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ارزیابی و مقایسه عملکرد شکاف و طوقه در کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل
مهدی اسروش ،1سید عباس حسینی ،*2امیرعباس کمان بدست
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 1دانشکده مهندسی عمران ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2دانشکده مهندسی عمران ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 3گروه مهندسی علوم آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
خالصه :تخریب پل ناشی از پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه ها یا تکیه گاه های آن یک پدیده رایج می باشد.

به همین منظور می بایست با استفاده از روش هایی از تخریب این سازه ها جلوگیری کرد .از جمله ابزارهایی که بدین

منظور می توان استفاده کرد ،شکاف و طوقه می باشند .لذا در این پژوهش با انجام  49آزمایش به بررسی و مقایسه
عملکرد این دو ابزار با رویکرد های جدید در اطراف تکیه گاه های پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی در شرایط جریان
های مختلف خواهیم پرداخت .نتایج نشان می دهد که مؤثرترین مدل شکاف علیرغم اینکه می تواند ابعاد و عمق چاله

آبشستگی را به میزان  61درصد کاهش دهد ،ولیکن قادر به تعویق انداختن زمان شروع پدیده آبشستگی و دور کردن
چاله آبشستگی از اطراف تکیه گاه نمی باشد .در صورتی که در مؤثرترین طوقه و بیشترین عدد فرود ،زمان رسیدن
چاله آبشستگی به نقطه مبناء بعد از سپری شدن  120دقیقه از شروع آزمایش می باشد .در این مدل طوقه ،ماکزیمم
عمق چاله آبشستگی به نقطه دورتری از تکیه گاه منتقل شده و درصد کاهش عمق چاله ّآبشستگی در نقطه مبناء و

بستر فرسایش پذیر به ترتیب  96و  56درصد می باشد.
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محققینی نظیر دانگل 1و ملویل[ ،]4احمد 2و راجاراتنام ]5[3و دی 4و

چنانچه سازه هیدرولیکی نظیر پایه یا تکیه گاه پل در برابر جریان
آب قرار بگیرد ،الگوی جریان در نزدیک سازه تغییر کرده و باعث
ایجاد پدیده آبشستگی به صورت موضعی در پیرامون این سازه ها
می گردد[ ]1وقوع پدیده آبشستگی در اطراف پایه ها و یا تکیه گاه
های پل یکی از اصلی ترین دالیل تخریب پل ها محسوب می گردد.
از مهم ترین عوامل آبشستگی موضعی که باعث ایجاد حفره هایی در
اطراف تکیه گاه های پل می باشند ،جریان رو به پایین ،جریان کمانی،
گرداب نعل اسبی ،گرداب ثانویه و گرداب برخاستگی محسوب می
گردند[ 2و ]3تحقیقات انجام شده در زمینه پدیده آبشستگی ،توسط

باربوییا [ ]6نشان می دهد که در اطراف تکیه گاه ها و پایه های پل
5

فرآیند آبشستگی مشابه می باشد .ولیکن اثرات الیه مرزی ناشی از
دیواره کانال در باالدست تکیه گاه ،باعث می گردد شرایط پیچیده تری
در اطراف تکیه گاه پل در شرایط مشابه حاکم گردد[ .]7مطالعات
انجام شده توسط ملویل بر روی آسیب  108پل که در فاصله سال
های  1960-1984در نیوزلند رخ داد 29 ،مورد رخ داده مربوط به
آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل بوده است[ ]8بنابراین با توجه
به اهمیت موضوع ،حفاظت از تکیه گاه های پل در مقابل آبشستگی
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشد .برای کنترل آبشستگی در
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اطراف تکیه گاه های پل ،روش های مختلفی ارائه گردیده است که از
جمله آن ها می توان به شکاف و طوقه اشاره کرد.

گریمالدی 3و همکاران[ ]9تأثیر استفاده از شکاف را در کاهش
عمق آبشستگی در اطراف پایه های پل بررسی نمودند .نتایج نشان داد

شکاف یک بازشدگی در عرض بدنه پایه پل یا تکیه گاه پل است

که در بهترین حالت که شکاف به اندازه

1
3

برابر عمق آب ،به زیر بستر

که می تواند بخشی از جریان آب از درون آن عبور کند[ .]9این روش

نفوذ کرده بود ،توانست تا  30درصد از عمق آبشستگی کم کند .تفرج

با منحرف کردن جریان های رو به پایین در قسمت باالدست تکیه

نوروز 4و همکاران[ ]14تأثیر استفاده از شکاف را در کاهش آبشستگی

گاه ،به سمت پایین دست و جریان های کناری در اطراف تکیه گاه

در اطراف پایه پل بررسی نمودند .نتایج نشان داد که شکافی که

های پل می تواند از تنش های برشی در کف مسیر جریان و نواحی

دارای بیشترین ارتفاع می باشد که از سطح آب شروع شده و تا

تنش های برشی بحرانی کاسته و قدرت گردابه های مخرب صورت

زیر بستر رسوبی تا حد قابل قبولی نفوذ کرده است ،می تواند به

گرفته در اطراف سازه کاهش پیدا می کنند[.]10

میزان  35درصد از عمق آبشستگی کم کند .همچنین همین محققین

از سوی دیگر یکی از دیگر از راهکارهای کاهش عوامل فرسایش،

در پژوهشی دیگر الگوی جریان در اطراف پایه پل دارای شکاف را

استفاده از یک صفحه به نام طوقه می باشد که در اطراف تکیه گاه یا

مورد بررسی قرار دارند[ .]15مراد پور 5و همکاران[ ،]6به بررسی

پایه های پل نصب می گردد .این صفحه محافظ به صورت یک سطح

اثر نصب طوقه در کاهش آبشستگی تکیه گاه های قائم نیم دایره

صاف و دارای ضخامت بسیار کم می باشد که با حفاظت تکیه گاه در

ای پل پرداختند .نتایج پژوهش های آنان نشان داد که طوقه های

مقابل جریان های رو به پایین و تضعیف گرداب های نعل اسبی در

مختلف بین  63/5تا  100درصد می تواند باعث کاهش آبشستگی

کاهش توسعه ی آبشستگی مؤثر می باشد] [11در زمینه استفاده

در اطراف تکیه گاه پل گردد و طوقه می تواند عمق آبشستگی را به

از شکاف و طوقه به منظور کاهش آبشستگی پژوهش هایی توسط

نقطه دورتری از تکیه گاه انتقال دهد .عالم 6و همکاران[ ]17به بررسی

محققین در طی سالیان صورت پذیرفته است.

تأثیر طوقه در کاهش تکیه گاه پل مستطیلی شکل در کانال مرکب

چیو ]12[1تأثیر شکاف پایه را در کاهش عمق آبشستگی موضعی

در موقعیت های روی بستر و باالی بستر پرداختند .نتایج نشان داد

اطراف یک پایه پل دایروی مورد بررسی قرار داد .نتایج وی نشان

استفاده از طوقه های قرا گرفته بر روی بستر دارای عملکرد بهتری

داد که با ایجاد یک شکاف به عرض  0/25برابر قطر پایه پل و ارتفاع

می باشند ،به طوری که می توانند تا  94درصد از عمق آبشستگی

شکاف بیش از  2برابر قطر پایه ،در حالت شکاف نزدیک بستر به

را کم کند .عالم[ ]18تأثیر طوقه مشبک در کاهش آبشستگی در

میزان  20درصد و نزدیک به سطح آب تا  5درصد می تواند میزان

اطراف تکیه گاه پل را بررسی نمود .نتایج نشان داد که طوقه مشبک

عمق آبشستگی را کاهش دهد .کومار 1و همکاران[ ]10با ایجاد شکاف

نه تنها می تواند از عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه پل کم کند ،بلکه

هایی به عرض  0/25قطر پایه و ارتفاع های مختلف در پایه های میانی

دربسیاری از موارد نسبت به طوقه معمولی دارای عملکرد بهتری

به این نتیجه رسیدند که افزایش ارتفاع شکاف باعث کاهش عمق

است .کومکو 7و همکاران[ ]19با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی

آبشستگی خواهد شد و چنانچه ارتفاع شکاف بیش از عمق جریان

به بررسی حفاظت از تکیه گاه ها با دیواره قائم در برابر آبشستگی به

گردد تأثیر بیشتری در کاهش عمق آبشستگی دارد .کایاترک]13[2

کمک طوقه پرداختند .نتایج نشان داد که طوقه هایی که زیر بستر

به بررسی تأثیر طوقه در کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه های

می توانند بین  70تا  100درصد از میزان آبشستگی را کاهش دهند

پل پرداخت .نتایج نشان داد طوقه عالوه بر این که باعث می شود

بدون اینکه اندازه رسوبات بستر تأثیری در میزان آبشستگی داشته

عمق آبشستگی کاهش پیدا کند ،باعث کم شدن سرعت توسعه حفره

باشد .از طرفی بیان کردند که با استفاده ازطوقه ها با ابعاد بزرگتر

آبشستگی در طول زمان نیز می گردد .عالوه بر این با افزایش سایز

موقعیت ماکزیمم نقطه چاله آبشستگی از نزدیک تکیه گاه ،به پایین

طوقه ،آبشستگی کاهش می یابد و طوق هایی که در پایین تراز بستر
قرار می گیرند از کارایی باالتری برخوردار هستند.
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دست منتقل می شود .همچنین آن ها فقط با تغییر در ابعاد عرضی

آبشکن و در نهایت باعث کاهش عمق آبشستگی می شود.

طوقه ،نشان دادند که افزایش عرض طوقه در قسمت پایین دست

همانطور که مالحظه می گردد تاکنون پژوهش هایی در خصوص

تکیه گاه در کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه پل نقش مؤثری ندارد.

راهکارهای کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه ها و یا تکیه گاه

خزیمه نژاد 1و قمشی ]20[2تأثیر استفاده از طوقه های زبر در کاهش

های پل و یا سایر سازه های هیدرلیکی نظیر آبشکن با استفاده از

آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل را مورد بررسی قرار دادند.

شکاف یا طوقه صورت پذیرفته است .اما در این پژوهش با استفاده

نتایج نشان داد که طوقه های زبر در صورتی که در باالی بستر قرار

از مدل آزمایشگاهی به بررسی و مقایسه عملکرد و مکانیزم دو ابزار

گیرند ،نسبت به طوقه های صاف از عملکرد مناسبتری برخوردارند.

شکاف و طوقه در کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه پل مستطیلی

اما در صورتی که طوقه زبر در زیر بستر یا روی بستر قرار بگیرند،

شکل با دیواره قائم پرداخته خواهد شد .در خصوص استفاده از شکاف

عملکردشان نسبت به طوقه های صاف محسوس نمی باشد.

پژوهش های صورت گرفته فقط در مورد پایه های پل و یا آبشکن

مهرزاد 2و حکیم زاده ]21[4تأثیر استفاده از شکاف را در کاهش

بوده و عمدتاً شکاف ها در مرکز محور طولی پایه قرار گرفته اند ،لذا در

آبشستگی در اطراف پایه های پل مخروطی را بررسی کردند .نتایج

این تحقیق برای اولین بار عالوه بر بررسی ابعاد و موقعیت شکاف در

نشان داد که با استفاده از پایه پل مخروطی با شیب های جانبی 78/9o

تکیه گاه پل ،تأثیر موقعیت شکاف نسبت به نوک دماغه تکیه گاه نیز

عمق آبشستگی را می توان تا  32درصد کاهش داد .و عمق آبشستگی

بررسی خواهد شد .در بیشتر پژوهش های صورت پذیرفته در خصوص

در صورتی که از شکافی با عرض  0/4قطر پایه و ارتفاعی برابر با قطر

طوقه ها نیز ،وجوه قرار گرفته در باال دست و پایین دست تکیه گاه به

پایه در موقعیت میانه سطح آب تا بستر رسوبی استفاده گردد می توان

صورت متقارن و دارای ابعاد یکسان می باشند .ولیکن در این پژوهش

عمق آبشستگی را تا  55درصد کاهش داد .حاجی کندی 3و گل نبی

با حذف بخشی از طوقه در وجه پایین دست و تغییر در ابعاد طولی و

]22[ 6تأثیر استفاده از شکاف های مستقیم Y ،شکل و  Tشکل را بر

عرضی ،تأثیر وجود یا عدم وجود این وجه طوقه با ساخت مدل های

کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل بررسی کردند .نتایج نشان

مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

داد که در شکاف های  Yشکل ،کاهش بین زاویه سطوح شکاف در
پایین دست جریان باعث کاهش عمق آبشستگی می گردد .از سوی
دیگر نتایج نشان می دهد که شکاف های مستقیم نسبت به شکاف

 -2مواد و روش ها
 -2-1مشخصات فلوم

های Yشکل مؤثرتر و شکاف های  Yشکل نسبت به شکاف های T

آزمایشات این پژوهش در فلومی مستقیم به طول  13متر ،عرض

شکل دارای کارایی بیشتری می باشند .خسروی نیا 4و همکاران[]23

 0/5متر و ارتفاع  0/6متر واقع در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه آزاد

به تأثیر استفاده از طوقه های ذوزنقه ای شکل در کاهش آبشستگی در تکیه گاه

اسالمی واحد اهواز انجام گردید .برای مشاهده تغییرات بستر رسوبی

های دیوار باله ای پرداختند .نتایج نشان داد که با افزایش عرض طوقه  ،نه تنها
زمان شروع آبشستگی به تأخیر می افتد بلکه از عمق آبشستگی نیز کاسته می شود.
ضمناً با افزایش عرض طوقه ،در تکیه گاه های کوتاه تر ،عملکرد بهتری در کنترل

آبشستگی حاصل می شود .و در حالت های مختلف درصد کاهش عمق آبشستگی از

 9تا  37درصد متغییر بود .منصوری 5و همکاران [ ]24با ایجاد بریدگی در
لبه ابتدایی آبشکن به بررسی تأثیر بریدگی در کنترل آبشستگی سری
آبشکن در خم رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی پرداختند.
نتایج نشان داد که بریدگی ،باعث کاهش تنش برشی در باالدست
- Khozeymehnezhad
- Mehrzad

- Hajikandi

- Khosravinia
- Mansuri

1
2
3
4
5

در همسایگی تکیه گاه ،دیواره های کانال از جنس پلکسی گالس و
دارای ضخامت  1سانتیمتر ساخته شده است .فلوم در قسمت ابتدایی
و انتهایی دارای مخزن بوده و بعد از مخزن ابتدایی یک سرریز مثلثی
 90درجه برای اندازه گیری دبی جریان تعبیه گردیده بود .عمق آب
در فلوم توسط یک دریچه کشویی که در انتهای کانال قرار داشت
تنظیم می گردید .آب از طریق پمپ از مخزن اصلی آزمایشگاه توسط
یک پمپ با حداکثر دبی  16لیتر بر ثانیه پمپاژ شده و سپس وارد فلوم
می گردد .جریان آب پس از عبور از قسمت انتهایی فلوم به مخزن
انتهایی می رسد و دوباره از طریق  2لوله  4اینچ به مخزن اصلی
آزمایشگاه انتقال می یافت و دوباره جریان با پمپ ادامه پیدا می کرد.
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در فاصله  6/5متر از ابتدای فلوم یک باکس فلزی به طو ل  1/2متر،

در آزمایشات مربوط به شکاف ابتدا  5مدل شکاف واقع شده در نوک

عرض  0/5متر و ارتفاع  0/20متر قرار گرفته است .این باکس از یک

دماغه تکیه گاه با ابعاد و موقعیت های مختلف نسبت به بستر بررسی

نمونه رسوب یکنواخت پر شده است به طوری که پس از پر شدن

و در این حالت شکافی که دارای عملکرد بهتری باشد "شکاف بهینه

همسطح کف فلوم می گردد.

شده نسبت به بستر" نامیده شده و سپس عملکرد شکافی با همین
مشخصات نسبت به نوک دماغه تکیه گاه مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .در جداول 2و 3به ترتیب مدل های مختلف تکیه گاه های

 -2-2شرایط و نحوه انجام آزمایشات
به منظور عدم تشکیل ریپل می بایست قطر متوسط ذرات رسوبی

جدول  .1مشخصات جریان ها
Table 1. Characteristics of flows

از  0/7mmبزرگتر باشد] [25رسوباتی که دانه بندی یکنواخت
دارند دارای عمق آبشستگی بیشتری می باشند .به منظور یکنواخت
بودن ذرات رسوبی بستر می بایست رابطه1/3

d84
 1.3
d16

=برقرار
g

باشد] [26بیشترین میزان آبشستگی در تکیه گاه های دارای دیواره
قائم ایجاد می شود] [4چنانچه در تکیه گاه های پل

La
> 25
d 50

باشد،

آبشستگی مستقل از اندازه ذرات رسوبی است][27لذا در این پژوهش

𝐞𝐞𝐑𝐑

16090

0/36

0/91

)𝐬𝐬𝐕𝐕(𝐦𝐦/

0/30

)𝐜𝐜𝐜𝐜(𝐲𝐲

)𝐬𝐬𝐐𝐐(𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥/

13944

0/31

0/79

0/26

7

12335

0/28

0/69

0/23

7

8/ 5

ذرات رسوبی با قطر متوسط  ،1/37mmانحراف معیار هندسی 1/15
و تکیه گاه پل با دیواره قائم از جنس گالوانیزه و ابعاد 9cm*9 cm
انتخاب گردید .به منظور برداشت و اندازه گیری توپوگرافی بستر از
عمق سنج لیزری با دقت بسیار باال ،بر روی شبکه هایی با ابعاد
 1cm×1 cmاستفاده می شود.
در تمام آزمایش های این پژوهش ،شرایط جریان با عمق ثابت،
زیر بحرانی (  ) Fr < 1و متالطم( ) Re>2000برقرار بود .تمام
آزمایشات در شرایط آب زالل که بیشترین عمق آبشستگی رخ خواهد

داد انجام گرفت .لذا به منظور برقراری این شرط رابطه  V < 1می
Vc

بایست برقرار باشد] .[28به منظور تعیین سرعت آستانه حرکت ذرات
رسوبی با استفاده از روش سرعت بحرانی ،در شرایط بدون حضور تکیه

𝐅𝐅𝐅𝐅

𝐕𝐕
𝐜𝐜𝐕𝐕

𝐬𝐬𝐇𝐇
∗
𝐲𝐲

0/5

0/25~0/75

0/5
1

ds
1+
y

7/5

جدول  .2مشخصات شکاف ها
Table
Characteristics
 2.ها
شکاف
of slotsجدول  :2مشخصات
𝐬𝐬𝐘𝐘
∗
𝐲𝐲

0/5

7

10

𝐬𝐬 𝐗𝐗
𝐚𝐚𝐋𝐋

𝐬𝐬𝐖𝐖

Slot model

مدل های مختلف نسبت به بستر

0/5~1
0~0/5
0~1

0
0

0
0

0/25La
0/25La

0/25La

0/25La

ds
0/25La
0
~1
y
حالت های مختلف نسبت به نوک دماغه تکیه گاه

*

*

0/5

*

*

1

0/25La
0/25La

S1
S2
S3
S4
S5

’’S
’’’S

* این پارامترها بعد از مشخص شدن شکاف بهینه نسبت به بستر تعیین می شوند

گاه آزمایشاتی انجام گردید .در این روش یک سرعت بحرانی برای
شرایطی که در آن فرسایش بستر شروع می شود تعریف می گردد و

جدول  .3مشخصات طوقه ها
Table 3. Characteristics of collars

سرعت متوسط موجود با این سرعت مقایسه می گردد .آزمایشات این
بخش نشان داد که با دبی  11لیتر بر ثانیه و عمق  7سانتیمتر ذرات
رسوبی بستر در آستانه حرکت قرار می گیرند .در این مرحله سرعت

Bch
La

0/25

𝐜𝐜𝐋𝐋
𝐚𝐚𝐋𝐋

1

𝐚𝐚𝐋𝐋 𝐋𝐋𝐜𝐜 −
𝐜𝐜𝐜𝐜𝐁𝐁
=
𝐚𝐚𝐋𝐋
𝐚𝐚𝐋𝐋

1

طوقه جزئی

بحرانی  0/33متر بر ثانیه حاصل گردید .لذا جریان های انتخاب شده

0/6

1/6

0/6

طوقه جزئی

CP2

1/2

1/6

0/6

طوقه جزئی

CP3

1/5

1/6

0/6

طوقه کامل

CF1

مدل طوقه( 5طوقه جزئی و  2طوقه کامل) در نظر گرفته شده که

0/6

2

1

طوقه جزئی

CP4

1/2

2

1

طوقه جزئی

CP5

در تمامی آزمایشات ،طوقه بر روی سطح بستر نظر گرفته شده است.

1/5

2

1

طوقه کامل

CF2

در این پژوهش مطابق با جدول  1لحاظ می گردند.
در آزمایش های مربوط به تکیه گاه های دارای طوقه تعداد7
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(ب)

(الف)

تکیهگاهگاه
دماغهتکیه
نوکدماغه
نسبتبهبهنوک
شکافنسبت
هایشکاف
مدلهای
ب)مدل
رسوبیب)
بستررسوبی
نسبتبهبهبستر
شکافنسبت
هایشکاف
الف)مدلهای
شماتیکازازالف)مدل
تصاویرشماتیک
شکل.1تصاویر
شکل: 1
Fig. 1. Schematic images of A) slot models relative to the sediment bed B) slot models relative to the tip of the abutment
nose

شکل .2تصاویر شماتیک از مدل های های مختلف طوقه
Fig. 2. Schematic images of collar different models

نقطه مبناء
گذاری و
فرسایش و
شکل.3
نمایشنمایش
گذاری و
رسوبرسوب
فرسایش و
الگویالگوی
شکل:3
Fig. 3. Erosion and sedimentation
 pattern and display ofنقطه مبناء
base point

دارای شکاف و طوقه و در اشکال 1و 2به ترتیب تصاویر شماتیک از

آزمایش(مجموعاً  3آزمایش) به مدت  13ساعت صورت می پذیرد .در

مدل های مختلف شکاف و طوقه نشان داده شده اند.

این گروه از آزمایش ها تکیه گاه بدون حفاظ ،شروع فرسایش تحت

شکل :2تصاویر شماتیک از مدل های های مختلف طوقه

تأثیر جریان رو به پایین از گوشه باالدست تکیه گاه در همسایگی نوک

 -3نتایج و بحث

دماغه تکیه گاه (نقطه  )bبوده و به تدریج با زیاد شدن آبشستگی و

 -3-1آزمایشات بدون حضور شکاف یا طوقه

ایجاد شدن گردابه های نعل اسبی ،ذرات بستر به سمت پایین دست

بررسی منابع مختلف نشان می دهد که برای تعیین زمان تعادل

وپشت تکیه گاه انتقال می یافتند .در تمام مراحل آزمایش ،در نقطه

آبشستگی معیارهای مختلفی وجود دارد .در این پژوهش برای تعیین

 bبیشترین عمق آبشستگی رخ می دهد ،این نقطه به عنوان نقطه

زمان تعادل از معیار کومار و همکاران] [10استفاده گردید .آن ها

مبناء انتخاب می گردد(شکل .)3نتایج نشان می دهد که از ساعت

زمانی را به عنوان زمان تعادل آبشستگی تعریف کردند که بعد از

دهم به بعد ،میزان تغییر عمق آبشستگی کمتر از 1 mmمی باشد.

گذشت  3ساعت ،میزان تغییر عمق آبشستگی از 1 mmکمتر

از طرفی بعد از گذشت  4ساعت در اعداد فرود  0/31 ،0/36و 0/28

باشد .در این بخش از آزمایش ها برای هر عدد فرود جریان یک

عمق بدون بعد آبشستگی

1641
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آزمایشات
آبشستگی در
توسعه زمانی
شکل .4
کنترلکنترل
آزمایشات
آبشستگی در
توسعه زمانی
نمودار نمودار
شکل :4
Fig. 4. Chart of scouring time development in control experiments

(الف)

(ب)

شکل : 5الف) عمق بدون بعد آبشستگی مدل های مختلف شکاف نسبت به بستر در اعداد فرود مختلف ب) میانگین درصد کاهش عمق
شکل .5الف) عمق بدون بعد آبشستگی مدل های مختلف شکاف نسبت به بستر در اعداد فرود مختلف ب) میانگین درصد کاهش عمق آبشستگی سه
سه جریان
آبشستگی
جریان
Fig. 5. A) Scour dimensionless depth of different slot models relative to the bed at different Froud Numbers B) average
percentage of scour depth reduction of three flows

همین زمان به ترتیب  97 ،95و  98درصد از عمق تعادل آبشستگی

 -3-2نتایج آزمایشات تکیه گاه دارای شکاف

صورت می پذیرد .لذا مدت زمان  4ساعت برای تمام آزمایش ها

 -3-2-1بررسی موقعیت شکاف نسبت به بستر

انتخاب گردید .شکل 4نمودار توسعه زمانی عمق تعادل آبشستگی را

در شکل -5الف عمق بدون بعد آبشستگی پنج مدل مختلف

در عدد فرود  0/36نشان می دهد .که در این نمودار محور افقی نشان

شکاف نسبت به بستر ،در مقایسه با آزمایشات کنترل در جریان های

دهنده زمان برحسب دقیقه و محور عمودی نشان دهنده عمق بدون

مختلف و در شکل -5ب میانگین درصد کاهش عمق آبشستگی سه

بعد آبشستگی(نسبت عمق آبشستگی به عمق آبشستگی متعادل) بر

جریان برای این مدل شکاف ها به تصویر کشیده شده است.

حسب درصد می باشد .بعد تعیین مدت زمان آزمایش ها ،مجددا ً در

همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،از بین  3مدل

مدت زمان  240دقیقه برای هر  3عدد فرود آزمایش ها تکرار و عمق

شکاف  S2،S1و  S3که دارای ارتفاع یکسان ولی در موقعیت های

و توپوگرافی بستر رسوبی برداشت می گردد.

مختلف نسبت به بستر قرار گرفته اند ،مدل شکاف  S3که به سطح

1642
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بستر نزدیک تر می باشد در هر سه عدد فرود ،دارای عمق آبشستگی

باشد .که علت این رویداد را بدین صورت می توان بیان کرد که زمانی

کمتر و عملکرد مناسبتری می باشد .در این مدل شکاف میانگین

که ارتفاع شکاف از سطح جریان آب تا زیر بستر به اندازه عمق تعادل

درصد کاهش عمق آبشستگی هر سه عدد فرود نسبت به حالت بدون

آبشستگی تکیه گاه در حالت بدون شکاف امتداد می یابد ،وجود

شکاف  23درصد می باشد .با توجه به مکانیزم الگوی جریان در پایه

بخشی از شکاف در پایین بستر ،باعث می شود که بعد از ایجاد حفره

های پل دارای شکاف در منابع ] [14و ] [15می توان گفت در اطراف

آبشستگی و برخورد جریان با این قسمت از تکیه گاه ،جریان از شکاف

این مدل شکاف به دلیل این که بر روی بستر هستند با ایجاد جت

عبور کرده و قدرت گردابه های حاصل شده در اطراف تکیه گاه را کم

جریان به صورت افقی جریان های رو به پایین و گرداب های نعل

کند .این درحالی است که این مکانیزم در تکیه گاه هایی که دارای

اسبی را که به عنوان عامل مهمی در فرسایش در اطرف تکیه گاه

شکافی معادل عمق جریان و یا شکاف هایی که فقط در باالی بستر و

های پل محسوب می شوند را به نقطه دورتری از سازه انتقال داده

دارای ارتفاعی معادل نصف جریان آب هستند وجود ندارد .لذا در این

و در نتیجه جریان مؤثر و گرادیان فشار کاهش و در نهایت باعث

قسمت شکاف  S5به عنوان شکاف بهینه نسبت به بستر معرفی می

کاهش عمق آبشستگی در اطراف تکیه گاه می شوند .در مدل های

گردد .در حالت کلی مقایسه نتایج این بخش از پژوهش با محققینی

 S1و  S2که دارای ارتفاعی مشابه شکاف  S3ولی در فاصله دورتری

نظیر ] [12] [10]،[9و ] [24مؤید این موضوع است که استفاده از

نسبت به بستر رسوبی قرار دارند ،میزان کاهش عمق آبشستگی این

شکاف در تکیه گاه های پل همانند سایر سازه های هیدرولیکی( مانند

مدل از تکیه گاه ها در مقایسه با حالت بدون شکاف به ترتیب  16و

پایه پل و یا آبشکن) ،دارای تأثیر مثبتی در کاهش آبشستگی می

 20درصد می باشد که تأثیرشان در مقایسه با شکاف های نزدیک

باشد .همچنین مقایسه نتایج استفاده از شکاف در تکیه گاه گاه های

بستر کمتر است .ضمناً عمق آبشستگی مدل  S2نسبت به مدل S1

پل با محققینی که استفاده از شکاف را در اطراف پایه های پل مورد

کمتر می باشد .در مورد شکاف  S4که ارتفاع آن دو برابر حالت های

بررسی دارند ،نشان می دهد در تکیه گاه های پل همانند پایه های

ذکر شده است و ارتفاع آن ها ازسطح بستر شروع شده و تا سطح

پل موقعیت قرارگیری شکاف نسبت به بستر و ابعاد آن نقش مهمی

آب ادامه پیدا می کند ،میانگین درصد کاهش عمق آبشستگی هر

در کاهش آبشستگی دارند .به طوری که هر چه ارتفاع شکاف بیشتر و

سه عدد فرود  38درصد می باشد .در این مدل شکاف عالوه بر دالیل

به بستر نزدیک تر و یا به زیر بستر نفوذ کند ،دارای تأثیر بیشتری در

ذکر شده در فوق به عنوان دالیل اثرات شکاف های نزدیک بستر در

کاهش آبشستگی می باشد .اختالفی که از لحاظ عدد درصد کاهش

کاهش آبشستگی ،با اجازه عبور جریان نزدیک سطح آب اثری همانند

آبشستگی بین پژوهش های مختلف و همچنین این پژوهش وجود

جریان های کم عمق ایجاد می کنند که در این حالت ،عمق جریان

دارد ،مربوط به نوع دانه بندی ذرات رسوبی و شرایط مختلف جریان

مؤثر و گرادیان فشار کاهش یافته و در نتیجه قدرت جریان های رو به

های استفاده شده در آزمایش ها می باشد.

پایین و گرداب نعل اسبی کاهش یافته که این امر باعث کاهش عمق
آبشستگی در اطراف تکیه گاه می گردد .از سوی دیگر در شکاف S5

 -3-2-2بررسی موقعیت شکاف نسبت به نوک دماغه تکیه گاه

که دارای ارتفاعی برابر با عمق جریان به اضافه عمق تعادل آبشستگی

همانطور که در بخش قبلی مشاهده گردید شکاف  S5به عنوان

در حالت بدون شکاف می باشد(یعنی شکاف تا زیر بستر رسوبی به

شکاف بهینه نسبت به بستر معرفی گردید .لذا به منظور بررسی

اندازه عمق تعادل آبشستگی در حالت تکیه گاه بدون شکاف ادامه

تأثیرموقعیت شکاف به نوک دماغه تکیه گاه شکاف بهینه  S5مطابق

پیدا می کند) نسبت به چهار مدل شکاف قبلی دارای کمترین عمق

با موقعیت های تعریف شده درجدول  2و یا شکل -1ب مورد بررسی

آبشستگی بدون بعد و درصد کاهش عمق آبشستگی بیشتری می

قرار می گیرد .شکل -6الف عمق بدون بعد آبشستگی سه مدل

باشند .در این مدل شکاف میانگین درصد کاهش عمق آبشستگی هر

مختلف شکاف نسبت به نوک دماغه تکیه گاه در جریان های مختلف

سه جریان در مقایسه با مدل های تکیه گاه بدون شکاف 47درصد

و در شکل -6ب میانگین درصد کاهش عمق آبشستگی سه جریان

می باشد ،که در مقایسه با سایر شکاف ها دارای عملکرد بهتری می

برای این مدل شکاف ها را نشان می دهد.
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الف):6عمق
آبشستگی سه
جریان جریان
آبشستگی سه
کاهش عمق
Fig. 6. A) Scour dimensionless depth of slot different models relative to the tip of the abutment nose at different Froud
Numbers b) Average percentage of Scour depth reduction Scour of three flows

شکل  6نشان می دهد که در هر سه مدل شکاف  S’5 ،S5و

ابعاد طولی و عرضی طوقه های جزئی وکامل در پایین دست از میزان

 S’’5عمق آبشستگی در مدل  S’’5دارای مقدار کمتر و در مدل S5

آبشستگی در اطراف تکیه گاه کاسته شده و در نتیجه عملکرد طوقه

دارای مقدار بیشتری می باشد .این حالت در تمامی اعداد فرود صادق

افزایش پیدا کرده است .در حقیقت می توان گفت که بر اساس

می باشد .میانگین درصد کاهش عمق آبشستگی سه جریان ،در این

مکانیزم عملکرد ابزار حفاظتی طوقه که در منابع[ ]11و ] [15وجود

سه مدل شکاف به ترتیب  52 ،47و  61درصد می باشد .این موضوع

دارد ،افزایش ابعاد این ابزار تأثیر بیشتری در کاهش قدرت جریان های

نشان می دهد که در شکاف هایی که دارای ابعاد یکسان می باشند،

رو به پایین و تضعیف گرداب های نعل اسبی دارد و در نتیجه میزان

هرچه شکاف نسبت به نوک دماغه تکیه گاه دورتر و به دیواره کانال

تغییرات در سطح بستر فرسایش پذیر را کم می کند .به طوری که این

نزدیک تر گردد با منحرف کردن جریان های کناری و جابجا کردن

تغییر یا باعث کاهش عمق آبشستگی در نقطه مبناء گردیده یا عالوه

ذرات رسوبی که در قسمت پایین دست و نزدیک به دیواره کانال

بر کاهش آبشستگی در نقطه مبناء ،ماکزیمم عمق چاله آبشستگی را

انباشته می گردند ،دارای عملکرد بهتری خواهد بود.

از اطراف تکیه گاه به نقطه دورتری انتقال داده است .به طوری که
در طوقه CF1در عدد فرود  0/36ماکزیمم عمق آبشستگی در نقطه

 -3-3نتایج آزمایشات تکیه گاه دارای طوقه

مبناء رخ داده است و عمق بدون بعد آبشستگی در این طوقه در نقطه

شکل  -7الف عمق بدون بعد آبشستگی تکیه گاه مجهز به

مبناء  0/86می باشد ،در صورتی که با افزایش طول بی بعد طوقه به
Lc
=2
La

طوقه در جریان های مختلف و شکل -7ب میانگین درصد کاهش

میزان

عمق آبشستگی سه جریان در تکیه گاه های مجهز به طوقه را نشان

 0/17و مقدار عمق بدون بعد آبشستگی در تمام بستر فرسایش پذیر

می دهد .الزم به ذکر است در این شکل در مواردی که عمق بدون

 0/8می باشد .عالوه بر این بررسی عمق بدون بعد آبشستگی در هر

بعد آبشستگی یا درصد کاهش در نقطه مبناء و بستر فرسایش پذیر

سه عدد فرود یا میانگین درصد کاهش عمق آبشستگی سه جریان

یکسان هستند بدین معنی می باشد که ماکزیمم عمق آبشستگی در

افزایش عرض بی بعد طوقه(  ) Bch / Laاز 1/5به ( 2یعنی تبدیل

همان نقطه مبناء اتفاق افتاده است.

طوقه  CP3به  CF1و  CP5به  )CF2نتوانسته اند افزایش عملکرد

همانطور که در شکل 7نشان داده شده در حالت کلی با افزایش
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Fig. 7. A) Scour dimensionless depth of different collar models
at different Froud Numbers B) average percentage of scourجریان
depth reduction of three flows

رسوبی داشته باشد .بنابراین در طوقه های کامل ،علیرغم افزایش

در کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه پل دارد .همچنین با مقایسه

ابعاد و سطح مقطع طوقه نسبت به طوقه های جزئی ،وجهی از طوقه

نتایج آزمایش های این پژوهش و پژوهش] [18که بیان کرده بوده

که در قسمت پایین دست تکیه گاه قرار می گیرد ،می تواند فعالیت

افزایش عرض طوقه در قسمت پایین دست تکیه گاه نمی تواند نقش

قسمتی از گرداب های برخاستگی که در این قسمت وجود دارند و

مثبتی در کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل داشته باشد

تأثیر زیادی درتشکیل تپه های رسوبی دارند را کم کند .بنابراین

همخوانی دارد.

افزایش ابعاد طوقه از وجهی از طوق که در قسمت پشت تکیه گاه
(پایین دست) قرار گرفته ،توانایی بهبودسازی عملکرد مثبت نسبت

 -3-4مقایسه عملکرد شکاف و طوقه

به طوقه جزئی را ندارد .لذا طوقه  CP5به عنوان بهینه ترین طوقه

همانطور که در دو بخش قبلی مالحظه گردید ،طوقه کامل CF1

عمل می نماید .مقایسه نتایج این بخش از آزمایشات با پژوهش ][13

نسبت به طوقه جزئی  CP5دارای افزایش عملکرد مثبتی نداشته

نشان از هم سو بودن نتایج دارد که افزایش طول طوقه نقش مهمی

است .بنابراین در آزمایشات بخش طوقه ،مدل CP5و در آزمایشات
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Fig. 8. Erosion and sedimentation pattern at the end ofCP5
طوقهthe
test at Froud number 0.36 A) abutment with S”5 slot b) abutment with CP5 collar
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Fig. 9. A) Longitudinal profile of sediment bed of 5’’S and CP5 models and control test B) Topography of sediment bed of
36Froud
 Numberفرود
 0.36در عدد
model CP50/in

شکاف ،مدل  S’’5مؤثرترین عملکرد را دارند .لذا در این بخش به

در مدل تکیه گاه دارای شکاف همانند تکیه گاه بدون شکاف

مقایسه عملکرد این دو مدل شکاف و طوقه خواهیم پرداخت .شکل

جریان در نزدیکی های سطح آب پس از برخورد به تکیه گاه پل به

 8تصاویری از الگوی فرسایش و رسوبگذاری در تکیه گاه های مجهز

طرف پایین حرکت می کند و جریان پایین رونده ایجاد می گردد .در

به شکاف و طوقه های ذکر شده را در عدد فرود  0/36در پایان مدت

نزدیک به بستر رسوبی پس از برخورد به کف کانال به طرف مسیر

زمان آزمایش نشان می دهد .همچنین شکل -9الف و -9ب به ترتیب

جریان اصلی در کانال تغییر مسیر می دهد و باعث شکل گیری

تصاویر پروفیل طولی بستر رسوبی همین مدل ها به همراه آزمایش

گرداب اولیه یا گرداب نعل اسبی می گردد .در مدل تکیه گاه ،S’’5

کنترل و توپوگرافی بستر رسوبی مدل  CP5را در عدد فرود 0/36

مشابه آزمایشات کنترل از گوشه باالدست تکیه گاه فرسایش شروع

نشان می دهد.

خواهد شد و به صورت تدریجی بر عمق و ابعاد حفره آبشستگی
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افزوده می گردد .همانطور که شکل-9الف و نتایج جدول  4نشان
می دهد ،ماکزیمم عمق آبشستگی در مدل تکیه گاه دارای شکاف
در نقطه مبناء رخ می دهد .به طوری که در نقطه مبناء در سه عدد
فرود 0/31 ،0/28و0/36مقدار  ( ds )max / yبه ترتیب  0/35 ،0/66و

 0/24می باشد .از این رویداد می توان بدین صورت استنباط کرد که
فرم کلی توپوگرافی بستر شکل گرفته ناشی از آبشستگی در اطراف
تکیه گاه های پل دارای شکاف همانند حالت بدون شکاف می باشد.
ولی با توجه به عبور بخشی از جریان از درون شکاف قدرت جریان
های مؤثر و گرادیان فشار کاهش یافته که همین امر باعث می گردد

CP5CP5
 S’’5و S’’’5و
زمانی مدل
توسعهتوسعه
نمودارنمودار
شکل :10
زمانی مدل
شکل .10
Fig. 10. Temporal development chart of 5’’S and CP5
models

عمق و ابعاد حفره فرسایشی در اطراف تکیه گاه در شرایط مدل های
مختلف شکاف و جریان ،تغییرات چشمگیری را در پی داشته باشد.
در زمانی که از طوقه  CP5به عنوان ابزار حفاظتی در اطراف تکیه
گاه پل استفاده می شود ،بر خالف تکیه گاه فاقد ابزار حفاظتی و تکیه

تمایل پیدا می کند .بررسی جدول  4و شکل  9نشان می دهد ،حفره

گاه دارای شکاف ،اولین نشانه هایی از آبشستگی در پایین دست طوقه

آبشستگی در اعداد فرود  0/28و  0/31به نقطه مبناء نمی تواند برسد

توسط جریان گردابی مشاهده می گردد .این گردابه ها به صورت

و ماکزیمم عمق چاله آبشستگی در این اعداد فرود به ترتیب در فاصله

تدریجی باعث جابجایی رسوبات قسمت انتهایی طوقه شده و آن ها

 18/79 cmو  23/26 cmنسبت به نقطه مبناء در قسمت پایین

را به سمت پایین دست انتقال می دهند .که این جابجایی رسوبات

دست قرار می گیرد .در عدد فرود  0/36هر چند ماکزیمم عمق چاله

باعث گود شدن بستر و ایجاد یک حفره سطحی در این ناحیه می

آبشستگی در فاصله  23/41 cmدورتر نسبت به نقطه مبناء تشکیل

گردد .پس از ایجاد گودال در قسمت پایین دست طوقه ،ذرات رسوبی

می شود ولی در نهایت بعد از گذشت بیش از  120دقیقه از شروع

از لبه های کناری طوقه جدا و توسط جریان به سمت پایین دست

آزمایش چاله آبشستگی به نقطه مبناء می رسد ،به طوری که نسبت

منتقل می گردیدند .که این باعث ایجاد شیارهایی در لبه های طوقه

 ( ds )max / yدر این عدد فرود در نقطه مبناء و در بستر فرسایش
پذیر به ترتیب  0/17و  0/8می باشد .شکل -9الف نشان می دهد،

نفوذ جریان به زیر طوقه ،رسوبات زیر طوقه به صورت تدریجی شسته

هرچند هم شکاف و هم طوقه باعث می شوند که از ارتفاعات رسوبی

گردیده و به سمت پایین دست انتقال پیدا می کنند .بدین ترتیب

نهشته در پایین دست کم شود ،ولیکن تأثیر شکاف در کم کردن این

زیر طوقه خالی می گردد .انتقال ذرات رسوبی در زیر طوقه به گونه

ارتفاع بیشتر است .به طوری که در مدل شکاف  S’’5و طوقه CP5

ای صورت می پذیرد که آبشستگی به طرف گوشه باالدست تکیه گاه

ماکزیمم ارتفاع تپه های رسوبی به ترتیب  16/2 mmو 27/4 mm

و گسترش آن ها در اطراف طوقه می شود .با توسعه این شیارها و

جدول  .4عمق بدون بعد آبشستگی به همراه موقعیت ماکزیمم قرارگیری عمق چاله آبشستگی برای شکاف  S’’5و طوقه CP5
Table 4. Scour dimensionless depth with maximum position of scour hole depth for 5 “s slot and CP5 collar

Fr=0/36
0/66

Fr=0/31
(ds)max /y

0/35

0/17

0

0/8

0/44

r=23/41

r=23/26

Fr=0/28

مدل

0/24
0

0/23

r=18/79

در مبناء
در بستر فرسایش پذیر

موقعیت قرارگیری ماکزیمم عمق چاله فرسایشی()cm

1647

شکاف S''5در مبناء
طوقه CP5
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می باشند .کم شدن ارتفاعات تپه های رسوبی می تواند به عنوان یک

وجود وجه پایین دستی طولی طوقه که در قسمت پشت تکیه گاه

عملکرد مثبت در کاهش آبشستگی محسوب گردد .چرا که وجود

قرار می گیرد ،نمی تواند به عملکرد مثبت طوقه اضافه کند ،به طوری

وجود تپه های رسوبی با ارتفاع باال خود می تواند همانند یک مانع در

که عملکرد دو طوقه  CP3و  CF1و همچنین طوقه ها ی CP5

برابر جریان آب عمل کرده و عمق آبشستگی را افزایش دهند .شکل
 10نمودار مقایسه توسعه زمانی عمق ّآبشستگی را برای مدل شکاف

و  CF2مشابه هم می باشند .لذا با توجه به اینکه این طوقه CP5
دارای سطح مقطع کمتری نسبت به طوقه  CF2می باشد طوقه

 S’’5و طوقه  CP5در نقطه مبناء در مدت زمان  4ساعت را نشان

 CP5به عنوان طوقه بهینه معرفی می گردد .این مدل طوقه در

می دهد.

میانگین سه جریان در نقطه مبناء و بستر فرسایش پذیر به ترتیب 96

همانطور که در شکل  10مشاهده می گردد ،در تکیه گاه دارای
شکاف  S’’5آبشستگی در همان لحظات شروع آزمایش در نقطه

و  56درصد از عمق آبشستگی کسر می کند.

·

در مدل های آزمایشگاهی دارای شکاف ،الگوی فرسایش و

مبناء صورت می پذیرد .در مدل تکیه گاه مجهز به شکاف مذکور در

رسوب گذاری در حالت کلی مشابه حالت آزمایشات شاهد می باشد.

زمان های اولیه آزمایش میزان افزایش آبشستگی در نقطه مبناء زیاد

یعنی لحظه شروع تشکیل چاله آبشستگی و محل ماکزیمم عمق

بوده و با گذشت زمان از سرعت زیاد شدن کم می شود .به طوری

آبشستگی در نقطه مبناء می باشد.

·

که در  120دقیقه اول نسبت  ، ( ds )max / yمعادل با  0/6و بعد از
گذشت  240دقیقه این نسبت برابر  0/66می گردد .در حالی که

ابعاد و موقعیت قرارگیری شکاف عمق و ابعاد چاله آبشستگی نسبت

در تکیه گاه مجهز به طوقه  CP5از لحظه شروع آزمایشات تا زمان

به آزمایشات کنترل دارای مقدار کمتری می باشند ،ولیکن حتی

رسیدن به  120دقیقه آبشستگی به نقطه مبناء نمی رسد و بعد از

مؤثرترین شکاف یعنی مدل  5’’Sتوانایی دور کردن چاله آبشستگی

این زمان است که آبشستگی به نقطه مبنا می رسد .و بعد از گذشت

را از اطراف تکیه گاه ندارد.

 240دقیقه ،نسبت  0/17 ، ( ds )max / yمی گردد .بنابراین می توان

·

هر چند که در مدل های شکاف با توجه به میزان عدد فرود،

بر خالف مدل شکاف که شروع آبشستگی در اطراف

گفت طوقه باعث می شود زمان وقوع آبشستگی در اطراف تکیه گاه

تکیه گاه و نقطه مبناء می باشد ،طوقه می تواند نقش مهمی در به

را به تأخیر بیفتد ،در صورتی که شکاف توانایی به تأخیر انداختن زمان

تعویق انداختن زمان رسیدن حداکثر عمق آبشستگی به نقطه مبناء،

شروع آبشستگی را ندارد.

دورکردن چاله آبشستگی به نقطه ای دورتر از تکیه گاه و کم کردن
توسعه آبشستگی را داشته باشد .به طوری که در مؤثرترین مدل طوقه

 -4نتیجه گیری

·

در عدد فرود  0/36بعد از گذشت  120دقیقه طوقه به نقطه مبناء می

در این پژوهش عملکرد طوقه و شکاف با ساخت مدل های

رسد .زمانی که یک سیالب اتفاق می افتد ،مدت زمان سیالب کمتر

مختلف آزمایشگاهی به منظور کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه

از زمان تعادل عمق آبشستگی می باشد ،بنابراین این موضوع یکی از

های پل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که:

مزایای طوقه به عنوان ابزار تقلیل کننده فرسایش در اطراف تکیه گاه

·

مدل شکاف هایی که به سطح بستر نزدیک تر ،دارای

ارتفاعی بیشتر و به جداره کانال نزدیک تر هستند ،عملکرد مؤثرتری

های پل محسوب می گردد .لذا با توجه این موارد می توان بیان کرد
که طوقه دارای عملکرد بهتری نسبت به شکاف دارد.

در کاهش ابعاد و عمق چاله آبشستگی دارند .در این حالت مؤثرترین
شکاف ،مدل  S’’5می باشد که می تواند عمق آبشستگی را در میانگین
سه جریان مورد آزمایش به مقدار  61درصد کم کند.

·

عالئم انگلیسی
 Bchعرض طوقه

هر چند افزایش ابعاد طولی و عرضی طوقه ها با توجه به

 Bcvطول طوقه در پایین دست

کاهش قدرت جریان روبه پایین و گرداب های نعل اسبی،باعث کاهش

ds

میزان آبشستگی در اطراف تکیه گاه می گردد .ولیکن در حالتی که

 )ds )cعمق آبشتگی در تکیه گاه مجهز به طوقه
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