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 خلاصه

کند.اف ناموضسسودادراهنط ماوعوداب شسسداوااگسس رفااز  دیارفاب اآوه اوفردامره امره یا لا کرافزامهماپ نادل  لاعدما   دفریاواتخپ با لشسسگسساطراف پفيا    آب

بپفیاف نامنظوراب افساف دهافزاتحقلق ااآزم  شط هراواعددیا لدفااوفهداکپد.اا افهملداب ل  ره یادساپسراوجودادفرد ارفهتپ ناول زابسسلا ب ادرسسدادرازم وراک ابل 

ففزفراواسنجراوا  جاد صلافزاوپم ذ پفد.اصحدصسوراااFLOW-3Dففزفراشسگساطرادراوپمیا لاجهدامح سسه اددفکرپاعم اآب    سس زیاعددیامدلادرافدبل اافنر

 دهافزافبزفراکناپلامدلگ زیا    اب افسافاوه  ددرااب شد.شگاطرامریاآبس زیا د دهففزفرادرازملن اشهل دهندهادعداع بلاعهولاف ناوپمااآزم  شسط هرا لشسلناوش  مط لع 

دراک ه اعم ااه روش ادفداک اتپکلباف نافوج ماشد.اوا  جاوش ا(صسفح اامگساقپ)ا)ب ازوف  یاماف وااوگهداب افمادفداجپ   واا)ب افبع دامخااف(اشسگساطراشسک يآب

ادرصداک ه ادهد.ا77ه اب اصوراامنفپدافسداوامراتوفوداعم افپس   ارفات ا دهافزاآ شگاطرابگل راک رآمدتپافزافسافآب

 

 FLOW-3Dشستگی، شکاف، صفحات مستغرق، ی پل، آبپایه: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

ولاعمپامفلدا کامگاقلمادرا صوراامگاقلما  اغلپشن س  راوامنظوراومود اکال اعوفمارافسداک اممکنافسداب یا پفدراصحلحا لاوافبنل امش ب  ال زم 

را اب عثاتخپ باک ملا  اموضعه افزاجما اعوفملامهمرافسداکیا لشگاطراف پفيا    یاآبس زهاب عثاتخپ با  اک ه اک رف راآ اگپدد.ا د ده

افیابپفیاک ه اف نا د دهافوج ماشدهافسد.تحقلق ااگگاپده.ابد نامنظورا(1)شکلاشودمره ا ل

  پل هاشم آباد مرگور ارومیه (B)پل گلستانه مرگور ارومیه  (A)نمونه ای از تخریب پل ها در اثر آبشستگی  – 1شکل  

    ااب ابگسسساپارودا و ادراجاویشسسگسسساطر افسسسساف دهافزا و)ابپارویا    ابپفیاجاوگلپیافزابپاورداجپ   ارواب ا   لناه یاکناپلاآبفزاروش

وا  جااود.شگاطرادراجاویا    اشه یاوعلافسهراواجپ   ابپا ساطر اموجباک ه اعم اآبتوفوداب اکناپلاواتضعلفاگپدفبب شسد.اوببا و)امرمر
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اگ راااتپیادراک ه د اتأثلپابل تپاب شدهداک اهپاچ ا و)ابزرگفیادراس  زه یامخاافاوش  اامرتحقلق ااآزم  شسط هرادرافساف دهافزا و)ادف په

 دهددرصداک ه امرا69ت اا55شگاطرارفابلنادهنداک افساف دهافزا وعراب اعپضادوابپفبپاعطپا     اآب.امط لع ااوش  امر[1] شگاطرااوفهدادفشدآب

 اموثپا    اوالج اعکساشسسدهاواففزف  اعمشسسوداک افگپاوگسسهداضسسخ مدا و)اب اعطپا    ابزرگاب شسسد اب ادلللاففزف  اعطپاچنلنامشسس هدهامر.اهم[2]

یاب ل یا(.ابپفیاو دل 2شکلکند).ا کا و)ادراهپاسطحراب ل یابگاپ اجپ   ارفاب ادواو دل اب ل اواز پا و)اتقگلمامر[3] شودشسگساطرارفاموجبامرآب

یاز پادهد.ابپفیاو دل رفادرابپاورداب ا و)افزادسسسسدامرکنداواجپ   ارواب ا   لناعدرت اعنوف ا کام وعادرامق بلاجپ   اروب ا   لناعملامر و) ابس 

داب ابگسساپایاآ اواموععلدارویا    اوگسسه  بد.اک رف را کا و)ابگسساطراب افودفزهفسسسهراک ه امر و) اعدرااجپ   ارواب ا   لناوابن بپف ناگپدفباوعل

اکند.ثپامگاقلماآ امح فظدامرکنداوابگاپارودا و ارفافزافجپ   ارواب ا   لنارفامنحپيامرادفرد.ا کا و)

 

 
 [4] شده با طوقشستگی و الگوی جریان اطراف پایه محافظتآب  -2شکل

ا

موردافساف دهاایا لفی اذوزوق  امگاطلل(اب اعنوف اصفح اامح فظادراف پفيا    ه افثپافشک لامخاافا و)ا و)ا)مرارر ادف پهدراد طپابپرسر

ا69 املزف اشسسگسساطراوگسسهرام کز ممارفابیا و)ا) و)امگسساطلار( اب املزف اع بلاتوجهراعم اآببپداشسسکلابهلن دهداک اک رعپفراگپفد.اوا  جاوشسس  امر

ه یامخاافاوش  اوا  جابپفیاچه راعپضا و)ا.[5] دهدیابدو ا و)اک ه امربپفبپاعپضا    افسد ادرامق  گ اب ا    ا5درصسد اوعاراک اعپضا و)ا

از پابگسساپاولزامورداآزم   اعپفراگپفاند.اوا  جاماف وااه یه ادرافرتف د  بدا و)شسسگسساطراک ه امرفزف  ا  بد اآبیا و)افدهداک اهپچ افودفزهمر

یاتوس ادهد.اب اوببا و) شگاطرارفاولزاک ه امریاآبیازم ورادفپهشسگاطر اباک املزف اتوسع تنه اعم اآبدهداک اوجودا کا و) او وشس  امر

ه یاه اوا و)فیاب ابک ربپد اک بله یا لافسسساوفو شسسگسساطراف پفيا    ک ه اآبا.[6] ففادفیاب اتأالپامروراع بلاما دظ شسسگسساطراب ا یاآبدفپه

.ابن بپف نایامح فظداشدهاب ا و)ادفردتپیادرامق  گ اب ا    یامح فظداشسدهاب اتپکلباک بلاوا و)ازم  اتأالپابزرگ    افیاولزافوج ماشسدهافسسد.دف په

یام ر لچاشسسگسساطرادفرد.ازفو  توجهرادراک ه اعم اآبیام ر لچاک بلافثپاع بلزفو  ادهند.و ژهادرارو دفداسسسللاففزف  امره اک رف را و)ارفاب لک ب

 اعپفرا همچنلناتپکلباک بلاوا و)امورداآزم اکند.ک ازبپیارفاففزف  ادفده اگپدفبابپا سسسساطرارفاتضسسسعلفامر وریتپاموثپتپافسسسسداب کوچک

وفودااطپاشکگداتشوداک اک ه اف ناملزف امرشسگاطرامرشسگساطراب اتأالپاففاد.واب عثاک ه املزف اآبشسوداک اآبف ناتپکلباب عثامراگپفد.

ا  اوفبگا ملزف از  دیاب ازمشسگاطراب وا  جاد طپامط لع ااوشس  ادفدهافسسداک اعم اآبا.[7] یاسسلا باکوت هافسسد اک ه ادهدک ادوره    ارفازم ور

ا.[8]   بدشگاطر اب اففزف  اشدااجپ   اک ه امرآزم  ش ااوش  ادفداک امداازم  ال زمابپفیارسلد اب اهپاعم اآبافسد.
 

 

 درودینامیکیمدل هی درعادلات حاکم م .2
 

ه ابپفیامح سسسه ااهلدروللکراه افزادلاآ ولزاهم ونداتم مابپو م اFLOW-3Dمع دل اادپکداسسسل لاشسس ملامع دل اا لوسسساطراوامومنامافسسسداک امدلا

یادجماجپ   اولزامع دل ادهند.مع دل اامومنامادرامخاب ااک رتز نارفاوش  امرا4ت اا2 امع دلةا لوساطراواروفبطا1کند.ارفبطةاشم رةاجپ   افسساف دهامر

اکند.ه یاعددی اف نامع دل اارفادلامرآوردهاشدهافسد.امدلاعددیاب افساف دهافزاتکنلکا5درارفبط ا

(1)  𝑉𝐹
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(3)  
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(4)  
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+

1
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𝜕𝑤
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(5)  𝑉𝐹

𝜕𝐹

𝜕𝑡
+ ∇. (𝐴𝑈𝐹) = 0 

 
اف نامع دل ا ادر اا𝑉𝐹ک  اجپ     اب  اوگهدادجماب ز اا𝜌مقدفر اسل ل  ,𝑢)دفوگلا  𝑣, 𝑤)اا ارفسا ی ,𝑥)سپعدادر 𝑦, 𝑧)ا او  𝑅𝑆𝑂𝑅امرا -ت بعاچشم 

,𝐴𝑥)ب شند. 𝐴𝑦, 𝐴𝑧)مق د پاوگهدامگ دد ا(𝐺𝑥, 𝐺𝑦, 𝐺𝑧)اشا باثقلاوا(𝑓𝑥, 𝑓𝑦, 𝑓𝑧)شا باه یالزجد اا(𝑏𝑥, 𝑏𝑦, 𝑏𝑧)ه یاجپ   ادرامحلطاماخاخل اب اففدا

,𝑥)تپتلبادراجه اا 𝑦, 𝑧)5دهند.ادرارفبطةامقدفرا  ش اجپمادراسپعداصفپارفاوش  امرا4ت اا2ب شند.ابخ اآاپافزامع دل اامرا 𝐴 ماوسطامگ دداا

,𝑥)ماوسطاسپعداجپ   ادراجه ااا𝑈جپ    ا 𝑦, 𝑧)واا𝐹ب شد.امقدفرات بعادجماسل لامرا𝐹وازم  اا لرابود اا1ا ب شدهنط مراک اساولافزاسل لا پامرا

اآ اصفپافسد.

ک ابپفیاوش  ادفد ارفا راسل لاVOF روشادجماسل لاشوداک اعه رتندافزفزادواروشابپفیاشهل اس زیافساف دهامراFLOW-3Dدرامدلاعددیا

س زیاسطوحاوافدج ماصاباک ابپو م افزاف ناروشابپفیامدلFAVOR دجمام وعا  اا-گلپداواروشاکگپامگ دددراسطحاآزفداموردافساف دهاعپفرامر

 کند.م وندامپزه یاهندسرافساف دهامر

 

 

 عادلات حاکم در انتقال رسوبم .3
 

ا9یاط ب ارفبط مافواشسس ر-شسسود.اب رارسسسوبرامعا اتوسسسطادلامع دل افواق لرسسسوبر اب رامعا اواب رابگسساپاب ا وراجدفگ و امح سسسه امربپفیامح سسه اابخ ا

اآ د.بدسدامر

(9)  
∂𝑐

∂t
+ 𝑈𝑖

𝜕𝑐

𝜕𝑥𝑖

+ 𝑊
𝜕𝑐

𝜕𝑧
=

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(Ґ
𝜕𝑐

𝜕𝑥𝑖

) 

ضپ بااҐفودفزهادراجهداعمودیاواا𝑧بعدافضس یاعمومر اا𝑥سسپعداسسقوذاذرفاارسسوبر اا𝑊امل وطلناسسپعدار نولدزاجپ    ا𝑈ک ادراآ اا

kیاجپ   اگپدفبرافسداک افزامدلاب شسد.اضسپ بافغاشس شابپفبپاب او گسکوز ا فغاشس شامر − εگپدد.اف نامع دل  افواق لارسوبارفاتوصلفامح سه امرا

بپارویاتم مرااFLOW-3Dیاروشادجماکناپلادرامدلاسوبرافسد.اف نامع دل اب اوسلا کنداک اشس ملافثپاآشفاطرابپاک ه اسپعداوشگداذرفاارمر

فساف دها لاپاوامولپاا- املپدلع فزاماFLOW-3Dس زیافواق لاب رابگاپادراوپماففزفرابپفیاشهل شود.اه  راک اب ابگاپاوزد کاهگاند ادلامره ابجزاساولساول

ا(اعه رتگدافز:7کند.امدلامذکورامط ب ارفبط ا)دراوفدداعپضابپارویاسطحابگاپاماپفکما ل ابلنرامراف نامدل اجپ   ادجمرارسوب اارف.اشدهافسد

 

(7)  

 

𝛷𝑖 = 𝛽𝑖(𝜃𝑖 − 𝜃𝑐𝑟,𝑖
, )

1.5
 

 
𝜃𝑐𝑟,𝑖ا بپفیاشسپف طاسسطوحاشلهدفرا  رفماپابحپفوراشسلادزدرآ ااب ا وریاک 

الادزاموضعرابپفس ساتن ابپشرشا  رفماپا(او8ب افساف دهافزارفبط ا)ا,

 فسد.ا8بپفبپاا][9 (1684)افنارف نا ه ا لشنه دا𝛽𝑖اضپ باآ داهمچنلنامقدفر(ابدسدامر6فزارفبط ا)ا𝜃𝑖ابگاپاموضعر 
ا(8)

𝜃𝑐𝑟,𝑖
, = 𝜃𝑐𝑟,𝑖

𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝛽 + √𝑐𝑜𝑠2𝛽𝑡𝑎𝑛2𝜑𝑖 − 𝑠𝑖𝑛2𝜓𝑠𝑖𝑛2𝛽

𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖

 

𝜃𝑖ا(6) =
𝜏

‖𝑔‖𝑑𝑖(𝜌𝑖 − 𝜌𝑓)
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عه رتگدافزازفو  ابلنابپدفراوپم لاسطحاا𝛽ا.[10]اوف داه وساع بلامح سسه افسدا– اسسولگسهرابعدافزامع دل  رفماپاشسلادزابحپفورابرا𝜃𝑐𝑟,𝑖دراروفبطاب ل  ا

درج اا32وامقدفرا ل افپضاوپماففزفرااشودفماذرفاارسسوبرافسسداک اتوسطاک ربپاتعللنامر𝑖زفو  اف گسا  رامپبوذاب اگوو اا𝜑𝑖ا 𝑔ابگساپاوابپدفراگپفو 

عه رتگدافزابزرگراا ‖𝑔‖ابپفبپاصفپادرج افسد.ا𝜓جپ  ورادراجهداب ل یاشلب ااعه رتگسدافزازفو  ابلناجپ   اواجهداشسلباسسپاب ل .ابپفیا𝜓اب شسد.مر

اب شد.ا اعطپامر𝑑𝑖چط لراسل لاواا 𝜌𝑓فما ا𝑖 اچط لراوموو ارسوبا𝜌𝑖امراب شد.ابپدفراگپفو  

𝛷𝑖رابگاپا ادجمرافواق لاب(اعه رتگدافزاشداافواق لاب رابگاپابدو ابعداک اب اوپخا7درارفبط ا)ا 𝑞𝑏,𝑖 (ابدسدا19بگاطرادفرداک افزارفبط ا)ا

 آ د:مر
 

(19)  𝑞𝑏,𝑖 = 𝛷𝑖 [

 

‖𝑔‖ (
𝜌𝑖 − 𝜌𝑓

𝜌𝑓

) 𝑑𝑖
3]

1

2

 

 
اب شد.یاب رابگاپاذرفاارسوبرامروش  ادهندها𝑞𝑏ک ادراآ ا

 

 

 دل آزمایشگاهیم .4
 

فساف دهاشدهاا1فیابپافسس ساک راآع یافبپفهلمافلگسه ییا لادراا کام سس شسگساطراموضسعراف پفيا     هراآبفزاوا  جامط لع ااآزم  شسطامق ل ف ناادر

ماپادراآزم  شسسط هاهلدروللکاسسس وارا39وعپضاکفاا45عم اماپ اا45/6آزم  شسس اادرا کافاومامگسساطلارافزاجنساشسسلشسس اب ا ولاکاراا.[11] فسسسد

ماپادراس وارا5یا لادف پویاب اعطپامش ب ا    اچوبرافیعپبگسا  اسسعودیافوج ماشسد.ادراف ناروشاآزم  شط هرا کا    افساوفو  ادفوشسط ها  دشس هاسسعود

فیاط درا   لنادسداواب ل دسدا    افزا کاگلجادواوقابگاپاگلپیافرتف ددفزهماپافزاب ل دسداتعهل اشدهابود.ابپفیافوا5/2یاوسسطامقطعا کاک و لاب اف صا 

افساف دهاشد.ا3ب شد امط ب اشکلامراک ابپارویا کافپ ماکشو راآلوملنلومر

 

 
 [11] انجام شده توسط ابراهیم السبای مدل آزمایشگاهی -3شکل 

ا

ه یامخاافرابک راگپفا اپافجپفافزاآزم   ادبربپفیاهاملاراماپابود.اا99/2واا975/9مبس لحابگساپامخاو رافزام س اب افودفزهادفو ادرامحدودهابلنا

سنجراجزئل ااواوا  جاآزم  شسراک ابپفیاصحدا1دراجدولاگلپیاشسد.ادعلق افودفزها129واا99 ا39 ا15 ا5ه یاشسگساطرادرازم  ملزف اعم اآبشسداوا

اب شد.زم  ابپدگبامراtشگاطراوابلشاپ ناعم اآباsdدبرابپادگباللاپابپاث ول  ااQآوردهاشدهافسد.اک ادراآ اامدلاعددیافساف دهاشدهافسد 

 

                                                                                                                                                    
1 Ibrahim H.Elsebaie 
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 [11] مشخصات و نتایج مدل آزمایشگاهی ابراهیم السبای -1جدول 

ابپدگباللاپابپاث ول ا(Q)دبراا5/6

ابپدگبادعلق ا(t)مداازم  اا5ا15ا39ا99ا129

ابپادگباس واراماپا(sd)شگاطرابلشاپ ناعم اآبا-99/4ا-25/4ا-89/4ا-99/5ا-99/5

 
 

 

 ت سنجی مدل عددیحص .5
 

 اموو اآزم  شط هرابودهاواتنه ابدلللاهز نوامط ب اه شسد.اتم مرافبع داوافودفزهففزفرامدلگس زیا ادراوپمفو)افلذکپاسسنجر اوموو اآزم  شسط هربپفیاصسحد

ماپادراکفادراس وارا11فیاب اضخ مداماپادراوظپاگپفا اشدهافسد.ادراف ناشهل اس زیاعددیارسوب اابگاپاب اصوراال   ا3مح سسه تر ا ولاک و لابپفبپا

ا129واا99 ا39 ا15 ا5ه یاشگاطرادرازم  رووداآزم   املزف اعم اآب لاپابپاث ول افوج ماشداوا ه لا5/6ه ابپفیادبراسس زیوظپاگپفا اشسدهافسسد.اشسهل 

ادعلق ابپرسراشد.

اف دهاشد.فسادبراث بدااب اعنوف ادبراورودیافزاشپذامپزیب اتوج اب اشسپف طاآزم  شط هر ااشسپف طامپزیاببسورااز پادرامدلامعپفراشسدود:

بپفیاباوکامح سه تراف پفيا    اولزاشپذاا.شسداوظپاگپفا درا  د وفرشسپذامپزیاا(ه د وفره پفلن)وابپفیاکفاوااجپ   ا لوسسا ا اپوجرامپزیاشسپذ

اد طپاشپف طامپزیاوش  ادفدهاشدهافسد.ا4ارع  داشدهافسد.ادراشکلاتق ر مپزیا

 
 شرایط مرزی اعمال شده در مدلسازی - 4شکل

 
اپفیابپو م افزادواباوکامح سه تراب اصوراام زهاشسهک ادرا کاباوک اجهداک ه ازم  افجدراف ناتحقل اب اتوج اب اع بالدار زاکپد افودف

ابل  اشدهافسد.ا2دراجدولاآزم  شط هراامدلب ااFLOW-3Dففزفرافزامدلاعددیادراوپمامق  گ اوا  جابدسداآمدهفساف دهاشدهافسد.اتوادراتوا

ا

در طول زمان عددی و آزمایشگاهی شستگی در مدلبیشترین عمق آب -2جدول   

ابپدگباللاپابپاث ول ا(Q)دبراا5/6

ابپدگبادعلق ا(t)مداازم  اا5ا15ا39ا99ا129

ابپادگباس واراماپ( sd)شگاطرابلشاپ ناعم اآب
ادرامدلاآزم  شط هر ا-99/4ا-25/4ا-89/4ا-99/5ا-99/5

اFLOW-3D مدلاعددیا-88/3ا-44/4ا-82/4ا-35/5ا-38/5
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ک ادرارفبط اا𝑅2فزاتگسسد اا[11]ب اوا  جاآزم  شسسط هراتوسسسطافبپفهلمافلگسسه یااFLOW-3Dففزفرادسسسداآمدهادراوپمب اهديامق  گسس اکمراوا  جاب

ا(ابل  اگشا افسد افساف دهاشد.11)

ا

ا(11)
𝑅2 = (

𝑛(∑ 𝐸𝑖𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1 ) − (∑ 𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1 )

√[𝑛 ∑ 𝐸𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 )2][𝑛 ∑ 𝑁𝑖

2𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1 )2]

)2 

 
اب شد.ه امرتعدفدادفدها𝑛ه یاعددیاواوا  جامدلا𝑁𝑖وا  جاآزم  شط هراواا𝐸𝑖ه اک ادراآ 

ع دراب امدلگسسس زیارسسسسوبراواهلدروللکراجپ   اب ادعداا6869/9 ا𝑅2 امق  گسسس اکمراوا  جامدلاعددیاب اوا  جاآزم  شسسسط هر امدلاعددیاب ااب

 ب شند.من سهرامر
 

 

 رح مدل عددیش .6
 

ط هرادیاک اتوسطامدلاآزم  شه یا ل افزامدلاعدشگاطراف پفيا    دراک ه اآبادف ظدا    ا لادراف ناتحقل ابپفیابپرسرافثپافبزفره یامخااف

اسنجراشدهابود اموردافساف دهاعپفراگپفد.اک ا ل افزاف ناصحد [11] فبپفهلمافلگه ی

منظورابپرسرات ثلپافبزفره یامپکبا)ات ثلپاهمزم  اشک يامگاطلاراواصفح اامگاقپ)(ابپاآبشگاطرا    ا ل امدلاس زیاهمزم  اشک ياب اا

درج افوج ماشداواوا  جاآ اموردابپرسراا35واا25 ا15ازوف  یاب اهمپفهاصفح اامگاقپ)اب اDوااD5/9 ااD25/9یاواب ا ولاه ااD25/9مگاطلاراب اعپضا

ا.(5)شکلااعپفراگپفد

ا
 صفحات مستغرق و شکاف پایه محافظت شده با مدل - 5شکل 

 

 نتایج مقایسه و ارائه .7
 

ا دهامراشود.داواصفح اامگاقپ)ا    ا لامح فظداشدهاب اشک يبلشاپ ناعم افپس   او شرافزاا3دراجدولا

ا  
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اپ ناعم افپس   او شرافزا    ا لامح فظداشدهاب اشک ياواصفح اامگاقپ)بلشاا–ا3جدولا

افبزفرامح فظداکنندها    ا ل  ب افبع داب اشک ي   ا 

(Width= 0.25D=1.25 cm 

Length= 0.25 D= 1.25 cm) 

درج اا15 اامگاقپ)اب ازفو  اصفحاو

 وگهداب اجپ   

 ب افبع داب اشک ي   ا 

 (Width= 0.25D=1.25 cm 

Length= 0.5 D= 2.50 cm) 

ا25 اامگاقپ)اب ازفو  اصفحاو

 درج اوگهداب اجپ   

 ب افبع داب اشک ي   ا 

 (Width= 0.25D=1.25 cm 

Length= 0.5 D= 2.50 cm) 

ا35 اامگاقپ)اب ازفو  اصفحاو

 درج اوگهداب اجپ   

بلشاپ ناعم افپس   ابپا

 دگباس واراماپ

ا-75/3 -67/3 ا-41/2

افبزفرامح فظداکنندها    ا ل  ب افبع داب اشک ي   ا 

 (Width= 0.25D=1.25 cm 

Length= 0.5D= 2.50 cm) 

درج اا15 اامگاقپ)اب ازفو  اصفحاو

 وگهداب اجپ   

 ب افبع داب اشک ي   ا 

 (Width= 0.25D=1.25 cm 

Length= 0.5 D= 2.50 cm) 

ا25 اامگاقپ)اب ازفو  اصفحاو

 درج اوگهداب اجپ   

 ب افبع داب اشک ي   ا 

 (Width= 0.25D=1.25 cm 

Length= 0.5 D= 2.50 cm) 

ا35 اامگاقپ)اب ازفو  اصفحاو

 درج اوگهداب اجپ   

بلشاپ ناعم افپس   ابپا

 دگباس واراماپ

52/3- 26/3- 37/2- 

افبزفرامح فظداکنندها    ا ل  ب افبع داب اشک ي   ا 

 (Width= 0.25D=1.25 cm 
Length= D= 5.00 cm) 

درج اا15 اامگاقپ)اب ازفو  اصفحاو

 وگهداب اجپ   

 ب افبع داب اشک ي   ا 

 (Width= 0.25D=1.25 cm 
Length= D= 5.00 cm) 

ا25 اامگاقپ)اب ازفو  اصفحاو

 درج اوگهداب اجپ   

 ب افبع داب اشک ي   ا 

 (Width= 0.25D=1.25 cm 
Length= D= 5.00 cm) 

ا35 اامگاقپ)اب ازفو  اصفحاو

 درج اوگهداب اجپ   

بلشاپ ناعم افپس   ابپا

 دگباس واراماپ

5/2- 44/1- 24/1- 

ا

درج اوگهداب اجپ   اوش  امرادهداک اب اا35واا25 ا15واصسفح اامگاقپ)اب ازوف  یاااD25/9وا  جاد صسلافزاتپکلباشسک ياب ا ولاواعپضا

ک يادفراراک رآمدتپامراب شد.ابطور ک ابپفیاتپکلبا    اشففزف  ازوف  یاصسفح اامگساقپ)اوگسهداب اجپ   ات ثلپاف ناتپکلبادراک ه اآباشسگساط

درصسسداوگسسهداب ا    ابدو ادف هاک ه ادهد.اوا  جاا55درج اوگسسهداب اجپ   امراتوفوداعم اآبشسسگسساطرارفات اددوداا35همپفهاب اصسسفح ااب ازوف  ایا

  املدهداک اب اففزف  ازفو  اج اوگسسهداب اجپ   اوشسسدرا35واا25 ا15واصسسفح اامگسساقپ)اب ازوف  یااD5/9تپکلباد صسسلافزاتپکلباشسسک ياب ا ولا

ااامگساقپ)اوگسهداب اجپ   ات ثلپاف ناتپکلباهم وندامدلاعهارادراک ه اآبشسگاطرابلشاپامراشود.ابطور ک ابپفیاف نامدلاتپکلهراب ا    اشک يصسفح 

درصداک ه ادهد.اوا  جامدلاتپکلهرابعدیاک اتپکلباا59ودادرج اوگسهداب اجپ   امراتوفوداعم اآبشگاطرارفات اددا35دفراهمپفهاب اصسقح ااب ازفو  ا

درصدیاعم اآبشگاطرارفاوش  املدهداک اا77درج اوگسهداب افمادفداجپ   امراب شد اک ه اددوداا35واصسفح اامگساقپ)اب ازفو  ااDشسک ياب ا ولا

اه ابگل رامهماب شد.را   دفریا    ا لاطرامراتوفودادک ه اف ناعم اآبشگ
 

 

 گیریهجنیلاصه و خ .8

 

ه یاآزم  شسط هراصورااگپفد.اوا  جاوش  افزادعداع بلاعهولامدلاعددیایاوا  جامدلاب ادفدهففزفریاتوسسطامق  گس دراف نامق ل افعاه رسسنجرامدلاوپم

واآبشگاطراایس ز امدلدف ظدا    ا لادرامق بلاآبشگاطراهمزم  اشسک ياواصسفح امگاقپ)ادردفشسا افسسد.ا سافزافعاه رسسنجرامدل اب اهدياتأثلپا

اگلپیاشداک ااا صةاوا  جاآ اب اشپحاز پافسد:هفودفزبگاپا

ک ااتوف ابل  اکپددرامط لع اا لشسسلنامراآزم  شسسط هرامدلد صسسا افزاففزفراب اوا  جادسسسداآمدهافزاوپمب وا  جاادرصسسدیا68اب اتوج اب افوطه ) -

ا.ب شده یاب ل  رارفادفرفامر  رتوفوا    ا لاه اشگاطرففزفرادراتحاللامگ  لامپبوذاب اآبف ناوپم
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دهداک اب اففزف  ادرج اوگهداب اجپ   اوش  امرا35واا15 25مگاقپ)اب ازوف  یااصفح اوااD25/9اوا  جاد صسلافزاتپکلباشک ياب اعپض -

عم ا اور کبطاد.ب ششگاطراک رآمدتپامرتأثلپاف ناتپکلبادراک ه اآبواففزف  ا ولاشک ي ازوف  یاصسفح اامگاقپ)اوگهداب اجپ   ا

ددودا ادرج اوگهداب افمادفداجپ   ا35یاواصفح اامگاقپ)اب ازفو    Dشک فراب ا ولب ااتپکلهرایامح فظداشدهشسگساطراف پفيا    آب

 گپدد.شگاطرامعپفرامره یاتپکلهرادراجهداک ه اعم اآبب اعنوف ابهاپ ناروشافزامل  اروشوا  بداک ه امردرصداا77
 
 

 نابعم .9
 

1. Kumar, V., Ranga Raju, G. and Vittal, N., Reduction of local scour around bridge piers using slots and 

collar, J. Hyd. Engg., ASCE, 125 (12), 1302-1305, 1999. 

2. Moncada, M, A.T., Aguirre, PE, J., Bolivar, J.C., and Flores, E.J., Scour protection of circular bridge piers 

with collars and slots, J. of Hyd. Research, 47(1), 119-126, 2009. 

3. Dargahi, B., Controlling mechanism of local scouring, J. of Hyd. Eng., 116(10), 1197-1214, 1990. 

4. Zarrati, A.R., Nazariha, M., Mashahir, M.B., Reduction of Local Scour in the Vicinity of Bridge Pier Groups 

Using Collars and Riprap, Journal of Hydraulic Engineering,132:154-162, 2006. 

5. Negm, A.M., Moustafa, G.M., Abdalla, Y.M. and Fathy, A.A., Optimal shape of collar to minimize local 

scour around bridge piers, Thirteenth International Water Technology Conference, Hurghada, Egypt, IWTC 

13 2009. 

6. Masjedi, A., Shafaei Bejestan, M., Moti, A. and Taeedi, A., Time development of local scour at a bridge 

pier using square collar in a 180 degree flume bend, Journal of American Science, 6(8):188-195, 2010. 

7. Heidarpour, M. and Izadnia, E., Simultaneous use of cable and collar to prevent local scouring around bridge 

pier, International Journal of Sediment Research, 394-401, 2012. 

8. Alabi P. D., Time Development of Local Scour at Bridge Pier Fitted with a Collar, MS thesis, University of 

Saskatchewan, Canada, 2006. 

9. Rijn, V., Mathematical modelling of morphological processes in the case of suspended sediment transport 

1987. 

10. Soulsby, R.L. and R.J.S.W. Whitehouse. Threshold of sediment motion in coastal environments. In 

Australian Coastal Engineering and Port Conference. 1997. 

11. Elsebaie, H., An Experimental Study of Local Scour Around Circular Bridge Pier in Sand Soil, 

International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS Vol13 No01, 2013. 


