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 خالصه

يکی  ها هنوز به صورت کامل قابل پیش بینی نیست و ای است که در علم مهندسی پله های پل ها، پديد ی در پايهآبشستگ 

 دوعوامل زيادی در پديده آبشستگی دخالت دارند که  يل عدم پايداری و تخريب پلها گزارش شده است.الدمهمترين از 

تگی روش های زيادی برای کاهش آبشس .می باشد ريان از پايهيکی برخورد جريان با پايه و ديگری جدايی جآن عامل مهم 

نصب طوق از تماس مستقیم جريان پايین رونده در جلو وجود دارد که نصب طوقه روی پايه يکی از اين روش ها است. 

هش اسبی را کا توان گرداب نعلضمن جلوگیری از جريان های پايین رونده، پايه با بستر رودخانه جلوگیری میکند و 

کی شکل در اطراف پايه پل دودرصد بازشدگی  50با  طوقه ساده و طوقه مشبکدر اين تحقیق به بررسی اثر  .میدهد

 73 متر، عرض 6آزمايش ها در آزمايشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز و در فلومی به طول  .پرداخته شده است

طوقه دهد  نتايج بدست آمده نشان می انتخاب شد. 5/22×5/2ای با ابعاد پايه  .سانتی متر انجام شد 60سانتی متر و ارتفاع 

می شوند و همچنین طوقه مشبک نسبت به و حجم آبشستگی پايه پل دوکی ساده و طوقه مشبک هر دو باعث کاهش عمق 

 طوقه ساده عملکرد مطلوبی داشت.

 

  دوکی شکلطوقه مشبک، ، آبشستگی، پايه پل، طوقکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 آبشستگی در حقیقت جابجایی ذرات توسط جریان از محل استقرار اولیه آنها به مکان دیگري است. آبشستگی ممکن است در نتیجه تغییرات طبیعی

یل ایجاد آبشستگی یکی از دال .ها در مسیر جریان یا برداشت مصالح بستر اتفاق افتد هاي انسان مانند ساخت سازه جریان در آبراهه یا در نتیجه فعالیت

با توجه به اینکه  پس از برخورد جریان به دماغه پل،باشد.  ها تشکیل یک سامانه سه بعدي جریان گردابی در اطراف آنها می گاه پل در پایه و تکیه

این ترتیب روي پایه گرادیان  فشار بیشتري نیز در ترازهاي باالتر ایجاد میشود و به طح آب بیشتر میشود،طرف س سرعت جریان از بستر رودخانه به

پایین در جلو پایه می گردد. این جریان در فاصله بسیار کمی از دماغه پایه  آید که خود باعث ایجاد یک جریان روبه فشاري از باال به پایین به وجود می

مودي عملکرده و پس از برخورد به بستر رودخانه پایین همانند یک جت ع قطر پایه در باالدست آن تشکیل میشود. جریان روبه 05/0 تا02/0 یعنی بین

ر به ضمن حفر بستر به هر طرف پراکنده میشود. مقداري از این جریان که به سمت باال بازگشت میکند، در برخورد به جریان عمومی رودخانه، مجبو

داخل حفره کنده شده، گردابی تشکیل میدهد که به  این چرخش جریان و بازگشت آن در .حرکت در جهت جریان شده و مجددًا به پایه برخورد میکند

اسبی در داخل  اسبی میگویند. تشکیل گرداب نعل آورد که به آن گرداب نعل تدریج در دو طرف پایه، امتداد یافته و شکلی شبیه نعل اسب پدید می

در اثر جدایی جریان  .ودخانه به پایین دست حمل میشوندحفره آبشستگی، باعث تسریع در حفر آن شده و ذرات جدا شده از بستر، توسط جریان اصلی ر

ها همانند ه هایی تشکیل میشوند که محور آنها عمود بر بستر رودخانه است و به آنها گرداب برخاستگی میگویند. این گردابه هاي پایه نیز گرداب در کناره

حفر گودال  .دست کمک میکنند قال ذرات از جلو و اطراف پایه به سمت پایینگردباد ذرات بستر را جدا کرده و در معرض جریان قرار میدهند و به انت

یابد تا حجم آب درون حفره آبشستگی زیاد شده و انرژي گرداب را مستهلک کند. هنگامیکه  آبشستگی توسط گرداب نعل اسبی آنقدر ادامه می
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افتند که نتیجه آن تشکیل یک  ذرات رسوب بر روي بستر فرو می کند، ضعیف گشته و در نتیجه دست حرکت می گرداب برخاستگی به سمت پایین

 .دست پایه میباشد، در این حالت عمق آبشستگی به حالت تعادل میرسد پشته رسوبی در پایین

ا ه طوقه گرفته است. بسیاري قرار هاي متصل به پایه مورد توجه محققانه الگوي جریان، استفاده از طوق تجهیزات مورد استفاده براي تغییر در میان در

ثر در ا. یشوندوضعی ممباعث کاهش شدت جریان رو به پایین و گردابه نعل اسبی در زیر طوق گردیده که در نهایت منجر به کاهش عمق آبشستگی 

گی می رداب برخاستگ آنها جدایی جریان در کناره هاي پایه نیز گرداب هایی تشکیل می شوند که محور آنها عمود بر بستر رودخانه می باشد و به

ایه به سمت پایین پـو و اطراف از جل گویند. این گرداب ها همانند گردباد ذرات بستر را جدا کرده و در معرض جریان قرار مـی دهنـد و بـه انتقـال ذرات

و انرژي  د شدهشستگی زیادست کمک می کنند. حفر گودال آبشستگی توسط گرداب نعل اسبی آنقدر ادامه می یابد تا حجم آب درون حفره آب

داب هایی را که باعث آب نمونه اي از جریان آشفته و گر (1شکل) .[1]گرداب را مستهلک کند. در این حالت عمق آبشستگی به حالت تعادل می رسد

 .شستگی موضعی و حفره می گردند را نشان می دهد

 

 
 توانه ایالگوی جريان و حفره آبشستگی موضعی اطراف يک پايه پل اس -1شکل

 

قیق یک د. در این تحان ( درخصوص توسعه حفره آبشستگی موضعی اطراف یک پایه مستطیلی همراه با طوق تحقیقاتی کرده1٣٨5زراتی و همکاران )

لف تهاي مختاوت )نسبهاي برشی متف اندازه سه برابر عرض پایه مستطیلی بر روي بستر نصب شده است و توسعه حفره آبشستگی در سرعت طوق به

ت طوق تغییرا ت بدونغم این که در وضعیر سرعت برشی به سرعت برشی بحرانی حاصل از دیاگرام شیلدز( بررسی شده است. نتایج نشان داد علی

سزایی أثیر بدر محدوده فوق، ت ها تأثیر چندانی در روند توسعه آبشستگی ندارد، با حضور طوق تغییر این نسبت 1تا  ٨/0نسبت سرعتهاي برشی از مقدار

 . [2] در توسعه روند آبشستگی میگذارد

ی کردهاند. طوقه تحقیقات هاي پل در هنگام استفاده از ( در خصوص مشاهدات نحوه توسعه آبشستگی موضعی در گروه پایه1٣٨٤حیدرپور و همکاران )

یان استفاده شده ی در جهت جرل دوتایهاي استوانهاي شک ایهدر این تحقیق از دو اندازه طوقه دایرهاي شکل با قطرهاي دو و سه برابر قطر پایه در گروه پ

ازه طوقه، عمق آبشستگی را در هر نتایج نشان داد که هر دو اند .ها مورد بررسی قرار گرفته است و تأثیر اندازه طوق بر کاهش آبشستگی در گروه پایه

ست. همچنین کتر بیشتر اقه کوچگتر در هر دو پایه از گروه پایه داراي طودو پایه کاهش میدهند و کاهش عمق آبشستگی در گروه پایه داراي طوقه بزر

 [3] .ستیشتر ابدست  براساس نتایج آزمایشها، تأثیر هر دو اندازه طوقه در کاهش عمق آبشستگی در پایه باالدست نسبت به پایه پایین

اي با  هاي ذوزنقهه ملکرد طوقسانتیمتر را بررسی کرده و ع 10و  ٨، 6 يآبشستگی اطراف سه آبشکن بالدار به طولها (، 1٣90)نیا و همکاران  خسروي

مایشات نتایج آز . ده کردنهاي بدون طوق را مقایس با حالت آبشکن اللابعاد مختلف و به ازاي قرارگیري در سطح بستر و در شرایط آبشستگی آب ز

 تا 15شستگی از اهش آبکش تأخیر زمانی آبشستگی بیشتر شد. همچنین درصد نشان داد که با افزایش عرض طوق، عملکرد طوق در کاهش عمق و افزای

 [4] .اي با عرض مختلف متغیر بوده درصد براي طوقه 100

و  %٣0، %15ی درصد بازشدگ ( کاربرد طوقه ساده و مشبک بر روي پایه استوانه اي را بررسی کرد. آنها طوقه هاي مشبک با سه1٣92جلیلی و قمشی )

دادند. نتایج آنها اینگونه بود که در  قرار1٣/0و  16/0، 19/0سانتی متر و در اعداد فرود  ٤در اطراف پایه استوانه اي به قطر  B25/0فاصله ي  را در ٤0%

 [5] اشت.دکاهش در میزان آبشستگی  نسبت به سایر طوقه هاي مشبک  %9٤مشبک باالترین راندمان را با  %٣0طوقه  1٣/0عدد فرود 
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 ا در سرعته ال طوقهبه عنوان مث شرایط جریان نیز بر میزان راندمان طوق در کاهش عمق آبشستگی مؤثر میباشد، (2010)ظر دیفانتی و همکاران بر طبق ن

شستگی بهاي طوقدار سرعت آ ایهپباشند. نتایج بسیاري از آزمایشات انجام گرفته نشان میدهد در  هاي پایین جریان آب از عملکرد بهتري برخوردار می

 . [6]کاهش یافته و زمان شروع آبشستگی به تأخیر میافتد

د که ـایج نشان داکردنـد . نت ( نیز عملکرد طوقه هاي مستقل و پیوسته همراه با سنگ چین را در گروه پایه هاي پـل بررسـی2006زراتی و همکاران )

ایه می شود. همچنین پدرصد به ترتیب در جلو و پـشت  60و  50یزان ترکیبی از یک طوقه پیوسته و سنگ چین منجر به کاهش عمق آبشستگی به م

 . [7] عملکرد طوقه هاي مستقل بر روي هر پایه بهتر از عملکرد یک طوقه پیوسته بر روي دو پایه بود

 

این تحقیق  در می شود. ن سازهکرد استفاده از طوقه تأثیر زیادي درکاهش آبشستگی پایه پل دارد و مشبک کردن طوقه نیز باعث سبکبا توجه به اینکه 

 به مقایسه عمق و حجم آبشستگی اطراف پایه پل دوکی در حضور طوقه ساده و طوقه مشبک می پردازیم.

 
 

 مواد و روش ها .2
 

ندسی علوم شکده مهدان رولیکیبه منظور انجام آزمایش هاي آبشستگی، از یک کانال مستطیلی با دیواره شیشه اي درآزمایشگاه مدل هاي فیزیکی و هید

یب کف کانال آزمایشگاهی شسانتی متر بود.  60و  72متر، عرض و ارتفاع آن به ترتیب  6د چمران اهواز استفاده شد. طول کانال آب دانشگاه شهی

تداي کانال صب شده در ابنومتر نزدیک به صفر بود.کانال در قسمت ابتدایی و انتهایی داراي مخزن آرام کننده است. براي اندازه گیري دبی از یک فل

 ک توري مشبکدي از یبه منظور حذف تالطم جریان ورو استفاده شد. آب مورد نیاز به وسیله یک پمپ از مخزن اصلی به کانال منتقل می شد و

کانال  یین دست اینپا هايبالفاصله پس از مخزن آرام کننده ورودي استفاده شده است. یک دریچه کشویی به منظور کنترل و تنظیم سطح آب در انت

از کانال و  ماتیکش( نماي 2)طراحی گردیده است که از طریق آن امکان برگشت آب به مخزن و زهکشی یا چرخش در سیستم وجود دارد. در شکل 

 . نشان داده شده استآزمایشگاهی  ( تصویرکانال ٣و در شکل ) تجهیزات آزمایشگاهی
-بیش کانال عرض درصد 10 از نباید پایه قطر (19٨7ملویل ) و چیو هايتوصیه طبق موضعی، شستگیآب بر نالکا هايدیواره تأثیر رفتن بین از براي

ها به استفاده شد. طوقه 5/22×5/2از پایه دوکی که دیواره هاي آن از جنس پلکسی گالس و دماغه ي آن از جنس چوب بود به ابعاد  باشد. لذا تر

ست، ا نجام گرفتهانه طوقه متر تهیه شدند. با توجه به نتایج مطالعات بسیاري که در زمیو با ضخامت سه میلیصورت صفحاتی از جنس پلکسی گالس 

ر نظر گرفته ها در پایهه برابر قطسعرض طوق  شستگی دارد.  در نتیجهترین تأثیر را در کاهش آباي با طول سه برابر قطر پایه مورد آزمایش، بیشطوقه

راي بازشدگی ب  %50طوقه مشبک با  متر تهیه شد. در این تحقیق از طوقه ساده ومیلی 5/27×5/7ها از صفحات مربعی به ابعاد ، طوقهشد.  به این ترتیب

 ( نشان داده شده است.٤نمایی از پایه و طوقه نصب شده روي آن در شکل )مقایسه طوقه هاي ساده و مشبک استفاده شد. 

 

 
 آزمايشگاهیکانال و تجهیزات  پالن -2شکل



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 ٤

 
 کانال آزمايشگاهی -3شکل 

 

 
 نمايی از پايه و طوقه نصب شده روی آن در تحقیق حاضر  -4شکل

 

، )     شستگی موضعیبراي حذف اثر غیریکنواختی رسوبات بر کاهش آب مطابق پیشنهاد چیو میزان انحراف معیار هندسی ذرات(

در محدوده  ٤0و ٣0هاي مانده بین الکي باقیکمتر باشد. با توجه به شرایط ذکرشده، براي تأمین رسوبات بستر از ماسه ٣/1اید از ب( 19٨7)  و ملویل

 ده شد.میلیمتر پوشان 5/0متر با رسوباتی با متوسط قطر ذرات سانتی 10اي سه متري به ضخامت در بازهمتر استفاده و بستر میلی ٤2/0تا  59/0اندازه ذرات 

 ( نشان داده شده است.5نمودار دانه بندي ذرات رسوبی استفاده شده در تحقیق در شکل)

 خالف جهت جریان با هاي موج کمانی ایجاد شده در سطح آب، به علت گردش درعمق، گردابهاي کم(، در جریان19٨0چنین طبق نظر اتما )هم

ه تأثیر کانتخاب شود  ايگونهشود. بنابراین باید عمق جریان به شستگی مییین و کاهش عمق آبجریان تداخل یافته و موجب کاهش در جریان رو به پا

ه کنکته دیگري  پایه باشد. ابر قطرشستگی از بین برود. پس حداقل عمق انتخاب شده براي از بین بردن این اثر باید بیش از سه براین پدیده بر عمق آب

 .جه قرار گیرد، رعایت حداکثر سرعت جریان در شرایط آب زالل استباید در تعیین عمق جریان مورد تو
 سرعت کهزمانی و زنده بستر شستگیباشد، آب تربیش  (Vc)بحرانی یا آستانه حرکت متوسط از سرعت (V) جریان متوسط سرعت کهدرصورتی

ست آوردن سرعت دتوجه به موارد ذکر شده براي به شود. بازالل ایجاد می آب شستگیباشد، آب 0/٣ Vc >V >Vcدر محدوده جریان متوسط

دون حضور پایه ایجاد شد، تا حرکت یا متر بسانتی 15تا  ٣0هاي مختلفی از لیتر بر ثانیه، عمق ٣5بحرانی، در آزمایشگاه بر روي بستر فلوم با دبی ثابت 

سایر شرایط مد. آدست به ثانیه بر متر2٣/0حرکت  آستانه براي جریان سرعت متوسط نهایت مقدار عدم حرکت رسوبات بستر مطالعه شود. در

 .( مشاهده می کنید1هیدرولیکی آزمایش را در جدول )
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 نمودار دانه بندی ذرات رسوبی -5شکل 

 

 شرايط هیدرولیکی حاکم بر آزمايش ها  -1جدول

Q(m3/s) y(cm) V(m/s) V/Vc Fr 

02/0  

017/0  

014/0  

13/0  

13/0  

13/0  

21/0  

18/0  

15/0  

91/0  

78/0  

64/0  

19/0  

16/0  

13/0  

 

این  رسد. شناختمی لیتعاد حالتی به و کرده پیدا گسترش زمان گذشت با و است زمان تابع فرآیندي ها،پل يپایه اطراف در شستگیآب پدیده

 داراي هاپل حانطرا براي دلیتعا حالتی به شستگیآب حفره زمان رسیدن خصوصبه و زمان طی در شستگیآب عمق تخمین توانایی و فرآیند

ین تحقیق وجه به اینکه هدف اتشستگی نسبت به زمان نشان داده شده و با که در آن روند تغییرات عمق حفره آب( 6توجه به شکل)باشد. با اهمیت می

 دقیقه در نظر گرفته شد. 2٤0باشد، لذا زمان هر آزمایش هاي مختلف میمقایسه نتایج گزینه

 
 شستگینی توسعه زمانی حفره آبمنح -6شکل

 

 وگیريجل بستر در سطح مواريناه و ریپل ایجاد از تا شد هدایت کانال درون به آرامی به زالل آب در شروع هر آزمایش دریچه کشویی کامالً بسته و

ورودي با سرعت بسیار   ریانج و اندازي هرا دبی کمی با پمپ دقیقه، چند گذشت از بعد رسوبات شدن از مرطوب اطمینان و آب آمدن باال از پس شود.

ه دبی و کده تا اینشریج باز تدمتري از آب پوشیده شود، سپس دریچه کشویی بهگردید تا سطح ناحیه رسوبی تا ارتفاع چند سانتیکم وارد کانال می

آب  ات شداموش میخ پمپ ته وبس انتهایی ساعت، دریچهمدت چهار ارتفاع آب درون کانال در مقدار مورد نظر تنظیم گردد. بعد از برقراري جریان به

 هب کانال، درون از آب کامل و تخلیه ساعت چند گذشت از تغییري ایجاد نگردد. پس بستر و بر توپوگرافی زهکشی شود آرامی به کانال در موجود

 .اشت گردیدمتري بردسانتی 1×1شبکه  در یک پایه اطراف در بستر توپوگرافی لیزري، سنجعمق وسیله
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 شستگی تابعی از عوامل زیر است. شستگی آب زالل انجام می شوند حداکثر عمق آببراي آزمایش هایی که در شرایط آب

                                                                                               

  
: : زمان، : شتاب ثقل،  : سرعت جریان، : قطر متوسط رسوبات بستر، : عمق جریان، حداکثر عمق آبشستگی،  :که در رابطه فوق 

: : ضخامت طوق، : عرض پایه، : طول پایه، : ضریب شکل پایه،  : لزوجت سینماتیکی سیال،: چگالی رسوبات بستر، چگالی سیال، 

 هستند. : درصد بازشدگی طوقهαو  : انحراف معیار ذرات رسوبی: طول طوقه، : موقعیت قرار گیري طوقه، عرض طوق، 

 د.  ش( براي این تحقیق حاصل ٤ي بدون بعد )با استفاده از روش باکینگهام و با حذف پارامتر هاي ثابت در آزمایش رابطه

 
 

 
 

 نتایج و بحث      .3
 

 حضور طوقه، ونایی بدهک در اطراف پایه دوکی شکل پل انجام شد. آزمایش طوقه ساده و طوقه مشبعملکرد به منظور مقایسه  که در این مطالعه

ه توضیح آنها می بدرصد بازشدگی صورت پذیرفت که در ادامه  50آزمایش هایی در حضور طوقه ساده و آزمایش هایی در حضور طوقه مشبک با 

 پردازیم.

 
  نتایج آزمایش هاي بدون طوقه:

ایه پریانهاي گردابی اطراف به منظور مشاهده تأثیر ج آزمایشهاي این بخش انجام شد. 1٣/0، 16/0، 19/0سه آزمایش بدون حضور طوقه در عدد فرود 

قطر پایه،  D پژوهش به جاي در این .پل و برداشت عمق حداکثر آبشستگی براي مقایسه با نتایج حاصل از آزمایشهاي در حضور طوقه انجام گرفته است

 B حور پایه ت متقارن نسبت به مپایین و به صور گیري جریان روبه در این حالت آبشستگی از جلوي پایه با شکل د.به کار میرو عرض پایه دوکی شکل

راف اطپشته در  به صورت اسبی، مواد رسوبی از جلو و اطراف پایه شسته و هاي نعله شروع شد. با عمیق شدن حفره آبشستگی و قدرت گرفتن گرداب

بی  حداکثر عمق . نتایجافتیشد و عمق حداکثر آبشستگی نیز افزایش تر  شوند. با افزایش شدت جریان حفره آبشستگی وسیع جمع میدیواره هاي پایه 

 ( مشاهده می کنید.1آبشستگی بدون طوقه را در جدول ) بعد
 

 حداکثر عمق بی بعد آبشستگی در آزمايش های بدون طوقه -1جدول 

 

 B/sdحداکثر عمق بی بعد آبشستگی

19/0 Fr= 16/0 Fr= 13/0 Fr= 

04/1 76/0 36/0 

 

 

 :طوقه ساده و طوقه مشبک حداکثر عمق و حجم همقایس

گرفتند، در مجموع تعداد  مورد آزمایش قرار 20و  17، 1٤و در سه دبی  روي سطح بستر نصب شدند B5/0درصد مشبک در تراز  50طوقه ساده و طوقه 

همچنین درصد کاهش  نشان داده شده است و ( حداکثر عمق آبشستگی طوقه ساده و مشبک7آزمایش با طوقه ساده و مشبک انجام شد. در شکل ) 6

 ده است.( نشان داده ش2) جدولحداکثر عمق آبشستگی طوقه مشبک نسبت به طوقه ساده محاسبه شده است که نتایج حاصل از آن در 
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 مقايسه حداکثر عمق آبشستگی پايه پل بدون طوقه، طوقه ساده و طوقه مشبک -7شکل

 

 طوقه مشبک نسبت به طوقه سادهدرصد کاهش عمق آبشستگی  -2جدول
 

R   درصد 

Fr=0.19 Fr=0.16 Fr=0.13 

-5 42 25 

 
 19/0رود ست. در عدد فا( با کاهش عدد فرود حداکثر عمق آبشستگی آزمایش هاي شاهد، طوقه ساده و طوقه مشبک کاهش یافته 6با توجه به شکل )

وقه ساده داشته است. طنسبت به  افزایشدرصد  5 ، طوقه مشبکداکثر عمق آبشستگی بیشتر از طوقه ساده بود. ححداکثر عمق آبشستگی طوقه مشبک 

 ٤2وقه ساده  طنسبت به حداکثر عمق آبشستگی طوقه مشبک  طوقه مشبک بهتر از طوقه ساده عمل کرده است به نحوي که 16/0در عدد فرود 

 طوقه مشبک بشستگی حداکثر عمق آو شد طوقه ساده ه مشبک کمتر از نیز حداکثر عمق آبشستگی طوق 1٣/0درصدکاهش یافته است. در عدد فرود 

 کاهش یافته است.درصد  25نسبت به طوقه ساده  

 
جم آبشستگی ح  Surferر م افزاداده هاي مربوط به پروفیل سطح بستر در سه جهت طول، عرض و ارتفاع با متر لیزري برداشت شدند و با استفاده از نر

اده ( نشان د٨) ن در شکلدرصد کاهش حجم آبشستگی طوقه ساده و طوقه مشبک نسبت به آزمایش شاهد محاسبه شده است نتایج امحاسبه شد. پایه پل 

ک نسبت به قه مشبشده است. و همچنین به منظور مقایسه بهتر حجم آبشستگی طوقه مشبک نسبت به طوقه مشبک، درصد کاهش حجم آبشستگی  طو

 داده شده است. ( نشان٣طوقه ساده در جدول )
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 نسبت به آزمايش شاهدو مشبک  طوقه ساده  آبشستگی درصد کاهش حجم -8شکل

 

 

 طوقه مشبک نسبت به طوقه ساده تگی سآبشدرصد کاهش حجم  -3جدول 

 

R   درصد 

Fr=0.19 Fr=0.16 Fr=0.13 

-1.9 78 -2.4 

 

با  با هم برابرند و نسبت به آزمایش شاهد تقری 1٣/0و  19/0دد فرود ( مشاهده میشود درصد کاهش حجم آبشستگی در ع2همانطور که در شکل )

درصد کاهش  7٨وقه ساده طدرصد کاهش حجم آبشستگی طوقه مشبک بسیار باالتر بود و نست به  16/0اختالف ناچیزي با هم دارند ولی در عدد فرود 

 .حجم آبشستگی داشته است
 
 

 نتیجه گیری .4

 

 -1سه دسته  ها در ایشآزم. مورد ارزیابی قرار گرفت دوکی شکلمشبک روي آبشستگی پایه پل و طوقه از طوقه ساده  در این پژوهش اثر استفاده

با سه دبی درصد،  50با درصد بازشدگی  آزمایشات با نصب طوقه مشبک  -٣آزمایشات در حضور طوقه ساده  -2آزمایشات شاهد بدون نصب طوقه، 

طوقه نصب  نصب گردید. دوکی شکل از بستر رسوبی روي پایه B5/0انجام شد. در کلیه آزمایشات طوقه در فاصله مترمکعب بر ثانیه  20و  17، 1٤

اده نیز سبه طوقه  طوقه مشبک نسبتنسبت به آزمایش شاهد شد. در اطراف پایه پل دوکی باعث کاهش عمق و حجم آبشستگی ساده و طوقه مشبک 

 عملکرد مطلوبی داشت.
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