
 

 

  
  

  
 درجه ١٨٠ ياه ه پل در قوسيااطراف پشکل در  يمربع يها طوقه توسط يموضع شستگي آبکنترل 

  
  ٣عيمط يو عل ٢بجستان ي، محمود شفاع*١عليرضا مسجدي

  
  ده يچک

 يارهيپل در مس هرچند که معموالً .ها است ب پليل تخرين داليتر از عمده يکيپل  ياه هيادر اطراف پ يموضع شستگي آبوقوع 
 ياه از جمله روش. توان مشاهده کرد يها م از وجود پل در محل خم رودخانه يمتعدد ياه نمونه يم رودخانه قرار دارند وليمستق

در کنترل  ياثر طوقه مربع يمنظور بررس ن مطالعه بهيدر . است پايه يروپل نصب طوقه محافظ بر ياه پايهاطراف  شستگي آبکاهش 
از  =Rc/B ٦٧/٤با  درجه ١٨٠با قوس  يشگاهياک فلوم آزميدر  يهاي شياها، آزم در قوس رودخانه يا وانهتپل اس پايهاطراف  شستگي آب

با چهار  يطوقه مربعهمراه  متر به يسانت ٦به قطر  هاي استوانه پايهک يق با قرار دادن ين تحقيادر . صورت گرفتگالس  يجنس پالکس
ها درحالت آب زالل  پايهحول  شستگي آبده يمتر پد يسانت ١٢ه و عمق ثابتيبر ثان تريل ٣٢ يدرجه با دب ٦٠ تيقطر مختلف در موقع

 کنواخت باي يبند با دانه يعيمصالح کف فلوم از ماسه طب يابر .بودارتفاع  ٤در ها  آزمايشمحل نصب طوقه در . شد يبررس
mm٢=50D در  يموضع شستگي آبزان يش ابعاد طوقه ميق نشان داد با افزين تحقياج يانت. فاده شداست ٣/١ يکنواختيب يو ضر

سه برابر  ثرؤک طوقه با قطر ميدر هنگام نصب  شستگي آبزان يکه حداقل م يطور هابد بي يکاهش م اي طور قابل مالحظه به پايهاطراف 
  .دجاد شيار بستر يز ١/٠ Dدر  يا استوانه پايهک ي يرو پايهقطر 
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  همقدم
نام  هان بيخاص جر يخاطر داشتن الگو س رودخانه بهقو
ک يدرولين هي، همواره مورد توجه مهندسيان حلزونيجر

ز از مرکز بر يگر يروين ،ان به قوسيبا ورود جر. بوده است
ز در يشعاع قوس و ن يرو در راستاين ناي هکند ک يآن اثر م

 يروين. استر يرات سرعت، متغييخاطر تغه جهت عمق ب
شيب عرضي در سطح آب ايجاد ز از مرکز موجود در خم يگر
و در قوس  برد ميباال  يرونيسطح آب را در قوس ب و كند مي
ان فشار يده گرادين پديا. شود يباعث کاهش عمق م يداخل
ان فشار يهرگاه گراد. كند ايجاد ميدر داخل مقطع  يجانب

 در جهت يانيز از مرکز غلبه کند، جريگر يرويمزبور بر ن
ه يان ثانويرد که به جريگ مي، داخل مقطع شکل يعرض

ان، ذرات موجود در سطح آب ين جريدر اثر ا. موسوم است
و ذرات موجود در  كنند ميحرکت  يرونيواره بيطرف ده ب

  .شوند ميجابجا  يواره داخليکف به طرف د
هستند که  يها آنرودخ يها ن سازهيها از جمله مهمتر پل

الب در يهر ساله با وقوع س. دارند ياديت زياهم يساز در راه
که  يها درست زمان ن پلياز ا ياديهر رودخانه تعداد ز

از  يکي. شوند خراب مي، هست ها آناز به ين نيشتريب
اطراف  يموضع شستگي آبها  بين تخرين عوامل ايثرترؤم
 شستگي آبعلت  هها ب ب پليتخر. استها در رودخانه  هيپا
زم يمکان. به دنبال دارد يو جانب ياقتصاد بزرگ يها نايز

ان به ين صورت است که پس از برخورد جريبد شستگي آب
ان از بستر رودخانه به ينکه سرعت جراي هه پل، با توجه بيپا

 يز در ترازهاين يشتريشود فشار ب ميشتر يطرف سطح آب ب
ان يب گرادين ترتاي هشود و ب ميجاد اي  هيپا يباالتر بررو

د که خود يآ ميوجود  ن بهييه از باال به پايپا يرو يفشار
. شود ميه ين در جلو پاييان رو به پايک جريجاد يباعث ا

و  كند ميعمل  يک جت عمودين همانند ييان رو به پايجر
پس از برخورد به بستر رودخانه ضمن حفر بستر ذرات 

 يبخش. )١٩٩٨ ،يويرادک( شود ميبه اطراف پراکنده  يرسوب
کند، در  ميسمت باال بازگشت  ن که بهييپاان رو به يازجر

رودخانه، مجبور به حرکت در   ميان عمويبرخورد به جر
ن يا. کند ميه برخورد يبه پا ان شده و مجدداًيجهت جر

ان و بازگشت آن درداخل حفره کنده شده، يچرخش جر
ه، امتداد يج در دو طرف پايتدر دهد که به ميل يتشک يگرداب
آورد که به آن  ميد ينعل اسب پد هيو شکل شب يابد مي

در  يل گرداب نعل اسبيتشک. نديگو مي يگرداب نعل اسب
ع در حفره آن شده و ي، باعث تسرشستگي آبداخل حفره 

رودخانه به  يان اصليجر ي وسيله بهذرات جدا شده از بستر، 
  ).١٩٧٧ ،و همکاران زسبرو(شوند  مين دست حمل ييپا

 ييها گردابز يه نيپا يها هان در کناريجر ييدر اثر جدا
 استعمود بر بستر رودخانه  ها آنشوند که محور  ميل يتشک
ها همانند  ن گردابيا. نديگو مي يگرداب برخاستگ ها آنو به 

ان قرار يو در معرض جر كند ميگردباد ذرات بستر را جدا 
سمت  ه بهيدهند و به انتقال ذرات از جلو و اطراف پا مي
توسط  شستگي آبحفر گودال . کنند ميدست کمک  نييپا

ابد تا حجم آب درون ي ميآنقدر ادامه  يگرداب نعل اسب
. گرداب را مستهلک کند ياد شده و انرژيز شستگي آبحفره 
رسد  ميحالت تعادل  به شستگي آبن حالت عمق يدر ا

ان آشفته و ياز جر يا نمونه ١شکل  .)١٩٩٨ ،يويرادک(
و حفره  يموضع يرا که باعث آب شستگ ييها گرداب

  . دهد مينشان  شوند مي

  
اطراف  يموضع شستگي آبان و حفره يجر يالگو - ١ل شك

  هاي استوانهه پل يك پاي
  

ه باعث يپا ينصب طوقه رو صورت گرفتهبا توجه به مطالعات 
با نصب طوقه در اطراف . شود مي شستگي آبکاهش عمق 

از بستر ن برخورد به طوقه ين در حيان رو به پاييه، جريپا
 ،ويچ(شود  مي شستگي آبمنحرف شده و باعث کاهش 

ک طوقه با قطر يگزارش داد نصب  )١٩٨٠(اتما . )١٩٩٢
در سطح  هاي استوانهه يک پاي يه رويثر دو برابر قطر پاؤم

 يموضع شستگي آبم باعث کاهش يبستر در کانال مستق
  .دشو مي
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محافظ را در کاهش  يها طوق تأثير) ١٩٩٢(و يچ
ش قرار داد و با استفاده از يه پل مورد آزمايپا تگيشس آب

زان يم به شستگي آبه عمق يطوقه به اندازه دو برابر قطر پا
 ين او اظهار داشت که طراحيهمچن. افتيدرصد کاهش  ٢٠

 يبرا ين مناسبيگزيتواند جا ميح طوقه يو کاربرد صح
پل  يها هيپا يموضع شستگي آبن در حل مشکالت يچ سنگ
  .باشد

از  شستگي آبکاهش عمق  يبرا) ١٩٩٩(کومار و همکاران 
برابر  ٤ و ٣ ،٥/٢ ،٢، ٥/١نج اندازه مختلف طوقه با قطر پ

اده کردند و مشاهده استف اي استوانهه يه در اطراف پايقطر پا
 يها وجود آمدن چاله هکوچک باعث ب يها نمود که طوقه

با  ها آنن يهمچن. شوند ميه يبزرگ در وجه باالدست پا
ر را يها، معادله ز شيج حاصل از آزمايل نتاياستفاده از تحل

ه يدر اطراف پا شستگي آبمم عمق ين ماکزييتع يبرا
شکل که توسط طوقه محافظت شده است، ارائه  اي استوانه
  .دادند
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 بدون طوقه، شستگي آبعمق تعادل  pdsن معادلهيدر ا
cds  با طوقه، شستگي آبعمق تعادلB،قطر طوقهb  قطر
عمق  0Yارتفاع طوقه نسبت به سطح آزاد آب و Hه،يپا
  .است انيجر
را در کاهش  ها طوقهرد عملک) ٢٠٠١(نگ و همکاران يس
نشان داد که ها  آزمايشج ينتا. بررسي كردند شستگي آب

ابد، يش ين تراز بستر و تراز نصب طوقه افزايچنانچه فاصله ب
ن محل يبهتر. ابدي ميش يافزا شستگي آبمم عمق يماکز

ر يز) هيقطر پا =D( ١/٠ D برابرها  آزمايشنصب طوقه در 
طوقه به قطر دو برابر قطر ن حالت يسطح بستر بود که در ا

. دهد ميدرصد کاهش  ٩١را  شستگي آبه مقدار يپا
ه يبرابر قطر پا ٥/٢و  ٢، ٥/١ يبا قطرها ييها طوقهن يهمچن

 ١٠٠% و ٦٨% ،٥٠%زان يم رند بهير بستر کانال قرار گيز
مشاهده  شستگي آبه بدون محافظ کاهش ينسبت به پا

مشاهدات خصوص در  )١٣٨٤(درپور و همکاران يح .دشو مي
پل در  يها هيدر گروه پا يموضع شستگي آبنحوه توسعه 

ق از ين تحقيدر ا. اند كرده يقاتيتحق ههنگام استفاده از طوق
دو و سه برابر قطر  يشكل با قطرها اي هريدو اندازه طوقه دا

در جهت  ييشكل دوتا اي استوانه يها هيه در گروه پايپا

زه طوق بر كاهش انداتأثير ان استفاده شده و يجر
. قرار گرفته است يها مورد بررس هيدر گروه پا شستگي آب
را  شستگي آبج نشان داد كه هر دو اندازه طوقه، عمق ينتا

در  شستگي آبدهند و كاهش عمق  ميه كاهش يدر هر دو پا
ه يه از گروه پايتر در هر دو پا طوقه بزرگ يه دارايگروه پا

ج ين براساس نتايهمچن. شتر استيتر ب طوقه كوچك يدارا
هر دو اندازه طوقه در كاهش عمق  تأثيرها،  شيآزما
دست  نيه پاييه باالدست نسبت به پايدر پا شستگي آب
 .شتر استيب

توسعه حفره خصوص در) ١٣٨٥(و همکاران  يزرات
 همراه با طوق يليه مستطيك پاياطراف  يموضع شستگي آب
اندازه سه برابر  بهك طوق يق ين تحقيدر ا .اند كرده يقاتيتحق

بستر نصب شده است و توسعه  يبر رو يليه مستطيعرض پا
 يها نسبت(متفاوت  يبرش يها در سرعت شستگي آبحفره 

حاصل از  يبحران يبه سرعت برش يمختلف سرعت برش
رغم  يج نشان داد علينتا. است شده يبررس) لدزياگرام شيد
 يهاسرعت  رات نسبتييت بدون طوق تغيكه در وضع نيا

در روند توسعه  يچندان تأثير ١تا  ٨/٠از مقدار  يبرش
ها در  ن نسبتير اييندارد، با حضور طوق تغ شستگي آب

 شستگي آبدر توسعه روند  ييبسزا تأثيرمحدوده فوق، 
 . گذارد مي
مستقل و  يها طوقهز عملکرد ين) ٢٠٠٦(و همکاران  يزرات
 يپل بررس يها هين را در گروه پايچ وسته همراه با سنگيپ

وسته و يک طوقه پياز  يبيج نشان داد که ترکينتا. کردند
و  ٥٠زان يم به شستگي آبن منجر به کاهش عمق يسنگ چ

ن يهمچن. شود ميه يب در جلو و پشت پايترت درصد به ٦٠
ه بهتر از عملکرد يهر پا يمستقل بررو يها طوقهعملکرد 

  . ه بوديدو پا يوسته بررويک طوقه پي
شوند كه  ياز رودخانه احداث م يا ها در بازه اصوالً پل
علت  ر، ممكن است بهين مسيدر ا. دارتر باشديرودخانه پا

رودخانه در  يداريا عدم پاياحداث راه و  يها تيمحدود
 .م، اقدام به احداث پل در قوس رودخانه شوديمستق يها بازه

در  )١٣٨٣( صفرزادهبا توجه به مطالعات انجام گرفته توسط 
ع ين توزيشتريب، درجه ١٨٠ ان در قوسيجر يالگوص خصو

 يها انيجر يل قدرت بااليدل هدرجه ب ٦٠ه يسرعت در زاو
  . دشو ميجاد اي  هيثانو
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شکل در کاهش  يطوقه مربع تأثير يق بررسين تحقيدر ا
درجه در قوس  ٦٠ت يه پل در موقعياطراف پا شستگي آب
  .شد يبررس

  
  ها مواد و روش

شکل در کاهش  يثر طوقه مربعا يمنظور بررس به
در قوس رودخانه،  هاي استوانهه پل ياطراف پا شستگي آب

شکل  يگالس قوس يک فلوم از جنس پالکسيدر ها  آزمايش

و  =m٨/٢Rc  يدرجه، شعاع مرکز ١٨٠يمرکزه يبا زاو
 =٧/٤Rc/B قوس ينسب يانحنا. انجام شد =m٦/٠B  عرض

کانال . دهد ميرار م قيمال يها بوده که قوس را در رده قوس
 ١٨٠ک کانال با قوس يمتر به  ١/٩طول هب يم وروديمستق

شکل توسط کانال  ين کانال قوسيا. گردد ميدرجه متصل 
چه کنترل عمق يمتر به در ٥/٥طول  هب يگريم ديمستق
).٢شکل (شود  ميمتصل  يان و سپس مخزن خروجيجر

 

  
  شکل يپالن کانال قوس -٢شکل 

کانال  يها وارهيد تأثيرن رفتن ياز ب يبرا ها آزمايشه يدر کل
 ليو و ملويچ يها هي، طبق توصيموضع شستگي آببر 

لذا . شتر باشديعرض کانال ب %١٠د از يه نبايقطر پا) ١٩٨٧(
که جهت مدل شد استفاده  متر يسانت ٦عرض  با اي هيپا

. شداستفاده متر  يسانت ٦به قطر  pvcلوله  ه پل ازيکردن پا
) ۲۰۰۱( نگيشنهاد سيبراساس پ ها طوقهب قطر انتخا يبرا

 هيبرابر قطر پا ٣و  ٥/٢، ٢، ٥/١ابعاد از قطر با ) ۱۹۸۰(و اتما 
متر  يليم ۱گالس به ضخامت  يلذا ورق پلکس. استفاده شد

در  يريو با قرارگه يبرابر قطر پا ٣و  ٥/٢، ٢، ٥/١ابعاد با 
) هيپاقطر =D )D و D٥/٠ ،١/٠ D سطح بستر، يرو ارتفاعات

  ).۳شکل (گرفت ش قرار يمورد آزما ر بستريز

   
عرض =W(شکل در اطراف آن يه و طوقه مربعيپا - ٣شکل 

  ).٢٠٠٤مشاهير و همکاران، ) (قطر پايه=Dطوقه و
  

از  يريجلوگ يبرا) ١٩٨٣(و اتما  يويه راودکيبه توص
 ٧/٠د از يمتوسط ذرات باپل در رسوبات قطر يل ريتشک

حذف اثر قطر  ين برايهمچن. تر باشد متر بزرگ يليم
ه به متوسط ينسبت قطر پا شستگي آبعمق  يرسوبات رو

در ). ١٩٨٧ ،ليو و ملويچ(باشد  ٥٠د کمتر از يذرات با
 ٢٥- ٣٠ن نسبت را يا) ١٩٨٣( و اتما يوين راستا راودکيهم
ه از ماسه يک الين موارد اي  هبا توجه ب. اند شنهاد نمودهيپ

متر و  يليم ٢با قطر متوسط معادل  ياه هانرودخ يعيطب
به  اي هيانتخاب و در ال ٣/١ب انحراف استاندارد معادل يضر

مورد ها  آزمايشانجام  برايمتر  يسانت ٢٠يبيضخامت تقر
 يبرا )٢٠٠٢( وتو و هاگريه اليطبق توص. استفاده قرار گرفت

متر  يليم ٢٠شتر از يعمق آب را ب ياز اثرات زبر يريجلوگ
عمق آب ثابت و ها  آزمايشه ياند که در کل شنهاد نمودهيپ

که  ناي  هبا توجه ب. نظر گرفته شدمتر در يسانت١٢برابر 
 براي شد يط آب زالل بررسيدر شرا يموضع شستگي آب

ه، يش و انتقال رسوبات در باالدست پاياز فرسا يريجلوگ
 يکمتر از سرعت بحران ديان بايسرعت متوسط جر

( )cuu به  ينسبت سرعت برشها  آزمايشه يدر کل. باشد >
 يبحران يبود که سرعت برش ٩٣/٠ يبحران يسرعت برش

توسط  الزم يدب. دست آمد هلدز بيش يبراساس پارامتر بحران
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 يريگ فلوم اندازه يورود يدرجه در ابتدا ٦٠ يز مثلثيسرر
  ). ٤شکل (شد 

 
  يبا طوقه مربع هاي استوانهه يپا-٤کل ش

  
ه ب يش طوالنيک آزمايها،  شين زمان تعادل آزماييتع براي

تر يل ٣٢ يه پل بدون طوقه در دبيپا يروساعت بر ٢٤مدت 
با توجه به . صورت گرفتدرجه  ٦٠تيه در موقعيبر ثان

% ٩٨ باًيساعت اول تقر ٦مشاهده شد که در  ٥نمودار شکل 
ها، زمان تعادل  شيه آزمايلذا در کل. دهد ميرخ  شستگي آب
   .ساعت در نظر گرفته شد ٦

 
  هيتربر ثانيل ٣٢ يدرجه ودب ٦٠تيدرموقع زمان تعادل - ٥شکل 

  
ش با استفاده از ارابه متحرک، بستر کانال يهر آزما يدر ابتدا
 ٦٠ت يه در موقعيسپس پا. شد ب ثابت مسطحيتحت ش

 يچه انتهاييمپ، درپ يانداز ش از راهيپ. دشدرجه نصب 
د شت يبه درون کانال هدا  ميبسته و سپس آب زالل به آرا

. شود يريدر سطح بستر جلوگ يپل و ناهمواريجاد ريتا از ا
پس  .قه بوديدق ٣٠تا  ٢٠ن يمدت زمان اشباع بستر کانال ب
س شدن رسوبات بعد ينان از خياز باال آمدن سطح آب و اطم

شد و به  يانداز راه  ميک يقه، پمپ با دبياز گذشت چند دق
به حوضچه  يلوله ورود يرو ير فلکه اصليتوسط ش  ميآرا

م يسپس با تنظ. م شديزان موردنظر تنظيم به يآرامش، دب
ان يدست عمق جر نيچه پاييفلکه و در ريزمان ش ق و هميدق
 ٦پس از گذشت . نظر حاصل شدمورد يمتر و دب يسانت ١٢
اين كه د تا شبسته  ييتهاان ي چهي، پمپ خاموش و درعتسا

كه  طوري بهشد  يزهکش  ميآب موجود در کانال به آرا
ن ييمنظور تع به. دشوجاد نيبستر ا يتوپوگراف يرو يتأثير

ش حداکثر عمق يطول آزما ، درشستگي آب يتوسعه زمان
ش توسط يه و درطول آزمايدر باالدست پا شستگي آب

ز زمان تعادل پس ا. متر برداشت شد يليسنج با دقت م عمق
از درون   ميآرا باز شده تا آب به  ميآرا کانال به ييچه انتهايدر

  .ه شوديکانال تخل
  
  ج و بحثينتا

ان، يو عمق جر يم دبيپس از تنظها  آزمايشه يدر کل
با  شستگي آبل و يها تشک ه گردابهيبالفاصله در اطراف پا

 شستگي آبحفره  يريگ با شکل. شدار باال آغاز يسرعت بس
. دشدست منتقل  نيسمت پاي ها برخاسته از حفره به رسوب

ش، رسوبات برخاسته از حفره ياز شروع آزما يپس از مدت
ه بر آن يپا تأثيررسند که  مي اي هبه محدود شستگي آب

ز يه ناچيپشت پا يها افته است و اثر گردابهيکاهش  ،محدوده
از حفره  يت رسوبات انتقالين وضعيدر ا. گردد مي
دست  نيسمت پاي ه بهيان ثانويجرتأثير تحت  تگيشس آب

کوچک در  يارهايشتر شيا بيمنتقل گشته و تعداد دو و 
  ). ٦شکل (د شل يه تشکياطراف پا

  
در اطراف  يو رسوب گذار شستگي آبل يمحل تشک -٦شکل 

  يمربع ه با طوقهيپا
ه ياطراف پا شستگي آبدر توسعه  يابعاد طوقه مربع تأثير 
  اي استوانه
 ٤در  شستگي آب يابعاد طوقه در توسعه زمان تأثير ٧شکل 

 ٦٠ت يسه آن با حالت بدون طوقه را در موقعيارتفاع و مقا
. دهد ميه نشان يتر بر ثانيل ٣٢ يدب يدرجه در قوس برا
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ها با  ه ارتفاعيشود در کل ميدر شکل مشاهده كه گونه  همان
 تگيشس آبش ابعاد طوقه عملکرد آن در کاهش عمق يافزا
نشان داد که در ها  آزمايشج ينتا. شتر شده استيب

ن يشتريه بيبرابر قطر پا ٣مختلف، طوقه با اندازه  يها ارتفاع
که طوقه  يزمان. جاد شديا شستگي آبدر کاهش عمق تأثير 

ن يرو به پاي ينعل اسب يها شود، گرداب ميه نصب يپا يرو
اهش ن برخورد به طوقه از بستر منحرف شده و باعث کيح

  ). ١٩٩٢ ،ويچ(شود  مي شستگي آبعمق 

 

 
 

 

 
در  شستگي آب يابعاد طوقه در توسعه زمانتأثير -٧شکل 
  مختلف يها ه بدون طوقه در ارتفاعيسه با پايمقا

  
ارتفاع نصب طوقه نسبت به تراز بستر در توسعه  تأثير
  شستگي آب

 شستگي آب يارتفاع نصب طوقه در توسعه زمانتأثير  ٨شکل 
سه آن با حالت بدون طوقه را نشان يابعاد طوقه و مقا ٤در 
دهد که نصب طوقه در  مين مطالعه نشان يج اينتا. دهد مي

ن يبستر کمتر يت روينسبت به موقع ر بستر،يز D١/٠ارتفاع 
طوقه نصب  يرا برايز. است كردهجاد يا را شستگي آبعمق 

با ش، يه آزمايسطح بستر، در همان لحظات اول يشده در رو
 شستگي آبه، ير پايدر جلو و ز ينعل اسب يها ت گردابيفعال

ن نصب يهمچن. ابدي ميو به سرعت توسعه  شود ميشروع 
ر بستر يرا ز D١ و D٥/٠ مختلف در ارتفاع  يطوقه با قطرها

ر بستر يز D١/٠ سه با ارتفاعيدر مقا شستگي آبمقدار عمق 
ن يا ج حاصل ازينتا. افته استيش يافزا شستگي آبعمق 
، اتما )٢٠٠٦( ير آالبيگر نظين ديقيج محقيق با نتايتحق

 يويل و رادکيو ملو) ٢٠٠٤(ر و همکاران ي، مشاه)١٩٨٠(
ه يدر اطراف پا اي هريدرمورد کاربرد طوقه دا) ١٩٩٦(

  . سه شديم مقاير مستقيدر مس اي استوانه
مقايسه نتايج تحقيق حاضر با نتايج محققين به  ٩در شکل 
هاي مختلف پايه بدون طوقه، پايه با طوقه به  التازاي ح
برابر قطر پايه در حالت بدون بعد نشان داده  ٥/٢و  ٢اندازه 

نتايج حاصل از اين نمودارها تطابق مناسب در . شده است
اين تحقيق با تحقيقات محققين ديگر را نشان % ٩٥حدود 

  .دهد مي
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در از بستر ارتفاع نصب طوقه نسبت به تر تأثير  -٨شکل 

 ه بدون طوقهيسه با پايمقا

 

 

 
 

 رين نظيج محققيق حاضر با نتايج تحقيسه نتايمقا-٩شکل
ل و يو ملو) ٢٠٠٤(ر و همکاران ي، مشاه)١٩٨٠(، اتما )٢٠٠٦( يآالب

  )١٩٩٦( يويرادک
  

ه بدون ينسبت به پا شستگي آبدرصد کاهش در عمق  -١جدول 
 طوقه

 
 ارتفاع

 اندازه قطر طوقه
يرو  

بستر   
H/D= 

١/٠  
H/D= 

٥/٠  
H/D= 

٠/١  

W/D= ٥/١  ٣٦ ٥١ ٧١ ٥٣ 
W/D= ٠/٢  ٤٣ ٥٩ ٧٨ ٦٢ 
W/D= ٥/٢  ٤٤ ٦١ ٩٠ ٧٣ 
W/D= ٠/٣  ٥٢ ٧٣ ٩٦ ٨٠ 

  
ه يدر اطراف پا شستگي آبدرصد کاهش عمق  ،١جدول 
حالت بدون طوقه را  نسبت به يا رهيبا طوقه دا هاي استوانه

ازه طوقه نشان داده اند ٤طوقه و با  يريگارتفاع قرار ٤ يبرا



  . . .های مربعی شکل در  طوقه کنترل آبشستگی موضعی توسط      ٦٠
  

 

ع در ارتفا يا رهيدهد طوقه دا يج نشان مينتا. شده است
H=0.1D ر بستر با اندازه يزW=3D٩٦ ، باعث کاهش %

  .شود يه مياطراف پا شستگي آب
  
   يريگ جهينت

 ين توسعه زمانييها جهت تع شيق آزماين تحقيدر ا
شکل مستقر  يبا طوقه مربع اي استوانهه يدر پا شستگي آب
 يطوقه مربع تأثير  يدرجه با هدف بررس ١٨٠قوس  در

 سهيو مقا اي استوانهه يدر اطراف پا شستگي آبشکل بر عمق 
ثر در ؤم يرهايمتغ. گرفت صورت آن با حالت بدون طوقه

ق ابعاد طوقه و ارتفاع نصب طوقه نسبت به تراز ين تحقيا
  :شود ميان ير بيصورت ز هق بين تحقيج اينتا. بستر بود

نه کاهش يشيب شستگي آب، يش ابعاد طوقه مربعيافزا با -١
ن ير بستر، کمتريزD١/٠ ارتفاع طوقه نصب شده در درو هافتي

  .گر مالحظه شديد يها نسبت به ارتفاع شستگي آبعمق 
ک طوقه با يدر هنگام نصب  شستگي آبحداقل عمق  -٢

 D١/٠در  اي استوانهه يک پاي يه رويبرابر قطر پا ٣ ثرؤابعاد م
  . شدجاد ير بستر ايز
حالت  شکل نسبت به يدر طوقه مربع شستگي آبکاهش  -٣

 يمربع يها طوقهگر يعبارت د هب. شتر استيب بدون طوقه
جاد شده يا يها ف عملکرد گردابيو تضع يساز باعث پراکنده
  .شوند ميه يدر اطراف پا

  
  گزاري سپاس

اهواز واحد   مين محترم دانشگاه آزاد اسالياز مساعدت مسئول
در  يمال يها الت و کمکيمنظور قرار دادن امکانات، تسه هب
  .شود مي گزاري سپاسق تشکر وين تحقيا
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