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  مقدمه 
از آن  نهيبه کشور و استفاده يسطح يها مهار و کنترل آب

 يو مکان يزمان عيو توز يکم نظر از ها مستلزم شناخت آن
 يمواد رسوب زانياز م يراستا آگـاه نيهم. در است ها آن
جزء اطالعات  زيد نشو يم بيترس ايحمل  انيرج باه ک

بارش  ياست. گاه يهر پروژه آب ياجرا يبرا هيالزم و اول
 ايو  خشک مهيباران در مناطق خشک و ن يناگهان

 يها ليب وقوع سسبهمچون شکست سد،  ييها دهيپد
کوتاه و  هيزمان پا يدارا ها لينوع س ني. اشود يم يناگهان

 عيسر يها ـالبيس گري. به عبارت دندهستنقطه اوج باال 
و به  وندديپ يبه وقـوع م اديز يها ي)، بعد از بارندگي(آن

و  افتهي انيرودخانه جر يها از داخل و کناره انيصورت طغ
 بيشسته و تخر کجايرا  ريتمام موانع موجود در مس

ممکن است  يمخرب يها دهيپد نيوقوع چن .کند يم
 يا نمونه يناگهان يها البي. سدهد رخبار در سال  نيچند

توجه و  نيشتريبه ب ازيهستند که ن ييها البيبارز از س
 لي). به دل١٣٨١قدس،  دارند (به نقل از مهاب يدگيسر

 ها، رودخانه زيرواناب در حوضه آبر اي اديز انيوقوع جر
و مشکالت  دهد رخدر سطح حوضه  يميعظ يها شيفرسا

از آن  يکه بخش آورد يبه وجود م دست نييرا در پا ياديز
 ان،يدس(ق استو انباشته شدن رسوب  ينينش از ته يناش

١٣٧٧ .(  
انتقال  نهيدر زم يعيوس ها پژوهشو  ها يبررستاکنون 

از جمله  پژوهشگراناز  ياريه است. بسشدرسوب انجام 
و و )، متئ٢٠٠٢( يو کائف اناي)، وال١٩٩٩و فراکارلو ( ايارمن
 يها )، مدل٢٠١١اران (کـ) و بمبار و هم٢٠٠٧اران (ـهمک

 انيجر تأثيرتحت  بار بسترانتقال رسوب  ياضير
 ،بمبار و همکارانبه نقل از را ارائه دادند ( رماندگاريغ

و  يشگاهيآزما يها يبررسبه انجام  زين ياري). بس٢٠١١
آن  تأثيرو  رماندگاريماندگار و غ انيجر نهيدر زم ييصحرا

و همکاران  ديپرداختند. ر يبستر رسوب شيدر فرسا
 انيجر دروگرافيرا نسبت به ه بار کف ي) الگو١٩٨٥(

 ها کردند. آن يلندن بررس اههدرآبر ليس ازدهي يبرا
کف، درشاخه  از رسوبات بار ياديزدادند که مقدار  حيتوض

شده است. گرف و سوزکا  جاديا دروگرافيه يصعود
 انيجر تي) رابطه انتقال رسوب را تحت وضع١٩٨٥(
 يبررس م،يکانال مستق کيماندگار، در انيو جر رماندگاريغ

 يرماندگاريغ رعنوان پارامت  هب يشاخص ها کردند. آن
گرفتند که حجم  جهينت نيهمچن کردند. فيتعر انيجر

 شتريهمواره ب رماندگاريدست آمده در حالت غ  هرسوبات ب
 ي) رو١٩٩٢از مقدار آن در حالت ماندگار است. کوهنل (

کرد.  پژوهش کايمتحده امر االتيدر ا يا دو رودخانه ماسه
 يوددر طول شاخه صع بار کف انياو متوجه شد که جر

 تيآن، در وضع يدر مقابل شاخه نزول دروگرافيه
  است.  شتريب د،يشد يها انيجر

اوج  يوقوع دب نيب يزمان ريخأت کي) ١٩٩٤( تيوانگ و پل
انتقال رسوب  دروگرافياوج ه يو دب انيجر دروگرافيه

و  ـني. لدنديکف نام ينرسيا ريخأرا تن مشاهده کردند و آ
مورد ارتباط  ررا د ييها ) پژوهش١٩٩٧همکاران (

 يها در رودخانه انيجر يو خروج يورود دروگرافيه
داشتند که  اني) ب١٩٩٧انجام دادند. سونگ و گرف ( يفصل

 طور  به دروگراف،يه يشدت تالطم در شاخه صعود
نسبت با  نيآن است و ا ينزول شاخه از تر معمول بزرگ 

. شود يم شتريب يکم دروگرافيه يرماندگاريغ شيافزا
شدت تالطم در شاخه  شيکه افزا تندداش انيب ها آن

گرفتن  يشيپ ليدلممکن است به  دروگرافيه يصعود
) ١٩٩٨و کارپات ( انگيباشد.  هيپا انياز جر البيموج س

 افتهيخود را در مورد موج انتقال  يشگاهيآزما يها يبررس
 و يبررسقابل حرکت  يبسترها ياز شکست سد، رو يناش

مجرا  يکف در ابتدا يشستگ مشاهده کردند که شدت آب
مورد اثر موج  ) در٢٠٠٣و همکاران ( لي. لاست شتريب

 يا دهيسد که به صورت پد کيحاصل از شکست 
 کي يشده رو جاديا راتييبر تغ دکن يعمل م رماندگاريغ

و مواد سبک متخلخل)  يبستر قابل حرکت (مواد شن
 تأثير) ٢٠٠٣( نيو نيرا انجام دادند. اسپ ييها شيآزما
بستر قابل حرکت  يسد را رو کياز شکست  يناش انيجر

 يجبهه قو کيگرفت که  جهيد و نتکر يو تخت بررس
 تواند يشکست سد وجود دارد که م يدر ابتدا يشرويپ

  کند.  جاديرا در بستر ا يا قابل مالحظه شيفرسا
) در ٢٠٠٤و همکاران ( يل يشگاهيآزما يها پژوهش جينتا

 رماندگاريغ انيجر طيرسوب کف در شرا المورد روند انتق
و حداکثر  دروگرافيحداکثر ه يدب نيب دهد ينشان م

 تأثيراز  يوجود دارد که ناش يريخأرسوب ت دروگرافيه
 ١٥تا  ٦حدود  ريخأت زانيم نياندازه قطر ذرات است. ا

. دهد يم ليرا تشک انـيجر دروگرافيد از دوره هـدرص
رسوب  يرا رو ييها شيما) آز١٣٨٥و همکاران ( يلياسماع

نشان  جيانجام دادند. نتا رماندگاريغ انيتحت جر بار کف
رسوب  زانيبر م يثرؤنقش م دروگرافيه هيداد که زمان پا
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 يدب دروگراف،يه هيزمان پا شيدارد و با افزا يانتقال
) ٢٠١١. بمبار و همکاران (ابدي يکاهش م يمتوسط انتقال

 طيکف تحت شرا بار يرا بر رو ها شياز آزما يا مجموعه
 يسر کي ها انجام دادند. آن رماندگاريغ انيجر
بستر متحرک  يرا رو يا و ذوزنقه يمثلث يها دروگرافيه

بار نشان داد که نرخ انتقال  شيآزما جياعمال کردند. نتا
و  يمثلث يها دروگرافيه يزمان راتييبه دنبال تغ بستر

و  ١١ بيبه ترت ،متوسط به اندازه يزمان ريخأت ،يا ذوزنقه
  دارند. هيثان ٣٠
 يو نمونه بردار يريگ در اندازه نينو يروش ن پژوهشيادر 

 يها البيس تأثير زيو ن شگاهيدر آزما بار بستراز رسوبات 
بستر قابل  يشکل) رو يمثلث يها دروگرافي(ه يناگهان
 هيهمچون زمان پا يعوامل تأثير. شد يبررس شيفرسا

 زانيبر م هيپا انيعدم وجود جر ايوجود  دروگراف،يه
از  يفرم بستر رسوب رييو تغ دست نييانتقال رسوب به پا

  .است يبررسموارد مورد  گريد
  

  ها مواد و روش
آب  يگروه مهندس کيدروليه شگاهيدر آزما پژوهش نيا

 يشگاهيکانال آزما کيمشهد در  يدانشگاه فردوس
و  ٣٠ بيمتر و عرض و ارتفاع به ترت ١٠به طول  ريپذ بيش

 ها شيکانال در طول آزما بي. ششدانجام  متريسانت ٥٠
مورد  ي. ذرات رسوبدش ميتنظ ٠٠٥/٠ثابت و برابر با 

 يا رسوبات بستر، از جنس ماسه رودخانه عنواناستفاده به 
و  يکنواختي بيو ضر متر يليم ٥/٢و با قطر متوسط 

شد.  هيته ٩/٠و  ٢٢/١برابر با  بيبه ترت يدانه بند بيضر
 يبرامناسب  طيشرا جاديا يبرا پژوهشبا توجه به هدف 

 نينو يروش ان،يجر با از رسوبات حمل شده يبردار نمونه
، با بار بستراز رسوبات  يبردار روش نمونه ني. ادشابداع 

 حيکه در ادامه به توض دش جاديا يا و امکانات ساده ليوسا
الزم است تا  ها شيانجام آزما ي. براشود يآن پرداخته م

شود که در  جاديا يشگاهيدر شکل کانال آزما يراتييتغ
حال کف کانال به  نينشان داده شده است. در ا ١ شکل
باال آورده شد. در طول کانال چهار  متر يسانت ١٥ زهاندا

 ،يي. قسمت ابتداشود يقسمت مشخص در کف مشاهده م
ثابت و از جنس رسوبات متحرک و به  يشامل کف با زبر

متر طول و  ٢ يقرار گرفته که دارا يدنبال آن بستر رسوب
. قسمت سوم، استارتفاع و هم عرض با کانال  متر يسانت ٦

) رسوبات کف منتقل شده بوده يبردار (نمونه وجمحل خر
متر  ٥/١است که  يبستر زيو باالخره قسمت چهارم ن

شده و ادامه آن از  دهيآن از رسوبات ثابت پوش ييابتدا
  .است شهيجنس ش

  

  
  پژوهشن يمورد استفاده در ا يکيزيساده از مدل ف يشما -١شکل 

  
از  يبردار رسوبات و نمونه زشير يبرا يمقدار بازشدگ

که  دست آمد چنان  هو خطا ب ي) به روش سعاريش( ها آن
و اندازه  انيجر يورود يها دروگرافيبا توجه به ه

در  متر يسانت ٣فاصله برابر با  نيا ،يذرات رسوب يبند دانه

رسوبات خارج شده از  يآور جمع يبرانظر گرفته شد. 
 ٢ آن در شکل ينما که رسوب بردار نمونه ار،يقسمت ش
  .و استفاده شد يآمده طراح
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  ر بار کفيگنمونه يليستم ريس -٢شکل 

  
طول و  يدارا يقاب اصل کيمتشکل از  ريگ نمونه نيا

جعبه از جنس  ٢٠متر و  ٢٥/٠و  ٥/١ بيعرض به ترت
. ابعاد باشد ياست، م زير يها روزنه يمقاوم که دارا يتور
 ها برابر بوده و حجم آن گريکديبا  يتور يها جعبه يتمام
از  انيعبور جر هنگاماست. در  متر يسانت ٢٥×٥×٣ با برابر
 يرسوب با سرعت ريگ الزم است تا نمونه ،يبستر رسوب يرو

مشابه با  يو مدت زمان انيهماهنگ با سرعت حرکت جر
شکاف  رـيبستر، از ز ياز رو يعبور دروگرافيه هيزمان پا

 يحيطور صح  هب يبردار مل نمونهـود تا عـعبور داده ش
که در  يکيموتور الکتر کيمنظور از  نيبدانجام شود. 

سرعت  مي. با تنظدشنصب شده استفاده  نالکا يانتها
بردار  نمونه يموتور، سرعت حرکت خط نيا يحرکت دوران

 يها  اني. جرديگرد ميقابل تنظ انيبا سرعت عبور جر زين
به نام کنترل  يکيالکتر يا لهيبا استفاده از وس رماندگاريغ

به پمپ کانال  ميمستق  طور  بهکه  VFD-Mبه مدل  ١دور
در  رييدستگاه با تغ نيشدند. ا ديمتصل شده بود، تول

موجود در آن،  يها برنامه نيفرکانس پمپ و همچن
 يو دب هيمتفاوت با زمان پا يورود انيجر يها دروگرافيه

 يها دروگرافيکرد. مشخصات ه جادياوج مختلف را ا
  .است ١ به شرح جدول يورود انيجر

 يثبت اطالعات برا يبراو  انيبودن جر يدائمريغ ليبه دل
 ٣ استفاده شد. شکل يبردار لمياز روش ف شيهر آزما

. با مشخص دهد يرا نشان م ها نيدورب يريمحل قرارگ
(مدت  اريمدت زمان عبور هر شبکه از قسمت شبودن 

مقدار رسوب  نيهر شبکه) و همچن يبردار زمان نمونه
عبور  ايرسوب تله افتاده  زانيآن، م اخلمنتقل شده به د

دست آمد.   هعبور شبکه ب يکرده از بستر در فاصله زمان
نصب  يمناسب از بستر رسوب يا در فاصله نيدورب نيدوم

طول بستر را پوشش دهد.  يتمام که  يطور  هشد ب
 باو گذشت زمان  يتراز بستر رسوب ان،يعمق جر راتييتغ
  .دش يثبت م نيدورب نيا
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-لمي) فالف. (يبردارلميف يهانيدورب يريمحل قرارگ -٣شکل 

  ياز بستر رسوب يبردارلمي) فبار. (ياز ش يبردار
  

 طياثر شرا يبررس پژوهش نياز آنجا که هدف از ا
الزم است تا  است بار کفبر انتقال  انيجر يردائميغ

مختلف  يها انيجر تأثيررسوبات مورد استفاده تحت 
معلق  طيحرکت کرده و در شرا بار کفهمواره به صورت 

بر ) که ١٩٦٦بگنولد ( اريمنظور از مع ني. بدرنديقرار نگ
و سرعت سقوط ذرات در  انيجر يسرعت برش اساس

و  يلياسماعبه نقل از ( دشده استفا ،استحالت مستغرق 
، هرگاه نسبت سرعت باال اريمع بر اساس). ١٣٨٥همکاران 

شود،  ٢٥/٠به سرعت سقوط ذرات کمتر از  انيجر يبرش
 ي. سرعت برششوند يجابجا م بار کفذرات به صورت 

بر ) ١٣٨٧ ،بجستان يو سرعت سقوط ذرات (شفاع انيجر
  :دشمحاسبه  ريز معادالت اساس
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 Rh)، هيشتاب ثقل (متر بر مجذور ثان gباال  معادالتدر 
 Gsکف کانال،  بيش S(متر)،  انيجر يکيدروليشعاع ه

. مقدار است کينماتيلزجت س ν ذرات رسوب و يچگال
که  يحالت يو سرعت سقوط ذرات برا انيجر يسرعت برش
دو  نيدر کانال برقرار است محاسبه و نسبت ا يحداکثر دب

 ٢٥/٠حاصل شد که همواره کمتر از  ١٢٥/٠ امقدار برابر ب
) ذرات به ١٩٦٦بگنولد ( اريمع بر اساس بنابراينو  است

 مهنگادر  ي. مشاهدات چشمندآي يصورت معلق در نم
. کند يم قيرا تصد باالصحت موارد  زين ها شيانجام آزما

 انيتحت تأثير جر بار بسترثر بر انتقال ؤم يرهايمتغ
  است: ريبه شرح ز رماندگاريغ
)٣(           ( , , , , , , , , , , ) 0s p p b s it itf m Q T T S g y Vρ µ ω =  

رسوب منتقل شده به  يجرم يدب ms، باال معادلهدر 
 هاي در زمان رماندگاريغ انيجرتحت تأثير دست نييپا

 دروگرافياوج ه يدب Qp)، هيبر ثان لوگرميمختلف (ک
 دنيمدت زمان رس Tp)، هيبر ثان تري(ل يورود انيجر
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 دروگرافيه هيزمان پا Tb)، هيبه نقطه اوج (ثان دروگرافيه
جرم  ρ ،يبستر رسوب بيش S)، هي(ثان يورود انيجر

 کيناميلزجت د μبر مترمکعب)،  لوگرميمخصوص آب (ک
سرعت سقوط ذرات رسوب  ωsبر متر)،  هيثان لوگرميآب (ک

 yit)، هيشتاب ثقل (متر بر مجذور ثان g)، هي(متر بر ثان
سرعت  راتييتغ Vitبا زمان (متر) و  انيعمق جر راتييتغ
و  ρ ،Vit. سه پارامتر هستند) هيبا زمان (متر بر ثان انيجر
yit هب بيتکرار شونده و به ترت اي ياصل يرهايبه عنوان متغ  

 يو مشخصه هندس انيمشخصه جر ال،يعنوان مشخصه س
دست آمده از  ه بدون بعد ب هاي در نظر گرفته شدند. گروه

شامل شش  ،يو با انجام اعمال جبر نگهامباکي Пروش 
  هستند: ريگروه بوده و به شرح ز

)٤           (2
.( , , , , , ) 0

. . .
ps s it

p b it it it it

Tm g Vf S
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=  

بدون بعد،  يها گروه نيدر ب استگونه که مشخص  همان
و معکوس مجذور عدد فرود  انيجر نولدزيمعکوس عدد ر

از  يبردار نمونه دي. روش جدشود يمشاهده م انيجر
 شدکه اشاره  شگاهيرسوبات متحرک کف در آزما

همچون  يبه موارد توان يدارد که م ييها تيمز
با  شگاهيآزما يها کانالبستر در  بار باتاز رسو يريگ نمونه

 انيجر بااز رسوبات منتقل شده  يبردار ابعاد محدود، نمونه
ذرات  ياز تمام يبردار نمونه ،يبالفاصله بعد از بستر رسوب

 شي%) و افزا١٠٠(راندمان  انيجر بامنتقل شده  يرسوب
رسوب در  يدب راتييتغ يتعداد نقاط موجود در منحن

 و بردار رکت نمونهسرعت ح شيبا افزا ن،مقابل زما
 بردار موجود در نمونه يها تعداد شبکه شيافزا نيهمچن
 يها شي(در آزما شيدقت آزما شيافزا جهيدر نت و رسوب

 رسوب بردار هر شبکه از نمونه يبردار ، مدت زمان نمونهباال
) است هيثان ٦تا  ٣مختلف،  يورود يها دروگرافيه يبرا

  .اشاره داشت

  
  يشيآزما يرهايمحدوده متغ -١ جدول

 انيدروگراف جريه
  يورود

  دروگرافياوج ه يدب
  ه بر متر)يتر بر ثاني(ل

 هيزمان پا
  ه)ي(ثان

 يمدت زمان شاخه صعود
  ه)ي(ثان

 يمدت زمان شاخه نزول
  ه)ي(ثان

Hyd.A1 ٥٤  

٣٠  ٣٠  ٦٠  Hyd.A2  ٤٥/٤٤  
Hyd.A3  ٩/٣٣  
Hyd.A4  ٩/٢١  
Hyd.B1 ٥٤  

٤٥  ٤٥  ٩٠  Hyd.B2  ٤٥/٤٤  
Hyd.B3  ٩/٣٣  
Hyd.B4  ٩/٢١  
Hyd.C1 ٥٤  

٦٠  ٦٠  ١٢٠  Hyd.C2  ٤٥/٤٤  
Hyd.C3  ٩/٣٣  
Hyd.C4  ٩/٢١  

  نتايج و بحث
  بار بستردر انتقال  هيپا انيجر تأثير
در کانال  هيپا انيوجود جر طيدر شرا ها شياز آزما يبخش

 يمتناسب با قطر ذرات رسوب هيپا انيانتخاب جر. شدانجام 
وجود  که  يطور  هانتخاب شد. ب شيمورد استفاده در آزما

 سبب دينبا يبستر رسوب يو عبور آن از رو هيپا انيجر
تحت  يبستر رسوب شيو انتقال ذرات شود. فرسا ييجابجا

 طيبستر در شرا ياز رو يعبور انيجر دروگرافيه تأثير
 يها دروگرافيحاصل از ه جيبا نتا هيپا انيوجود جر

 کنواختي اني. دو جرشد سهيمقا هيپا انيبدون جر يعبور
 بيبر متر (به ترت هيبر ثان تريل ٥/١و  ٩٥/٠ثابت  يبا دب
BF1  وBF2بار . دانتخاب شدن هيپا يها اني) به عنوان جر
 دروگرافيه تأثيرتحت  دست نييمنتقل شده به پا بستر
 يو بدون آن، بـرا هيپا انيبه همراه دو جر يورود انيجر
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نشان داده شده است.  ٤ در شکل Hyd.A3 دروگرافيه
مقدار حداکثر رسوب  شود، يم مشاهده که گونه همان

و در  ابدي يم ه،کاهشيپا انيجر يمنتقل شده، با کاهش دب
در کانال وجود ندارد، حداکثر رسوب  هيپا انيجر که يحالت

با وجود  سهيمقدار خود در مقا نيمنتقل شده به کمتر
در  هيپا انيکاهش جر گري. به عبارت درسد يم هيپا انيجر

کاهش  ان،يکاهش مومنتم جر ليبه دل يبستر رسوب
 Hyd.A3+BF2، ٥ را به دنبال دارد (در شکل شيفرسا
 انيو وجود جر Hyd.A3 دروگرافيدهنده وقوع ه نشان

  .)استدر کانال  BF2 هيپا
نشان داد که مقدار کل رسوب منتقل شده  جينتا نيهمچن
در  ،يورود انيجر دروگرافيه تأثيرتحت  دست نييبه پا

از مقدار کل  شتريدر کانال، ب هيپا انيحالت وجود جر
است.  هيپا انيبدون جر طيتحت شرا يرسوب انتقال

 دروگراف،يدر کانال و وقوع ه هيپا انيوجود جر نيبنابرا
 شيثر باشد و شدت فرساؤباالدست م شيرسادر ف تواند يم

مقدار کل رسوبات منتقل شده  ٢ دهد. جدول شيرا افزا
 يها دروگرافيه تأثيررا تحت  دست  نييبه پا انيجر با

  .دده ينشان م هيپا انيبا و بدون جر ش،يمورد آزما
  

 عامل برابر در رسوب بعد بدون عامل رييتغ روند -٤شکل 
  آن بدون و هيپا انيجر تأثير تحت زمان بعد بدون

  

  
 زمان عامل برابر در رسوب بعد بدون عامل رييتغ روند -٥شکل 
 هيپا زمان و کساني اوج يدب با يورود هاي هيدروگراف يبرا

  متفاوت
  

  )متر بر لوگرميک( يانتخاب يها هيپا زمان دردست  نييپا به شده منتقل رسوب کل -٢جدول 
  (BF2) ه دوميان پايجر (BF1) ه اوليان پايجر  هيان پايبدون جر  يان وروديدروگراف جريه

Hyd.A3 ۳۹۲/۲  ۶۷/۲  ۸۲۶/۳  
Hyd.B3 ۸۵۳/۲  ۵۰۷/۳  ۰۵۵/۴  
Hyd.C3 ۵۷۵/۳  ۰۲۵/۴  ۳۸۸/۴  
Hyd.A4 ۷۷۲/۰  ۲۸۴/۱  ۲۳۷/۲  
Hyd.B4 ۳۱۳/۱  ۷۳۸/۱  ۵۶/۲  
Hyd.C4 ۹۱۹/۱  ۱۵/۲  ۸۶۵/۲  

       

که  دشمشاهده  ش،يدست آمده از آزماه ب جيبا توجه به نتا
 يبر متر) برا لوگرميمقدار کل رسوب منتقل شده (ک

بر متر  هيبر ثان تريل ٥/١و  ٩٥/٠ هيپا انيبا جر يها شيآزما
 يورود انيجر يها دروگرافيبا ه يها شينسبت به آزما

در  بيبه ترت ه،يپا انيمشابه با حالت قبل و بدون جر
عامل  نيکه ا ابدي يم شيدرصد افزا ٥/٧٦و  ٥/٢٦ ودحد

  .دده يرا نشان م يبستر رسوب شيبر فرسا هيپا انيجر تأثير

بر  يورود انيجر دروگرافيه هيزمان پا تأثير
  يبستر رسوب شيفرسا

بر  انيجر يها دروگرافيه تأثير ،ها شياز آزما يسر نيا در
 يول کسانياوج  يدب يکه دارا يطيدر شرا بار بسترانتقال 
زمان  تأثير ٦ شد. شکل يبررس د،هستنمتفاوت  هيزمان پا

رسوب منتقل  زانيرا بر م يورود انيجر دروگرافيه هيپا
اوج  يدب يدارا يها دروگرافيه يو برا دست نييشده به پا

  .دده يبر متر نشان م هيبر ثان تريل ٥٤و برابر با  کساني
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  هاي متفاوت تغييرات متوسط دبي رسوبات تحت تأثير زمان پايه -٦شکل 

 
 يها دروگرافياوج ه يدب نکهيتوجه به ا با ٥ شکل بر اساس

، Hyd.A1 دروگرافيهر سه ه يبه کانال برا يورود انيجر
Hyd.B1  وHyd.C1 بر  هيبر ثان تريل ٥٤و برابر با  کساني

 ها دروگرافيه نياز ا يرسوب ناش ١فگراياما سد ،استمتر 
  هب يها گرافينقطه اوج در سد که  يطور  همتفاوت بوده ب

 انيجر دروگرافيه هيزمان پا شيآمده، با افزا تدس
گرفت که  جهينت توان يم نيبنارا. ابدي يم شيافزا يورود

در مقدار  ياديز تأثير انيجر دروگرافيه هيزمان پا
دارد.  دست نييباالدست و انتقال رسوب به پا شيفرسا
 يبرا شود، يمشاهده م ٦ گونه که در شکل همان نيهمچن

زمان  شيبا افزا کسانياوج  يدب يدارا يها دروگرافيه
متوسط رسوب منتقل شده به  يدب دروگراف،يه هيپا
که  شود يمشاهده م ني. همچنابدي يکاهش م دست نييپا

 يدب راتييتغ ان،يجر دروگرافياوج ه يدب شيبا افزا
 هيزمان پا شيمتوسط رسوب منتقل شده، با افزا

 نيدست آمده در ا  هب جي. نتاشود يکمتر م دروگرافيه
و  يلياسماع يها شيحاصل از آزما جيبا نتا متقس

شد. با وجود اختالف در اندازه  سهي) مقا١٣٨٥همکاران (
 هياوج و زمان پا يرسوبات، مقدار دب يبند دانه

و  يلياسماع يها شيدر آزما يانتخاب يها دروگرافيه
 يهماهنگ، ن پژوهشيا يها شي) و آزما١٣٨٥همکاران (

  .دشو يمشاهده م راتيياز نظر رونـد تغ يخـوب
 دست نييکل رسوبات منتقل شده به پا رامقد ٣ جدول
 يو دب کساني هيزمان پا يدارا يها دروگرافيه تأثيرتحت 

 ر،ي. در جدول زدهد ياوج متفاوت را نشان م

                                                
1- Sedigraph 

آورده شده  ٤و  ٣، ٢، ١ يها که با عدد ييها دروگرافيه
 ٩/٢١و  ٩/٣٣، ٤٥/٤٤، ٥٤اوج  يدب يدارا بياست به ترت

 جيو نتا باال. با توجه به جدول هستند ربر مت هيدر ثان تريل
 يگرفت در صورت جهينت توان يم ش،يدست آمده از آزما  هب
 ١٠٠و  ٥٠ ين ورودايجر دررگرافيه هيزمان پا که 

 ١٢٠به  ٦٠و از  هيثان ٩٠به  ٦٠(از  ـابدي شيدرصـد افزا
به  دست، نيي)، مقـدار کل رسوب منتقل شـده به پاهيثان

 شيدرصد افزا ١٣/٩٢و  ٤/٤٤ بيطور متوسط به ترت
 .ابدي يم

بستر، در ابتدا  يو حرکت ذرات در رو انيبا ورود جر
 انيسطح مقطع جر شيافزا سبببه وجود آمده  شيفرسا

که  بيترت نيه و کاهش عدد فرود را به همراه دارد. به ادش
 ها به آن انيکه با وارد شدن مومنتم جر يدر ابتدا ذرات

 ليبه دل يپس از مدت کوتاه کنند مي حرکت به شروع
بستر و  ديشد شياز فرسا يمقطع ناش طحس شيافزا

 يمومنتم الزم برا اي يبرش يرويکاهش سرعت با کاهش ن
ادامه حرکتشان به سمت جلو روبرو خواهند شد، 

 ني. اشوند يبستر متوقف م يرو ايشان کاهش و  سرعت
را به همراه داشته و  انيحالت، کاهش سطح مقطع جر

مومنتم وارد بر بستر  شيسرعت و افزا شيافزا سبب ارهدوب
 ني. اابدي يم شيو ذرات دوباره سرعتشان افزا شود يم

مومنتم وارد بر بستر در طول دوره  شيکاهش و افزا
 انيثر در جرؤم يبه پارامترها ياديز يبستگ دروگرافيه

 دکنرسوب را کنترل  انيجر طيشرا تواند يدارد و م
 ترتراز بس راتييتغ ٧ ). شکل١٣٨٨و همکاران  پور ي(کاشف
از شروع  هيثان ٤٥و  ٣٥، ٢٥را در سه زمان  يرسوب

 يدر طول بستر متحرک و برا انيجر دروگرافيه
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T=40 sec :  ،1385اسماعیلی و همکاران
T=60 sec :   ،1385اسماعیلی و همکاران
T=80 sec :  ،1385اسماعیلی و همکاران
T=60 sec : تحقیق حاضر
T=90 sec : تحقیق حاضر
T=120 sec : تحقیق حاضر
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. دهد ينشان م Hyd.A3 يورود انيجر دروگرافيه
مقدار  نيشتريب است،گونه که در شکل مشخص  همان

  .است انجام شدهآن  يبستر در ابتدا شيفرسا

  
  يان وروديجر يها دروگرافيه ابکل رسوب منتقل شده  -٣ جدول

  دروگرافياوج ه يدب
  يان وروديجر

  لوگرم بر متر)يدست (ک نييکل رسوب منتقل شده به پا
A  

  ه)يثان ۶۰ه برابر با ي(زمان پا
B  

  ه)يثان ۹۰ه برابر با ي(زمان پا
C  

  ه)يثان ۱۲۰ه برابر با ي(زمان پا
Hyd.1 ۲۱۲/۴  ۳۶۸/۶  ۷۲۱/۸  
Hyd.2 ۳۹۲/۳  ۰۴۴/۵  ۴۴۲/۶  
Hyd.3 ۳۹۲/۲  ۸۵۳/۲  ۵۷۵/۳  
Hyd.4 ۷۷۲/۰  ۳۱۳/۱  ۹۱۹/۱  

  

  
  Hyd.A3ان يدروگراف جريه تأثيردر زمان و تحت  يرات تراز بستر رسوبييتغ -٧ شکل

  

  يو خروج يورود انيجر دروگرافيشکل ه رييتغ
با استفاده از دستگاه  يورود انيجر يها دروگـرافيه

دست آوردن   هب يبرا. آمدند دست  هب دور کنترل
بستر متحرک، از رابطه  يدر انتها يخروج يها دروگرافيه

با استفاده از  زيبستر ن يزبر بي. ضردشاستفاده  نگيمان
 جهبا تو استقطر متوسط ذره  بر اساسکه  کلريرابطه استر

  .)١٣٨٧ ،يشميو ابر يني(حس دشمحاسبه  ريز معادلهبه 
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حسب متر  قطر متوسط ذرات و بر d50 باالدر رابطه 
در  يو خروج يورود انيجر يها دروگرافي. هباشد يم

گونه که در شکل  نشان داده شده است. همان ٨ شکل
 يخروج يها دروگرافيموارد ه يدر تمام شود يمشاهده م

نسبت به  يحداکثر کمتر ريمقاد يدارا انيجر
کاهش مقدار  ليدل. هستند يورود انيجر يها دروگرافيه

شدن  رهيذخ ،يخروج يها دروگرافيدر ه انيجر ياوج دب
 انيجر يافت انرژ زيو ندر طول کانال  انياز جر يقسمت
 يها دروگرافيشکل ه در را يراتييبروز تغ موضوع ني. ااست

 يها دروگرافيبا ه سهيده و در مقاکر جاديا يخروج
  .کمتر هستند يزيت يدارا يورود
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  گيري نتيجه
 يکيدروليه طيشرا تأثير يبه منظور بررس باال يها شيآزما
از  يابوده است. مجموعه بار کفر انتقال ـب انيجر
عبور  يبستر رسوب يشکل از رو يمثلث يهادروگرافيه

 انيجر تأثيرداده شدند و رسوبات منتقل شده تحت 
 بردار. نمونهدش يبردارنمونه يابتکار يالهيوس اب ،يورود

رسوبات منتقل شده  يتمام يآورجمع تيقابل شده ساخته
در تعداد  رييبا تغ توان يم يرا داشته و به سادگ انيجر با

نقاط در  يوستگيآن، دقت و پ ييجابجا سرعت و هاشبکه
داد.  شيرسوب در مقابل زمان را افزا يدب راتييتغ يمنحن

به  انيجر دروگرافيحاصل نشان داد که رخداد ه جينتا
را  يبستر رسوب شيمقدار فرسا هيپا انيجر جودهمراه و

زمان  شينشان داد که افزا جينتا ني. همچندهديم شيافزا
را  شيمقدار کل فرسا يورود انيجر دروگرافيه هيپا

 انيجر دررگرافيه هيمان پاکه ز يدهد. هنگاميم شيافزا
و  هيثان ٩٠به  ٦٠(از  ابدي شيدرصد افزا ١٠٠و  ٥٠ يورود
)، مقدار کل رسوب منتقل شده به هيثان ١٢٠به  ٦٠از 
 ١٣/٩٢و  ٤/٤٤ بيبه طور متوسط به ترت دست،نييپا

نشان داد که  هايبررس ني. همچنابدييم شيدرصد افزا
 هيزمان پا شيبا افزا يرسوب انتقال يمقدار متوسط دب

تراز بستر  ياست. بررس افتهيکاهش  انيجر دروگرافيه
نشان داد که  انيجر دروگرافيبعد از عبور ه يرسوب

 انجامآن صورت  يبستر در ابتدا شيمقدار فرسا نيشتريب
 يدر خروج انيجر دروگرافيه يريگاندازه ني. همچنشده

با عبور از  يورود دروگرافينشان داد که ه يبستر رسوب
از  که  يطور  هشکل شده ب رييدچار تغ يبستر رسوب يرو

 نيشکل درآمده همچن يبه صورت منحن زيحالت نوک ت
شدن  رهيآن ذخ ليدلاست که  هشد کم زين يمقدار اوج دب

  .استدر طول بستر کانال  انياز جر يقسمت
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