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 خالصه

، لذا انجام آزمایشات با با توجه به اینکه اطالعات از میزان آبشستگي اطراف آبشکن ها یکي از پارامترهای اساسي طراحي این سازه ها بوده    

ترها بر این پدیده انجام هدف شناخت پارامترهای موثر بر میزان آبشستگي اطراف آبشکن های نفوذ پذیر و نفوذ ناپذیر و تأثیر برخي از این پارام

مقایسه کمي و کیفي این پدیده  . با توجه به مطالعات آزمایشگاهي گسترده پیرامون آبشکن های نفوذ ناپذیر امید آنست که بتوانیم ضمنشده است

اطراف آبشکن های نفوذ پذیر و نفوذ ناپذیر  قدمي کوچک در جهت تکمیل ضوابط و معیارهای طراحي آبشکن های نفوذ پذیر برداریم. در این 

رکز تحقیقات آب پرداخته شده درجه برروی آبشستگي با همکاری م 131و نفوذ ناپذیر با زاویه  مقاله به بررسي تأثیر فاصله آبشکن های نفوذ پذیر

 است.

 

 

 آبشکن ها، نفوذ پذیر،نفوذ ناپذیر، فاصله آبشکن، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .5
 

کي از موثرترین روشهای تثبیت یمنظور ساماندهي رودخانه در کشور طراحي و اجرا گردیده است. این روش که بعنوان ه دیواره های آبشکن اخیرا بطور وسیعي ب   

اسب از امکانات رودخانه ها مطرح بوده با مرور زمان توسعه وگسترش یافته است. عملیات ساماندهي رودخانه ها به منظور کاهش خسارات ونیز بهره برداری منسواحل 

طولي ، خاکریزهای عرضي یا  . از جمله این روشها مي توان از خاکریزهایو روشهای مختلفي را شامل مي شود رودخانه به تناسب نوع و شرایط آن انجام مي گیرد

این روش ها خود به تنهایي و  ، احداث بندهای کوتاه و غیره نام برد.روبي آبشکن ها، میان برها، شیب شکن ها، دیوارهای سنگي، پوشش های گیاهي، انحراف مسیر، الی

و  Pilarczykوی جریان در محدوده آبشکن ها و اثرات آن، آقای یا به صورت ترکیبي جهت کنترل و ساماندهي رودخانه ها به کار مي روند. در رابطه با الگ

متر مکعب بر ثانیه )متوسط جریان در رودخانه وال( آزمایش کردند و مشاهده  1512متر( را در دبي  12×022( الگوی جریاني در محدوده بین آبشکن )1191همکارانش )

 Lacyنفوذ پذیر و نفوذ ناپذیر انجام شده است،   بررسي مختلفي برای انواع آبشکن توسعه مي یابد.یک جریان گردابي بالفاصله در پایین دست آبشکن  که کردند

 ( جهت تعیین حداکثر عمق آبشستگي اطراف آبشکن های نفوذ ناپذیر رابطه زیر را ارائه داد . 1132)
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Lim ( جهت تدثیر دانه بندی ذرات ، روی آبشستگي آبشکن های نفوذ ناپذیر رابطه ای ارائه دادند که بصور1110و همکارانش ) : ت زیر مي باشد 
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 .  : وزن مخصوص مستغرق مصالح بستر sمي باشد و   dens metricعدد فرود    

Subramanya ( مطالعه ای روی آبشستگي اطراف آبشکن های نفوذ ناپذی1191و همکارانش )ها در یک کار آزمایشگاهي  ر و آبشکن های نفوذ پذیر انجام دادند . آن

. درصد های بازشدگي استفاده شده متوسط مصالح مختلف بررسي نمودند تأثیر درصد بازشدگي را روی مقدار حداکثر عمق آبشستگي اطراف آبشکن ها در دو قطر

میلي متر  1/2لي متر بوده است. آنها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که در مصالح با قطر متوسط می 1/2و  0/2درصد با قطر متوسط مصالح  33و  01توسط آنها 

. در حالیکه در مصالح ریزدانه تفاوت چنداني بین عمق آبشستگي تر از آبشکن نفوذ ناپذیر مي باشدآبشستگي اطراف آبشکن ها ی نفوذ پذیر بطور قابل مالحظه ای کم

برخي از نتایج   .ف آبشکن های مرکب انجام داده است( تحقیقي روی آبشستگي اطرا1393. حسین تهراني )نفوذ ناپذیر وجود ندارد نفوذ پذیر واطراف آبشکن های 

از میزان آبشستگي کاسته ، بد بدست آمده در این تحقیق عبارتند از : هر چه نسبت آبشکن نفوذ پذیر به آبشکن نفوذ ناپذیر در طول آن از دماغه به سمت انتها افزایش یا

همچنین در این مطالعه روابطي برآورد حداکثر عمق  و هر چه نسبت آبشکن نفوذ پذیر به آبشکن نفوذ ناپذیر در طول آن از دماغه به سمت انتها افزایش یابد،  مي شود

ای روی عملکرد آبشکن های نفوذ پذیر یک ردیفه و دو ردیفه بر ( مطالعه 1399آبشستگي و ابعاد حفره آبشستگي اطراف آبشکن های مرکب ارائه شده است. میری )

درصد و در  12، رسوبگذاری ماکزیمم در محدوده باز شدگي در آبشکن های یک ردیفه .داده و نتایج زیر بدست آمده است گذاری اطراف آبشکن ها انجام رسوب

 گذاری توصیه شده اند . رسوبعلت پایداری بهتر و توزیع کامالً یکنواخت ه آبشکن های دو ردیفه ب

Sogiman ( تأثیر آبشکن ها را بر روی مورفولوژی رودخانه نیل بررسي کرده و حداکثر اغتشاش در جهت 1119و همکارانش ) خط طولي در پشت آبشکن غیر

در آبشکن های نفوذ ناپذیر و u کثر شدت اغتشاش  در آبشکن متخلخل مي باشد. مقدار حدا 8Lدر آبشکن نفوذ پذیر دو ردیفه و حدود  6L، در فاصله حدود مستغرق

. در آبشکن مستغرق حداکثر اغتشاش پشت آبشکن در فاصله خل بطور قابل مالحظه ای کوچک استنفوذ پذیر دو ردیفه تقریباً به یک اندازه است ، اما در آبشکن متخل

3L  در فاصله کمتر ون دماغه آبشکن ها قابل توجه باشدال ، مي بایست افزایش جریان پیرامعرض کان %1پایین دست آبشکن ، اتفاق مي افتد . در تنگ شدگي بیش از .

غیر قابل توجه مي باشد .  جدائي جریان در دماغه اولین آبشکن رخ داده و حالت گردابي  7Lشکن ها ، قابل توجه بوده و در فاصله  ، ته نشیني مصالح در بین آب 4Lاز 

 عرض کانال باشد، اتفاق مي افتد. %19شان بزرگتر از  هائي که طول جریان تنها در اطراف آبشکن

 

 مواد و روش ها .2

 
 اجزاء مدل فیزیکی مورد استفاده 1-2

و شکن نفوذ پذیر  د آببرای انجام آزمایشات این مطالعه از آزمایشگاه علوم و تحقیقات آب استفاده گردیده است. جهت اجرای پروژه از یک عدد فلوم بتني و سه عد

 سه عدد آبشکن نفوذ ناپذیر استفاده گردیده است که مشخصات آنها در این بخش ارائه گردیده است.

 

 مشخصات فلوم 2-2 

( ارائه گردیده است. عمق این 1باشد که نمای کلي آن در شکل) مي متر 1/1متر و عرض آن  1این آزمایشات در یک فلوم مستطیلي بتني انجام گردیده اند که طول آن 

  باشد.سانتي متر مي 12لوم برابر ف

 
 (: فلوم مورد استفاده و آرام کننده ابتدای آن1شکل )

گردد جهت جلوگیری از ایجاد جریان متالطم در فلوم از یک حوضچه آبشکن در انتهای سرریز که با عنایت به اینکه آب مورد نیاز این مطالعه از یک مخزن تامین مي

سانتي  92اشد استفاده گردیده است و پس از این حوضچه آرامش یک آرام کننده جریان با مصالحي از جنس آبشکن های نفوذ پذیر به طول بمتر مي 1.1طول آن برابر 



 

 

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

 5311  شهریور  51و  51

 

 3

سانتي متر استفاده  12ای به طول  متر مورد استفاده قرار گرفته است تا جریان ورودی به فلوم دارای تالطم بیش از حد مورد انتظار نباشد. در انتهای فلوم نیز آرام کننده

 درجه سانتي گراد بوده است. 01( نمایش داده شده است. دمای محیط در هنگام انجام آزمایش برابر 0-1گردیده است که در شکل )

 

 مشخصات آبشکن ها 3-2

باشند که شکن نفوذ پذیر از جنس مصالح سنگي مي شکن نفوذ ناپذیر استفاده گردیده است. سه عدد آب شکن نفوذ پذیر و آب برای انجام این مطالعه از دو نوع آب

رات در کنار هم از قالب های باشد. برای نگهداری این ذسانتي متر مي 5تا  0باشد. ابعاد این ذرات برابر گرم بر سانتي متر مکعب مي 0.1151وزن مخصوص آن برابر 

 باشد. های نفوذ پذیر نیز هستند به شرح ذیل مياستفاده گردیده است. ابعاد این قالب ها که معرف ابعاد آبشکن فلزی 

سانتي  02سانتي متر ، ارتفاع:  9سانتي متر، عرض باال:  59 سانتي متر، عرض پایین:  12سانتي متر ، طول کل آبشکن:   03، طول دماغه: سانتي متر 09طول تاج باال: 

 مي باشد. 1:1متر، شیب کناره

 

دانه سنگي مورد آزمایش قرار گرفته اند. دانه های جدا شده در داخل یک بشر به  51دانه سنگي جدا شده و مجموع این  11بشکن برای تعیین وزن مخصوص آنها از هر آ

بوده اند گرم  139.51سانتي متر مکعب افزایش داده اند. با توجه به اینکه وزن خالص این دانه ها برابر  195سانتي متر مکعب ریخته شده و حجم آن را به  102حجم آب 

شکن های نفوذ  باشند بعنوان آبگردند. همچنین از سه عدد آبشکن بتني که سطح آنها زبر ميگرم بر سانتي متر مکعب تعیین مي 0.1151لذا وزن مخصوص آنها برابر 

 دهد.شکن های نفوذ ناپذیر را نمایش مي ( آب0اشند. شکل )بن های نفوذ پذیر ميشک شکن ها دقیقاً برابر با آب ناپذیر استفاده گردیده است. ابعاد و اندازه های این آب

 
 درجه 131(: آبشکن های نفوذ ناپذیر با زاویه 0شکل )

 مشخصات مصالح بستر 4-2
گردیده ز کویر سمنان تهیه که ابرای پوشش بستر بتني فلوم و ثبت دقیق تغییرات آن از مصالح ریز دانه غیر چسبنده استفاده شده است. ارتفاع استفاده شده از این مصالح 

 دهد.نیز نمودار دانه بندی این ذرات را نمایش مي(  3همچنین شکل )باشد. سانتي متر  مي 02اند برابر 

 
 (: نمودار دانه بندی مصالح بستر فلوم3شکل )

 مراحل انجام آزمایشات 5-2

 10باشد، لذا ( و نوع آبشکن بر بستر ریزدانه فلوم ميS/Lنسبت فاصله آبشکن ها بر طول آنها )  (،Qبا توجه به اینکه هدف این مطالعه بررسي تاثیر سه عامل دبي جریان )

 ( انجام گرفت.1آزمایش به شرح جدول   )
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 (: شرح آزمایشات انجام گرفته1جدول )

 نفوذ پذیرنوع آبشکن: 

 نوع آزمایش فاصله 
شماره 

 آزمایش
 نوع آزمایش فاصله  دبي

شماره 

 آزمایش
 دبي

50/ 100 L / 2L 2 

80 

50/ 100 L / 2L 1 

120 50/75 L / 1.5L 4 50/75 L / 1.5L 3 

50/50 L / 1L 6 50/50 L / 1L 5 

 پذیرنانفوذ نوع آبشکن: 

 نوع آزمایش فاصله 
شماره 

 آزمایش
 نوع آزمایش فاصله  دبي

شماره 

 آزمایش
 دبي

50/ 100 L / 2L 8 

80 

50/100 L / 2L 7 

120 50/75 L / 1.5L 10 50/75 L / 1.5L 9 

50/50 L / 1L 12 50/50 L / 1L 11 

 

شکن  مربوط به آب 0و آزمایش شماره  S/L=2لیتر در ثانیه و  102مربوط به آبشکن نفوذ پذیر با دبي  1باشد آزمایش شماره همانگونه که در این جدول مشخص مي

 ( انجام گرفته است.1د. سایر آزمایشات نیز به ترتیب و مطابق جدول )باشمي S/L=2لیتر در ثانیه و  92نفوذ پذیر با دبي 

مخزن در مخزن به داخل  برای انجام آزمایشات به این ترتیب عمل شده است که پس از تسطیح مصالح ریزدانه بستر فلوم و قرار دادن آبشکن ها در داخل آن، آب موجود

شود که شکل و اندازه این گردابه ها تابع پارامترهای سه گانه این شکن ها تشکیل مي ردابه هایي در اطراف آبفلوم هدایت گردیده است. پس از شروع هر آزمایش گ

در ذرات بستر صورت  آزمایش بوده اند. مدت زمان انجام هر آزمایش تابعي از زمان تعادل بستر بوده است به این ترتیب که جریان آب تا زمانیکه هیچگونه حرکتي

( نمایانگر مراحل مختلف آزمایشات و شرایط 1( تا )5شود. شکل های ) ز اینکه بستر فلوم به حالت تعادل رسید جریان آب قطع گردیده آزمایش تمام مينگیرد. پس ا

 باشند.جریان در حین انجام آزمایشات و وضعیت بستر پس از آزمایش مي

 

          
                                                            تر فلوم و قرار دادن آبشکن (: تسطیح ذرات ریز دانه بس5شکل )                                                                             

 (: گردابه های ایجاد شده در اطراف آبشکن ها1شکل )

 

 D5تو، اوریفیس متر اشاره کرد. و برای اندازه گیری ارتفاع بستر و دقت اندازه گیری ان از متر لیزری الیکا از دستگاه های اندازه گیری سرعت مي توان به مولینه، لوله پی

گیری سرعت نیز بستگي به شرایط جریان در نقاط مختلف دارد. در نقاطي که تالطم وجود ندارد )مانند جریان روی تنداب( سرعت با خطای اندازهاستفاده شده است. 

  15/2گیری سرعت در مدل باشد، دقت اندازهمیلیمتر مي   1شود، چون قرائت اختالف ارتفاع دو ستون آب روی تابلوی متصل به دستگاه، گیری مياندازهلوله پیتو 

زمایش مي باشد که هدف از آن بررسي آ 10میلي متر در نظر گرفته شده است. این تحقیق مشتمل بر  1و همچنین خطای متر لیزری در این مطالعه  متر بر ثانیه خواهد بود

 باشد. تاثیر سه فاکتور دبي، جنس آبشکن و فاصله آبشکن ها از هم بر روی اثر آبشکن بر روی بستر متحرک فلوم مي

 

. نتایج 3  

 
 لیتر بر ثانیه: 01لیتر بر ثانیه و دبی  121و با دبی  S/L=2نتایج آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای 
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سانتي متری از دیواره فلوم ایجاد شده است.  12و در فاصله  1میلي متر مي باشد که قبل از آبشکن شماره  12گي ثبت شده برای این آزمایش برابر حداکثر عمق آبشست

نماییم. همچنین ی را مشاهده ميترشویم این امر کمتر شده و بستر مالیمبیشترین آشفتگي بستر وجود داشته و هر چه به انتهای فلوم نزدیک تر مي 1قبل از آبشکن شماره 

نیز بیشترین رسوبگذاری صورت گرفته است که مقدار آن  0شکن اول رخ داده و در مقابل قبل از آبشکن شماره  همانگونه که ذکر گردید بیشترین آبشستگي قبل از آب

  باشد.میلي متر مي 1.1برابر 

 
 لیتر بر ثانیه 102و با دبي  S/L=2شکن نفوذ پذیر برای  (: وضعیت توپوگرافي بستر فلوم برای آزمایش آب1شکل )

 

 
لیتر بر ثانیه. 102، دبي  S/L = 2 (: پروفیل طولي بستر آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای 9شکل )  

متری از دیواره فلوم ایجاد شده است. سانتي  52و در فاصله  1شکن شماره  میلي متر مي باشد که قبل از آب 1/5حداکثر عمق آبشستگي ثبت شده برای این آزمایش برابر 

و  1در این آزمایش بر خالف آزمایشات قبلي بیشترین آشفتگي بستر بعد از آبشکن شماره دهد. ( وضعیت توپوگرافي بستر فلوم را پس از انجام آزمایش نشان مي9شکل )

بوده است. همچنین بیشترین آبشستگي بعد از آبشکن اول رخ داده و در مقابل بالفاصله وجود داشته و در سایر مقاطع بستر مالیم و بدون آشفتگي  0قبل از آبشکن شماره 

 باشد. میلي متر مي  1/5سانتي متری از دماغه آن بیشترین رسوبگذاری صورت گرفته است که مقدار آن برابر  02و در فاصله  0قبل از آبشکن شماره 

 
 لیتر بر ثانیه 92و با دبي  S/L=2ایش آبشکن نفوذ پذیر برای (: وضعیت توپوگرافي بستر فلوم برای آزم9شکل )
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 لیتر بر ثانیه در فاصله های متفاوت 92و با دبي  S/L=2(: پروفیل طولي بستر آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای 1شکل )

 

 :لیتر بر ثانیه 01لیتر بر ثانیه و  121و با دبی  S/L=1.5شکن نفوذ پذیر برای  نتایج آزمایش آب

ایجاد شده  1سانتي متری از دیوار و بالفاصله قبل از آبشکن شماره  02میلي متر مي باشد که در فاصله 1/12حداکثر عمق آبشستگي ثبت شده برای این آزمایش برابر 

گردد هر چند که مطابق لوم مالحظه ميدر این آزمایش آشفتگي در تمام طول فدهد. ( وضعیت توپوگرافي بستر فلوم را پس از انجام آزمایش نشان مي12است. شکل )

باشد که در انتهای میلي متر مي 9/0گردد. بیشترین رسوبگذاری صورت گرفته در این آزمایش برابر آزمایشات قبلي این آشفتگي با فاصله گرفتن از آبشکن ها کمتر مي

آزمایش تهیه گردیده است نیز موید مطالب ذکر شده در باال است. در مورد این آزمایش سانتي متری از دیوار رخ داده است. مشاهدات پس از اتمام  12فلوم و به فاصله 

دهد ( که پروفیل طولي بستر فلوم را در پنج مقطع متفاوت نشان مي11نیز هر چه از آبشکن ها دورتر شویم، بستر بستر آرامتر و آشفتگي کمتری را شاهد هستیم که شکل )

موجب تخریب آن گردیده است. این تخریب نسبت به آزمایشات قبلي بیشتر بوده و  1این آزمایش نیز شدت برخورد آب با آبشکن شماره به این نکته داللت دارد. در 

 حمل گردیده است. 0شکن شماره  ذرات تخریب شده آبشکن تا بعد از آب

 
 لیتر بر ثانیه 102و با دبي  S/L=1.5(: وضعیت توپوگرافي بستر فلوم برای آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای 12شکل )

 
 لیتر بر ثانیه در فاصله های متفاوت 102و با دبي  S/L=1.5(: پروفیل طولي بستر آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای 11شکل )

( وضعیت توپوگرافي بستر 10ل )رخ داده است. شک 1شکن شماره  میلي متر مي باشد که مماس با دماغه آب 1حداکثر عمق آبشستگي ثبت شده برای این آزمایش برابر 

رخ داده و سایر مقاطع فلوم دارای بستر یکنواخت و آرامي  0و  1در این آزمایش آشفتگي بستر در اطراف آبشکن های شماره دهد. فلوم را پس از انجام آزمایش نشان مي

باشد که میلي متر مي 1یشترین رسوبگذاری ثبت شده در این آزمایش برابر با از شدت کمتری برخوردار بوده است. ب 3باشد که این آشفتگي نسبت به آزمایش شماره مي
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 1رو تا ارتفاع  0شکن شماره  سانتي متری دیوار رخ داده است. همچنین در این آزمایش رسوبات حمل شده روی آب 52و در فاصله  0شکن شماره  قبل از دماغه آب

دهد به ( که پروفیل طولي بستر فلوم را در پنج مقطع متفاوت نشان مي13ت قبلي صورت نگرفته بود. هستیم که شکل )سانتي متری پوشانده است که این امر در آزمایشا

 این نکته داللت دارد. در این آزمایش آبشکن هیچگونه تخریبي روی آبشکن ها صورت نگرفته و کلیه آبشکن ها سالم مانده اند.

 

 
 لیتر بر ثانیه 92و با دبي  S/L=1.5برای آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای (: وضعیت توپوگرافي بستر فلوم 10شکل )

 
 لیتر بر ثانیه در فاصله های متفاوت  92و با دبي  S/L=1.5(: پروفیل طولي بستر آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای 13شکل )

 

 :لیتر بر ثانیه 01لیتر بر ثانیه و دبی  121و با دبی  S/L=1شکن نفوذ پذیر برای  نتایج آزمایش آب

 

در سانتي متری از دیوار رخ داده شده است.  12و با فاصله  1شکن شماره  میلي متر مي باشد که در آب 1حداکثر عمق آبشستگي ثبت شده برای این آزمایش برابر       

و در  3شکن شماره  باشد که قبل از آبمیلي متر مي 3بر با این آزمایش آشفتگي بستر در کل فلوم وجود داشته و بیشترین رسوبگذاری ثبت شده در این آزمایش برا

شکن ها دورتر شویم، بستر آرامتر و آشفتگي کمتری را شاهد هستیم که شکل  سانتي متری از دیوار رخ داده است.  در مورد این آزمایش نیز هر چه از آب 12فاصله 

دچار تخریب اساسي شده و ذرات آن  1دهد به این نکته داللت دارد. در این آزمایش آبشکن شماره مي ( که پروفیل طولي بستر فلوم را در پنج مقطع متفاوت نشان15)

 قبل از آبشکن بجای مانده است.

 

 
 لیتر بر ثانیه 102و با دبي  S/L=1(: وضعیت توپوگرافي بستر فلوم برای آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای 15شکل )
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 لیتر بر ثانیه در فاصله های متفاوت 102و با دبي  S/L=1شکن نفوذ پذیر برای  زمایش آب(: پروفیل طولي بستر آ15شکل )

سانتي متری از دیواره فلوم روی داده است.   52و در فاصله  1میلي متر مي باشد که قبل از آبشکن شماره  1/1حداکثر عمق آبشستگي ثبت شده برای این آزمایش برابر 

باشد که در دماغه میلي متر مي 1/5زمایش آشفتگي بستر در کل فلوم وجود است و بیشترین رسوبگذاری ثبت شده در این آزمایش برابر با این آ ( نشان دهنده 11شکل )

 سانتي متری از دیوار رخ داده است.  52و در فاصله  0آبشکن شماره 

 
 لیتر بر ثانیه 92و با دبي  S/L=1(: وضعیت توپوگرافي بستر فلوم برای آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای 11شکل )

 

 
 لیتر بر ثانیه در فاصله های متفاوت  92و با دبي  S/L=1(: پروفیل طولي بستر آزمایش آبشکن نفوذ پذیر برای 11شکل )

 نتیجه گیری .3
یابد لذا در این مورد نیز بستر افزایش مي شکن های نفوذ ناپذیر با افزایش نسبت فاصله آبشکن ها به طول آنها عمق آبشستگي موضعي ایجاد شده در در مورد آب

ن رسوبگذاری کاهش نسبت فاصله آبشکن ها به طول با عمق آبشستگي نسبت مستقیم دارد. همچنین با افزایش نسبت فاصله آبشکن های نفوذناپذیر به طول آنها میزا

مین ترتیب در ه شکن و به سوب گذاری اولین آبشکن بیشتر از دومین آبهای سری میزان ر شکن یافته و این دو فاکتور با همدیگر نسبت عکس دارند. در آب

 شکن اتفاق مي افتد، ولي در آب شکنهای سری نفوذ ناپذیر قسمت عمده آبشستگي در محدوده دماغه و باال دست آب در آب دومین بیشتر از سومین مي باشد.

شکن ها، حد اکثر عمق آبشستگي در همه دماغه ها افزایش مي یابد و با  با افزایش فاصله آب شکن ها اتفاق مي افتد. شکنهای نفوذ پذیر، آبشستگي در طول آب

 کاهش فاصله رسوب گذاری در دماغه های دوم و سوم مشاهده مي شود.
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