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مقایسهی الگوی آبشستگی و رسوبگذاری ساسههای آبشکن و صفحات مثلثی شکل در قوس
مالیم  09درجه تحت تاثیز اعداد فزود متفاوت
هحوذ تْراهی یاراحوذی* ، 1هحوَد ؼفاػی تدعتاى

2

چکیذٌ
آتؽکي ٍ ـفحات هثلثی ؼکل از خولِ ظازُّایی هیتاؼٌذ کِ تا اًحراف خریاى فرظایٌذُ از قَض تیرًٍی رٍدخاًِ تِ طرف
هرکس آى ،فرظایػ ظاحل تیرًٍی رٍدخاًِ را هْار کردى هیکٌٌذ .در ایي هطالؼِ تِ تررظی الگوَی فرظوایػ ٍ رظوَتگیاری در
اطراف ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثی ؼکل ٍ ،هقایعِی آًْا تا یکذیگر در قَض هالین  90درخِ پرداختِ ؼذُ اظو ..لویا،
در ایي تحقیق ،ـفحِی هثلثی ؼکل ٍ آتؽکي تازاء طَل هَثر یک پٌدن ػرق هدرا ( 14ظاًتیوتر) ٍ تح .ؼرایط ّیذرٍلیکی
هتفاٍت (اػذاد فرٍد  )0/253 ٍ 0/233 ،0/214 ،0/194هَرد آزهایػ قرار گرفتٌذ .در ّووِی آزهایؽوْا توک ـوفحِی هثلثوی
ؼکل تا زاٍیِی  30درخِ ًعث .تِ ظاحل تاالدظ ٍ ،.آتؽکي تا زاٍیِی  90درخِ ٍ در هَقؼی .تیؽتریي ػوق آتؽعتگی قَض
 90درخِی هالین ،یؼٌی زاٍیِی  72درخِ ًفة گردیذًذً .تایح ایي تحقیق ًؽواى دادًوذ کوِ ،تطوَر هتَظوط ،حوذاکثر ػووق
فرظایػ ـفحِی هثلثی ؼکل ٍ آتؽکي تِ ترتیة  1 ٍ 0/55تراتر طَل هوَثر ظوازُ توَدُ ٍ ،هتَظوط فاـولِی حوذاکثر ػووق
فرظایػ ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثی ؼکل از ظاحل تیرًٍی تِ ترتیة  1/4 ٍ 1تراتر طَل هوَثر ظوازُ اظو ..در ضووي،
هیاًگیي فاـلِی پؽتِ رظَتگیاری ؼذُ از ظاحل تیرًٍی ترای ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثی ؼکل تِ ترتیوة 0/1 ٍ 0/34
تراتر طَل هَثر ظازُ هیتاؼذ.
ياصٌَایکلیذی :آتؽکي ،ـفحِ هثلثی ؼکل ،قَض هالین  90درخِ ،فرظایػ ٍ رظَتگیاری.

 -1داًػ آهَختِ دکتری ظازُّای آتی ،داًؽکذُ هٌْذظی ػلَم آب داًؽگاُ ؼْیذ چوراى اَّاز
 -2اظتاد گرٍُ ظازُّای آتی ،داًؽکذُ هٌْذظی ػلَم آب داًؽگاُ ؼْیذ چوراى اَّاز
*ًَ -یعٌذُ هعٍَل هقالِm_Bahrami_1085@Yahoo.com :
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ممذمٍ
خْ .هْار کردى فرظایػ در قَض تیرًٍی رٍدخاًوِ،
از ظازُّای اـالح کٌٌذُ الگَی خریاى در قَظْا اظوتفادُ
هیؼَد .آتؽکٌْا از خولِ ظازُّای اـالح الگوَی خریواى
در قَظْا هیتاؼٌذ کِ هحذٍدُی حذاکثر ظرػ .خریاى را
از ظاحل تیرًٍی تِ طرف هیاًِی هدورا دٍرکوردُ ٍ تاػو
هیؼًَذ کِ خریاًْای رٍ تِ پاییي در هٌطقِی دٍرتوری از
ظاحل تیرًٍی تِ تعتر رٍد ترخَرد کٌذ ،در ًتیدِی چالوِ
فرظایؽی از هحل پٌدِی ظاحل تِ هٌطقوِی دٍرتوری از
ظاحل تیرًٍی اًتقال هییاتوذ .آتؽوکٌْا هؼووَال ػووَد تور
ظوواحل تیرًٍووی (زاٍیووِی  90درخووِ ًعووث .تووِ ظوواحل
تاالدظ ).رٍدخاًِ ظاختِ هیؼًَذ تا تا اًحوراف تردارّوای
ظرػ .حذاکثر از ًسدیکی ظاحل تیرًٍی تِ طورف هیاًوِی
هدرا ،تاػ هحافظ .ظَاحل رٍدخاًِ ؼًَذ .اگور فاـولِی
تیي آتؽکٌْا تِ درظتی اًتخواب ؼوَد توا تؽوکیل گرداتوِ
افقی تیي دٍ آتؽکي هتَالی ،توار کو در هحوذٍدُی تویي
آًْا توِ ًؽویي گردیوذُ ٍ تاػو ظواحل ظوازی در قوَض
تیرًٍی رٍدخاًِ هیؼًَذ ٍ ایوي پذیوذُ یکوی از هْوتوریي
هسایای آتؽکٌْا هیتاؼذ .از خولِ هؼایة آتؽوکٌْا آتؽعوتگی
پٌدِی آًْاظ .کِ گاّی گعترغ آى تاػ ًسدیکی چالوِی
آتؽعتگی تِ ظاحل تیرًٍی ٍ تخریة ظازُ ٍ ظواحل هوی-
گردد .از آى خولِ هیتَاى تِ آتؽکٌْای احوذا ؼوذُ تور
رٍی زًداًرٍد اؼارُ کرد .تا تَخِ تِ هوَارد فوَم هطالؼوات
گعتردُای از دیرتاز در خفَؾ تؼییي هؼیارّوای هٌاظوة
طراحی ظازُی هیکَر تِ ـوَرت آزهایؽوگاّی ،هیوذاًی ٍ
ػذدی اًدام ؼذُ اظ ..تیؽتریي تحقیقوات تور تواثیر ایوي
ظازُ تر پعتی ٍ تلٌذی تعتر ٍ تخفَؾ آتؽعتگی اطوراف
پٌدِ آًْا تَدُ اظو ،.چوِ هْوتوریي ػاهول تخریوة ایوي
ظازُّوا گعوترغ پذیوذُی هویکَر توَدُ اظو ..هطالؼوات
آزهایؽگاّی پرؼواری در داخل ٍ خارج کؽَر در هَرد ظوازُی
آتؽکي ـَرت گرفتِ کِ هیتَاى تِ تحقیقوات یاظوی (،)1377
ـوواًؼی ٍ ّوکوواراى (ٍ ،)1384اقفووی ٍ ّوکوواراى (،)1388
ػثاضپَر ٍ ّوکاراى ( ،)1389هَظَی ٍ ّوکاراى ()1389
ٍ ٍاقفوووی ٍ قذظووویاى ( )1389در داخووول کؽوووَر ٍ توووِ
پصٍّؽووْای شیکاًووو ٍ ّوکوواراى ( ،)2008دٍاى (،)2009
شاًووو ٍ ّوکوواراى ( ، )2012یوواى ٍ ّوکوواراى ( )2012در
خارج از کؽَر اؼارُ کرد.

یکی دیگر از ظازُّای اـالح کٌٌذُی الگَی خریواى،
ـفحات هثلثی ؼکل هیتاؼذ .ایي ظازُّا توا زاٍیوِی کون
ًعث .تِ ظاحل تاالدظ 20-30( .درخِ) ًفة گردیذٍُ ،
از تراز دؼ .ظیالتی در ظاحل تا تعتر رٍدخاًِ ؼیثذارًذ،
تِ گًَِای کِ ًَک آًْا حتی ترای خریاًْای کن هعوتررم
اظ ..چٌیي ؼرایطی تاػ هٌحرف کردى خریاى از ظاحل
تیرًٍی تِ گًَِای کِ هٌطقِی ظرػ .حذاکثر ٍ تیؽوتریي
تٌػ ترؼی تعتر ،تِ هرکس هدرا هٌتقل هیگردد .از خولوِ
هسایای ایي ظازُ حفاظ .ظاحل تیرًٍوی رٍدخاًوِ ،ظواحل
ظازی ،تَظؼِی رٍدخاًوِ خْو .قوایق راًوی ٍ ،تَظوؼِی
زیعتگاُ هاّیْا ٍ دیگر آتسیاى هیتاؼذ (ؼیلذز ّ ;1983ی
 ;1996 ،1994 ،1992راظگي .)2006
تِ رغن هسایای فراٍاى ـفحات هثلثی ؼکل تحقیقوات
اًووذکی در راتطووِ تووا آًْووا ـووَرت گرفتووِ اظوو ..تَیوواى ٍ
ّوکاراى ( )2010در یک هطالؼِ آزهایؽگاّی توِ تررظوی
ـفحات هثلثی ؼکل (تفَرت تکی ٍ گرٍّی) خْ .هْوار
کردى فرظایػ ظَاحل پرداختٌذ .آًْوا در آزهایؽوْای توا
تک ـفحِ ،تِ هطالؼِی اثر ارتفاع ظازُ پرداختوِ ٍ ًتیدوِ
گرفتٌذ کِ تِ هٌظَر ػولکورد تْتور در حفاظو .ظوَاحل،
ارتفاع ـفحِ در هَقؼی .ظاحل تیرًٍی تایذ تراتر ػوق آب
در تذُ لثریس تاؼذ ٍ ارتفاع لثِی دیگر آى در تعتر رٍد قرار
گیرد (تِ ؼکل هثلو ) .در ضووي آًْوا آزهایؽوْایی را توا
چٌذیي ـفحِ (توِ ـوَرت گرٍّوی) توا زٍایوای 30 ٍ 20
درخِ ًعث .تِ ظاحل تاالدظو .توازاء طوَل هوَثر ثاتو،.
هؼادل یک ظَم ػرق ًْور پایوِ دار ،اًدوام دادًوذً .توایح
آزهایؽْا ًؽاى دادًوذ کوِ ٍقتوی یوک ٍ یوا یوک گورٍُ از
ـووفحات تووِ ظوواحل تیرًٍووی ًفووة هوویگردً وذ ،چالووِی
فرظایؽی در تعتر ظاحل تیرًٍی پر ؼذُ ٍ خوط القؼور توِ
طرف هرکس رٍدخاًِ اًتقوال هوی یاتوذ کوِ در ایوي راتطوِ،
زاٍیِی  30درخِ ًعث .تِ  20درخوِ ػولکورد تْتوری را
داؼ ..ـوفحات یوک ظولَل خریواى ثاًَیوِ پادظواػتگرد
ًسدیک ظاحل تیرًٍی ایداد هیکٌٌذ کِ خریاى حلسًٍوی را
در قوَض خٌثووی هویکٌووذ .تْراهوی یاراحوووذی ٍ ؼووفاػی
تدعتاى ( )1393 ،1392تِ تررظی اثور ترییورات زاٍیوِ ٍ
طَل هَثر توک ـوفحِی هثلثوی ،تور الگوَی فرظوایػ ٍ
رظَتگیاری در قَض هالین ًَد درخوِ پرداختوِ ٍ توِ ایوي
ًتیدِ رظیذًذ کِ زٍایای  30 ٍ 23درخِ ًعث .توِ ظوایر
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زٍایا کوتریي ػوق ٍ حدن آتؽعتگی را دارًوذ .توا کواّػ
طووَل هووَثر ظووازُ ،حووذاکثر ػوووق آتؽعووتگی ٍ حدوون
آتؽعتگی کاّػ یاف ،.تِ گًَوِای کوِ طوَل هوَثر یوک
پٌدن ػرق هدرا دارای کوتریي ػووق ٍ حدون فرظوایػ
تَد .رظَتات حاـل از فرظایػ در پاییي دظ .ظوازُ ٍ در
پٌدِی ظاحل تیرًٍی ترظیة تِ ًؽیي ؼذًذ ،کِ ایي اهور
هیتَاًذ خْ .ظاحل ظازی در قَض تیرًٍی رٍدخاًِ حائس
اّوی .تاؼذ .تْراهی یاراحوذی (-1393ب) آزهایؽْایی را
خْ .تؼییي فاـلِ هٌاظة تیي ـفحات هثلثوی ؼوکل در
قَض هالین  90درخِ اًدام دادًذً .تایح ًؽاى دادًذ کِ توا
افسایػ فاـلِی تیي ـفحات ،حذاکثر ػوق آتؽعوتگی در
پٌدِی ظازُ ٍ ،گعترغ آى تا ظاحل تیرًٍی ازدیاد یافو..
تررظیْا ًؽاى دادًذ کِ فاـلِی  5تراتر طَل هوَثر ظوازُ،
فاـلِی هٌاظثی ترای ـفحات هثلثی ؼکل هیتاؼذ.
یکی از هؽوکالت احوذا ظوازُّوای اـوالح الگوَی
خریاى در قَض رٍدخاًِّا ،آتؽعتگی پٌدِ آًْاظ .کِ در
ـَرت ازدیاد تیػ از حذ ،تاػ تخریة ظوازُ ٍ در ًتیدوِ
ًاپایووذاری ظوواحل رٍدخاًووِ خَاّووذ ؼووذ .کوواّػ هیووساى
آتؽعووتگی در اطووراف ظووازُّووای اـووالح الگووَی خریوواى،
ّوَارُ از دغذغِّای هحققیي تَدُ اظ ..در ایوي هطالؼوِ،
توِ هقایعووِی الگووَی فرظووایػ ٍ رظووَتگیاری در اطووراف
ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحات هثلثی ؼکل در یک ًْر پایوِ-
دار قَظی هالین  90درخوِ پرداختوِ ؼوذُ اظو ..در ایوي
تحقیق از تک آتؽکي تا زاٍیِی  90درخِ ٍ ،تک ـفحِی
هثلثی تا زاٍیِی  30درخوِ ًعوث .توِ ظواحل تاالدظو،.
اظتفادُ ؼذُ اظ..
مًاد ي ريشُا
آزهایؽووْای ایووي تحقیووق در آزهایؽووگاُ ّیووذرٍلیک
داًؽکذُی هٌْذظی ػلَم آب داًؽگاُ ؼْیذ چوراى اّوَاز
ٍ در یک ًْر پایوِ دار ؼیؽوِای قَظوی  90درخوِ اًدوام
گرف ..ػرق ًْر پایِ دار ٍ ًعث .ؼوؼاع قوَض توِ ػورق
( )R/Bآى تِ ترتیوة  70ظواًتیوتر ٍ  4توَد .در ؼوکل 1
ًوایی از ًْر پایِ دار قَظی ًؽاى دادُ ؼذُ اظ..
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شکل -1پالن وُز پایٍ دار لًسی  90درجٍ مًرد
استفادٌ (در شکل فًق اتعاد تز حسة ساوتیمتز می-
تاشىذ).

در ٍرٍدی ًْر پایِ دار ؼیر کؽوَیی  6ایٌچوی خْو.
تٌظین تذُی ٍرٍدی ٍ ّوچٌیي تذُ ظٌح فراـَت ًوًَِی
( Digi Sonic E+توا دقو ±1 .هیوساى قرائو .ؼوذُ) توِ
هٌظَر قرائ .تذُ ٍرٍدی تِ ًْر پایِ دار ،قورار داؼوتٌذ .در
اًتْای ًْر پایِ دار قَظی ،دریچِی کؽَیی خْ .تٌظوین
ػوق خریاى قرار گرفتِ تَد .ترای اًدوام آزهایؽوْا از توذُ-
ّای  26 ٍ 24 ،22 ،20لیتر تر ثاًیِ (اػوذاد فورٍد ،0/194
 )0/253 ٍ 0/233 ،0/214تووا ػوووق ثاتوو 13 .ظوواًتیوتر
اظتفادُ ؼذ .در ّوِ آزهایؽْای ایي تحقیق ،تاالتریي توراز
تاج ـفحِ هثلثی ؼکل (کِ چعوثیذُ توِ ظواحل تیرًٍوی
اظ ٍ ).توراز آب یکعواى تَدًوذ ٍلوی آتؽوکي هعوتطیلی
ّوَارُ غیر هعتررم تَدُ اظ..
خْ .هقایعِ الگَی آتؽعتگی ٍ رظوَتگیاری ظوازُ-
ّای آتؽکي ٍ ـفحات هثلثوی ؼوکل ،از توک ظوازُای توا
طَل هَثر (فاـلِی ًَک ـفحِ در تعتر از ظاحل تیرًٍی،
کِ ّواى طَل تفَیر ؼذُ ظازُ هیتاؼذ) یک پٌدن ػرق
ًْر پایِ دار ( 14ظاًتیوتر) اظتفادُ ؼذ .زٍایای آتؽوکي ٍ
ـفحِی هثلثی ؼکل ًعث .تِ ظاحل تاالدظ ،.تِ ترتیة
 30 ٍ 90درخِ اًتخاب گردیذًذ .آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثی
ؼکل از خٌط پلکعی گالض ٍ ،توِ ضوخاه 5 .هیلیوتور،
ظاختِ ؼذًذ .در ایي تحقیق ،آزهایؽْا در ؼرایط آب زالل
ٍ  ;U( U/Uc<1ظوورػ .خریوواى ٍرٍدی تووِ قووَض ٍ ;Uc
ظوورػ .تحراًووی خریوواى توورای حرکوو .رظووَب در هعوویر
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هعتقین تاالدظو .آى) اًدوام ؼوذ .از آى خوا کوِ در ایوي
تحقیق ّذف هقایعِ ترییورات پعوتی ٍ تلٌوذی تعوتر در
قَض هالین  90درخِ در اطراف آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثوی
ؼکل تازاء ؼرایط ّیذرٍلیکی هتفاٍت هیتاؼوذ ،تٌواترایي،
زهوواى اًدووام ّوور آزهووایػ  3ظوواػ .در ًظوور گرفتووِ ؼووذ
(خاًعَى ٍ ّوکاراى .)2002 ،2001
تووِ ًؽوویٌْای تعووتر از هاظووِی طثیؼووی تووا اًووذازُی
هیوواًگیي ( 1/5 )d50هیلیوتوور ٍ ضووریة اًحووراف هؼیووار

ًظر ادارُ هٌْذظی ارتػ آهریکوا (ً ٍ ،)USACE 1981یوس
آزهایؽْای اٍلیِ تذٍى حضَر ظوازُ ،هحوذٍدُی فرظوایػ
پووییر در قووَض تؼیوویي گردیووذ .ایووي هحووذٍدُ تووا ًتیدووِ
تحقیقووات ػثوواض پووَر ٍ ّوکوواراى ( ٍ )1389هَظووَی ٍ
قذظوویاى ( )1389در قَظووْای هالیوون  90درخووِ ،کووِ
هحذٍدُ ی حذاکثر آتؽعتگی را تیي زاٍیِ  60تا  90درخِ
گسارغ کردُاًذّ ،وخَاًی دارد؛ تٌاترایي ،در هطالؼِ حاضر،
ّر کذام از ظازُّای هیکَر در هَقؼی 72 .درخِ در قَض

(  )   d84 d16هؼادل 1/22اًتخواب ٍ ،توِ ضوخاه.

تیرًٍی ( ً )   720فة گردیذًوذ .در ؼوکل ً 2حوَُی
قرار گیری آتؽکي هعتطیلی ٍ ـفحِ هثلثی ؼکل در ًْر-
پایِ دار قَظی  90درخِ قثل از ؼرٍع آزهایػً ،ؽاى دادُ
ؼذُ اظ..

حذٍد  25ظاًتیوتر رٍی تعتر ًْر پایِ دار گعتردُ ؼوذ ٍ
تاکووارترد اراتووِی هخفَـووی هتووراکن ٍ تووِ دقوو .ـوواف
هیگردیذ .تا درًظر گرفتي هحذٍدُی فرظایؽی تور اظواض

شکل  -2وحًٌ لزارگیزی آتشکه مستطیلی ي صفحٍ مثلثی شکل در لًس مالیم  90درجٍ.

در اتتذای ّر آزهایػ ،پط از اتفال ظازُی هوَردًظر
در هَقؼی 72 .درخِ ًعث .تِ اتتذای قوَض ٍ در ظواحل
تیرًٍی ،تِ ًؽیٌْای تعوتر ًْور پایوِ دار توا کوارترد ،اراتوِ
تعطیح کٌٌذُ تِ دق .تعطیح هیؼذ ظپط در حالی کوِ
دریچِی کؽَیی اًتْای ًْر پایِ دار کواهال تعوتِ توَد ،توا
تازکردى ؼیر کؽَیی  6ایٌچی ٍرٍدی ًْر پایِ دار ،خریاى
تِ آراهی ،تذٍى آى ترییری در پعتی ٍ تلٌذی تعتر ایدواد
کٌذٍ ،ارد ًْر پایِ دار هیؼذ .پط از تاال آهذى ظوطح آب،
خریاى تِ ـَرت تذریدی تا تواز کوردى ؼویر کؽوَیی ،توِ
تذُی هَرد ًظر افسایػ هییاف ..پط از تٌظین تذُ ،ػووق
خریاى تِ ٍظیلِی دریچِی کؽَیی اًتْای ًْور پایوِ دار،
در حذ  13ظاًتیوتر تٌظین هویگؽو ..تؼوذ از اتووام ّور
آزهایػ اتتذا دریچوِی کؽوَیی اًتْوای ًْور پایوِ دار توِ

آراهی پاییي آٍردُ هیؼذ ،ظپط ؼیر کؽوَیی ٍرٍدی توِ
ًْر پایِ دار هعذٍد هیگردیذ .تا گیؼ .زهاى ،خریواى توِ
ـَرت تذریدی تذٍى ترییر در پعتی ٍ تلٌذی ایداد ؼوذُ
خارج ٍ تعتر ًْر پایِ دار زّکؽی هویؼوذ .پوط از پایواى
زّکؽی تعتر ،پعتی ٍ تلٌذی تعتر ؼکل گرفتِ تا اظتفادُ
از هتر لیسری (تا دق 1 .هیلیوتر) ترداؼ .هیگردیذ.
وتایج ي تحث
الگًی فزسایش ي رسًتگذاری پیزامًن ساسٌَا
در ؼووکل  3تووِ ػٌووَاى ًوًَووِ ،الگووَی فرظووایػ ٍ
رظَتگیاری در اطراف ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثوی
ؼکل ترای اػذاد فورٍد ً 0/233 ٍ 0/214ؽواى دادُ ؼوذُ
اظ ..پعتی ٍ تلٌذی تعتر توِ کووک ًورم افوسار Civil3D
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ترظین گردیذُ اظوً ..توایح ًؽواى دادًوذ کوِ در اطوراف
آتؽکي ٍ در تاالدظ ٍ .پاییي دظو .هحوَر آى ،فرظوایػ
تقریثا هتقارًی رخ داد کوِ هرکوس آى در دهاغوِی (پٌدوِ)
آتؽکي تَدُ اظ ..حدون ٍ ػووق آتؽعوتگی در تاالدظو.
هحَر آتؽکي تیػ از پاییي دظ .آى تَد ،تِ گًَوِای کوِ
حوذاکثر ػووق آتؽعوتگی در ّووِ آزهایؽوْا در ًسدیکووی
دهاغووِی آتؽووکي ٍ در تاالدظوو .هحووَر آى رخ داد .در
تاالدظ .هحَر آتؽکي در اثر ؼیة فؽار ،خریاًْای پواییي
رًٍذُ تؽکیل هیؼًَذ .خریاًْای پاییي رًٍذُ ،گرداتِّوای
قائن را کِ هحَر آًْا ػوَد تر هعویر خریواى اظو .ایدواد
هیکٌٌذ کِ تاػ کٌذُ ؼذى رظَتات از تعوتر هویؼوًَذ.
ّوسهوواى تووا گرداتووِّووای قووائن ًیووس گرداتووِّووای افقووی
پادظاػتگرد در تاالدظ .هحوَر آتؽوکي ایدواد هویؼوًَذ.
ترکیة ایي دٍ گرداتِ ،گرداتی ًؼول اظوثی را در تاالدظو.

آتؽکي -ػذد فرٍد 0/214
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هحَر ظازُ ایداد هیکٌذ کِ تاػ گعترغ آتؽعوتگی در
تاالدظ .هحَر ظازُ هیؼَد .در دهاغِی آتؽوکي ًیوس ،توِ
ػل .اًحراف خریواى توِ ظوو .دیوَارُی هقاتول ،خوذایی
خریاى اتفام افتادُ ٍ در دهاغِ گرداتِای افقی تا هحَر قائن رخ
هیدّذ کِ آتؽعتگی در پٌدوِی آتؽوکي (دهاغوِ) را تؽوذیذ
هوویکٌووذ .در ّوووِی اػووذاد فوورٍد ،چالووِی فرظایؽووی در
تاالدظ .هحَر آتؽکي توا ظواحل تیرًٍوی پیؽورٍی کورد.
چالِی فرظایؽی پاییي دظ .هحَر ظوازُ ،فقوط در ػوذد
فرٍد  0/194تا ظاحل گعترغ ًیاف.؛ تٌاترایي ،آتؽعتگی
در اطراف آتؽکي توِ گًَوِای اظو .کوِ تیؽوتر رظوَتات
پیراهَى هحَر آتؽکي (در تاالدظ ٍ .پاییي دظو .هحوَر)
دچار فرظایػ هیؼًَذ ٍ ،ایي اهر از ًظور پایوذاری ٍ دٍام
ظازُ هٌاظة ًویتاؼذ .تِ ًؽیٌی حاـول از فرظوایػ ،در
پاییي دظ .چالِی فرظایؽی ـَرت گرف..

آتؽکي -ػذد فرٍد 0/233
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ممایسٍی الگًی آتشستگی ي رسًتگذاری ساسٌَای آتشکه ي صفحات مثلثی شکل در...

ـفحِ هثلثی -ػذد فرٍد 0/233
ـفحِ هثلثی -ػذد فرٍد 0/214
شکل  -3تغییزات پستی ي تلىذی تستز در اطزاف آتشکه ي صفحٍ مثلثی شکل تٍ اسای اعذاد فزيد  0/214ي 0/233

در ـووفحات هثلثووی ؼووکل ،توورخالف آتؽووکي ،قعووو.
ػوذُی چالوِ فرظایؽوی در پواییي دظو .هحوَر ـوفحِ
(طرف راظ .ظازُ تِ طرف ظواحل داخول) ٍ ،توِ هوَازات
ظاحل تیرًٍی رخ داد .تا افسایػ ػذد فرٍد ،خریاى تِ ػلو.
افسایػ قذرت گرداتِّا در اطراف ظازُ ،چالِی فرظایؽوی
تسرگتر ؼذ .هؽاّذات آزهایؽگاّی توا تسریوق هوَاد رًگوی
ًؽاى دادًذ کِ خریاى ًسدیک ؼًَذُ تِ ـفحِی هثلثوی از
رٍی تاج ظازُ تِ طرف هرکس ًْر پایِ دار هٌحرف هویؼوذ.
خریاى ػثَری از رٍی تاج در پاییي دظ .هحوَر ظوازُ توِ
تعتر ترخَرد هیکرد ٍ تاػ کٌوذُ ؼوذى رظوَتات تعوتر
گردیذ .اـات .خریاى ػثَری از رٍی تاج ـفحِ تِ تعترٍ ،
ّوچٌیي افسایػ تٌػ ترؼی تعتر (ًاؼوی از تٌوو ؼوذى
هدرای ػثَر خریاى) ظثة فرظوایػ پواییي دظو .هحوَر
ـفحِ (طرف راظ .ظازُ تطرف ظاحل داخل) ؼذ .خریاى
ػثَری از رٍی تاج یک خریاى ثاًَیِ پادظواػتگرد (خوالف
خْ .چرخػ خریاى ثاًَیِ اـلی قَض) در پواییي دظو.
هحَر ظازُ تِ ٍخَد هیآٍرد کِ تاػ ػذم اًتقال هَقؼیو.
حذاکثر ظرػ .تِ طورف ظواحل تیرًٍوی ٍ ػوذم ترخوَرد
خریاى ثاًَیِ اـلی قَض (ظاػتگرد) تِ ظاحل تیرًٍی هی-
ؼذ ٍ تذیي طریق ـفحِی هثلثی ؼکل از فرظایػ ظاحل

تیرًٍی خلَگیری هیکرد .در اػذاد فورٍد 0/253 ٍ 0/233
چالِی فرظایؽوی در تاالدظو .هحوَر ـوفحِ توا ظواحل
تیرًٍی گعترغ یافٍ ،.لوی ایوي چالوِ توِ هوَازات هحوَر
ـفحِ ًثَد؛ تٌاترایي ّوِی رظَتْا خلَ هحَر ـفحِ دچار
فرظایػ ًؽذًذ ،لویاً ،عوث .توِ ظوازُی آتؽوکي از ًظور
پایذاری ٍضؼی .هٌاظوثتری داؼو ..رظوَتْای حاـول از
فرظایػ تِ ٍظیلِی خریاى ًسدیک تعتر در راظتای هحَر
ـفحِ حول ؼذًذ ٍ در پاییي دظ .ـوفحِ ٍ ،در ظواحل
تیرًٍی تِ ًؽیي ؼذًذ .تا افسایػ ػوذد فورٍد ٍ ،در ًتیدوِ
ازدیاد فرظایػ ،رظَتْای تیؽتری در پاییي دظ .ـوفحِ
ًْؽتِ ؼذُ ٍ ترظیة رظوَتات ّون در طوَل ٍ در ػورق
هدرا گعترغ یاف ..گعتردگی ترظیة در ػرق هدرا ،در
ظازُی آتؽکي تیػ از ـفحِ هثلثی ؼکل توَدُ اظو ..در
ظازُی آتؽکي ٍ در پاییي دظ .آى هَاد توِ ًؽویي ؼوذُ
یافتِ ،تِ ػل .اختالف تراز تعتر ٍ ،تِ ٍخَد آهذى گرداتوِ-
ّای قائن تا هحَر افقی ،فرظوایػ در تعوتر رخ دادُ اظو.
کِ چالِ فرظایؽی آى در ًسدیکی ظواحل تیرًٍوی تؽوکیل
ؼذُ اظ ..در ـوفحات هثلثوی ؼوکل ،چالوِی فرظایؽوی
پاییي دظ .رظَتات ترظیة یافتًِ ،عث .تِ آتؽکي ًاچیس
تَدُ اظ..
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تغییزات تیشتزیه صرفای فزسایش
فرظایػ تیػ از حذ در اطراف ظازُّوا خطوری خوذی
ترای پایذاری ظازُ تِ حعاب هیآیذ .حذاکثر ػوق ٍ حدن
فرظایػ از خولوِ هؼیارّوای ؼوٌاخ ٍ .تررظوی چالوِی
فرظایؽی در اطراف ظازُّوا هویتاؼوٌذ کوِ توِ ٍظویلِی
تیؽتر هحققیي هَرد تررظی قورار هویگیرًوذ .در ؼوکل 4
ًوَدار تیتؼذ ترییرات حذاکثر ػوق فرظایػ ترای ظوازُ-
ّای آتؽکي ٍ ـوفحِی هثلثوی ؼوکل توازاء اػوذاد فورٍد
هختل ترظین ؼذُ اظّ ..واى گًَوِ کوِ هالحظوِ هوی-
گردد ،در ـفحات هثلثی ؼوکل حوذاکثر ػووق فرظوایػ
ًعث .تِ ظازُی آتؽکي کوتر هیتاؼذ .در آتؽکٌْای غیور
هعتررمّ ،وِی خریاى ًسدیک ؼًَذُ تِ ظوازُ در ظواحل
تیرًٍی ،از خلَی دهاغِی ظوازُ توِ طورف هیاًوِی هدورا
هٌحرف هیؼَد ٍ ،گرداتِای افقی تا هحَر قائن در دهاغِی
ظازُ تؽکیل هیگوردد کوِ تاػو فرظوایػ در آى هکواى
خَاّذ ؼذ .از طرف دیگر ،تر اثر ترخَرد خریاى توِ هحوَر
آتؽکي در تاالدظ .آى ،خریاًْای پاییي رًٍذُ ٍ گرداتوِّوای
ًؼل اظثی در تاالدظ .ظازُ تؽکیل هویؼوًَذ کوِ تاػو
تؽذیذ فرظایػ در اطراف آتؽکي هی گردًذ .در ـوفحات
هثلثی ؼکلّ ،وِی خریواى ًسدیوک ؼوًَذُ توِ ظوازُ در
ظاحل تیرًٍی ،از خلَی دهاغِی ظازُ هٌحرف ًوویؼوَد،
تلکِ تخؽی از آى از رٍی تاج ظازُ تِ طرف هیاًوِی هدورا
هٌحرف هیگردد .از طرف دیگر ،توِ ػلو .زاٍیوِی اًوذک
ظازُ تا ظاحل تاالدظّ ٍ ،.وچٌویي هثلثوی ؼوکل توَدى
ظازُ ،خریاًْای پاییي رًٍذُ ٍ گرداتِّوای ًؼول اظوثی در
تاالدظوو .ـووفحِ تؽووکیل ًووویؼووًَذ؛ تٌوواترایي ،هیووساى
آتؽعتگی ٍ حذاکثر ػووق فرظوایػ در ـوفحات هثلثوی
ؼکل کوتر از آتؽکٌْا هویتاؼوذ .از دیگور ًتوایح ؼوکل 4
افسایػ حذاکثر ػوق فرظایػ در ّور دٍ ظوازُ ،توا ازدیواد
ػذد فرٍد خریاى هویتاؼوذ کوِ توِ ػلو .افوسایػ قوذرت
گرداتِّای فرظایٌذُ در اطوراف ظوازُّ ٍ ،وچٌویي توٌػ
ترؼی تعتر اظ ..رًٍذ ترییرات تیؽتریي شرفای فرظوایػ
در ّر دٍ ظازُ تقریثا یکعاى اظ ..تطَر هتَظط ،حوذاکثر
ػوق فرظایػ ـفحِی هثلثی ؼکل ٍ آتؽکي توِ ترتیوة
 1 ٍ 0/55تراتوور طووَل هووَثر ظووازُ هوویتاؼووذ .در ضوووي،
تیؽتریي شرفای فرظایػ ـفحِی هثلثی ؼوکل در اػوذاد
فرٍد  0/253 ٍ 0/233 ،0/214 ،0/194تِ ترتیة ،54 ،80
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 30 ٍ 31درـذ ًعث .تِ ظازُی آتؽکي کاّػ پیذا کردُ
اظ..

شکل  -4ومًدار تیتعذ تغییزات حذاکثز عمك فزسایش
در مماتل عذد فزيد.

مًلعیت تیشتزیه صرفای فزسایش
فاـلِی حوذاکثر ػووق فرظوایػ از ظواحل تیرًٍوی
هؼیاری ترای دٍر ؼذى چالِی فرظایؽی از ظاحل تیرًٍوی
ٍ حفاظ .آى از فرظایػ هیتاؼذً .وَدار تیتؼذ ترییورات
فاـلِی حذاکثر ػووق فرظوایػ از ظواحل تیرًٍوی تورای
ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثی ؼکل تازاء اػوذاد فورٍد
هختل در ؼکل ً 5ؽاى دادُ ؼذُ اظ..

شکل  -5ومًدار تیتعذ تغییزات فاصلٍ حذاکثز عمك

فزسایش اس ساحل تیزيوی در مماتل عذد فزيد.
ؼکل ً 5ؽاى هیدّوذ کوِ فاـولِی تیؽوتریي شرفوای
فرظایػ از ظاحل تیرًٍی در ـفحِی هثلثی ؼوکل تویػ
از آتؽکي هیتاؼذ ،کِ ًؽاى دٌّذُی ایوي توَدى ظواحل
تیرًٍی از فرظایػ اطراف ظازُ اظو ..در ّور دٍ ظوازُ توا
افسایػ ػوذد فورٍد ،فاـولِی حوذاکثر ػووق فرظوایػ از
ظاحل تیرًٍی ازدیاد یاف .تِ گًَِای کِ تیؽوتریي فاـولِ
ترای ّر دٍ ظازُ در ػذد فورٍد  0/253رخ دادٍ ،لوی رًٍوذ
دٍ ًوَدار تا یکذیگر هتفاٍت اظ ..رًٍذ ًوَدار ترای ظازُ-
ی آتؽکي تعیار هالینٍ ،لی رًٍذ ًوَدار در ـفحِ هثلثوی
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ؼکل ؼذیذ تَد .تطوَر هتَظوط ،فاـولِی حوذاکثر ػووق
فرظایػ ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِ هثلثی ؼکل از ظواحل
تیرًٍی تِ ترتیة  1/4 ٍ 1تراتر طَل هَثر ظازُ تَد.
در ظووازُی آتؽووکي تیؽووتریي شرفووای فرظووایػ در
تاالدظ .هحَر ظازُ ٍ ،در دهاغِی آى ٍ ،تقریثا تِ ـوَرت
چعثیذُ تِ هحَر ظازُ ،رخ داد کِ از ًظور پایوذاری ظوازُ
خطرًاک هیتاؼذ .در ـفحِی هثلثی ؼوکل ٍ تورای ّووِ
اػذاد فرٍد ،حذاکثر ػوق فرظایػ در پاییي دظو .هحوَر
ظازُ (طرف راظو .ظوازُ توِ طورف ظواحل داخول) ٍ ،توا
فاـلِی حذٍد  1/8تراتر طَل هوَثر آى از هَقؼیوً .فوة
ظازُ در ظاحل تیرًٍی ،اتفام افتادُ اظ..

 13 ٍ 13درـذ ًعث .تِ ظازُ آتؽکي کاّػ پیوذا کوردُ
اظ..

شکل  -6ومًدار تیتعذ تغییزات حجم فزسایش در مماتل
عذد فزيد.

تغییزات حجم فزسایش ي سطح تخزیة شذٌ
در ؼکلْای  7 ٍ 6توِ ترتیوة ،ترییورات حدون رظوَب
فرظایػ یافتِ ٍ ظطح تخریة ؼذُ (هعاحً .وای تواالی
چالِ آتؽعتگی) پیراهَى ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِ هثلثی
ؼکل تازاء اػذاد فرٍد هختل ترظین ؼذُ اًذً .تایح حاکی
از آًٌذ کِ ،حدن ٍ ظطح چالِی آتؽعتگی در اطراف ظازُ
آتؽکي تیػ از ـفحِ هثلثی هیتاؼذ .رًٍذ ًوَدارّا ًؽاى
هیدّذ کِ تیؽتریي اخوتالف در حدون رظوَب فرظوایػ
یافتِ ٍ ظطح تخریة ؼذُ ،تازاء ػذد فرٍد  0/194رخ دادُ
ٍ تا افسایػ ػذد فرٍد خریاى ،ایي اخوتالف کواّػ یافتوِ،
تطَری کِ کوتریي اختالف تازاء ػذد فورٍد  0/253ایدواد
ؼذُ اظ ..در ّر دٍ ًوَدار ،تا افسایػ ػذد فورٍد خریواى،
تِ ػل .ازدیاد تٌػ ترؼی ٍ قذرت گرداتوِّوای فرظوایٌذُ
در اطراف ظازُّا ،حدن رظوَب فرظوایػ یافتوِ ٍ ظوطح
تخریة ؼذُ افسایػ یاف ..تطوَر هتَظوط ،حدون رظوَب
فرظایػ یافتِ ـفحِی هثلثی ؼکل ٍ آتؽکي توِ ترتیوة
 4/5 ٍ 3/5تراتر تَاى ظَم طَل هَثر ظوازُ ( )Le3توَد .در
ضوي حدن رظَب فرظایػ یافتِ پیراهَى ـفحِی هثلثی
در اػذاد فرٍد  0/253 ٍ 0/233 ،0/214 ،0/194تِ ترتیة
 6 ٍ 14 ،71 ،86درـذ ًعث .تِ ظازُ آتؽکي کاّػ پیذا
کردُ اظ ..از طرفی ،هتَظط ظطح تخریوة ؼوذُ اطوراف
ـفحِی هثلثی ؼکل ٍ آتؽکي توِ ترتیوة  17 ٍ 11تراتور
تَاى دٍم طوَل هوَثر ظوازُ ( )Le2توَد .در ضووي ،ظوطح
تخریة ؼذُی پیراهَى ـوفحِی هثلثوی ؼوکل در اػوذاد
فرٍد  0/253 ٍ 0/233 ،0/214 ،0/194تِ ترتیة ،82 ،95

شکل  -7ومًدار تیتعذ تغییزات سطح تخزیة شذٌ در
مماتل عذد فزيد.

پشتٍ رسًتگذاری شذٌ
در حالی کِ آتؽعتگی خطری خوذی تورای پایوذاری ٍ
ایوٌی ظازُ ٍ ،در ًتیدِ ظاحل رٍدخاًِ ،هحعَب هیؼَد،
پذیذُی رظوَتگیاری در پواییي دظو .ظوازُ ٍ در ظواحل
تیرًٍی رٍدخاًِ ،راّکاری هٌاظة خْ .تثثی .دیَارُّوای
رٍدخاًِ ٍ ًیس تَظؼِی ظاحل تیرًٍی خَاّوذ توَد .تحو.
تاثیر الگَی خریاًی کِ در اطراف ظازُ تؽکیل هیؼَد ،تار
تعتر ٍ ًیس هَاد حاـول از فرظوایػ در اطوراف ظوازُ ،در
پاییي دظ .آى ترظیة هیکٌٌذ .خْ .تؽوخیؿ تَاًوائی
ّر ظازُ در تَظؼِی ظواحل تیرًٍوی ،هقایعوِی فاـولِی
پؽتِ رظَتگیاری ؼذُ در پاییي دظ .ظازُّا از ظاحل تیرًٍوی
هٌاظة هیتاؼذ .ترییور فراظوٌدْای ّیوذرٍلیکی خریواى ٍ
ٌّذظی ظازُ ،تر اتؼاد پؽتِ رظَتی ٍ هَقؼیو .آى ًعوث.
تِ ظازُ ٍ ظاحل تیرًٍی تاثیر گیار اظ..
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در ـفحات هثلثی ؼکل ،رظَتات حاـل از فرظوایػ
در پٌدِی ظازُ ٍ تار تعتر ،توِ ٍظویلِی خریواى ًسدیوک
تعتر در راظتای هحَر ظازُ تِ طرف ظاحل تیرًٍی اًتقوال
دادُ ؼذُ ٍ در پٌدِی ظاحل تیرًٍی ٍ ،پاییي دظ .ـفحِ،
تؽکیل پؽتِ رظَتی هیدٌّذ .در آتؽکٌْا رظوَتات ًاؼوی از
آتؽعتگی ٍ تار تعتر ،تِ ٍظیلِی گرداب افقی پاییي دظ.
آتؽکي ٍ خریاًْای ًسدیک تعتر در پاییي دظ .آى ًْؽتِ
هیؼًَذ.
در ـفحِی هثلثی ؼکل در ّوِی اػذاد فرٍد تِ غیر
از ػذد فرٍد  ،0/253ؼرٍع رظَتگیاری از ّوواى هَقؼیو.

فاـلِی رظَتات ًْؽتِ ؼذُ از ظاحل تیرًٍوی ٍ هَقؼیو.
ًفة ظازُ ،در آتؽکي تیػ از ـفحِ هثلثوی ؼوکل هوی-
تاؼذ .ػالٍُ تر ایي ،تا دق .در ؼکل  8هالحظوِ هویگوردد
کِ در ّر دٍ ظازُ ،تا افسایػ ػذد فرٍد خریاى فاـلِ پؽتِ
رظَتگیاری ؼوذُ از ظواحل تیرًٍوی کواّػ یافتوِ اظو.
تطَریکِ کوتریي ٍ تیؽتریي فاـولِ توِ ترتیوة در اػوذاد
فرٍد  0/194 ٍ 0/253اتفام افتادُ اظوً ..وَدارّوا ًؽواى
هیدٌّذ کِ در اػذاد فرٍد پاییي اختالف آًْا زیاد توَدٍُ ،
تا افسایػ ػذد فرٍد رًٍذ ًوَدارّا یکعاى ؼوذُ ٍ اخوتالف
آًْا کوتر هیگردد.

ًفة ظازُ (  ٍ )   720در ظاحل تیرًٍی توَد .در ػوذد
فرٍد  0/253ؼرٍع رظَتگیاری در فاـلِی حذٍد  1تراتور
طَل هَثر ظازُ ( )1Leدر پاییي دظ .هَقؼیً .فة ظازُ
رخ داد .در ظازُی آتؽکي ؼورٍع توِ ًؽویٌی رظوَتْا ،در
پاییي دظ .هَقؼیً .فة ظوازُ توَدُ ٍ توا افوسایػ ػوذد
فرٍد خریاى ،فاـلِی ؼرٍع رظَتگیاری از هَقؼیً .فوة
ظازُ افسایػ یاف ،.تِ گًَِای کِ تازاء اػذاد فورٍد ،0/194
 0/253 ٍ 0/233 ،0/214فاـوولِی ؼوورٍع ًْؽووتِ ؼووذى

شکل  -8ومًدار تیتعذ تغییزات حذالل فاصلٍ پشتٍ

رظَتات از هَقؼیً .فة ظازُ (  )   720توِ ترتیوة ،1
 1/8 ٍ 1/4 ،1تراتر طَل هَثر ظازُ تَدُ اظ..
در ؼکل ً 8وَدار تویتؼوذ ترییورات فاـولِی پؽوتِ
رظَتگیاری ؼذُ از ظاحل تیرًٍی تازاء اػوذاد فورٍد هتفواٍت
ترای ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثی ؼکل ًؽواى ؼوذُ
اظً ..تایح ًؽاى هیدٌّذ کِ ،فاـلِی پؽتِ رظوَتگیاری
ؼذُ از ظواحل تیرًٍوی در ظوازُ آتؽوکي تویػ از ـوفحِ
هثلثی ؼکل توَدُ اظو ..تطوَر هتَظوط ،فاـولِی پؽوتِ
رظَتگیاری ؼذُ از ظاحل تیرًٍی تازاء اػذاد فرٍد ،0/194
 0/253 ٍ 0/233 ،0/214ترای ظازُ آتؽکي تترتیوة ،0/7
 0/16 ٍ 0/2 ،0/3تراتر طَل هَثر ظوازُ ٍ تورای ـوفحِی
هثلثوی ؼوکل توِ ترتیوة  0/07 ٍ 0/14 ،0/1 ،0/07تراتوور
طَل هَثر ظازُ هیتاؼذ .در ـفحِی هثلثی ؼکل رظَتات
حاـل از فرظایػ تِ ٍظیلِی خریاى ًسدیک تعتر ،کِ توِ
هَازات هحَر ظازُ هیتاؼذ ،تِ ظاحل تیرًٍی هٌتقل ؼوذُ
ٍ در آى ترظیة هییاتٌذٍ ،لی در آتؽوکي خریواى ًسدیوک
تعتر کِ رظَتْا حاـل از فرظایػ را تا خوَد حوول هوی-
کٌذ ،تِ هَازات هحَر ظازُ ًثَدُ ٍ ،تا فاـولِی ًعوث .توِ
هحَر ظازُ ٍارد هیذاى آتؽکي هیؼوَد؛ توِ ّوویي ػلو،.

رسًتگذاری شذٌ اس ساحل تیزيوی در مماتل عذد فزيد.

ترییرات حذاکثر ارتفاع رظَتات ترظویة یافتوِ توازاء
اػذاد فرٍد هختل ترای ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِ هثلثوی
در ؼکل  9ارائِ ؼذُ اًذ .تا دق .در ؼکل هالحظِ هیؼَد
کِ ،رًٍذ ًوَدارّا ترای ّر دٍ ظازُ ـؼَدیً -سٍلی اظو..
در آتؽکي ،تا افسایػ ػوذد فورٍد خریواى حوذاکثر ارتفواع
رظَتات افسایػ یافتِ ٍ در ػذد فرٍد  0/214توِ تیؽوتریي
هقذار خَد هیرظذ .تؼذ از ػذد فرٍد  ،0/214رًٍذ ًووَدار
تا ازدیاد ػذد فورٍد خریواى ًسٍلوی ؼوذُ ،حوذاکثر ارتفواع
رظَتات کاّػ یافتِ ٍ ،در ػذد فرٍد  0/253توِ کوتوریي
هقذار خَد هیرظذ .حذاکثر ارتفاع رظَتات تِ ًؽیي ؼوذُ
پووط از ظووازُ آتؽووکي توازاء اػووذاد فوورٍد ،0/214 ،0/194
 0/253 ٍ 0/233توووِ ترتیوووة ٍ 0/327 ،0/384 ،0/335
 0/261تراتر طَل هَثر ظازُ (تطوَر هتَظوط  0/326تراتور
طَل هَثر ظوازُ) هویتاؼوذ .در ـوفحِ هثلثوی ؼوکل ،توا
افسایػ ػذد فرٍد خریاى حذاکثر ارتفواع رظوَتات افوسایػ
یافتِ ٍ ،در ػذد فرٍد  0/233تِ تیؽتریي هقذار خَد هوی-
رظذ .پط از ػذد فرٍد  ،0/233رًٍذ ًوَدار تا ازدیواد ػوذد
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فرٍد خریواى ًسٍلوی هویؼوَد ٍ حوذاکثر ارتفواع رظوَتات
کاّػ هییاتذ .حذاکثر ارتفاع رظَتات ترظیة یافتوِ پوط
از ظوازُ ـووفحِ هثلثووی ؼووکل توازاء اػووذاد فوورٍد ،0/194
 0/253 ٍ 0/233 ،0/214تترتیة 0/414 ،0/264 ،0/185
ٍ  0/335تراتر طَل هَثر ظوازُ (تطوَر هتَظوط  0/3تراتور
طَل هَثر ظازُ) هیتاؼذ .توا افوسایػ ػوذد فورٍد خریواى،
قذرت گرداتِّا ٍ قذرت حول رظَب افسایػ هوییاتوذ؛ در
ًتیدِ ،فرظایػ تیؽتر هیؼَد؛ تٌواترایي ،ارتفواع رظوَتات
ترظیة یافتِ افسایػ هییاتذ .تا افسایػ ػذد فرٍد خریواى،
رظَتْا تا ظرػ .تیؽتری تِ طورف پواییي دظو .حرکو.
کردُ ٍ تِ اًتْای قوَض ٍ ،اتتوذای هعویر هعوتقین پواییي
دظوو .آى ًسدیووک هوویؼووًَذ .در اًتْووای قووَض ٍ هعوویر
هعتقین پاییي دظ .آى اختالف تیي ػوقْوای خریواى در
قَظْای داخلی ٍ خوارخی ،کوِ در هعویرّای قَظوی توِ
ٍخَد هیآیذ ،از تویي هویرٍد در ًتیدوِ حرکو .رظوَتات
یکٌَاختتر خَاّذ تَد تٌاترایي ،حرک .آًْا در ایي هعیر از
اًثاؼ ٍ .افسایػ ارتفاع پؽتِ رظَتی خلَگیری هویؼوَد.
در ًتیدِ در ّر دٍ ظوازُ ،توا افوسایػ ػوذد فورٍد خریواى
حذاکثر ارتفاع رظَتات افسایػ هییاتوذ ٍلوی از یوک ػوذد
فرٍدی تِ تؼذ ،تا ازدیاد ػذد فرٍد خریاى تِ ػلوً .سدیوک
ؼذى رظَتات تِ اًتْای قَض حذاکثر ارتفاع کواّػ هوی-
یاتذ.

شکل  -9ومًدار تیتعذ تغییزات حذاکثز ارتفاع رسًتات
تزسیة یافتٍ در مماتل عذد فزيد.

وتیجٍگیزی
در ایووي تحقیووق آزهایؽووگاّی ،الگووَی فرظووایػ ٍ
رظَتگیاری در اطراف ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثوی
ؼکل در ًْر پایِ دار قَظی هالین  90درخِ تررظوی ؼوذ.
در تاال ٍ پاییي دظ .هحَر آتؽکي ،آتؽعوتگی رخ داد کوِ

فرظایػ در تاالدظ .هحَر ظازُ ٍ دهاغِ آى دارای ػوق ٍ
حدن تیؽتری ًعث .تِ پاییي دظ .هحوَر ظوازُ توَد .در
ـفحات هثلثی ؼکل ،تیؽوتر آتؽعوتگی در پواییي دظو.
هحَر ـفحِ ٍ تِ هَازات ظاحل تیرًٍی اتفام افتوادً .توایح
ًؽاى دادًذ کوِ حوذاکثر ػووق فرظوایػ ،حدون ٍ ظوطح
فرظایػ در اطراف ظازُ آتؽوکي تویػ از ـوفحِ هثلثوی
ؼکل تَدُ اظ ..حوذاکثر ػووق فرظوایػ ـوفحِ هثلثوی
ؼکل در اػذاد فرٍد  0/253 ٍ 0/233 ،0/214 ،0/194توِ
ترتیة  30 ٍ 31 ،54 ،80درـذ (تطَر هتَظط  49درـذ)
ًعث .تِ ظازُی آتؽکي کاّػ پیوذا کوردُ اظو ..حدون
رظَب فرظایػ یافتِ پیراهَى ـوفحِی هثلثوی در اػوذاد
فرٍد  0/253 ٍ 0/233 ،0/214 ،0/194تِ ترتیة ،71 ،86
 6 ٍ 14درـذ (تطَر هتَظط  44درـذ) ًعث .تِ ظوازُی
آتؽکي کاّػ یافتِ اظ ..ػوالٍُ تور ایوي ،ظوطح تخریوة
ؼذُ اطراف ـفحِ هثلثوی ؼوکل در اػوذاد فورٍد ،0/194
 0/253 ٍ 0/233 ،0/214تو وِ ترتیوووة 13 ٍ 13 ،82 ،95
درـذ (تطَر هتَظط  51درـذ) ًعث .توِ ظوازُ آتؽوکي
کاّػ پیذا کردُ اظ..
فاـلِی حذاکثر ػووق فرظوایػ از ظواحل تیرًٍوی در
ـفحِی هثلثی ؼکل تیػ از آتؽکي تَد کِ ًؽاى دٌّذُ-
ی ایوي تَدى ظاحل تیرًٍوی از فرظوایػ پیراهوَى ظوازُ
هیتاؼذ .تطَر هتَظط فاـلِی تیؽتریي شرفوای فرظوایػ
ظازُّای آتؽکي ٍ ـفحِی هثلثی ؼکل از ظاحل تیرًٍوی
تِ ترتیة  1/4 ٍ 1تراتر طَل هَثر ظازُ تَد.
در ـفحِی هثلثی ؼوکل ٍ آتؽوکي خریواى ًسدیوک
تعتر ،رظَتْای حاـل از فرظوایػ را توِ پواییي دظوٍ .
ظاحل تیرًٍی هٌتقل کرد تا ایوي تفواٍت کوِ در ـوفحِی
هثلثی ؼکل خریاى ًسدیک تعتر در راظتای هحَر ـوفحِ
تَدٍ ،لی در آتؽکي خریاى ًسدیک تعتر تِ هوَازات هحوَر
ظازُ ًثَد ٍ تا فاـلِای از آى ٍارد هیذاى آتؽکي در پواییي
دظ .آى ؼذُ اظ.؛ تٌاترایي ،فاـلِی پؽوتِ رظوَتگیاری
ؼذُ از ظاحل تیرًٍی ٍ هَقؼیً .فوة ظوازُ ،در آتؽوکي
تیػ از ـفحِ هثلثی ؼکل تَدُ اظ .تگًَِای کِ هتَظط
فاـلِ پؽتِ رظَتگیاری ؼذُ از ظاحل تیرًٍی توازاء اػوذاد
فرٍد  0/253 ٍ 0/233 ،0/214 ،0/194ترای ظازُ آتؽوکي
تِ ترتیة  0/16 ٍ 0/2 ،0/3 ،0/7تراتر طَل هوَثر ظوازٍُ ،
ترای ـفحِی هثلثی ؼکل تِ ترتیوة ٍ 0/14 ،0/1 ،0/07
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 0/07تراتر طَل هَثر ظازُ تَد .ػالٍُ تور آى ًتوایح ًؽواى
دادًذ کِ ،رًٍذ ترییرات حوذاکثر ارتفواع رظوَتات ترظویة
یافتِ تازاء اػذاد فرٍد هختلو تورای ظوازُّوای آتؽوکي ٍ
ـفحِی هثلثی ؼکل تِ ـوَرت ـوؼَدیً -سٍلوی اظو،.
تطَری کِ حذاکثر ارتفاع رظَتات در ظازُّوای آتؽوکي ٍ
ـفحِی هثلثی ؼکل تِ ترتیوة در اػوذاد فورٍد ٍ 0/214
 0/233دارای تیؽتریي هقذار تَدًذ .حوذاکثر ارتفواع هوَاد
ترظیة یافتِ توازاء اػوذاد فورٍد ٍ 0/233 ،0/214 ،0/194
 0/253در ظووازُی آتؽووکي تووِ ترتیووة ،0/384 ،0/335
 0/261 ٍ 0/327تراتر طَل هَثر ظازُ ٍ ،در ظازُی ـفحِ
هثلثی ؼکل توِ ترتیوة 0/335 ٍ 0/414 ،0/264 ،0/185
تراتر طَل هَثر ظازُ هیتاؼذ.
سپاسگشاری
ایي تحقیق تا حوای .هالی از هحل پصٍّاًِی ًَیعوٌذُ
دٍم اًدام ؼذُ اظو ..توذیي ٍظویلِ از هؼاًٍو .پصٍّؽوی
داًؽگاُ ؼْیذ چوراى اَّاز تؽکر ٍ قذرداًی هیؼَد.
عالئم ي وشاوٍَا
 ; Aظطح تخریة ؼذُ
 ; Bػرق هدرا
 ; dsحذاکثر ػوق فرظایػ
 ; d 50اًذازُی هتَظط هفالح تعتر
 ; Frػذد فرٍد خریاى
 ; hحذاکثر ارتفاع رظَتات تِ ًؽیي ؼذُ
 ; Leطَل هَثر ظازُ
 ; Rؼؼاع هرکسی قَض
 ; S1فاـلِی حذاکثر ػوق فرظایػ از ظاحل تیرًٍی
 ; S 2حووذاقل فاـوولِ پؽووتِ رظووَتگیاری ؼووذُ از ظوواحل
تیرًٍی
 ; Vحدن رظَب فرظایػ یافتِ
 ; زاٍیِی هَقؼی .قرارگیری ظازُ در قَض
 ; ضریة اًحراف هؼیار رظَتات
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مىاتع
 .1تْراهووی یاراحوووذی ،م ،م،ؼووفاػی تدعووتاى.1392 ،
تررظی ترییرات طَل هَثر ـفحات هثلثوی ؼوکل تور
الگوَی فرظووایػ ٍ رظوَتگیاری در قووَض هالیوون 90
درخًِ .ؽریِ هٌْذظی ػوراى فردٍظی .داًؽکذُ فٌی

.9

ٍ هٌْذظی .داًؽگاُ فردٍظی هؽوْذ (پییرفتوِ ؼوذُ
ترای چاج).
تْراهی یاراحوذی ،م .م .ؼفاػی تدعتاى-1393 ،ال .
ترییرات پعوتی ٍ تلٌوذی تعوتر در قوَض هالیون 90
درخِ تا ًفوة آتؽوکي هثلثوی ؼوکل .هدلوِ ػلووی
پصٍّؽی ػوراى هذرض .داًؽکذُ هٌْذظوی ػووراى ٍ
هحیط زیع ..داًؽگاُ ترتی .هذرض تْراى (پییرفتوِ
ؼذُ ترای چاج).
تْراهی یاراحوذی ،م -1393 .ب .تررظی آزهایؽگاّی
ترکیة ـفحات هتفول توِ ظواحل ٍ تیروِ افقوی تور
ترییرات پعتی ٍ تلٌوذی تعوتر در قوَض  90درخوِ.
پایاى ًاهِ دکتری .داًؽکذُ هٌْذظی ػلَم آب .گورٍُ
ظازُّای آتی .داًؽگاُ ؼْیذ چوراى اَّاز.
ـاًؼی ،م .م .ع .تٌی ّاؼوی ،ح .قرتاى خواًی.1384 ،
تررظووی آزهایؽووگاّی اثوور تٌووو ؼووذگی ٍ زاٍیووِ در
کاّػ آب ؼعتگی اٍلیي آتؽکي .پٌدویي کٌفوراًط
ّیذرٍلیک ایراى .داًؽکذُ هٌْذظوی داًؽوگاُ ؼوْیذ
تاٌّر کرهاى .ؾ ؾ .1097-1089
ػثاض پَر ،م .مٍ .اقفی ٍ ،م .قذظیاى .1389 ،تررظوی
اثر ًعوث .اظوتررام آتؽوکٌْای  Tؼوکل هعوتقر در
قَض  90درخوِ تور پعوتی ٍ تلٌوذی تعوترًْ .وویي
کٌفراًط ّیذرٍلیک ایراى .داًؽگاُ ترتی .هذرض.
هَظووَی ،ب .م .ـوواًؼی ،ع .ظووالخقِ ٍ ،ب .هؼتوووذ
ٍزیری .1389 ،تررظوی آزهایؽوگاّی تورثیر هَقؼیو.
آتؽکي در کاّػ فرظایػ کٌارُای رٍدخاًًِْ .وویي
کٌفراًط ّیذرٍلیک ایراى .داًؽگاُ ترتی .هذرض.
هَظوووووَی ،ک ٍ .م .قذظووووویاى .1389 ،تررظوووووی
آزهایؽگاّی تاثیر اًحٌای ًعثی کاًال تور آتؽعوتگی
تعتر در خن  90درخِ .هدلِ ػلوی پصٍّؽوی ػووراى
هذرض.135-144 :)2(10 .
ٍاقفووی ،م .م .قذظوویاى ،ـووالحی ،ع ٍ .اً .یؽوواتَری،
 .1388تررظووی ترییوورات زهوواًی آتؽعووتگی اطووراف
آتؽکي  Tؼکل در قَض  90درخوِ .داًؽوکذُ ػلوَم
کؽاٍرزی ٍ هٌاتغ طثیؼی گرگواى .هدلوِ پصٍّؽوْای
حفاظ .آب ٍ خاک.79-105 :)1(16 .
ٍاقفی ،م ٍ .م .قذظیاى .1389 ،هطالؼوِ آزهایؽوگاّی
ترثیر اظتقرار آتؽکي  Tؼکل تر پعتی ٍ تلٌذی پائیي
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