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چکیده
برآورد اثر انتقال رسوب بهویژه بار معلق در برنامهریزی و مدیریت رودخانهها از اهمیت بسیاری برخوردار است .هدف از این پژوهش
بررسی تأثیر بار معلق رسوب در برآورد ضریب زبری و شدت آشفتگی جریان در رودخانههای هراز ،رستمآباد و بهشتآباد بود .بهمنظور
درک بهتر این روابط ،اقدام به برداشت مشخصات هندسی مقاطع ،اندازهگیری سرعت جریان و بار معلق در مقاطع گوناگون این رودخانهها
شد .سپس تنش برشی ،ضریب مانینگ و ضریب ونکارمن با استفاده از روابطی در هر مقطع محاسبه شد .همچنین با اندازهگیری نوسانات
سرعت ،شدت آشفتگی تعیین شد .بررسی تأثیر بار معلق بر ضریب زبری و ضریب ونکارمن نشان داد که در اکثر مقاطع در اثر وجود بار
معلق ،ضریب زبری و ضریب ونکارمن کاهش یافته است .در رودخانههای هراز ،رستمآباد و بهشتآباد نسبت ضریب زبری در شرایط
وجود بار معلق به ضریب زبری بدون وجود بار معلق بهطور میانگین بهترتیب  0/94 ،0/9و  0/6بهدست آمد .نتایج این پژوهش نشان داد
که توزیع شدت آشفتگی مستقل از دبی جریان بوده و همواره شکل حاصل برای این توزیع همگرا است و حداکثر مقدار آن نه در بستر
بلکه در باالی بستر رخ داده است .همچنین توزیع شدت آشفتگی در حضور بار معلق در رودخانههای شنی -قلوهسنگی بهصورت همگرا
بوده و بر اساس معادله الیهمرزی قابل تحلیل است .با انجام آنالیز کوادرانت پیشامدهای غالب در سه عمق جریان بررسی شدند .در نواحی
نزدیک بستر پدیده های غالب به ترتیب درونی ،بیرونی و پرتاب بودند و سهم پیشامد جاروب در این بخش قابل چشمپوشی بود.

واژههای کلیدی :آنالیز کوادرانت؛ بار معلق؛ شدت آشفتگی؛ ضریب زبری؛ ضریب ونکارمن.
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 -1مقدمه
هیدرولیک رسوب و فرسایش ،دانش مطالعه چگونگی حرکت،
فرسایش و رسوبگذاری مواد رسوبی در آبراههها است .برآورد
میزان بار معلق که یک جریان مشخص قادر به حمل آن است
یکی از موضوعات اصلی پژوهشهای رسوب است که در
بسیاری از پروژههای مهندسی رودخانه همچون انتقال
رسوب ،ریختشناسی و تغییرات بستر رودخانه ،مطالعات
سدها و طراحی و نگهداری کانالهای پایدار حائز اهمیت است
( .)Shafaei Bajestan 2006از جمله عوامل مؤثر در تعلیق
ذرات رسوب ،شدت آشفتگی جریان است که طی آن ذرات
رسوب از بستر جدا شده و ضمن اختالط با آب همراه جریان
منتقل میشوند .بهدلیل پیچیدگی فرایند انتقال رسوب،
مطالعه آن در تعامل با جریان آشفته و برآورد ضریب زبری
بهطریق نیمهتجربی صورت میگیرد .بهعبارت دیگر برای
مطالعه نحوه توزیع سرعت یا تنش رینولدز نیاز به کار میدانی
است و برای تحلیل آن از برخی قوانین شناخته شده سیاالت
استفاده میشود.
از جمله مطالعاتی که توسط پیشگامان در زمینه اثر بار معلق
بر ضریب زبری صورت گرفته است میتوان به تحقیقات
) Lyn (1991) ،Itakura and Kishi (1980و Khullar et
) al. (2002اشاره نمود .این تحقیقات نشان میدهند که
اتفاق نظر قابل قبولی بین محققین در مورد اثر بار معلق بر
ضریب زبری وجود ندارد .در برخی از آنها بار معلق باعث
کاهش ضریب زبری و در برخی دیگر باعث افزایش آن می-
گردد که این موضوع به شرایط جریان ،میزان غلظت بار معلق
و افزایش یا کاهش اندازه زبری بستر بستگی داردLyn .
) (1991ضمن مطالعه تعامل ضریب زبری با رسوب معلق
نتیجه گرفت که ضریب زبری رابطه مستقیم با رسوب معلق
دارد Sumer (2003) .نشان داد که آهنگ انتقال بار معلق
با افزایش شدت آشفتگی در جهت جریان ( )uRMSبهشدت
افزایش مییابد ،طوریکه با افزایش  %20شدت آشفتگی بار
رسوب تا  6برابر افزایش مییابد Wren et al. (2013) .به

بررسی تعامل بین بار معلق و آشفتگی در حضور شکلهای
بستر متحرک پرداختند .آنها با انجام آزمایش در کانال با
بستر ماسهای دریافتند که مقدار و اندازه ذرات معلق ،اثر
قابلتوجهی بر میزان تنشهای رینولدز نداردShafaei et .
) al. (2019به بررسی اثر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب
زبری مانینگ در کانال آزمایشگاهی پرداختند و نشان دادند
که با افزایش تراکم پوشش گیاهی ضریب زبری افزایش یافته
است.
ذرات معلق رسوب ساختار جریان آشفته را تعدیل میکنند.
بر این اساس بررسی این تعامل از دیدگاه هیدرودینامیک
رسوب از اهمیت زیادی برخوردار است .همچنان که Dey
) (2014اشاره کرده است ،تناقضات زیادی در مورد اثر شدت
آشفتگی بر انتقال رسوب بار معلق وجود دارد و مطالعات
حاضر قابل تعمیم و استنتاج نیست .همچنین )Lyn (1991
نشان داد که شدت آشفتگی فقط در نزدیکی بستر تحت تأثیر
بار معلق رسوب میباشد .هر نوع تغییر در توزیع شدت
آشفتگی مربوط به میزان تغییر در ساختار جریان آشفته است
که از طریق مطالعه پیشامدهای آنالیز کوادرانت بررسی می-
شود ) .(Dey 2014در واقع بررسی ساختارهای پیوسته
جریان آشفته از طریق آنالیز کوادرانت صورت میگیرد.
مطالعات انجامشده در این زمینه نشان میدهد که این
پیشامدها توزیع متفاوتی از پدیدههای غالب در مقایسه با آب
زالل نشان میدهند ( Fazel Najafabadi et al. 2018
 .)Maddahi et al. 2016اغلب مطالعات ،پیشامد غالب بار
معلق را پرتاب معرفی میکنند اما هنوز تأییدی بر غالب بودن
این پیشامد در مراجع ارائه نشده است .بهعنوان نمونه Tang
) et al. (2019به بررسی اثر پیشامدهای مختلف آشفتگی بر
رسوب بار معلق پرداختند و پیشامدهای جاروب 1و پرتاب 2را
منشأ اصلی تعلیق ذرات رسوب گزارش کردند در حالی که دو
پدیده دیگر درونی 3و بیرونی 4سهم کمتری را دارند.
بهدلیل طبیعت نیمهتجربی مطالعات انتقال رسوب الزم است
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با اندازهگیریهای میدانی و بررسی ویژگیهای ریختشناسی
و هیدرودینامیکی جریان در رودخانهها تصویر بهتری از
تعامل بار معلق با ساختار جریان آشفته در برآورد ضریب
زبری ارائه نمود (Fazel Najafabadi and Afzalimehr
) .2020اگرچه در مورد ذرات ریز رسوب مانند رس و ماسه
حدود چند دهه مطالعه در مراجع در دسترس میباشد ،اما
رابطه ضریب زبری و رسوب بار معلق به میزان کم در
رودخانههای کوهستانی با بستر شن و قلوهسنگ با در نظر
گرفتن توزیع شدت آشفتگی مورد توجه و گزارش واقع شده
است .از دالیل عمده برای عدم مطالعات در این زمینه میتوان
در دسترس نبودن ابزارهای سهبعدی اندازهگیری آشفتگی در
رودخانهها و خطرات بسیار ناشی از محیط اندازهگیری جریان
و عدم دسترسی به برق در مدت برداشت دادهها در رودخانه-
های کوهستانی خارج شهر اشاره کرد .بهعالوه پیچیدگی
شکلهای بستر در رودخانههای شنی و قلوهسنگی برخالف
رودخانههای ماسهای که در آن تلماسههای مثلثی شکل
مشاهده میشود ،کار را برای محققین بسیار دشوار کرده
است .بر این اساس اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه بار
معلق با ضریب زبری ،برآورد ثابت ونکارمن در سه رودخانه
مورد مطالعه و و تعیین چگونگی ساختارهای پیوسته جریان
آشفته در عمقهای متفاوت در حضور بار معلق میباشد.

چهارمحال و بختیاری در منطقه بهشتآباد و رستمآباد قرار
دارند .مهمترین معیار در انتخاب بازههای مورد مطالعه ،ایمنی
افراد و سپس سالمت کارایی تجهیزات بوده است ،بهگونهای
که حداکثر عمق آب  50 cmبوده و سرعت آب بهگونهای
بود که افراد ایمنی خود را هنگام کار در رودخانه از دست
ندهند .هر یک از بازههای انتخابی در این سه رودخانه حدود
 30 mو بهصورت مستقیم بوده و هیچ مانع خارجی (اعم از
تنه درخت یا پایه پل) در مسیر جریان قرار نداشت .جریان
در این رودخانهها هنگام اندازهگیری دائمی و غیریکنواخت
بود .موقعیت جغرافیایی هر سه رودخانه در شکل ( )1نشان
داده شده است.

 -2مواد و روشها
دادههای جریان ،رسوب و ریختشناسی بستر در این پژوهش
از طریق عملیات میدانی در سه رودخانه هراز ،بهشتآباد و
رستمآباد اندازهگیری شدند .در این بخش ابتدا نحوه اندازه-
گیری دادهها و وسایل مورد استفاده شرح داده میشود و
سپس روابط مورد استفاده در تحلیل و کاربرد آنها توضیح
داده میشود.
 -1-2منطقه موردمطالعه
عملیات صحرایی جمعآوری دادهها در دو استان مازندران و
چهارمحال و بختیاری انجام شده است .بازه مورد بررسی در
استان مازندران در نزدیکی روستای پلور از توابع شهرستان
آمل و در رودخانه هراز قرار دارد و دو بازه دیگر در استان

شکل  -1موقعیت جغرافیایی رودخانههای الف) هراز ،ب) رستم-
آباد ،ج) بهشتآباد
Fig. 1 Geographic location of a) Haraz b) Rostam
Abad c) Behesht Abad Rivers

 -2-2وسایل مورد استفاده
برای برداشت سرعت در رودخانه هراز و رستمآباد از دستگاه
مولینه با قطر پروانه  48 mmاستفاده شد .در هر مقطع
عرضی بین  4تا  8نیمرخ بهوسیله مولینه برداشت شد و
بهمنظور کاهش خطای اندازهگیری ،سرعت به مدت  50 sو
در هر نقطه با  3تکرار انجام شد .اندازهگیری سرعت در
رودخانه بهشتآباد با استفاده از دستگاه سرعتسنج

1

Acoustic Doppler Velocimeter
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( )ADVساخت شرکت نورتک 1و بهصورت نقطهای صورت
پذیرفت .الزم به ذکر است که در دو رودخانه هراز و رستمآباد
بهدلیل سرعت باالی آب ،خروشان بودن رودخانه و وجود
ذرات رسوب در حد چند  cmدر بعضی قسمتها امکان
آسیب دیدن به دستگاه  ADVوجود داشتKabiri et .
) al. (2017با مقایسه اختالف دادههای حاصل از دادهبرداری
 120و  300 sنشان دادند که برداشت دادهها به مدت s
 120با این دستگاه از دقت کافی برخوردار است .در این
پژوهش مدت زمان دادهبرداری در هر نقطه از نیمرخ سرعت
 120 sبوده است .همچنین فرکانس اندازهگیری 200 Hz
انتخاب شد تا پس از فیلتر کردن دادههای نامناسب ،تعداد
کافی داده برای محاسبه سرعت و شدت آشفتگی در دسترس
باشد .فرکانس مناسب دادهها از طریق فرکانس Nyquest
تعیین میشود که حدود آن  25 Hzدر رودخانههای شنی
است .بنابراین فرکانس  200 Hzانتخابی بهخوبی پاسخگو
است .در بازههای مورد مطالعه با استفاده از  ADVتا  15نقطه
در هر نیمرخ سرعت برداشت شد.
در این پژوهش دستتگاه نمونهبردار بار معلق پیوستته -عمقی
از نتوع  US DH-48متورد استتتتتفتتاده قترار گترفتتت .بترای
نمونهبرداری ،دستتتتگاه ستتتنجش بار معلق را بهطور قائم در
خالف جهتت جریتان رودخانه قرار داده و ستتتپس شتتتیر هوا
بروی آن را باز میکنند تا مخزن دستتگاه پر شتود .با توجه به
امکانات و شتترایط برداشتتت دادهها ،نمونهگیریها صتتورت
گرفتند .ورود به رودخانه در استتفند و فروردین ماه که زمان
حضتتور بار معلق استتت عالوه بر ستتردی آب توأم با خطرات
جانی بود .الزم بهذکر استت که بار معلق در ماههای استفند و
فروردین در اغلتب رودختانتههتا وجود دارد ،هرچنتد قتابتلتوجته
بودن آن موضتوع دیگری استت .در واقع بار معلق موجود در
رودختانتههتای مورد مطتالعته و در مقتاطع مورد بررستتتی بته
میزانی است که جریانی متفاوت از آب زالل ایجاد میکرد.
برای برداشتتتتت نقتاط مختلف بستتتتر رودختانته ،عملیتات
نقشتتتهبرداری انجتام گردیتد .از دادههتای این عملیتات برای
ترستیم خطوط توپوگرافی بستتر رودخانه ،ترستیم شتکلهای

بستتتر آن ،محاستتبه شتتیب طولی رودخانه و ترستتیم مقاطع
عرضتی برای تعیین محیط خیسشتده و مستاحت هر مقطع
استفاده شد.
 -3-2برداشت دادهها
 -1-3-2دادههای نقشهبرداری

بهمنظور نقشهبرداری رودخانه ،ابتدا بازه موردنظر را بهوسیله
طناب شبکهبندی کرده و سپس نقشهبرداری توپوگرافی بستر
با دوربین نقشهبرداری صورت گرفت .برای رسم نیمرخ سطح
آب در همان نقطههای نقشهبرداری شده ،عمق آب بهوسیله
یک میله مدرج قرائت شدهاست .مقاطع مورد بررسی در
رودخانهها به ترتیب در بازه هراز  H1تا  ،H7در بازه بهشتآباد
 B1و  B2و در بازه رستمآباد  R1تا  R3میباشند.
 -2-3-2تعیین سرعت متوسط و دبی

همانطور که اشاره شد ،دادههای سرعت توسط دستگاههای
مولینه و سرعتسنج صوتی برداشت و محاسبه شدند .برای
برآورد سرعت متوسط معادل و دبی از تمامی سرعتهای
نقطهای در یک مقطع عرضی استفاده گردید تا دقت برآورد
افزایش یابد .از رابطه ( )1جهت محاسبه دبی و رابطه ()2
جهت محاسبه سرعت متوسط شد.
−

Q = i =1U Ai

()1
() 2

n

i

Q 1 n −
=  U Ai
A A i =1 i

= U eq

برای تحلیل نیمرخهای حاصل از دستگاه  ADVو محاسبه
مقادیر سرعت متوسط و شدت آشفتگی از نرم-
افزار WinADVاستفاده شد.
 -3-3-2دادههای دانهبندی بستر
2

برای دانتهبنتدی ذرات بستتتتر ،بتا انتختاب یتک ستتتطح m

 0/5×0/5در بستتتتر رودختانته بتدون دیتدن ذرات 100 ،عتدد
شتتن برداشتتته شتتد و ستتپس از طریق کولیس ستته بعد آن
اندازهگیری گردید تا بر استتاس منحنی دانهبندی ،قطر میانه

2

Nortek

محیطزیست و مهندسی آب ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1399

462

تأثیر بار معلق رسوب بر ضریب زبری رودخانه

ذرات رستتتوب بستتتتر تعیین گردد .منحنی دانهبندی ذرات
بستر رودخانه بهشتآباد در شکل ( )2نشان داده شده است.
 -4-3-2برداشت دادههای بار معلق رسوب
برای برداشت رسوبات بار معلق ،هر یک از بازههای مورد نظر
را به چند مقطع تقسیم کرده و در هر مقطع یک سری نقاط
تصادفی در راستای عرضی انتخاب شدند .سپس در هر
راستای عمقی در یک مقطع عرضی در چند عمق از بستر
نمونهبرداری بار معلق صورت گرفت و نمونهها در قوطیهای
شمارهگذاری شده قرار داده شدند .نمونهها پس از جمعآوری
به آزمایشگاه منتقل شده و پس از عملیات صافسازی برآورد
شدند .با کاغذ صافی غلظت رسوب بار معلق محاسبه گردید.

آن نیمرخ سرعت تحت تأثیر لزجت باشد .حال اگر ذره ماسه
یا قلوهسنگ باشد ممکن است از بستر تا سطح آب ،نیمرخ
سرعت تغییر کند بنابراین برای یک عمق واحد ،در هر دو
نیمرخ سرعت تغییر مینماید ( Afzalimehr et al. 2019b,
2019c; Afzalimehr et al. 2017; Fazlollahi et al.
 )2015این روش از مشخصات الیهمرزی و سرعت حداکثر

بهصورت رابطه ( )3برای تعیین سرعت برشی استفاده می-
کند.
( * −  ) U max
* 4 / 4

() 3

= *U

که در آن * و  θبهترتیب ضخامت جابهجایی الیهمرزی و
ضخامت اندازه حرکت الیهمرزی هستند و از روابط ( )4و
( )5بهدست میآیند.
()4
() 5

)) dy
)) dy

U
U max

U

h

U max

0

()(1 −

( * =  (1 −
U

h

U max

0

(  =

پس از محاسبه سرعت برشی در هر محور رودخانه میتوان
تنش برشی جریان را از رابطه ( )6تعیین نمود.
()6

 0 = U *2

که U* ،سرعت برشی جریان ρ ،چگالی سیال (آب) و  τ0تنش
برشی بستر میباشند.

شکل  -2منحنی دانهبندی ذرات بستر رودخانه بهشتآباد
Fig. 2 Grain size distribution at Behesht Abad

River bed

 -4-2تعیین سرعت برشی و تنش برشی جریان
روشهای گوناگونی برای محاسبه سرعت برشی وجود دارد
که از بین آنها ،روش مشخصات تئوری الیهمرزی
( )Afzalimehr and Anctil 2000برای این مطالعه
انتخاب گردید .الیهمرزی برای شن و قلوهسنگ طی 20 yr
گذشته با موفقیت توسط نویسندگان بهکار رفته است که
حاصل آن مقاالت متعدد در مجالت معتبر جهان میباشد
) .(Afzalimehr et al. 2019a, 2019b, 2019cتنها جایی
که کاربرد الیهمرزی نقض میشود ،در بسترهای تختهسنگی1
است ) (Afzalimehr et al. 2019bکه اندازه تختهسنگ
متناسب با عمق جریان است .الیهمرزی الیهای است که در

 -5-2محاسبه ضریب زبری و ضریب ون کارمن
با داشتتن سترعت متوستط مقاطع و دادههای ستطح مقطع و
محیط خیسشتتده حاصتتل از نقشتتهبرداری و با استتتفاده از
رابطه مانینگ ،ضتریب زبری مانینگ ( )nمحاستبه میشتود.
برای محاستبه ضتریب ونکارمن از یک رگرستیون خطی بین
دادههای ستترعت نقطهای نزدیک بستتتر با عمق نظیر جریان
مطابق رابطه ( )7استفاده میشود:
()7

y
)+C
Ks

(U =  ln

که در آن  αضریب زاویه خط رگرسیون و  Cثابت آن است.
از طرف دیگر معادله لگاریتمی بهصورت رابطه ( )8است.

1

Boulder
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*U
y
(ln
)+C
k
Ks

() 8

=U

با مقایسه رابطههای ( )7و ( ،)8ضریب ون کارمن بهصورت
رابطه ( )9محاسبه میشود.
*U

()9



=k

 -6-2محاسبه نوسانات سرعت و شدت آشفتگی
شدتهای آشفتگی در جهات اصلی ( ،)uجانبی ( )vو قائم
( )wبهترتیب بهصورت  ،vRMS ،uRMSو  wRMSنشان داده
شده و مطابق رابطه ( )10محاسبه میشوند.
−

(u i − U ) 2
N −1

u RMS = 

(v i − V ) 2
N −1

v RMS = 

( wi − W ) 2
N −1

w RMS = 

−

() 10

−

−

−

−

که V ، U ،و  Wسرعت متوسط در هر نقطه بهترتیب در
جهت جریان ،جهت عرضی و جهت قائم هستند N .نیز تعداد
دادههای برداشت شده در هر نقطه و در هر جهت است که با
توجه به فرکانس  200 Hzدر این مطالعه برابر  24000می-
باشد.

شکل  -3نواحی چهارگانه توالی پیشامدها و خصوصیات نوسانات
Fig. 3 Four different areas of bursting and turbulence
)fluctuations characteristics (Dey 2014
 -1-6-2آنالیز کوادرانت

پژوهشگران دریافتند که حرکت جریان آشفته بهصورت
کامالا نامنظم نبوده بلکه از یک الگوی مشخص پیروی می-
کند .به این حرکات منسجم ،فرایند توالی پیشامدها 1گفته
میشود .توالی پیشامدها یک رویداد نیمهپریودیک است که
بهصورت تصادفی در زمان و مکان در یکی از ناحیههای
چهارگانه نشان داده شده در شکل ( )3رخ میدهد.
اطالع از وضعیت هر رخداد در هر زمان بهمنظور بررسی
رسوب و فرسایش ذرات از اهمیت خاصی برخوردار است.
توالی پیشامدها شامل چهار رویداد است که خصوصیات هر
𝑤 توصیف می-
کدام با استفاده از ویژگیهای نوسانات ̅𝑢 و ̅
شود .پرتاب مربوط به جریان کمسرعت سیال از طرف مرز
جامد به سمت جریان اصلی است .این پدیده باعث گسترش
الیهبرشی به سمت سطح آب میشود .جاروب بیانگر جریان
پرسرعت به سمت مرز جامد با جهت رو به پایین است .از
اینرو این پدیده در نزدیکی بستر باعث ایجاد آشفتگیهای
کوچک مقیاس در الیهبرشی میشود .پیشامد بیرونی یک
جریان پرسرعت از سمت بستر به سمت سطح آب و در جهت
جریان را نشان میدهد .این در حالی است که پیشامد درونی
معرف یک جریان کم سرعت به سمت بستر رودخانه بوده و
در خالف جهت جریان است .هرکدام از این پدیدهها تأثیر
متفاوتی بر روی انتقال رسوب دارند .برای متمایز کردن نقش
معنیدار هر پیشامد در توزیع شدت آشفتگی پارامتری به نام
حفره  Hبا رابطه ( )11تعریف میشود ( Afzalimehr et al.
.)2011
()11

|𝑤|𝑢′
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑤( ′ 𝑢′ )0/5
′ 𝑤 ′ )0/5
𝑢(

=𝐻

مقدار  H = 0نشان میدهد که تمام مقادیر  u′و  𝑤′در توزیع
شدت آشفتگی مشارکت دارند و با افزایش مقدار𝐻 رخدادهای
ضعیف حذف و رخدادهای قوی باقی میمانند .در یک
جمعبندی کلی آنالیز کوادرانت در یک نقطه از نیمرخ سرعت
1

Bursting

محیطزیست و مهندسی آب ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1399

465

تأثیر بار معلق رسوب بر ضریب زبری رودخانه

صورت میگیرد و امکان آنالیز نوسانات سرعت در قالب
پیشامدها با یک اندازه حفره معین و حذف پیشامدهای
ضعیف را در آن نقطه فراهم میآورد .در هر نقطه سهم
مجموع شدت آشفتگی از کوادرانت  iخارج از منطقه حفره
هذلولی با اندازه  Hاز رابطه ( )12محاسبه میشود.
𝑇

(∫0 𝑢′ (𝑡)𝑤 ′ (𝑡) λ𝑖.𝐻 (𝑧. 𝑡))12

1

〈𝑢′ 𝑤 ′ 〉𝑖.𝐻 = lim

𝑇 ∞ →𝑇

کتته در آن  tمعتترف زمتتان T ،کتتل زمتتان دادهبتترداریi ،

شتتتماره هتتتر ربتتتع (پیشتتتامد) و )𝒕  𝛌(𝐢.𝐇)(𝒛.یتتتک تتتتابع
آشکارسازی استت .در ارتبتاط بتا دادههتای برداشتت شتده
با  ADVبا توجه به ایتنکته فاصتله زمتانی بتین دادههتای
برداشتتت شتتده دقیق تاا یکستتان نیستتت و همچنتتین بعتتد از
حذف دادههای نتامعتبر بتین برختی دادههتا فاصتله زمتانی
ایجتتاد میشتتود ،رابطتته ( )13را میتتتوان بتترای محاستتبه
ستتهم هتتر پیشتتامد در کوادرانتتت  iختتارج از منطقتته حفتتره
توصیه نمود.
()13

1

𝑛=𝑖∑ = 𝐻〈𝑢′ 𝑤 ′ 〉𝑖.
)𝑡 𝑢′ 𝑖 𝑤 ′ 𝑖 λ𝑖.𝐻 (𝑧.
𝑛 𝑖=0

نسبت سهم پیشامد از مجموع پیشامدها با رابطه ()14
محاسبه میشود.
𝐻〈𝑢′ 𝑤 ′ 〉𝑖.
̅̅̅̅̅̅̅
𝑢′ 𝑤 ′

()14

= 𝐻𝑆𝑖.

در ربعهای  2و  4که بهترتیب مربوط به رویدادهای پرتاب و
جاروب هستند ،مقدار  Si.Hمثبت و در پیشامدهای  1و  3که
بهترتیب مربوط به برهمکنش بیرونی و درونی میباشند،

مقدار  Si.Hمنفی است.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3مشخصات هیدرولیکی رودخانهها
این مشخصات شامل پارامترهایی همچون عمق هیدرولیکی،
شیب کف ،عرض سطح آزاد آب ،سطح مقطع ،دانهبندی کف
رودخانه ،زبری نسبی و نسبت ظرافت (نسبت عرض باال به
عمق متوسط جریان) در رودخانه میباشد که در جدول ()1
ارائه شدهاند .با توجه به جدول ( )1مشاهده میشود که مقادیر
عدد فرود محاسبهشده در مقاطع مختلف بهجز در یک مقطع
همگی عددی کوچکتر از  1هستند که نشاندهنده جریان
زیر بحرانی در اغلب بازههای مورد مطالعه است .همچنین
عدد رینولدز در همه مقاطع بیشتر از  2000میباشد که
معرف آشفته بودن جریان در زمان اندازهگیریها میباشد.
همچنین مقادیر سرعت متوسط ،دبی جریان ،عدد فرود ،عدد
رینولدز جریان ،تنش برشی و پارامتر شیلدز معادل در جدول
( )2ارائه شده است Church (2006).نشان داد که مقادیر
کوچکتر زبری نسبی  ،D50/Dمقادیر بیشتر پارامتر شیلدز
را بهدنبال دارد .طبق جدولهای ( )1و ( )2با مقایسه سه
رودخانه ،این موضوع تأیید میشود .در رودخانه هراز زبری
نسبی حدود  0/1و پارامتر شیلدز بین  0/23تا  0/6میباشد،
درحالیکه در رودخانه رستمآباد زبری نسبی حدود  0/15و
پارامتر شیلدز بین  0/18تا  0/26و در بازه بهشتآباد مقدار
زبری نسبی حدود  0/3و پارامتر شیلدز  0/03تا  0/05است.

جدول  -1مشخصات ریخت شناسیکی مقاطع مورد بررسی
n

C
)(g/m2

0.046
0.046
0.050
0.040
0.045
0.046
0.046
0.046
0.044
0.043
0.027
0.016

116.07
114.4
77.53
72.56
85.92
220.63
194.39
25
19.53
50.20
76.25
69.24

Table 1 Morphological characteristics of cross sections
q
qs
*U
τ0
Fr
Re×105
)(m/s
)(N/m2) (m2/s
)(m2/s
1.49
0.43
0.85
2.85
0.21
0.37
0.43
1.24
0.33
0.76
2.19
0.18
0.39
0.33
1.13
0.32
0.68
2.11
0.16
0.31
0.32
1.33
0.34
0.84
2.12
0.19
0.23
0.34
1.53
0.45
1.025
3.00
0.25
0.60
0.45
1.41
0.38
0.87
2.53
0.23
0.45
0.38
1.21
0.32
0.75
2.13
0.17
0.37
0.32
0.70
0.15
0.48
0.98
0.12
0.21
0.15
0.79
0.18
0.54
1.17
0.11
0.18
0.18
0.88
0.17
0.65
1.09
0.14
0.26
0.17
0.36
0.09
0.30
0.34
0.06
0.03
0.09
0.68
0.12
0.61
0.57
0.08
0.05
0.12

Ueq
)(m/s
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H1
H2
H3
H4
H5
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H7
R1
R2
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B2
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جدول  -2مشخصات هیدرولیکی مقاطع مورد بررسی
)R (m

)P (m

T/D

0.301
0.274
0.288
0.255
0.289
0.284
0.272
0.213
0.224
0.189
0.147
0.127

7.5
7.8
8.4
8.9
8
8.1
8.8
29
28.5
27.4
9.78
7.5

26.90
29.85
30.25
35.57
31.14
31.37
33.71
136.67
128.70
147.87
69.44
61.90

Table 2 Hydraulic characteristics of cross sections
D50
)D (m) A (m2
)T (m
D50/D
)(mm
26
0.29
2.26
7.8
0.09
26
0.27
2.14
8
0.097
26
0.28
2.42
8.6
0.092
26
0.25
2.28
9
0.103
26
0.27
2.31
8.5
0.095
26
0.27
2.31
8.5
0.096
26
0.27
2.40
9
0.12
32
0.21
6.20
29.1
0.151
32
0.22
6.39
28.7
0.144
32
0.19
5.19
27.8
0.171
40
0.14
1.44
10
0.28
40
0.13
0.98
7.8
0.32

 -2-3رابطه ضریب زبری با دبی رسوب بار معلق
مقادیر ضریب زبری در دو حالت جریان فاقد رسوب و جریان
حاوی رسوب بار معلق محاسبه شدند .در جدول ( )3مقادیر
ضریب زبری در شرایط فاقد رسوب با  n0و در شرایط حاوی
رسوبات معلق با  nsنشان داده شده است .بر اساس Graf and
) Altinakar (1998میزان غلظت رسوب به سه دسته تقسیم
میشود :کمتر از  ،%1بیشتر از  %8و بین آنها .در این پژوهش
بهدلیل شرایط رودخانه حد پایین غلظت رسوب بررسی شد.
وجود خطا در کارهای صحرائی اجتنابناپذیر است اما با ریسک
باال در شرایط دشوار در اسفند و فروردین ماه اقدام به اندازه-
گیری شد که تا حدی بار معلق برای اندازهگیری در رودخانه
وجود داشت .خطای اندازهگیری از طریق تکرارها و فیلتر کردن
دادهها با دقت مناسب بررسی و تصحیح گردید.
بر اساس جدول ( )3در اکثر مقاطع ضریب زبری در اثر وجود
رسوب بار معلق کاهش پیدا کرده است .طبق پژوهشات
) Brooks and Vanoni (1957علت کاهش ضریب زبری،
پر شدن خلل و فرج بستر با ذرات ریزدانه بار معلق و در نتیجه
کاهش زبری بستر میباشد .همچنین با مطالعه تأثیر بار معلق
بر ضریب زبری در شرایط بستر صلب و فرسایشپذیر مشخص
میگردد که کاهش ضریب زبری ناشی از تأثیر ذرات رسوب بر
آشفتگی جریان است .در این پژوهش نمونهبرداری از الیه
سطحی بر اساس دستگاه هلی-اسمیت در فاصله اندکی از کف

S
0.0029
0.0023
0.0028
0.0045
0.003
0.0029
0.0023
0.0027
0.0027
0.0031
0.0012
0.0018

Cross
section
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
R1
R2
R3
B1
B2

Reach

Haraz

Rostam
Abad
Behesht
Abad

رودخانه صورت گرفته است ،هرچند بحث پرشدن خلل و فرج
بستر با ذرات ریزدانه و تأثیر آن بر ضریب زبری بهطور مستقل
صورت نگرفته است زیرا این امر بسیار دشوار است و موضوع
مطالعه دیگری است.
جدول  -3مقادیر ضریب زبری و بار معلق در بازههای گوناگون
Table 3 Roughness coefficient and suspended load in
different reaches
𝒔𝒏
Reach
Cross
𝑠𝑛
𝑛0
𝟎𝒏
section
0.046
0.051 0.91
𝐻1
0.046
0.051 0.91
𝐻2
0.050
0.051 0.98
𝐻3
Haraz
0.040
0.049 0.81
𝐻4
0.045
0.050 0.91
𝐻5
0.046
0.050 0.92
𝐻6
0.046
0.050 0.92
𝐻7
0.046
0.048 0.96
𝑅1
Rostam Abad
0.044
0.047 0.93
𝑅2
0.043
0.046 0.94
𝑅3
Behesht Abad
0.027
0.040 0.66
𝐵1
0.016
0.030 0.53
𝐵2

 -3-3تأثیر رسوب معلق بر ضریب ون کارمن
ساختار جریان آشفته که رسوبات را با خود حمل میکند
همواره یک موضوع جالب و بحثبرانگیز برای دانشمندان در
زمینه مهندسی رودخانه بوده استGraf and Altinakar .
) (1998از سه روش توزیع تنش رینولدز ،سنونانت و لگاریتمی
به کمک سرعتسنج صوتی  ADVPنشان دادند که مقدار
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ضریب ونکارمن مستقل از روش اندازهگیری است .بهعالوه در
کتب مرجع مانند مهندسی رسوب )Vanoni (2006
بهصراحت به ضریب ونکارمن  0/21در حضور بار معلق اشاره
شده است و بعدها توسط ) Yalin (1972نیز تائید شده است.
در واقع ضریب ونکارمن به شرایط برداشت دادههای مورد
اندازهگیری مانند حضور پوشش گیاهی در حاشیه رودخانه و
روی بستر ،حضور بار رسوب و شکل بستر بستگی دارد.
( Shahmohammadi et al. 2018; Fazel Najafabadi
 )and Afzalimehr 2020; Afzalimehr et al. 2019در
این پژوهش اندازهگیریها بر اساس ابزارهای در دسترس،
بودجه و میزان ریسک قابل قبول در ایران صورت گرفته و در
این راستا تأثیر رسوب معلق بر چگونگی توزیع سرعت مورد
بررسی قرار گرفت .ضریب ونکارمن با استفاده از رابطه 10
محاسبه گردید و در جدول ( )4مقادیر این ضریب بهصورت
موضعی و معادل (میانگین هر مقطع) نشان داده شدهاند .ضریب
ونکارمن در اغلب مراجع برای آب زالل معادل ثابت  0/4در
نظر گرفته میشود ،هرچند در این مطالعه بهدلیل بار رسوبی
در جریان آب در بازه هراز کمتر از  0/4و در بازههای رستمآباد
و بهشتآباد بیشتر از  0/4میباشد .الزم بهذکر است که مقدار
بزرگتر از  0/4این ضریب معرف مشارکت بیشتر شکل بستر
از بار معلق در برآورد آن میباشد ،همچنان که Emadzadeh
) et al. (2010به مقادیر تا  0/56برای ثابت ونکارمن ()κ
دست یافتند .از طرف دیگر مقادیرکمتر از  0/4این ضریب معرف
غالب شدن بار معلق نسبت به عوامل مرفولوژیکی مانند شکل
بستر در فرآیند انتقال رسوب میباشد .در بیشتر مقاطع مورد
مطالعه در این پژوهش رابطه معکوسی بین تغییرات ضریب
ونکارمن و انتقال رسوب بار معلق برقرار است که این نتیجه
گیری با مطالعات ) Vanoni (1946و )Enistein (1950
مطابقت دارد بطوریکه با افزایش غلظت ذرات رسوب معلق
مقدار  κکاهش مییابد .همچنین ) Nouh (1989استدالل
کرد که تغییر  κدر جریانهای رسوبی به عدد رینولدز جریان
بستگی دارد طوریکه برای عدد رینولدز کمتر از  7×105غلظت
رسوب معلق سبب کاهش  κو برای عدد رینولدز بیشتر از
 7×105غلظت رسوب معلق سبب افزایش  κمیگردد .عدد
رینولدز در بازههای مورد بررسی در این مطالعه کمتر از
 3×105میباشد که تائید کننده نظر ) Nouh (1989میباشد.

جدول  -4مقادیر ثابت ونکارمن در بازههای انتخابی
Table 4 Von Karman coefficient in different reaches
Reach
Cross section
𝜅
0.39
𝐻1
0.39
𝐻2
0.34
𝐻3
Haraz
0.38
𝐻4
0.34
𝐻5
0.35
𝐻6
0.37
𝐻7
0.44
𝑅1
Rostam Abad
0.47
𝑅2
0.46
𝑅3
0.41
𝐵1
Behesht Abad
0.42
𝐵2

 -4-3تحلیل ساختار جریان آشفته
با بررستی بازه بهشتتآباد که در آن پارامتر شتیلدز دارای مقادیر
کوچکی استتتت ( 0/027برای  B1و  0/054برای  )B2تفتاوت
 80%شتدت آشتفتگی در فاصتله حدود  5 mدر این دو مقطع،
حدود  %15تفاوت انتقال رستوب را در پی داشتته استت .هرچند
عوامتل بستتتیتاری بر روی انتقتال رستتتوب در این دو مقطع
تأثیرگذار هستتتند اما با توجه به فاصتتله اندک این دو مقطع و
همینطور انجتام انتدازهگیریهتای مربوط بته این دو مقطع در
یتک روز میتوان نتیجته گرفتت کته شتتتدت آشتتتفتگی یکی از
عوامل تأثیرگذار بر بار معلق رستتوب می باشتتد .در جدول ()5
مقادیر شتتدت آشتتفتگی در ستته راستتتای جهت اصتتلی جریان
( 𝑺𝑴𝑹𝒖) ،جهت عرضتتتی ( 𝑺𝑴𝑹𝒗) و جهت قائم ( 𝑺𝑴𝑹𝒘) در دو
مقطع و چهتار محور طولی رودختانته بهشتتتتآبتاد نشتتتان داده
شتدهاند .اختالف در توزیع ذرات رستوب به محیط اندازهگیری،
تغییرات در عمق و ستتترعت جریان و عملکرد ستتترعتستتتنج
بستتگی دارد .همچنان که یک مشتت شتن دارای ابعاد هندستی
و اندازه یکستان از نظر شتکل ،تخت و گرد بودن نیستتند ،تغییر
در مقادیر شتدت آشتفتگی و دبی رستوب در رودخانهها بهطور
کامل از مبانی نظری پیروی نمیکنند .شترایط باالدستت نقطه
اندازهگیری در زیر آب ،نوع غالب شکل بستر و تغییر دانهبندی
در مقاطع و تعداد دادههای هر نیمرخ ستترعت در محاستتبات
مؤثر هستتتند و میبایستتت تفاوت شتترایط رودخانه و شتترایط
کنترلشتتده آزمایشتتگاهی را حتی در عملکرد ابزار اندازهگیری
در مطالعات پذیرفت.
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جدول  -5شدت آشفتگی در چهار محور مختلف مقاطع  B1و
 B2در سه جهت
Table 5 Turbulence intensity in four different axis
𝑆𝑀𝑅𝑈
𝑆𝑀𝑅𝑉
𝑆𝑀𝑅𝑊
𝑠𝑞
10.28
8.6
5.82
0.099
𝑚 𝐵1 − 3.11
10.9
8.81
5.44
0.099
𝑚 𝐵1 − 5.31
17.61
14.93
8.39
0.121
𝑚 𝐵2 − 2.22
19.68
16.65
9.71
0.121
𝑚 𝐵2 − 4.27

در شکل ( )4توزیع آشفتگی در سه جهت در عمق جریان برای
مقاطع  B1و  B2نشان داده شده است .همانطور که مشخص
است الگوی شدت آشفتگی جریان در هر سه راستا توزیع
همگرا دارد که مطابق شدت آشفتگی جریان غیریکنواخت بر
روی بستر شنی بدون بار معلق رسوب است (Graf and
) .Altinakar 1998توزیع همگرا قابل تشریح بر اساس معادله
رینولدز است که در آن روند توزیع تنش برشی همسو با روند
توزیع شدت آشفتگی بوده و روند افزایشی آن در نزدیکی بستر
(الف)

(ب)

1

Urms
Vrms
Wrms

بهدلیل افزایش گرادیان فشار طولی در این ناحیه است .با دور
شدن از بستر روند کاهشی در این توزیع مشاهده میشود .با
افزایش دبی مقادیر شدت آشفتگی افزایش مییابد ،هر چند
روند توزیع شدت آشفتگی همچنان همگرا باقی میماند .فرض
توزیع لگاریتمی سرعت در تمام عمق جریان منجر به معادله
تحلیلی غلظت مواد معلق ) Rouse (1937میشود ،اگرچه این
قانون لزوماا در تمام عمق برقرار نیست و فقط در نزدیکی بستر
حاکم است .بر اساس این معادله توزیع بار معلق در نزدیکی
بستر بیشترین مقدار را داشته و شکل آن واگرا است .الزم به
ذکر است که توزیع غلظت مواد معلق توسط معادله Rouse
بهطور عمده توسط اندازه ذره و سرعت برشی کنترل میشود و
در ذرات درشت عمالا فقط در نزدیکی بستر ( )y/h<0.1تغییرات
نشان میدهد و در باقیمانده عمق جریان ( )0.1<y/h<1به صفر
میل میکند.
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شکل  -4نیمرخهای شدت آشفتگی در سه جهت در رودخانه بهشتآباد برای مقاطع مختلف :الف)  ،B1-3.11mب)  ،B1-5.31mج) B2-
 2.22mو د) B2-4.27m
Fig. 4 Turbulence intensity profiles, Behesht Abad river for different sections: a) B1-3.11m, b) B1-5.31m, c) B22.22m, and d) B2-4.27m
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آنتتالیز کوادرانتتت متتیتوانتتد بتترای کمتتی کتتردن ستتهم
پیشتتامدهای گونتتاگون در توزیتتع شتتدت آشتتفتگی استتتفاده
شتتود .شتتکل ( )6نشتتاندهنتتده پیشتتامدهای غالتتب در آنتتالیز
کوادرانتتت بتته ازای مقتتادیر مختلتتف حفتتره ( )Hبتترای نقطتته
 B1-3/11mمتتیباشتتد .بررستتی پیشتتامدهای غالتتب در ستته
بختتش از عمتتق جریتتان قابتتل بررستتی استتت .در نتتواحی
نزدیتتک بستتتر یعنتتی  0≥ y/h ≥ 0/05پدیتتدههتتای غالتتب
بتتهترتیتتب درونتتی ،بیرونتتی و پرتتتاب استتت .ستتهم پیشتتامد
جاروب در این بختش کتمتتر از ستایر پیشتامدها متی باشتد.
P1

P1

H=1

P3
P4

درصد نوسانات سرعت ()%

100

P2

1

0

0.5

P4

50

0
1

y/h

0.5

P2

100

P4

درصد نوسانات سرعت ()%

P3

P3
P4

50

0
1

0

0.5

y/h

P1
P2

P4

درصد نوسانات سرعت ()%

P3

50

0
1

0.5

y/h

1

0

0

0.5

y/h

H=4

100

P2

80

P3

60

P4

40
20
0
1

0.5

y/h

شکل  -6درصد نوسانات سرعت در ربعهای مختلف
Fig. 6 Percentage of velocity fluctuations in different quarters
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بتتتا دور شتتتدن از بستتتتر و محتتتدوده 0/05 ≥ y/h ≥ 0/2
ستتهم پیشتتامد درونتتی کتتم شتتده و بتتیشتتترین ستتهم را
پیشتتامد پرتتتاب و پتتس از آن ،جتتاروب ،درونتتی و بیرونتتی
دارنتتد .در ناحیتته ( 0/2 ≥ y/h ≥ 0/85بتتاالترین نقطتته کتته
دستتتگاه  ADVقتتادر بتته برداشتتت ستترعت در آن استتت،
 y/h = 0/85متتیباشتتد) پیشتتامدهای تأثیرگتتذار بتتر توزیتتع
شدت آشفتگی بتهترتیتب جتاروب ،پرتتاب ،بیرونتی و درونتی
هستند.
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- (گزارش شده در مراجع) می0/4 ضریب و مقادیر متفاوت از
.شود بهطوریکه در برخی شرایط بیشتر از آن میباشد
همچنین در اکثر مقاطع ضریب زبری جریان در اثر وجود
رسوبات بار معلق کاهش پیدا کرده است که علت آن پر شدن
.خلل و فرج بستر با ذرات ریزدانه بار معلق میباشد
 مقادیر شدت آشفتگی در سه جهت نشان داد که روند-3
افزایشی شدت آشفتگی در نزدیکی بستر همراه با روند کاهشی
 همچنین توزیع شدت آشفتگی در حضور.رسوب بار معلق است
بار معلق همگرا است که شیب آن در ناحیه بستر بیشتر از حالت
.بدون بار معلق میباشد
 پیشامدهای غالب در سه بخش از عمق جریان مورد بررسی-4
 در نواحی نزدیک بستر پیشامدهای غالب به ترتیب.قرار گرفت
 با دور شدن از بستر. پرتاب و جاروب میباشد، بیرونی،درونی
پیشامد جاروب تأثیر بیشتری بر توزیع شدت آشفتگی داشته و
.تأثیر پیشامدهای درونی و بیرونی کاهش مییابد
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 نتیجهگیری-4
بهدلیل اهمیت برآورد اثر انتقال رسوب بهویژه بار معلق در
 در این پژوهش به بررسی تأثیر بار معلق،مدیریت رودخانهها
-رسوب در برآورد ضریب زبری و ضریب ونکارمن در رودخانه
 بهطور خالصه. رستمآباد و بهشتآباد پرداخته شد،های هراز
:میتوان موارد زیر را نتیجهگیری کرد
 حضور بار معلق در نزدیکی بستر و روند کاهشی آن به سمت-1
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Abstract
Estimating the effect of sediment transport, especially suspended load, is important in river planning and
management. The aim of this study was to investigate the effect of suspended sediment load on the
roughness coefficient and the intensity of flow turbulence in Haraz, Rostamabad and Beheshtabad Rivers.
In order to better understand these relationships, the geometric characteristics of the sections, the flow
velocity and the suspended load were measured in different sections of these rivers. Then shear stress,
Manning coefficient and Von karman coefficient were calculated using related equations in each section.
The intensity of turbulence was also determined by measuring velocity fluctuations. The study of the effect
of suspended load on roughness coefficient and Van Carmen coefficient showed that in most sections
roughness coefficient and Van Carmen coefficient have decreased due to the presence of suspended load.
In Haraz, Rostamabad and Beheshtabad Rivers, the ratio of roughness coefficient in the presence of
suspended load to roughness coefficient without suspended load was 0.9, 0.94 and 0.6, respectively. The
results of this study showed that the turbulence intensity distribution is independent from the flow rate and
the distribution is always convergent and its maximum value occurred not in the bed but above the bed.
Besides, the distribution of turbulence intensity in the presence of suspended load in gravel-boulder rivers
is convergent and can be analyzed based on the boundary layer equation. Quadrant analysis was performed
on the dominant events at three flow depths. In the areas close to the bed, the predominant phenomena were
inward, outward and ejection, respectively, and the contribution of the sweeping event in this section was
negligible.
Keywords: Coefficient; Quadrant Analysis; Roughness; Suspended Load; Turbulence Intensity; VonKarman Coefficient.
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