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  مقدمه
 :هستند نوع دو آبياري هاي كانال در شده  نشين ته رسوبات
 رت درشت ذرات و ماسه( غيرچسبنده يا دانه درشت رسوبات

 چسبنده، رسوبات .چسبنده يا ريزدانه رسوبات و )آن از
 يشيميايوالکتر پيوند ها آن ذرات بين كه هستند رسوباتي

 يرس يها يکان به معموالً .باشد داشته وجود چسبندگي و
 اطالق ١چسبنده رسوبات ،ميکرون ۲ از کمتر اندازه با
 اين چسبندگي خاصيت .)۱۹۹۸ ،فان و موريس( شود يم

 .است ذرات بين ييالكتروشيميا نيروهاي از ناشي رسوبات
 مقدار لحاظ از ،اند ذرات بين غالب نيروهاي كه نيروها اين

 از بسياري با ضمن در و تر بزرگ ذرات وزن نيروي از
 .هستند مرتبط ها آن تركيبات و رسوبات محيطي عوامل

 هاي پديده بررسي در پيچيدگي سبب مسأله اين
 آستانه جمله از چسبنده، رسوبات به مربوط هيدروليكي

 ).۱۳۸۱ ،يقمش و وجداني( است شده ذرات حركت
 که رس و الي مانند هايي ريزدانه شامل چسبنده رسوبات

 و يكديگر جذب قابليت كه هستند بزرگي سطوح داراي
 تشكيل به منجر و دارند نيز را ديگري ريز مواد حتي

 )٢شدن فلوكوله( شكل اي كلوخه و اي خاكدانه ساختارهاي
 ساختارها اين همچنين ،شوند مي كم برشي هاي تنش در
 شد خواهند شكست دچار زياد برشي هاي تنش در
 و ايجاد تئوري با مطابق ).۱۳۹۱ ،همکاران و حسيني(

 براي ،لي هون و اينيشتن آرام هاي اليه تصادفي شكستن
 اليه زير تصادفي شكستن بايد هم رس ذره يك يشفرسا
 اعمال هيدروليكي نيروهاي اينكه هم و افتد اتفاق آرام
 شوند غالب ذارت بين مقاوم نيروهاي بر ذرات بر شده

 اثر در ذرات كه اي لحظه ).ب ۱۳۸۵ قمشي، و وجداني(
 اصطالح در ،كنند مي حركت به شروع فرسايش، فرآيند
 به ذرات حركت شروع .گويند مي ٣ذرات حركت آستانه

 همچنين عمق، و سرعت مانند جريان خصوصيات
 ذره چگالي و شكل اندازه، مانند رسوبي مواد خصوصيات

 پيوند ميزان و غيرچسبنده رسوبات مورد در
 رسوبات در ذرات بين چسبندگي و يالکتروشيمياي

 و ۱۳۸۴ ،بجستان شفاعي( دارد بستگي چسبنده
 آستانه ي لحظه هيدروليكي شرايط ).۱۹۸۳ شنامرتي،يکر

 برشي تنش( بحراني برشي تنش با معموالً ذرات حركت

                                                             
1- Cohesive Sediment 
2- flocculation 
3- Incipient Motion 

 شود مي تعريف بحراني سرعت يا )حركت آستانه در جريان
 فرسايش کلي طور به .)الف ۱۳۸۵ قمشي، و وجداني(

 سرعت که افتد مي اتفاق زماني ،بستر چسبنده رسوبات
 بحراني مقدار يک از جريان از ناشي برشي تنش يا جريان
 مورد در ).۲۰۰۸ ،همكاران و هوي اونگ ژو( شود بيشتر

 در مقاوم عامل ترين مهم ذرات وزن چسبنده، غير رسوبات
 وزن ،چسبنده رسوبات مورد در .است رسوبات حركت برابر

 ذرات بين ييالكتروشيميا نيروهاي با مقايسه در ذرات
 به نيروهاي ،رسوبات اين حركت براي .است ييجز بسيار
 به )چسبنده غير رسوبات با مقايسه در( بزرگي نسبت
 تنش .است الزم ذرات بين پيوندهاي شكستن منظور
 رسوبات برخالف چسبنده رسوبات بحراني برشي

 متناسب و اردد ذرات قطر با معكوس نسبت غيرچسبنده
 رادکيوي،( است ذرات قطر d که بوده، d-4/3 تا d-1با

 اتفاق مرحله چند در چسبنده رسوبات ييآبشو ).۱۹۹۰
 و پراكنده صورت به ذراتي ابتدا كه ترتيب ينا هب .افتد مي
 جريان با و جدا كف از كوچكي هاي توده آن دنبال به

 زبرتر بستري ايجاد به منجر عمل اين .شوند مي شسته
 هاي تكان آن موجب به كه شود مي اوليه حالت به نسبت
 در ؛يابد مي افزايش باالبرنده و كششي نيروهاي از ناشي
 سست تدريج به بستر رسوب هاي توده بين پيوند نتيجه

 بستر از آني صورت به ها توده اين كه حدي تا شود مي
 صورت به پاشيدن هم از و شدن معلق از پس و شده كنده
 را بعدي هاي چرخه و شوند مي حمل جريان با ريزي ذرات
 فرسايش پديده ).۱۹۹۷ ورهيج، و فمناه( كنند مي طي

 نسبت ذرات، اندازه چون پارامترهايي به ،چسبنده رسوبات
 مقاومت اتربرگ، حدود ،رس درصد ها، رس پراكندگي

 نمك، مقدار رطوبت، درصد رسوبات، كششي و برشي
 ،٤سديم جذب نسبت رسوبات، محيط حرارت درجه

 ن،ات و رادکيوي( دارد بستگي ٥يونيکات تبادل ظرفيت
 و کيانگ ليانگ شي و ۱۹۹۳ وت،يميگن و هام ؛۱۹۸۴

 )۲۰۱۰( همکاران و مينگ انگوگ تان ).۲۰۰۷ ،همکاران
 يک در را تحکيم از پس چسبنده رسوب فرسايش فرآيند

 مخصوص وزن آثار و كردند آزمايش بسته مجراي سيستم
 و بررسي آبشستگي نرخ بر را يافته تحکيم رسوب خشک
 آزمايشگاهي نتايج پايه بر تگيسآبش نرخ براي نيز اي رابطه

  .آوردند دست به

                                                             
4- Sodium Adsorption Ratio (SAR) 
5- Cation-Exchange Capacity (CEC) 



 ١٥                                                                                                           ١٣٩٦/ بهار ٢٤/ پياپی ١شماره / ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 از که هستند نانومتر مقياس در هايي كاني ها رس نانو
 برخوردارند گرم بر مربع متر ۷۵۰ حدود در اي ويژه سطح

 نانو نوع از استفاده مورد رس نانو ).۲۰۰۸ نگ،وژ نگوژ(
 موريلونيت مونت رس از که است B 30 کلوزايت تجاري رس
 ،دارد جهان در توجهي قابل گستردگي و است شده تهيه

 تبادل ظرفيت و ويژه سطح داشتن دليل به همچنين
 و بهاري( دارد بااليي آب جذب توانايي باال، كاتيوني
 تأثير ،)۱۳۹۰( قرباني و مقدم خسرواني ).۲۰۱۲ ،همکاران

 هاي خاک ژئوتکنيکي خواص بهبود بر رس نانو ماده
 خاک به رس نانو افزايش .دندكر مطالعه را چسبنده

 شود مي خاك خواص بهبود باعث دار رس اي ماسه
 همکاران و دنيل ).۱۳۸۹ ،همكاران و ثاني محمدزاده(
 با و بادي خاکستر روي تراکم آزمايش انجام با ،)۲۰۰۹(

 که گرفتند نتيجه نانو ابعاد در ١ارگانوسيالن مقدار افزايش
 کاهش مقاومت، افزايش ارگانوسيالن، با خاك اصالح

 به را هيدروليکي رسانايي چشمگير کاهش و تورم پتانسيل
  .است داشته همراه
 لييمسا جمله از ها، كانال گذاري رسوب مشكل با مقابله
 بايد آبياري هاي شبكه ريزي برنامه و طراحي در كه است

 از استفاده در اخير هاي پيشرفت به توجه با .شود گنجانده
 و مواد اين از استفاده عملکرد بررسي نانو، مقياس با موادي
 هاي کانال بستر فرسايش کاهش در آن پيرامون موارد
 تحقيق اين در منظور بدين .است ضروري آب انتقال خاکي

 از استفاده با مطالعه اين در .است شده استفاده رس نانو از
 بحراني برشي تنش بر رس نانو تأثير آزمايشگاهي يها داده

  .شد بررسي خاکي هاي کانال بستر چسبنده مصالح
  

  ها روش و مواد
 خواص شناخت همچنين حركت، آستانه بررسي براي

 از انشعابي( C25 خاکي كانال بستر مصالح از خاک، فيزيكي
 عرض در البرز پروژه محدوده در افروز گنج انحرافي بند

 طول و شمالي ۳۶ ،۴۶ تا ۳۶ْ   ،۱۵ بين جغرافيايي
 به برداري نمونه )شرقي ۵۳ ،۰۰ تا ۵۲ ،۳۵ جغرافيايي

 و بندي دانه آزمايش .شد انجام خورده دست صورت
 منحني و انجام خاک اين از کيلوگرم سه روي هيدرومتري

 بندي دانه منحني رسم با .دش رسم خاک بندي دانه
 )SiC( رسي سيلتي نوع از منطقه خاك كه گرديد مشخص

                                                             
1- Organo-Silane 

 بندي دانه بد نوع از و %۴۵ از كمتر رس و سيلت ميزان با
  .باشد مي ريزدانه رسوبات جزء بنابراين ،است شده
 شكل مستطيلي كانالي،استفاده مورد روباز كانال يا فلوم
 از آن هاي ديواره و آهن جنس از آن چوب چهار كه است

 ۵۰ فلوم عرض .است گالس پلكسي و شيشه جنس
 .بود متر سانتي ۷۰ آن ارتفاع و متر ۱۰ آن طول متر، سانتي

 از كه باشد مي مسلح بتن جنس از اي حوضچه داراي فلوم
 سيستم .كند مي تغذيه آرتزين چاه از شده استخراج آب
 .كند مي عمل چرخشي و بسته مدار صورت به فلوم آب

 ليتر ۳٠ دبي با پمپ يک با كانال به ورودي دبي حداكثر
 روي كه شيرفلكه يك با دبي كنترل .شد مي تأمين ثانيه در

 با .گرفت مي انجام داشت، قرار پمپاژ سيستم رانش لوله
 سرريز روي آب هد كه كانال دست ينيپا سنج عمق قرائت

 ارتفاع -دبي اطالعات به توجه با و كند مي گيري اندازه را
 آب عمق .آمد دست به فلوم از عبوري دبي مربوطه، سرريز
 يك با كانال شيب .شد گيري اندازه سنج، عمق با فلوم درون

 که بود تغيير قابل شده، نصب فلوم زير در كه الكتروموتور
 مختلف هاي شيب در ترتيب به فلوم تحقيق اين در

 .شد داده قرار ۰۰۸/۰ و ۰۰۶/۰ ،۰۰۳/۰ ،۰۰۲/۰ ،۰۰۰۵/۰
 مثلثي سرريز يك با كانال از عبوري دبي مقدار گيري اندازه
 هشد نصب كانال دست ينيپا در كه گرفت انجام درجه ۹۰
 خورده دست هاي نمونه ،ها آزمايش انجام منظور به .بود

 برخورد از جلوگيري براي .شوند پهن فلوم كف بايستي
 هاي ورق وسيله به كانال كف نمونه، به آب مستقيم

 بدين .شد آورده باال متر سانتي ٦ ارتفاع به گالس يپلكس
 متر سانتي ٦ ارتفاع به را كانال ابتداي از متر ٣ كه ترتيب

 قرار براي كانال طول از متر سانتي ٦٠ آن از بعد آورده باال
 بعد كه ديگر متر ٢ سپس شد، گذاشته خالي نمونه دادن

 باال متر سانتي ٦ ارتفاع به نيز بود نمونه قرارگيري محل از
 اي محدوده در كانال كف آوردن باال با بنابراين ،شد آورده
 متر سانتي ۶۰* ۵۰* ٦ ابعاد به اي محفظه ايجاد و معين
 حرکت و کانال كف در نمونه دادن قرار امكان آن، درون

 ذكر شايان .)۱ شکل( دش ايجاد نمونه روي از آب جريان
 ،شده برده كار به گالس پلكسي هاي ورق كه است
 الزم ابعاد در كه بودند متر ميلي ٦ ضخامت با ييها ورق

 محل در تفنگي، تزريق دستگاه و آكواريم چسب با و بريده
 آستانه كردن پيدا ايبر .شدند بندي آب و نصب نظر مورد

 طريق از فرسايش ميزان ،چسبنده رسوبات حركت
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 .آمد دست به آزمايش هر از بعد رسوبي يافته فرسايش حجم و رسوبات ظاهري مخصوص جرم گيري اندازه

  

   
 خاک نمونه قرارگيري محل و آزمايشگاهي فلوم از ينماي و پالن - ۱ شکل

 
 قطر به اي استوانه سيلندر يك از استفاده با نظر مورد نمونه

 رسوبي بستر از متر سانتي ۶/۴ ارتفاع و متر سانتي ۵/۶
 ريختن از بعد كه ترتيب بدين .شد برداشت آزمايش تحت

 جاسازي كامالً نمونه كه وقتي نظر، مورد محل در رسوبات
 اي نمونه مذكور، سليندر وسيله به شد، آزمايش آماده و

 وزن گيري اندازه با شد، برداشت آزمايش بستر از اي استوانه
 ،است معلوم اي استوانه سيلندر حجم اينكه به توجه با و آن
 .آورد دست به را رسوبات ظاهري مخصوص جرم توان مي
 جرم محاسبه براي که هايي گيري اندازه ۱ جدول در

 از بعد و قبل وضعيت دو در ندهست الزم ظاهري مخصوص
   .است آمده رس نانو با رسوبات ترکيب
 بستر از حجمي رسوبات، يافته فرسايش حجم از منظور
 صورت به و يابد مي فرسايش آزمايش هر از بعد كه است
 اين كه اين به توجه با .شود مي نمايان بستر در ييها حفره
 از ها آن حجم ند،شو مي پر آب از آزمايش از بعد ها حفره
 در و سي سي ٢٠ حجم با سرنگي وسيله به مكش طريق
 با ها آن حجم شده، ايجاد هاي حفره بودن بزرگ صورت
  .شد گيري اندازه مدرج پيپت

  
  رسوبات ظاهري مخصوص جرم محاسبه براي الزم پارامترهاي گيري اندازه از حاصل نتايج -۱ دولج

A m1  m2  Vc ρ 

  ۴۱۴/۱  ۶۴/۱۵۲  ۹۲/۹۸  ۷۲/۴۰۰  رس نانو با ترکيب از قبل
  ۲۶۸/۱  ۶۴/۱۵۲  ۹۴/۹۷  ۷۳/۳۷۶  رس نانو با ترکيب از بعد

A، خاک؛ وضعيت m1، استوانه با نمونه وزن )gr(؛ m2، خالي استوانه وزن )gr(؛ Vc، استوانه حجم )cm(؛ ρ، ظاهري مخصوص جرم.  

 

 بين ي رابطه بايد رسوبات بحراني برشي تنش تعيين براي
 آيد دست به رسوبات فرسايش ميزان و جريان برشي تنش

 ،شوئند و رونت و ۱۹۸۵ ،مهتا و پرچر ؛۱۹۸۸ سوب،تاو(
  :است محاسبه قابل ذيل رابطه از كف برشي تنش ،)۱۹۹۹

)۱(  τ =γRS  
 R ؛كف بر وارده جريان برشي تنش متوسط τ آن در که

 شيب S و آب مخصوص وزن γ جريان؛ هيدروليكي شعاع
 بودن يكنواخت به توجه با جا اين در كه( انرژي خط

 هيدروليكي شعاع .است )است فلوم كف شيب برابر جريان،
 بودن معلوم و فلوم مستطيلي مقطع به توجه با جريان

 دستگاه با جريان عمق گيري اندازه با فلوم كف عرض
 كف شيب .است محاسبه قابل حالت هر در فلوم، سنج عمق

 قرار فلوم زير در كه فلوم شيب تنظيم دستگاه روي از نيز
  .است قرائت قابل دارد،

 و فرسايش حجم گيري اندازه با رسوبات، فرسايش ميزان
 مدت داشتن با همچنين رسوبات، ظاهري مخصوص جرم
 با كه ترتيب بدين .است محاسبه قابل آزمايش زمان

 ظاهري مخصوص جرم و (v) فرسايش حجم داشتن
   :)۲( رابطه از (ρ) رسوبات

)۲(  m= ρ.v 
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 داشتن با و آمده دست به (m) يافته فرسايش رسوبات جرم
 فرسايش ميزان فرسايش، سطح و آزمايش زمان مدت

 .آيد مي دست به دقيقه در مترمربع سانتي در گرم برحسب
 فرسايش تحت كه است سطحي فرسايش، سطح از منظور

 است نمونه خارجي سطح برابر جا اين در كه گيرد مي قرار
 محل طول و )متر سانتي ۵۰( فلوم عرض به باتوجه كه

 متر سانتي ۳۰٠٠ برابر سطح اين )متر سانتي ۶۰( نمونه
  .است مربع

 در خاک ابتدا :است ترتيب اين به ها آزمايش انجام وهشي
 چکش با و ريخته فلوم، درون شده گرفته نظر در محل

 خاک نمونه شد. متراکم هيال به هيال صورت به فشرده بريف
 خشک و ساعت ۲۴ گذشتن از بعد و ديگرد اشباع آب با

 كامالً نمونه سطح ماله با و بمرطو ي نمونه خاک، شدن
 مخصوص وزن گيري اندازه منظور به همچنين .دش صاف

 از اي نمونه اي، استوانه سيلندر از استفاده با خاک، ظاهري
 مكانيك آزمايشگاه به توزين براي و شد برداشته بستر
 با دوباره اي استوانه نمونه برداشت محل .دش منتقل خاك
 آماده از بعد .دش آماده آزمايش انجام براي و شده پر خاک
 پمپ سپس و شد تنظيم صفر روي فلوم شيب بستر، شدن

 مدت د،شو برقرار فلوم درون آب جريان تا كرديم روشن را
 ابتداي در كه حالت اين .داشت ادامه حالت اين دقيقه ١۰
 جريان شدن يكنواخت منظور به د،ش رعايت آزمايش هر

 كردن زياد براي اوليه و مناسب شرايطي ايجاد و پمپ
 .نگرفت صورت حالت اين در گيري اندازه هيچ و بود شيب

 ۳۰ مدت به و کرده زياد را فلوم شيب ،بعد مرحله در
 اين در .داشت ادامه شيب، اين با فلوم درون جريان دقيقه
 و دبي آوردن دست به منظور به مثلثي سرزير هد حالت
 تنش محاسبه منظور به سنج، عمق با فلوم، درون آب عمق

 کردن خاموش از بعد .شدند قرائت جريان سرعت و برشي
 سطح در يياه حفره صورت به كه فرسايش حجم پمپ،
 ايجاد هاي حفره .گرديد گيري اندازه بود، شده آشكار نمونه
 منظور به نمونه سطح و پر خاک با بستر سطح در شده
 آزمايش .نددش صيقلي و صاف كامالً بعدي، آزمايش انجام
 انجام قبل حالت به نسبت بيشتري شيب با كه بعدي

 دقيقه ١۰ از بعد و شروع صفر شيب با ابتدا ،گرفت مي
 نيز حالت اين .شد رسانده نظر مورد شيب به فلوم شيب
 قبل حالت مانند ها گيري اندازه و داشت ادامه دقيقه ۳۰

 طريق به شيب كردن زياد با ها آزمايش انجام .شدند انجام
 ادامه زياد نسبت به حجم با فرسايش مشاهده تا فوق،

 كه است ذكر شايان .دش تکرار عمل اين بار پنج که يافت
 شيب و گرفت انجام l/s ۴۶/۱۸ ثابت دبي با ها آزمايش

 خاک سپس .بود ها آزمايش انجام در متغير عامل فلوم
 به و داده قرار جداگانه پالستيکي هاي کيسه در نظر مورد

 به رس نانو ها کيسه از کدام هر وزني درصد يک ميزان
 شدت به ها کيسه ،کامل بستن از بعد .دش اضافه ها آن

 .گيرد صورت خوبي به اختالط عمل تا شد داده تکان
 و گرديدند پهن فلوم کف در ها خاک نمونه سپس
 مراحل طبق متغير هاي شيب و ثابت دبي با ها شآزماي
 .دش تکرار قبل،

 بستر از اي استوانه نمونه هيدروليكي، هاي آزمايش در
 رسوبات، ظاهري مخصوص جرم تعيين منظور به رسوبي

 شيب ،(Hf) فلوم درون آب عمق (HW) مثلثي سرريز هد
 فرسايش حجم و (T) آزمايش هر زمان مدت ،(S)فلوم
 سپس .دش برداشت (Ve) آزمايش از بعد رسوبات يافته

 سرعت )،ρ( رسوبات ظاهري مخصوص جرم پارامترهاي
 جريان برشي تنش ،(Q) جريان دبي ،(V) فلوم درون آب

)τ( رسوبات فرسايش ميزان و (E) شرايط كردن پيدا براي 
 .شدند محاسبه رسوبات حركت آستانه هيدروليكي

  
 بحث و نتايج

 رسوبات حرکت آستانه هيدروليکي شرايط تعيين براي
 از برخي که شد انجام هيدروليکي هاي آزمايش چسبنده،

 براي .است آمده ۲ جدول در شده گيري اندازه پارامترهاي
 رسوبات حركت آستانه هيدروليكي شرايط كردن پيدا

 كه عاملي و جريان برشي تنش بين ي رابطه بايد چسبنده،
 در .شود پيدا ،است رسوبات حركت ميزان دهنده  نشان
 مواد غلظت تواند مي ،عامل اين چسبنده رسوبات مورد
 ميزان اينكه يا )معلق يافته فرسايش رسوبات( معلق

 حاضر تحقيق در .باشد آزمايش طول در رسوبات فرسايش
 دهنده  نشان عامل عنوان به ،رسوبات فرسايش ميزان
 بنابراين ؛شد گيري اندازه و انتخاب ،رسوبات حركت ميزان
 ستا كافي رسوبات، بحراني برشي تنش كردن پيدا براي

 رسوبات فرسايش ميزان و جريان برشي تنش بين رابطه
 منطقه رسوبات براي عامل دو اين بين ي   رابطه .شود پيدا
 به خاک به رس نانو افزودن از بعد و قبل حالت دو در

  .است شده داده نشان ۳ و ۲ هاي شكل در ترتيب،
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 رسوبات حرکت آستانه تعيين براي ها آزمايش در شده گيري اندازه هاي داده -۲ جدول

  فلوم شيب  (cm3) رس نانو با رسوب  (cm3) رس نانو بدون رسوب  (cm3) آزمايش هر در فرسايش حجم
  ۳۹/۱۰۱۸  ۸/۱۰۱۳  ۰۰۰۵/۰ (Ve1) اول آزمايش
  ۲۵/۱۰۲۳  ۹/۱۳۶۴  ۰۰۲/۰  (Ve2) دوم آزمايش
  ۹/۱۲۰۵  ۱۶۷۱  ۰۰۳/۰  (Ve3) سوم آزمايش
  ۷/۱۷۷۶  ۲۸۶۶  ۰۰۶/۰  (Ve4) چهارم آزمايش
  ۱/۲۷۹۱  ۵/۴۴۸۵  ۰۰۸/۰  (Ve5) پنجم آزمايش

        

 
 خاک به رس نانو افزودن از قبل C25 کانال رسوبات براي فرسايش ميزان و برشي تنش بين رابطه - ۲ شكل

  

  
  خاک به رس نانو افزودن از بعد C25 کانال رسوبات براي فرسايش ميزان و برشي تنش بين رابطه - ۳ شكل

 
 هنگام در هشد انجام مشاهدات به توجه با تحقيق اين در

 ميزان و جريان برشي تنش رابطه به توجه با و ها آزمايش
 نظر در اي لحظه ذرات، حركت آستانه رسوبات، فرسايش

 شده زياد ناگهاني طور به فرسايش ميزان كه شده گرفته
 تغيير آن شيب كه مذكور نمودار از اي نقطه يعني ؛است
 جريان سرعت و برشي تنش است. كرده پيدا توجهي قابل

 سرعت و بحراني برشي تنش ترتيب به لحظه، اين در
 آورده پارامترها اين ۳ جدول در كه است رسوبات بحراني

 مشاهده ۳ و ۲ هاي شكل در كه طوري همان است. شده
 فرسايش ميزان جريان، برشي تنش افزايش با شود، مي
 از قبل تا فرسايش ميزان در افزايش اين ولي شود؛ مي زياد

 بوده ييجز و كم مقداري رسوبات حركت آستانه ي لحظه
 افزايش وهشي رسوبات حركت آستانه لحظه از بعد است

 ميزان گراديان و است كرده تغيير فرسايش ميزان
 تبديل آن علت كه يافته افزايش برابر چندين تا فرسايش

 فرسايش به رس تكي ذرات حالت از فرسايش ي نحوه
 و وجداني تحقيقات با ،نظر اين از که است رسوبات اي توده

 بدين كه رسوب قطعات .دارد مطابقت )۱۳۸۱( قمشي
 به غلطان صورت به ابتدا شوند، مي جدا كف از صورت
 تري كوچك قطعات به مدتي از پس آيند، مي در حركت

 حالت به جريان دست ينيپا در انتها در و شوند مي خرد
   آيند. مي در معلق ريز ذرات
 پراكنده و كوچك ييها حفره رسوبات بحراني حالت از قبل
 بحراني، حالت از بعد و شود مي نمايان بستر سطح در

 هاي حفره شدن بزرگ نتيجه در كه بزرگ ييها حفره
 در .شود مي ديده بستر سطح در د،هستن اوليه كوچك
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 بزرگ نسبت به ييها حفره كه بحراني حالت از بعد شرايط
 با همسو آب سطح پروفيل ،شد مي ايجاد بستر سطح در

 ها حفره محل در يعني ؛بود شده ايجاد هاي حفره
 شد. مشاهده آب سطح فرورفتگي

 
  آزمايش مورد چسبنده رسوبات بحراني سرعت و برشي تنش - ۳ جدول

 (m/s) بحراني سرعت (N/m2) بحراني برشي تنش  وضعيت

  ۵۴۳/۰  ۰۴/۱  رس نانو افزودن از قبل
  ۶۱۲/۰  ۵۶/۱  رس نانو افزودن از بعد

 
 گيري نتيجه

 رسوبات كه مناطقي در آب انتقال هاي كانال طراحي براي
 به ورودي رسوبات تركيب در ريزدانه، و چسبنده نوع از

 رسوبات حركت معيار از استفاده جاي به ،است زياد كانال
 بهتر )شود مي استفاده معمول طور به كه( غيرچسبنده

 جمله از چسبنده رسوبات براي موجود معيارهاي از است
 يطراح يبرا چسبنده رسوبات يبحران يبرش تنش روش
 افزودن با .دشو استفاده )۱۳۸۱، يقمش و ي(وجدان ها کانال

 ميزان به خاک ظاهري مخصوص جرم خاک، به رس نانو
 به امر اين که است يافته کاهش درصد ۳۳/۱۰

 يا توده ساختار باز و زياد حفرات با يريزساختارها
 که شود يم داده نسبت نانوذرات با شده ترکيب يها خاک

 دليل به هم و ها توده ميکرو يباال تخلخل دليل به هم
 سطح به توجه با نانو ذرات .است يا ذره درون نانوحفرات

 بار و است) آن ذرات بودن ريز از يناش (که خود يباال ويژه
 و قفل و يا ذره بين انفعاالت و فعل باعث دارند که يسطح
 يها توده ايجاد نتيجه در و خاک ذرات يدهندگ بست

 خاک توده در يتر بزرگ و تر يقو نسبت به متراکم
 برشي تنش مقدار ها، توده اين يپيوستگ دليل به شوند؛ يم

 با رسوب اختالط از بعد رسوبات بحراني سرعت و بحراني
 افزايش درصد ۷۱/۱۲ و ۵۰ ميزان به ترتيب به رس نانو

 ييکپارچگ علت به حرکت ،آستانه لحظه از بعد اما ؛يافت
 اين كه افتاد اتفاق يا توده صورت به فرسايش خاک ذرات
 بعد رسوبات فرسايش حجم و جرم افزايش به منجر عمل

 بيشتر شيب هرچه ،است دهش رس نانو با خاک ترکيب از
 بود. مشهودتر فرسايش افزايش اين ،يافت يم افزايش
 مقاوم مکانيسم و رس نانو با آمده وجود به يا توده ساختار

 ذرات يبافندگ و ها ذره بين يچسبندگ بهبود علت به شدن
 يحت ،بود کم بسيار شيب که اول آزمايش در دش باعث

 شرايط که جايي آن از وليکن ؛دش مشاهده فرسايش کاهش
 با معمول طور به ذرات حركت آستانه لحظه هيدروليكي

 اين و شود مي تعريف بحراني سرعت يا بحراني برشي تنش
 زيادي بسيار اهميت پايدار هاي کانال طراحي در پارامتر

 در اي مالحظه قابل تأثير پارامتر اين افزايش لذا ؛دارد
 ي دهنده نشان بحراني برشي تنش افزايش .دارد ها طراحي
 بدين و است فرسايش مقابل در ذرات بيشتر پايداري
 از ناشي مشکالت بر توان مي ها رس نانو کمک با ترتيب

 قيفا ها رودخانه حتي و ها کانال در رسوبگذاري و فرسايش
  .آمد

  
  منابع
 .م خيرخواهان و .ا ندوشن جعفري .خ حسيني .۱

 چسبنده رسوبات فرسايش نرخ بيني پيش .۱۳۹۱
 يازهمين .عصبي -فازي مدل از استفاده با

  .۱۰ -۱ .ايران هيدروليك كنفرانس
 بررسي .۱۳۹۰ .ع قرباني و .ر .ع مقدم خسرواني .۲

 هاي خاک مهندسي خواص بر رس نانو اثر
 عمران، مهندسي ملي کنگره ششمين .چسبنده
 .۵-۱ .سمنان

 .رسوب هيدروليك .۱۳۸۴ .م بجستان شفاعي .۳
 .ص ۴۷۰.اهواز چمران شهيد دانشگاه انتشارات

 و .ا حقي خداپرست .م عرباني .ا ثاني محمدزاده .۴
 روي بر رس نانو تأثير .۱۳۸۹ .ر چناري جمشيدي

 چهارمين .دار رس هاي ماسه ژئوتكنيكي خصوصيات
 مكانيك و ژئوتكنيك مهندسي المللي بين همايش

 .۷- ۱ .ايران خاك
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