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تحلیل ناپایداری بستر کانال با استفاده از تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی
( مطالعه موردی رودخانه گاللی قروه ،کردستان)
محمد مهدی حسین زاده 1،میالد

رستمی*2

تاریخ دریافت  95/12/15 :تاریخ پذیرش96/05/14 :

چکیده
از مسائل مهم و کلیدی در بررسی فرسایش و پایداری رودخانهها مسئله آغاز حرکت ذرات
رسوبی میباشد .تولید رسوب رودخانه سبب کدورت آب ،مشکالت مواد مغذی و آلودگیهای آب،
مدفون نمودن تأسیسات انحراف آب و همچنین پر شدن دریاچههای ذخیره آب میگردد .جریانی که
سبب شروع حرکت ذره خواهد 3شد ،جریان بحرانی نامیده میشود .آستانه حرکت اولیه ذرات رسوبی
با چند روش مختلف بررسی میشود که مهمترین آنها عبارتند از میانگین سرعت بحرانی جریان ،روش
تنش برشی بحرانی و روش دبی واحد جریان .برای بررسی پایداری رسوبات بستر رودخانه گاللی قروه
با توجه به شرایط رودخانه از روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی استفاده کردیم .با هدف
بررسی آستانه حرکت ذرات در بستر این رودخانه شرایط دو مقطع عرضی از این رودخانه بررسی شد.
در ادامه تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی برای چهار اندازه ذره  D84 ،D50 ،D16و  D95در هر
دو مقطع محاسبه شد و مشخص گردید که در مقطع عرضی شماره 1و 2در دبی بانکفول مقطع تمامی
ذرات با اندازههای  D84 ،D50 ،D16و  D95شروع به حرکت میکنند و بنابراین در دبی بانکفول شرایط
رسوبی بستر رودخانه تغییر کلی خواهد کرد .در مقطع شماره  3ذرات با قطر  D95و بیشتر از آن در
بستر رودخانه پایدار خواهند ماند و سایر ذرات کوچکتر از این اندازه شروع به حرکت میکنند .وجود
شیب بیشتر بستر و عرض کمتر کانال فعال در مقطع عرضی شماره 1و 2سبب شده که تمامی ذرات
مورد بررسی ناپایدار باشند .در نهایت نتایج به دست آمده از هر دو روش همخوانی باالیی داشتند و
این خود تأییدی بر استفاده از این روشها برای مطالعات پایدار سازی و تولید رسوب رودخانهها
میباشد.
کلید واژه :آستانه حرکت ذرات رسوبی ،تنش برشیی بحرانیی ،دبیی واحید بحرانیی ،رودخانیه
گاللی

 1دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
 *2دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
تلفن و ایمیل نویسنده مسئولrostamimilad1370@gmail.com :؛ 09358747157
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مقدمه
رودخانه فراهم کننده آب و انرژی برای
طبیعت و انسان است و می توان گفت تیممین
آب مهمترین نقش اقتصیادی رودخانیه اسیت.
ناپاییداری مجییرا و سیواحل رودخانییه نیه تنهییا
موجب خسارات به اراضی مستعد کشیاورزی و
تمسیسات مجاور رودخانه شیده بلکیه رسیوبات
حاصل از فرسایش در برخیی از میوارد درصید
قابل توجهی از مجمیوع کیل رسیوبات انتقیالی
توسیییط جرییییان رودخانیییه را شیییامل میییی
شییوند .]12کییاهش فرفی یت انتقییال رودخانییه
ناشی از عوامل مختلفی است که هر ییک بیه
گونه ای با تیم یر گیذاری در رفتیار جرییان و
مشخصه های هندسی تشدید حالت سیالبی را
سبب می گردد .شکل فاهری و رفتار رودخانه
متییم ر از تییوان جری یان (دینامی یک جری یان) و
مقاومت رسوبات در برابر فرسیایش اسیت ]9 .
درک درسییت از انتقییال رسییوب و حساسیییت
کانییال بییه فرسییایش ی یا رسییوب در مییدیریت
فرایندهای رودخانیه ای ضیروری اسیت . ]10
ناپاییداری مجییرا و سیواحل رودخانییه نیه تنهییا
موجب خسارات به اراضی مستعد کشیاورزی و
تمسیسات مجاور رودخانه شیده بلکیه رسیوبات
حاصل از فرسایش در برخیی از میوارد درصید
قابل توجهی از مجمیوع کیل رسیوبات انتقیالی
توسط جریان رودخانه را شامل می شیوند .]5
نییا پاییداری مجییرا و سییواحل رودخانییه هییا در
توسییعه پهنییه س ییالبی و مییدیریت منییابع آب
اهمیت دارد  .]12مواد بستر و کناره رودخانیه
نقش مؤ ری در تغییرات مورفولیوژی رودخانیه
ایفا می کند .رودخانیه هیای بیا میواد بسیتری

ریزدانه نسبت به تغییرات دبیی و بیار رسیوبی،
حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند .]4
در حالییت کلیی معمییور رودخانییه ای کییه بییار
رسییوبات آن رو و س ییلت باشیید ،نسییبت بییه
آبراهه ای که دارای بار رسیوبی ماسیه و رییگ
است ،فعال و ناپایدار تیر بیوده و کانیال اصیلی
معمور باریک تر و عمیق تر است .با توجیه بیه
اییین مییوارد بافییت رسییوبات موجییود در یییک
رودخانه نقیش بیه سیزایی در بررسیی مییزان
فرسایش و میزان پاییداری ییک رودخانیه میی
تواند داشته باشد  .]14درک حرکت رسیوب و
حساسیییت کانییال نسییبت بییه فرسییایش یییا
رسییوبگذاری ،ضییرورتی مهییم بییرای مییدیریت
رودخانییه اسییت .بییرای مثییال غلبییه فرآینیید
رسوبگذاری در یک بازه از رودخانیه مییتوانید
انتقال رسوب را کاهش دهد و درنتیجه افزایش
قدرت رود و غلبه فرسایش در بازه پایین دست
شود ،و این فرسایش سبب ناپایداری و خسارت
به زیرساختها میگردد .طیر هیای میدیریتی
اخیر جهت ارزیابی فرآیندهای ژئومورفولوژیکال
با هدف طراحی مناسب و پیشنهاد راهحلهیای
مییؤ ر ارائییه مییشییود  .]13،15راه حییل هییای
متعددی جهت تحلیل ناپایداری کانال رودخانه
وجییود دارد از جملییه آنهییا روش تیینش برشیی
بحرانی و دبی واحد بحرانی میی باشید کیه در
این پژوهش از این دو مدل جهت برآورد میزان
ناپایداری در رود خانیه گاللیی قیروه اسیتفاده
شده است .تیاکنون تحقیقیات زییادی توسیط
محققین داخلی و خارجی در زمینه ناپاییداری
و فرسایش کانال با روش پیامدهای منبع غییر
نقطیه ای رسیوب( )BANCSبیرای پیشییبینی
فرسایش و پایداری کرانه رودخانیه در اسیتونی

فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران ،سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی  ،28تابستان 3......................................................................................... 1396

کلوو کریک در کت اسیکیلز پرداختیه اسیت.
این مطالعه نشان داد که نتایج بدست آمیده از
طریق روش  BANCSممکن اسیت منجیر بیه
بهبود مدیریت آینده حوضه استونی کلوو شود.
بیزی و لرنر( )2015به بررسی فرآیند فرسایش
و رسوب با استفاده از شیاخص قیدرت رود بیه
عنوان شاخص حساسیت کانیال پرداختیه انید.
که در پایان منطقه مورد مطالعه را بیر اسیاو
تنش برشی بحرانی و دبیی واحید بحرانیی بیه
چهار کالو فرسایشی طبقه بندی کیرده انید.
قمش یی و وجییدانی( )1384بییه بررس یی تیینش
برشی بحرانیی فرسیایش رسیوبات چسیبنده و
نقش آن در کانال های رو باز پرداخته اند کیه
باتوجه به نتیجه به دسیت آمیده بیرای کانیال
چمران این انتظار میی رود کیه دبیی طراحیی
کانال ،رسوباتی راکه در بستر کانال تیه نشیین
می شود را فرسایش میی دهید .حیداد چیی و
همکاران ( )1390در پژوهشی معادالت تجربی
برآورد دبی بار بستر در رودخانه کوهستانی بیا
بستر شنی را در رودخانه چهل چای در استان
گلستان مورد ارزیابی قرار داده اند .نتایج نشان
می دهد که معادله ایکرز و وایت بهترین نتایج
را با  46/3درصد نرخ حمل پیشبینی شیده در
رنج نسبت ناجوری بین  0/5تا  2قرار می دهد.
معادالت میییر -پیتیر و میولر و ون رایین نییز
نتایج خیوبی را بیه ترتییب بیا 43درصید و 36
درصد نرخ حمل پیش بینیی شیده ارائیه میی
دهد .فوالدفر و همکاران ( )1391در پژوهشیی
به بررسی آزمایشیگاهی و میدل سیازی تینش
برشی بحرانی بیرای فرسیایش سیطحی بسیتر
چسبنده پرداخته اند که نتایج نشان داد تینش
برشی دارای حساسیت زیادی نسبت به متغییر

بعد فرکتالی می باشد و نشان داده شده که هر
چه بعد فرکتالی کمتیر باشید ،تغیییرات تینش
برشی بحرانی برای فرسایش نسبت به تغییرات
غلظت حجمی کمتر خواهد بود .رضایی مقیدم
و همکییاران( )1391در پژوهشییی بییه تحلیییل
وضعیت پایداری مجرای رودخانه ی قیزل اوزن
با استفاده از روش های تنش برشیی ،شیاخص
مقاومییت نسییبی بسییتر و مطالعییات صییحرایی
پرداخته اند .که این بررسیی نشیان داده اسیت
روش هییای تیینش برش یی و شییاخص مقاومییت
نسبی بستر ،تنها در مجرا های آبرفتی اهمییت
داشته و به نتایج آنها میی تیوان اسیتناد کیرد.
اصییغری سراسییکانرود و زینییالی( )1392بییه
بررسی مقاومت ذرات رسوبی در برابر فرسایش
رودخانه سر اسکند چای هشترود با استفاده از
روش هییای ریاض یی پرداختییه انیید کییه نتییایج
پژوهش نشان داده که در اکثر نقیا رودخانیه
میزان تنش برشی بحرانی بیشتر از تنش برشی
کل می باشد که نشان دهنیده ایین اسیت کیه
ذرات رسوبی موجود در بستر رودخانیه نسیبت
به فرسایش در بستر رودخانه مقاوم می باشیند
بنا بر این رودخانه حالت پایداری دارد و میزان
تغییرات رودخانیه در آینیده بسییار کیم و بیه
صورت پایدار خواهد بود.
بروجنی و همکاران ( )1392به بررسیی
آزمایشگاهی تنش برشی آستانه نهشیته شیدن
رسوبات رسی و سیلتی در غلظت های مختلف
پرداخته اند ،کیه نتیایج نشیان داده کیه تینش
برشی در آستانه نهشته شیدن رسیوبات معلیق
ریز دانه مورد آزمایش برابر 1/01نیوتن بر متیر
مربع و تنش برشی آستانه برای نهشیته شیدن
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کامل این رسوبات  0/038نیوتن بر متیر مربیع
بیه دسیت آمید و در نهاییت محاسیباتی بییرای
محاسبه تنش برشی آستانه؛ غلظیت تعیادلی و
درصیید نهشییته شییدن ارایییه شیید .مییددی و
همکاران( )1393در پژوهشی به آشکار سیازی
تغییرات بسیتر رودخانیه وبررسیی مورفولیوژی
رودخانه ای با توجیه بیه تیم یر سیاختار هیای
زمین شناسی در رودخانه زرینیه رود پرداختیه
انیید .کییه می یزان فرسییایش در کنییاره و بسییتر
رودخانه در هر مقطع را به دست آورده اند.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضییه آبخیییز گاللییی در فاصییله 43
کیلومتری شهرستان قیروه ،در جنیوب شیرقی
استان کردستان و در موقعیت جغرافییایی 47
درجه و  59دقیقه تیا  47درجیه و  48دقیقیه
طول جغرافیایی 34 ،درجه و  56دقیقه تیا 35
درجه و  2دقیقه عرض جغرافیایی واقیع شیده

است (شکل .)1مسیاحت حوضیه  75/27کیلیو
متر مربع ،مرتفع تیرین قلیه آن  3124متیر و
کمتییرین ارتفییاع آن  1827متییر اسییت .شییش
منطقه مسکونی به نام هیای گاللیی ،شییروانه،
تکیه علیا ،تکیه سفلی ،درمه و قورمیه دره بیه
اضافه یک معدن آهین و ییک کارخانیه ماسیه
شویی و آسفالت در منطقه مورد مطالعیه قیرار
دارد .دمای متوسط ساالنه منطقه  16/3درجه
سانتیگراد ،متوسط حیداکثر دمیای ماهانیه در
مرداد ماه برابر 28/8درجه سانتیگراد و متوسط
حداقل دمیای ماهانیه  11/6درجیه سیانتیگراد
اسیت .مقییدار مییانگین بییارش سیاالنه منطقییه
 418/4میلیمتییر در سییال مییی باشیید .اقلیییم
منطقه میورد مطالعیه در روش آمبیرژه ،اقلییم
نیمه خشک سرد است .بیازه میورد مطالعیه در
این مقاله بیه طیول  3کیلیومتر و از پیل کنیار
روستای شیروانه تا پل بعدی کیه در روسیتای
گاللی قرار دارد.
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شکل :1حوضه گاللی و بازه مورد مطالعه

روش مطالعه
جهییت بررسییی تحییرک ذرات بسییتر
رودخانه قروه تعداد  3مقطیع عرضیی در بیازه
مورد نظر از پل روستای شیروانه تا پل روستای
گاللی انتخاب شد (شکل )1و اقیدام بیه تهییه
مقاطع عرضی کانال با استفاده از متر پارچه ای
و شاخص نقشه برداری گردید و پارامتر هیایی
نظیر عرض دبی لبالبی ،عرض دبی فعال عمیق
متوسط دبی لبالبی ،شیب بسیتر ،انیدازه ذرات
بستر و سرعت جریان و در پاییان دبیی انیدازه
گیری شد .بر پایه داده های اندازه گیری شیده
از مقاطع ،پارامترهای مورد نیاز در اندازه گیری
تنش برشی بحرانی و دبی واحد به شیر ذییل
محاسبه گردید .برای بررسی اندازه رسوباتی که
بیشترین فراوانی رادارند از روش شمارش پبیل
(ریگ) که بهوسیله ولمن در سال  1952ارائیه
شده است ،استفاده شد .در این روش  100ذره

بییه صییورت اتفییاقی انتخییاب شییده و محییور
متوسییط( )dآنهییا انییدازهگیییری شیید .سی
دادههییای بییه دسییت آمییده از انییدازه ذرات بییه
صورت نمودار تجمعیی ترسییم شید و D (50
اندازه ذراتی که  50درصید نمونیه مسیاوی ییا
کییوچکتر از آن هسییتند) محاسییبه میییشییود
(حسییین زاده و همکییاران .)1394 ،همچنییین
اندازه ذرات (D95اندازه ذراتیی کیه  95درصید
نمونه مسیاوی ییا کیوچکتر از آن هسیتند)،
(D84اندازه ذراتی که  84درصد نمونه مسیاوی
یا کوچکتر از آن هستند) و (  D16اندازه ذراتی
که  16درصد نمونه مساوی ییا کیوچکتر از آن
هسییتند) رسییوبات در هییر دو مقطییع عرضییی
تعیین شید .بعید از بررسیی اولییه مشخصیات
استخراج شده از مقاطع عرضی ،مشخص شیده
که
دربازه مورد مطالعه شیب بستر بییش از
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یک درصد است ،غوطهوری نسبی کمتر از ،10
و بستر کانال دارای
ریفییل و واریییزههییای چییوبی مییباشیید،
بنابراین یکی از روشهای مناسب بیرای آنیالیز
تحرک و پایداری ذرات بستر
روش دبی واحد بحرانی میباشد .عیالوه
براین روش ،با استفاده از معادله اصیال شیده
تنش برشی بحرانی ،تنش برشی بحرانی بیرای
ذرات  D95 ،D84 ،D50 ،D16نیییز محاسییبه
گردید .علت انتخاب این ذرات برای آنالیز ایین
است که  D95 ،D84ذرات کلیدی میباشند کیه
زمییانی کییه شییروع بییه حرکییت میییکننیید
نشان دهنده حرکت بیشتر اجزاء بسیتر بیوده و
در واقع شروع تغییر در ساختار بستر را نشیان
میدهند D50 .میانه ذرات بوده و متوسط تنش
برشی را نشان میدهد و همچنین انیدازه ایین
ذرات برای اکثر محاسیبات الزم اسیت .انیدازه
 D16در بسترهای نسبتاً پایدار اهمیت دارد.
معادله تنش برشی بحرانی اصال شیده
براساو رابطه بین اندازه ذره مورد آنالیز و D50
رسوبات بستر به صورت زیر بیان میشود:
رابطه شماره τci= τD50 (ɤs-ɤ) Di0.3D500.7 :1

که در آن  τciتنش برشی بحرانی بیرای
ذره مورد نظر) τD50 ،(N/m2پیارامتر بیی بعید
شییلدز بیرای ذرات (D50از جیدول شییلدز بییه
دست مییآیید) ɤs ،وزن مخصیو رسیوبɤ ،
وزن مخصیییو آب Di ،انیییدازه ذره میییورد
آنییالیز(( D50 ،mانییدازه ذراتیی کییه  50درصیید
نمونه مساوی ییا کیوچکتر از آن هسیتند( )m
میباشد.

پ از محاسیبه تینش برشیی بحرانیی
برای چهار اندازه مختلف ،تنش برشی بحرانیی
در دبی لبالبی( )τbfبا استفاده از رابطه شیماره
 2محاسبه شد .در صیورتی کیه تینش برشیی
بحرانی بیرای ذره میورد نظیر بیشیتر از تینش
برشی در دبیی لبیالبی باشید ،ذره میورد نظیر
پایدار خواهد بیود و در صیورتی کیه کیوچکتر
باشد ذره در دبی لبالبی حرکت خواهد نمود.
رابطه شماره :2

τbf = gRS

 τbfتنش برشی بحرانی در عرض دبی
بیانکفول ) R ،(N/m2عیرض کانیال در حالیت
دبیییی بییییانکفول ) S ،(mشییییب بسییییتر
رودخانه( )m/mو  gوزن مخصو آب است.
برای کانیالهیای بیا شییب بیشیتر از 1
درصد ( 0/01متر بر متیر) ،جیایی کیه نسیبت
عمیییق جرییییان بیییه انیییدازه ذرات کمتیییر
است(غوطه وری نسبی R/D50 :کمتیر از ،)10
عمق آب کامالً متغیر اسیت ،زییرا سینگهیای
بزرگ یا واریزههای چوبی نزدیک سطح ،عمیق
آب را کامالً تحت تأ یر قیرار مییدهنید .بیرای
چنین شرایطی بیا اسیتفاده از دادههیای فلیوم
معادله ای برای پیش بینی دبیی واحید بحرانیی
موردنیاز بیرای آغیاز حرکیت ذرات  D50ارائیه
نمودند (رابطه :)3
رابطه شماره :3

0.15 𝑔0.5 𝐷50 1.5
𝑠1.12

= qcD50

کییه در آن  qcD50دب یی واحیید بحران یی
برای حمل ذرات ) D50 ،D50 (m2/sمعادل قطر
میانه و  sشیب بستر( )m/mمیباشند.
برای محاسبه دبی واحید بحرانیی بیرای
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آغاز حرکت ذرات در اندازههای مختلف رابطیه
شماره  4را ارائه نمودند:

رابطه شماره  2دبی واحد بحرانی بیرای انیدازه
ذرات  D85 ،D16و  D95محاسبه می گردد.

qci qcD50 (Di / D50)b

در ادامه دبی واحد درون کانال در هر
مقطع با استفاده از رابطه شماره  6محاسبه می
شود .و در نهایت برای تعیین اینکه اندازه ذرات
داده شده در دبی واحد درون کانال حرکت
خواهد کرد یا خیر؟ دبی واحد بحرانی ذره
مورد نظر با دبی واحد درون کانال فعال( )q
مقایسه میشود .در صورتی که دبی واحد
بحرانی ذره( )qciکمتر از دبی واحد درون
کانال فعال( )qباشد ،ذره کشیده خواهد شد.
اگر دبی واحد بحرانی ذره ) )qciبیش از دبی
واحد) (qاعمال شده بر روی ذره باشد ،ذره
حرکت نخواهد کرد.

رابطه شماره :4

=

که در آن  qciدبی واحد بحرانیی بیرای
حمل ذرات در اندازه مورد نظر)qcD50 ،(m2/s
دبیییی واحییید بحرانیییی بیییرای حمیییل ذرات
) Di ،D50(m2/sاندازه ذره میورد نظیر و D50
اندازه ذراتی که  50درصید نمونیه مسیاوی ییا
کوچکتر از آن هستند میباشد.
توان  bدامنهای از اندازه ذراتی است که
ترکیب بستر کانال را تشکیل میدهند .بیا وارد
کردن توان  bدر محاسبات تیأ یر انیدازه ذرات
کوچکتر مخفی در پنیاه ذرات بزرگتیر نییز در
محاسییبات وارد مییشییود .تییوان  bاز رابطییه 5
محاسبه میشود:
رابطه شماره:5

)b = 1.5 (D84/D16

که در آن  D84اندازه 84درصید انیدازه
ذرات و  D16اندازه  16درصد ذرات است.
برای بازه میورد مطالعیه پی از اینکیه
مشییخص شیید نسییبت  R/ D50کمتییر از 10
می باشد(جدول شماره )1بیرای محاسیبه دبیی
واحد بحرانی با این روش مراحل زیرا اجرا شده
است:
ابتدا با استفاده از رابطه شماره  1دبی
واحد بحرانی بیا اسیتفاده از قطیر ذرات  D50و
شیب بستر محاسبه می شود.
با اسیتفاده از رابطیه شیماره  3مقیدار
با استفاده از
توان  bرا محاسبه نموده و س

رابطه شماره :6

q = Q/w

در ایییین رابطیییه  qدبییی واحییید درون
کانییال(دبی در واحیید عییرض)) Q ،(m2/sدب یی
حداکثر لحظهای رودخانیه( )m2/sو  Wعیرض
کانال فعال( )mدر مقطیع عرضیی میورد نظیر
میباشد.
پ از تعیین نسبت  ، R/ D50مشخص
شد مناسبتیرین روش بیرای آنیالیز تحیرک و
پایداری ذرات بستر رودخانیه گاللیی قیروه در
بازه مورد نظر روش دبی واحد بحرانی میباشد.
عالوه بر این روش با استفاده از معادلیه تینش
برشی بحرانی ،میزان تنش برشی بحرانی بیرای
ذرات در چهییار انییدازه مختلییف نیییز محاسییبه
گردید .بدین منظور متغیرهای مورد نیاز برای
تعیین دبی واحد بحرانی و تنش برشی بحرانی
در سه مقطع عرضی در این بازه برداشیت شید

 ........................................................................................................................8تحلیل ناپایداری بستر کانال با استفاده از تنش برشی بحرانی و دبی واحد

با قطر  D50که برای محاسبات اولیه الزم بود از
جدول پارامتر شیلدز محاسیبه شید .همچنیین
تنش برشی کانال در حالت دبی لبالبی نییز بیا
استفاده از رابطه شماره  2محاسبه شده است.

(جدول شماره.)1
با استفاده از رابطه شماره  1تنش برشی
بحرانی برای سه انیدازه ذره کلییدی محاسیبه
شد(جدول شماره .)2مقدار تنش برشیی ذرات

جدول :1مشخصات مقاطع عرضی رودخانه گاللی قروه
)D16(mm

)D50(mm

)D86(mm

)D95(mm

R/ D50

26

64

128

180

6/62

90

180

256

5/16

90

180

256

4/27

شماره

شیب

عمق

عرض کانال

مقطع

بستر()S

جریان()R

فعال()W

1

0/023

0/5

7/5

2

0/024

0/49

9/4

32

3

0/017

0/4

5/9

26

با استفاده از رابطه شماره  1تنش برشی
بحرانی برای سه انیدازه ذره کلییدی محاسیبه
شد(جدول شماره .)2مقدار تنش برشیی ذرات
با قطر  D50که برای محاسبات اولیه الزم بود از

جدول پارامتر شیلدز محاسیبه شید .همچنیین
تنش برشی کانال در حالت دبی لبالبی نییز بیا
استفاده از رابطه شماره  2محاسبه شده است.

جدول :2تنش برشی محاسبه شده برای اندازههای مختلف ذرات در مقاطع عرضی رودخانه گاللی قروه
شماره مقطع

τD84(N/m

τD16(N/m
)

2

τD95(N/m
2

τbf(N/
2

)

)m2

)

1

0/79

1/26

1/87

1/99

2

1/22

1/95

2/18

2/27

3

1/1

1/95

2/18

1/33

همانطور کیه از جیدول شیماره  2قابیل
مالحظه است در مقطع عرضی شماره  1تینش
برشی بحرانی ایجاد شده توسط دبی لبالبی از
تنش برشی الزم برای شیروع حرکیت ذرات بیا
قطییر  D84 ،D16و  D95بیشییتر اسییت .بنییابراین
تمامی ذرات دارای این اندازهها ییا کیوچکتر از

آن در دبی لبالبی این مقطع حرکیت خواهنید
کرد .در مقطع عرضی شیماره  2تینش برشیی
بحرانی ایجاد شده توسط دبی لبالبی رودخانیه
بیشتر از تنش برشی الزم برای شیروع حرکیت
ذرات با قطر  D95،D16و  D84میباشد ،بنابراین
در دبی لبالبی ذرات ذکر شده حرکت خواهنید
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کرد .در مقطع عرضی شیماره  3تینش برشیی
ایجاد شده توسط دبی لبالبی این مقطع عرضی
از تنش برشی الزم برای شروع حرکت ذرات با
اندازه D84 D95 ,کمتر است ،بنیابراین در دبیی
لبالبی ذرات با اندازه  D95و  D84بزرگتیر از آن

پایدار خواهند بود .در ادامه کار بیا اسیتفاده از
روابییط شییماره  3تییا  6مقییادیر ،qcD16 ،qcd50
 qcD95 ،qcD84و  qمحاسیییبه شییید (جیییدول
شماره .)3

جدول :3دبی واحد بحرانی محاسبه شده برای اندازههای مختلف ذرات در مقاطع عرضی رودخانه گاللی قروه
شماره مقطع

Q(m2/s

)qcD16(m2/s

)qcd50(m2/s

)qcD84(m2/s

)qcD95(m2/s

)

1

1/2

0/42

0/51

0/59

0/94

2

1/15

0/69

0/83

0/94

1

3

1/14

1/02

1/22

1/35

1/42

با توجه به نتایج بهدستآمده مشخص
شد که در مقطع عرضی شماره  1دبی واحد
بحرانی لبالبی در عرض رودخانه در مقایسه با
دبی واحد بحرانی الزم برای حرکت تمامی
ذرات مورد بررسی (اندازههای  D84 ،D50 ،D16و
 )D95بیشتر است .بنابراین ذراتی که اندازه آنها
مساوی یا کمتر از این اندازهها باشد در بستر
رودخانه پایدار نخواهند ماند و در دبی واحد
بحرانی لبالبی رودخانه حرکت میکنند .در
مقطع شماره  2دبی واحد بحرانی لبالبی در
عرض رودخانه در مقایسه با دبی واحد بحرانی
الزم برای شروع حرکت ذرات با اندازههای
 D84 ، D50 ،D16و  D95بیشتر است .بنابراین
ذراتی که اندازه آنها مساوی یا کمتر از این
اندازهها باشد در بستر رودخانه پایدار نخواهند
ماند و در دبی واحد بحرانی لبالبی رودخانه
حرکت میکنند .در مقطع شماره  3دبی واحد
بحرانی لبالبی در عرض رودخانه در مقایسه با
دبی واحد بحرانی الزم برای شروع حرکت

ذرات با اندازههای  D50 ،D16و  D84بیشتر
است .در این مقطع عرضی فقط دبی بحرانی
الزم برای شروع حرکت ذرات با اندازه  D95و
بزرگتر از آن بیشتر از دبی واحد بحرانی در
عرض مقطع میباشد و در شرایط دبی لبالبی
این ذرات پایدار خواهند ماند و حرکت
نمیکنند.
همانگونه که قابل مشاهده است در
مقطع عرضی شماره 1و 2ذرات نسبت به
مقطع عرضی شماره  3ناپایدارترند و در شرایط
دبی لبالبی تمامی ذرات مورد بررسی شروع به
حرکت خواهند کرد ،بنابراین در دبی لبالبی
شرایط کلی بستر رودخانه در این مقطع تغییر
خواهد کرد .با توجه به شرایط مقطع شماره
1و 2انتظار میرود که بهعلت شیب بیشتر
بستر و عرض کمتر کانال فعال در این مقطع
ذرات در اندازههای کوچکتر نسبت به مقطع
عرضی شماره  3شروع به حرکت کنند .در
مقطع شماره  3نیز در دبی لبالبی اکثر ذرات

 ........................................................................................................................10تحلیل ناپایداری بستر کانال با استفاده از تنش برشی بحرانی و دبی واحد

حرکت خواهند کرد و فقط ذرات بزرگتر از
 D95ابت خواهند ماند.
بحث و نتیجهگیری:
درک حرکت رسوب و حساسیت کانال
نسبت به فرسایش یا رسوبگذاری ،ضرورتی
مهم برای مدیریت رودخانه است .روشهای
متفاوتی برای تعیین آستانه حرکت ذرات
رسوبی بستر رودخانه توسط محققین ارائه
شده است از جمله این روشها روش تنش
برشی بحرانی و روش دبی واحد بحرانی است
که در این مقاله به این دو روش پرداخته شده
است .متاسفانه ،تالش برای محاسبه یا
اندازهگیری مقادیر تنش برشی در رودخانهها،
بصورت پیچیدهای توسط زبری بستر کانال و
نوسانات سرعت و آشفتگی جریان تحت تأ یر
قرار میگیرد( .)whole,2000با این حال هنوز
هم یکی از دقیقترین روشهای برآورد آستانه
حرکت ذرات رسوبی بستر رودخانه است.
جهت بررسی تحرک ذرات بستر رودخانه
گاللی قروه مقطع عرضی در بازه مورد نظر
انتخاب شد و پارامترهای مورد نیاز برای برآورد
تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی در هر
سه مقطع استخراج شد .در این مقاطع تنش
برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی برای شروع

حرکت چهار اندازه کلیدی از ذرات محاسبه
شد و با تنش برشی ایجاد شده توسط دبی
لبالبی و دبی بحرانی در شرایط دبی لبالبی در
واحد عرض کانال مقایسه گردید .نتایج نشان
داد که در مقطع عرضی شماره 1و  2در دبی
لبالبی رودخانه تمامی ذرات مورد بررسی
ناپایدار میباشند و حرکت خواهند کرد.
درحالیکه در مقطع عرضی شماره  3فقط
ذرات با اندازه  D95پایدار هستند و سایر
ذرات در دبی لبالبی در واحد عرض رودخانه
حرکت خواهند کرد .این امر به شیب بیشتر
بستر و عرض کمتر کانال رودخانه در مقطع
شماره 1و2برمیگردد .این پژوهش نشان داد
که استفاده از هر دو روش تنش برشی بحرانی
و دبی واحد بحرانی نتایج مشابهی در ارتبا با
آستانه حرکت ذرات به دست میدهد و این
خود تأییدی بر استفاده از این روشها برای
مطالعات پایداری رودخانه است .استفاده از
روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی
برای بررسی آغاز حرکت ذرات رسوبی کانال
رودخانهها روش مناسب ،مقرونبهصرفه و
سادهای است که بهراحتی میتوان از نتایج آن
برای برنامهریزیهای پایدارسازی کانال و
پیشگیری از فرسایش کناری استفاده نمود.
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