راهبردی نظارت

2. Chabert J. and Engeldinger P. 1956. Study 
scouring around bridge piers. Report National 
Laboratory of Hydraulics, Chatou, France (in 
French). 

3. Chang F. F. M. and Karim M. 1972. An 
experimental study of reducing scour around 
bridge piers using piles. Report, South Dakota 
Department of Highways, Pierre, SD. 

4. Chiew Y. M. and Melville B. W. 1987. Local 
scour around bridge Piers. Journal of Hydraulic 
Engineering ASCE. 25(1): 15-26. 

5. Chiew Y. M. 1992. Scour protection at bridge 
piers. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE. 
118(9):1260-1269. 

6. Ettema R. 1980. Scour at bridge piers. Report 
No.216, University of Auckland, New Zeland. 
527 p. 

7. Haque M. A. Rahman Md. M. Islam G. M. T. 
and Hussain M. A. 2007. Scour mitigation at 
bridge piers using sacrificial piles. International 
Journal of Sediment Research. 22(1):49-59. 

8. Melville B. W. and Hadfield A. C. 1999. Use of 
sacrificial piles as pier scour countermeasures. 
Journal of Hydraulic Engineering, ASCE. 
125(11):1221-1224. 

9. Melville B. W. and Chiew Y. M. 1999. Time 
scale for local scour at bridge piers. Journal of 
Hydraulic Engineering, ASCE. 125(1):59-65. 

10. Oliveto G. and Hager W. H. 2002. Temporal 
evolution of clear-water pier and abutment 
scour. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE. 
128(9):811-820. 

11. Raudkivi A. J. 1998. Loose Boundary 
hydraulics. A. A. Balkema, Roterdam. 

12. Singh K. K. Verma D. V. S. and Tiwari N. K. 
1995. Scour protection at circular bridge piers. 
6th Int. Symp. on River Sedimentation, New 
Delhi. 1057-1068. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


