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  چکيده
  
 يبرا ژئوتکستايل پوشش الگوي بهترين تعيين ها، پل پايه اطراف در شستگي آب کاهش در ژئوتکستايل اديز ثيرأت به توجه با

 هاي پايه گروه و پايه تك كنار در ژئوتكستايل پوشش محدوده يبررس نيا در است. ضروري امري اقتصادي هاي هزينه کاهش
 موازي و بوده متر سانتي ٥ قطر داراي و تفلون جنس از ها پايه .شد مقايسه و بررسي فيزيکي مدل از استفاده با تايي سه و دوتايي

 پديده ها پايه گروه در كه داد نشان نتايج شد. جانمايي ها) پايه قطر برابر ٣( متري سانتي ١٥ يها اصلهف در و جريان خطوط با
 محدوده طول افزايش درصد ٤٠ و كاهش درصد ٥٠ سبب ترتيب به عقبي و جلويي پايه در كننده تقويت و كننده حفاظت
 گودال ابعاد درصدي ٧١ و ٥٠كاهش سبب ترتيب به تايي سه و دوتايي هاي پايه گروه در كننده حفاظت پديده شود. مي پوشش

 در شستگي آب گودال ابعاد دوم، و اول هاي پايه حفاظت دليل به تايي سه هاي پايه گروه در .شود مي پايه تك به نسبت شستگي آب
 آرايش كه شد مشخص پوشش مختلف الگوهاي روي آزمايش انجام با بود. دوتايي هاي پايه گروه از كمتر درصد ٢١ي عقب پايه

  است. شستگي آب كاهش براي پوشش الگوي بهترين ها، پايه گروه براي بيضي نيم شكل به پوشش و پايه تك براي بيضوي
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  مقدمه
 هاي پل پايه تخريب در مهم مسائل از يكي شستگي آب

 نه ها پل اين تخريب .است ها رودخانه بر شده احداث
 عوامل نقش نگرفتن نظر در دليل به بلكه اي، سازه داليل به

 همكاران، و (بروسرز هاست پل طراحي در هيدروليكي
 گردابي هاي سامانه پل  پايه به جريان برخورد با ).١٩٧٧
 به يبرخاستگ و ياسب نعل يها گرداب شامل اي پيچيده

 بستر به برخورد از پس پايين روبه جريان آيد. مي وجود 
 شود. مي پراکنده طرف هر به بستر، حفر ضمن رودخانه
 جريان با و گردد مي بر باال سمت به جريان اين از مقداري
 برخورد پايه به بالفاصله و کند مي برخورد رودخانه عمومي

 حفره داخل به آن بازگشت و جريان چرخش اين کند. مي
 به آهستگي که دهد مي تشکيل گردابيجريان  شدهايجاد 

 اسب نعل شبيه شکلي و يافته امتداد پايه، طرف دو در
 عالوه .گويند مي اسبي نعل گرداب آن به که آورد مي پديد

 هاي کناره در عبوري جريان پايين روبه جريان ايجاد بر 
 جدايي سبب که کند يم ايجاد يا منفي فشار گراديان پايه
 را برخاستگي هاي گرداب و شده پايه کناره در مرزي اليه
 ١ شکل ).١٩٧٧ همکاران، و (بروسرز کند مي ايجاد

 پايه اطراف در را ها گرداب و موضعي شستگي آب سازوكار
  دهد. مي نشان اي استوانه

  

  
 در شده ايجاد هاي گرداب و شستگي آب مکانيزم -١ شکل

  پايه اطراف
  

 شده پايه دراطراف حفرگودالي سبب ها گرداب اين عملكرد
 در گودال اين توسعه شود. مي ناميده شستگي آب حفره كه

 خرابي نتيجه  در و ها پي زير شدن  خالي سبب پايه اطراف
 در شستگي آب فرآيند كه زماني شود. مي پل خرابي و ها آن

 آيد مي وجود هب وکاری ساز افتد، مي اتفاق پايه گروه حضور
 در شستگي آب فرآيند از تر پيچيده را فرآيند اين كه
 شستگي آب شكل و عمق تغيير سبب و كند مي ها پايه تك
 (آلبي، شود مي ها پايه تك به نسبت ها پايه اطراف در

 ها پايه گروه در شستگي آب كه مهمي وکار ساز دو .)٢٠٠٦

 كننده تقويت عامل از: عبارتند دهد مي قرار تأثير تحت را
 ،شود مي جلويي هپاي در شستگي آب عمق افزايش سبب كه
 هپاي به جريان برخورد اثر در كه بودن حفاظ عامل و

 كاهش دست ينيپا هپاي براي جريان مؤثر سرعت باالدست
 شود مي آن در شستگي آب كاهش سبب بنابراين و يافته

 .)١٩٩٨ (رودكيوي،
 در شستگي آب هزمين در را خود يها يبررس )١٩٧٨( هانا
 در اي استوانه هاي پايه از استفاده با دوتايي يها پايه گروه

 رسوبات از استفاده با و زالل آب شرايط در و دائمي جريان
 داد. انجام متر ميلي ٧٨/٠ متوسط قطر با يكنواخت
 قطر اندازه به ها پايه فاصله كه زماني وي، نتايج براساس

 عمق ،پايه) قطر d و ها پايه فاصله ١S/d= )S ،باشد ها پايه
 پايه تك در شستگي آب با برابر جلويي هپاي در شستگي آب

 كننده تقويت عامل تأثير فاصله، افزايش با اما .بود خواهد
 به =٥/٢S/d در عامل اين كه شود مي مشاهده اول پايه در

 در دارد. وجود =١١S/d تا و رسد مي خود حداكثر
 هپاي در شستگي آب  عمق ،=١١S/d از بيشتر هاي فاصله
  .بود خواهد پايه تك در آن مقدار با برابر جلويي
 گروه در را موضعي شستگي آب يندافر )١٩٩٦( نظريها
 نتايج .کرد بررسي تايي ٦ و ٤ ،٣ ،٢ اي استوانه هاي پايه

 نشان دوتايي هاي پايه گروه در شستگي آب به مربوط
 حداكثر =٤S/d در كنندگي تقويت عامل تأثير كه دهد مي
 ي هپاي شستگي آب عمق در افزايش درصد ١٠ سبب و بوده

 عامل اين فاصله تغيير با و شده پايه تك به نسبت جلويي
  است. كرده پيدا كاهش
 را ها پايه گروه متفاوت آرايش )٢٠٠٦( بهشتي و آشتياني

 ها آن يبررس نتايج .کردند بررسي زالل آب شرايط در
 و بوده پايه تک از متفاوت ها پايه گروه شستگي آب داد نشان

 کمتر ها پايه فاصله هرچه دارد. ها پايه فاصله به بستگي
 نسبت که زماني و شده بيشتر ها پايه متقابل اثر باشد
 باشد ١٥/٠ مساوي يا تر کوچک پايه قطر به پايه فاصله
 اين که زماني .کند مي رفتار پايه تک همانند پايه گروه
 آرايش نوع به بسته باشد ٤ تا ٢ دامنه از تر بزرگ نسبت
 .شود مي حذف ها پايه متقابل اثر ها پايه
 اساسي، روش دو ها پل   هپاي در  شستگي آب  كاهش  براي
 آن در که مستقيم روش ).٢٠٠٤ (چيو، است شده ارائه

 و يابد مي افزايش وارده هاي تنش مقابل در بستر مقاومت
 جريان الگوي تغيير با آن در که مستقيم غير روش ديگري

 از شود. مي کاسته مخرب هاي نيرو تأثير از پايه اطراف در
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 طريق از پايه کردن مستحكم مستقيم هاي روش جمله
 مستقيم غير هاي روش از است. پايه كنار كردن چين سنگ

 در طوق دادن  قرار به توان مي نيز شستگي آب كاهش در
 كرد. اشاره ... و پايه در شکاف ايجاد يا و اطراف

 توليد استر پلي و پروپيلن پلي الياف از كه ها ژئوتکستايل
 تشکيل را ژئوسنتتيک محصوالت از بزرگي گروه دنشو مي
 و شده بافته دسته دو در تجاري ساختار نظر از و داده
 دليل به ها ژئوتکستايل انواع .دارند وجود بازار در نشده بافته

 آسان، و سريع بسيار اجراي قبيل از خصوصياتي داشتن
 کم، تخريب طوالني، پايداري کم، هزينه کم، وزن

 هاي کشور شتريب در گسترده طور به ... و اجرا در يکنواختي
 آزمايشگاهي هاي پژوهش اولين .شود يم استفاده جهان
 ري توسط سواحل از حفاظت براي ژئوتكستايل روي

 كوچك دليل به كه شد انجام )١٩٨٣( ژاكوب و )،١٩٧٧(
 و (نورزاد به نقل از قابل تعميم نبود ها مدل بودن

 روي بررسي با )١٩٨٧(  ديگويت ژرارد ).٢٠١٠ ميرمرادي،
 عنوان به خاكي هاي سد در رفته كار به هاي ژئوتكستايل

 كمترين بدون ژئوتكستايل وجود با كه دريافت زهكش
 هري شود. مي انجام كامل طور به زهكشي شويي، زير مقدار

 مختلف هاي اليه با را خشك ماسه )٢٠٠٠( همکاران و
 ٣ از استفاده با كه دريافتند و کردند مسلح ژئوتكستايل

 نمونه محوري كشش و نهايي استحكام ژئوتكستايل، اليه
 و نورزاد يابد. مي كاهش آن اتساع و آماس ميزان و افزايش،

 هاي اليه با رسي نمونه سازي مسلح با )،٢٠١٠( مرادي مير
 زاويه ها، اليه تعداد افزايش با كه دريافتند ژئوتكستايل،
  يابد. مي افزايش نمونه داخلي اصطكاك

 در ژئوتكستايل پوشش الگوي بهترين پژوهش نيا در
 مقايسه پايه تك با و بررسي ها پايه گروه شستگي آب كاهش
  است. شده

  
  ها روش و مواد

 در مستقر آزمايشگاهي فلوم در پژوهش اين هاي آزمايش
 اين است. شده انجام شهركرد دانشگاه هيدروليك آزمايشگاه

 ٦٠ در ٦٠ ابعاد به مستطيل مربع مقطع داراي فلوم
 هيدروليكي جك دستگاه دو است. متر ٢٠ طول و متر سانتي
 را آن طولي شيب تغيير امكان فلوم انتهاي دو در شده آماده

 جنس از آن هاي ديواره و فلزي فلوم، كف .کند مي فراهم
 در نصب قابل سكودار هاي كفي .است شفاف و فايبرگالس

 از آزمايش انجام براي اي ماسه بستر ايجاد يبرا كانال كف
 در شده ذخيره آب شوند. مي محسوب فلوم جانبي لوازم جمله
 و شده كانال وارد سانتريفوژ پمپ يك با آزمايشگاه مخزن
 حجمي كنتور دستگاه يك نصب گردد. برمي مخزن به دوباره

 و تنظيم امكان پمپ دهش لوله مسير در كشويي شير و
 و سنج عمق نصب با است. کرده فراهم را دبي سنجش
 موجود هاي ريل روي متحرک شاسي يک روي سنج سرعت

تسهيل  گيري اندازه عمليات فلوم، ديواره فوقاني هاي لبه در
 و بوده كوليس به مجهز اشاره مورد سنج عمق .شده است

 .ددار را شاسي روي عرضي و طولي ييجابجا قابليت
 و نصب کاذب) (کف تحتاني سكوهاي آزمايش انجام از قبل
 مصالح از متر ٢/١ طول به رسوبي بستر کاذب، کف مابين
 ٣ طول به کاذب کف شد. پر متر سانتي ٢٠ ضخامت با بستر
 هاي نيمرخ ترسيم با شد. انتخاب بزرگ کافي اندازه به و متر

 انجام براي يافته توسعه منطقه مختلف، يها اصلهف در سرعت
 چسباندن با وجود اين با .شد مشخص نظر مورد هاي آزمايش
 كف زبري کردن معادل و سکوها روي بستر مصالح از مقداري
 آزمايش، منطقه در استفاده مورد بستر مصالح زبري با سكوها

 كه شد انتخاب چنان فلوم طول در سكوها اين نصب تيقعمو
 آزمايش منطقه در جريان يافتگي توسعه براي الزم اطمينان
 طولي بعد وسط يبيتقر طور به آزمايش منطقه شود. حاصل
 شد. انتخاب دست پايين و باال متري ١٠ فاصله به يعني فلوم
 فلوم ابتداي از متري ١٣ فاصله در بستر ابتداي که طوري به

 شماتيك طور به را آزمايش مورد منطقه ٢ شكل .شد مستقر
  دهد. مي نمايش
 صفر نزديک كانال طولي شيب با طرح اين هاي آزمايش كليه
 و رودكيوي نظر براساس شد. انجام lit/sec٥٥ دبي با و درجه
 پايه قطر به كانال عرض نسبت كه اين بر مبني )١٩٨٣( اتما
 پايه مدل از ها آزمايش اين در باشد كمتر ٢٥/٦ از نبايد

 cm٥ ثابت پايه قطر با تفلون پالستيك جنس از اي استوانه
 يك در نيز تايي سه و دوتايي هاي پايه گروه شد. استفاده
 كانال در d٣ يها اصلهف در اصلي جريان جهت در و امتداد
 ).٣ (شكل گرفت قرار
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 آزمايش مورد منطقه و سكوها نصب محل پالن ب) طولي پروفيل الف) -٢ شكل

 
 

 
  ها پايه فاصله و جانمايي پالن ب) طولي پروفيل الف) -٣ شكل

 

 در كه شد انتخاب يشکل به بستر مواد شده بندي دانه ماسه
 رسوبات در ها ريپل نشود. تشكيل ريپل آزمايش منطقه بستر

 اتفاق متر ميلي ٧/٠ تا ٠٥/٠ متوسط اندازه با غيرچسبنده
 متر ميلي ٧/٠ از بايد رسوبات متوسط قطر پس افتد، مي

 روي رسوبات اندازه اثر حذف براي همچنين، باشد. تر بزرگ
 dp آن، در كه باشد <٢٠dp/d50-٢٥ دباي شستگي آب عمق
 و (زراتي است بستر مواد ذرات متوسط قطر d50 و پايه قطر

 يكنواختي غير اينكه به توجه با طرفي از ).١٣٨٠ عزيزي،
 توصيه شود، مي موضعي شستگي آب كاهش سبب رسوبات

 انجام يبرا يكنواخت يبند دانه با رسوبات كه شود مي
 ذرات اندازه بودن يكنواخت شرط شود. استفاده ها آزمايش

 ،g=(d84.1/d15.9)0.5σ آن در كه باشد ٣/١g<σ كه است اين
 اثر شرط اين برقراري با است. ذرات هندسي استاندارد انحراف

 بين از موضعي شستگي آب روي رسوبات غيريكنواختي
 ).١٩٩٩ چيو، و (ملويل رود مي
 ماسه نوع يك از پژوهش اين در ،باال توضيحات به توجه با

 ٦٥/٢ نسبي چگالي با گوشه گرد شده شسته گري ريخته
 اين رسوب، ذرات يكنواختي شرط تأمين براي شد. استفاده
 كمك به و ،٢٥ و ١٨ شماره متوالي الك دو كمك به مصالح
 و ١٨ الك از يافته عبور ذرات و شدند سرند شيكر دستگاه
 به .شد انتخاب ها آزمايش انجام براي ٢٥ الك روي مانده

 ماسه ذرات اندازه متوسط قطر بندي، دانه آزمايش كمك
  هب ١٥/١ معيار انحراف با متر يليم٨١/٠ برابر شده انتخاب
 نيز شيلدز شده اصالح دياگرام از استفاده با و آمد دست
 تخمين u*c=٠١٩/٠ آن ذرات حركت آستانه برشي سرعت

  شد. زده
 بررسي زالل آب شرايط در شستگي آب اينكه به توجه با
 رودكيوي نظر طبق و بوده u < uc دباي پس شود يم
 سرعت بر متوسط پارامتر(سرعت دو اين نسبت )١٩٩٨(

 شستگي آب عمق حداکثر تا باشد ٩٥/٠ حدود در بحراني)
 ها آزمايشمتعدد  انجام با پايه، نصب از قبل .اتفاق بيفتد

 حركت آستانه عمق كه شد مشاهده پايه) حضور (بدون
 رودكيوي معيار به توجه با پس است cm٢٧ برابر ذرات

 شستگي آب عمق نهيشيب شدن حادث براي )١٩٩٨(
)٩٥/٠u/uc≈( برابر جريان عمق cmبا .شد انتخاب ٢٩ 

 اندازه به توجه با و ها آزمايش ادامه براي عمق اين انتخاب
 كماني موج هاي گرداب تشكيل امكان )=cm٥d( پايه قطر
 ذكر به الزم است. ممکن غير جريان بودن عمق كم از ناشي
 برای را پديده اين يافتن شكل عدم )١٩٨٠( اتما كه است
٣y/d > جريان هيدروليكي شرايط است. کرده گزارش 

 شده آورده ١ جدول در پژوهش اين هاي آزمايش به مربوط
 .است
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 آزمايش در جريان هيدروليكي شرايط -١جدول 

b(mm) d50(mm) d/d50 y(m) y/d uc(m/s) u*c(m/s) u/uc Fr 

١٨٧/٠ ٩٥/٠ ٠١٩٥/٠ ٣٤٠/٠ ٨/٥ ٢٩/٠ ٧/٦١ ٨١/٠ ٥٠ 
 

 هاي آزمايش در استفاده مورد ژئوتكستايل صفحات ابعاد
 هاي اندازه با شكل، بيضوي صفحات شامل پژوهش اين

 هاي شعاع در كه بود پايه قطر از نسبتي صورت به متفاوت
 به و داد مي پوشش را اي استوانه پايه دور تا دور مختلف
 بهترين تعيين براي پوشش)، (بدون شاهد تيمار همراه

 در شستگي آب ايجاد عدم يبرا رفت. کار به پوشش حالت
 انتخاب آن از موجود اليه ترين نازک ژئوتکستايل هاي لبه
 ۲ جدول در آن مكانيكي و فيزيكي مشخصات که شد

 است. شده آورده

 
 ژئوتكستايل صفحات مكانيكي و فيزيكي مشخصات -٢ جدول

 كميت آزمايش روش واحد مشخصه

 ٤٠٠ DIN EN ١/٢٩٠٧٣ g/m2 سطح واحد در جرم

 ٤ DIN EN ٢/٢٩٠٧٣ mm ضخامت

 ٢٦ DIN EN ٣/٢٩٠٧٣ KN عرضي و طولي کشش حداكثر

 ١/٤ DIN EN ISO ١٢٢٣٦ CBR KN/mخ سورا مقاومت

 ٤/٢ DIN EN ISO ١١٠٥٨ mm/sec عمودي جهت در آب نفوذپذيري

 ١٣٨٠ ASTM D ٤٦٣٢ N عرضي و طولي كشش و انبساط قابل نيروي

 ٥١٠ ASTM D ٤٥٣٣ N عرض و طول در ذوزنقه پارگي استحكام

 ٧٢٠ ASTM D ٤٨٣٣ N مقاومت و فشردن شاخص

  
 مدت تعادل زمان )۱۹۹۹( همكاران و كومار معيار براساس
 عمق تغييرات متوالي ساعت سه در كه است زماني
 به توجه با باشد. متر ميلي يك از كمتر شستگي آب

 شد مشخص ژئوتكستايل پوشش بدون شده انجام آزمايش
 انجام ساعت ۲۲ از پس شستگي آب درصد ۹۴ از بيش كه
 به ها آزمايش تمامي كومار معيار به رسيدن براي و شود مي
 يافت. ادامه ساعت ۵۶ مدت به و يكسان زمان مدت
 محدوده براي الزم ابعاد حداقل تعيين به پژوهش اين در

 شرايط در يشستگ آب کنترل يبرا ژئوتكستايل پوشش
 تعداد ثيرأت و است شده پرداخته زالل آب شستگي آب
 ها آزمايش اين در .است شده بررسي ابعاد اين بر ها پايه

 دور ژئوتكستايل اليه قرارگيري ممكن الگوي بهترين
 به نزديک شرايط در تايي سه و دوتايي پايه گروه و پايه تك

 از پس منظور بدين است. شده تعيين حركت، آستانه
 خطا و آزمون با كانال، در موردنظر عمق و دبي برقراري
 كنترل براي ژئوتكستايل پوشش محدوده حداقل

 به متوسط سرعت نسبت و lit/sec۵۵ دبي در شستگي آب
 برقراري با آمد. دست هب ،۹۵/۰ برابر حركت آستانه سرعت
 اليه اطراف در كه صورتي در كانال در جريان عمق

 در پوشش ميزان شد مي مشاهده شستگي آب ژئوتكستايل
 تر كوچك صورت اين غير در و تر بزرگ بعدي آزمايش
 و شكل انتخاب كه است توضيح به الزم د.ش مي انتخاب
 با پايه دور ژئوتكستايل پوشش محدوده براي اوليه ابعاد

 جريان، الگوي مشاهده از كه اي تجربه و درك از استفاده
 در پايه دور شستگي آب گودال ابعاد و شستگي آب نحوه

 آمد، دست هب ژئوتكستايل اليه حضور بدون هاي آزمايش
 .شده است انجام

 
  بحث و نتايج
 ژئوتكستايل اليه وجود بدون شستگي آب الف)

 گروه و پايه تك كنار در شستگي آب زماني توسعه مقايسه با
 بعد يب ينهاي (عمق ۴ شكل به توجه با دوتايي هاي پايه
 تمام در كه شود مي مشاهده زمان) به نسبت يشستگ آب

 از بيشتر جلويي پايه شستگي آب عمق آزمايش زمان مدت
 عمق عقبي، پايه در و بوده پايه تك شستگي آب عمق
 كه است پايه تك به مربوط مقادير از كمتر شستگي آب

 عمق افزايش بر كننده تقويت پديده تاثير آن دليل
 پديده اثر وپايه  تك به نسبت جلويي پايه شستگي آب
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 عقبي، پايه شستگي آب عمق كاهش بر كننده حفاظت
  .است پايه تك به نسبت

 

  
 و پايه تك در شستگي آب عمق زماني توسعه مقايسه -٤ شكل

 d٣ فاصله به دوتايي پايه گروه
 

 فاصله به تايي سه پايه گروه شستگي آب عمق زماني توسعه
d۳ با شود. مي مشاهده ۵ شكل در پايه تك با مقايسه در 

 شستگي آب عمق آزمايش مدت تمام در شكل اين به توجه
 عمق و اول پايه در شستگي آب عمق از كمتر دوم پايه در
 ۵۰ و ۱۰  حدود در ترتيب به سوم پايه در شستگي آب

 دوم و اول هاي پايه در شستگي آب عمق از كمتر درصد
 پديده ثيرأت تحت تايي سه پايه گروه اول پايه باشد. مي

 اول پايه حاليكه در ،است سوم و دوم هاي پايه كننده تقويت
 همين كه است دوم پايه ثيرأت تحت فقط دوتايي پايه گروه
 پايه گروه اول پايه در شستگي آب عمق افزايش سبب عامل
 در شود. مي دوتايي پايه گروه و پايه تك به نسبت تايي سه
 پديده ثيرأت تحت فقط دوم پايه دوتايي، پايه  گروه

 در سوم پايه حاليكه در است اول پايه كننده حفاظت
 هاي پايه كننده حفاظت پديده ثيرأت تحت تايي، سه پايه گروه
  ).۶ (شكل است دوم و اول

  

  
 و پايه تك در شستگي آب عمق زماني توسعه مقايسه -٥ شكل

  d٣ فاصله به تايي سه پايه گروه
  

  
 اول پايه در شستگي آب عمق تغييرات مقايسه -٦ شكل

  پايه تك با تايي سه و دوتايي هاي پايه گروه
  

شستگي  شود كه عمق آب ميمشاهده  ۷با توجه به شكل 
شستگي  تايي بيشتر از عمق آب پايه سه در پايه دوم گروه

تايي تأثير  پايه سه پايه دوتايي است. در گروه پايه دوم گروه
كننده پايه اول نسبت به اثر پديده  پديده تقويت

كننده پايه دوم سبب نزديك شدن روند تغييرات  حفاظت
 پايه شده است. شستگي در پايه دوم به تك عمق آب

  

  
 دوم پايه در شستگي آب عمق تغييرات مقايسه -٧ شكل

  پايه تك با تايي سه و دوتايي هاي پايه گروه
  

 و پايه تك در شستگي آب گودال سطح ۸ شكل
 پايه در دهد. مي نشان را تايي سه و دوتايي هاي پايه گروه

 گودال ابعاد تايي سه و دوتايي هاي پايه گروه جلويي
 ۳۹ و ۱۸ ترتيب به كننده تقويت پديده دليل به شستگي آب

 ذكر به الزم است. يافته افزايش پايه تك به نسبت درصد
 پديده تاثير تحت اول پايه تايي سه پايه گروه در كه است

 در حاليكه در است سوم و دوم هاي پايه كننده تقويت
 كننده تقويت پديده ثيرأت تحت تنها اول پايه دوتايي پايه گروه
 در شستگي آب گودال ابعاد لذا باشد، مي دوم پايه
 هاي پايه گروه از بيشتر درصد ۲۱ تايي سه هاي پايه گروه

  است. دوتايي
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  تايي سه و دوتايي هاي پايه گروه و پايه تك در شستگي آب گودال سطح -٨ شكل

  
 پوشش محدوده براي الزم ابعاد و شكل ب)

  ژئوتكستايل
 خطا، و سعي آزمون با مناسب، پوشش الگوي تعيين يبرا

 قرار ها پايه گروه و پايه تك كنار در بيضوي و دايروي پوشش
 پايه قطر برابر ۲ ابعاد با دايروي پوشش دادن قرار با گرفت.

 در ساعت ۱ از پس كه شد مشاهده پايه تك كنار در
 دست باال سمت به ادامه داشته و شستگي آب اليه، طرفين

 hr۴ از بعد دست باال در كه طوري به بود گسترش حال در

 گودال حفر حال در و يافته ادامه پايه تا شستگي آبدامنه 
 از بعد جوانب، در فرآيند اين كه است حالي در اين بود
hr۵/۴، از بعد پايه پشت در و hr۵/۸ توسعه با د.ش شروع 

 هاي لبه ژئوتكستايل، زيراليه شدن خالي و گودال عمقي
 و شده خم پايين سمت به بودن، پذير انعطاف دليل به اليه
 حالت ۹ شكل شود. مي كاسته گودال حفر سرعت از

 آزمايش و حالت، اين بين شستگي آب توسعه اي مقايسه
  دهد. مي نشان را ژئوتكستايل اليه وجود بدون

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليه بدون و با حالت دو در شستگي آب سرعت اي مقايسه منحني (ب) و دايروي اليه كاربرد در شده حفر گودال ابعاد (الف) -٩ شكل
  محافظ

  
 مذكور دايروي پوشش دهد مي نشان حاصل نتايج مقايسه

 هاي آزمايش در و نداشته كارايي شستگي آب كنترل در
 ٨ كارايي شد. گرفته نظر در تر بزرگ اليه ابعاد بعدي
 نهايت در و شد بررسي پايه تك محافظت در متفاوت الگوي
 قرار با .شد تعيين پايه تك دور پوشش يبرا مناسب الگوي
 هاي نشانه اولين ساعت ١٩ از پس الگو اين با اليه دادن
 كه شد مشاهده دست پايين محدوده در شستگي آب

 حدود در آزمايش پايان تا آن عرضي و طولي پيشروي
cmبه نيز آن عمق و بود ٣ cm١٠ شكل رسيد. مي ٥/٠ 

 را آن كنار در شستگي آب حفره ابعاد و اليه اين از شمايي
 الگوي به الگو اين كه است ذكر به الزم دهد. مي نشان

 تعيين در )١٣٨٧( همکاران و كيخايي پيشنهادي
  است. نزديك چين سنگ پوشش الگوي ترين مناسب
پايه  ابعاد پوشش دايروي منقطع در كنار گروه ١١شكل 

هاي  دهد. در اين حالت گرداب دوتايي را نشان مي
عامل حفاظ پايه اول بر پايه عقبي،  دليل بهبرخاستگي 

پايه  شستگي در پشت پايه مانند تك اثري بر ايجاد آب
) دو شيار به Aنداشته و فقط در حدفاصل دو اليه (ناحيه 

تأثير پديده تقويت كننده پايه دوم،  دليل به وجود آمد كه
اين ناحيه دچار تنش شده و شيار به وجود آمده به سمت 
جلو پايه گسترش يافت. با رسيدن شيارها به جلو پايه، 

تشكيل  دليل بهشستگي در زير اليه شروع شده كه  آب
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يافت.  شستگي افزايش مي هاي نعل اسبي نرخ آب گرداب
ها مناسب  ز الگوي منقطع براي گروه پايهبنابراين استفاده ا

تشخيص داده نشد و از الگوي پيوسته استفاده شد. ابعاد 
هاي دوتايي و  پايه پيشنهادي اليه ژئوتكستايل براي گروه

 .شود مشاهده مي ١٢تايي در شكل  سه
ترين  شود كه مناسب مشاهده مي ١٢با توجه به شكل 

ر اطراف شستگي بستر د شكل براي جلوگيري از آب
ها با توجه به شرايط هيدروليکي حاکم، آرايش  پايه گروه
طوري كه محدوده پوشش در پشت پايه  بيضي است به نيم

مقايسه محدوده پوشش در كنار  بيشتر از جلو پايه است.
دهد كه طول محدوده پوشش  پايه نشان مي پايه و گروه تك

كه پايه است  پايه به مراتب بيشتر از گروه در پشت تك
شستگي در  دليل آن تأثير سيستم گردابي ايجاد كننده آب

ها محدوده پوشش نسبت به  پايه پشت پايه است. در گروه
درصد كاهش يافته  ٥٠پايه در پشت پايه به ميزان  تك

هاي  كننده پايه اثر عامل حفاظت دليل بهاست. اين كاهش 
اثر پديده  دليل بهها است. همچنين  پايه جلويي در گروه

ها محدوده پوشش در جلو پايه  پايه كننده در گروه تقويت
درصد افزايش يافت.  ٤٠پايه در حدود  نسبت به تك

هاي انجام شده روي  با بررسي ايسه الگوي پيشنهاديمق

دهد كه ژئوتكستايل به شكل  چين نشان مي طوقه و سنگ
تري نسبت به طوقه با همان ابعاد  دايروي عملكرد ضعيف

چين عمل  بيضي بهتر از سنگ ارد ولي با آرايش نيمد
  كند. مي

 
  ژئوتكستايل اليه ابعاد ترين مناسب -١٠ شكل

  

 
دوتايي پايه گروه كنار در منقطع دايروي پوشش ابعاد -١١ شكل

  

 
  تايي سه و دوتايي هاي پايه گروه براي ژئوتكستايل اليه پيشنهادي ابعاد -١٢ شكل

 
  گيري نتيجه

 عمق کاهش در ژئوتکستايل اليه ثيرأت مقاله اين در
 يبرا يا استوانه يها پايه گروه و پايه تک در يشستگ آب

 حاصل نتايج .شد يبررس محافظ اليه بهينه ابعاد تعيين
 دليل به پايه تك كنار در ژئوتكستايل پوشش که داد نشان

 پايه از d٥ از بيش فاصله تا برخاستگي هاي گرداب ثيرأت
 در منقطع الگوي از توان نمي دليل همين به و دارد وجود
 که شد مشاهده همچنين كرد. استفاده ها پايه گروه كنار

 در بستر شستگي آب از جلوگيري براي شكل ترين مناسب
 آرايش پايه تك در و بيضي، نيم آرايش ها پايه گروه اطراف

 پايه پشت در پوشش محدوده كه طوري به است بيضوي
 باشد.  پايه جلو از بيشتر
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