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بررسی پایداری رسوبات بستر رودخانه الویج با استفاده از روش تنش
برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی
4

محمد مهدی حسین زاده* ،1سید حسن صدوق ،2سعیده متش بیرانوند  ،13رضا اسماعیلی
-6دانشيار گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -9استاد گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-9دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-4دانشيار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران

پذيرش مقاله6927/1/65 :
تأييد نهايی مقاله6927/6/66 :
چكیده
از مسائل مهم و کليدي در بررسی فرسايش و پايداري رودخانهها مسئله آغاز حرکت ذرات رسوبی میباشد.
توليد رسوب رودخانه سبب کدورت آب ،مشکالت مواد مغذي و آلودگیهاي آب ،مدفون نمودن تأسيسات انحراف
آب و همچنين پر شدن درياچههاي ذخيره آب میگردد .جريانی که سبب شروع حرکت ذره خواهد شد ،جريان
بحرانی ناميده میشود .آستانه حرکت اوليه ذرات رسوبی با چند روش مختلف بررسی میشود که مهمترين آنها
عبارتاند از ميانگين سرعت بحرانی جريان ،روش تنش برشی بحرانی و روش دبی واحد جريان .براي بررسی
پايداري رسوبات بستر رودخانه الويج در شهرستان نور با توجه به شرايط رودخانه از روش تنش برشی بحرانی و
دبی واحد بحرانی استفاده گرديد .با هدف بررسی آستانه حرکت ذرات در بستر اين رودخانه شرايط دو مقطع
عرضی از اين رودخانه بررسی شد .در ادامه تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی براي چهار اندازه ذره ،D16
 D84 ،D50و  D95در هر دو مقطع محاسبه شد و مشخص گرديد که در مقطع عرضی شماره  6در دبی لبالبی
مقطع تمامی ذرات با اندازههاي  D84 ،D50 ،D16و  D95شروع به حرکت میکنند و بنابراين در دبی لبالبی شرايط
رسوبی بستر رودخانه تغيير کلی خواهد کرد .در مقطع شماره  9ذرات با قطر  D95و بيشتر از آن در بستر رودخانه
پايدار خواهند ماند و ساير ذرات کوچکتر از اين اندازه شروع به حرکت میکنند .وجود شيب بيشتر بستر و
عرض کمتر کانال فعال در مقطع عرضی شماره  6سبب شده که تمامی ذرات مورد بررسی ناپايدار باشند.
درنهايت نتايج بهدستآمده از هر دو روش همخوانی بااليی داشتند و اين خود تأييدي بر استفاده از اين روشها
براي مطالعات پايدارسازي و توليد رسوب رودخانهها میباشد.
واژههای كلیدی :آستانه حرکت ذرات رسوبی ،تنش برشی بحرانی ،دبی واحد بحرانی ،رودخانه الويج.

* -نويسنده مسئول29692229129 :

Email: m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir
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نيز اهميت دارد (مينگهويی و همکاران .)9262 ،درک
حرکت رسوب و حساسيت کانال نسبت به فرسايش يا
رسوبگذاري ،ضرورتی مهم براي مديريت رودخانه
است .براي مثال غلبه فرآيند رسوبگذاري در يک بازه
از رودخانه میتواند انتقال رسوب را کاهش دهد و
درنتيجه افزايش قدرت رود و غلبه فرسايش در بازه
پاييندست شود و اين فرسايش سبب ناپايداري و
خسارت به زيرساختها میگردد .طرحهاي مديريتی
اخير جهت ارزيابی فرآيندهاي ژئومورفولوژيکی با هدف
طراحی مناسب و پيشنهاد راهحلهاي مؤثر ارائه
میشود (والستاين و همکاران9222 ،؛ رينالدي و
همکاران .)9221 ،يک ذره در بستر يک جريان زمانی
شروع به حرکت میکند که نيروي کششی و نيروي
هيدروليکی باالبرنده ايجادشده توسط جريان بيشتر از
نيروهاي مقاومت ذره شوند .نيروهاي مقاومت شامل
نيروي گرانش ،نيروي وزن مستغرق ذره و نيروي
اصطکاک بينذرهاي میباشد (شکل .)6

مقدمه
يکی از مسائل و مشکالتی که در رابطه با بهرهبرداري
از منابع آبی اهميت خاصی دارد مسئله حرکت رسوب
میباشد .توليد رسوب رودخانه سبب کدورت آب،
مشکالت مواد مغذي و آلودگیهاي آب ،مدفون نمودن
تأسيسات انحراف آب و همچنين پر شدن درياچههاي
ذخيره آب میگردد .بررسی و برآورد مقاومت ذرات
رسوبی در مقابل فرسايش باعث شناسايی نقاط پايدار
و ناپايدار در مناطق مختلف بستر رود خواهد شد.
ناپايداري مجرا و سواحل رودخانه نهتنها موجب
خسارت به اراضی مستعد کشاورزي و تأسيسات مجاور
ساحل رودخانه شده بلکه رسوبات حاصل از فرسايش
در برخی مواقع درصد قابل توجهی از مجموع کل
رسوبات انتقالی توسط جريان رودخانه را شامل
میشوند .ناپايداري مجرا و سواحل رودخانه به دليل
تأثيرگذاري بر ميزان فرسايش و خصوصيات مجاري
رودخانهها در توسعه پهنه سيالبی و مديريت منابع آب

شکل :6کنش بين نيروهاي کششی و باالبرنده ،نيروي شناورسازي و نيروهاي مقاومت ذره (اصطکاک بينذرهاي،
نيروي گرانش) .طرح اصالحشده توسط کارلين6229،؛ ژولين 6227 ،و نايتون .6226
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جريانی که سبب شروع حرکت ذره خواهد شد،
جريان بحرانی 9ناميده میشود .آستانه حرکت اوليه
ذرات رسوبی را میتوان با دو تئوري ميانگين سرعت
بحرانی جريان 9و تئوري تنش برشی بحرانی بستر4
مشخص نمود .روش ميانگين سرعت جريان يک
روش غيرمستقيم است زيرا در اين روش ميانگين
سرعت در مقطع عرضی در نظر گرفتهشده است،
درحالیکه شرايط هيدروليک نزديک بستر کانال
براي حمل رسوب مهم است (حسين زاده و
اسماعيلی .)6924 ،منحنی اوليه ميانگين سرعت
بحرانی که توسط ژولستروم ( )6297ارائهشده است
نشان میدهد ذرات ماسهاي با قطر  2/9تا 2/5
ميلیمتر سرعت اوليه کمتري را براي حمل نياز
دارند و ذرات بزرگتر از اين اندازه ،سرعت آستانه
بيشتري براي حرکت اوليه نياز دارند؛ اما ذرات
کوچکتر از اندازه مانند اين ماسه ريز ،سيلت و رس
نيز سرعت بيشتري از ماسه براي حمل نياز دارند.
علت آن چسبندگی بين ذرات در اين اندازه و
همچنين قرار گرفتن اين اندازه ذرات در زير اليه
خطی جريان است .در اين اليه نيروي کششی ذرات
کمتر بوده و ذرات در معرض نيروهاي بلند کننده
جريان آشفته قرار نمیگيرند .روش تنش برشی که
توسط آلبرت شيلدز در سال  6291ارائهشده است
تنش برشی بستر را بهصورت يک عدد بیبعد تحت
عنوان پارامتر شيلدز بيان میکند .تنش برشی
بحرانی بستر با اندازه ذرات افزايش میيابد و به
ناهمواري نيز بستگی دارد .معادله شيلدز براي
بسترهايی مناسب است که رسوبات در آن بهخوبی
طبقهبندي شده و يکنواخت هستند .معادله شيلدز
براي کانالهاي با بستر غيريکنواخت توسط کومار و
کارلين 6226 ،و کومار 6225 ،اصالح شد .معادله
اصالحشده بر اساس رابطه بين اندازه ذره مورد

تحليل و  D50بيان میشود .بئاترس ( )6225براي
کانالهاي با گراديان بيشتر از  6درصد ،جايی که
نسبت عمق جريان به اندازه ذرات کمتر است
(غوطهوري نسبی R/D50 :کمتر از  )62پيشنهاد
استفاده از دبی در واحد عرض بهجاي تنش برشی
مرزي را براي تعيين تحرک ذرات میدهد .در
پژوهشهاي مختلف انجامگرفته در زمينه تحرک
رسوب از روش تنش برشی مرزي براي جريانهاي
درون کانال فعال استفاده میشود .رسوليانفر و
افضلی مهر ( )9225اثر مؤلفههاي آشفتگی بر شروع
حرکت ذرات رسوب را مورد بررسی قرار دادند .در
اين مطالعه دادههاي سرعت آب توسط يک فلوم
سرعتسنج آزمايشگاهی با بستر شنی برداشت
گرديد .نتايج نشان داد که تنش برشی مهمترين
پارامتر در بررسی آستانه حرکت ذرات درشتدانه
بستر میباشد .نظري و حيدري ( )9262با استفاده
از مدل آزمايشگاهی ،آستانه حرکت ذرات رسوبی
يکنواخت را مورد بررسی قراردادند ،نتايج ايشان
نشان داد ،شروع حرکت ذرات رسوبی نه تنها به
اندازه ذرات رسوب وابسته بوده بلکه به نسبت عمق
جريان به قطر ذرات نيز بستگی دارد .جهانشاهی و
همکاران ( )9266در راستاي ايرادي که در نمودار
شيلدز وجود داشت ،پژوهشی را در زمينه آستانه
حرکت ذرات رسوب بر اساس سرعت سقوط ذرات
انجام دادند .در پژوهش ايشان ،عملکرد روشهاي
مختلف پيشبينی شروع حرکت ذرات در بسترهاي
هموار ،مورد ارزيابی قرار گرفت .در پژوهش مذکور
با ارائه رابطهاي ساده بر مبناي عدد حرکتپذيري و
قطر بیبعد ذره سعی در تشريح سرعت برشی
بحرانی جهت آغاز حرکت رسوب گرديد .منصوري
هفشجانی و شفاعی ( )6922در پژوهشی طراحی
قطر سنگچين در اطراف تکيهگاه پل واقع در قوس

2- critical flow or the critical entrainment flow.
3- critical mean flow velocity

4- critical bed shear stress
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کرانه راسگن پرداختهاند که نتايج نشان داد که در
اين رودخانه ،ميزان فرسايشپذيري کرانه در اکثر
مقاطع بهجز مقطع  ،62کم تا خيلی کم بوده و در
اکثر مقاطع فرسايشپذيري کرانهها در حد کم تا
متوسط است .در مطالعه حاضر با هدف بررسی
تحرک ذرات در بستر رودخانه الويج ،عالوه بر
استفاده از روش تنش برشی اصالحشده ،از روش
دبی واحد بحرانی نيز استفاده میشود .علت استفاده
از روش دبی واحد بحرانی اين است که در بازه مورد
مطالعه در تمامی مقاطع عرضی برداشتشده شيب
بستر بيشتر از  6درصد ( 2/26متر بر متر) میباشد
و همچنين مورفولوژي بستر شامل سکو -چاالب
بوده و نسبت عمق جريان بهاندازه ذرات کم است.
پس از بررسی پايداري ذرات بستر رودخانه در هر
دو روش ،نتايج بهدستآمده از هر دو روش باهم
مقايسه میشوند.

رودخانه را بررسی کردهاند که با استفاده از دادههاي
بهدستآمده ،فرمولهاي قطر سنگچين براي
کنترل آب شستگی تکيهگاه پل در قوس رودخانه
ارائه گرديد .همچنين فرمولهاي ارائهشده توسط
تحقيق حاضر با روابط ارائهشده از مطالعات پيشين
بر روي سنگچين اطراف تکيهگاه واقع در مسير
مستقيم مقايسه شد و ضريب تصحيح مناسب براي
استفاده از اين روابط در قوس ارائه شده است.
کريمی پاشاکی و همکاران ( )6926هيدروليک
جريان در رودخانه خرسان از سرشاخههاي اصلی
کارون در محدوده ورودي به مخزن سد خرسان 9
با استفاده از مدل عددي  HEC-RASشبيهسازي و
مقاطع عرضی و پارامترهاي هيدروليکی جريان از
جمله سرعت و تنش برشی جريان و شاخص
فرسايشپذيري کناره رودخانه را محاسبه کردند .در
اين تحقيق با استفاده از معيار راسگن و شاخص
فرسايشپذيري کناره با توجه به مقدار پارامترهاي
گراديان سرعت جريان و نسبت تنش برشی ،مقدار
عددي شاخص فرسايشپذيري کنارههاي رودخانه
را در  1سطح از خيلی کم تا خيلی شديد تفکيک
کردهاند .استادي و همکاران ( )6929در پژوهشی
مدل بهينهسازي طراحی آبشکنهاي رودخانهاي و
نقش آن در تعيين و هزينههاي ساخت سازه را
بررسی کرده و از بين معادلههاي مختلف ،به اين
نتيجه رسيدهاند که معادلههاي بار بستر و آب
شستگی ،نقش بسزايی در تعيين و هزينههاي
ساخت سازه دارد و از بين معادلههاي بار بستر
استفادهشده ،معادله انگلند و فردسو بيشترين
ظرفيت انتقال رسوب و کمترين هزينه و معادله بار
بستر ونرين کمترين ظرفيت انتقال رسوب و
بيشترين هزينه را به دنبال دارد .خالقی و ملکانی
( )6929در پژوهشی برآورد فرسايش کرانه رودخانه
ليقوانچاي با استفاده از شاخص تنش برشی نزديک

محدوده مورد مطالعه
بازه مورد مطالعه به طول  9کيلومتر در حوضه آبريز
الويجرود و در محدوده پارک جنگلی کشپل قرار
دارد .اين پارک جنگلی در قسمت جنوبی شهر
چمستان (شهرستان نور) و در استان مازندران واقع
شده است (شکل  .)9مقدار بارش ساالنه حوضه در
پارک جنگلی کشپل طبق دادههاي ايستگاه
هواشناسی چمستان  617ميلیمتر است که به
سمت باالدست حوضه (قسمت جنوبی) به 922
ميلیمتر هم تغيير میکند .بيش از  57درصد
مساحت حوضه تحت پوشش جنگلهاي انبوه
دامنههاي شمالی البرز قرار دارد .ميانگين دبی
ساالنه حوضه  6/5مترمکعب در ثانيه میباشد و
حداکثر دبی ثبتشده در طی دوره آماري (-6995
 657 )6922مترمکعب در ثانيه بوده است.
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نور

بازه مورد
مطالعه

زیرحوضه تنگه

دیزینكال

زیرحوضه
كرچی

كیاكال
زیرحوضه
رئیس كال
زیرحوضه

رود رتبه 6
رود رتبه 9
رود رتبه 9
رود رتبه 4
رود رتبه 7
مرز زيرحوضهها
روستا

كیاكال

شکل  :9محدوده منطقه مورد مطالعه در استان مازندران
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مواد و روشها
در هر دو مقطع عرضی شامل سکو-چاالبهاي بوده
و در بستر واريزههاي چوبی بزرگ مشاهده میشود.
داخل بستر موانع طولی با رسوبات گراولی است.

جهت بررسی تحرک ذرات بستر رودخانه الويج دو
مقطع عرضی در بازه موردنظر انتخابشده و با
استفاده از دوربين نقشهبرداري اقدام به نقشهبرداري
شد و مقطع تهيه گرديد (شکل  .)9مورفولوژي بستر

شکل  :9تصوير مقطع عرضی شماره (6سمت راست) و مقطع عرضی شماره ( 9سمت چپ)
رسوبات در هر دو مقطع عرضی تعيين شد .بعد از
بررسی اوليه مشخصات استخراج شده از مقاطع
عرضی (جدول  ،)6مشخص شده که در بازه مورد
مطالعه شيب بستر بيش از يک درصد است،
غوطهوري نسبی کمتر از  ،62و بستر کانال داراي
ريفل و واريزههاي چوبی میباشد ،بنابراين يکی از
روشهاي مناسب براي آناليز تحرک و پايداري
ذرات بستر روش دبی واحد بحرانی (بئاترس و
همکاران )6265 ،میباشد .عالوه بر اين روش ،با
استفاده از معادله اصالحشده تنش برشی بحرانی،
تنش برشی بحرانی براي ذرات D95 ،D84 ،D50 ،D16
نيز محاسبه گرديد .علت انتخاب اين ذرات براي
آناليز اين است که  D95 ،D84ذرات کليدي میباشند
که زمانی که شروع به حرکت میکنند نشان دهنده

براي بررسی اندازه رسوباتی که بيشترين فراوانی را
دارند از روش شمارش پبل (ريگ) که به وسيله
ولمن در سال  6279ارائه شده است ،استفاده شد.
در اين روش  622ذره بهصورت اتفاقی انتخابشده
و محور متوسط ( )dآنها اندازهگيري شد .سپس
دادههاي به دستآمده از اندازه ذرات به صورت
نمودار تجمعی ترسيم شد و ( D72اندازه ذراتی که
 72درصد نمونه مساوي يا کوچکتر از آن هستند)
محاسبه میشود (حسين زاده و همکاران.)6924 ،
همچنين اندازه ذرات ( D95اندازه ذراتی که 27
درصد نمونه مساوي يا کوچکتر از آن هستند)D84 ،
(اندازه ذراتی که  64درصد نمونه مساوي يا
کوچکتر از آن هستند) و ( D16اندازه ذراتی که 61
درصد نمونه مساوي يا کوچکتر از آن هستند)
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رابطه )6
τci= τD50(ɤs-ɤ) Di D500.7
که در آن  τciتنش برشی بحرانی براي ذره موردنظر
( τD50 ،)N/m2پارامتر بیبعد شيلدز براي ذرات D50
(جدول  ɤs ،)6وزن مخصوص رسوب ɤ ،وزن
مخصوص آب Di ،اندازه ذره مورد آناليز m(D50
اندازه ذراتی که  72درصد نمونه مساوي يا کوچکتر
از آن هستند ( )mمیباشد.

حرکت بيشتر اجزاء بستر بوده و درواقع شروع تغيير
در ساختار بستر را نشان میدهند D50 .ميانه ذرات
بوده و متوسط تنش برشی را نشان میدهد و
همچنين اندازه اين ذرات براي اکثر محاسبات الزم
است .اندازه  D16در بسترهاي نسبتاً پايدار اهميت
دارد .معادله تنش برشی بحرانی اصالح شده (کومار
و کارلين6226 ،؛ کومار )6225 ،بر اساس رابطه
بين اندازه ذره مورد آناليز و  D50رسوبات بستر در
رابطه  6بيان میشود:

0.3

جدول  :6زاويه قرار پاره سنگ و پارامتر شيلدز براي اندازههاي مختلف پاره سنگ (اصالح شده توسط ژولين)6277 ،
قطر ذره (میلیمتر)

زاویه قرار پاره سنگ ∅

پارامتر شیلدز∗𝒕

<9/246

49

2/274

تخته سنگ بزرگ

6/294 - 9/246

49

2/274

تخته سنگ متوسط

769 - 6/294

49

2/274

تخته سنگ کوچک

971 - 769

49

2/274

قلوه سنگ بزرگ

696 – 971

49

2/274

قلوه سنگ کوچک

14 – 696

46

2/279

گراول خيلی بزرگ

99 – 14

42

2/272

گراول بزرگ

61 – 99

96

2/245

گراول متوسط

6 – 61

91

2/244

گراول ريز

4–6

97

2/249

گراول خيلی ريز

9-4

99

2/292

طبقهبندی اندازه پاره سنگ

تخته سنگ بسيار بزرگ

 τbfتنش برشی بحرانی در عرض دبی لبالبی
( R ،)N/m2عرض کانال در حالت دبی لبالبی (،)m
 Sشيب بستر رودخانه ( )m/mو  gوزن مخصوص
آب است.
براي کانالهاي با شيب بيشتر از  6درصد (2/26
متر بر متر) ،جايی که نسبت عمق جريان به اندازه
ذرات کمتر است (غوطهوري نسبی R/D50 :کمتر از
 ،)62عمق آب کامالً متغير است ،زيرا سنگهاي
بزرگ يا واريزههاي چوبی نزديک سطح ،عمق آب

پس از محاسبه تنش برشی بحرانی براي چهار اندازه
مختلف ،تنش برشی بحرانی در دبی لبالبی ( )τbfبا
استفاده از رابطه شماره  9محاسبه شد .درصورتیکه
تنش برشی بحرانی براي ذره موردنظر بيشتر از
تنش برشی در دبی لبالبی باشد ،ذره موردنظر پايدار
خواهد بود و درصورتیکه کوچکتر باشد ذره در
دبی لبالبی حرکت خواهد نمود.
رابطه )9
τbf = gRS
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-6ابتدا با استفاده از رابطه  6دبی واحد بحرانی با
استفاده از قطر ذرات  D50و شيب بستر محاسبه
میشود.
-9با استفاده از رابطه  7مقدار توان  bرا محاسبه
نموده و سپس با استفاده از رابطه  4دبی واحد
بحرانی براي اندازه ذرات  D85 ،D16و  D95محاسبه
میگردد.
-9در ادامه دبی واحد درون کانال در هر مقطع با
استفاده از رابطه  1محاسبه میشود و در نهايت براي
تعيين اينکه اندازه ذرات دادهشده در دبی واحد
درون کانال حرکت خواهد کرد يا خير؟ دبی واحد
بحرانی ذره موردنظر با دبی واحد درون کانال فعال
( )qمقايسه میشود .در صورتیکه دبی واحد بحرانی
ذره ( )qciکمتر از دبی واحد درون کانال فعال ()q
باشد ،ذره کشيده شده و حرکت خواهد شد .اگر
دبی واحد بحرانی ذره ( )qciبيش از دبی واحد ()q
اعمالشده بر روي ذره باشد ،ذره حرکت نخواهد
کرد.
رابطه )1
q = Q/w
در اين رابطه  qدبی واحد درون کانال (دبی در واحد
عرض) ( Q ،)m2/sدبی حداکثر لحظهاي رودخانه
( )m2/sو  Wعرض کانال فعال ( )mدر مقطع عرضی
موردنظر میباشد .دبی حداکثر لحظهاي رودخانه با
استفاده از آمار ايستگاه هيدرومتري الويج در بازه
زمانی سالهاي  6996تا  6922استخراج شد.

را کامالً تحتتأثير قرار میدهند .براي چنين
شرايطی بئاترس و همکاران ( )6265با استفاده از
دادههاي فلوم معادلهاي براي پيشبينی دبی واحد
بحرانی موردنياز براي آغاز حرکت ذرات  D50ارائه
نمودند (رابطه :)9
رابطه )9
0.15 𝑔0.5 𝐷 1.5

50
= qcD50
𝑠 1.12
که در آن  qcD50دبی واحد بحرانی براي حمل ذرات
 D50 ،)m2/s(D50معادل قطر ميانه ذرات (g ،)m
شتاب ثقل ( )2/6m/sو  sشيب بستر ()m/m
میباشند.
بئاترس و همکاران ( )6265براي محاسبه دبی
واحد بحرانی براي آغاز حرکت ذرات در اندازههاي
مختلف رابطه  4را ارائه نمودند:
رابطه )4
qci = qcD50(Di / D50)b
که در آن  qciدبی واحد بحرانی براي حمل ذرات
در اندازه موردنظر ( qcD50 ،)m2/sدبی واحد بحرانی
براي حمل ذرات  Di ،)m2/s(D50اندازه ذره موردنظر
و  D50اندازه ذراتی که  72درصد نمونه مساوي يا
کوچکتر از آن است.
توان  bدامنهاي از اندازه ذراتی است که ترکيب
بستر کانال را تشکيل میدهند .با واردکردن توان b
در محاسبات تأثير اندازه ذرات کوچکتر مخفی در
پناه ذرات بزرگتر نيز در محاسبات وارد میشود.
توان  bاز رابطه  7محاسبه میشود:
رابطه )7
)b = 1.5(D84/D16
که در آن  D84اندازه  64درصد اندازه ذرات و D16
اندازه  61درصد ذرات است.
براي بازه موردمطالعه پس از اينکه مشخص شد
نسبت  R/ D50کمتر از  62میباشد (جدول  )6براي
محاسبه دبی واحد بحرانی از روش بئاترس و
همکاران ( )6265مراحل زيرا اجرا شده است:

بحث و نتایج
پس از تعيين نسبت  ،R/ D50مشخص شد
مناسبترين روش براي آناليز تحرک و پايداري
ذرات بستر رودخانه الويج در بازه موردنظر روش
دبی واحد بحرانی (بئاترس و همکاران)6265 ،
میباشد .عالوه بر اين روش با استفاده از معادله
تنش برشی بحرانی ،ميزان تنش برشی بحرانی براي
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واحد بحرانی و تنش برشی بحرانی در دو مقطع
عرضی در اين بازه برداشت شد (جدول .)9

ذرات در چهار اندازه مختلف نيز محاسبه گرديد.
بدين منظور متغيرهاي مورد نياز براي تعيين دبی

جدول  :9مشخصات مقاطع عرضی رودخانه الويج

شماره
مقطع

شيب
بستر
()S

عمق
جريان
()R

عرض
کانال
فعال
()W

)D95(mm) D86(mm) D50(mm) D16(mm

R/
D50

6

2/276

2/42

66/42

64

42

66

652

2/12

9

2/242

2/95

66/51

67

42

62

672

2/97

اوليه الزم بود از جدول پارامتر شيلدز محاسبه شد.
همچنين تنش برشی کانال در حالت دبی لبالبی
نيز با استفاده از رابطه  9محاسبهشده است.

با استفاده از رابطه  6تنش برشی بحرانی براي سه
اندازه ذره کليدي محاسبه شد (جدول  .)9مقدار
تنش برشی ذرات با قطر  D50که براي محاسبات

جدول  :9تنش برشی محاسبهشده براي اندازههاي مختلف ذرات در مقاطع عرضی رودخانه الويج

شماره مقطع
6
9

)τbf(N/m2) τD95(N/m2) τD84(N/m2) τD16(N/m2
99/79
99/52

92/24

42/96

75/29

92/22

45/76

41/64

 D16و  D84میباشد ،بنابراين در دبی لبالبی ذرات
ذکر شده حرکت خواهند کرد .تنش برشی ايجاد
شده توسط دبی لبالبی اين مقطع عرضی از تنش
برشی الزم براي شروع حرکت ذرات با اندازه D95
کمتر است ،بنابراين در دبی لبالبی ذرات با اندازه
 D95و بزرگتر از آن پايدار خواهند بود .در ادامه کار
با استفاده از روابط شماره  9تا  1مقادير ،qcd50
 qcD95 ،qcD84 ،qcD16و  qمحاسبه شد (جدول .)4

همانطور که از جدول  9قابل مالحظه است در
مقطع عرضی شماره  6تنش برشی بحرانی ايجاد
شده توسط دبی لبالبی از تنش برشی الزم براي
شروع حرکت ذرات با قطر  D84 ،D16و  D95بيشتر
است؛ بنابراين تمامی ذرات داراي اين اندازهها يا
کوچکتر از آن در دبی لبالبی اين مقطع حرکت
خواهند کرد .در مقطع عرضی شماره  9تنش برشی
بحرانی ايجاد شده توسط دبی لبالبی رودخانه بيشتر
از تنش برشی الزم براي شروع حرکت ذرات با قطر

جدول  :4دبی واحد بحرانی محاسبه شده براي اندازههاي مختلف ذرات در مقاطع عرضی رودخانه الويج
شماره مقطع

)Q(m2/s

)qcD16(m2/s

)qcd50(m2/s

)qcD84(m2/s

)qcD95(m2/s

6

6/42

2/77

2/59

2/56

6/24

9

6/97

2/52

2/29

6/69

6/94
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توسط محققين ارائه شده است از جمله اين روشها
روش تنش برشی بحرانی و روش دبی واحد بحرانی
است که در اين مقاله به اين دو روش پرداختهشده
است .متأسفانه ،تالش براي محاسبه يا اندازهگيري
مقادير تنش برشی در رودخانهها ،به صورت
پيچيدهاي توسط زبري بستر کانال و نوسانات
سرعت و آشفتگی جريان تحتتأثير قرار میگيرد
(هوول .)9222 ،با اين حال هنوز هم يکی از
دقيقترين روشها براي پيشبينی حساسيت کانال
به فرسايش ،برآورد آستانه حرکت ذرات رسوبی
بستر رودخانه است .در مطالعه حاضر با توجه به
شرايط بستر رودخانه الويج در بازه مورد مطالعه،
جهت بررسی تحرک ذرات بستر ،از روش دبی واحد
استفاده میشود .اين روش براي رودخانههايی
مناسب است که شيب بستر بيشتر از  6درصد
( 2/26متر بر متر) باشد و همچنين مورفولوژي
بستر شامل سکو -چاالب بوده و نسبت عمق جريان
به اندازه ذرات کم باشد .جهت بررسی تحرک ذرات
بستر رودخانه الويج  9مقطع عرضی در بازه
موردنظر انتخاب شد و پارامترهاي موردنياز براي
برآورد تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی در
هر دو مقطع استخراج شد .در اين مقاطع تنش
برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی براي شروع
حرکت چهار اندازه کليدي از ذرات محاسبه شد و
با تنش برشی ايجادشده توسط دبی لبالبی و دبی
بحرانی در شرايط دبی لبالبی در واحد عرض کانال
مقايسه گرديد .نتايج نشان داد که در مقطع عرضی
شماره  6در دبی لبالبی رودخانه تمامی ذرات مورد
بررسی ناپايدار میباشند و حرکت خواهند کرد.
درحالیکه در مقطع عرضی شماره  9فقط ذرات با
اندازه  D95پايدار هستند و ساير ذرات در دبی لبالبی
در واحد عرض رودخانه حرکت خواهند کرد .اين
امر به شيب بيشتر بستر و عرض کمتر کانال
رودخانه در مقطع شماره  6بر میگردد .اين پژوهش

با توجه به نتايج بهدستآمده مشخص شد که در
مقطع عرضی شماره  6دبی واحد بحرانی لبالبی در
عرض رودخانه در مقايسه با دبی واحد بحرانی الزم
براي حرکت تمامی ذرات مورد بررسی (اندازههاي
 D84 ،D50 ،D16و  )D95بيشتر است .بنابراين ذراتی
که اندازه آنها مساوي يا کمتر از اين اندازهها باشد
در بستر رودخانه پايدار نخواهند ماند و در دبی واحد
بحرانی لبالبی رودخانه حرکت میکنند .در مقطع
شماره  9دبی واحد بحرانی لبالبی در عرض رودخانه
در مقايسه با دبی واحد بحرانی الزم براي شروع
حرکت ذرات با اندازههاي  D50 ،D16و  D84بيشتر
است .در اين مقطع عرضی فقط دبی بحرانی الزم
براي شروع حرکت ذرات با اندازه  D95و بزرگتر از
آن بيشتر از دبی واحد بحرانی در عرض مقطع
میباشد و در شرايط دبی لبالبی اين ذرات پايدار
خواهند ماند و حرکت نمیکنند .همانگونه که قابل
مشاهده است در مقطع عرضی شماره  6ذرات
نسبت به مقطع عرضی شماره  9ناپايدارترند و در
شرايط دبی لبالبی تمامی ذرات مورد بررسی شروع
به حرکت خواهند کرد ،بنابراين در دبی لبالبی
شرايط کلی بستر رودخانه در اين مقطع تغيير
خواهد کرد .با توجه به شرايط مقطع شماره  6انتظار
میرود که به علت شيب بيشتر بستر و عرض کمتر
کانال فعال در اين مقطع ذرات در اندازههاي
کوچکتر نسبت به مقطع عرضی شماره  9شروع به
حرکت کنند .در مقطع شماره  9نيز در دبی لبالبی
اکثر ذرات حرکت خواهند کرد و فقط ذرات بزرگتر
از  D95ثابت خواهند ماند.
نتیجهگیری
درک حرکت رسوب و حساسيت کانال نسبت به
فرسايش يا رسوبگذاري ،ضرورتی مهم براي
مديريت رودخانه است .روشهاي متفاوتی براي
تعيين آستانه حرکت ذرات رسوبی بستر رودخانه
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بحرانی و دبی واحد بحرانی براي بررسی آغاز حرکت
ذرات رسوبی کانال رودخانهها روش مناسب ،مقرون
به صرفه و سادهاي است که به راحتی میتوان از
نتايج آن براي برنامهريزي هاي پايدارسازي کانال و
پيشگيري از فرسايش کناري استفاده نمود.

نشان داد که استفاده از هر دو روش تنش برشی
بحرانی و دبی واحد بحرانی نتايج مشابهی در ارتباط
با آستانه حرکت ذرات به دست میدهد و اين خود
تأييدي بر استفاده از اين روشها براي مطالعات
پايداري رودخانه است .استفاده از روش تنش برشی
منابع
استادي ،ف ،.مجد زاده طباطبايی ،م .و علیمحمدي ،ع .6929 ،.مدل بهينهسازي آبشکنهاي
رودخانهاي و نقش آن در پايدارسازي مورفولوژيکی
رودخانه ،نشريه هيدروليک ،دوره  ،4شماره  ،2ص
.59-77
جهانشاهی ،م ،.ثابتی ،ا .و قمشی ،م.6962 ،.بررسی آستانه حرکت ذرات رسوب بر اساس سرعت
سقوط ذرات ،دومين کنفرانس سراسري مديريت
جامع منابع آب ،دانشگاه شهيد باهنر ،کرمان.
حسينزاده ،م.م .و اسماعيلی ،ر.6924 ،.ژئومورفولوژي رودخانهاي ،مفاهيم ،اشکال و
فرآيندها ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران،
 996ص.
خالقی ،س .و ملکانی ،ل .6924 ،.برآورد فرسايشکرانه رودخانه ليقوانچاي با استفاده از شاخص
تنش برشی نزديک کرانه راسگن ،کنگره بينالمللی
جغرافيا و توسعه پايدار ،تهران.
رسوليانفر ،پ .و افضلیمهر ،ح .6967 ،.اثرمؤلفههاي آشفتگی جريان در شروع حرکت ذرات

رسوب ،هفتمين سمينار بينالمللی مهندسی
رودخانه ،دانشگاه شهيد چمران ،اهواز.
ژولين ،پ .6966 ،.مکانيک رودخانه ،ترجمهمحمدرضا جعفرزاده ،انتشارات دانشگاه فردوسی
مشهد 792 ،ص.
کريمی پاشاکی ،م ،.اطمينان ،ح .و صارمی ،ع،. .6926طراحی پوشش ريپرپ رودخانه با توجه به
شاخص فرسايش کناري راسگن مطالعه موردي
رودخانه خرسان ،نهمين سمينار بينالمللی
مهندسی رودخانه ،دانشگاه شهيد چمران اهواز،
اهواز.
منصوري هفشجانی ،م .و شفاعی بجستان،م .6922،.طراحی قطر سنگچين در اطراف
تکيهگاه پل واقع در قوس رودخانه ،مجله پژوهش
آب ايران ،شماره  ،2ص.69-59
نظري ،ا .و حيدري ،م .6966 ،.آستانه حرکترسوبات يکنواخت ،هشتمين کنفرانس هيدروليک
ايران ،تهران ،دانشکده فنی دانشگاه تهران.
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