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خالصه
ٚلٛع آثطستٍی دس اعشاف پبیٞٝبی پُ یىی اص ػٕذٜتشیٗ دالیُ تخشیت پُٞب است .دس حبَ حبضش سٚشٞبی ٔختّفی ثشای جٌّٛیشی اص
آثطستٍی پبی ٝپُ ٚجٛد داسد .یىی اص ایٗ سٚشٞب٘ ،صت صفحٔ ٝحبفظ (عٛق) دس اعشاف پبی ٝپُ ٔیثبضذ .عٛقٞب ثستش سا دس ٔمبثُ سیستٓ
ٌشداة اعشاف پبیٔ ٝحبفظت وشدٔ ٚ ٜیضاٖ آثطستٍی سا وبٞص ٔیدٙٞذ .دس تحمیك حبضش ،ث ٝثشسسی اٍِٞٛبی آثطستٍی اعشاف پبیٞٝبی
استٛا٘ٝای پُ ثب استفبد ٜاص عٛقٞبی ٔختّف ٘ظیش ٔشثغ ،دایشِٛ ٚ ٜصی ،ثب استفبد ٜاص  5دثی ٔختّف  ٚثب لغش ٔتٛسظ دا٘ ٝثٙذی ٔ 1/8یّیٔتش پشداختٝ
ضذ .عٛقٞبی ث ٝوبس سفت ٝدس آصٔبیصٞب ،ث ٝتٙبست لغش پبی ،ٝث ٝا٘ذاصٜی د ٚثشاثش لغش پبی ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝضذٜا٘ذ٘ .تبیج ٘طبٖ داد٘ذ و ٝاٍِٛی
آثطستٍی استجبط تٍٙبتٍٙی ثب ض ىُ عٛق استفبد ٜضذ ٜدس ٞش پبی ٝسا داسد .ث ٝعٛسی و ٝثب استفبد ٜاص عٛق دایشٔ ٚ ٜشثغ ٔحُ ضىُ ٌیشی فشآیٙذ
آثطستٍی ٘ضدیىی پبی ٝسخ ٔی دٞذ ،ایٗ دس حبِی است و ٝدس صٔبٖ استفبد ٜاص عٛق ِٛصی ضىُ ٔحُ ایجبد ایٗ فشآیٙذ دس فبصّٝای ٔٙبستتش ٚ
ٔغٕئٗتش اص پبی ٝایجبد ٔیٌشدد .دس عٛقٞبی ٔختّف ٔحُ ایجبد ٌٛداَ  ٚتپ ٝثب یىذیٍش ٔتفبٚت ٔیثبضذ.
کلمات کلیدی:آّبشستگی پایه پل ،طوق لوزی شکل ،طوق مربعی شکل،طوق دایره ای،الگوی آبشستگی

 -1مقدمه
ایجبد ٌ ٚستشش آثطستٍی دس پبی ٝپُٞب اص ٟٔٓتشیٗ ػٛأُ آسیت  ٚخشاثی پُٞب ٔیثبضذ .ثشخٛسد  ٚجذا ضذٖ جشیبٖ اص پبی ٝپُ د ٚػبُٔ
اصّی دس ایجبد آثطستٍی دس اعشاف پبی ٝپُ ٔیثبضٙذ .ثشخٛسد جشیبٖ ث ٝپبیٌ ،ٝشداة ٘ؼُ اسجی سا ضىُ داد ٚ ٜجذایی جشیبٖ اص پبی ٝثبػث
ثٛجٛدآٔذٖ ٌشداةٞبی ثشخبستٍی ٔیضٛدٌ .شداة ٘ؼُ اسجی ػبُٔ اصّی فشسبیص ثستش سٚدخب٘ ٝدس اعشاف پبی ٝثٚ ٝیژ ٜدس جّٛی آٖ است (ضىُ
 .)1اص آ٘جبیی و ٝدلت پیص ٌٛیی اٍِٛی آثطستٍی ،ث ٝعٛس ثسیبس صیبدی ث ٝضٙبخت اٍِٛی جشیبٖ اعشاف سبص ٚ ٜحشوت سسٛة ٔحذٚدٌٛ ٜداَ
آثطستٚ ٝاثست ٝاست ،ثشسسیٞبیی ثش سٚی ایٗ ػٛأُ ٔ ،ٟٓثشای حص٘ َٛتبیج ثٟتش ،أشی ضشٚسی است .ث ٝعٛسیؤ ٝغبِؼبت آصٔبیطٍبٞی  ٚػذدی
فشاٚا٘ی ثٛسیّٔ ٝحممبٖ ثٙٔ ٝظٛس ضٙبخت ساٜٞبی وبٞص ایٗ پذیذ ٜا٘جبْ ضذ ٜاست .یىی اص ایٗ ساٜٞب استفبد ٜاص عٛق است .عٛقٞب صفحبتی تخت
ثب ضخبٔت وٓ ٔیثبضٙذ ،و ٝاعشاف پبی٘ ٝصت ٔیض٘ٛذ اص صٔب٘ی ؤ ٝسأِ ٝآثطستٍی ٔٛضؼی ث ٝػٛٙاٖ یه ٔسأِ ٟٓٔ ٝدس ٟٔٙذسی سٚدخب٘ٔ ٝغشح
ضذ ٜاستٔ ،غبِؼبت آثطستٍی ٔٛضؼی ثب استفبد ٜاص ٔذَٞبی فیضیىی تحت ضشایظ سبد ٜضذ ٜآصٔبیطٍبٞی ا٘جبْ ضذ ٚ ٜسٚاثظ ٔتؼذدی ثشای تخٕیٗ
حذاوثش ػٕك آثطستٍی ثذست آٔذ ٜاست ،اوثش ایٗ ٔغبِؼبت تٛسظ ٚ (2000) Coleman ، Richardson ٚ Davis ٚ Sheppard 2001
ٕٞ ٚ Melvilleىبساٖ ٕٞ ٚBreusers ،1977ىبساٖ ( )2004ا٘جبْ ضذ ٜاست] .[10دس ػیٗ حبَ چی ،)2993 (ٛؤٛبس( ٚ )1999سی )2001( ًٙثٝ
ثشسسی اثشات وبٞص آثطستٍی ثش پبیٞٝبی پُ تٛسظ عٛق پشداختٙذ] .[1][2][3ث ٝػال ٜٚایٙىٔ ٝغبِؼبت صیبدی ثشای ضجی ٝسبصی جشیبٖ اعشاف پبی ٝپُ
ا٘جبْ ضذ ٜاص جّٕٝی ایٗ ٔغبِؼبت سیچبسدسٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ ( ) 1998ث ٝضجی ٝسبصی ٘شْ افضاسی جشیبٖ اعشاف پبی ٝپُ تٛسظ ٘شْ افضاس Flow 3D
پشداخت ث ٝعٛسیو ٝثٔ ٝمبیس ٝی اٍِٛی جشیبٖ اعشاف پبی ٝدس سغح آة  ٚسٚی ثستش پشداخت] .[6دس جبیی دیٍش ثٟطتی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1387ث ٝثشسسی
ػذدی اٍِٛی جشیبٖ  ٚآثطستٍی دس اعشاف پبی ٝی پُ پشداخت ؤ ٝیضاٖ آثطستٍی ،تغییشات ثستش  ٚحذاوثش ػٕك آثطستٍی سا ثب ٘شْ افضاس SSIIM
ٔذَ وشد ٘ ٚتبیج آٖ سا ثب ٔذَ آصٔبیطٍبٞی ٔمبیس ٝوشد] .[11دس سبَ  2009وبیب ث ٝثشسسی آثطستٍی دس پبی ٝپُ ٚاثشات سشػت  ٚلغش ٔتٛسظ دا٘ٝثٙذی
ثستش پشداخت ٔ ٚغبِؼبت خٛد سا ثب ضجىٝی ٔصٛٙػی لبثُ پیص ثیٙی دا٘ست] .[9پبسیٛن ٕٞ ٚىبسٖ ( )2010ث ٝثشسسی حشوت رسات ثستش دس اعشاف
پبی ٝپُ پشداختٙذ  ٚث ٝایٗ ٘تیج ٝسسیذ٘ذ و ٝدس ضشایظ یىٛٙاخت حشوت دا٘ٞٝب ث ٝضذت جشیبٖ ٌشداث ٝثستٍی داسد] .[7ػّیحسیٙی ٕٞ ٚىبساٖ ثش سٚی
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