1394/12/15 :تاریخ دریافت مقاله

نشریه علمی

1395/06/25 :تاریخ تصویب مقاله

پژوهشهای تجربی در مهندسی عمران

http://jerce.sru.ac.ir :پایگاه نشریه

154  الی143  صص4931  پاييز وز مستان،2  شماره،2  جلد،سال سوم

مطالعٍ آزمایشگاَی پذیذٌ آبشستگی مًضعی در اطراف گريٌ پایٍ پل
3

 ي مجتبی کریمایی طبرستاوی2 امیر رضا زراتی،*1ًعماد رشى

ؼتی أیشوثیشٙ كٜ دا٘ـٍا، ٔحیي صیؼتٚ ٖ ػٕشاٜ دا٘ـىذ،ِیىیٚیذسٞ ایٜٞ ػاصٚ ذػی آبٟٙٔ اػی اسؿذٙ واسؿ،ٍ داوش امًخت1
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 تاییٚای دٞٝپایٜٚ دس ٌشٝای لشاس ٌشفتٞٝؾ حاهش اسصیاتی حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی دس ؿشایي آب صالَ دس اًشاف پایٞٚذف اكّی پظٞ :ٌچکیذ
10  تشاتش تا2 ) اصG( اٞٝ تیٗ پایّٝ فاك.سد جشیاٖ اػتٛ تشخٝیٚ تغییشات صاٚ اٞٝ تیٗ پایّٝ تایی تا چیذٔاٖ خٌی دس ٔماتُ تغییشات فاكٝ ػٚ
ٚ دس چیذٔاٖ دٝ ٘تایج آصٔایـات ٘ـاٖ داد و. اػتٜدٛ ٔتغیش تٝ دسج90  تا0 ا اصٞٝ پایٝسد جشیاٖ تٛ تشخٝیٚیٗ صإٙچٞ ٚ )D( ٝتشاتش لٌشپای
 حذاوثشٝسیىًٛ ٝ ت.ؾ ٔییاتذٞ ػپغ واٚ ٝا اتتذا افضایؾ یافتٞٝ تیٗ پایّْٝ تا افضایؾ فاكٚ دٚ َٚ اٝ حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی اًشاف پایٝپای
 تشاتش آتـؼتٍی1.09 ْٚ دٝیٗ حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی پایٕٙچٞ ٚ 5D ّٝ دس فاكٚ ٝ تشاتش آتـؼتٍی ته پای1.19 َٚ اٝػٕك آتـؼتٍی پای
14 ٖ ٔیضاْٝ تٚ دٝ ػٕك آتـؼتٍی اًشاف پایٝ دسج90  تا0 سد جشیاٖ اصٛ تشخٝیٚیٗ تا افضایؾ صإٙچٞ .ذٞ سخ ٔید4D ّٝ دس فاكٚ ٝته پای
ٚ ٝا اتتذا افضایؾ یافتٞٝ تیٗ پایّْٝ تا افضایؾ فاكٚ دٚ َٚ اٝ حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی اًشاف پایٝ پایٝ دس چیذٔاٖ ػ.دسكذ افضایؾ ٔییاتذ
یٗ حذاوثش ػٕكٕٙچٞ ٚ 4D ّٝ دس فاكٚ ٝ تشاتش آتـؼتٍی ته پای1.18 َٚ اٝ حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی پایٝسیىًٛ ٝ ت.ؾ ٔییاتذٞػپغ وا
 تشاتش0.86 ْٛ ػٝ حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی دس اًشاف پای.ذٞ سخ ٔید5D ّٝ دس فاكٚ ٝ تشاتش آتـؼتٍی ته پای1.07 ْٚ دٝآتـؼتٍی پای
.ذٞ سخ ٔی د6D ّٝ دس فاكٚ ٝآتـؼتٍی ته پای
ٝیٚ تغییش صا،ّٝ تغییش فاك،یٞ ٔذَ آصٔایـٍا،ٝ پایٜٚ ٌش،ُ پٝ آتـؼتٍی پای:کلمات کلیذي

Experimental Investigation of Local Scour around Bridge Pier Group
E. Rashno, Z. Amir Reza and M. Karimaei Tabarestani
Abstract: The main scope of the present study is to evaluate the maximum scour depth in clear water conditions
around the pier groups with two layouts (two-pier layout and three-pier layout). The distance and the angle between
piers have been variable. The distance between piers (G) in both layouts was between 2D and 10D (D is the circular
pier diameter) and the angle between flow direction and piers alignment in two-layout was between zero and 90
degrees. The results of two-layout showed that by increasing the distance between pier from 2D to 10D, the
maximum scour depth around the first and the second pier increased and then decreased. The maximum scour depth
around the first and the second piers peaked at 1.19 (in 5D) and 1.09 (in 4D) times greater than maximum scour depth
around single, respectively. In addition, for increasing the flow attack angle from zero to 90 degrees, the maximum
scour depth around the second pier increased by 14%. The results of three-pier layout showed that by increasing the
distance between pier from 2D to 10D the maximum scour depth around the first and the second pier increased and
then decreased. The maximum scour depth around the first and the second piers peaked at 1.18 (in 4D) and 1.07 (in
5D) times greater than the maximum scour depth around single, respectively. The maximum scour depth around the
third pier peaked at 0.86 times greater than the maximum scour depth around the single pier in 6D.
Keywords: Bridge pier scouring, Pier group, Experimental modeling, different pier space, different angle of flow
attack
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 - 1مقدمه
ؿىٌُیشی ٌٛداَ آتـؼتٍی ٘اؿی اص تغییش ػاختاس
جشیاٖ دس اًشاف پایٞٝای پُ یىی اص ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ
تخشیة پُٞا ٔیتاؿذ  ٚػاال٘ ٝتؼذاد صیادی اص پُٞا تٝ
ػّت ٚلٛع پذیذ ٜآتـؼتٍی جایٍضیٗ ٔیؿ٘ٛذ  ٚیا
ٞضیٞٝٙای صیادی تشای تاصػاصی تش دِٚتٞا تحٕیُ
ٔیوٙٙذ .اص ًشفی ٘یاص ت ٝپُٞایی تا ػشؿ ٝػشینتش
تشای ػثٛس حجٓ تاالی تشافیه ٘اؿی اص سؿذ التلاد دس
د٘یای أشٚص ،وأال ٔـٟٛد اػت[ .]1تشای ػاخت
پُٞایی تا ػشؿ ٝػشینتش اص ٌش ٜٚپایٞٝا ت ٝجای ته
پای ٝاػتفادٔ ٜیؿٛد .تٙاتشایٗ ٘یاص ت ٝدسن ػٕیك اص
ػٕك آتـؼتٍی اًشاف  ٕٝٞپایٞٝای لشاس ٌشفت ٝدس
داخُ ٌشٜٚپایٚ ٝجٛد داسد .صٔا٘ی و ٝپایٞٝا دس یه
چیذٔاٖ ٌشٞٚی دس وٙاس  ٓٞلشاس ٔیٌیش٘ذٌ ،شٜٚپایٝ
٘أیذٔ ٜیؿ٘ٛذ .صٔا٘ی و ٝفاكّ ٝتیٗ پای ٝت ٝا٘ذاصٜ
وافی تضسي تاؿذ ،پای ٞٝا ٔؼتمُ اص  ٓٞػُٕ ٔیوٙٙذ ٚ
صٔا٘ی و ٝد ٚپای ٝت ٓٞ ٝچؼثیذ ٜتاؿٙذ ،ؿثی ٝیه ته
پای ٝػُٕ ٔیوٙٙذ[٘ .]4[–]1یشٞٚای ٚاسد تش پایٞٝا،
اٍِٞٛای جشیاٖ  ٚآتـؼتٍی ٔٛهؼی دس ٌشٜٚپای ٝتا
تهپایٔ ٝتفاٚت اػت]5[ ,]2[..
ٔىا٘یضْ آتـؼتٍی دس ٌشٜٚپایٞٝا اص چٟاس ػأُ اكّی
تـىیُ ؿذ ٜاػت :ػأُ تمٛیتی ،ػأُ حفاظتی ،ػأُ
ٌشدابٞای ٘ؼُ اػثی ت ٓٞ ٝفـشد ٚ ٜػأُ ٌشدابٞای
تشخاػتٍی .صٔا٘ی و ٝحفش ٜآتـؼتٍی پای ٝتاالدػتی ٚ
ٗدػتی تا  ٓٞتذاخُ داس٘ذ ،سػٛتات اًشاف پایٝ
پایی 
تاالدػتی ت ٝساحتی ٚاسد حفش ٜپای ٝپاییٗدػتی ؿذٚ ٜ
ایٗ پذیذٛٔ ،ٜجة تمٛیت آتـؼتٍی پای ٝتاالدػتی ؿذٜ
و ٝت ٝآٖ ػأُ تمٛیتی ٔیٌٛیٙذ .ػأُ حفاظتی ت ٝدٚ
ًشیك اتفاق ٔیافتذ :ا َٚصٔا٘ی و ٝپای ٝتاالدػتی تا لشاس
ٌشفتٗ دس جّٛی پای ٝپاییٗدػتی ٔا٘غ اص تشخٛسد
ٔؼتمیٓ جشیاٖ ت ٝآٖ ٔیؿٛد  ٚد ْٚایٙى ٝسػٛتات
وٙذ ٜؿذ ٜاص اًشاف پای ٝتاالدػتی و ٝدس اثش ػأُ
تمٛیتی دس اًشاف پای ٝپاییٗدػتی دپٔ ٛیؿ٘ٛذ ،خٛد
تٛ٘ ٝػی ػٕك آتـؼتٍی اًشاف پای ٝپاییٗدػتی سا
واٞؾ ٔیدٙٞذ .اص ًشفی ٌشدابٞای تشخاػتٍی دس
پـت پای ٝتاالدػتیٌٙٔ ،م ٝجّ ٛپای ٝپاییٗدػتی سا
تحت تاثیش ٘یشٞٚای تّٙذوٙٙذ ٜلشاس ٔیدٙٞذ ،و ٝػأُ
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ایٗ پذیذٌ ٜشدابٞای تشخاػتٍی ٘أیذٔ ٜیؿٛد.
ٌشداب ٞای تشخاػتٍی تا افضایؾ ٘یشٚی تّٙذ وٙٙذ ٜدس
تاالدػت پای ٝپاییٗ دػتی تاػث افضایؾ ػٕك
آتـؼتٍی پای ٝپاییٗ دػتی ٔی ؿ٘ٛذ .حاَ اٌش د ٚپایٝ
دس وٙاس  ٓٞدس ػشم جشیاٖ لشاس ٌیش٘ذ فاكّ ٝتیٗ
پایٞٝا ؿثی ٝت ٝیه تًٙؿذٌی ػُٕ ٔیوٙذ .دس ایٗ
تًٙؿذٌی ٌشدابٞای ٘ؼُ اػثی ت ٓٞ ٝفـشدٜ
ٔیؿ٘ٛذ  ٚلذست آٟ٘ا تشای فشػایؾ جشیاٖ افضایؾ
ٔییاتذ و ٝت ٝایٗ پذیذٌ ،ٜشدابٞای ٘ؼُ اػثی تٓٞ ٝ
فـشدٔ ٜیٌٛیٙذ [.]7[ ,]6[]5[ ,]2
تا تشسػی تحمیمات ٌزؿتٍاٖ ایٗ ٘تیج ٝحاكُ ٔیؿٛد
و ٝحذالُ فاكّ ٝجا٘ثی پایٞٝا تا تٛج ٝتٔ ٝالحظات
ٞیذسِٚیىی تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝآتـؼتٍی پایٞٝا ٔجضا تاؿذ ٚ
تش سٚی  ٓٞتاثیش ٘ذاؿت ٝتاؿذ ،فاكّ D( 7D ٝلٌش پایٝ
اػتٛا٘ٝای ٔیتاؿذ) اػت[ .]5اص ًشفی تا تٛج ٝتٝ
ٔالحظات ػاصٜای  ٚاجشایی حذالُ فاكّ ٝجا٘ثی
پایٞٝای پُ دس ػُٕ  10Dاػت [ .]8تٙاتشایٗ دس ػُٕ
تاثیش فاكّ ٝجا٘ثی پایٞٝا تش سٚی آتـؼتٍی ٌشٜٚپایٝ
ٔٛهٛػیت ٘ذاسد ،دس حاِیى ٝتشای ٌش ٜٚؿٕغٞایی و ٝتٝ
ػٛٙاٖ پی تشای پای ٝپُٞا یا ا٘ٛاع ػاصٜٞای دسیایی
اػتفادٔ ٜیؿ٘ٛذ  ٚتا فاكّ ٝوٕی اص یىذیٍش ػاختٝ
ٔیؿ٘ٛذ حائض إٞیت اػت .اص آ٘جایی وٛٔ ٝهٛع
پظٞٚؾ حاهش تشسػی آتـؼتٍی پایٞٝای ٌشٞٚی پُ
(ٌشٜٚپای ٝدٚتایی  ٚػ ٝتایی) اػت ِزا اص پشداختٗ تٝ
فاكّ ٝجا٘ثی خٛدداسی ؿذ ٚ ٜفاكّ ٝپای ٞٝا فمي دس
ساػتای ًِٛی ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت ٝاػت .ت ٝایٗ
تشتیة دس ؿشایٌی و ٝپای ٞٝا دس یه سدیف  ٚپـت ػش
یٌیش٘ذ ،ػأُ ٌشدابٞای ٘ؼُ اػثی تٓٞ ٝ
 ٓٞلشاس ٔ 
فـشدٚ ٜجٛد ٘خٛاٞذ داؿت ..أا تشای حاِتی و ٝپای ٞٝا
دس یه سدیف ِٚی تحت صاٚی٘ ٝؼثت ت ٝساػتای جشیاٖ
لشاس ٔی ٌیش٘ذٞ ،ش چٟاس ٔىا٘یضْ آتـؼتٍی سا داسا
خٛاٙٞذ تٛد[.]9[ ,]1
یدٞذ و ٝتحمیمات ٌؼتشدٜای
تشسػی ٔشاجغ ٘ـاٖ ٔ 
دس صٔی ٝٙآتـؼتٍی ته پای ٝا٘جاْ ؿذ ٜاػت .أا
آتـؼتٍی دس ٌشٜٚپایٞٝا تا حذٚدی ٘اؿٙاخت ٝاػت ٚ
تحمیمات صیادی دس ایٗ صٔی ٝٙا٘جاْ ٍ٘شفت ٝاػت .اِیٛت
 ٚتیىش ( ،)1985ػٌایی آؿتیا٘ی  ٚتٟـتی (،)2006

٘ـشی ٝػّٕی پظٞٚؾٞای تجشتی دس ٟٔٙذػی ػٕشاٖ ،ػاَ ػ ،ْٛجّذ  ،3ؿٕاس ،2 ٜپاییض  ٚصٔؼتاٖ 1395
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أیٙی ٕٞ ٚىاساٖ (ٞ ٚ )2012اٚٚاً٘ ٕٞ ٚىاساٖ
( )2016 ٚ 2015اثش تغییشات فاكّ ٝتیٗ پایٞ ٝا سا تش
سٚی ػٕك آتـؼتٍی دس ٌش ٜٚپای ٝتشسػی وشدٜا٘ذ[–]1
[ .]11[ ,]9[ ,]3طائ ٚ ٛؿپاسد ( )1999اثش صاٚی ٝتشخٛسد
جشیاٖ سا تش سٚی حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی دس ٌش ٜٚپایٝ
تشسػی وشدٜا٘ذ ٘تایج ایٗ تحمیك ٘ـاٖ داد و ٝحذاوثش
ػٕك آتـؼتٍی دس ٌش ٜٚپایٔ ٝشتٛى ت ٝپای ٞٝای جّٛیی
اػت .تٙاتشایٗ ایٗ ٔحممیٗ اثش تشخٛسد صاٚی ٝجشیاٖ سا
فمي تشای پای ٝجّ ٛتشسػی وشد ٜا٘ذ[ .]10حٙا
(،)1978ػّیٓ  ٚج٘ٛض ( ،)1996اػٕیث (ٚ )1999
ال٘ؼا ٕٞ ٚىاساٖ ( )2015اثش تغییشات صاٚی ٝتشخٛسد
جشیاٖ  ٚتغییشات فاكّ ٝتیٗ پایٞٝا سا تش سٚی آتـؼتٍی
ٌش ٜٚپایٛٔ ٝسد تشسػی لشاس داد ٜا٘ذ[ .]12[ ,]5[ ,]4دس
تیٗ ٔحممیٗ تاال ت ٝجض حٙا (ٞ ٚ )1978اٚاً٘ ٚ
ٕٞىاساٖ (ٞ )2016 ٚ 2015یچىذاْ اثشات تغییشات
فاكّ ٝتیٗ پای ٞٝا سا تش سٚی ػٕك آتـؼتٍی پای ٞٝای
پاییٗدػتی تشسػی ٘ىشدٜا٘ذ  ٚفمي تغییشات حذاوثش
ػٕك آتـؼتٍی دس وُ ٌشٜٚپای ٝؤ ٝشتٛى ت ٝپای ٞٝای
سدیف جّٛیی اػت سا سا اسائٕٛ٘ ٝد ٜا٘ذٞ .اٚٚاً٘ ٚ
ٕٞىاساٖ (٘ )2016 ٚ 2015یض صٔا٘ی وٛتاt=5 hr) ( ٜ
سا تشای ت ٝتؼادَ سػیذٖ ػٕك حفش ٜآتـؼتٍی دس ٘ظش
ٌشفتٝا٘ذٕٞ .چٙیٗ ٞیچىذاْ اص ٔحممیٗ تاال اثش تغییش

صاٚی ٝجشیاٖ سا تش سٚی ػٕك حفش ٜآتـؼتٍی پایٝ
پاییٗدػتی تشسػی ٘ىشدٜا٘ذ .تش ایٗ اػاع تشسػی
تغییشات ػٕك آتـؼتٍی دس پایٞ ٝای پاییٗدػتی دس
ٔماتُ تغییشات صاٚی ٝتشخٛسد جشیاٖ تشای چیذٔاٖ
دٚپای ٚ ٝتغییشات ػٕك آتـؼتٍی پایٞ ٝای پاییٗ
دػتی دس ٔماتُ تغییشات فاكّ ٝتیٗ پایٞٝا ،تشای
چیذٔاٖ دٚپای ٚ ٝػ ٝپای ٝدس ساػتای جشیاٖ ٞذف
اكّی پظٞٚؾ حاهش اػت.
 -2تجهیسات آزمایشگاهی
آصٔایؾٞا دس یه فّٔ ْٛؼتٌیّی افمی تٔ 10 ًَٛ ٝتش،
ػشم ٔ 0/73تش  ٚػٕك ٔ 0/60تش ا٘جاْ ؿذ ٜاػت.
٘احی ٝلشاسٌیشی سػٛتات تٔ 1/5 ًَٛ ٝتش  ٚػٕك 0/2
ٔتش دس فاكّٔ 5 ٝتشی اص ٚسٚدی وا٘اَ لشاس داسد.
تشسػیٞای ا٘جاْ ؿذ٘ ٜـاٖ داد و ٝایٗ فاكّ ٝتشای

تٛػؼ ٝوأُ الیٔ ٝشصی وافی اػت .ایٗ فّٔ ْٛجٟض تٝ
د ٚپٕپ تا حذاوثش دتی ِ 75یتش تش ثا٘ی ٝتٛد ٚ ٜیه
ػشسیض ٔؼتٌیّی ِثٝتیض تٕٞ ٝشأ ٜا٘ٔٛتش تشای ػٙجؾ
دتی دس پاییٗدػت اػت .تٙظیٓ ػٕك جشیاٖ تا اػتفادٜ
اص دسیچٝای و ٝدس ا٘تٟای وا٘اَ لشاس داسد ا٘جاْ ٔیٌیشد
 ٚتشای ػٙجؾ ػٕك دس وا٘اَ اص یه ػٕك ػٙج
دیجیتاِی تا دلت ٔ 0/1یّیٕتش اػتفادٔ ٜیٌشدد.
سػٛتات ٔٛسد اػتفاد ٜاص ٘ٛع غیشچؼثٙذ ٚ ٜتا ا٘ذاصٜ
ٔیّیٕتش تا هشیة ا٘حشاف
ٔتٛػي
) ٔیتاؿٙذ .هشیة
ٙٞذػی تشاتش تا (
ا٘حشاف ٙٞذػی ت ٝكٛست ساتٌ )1( ٝتؼشیف
ٔیؿٛد].[13
)(1
ت ٝتشتیة ػثاستٙذ اص لٌشی اص
ٚ
دس ساتٌ ٝفٛق
دا٘ٞٝا و 16 ٚ 84 ٝدسكذ لٌش دا٘ٞٝا اص آٖ وٛچىتش
ٞؼتٙذ .اص آ٘جا و ٝایٗ هشیة تشای سػٛتات ٔٛسد
آصٔایؾ وٕتش اص  1/3اػت ،دس ٘تیج ٝسػٛتات داسای
دا٘ ٝتٙذی یىٛٙاخت ٞؼتٙذ  ٚپاسأتش غیش یىٛٙاختی
دا٘ٞٝای سػٛب تش آتـؼتٍی تی تاثیش اػتٔ .ذَ ٌشٜٚ
پایٞٝای پُ ؿأُ د ٚپای ٚ ٝػ ٝپای ٝتا ٔمٌغ دایش ٚ ٜاص
جٙغ پِٛیىا اػت و ٝدس لؼٕت ٔیا٘ی ٘احی ٝلشاسٌیشی
سػٛتات ٘لة ٔیؿٛد .لٌش پایٞٝا تشاتش  4ػا٘تیٕتش
(ؿىُ  )1تٌٝ٘ٛ ٝای ا٘تخاب ؿذ و ٝتأثیش جذاسٜٞای
وا٘اَ تش ػاختاس جشیاٖ دٚس پای٘ ٝاچیض تاؿذ .تش ایٗ
اػاع ًثك ٔؼیاس سٚدویٛی  ٚاتٕا ( ،)1983تایذ ٘ؼثت
لٌش پای ٝت ٝػشم وا٘اَ ) (D/B<0.16تاؿذ [14],
] [15و ٝایٗ ٔمذاس دس تحمیك حاهش تشای پایٞٝای دس
ساػتای جشیاٖ تشاتش تا ٔ 0/055یتاؿذٕٞ .چٙیٗ تا
پزیشؽ ٔؼیاس فٛق فاكّ ٝتیٗ ٔشوض پای ٝتا لٌش 4
ػا٘تیٕتش تا جذاس ٜوا٘اَ حذالُ تایذ  12/5ػا٘تیٔتش
تاؿذ و ٝایٗ ٔمذاس دس تحمیك حاهش تشای ؿشایٌی وٝ
پایٞٝا تحت صاٚی٘ ٝؼثت ت ٝساػتای جشیاٖ ٞؼتٙذ  ٚدس
تذتشیٗ حاِت و ٝساػتای پایٞٝا  ٚجشیاٖ تش  ٓٞػٕٛد
ٞؼتٙذ ،تشاتش تا  22/5ػا٘تی ٔتش اػت .دس ٘تیجٔ ٝی-
تٛاٖ اثشات جذاسٞ ٜا سا دس تحمیك حاهش تیتاثیش
دا٘ؼت .اص ًشفی تش اػاع ٌٔاِؼات سٚدویٛی  ٚاتٕا
(ّٛٔ ٚ )1983یُ  ٚچی )1999( ٛصٔا٘ی و٘ ٝؼثت لٌش
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) تیـتش اص 50
پای ٝت ٝا٘ذاصٔ ٜتٛػي رسات (
تاؿذ ،ا٘ذاصٔ ٜلاِح تؼتش دس ػٕك آتـؼتٍی ٔٛثش
٘خٛاٞذ تٛد ]ٕٞ .[16چٙیٗ تش اػاع ٌٔاِؼات ّٔٛیُ ٚ
ػاتشِٙذ ( )1988ایٗ ٘ؼثت تایذ اص  25تیـتش
تاؿذ] .[17دس آصٔایؾٞای پظٞٚؾ حاهش ایٗ ٘ؼثت
تشاتش تا ٔ 56ی تاؿذ وٞ ٝش دٔ ٚؼیاس فٛق سا اسها ٔی
وٙذ.
ٔحذ ٜٚتغییشات ػذد سیِٛٙذص جشیاٖ دس آصٔایؾٞای
ٌٔاِؼ ٝحاهش تشاتش تا
اػتٕٞ .چٙیٗ ٔحذٚد ٜػذد سیِٛٙذص پای ٝدس تاصٜ
لشاس داسد وٝ
اػت .تحمیمات ا٘جاْ ؿذ ٜتٛػي ٔ٘ٛتی

1

(٘ )1994ـاٖ ٔیدٞذ دس كٛستی وٝ
تاؿذ ،تاثیش آٖ تش ػٕك آتـؼتٍی
لاتُ اغٕام اػت] .[18تٕأی آصٔایؾٞا دس ؿشایي
آػتا٘ ٝحشوت رسات تؼتش ا٘جاْ ٌشفت ٝاػت .تا تٛج ٝتٝ
ثاتت تٛدٖ ا٘ذاصٔ ٜلاِح وف تؼتش دس تٕأی آصٔایؾٞا،
دتی  ٚػٕك جشیاٖ ٘یض ثاتت ا٘تخاب ؿذ ٜاػت .آػتا٘ٝ
حشوت رسات تؼتش تا اػتفاد ٜاص آصٔایؾٞایی جذاٌا٘ٝ
تٔ ٝذت  24ػاػت دس ؿشایي تذ ٖٚحوٛس پای ٝتذػت
آٔذ .دس ایٗ ؿشایي اٌش چ ٝدا٘ٞٝای وٛچىتش اص d50
حشوت ٔیوشد٘ذ ِٚی تغییشات وّی تشاص تؼتش دس ًَٛ
آصٔایؾ وٕتش اص  2تا ٔ 3یّیٔتش تٛد .ایٗ آصٔایؾٞا
٘ـاٖ داد وٚ ٝلتی دتی جشیاٖ دس وا٘اَ تشاتش 0/03
ٔتشٔىؼة تش ثا٘ی ٚ ٝػٕك جشیاٖ تشاتش تا  13/5ػا٘تی
ٔتش تاؿذ ،تؼتش دس ؿشایي آػتا٘ ٝحشوت لشاس داسد .دس
ایٗ ؿشایي ػشػت تشؿی جشیاٖ ( ) دس ٔحُ ٘لة
پایٞٝا تا اػتفاد ٜاص ٔحاػثات جشیاٖ یىٛٙاخت تذػت
آٔذ .ایٗ ٔحاػثات تا اػتفاد ٜاص ٔحاػثات جشیاٖ ٔتغیش
تذسیجی (سٚؽ ٌاْ تٌ ٝاْ ٔؼتمیٓ) ٘یض ٔٛسد تاصتیٙی ٚ
وٙتشَ لشاس ٌشفت .دس ایٗ سٚؽ تا اػتفاد ٜاص ا٘ذاص-ٜ
ٌیشی ػٕكٞای تاالدػت  ٚپاییٗدػت وا٘اَ دس
صٔا٘یى ٝتؼتش وا٘اَ كاف تٛد ٚ ٜپایٞٝا دس ٔحُ
ٔشت٘ ًٝٛلة ٘ـذٜا٘ذ الذاْ تٔ ٝحاػث ٝػشػت تشؿی
جشیاٖ دسٔحُ ٘لة پایٞٝا ؿذ و ٝت ٝػّت ؿیة ٘اچیض
ػٌح آب ٘تایج تذػت آٔذ ٜاص ٔحاػثات جشیاٖ ٔتغیش
تذسیجی اختالف وٕی سا تا ٔحاػثات جشیاٖ یىٛٙاخت
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٘ـاٖ ٔیدادٕٞ .چٙیٗ تشای ٔحاػث ٝپاسأتش  u*cو ٝتٝ
كٛست ػشػت تشؿی دس حاِت آػتا٘ ٝحشوت دا٘ٞٝای
تؼتش تؼشیف ٔیؿٛد ،اص ٕ٘ٛداس ؿیّذص اػتفادٌ ٜشدیذ.
دس ٟ٘ایت ٘تیجٔ ٝحاػثات ٘ـاٖ داد و ٝپاسأتش ؿذت
جشیاٖ دس ؿشایي آػتا٘ ٝحشوت تؼتش تشاتش تا 0/90
) اػت.
(

شکل  .1پایٍ َاي پل مًرد استفادٌ در آزمایشگاٌ
Fig .1. Piers bridge in laboratory

چیذٔا٘ی و ٝتشای پایٞٝا ا٘تخاب ؿذ ٜاػت تا تٛج ٝتٝ
جٙثٞٝای اجشایی ٌش ٜٚپایٞٝا دس واسٞای ٟٔٙذػی،
چیذٔاٖ د ٚپای ٚ ٝػ ٝپای ٝدس ساػتای جشیاٖ اػت
(ؿىُ  .)2فاكًِّٛ ٝی پایٞٝا دس ٔذَٞای ػاخت ٝؿذٜ
اص  2تا  10تشاتش ا٘ذاص ٜلٌش ٔتغیش تٛد ٜاػت( ؿىُ -2
.)A
ٕٞچٙیٗ صاٚی ٝتیٗ پایٞٝا دس چیذٔاٖ د ٚپای ٝاص كفش تا
 90دسج ٝتشای فٛاكّی اص پای ٝتشسػی ؿذ ٜاػت وٝ
پایٞٝا تاثیش ٚجٛد یىذیٍش سا تًٛ ٝس وأُ احؼاع
وٙٙذ (ٔ )7D ٚ 5D ،3D ،2Dتغیش تٛد ٜاػت (ؿىُ
 .)B-2ت ٝایٗ تشتیة دس ٔجٕٛع  26آصٔایؾ ٔختّف دس
تحمیك حاهش ا٘جاْ ؿذ ٜاػت (جذ .)1 َٚصٔاٖ اجشای
آصٔایؾٞا تش اػاع یه آصٔایؾ ًٛال٘ی ٔذت (78
ػاػت) ؿأُ  2پای ٝو ٝدس فاكّ G=3D ٝلشاس ٌشفت-ٝ
ا٘ذ ،ا٘تخاب ؿذ ٜاػت .ؿىُ (ٕٛ٘ )3داس پیـشفت
حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی دس ٌش ٜٚپای ٝدٚتایی سا دس تشاتش
صٔاٖ ٘ـاٖ ٔیدٞذ .تا تٛج ٝتٔ ٝؼیاس ػٕك تؼادَ ّٔٛیُ
 ٚچیٞ )1999( ٛشٌا ٜدس یه تاص ٜصٔا٘ی  24ػاػتٝ
پیـشفت ػٕك آتـؼتٍی وٕتش اص  5دسكذ لٌش پایٝ
تاؿذ ،حفش ٜآتـؼتٍی ت ٝتؼادَ سػیذ ٜاػت].[19
حفش ٜآتـؼتٍی دس صٔاٖ  78ػاػت ت ٝتؼادَ سػیذٜ
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اػت (ّٔٛیُ  ٚچی .)1999 ٛتا دسٖٚیاتی سٚی ٔٙحٙی
ؿىُ ( 90 ،)3دسكذ ػٕك تؼادَ آتـؼتٍی دس صٔاٖ
 19ػاػت  ٚچ ُٟدلیم ٝاص ؿشٚع آصٔایؾ سخ ٔیدٞذ.
تٙاتشایٗ صٔاٖ اجشای ٞش آصٔایؾ  20ػاػت دس ٘ظش
ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
جذيل  .1جذيل آزمایش َا
Pier angle
)(degree
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
30
30
30
60
60
60
0
0
0
0
0
0
0

Table 1. Experiments
Test
piers
)Pier spacing(D
No.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
5
7
2
3
5
3
5
7
2
3
4
5
6
8
10

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26

 -3تحلیل نتایج
دس ایٗ لؼٕت ٘تایج ت ٝتشتیة تشای ته پای ،ٝد ٚپایٚ ٝ
ػ ٝپای ٝاسائ ٝؿذ ٜاػت.
 1-3تک پایه

دس جذ )2( َٚخالك٘ ٝتایج آصٔایؾ تشای ته پای ٝاسائٝ
ؿذ ٜاػت .تا تٛج ٝت ٝایٗ جذ َٚػٕك آتـؼتٍی ٘ؼثی
ٟ٘ایی ) (ds/Dو ٝدس آٖ  dsػٕك آتـؼتٍی ته پایٝ
اػت ،تؼذ اص  20ػاػت آصٔایؾ تشاتش تا  1/85تذػت
آٔذ ٜاػت .اص ٘تایج ته پای ٝتشای تذػت آٚسدٖ ػٕك
٘ؼثی حفش ٜآتـؼتٍی دس پایٞ ٝای لشاسٌشفت ٝدس داخُ
) اػتفادٔ ٜی ؿٛد و ٝدس آٖ
ٌش ٜٚپای( ٝ
ػٕك
ػٕك حفش ٜآتـؼتٍی دس اًشاف پای i ٝاْ ٚ
حفش ٜآتـؼتٍی دس اًشاف ته پای ٝاػت.

شکل  .3ومًدار پیشرفت عمق آبشستگی بر حسب زمان براي پایٍ
جلًیی در آزمایش بلىذ مذت
Fig .3. Scour depth development in front pier for longterm experiment

شکل .2چیدمان پایه ها برای ( )Aتغییرات طولی فاصله بین پایه ها و ( )Bتغییرات زاویه ای
Fig. 2. Piers layout for (A): Longitudinal changes in pier spacing and (B) Angular changes
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جذيل  .2وتایج آزمایش تک پایٍ
Table 2. Experimental results for single pier

1.85

0.9

)d50(mm

)h( Time

)D (cm

Test No.

0.71

20

4

N1

ٔمذاس  1/85تشای پاسأتش  ds/Dدس آصٔایـات پظٞٚؾ
حاهش تا ٔمادیش تذػت آٔذ ٜتٛػي ٔحممیٗ پیـیٗ
ٕٞخٛا٘ی ٔٙاػثی داسد .پاسأتش  ds/Dتا اػتفاد ٜاص
ٔؼادِّٛٔ ٝیُ  ٚػاتشِٙذ ( )1989دس ؿشایي آصٔایؾ
پظٞٚؾ حاهش تشاتش  ،2/07تا اػتفاد ٜاص ٔؼادِٝ
سیچاسدػ )1991( )HEC-18( ٖٛتشاتش  ٚ 1/72تا
اػتفاد ٜاص ٔؼادِ ٝوّشاد )1975( )CSU( ٚتشاتش 1/72
ٔی تاؿذ .اص ٘تایج ایٗ آصٔایؾ ت ٝػٛٙاٖ آصٔایؾ ؿاٞذ
تشای ٌٔاِؼ ٝتغییشات ػٕك آتـؼتٍی دس ٌش ٜٚپایٝ
اػتفادٔ ٜی ؿٛد.
 2-3دو پایه

دس جذ٘ )3( َٚتایج آصٔایـات ٔشتٛى چیذٔاٖ دٚپایٝ
تشای پایٞٝای لشاس ٌشفت ٝدس ساػتای جشیاٖ اسائ ٝؿذٜ
اػت .تا تٛج ٝت ٝایٗ جذ ds2 ٚ ds1َٚت ٝتشتیة ػٕك
آتـؼتٍی دس پای ٝا ٚ َٚپای ٝد ْٚدس ٌش ٜٚپای ٝدٚتائی
ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ دس ؿىُ (ٕٛ٘ )4داس تغییشات ػٕك
آتـؼتٍی دس ٔماتُ تغییشات فاكّ ٝتشای پایٞٝای اٚ َٚ
د٘ ْٚـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت .تشسػی ٘تایج اسائ ٝؿذٜ
دسجذ ٚ )3( َٚؿىُ (٘ )4ـاٖ ٔیدٞذ و ٝتفاٚت تیٗ
حذاوثش  ٚحذالُ ٔمذاس ػٕك آتـؼتٍی تشای پای ٝاَٚ
دس فٛاكُ ٔختّف تیٗ پای ٝای حذٚد  8دسكذ اػت.
ػٕك آتـؼتٍی پای ٝا َٚتا افضایؾ فاكّ ٝتیٗ پایٞٝا
اتتذا افضایؾ یافت ٚ ٝػپغ واٞؾ ٔییاتذ تًٛ ٝسیىٝ
حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی تشای پای ٝا 19 َٚدسكذ تیـتش
اص آتـؼتٍی ته پای ٚ ٝدس فاكّ 5D ٝاتفاق ٔیافتذ.
ٕٞچٙیٗ ػٕك آتـؼتٍی تشای ایٗ پای ٝدس وٕتشیٗ
حاِت یؼٙی دس فاكّ ،10D ٝحذٚد  10دسكذ تیـتش اص
آتـؼتٍی ته پای ٝاػت  ٚایٗ ٔیتٛا٘ذ ت ٝخاًش ٚجٛد
اثش تمٛیتی ٘اؿی اص پای ٝپاییٗدػتی تاؿذ .ایٗ ٔٛهٛع
دس تحمیمات ٔحممیٗ ٔختّف و ٝحذاوثش ػٕك
آتـؼتٍی سا دس ؿشایي ٌش ٜٚپای ٝسا تشسػی ٕ٘ٛدٜا٘ذ ٘یض
تاییذ ؿذ ٜاػت ].[1], [2], [5], [9
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دادٜٞای جذ ٚ )3( َٚؿىُ ( )4تشای پای ٝد( ْٚپایٝ
پاییٗدػتی) ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝآتـؼتٍی پای ٝدْٚ
٘ؼثت ت ٝته پای ٝتا افضایؾ فاكّ ٝتیٗ پایٞٝا دس اتتذا
افضایؾ یافت ٚ ٝػپغ واٞؾ یافت ٝو ٝدس ٟ٘ایت دس
فاكّ ٝفاكّ 6D ٝتٔ ٝیضاٖ آتـؼتٍی ته پایٔ ٝیسػذ.
تٙاتشایٗ ٘تیجٝای و ٝاص آصٔایـات حاهش حاكُ ٔیؿٛد
ایٙؼت و ٝتاثیش پای ٝا َٚتش ػٕك آتـؼتٍی دس جّٛی
پای ٝد ْٚتؼذ اص  6Dلاتُ اغٕام اػت  ٚتا پزیشؽ
ٔیضاٖ اختالف وٕتش اص  5دسكذ لٌش پای ٝتا آتـؼتٍی
ته پای( ٝیؼٙی ٔ 2یّیٕتش) ت ٝػٛٙاٖ خٌا دس تشداؿت
اًالػاتٔ ،یتٛاٖ پای ٝد ْٚسا ٔؼتمُ دس ٘ظش ٌشفت.
حٙا ( )1978فاكّ 8D ٝسا تشای اػتمالَ پایٞٝا اػالْ
وشد ٜاػت .دس حاِیىٞ ٝاٚٚاً٘ ٕٞ ٚىاساٖ ()2016
ٔمذاس تیـتش اص  11Dسا ت ٝػٛٙاٖ حذ اػتمالَ پایٞٝا دس
٘ظش ٌشفتٝا٘ذ .اِثتٞ ٝاٚٚاً٘ ٕٞ ٚىاساٖ ( )2016صٔاٖ
آصٔایؾ ٞا سا  5ػاػت دس ٘ظشٌشفتٝا٘ذ و ٝایٗ صٔاٖ
تشای ت ٝتؼادَ سػیذٖ حفش ٜآتـؼتٍی دس ٌش ٜٚپایٞٝا
وافی ٘یؼت افضایؾ ػٕك آتـؼتٍی تشای پای ٝد ْٚتا
افضایؾ فاكّ ٝسا ٔی تٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙتفؼیش وشد و ٝتا
افضایؾ فاكّ ٝپای ٝد ْٚاص پای ٝا َٚاص  2Dتا  ،4Dپایٝ
د ْٚتیـتش دس ٔؼشم تشخٛسد ٔؼتمیٓ جشیاٖ تاالدػت
 ٚآؿفتٍی ٞای پـت پای ٝا َٚلشاس ٔیٍیشد ٚ .واٞؾ
ػٕك آتـؼتٍی تؼذ اص فاكّ 4D ٝسا ٔی تٛاٖ ٘اؿی اص
واٞؾ تاثیش ٌشداتٞ ٝای پـت پای ٝا َٚدا٘ؼت.
جذيل  .3خالصٍ آزمایش َا براي چیذمان ديپایٍ در راستاي
جریان )(D=4cm
Table 3. Experimental results for 2-pier layout in line
with flow
Test No.
G
0.92

1.123

2D

N2

0.97

1.150

3D

N3

1.09

1.150

4D

N4

1.027

1.192

5D

N5

1.013

1.150

6D

N6

0.959

1.150

7D

N7

0.932

1.136

8D

N8

0.945

1.136

9D

N9

0.959

1.112

10D

N10
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شکل  .4تغییرات عمق حفرٌ آبشستگی در پایٍ ايل ي ديم وسبت
بٍ آبشستگی تکپایٍ در مقابل تغییرات فاصلٍ بیه پایٍَا
Fig .4. Scour depth variation for first and second
pier with pier space variation

دس جذ٘ )4( َٚتایج آصٔایؾٞای ٔشتٛى ت ٝچیذٔاٖ دٚ
پای ٝتشای پایٞٝای تحت صاٚی٘ ٝؼثت ت ٝساػتای جشیاٖ
ٔشتٛى ت ٝاثش
اسائ ٝؿذ ٜاػت .دس ایٗ جذ َٚپاسأتش
صاٚی ٝتشخٛسد جشیاٖ ت ٝپایٞٝاػت .ایٗ پاسأتش ت ٝكٛست
٘ؼثت ػٕك حفش ٜآتـؼتٍی پایٞٝا تحت صاٚی θ ٝدس
) ت ٝػٕك حفشٜ
یه فاكّ ٝتیٗ پایٝای خاف (
آتـؼتٍی ته پای (ds) ٝتؼشیف ؿذ ٜاػت .ا٘ذیغ  iدس
ایٗ پاسأتش ٘یض ٘ـاٖ دٙٞذ i=1 ٜتشای پای ٝاi=2 ٚ َٚ
تشای پای ٝد ْٚاػت.

تا تٛج ٝت ٝایٙىٔ ٝمادیش  Kθدس یه صاٚی ٝثاتت ِٚی دس
فٛاكُ ٔختّف تیٗ پایٝای ٘ 3D≤G≤7Dضدیه تٓٞ ٝ
تٛد٘ذٞ ٚ ،ذف دس ایٗ لؼٕت تیـتش ٔـاٞذ ٜتاثیش صاٚیٝ
تشخٛسد ٔی تاؿذ اص ایٗ پاسأتش دس ٞش صاٚیٔ ٝتٛػي-
ٌیشی ؿذ ؤ ٝمذاس تذػت آٔذ ٜتا پاسأتش  Kθaدس
جذ٘ )3( َٚـاٖ داد ٜؿذ.
دس ؿىُ (ٔ )5مایؼ٘ ٝتایج آصٔایؾٞای فؼّی تا ٘تایج
ٔحممیٗ لثّی ؿأُ آؿتیا٘ی  ٚتٟـتی (،)2006
ٞاٚٚاً٘ ٕٞ ٚىاساٖ ( ٚ )2016حٙا (٘ )1978ـاٖ دادٜ
ؿذ ٜاػت .تًٛ ٝس وّی تا تٛج ٝت ٝایٗ ؿىُ ٔیتٛاٖ
٘تیجٌ ٝشفت و٘ ٝتایج حاكُ اص آصٔایؾٞای فؼّی تا
٘تایج ٔحممیٗ لثّی ٕٞخٛا٘ی ٔٙاػثی داسدٕٞ .اٍ٘ٝ٘ٛ
و ٝدس ؿىُ ( – 5اِف) ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت دس ٔٛسد
پای ٝا َٚسفتاس ٕ٘ٛداس دادٜٞا تؼیاس ؿثی ٝت ٓٞ ٝاػت
یؼٙی دس ٞش چٟاس تحمیك ،تغییشات ػٕك آتـؼتٍی تش
حؼة تغییشات فاكّ ٝتیٗ پایٞٝا دس اتتذا ت ٝكٛست
افضایـی  ٚػپغ ت ٝكٛست واٞـی ٔیتاؿذ٘ .ىتٝ
دیٍش ایٙى ٝتا تٛج ٝت ٝایٗ ؿىُ ٔمادیش تذػت آٔذ ٜاص
آصٔایؾٞای ٞاٚاً٘ ٕٞ ٚىاساٖ ( )2016تا فاكّ،8D ٝ
اص ٔمادیش آصٔایؾٞای تحمیك حاهش وٕتش اػت  ٚایٗ
ٕٔىٗ اػت ت ٝدِیُ وٓ تٛدٖ صٔاٖ آصٔایؾ (5
ػاػت) دس آصٔایؾٞای ایٗ ٔحممیٗ تاؿذ.

شکل  .5مقایسٍ وتایج آزمایشات فعلی با وتایج محققیه پیشیه در چیذمان دي پایٍ در راستاي جریان )A( .براي پایٍ ايل )B( .براي پایٍ ديم
Fig .5. Comparison between present study and previous scholars in 2-pier layout (A) First pier (B) Second pier
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عماد رشىً ي َمکاران

ٕٞچٙیٗ ٔمادیش آتـؼتٍی تشای پای ٝا ٚ َٚد ْٚدس
آصٔایؾ ٞای ػٌایی آؿتیا٘ی  ٚتٟـتی (٘ )2006یض
وٕتش اص ٔمادیش آصٔایؾٞای ٌٔاِؼ ٝحاهش اػت  ٚایٗ
ٔیتٛا٘ذ ت ٝدِیُ وٛچه تٛدٖ ٔذَ آصٔایـٍاٞی (لٌش
پای 1/2 ٝػا٘تی ٔتش)  ٚصٔاٖ وٕی ( 8ػاػت) تاؿذ وٝ
ایٗ ٔحممیٗ تشای آصٔایؾٞای خٛد دس ٘ظش ٌشفتٝا٘ذ.
دس ؿىُ( – 5اِف) فاكّ ٝتحشا٘ی یا ٕٞاٖ فاكّٝای وٝ
تیـتشیٗ ٔمذاس ػٕك آتـؼتٍی دس آٖ اتفاق ٔیافتذ دس
آصٔایؾٞای حٙا (ٞ ٚ )1978اٚ ٚاً٘ ٕٞ ٚىاساٖ
( )2016تشاتش  ٚ 3Dدس آصٔایؾٞای آؿتیا٘ی  ٚتٟـتی
(ٌٔ ٚ )2006اِؼ ٝحاهش تشاتش  5Dاػت .فاكّ ٝتحشا٘ی
پای ٝد( ْٚؿىُ -5ب) تشای آصٔایؾٞای ٌٔاِؼ ٝحاهش
دس حذٚدٌٔ ،4Dاِؼ ٝحٙا (ٌٔ ٚ 6D )1978اِؼٝ
ٞاٚٚاً٘ ٕٞ ٚىاساٖ ( 3D )2016اػت .دس ٌٔاِؼٝ
ػٌایی  ٚآؿتیا٘ی ( )2006فاكّ ٝتحشا٘ی تشای پای ٝدْٚ
دس فاكّ 1D ٝلشاس داسد.

اثش تمٛیتی پایٔ ٝجاٚس اهافٔ ٝی ؿٛد .تٙاتشایٗ
آتـؼتٍی پای ٝد٘ ْٚیض افضایؾ ٔییاتذ.
جذيل  .4خالصٍ آزمایش َا براي چیذمان ديپایٍ تحت زايیٍ با
راستاي جریان)(D=4cm
Table 4. Experimental results for 2-pier layout with angle
)variation (D=4cm
Test
pier
G
Kθa
No.
1.16

1.18

1.01

1.06

1.13

 1- 2-3تاثیر زايیٍ برخًرد جریان
تا تٛج ٝت٘ ٝتایج اسائ ٝؿذ ٜجذ ،)4( َٚؿىُ ()A - 6
تاثیش صاٚی ٝتشخٛسد جشیاٖ تش ٔیضاٖ آتـؼتٍی تشای
پایٞٝای ا ٚ َٚد ْٚسا دس ؿشایي ٘ 3D≤G≤7Dـاٖ
ٔیدٞذ .دس ایٗ ٕ٘ٛداس ٔمذاس پاسأتش  Kθaتشای صٚایای
تیٗ كفش تا  90دسج٘ ٝـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت .تا تٛج ٝتٝ
جذ ٚ )4( َٚؿىُ (ٔ )A – 6ـخق ٔیؿٛد ؤ ٝمذاس
 Kθaتشای پای ٝا َٚصٔا٘ی و ٝپایٞٝا دس ساػتای جشیاٖ
لشاس داس٘ذ  1/16اػت و ٝتمشیثا تشاتش تا حاِت  90دسجٝ
یؼٙی ٔ 1/18یتاؿذ .ت ٝایٗ تشتیة ٞش چٙذ تا افضایؾ
صاٚی ٝتشخٛسد جشیاٖ ٘مؾ ػأُ تمٛیتی پای ٝد ْٚتشای
پای ٝا َٚواٞؾ یافت ٝاػت ِٚی اثش ت ًٙؿذٌی جشیاٖ
تاػث ؿذ ٜتا ػٕك آتـؼتٍی تمشیثا تٕٞ ٝاٖ ٔیضاٖ،
٘ؼثت ت ٝته پای ٝافضایؾ یاتذ.
دس پای ٝدٔ ْٚمذاس پاسأتش  Kθaتشای حاِتی و ٝصاٚیٝ
تشخٛسد جشیاٖ كفش اػت ػذد  1/01اػت و ٝآتـؼتٍی
آٖ ٕٞاٖ آتـؼتٍی ته پایٔ ٝیتاؿذ .دس حاِیى ٝتا
افضایؾ صاٚی ٝتشخٛسد جشیاٖ ػٕك حفش ٜآتـؼتٍی دس
پای ٝد٘ ْٚیض افضایؾ ٔییاتذ .تًٛ ٝسیى ٝدس صاٚی90 ٝ
دسج ٝت ٝتیـتشیٗ و ٝتا افضایؾ صاٚی ٝتشخٛسد جشیاٖ،
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1.18

0°

1.15
1.19

3D
5D

1.15
1.25
1.17
1.11
0.92
0.97
1.09
1.027
1.0
1.01
1.15
1.05
1.20

7D
3D
5D
7D
2D
3D
5D
7D
2D
3D
7D
3D
5D

دْٚ

1.13

7D

دْٚ

N19

1.25

3D

دْٚ

N11

1.17

5D

دْٚ

N12

1.11

7D

دْٚ

N13

90°

0°

30°

60°

90°

F
F

N2
N4

F
F
F
F
S
S
S
S
S
S
S
S

N6
N11
N12
N13
N1
N2
N4
N6
N14
N15
N16
N17
N18

F: Front pier and S: Second pier

ٔمذاس خٛد (18دسكذ تیـتش اص آتـؼتٍی ته پای)ٝ
ٔیسػذ .س٘ٚذ افضایؾ ی دس ایٗ ٕ٘ٛداس حاوی اص آٖ
اػت اص آ٘جایی و ٝتغییشات ػٕك حفش ٜآتـؼتٍی تشای
ته ته پایٞٝا دس ٔماتُ تغییشات صاٚی ٝتشخٛسد جشیاٖ
تٛػي ٔحممیٗ دیٍش تشسػی ٘ـذ ٜاػت ِزا ٕ٘ٛداسٞای
ؿىُ ( )A-6لاتُ ٔمایؼ ٝتا یافتٞٝای ٔحممیٗ دیٍش
ٕ٘یتاؿذِٚ .ی آٖ دػت ٝاص ٔحممیٙی و ٝآتـؼتٍی پایٝ
اِٚی سا دس د ٚچیذٔاٖ دس ساػتای جشیاٖ (كفش دسجٚ )ٝ
دس ػشم جشیاٖ ( 90دسج )ٝدس ٘ظش ٌشفتٝا٘ذ سا ٔیتٛاٖ
ت ٝػٛٙاٖ تغییشات صاٚیٝای پای ٝجّٛئی دس ٘ظش ٌشفت ٚ
تا یافتٞٝای پظٞٚؾ حاهش ٔمایؼ ٝوشدِ .زا دس ؿىُ
(٘ )B-6ؼثت آتـؼتٍی پای ٝا َٚدس حاِت كفش دسجٝ
ت ٝآتـؼتٍی پای ٝا َٚدس حاِت  90دسج ٝتشای فٛاكُ
ٔختّف تیٗ پایٝای دس پظٞٚؾ حاهش تا تحمیمات حٙا
( ٚ )1978ػٌایی آؿتیا٘ی  ٚتٟـتی (ٔ )2006مایؼٝ
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) دس تحمیك
ؿذ ٜاػت٘ .ؼثت (
حاهش ،حٙا ( ٚ )1978ػٌاییآؿتیا٘ی  ٚتٟـتی
( )2006تشای فاكّ ٝتیٗ پایٝای 3Dوٕتش اص  1اػت ٚ
ایٗ تذیٗ ٔؼٙاػت و ٝدس  3Dت ٝدِیُ ٚجٛد اثش تًٙ
ؿذٌی آتـؼتٍی پای ٝا َٚدس حاِت  90دسج ٝتیـتش اص
كفش دسج ٝاػت  ٚایٗ ٘ؼثت تشای ٞش د ٚپظٞٚؾ دیٍش
٘یضوٕتش اص  1اػت.
تشای فٛاكُ  7D ٚ 5Dپایٞٝا اص ِحاٍ فاكّ ٝػشهی
تمشیثا ت ٝاػتمالَ سػیذٜا٘ذ  ٚتا آتـؼتٍی ته پایٝ
اختالف وٕی داسد اص ًشفی دس فٛاكُ  7D ٚ 5Dپایٝ
ٞا اص ِحاٍ فاكًِّٛ ٝی ٛٙٞص ت ٝاػتمالَ ٘شػیذٜا٘ذ ٚ
آتـؼتٍی پای ٝا َٚت ٝدِیُ ٚجٛد اثش تمٛیتی پای ٝدْٚ
تیـتش اص ته پای ٝاػت .تٙاتشایٗ ٘ؼثت ػٕك حفشٜ
آتـؼتٍی دس حاِت كفش دسج ٝتیـتش اص حاِت 90
) تشای ٞش ػٝ
دسج ٝاػت ٘ ٚؼثت (
پظٞٚؾ تیـتش اص  1اػت .دس ٘ 3Dؼثت
) تشای ٌٔاِؼ ٝحاهش وٕتشیٗ
(
ٔمذاس  ٚتشاتش ،0/92تشای ٌٔاِؼ ٝحٙا ( )1978تیـتشیٗ
ٔمذاس  ٚتشاتش 0/96اػت .دس فاكّ 5D ٝتیـتشیٗ ٔمذاس
) تشاتش تا ٔ 1/11شتٛى تٝ
٘ؼثت (
ٌٔاِؼ ٝحٙا ( ٚ )1978وٕتشیٗ ٔمذاس تشاتش تا 1/02
ٔشتٛى تٌٔ ٝاِؼ ٝحاهش اػت.

ٕٞچٙیٗ دس فاكّ7D ٝتیـتشیٗ ٔمذاس ٘ؼثت
) تشاتش تا ٔ 1/10شتٛى تٌٔ ٝاِؼٝ
(
حٙا ( ٚ )1978وٕتشیٗ ٔمذاس تشاتش تا ٔ 1/06شتٛى تٝ
ٌٔاِؼ ٝػٌاییآؿتیا٘ی  ٚتٟـتی ( )2006اػت .وٝ
ٔمذاس ٔشتٛى تٌٔ ٝاِؼ ٝحاهش (ٔ )1/06اتیٗ آٟ٘ا لشاس
داسد.
 3-3سه پایه

دس جذ٘ )5( َٚتایج آصٔایـات ٔشتٛى ت ٝچیذٔاٖ ػٝ
پای ٝدس ساػتای جشیاٖ اسائ ٝؿذ ٜاػت .تا تٛج ٝت ٝایٗ
ت ٝتشتیة ػٕك آتـؼتٍی دس
جذٚ ds2 ، ds1َٚ
پای ٝا ،َٚد ٚ ْٚػ ْٛدس ٌش ٜٚپای ٝػ ٝتایی ٞؼتٙذ.
ٕٞچٙیٗ دس ؿىُ (ٕٛ٘ )7داس تغییشات ػٕك آتـؼتٍی
دس ٔماتُ تغییشات فاكّ ٝتشای پایٞٝای ا ،َٚد ٚ ْٚػْٛ
٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت .تشسػی ٘تایج اسائ ٝؿذ ٜدسجذَٚ
( ٚ )5ؿىُ (٘ )7ـاٖ ٔیدٞذ و ٝحذاوثش ػٕك
آتـؼتٍی دس وُ ٌش ٜٚپای ٝتشای فٛاكُ ٔختّف تیٗ
پای ٝای ٔشتٛى ت ٝپای ٝا َٚاػتٕٞ .چٙیٗ تفاٚت تیٗ
حذاوثش  ٚحذالُ ٔمذاس ػٕك آتـؼتٍی تشای پای ٝاَٚ
دس فٛاكُ ٔختّف تیٗ پای ٝای تؼیاس ٘اچیض (دسحذٚد3
دسكذ) اػت.

شکل  .6وتایج آزمایشات مربًط بٍ گريٌ پایٍَا تحت زيایٍ وسبت بٍ راستاي جریان ( )Aتغییرات وسبت عمق آبشستگی در پایٍ ايل ي ديم تحت زايیٍ
بٍ عمق آبشستگی تک پایٍ در زيایاي مختلف در شرایط  )B( G=3Dمقایسٍ وتایج پژيَش حاضر با مطالعات محققیه قبل
Fig .6. Experimental results for angular pier group (A):The Ratio of Scour depth at first and second pier in angular pier group to
single pierin G = 3D (B): comparison between results of present study and Previous scholars
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دس ٘تیجٔ ٝـات ٝتا ٘ظش ٔحممیٗ پیـیٗ ٔی تٛاٖ ٌفت
و ٝتا تغییشات فاكّ ٝتیٗ پایٞ ٝا اص  2Dتا  ،10Dػٕك
آتـؼتٍی دس جّٛی پای ٝا َٚتمشیثا ثاتت خٛاٞذ تٛد
] .[1]–[3], [9پای ٝد ْٚدس چیذٔاٖ ػ ٝپایٔ ٝـات ٝتا
پای ٝد ْٚدس چیذٔاٖ د ٚپای ٝتا افضایؾ فاكّ ٝتیٗ پایٝ
ٞا اتتذا افضایؾ یافت ٚ ٝػپغ واٞؾ یافت ٝاػت تٝ
ًٛسیى ٝحذاوثش ػٕك آتـؼتٍی تشای پای ٝد7 ْٚ
دسكذ تیـتش اص آتـؼتٍی ته پای ٚ ٝدس فاكّ 5D ٝسخ
داد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ تفاٚت تیٗ حذاوثش  ٚحذالُ
آتـؼتٍی تشای پای ٝد ْٚدس فٛاكُ ٔختّف تیٗ پای ٝای
 12دسكذ اػت .اختالف تیٗ ػٕك آتـؼتٍی تشای ایٗ
پای ٚ ٝآتـؼتٍی ته پای ٝدس فاكّ ٝتیٗ پایٝای ،10D
تؼیاس ٘اچیض (دس حذٚد  3دسكذ) اػت  ٚایٗ تٔ ٝؼٙای
اػتمالَ پای ٝد ْٚاػتٔ .حممیٙی چٞ ٖٛاٚٚاً٘ ٚ
ٕٞىاساٖ ( )2016فاكّ 11D ٝسا ت ٝػٛٙاٖ حذ اػتمالَ
پایٞ ٝا دس چیذٔاٖ ػ ٝپای ٝاػالْ وشد ٜا٘ذ٘ .تایج ٘ـاٖ
ٔیدٞذ و ٝپای ٝػ ْٛس٘ٚذ ٔـخلی تا تغییشات فاكّٝ
تیٗ پایٞ ٝا ٘ذاؿت ٝاػت .ایٗ ٔٛهٛع ٔی تٛا٘ذ ٘اؿی اص
اٍِٞٛای پیجیذ ٜجشیاٖ ٘اؿی اص اثش تٛاْ پای ٝا ٚ َٚدْٚ
تاؿذ .حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی تشای پای ٝػ ْٛدس
ٔحذٚد ٜفاكّ ٝتیٗ پای ٝای ٔٛسد ٌٔاِؼ ٝدس حذٚد 13
دسكذ وٕتش اص آتـؼتٍی ته پای ٝتٛد ٚ ٜدس فاكّ6D ٝ
سخ داد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ تفاٚت تیٗ حذاوثش  ٚحذالُ
آتـؼتٍی دس پای ٝػ ْٛتشای فٛاكُ ٔختّف تیٗ پایٝ
ای  17دسكذ اػت.
جذيل  .5خالصٍ آزمایش َا براي چیذمان سٍ پایٍ در راستاي
جریان)(D=4cm
Table 5. Experimental results for 3-pier layout in line
with flow
G

Test No.

0.822

0.959

1.150

2D

N20

0.822

0.986

1.150

3D

N21

0.822

1.027

1.178

4D

N22

0.767

1.068

1.178

5D

N23

0.863

1.027

1.164

6D

N24

0.698

0.959

1.164

8D

N25

0.781

0.973

1.150

10D

N26
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شکل  .7تغییرات عمق حفرٌ آبشستگی در پایٍ ايل ،ديم ي سًم
وسبت بٍ آبشستگی تکپایٍ در مقابل تغییرات فاصلٍ بیه پایٍَا
Fig .7. Scour depth variation for first, second and third
pier with pier space variation

 -4نتیجه گیری
دس پظٞٚؾ حاهش ػٕك آتـؼتٍی تشای ٌشٜٚپایٞ ٝای
ؿأُ دٚپای ٚ ٝػ ٝپای ٝتا چیذٔاٖ خٌی ت ٝكٛست
آصٔایـٍاٞی ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت .دس ایٗ
تشسػی ػٕك آتـؼتٍی دس پای ٝا ،َٚد ٚ ْٚػ ْٛتشای
فٛاكُ ٔختّف تیٗ پایٝای اص  2Dتا ٛٔ 10Dسد تٛجٝ
لشاس ٌشفتٕٞ .چٙیٗ تغییشات ػٕك آتـؼتٍی تشای
ٔمادیش ٔختّف صاٚی ٝتشخٛسد جشیاٖ ت ٝساػتای پایٞٝا اص
كفش تا  90دسج ٝدس چیذٔاٖ د ٚپایٛٔ ٝسد ٌٔاِؼ ٝلشاس
ٌشفت .آسٔایـات دس ؿشایي آػتا٘ ٝحشوت دا٘ٞٝای
تؼتش ا٘جاْ ٌشفت ؤٕٟ ٝتشیٗ ٘تایج تذػت آٔذ ٜتٝ
ؿشح صیش ٔیتاؿٙذ:
 -1حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی دس وُ ٌشٜٚپایٞ ٝا دس ٕٝٞ
حاالت ٔشتٛى ت ٝپای ٝا َٚاػتٕٞ .چٙیٗ ٘تایج
آصٔایـات ٘ـاٖ داد و ٝاختالف ػٕك آتـؼتٍی دس
جّٛی پای ٝا َٚتا ته پای ٝدس تذتشیٗ حاِت ؤ ٝشتٛى
ت ٝفاكّ ٝتیٗ پای ٝای ٔ 5Dیتاؿذ دس حذٚد  19دسكذ
تیـتش اص آتـؼتٍی ته پای ٝاػت.
 -2دس چیذٔاٖ د ٚپای ٝتا افضایؾ فاكّ ٝتیٗ پایٞٝا
ػٕك آتـؼتٍی پای ٝا َٚاتتذا افضایؾ یافت ٚ ٝػپغ
واٞؾ ٔییاتذ .تًٛ ٝسیو ٝدس فاكّ 5D ٝداسای
حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی اػت  19 ٚدسكذ تیـتش اص
آتـؼتٍی ته پای ٝاػت .اختالف تیـتشیٗ  ٚوٕتشیٗ
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ٔمذاس ػٕك آتـؼتٍی پای ٝا٘ َٚؼثت ت ٝػٕك
آتـؼتٍی دس ته پای 8 ٝدسكذ اػت.
 -3دس چیذٔاٖ د ٚپای ٝتا افضایؾ فاكّ ٝتیٗ پایٞٝا،
آتـؼتٍی پای ٝد٘ ْٚؼثت ت ٝته پای ٝدس اتتذا افضایؾ
یافت ٚ ٝتا ا٘ذوی ٘ٛػاٖ ت ٝحذٚد ٔیضاٖ ته پای ٝدس
حذٚد فاكّٔ 6D ٝیسػذ .تٙاتشایٗ تاثیش پای ٝجّٛیی تش
ػٕك آتـؼتٍی دس جّٛی پای ٝد ْٚتؼذ اص تمشیثا 6D
لاتُ اغٕام اػت  ٚایٗ ٔمذاس سا ٔیتٛاٖ حذ اػتمالَ
پایٞٝا دس ٘ظش ٌشفتٕٞ .چٙیٗ فاكّ ٝتحشا٘ی تیٗ پایٞٝا
و ٝدس آٖ پای ٝد( ْٚپـتی) داسای تیـتشیٗ ٔمذاس ػٕك
آتـؼتٍی اػت تشاتش تا ٔ 4Dیتاؿذٔ .مذاس ػٕك
آتـؼتٍی دس ایٗ حاِت  9دسكذ تیـتش اص آتـؼتٍی
ته پای ٝاػت
 -4دس چیذٔاٖ د ٚپای ٝتا افضایؾ صاٚی ٝتشخٛسد جشیاٖ
اص  0تا  90دسج ٝدس ؿشایي فاكّ ٝتیٗ پایٝای
 3D≤G≤7Dت ٝكٛست ٔتٛػي ػٕك آتـؼتٍی دس
جّٛی پای ٝا َٚت ٝػّت واٞؾ اثشات تمٛیتی پای ٝدٚ ْٚ
ٕٞچٙیٗ افضایؾ اثشات تًٙؿذٌی تمشیثا ثاتت  ٚحذٚدا
 17دسكذ تیـتش اص آتـؼتٍی ته پای ٝاػت دس حاِیىٝ
دس ایٗ ؿشایي تغییشات ػٕك آتـؼتٍی دس جّٛی پایٝ
د ْٚثاتت ٘ثٛد ٚ ٜتٔ ٝیضاٖ  17دسكذ افضایؾ ٔییاتذ.
 -5دس چیذٔاٖ ػ ٝپای ٝتا افضایؾ فاكّ ٝتیٗ پایٞٝا
ػٕك آتـؼتٍی پای ٝا َٚاتتذا ا٘ذوی افضایؾ یافتٚ ٝ
ػپغ واٞؾ ٔی یاتذ .پای ٝا َٚؿثی ٝت ٝته پای ٝػُٕ
ٔی وٙذ  ٚتفاٚت تیٗ حذاوثش  ٚحذالُ ٔمذاس ػٕك
آتـؼتٍی تشای پای ٝا َٚدس فٛاكُ ٔختّف تیٗ پای ٝای
تٟٙا حذٚد 3دسكذ اػت.
 -6دس چیذٔاٖ ػ ٝپای ،ٝپای ٝد ْٚتا افضایؾ فاكّ ٝتیٗ
پایٞ ٝا اتتذا افضایؾ یافت ٚ ٝػپغ واٞؾ یافت ٝاػت تٝ
ًٛسیى ٝحذاوثش ػٕك آتـؼتٍی تشای پای ٝد7 ْٚ
دسكذ تیـتش اص آتـؼتٍی ته پای ٝاػت  ٚدس فاكّٝ
 5Dسخ داد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ تفاٚت تیٗ حذاوثش ٚ
حذالُ آتـؼتٍی تشای پای ٝد ْٚدس فٛاكُ ٔختّف تیٗ
پای ٝای  12دسكذ اػت.
 -7حذاوثش ػٕك آتـؼتٍی تشای پای ٝػ 13 ْٛدسكذ
وٕتش اص آتـؼتٍی ته پای ٝتٛد ٚ ٜدس فاكّ 6D ٝسخ
داد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ تفاٚت تیٗ حذاوثش  ٚحذالُ

آتـؼتٍی دس پای ٝػ ْٛتشای فٛاكُ تیٗ پای ٝای 17
دسكذ اػت.
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