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 شرایط روگذری ای درهای رودخانهپل بر هیدرودینامیکي واردنیروی  بررسي عددی جریان و :نامهپایان عنوان

 

 کبر صفرزادها :راهنما استاد 

 فرزاد رضایير: مشاو استاد 

       مهندسي عمران:   رشته                                                                کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                 های هیدرولیکيسازه مهندسي آب و :  گرایش

  116ات:صفح تعداد                            52/11/52  دفاع: تاریخ                 فني و مهندسي   :دانشکده 

 :چکیده

کما    مستغرق باا  و تحت فشار، کوله درحالتهای آزادعرشه ی روی  باکوله  حولمدل عددی جریان  ، تحقیقدر این 

 نتاای  بصاورت    و پس از صحت  سنجي باا داده هاای آزمایشاگاهي،    سازی عددی شده مدل   FLOW3Dنرم افزار

پروفیل انرژی و همچنین نیروی وارد بر بخش های مختلف سازه بر اساس میزان استغراق پال  پروفیل های سطح آب، 

، بررساي نسابت   4/0و5/0نسبت  با کوله درداخل رودخانه طولتاثیر مطالعه پارامتری  برای بررسي تعیین شده است. 

    درجاه نسابت باه محاور    42و00بازوایای  قرا ر گیری زاویه پل ی نحوه پل وی بررسي شکل هندسي کوله و  استغراق

 مربعاي و  مساتطیلذووزنقه،   دایاره،  نایم   ، کوله با شکل پاالن اساس نتای  حاصل ازتحقیق بر انجام شده است. قا ئم

باالدسات   درافتاادگي  ساطح آب    میزان فرودارند. خصوصیات هیدرولیکي  از دیدگاهبهتری  ووزنقه به ترتیب عملکرد

       افازایش نیاز   کال هیادرولیکي  به تباع آن هاد   و  درجه به صفر درجه افزایش یافته  42پل با کاهش زاویه از ی کوله 

هیدرولیکي کوله باه هماراه عرشاه در حالات      عملکرد باشد ت عرض کوله به عرض رودخانه کمترهرچه نسب مي یابد.

 روگذری جریان مناسب تر مي باشد.

 پل مستغرق، هیدرودینامی  محاسباتي، نوسانات سطح آب، نیروی دینامیکي، افت انرژی : هاواژه کلید
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  یشگاهیمورد مطالعه در کار بخش آزما یلیمستط یمدل پل باکوله یکیدرولیه یپارامترها :1-4جدول 

( Kara et al (2015      

                         پل درحالت جریان آزادبرای مقطع مربعی نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله و :1-5جدول 
لنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله وپل درحالت جریان آزادبرای مقطع  مجموع نیروو  :2-5جدول
 مربعی
           نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله وپل درحالت جریان تحت فشاربرای مقطع مربعی : 3-5جدول
مجموع نیروولنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله وپل درحالت جریان تحت فشاربرای مقطع  :4-5جدول
 مربعی
 درحالت جریان مستغرق برای مقطع مربعینیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله وپل : 5-5جدول
پل درحالت جریان مستغرق برای مقطع  مجموع نیروولنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله و : 6-5جدول
 مربعی
مقطع انتهای کانال  035/0پل درحالت ترازجریان نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله و: 3-5جدول

 برای مقطع مربعی
مقطع 035/0پل درحالت ترازجریان مجموع نیروولنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله و :8-5جدول

 انتهای کانال برای مقطع مربعی
 پل درحالت جریان آزاد برای مقطع  نیمدایره نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله و :9-5جدول
پل درحالت جریان آزادبرای مقطع  اعمال شده به عرشه، کوله ومجموع نیروولنگر فشاری وبرشی    :10-5جدول

 نیمدایره
-پل درحالت جریان آزاد برای مقطع  مستطیل نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله و :11-5جدول
 ذوزنقه
مقطع  پل درحالت جریان آزادبرای لنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله و مجموع نیروو  :12-5جدول

 ذوزنقه-مستطیل
 پل درحالت جریان آزاد برای مقطع  ذوزنقه برشی اعمال شده به عرشه، کوله و نیروی فشاری و :13-5جدول

پل درحالت جریان آزادبرای مقطع  لنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله و مجموع نیروو  :14-5جدول
 وزنقهذ

 پل درحالت جریان تحت فشاربرای مقطع  نیمدایره نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله و :15-5جدول
پل درحالت جریان آزادبرای مقطع  مجموع نیروولنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله و  :16-5جدول

 نیمدایره
درحالت جریان تحت فشاربرای مقطع  پل  نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله و :13-5جدول

 ذوزنقه-مستطیل
    پل درحالت جریان تحت فشاربرای  مجموع نیروولنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله و  :18-5جدول

 ذوزنقه-مقطع مستطیل
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پل درحالت جریان تحت فشاربرای  مجموع نیروولنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله و  :20-5جدول

 مقطع ذوزنقه
 پل درحالت جریان مستغرق برای مقطع  نیمدایره نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله و :21-5جدول
پل درحالت جریان مستغرق برای  شده به عرشه، کوله و مجموع نیروولنگر فشاری وبرشی  اعمال  :22-5جدول

 مقطع نیمدایره
پل درحالت جریان مستغرق برای مقطع   نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله و :23-5جدول

 ذوزنقه-مستطیل
ی مجموع نیروولنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله وپل درحالت جریان مستغرق برا  :24-5جدول

 ذوزنقه-مستطیل
 نیروی فشاری وبرشی اعمال شده به عرشه، کوله وپل درحالت جریان مستغرق برای مقطع  ذوزنقه :25-5جدول
پل درحالت جریان مستغرق برای  مجموع نیروولنگر فشاری وبرشی  اعمال شده به عرشه، کوله و  :26-5جدول
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90 

90 

91 

91 

 

91 

92 

92 

92 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 ز 

 

             لاشکافهرست 

 صفحه                                                                شماره و عنوان شکل

 

تحت فشار و  انیجر آزاد، )ب(: انی. )الف(: جرالبیدر عبور از محل پل در زمان س انیسه حالت مختلف جر : 1-1شکل 
 یروگذر ای)ج(: حالت مستغرق 

4 

 4 یروگذر دهیپل بواسطه پد بیاز تخر یینمونه ها: 2 – 1شکل 

 5 کوله یو )ب(: آبشستگ هیپا ی. )الف( آبشستگیآبشستگ دهیپل بواسطه پد بیاز تخر یینمونه ها :3 – 1شکل 

 پل هیو پا زیکوله، خاکر کیشکل شمات :4 – 1شکل 

 حول کوله پل انیجر یعموم یالگو : 5-1شکل 

 یانواع کوله پل از نظر شکل هندس:   6-1شکل 

6 

3 

8 

  16                                               (Biglari and Sturm, 1998) یقاتیدر کار تحق دشتالبیواقع در س یلیهندسه فلوم و کوله مستط: 1 – 2شکل 

 16                          مختلف یها یدب یسطح آب در امتداد دماغه کوله  به ازا یطول لیپروف راتییتغ  :2 – 2شکل 

 کوله ریقبل از تاث باالدست انیشده در عمق. )الف( جر یریسرعت متوسط گ یعرض لیپروف راتییتغ: 3 – 2شکل 

                                                 (Biglari and Sturm, 1998از وجه باالدست کوله ) یو )ب(: مقطع عبور 

 

13 

واقع در کانال با بستر صلب و تخت  یلیمستط یساختار گردابه های نعل اسبی در وجه باالدست کوله: 4 – 2شکل 
(Koken & Constantinescu, 2008)                                                                                 

19 

      در حالت بستر صلب و تخت. )الف(: الگوی لحظه ای،  یلیمستط یتوزیع تنش برشی بستر حول کوله: 5 – 2شکل 

 حول کوله با توزیع تنش برشی حول کوله   یالگوی متوسط و )ج(: ارتباط ساختار گردابه ها :)ب(

 (Koken & Constantinescu, 2008)                                                                                                                                                      

  

20 

 یلیستطم کانال با مقطع کیواقع در  یلیحول مانع مستط انیجر یسازمدل اتیو جزئ یمشخصات هندس: 6 – 2شکل 

    Safarzadeh and Brevis)) شده یساز هیو شب یشگاهیدر حالت آزما انیبه همراه خطوط جر ضیعر

22 

سرعت در کار  یو بردارها انیبه همراه خطوط جر یلیحول آبشکن مستط انیجر یالگو کیشمات: 3 – 2شکل 

                                                                                    (Safarzadeh et al) یشگاهیآزما

 

23 

 24                                                                                               (Safarzadeh et al) یلیدر صفحات قائم در باالدست آبشکن مستط ینعل اسب یگردابه راتییروند تغ: 8 – 2شکل 

 25                                                                                                                                                               (Safarzadeh et al) یلیدر باالدست آبشکن مستط ینعل اسب یگردابه یساختار سه بعد:  9 – 2شکل 

 23                                                                                                      (Teruzi et alبستر)های گردابه ای و )ب(: توزیع تنش باله ای. )الف(: جریان یساختار جریان حول کوله:  10 - 2شکل 

مقطع مرکب  کی دشتالبیحاصل از استقرار کوله دماغ گرد در س انیجر دانیو م یشگاهیفلوم آزما: 11 – 2شکل  
(Morales and Ettema)                                                                                                                  

28 

 29                                                                                                                    مقطع مرکب در دو حالت بستر صلب و بستر متحرک  دشتالبیحول کوله پل واقع در س انیجر یالگو: 12 – 2شکل 



 ح 

 

 31                             متوسط،)ج(:کوله کوتاه کوله پل )الف(: کوله بلند، )ب(: کوله بیو تخر یمختلف آبشستگ یها سمیمکان :13 –2شکل 

 32                                                                                                                        پل در دو حالت. )الف(: تحت فشار و )ب(: رو گذری یهششماتیک جریان اطراف عر: 14 – 2شکل 

حالت روگذری در مطالعه درمستطیلی و عرشه  یشکل سه بعدی سطح آب حول سیستم ترکیبی کوله: 15 – 2شکل 

                                                   Kara et al (2015)آزمایشگاهی و عددی 

33 

 

در مطالعه  یحالت روگذردرو عرشه  یلیمستط یکوله یبیترک ستمیسطح آب حول س یطول لیپروف: 16 – 2شکل 

                                                                                 Kara et al (2015)  یو عدد یشگاهیآزما

34 

 

  FLOW3D                                                                       38( نرم افزار GUIکاربر ) یکیرابط گراف: 1 –3شکل 

                                                                                                         52          مستطیلی به همراه عرشه واقع در یک کانال  Lمستطیلی به طول  یجزئیات هندسی مدل پل با کوله: 1 –4شکل 

        مستطیلی یکولههای سطح آب در مدل پل با ضی و طولی اندازه گیری پروفیلموقعیت مقاطع عر:  2-4 شکل

 52                                                                         (Kara, 2015به همراه عرشه واقع در یک کانال  مستطیلی ) 

 

 و استفاده از مخزن باالدست برای ورود دبی از کف برای X-Z)الف( شبکه بندی کارتزین در صفحه : 3-4شکل 

 دوبلوک محاسباتی بامختصات مربوط ایجاد شرایط مطلوب هیدرولیکی در باالدست میدان.)ب( 

                          55                                                                         نحوه اعمال شرایط مرزی )د( )ج(شبکه بندی سه بعدی بلوکها.

 

   56                                                                         تغییرات گام زمانی در حین پروسه حل تکراریروند : 4-4شکل

  56                                                                                      1بررسی بقای جرم در بلوک محاسباتی : 5-4شکل 

  53                 مدل( )حفظ تراز آب ثابت در پایاب پایه کنترل همگرایی حل در شبکه بندی ریز برای حالت مدل: 6-4شکل  

  مقایسه پروفیل طولی سطح آب بین داده های آزمایشگاهی و نتایج مدل عددی با دو نوع: :3 – 4شکل 
 y/W=                                                               58 5/0پروفیل طولی در موقعیت     -بندی  در مدل پایه مش   

 

 مقایسه پروفیل طولی سطح آب بین داده های آزمایشگاهی و نتایج مدل عددی با دو نوع  : 8 – 4شکل 

 y/W=                                                                58 33/0پروفیل طولی در موقعیت    -بندی  در مدل پایه مش 

 

  58                                        در صد خطا در طول مدل در دو پروفیل طولی سطح آب با شبکه بندی ریز : 9 – 4شکل 
 59                                                                                    عرضی موردنظر برروی مدل پل: مقاطع 10-4شکل 
 الف تا ه :نمایش محل پروفیل های عرضی دراطراف کوله ومقایسه پروفیل سطح آب درمقاطع عرضی 10-4شکل

 60      داده های آزمایشگاهی ونتایج مدل عددی بامش بندی منتخب درحالت مستغرق                               مختلف بین 
                                                                              61      : مقایسه کیفی ساختارسطح آب درمدل آزمایشگاهی وشبیه سازی عددی مدل پایه                             11-4شکل 

 

                                                           61                       (         y/w=0.5) -9-4شکل Aالف: پروفیل طولی سطح آب درحالت آزادبرای پروفیل-12-4شکل 

 62                       (y/w=0.5) -9-4شکلA برای پروفیل ب: پروفیل طولی سطح آب درحالت تحت فشار -12-4شکل
 62                          (y/w=0.5) - 9-4شکل A: پروفیل طولی سطح آب درحالت مستغرق برای پروفیل ج-12-4شکل

                                                                                                       

 



 ط 

 

                                                                            63                    (y/w=0.33) - 10-4شکل Bالف :پروفیل طولی سطح آب درحالت آزاد برای پروفیل-13-4شکل 

                                                                                 63               (y/w=0.33) -9 -4شکل Bب : پروفیل طولی سطح آب درحالت تحت فشاربرای پروفیل-13-4شکل 

                                                                                              64                   (y/w=0.33) - 9-4شکل Bج :پروفیل طولی سطح آب درحالت مستغرق برای پروفیل-13-4شکل 

   64                                      الف : مقایسه درصد خطای پروفیل سطح آب روی پل درحالت جریان آزاد-14-4شکل 

                                                                        65   شار                            تحت ف ل درحالت جریانب : مقایسه درصد خطای پروفیل سطح آب روی پ-14-4شکل 

 

 65                             ج : مقایسه درصد خطای پروفیل سطح آب روی پل درحالت جریان مستغرق      -14-4شکل 

 66                            : توزیع مولفه طولی سرعت و بردارهای سرعت در صفحات مختلف قائم              15-4شکل 

 63                                                             : توزیع انرژی جنبشی آشفتگی در صفحات مختلف قائم16-4شکل 

 68                                                                 سرعت در صفحات مختلف افقی : توزیع مولفه طولی13-4شکل 

 69                                                                 : بردارهای سرعت در صفحات مختلف افقی18-4شکل 

  00                             : توزیع تنش برشی بستر                                                                    19-4شکل 

 33                                              نمونه مدل پل ایجاد شده با جریان آزاد درداخل کانال مستطیلی      :1-5شکل 

  33               (                   y/w=0.5)-(9-4شکل) A:پروفیل طولی سطح آب درحالت آزادبرای پروفیل2-5شکل

 

  34                 (      y/w=0.5)-( 9-4شکل)A :پروفیل طولی سطح آب درحالت تحت فشار برای پروفیل3-5شکل

   34            (             y/w=0.5)-( 9-4شکل) Aپروفیل: پروفیل طولی سطح آب درحالت مستغرق برای 4-5شکل

  35        (  y/w=0.5)-( 9-4شکل)  A: مقایسه پروفیل طولی سطح آب درحالت های مختلف استغراق برای پروفیل 5-5شکل

  36                            : پروفیل نسبت انرژی مخصوص به عمق یکنواخت حالت جریان آزاددرمقطع مربعی 6-5شکل

   36                     : پروفیل نسبت انرژی مخصوص به عمق یکنواخت حالت جریان تحت فشاردرحالت مربعی3-5شکل

    36                       : پروفیل نسبت انرژی مخصوص به عمق یکنواخت حالت جریان مستغرق درحالت مربعی8-5شکل

 پروفیل انرژی مخصوص درحالتهای مختلف استغراق جریان برای مقطع مربعی: مقایسه 9-5شکل

  33                                                                       (0953/0و035/0)جریان آزاد، تحت فشار، مستغرق، تراز   

     81                                                               دراین تحقیق استفاده برای شکل کوله : مقاطع مورد10-5شکل 

 

                                                        82                                           (semicircle)مقطع کوله نیم دایره ای  شده با : نمونه مدل پل ایجاد11-5شکل 

 ، نیمدایره (square) برای مقاطع مربعی های طولی جریان درحالت جریان آزاد مقایسه پروفیل: 12-5شکل 

(semicircle) ترکیب مستطیل وذوزنقه ، (recttrap ) ذوزنقه ای و (trappezoid)  بررسی عددی ومشاهدات

 82                                                 ع مستطیلی                                                        آزمایشگاهی مقط

 

          

 



 ي 

 

 (، square)های طولی جریان درحالت جریان تحت فشاربرای مقاطع مربعیمقایسه پروفیل :13-5شکل

  ،(trappezoid) ذوزنقه ایو   ( recttrap) ذوزنقه مستطیل وترکیب  ، (semicircle) نیمدایره

                                                                                                            83                                                            آزمایشگاهی مقطع مستطیلیمشاهدات  بررسی عددی و

 (،square) مقاطع مربعی های طولی جریان درحالت جریان مستغرق برای: مقایسه پروفیل14-5شکل 

 ،(trappezoid )ذوزنقه ای ( وrecttrap) ذوزنقه (، ترکیب مستطیل وsemicircle) نیمدایره 

          83                                                                         مشاهدات آزمایشگاهی مقطع مستطیلی بررسی عددی و 

 ، (squareهای انرژی درحالت جریان آزاد برای مقاطع مربعی)پروفیل: مقایسه 15-5شکل

    85                               (trappezoid) ( وذوزنقه ایrecttrap) ذوزنقه ، ترکیب مستطیل و (semicircle) نیمدایره

 ( ،squareبرای مقاطع مربعی) تحت فشارهای انرژی درحالت جریان مقایسه پروفیل: 16-5شکل

 85                                 (trappezoid)( وذوزنقه ای recttrap)( ، ترکیب مستطیل و ذوزنقه semicircle)نیمدایره 

 ( ،squareبرای مقاطع مربعی) مستغرقمقایسه پروفیل های انرژی درحالت جریان : 13-5شکل

 86                                 (trappezoid)( وذوزنقه ای recttrap)( ، ترکیب مستطیل و ذوزنقه semicircle)نیمدایره 

های طولی جریان برای نسبتهای عرض کوله به عرض کانال ): مقایسه پروفیل18-5شکل
 

 
       ) 

و )
 

 
  94                              درحالت جریان آزاد ( semicircle) نیمدایره - (square) (  برای مقاطع مربعی    

های طولی جریان برای نسبتهای عرض کوله به عرض کانال): مقایسه پروفیل19-5شکل 
 

 
 ( و      

 (
 

 
    95                        تحت فشار( درحالت جریان  semicircleنیمدایره ) -( squareبرای مقاطع مربعی )(     

های طولی جریان برای نسبتهای عرض کوله به عرض کانال )پروفیل: مقایسه 20-5شکل 
 

 
      ) 

و ) 
 

 
 95                        مستغرق( درحالت جریان  semicircleنیمدایره ) -( squareبرای مقاطع مربعی )(     

های عرض کوله به عرض های نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای نسبت: مقایسه پروفیل21-5شکل 

کانال)
 

 
( و )      

 

 
     93                                       حالت جریان آزاد در (square) ( برای مقطع مربعی    

های عرض کوله به عرض های نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای نسبت: مقایسه پروفیل22-5شکل 

کانال)
 

 
) ( و      

 

 
 93                               ( درحالت جریان آزاد semicircle) ( برای مقطع نیمدایره    

های عرض کوله به عرض های نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای نسبت: مقایسه پروفیل23-5شکل 

کانال)
 

 
( و )      

 

 
 98                                جریان تحت فشار( درحالت square( برای مقطع مربعی)    

 های عرض کوله به عرضهای نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای نسبت: مقایسه پروفیل24-5شکل 

) کانال 
 

 
( و )      

 

 
 98                     فشار( درحالت جریان تحت semicircle) ( برای مقطع نیمدایره    

 های عرض کولههای نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای نسبت: مقایسه پروفیل25-5شکل 

به عرض کانال) 
 

 
( و )      

 

 
 99                      ( درحالت جریان مستغرقsquare( برای مقطع مربعی)    

 های عرض کوله بهکانال برای نسبتهای نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول : مقایسه پروفیل26-5شکل 

عرض کانال) 
 

 
( و )      

 

 
                                                                                 99                درحالت جریان مستغرق( semicircle) ( برای مقطع نیمدایره    

 100ر                                                       درحالت جریان تحت فشادرجه 45 : مدل پل تحت زاویه 23-5شکل 

 



 ك 

 

 درجه مابین راستای پل ومقطع عمودبر45و30های طولی جریان برای زوایای : مقایسه پروفیل28-5شکل
 وترکیب مستطیل (semicircle) و نیمدایره ( squareجریان نزدیک شونده برای مقاطع مربعی)

 101                                                                                          ( درحالت جریان آزادrecttrap) ذوزنقه و 
 درجه مابین راستای پل ومقطع عمودبر45و30های طولی جریان برای زوایای مقایسه پروفیل: 29-5شکل

 ( وترکیب مستطیلsemicircle( و نیمدایره ) squareجریان نزدیک شونده برای مقاطع مربعی)
 101                                                                                 تحت فشار( درحالت جریان recttrapو ذوزنقه ) 

 

 ومقطع عمودبردرجه مابین راستای پل 45و30های طولی جریان برای زوایای مقایسه پروفیل: 30-5کلش
 ( وترکیب مستطیلsemicircle( و نیمدایره ) squareجریان نزدیک شونده برای مقاطع مربعی)

 102                                                                                    مستغرق( درحالت جریان recttrapو ذوزنقه ) 
 درجه مابین45و30انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای زوایای های نسبت : مقایسه پروفیل31-5شکل

 103                   ( درحالت جریان آزاد square) جریان نزدیک شونده برای مقطع مربعی بر مقطع عمود راستای پل و 
 درجه مابین45   و30کانال برای زوایایهای نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول : مقایسه پروفیل32-5شکل

 104   درحالت جریان آزاد           (semicircle) جریان نزدیک شونده برای مقطع نیمدایره بر مقطع عمود راستای پل و 
 درجه مابین45و30های نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای زوایای : مقایسه پروفیل33-5شکل

 درحالت  (recttrap) ذوزنقه راستای پل ومقطع عمودبرجریان نزدیک شونده برای مقطع ترکیب مستطیل و 
                                                                                                         104                                                                                                                             جریان آزاد

 درجه مابین45و30های نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای زوایای مقایسه پروفیل: 34-5شکل
 درحالت (  square) راستای پل و مقطع عمود بر جریان نزدیک شونده برای مقطع مربعی 

 015                                                                                                                                                             رفشا تحتجریان 

 درجه مابین45و   30کانال برای زوایایهای نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول مقایسه پروفیل: 35-5شکل
 درحالت (semicircleراستای پل و مقطع عمود بر جریان نزدیک شونده برای مقطع نیمدایره ) 

 105                                                                                                                     تحت فشار جریان
 درجه مابین45و30های نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای زوایای مقایسه پروفیل: 36-5شکل

 ( درحالت recttrap)راستای پل ومقطع عمودبرجریان نزدیک شونده برای مقطع ترکیب مستطیل و ذوزنقه  
 106                                                                                                                    جریان تحت فشار

 درجه مابین45و30های نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای زوایای مقایسه پروفیل: 33-5شکل
 106             جریان مستغرقدرحالت (  squareراستای پل و مقطع عمود بر جریان نزدیک شونده برای مقطع مربعی ) 

 درجه مابین45و   30های نسبت انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای زوایایمقایسه پروفیل: 38-5شکل
   103        جریان مستغرقدرحالت (semicircleراستای پل و مقطع عمود بر جریان نزدیک شونده برای مقطع نیمدایره ) 

 درجه مابین45و30انرژی به انرژی اولیه درطول کانال برای زوایای های نسبت : مقایسه پروفیل39-5شکل
 ( درrecttrap)راستای پل ومقطع عمودبرجریان نزدیک شونده برای مقطع ترکیب مستطیل و ذوزنقه  

 103                                                                                                                حالت جریان مستغرق
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 مقدمه  -1-1

رودخانه ها ممکن است که درشرایط  ها یادرداخل کانال های موجودشرایط حاد هیدرولوژیکي پل در

سانتیمتر بارش 01موجب  آلبرتوطوفان استوایي  1554استغراق کامل قرارگیرند. به عنوان نمونه درسال 

میدوسترن  در1550همچنین سیالب سال پل آسیب زد. 200آمریکا گردیدکه به بیش ازجرجیا ایالت  در

 درسال  نمود. ایالت خسارات شدیدی وارد 5به وسعت سال به پهنه ای  200تا100دوره بازگشت  آمریکا با

 ها ودیدی به کولهخسارات ش ایالت جرجیا سال در 200 دوره بازگشت بیش از بااپی  نیز سیالب  5005

 های سیل آسا درنقاط مختلف خودمان نیز بارش کشور در درسالهای اخیر .ساخت دخاکریز آنها وار

بسته به شدت سیالب و همچنین  وارد نموده است. به تاسیسات رودخانه ای شدیدی هایخسارت

مشخصات پل، سه حالت مختلف جریان حین عبور از پل مي تواند رخ دهد: جریان آزاد، تحت فشار و 

 سه حالت مزبور نشان داده شده است. 1-1مستغرق )روگذری(. در شکل 

ه چسبیده و کل فضای موجود عبور جریان در شعردر حالت تحت فشار، تراز سطح آب به سطح زیرین 

های پل جریان باالدست و یا انسداد دهانهزیر پل، توسط جریان اشغال مي شود. در صورت افزایش شدت 

توسط اجسام شناور همراه جریان و یا به هر علتي، اگر پل ظرفیت عبور جریان را نداشته باشد، ضمن پس 

سطح آب در باالدست آن، بخشي از جریان مجبور به عبور از روی پل  زدگي جریان توسط پل و با افزایش

 خواهد شد که چنین حالتي به حالت مستغرق و یا روگذری معروف است.

      های شدید در اطراف پل، نیروهای شدید هیدرودینامیکي مي تواند به در اثر شکل گیری جریان

های سرعتهای آن وارد شود. عالوه بر آن اعمال کولهزه ای پل نظیر عرشه، پایه و های مختلف سابخش

های شدید در بستر رودخانه مي تواند منجر به وقوع پدیده و همچنین تنش های برشي و آشفتگي باال

آبشستگي و کاهش ظرفیت باربری مجموعه ستون و فونداسیون شده و در نهایت بواسطه نیروهای وارده و 

 بنابرایه و یا کوله امکان تخریب بخشي و یا تمامي پل وجود دارد. یا آبشستگي های نامطلوب حول پ

  های سیالب به وقوعزمان عوامل هیدرولیکي مي باشدکه در ها ناشي ازفروپاشي پل درصد 60 آمارحدود

 ( International Journal of sediment Research, 25(3),pp. 313-321) .مي پیوندد
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ده است. در این حالت، شها در اثر پدیده روگذری نشان داده نمونه هایي از تخریب پل 5-1شکل  در

 پل عامل شروع و پیشروی فروپاشي پل مي باشد. یتخریب عرشه

آبشستگي نشان داده  ی های بتني در اثر پدیدههای صورت گرفته در پلدو نمونه از تخریب 0-1در شکل 

 ی میاني پل رخ داده است، وقوع آبشستگي در پایهی الف که تخریب دهانه -0-1شده است. در شکل 

کامالً مشخص مي باشد که  ب-0-1میاني پل و تضعیف فونداسیون عامل اصلي بوده ولي در شکل 

 افتادن آن شده است. سمت چپ پل باعث از بین رفتن تکیه گاه عرشه و فروی شستگي و تخریب کوله آب

 

 خاکریز کوله و-1-2

1کوله "پل اگر درنقاط انتهایي عرض رودخانه یاکانال قرارگیرد  ی تکیه گاه پل جهت حفظ عرشه
نامیده "

 درمسیر های موجود پلی همچنین پایه  کوله و بصورت شماتی  کوله، خاکریز 4-1درشکل  مي شود.

پل محسوب مي شود.  ی گاه عرشهی پل به عنوان بخشي از تکیه کوله کانال اصلي نشان داده شده است. 

 مورد نیاز برای پل مي شوند.ی خاکریزها و کوله ها باعث کوتاه شدن طول دهانه 

 وظیفه کوله شامل سه بخش است:

 انتقال بارهای سازه ای به فونداسیون  -1

 باد یا زلزله بار فشارخاک و بارهای جانبي نظیر و تحمل وزن خود -5

 پلی تکیه گاهي جهت حفظ عرشه وجود  -0

احداث خاکریز و کوله بواسطه کاهش عرض عبوری جریان باعث فشردگي خطوط جریان در مجرای 

       رودخانه شده و ریس  وقوع آبشستگي در دماغه و اطراف کوله را افزایش مي دهند. طراحي ایمن 

تحقیق  ی درولی  مي باشد که دارای پیشینههای واقع بر روی رودخانه ها یکي از مسایل مهندسي هیپل

 زیادی مي باشد.  ی طوالني بوده و هنوز دارای جنبه های طراحي مهم و پیچیده

                                                
                                                                                                                                                              Abutment1  
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 )الف(

 
 )ب(

 

 
 )ج(

سه حالت مختلف جریان در عبور از محل پل در زمان سیالب. )الف(: جریان آزاد، )ب(:  :1-1شکل 

 .(Journal of Hydraulic Engineering) تغرق یا روگذری سجریان تحت فشار و )ج(: حالت م

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 نمونه هایي از تخریب پل بواسطه پدیده روگذری. :5-1شکل 

 Sullivanتخریب پل -ب   Moriah Bridgeتخریب پل -الف

   (ASCE library ). 
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 )الف(

 

 
 )ب(

نمونه هایي از تخریب پل بواسطه پدیده آبشستگي. )الف( آبشستگي پایه و )ب(: آبشستگي  :0-1شکل 

 .( (South Carolina-USGS ASCE libraryپل  کوله
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 . (Mountain-Plains Consortium) پایه پل خاکریز و شکل شماتی  کوله،: 4-1شکل          

 

پل مي باشد. به عنوان مثال ی بخش عمده ای از مسائل و مشکالت مربوط به میدان جریان حول کوله 

تنش برشي ماکزیمم از پارامترهای مهم هیدرولیکي در شکل گیری و برآورد مقدار سرعت ماکزیمم و 

از این آبشستگي در اطراف کوله مي باشند که برای طراحي ایمن پل بایستي برآورد درستي  ی توسعه

ای بوده که عمدتاً بصورت پل دارای طبیعت پیچیدهی پارامترها وجود داشته باشد. جریان حول کوله 

ای مي باشد که با جریان های گردابه فشردگي خطوط جریان، وجود نواحي متعدد چرخشي و سایر جریان

الگوی عمومي جریان حول کوله های پل واقع در طرفین  2-1اصلي رودخانه اندرکنش دارند. در شکل 

 ی  رودخانه نشان داده شده است. با توجه به شکل مزبور، الگوهای مهم جریان عبارتند از:

فشار معکوس  طولي جداشدگي جریان نزدی  شونده از دیواره های طرفین بواسطه گرادیان -1

 اعمالي از طرف کوله بر جریان.

ي در باالدست کوله ها بواسطه اعمال برش توسط جریان اصلي به شکل گیری نواحي چرخش -5

 سیال کم سرعت در این ناحیه.

های برگشتي نزدی   کنش جریانرنعل اسبي در باالدست بواسطه اندی شکل گیری گردابه  -0

ه باعث شکل گیری ساختار چرخشي سه بعدی مي شود دبستر و جریان نزدی  شونده. این پدی
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دماغه متمرکز بوده و به طرف پایین دست توسعه یافته و پس از اثر اندازه ی  که عمدتاً در ناحیه

 حرکت طولي بر آن، ساختار چرخشي خود را از دست داده و به جریان اصلي ملحق مي شود.

 جدایي در پایین دست.ی کوله و شکل گیری ناحیه ی جدایي جریان از دماغه  -4

 ناحیه پر سرعت که مستعد فرسایش مي باشد.  فشردگي خطوط جریان در بین دو کوله و ایجاد -2

برشي )ناحیه  ی کوله و همچنین الیهی جداشدن ساختارهای چرخشي لحظه ای از دماغه  -6

آشفته فصل مشترک ناحیه چرخشي و ناحیه پرسرعت بیروني( و انتقال ساختارهای چرخشي به 

  سمت پایین دست.

     

 

 .(Research Gate) الگوی عمومي جریان حول کوله پل : 2-1شکل

 

 ساخته مي شوند: 6-1کوله های پل عمدتاً به دو شکل هندسي مطابق شکل 

 ( Wing-Wallباله شکل )ی کوله  -1

 ( Spill-throughدماغ گرد )ی کوله  -5

1 2 

3 

4 

5 

6 
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 .(ASCE library) پل از نظر شکل هندسيی : انواع کوله 6-1شکل

   تعریف مساله -1-3

مستطیلي به  ی در تحقیقات قبلي، مطالعات آزمایشگاهي و شبیه سازی عددی جریان بر روی ی  کوله

تحت ، جریان زیرعرشه( )سطح آزاد های آزاد واقع برروی آن دری  کانال باز درحالتی همراه عرشه 

انجام  روی عرشه( عبورجریان از ) مستغرق و سطح زیرین عرشه( از جریان اندکي باالتر ترازآزاد ) فشار

توزیع سرعت اطراف   عرضي سطح آب، های طولي وپروفیل مشخصات مهم جریان درحاالت مزبور، شده و

تنش  های تنش نرمال وپروفیل ی  سطح مسطح نزدی  بستر، توزیع انرژی جنبشي آشفتگي در کوله،

ی سه گانه فوق بررسي گردیده ها همچنین شکل گیری ناحیه چرخشي درحالت برشي اطراف مانع و

 است.
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نسبت عرض کوله به عرض کانال تاکنون  حالت مورب و شکل هندسي، ساختارجریان برای تاثیر اما

سیستم کوله و عرشه در  برعالوه بر آن، در هیچ کدام از مطالعات قبلي، نیروی وارد  گزارش نشده است.

 حاالت تحت فشار و مستغرق )روگذری( گزارش نشده است.

نیم دایره  ووزنقه ای، های مستطیلي،روی کوله مدل عددی سه بعدی جریان بر ،درتحقیق حاضر

مستغرق بررسي  و تحت فشار ، ها درشرایط آزاد هیدرولیکي آن عملکرد ووزنقه ساخته شده و -ومستطیل

نیروی وارد بر بخش های مختلف پل به ازای شرایط مختلف هیدرولیکي استخراج شده  گردیده است.

 است.

  

 اهداف تحقیق -1-4

       استفاده ازی  مدل سه بعدی درداخل کانال باز  مستطیلي بای کوله هدف این مطالعه، شبیه سازی 

بر تاثیرمیزان استغراق  وزاویه قرارگیری آن نسبت به راستای جریان  شکل هندسي و تاثیر .مي باشد

های عددی هیدرودینامی  و نیروی وارد بر بخش های مختلف پل در این تحقیق با استفاده از نتای  مدل

 صحت سنجي شده، بررسي شده است.

 

 

 روش تحقیق -1-5

سازی پدیده های پیچیده به صورت آزمایشگاهي، مشکالت اندازه گیری و بدلیل هزینه باالی مدل

های عددی به عنوان ابزاری سودمند برای انجام وجود خطاهای آزمایش، امروزه روش امکانهمچنین 

تحقیقات هیدرولیکي مورد توجه قرار گرفته اند. مهم ترین امتیاز ی  مدل سازی عددی، هزینه پایین آن 

ر سازی جریان سطح آزاد بشبیه برای  FLOW3D (V 11.0.4)سه بعدی از نرم  ق،یتحق نیدر ااست. 

این نرم  زوایای مختلف نسبت به راستای جریان استفاده شده است. اشکال هندسي و های با روی کوله

افزار معادالت ناویر استوکس را بر روی شبکه بندی کارتزین به روش حجم محدود و با استفاده از مدل 
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مستطیلي ی کوله های اصلي، ابتدا مدل عددی آشفتگي مناسب حل مي کند. قبل از شبیه سازی مدل

ها در مراجع موجود مي باشد ساخته شده و ضمن تعیین که داده های آزمایشگاهي آنداخل کانال باز

 کوله هاهای عددی ام شده است. در ادامه با ساخت مدلشرایط مرزی مناسب صحت سنجي نرم افزار انج

تغییرات  ، های سطح آبفیلدر محدوده وسیعي از شرایط هندسي و هیدرولیکي، نتای  حل به صورت پرو

 .انرژی کل و همچنین نیروی وارد بر بخش های مختلف پل ارائه شده است

 

 ساختار پایان نامه -1-6

 قیتحق ی وهیش و اهداف، اتیکلمقدمه،  انیدر فصل اول به ب شده است: میفصل تنظ 6در  پایان نامه نیا

     يبه بررس با عنوان مرور مطالعات قبلي و بیان ضرورت تحقیق . در فصل دومشده است پرداخته

 نیبا توجه به ا .و نوآوری تحقیق حاضر بیان شده استپرداخته شده  شتهذصورت گرفته در گ یهاقیتحق

 يا فصل سوم با معرفذشکل گرفته است، ل یعدد یساز هیوهش براساس شبژپ نیا يمبان کهموضوع 

و همچنین  هاکوله پلو مباني تئوری   قیتحق نیمورد استفاده در ا یمدل عدد، انیمعادالت حاکم بر جر

 با مقطع مستطیلي( در  ) پل ی کولهسازی به مدل همراه خواهد بود. در فصل چهارم، معرفي نرم افزار،

در دسترس،  يشگاهیآزما یهاهبا توجه به داد و مستغرق پرداخته شده و تحت فشار ،های آزادحالت

 و. در فصل پنجم هیدرودینامی  حاکم بر آنها بحث شده است شوديئه ماار یمدل عدد يصحت سنج

 آمده است.و ارائه پیشنهادات برای ادامه کار  حاضر قیحاصله از تحق ياصل  ینتا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل دوم:

مرور مطالعات قبلی و 

انجام بیان ضرورت 

 حاضر تحقیق
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 مقدمه -2-1

در این فصل از پایان نامه ضمن مرور تحقیقات آزمایشگاهي و شبیه سازی های عددی قبلي در 

ها ضمن آشنایي با مباني و ادبیات فني موضوع، جمع بندی در این خصوص انجام شده و زمینه کوله پل

 تحقیق حاضر بیان شده است. در نهایت نوآوری

 الگوی جریان حول کوله های مستطیلی -2-2

پل، مبتني بر ی شناخت الگوی جریان و پدیده های دیگر نظیر الگوی توزیع تنش برشي بستر حول کوله 

مطالعات آزمایشگاهي و نیز شبیه سازی های عددی صورت گرفته قبلي مي باشد. با توجه به تشابه الگوی 

و با توجه  تحقیقات قبلي در این زمینه مورد بررسي قرار گرفته  پل با ت  آبشکن،  ی کولهجریان حول 

 تمرکز عمده بر روی مطالعات مربوط به الگوی جریان مي باشد. به اهداف تحقیق، 

وی با اندازه . انجام شده است (1520احمد )قدیمي ترین تحقیق آزمایشگاهي در مورد آبشکن توسط 

سطح آب حول ت  آبشکن واقع در ی  کانال مستقیم به غیر یکنواختي جریان در چنین گیری تغییرات 

الگوی جریان حول ت  آبشکن به بررسي نحوه  ی ضمن مطالعه( 1560)1آوازومیداني اشاره کرده است. 

توزیع تنش برشي در ی  کانال آزمایشگاهي کوچ  پرداخت. وی با استفاده از معادالت جریان متغیر 

 حول دماغه ارائه نمود: 5تدریجي، رابطه زیر را برای تعیین میزان تشدید تنش برشي

(5-1) 021.014.1log

max



















B

b

ns


 

طول عمودی آبشکن،  aعرض بازشدگي کانال در مقطع آبشکن،  b=(B-a)نال، عرض کا Bدر رابطه فوق: 

 تنش برشي دماغه وns  .تنش برشي جریان نزدی  شونده مي باشد 

به این  4طي مطالعات آزمایشگاهي و با استفاده از ابزار لوله پرستون( 1500)0زاغلول و م  کورکوردیل

و آشفتگي 2 چرخش ،نتیجه رسیدند که تنش برشي بستر حول ت  آبشکن مستقیم به سرعت موضعي

                                                
                                                                                                                                                                 Awazu 1  

                                                                                                                            Bed shear stress amplification 2  
3 Zaghloul & McCorquodale                                                                                                                                  
4Preston tube                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              Vorticity 5  
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جریان ارتباط داشته و بدین منظور رابطه زیر را جهت برآورد توزیع تنش برشي در بستر کانال و نوک 

 دماغه ارائه کرده اند:

(5-5)      2

1  ffVR  
 

برآیند سرعت،  RVکه در آن،  fو  1: پارامتر اصالحي بیانگر تاثیر چرخش موضعي f پارامتر :

 اصالحي بیانگر تاثیرآشفتگي جریان مي باشد.

ضمن حل عددی معادالت متوسط گیری شده در عمق، رابطه زیر را برای برآورد مقدار  ( 1504زاغلول )

 ارائه کرده است: حول آبشکن تنش برشي بستر

 

  (5-0) 
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2

2
1 KKV

C nose

R





 
 

چرخش noseچرخش جریان در هر نقطه و  ضرایب تجربي، K2 و K1، 5ضریب شزی Cدر رابطه فوق: 

بر اساس  K2تعیین شده و  2/0برابر مقدار ثابت  K1 آبشکن مي باشد. ضریبجریان در محل دماغه 

 متغیر است.   5/0و  صفرموقعیت در طول سازه آبشکن، بین 

مستطیلي را با ی الگوی جریان و توزیع تنش برشي بستر حول کوله ( 1590) 0 راجاراتنام ونوواچوکوو

و اعداد فرود اندازه  4مقادیر مختلف پیش آمدگي پرستون و سرعت سن  پیتوت برایی استفاده از لوله 

گیری کردند. اندازه گیری های صورت گرفته توسط محققین مزبور نشان میدهد که بسته به عدد فرود 

و تنش برشي بستر در محل دماغه متغیر مي باشد. حداکثر میزان  2، تشدید سرعتکولهجریان و طول 

 2  شونده بوده و تنش برشي دماغه حداکثر به میزان % سرعت جریان نزدی40تشدید سرعت معادل 

برابر متوسط تنش برشي جریان باالدست تشدید مي شود. روند تغییرات عمقي میدان جریان و نیز تاثیر 

                                                
1 Local vorticity 
2 Chezy coefficient 
3Rajaratnam & Nuwachukwu                                                                                                                                 

4 Protrusion ratio 
5 Velocity amplification 
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های صورت گرفته مورد بررسي قرار نگرفته و تحلیل قائم سرعت در شکل گیری میدان جریانی مولفه 

 جریان مي باشد.بر اساس مقادیر متوسط میدان 

در ادامه مطالعات خود در مورد ساختار جریان و توزیع تنش برشي حول ت   راجاراتنام ونوواچوکوو

گذاری حول کوله پرداخته و به تاثیر طول کوله و نیز عدد فرود آبشکن، به بررسي روند آبشستگي و رسوب

اغه و نیز رسوبگذاری در پائین حفره آبشستگي در دمی جریان باالدست بر روند شکل گیری و توسعه 

رسوبي ی دست سازه اشاره کرده اند. بر اساس یافته های محققین مزبور با افزایش عدد فرود، ابعاد پشته 

 در پائین دست سازه افزایش مي یابد.     

تحقیقاتي بر روی تأثیر بعضي از پارامترهای بي بعد بر روی هندسه ناحیه جداشدگي پایین همچنین 

     که عدد فرود بر روی هندسه ناحیه جداشدگي تأثیر  نشان دادو  گرفتمستطیلي انجام ی وله دست ک

برابر طول کوله مي باشد  15تا  10% عرض کانال، طول این ناحیه بین 10مي گذارد و برای کوله به طول 

% 40% عرض به 10حداکثر دو برابر طول کوله از دیواره مي باشد. با افزایش طول کوله از  ،و عرض آن

  برابر طول افزایش پیدا مي کند 15برابر طول به  0عرض کانال، طول ناحیه جداشدگي از 

 Ishi et al ,1983).) 

معادالت دو بعدی متوسط گیری شده در عمق را که توسط مدل ( 1550)1تینگسانچلي وماهسورن 

بسته شده بود، برای پیش بیني میدان جریان حول ت  آبشکن بصورت عددی  k-آشفتگي دو معادله ای 

آشفتگي در نظر گرفته شده و محققین  دلحل نمودند. در تحقیق مزبور تاثیر انحنای خطوط جریان بر م

ضریب زبری نزدی  دماغه و اعمال اثرات ناشي از  مزبور به بهبود نتای  شبیه سازی عددی بواسطه اصالح 

 بودن جریان اشاره کرده اند. سه بعدی

پل مستطیلي واقع در ی آزمایشگاهي جریان و آبشستگي موضعي حول کوله ی به مطالعه  (1550) 5لیم

ی  کانال با مقطع مستطیلي پرداخت. در تحقیق مزبور، میزان تشدید تنش در محل دماغه کوله به 

واسطه ه ، ب0-5شده است. بر اساس شکل پارامترهای هندسي نظیر طول کوله و عرض کانال ارتباط داده 

                                                
                                                                                                                            Tingsanchali  & Maheswaran  1  

2 Lim                                                                                                                                                                       
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تشدید سرعت و همچنین تنش برشي در محل دماغه، آبشستگي موضعي در نزدیکي دماغه رخ مي دهد. 

زیر را برای تعیین نسبت تنش برشي تشدید شده در دماغه به تنش برشي ی محققین مزبور، رابطه 

 باالدست ارائه کرده اند:

  (5-4)  1)/(2.1 5.0

1

1*

*  dL
u

u m 

 و u*1،  0-5در رابطه فوق، مطابق شکل 
mu*

به ترتیب بیانگر سرعت برشي جریان باالدست و سرعت  

 به ترتیب طول کوله و عمق جریان مي باشد. 1dو  Lبرشي تشدید شده در دماغه بوده و 

دشت پرداخت. در تحقیق مزبور، پل واقع در سیالبی به مطالعه آزمایشگاهي کوله  (1550) 1عطایي

الگوی جریان مطالعه نشده و هدف اصلي، بدست آوردن ی  رابطه برای پوشش ریپ رپ و تعیین حداقل 

 قطر مورد نیاز ریپ رپ برای محافظت از کوله بوده است.

ی به مطالعه آزمایشگاهي جریان و آبشستگي حول کوله (  1552)  5( و ملویل1554) جانجوا استورم و

های انجام شده، هدف اصلي، استخراج و توصیه ی  دشت پرداختند. در تمامي آزمایشپل واقع در سیالب

رابطه برای برآورد عمق آبشستگي بر اساس نسبت تنگ شدگي مقطع بوده و پارامترهایي نظیر حداکثر 

 در این تحقیقات گزارش نشده است.  سرعت و یا حداکثر تنش برشي

بر اساس نتای   نشان دادکهپل مستطیلي واقع در مقطع مرکب ی سازی عددی جریان حول کوله مدل

 (.Biglari and Sturm,1998) بوده است 6/1محققین ، نسبت تشدید سرعت در دماغه کوله 

  . نشان داده شده است 0-5الي  1-5های شکلکه در 

 

 

 

                                                
1 Atayee                                                                                                                                                               

 Melville                                                                                               & 
2
Sturm and Janjua   
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