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  دهيچک

شـوند. يكـي از   كننده پايداري پـل محسـوب مـي   ها، از عوامل تهديدهاي پايه پلكنارهشستگي موضعي در هاي سيالبي با ايجاد آبجريان

مسـتقيم در كـاهش و   صـورت  هايي كه بههاي وارده است. از جمله روششستگي موضعي تقويت بستر در مقابل تنشهاي كاهش آبروش

باشـد. در تحقيـق حاضـر،    دن ژئوتكستايل در اطراف پايه پل ميكار برتواند مناسب واقع شود، بههاي پل ميشستگي موضعي پايهكنترل آب

اي مورد بررسي قرارگرفت و بهترين الگـوي پوشـش بـراي بيشـترين     شستگي موضعي تك پايه استوانهتأثير اليه ژئوتكستايل در كاهش آب

ايه در اطراف پايه قرار گرفـت و عملكـرد هـر    صورت نسبتي از قطر پهايي با اشكال دايروي و بيضي بهطوري كه اليهدست آمد، بهتأثير به

ها نشان داد که با نصب اليه ژئوتكستايل با پوشش بيضوي در کنار پايه عمـق  كدام با حالت پايه بدون محافظ مقايسه گرديد. نتايج آزمايش

شستگي فرايند آب تأخيرکستايل در ، کارکرد ژئوتD۲رسد. همچنين در مقايسه ژئوتكستايل و طوقه به ابعاد مي D۲۵/۱شستگي به نهايي آب

  دهد.شستگي را بيشتر کاهش ميبرابر بيشتر از کارايي طوقه است ولي طوقه عمق نهايي آب ۴۰حدود 
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  مقدمه

شسـتگي  هـا، آب در مطالعه بررسي علل تخريب بسياري از پـل 

تـرين علـت   عنـوان اصـلي  ي سيالبي بـه هاناشي از وقوع جريان

اي طبيعـي اسـت   شستگي پديدهشكست شناخته شده است. آب

هـاي آبرفتـي   هـاي رودخانـه  كه در نتيجه فرسايش بستر و كناره

هاي پـل  دهد. با برخورد جريان به پايهتوسط جريان آب رخ مي

هــاي گردابــي ســامانه اطــراف پايــه تشــکيل و هــائي درحفــره

در باعث حفرگـودالي   آنهاآيد كه عملكرد مي وجودبهاي پيچيده

شود. الگـوي  شستگي ناميده ميها شده كه حفره آبپايه اطراف

طـور مسـتقيم يـا    گيرد بهجرياني كه در اطراف پايه پل شكل مي

مسـتقيم بـا يكـي از دو عامـل برخـورد جريـان بـه پايـه و         غير

که برخورد  ريطوباشد، بهشدن جريان از پايه در ارتباط ميجدا

جريان به پايه،گرداب نعل اسبي را شكل داده و جـدايي جريـان   

هـاي  هـايي كـه بـه گـرداب    آمدن گـرداب  وجودبهاز پايه باعث 

  شود.برخاستگي موسومند، مي

دو روش  هاپل ةدر پاي شستگيآب و كاهش جلوگيري براي

ر اساسي، ارائه شده است. روش مستقيم که در آن مقاومت بسـت 

يابــد و ديگــري روش هــاي وارده افــزايش مــيدر مقابــل تــنش

مستقيم که در آن با تغيير الگوي جريـان در اطـراف پايـه از    غير

هـاي  . از جملـه روش )۷( شـود هاي مخرب کاسته ميتأثير نيرو

هـاي پـل   شسـتگي موضـعي پايـه   مستقيم كـاهش و كنتـرل آب  

پايـه اسـت.   چين كردن كنار مستحكم نمودن پايه از طريق سنگ

ــرل     ــراي كنت ــنگچين ب ــاربرد س ــه در ك ــاتي ك ــه تحقيق از جمل

،  توان به مطالعات گيلـز شستگي پايه پل انجام شده است ميآب

چـين  در مورد الگوي پوشش سنگ  و پوزي  ، نيل بوناسونداس

  . )۱۱( دور پايه اشاره نمود

تـوان  شستگي نيز ميمستقيم در كاهش آبهاي غيراز روش

ادن طوق در اطراف پايه اشاره كرد. مطالعـات تومـاس ،   دبه قرار

دهد كه قرار دادن يـك طـوق   تاناكا و يانو، نيل و اتما  نشان مي

 ۴( شستگي را كاهش دهـد تواند عمق آبدر اطراف پايه پل مي

نشان دادند با افزايش قطـر طوقـه    )۱۵( . زراتي و همکاران)۹ و

با بررسي  يابد. البيشستگي افزايش ميراندمان آن در کاهش آب

شستگي در کنـار پايـه محافظـت شـده توسـط      توزيع زماني آب

، روند تغييرات عمق نسبت به زمان را D۳و  D۲اي به قطر طوقه

 براساس. )۱( دست آوردمتر بهميلي ۷۳و  ۱۱۵براي دو قطر پايه 

متري باعث کـاهش  ميلي ۱۱۵نتايج او طوقه مذکور در کنار پايه 

 ۷۳درصــد، و در کنــار پايــه  ۲۵شســتگي تــا عمــق نهــايي آب

درصــدي آن شــده اســت. وي  ۲۰متــري باعــث کــاهش ميلــي

همچنين مشـاهده نمـود کـه زمـان رسـيدن بـه تعـادل در پايـه         

محافظت شده به مراتب بيشتر از زمان تعادل در پايه بدون طوقه 

  است.

اسـتر توليـد   پروپيلن و پلياز الياف پليها كه ژئوتکستايل

گروه بزرگي از محصـوالت ژئوسـنتتيک را تشـکيل     دنشومي

و  شـده دو دسـته بافتـه    و از نظر سـاختار تجـاري در  و داده 

اولـين تحقيقـات آزمايشـگاهي بـر      در بازار موجودنـد.  نبافته

روي ژئوتكستايل بـراي حفاظـت از سـواحل توسـط ري، و     

هـا جامعيـت   كوچك بودن مـدل  دليلبهانجام شد كه  ژاكوب

ماسه خشك را بـا   )۶( . هري و همکاران)۸( كافي را نداشت

هاي مختلف ژئوتكستايل مسلح نمودند و دريافتند كه بـا  اليه

اليــه ژئوتكســتايل، اســتحكام نهــايي و كشــش  ۳اســتفاده از 

محوري نمونه افزايش، و ميـزان آمـاس و اتسـاع آن كـاهش     

سازي نمونه رسـي  ، با مسلح)۱۳( مرادييابد. نورزاد و ميرمي

هـا،  هاي ژئوتكستايل، دريافتند كه با افزايش تعداد اليههبا الي

يابـد. بـا توجـه بـه     زاويه اصطكاك داخلي نمونه افزايش مـي 

ــراي اســتفاده از ژئوتكســتايل در   ــادي ب اينكــه مطالعــات زي

هاي حايـل،  سازي ديوارههائي همچون تقويت و مسلحكاربرد

ام شـده  هـا، و... انجـ  هاي انتقال آب و سـد زهكشي در كانال

تقويـت بسـتر    منظـور بهرسد اين ماده بتواند مي نظربهاست، 

شستگي اطـراف  ها و كنترل آبرودخانه در مجاورت پايه پل

آنها اسـتفاده گـردد و كـاركردي شـبيه سـنگچين و طوقـه را       

طور همزمان ايفا نمايد. بر اين اساس، اين تحقيق با هـدف  به

شستگي پايـه  ل آبتعيين كارائي پوشش ژئوتكستايل در كنتر

شستگي انجـام شـده   ها براي به حداقل رساندن پديده آبپل

  است.
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  الف) پروفيل طولي و ب) پالن محل نصب سكوها و منطقه مورد آزمايش .۱شكل 

  

  هامواد و روش

آزمايشگاهي داراي مقطع مربـع  فلوم هاي اين تحقيق در آزمايش

متر انجام شـد.   ۲۰ طولمتر و سانتي ۶۰در  ۶۰به ابعاد مستطيل 

هاي آن از جنس فايبرگالس و شـفاف  كف فلوم فلزي و ديواره

باشد. آب ذخيره شده در مخزن آزمايشگاه توسط يك پمـپ  مي

گـردد و بـه   مـي  سانتريفوژ وارد كانال شده و مجددًا به مخزن بر

اي را طـي  اين ترتيب جريان آب در حين آزمايش، سيكل بسـته 

جهـز بـه كـوليس بـراي سـنجش عمـق       سنج منمايد. از عمقمي

بعدي جريان و براي سنجش سرعت از دستگاه سرعت سنج سه

ADV)هاي سـرعت در هـر   ) استفاده شد. براي برداشت پروفيل

پروفيل طوري برداشت  ۲۵تا  ۱۵موقعيت بسته به عمق آب بين 

گرديدکه فاصله نقاط برداشت در نزديکي بستر کمتر باشد، چرا 

ر اين ناحيه بيشتر است. نرخ نمونه برداري که تغييرات سرعت د

گيري براي برداشت هـر  هرتز و زمان اندازه ۲۰۰توسط دستگاه 

 ۲۴۰۰۰دقيقه در نظر گرفته شد يعني براي هـر نقطـه    ۲پروفيل 

متر از مصالح  ۲/۱آزمايش به طول  ةشد. منطقداده سرعت ثبت 

طول  متر پر شد. سكوهاي تحتاني بهسانتي ۲۰بستر با ضخامت 

متر با اندازه كافي بزرگ است كه جريان در منطقـه آزمـايش،    ۳

  . )۱(شکل  توسعه يافته محسوب گردد

اي انتخاب شد كه در بندي شده مواد بستر به گونهماسه دانه

بستر منطقه آزمايش ريپل تشكيل نشود لذا قطر متوسط رسوبات 

حـذف   . همچنين، برايتر باشدمتر بزرگميلي ۷/۰بايست از مي

بايسـتي نسـبت قطـر    شستگي رسوبات روي عمق آب هاثر انداز

شــرط  .)۲( باشــد ۲۰-۲۵ذرات بســتر قطــر متوســط پايــه بــر 

انحـراف اسـتاندارد   اين اسـت كـه   ذرات اندازه يكنواخت بودن 

بر ايـن اسـاس، در    .)۱۲( باشد ۳/۱) کمتر از gσ( هندسي ذرات

گوشه با گردگري شسته شده اين تحقيق از يك نوع ماسه ريخته

استفاده شد. قطر متوسط اندازه ذرات ماسـه   ۶۵/۲چگالي نسبي 

بود که با استفاده  ۱۵/۱با انحراف معيار  ۸۱/۰انتخاب شده برابر 

از دياگرام اصالح شده شـيلدز سـرعت برشـي آسـتانه حركـت      

cذرات (
*u ،(۰۱۹/۰ هاي اين طرح تخمين زده شد. كليه آزمايش

انجام  lit/Sec۵۵صفر درجه و با دبي  با شيب طولي كانال معادل

مبني بر اين كه نسبت عرض كانـال   شد. براساس نظر رودكيوي

هـا از مـدل   كمتر باشد در اين آزمايش ۲۵/۶به قطر پايه نبايد از 

 cm۵اي از جنس پالستيك تفلون با قطر پايـه ثابـت   پايه استوانه

  .)۱۴( استفاده شد

قبل از نصب پايه عيين شرايط هيدروليکي جريان، به منظور ت

 هـاي متعـدد  شستگي، با انجـام آزمـايش  و شروع آزمايشات آب

(بدون حضور پايه) مشاهده شد كه عمق آسـتانه حركـت ذرات   

بـراي حـادث    است لذا با توجه به معيار رودكيـوي  cm۲۷برابر 

) عمق جريان برابر cu/u=۹۵/۰شستگي (شدن ماكزيمم عمق آب

cm۲۹ معيار كومـار و   براساس. )۱(جدول  )۱۴( انتخاب گرديد

زمان تعادل مدت زماني است كه در طـي سـه سـاعت     همكاران

 ،متـر باشـد  شستگي كمتر از يك ميلـي متوالي تغييرات عمق آب

 ساعت ادامـه يافـت   ۵۶ها تا براي رسيدن به اين معيار، آزمايش

)۱۰(.  
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  هيدروليكي جريان در آزمايش . شرايط۱جدول 

d(mm)  (mm)50D50d/D y(m)y/d (m/s)cu (m/s)c
*u  cu/u  Fr 

۵۰  ۸۱/۰  ۷/۶۱  ۲۹/۰  ۸/۵  ۳۴۰/۰  ۰۱۹۵/۰  ۹۳/۰  ۱۸۷/۰  

  

  
  هاي اوليه براي اندازه پوشش ژئوتكستايلالگو .۲شكل 

  

  مشخصات فيزيكي و مكانيكي صفحات ژئوتكستايل .۲جدول 

  يتكم روش آزمايش واحد  مشخصه

  g/m  DIN EN 29073/1  ۴۰۰  جرم در واحد سطح

  mm DIN EN 29073/2  ۴  ضخامت

  KN  DIN EN 29073/3  ۲۶  حداكثر کشش طولي و عرضي

  CBR( KN/m  DIN EN ISO12236  ۱/۴مقاومت سوراخ (

  10m/sec DIN EN ISO11058  ۴/۲-3  نفوذپذيري آب در جهت عمودي

  N ASTM D 4632  ۱۳۸۰  نيروي قابل انبساط و كشش طولي و عرضي

 N ASTM D 4533 ۵۱۰  استحكام پارگي ذوزنقه در طول و عرض

 N ASTM D 4833 ۷۲۰  شاخص فشردن و مقاومت

  

هاي اين تحقيق شـامل  هندسه صفحات ژئوتكستايل در آزمايش

صـورت  هاي متفاوت بهكاربرد صفحات بيضوي شكل، در اندازه

شـاهد(بدون پوشـش)،    نسبتي از قطر پايه بود و به همراه تيمـار 

براي تعيين کارايي پوشـش بکـار رفـت. انـدازه ايـن صـفحات       

هـاي  چـين و الگـو  مطالعات انجام شده بر روي سـنگ  براساس

در ايـن  . )۱۱( )۲(شکل  آزمايش قرار گرفت موردپيشنهادي آن 

مشخصـات فيزيكـي و   های ژئوتکستايل بـا  ها از صفحهآزمايش

  .)۲ مذکور استفاده شد (جدول مكانيكي

  

  نتايج و بحث

پايـه بـدون    (بدون اليـه ژئوتكسـتايل)، مـدل    در آزمايش شاهد

نصب اليه در مسير جريان قرار گرفته و دبي و عمق مورد نظـر  

به آرامي در فلوم برقرار شد. مشاهده گرديد كه با ايجاد گـرداب  

نعل اسبي، مصـالح جلـو پايـه شسـته شـده و در دو طـرف آن       

دسـت  كه بـه تـدريج بـه سـمت پـايين     دهد اي تشكيل ميپشته

هـاي  ها به انتهـاي پايـه، گـرداب   كند. با رسيدن پشتهحركت مي

تـر شـدن حفـره    يابـد كـه باعـث عميـق    برخاستگي سرعت مي

همچنـان  شود. هاي آن مينتيجه ريزش ديواره شستگي و درآب

ــي   ــاني مشــاهده م ــعه زم ــودار توس ــه در نم ــرددک ســرعت ، گ

شود شستگي در ابتداي آزمايش زياد بوده و به تدريج كم ميآب

  .)۳گردد (شکل ت میيتثب شستگيو ابعاد گودال آب

کـه تغييـر در عمـق     دهـد نمودار توسـعه زمـاني نشـان مـي    

درصد  ۷۵ساعت بسيار كم بوده و بيش از  ۸شستگي بعد از آب

دهد كه بـا نتـايج آزمـايش    ساعت اول رخ مي ۸شستگي در آب
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۱۱۳  

  
  شستگي، بدون اليه ژئوتکستايلب) توسعه زماني آبابعاد گودال نهايي تشكيل شده و  الف) .۳شكل 

  

  
  شستگي در الگوي پيشنهادي بوناسونداس در ناحيه گودالالف) ابعاد اليه و گودال حفر شده و ب) توسعه زماني آب .۴شكل 

  

 ۷ شسـتگي در آب %۷۰كه بـيش از  مبني بر اين )۵(قرباني و كلز

. )۵( مشـابهت خـوبي دارد   افتـد مـي ساعت اوليه آزمايش اتفاق 

شسـتگي در جلـو پايـه بـه ميـزان      همچنين مـاكزيمم عمـق آب  

cm۹/۱۱  در ايـن  )۳( قطـر پايـه اسـت    ۴/۲بود كه تقريبا برابر .

مطالعه چون هدف تعيين کارايي ژئوتکسـتايل در کـاهش عمـق    

سـاعت)   ۵۶ل (ها تا انتهاي زمان تعادشستگي است، آزمايشآب

  ادامه يافت.

تيمار اول اليه ژئوتكستايلي به اندازه ارائـه شـده    عنوانبه

)، اطـراف  ۲(شكل  توسط بوناسونداس براي پوشش سنگچين

خـاك   mm۲اي قرار گرفت كـه  پايه روي سطح خاك به گونه

پوشاند. با برقراري دبي و عمق مورد نظر روي سطح آن را مي

ب نعل اسبي در همان دقيقه اول مشاهده شد كه به علت گردا

mm۲    خاك روي اليه، در جلو و جوانب پايه شسـته شـده و

گرديد. اين در حالي است كـه در  سطح ژئوتكستايل مشخص 

سـاعت   ۶پشت پايه به علت وجود گرداب برخاستگي بعد از 

كل محدوده پوشيده شده توسط ژئوتكستايل از زير اليه خاك 

اليـه  سـاعت در منتهـي   ۵/۱۰روي آن خارج گرديـد. پـس از   

شستگي با سرعت بسيار كندي آغاز شـد  دست اليه، آبپايين

دست داراي توسعه طولي، عرضي و عمقـي  كه به سمت پايين

بود و در محل تماس اليـه بـا خـاك در جوانـب، بـه سـمت       

كرد. سرعت پيشروي آبشويي به حـدي  باالدست پيشروي مي

گــودال در ســاعت عمــق  ۵۶كنــد بــود كــه پــس از گذشــت 

شسـتگي در  رسـيد و مقـدار آب   D۲۵/۱ترين نقطـه بـه   عميق

اي كه اليه روي سطح قرار گرفته اسـت برابـر صـفر    محدوده

  )۴(شکل  باشدمي

تعيـين تـأثير عمـق كارگـذاري اليـه ژئوتكسـتايل،        منظوربه

از  D۸/۰(الگوي بوناسونداس) در عمـق   اي به همين اندازهاليه

شسـتگي تـا   مشاهده گرديد كـه آب سطح خاك قرار داده شد و 
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۱۱۴  

 
  شستگي در الگوي پيشنهادي بوناسونداس در ناحيه گودالالف) ابعاد گودال حفر شده و ب) توسعه زماني آب .۵شكل 

  

  
  شستگي در الگوي پيشنهادي گيلز در ناحيه گودالابعاد اليه و گودال حفر شده و ب) توسعه زماني آب الف) .۶شكل 

  

حالتي كه اليه وجود ندارد ادامه يافته و پـس از  سطح اليه مانند 

يابـد  آن فقط در پـايين دسـت گسـترش طـولي و عرضـي مـي      

دقيقه اول در جلو و جوانب پايـه بـه واسـطه     ۲طوري كه در به

گرداب نعل اسبي عمق گودال تا سـطح اليـه پيشـروي كـرد در     

 ۴۲گرداب برخاستگي  دليلبهحالي كه در پشت پايه اين فرآيند 

  . )۵(شکل  يقه به طول انجاميددق

براي درك تأثير شكل اليه ژئوتكستايل، با توجه بـه الگـوي   

پيشنهادي گيلز، شكل اليه از حالت بيضي به دايره متمايل شـده  

و در روي سطح خاك قرار گرفت. بـا آغـاز آزمـايش مشـاهده     

دقيقـه، از منتهـي اليـه پـايين دسـت اليـه،        ۲۵گرديد كه پس از 

هـا از  ساعت اولـين نشـانه   ۵/۸ز گرديد. پس از شستگي آغاآب

زيرشويي اليه پديدار شد كه به سمت باالدست در جهت طولي 

و به سمت پايه در جهت عرضي با سرعت بسيار كمي در حـال  

دست اليه گودالي تشـكيل شـد   اليه پايينپيشروي بود. در منتهي

(بوناســونداس)  كــه از همــه لحــاظ از حالــت پوشــش بيضــوي

 رسـيد مـي  D۶/۱ترين نقطه بـه  ر بود و عمق آن در عميقتبزرگ

  . )۶(شکل 

 D۸/۰فرآيند آزمايش براي الگوي گيلز وقتي اليه در عمـق  

باشد با اين گيرد شبيه آزمايش با الگوي بوناسونداس ميقرار مي

و D۲/۱تفاوت كه در اين حالت طول گودال ايجاد شده حـدود  

  اد.دافزايش نشان مي D۸/۰عرض آن حدود 

اي با الگوي نيل با همان شـرايط قبـل   دادن اليه دايرهبا قرار

شـويي  ساعت در جوانب اليه، زيـر  ۱نيز مشاهده شد كه پس از 

در حال انجام است كه به سـمت باالدسـت در حـال گسـترش     

شـويي تـا   ساعت زير ۴دست بعد از طوري كه در باالباشد بهمي

باشـد ايـن در حـالي    مـي  پايه ادامه يافته و در حال حفر گـودال 

ساعت، و در پشـت   ۵/۴است كه اين فرآيند در جوانب، بعد از 

شود. با توسعه عمقي گودال و ساعت شروع مي ۵/۸پايه بعد از 



  اي پلشستگي موضعي پايه استوانهتأثير اليه ژئوتکستايل در كاهش آب

  

۱۱۵  

  
  شستگي در كاربرد اليه با الگوي نيلاي سرعت آبالف) ابعاد گودال حفر شده و ب) منحني مقايسه .۷شكل 

  

  
  D۲بر روي طوقه، با نتايج آزمايش ژئوتكستايل به ابعاد  )۱( هاي آلبييشمقايسه نتايج آزما .۸شکل 

  

انعطاف  دليلبههاي اليه خالي شدن زيراليه ژئوتكستايل، لبه

پذير بودن، به سمت پايين خم شده و از سـرعت حفـر گـودال    

شستگي در تا زماني که آببه عبارتی  . )۷(شکل  شودكاسته مي

نرسـيده اسـت (نقطـه عطـف منحنـي)،      زير اليه به خـود پايـه   

دهـد ولـي بـه    شسـتگي را کـاهش مـي   سرعت آبژئوتکستايل 

شسـتگي  شستگي به خـود پايـه، سـرعت آب   محض رسيدن آب

افزايش يافته و به ميزان سرعت در حالت بـدون اليـه، نزديـک    

  .ب) ۷(شکل  شودمي

بـر روي   هـاي آلبـي  اي مشـاهدات آزمـايش  نمودار مقايسـه 

برابر قطـر پايـه، بـا نتـايج آزمـايش بـا اليـه         ۲اد اي به ابعطوقه

ژئوتكستايل با همين ابعاد (الگوي نيـل در ايـن تحقيـق) نشـان     

شستگي در زير محافظ به خود پايـه  که تا زماني که آب دهدمي

شسـتگي  نرسيده است عملکرد ژئوتکستايل در کاهش عمق آب

اليـه  شسـتگي بـه زيـر    باشد ولي با رسيدن آببهتر از طوقه مي

هاي ژئوتکستايل در اثـر نيـروي وزن سـيال    شدن لبهخم دليلبه

شستگي با سرعت بيشتري نسبت به آزمايش مشابه بـا  عمق آب

. لـذا از لحـاظ تـأثير بـر عمـق      )۸(شـکل   يابدطوقه افزايش مي

را بهتــر از  D۲تـوان عملکــرد طوقـه بـه قطـر     شسـتگي مـي  آب

حالـت تـأخير زمـان    ژئوتکستايل با همين ابعاد دانست. در اين 

برابر حـالتي اسـت    ۴۰شستگي با کاربرد ژئوتکستايل حدود آب

  گردد.که از طوقه استفاده مي

  

  گيرينتيجه

هـاي برخاسـتگي در پشـت پايـه الگـوي      علت شدت گرداببه

اي، باشد و اليه محـافظ دايـره  اي براي پوشش مناسب نميدايره

ينـد آن را بـه   دهد و به شروع فرآشستگي را كاهش ميفقط آب

 اندازد.تأخير مي

چـين در كـاهش   توانـد بهتـر از سـنگ   اليه ژئوتكستايل مـي 

شستگي پايـه پـل عمـل كنـد چـرا كـه عـالوه بـر خـواص          آب

علـت كوچـك بـودن منافـذ آن، تخريـب غربـالي       چين، بهسنگ
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۱۱۶  

مانـد. لـذا بـا پوشــش    نداشـته و اليـه همـواره ثابـت بـاقي مـي      

شستگي در مجـاورت اليـه   چين و ژئوتكستايل مشابه، آبسنگ

 ژئوتكستايل كمتر است.

، تـا زمـاني کـه    D۲در مقايسه ژئوتكستايل و طوقه به ابعـاد  

شستگي در زير اليه ژئوتكستايل به خود پايه نرسـيده اسـت   آب

شستگي بهتـر از طوقـه   عملکرد ژئوتکستايل در کاهش عمق آب

شـدن  خم دليلبهشستگي به زير اليه باشد ولي با رسيدن آبمي

شستگي با هاي ژئوتکستايل در اثر نيروي وزن سيال عمق آبلبه

يابد. سرعت بيشتري نسبت به آزمايش مشابه با طوقه افزايش مي

توان عملکرد طوقه بـه  شستگي ميلذا از لحاظ تأثير بر عمق آب

 را بهتر از ژئوتکستايل با همين ابعاد دانست. D۲قطر 

شـکل عـالوه بـر    شش بيضيكار بردن ژئوتكستايل با پوبا به

دسـت منتقـل   شستگي به پـايين تأخير فرآيند آبشويي، محل آب

يابـد. بــه عبـارتي اليــه   شســتگي كـاهش مــي شـده و عمـق آب  

شستگي كند و آبژئوتكستايل بستر را در برابر جريان مقاوم مي

  نمايد.دست منتقل ميرا به پايين
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Abstract 
Flood currents are considered threatening factors by creating local scour along bridge piers. One method for decreasing 
local scour is to strengthen the bed against imposed tensions. Among methods which can directly be appropriate in 
decreasing and controlling local scour of bridge piers is to employ geotextile around bridge piers. In the present study, 
the effect of geotextile layer in decreasing local scour of cylindrical single-pier was investigated with the purpose of 
proposing the best effective method of covering bridge pier. So, layers with circular and oval shapes were put around 
the pier, in proportion with pier diameter, and the performance of each was compared with the unprotected pier. Test 
results showed that with installing the oval geotextile layer, final scour depth around the pier reached to 1.25D. Also, 
comparing geotextile and collar with 2D diameter, the delay of scour process around geotextile was 40 times higher 
than the collar, but the collar decreased the ultimate scour depth further than geotextile. 
 
 

 
Keywords: Local scour, Wake vortex, Bridge pier, Geotextile, Pier diameter. 
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