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بررسی اثر جداگانه و ترکيبی طوق و شمع فداشونده در آبشستگی موضعی گروهپايه پل
3

سيد محمدعلی زمرديان ،*1حميده غفاری ،2زهرا قاسمی

 .1دانشیار ،بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
(تاريخ دريافت -1395/5/18 :تاريخ بازنگری – 1395/10/12 :تاريخ تصويب)1395/11/18 :

چکيده
شناخت پديده مخرب آبشستگی در اطراف پايههای پل و ارائه راهکارهای مقابله با آن ضروری میباشد .در اين پژوهش
بهمنظور کنترل آبشستگی در اطراف گروهپايه از شمعهای فداشونده ،طوق مربعی و کاربرد توأم آنها استفاده شده است.
گروهپايه دو و سهتايی در امتداد يک خط و با فاصله  2.5Dدر جهت طولی و عرضی جريان و در شرايط آب زالل مورد
بررسی قرار گرفت .نتايج نشان میدهد که در گروهپايه در جهت جريان ،استفاده از شمعهای فداشونده منجر به کنترل
کامل آبشستگی در پايه پشتی می شود .طوق تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی پايه جلويی به میزان  72/22%و
 69/23%بهترتیب در گروهپايه دوتايی و سهتايی نشان داد و کاربرد توأم آنها منجر به کاهش بیشتر آبشستگی در تکتک
پايهها شده است .در گروهپايه دو و سهتايی عمود بر جريان روش ترکیبی بهترتیب با کاهش  57/14%و  67/5%آبشستگی،
بیشترين تأثیر را نسبت به کاربرد جداگانه آنها نشان داد.
واژههای کليدی :آبشستگی موضعی ،گروهپايه ،طوق ،شمع فداشونده

مقدمه

1

آبشستگی موضعی اطراف پايههای پل يکی از مسائل مهم در
مهندسی رودخانه میباشد که با گذشت زمان و بهخصوص در
هنگام سیالب پتانسیل به خطر انداختن پايداری پل و همچنین
پايداری سازههای جانبی را دارد .علیرغم پیشرفتهای قابلتوجه
در فنون تحلیل و طراحی سازهای ،هرساله پلهای زيادی در
سراسر جهان در اثر پديده آبشستگی تخريب و منجر به خسارات
زيادی میگردند؛ بنابراين مطالعات بیشتر در زمینه هیدرولیک
پل و آبشستگی موضعی در کنار اصول علمی طراحی سازهای
ضروری است و الزمه ارائه تکنیکهای مقابله با اين پديده
مخرب میباشد .در طراحی پلها به داليل اقتصادی و
ژئوتکنیکی از گروهپايه استفاده میشود تا بار سازهای پل
بهصورت گسترده به پی وارد شود و همچنین نسبت به تک پايه
معادل با آن که دارای ضخامت بیشتری است ،آبشستگی کمتری
را ايجاد کند .تاکنون مطالعات زيادی در زمینه آبشستگی
موضعی در حالت تک پايه صورت گرفته است و روابط زيادی نیز
جهت تخمین عمق آبشستگی توسط محققین ارائه شده است اما
به دلیل اينکه مکانیسم آبشستگی در حالت گروهپايه با تک پايه
متفاوت و پیچیدهتر است ،کاربرد اين روابط در حالت گروهپايه
* نويسنده مسئولmzomorod@shirazu.ac.ir :

منجر به تخمین غیرقابل اطمینانی از عمق آبشستگی میشود.
آبشستگی در اطراف پايه پل به دلیل تشکیل سیستم گردابی
پیچیده ای است که با برخورد جريان به پايه و جدا شدن آن،
تشکیل میشود و از مهمترين آنها میتوان به سیستم
جريانهای رو به پايین ،گرداب نعل اسبی و گردابهای
برخاستگی اشاره کرد که عملکرد آنها باعث تشکیل گودال
آبشستگی میشود .عالوه بر موارد ذکرشده ،دو مکانیزم مهم که
باعث پیچیدهتر شدن الگوی آبشستگی در حالت گروهپايه نسبت
به تک پايه میشود عبارت است از عامل تقويتکننده
( )Reinforcingو عامل حفاظت کننده ( .)Shelteringعامل
تقويتکنندگی باعث افزايش عمق آبشستگی در پايه جلويی
میشود و عامل حفاظ بودن به اين معناست که وجود پايه
باالدست سبب کاهش سرعت جريان و در نهايت کاهش
آبشستگی در پايه پايیندست میشود ( .)Raudkivi, 1998در
شکل ( )1بهصورت شماتیک آبشستگی در اطراف پايههای
دوتايی عمود بر جريان نشان داده شده است؛ بنابراين مطالعات
بیشتر روی گروهپايهها و آبشستگی ناشی از آنها و ارائه
تکنیکهای مقابله با اين پديده ضروری میباشد .ازجمله
مطالعاتی که در زمینه آبشستگی در حالت گروهپايه انجامگرفته
است میتوان به کارهای ،(1978) Hannah ,(1986) Nouh
 Breusersو ،(1994) Vittal et al. ،(1991) Raudkivi
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 Babaeyan-Koopaei ،(1996) Nazarihaو
 Ataei-Ashtianiو ،)2006( Zarrati et al. ،)2006( Beheshti

،)1999( Valentine

 Bozkus ،)2010( Heidarpour et al.و Ataei-،)2010( Cesme

 Ashtianiو ،)2012( Aslani-Kordkandi
( Beg ،)2014( Beg ،)2014و ،)2013( Ozalp ،)2015( Beg
 Hosseini ،)2013( Diwedar ،)2013( Gao et alو Amini
( )2015و غیره اشاره کرد که هر يک بهنوعی با تغییر در تعداد،
آرايش و فاصله بین پايهها در جهت جريان و همچنین در جهت
عمود بر جريان ،میزان آبشستگی شکلگرفته را موردمطالعه قرار
دادهاند .بهطورکلی دو روش اساسی جهت مقابله با آبشستگی
وجود دارد ،روشهای هیدرولیکی که با منحرف کردن جريان
اطراف پايه ،از آن محافظت میکنند و روشهای غیر هیدرولیکی
که با مقاومسازی بستر ،آبشستگی را کنترل میکنند ( Melville
 .)and Sutherland, 1989درواقع روشهای هیدرولیکی بهمنظور
تغییر الگوی جريان و کاهش شدت گردابهای ايجادشده در
اطراف پايه که جريانهای رو به پايین ،گرداب نعل اسبی و
گردابهای برخاستگی از مهمترين آنها هستند به کار میروند.
تاکنون بیش از ده روش گوناگون از اين دسته برای کنترل
آبشستگی پیشنهاد شده است ازجمله ،ايجاد شکاف در پايه،
نصب طوق ،شمعهای فدا شونده ،پرههای مستغرق ،کابل و غیره
( .)Tafarojnoruz et al., 2012مطالعات زيادی روی اثر هر يک
از اين روشها در کاهش آبشستگی در حالت تک پايه انجامشده
است و اين در حالی است که استفاده از روشهای ترکیبی
میتواند تا حد زيادی آبشستگی را کاهش دهد .طوقها صفحاتی
تخت با ضخامت ناچیز هستند که روی پايه نصب میشوند و
مانند مانع و محافظ بستر در برابر جريانهای رو به پايین و
گردابهای نعل اسبی عمل میکنند و قدرت اين گردابها را
مهار میکنند )2001( Singh et al.با مطالعه روی طوق در
جهت کنترل آبشستگی ،به اين نتیجه رسیدند که بهترين محل
نصب طوق روی پايه ،تراز  0.1Dزير سطح بستر رسوب میباشد
که در اين حالت طوق به پهنای  2.5Dبه میزان %100
آبشستگی را نسبت به حالت بدون طوق کاهش میدهد
همچنین بیان نمودند که حداکثر عمق آبشستگی با افزايش
فاصله بین تراز بستر و تراز نصب طوق ،افزايش پیدا میکند.
 )2009( Abdelazim et al.با بررسی عملکرد طوقها در برابر
آبشستگی ،به اين نتیجه رسیدند که طوق مستطیلی با کاهش
 72درصدی عمق آبشستگی بیشترين تأثیر را دارد .شمعها يا
پايههای فدا شونده که خود نیز ممکن است عاملی برای
آبشستگی باشند با انحراف جريان و ايجاد يک منطقه با سرعت
پايین در جلوی پايه و کم کردن پتانسیل فرسايندگی جريان ،از
Movahedi et al.

پايه در برابر آبشستگی محافظت میکنند
 Melville .)2007و  )1999( Hadfieldبا مطالعه تأثیر شمعهای
فدا شونده در کاهش آبشستگی پايه پل به اين نتیجه رسیدند
که تعداد بیشتر شمعها تأثیر بیشتری در محافظت از پايه دارد
که با افزايش فاصله بین شمعها اين اثر کاهش میيابد .چیدمان
شمعها در پژوهش آنها بهصورت مثلثی و بهگونهای که رأس
مثلث به سمت باالدست و در جلوی پايه قرار میگرفت ،بود.
آنها همچنین نشان دادند که زاويه بین شمعها در رأس مثلث
در کاهش عمق آبشستگی تأثیرگذار است بهگونهای که با
افزايش زاويه از  30درجه به  53درجه تأثیر آن در حفاظت پايه
کاهش میيابد )2007( Heidarpour et al. .با بررسی تأثیر
شکاف در میزان آبشستگی گروهپايه دو و سهتايی در امتداد يک
خط به اين نتیجه رسیدند که در گروهپايه با فاصله دو برابر قطر
پايه ،کارايی شکاف برای کلیه پايهها يکسان و برابر تک پايه می-
باشد و با افزايش فاصله بین پايهها عملکرد شکاف در پايه
جلويی به علت کاهش عامل تقويتکنندگی و در پايه عقبی به
علت کاهش تأثیر گردابهای جاری افزايش میيابد .مطالعات
زيادی در زمینه کنترل آبشستگی موضعی در گروهپايهها وجود
ندارد و تمرکز مطالعات روی تک پايه میباشد .با توجه به
اهمیت موضوع آبشستگی پايه پل و کاربرد گسترده گروهپايه
بهجای تک پايه در طراحی پلها ،در اين پژوهش با بهکارگیری
شمعهای فدا شونده و طوق مربعی و همچنین روش نوين
ترکیب آنها ،به مطالعه و کنترل آبشستگی در گروهپايه پرداخته
شده است که تاکنون بررسی نشده است.
( Haque et al.,

شکل  .1آبشستگی اطراف دو پايه در امتداد جريان((Nazariha,1996

آناليز ابعادی

آبشستگی يک پديده بسیار پیچیده است و تعداد پارامترهای
مؤثر بر آبشستگی موضعی پايهی پل بسیار زياد میباشد،
بنابراين منظور کردن تأثیر کلیه پارامترها در آبشستگی بسیار
پیچیده و مشکل میباشد؛ بنابراين با گروهبندی مقادير مهم
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بهصورت پارامترهای بیبعد ،تعداد متغیرهای موجود کاهش می-
يابد .اين پارامترها عبارتاند از خصوصیات جريان ،خصوصیات
رسوب و هندسه پايه .پارامترهای مؤثر بر عمق آبشستگی پايه
پل ( )dSعبارتاند از عمق جريان ( ،)yسرعت جريان ( ،)Vقطر
پايه ( ،)Dمیانگین قطر ذرات ( )d50که میتواند با رابطه زير بیان
شود:
(رابطه )1

𝑠𝑑
)𝑋 = 𝑓1 (𝐷, 𝑉, 𝑦, 𝑔, 𝜌𝑤 , , 𝜌𝑠 , 𝑑50 , 𝐿, 𝑛, 𝑡, 𝐵, 𝑤, 𝑘𝑠 , 𝐻, 𝑛𝑝 , 𝑑, 𝑆, 𝛽,

در اين رابطه  ρWجرم مخصوص آب  ،لزجت سینماتیکی
جريان g ،شتاب ثقل ρs ،جرم مخصوص ذرات جامد L ،فاصله
بین پايهها n ،تعداد پايهها B ،عرض فلوم t ،زمان w ،قطر طوق،
 kSضريب شکل طوق H ،تراز نصب طوق نسبت به بسترnp ،
تعداد شمعهای فداشونده d ،قطر شمعهای فداشونده S ،فاصله
بین شمعهای فداشونده β ،زاويه بین شمعها در رأس مثلث و X
فاصله بین پايه تا رأس مثلث شمعهای فداشونده میباشد .با
استفاده از تئوری باکینگهام و در نظر گرفتن سرعت جريان ،قطر
پايه و جرم مخصوص آب بهعنوان متغیرهای تکراری ،رابطه 1
بهصورت زير در میآيد:
(رابطه )2
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محققین زيادی تأثیر پارامترهای بیبعد رابطه  2را بر
آبشستگی بررسی نمودهاند؛ بنابراين اثر هرکدام از پارامترها بر
تابع  ƒ2مشخص میباشد .ازجمله ،اگر  𝐷𝑦 > 3.5عمق جريان
تأثیری بر آبشستگی موضعی اطراف پايه ندارد ( Chiew and
 ،)Mellville, 1987اگر  𝑑𝐷50 > 20 − 25اندازه رسوبات بستر
تأثیری بر آبشستگی پايه پل ندارد ( Raudkivi and Ettema,
 ،)1983همچنین اگر نسبت  𝐷𝐵 ≥ 6.25ديواره کانال تأثیری بر
آبشستگی موضعی پايه پل ندارد ( Raudkivi and Ettema,
𝐷 𝑉.بزرگتر از  7000باشد بنابراين
 .)1983اگر عدد رينولدز پايه

𝑉
𝐷 𝑉.و همچنین پارامتر 𝐷𝑔√ تأثیری بر آبشستگی ندارند
پارامتر

( .)Franzetti et al, 1994در پژوهش حاضر کلیه پارامترهای
بیبعد ذکرشده و تأثیرگذار بر تابع  ƒ2ثابت در نظر گرفته شده
است .پارامترهای هیدرولیکی ،هندسی و پارامترهای مربوط به
سیال ثابت میباشند و تنها با تغییر در تعداد پايهها در دو جهت
عمود بر جريان و در راستای جريان ،تأثیر شمعهای فدا شونده و
طوق بر کاهش میزان آبشستگی پايه پل بررسی شده است.
بنابراين در اين پژوهش عمق آبشستگی بیبعد بهصورت زير

خالصه میشود:

𝑡𝑉

)𝑛 = 𝑓3 ( ,
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𝑠𝑑

(رابطه )3
بنابراين در اين پژوهش در حالت تعادل تنها متغیر موجود
تعداد پايهها در دو جهت عمود بر جريان و همچنین در جهت
جريان میباشد؛ بنابراين با بهکارگیری شمعهای فداشونده ،طوق
و همچنین ترکیب آنها ،میزان آبشستگی گروهپايه در دو جهت
عمود بر جريان و همچنین در راستای جريان با فاصله ثابت
 2.5Dبین پايهها ،با تغییر در تعداد پايهها بررسی شده است.
𝐷

𝐷

مواد و روشها
کلیه مطالعات آزمايشگاهی در آزمايشگاه هیدرولیک رسوب
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد .آزمايشگاه مجهز به
يک کانال بتنی به طول  15متر ،عرض  40سانتیمتر ،عمق 50
سانتیمتر و شیب طولی  0/001میباشد .مقطع مستطیلی
آزمايش به طول  2متر و عمق  16سانتیمتر انتخاب شد که با
باال آوردن کف کانال در قسمت باالدست و پايیندست مقطع
آزمايش ،ايجاد شد و با رسوبات ماسهای پر شد .بهمنظور
اطمینان از توسعهيافتگی جريان قبل از مقطع آزمايشی طول
سکوی باالدست  6متر انتخاب شد که در باالدست با يک شیب
ماليم کاهش ارتفاع میدهد .بهمنظور تأثیر نداشتن جريان
خروجی روی آبشستگی طول سکوی پايیندست  4متر در نظر
گرفته شد .در مقطع آزمايشی بهمنظور مشاهده تغییرات بستر و
سطح آب ،ديوارهها از جنس شیشهای میباشند .سیستم
تأمینکننده آب بهصورت گردشی بود که امکان تداوم آزمايشها
را برای زمان طوالنی فراهم میکرد .به اين صورت که آب از يک
مخزن زيرزمینی به حجم تقريبی  100مترمکعب توسط سه
پمپ سانتريفیوژ به درون يک تانک استاتیکی به حجم 12
مترمکعب بهمنظور تأمین هد ،پمپ میشد .با باز کردن شیر
ورودی ،آب از طريق لوله به درون يک حوضچه که در ابتدای
کانال قرار داشت وارد میشد و اغتشاشات سطحی آن توسط
توری فلزی گرفته میشد .بهمنظور کنترل عمق جريان از يک
سرريز مستطیلی لبه تیز با قابلیت باال و پايین شدن که در
انتهای کانال قرار داشت استفاده میشد و همچنین از يک دبی
سنج خودکار الکتريکی برای کنترل دبی جريان استفاده شد.
کلیه آزمايشها در شرايط آب زالل انجام گرفت .چراکه عمق
آبشستگی در شرايط آب زالل بیشتر از حالت بستر زنده میباشد
بنابراين نتايجی که با فرض آب زالل به دست میآيد دست
باالت ر و دارای ضريب اطمینان بیشتری نسبت به آبشستگی بستر
زنده میباشد بنابراين محققین در مطالعات آبشستگی بیشتر از
شرايط بستر زالل استفاده نمودهاند .پارامترهايی از قبیل دبی
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جريان ( ،)Qسرعت جريان ( ،)vعمق جريان ( ،)yاندازه رسوبات
بستر ( )d50و قطر پايه پل ( )Dدر اين پژوهش ثابت در نظر
گرفته شدهاند و در تعیین مقادير آنها از معیارهايی که توسط
محققین پیشین ارائه شده است استفاده شد بهگونهای که
شرايط برای تشکیل حداکثر آبشستگی موضعی ناشی از پايه پل
فراهم باشد .ازجمله ،برای از بین بردن تأثیر ديواره کانال بر
میزان آبشستگی ،نسبت فاصله محور پايه تا ديواره کانال به قطر
پايه بايد بزرگتر از  6/25باشد ( Raudkivi and Ettema,
 ،)1983بنابراين با توجه به عرض کانال از پايههای استوانهای به
قطر  2سانتیمتر استفاده شده است که اين نسبت در حالت دو
پايه عرضی برابر با  8/25و در حالت سه پايه در جهت عرضی
برابر  6/5به دست آمد .رسوب مورداستفاده در آزمايش از نوع
ماسه ريز و دارای دانهبندی يکنواخت میباشد .برای جلوگیری از
تشکیل ريپل در سطح رسوبات قطر متوسط ذرات بايستی از
 0/7میلیمتر بزرگتر باشد و برای حذف تأثیر اندازه رسوبات بر
𝐷
آبشستگی قطر متوسط ذرات بايد در شرط > 20 − 25
𝑑50
صدق کند ( .)Raudkivi and Ettema, 1983ازآنجايیکه
غیريکنواختی رسوبات باعث کاهش آبشستگی میشود بنابراين
از ماسه با دانهبندی يکنواخت استفاده شد و درصورتیکه انحراف
معیار هندسی ذرات کوچکتر از  1/3باشد ( )g <1.3شرط
يکنواخت بودن ذرات برقرار میباشد ( Shafaei-Bejestan,
)2011؛ بنابراين برای مطابقت با شرايط مذکور از ماسه با d50
 =0.78میلیمتر و  g =1.25استفاده شد .منحنی دانهبندی
رسوبات ماسهای در شکل ( )2نشان داده شده است Chiew .و
 )1987( Mellvilleبا بررسی آبشستگی موضعی پايه پل در
شرايط آب زالل و همچنین بستر زنده در رسوبات ماسهای (با
قطر متوسط برابر با  3/2 ،1/45 ،0/85 ،0/6 ،0/24میلیمتر) در
شدتجريانهای مختلف ( )4 ،3/5 ،3 ،2 ،1/5 ،0/95 ،0/9به
ا ين نتیجه رسیدند که اگر نسبت عمق جريان به قطر پايه از يک
محدوده بیشتر باشد )  ) 𝐷𝑦 > 3.5عمق جريان تأثیری بر
آبشستگی موضعی اطراف پايه ندارد و حداکثر آبشستگی ايجاد
میشود )1998( Raudkivi .شرط تشکیل حداکثر عمق
آبشستگی در آب زالل را  V 0.95VCپیشنهاد داده استVC .
سرعت آستانه حرکت ذرات است و در اين پژوهش با توجه به
رابطه پیشنهادی  Mellvilleو ( )1989( Sutherlandرابطه  )5و
همچنین رابطه  Melvilleو ( )2000( Colemanرابطه  )6که در
زير آورده شده است به دست آمده است.
(رابطه )5
(رابطه )6

)

y

d50

𝑉c = 5.75 U∗c log (5.53

𝑈∗c = 0.0115 + 0.0125(d50 )1.4

 :U*cسرعت برشی بحرانی

بنابراين با سعی و خطا ،دبی جريان  15لیتر بر ثانیه ،عمق
جريان  ،12 cmسرعت جريان 𝑠𝑚  ،0/312سرعت آستانه حرکت
ذرات 𝑠𝑚  0/342و  V=0.91VCبه دست آمد .برای به دست
آوردن زمان تعادل از معیار  )1999( Kumar et al.استفاده شد و
آن مدتزمانی است که تغییرات آبشستگی در سه ساعت متوالی
بیش از يک میلیمتر نباشد .بدين منظور آزمايشی بدون
محدوديت زمانی در شرايط ذکرشده در رسوبات ماسه انجام
گرفت و با ثبت تغییرات آبشستگی نسبت به زمان ،زمان تعادل
 5ساعت به دست آمد که در شکل ( )3نشان داده شده است.
جدول ( )1شرايط جريان را در آزمايشها نشان میدهد .در اين
جدول  Frعدد فرود میباشد و بقیه پارامترها قبالً تعريف
شدهاند .مراحل انجام آزمايشها به اين صورت است که ابتدا پس
از اطمینان از تراز بودن پايهها و نصب تجهیزات الزم ،سطح
رسوبات با استفاده از تراز تسطیح و همتراز سکوی باالدست
میشد .پس از روشن شدن پمپ ،شیر آب بهآرامی باز میشد و
سرريز انتهای کانال که برای تنظیم عمق جريان است باال
نگهداشته میشد تا آب بهآرامی وارد رسوبات شود و سطح
رسوبات بههمريخته نشود .سپس بهآرامی شیر آب بازتر میشد
تا پشت سرريز از آب پر شود و همزمان دبی جريان کنترل
میشد .پس از آن سرريز بهآرامی پايین آورده میشد تا عمق
 12سانتیمتر و دبی  15لیتر بر ثانیه تأمین شود .پس از
اطمینان از شروع جريان يکنواخت ،زمان آزمايشها به مدت 5
ساعت آغاز میشد .پس از اتمام آزمايش شیر آب بهآرامی بسته
میشد و سرريز بهآرامی باال آورده میشد تا از شسته شدن
رسوبات و وارد شدن به گودال آبشستگی جلوگیری شود .با
گذشت زمان و پس از خشک شدن سطح رسوبات ،با استفاده از
يک متر لیزری که روی يک ريل قرار میگرفت ،پروفیل گودال
آبشستگی بهصورت شبکه  2*1سانتیمتر برداشت میشد .در
شکل ( )4کانال آزمايشگاهی نشان داده شده است .در اين
پژوهش از دو و سه پايه با آرايش  3*1 ،1*2 ،2*1و  1*3در
جهت عمود بر جريان و همچنین در جهت جريان استفاده شد
که فاصله بین پايهها ثابت و برابر  2.5Dدر نظر گرفته شد .اين
آرايشها با توجه به مشخصات کانال و ابعاد مدل بهگونهای
انتخاب شدهاند که ديواره کانال تأثیری بر آبشستگی نداشته
باشد .همچنین مطابق با مطالعات  )1978( Hannahکه نشان
دادند در حالتی که فاصله بین پايهها برابر با  2.5Dباشد تأثیر
عامل تقويتکننده حداکثر میباشد بنابراين در اين پژوهش با
انتخاب فاصله  ،2.5Dشرايط برای تشکیل حداکثر آبشستگی
فراهم شده است .در پژوهش پیشین که توسطGavarti
 )2015( Ghasemiروی کنترل آبشستگی تک پايه با استفاده از
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پايه نشان داده بود ،روی پايهها نصب شد (شکل  .)5همچنین با
توجه به معیار  Melvilleو  )1999( Hadfieldاز  5شمع
فداشونده استفاده شده است که قطر پايه  6برابر قطر شمعها
میباشد؛ بنابراين قطر شمعها  3/33میلیمتر و با آرايش مثلثی
با زاويه رأس  30درجه انتخاب شدند که فاصله رأس مثلث تا
پايه برابر  2.5Dو فاصله شمعها از يکديگر برابر با  Dدر نظر
گرفته شد (شکل .)6

روش مجزا و ترکیبی شمعهای فدا شونده ،طوق و شکاف انجام
گرفت مشاهده شد که ترکیب دو روش شمعهای فدا شونده با
طوق مربعی بیشترين تأثیر را در کاهش آبشستگی پايه پل دارد؛
بنابراين در همین راستا در پژوهش حاضر شمعهای فدا شونده و
طوق مربعی در حالت گروهپايه مورد بررسی قرار گرفت .طوق
مربعی دارای طول ضلع  2.5Dمیباشد و در تراز بستر که در
پژوهش پیشین بیشترين تأثیر مثبت بر کنترل آبشستگی تک -

شکل  .3منحنی تغييرات آبشستگی نسبت به زمان

شکل  .2منحنی دانهبندی ماسه مورداستفاده

جدول  .1شرايط جريان در آزمايشهای انجامشده
𝒓𝑭

𝑉
𝐶𝑉

𝑦
𝐷

) 𝑠 ( 𝐶𝑉

𝑚

)y(m

𝐷
𝑑50

)𝒅𝟓𝟎 (mm

0/288

0/91

6

0/34

0/12

25/64

0/78

شکل  .4نمايی کلی از فلوم استفادهشده

شکل  .5نمايی از طوق استفادهشده و گودال آبشستگی ايجادشده

شکل  .6آرايش شمعهای فداشونده در برابر پايه
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بحث و نتايج
ميزان آبشستگی در حالت گروهپايه در جهت جريان

بهمنظور مقايسه میزان آبشستگی در حالت گروهپايه با تک پايه
در زمان تعادل  5ساعت ،ابتدا آزمايشی روی پايه به قطر 2
سانتیمتر انجام گرفت و مشاهده شد که بیشترين آبشستگی در
ساعات اولیه تشکیل میشود و پس از  5ساعت از شروع
آزمايش ،گودال آبشستگی بهصورت منظم و با حداکثر عمق 3/1
سانتیمتر در اطراف پايه شکل میگیرد که پروفیل آن در شکل
( )7نشان داده شده است .در گروهپايه تعداد و فاصله بین پايهها
فاکتور بسیار مهمی در میزان آبشستگی شکلگرفته اطراف
پايهها می باشد که در اينجا با انتخاب دو و سه پايه با فاصله
 2.5Dکه مطابق با مطالعات  )1978( Hannahبیشترين تأثیر
عامل تقويتکننده مشاهده شده است ،میزان آبشستگی بررسی
شد .مشاهده شد که در حالت گروهپايه دوتايی در جهت جريان
میزان آبشستگی در پايه اول به دلیل تأثیر عامل تقويتکننده
بهاندازه  16/13درصد نسبت به تک پايه افزايش دارد و در پايه
پشتی به دلیل وجود پايه باالدست و عامل حفاظت کنندگی آن،

شکل  .7پروفيل گودال آبشستگی اطراف تک پايه به قطر  2سانتيمتر

ميزان آبشستگی در حالت گروهپايه در جهت عمود بر جريان

در حالتی که پايهها عمود بر جريان هستند در فواصل کم به علت
تداخل و فشردگی گردابهای نعل اسبی بین پايهها و همچنین
اضافه شدن آبشستگی در اثر تنگشدگی مقطع ناشی از ضخامت
پايهها در برابر جريان به آبشستگی موضعی تکتک پايهها ،در اين
حالت میزان آبشستگی کل بیشتر از حالتی است که پايهها در
جهت جريان هستند )2002( Adiban et al. .بیان نمودند که هر چه
فاصله بین پايهها کمتر باشد ارتفاع بستر بین پايهها که همان ناحیه
تأثیر گردابهای نعل اسبی میباشد بیشتر کاهش میيابد و اين
کاهش ارتفاع باعث افزايش سرعت جريانهای ايجادشده در اين
ناحیه میشود که باعث میشود مواد بستر سريعتر و بیشتر
فرسايش يابند که در اينجا نیز مشاهدهشده است بهطوریکه در
حالت دو پايه عمود بر جريان ،عمق آبشستگی در هر دو پايه

میزان آبشستگی نسبت به تک پايه بهاندازه  35/48درصد
کاهش داشته است .در حالت گروهپايه سهتايی در جهت جريان،
عمق آبشستگی در پايه جلويی  25/8درصد نسبت به حالت تک
پايه و  8/33درصد نسبت به حالت دو پايه در جهت جريان،
افزايش آبشستگی نشان داده است؛ بنابراين وجود دو پايه در
پشت پايه اول تأثیر عامل تقويتکنندگی در میزان آبشستگی
پايه اول را نسبت به حالتی که يک پايه در پشت پايه باشد،
بیشتر کرده است .در پايه دوم عمق آبشستگی  22/58درصد
نسبت به تک پايه به علت حفاظ بودن پايه باالدست ،کاهش
نشان داده است و نسبت به حالت دو پايه 20 ،درصد افزايش
آبشستگی نشان داده است که به دلیل وجود پايه پايیندست آن
و اثر تقويتکنندگی آن در میزان آبشستگی آن میباشد .در پايه
سوم عمق آبشستگی  45/16درصد نسبت به تک پايه
کاهشيافته است .اثر حفاظتی دو پايه در باالدست آن ،باعث
شده است که عمق آبشستگی در اين پايه بهشدت کاهش پیدا
کند .تغییرات آبشستگی در شکل ( )8نشان داده شده است.

شکل  .8تغييرات آبشستگی گروهپايه در جهت جريان

بهاندازه  12/9درصد نسبت به تک پايه افزايشيافته است و به علت
يکسان بودن شرايط هیدرولیکی در هر دو پايه ،میزان آبشستگی
برابر است .در حالت سه پايه عمود بر جريان ،عمق آبشستگی در
پايه وسط بهاندازه  30درصد افزايشيافته است و در دو پايه کناری
میزان آبشستگی تقريباً يکسان و  24/19درصد نسبت به تک پايه
افزايش عمق نشان داده است .يکسان نبودن میزان آبشستگی در
پايه وسط نسبت به دو پايه کناری به دلیل تفاوت و بیشتر بودن
سرعت جريان در تراز مرکزی کانال نسبت به طرفین میباشد که
باعث شده است میزان آبشستگی در پايه وسط به مقدار بیشتری
ايجاد شود .در شکل ( )9تغییرات آبشستگی در اين حالت نشان
داده شده است .پروفیل گودال آبشستگی در حالت دو پايه عمود بر
جريان در شکل ( )10بهعنوان مثال آورده شده است که گستردگی
گودال آبشستگی بهوضوح مشخص میباشد.
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شکل  .9تغييرات آبشستگی گروهپايه در جهت عمود بر جريان

شکل  .10پروفيل گودال آبشستگی در حالت دو پايه عمود بر جريان

بررسی تأثير شمعهای فدا شونده و طوق در آبشستگی گروه-
پايه دوتايی در جهت جريان

شمعهای فداشونده با انحراف جريان به طرفین پايهها و کاهش
تأثیر گردابهای جاری و جريانهای رو به پايین ،باعث تأخیر در
شروع آبشستگی نسبت به حالت بدون استفاده از شمع میشوند
همچنین با گذشت زمان باعث کاهش عمق آبشستگی در هر دو
پايه شده اند اما تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی اطراف پايه
پشتی نشان دادهاند بهگونهای که باعث رسوبگذاری در اطراف
اين پايه شدهاند که ناشی از انتقال رسوبات از گودال آبشستگی
پايه جلويی میباشد که باعث شده است میزان آبشستگی در اين
پايه نسبت به تک پايه  112/9درصد و نسبت به گروهپايه بدون
کاربرد شمع  120درصد کاهش يابد و میزان آبشستگی به صفر
برسد .در پايه جلويی نیز عمق آبشستگی نسبت به تک پايه
 54/84درصد کاهشيافته است که نسبت به حالت دو پايه بدون
استفاده از شمع 61/11 ،درصد کاهش میباشد؛ بنابراين استفاده
از شمعهای فداشونده ،اثر حفاظتی پايه پشتی را تقويت کرده
است و درعینحال اثر تقويتکنندگی پايه جلويی را نیز کاهش
میدهد .استفاده از طوق مربعی نیز باعث کاهش آبشستگی در
هر دو پايه شده است بهگونهای که در پايه اول عمق آبشستگی

نسبت به تک پايه  67/74درصد و نسبت به گروهپايه بدون طوق
 72/22درصد کاهش نشان داده است .در پايه دوم نیز عمق
آبشستگی نسبت به تک پايه  64/52درصد کاهش پیداکرده
است که اين نسبت به حالت بدون طوق  45درصد میباشد؛
بنابراين طوق مربعی تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی پايه
جلويی نشان داده است و اثر تقويتکنندگی پايه پشتی بر پايه
جلويی را کنترل کرده است درحالیکه شمعهای فدا شونده
تأثیر حفاظتی بیشتری در پايه پشتی دارند .استفاده ترکیبی
طوق مربعی و شمع فداشونده در هر دو پايه باعث کاهش شديد
آبشستگی شده است بهگونهای که در پايه جلويی باعث کاهش
 80/65درصدی آبشستگی نسبت به تک پايه و کاهش 83/33
درصدی آبشستگی نسبت به حالت بدون حفاظ شده است و در
پايه پشتی نیز باعث کاهش  109/68درصدی آبشستگی نسبت
به تک پايه و همچنین کاهش  115درصدی نسبت به حالت
بدون شمع و طوق شده است که باعث تجمع رسوب در اطراف
پايه پشتی شده است؛ بنابراين ترکیب شمعهای فدا شونده و
طوق مربعی باعث تعادل و بهبود بخشی اثر آنها در کاهش
آبشستگی در هر دو پايه نسبت به کاربرد جداگانه آنها شده
است .در استفاده ترکیبی شمعهای فدا شونده و طوق ،شمعهای
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فداشونده با اصالح الگوی جريان و طوق مربعی با حفاظت از
بستر در برابر گردابهای حاصل ،میزان آبشستگی بهشدت
کاهش پیداکرده است .در شکل ( )11تغییرات آبشستگی گروه-
پايه دوتايی در جهت جريان با کاربرد روشهای طوق ،شمعهای
فداشونده و همچنین ترکیب آنها نشان دادهشده است و عالئم

 2P-C ،2P-P ،2Pو  2P-P-Cبه ترتیب معادل با گروهپايه
دوتايی ،دو پايه همراه با شمعهای فداشونده ،دو پايه همراه با
طوق و دو پايه همراه با شمعهای فداشونده و طوق میباشد .در
شکل ( )12پروفیل گودال آبشستگی در حالت دو پايه در جهت
جريان همراه با طوق مربعی نشان داده شده است.

شکل  .11مقايسه روشهای کاهش آبشستگی در گروهپايه دوتايی در جهت جريان

شکل  .12پروفيل گودال آبشستگی در حالت G2-Cq

بررسی تأثير شمعهای فدا شونده و طوق در آبشستگی گروه-
پايه سهتايی در جهت جريان

در حالت گروهپايه سهتايی در جهت جريان ،شمع فدا شونده در
هر سه پايه نقش مثبتی در کاهش آبشستگی نشان داده است.
بهگونهای که در پايه جلويی بهاندازه  58/06درصد آبشستگی را
نسبت به تک پايه کاهش داده است و همچنین  66/66درصد
نسبت به گروهپايه بدون شمع ،آبشستگی را در پايه جلويی
کاهش داده است؛ بنابراين شمعهای فداشونده اثر
تقويتکنندگی پايههای پشتی بر آبشستگی پايه جلويی را تا
حدودی کنترل کرده است .در پايه وسط نیز میزان آبشستگی
بهاندازه  80/64درصد نسبت به تک پايه کاهش داده است که
اين نسبت به حالت گروهپايه بدون استفاده از شمعهای فدا
شونده  75درصد میباشد و در پايه سوم نیز  109/68درصد
نسبت به تک پايه و  117/64درصد نسبت به حالت بدون شمع
آبشستگی کاهش پیداکرده است؛ بنابراين میتوان گفت که در

حالت گروهپايه سهتايی در جهت جريان ،شمعهای فدا شونده
بیشترين تأثیر را در کاهش آبشستگی پايه پشتی دارند
بهگونهای که باعث تجمع رسوب در اين پايه شدهاند .در مقايسه
با شمعهای فداشونده طوق مربعی بیشترين تأثیر کاهش
آبشستگی را به ترتیب در پايه جلويی ،پشتی و پايه وسط نشان
داده است و باعث کاهش آبشستگی در هر سه پايه شده است
بهگونهای که در پايه جلويی به میزان  61/29درصد آبشستگی را
نسبت به حالت تک پايه کاهش داده است و  69/23درصد
نسبت به گروهپايه بدون طوق کاهش آبشستگی نشان داده
است؛ بنابراين استفاده از طوق اثر تقويتکنندگی را کنترل
میکند .همچنین استفاده از طوق باعث کاهش آبشستگی در
پايه وسط به مقدار  71/61درصد کاهش نسبت به تک پايه و
 63/33درصد کاهش نسبت به گروهپايه بدون حفاظ نشان داده
است که اين در پايه سوم به ترتیب  80/64درصد و  64/7درصد
کاهش میباشد؛ بنابراين طوق بیشترين تأثیر را در کاهش
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آبشستگی پايه جلويی نشان داده است و همچنین اثر حفاظتی
پايه های پشتی را نیز کنترل کرده است .استفاده ترکیبی از
شمعهای فداشونده و طوق مربعی نیز بیشترين تأثیر مثبت را به
ترتیب بر پايه پشتی ،جلويی و پايه وسط نشان داده است
بهگونهای که به ترتیب  93/55درصد 77/42 ،درصد و 74/19
درصد کاهش نسبت به تک پايه داشته است که اين نسبت به
گروهپايه بدون حفاظت به ترتیب  88/23درصد 82/05 ،درصد و
 66/66درصد کاهش میباشد؛ بنابراين نسبت به دو روش ديگر
بیشترين تأثیر را در کاهش آبشستگی پايه پشتی نشان داده
است و همچنین باعث کنترل اثر تقويتکنندگی پايه جلويی
شده است .در شکل ( )13تغییرات آبشستگی در اين حالت
نشان داده شده است .الزم به ذکر میباشد که اين نتايج در
مدتزمان  5ساعت از شروع آزمايشها حاصل شده است و

نشانگر آبشستگی نهايی اطراف پايهها نمیباشد و پیشبینی
میشود که در مدتزمان بیشتر از  5ساعت نتايج حاصله
متفاوت باشد Pirmohammadi .و  )2006( Heidarpourبا
بررسی عملکرد طوق در کاهش آبشستگی گروهپايه سری
دوتايی و سهتايی در جهت جريان به اين نتیجه رسیدند که
آبشستگی پايههای دارای طوق با يک تأخیر زمانی نسبت به پايه
بدون طوق آغاز میشود و وجود طوق زمان رسیدن به تعادل را
افزايش میدهد و عمق آبشستگی را کاهش میدهد .همچنین
به اين نتیجه رسیدند که تأثیر طوق در کاهش عمق آبشستگی
در پايههای عقبی نسبت به پايههای جلويی بیشتر میباشد .در
شکل ( )14پروفیل گودال آبشستگی در حالت سه پايه در جهت
جريان همراه با طوق مربعی بهعنوان نمونه آورده شده است که
تغییرات ابعاد گودال آبشستگی بهوضوح مشخص میباشد.

شکل  .13مقايسه روشهای کاهش آبشستگی در گروهپايه سهتايی در جهت جريان

شکل  .14پروفيل گودال آبشستگی در حالت G3-Cq

بررسی تأثير شمعهای فدا شونده و طوق در آبشستگی گروه-
پايه دوتايی در جهت عمود بر جريان

در گروهپايه دوتايی عمود بر جريان به دلیل يکسان بودن شرايط
هیدرولیکی در هر دو پايه میزان اثرگذاری روشهای حفاظتی
يکسان است .استفاده از شمعهای فدا شونده ،آبشستگی را به
میزان  25/8درصد نسبت به حالت تک پايه کاهش داده است
که اين نسبت به گروهپايه بدون حفاظ  34/28درصد کاهش
میباشد .طوق مربعی نیز  41/93درصد نسبت به تک پايه و

 48/57درصد کاهش نسبت به گروه دوتايی بدون حفاظ نشان
داده است و اين در حالی است که ترکیب شمعهای فدا شونده و
طوق ،میزان آبشستگی را به ترتیب بهاندازه  51/61درصد نسبت
به تک پايه و  57/14درصد نسبت به حالت بدون حفاظ کاهش
داده است؛ بنابراين ترکیب شمعهای فدا شونده و طوق بیشترين
تأثیر را در کاهش آبشستگی نسبت به دو روش ديگر نشان داده
است .همچنین با مقايسه دو روش شمعهای فداشونده و طوق
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در کاهش آبشستگی ،کاربرد طوق تأثیر بیشتری نشان داده
است .تغییرات آبشستگی در اين حالت در شکل ( )15نشان داده
شده است .پیشبینی میشود که استفاده از طوقهای مربعی در
مدتزمان تعادل بیشتر ،به دلیل تشکیل شیارهای آبشستگی
ناشی از برخورد جريان به لبههای تیز طوق در پشت پايه و
گسترش آنها با زمان ،بنابراين با گذشت زمان و برخورد
شیارهای آبشستگی با پايهها و شسته شدن ذرات ،رسوبات زير

طوق شسته شوند و عمق گودال آبشستگی افزايش يابد و کارايی
طوق در کنترل آبشستگی کم شود بنابراين استفاده از شمعهای
فداشونده بهعنوان تغییردهنده الگوی جريان در اطراف پايهها در
ترکیب با طوقهای مربعی میتواند راهکاری مناسب جهت
کاهش پتانسیل آبشستگی اطراف پايهها باشد .در شکل ()16
پروفیل گودال آبشستگی در حالت دو پايه عمود بر جريان همراه
با شمعهای فداشونده نشان داده شده است.

شکل  .15مقايسه روشهای کاهش آبشستگی در گروهپايه دوتايی در جهت عمود بر جريان

شکل  .16گودال آبشستگی در حالت G2V-P

بررسی تأثير شمعهای فدا شونده و طوق در آبشستگی گروه-
پايه سهتايی در جهت عمود بر جريان

در گروهپايه سهتايی عمود بر جريان در پايه وسط به دلیل
قرارگیری در تراز مرکزی کانال و بیشتر بودن سرعت در اين تراز
نسبت به ترازهای ديگر و همچنین افتادن گودال آبشستگی دو
پايه کناری بر گودال آبشستگی پايه وسط ،بنابراين میزان
آبشستگی در اين پايه نسبت به دو پايه کناری بیشتر میباشد و
در دو پايه کناری به دلیل يکسان بودن شرايط هیدرولیکی
میزان آبشستگی يکسان بهدستآمده است؛ بنابراين در کاربرد
شمعهای فداشونده ،طوق و همچنین ترکیب آنها تأثیر يکسانی
در کاهش آبشستگی دو پايه کناری حاصلشده است و در پايه
وسط میزان آبشستگی اندکی بیشتر از دو پايه ديگر بهدستآمده
است .بهگونهای که شمعهای فداشونده میزان آبشستگی را در
پايه وسط به میزان  29درصد نسبت به تک پايه و  45درصد

نسبت به حالت بدون حفاظ کاهش داده است که اين در
پايههای کناری به ترتیب  41/93درصد و  53/24درصد کاهش
میباشد .همچنین طوق مربعی نیز میزان آبشستگی در پايه
وسط را به میزان  45/16درصد نسبت به حالت تک پايه و 57/5
درصد نسبت به گروهپايه بدون استفاده از طوق کاهش داده
است که اين در پايههای کناری به ترتیب برابر با  51/61درصد
و  61درصد کاهش میباشد؛ بنابراين استفاده از طوق مربعی
تأثیر بیشتری نسبت به شمعهای فداشونده در کاهش آبشستگی
گروهپايه سهتايی عمود بر جريان نشان داده است .استفاده
ترکیبی از شمعهای فداشونده و طوق مربعی بیشترين تأثیر را
در کاهش آبشستگی نشان داده است که به اين دلیل میباشد
که در روش ترکیبی ،شمعهای فداشونده با تغییر الگوی جريان
نزديک شونده به پايه و همچنین طوقهای مربعی نیز با خنثی
کردن اثر فرسايندگی گردابها بر بستر رسوبات ،میزان
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آبشستگی بهشدت کاهش پیدا میکند .بهگونهای که باعث شده
است میزان آبشستگی در پايه وسط بهاندازه  58درصد نسبت به
تک پايه و  67/5درصد نسبت به گروه-پايه بدون حفاظ کاهش
پیدا کند .اين مقادير در پايه کناری به ترتیب برابر  61/29درصد
و  68/83درصد کاهش بهدستآمده است .در شکل ()17
تغییرات آبشستگی در اين حالت نشان داده شده است.

شکل  .17مقايسه روشهای کاهش آبشستگی در گروهپايه سهتايی در جهت
عمود بر جريان

نتيجهگيری کلی
در مطالعه حاضر تأثیر استفاده از شمعهای فدا شونده ،طوق
مربعی و ترکیب اين دو روش در کنترل آبشستگی موضعی
گروهپايههای دو و سهتايی استوانهای واقع در امتداد يک خط با
فاصله  2.5Dدر جهت طولی و عرضی جريان و در شرايط آب
زالل موردبررسی قرارگرفته است نتايج حاصل نشان داد که
استفاده از هر سه روش منجر به کاهش حداکثر عمق آبشستگی
در پايهها میشود اما بسته به آرايش پايهها میزان کاهش در
اطراف هرکدام از پايهها متفاوت میباشد و نتايج زير به دست
آمد:
 -1در حالت گروهپايه دوتايی در جهت جريان ،شمعهای
فدا شونده با کاهش  120%آبشستگی ،نسبت به پايه پشتی و
طوق مربعی با کاهش  72/22%آبشستگی ،نسبت به پايه جلويی
اثر حفاظتی بهتری نشان داده است بهگونهای که در استفاده از
شمعهای فداشونده میزان آبشستگی در پايه پشتی به صفر
رسیده است .بااينحال ترکیب شمع فداشونده با طوق مربعی

عملکرد بهتری نسبت به استفاده جداگانه از هر روش در هر دو
پايه دارد بهگونهای در پايه پشتی میزان آبشستگی به صفر
رسیده است و در پايه جلويی نیز آبشستگی به میزان 83/33%
کاهش يافته است.
 -2در گروهپايه سهتايی در جهت جريان ،استفاده از
روشهای ذکرشده منجر به کاهش آبشستگی در هر سه پايه
شده است .استفاده از شمعهای فداشونده اثر حفاظتی بیشتری
را به ترتیب در پايه پشتی با  117/64%کاهش ،پايه وسط با
 75%کاهش و پايه جلويی با  66/66%کاهش ،نشان داده است.
طوق مربعی به ترتیب اثر حفاظتی بیشتری را در پايه جلويی با
 69/23%کاهش ،پايه پشتی با  64/7%کاهش و پايه وسط با
 63/33%کاهش نشان داده است .استفاده از ترکیب اين دو روش
باعث تعادل و بهبود آبشستگی در هر سه پايه نسبت به استفاده
جداگانه هرکدام از روشها دارد و به ترتیب تأثیر مثبتی را در
کاهش آبشستگی پايه پشتی با  88/23%کاهش ،جلويی با %82
کاهش و پايه وسط با  66/66%کاهش نشان داده است.
 -3در گروهپايه دوتايی عمود بر جريان ،استفاده از
روشهای ذکرشده تأثیر حفاظتی يکسانی را بر هر دو پايه دارد و
منجر به کاهش آبشستگی در هر دو پايه شده است و به ترتیب
ترکیب دو روش طوق و شمع فداشونده با  57/14%کاهش ،طوق
با  48/57%کاهش و شمع فدا شونده با  34/28%کاهش اثر
بیشتری را در کاهش آبشستگی نشان دادهاند.
 -4در گروهپايه سهتايی عمود بر جريان ،در استفاده از هر
سه روش میزان آبشستگی در دو پايه کناری به مقدار بیشتری
کنترل شده است و در پايه وسط به ترتیب روش ترکیبی با
 67/5%کاهش ،طوق مربعی با  57/5%کاهش و شمعهای فدا
شونده با  45%کاهش در کنترل آبشستگی تأثیر داشتهاند.
 -5استفاده ترکیبی شمعهای فدا شونده و طوق مربعی در
همه آرايشها تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی نشان دادند و با
استفاده از اين روش هم الگوی جريان مخرب اطراف پايه تغییر
میکند و هم بستر در برابر گردابهای حاصل محافظت میشود
بنابراين کارايی بیشتری را در کاهش آبشستگی نشان میدهد.
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