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 چکيده
  
ترل آن ارائه کن يبرا يمختلف يها ده پرداخته و روشين پديا يبه بررس ياديز گران پژوهش، شستگي آباد يت زيل اهميدل به

 يها صفحات م کرد. طوقيان تقسيجر ير الگوييو تغ ش مقاومت بستريافزا، يتوان به دو گروه کل يها را م ن روشيکردند. ا
ل ين بوده و از تشکييپا ان روبهيدر مقابل جر يه، مانعيه نصب شده و در باالدست پايبا بستر و عمود بر پا يهستند که مواز

 نيشده است بد يبررس شستگي آبزان کاهش يبر م يضوياثر طوق ب پژوهشن يکنند. در ا يم يريجلوگ شستگي آبحفره 
 متر ميلي ٣و ضخامت  ٢و  ٥/١، ١) برابر با /DLه (يه به قطر پايدست پا نييبا نسبت طول طوق در پا يضويطوق ب ٣منظور از 

 ٨٨/٠متر و اندازه متوسط ذرات بستر  ٣/٠و  ٢٥٥/٠، ٨ب برابر با يترت به يشگاهياستفاده شد. طول، عرض و عمق کانال آزما
 گودال ج نشان داد که حجميمختلف استفاده شد. نتا يدب ٥و  متر ميلي ٢١به قطر  يا ه استوانهيبوده است. از پا متر ميلي
 ن مقدار کاهشيشترياست. ب افتهيه بدون طوق کاهش يپا يها شيسه با آزمايطوق در مقادر حالت استفاده از  شستگي آب

ن مقدار کاهش يبوده که ا ٥/١ه برابر با يه به قطر پايدست پا نييبا نسبت بدون بعد طول طوق پا يضويمربوط به طوق ب حجم
/1 به ابعاد ين مقدار کاهش هم مربوط به طوقيدرصد بوده است. کمتر ٥/٨١برابر  ٢٤٦/٠ان يدر عدد فرود جر =DL  عدد در

  درصد است. ٣٦/١٣بوده که مقدار آن برابر با  ٢٩٤/٠ان يفرود جر
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  مقدمه 
ک يدروليمهم در ه هاي بحثپل از  يها هيپا شستگي آب
پل  يها هيدر محل پا يرود. به طور کل يشمار مه ها ب پل

ه يدر اطراف پا ييها ل گردابيتشک سبب يدو عامل اساس
 يموضع شستگي آبها خود باعث  ن گردابيشود که ا يم
ه يان به پاين دو عامل عبارتند از برخورد جرياشوند.  يم

 ،يويه (بروسرز و رادکيان آب از پايجر ييپل و جدا
ان يه پل، جريپا يموضع شستگي آب  هي). عامل اول١٩٩١
آب عمل  يک جت عمودي ماننداست که  ينييروبه پا

 يان معموليه پل را بلند کرده و جريکند و مواد کناره پا يم
). در اثر ١٣٨٧بجستان،  ي(شفاع ديشو يآب آن را م

کاهش فشار از سطح آزاد  دليل ه پل، بهيبرخورد آب به پا
جاد ين اييپا روبه يها انيان به سمت بستر، جريجر
ن پس از برخورد به ييپا روبه يها انين جريو ا شود يم

ه را ب ياسب برخورد کرده و گرداب نعل يان اصليبستر با جر
ه يه پل در پشت پاين از پاايجر ييآورد. جدا يوجود م

آورد (بروسرز و  يوجود مه را ب ١يگرداب برخاستگ
 ساز و كار). ١٣٨٨و همکاران،  يارونق و ١٩٩١، يويرادک

نشان داده شده  ١ ه پل در شکلياطراف پا الگوي جريان
را به  شستگي آب) ١٩٨٧نوف و همکاران (يسيمياست. چر

 شستگي آبز اند که عبارتند ا م کردهيدو نوع مهم تقس
خود به  شستگي آبن دو نوع ي. ايو محل يعموم
 ٢ شوند که در شکل يم ميتقس يگريد يها شستگي آب

  نشان داده شده است.
  

  
ه يدر پا شستگي آب يان و الگويجر يالگو -١شکل 

  )٢٠٠٤اترک، يشکل (کا يا استوانه
  

                                                
1   - Wake Vorices 

  
  )١٩٨٧نوف و همکاران، يسي(چرم شستگي آبانواع  -٢شکل 

  
ت انتقال رسوب به دو ياز نظر وضع يموضع ستگيش آب

م يآب زالل و بستر فعال (زنده) تقس شستگي آبنوع 
آب زالل  شستگي آب. در )١٩٨٧ل، يو و ملويشود (چ يم
ه، حداکثر مقدار يل عدم حرکت رسوبات باالدست پايدل به

بستر  شستگي آبافتد. در  ياتفاق م شستگي آبعمق حفره 
ن يه حمل رسوب دارد و به هميپازنده، بستر باالدست 

ن رسوبات پر شده و يبا ا دوباره شستگي آبخاطر حفره 
که  يدهد. در حالت يرا کاهش م شستگي آبعمق حفره 

 ي) از سرعت متوسط بحرانVان (يسرعت متوسط جر
 ط بستر زندهيدر شرا شستگي آبشتر باشد ي) بcVان (يجر
اتفاق  يز زمانيآب زالل ن شستگي آبو  شود يجاد ميا
ان در محدوده يافتد که سرعت متوسط جر يم
)cc VVV ). ١٩٩٩و، يل و چي(ملو است) 3.0>>

 يموضع شستگي آبزان عمق يثر در مؤم يها پارامتر
م کرد ير تقسيتوان به چهار گروه ز يه پل را مياطراف پا

  ):٢٠٠٦، ي(آالب
ک شونده مانند شدت و سرعت يان نزديجر يترهاپارام -

 انيجر
 هياندازه و شکل پا ماننده يمربوط به پا يپارامترها -
ع يو توز يمربوط به رسوبات بستر مانند چگال يپارامترها -

 يبند دانه
و لزجت  يال از جمله چگاليمربوط به س يپارامترها -
  اليس
ان به دو تو يرا م شستگي آبکاهش  يها روش يطور کله ب

  م کرد:ير تقسيگروه ز
ت بستر و باال بردن يبر تقو يکه مبتن ييها روش -١

ن يمحرک هستند که به ا يها رويمقاومت آن در برابر ن
شود مانند احداث  يفته مگ يحفاظت يها ها، روش روش
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، يبتن يحفاظت يها هين، استفاده از شالوده، اليچ سنگ
 . يسنگ يها تور
 يکيناميدروديط هير شراييبر تغ ينکه مبت ييها روش -٢

ه و در جهت يان در اطراف پايجر ير الگويين تغيو همچن
جاد يا يگرداب يها ستمين و سييپا ان روبهيف جريتضع

 يها ها، روش ن روشيبه ا .ه هستنديشده در اطراف پا
شود  يان گفته ميجر ير دهنده (اصالح کننده) الگوييتغ

 يه و نصب طوق روير پاار ديجاد شي، ايوبك مانند شمع
  ).٢٠٠٤و همکاران،  يه (زراتيپا

ه را يبا ضخامت کم است که دور پا يا صفحه ،طوق
رد و يگ يمختلف قرار م يه در ترازهايپا يپوشاند و رو يم

ن و گرداب ييپا ان روبهيجر دليل ب بستر بهياز تخر
). ١٣٨٦و همکاران،  يکند (بلوچ يم يريجلوگ ياسب نعل

نه يانجام شده در زم هاي پژوهشاز  يتعداددر ادامه به 
  پل اشاره خواهد شد. يها هياطراف پا شستگي آب

در کاهش  يا رهيطوق دا تأثير) ١٩٥٦نگر (يچابرت و انگلد
جه ين نتيکرده و به ا يه پل را بررسيپا شستگي آب
ر بستر با يز D٤/٠طوق در ارتفاع  يريدند که قرارگيرس

درصد کاهش  ٦٠ يبيتقر به طوررا  شستگي آب، D٣قطر 
نگر، يه پل است (چابرت و انگلديقطر پا Dدهد که  يم

 يا رهيطوق دا تأثير) ١٩٩٣و همکاران ( تالي). و١٩٥٦
ه کوچک منفرد بودند را يها که سه پا هيگروه پا يشکل رو

که با  ييتا ه سهيگروه پا يک طوق روي. بررسي كردند
ودند نصب شد. درجه نسبت به هم قرار گرفته ب ١٢٠ه يزاو

 ٥/١١٢ها  هيگروه پا يطيره محيه منفرد و دايقطر پا
ه و قطر هر کدام از يو عرض طوق دو برابر قطر پا متر ميلي

تر از مؤثرها بدون طوق  هيبود. گروه پا متر ميلي ٣٤ها  هيپا
به اندازه نصف قطر  يمنفرد با داشتن شکاف يا ه استوانهيپا
گروه  يها رو که طوق ج نشان داده استيه بود. نتايپا
ه منفرد است يک پاي يک طوق رويتر از مؤثرها  هيپا
 يک سري) ١٩٨٠). اتما (١٩٩٣تال و همکاران، ي(و

ک در يبار يها امکان استفاده از طوق برايها  شيآزما
شکل  يا استوانه يها هيدر پا يموضع شستگي آبکاهش 

وق ش عرض طيج نشان داده است که با افزايانجام داد. نتا
کاهش  يشتريبه مقدار ب شستگي آبو کاهش ارتفاع آن، 

) کاهش ٢٠١٠و همکاران ( ي). مسجد١٩٨٠ابد (اتما، ي يم
ه پل با استفاده از طوق در ياطراف پا يموضع شستگي آب

قرار دادند. تمام  يدرجه را مورد بررس ١٨٠قوس 
مم کاهش ير بستر ماکزيبرابر ز ١/٠طوق در تراز  يها اندازه

ش اندازه طوق ياند. با افزا داشته شستگي آبرا در 
ن عمق يابد. کمتري يز به مراتب کاهش مين شستگي آب
ه که در تراز يبه عرض سه برابر قطر پا يبا طوق شستگي آب
افتد  ير بستر نصب شده است اتفاق ميبرابر ز ١/٠

) ٢٠١١). وانگ و همکاران (٢٠١٠و همکاران،  ي(مسجد
ک يعنوان  ه را بهيدر باالدست پاها  از حلقه يستون تأثير
ه را يپا شستگي آبله محافظت کننده در مقابل يوس

ن حالت يج نشان داده است که در بهتريدند. نتاكر يبررس
درصد  ٦٥به مقدار  شستگي آبها، عمق  ستون حلقه

در  ).٢٠١١کاهش داشته است (وانگ و همکاران، 
جه ين نتيکه تا به حال انجام شده است به ا هايي پژوهش

آن  تأثيرشود  تر بزرگچه اندازه طوق اند که هر دهيرس يکل
ش اندازه ين افزايشود. ا يشتر ميب شستگي آبدر کاهش 
تواند  ي، مباصرفه است ياقتصاد نظرکه از  ييطوق تا جا

ش ين افزايگر ايد اي اندازهک يشتر از يادامه داشته باشد. ب
اهد داشت. نخو شستگي آبدر کاهش  ياديز تأثيرابعاد 
، در مورد طوق اين پژوهشن موضوع در ين، ايبنابرا

  .شد يز بررسيشکل ن يضويب
  

  ها مواد و روش
ک پژوهشکده حفاظت يدروليشگاه هيها در آزما شيآزما

انجام  يانجام شد. برا يجهاد کشاورز يزداريخاک و آبخ
ها و کف شفاف از جنس  با جداره يها از فلوم شيآزما
متر  ٣/٠و ارتفاع  ٢٥٥/٠، عرض ٨طول ، به ١گالس يپلکس

ان در يم عمق آب و سرعت جريتنظ يمتر استفاده شد. برا
دست  نييپا يچه بادبزني که در انتهايک دريکانال از 

 يا کانال حوضچه يشد. در انتهاکانال قرار داشت استفاده 
درجه در  ٩٠ يز مثلثيک سرريوجود دارد که  يليمستط
ان را اندازه گرفت. يجر يباست تا بتوان د ه شدهيآن تعب

ک مدار يشگاه به کانال، در يآزما يانتقال آب از مخزن اصل
ه يتر بر ثانيل ٧ يبا حداکثر تأمين دب يبسته و توسط پمپ

شگاه و قبل از ورود به يآزما يشد. آب از مخزن اصلانجام 
کاهش  يشده که برا يم يک مخزن وروديکانال وارد 
ل يک تبدير از پوشال و پ يک جعبه فلزيان يتالطم جر

 يشگاهيه شده بود. کانال آزمايهمگرا در آن تعب يورود
از  يمتر ٤ک بخش فرو رفته در کف بوده که در ي يدارا

ن قسمت از کانال يباالدست کانال قرار گرفته است. طول ا
 عنوان محدوده به بوده و متر سانتي ٣٠متر و عمق آن  ٢

                                                
1- Plexiglass 
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کنواخت با يچسبنده ريو با رسوبات غ شدش استفاده يآزما
 ٤و  ٣ يها پر شد. شکل متر ميلي ٨٨/٠اندازه متوسط 

ه يش به همراه پايآزما ک از محدودهيشمات ييب نمايترت به
  دهند. يذرات بستر را نشان م يبند دانه يو طوق و منحن

  

  
  ه و طوقيش، پايک از محدوده آزمايشمات يينما -٣ شکل

  

  
رسوبات مورد استفاده در  يبند دانه ينحنم -٤ شکل

  ها شيآزما
  
با استفاده از  به طور معمولذرات،  يبند دانه يکنواختي

)ذرات ( يانحراف استاندارد هندس )2
1

1684 / ddg =σ (
انحراف  يبند دانه يشود. با توجه به منحن يده ميسنج

  استاندارد ذرات برابر است با:
)١(  ( ) 46.1/ 5.0

1684 == ddgσ  
توان  يباشد، مصالح بستر را م gσ>5.1که  يدر صورت

مصالح بستر  gσ≤2 يو برا كردکنواخت فرض ي
بجستان،  يشود (شفاع ينظر گرفته مکنواخت دري ريغ

 يعيرسوبات طب يذرات بستر برابر با چگال ي). چگال١٣٨٧
)65.2=sG.ين مقدار براين با ايبنابرا ) بوده است 

بر کاهش  يتأثير، رسوبات بستر يانحراف استاندارد هندس
 تأثيراز عدم  يريجلوگ يبرا ندارد. شستگي آبعمق 
و  يويار رادکياز مع شستگي آبکانال بر عمق  يها جداره
/25.6) استفاده شد (١٩٨٣اتما ( ≥DW که (W 

با قطر  يا هيجه پايه است. در نتيقطر پا Dنال و عرض کا
نکه اندازه متوسط ذرات يا يانتخاب شد. برا متر ميلي ٢١

نداشته  يتأثير شستگي آبعمق  يز روي) ن50dبستر (
/252050) (١٩٨٠ار اتما (يباشد از مع −>dD استفاده (

ار برقرار بود. با توجه به ين معيا ين پژوهشاشده است. در 
  م داشت:يه خواهيو قطر مدل پا ٤ شکل

)٢(  24/
88.0

21
50

50

≅→




=
=

dD
mmd

mmD  

و با توجه به  شستگي آبدر  يدب تأثيرمشاهده  يبرا
و  ۲/٥ ،٨/٤، ٤/٤، ٤مختلف ( يدب ٥، يکيدروليط هيشرا
ان آب در يگرقته شد. عمق جر درنظره) يتر بر ثانيل ٦/٥

است که در صورت انتخاب  يياز پارامترها يکي کانال
اتفاق نخواهد  شستگي آبزان عمق ينادرست آن، حداکثر م
 تر بزرگه يبرابر قطر پا ٥/٣ان از يافتاد. اگر عمق جر

)5.3/ >Dyه به عمق ين نسبت قطر پاي) و همچن
/7.0( ٧/٠ان کمتر از يجر <yDل، يو و ملوي) (چ

ان قرار يعمق جر تأثيرتحت  شستگي آب) باشد ١٩٨٧
ها  شيان در تمام آزمايل عمق جرين دليرد. به هميگ ينم

ها از سه  شيگرفته شد. در آزما درنظر متر سانتي ٧/٧برابر 
با ابعاد مختلف استفاده شد. نسبت قطر  يضويطوق ب

. ٣٣/١و  ١٧/١، ١ها عبارتند از  ن طوقيبزرگ به کوچک ا
کسان و برابر با قطر يه يها در باالدست پا وقن طيطول ا

دست متفاوت است. نسبت طول  نييه و در پايپا
DLه (يدست طوق به قطر پا نييپا ، ١) برابر است با /
ها  ن طوقياز ا يکي. الزم به ذکر است که ٢و  ٥/١
)1/ =DLيشکل است که خود نوع يا رهي) طوق دا 
ه در وسط محدوده يبرابر است. مدل پا يبا قطرها يضيب

ر بستر و يز D٤/٠ه در تراز يپا يز رويها ن ش و طوقيآزما
  ه نصب شده است.يمتقارن نسبت به پا

 ٣ها  رنگ و ضخامت آن يگالس آب يها از پلکس جنس طوق
مم عمق يکه ماکزيي بوده است. از آنجا متر ميلي
ن تمام يافتد بنابرا ياق مط آب زالل اتفيدر شرا شستگي آب
 يها يدب يط انجام شد و براين شرايها تحت هم شيآزما

 يمختلف، نسبت سرعت متوسط به سرعت متوسط بحران
)/ cV V بوده است. عمق آب در  ٦٦/٠ -٩٢/٠) در محدوده

 يريگ فلوم اندازه جدار يشده رو نصب کش خط کي باکانال 
) از شستگي آبرات بستر (حفره ييغبرداشت ت يشد. برا يم
استفاده  )Profiler Indicator( يتاليجيسنج د ک عمقي

  شد.
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  نتايج و بحث
ه بدون طوقيدر حالت پا شستگي آب  

 يها وارهيد تأثيرن رفتن ياز ب يها برا شيه آزمايدر کل
و يچ يها هي، طبق توصيموضع شستگي آبکانال بر 

شتر يرض کانال بدرصد ع ١٠د از يه نبايقطر پا )١٩٩٢(
) عرض ١٩٨٣و اتما ( يويار رادکيباشد. با توجه به مع

واره يد تأثيره باشد تا يبرابر قطر پا ٢٥/٦د حداقل يکانال با
و، يه حذف شود (چيپا يموضع شستگي آبکانال بر 

ه بدون طوق، در ابتدا يپا يها شيدر آزما). ١٩٩٢
ه در درج ٤٥ه يه تا زاويدر حد فاصل دماغه پا شستگي آب

در باالدست و تحت  يه نسبت به محور طوليدو طرف پا
شروع شد. رسوبات برداشت شده از  ياسب گرداب نعل تأثير

 يا صورت پشته ه بهيدر دو سمت پا شستگي آبحفره 
دست منتقل  نييبه سمت پا كم كمشده و  يانباشته م

ش يه، کار فرسايپا يها به انتها ن پشتهيدن ايشد. با رس يم
ه توسط گرداب يل رسوبات از جلو و اطراف پاو انتقا
 يها ه و گردابيدو طرف پا يها اني، جرياسب نعل

 يکرد. برا يدا ميپ يشتريه شدت بيدر پشت پا يبرخاستگ
ش يها، در ابتدا آزما شين مدت زمان انجام آزماييتع

 شستگي آبرات عمق ييساعته انجام و تغ ٥مدت  يطوالن
مختلف ثبت شد که در  يها ه در زمانيپا يبا زمان در جلو

  نشان داده شده است. ٥ شکل
  

  
  ه بدون طوقي، پاشستگي آبعمق  يرات زمانييتغ -٥ شکل

  
 يشتريبا سرعت ب ابتدادر  شستگي آبج نشان داد که ينتا

افته يکاهش  شستگي آبرخ داده و با گذشت زمان نرخ 
ز شود بعد ا يمشاهده م ٥ طور که در شکل است. همان

 شستگي آبدرصد  ٨٥ يبيتقربه طور قه يدق ١٠٠گذشت 
زان يسه ميکه هدف، مقايي اتفاق افتاده است و از آنجا

دن به حالت ينه رس استک زمان خاص يدر  شستگي آب

قه يدق ١٠٠ها  شين زمان انجام تمام آزمايتعادل، بنابرا
 شستگي آببا زمان در عمق  يدب تأثيرنظر گرفته شد. در

  نشان داده شده است. ٦ پل در شکله ياطراف پا
  

  
  با زمان شستگي آبدر عمق  يدب تأثير -٦ شکل

  
ب نمودار در يتوان مشاهده کرد که ش يبا توجه به شکل م

ب آن ياز ش كم كمشتر بوده و يش بيه آزمايلحظات اول
در  شستگي آبکه  استن معنا ين بديشود که ا يکاسته م

افتد و با گذشت زمان از  ياتفاق م يشتريبا سرعت ب ابتدا
ک يسرعت آن کاسته شده و به حالت تعادل خود نزد

ه يب نمودار در لحظات اوليشتر شيب يها يشود. در دب يم
، يش دبين معنا است که با افزايو به ا استتندتر 

رساند.  يم تر خود را به حالت تعادل عيسر شستگي آب
 يها يرا در دب شستگي آبحفره  يمقطع عرض ٧ شکل

  دهد. يمختلف نشان م
  

  
  شستگي آبحفره  يمقطع عرض -٧ شکل

  
ش يافزاشستگي  آبعمق  يش دبيبا توجه به شکل با افزا

به طور ها  يدر تمام دب شستگي آبابد و شکل حفره ي يم
ه حالت ينسبت به پا شستگي آبو  استمشابه  يبيتقر
حفره  يل طوليپروف ٨ دارد. شکل يباً متقارنيتقر
  دهد. يمختلف نشان م يها يا در دبر شستگي آب
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  شستگي آبحفره  يل طوليپروف -٨ شکل
  

مم عمق ين شکل مشخص است ماکزيکه در ا يطور همان
ل آن وجود يافتد. دل يه اتفاق ميپا يدر جلو شستگي آب
ک جت آب عمل کرده ياست که مانند  ينييپا ان روبهيجر

ز يکل نکه در ش يطور زند. همان يو به بستر ضربه م
شتر به يب شستگي آب، حفره يش دبيمشخص است با افزا

مختلف  يها يکند و در دب يدست حرکت م نييسمت پا
 يفاصله طول نظراز  ياديتفاوت ز شستگي آبلبه باالدست 

کامل به طور ن تفاوت يدست ا نييدر پا يه ندارد وليبا پا
   مشخص است.

  
  پايه همراه با طوق يها شيآزما

 ان روبهيم جريه از برخورد مستقيطراف پابا نصب طوق ا
 يموضع يها از تنش يش ناشين به بستر و فرساييپا

ر يها ز که طوق يشود. هنگام يم يريه جلوگياطراف پا
ان و يجر يآن با برقرار يبستر نصب شدند، رسوبات باال

ش، شروع به شسته شدن کردند. در يشروع آزما
تا زمان  ديبه طوق رس شستگي آبکه  ييها شيآزما
با سرعت  شستگي آببه طوق،  شستگي آبدن يرس
 شستگي آبدن يبه محض رس يافتاد ول ياتفاق م يشتريب

 تأثيربه طوق از سرعت آن کاسته شد که نشان دهنده 
 شستگي آبجه کاهش نرخ يان و در نتيجر يطوق بر الگو
با عدد  شستگي آبرات حجم حفره ييتغ ٩ است. شکل

  دهد. يفرود را نشان م
ش عدد يشود با افزا يده ميز ديکه در شکل ن يطور همان

ابد. با ضربه ي يش ميز افزاين شستگي آبفرود حجم حفره 
ن به بستر، ذرات کنده شده و رفته ييپا ان روبهيزدن جر

شود. با توسعه حفره  يم تر بزرگ شستگي آبرفته حفره 
افزوده شده  ياسب بر قدرت گرداب نعل كم كم شستگي آب

 ييتا جا ياسب گرداب نعل با شستگي آبگودال  و حفر

ي اد شده و انرژيابد که حجم آب درون حفره زي يادامه م
رات حجم حفره ييتغ ١٠ شکلگرداب را مستهلک کند. 

مختلف را نشان  يها ه با طوقيپا ي، برايبا دب شستگي آب
   .دهد يم
  

ه يبا عدد فرود در پا شستگي آبرات حجم حفره ييتغ -٩ شکل
  ه بدون طوقيمختلف و پا يها با طوق

  

ه با يپا ي، برايبا دب شستگي آبرات حجم حفره ييتغ -۱۰ شکل
  ه بدون طوقيمختلف و پا يها طوق

  
شود با وجود  ين شکل مشاهده ميکه در ا يطور همان

ه يهمانند پا شستگي آبه، حجم حفره يطوق اطراف پا
ن يا يبد ولاي يش ميافزا يش دبيز با افزايبدون طوق ن
سه با حالت بدون طوق کمتر بوده که نشان يمقدار در مقا

اطراف  شستگي آباستفاده از طوق در کاهش  تأثيردهنده 
در  شستگي آب يها ن نشانهيه است. با نصب طوق، اوليپا
 يبرخاستگ يها ه در اثر عملکرد گردابيدست پا نييپا

ن حالت برخالف حالت بدون طوق، يمشاهده شد. در ا
در ابتدا مشاهده نشد. با عملکرد گرداب  ياسب رداب نعلگ

جاد شده و با يه ايدر دو طرف پا ييارهايش يبرخاستگ
دست  نييارها به سمت باالدست و پاين شيگذشت زمان ا

رفته رفته  ياسب دا کرده و با توسعه گرداب نعليگسترش پ
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 ١١ دا کرد. در شکليز گسترش پين شستگي آبحفره 
ه با يدر پا يبا دب شستگي آبات حجم حفره رييسه تغيمقا

ه بدون يدر حالت پا شستگي آبمختلف با حجم  يها طوق
  طوق نشان داده شده است.

  

  
ه با يدر پا يبا دب شستگي آبرات حجم ييسه تغيمقا -۱۱ شکل

  مختلف با حالت بدون طوق يها طوق
  

شود حجم حفره  يکه در شکل مشاهده م يطور همان
با ابعاد مختلف  يها حالت استفاده از طوقدر  شستگي آب

نسبت به حالت بدون طوق کاهش نشان داده است که 
را نشان  شستگي آباستفاده از طوق در کاهش  تأثير

در  شستگي آبرات کاهش ييدرصد تغ ١٢ دهد. شکل يم
ه را نشان يدست پا نييبرابر طول بدون بعد طوق در پا

 دهد. يم
شود درصد  يز مشاهده مين شکل نيکه در ا يطور همان

با ابعاد  يه با طوقيها در پا يدر تمام دب شستگي آبکاهش 
5.1/ =DL ن مقدار يشترين مقدار را دارد. بيشتريب

درصد  ٥/٨١يه با مقدار تر بر ثانيل ٤ يکاهش مربوط به دب
به  ين مقدار کاهش هم مربوط به طوقيبوده است. کمتر

/1ابعاد  =DL ه بوده است که يتر بر ثانيل ٨/٤ يدر دب
. با توجه به است درصد ٣٦/١٣ن برابر است با آمقدار 
جه گرفت که طوق با ابعاد يتوان نت يم ١٢و  ١١ يها شکل

5.1/ =DL شستگي آبرا در کاهش  تأثيرن يشتريب 
ها مشاهده شده  ين کاهش در تمام دبيداشته است. ا

ان کرد يگونه ب نيتوان ا يها م شين آزمايا توجه به ااست. ب
 شستگي آبآن در کاهش  تأثيرش ابعاد طوق يکه با افزا

تواند در  يم يا ش تا اندازهين افزايا يشود ول يشتر ميب
داشته باشد و استفاده از طوق با  تأثير شستگي آبکاهش 

 شستگي آبشتر يبه کاهش ب فقطاز آن، نه  تر بزرگ يابعاد

نخواهد  صرفه بهز ين يکند بلکه از نظر اقتصاد ينم يمکک
 شستگي آبطوق در کاهش  تأثيرمشخص شدن  يبود. برا

همراه با  شستگي آب يل طوليه پل، پروفياطراف پا
در  شستگي آب يل طوليبا ابعاد متفاوت با پروف يها طوق

  است.شده سه يمقا ١٣ ه بدون طوق در شکليحالت پا
ز به آن اشاره شد در ين يقبل يها طور که در بخش همان

طوق در کاهش  تأثيرتوان  يم يز به خوبين شکل نيا
  ه را مشاهده کرد.ياطراف پا شستگي آب

  

  
در مقابل طول  شستگي آبرات درصد کاهش ييتغ -١٢ شکل

  هيدست پا نييبدون بعد طوق در پا
  

تر يل ٦/٥ يدر دب شستگي آب يل طوليسه پروفيمقا -١٣شکل 
  ه همراه با طوقيه در حالت شاهد و پايثانبر 

  
  گيري نتيجه
 يموضع شستگي آبکاهش  يبررس يبرا پژوهشن يدر ا

با سه  يضويب يها شکل، از طوق يا ه پل استوانهياطراف پا
ه به قطر يدست پا نيينسبت بدون بعد طول طوق در پا

DLه (يپا . عملکرد استفاده شد ٢و  ٥/١، ١) برابر با /
 ج نشان دادينتا شد. يبررس ي مختلفها يها با دب ن طوقيا

ه، در کاهش ياستفاده از طوق اطراف پا يکه به طور کل
توان  يز مياست. در مورد شکل طوق ن مؤثر شستگي آب

 يشتريب تأثيري يضويطوق ب يگفت که در حالت کل
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برابر) در  يبا قطرها يضيشکل (ب يا رهينسبت به طوق دا
ن مقدار کاهش يشتريداشته است. ب شستگي آبش کاه

با نسبت بدون بعد طول طوق  يضويمربوط به طوق ب
ن مقدار يبوده که ا ٥/١ه برابر با يه به قطر پايدست پا نييپا

درصد بوده است.  ٥/٨١ه برابر يتر بر ثانيل ٤ يکاهش در دب
به ابعاد  ين مقدار کاهش هم مربوط به طوقيکمتر

1/ =DL ه بوده که مقدار آن يتر بر ثانيل ٨/٤ يدر دب
د يؤج ميها نتا شيآزما ني. در ااست درصد ٣٦/١٣برابر با 

د يشتر ابعاد طوق نبايش هرچه بيآن بوده است که با افزا
 شستگي آبشتر در کاهش يبه همان نسبت انتظار کاهش ب

ان يگونه ب نيتوان ا يها م شين آزمايداشت. با توجه به ا
آن در کاهش  تأثيرش ابعاد طوق يکرد که با افزا

 يا ش تا اندازهين افزايا يشود ول يشتر ميب شستگي آب
استفاده  .داشته باشد تأثير شستگي آبتواند در کاهش  يم

شتر يبه کاهش ب فقطاز آن، نه  تر بزرگ ياز طوق با ابعاد
ز ين يکند بلکه از نظر اقتصاد ينم يکمک شستگي آب

ج مهم به دست ياز نتا يکينخواهد بود.  فهصر بهمقرون 
نه در ابعاد يک ابعاد بهيدن به يرس پژوهشن يآمده در ا

بحث  يياجرا ينکه در کارهايطوق است. با توجه به ا
 پژوهشن يج اينتا استز مورد نظر ياجرا ن يها نهيهز
  باشد. يياجرا يکارها يبرا ياريتواند مع يم
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