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ABSTRACT 

Debris accumulations on hydraulic structures have much effects 

such as effect on the shapes and dimensions of river’s bed scour at bridge 

piers, increase the hydraulic loading on structures, cause upstream 

flooding by blockage the water way for bridges and culverts and decrease 

the operating discharge of  spillways and gates.  

Study of flow characteristics in rivers is usually carried out using 

one-dimensional mathematical simulation models that depend in most 

cases on empirical equations, especially that concern with the estimation 

of scour, and based on a number of assumptions that are compatible with 

certain cases. The HEC-RAS model is the most commonly used software.  

Using of this model should be subjected to verification through 

continuation of its calibration by employing field investigations and 

laboratory measurements via physical models. 

The effect of dimensions and shapes of debris accumulations on the 

river’s bed scour at bridge piers has been studied by preparing and 

operating a physical model, and the results have been compared with the 

results of applying one-dimensional steady flow mathematical model 

using HEC-RAS software to the same geometry and boundary conditions 

of the physical model. 

Results of studying three shapes of accumulation of floating debris 

with different dimensions (wedge, rectangular and trapezoidal) on bridge 

piers using physical model showed that the dimensions and shapes of 

accumulation have clear effect on the patterns of bed scour and the 

maximum scour depths at the piers. This accumulation causes an increase 

in the length of scour hole upstream piers and decreases the maximum 

scour depth only when the length of floating debris parallel to flow is 

greater than the water depth. The wedge shape of debris accumulation 

produces maximum scour depth and volume of scour and deposition 
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III 
 

greater than those of the other shapes because of the streamlined of the 

wedge shape. The streamlined of the debris bed and front fore have great 

effects on the characteristics of the scour hole. The maximum effect of 

the length of floating debris on the increase of scour depths occurs when 

this length is equal to the water depth. 

The effect of debris on a specified pier on the scour hole around 

neighboring pier does not appear within the considered dimensions and 

shapes in the physical model, while the effect of neighboring piers on the 

scour depths and patterns of scour hole for middle pier is at percentage of 

increase  about 12% as a compared with case of single pier. 

The estimated maximum scour depth and scour hole widths using 

the HEC-RAS model is greater than those measured using the physical 

model by about 62% and 100 %, respectively, where the software 

exaggerates in the calculation of the scour depths and the widths of scour 

hole even without existence of the debris. This model increases the scour 

depth without taking into consideration the effect of debris shape on the 

shape of the scour hole. HEC-RAS software has no neighboring piers 

effects on the scour depths and top widths and connects the scour holes 

together without considering the ratio of spacing of piers measured from 

center to center to pier width. 

Increase the height of debris for the same debris width shows that 

the percentage of increase in the difference of water surface elevation 

between the two cases of with and without floating debris is about 51%. 

While for increasing the width of debris for the same height of debris, the 

percentage of increase is about 27%.  

Wedge shape of floating debris causes greatest total hydraulic 

loading force in comparison with rectangular and trapezoidal shapes.  

 

Nada_UOT
Text Box
133



 المستخلص

تجمع االنقاض عند المنشات الهيدروليكية العديد من المشاكل منها  التأثير على شكل يسبب 

 و الهيدروليكي عند المنشأت الهيدروليكية الحملزيادة و عند دعامات الجسر االنجراف عماقوا

 الفيضان عند مقدمة الجسر وتقليل التصريف التشغيلي للمسيل المائي والبوابات.

 خصائص الجريان في االنهار عادة تكون باستخدام برامج التحليل ذات البعد الواحد دراسة

و خصوصا البرامج التي تدرس  من الفرضيات والمعادالت الوضعية التي تعتمد على عدد

يجب أن يخضع للتدقيق من و  من اكثر البرامج استخداما  HEC-RAS . يعتبر برنامجاالنجراف

ية المختبرلقياسات االميدانية و زيارات معايرة والتحقق باستخدام الخالل استمرار عمليات ال

 لفيزيائية.النماذج ا مساعدةب

وانماط  عماقتم دراسة تأثير اشكال وابعاد االنقاض المتجمعة عند دعامات الجسر على ا

من خالل اعداد وتشغيل نموذج فيزيائي ومقارنة النتائج مع نتائج  حول الدعامةقاع النهر  انجراف

لنفس االبعاد وشروط  HEC-RASباستخدام برنامج  البعد الواحد ونموذج رياضي للجريان ذ

 الجريان للموديل الفيزيائي.

ستطيل متد و المتجمعة )و المواد الطافيةنتائج دراسة ثالث اشكال ذات ابعاد مختلفة من بينت 

 الالشكعند دعامة الجسر باستخدام النموذج الفيزيائي ان هناك تأتيرات واضحة  به منحرف(و ش

 تسبب. عند دعامة الجسر النجرافوانماط ا لالنجراف عمقاعلى  وابعاد االنقاض المتجمعة على

قط ف لالنجراف عمقفي مقدمة الدعامة وتقليل اعلى  االنجرافهذه االنقاض زيادة في طول حفرة 

ض من االنقا شكل الوتديسبب اكبر من عمق الماء. باتجاه الجريان عندما يكون طول هذه االنقاض 

والترسيب اكبر من االشكال االخرى  االنجرافوفي حجم  االنجراف عمقالمتجمعة زيادة في 

. خطوط االنسياب لقاع االنقاض والجبهة االمامية لالنقاض لها بسبب خطوط االنسياب لهذا الشكل

ة اعلى تأثير لطول االنقاض الطافية المتجمعيكون . االنجرافة على خصائص حفرة تأثيرات كبير

 عند طول مساوي لعمق الماء. االنجراف عماقازيادة على 

  االنجراف حول الدعامةعلى دعامة ال عند مقدمالموجودة المتجمعة تأثير االنقاض ال يظهر 

قاض المتجمعة والمسافات بين الدعامات في لالن لتي اخذت بنظر االعتبارالمجاورة ضمن االبعاد ا

 نسبةيكون ب االنجرافعلى ابعاد وانماط حفرة  النموذج الفيزيائي بينما تأثير الدعامات المجاورة

 .عن حالة التشغيل لدعامة واحدة  21% زيادة
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أكبر  HEC-RASباستخدام نموذج  المحسوب وابعاد حفرة االنجراف لالنجرافعمق  اعلى

حيث يبالغ على التوالي  ٪ 011و  ٪ 26بنحو  فيزيائيمن تلك التي تقاس باستخدام النموذج ال

د يزي.  االنقاضحتى من دون وجود  االنجرافاحفرة  ابعادو  االنجرافالبرنامج في حساب أعماق 

ة رعلى شكل حف االنقاضاالعتبار تأثير شكل  نظردون األخذ ب االنجرافهذا النموذج من عمق 

تأثير الدعامات المجاورة على اعماق وانماط حفرة  HEC-RASرنامج باليحسب  .االنجراف

مع بعضها بغض النظر عن نسبة المسافة المقاسة بين  االنجرافكذلك يربط حفر  و االنجراف

 الدعامات الى عرض الدعامة.

زيادة ارتفاع االنقاض لنفس العرض لالنقاض تظهر زيادة في الفرق بين منسوب الماء بوجود 

بينما عند زيادة عرض  %10حوالي الطافية االنقاض ومنسوب الماء مع عدم وجود االنقاض 

 .%62االنقاض لنفس االرتفاع كانت نسبة الزيادة حوالي 

و  مستطيلال شكليي بالمقارنة مع لهيدروليكإجمالي قوة الحمل ا اكبر تسببالوتدية االنقاض 

 .نحرفشبه م
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 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التكنولوجية

 نشاءاتالبناء واالهندسة قسم 

 المياه والسدود هندسة

 
االنجراف الموقعي حول دعامات تأثير المواد الطافية على 

 الجسور
 

 

 رسالة

مقدمة الى قسم هندسة البناء و االنشاءات في الجامعة التكنولوجية كجزء من متطلبات نيل 

 الموارد المائية البناء واإلنشاءات /درجة ماجستير علوم في هندسة 

 

 

 من قبل
 

 رسل إحسان عبدالرضا
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