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 خالصه

گیشیدثیرشیبى،وٌتشلػطحآةٍتشاصثؼتشدسثبؿٌذوِهؼوَالثشایاًذاصُّبیّیذسٍلیىیػبختدػتثـشهیتشیيػبصُّباصلذیویػشسیض

دسػبختػذهَسدRCCپلىبًیدسدٍدِّگزؿتِثبتىبهلثتيغلتىیگیشًذ.ػشسیضّبیّبهَسداػتفبدُلشاسهیّبٍهخضىّب،وبًبلسٍدخبًِ

ػٌَاىػبصُوٌتشلتشاصثؼتشرْتاصالحؿیتثؼتشسٍدخبًِثِّباًذ.یىیاصوبسثشدّبیهتذاٍلػشسیضّبیپلىبًی،اػتفبدُاصآىتَرِلشاسگشفتِ

ِچشاوِّبخَاّذثَددػتایيػبصُؿؼتگیپبییيتَرِثِآةّبیىیاصهؼبئلهْندسطشاحیایويٍپبیذاسآىثبؿذ.هی ػذمتَرِثِآى،هٌزشث

1:1،1:2ٍّبیؿیتتبحیشتحمیكایيدس.خَاّذثَدیّبحتوػبصُتیٍتخشیٍاطگًَزِیؿىؼتػبصُدساحشافتتشاصثؼتشسٍدخبًِؿذٍُدسًت

ّبثشایؿشایطآصهبیؾ.گشفتلشاسثشسػیهَسدآصهبیـگبّیصَستِثپلىبًیدػتػشسیضّبیؿؼتگیدسپبییيػوكآةثشػشسیضپلىبًی1:3

هختلفدثی ػوكپبیبةٍوبسگزاسیػشسیضؿیت، ًتبیذًـبىدادهمبیؼِصَستپزیشفت. هٌزشثِدسثْتشیيحبلتتشؿیتهالینایزبدوِ

گشدد.هیدسصذ3/86ؿؼتگیثِهیضاىآةػوكحذاوخشوبّؾ

 

 عوق پایاب رصین جزیاى، ّای کٌتزل تزاس تستز، ساسُ ،سزریشّای پلکاًی، ضستگی کاّص آبکلوات کلیذی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ػولفشػبیؾتَػطرشیبىدسثؼتشّبیسػَثیایزبدهیپذیذُؿؼتگیآة ثب ثؼتش.ؿَدایاػتوِ ثبػجپبییيافتبدىتشاص ایيپذیذُ

 ثِآىهَرتایزبد ٍػذمتَرِ ًیضتخشیتػَاحلٍدیَاسُّبیهتؼذدیثشػبصُخؼبستسٍدخبًِؿذُ دسآىٍ ّبیسٍدخبًِّبیاحذاثؿذُ

ایي.گشددهی ثِ تَرِ ثب اصآىوِ اػتفبدُ وٌتشلتشاصثؼتشرْتاصالحؿیتثؼتشثِّبیىیاصوبسثشدّبیهتذاٍلػشسیضّبیپلىبًی، ػٌَاىػبصُ

ّبخَاّذثَد.ّبیىیاصهؼبئلهْندسطشاحیایويٍپبیذاسآىدػتایيػبصُؿؼتگیپبییيتَرِثِآة،ثبؿذسٍدخبًِهی

زبمگشفتِتَػطپ ،یؼیطجؼتیصطیثَدى،حفظهحوتیاسصاىلیّبیظگیٍیداساػشسیضّبیپلىبًی(1992)ىٍّوىبساشصیطجكهطبلؼبتًا

دػتيییطَلحَضچِآساهؾپبزِیٍدسًتثبؿٌذیهییثبالیساًذهبىافتاًشطیداساثَدٍٍُاسدُیٍهمبٍمثَدىدسثشاثشثبسّبذاسیػبختآػبى،پب

ّبهٌزشثِػبصُيیًـبىدادوِاػتفبدُاصا(2003).هطبلؼبتثَصٍّبگش>1=ذیًوبیهیؿذُوبّؾهحؼَػبدیػبختػبصُیّبٌِیٍثِتجغآىّض

پبلشهَبسایپبلمبتیثٌبثشتحميیچٌّن.>2=ؿَدیآةهتیفیٍثْجَدوَىیتبػیوبّؾخطشوبٍ یضّبیًؼجتثِػشسیپلىبًضیػشستیهض(2013)ٍ

.>3=ثبؿذیهوٌٌذ،یهحلػبصگبسهیىیذسٍلیٍّیٌّذػطیخَدؿبىساثبؿشایساحتوِثِهیداساثَدىػبختبساالػتیهؼوَل

ّبتبحیشصیبدیثشالگَیسخپلىبىًینػبلثَدٍُؿىل3500ثیؾاصیػشسیضّبیپلىبًیداسایػبثمًِـبىدادّبیصَستگشفتِثشسػی

ػٌَاىیهرشیبىهٌؼزنٍچؼجٌذُثشسٍیوفسطینرشیبىػطحیساثِ(1990ساربساتٌبم) .>4ٍ5=رشیبىػجَسیٍدسًتیزًِشخاتالفاًشطیداسد
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ػطلجِپلِثیبىوشد یدسًؼجتػوكثحشاًیحثِػطیضؿیسبىیرشنیاًتمبلاصسطّب،تیاصؿیؼیوِدسداهٌٍِػًٍتیزِگشفتوبرةؿىلگشفتَِت

ػیّیذسٍلیهرشیبىسیضؿیاصػشسیضّبیپلىبًیثیبىداؿتوِسطینرشیبىسٍیدسثشس(1994چبًؼَى).>6=دّذیسخه8/0جبیثِاستفبعپلِتمش

ثبؿذٍثبافضایؾدثیدسّبیون،رشیبىسیضؿیهیدسدثی .>7=ثٌذیگشددّبیسیضؿی،اًتمبلیٍػطحیطجمِصَستتَاًذِثػشسیضّبیپلىبًیهی

 گشدد.ثبالرشیبىػطحیهـبّذُهیّبیهحذٍدُدثیهتَػطسطینرشیبىاًتمبلیؿذٍُدسدثی
ٍالسیثب>.5=ؿذـٌْبدیپ6/1تب1يیث(2001)تَػطاٍّتؼٍَّوىبساىیاًتمبلبىیرشنیسطیثشایهحذٍدًُؼجتاستفبعپلِثِػوكثحشاً

یٍاحذػشضثؼتگیٍدثضیػشسؿیتوبسگزاسیثِاستفبعپلِ،یپلىبًیضّبیػشسیؿىلگشفتِسٍبىیرشنیػِسطاظْبسداؿتٌذ(2003)ّوىبساى

هطبلؼِ.>8=گشددیهـبّذُهیضؿیسبىیرشنیثِسطلیونتوبیّبیدسدثوبسگزاسیػشسیضِیاستفبعپلٍِوبّؾصاٍؾیوِثبافضایطَسداسًذثِ

هٌظَسساثِ   ثؼذیّبپبساهتشثآى.>9=تَػؼِدادُؿذ(2004دآگَػتیٍَفشٍ)تَػطـتشیث،وٌتشلتشاصثؼتشیّبػبصُدػتيییپبیؿؼتگآةٌذیفشآ

دادًذ.ـٌْبدیپیؿؼتگحذاوخشػوكآةیٌیثؾیپ

.ًتبیذًـبىدادًذصَستآصهبیـگبّیهَسدهطبلؼِلشاسیساثِپلىبًیّبؿَتدػتيییدسپبیؿؼتگآةّبیسخًین(2011تًَبٍاهیشاغلَ)

ؿؼتگیثَدٍُثبوبّؾػوكدػتٍآػتبًِحَضچِآساهؾپبساهتشّبیثؼیبسهْنتبحیشگزاسثشٌّذػِگَدالآةٌّذػِپلِ،ػطحآةپبییيدادوِ

  .>10=یبثذؿؼتگیافضایؾهیپبیبة،همذاسآة

احشافتتشاصثؼتشسٍدخبًِؿذٍُدسًتیزٍِاطگًَیٍتخشیت،هٌزشثِؿىؼتػبصُدسؿؼتگیپذیذُآةػذمتَرِثِ(2012تًَب)طجكًظش

ساهَسدثشسػیلشاسداد.همبیؼِدػتآىؿؼتگیدسپبییياحشصاٍیِؿیتوفػشسیضّبیپلىبًیثشگَدالآة.ٍی>11=ّبحتویخَاّذثَدػبصُ

ثبچٌیي.ّنیبثذؿؼتگیافضایؾهیضایؾػشػترشیبىػوكآةؿؼتگیوبّؾٍثبافًتبیذحبویاصآىاػتوِدسحضَسػوكپبیبة،ػوكآة

 یبثذ.دسصذافضایؾهی20ؿؼتگیدسرِ،حذاوخشػوكآة50ث30ِاصّبؿیتپلىبىافضایؾ

ضیػشسیسٍبىیرشنی،سط5/1تشاصثضسيیًؼجتاستفبعپلِثِػوكثحشاًیگشفتٌذوِثشازِیًتییّبؾیثباًزبمآصهب(2013)ٍپبلشهَبسایپب

چٌیيّنگضاسؽؿذ.5/1تب1/1يیثیاًتمبلبىیرشنیسطیثشايیچٌٍّن1/1تشاصوَچهیػطحبىیرشنیسطیًؼجتثشايی.اثبؿذیهیضؿیسیپلىبً

دادٍُسٍاثطـٌْبدیپیًَیگبثیپلىبًیضّبیٍػشسیوٌتشلتشاصثؼتشػٌگیّبػبصُدػتيییپبیؿؼتگآةبتیربهغثشخصَصلیتحلهیآىّب

.>3=اسائًِوَدًذیؿؼتگآةیاصلیٌّذػیپبساهتشّبیٌیثؾیهٌظَسپثِیتزشث

.ثبؿذیهبىیرشیّبٍدث(پلىبىتی)ؿیوبسگزاسِیصاٍبة،یاصٌّذػِپلِ،ػوكپبیتبثؼ،یپلىبًیضّبیػشسدػتيییدسپبیؿؼتگػوكآة

ٍتبحذیاصخؼبساتًبؿیاصُساوٌتشلًوَددػتایيػشسیضّبدسپبییيؿؼتگیثتَاىػوكآةّبپلىبىسٍدثبوبّؾؿیتوبسگزاسیاًتظبسهی

ثشؿیتوبسگزاسیػشسیضّبیپلىبًیٍسطینرشیبىػجَسیاصآىتبحیشیحبضشثشسػكی.لزاّذفاصتحمگشددرلَگیشیهخشةٍلَعایيپذیذُ

.ثبؿذیهٍػوكپبیبةتحتؿشایطهختلفدثیدػتآىدسپبییيؿؼتگیآةتغییشاتػوك
 

 ها مواد و روش .2

 تحلیل اتعادی 2-1

 

هىبًیضمثشهتفبٍتٍخبفتبحیشیوذامّشوِداسدثؼتگیهتؼذدیّبیپبساهتشثِػشسیضّبیپلىبًیدػتپبییيدسؿؼتگیآةهمذاس

ػوكحذاوخشثشتبحیشگزاسّبیپبساهتشتشیيهْن.گشددهیآىدػتپبییيدسثؼتشفشػبیؾهمذاسوبّؾیبافضایؾثبػجٍداؿتِؿؼتگیآة

صَستصیشثیبىًوَد:ثِتَاىساهیػشسیضّبیپلىبًیدػتپبییيدسؿؼتگیآة

(1)          
1 50
( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) 0, ,

c e se st up t c s
f U U t t d d y y y y y g d h l P Nb    

ؿؼتگی،صهبىاصؿشٍعآةt،آػتبًِحشوترساتسػَثیػشػتثحشاًیcUػشػترشیبىسیضؿی،Uوِدسآى،
etصهبىتؼبدل

،ؿؼتگیآة
sedؿؼتگی،آةًْبییحذاوخشػوك

stdؿؼتگی،ایآةػوكلحظِحذاوخشupyثبالدػتػشسیض،آةػوك
ty،ػوكپبیبة

yػطحثؼتشیًؼجتثِػطحهجٌبءایلحظِتشاص،cy ػوكثحشاًی، y دػت،اختالفتشاصػطحآةثبالدػتٍپبییي رشمهخصَف

آة،
s

سػَثیرشمهخصَفرسات،g،ؿتبةحمل،لضرتػیٌوبتیىیآة
50

dسػَثیرساتهتَػطلطش،h،ِاستفبعپلl،ِطَلپلb

ؿؼتگیآةػالئناختصبسیپبساهتشّبیهَحشثشًوبییاص1ؿىلدس.ثبؿذتؼذادپلىبىهیNٍ،استفبعػشسیضPوـؾػطحی،طَلػشسیض،
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سا1ساثطِاثؼبدی،تحلیلدسثبویٌگْبم تئَسیوبسگیشیِثثب.اػتؿذُآٍسدُپلىبًیهمطغػشضیػشسیضاصولیطشحدسدػتایيػشسیضّب،پبییي

:ًَؿتصیشثؼذثیساثطِصَستِثتَاىهی

(2)
2
( , , , , , , , , , , , , , , )

upse st c

c e t t s

d

yd d yU t y h P
f Fr F Re We N

U t P P y y h l h






هٌبػتآةهجحجدس ّبیپبساهتشاػتتشؿؼتگی
s
ρ ٍρثِتشویجیثصَست ؿىل

s
Δ = G - آىِث1 دس وِ ؿَد. ثشدُ وبس

s sG = / ٌَلذصیاصاحشػذدسيیثبؿذ.ػالٍُثشایه(Re)اصوـؾػطحیًیض.گشددهیًظشصشفّبدسآصهبیؾبىیثِػلتآؿفتِثَدىرش

ثیـتشاصآةوِػوكػلتایيثِ لجِػشسیضّویـِ ًتیزِػذدٍثش)،ًظشوشدُصشفاػتهتشػبًتی2دس Weدس .ثبؿذًظشوشدىهیلبثلصشف(

پلىبىّن تؼذاد تحمیك ایي دس چٌیي آصهبیؾّب طَل دس ثَدّب ،حبثت اص ًتیزِ صشفNدس هیًیض وٌین.ًظش صَستثِپبساهتش

d t
F y / y هی آىتؼشیف دس وِ ؿَد

dFفشٍد رسُػذد ٍ صَستِثثَدُ
d

0.5

s 50
F U / (( g(G 1)d ) ) تؼشیف

ؿَد:صَستصیشخالصِهیث2ِثٌبثشایيساثطِ.گشددهی

(3)
3
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هَسداػتفبدُلشاسگشفتِاػت.یاِیساثطِپبهیػٌَاىث3ِساثطِكیتحميیدسا



 

 دست سزریشّای پلکاًی  ضستگی پاییي آبعالئن اختصاری پاراهتزّای هَثز تز ًوایی اس  -1کل ض

 

 ّا آسهایطگاّی ٍ رٍش اًجام آسهایصتجْیشات  2-2

ػیؼتنثبفلَهیدسٍگیالىداًـگبُآةهٌْذػیگشٍُّیذسٍلیىیفیضیىیّبیهذلٍّیذسٍلیهآصهبیـگبُدستحمیكایيّبیآصهبیؾ

(.2)ؿىلؿذاًزبمثَد،پزیشؿیتفلضیوفٍؿیـِرٌغاصّبییدیَاسُداسایوِهتش1ػوكٍهتش5/1ػشضهتش،15طَلثٍِثبصچشخبًی

ٍاسدبىیوٌٌذُرشحَضچِآسامهیثِهخضىثبالدػتفلَمپوپبطؿذٍُپغاصػجَساصدػتيییاصهخضىپبیثبصچشخبًؼتنیآةدسػبىیرش

یشیگاًذاصُیشا.ثذیاػتفبدُگشدذ،یًوبيیهأتِیثشحبًتشیل90ساتببىیرشیوِلبدسثَددثَطیفیاصپوپػبًتشبىیرشیدثيیهأهٌظَستثِ.گشددیوبًبله

1/0ثبدلتتبلیزیػٌذداصػوكدسثبالدػتػشسیضػوكآةیشیگاًذاصُهٌظَسثِاػتفبدُؿذ.ِیثشحبًتشیل01/0ثبدلتهیالتشاػًَػٌذیاصدث،یدث

.ذیاػتفبدُگشدهتشیلیه



 

             
 تزرسیفلَم آسهایطگاّی ٍ سزریشّای هَرد الف( طزح کلی اس فلَم آسهایطگاّی، ب( تصاٍیزی اس  -2ضکل 
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1:1،1:2ٍ1:3هتشثبؿیت5/1ثِػشضپلِچْبسهتـىلاصپالػتیهچَةچَةٍاصرٌغپلىبًیهَسدهطبلؼِدسایيتحمیكّبیػشسیض

دسفبصلِػبختٍِ یبفتگیهٌبػترشیبىلجلاصسػیذىثِػشسیض، ًصتگشدیذهتشیاصٍسٍدیوبًبل7/5رْتتَػؼِ 3دسؿىل. 1رذٍلٍ

.ٍّیذسٍلیىیرشیبىآٍسدُؿذُاػتّبػشسیضهـخصبتٌّذػی







 WL3ٍ ج( WL2، ب( WL1 (، الفسزریشّاتزرسی ٍ عالئن اختصاری ٌّذسِ هَرد  سزریشّای پلکاًیًوایی اس  -3ضکل 

 

 ٍ ّیذرٍلیکی جزیاى سزریشّای هَرد تزرسی هطخصات ٌّذسی -1جذٍل 

ؿوبسُ

ػشسیض

ؿیت

(/h l) 

طَلپلِ

(l،)هتش

استفبعپلِ

(h)هتش،

تغییشاتدثیٍاحذػشض

ِ()هتشهشثغ ثشحبًی

تغییشاتػوك

پبیبة)هتش(

WL1 1:11/01/004/0-02/0  (4-5/2)

WL2 1:22/01/004/0-02/0  (4-5/2)

WL3 1:33/01/004/0-02/0  (4-5/2)

 

ٍتْیِهتشهیلی1لطشیىٌَاختثبثبؿذ،هبػِهؼذًیهیؿؼتگیآةهمذاسثشاحشگزاسّبیپبساهتشاصیىیوِسػَثیرساتلطشتبهیيهٌظَسثِ

لشاسدادُؿذ.ّبدػتػشسیضدسپبییيهتش32/0ٍاستفبع5/1،ػشض6/1ثِطَلدسثؼتشسػَثی

ٍثبگزؿتصهبىآٍسددػتِثتَاىًویتؼبدلصهبىثِسػیذىثشایاًتْبییهطلكصَستِثٍثَدُثشصهبىفشآیٌذیهؿؼتگیآةپذیذُ

لبثلتغییشاتاصؿشٍعآصهبیؾ،ػبػت6گزؿتاصثؼذهمبیؼًِتبیذًـبىدادوِ.یبثذهیاداهًِبهحؼَعٍاًذنچٌذّش،حفشُدسفشػبیؾفشآیٌذ

.گشفتصَست(  )ؿذُیبدهذتثشایّبگیشیاًذاصُّب،آصهبیؾولیِدسلزا.دّذًویسخؿؼتگیآةچبلِاثؼبددسایهالحظِ

،Grapher 9افضاسًشماصاػتفبدُثبهختلف،صهبًیّبیگبمدسؿؼتگیآةچبلِصهبًیتَػؼِاصثشداسیػىغاصثؼذّبآصهبیؾتوبمدس

1/0دلتثبلیضسیػٌذػوكاصاػتفبدُثبؿؼتگیآةًْبییسخًینّشآصهبیؾ،اصاًتْبیدسثشآىػالٍُ.گشدیذهیاػتخشادؿؼتگیآةصهبًیسخًین

.آهذػولهیِثگیشیاًذاصُهتشهیلی

دػتپبییيآثـؼتگیػوكثشّبتغییشؿیتوبسگزاسیپلىبىٍّیذسٍلیىیٌٍّذػیهختلفپبساهتشّبیتبحیشثشسػیهٌظَسثِتحمیكایيدس

دساداهًِتبیذحبصلِاسائِؿذُاػت.گشفت.اًزبمآصهبیؾ24ػشسیضّبیپلىبًی،دسهزوَع
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 نتایج و تحث .3
 

6/13ηٍهتشهشثغثشحبًی04/0ِ)دثیٍاحذػشض      54/0دسًؼجتیؿؼتگآةسخنیًیتَػؼِصهب4ًدسؿىل ػوكپبیبةٍ( 

بىدادُؿذُاػت.ػشسیضهَسدثشسػیػِثشای5/2   دسثبؿذ.ٍتؼبدلهیتخجیت،آغبص،تَػؼِیهشحلِچْبسؿؼتگیؿبهلطَسولیفشآیٌذآةِثـً

وبػِتیؿؼتگاصؿذتآةذیتذسثِدسهشحلِتَػؼِثبگزؿتصهبىیٍلدّذیسخهیـتشیثبؿذتثیؿؼتگًشخآةِیاٍلكیدسدلبهشحلِآغبصیٍ

ؿَدٍؿؼتگیهـبّذًُویتغییشاتهحؼَػیدسسًٍذآةخَاّینثَدٍدسدلبیكاًتْبییدسهحلتخجیتؿؼتگیٍؿبّذتَػؼِطَلیگَدالآة

گَدالثِحبلتپبیذاسٍتؼبدلیدسخَاّذآهذ.

دّذٍلیثبگزؿتهیٍثبؿذتثیـتشیسخپبیػشسیضهزبٍستؿؼتگیدسدلبیكاثتذاییحذاوخشآةس،دWL1ػٌَاىًوًَِدسػشسیضثِ

تْبیی3دسؿذٍُدػتهٌتملثِپبییيآىّب،هحلٍلَعصهبىٍفؼبلیتگشداثِ WL2دسػشسیض.گشددهیؿؼتگیثؼیبسونتغییشاتآةًشخػبػتًا

ػؼِطَلیگَدالآة دس.ًبچیضاػتثؼیبسایؿؼتگیلحظِتغییشاتحذاوخشآةثبگزؿتصهبىٍُسخدادّبدساحشفؼبلیتگشداِثؿؼتگیثیـتشَت

ذتغییشاتآةWL3ػشسیض ؿؼتگیتغییشاتطَلیگَدالآةسٍیپیؾٍلیثبگزؿتصهبىٍؿؼتگیثبؿیتًؼجتبتٌذیثَدیندسدلبیكاٍلیِؿّب

.گشددهیًٍبهحؼَعایثؼیبسهالینؿؼتگیلحظِحذاوخشآة

 

 

 
  WL3، ج(WL2، ب( WL1الف(  :5/2  هتز هزتع تز ثاًیِ ٍ عوق پایاب  04/0ضستگی در دتی ٍاحذ عزض  رخ آب تَسعِ سهاًی ًین -4ضکل 

 

هتش04/0)دثیٍاحذػشض    ;54/0ًؼجتیثشادسگبمّبیصهبًیهختلفؿؼتگیایآةتغییشاتحذاوخشػوكلحظًِوَداس5دسؿىل

همبیؼًِتبیذًـبىدادُؿذُاػت.ثؼذصَستثیثِػشسیضهَسدثشسػیػِدس(6/13ٍ3/6تشتیتثηِ)،4  5/2ٍ  دسدٍػوكپبیبة(هشثغثشحبًیِ

داد ًـبى ، ػشسیض پبیبةWL1دس ػوك ،5/2  دس 083/0    ،ّبیًؼجیصهبىدس ٍ5/0(30 3/91تشتیتثِدلیمِ(180ٍ ٍ7/94 اصدسصذ

افتهیؿؼتگیاتفبقآة افضایؾػوكپبیبةثِ ثب دسػشسیضهزوَس دسصذ2/0ٍ6/29تشتیتؿؼتگیِثایآةثشخالفاًتظبسػوكلحظِ،4  ذ.

دسایيحبلتدّذ.سخهی4  دسػوكپبیبةاػتغشاقوبهلرشیبىسٍیپلِػَمافضایؾیبفت.هـبّذاتآصهبیـگبّیًـبىدادوِدسایيحبلت

،هبًغایتـىیلرشیبىػطحیگًٍَِثِدٍمػذمثشخَسدرتثِلجِپلِثبػطحسػَثیسخدادٍُرترشیبىسیضؿیثشخَسدهؼتمین6هطبثكثبؿىل

سخؿؼتگیاصآةدسصذ5/86ٍ95تشتیت،ثِّبییبدؿذُدسصهبى،WL2دسػشسیضگشدد.ؿؼتگیهیافضایؾآةدسًتیزِهؼتْلهؿذىاًشطیٍ

3/65ٍتشتیت،ثِّبدسایيصهبى،WL3.دسػشسیضیبثذهیوبّؾدسصذ2/54ٍ39تشتیت،ثِؿؼتگیایآةػوكلحظِ،ٍثبافضایؾػوكپبیبةدادُ

.یبثذهیدسصذوبّؾ8/76ٍ1/81تشتیت،ِثایؿؼتگیلحظِحذاوخشآة،4  ٍثبافضایؾػوكپبیبةثِحبدثؿذُؿؼتگیاصآةدسصذ9/93
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وبػتِگَدالتَػؼِػومیٍثبگزؿتصهبىاصپیًَذدثٍِلَعهیآصهبیؾاٍلیِؿؼتگیدسدلبیكسػشسیضّبیهَسدثشسػیلؼوتػوذُآةدثٌبثشایي

.گیشدؿؼتگیؿىلهیطَلیچبلِآةسٍیپیؾؿذٍُ

 




ٍاحذ عزض  ضستگی لحظِ تغییزات حذاکثز عوق آب -5ضکل   4  ٍ  5/2  ( در اعواق پایاب ⁄   ;54/0ثاًیِ )هتز هزتع تز  04/0ای در دتی 

 WL3ٍ ج( WL2، ب( WL1در سزریشّای: الف( 
 

        
 4  ب( ٍ  5/2  الف(  ٍ عوق پایاب هختلف: هتز هزتع تز ثاًیِ 04/0در دتی ٍاحذ عزض  WL1سزریش  الگَی جزیاى عثَری اس -6ضکل 

 

حذاللٍحدذاوخشثدشایػدشسیضّبیپلىدبًیدسدٍػوكپبیبةثبافضایؾدثیؿؼتگیآةًْبییتغییشاتحذاوخشػوك7ؿىلًوَداسّبیدس

02/0ِ)دثیٍاحذػدشض34/0اص    همبیؼًِتبیذًـبىدادثبافضایؾًؼجتهَسدثشسػیآٍسدُؿذُاػت. 7/18ηٍ هتدشهشثدغثدشحبًید 54/0(ثدِ 

6/13ηٍهشثغثشحبًیِهتش04/0)دثیٍاحذػشض دسصدذ5/2،1/11  ؿؼدتگیدسػودكپبیدبةهمذاسحذاوخشػودكًْدبییآةWL1(،دسػشسیض 

9/52دسصدذودبّؾ7/14ٍتشتیت،ثِ(3/6ث10ِاصη)تغییشّبیهزوَسؿؼتگیثشایدثیػوكًْبییآة4  افضایؾیبفت.ثبافضایؾػوكپبیبةثِ

ِػلتآىپیؾاصایيثیبىؿذ.دسصذافضایؾیبفتو

ثشاثدشػودك5/2ؿؼدتگیثدشایػودكپبیدبةحذاوخشػوكًْدبییآة(6/13ث7/18ِاصη)54/0ث34/0ِاص    ثبافضایؾWL2دسػشسیض

دسصدذ4/52دسصذ1/56ٍتشتیتثِ(3/6ث10ِاصη)تغییشّبیهزوَسدسداهٌِدثی،4  دسصذافضایؾیبفتٍِثبافضایؾػوكپبیبةث7/42ِثحشاًی،

یبثذ.وبّؾهی

دسصدذافدضایؾ6/37ؿؼدتگیحدذاوخشػودكًْدبییآة،همدذاس(6/13ثد7/18ِاصη)54/0ث34/0ِاص    ًیضثبافضایؾWL3دسػشسیض

ِ(3/6ث10ِاصηٍ)تغییشّبیٍاحذػشضهزوَسداهٌِدثیؿؼتگیدس،همذاسحذاوخشػوكًْبییآة4  یبثذٍثبافضایؾػوكپبیبةثِهی تشتیدتثد

ؿؼتگیًْبییهـبّذُگشدیذ.دسصذوبّؾدسآة9/54ٍ5/64
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همبیؼدِ.ثیدبىؿدذُاػدتؿؼدتگیهَسدثشسػیدسوبّؾحذاوخشػوكًْبییآةپلىبًیػشسیضّبیتغییشؿیتوبسگزاسیتبحیش3دسرذٍل

طَسثWL2ِدسػشسیضؿؼتگی،حذاوخشػوكآة(6/13ث7/18ِاصη)تغییش54/0ث34/0ِاص    ،ثبافضایؾ5/2  ػوكپبیبةًتبیذًـبىدادوِدس

دستدشیػولىشدهطلدَةWL2.ثٌبثشایيدسایيحبلتػشسیضیبفتدسصذوبّؾWL3،9/43دسصذ،دسػشسیضWL1،9/58هتَػطًؼجتثِػشسیض

ػذمؿتبةگشفتيرترشیبىسٍیپلدِ،سطینرشیبىاًتمبلیثبؿىلگیشیداسد.هـبّذاتآصهبیـگبّیًـبىدادوِدسایيٌّذػِؿؼتگیوٌتشلآة

خشٍریاصایيػدشسیضاصًظدشهیدضاىرشیبىػجتؿذٍثؼذاصآىلجِپلِّبیدٍمٍػَمپلِاٍللجِثٍِثشخَسدرترشیبىWL3ػشسیضثشخالفاٍل

.(8)ؿىلتشیوٌتشلگشددثًِحَهطلَةؿؼتگیةهمذاسآوِؿشایطیسافشاّنآٍسداًشطیهؼتْلهؿذُ



  

 
 :تحت ضزایط عوق پایاب هختلفسزریشّای پلکاًی در ضستگی  تز حذاکثز عوق ًْایی آبّا ضیة کارگذاری پلکاىتاثیز  -7ضکل 

 4  ب( ٍ  5/2  الف(  

 



 
ٍاحذ عزض  ⁄   ;48/0الگَی جزیاى عثَری در  -8ضکل   در سزریشّای: 5/2  ( ٍ عوق پایاب 𝛈;9/14 ٍ هتز هزتع تز ثاًیِ 033/0)دتی 

 WL3ٍ ج( WL2، ب( WL1الف(  
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WL2ِدسػدشسیضؿؼتگی،حذاوخشػوكآة4  ثِػوكپبیبةثبافضایؾ دسصدذ،دسػدشسیضWL1،2/80طدَسهتَػدطًؼدجتثدِػدشسیضثد

WL3،4/75ػشسیضدسایيحبلتًیضثٌبثشایيیبثذ.دسصذوبّؾهیWL2یدبةدسًتیزِافضایؾػوكپبًْبییؿؼتگیآةثْتشیيػولىشدسادسوٌتشل

ِثیـدتشدلیلثWL3ِطَسوِروشؿذدسػشسیضّوبى.داساػتٍوبّؾػشػترشیبى رشیدبىثدشسٍیپلدِاٍلتمَیدتؿدذٍُؿدتبة،ثدَدىطدَلپلد

ٍاػتْالناًشطیثیـدتشیوٌذرشیبىپغاصثشخَسدثبًَنپلِاٍلثِپلِدٍمٍػپغػَمثشخَسدهیWL2دسػشسیضایيدسحبلیاػتوِگیشدهی

.(9ؿىل)دّذسخهی

ثبؿٌذ.هیهَحشWL1ػشسیضًؼجتثِؿؼتگیدسوٌتشلآةWL2ٍWL3ّشدٍػشسیضّبیًـبىدادو3ِرذٍلدساسائِؿذُهمبیؼًِتبیذ

ًؼجتٍ(5/16ٍ3/8تشتیتثηِ)4  5/2ٍ  دسّشدٍػوكپبیبةهتشهشثغثشحبًیِ(026/0ٍاحذػشضدثی)    ;41/0دسًؼجتدسWL2ػشسیض

گیدشیرشیدبىثِدلیلػدذمؿدتبة(9/14ٍ2/7تشتیتثηِ)4  5/2ٍ  دسّشدٍػوكپبیبة(هشثغثشحبًیِهتش033/0)دثیٍاحذػشض    ;48/0

دسًؼدددجتهدددزوَسػدددشسیضدٍّوچٌدددیيؿؼدددتگیداؿدددت.تدددشیدسودددبّؾآةػولىدددشدهطلدددَةWL3ػدددشسیضسٍیپلدددِاٍلثدددشخدددالف

هـبثْیًؼجتبػولىشد(7/18ٍ10تشتیتثηِ)4  5/2ٍ  دسّشدٍػوكپبیبة(ثشحبًیِهتشهشثغ02/0دثیٍاحذػشضدثیحذالل)دس    ;34/0

04/0ٍِاحذػشضحذاوخش)دثیدثی    ;54/0ًؼجتدسوِدسصَستیداؿتٌذ ηِ)4  5/2ٍ  دسّدشدٍػودكپبیدبة(هتشهشثغثشحبًید تشتیدتثد

دسوٌتدشلثْتدشیثًِؼدجتوبساییٍاتالفاًشطیثیـتش،سٍیپلِػَمصَستوبهلثِپشؽّیذسٍلیىیگیشیؿىلدلیلثWL3ِػشسیض(6/13ٍ3/6

.(10)ؿىلداؿتؿؼتگیآةفشآیٌذ






ٍاحذ عزض  ⁄   ;48/0الگَی جزیاى عثَری در  -9ضکل   سزریشّای:در  4  ( ٍ عوق پایاب 𝛈;2/7ٍ  هتز هزتع تز ثاًیِ 033/0)دتی 

 WL3ٍ ج( WL2، ب( WL1الف(  

       
 

      
در  4  ( ٍ عوق پایاب 𝛈;3/6ٍ  هتز هزتع تز ثاًیِ 04/0)دتی ٍاحذ عزض  ⁄   ;54/0در رٍی در  الگَی جزیاى عثَری -10ضکل 

 WL3، ب( WL2الف(  سزریشّای:
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  WL1 سزریشًسثت تِ  ضستگی آبًْایی  عوقحذاکثز تز  ی پلکاًیسزریشّاضیة کارگذاری تاثیز  -3جذٍل 

دثیٍاحذػشض

)ِ )هتشهشثغثشحبًی

ِ ًؼجتػوكثحشاًیث

 (⁄   )استفبعپلِ
𝛈 )ػوكپبیبة)هتش

دسصذوبّؾدس

WL2ػشسیض

دسصذوبّؾدس

WL3ػشسیض

02/034/0
7/18   5/27/493/52

10   41/748/74

026/041/0
5/16   5/25/757/49

3/8   46/829/66

033/048/0
9/14   5/22/757/32

2/7   44/847/73

04/054/0
6/13   5/24/3541

3/6   4803/86

 

 گیزی نتیجه .4


تحدت،وٌتشلتدشاصثؼدتشیّبػبصُایيدػتيییدسپبیػوكآثـؼتگشاتییثشتغیپلىبًیضّبیػشستغییشؿیتوبسگزاسیتبحیشدسایيتحمیك

هدَسدثشسػدیلدشاسگشفدت.1:1،1:2ٍ1:3ّدبیؿدیتتشتیدتدس،اًتمبلیٍسیضؿیثِرشیبىػطحیّبیدسسطینّیذسٍلیىیٌٍّذػیهتفبٍتؿشایط

.داسد1:1ؿدیتًؼدجتثدِؿؼدتگیتبحیشهحؼَػیدسوبّؾحذاوخشػودكآةهَسدثشسػیهالینًوَدىؿیتػشسیضّبیاػتوِآىًتبیذحبویاص

طَسهتَػدطؿؼتگیثِ،حذاوخشػوكآة(6/13ث7/18ِاصη)تغییش54/0ث34/0ِاص⁄   ،ثبافضایؾ5/2  همبیؼًِتبیذًـبىدادوِدسػوكپبیبة

ِػودكپبیدبةثدبافدضایؾیبثذ.دسصذوبّؾهیWL3،9/43دسػشسیضٍدسصذWL2،9/58،دسػشسیضWL1ًؼجتثِػشسیض ،حدذاوخشػودك4  ثد

همبیؼدًِتدبیذًـدبىیبثدذ.دسصذوبّؾهدیWL3،4/75دسػشسیضٍدسصذWL2،2/80،دسػشسیضWL1طَسهتَػطًؼجتثِػشسیضؿؼتگیثِآة

ِطَلپلِاستفبعٍثبWL2ػشسیضهَسدثشسػی،ػشسیضّبیدادوِاصهیبى ًْدبییؿؼدتگیآةثْتدشیيػولىدشدسادسوٌتدشلهتدش،1/0ٍ2/0تشتیدت،ثد

.دسثبؿدذهدیودبسیهدَحشساُدػدتایديػدشسیضّبؿؼدتگیپدبییيػشسیضّبیپلىبًیدسوٌتشلآةؿیتوبسگزاسیًوَدىهالینگضیٌِثٌبثشایي.داؿت

ِّضیٌدِػدبختودنثدبWL3ثَدىاًدذاصُطدَلیدسهمبیؼدِثدبػدشسیضثِدلیلوَچه1:2ثبؿیتWL2هزوَعػشسیض طدَسهتَػدطػولىدشدتدشٍثد

دػدتػدشسیضّبیپلىدبًیثدِػٌدَاىیدهػدبصُوٌتدشلتدشاصثؼدتشؿؼتگیدسپبییيایدسوبّؾػوكآةصشفِتش،گضیٌِالتصبدیٍهمشٍىثِهطلَة

ثبؿذ.هی
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