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چکیذٌ
دس ایي همبلًِ ،تبیح حبغل اص هطبلؼِ آصهبیطگبّی تبثیش ػوك پبیبة ثش آثطستگی هَؾؼی پبییيدست خْص ّیذسٍلیىی اسایِ ضذُ است .دس هدوَع
 53آصهبیص ثب صهبى اخشای  12سبػت ،دس داهٌِ اػوبق پبیبة هختلف  14/2-32/5سبًتیهتش ٍ ثِ اصای  5ػذد فشٍد رسُ هتفبٍت اًدبم ضذً .تبیح ًطبى
هیدّذ وِ ػوك پبیبة یه پبساهتش ثسیبس تأثیشگزاس دس هیضاى آثطستگی است ٍ چگًَگی تبثیش آى ثِ ػذد فشٍد رسُ ٍ هیضاى استغشاق ثستگی داسد ،ثِ
گًَِای وِ یه فبوتَس استغشاق ثحشاًی ٍخَد داسد وِ دس آى حذالل ػوك آثطستگی سخ هیدّذ .ثش ایي اسبس ٍ دس داهٌِ آصهبیصّبی ایي تحمیك،
ساثطِای ثشای تؼییي ایي همذاس ثحشاًی ثش حست ػذد فشٍد رسُ اسائِ ضذُ استً .تبیح ثذست آهذُ ثب تحمیمبت پیطیي همبیسِ ٍ هطخع ضذ وِ ثب
وبّص طَل وف ثٌذ ،تبثیش ػوك پبیبة ثیطتش هیضَدّ .وچٌیي ًوَداسّبی ثذٍى ثؼذی ثشای تؼییي هیضاى آثطستگی دس ضشایط ػوك پبیبة ٍ اػذاد
فشٍد رسُ هختلف اسائِ ضذ .دس ًْبیت هطبّذُ ضذ وِ اص هیبى پبساهتشّبی هطخػِ حفشُ آثطستگی ،تأثیشپزیشی حذاوثش ػوك آثطستگی ٍ استفبع تل
هبسِ اص ػوك پبیبة ًسجت ثِ گستشش طَلی حفشُ ثیطتش است.

کلیذ ياژٌ َا  :آثطستگی هَؾؼی ،ػوك پبیبة ،خْص ّیذسٍلیىی ،فبوتَس استغشاق ثحشاًی.
مقذمٍ

آثطستگی هَؾؼی سسَثبت غیش چسجٌذُ دس
هدبٍست سبصُّبی ّیذسٍلیىی هبًٌذ دسیچِّبی
وطَیی ،حَؾچِّبی آساهص ٍ آثگزسّبی خبدُ اص
هَؾَػبت لبثلتَخِ هحممیي دس سبلّبی اخیش ثَدُ ٍ
هیثبضذ .چٌبًچِ ػوك آثطستگی اص همذاس هدبص ثیطتش
ضَد ،پبیذاسی پی ٍ ثِ تجغ آى پبیذاسی سبصُ اغلی ثِ
خطش هیافتذ .ثٌبثشایي پیصثیٌی ضىل ٍ اثؼبد حفشُ ،دس
ساستبی اسائِ ساّىبسّبی پیطگیشیوٌٌذُ دس صهیٌِ
وٌتشل پیبهذّبی صیبىثبس آثطستگی اهشی اختٌبةًبپزیش
است .اگشچِ آثطستگی ًبضی اص ختّبی دیَاسُای
دٍ-ثؼذی ثِ طَس هفػل تَسط هحممیي هختلف هَسد

هطبلؼِ لشاس گشفتِ است ،اهب تبثیش ػوك پبیبة ثش فشآیٌذ
ٍ هطخػِّبی آثطستگی ووتش ثشسسی ضذُ است وِ
دس اداهِ ًوًَِّبیی اص آى روش هیضَد .ساخبساتٌبم ٍ
دیجل ( )1981آصهبیصّبیی سا ثش سٍی آثطستگی ًبضی
اص ختّبی دایشُای دس ػوكّبی پبیبة ون اًدبم
دادًذ ٍ هطبّذُ وشدًذ وِ اگش چِ حذاوثش ػوك
آثطستگی ثِ ػوك پبیبة ًسجی ٍ ػشؼ وبًبل
پبییيدست ٍاثستِ ًیست ،اهب هحل ٍلَع آى تحت
تبثیش ایي دٍ ػبهل لشاس هیگیشد [ .]10اص طشفی ػلی ٍ
لین ( )1986گضاسش وشدُاًذ وِ دس داهٌِ
 ،2/9>F0>12ػوك پبیبة ثش حذاوثش ػوك آثطستگی
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دس ضشایط تؼبدلی تأثیشگزاس است وِ دس آى  F0ػذد
فشٍد رسُ است .ایي هحممیي دس ًْبیت روش وشدُاًذ دس
ضشایطی وِ ًسجت ػوك پبیبة ثِ ؾخبهت خت اص 16
ثیطتش ثبضذ ،تبثیش ػوك پبیبة لبثلتَخِ ًیست[.]4
اد ٍ ساخبساتٌبم ( )1998ثب اًدبم آصهبیصّبیی ثش
سٍی ختّبی سِ-ثؼذی (دس حبلتی وِ ػشؼ خت
ووتش اص ػشؼ وبًبل هیثبضذ ).گضاسش وشدًذ وِ
چٌبًچِ  F0<10ثبضذ ،تبثیش ػوك پبیبة لبثلتَخِ
است[ .]3ثبالچبًذاس ٍ ّوىبساى ( )2000ثب استفبدُ اص
تىٌیه تػَیشثشداسی ٍیذیَیی ،تبثیش ػوك پبیبة ثش
ٍؾؼیت دیٌبهیىی آثطستگی هَؾؼی سا ثشسسی وشدًذ
ٍ ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ وِ ٍؾؼیت تؼبدلی آثطستگی
حتی ثؼذ اص گزضت  92سبػت ًیض حبغل ًویضَد [.]5
فبسٍق ٍ ّوىبساى ( )2006ثِ ثشسسی تبثیش ػوك پبیبة
ثش آثطستگی هَؾؼی ًبضی اص ختّبی دیَاسُای سِ-
ثؼذی پشداختٌذ ٍ هطبّذُ وشدًذ وِ ثشای اػذاد فشٍد
رسُ ووتش اص  ،5/0پبساهتش ػوك پبیبة ثذٍى ثؼذ ،تبثیشی
ثش حذاوثش ػوك آثطستگی ًذاسد ،اهب ثشای اػذاد فشٍد
رسُ ثیطتش اص 10/0تبثیش ػوك پبیبة لبثلتَخِ است[.]7
دی ٍ سشوبس ( )2006آثطستگی پبییيدست یه
وف ثٌذ دس اثش خت افمی هستغشق سا ثِ طَس
آصهبیطگبّی هطبلؼِ وشدًذ ٍ ٍخَد یه ػوك پبیبة
ثحشاًی سا گضاسش وشدًذ وِ دس آى حذالل فشسبیص سخ
هیدّذ .ایي هحممیي ًوَداسّبیی ثشای ػوك
آثطستگی ثش حست ًسجت ػوك پبیبة ثِ اصای اػذاد
فشٍد رسُ هختلف اسائِ وشدًذ ٍ ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ
وِ ثشای اػذاد فشٍد رسُ ثضسيتشً ،وَداس اص حبلت خطی
خبسج ضذُ ٍ اًحٌبی ًوَداسّب ثیطتش هیضَد[.]6
هَسَی خْشهی ٍ ّالالت ًبغشیبى ثب ثشسسی تبثیش
ػوك پبیبة ثش آثطستگی پبییيدست ختّبی سیضضی،

ساثطِای ثشای ثشآٍسد اثؼبد آثطستگی ثشای ًسجتّبی
هختلف پبیبة اسائِ وشدًذ[.]2
هْشآییي ٍ لذسیبى ( )1387ثب هطبلؼِ حفشُ
آثطستگی ایدبد ضذُ تَسط ختّبی دیَاسُای ثِ ایي
ًتیدِ سسیذًذ وِ حذاوثش ػوك حفشُ دس ًسجتّبی
ػوك پبیبة ون ثِ غَست پشیَدیه افضایص ٍ وبّص
هییبثذ ،دس حبلیىِ دس ضشایط ثب ػوك پبیبة صیبد ،اثؼبد
حفشُ آثطستگی ثؼذ اص سسیذى ثِ صهبى تؼبدل ثبثت
هیهبًذ[ .]1سبساتی ٍ ّوىبساى ( )2008ثب ثشسسی تبثیش
ػذد فشٍد رسُ ،اًذاصُ سسَثبت ٍ ػوك پبیبة ثش
آثطستگی ًبضی اص خت دیَاسُای هستغشق سِ-ثؼذی
ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ وِ ثِ اصای همبدیش وَچه ػوك
پبیبة ًسجی ،الگَی خشیبى ٍ ثِ تجغ آى ،الگَی
آثطستگی ًبهتمبسى خَاّذ ثَد .ایي هحممیي چٌذیي
هؼبدلِ تدشثی ثشای تَغیف ٌّذسِ آثطستگی پیطٌْبد
وشدًذ[ .]11ثب تَخِ ثِ هطبلت روش ضذُ ،هطخع
هیضَد وِ ػلیشغن هطبلؼبت ثسیبسی وِ دس صهیٌِ تبثیش
ػوك پبیبة ثش ٌّذسِ گَدال آثطستگی ًبضی اص
ضىلّبی هختلف خت خشیبى اًدبم ضذُ است ،دس
اوثش هَاسد اختالف لبثل تَخْی ثیي ًتبیح ثذست آهذُ
هطبّذُ هیضَد ٍ دس ثشخی هَاسد ًیض تٌبلؽّبیی
ٍخَد داسد .ثٌبثشایي لضٍم اًدبم تحمیمبت ثیطتش دس ایي
صهیٌِ احسبس هیضَدّ .ذف اص اًدبم ایي تحمیك
هطبلؼِ اثش تغییشات ػوك پبیبة (فبوتَس استغشاق) ثش
پبساهتشّبی هطخػِ حفشُ آثطستگی اص لجیل حذاوثش
ػوك آثطستگی ،dsm ،حذاوثش گستشش طَلی حفشُ
آثطستگی ٍ L0 ،استفبع تل هبسِ ثؼذ اص حفشُ ،hd ،وِ
دس ضىل (ً )1طبى دادُ ضذُاًذ هیثبضذ.
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ضکل  -1پارامترَای مطخصٍ حفرٌ آبطستگی در پاییهدست کف بىذ

مًاد ي ريشَا

ثب استفبدُ اص آًبلیض اثؼبدی ٍ تئَسی پبی ثبویٌگْبم،
پبساهتشّبی ثذٍى ثؼذ هَثش ثش اثؼبد حفشُ آثطستگی
پبییيدست خت افمی ثِ غَست صیش حبغل هیضًَذ:
d sm L0 hd
Ut U d
L Tw B
, ,
 f ( F0 , 0 , 0 , 50 , ,
) , ,σ g
y1 y1 y1
y1 ws y1 y1 y1 y1

()1
وِ دس ایي ساثطِ  L0 ٍ dsmثِ تشتیت حذاوثش ػوك ٍ
حذاوثش گستشش طَلی حفشُ آثطستگی hd ،حذاوثش
استفبع تل هبسِ F0=U0/[(S-1)gd50]1/2 ،ػذد فشٍد
رسُ  U0 ،سشػت خت ٍسٍدی،Δρ=ρs-ρ ،S=Δρ/ρ ،
 ρخشم هخػَظ سیبل ρs ،خشم هخػَظ هػبلح
ثستش g ،ضتبة ثمل d50 ،اًذاصُ هتَسط رسات t ،هذت
صهبى ثؼذ اص آغبص آثطستگی y1 ،ثبصضذگی دسیچِws ،
سشػت سمَط رسات سسَة L ،طَل وف ثٌذTw ،
ػوك پبیبة B ،ػشؼ فلَم ٍ  σgاًحشاف هؼیبس ٌّذسی
سسَثبت هیثبضذ .اص آًدب وِ دس تحمیك حبؾش اص یه
ًَع سسَة ثب داًِثٌذی یىٌَاخت استفبدُ ضذُ ٍ
آثطستگی دس ٍؾؼیت تؼبدلی هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ

است ٍ ّوچٌیي طَل وف ثٌذ ٍ ػشؼ فلَم ثبثت
ثَدُاًذ ،ثدض پبساهتشّبی  Tw/y1 ٍ F0تبثیش سبیش
پبساهتشّب ثشسسی ًطذُ است.
ثشای سسیذى ثِ اّذاف ایي تحمیك ،دس هدوَع 53
آصهبیص ثب  5ػذد فشٍد رسُ هتفبٍت دس داهٌِ اػوبق
پبیبة هختلف  14/2-32/5سبًتیهتش ،دس آصهبیطگبُ
هشوضی تحمیمبت آة گشٍُ هٌْذسی آثیبسی ٍ آثبداًی
داًطگبُ تْشاى اًدبم ضذ .ثذیي هٌظَس یه فلَم ثب
همطغ هستطیلی ثِ طَل  9/0هتش ،ػشؼ  0/5هتش ٍ
استفبع  0/6هتش هَسد استفبدُ لشاس گشفت .ضیت وف
فلَم دس توبم آصهبیصّب غفش دس ًظش گشفتِ ضذ .خٌس
دیَاسُ ٍ وف فلَم اص پالستیه فطشدُ ثَدُ ٍ اهىبى
هطبّذُ تغییشات آثطستگی سا فشاّن هیوٌذ .خشیبى
آة اص طشیك یه سبهبًِ هذاسثستِ ٍاسد هخضى
آساموٌٌذُ دس اثتذای وبًبل هیضَد ٍ پس اص ػجَس اص
یه سشسیض لجِ تیض هستطیلی ٍاسٌدی ضذُ ثذٍى
فطشدگی خبًجی وِ ضذت خشیبى ثِ ٍسیلِ آى
اًذاصُگیشی هیضَد ٍاسد تجذیل ّوگشا وٌٌذُ هیگشدد.
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دس اثتذای فلَم یه دسیچِ وطَیی ،وِ ػشؼ آى
ثب ػشؼ فلَم ثشاثش است ،لشاس داسد ٍ خت آة خشٍخی
اص آى ثب تطىیل پشش ّیذسٍلیىی هستغشق ثش سٍی
یه وف ثٌذ غلت ثِ طَل  1/0هتش تَسؼِ هییبثذ.
ثبصضذگی دسیچِ دس توبهی آصهبیصّب ثبثت ٍ ثشاثش 2/0
سبًتیهتش دس ًظش گشفتِ ضذ .دس اًتْبی وف ثٌذ ،یه
هخضى ثِ ػوك  0/2هتش ٍ طَل  1/65هتش وِ
ّنػشؼ وبًبل است تؼجیِ ضذُ وِ ًوًَِّبی سسَة
هَسد آصهبیص دسٍى آى لشاس هیگشفتٌذ .ػوك پبیبة
تَسط یه دسیچِ وطَیی وِ دس اًتْبی فلَم لشاس داسد
تٌظین هیضذ .سسَثبت غیش چسجٌذُ هَسد استفبدُ
ضبهل هبسِ ثب داًِثٌذی یىٌَاخت اص خٌس وَاستض ثب
اًذاصُ هتَسط  1/85هیلیهتش ،اًحشاف هؼیبس ٌّذسی
 ٍ σg=1/1صاٍیِ ایستبیی  φ=37/6°هیثبضذ .ثب اًدبم
چٌذ آصهبیص همذهبتی ،صهبى تؼبدل ًسجی حفشُ
آثطستگی  12سبػت پس اص آغبص آصهبیص تؼییي ضذ.
ثشای اختٌبة اص ٍلَع آثطستگی ًبخَاستِ دس اثتذای
آصهبیص ،سطح ثستش دس طَل ثبصُ سسَثی هَسد آصهبیص
تَسط یه غفحِ ًبصن ثِ ؾخبهت  2mmاص خٌس
پالوسیگالس پَضبًذُ هیضذ .پس اص تٌظین دلیك
دثی ٍ ػوك خشیبى ،ایي غفحِ ثِ آساهی ٍ ثِ گًَِای
وِ ونتشیي آضفتگی سا دس ٍؾؼیت خشیبى ٍ سطح
ثستش ایدبد وٌذ ،اص اًتْبی وبًبل خبسج هیگشدیذ.
ثشداضت پشٍفیل ثستش دس پبیبى آصهبیص تَسط ػوك
سٌح ثب دلت  ±0/1هیلیهتش غَست گشفت ٍ ثب تَخِ
ثِ آى پبساهتشّبی هطخػِ حفشُ آثطستگی استخشاج
ضذّ .وچٌیي ثشای ثشخی اص آصهبیصّب ،طَل پشش ًیض
اًذاصُگیشی ضذ .ثب ثشسسی پشٍفیل سطح آةً ،مطِای
وِ دس آى سطح آة ثِ غَست افمی دس هیآیذ ثِ
ػٌَاى اًتْبی پشش دس ًظش گشفتِ هیضذ.

وتایج ي بحث

ثب ثشسسی ًتبیح حبغل اص آصهبیصّبی اًدبم ضذُ
هطخع ضذ وِ ّش دٍ ػبهل ػذد فشٍد رسُ ٍ ػوك
پبیبة ًسجی ثش اثؼبد حفشُ آثطستگی تأثیشگزاس ّستٌذ.
دس ضىل ( )2تغییشات حذاوثش ػوك آثطستگی دس همبثل
ػذد فشٍد رسُ ثِ اصای ًسجت ػوك پبیبة ثبثت
 Tw/y1≈7اسائِ ضذُ است .ثب تَخِ ثِ ایي ضىل
هطخع هیضَد وِ ثِ اصای یه ػوك پبیبة ثبثت ثب
افضایص ػذد فشٍد رسُ ،حذاوثش ػوك آثطستگی افضایص
هییبثذ.
تغییشات اثؼبد حفشُ آثطستگی ثِ اصای ػذد فشٍد
رسُ  F0=12/78دس اػوبق پبیبة هختلف دس ضىل ()3
اسائِ ضذُ است .ثب تَخِ ثِ ایي ضىل هطبّذُ هیضَد
وِ ثب افضایص ػوك پبیبة ،گستشش طَلی حفشُ
آثطستگی ثیطتش هیضَد اهب تب یه ػوك پبیبة هؼیي،
اثتذا ػوك آثطستگی وبّص یبفتِ ٍ پس اص سسیذى ثِ
یه حذ ثحشاًی هدذداً افضایص هییبثذ .ثبیذ تَخِ
داضت وِ ایي سًٍذ هوىي است ثِ اصای سبیش اػذاد
فشٍد رسُ ثب سًٍذ هطبّذُ ضذُ دس ضىل ( )3ثشای
 F0=12/78هتفبٍت ثبضذ .ثِ طَس هثبل ثِ اصای
 F0=7/71ثب افضایص ػوك پبیبة دس هحذٍدُ دادُّبی
تحمیك حبؾش ،حذاوثش ػوك آثطستگی ًیض افضایص
هییبثذ.
دس ضىل ( )4تغییشات حذاوثش ػوك آثطستگی
ثذٍى ثؼذ ( )dsm/y1دس همبثل ػوك پبیبة ًسجی
( )Tw/y1ثِ اصای  5ػذد فشٍد رسُ هختلف آٍسدُ ضذُ
است .ثب تَخِ ثِ ایي ضىل هیتَاى ًمص ػذد فشٍد
رسُ ثش چگًَگی تبثیش ػوك پبیبة ثش اثؼبد حفشُ
آثطستگی سا هطبّذُ وشدً .ىتِ هْن دس ایي ًوَداس
ٍخَد یه ػوك پبیبة ثحشاًی ثشای اػذاد فشٍد رسُ
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ثضسيتش اص  8/96است وِ همذاس دلیك آى ثِ ػذد فشٍد
رسُ ثستگی داسد.
اص آًدبیی وِ حفشُ آثطستگی دس تحمیك حبؾش دس
اثش یه خت افمی ًبضی هیضَد ،هیتَاى سبصٍوبس
تغییشات ػوك پبیبة سا ثِ تغییشات پبساهتشّبی خت
افمی هشتجط داًست .ثشای ثشسسی دلیكتش چگًَگی
تبثیش ػوك پبیبة ثش پبساهتشّبی حفشُ آثطستگی،
تغییشات حذاوثش ػوك آثطستگی ثذٍى ثؼذ دس همبثل
فبوتَس استغشاق ( )Sدس ضىل ( )5آٍسدُ ضذُ است.
فبوتَس استغشاق ثِ غَست S  (Tw  y2 ) / y2
تؼشیف هیضَد [ ]9وِ دس آى  y2ػوك ثبًَیِ خْص
آصاد ثب ػوك خت ٍسٍدی  y1هیثبضذ .تغییشات حذاوثش
ػوك آثطستگی دس ایي ضىل اص سًٍذی هطبثِ ضىل
( )5پیشٍی هیوٌذ وِ ًطبى هیدّذ فبوتَس استغشاق

41

تبثیش ػوك پبیبة سا ثِ خَثی ًطبى هیدّذ .دس ایي
ضىل ّن هیتَاى ثِ اصای ّش ػذد فشٍد رسُ ،یه
فبوتَس استغشاق ثحشاًی ( )Scتطخیع داد وِ هتٌبظش
ثب ونتشیي ػوك آثطستگی است.
ثٌبثشایي ثب تؼییي همذاس فبوتَس استغشاق ثحشاًی
ثشای اػذاد فشٍد رسُ هختلف ،ساثطِای ثشای تؼییي ایي
همذاس ثحشاًی ثِ غَست ساثطِ ( )2ثذست هیآیذ وِ دس
ضىل ( )6تشسین ضذُ است.
()2

Sc = -0.075 F0 + 1.637, R²=0.88

ثب استفبدُ اص ایي ساثطِ هیتَاى فبوتَس استغشاق
ثحشاًی هتٌبظش ثب ونتشیي هیضاى آثطستگی سا دس
هحذٍدُ  9>F0>13ثِ سَْلت هحبسجِ وشد.

شکل  -2تاثیر عدد فرود ذره بر میزان آبشستگی در Tw/y1≈7
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ضکل -3تغییرات حفرٌ آبطستگی در اعماق پایاب مختلف بٍ ازای F0=11/78

ضکل  -4تغییرات حذاکثر عمك آبطستگی بذين بعذ در مقابل عمك پایاب وسبی
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ضکل  -5تغییرات حذاکثر عمك آبطستگی بذين بعذ در برابر فاکتًر استغراق

ضکل  -6تغییرات فاکتًر استغراق بحراوی در برابر عذد فريد ررٌ

تبوٌَى اظْبسًظشی اص سَی هحممیي پیطیي دس
هَسد ػلت ٍخَد ػوك ثحشاًی ثیبى ًطذُ است .ثِ
ّویي دلیل دس تحمیك حبؾش تالش صیبدی ثشای تفسیش
ٍخَد ػوك پبیبة ثحشاًی اًدبم ضذّ .وبىطَس وِ لجالً
روش ضذ ،ثشای ضٌبخت سبصٍوبس تبثیش ػوك پبیبة

هیتَاى اص هطخػِّبی خت افمی هستغشق استفبدُ
وشد .تبوبًبثَ ٍ ّوىبساى ( )1996تحمیمی سا ثش سٍی
تبثیش طَل وف ثٌذ ٍ ػوك پبیبة ثش هطخػبت خْص
ّیذسٍلیىی هستغشق وِ ثِ یه پلِ ًبگْبًی ختن
هیضَد اًدبم دادًذ [ً .]12تبیح آصهبیصّبی ایي
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هحممیي ًطبى داد وِ ثب افضایص ػوك پبیبة ،الگَی
خشیبى ػجَسی اص پلِ ثِ طَس لبثلتَخْی تغییش هیوٌذ
(ضىلّبی -7الف ،ة ٍ ج).
ثب تَخِ ثِ ضىل -7الف چٌبًچِ فبوتَس استغشاق
ون ثبضذ ( )S<Scپشش ّیذسٍلیىی وبهالً ثش سٍی وف
ثٌذ تَسؼِ هییبثذ ٍ آىسا خْص ًَع  Aیب A-jump
هیًبهٌذ .دس ایي حبلت خشیبى لجل اص سسیذى ثِ اًتْبی
وف ثٌذ ثِ ٍؾؼیت صیش ثحشاًی هیسسذ ٍ ثؼذ اص وف
ثٌذ خذایص خشیبى اتفبق هیافتذ ٍ یه ًبحیِ ثب خشیبى
ثشگطتی دس پبییيدست پلِ ثِ ٍخَد هیآیذ .ایي ًبحیِ
ثب خشیبى ثشگطتی هٌدش ثِ گستشش گَدال آثطستگی
دس ساستبی ػومی هیضَد .ثٌبثشایي اًتظبس هیسٍد وِ دس
ایي حبلت ػوك آثطستگی لبثلتَخِ ثبضذ .ثب افضایص
ػوك پبیبة (افضایص  )Sخْص ثِ طَس وبهل ثش سٍی
وف ثٌذ تَسؼِ ًوییبثذ ٍ خشیبى فَق ثحشاًی پس اص
تشن وف ثٌذ ثِ سوت ثبال هٌحشف ضذُ ٍ ًَسبًبتی دس
سطح آة هطبّذُ هیضَد .دس ایي ًَع خشیبى دٍ
گشداثِ هدضا یىی دس هحذٍدُ خْص ّیذسٍلیىی ٍ
دیگشی ثالفبغلِ ثؼذ اص پبییيافتبدگی وف ثٌذ هطبّذُ
هیضَد .گشداثِ دٍم ثبػث گستشش ثیطتش حفشُ
آثطستگی دس ساستبی طَلی هیضَد ٍ تبثیش چٌذاًی دس
افضایص ػوك آثطستگی ًذاسد .ایي ٍؾؼیت هتٌبظش ثب
ػوك پبیبة ثحشاًی ( )S=Scدس آصهبیصّبی تحمیك
حبؾش است وِ دس آى حذالل ػوك آثطستگی ٍ
حذاوثش گستشش طَلی حفشُ هطبّذُ هیضَد .ایي ًَع
خشیبى سا دس اغطالح هَج ( )waveهیًبهٌذ(ضىل -7
ة).

چٌبًچِ ػوك پبیبة ثبص ّن افضایص یبثذ (،)S>Sc
خشیبى هَج ثِ خْص ًَع  Bیب ( )B-jumpتجذیل
هیضَد ٍ خشیبى پس اص تشن وف ثٌذ ،یه گشداثِ
ثضسي وِ ضبهل خْص ّیذسٍلیىی ٍ ًبحیِ ثؼذ اص
پبییيافتبدگی هیضَد سا تطىیل هیدّذ .ثالفبغلِ ثؼذ
اص پبییيافتبدگی ًیض یه ًبحیِ ثب خشیبى ثشگطتی ثِ
ٍخَد هیآیذ ٍ ثبػث گستشش آثطستگی دس ساستبی
ػومی هیضَد(ضىل -7ج) .ثٌبثشایي اًتظبس هیسٍد دس
ضشایطی وِ فبوتَس استغشاق اص  Scثضسيتش است ػوك
آثطستگی ثیطتشی سخ دّذّ .وچٌیي ثب ثشسسی
تغییشات حذاوثش ػوك آثطستگی دس ثشاثش طَل پشش ثِ
اصای ػذد فشٍد رسُ  F0=10/95هطخع هیضَد وِ
دس ایٌدب ّن یه همذاس ثحشاًی ثشای طَل پشش
ثذست هیآیذ وِ ثِ اصای آى ونتشیي هیضاى آثطستگی
سخ هیدّذ (ضىل  .)8ثذیي تشتیت وِ دس اثتذا ثب
افضایص طَل ثذٍى ثؼذ خْص ،ػوك آثطستگی
افضایص یبفتِ ٍ پس اص سسیذى ثِ یه همذاس ثحشاًی
افضایص هییبثذ .ثشای تَخیِ ایي فشآیٌذ ثبیستی تَخِ
داضت وِ ثب افضایص طَل خْص ،خشیبى ثِ حبلتی
هیسسذ وِ خْص ثِ طَس وبهل ثش سٍی وف ثٌذ
تَسؼِ ًوییبثذ (خشیبى ًَع  .)waveثٌبثشایي خشیبى
فَق ثحشاًی خشٍخی اص ثبصضذگی دسیچِ وطَیی لجل
اص آًىِ ثب تطىیل خْص ّیذسٍلیىی وبهالً هستْله
ضَد ثش سٍی ثستش سسَثی خشیبى هییبثذ ٍ گشداثِ
تطىیل ضذُ ثبػث گستشش ثیطتش حفشُ آثطستگی دس
ساستبی طَلی هیضَدّ .وبىطَس وِ لجالً روش ضذ،
ایي حبلت هتٌبظش ثب ٍلَع ونتشیي هیضاى آثطستگی
است.

علًم ي مُىدسی آبیاری (مجلٍی علمی کطايرسی) ،جلد  ،33ضمارٌی  ،2پاییش 89

04

ضکل  –7تغییرات الگًی جریان در اثر تغییر عمك پایاب[]11

ضکل  -8تغییرات عمك آبطستگی بذين بعذ در برابر طًل جُص

دس ضىل (ً )9تبیح حبغل اص تحمیك حبؾش دس وٌبس
ًتبیح ثذست آهذُ دس تحمیمبت لجلی آٍسدُ ضذُ است.
ّوبىطَس وِ اص ایي ضىل هطبّذُ هیضَد ،طَل وف
ثٌذ ًیض یه پبساهتش ثسیبس تأثیشگزاس دس هیضاى آثطستگی

است .ثِ گًَِای وِ دس آصهبیصّبی ایَاگبوی
ّوىبساى ( )1965وِ دس ضشایط ثذٍى وف ثٌذ ()L=0
اًدبم ضذُ است[ ،]8همذاس آثطستگی تب  2ثشاثش ثیطتش
اص آصهبیصّبی دی ٍ سشوبس ( )2006ثش سٍی وف ثٌذ
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ثب طَل  0/4-0/5هتش هیثبضذ[ .]6دس حبلیىِ دس
آصهبیصّبی تحمیك حبؾش وِ ثب استفبدُ اص یه وف
ثٌذ ثِ طَل  1/0هتش اًدبم ضذُ است ،ونتشیي هیضاى
آثطستگی اًدبم هیضَدّ .وچٌیي هطبّذُ هیضَد وِ
ثب وبّص طَل وف ثٌذ تبثیش ػوك پبیبة ثش هیضاى
آثطستگی ثیطتش هیضَد.
اص دیگش پبساهتشّبی هطخػِ آثطستگی ،طَل
حفشُ است وِ ثب تَخِ ثِ ضىل ( )1هؼبدل فبغلِ اص
اًتْبی وف ثٌذ تب ًمطِای است وِ ثستش فشسبیص
یبفتِ ثِ تشاص اٍلیِ ثستش لجل اص ٍلَع آثطستگی ثشخَسد
هیوٌذ .پیصثیٌی تمشیجی ایي طَل هطخػِ ثِ
طشاحبى دس اًتخبة طَلی اص ثستش وِ ثِ حفبظت ًیبص
داسد ووه هیوٌذ .دس ضىل ( )10تغییشات ضىل ثذٍى
ثؼذ ایي پبساهتش ( )L0/y1دس همبثل فبوتَس استغشاق
تشسین ضذُ است .ثب تَخِ ثِ ایي ضىل ثب افضایص
فبوتَس استغشاق وِ ًطبى دٌّذُ افضایص ػوك پبیبة
است ،گستشش طَلی حفشُ آثطستگی افضایص هییبثذ
ٍ ػوك پبیبة ثحشاًی دس هَسد پبساهتش  L0چٌذاى
لبثلتَخِ ًیست .الصم ثِ روش است وِ دس ثشسسی
پیطیٌِ تحمیمبت اًدبم ضذُ ،ثِ چگًَگی تغییشات
پبساهتش  L0ثش حست ػوك پبیبة ّیچگًَِ اضبسُای
ًطذُ است.

سسَثبتی وِ اص ثستش خذا هیضًَذ ثؼذ اص خبسج
ضذى اص حفشُ ثش سٍی ّن اًجبضتِ ضذُ ٍ تطىیل یه
تل هبسِ سا هیدٌّذ .استفبع تل هبسِ ثبػث تغییش دس
خػَغیبت خشیبى ٍ دس ًتیدِ تغییش دس ٌّذسِ حفشُ
آثطستگی هیضَد .دس ضىل ( )11تغییشات استفبع ثذٍى
ثؼذ تل هبسِ ( )hd/y1دس همبثل ػوك پبیبة ثذٍى ثؼذ
آٍسدُ ضذُ است وِ سًٍذی غؼَدی هطبثِ ضىل ()10
سا دًجبل هیوٌذ.
دس تحمیمبتی وِ لجالً اًدبم ضذُ ،هطخع ضذُ
است وِ دس هَسد فشآیٌذ سسَثگزاسی ثش خالف پذیذُ
فشسبیص هػبلح ثستشً ،ویتَاى اًتظبس داضت ّش آًچِ
وِ دس هذلّبی آصهبیطگبّی هطبّذُ هیضَد دس ًوًَِ
اغلی (پشٍتَتبیپ) ّن سخ دّذ .ثِ ػجبست دیگش دس اثش
تدوغ سسَثبت دس اًتْبی حفشُ آثطستگی دس هذل
آصهبیطگبّی هؼوَالً تل هبسِ تطىیل هیضَد ،دس
حبلیىِ هوىي است دس ًوًَِ اغلی تل هبسِ هطبّذُ
ًطَد[ .]5ثٌبثشایي تبثیش ٍخَد تل هبسِ ثش دلت ًتبیح
هطبّذُ ضذُ دس هذل آصهبیطگبّی ٍ ًوًَِ اغلی ٌَّص
ثِ دسستی هطخع ًیست.

ضکل  -9مقایسٍ تغییرات عمك آبطستگی در برابر عمك پایاب با وتایج محققیه پیطیه
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ضکل  -11تغییرات گسترش طًلی حفرٌ آبطستگی در برابر فاکتًر استغراق

ضکل  -11تغییرات حذاکثر ارتفاع تل ماسٍ در مقابل فاکتًر استغراق
وتیجٍگیری

ًتبیح ًطبى هیدّذ وِ ػوك پبیبة یه پبساهتش
ثسیبس تأثیشگزاس ثش فشآیٌذ آثطستگی است ٍ هیضاى ٍ
چگًَگی تبثیش آى ثِ ػذد فشٍد رسُ ثستگی داسد ،ثِ
گًَِای وِ ثِ اصای ثشخی اص اػذاد فشٍد رسُ ،یه ػوك
پبیبة ثحشاًی هطبّذُ هیضَد وِ دس آى ونتشیي
هیضاى ػوك آثطستگی سخ هیدّذ .ثش ّویي اسبس،
ساثطِ تدشثی ثشای تؼییي همذاس ثحشاًی فبوتَس استغشاق
ثش حست ػذد فشٍد رسُ اسائِ ضذ .دس ػیي حبل ثِ اصای
ػوك پبیبة ثحشاًی ،گستشش طَلی گَدال آثطستگی
ًسجت ثِ سبیش اػوبق پبیبة ثیطتش است .ثب ثشسسی
الگَی آثطستگی ٍ الگَی خشیبى خت سیبل فشسبیص
دٌّذُ ٍ استفبدُ اص ًتبیح حبغل اص تحمیمبت پیطیي،

سؼی ضذ تب ٍخَد ػوك پبیبة ثحشاًی ثِ هطخػبت
خشیبى ػجَسی اص سٍی ثستش فشسبیص پزیش استجبط دادُ
ضَدً .تبیح ًطبى داد وِ ثب افضایص فبوتَس استغشاق،
خشیبى ثِ ٍؾؼیتی هیسسذ وِ خْص ثِ طَس وبهل ثش
سٍی وف ثٌذ تطىیل ًویضَد .دس ایي حبلت ثب تَخِ
ثِ همذاس ػوك پبیبة ،اهىبى تطىیل دٍ ًَع گشداثِ
ٍخَد داسد وِ ثب دٍ سبصٍوبس هتفبٍت هیتَاًذ ثبػث
افضایص اثؼبد گَدال دس ساستبی ػومی ٍ یب طَلی ضًَذ.
ثب همبیسِ ًتبیح تحمیك حبؾش ٍ تحمیمبت پیطیي
هطخع ضذ وِ طَل وف ثٌذ ّن یه پبساهتش ثسیبس
تأثیشگزاس ثش فشآیٌذ آثطستگی است ٍ ثب افضایص طَل
وف ثٌذ ،هیضاى آثطستگی ٍ ّوچٌیي تبثیش ػوك پبیبة
وبّص هییبثذ .دس ًْبیت هطبّذُ ضذ وِ تأثیشپزیشی
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حذاوثش ػوك آثطستگی ٍ استفبع تل هبسِ اص ػوك
ِ الصم ث.پبیبة دس همبیسِ ثب طَل حفشُ ثیطتش است
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