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 بستر يبرش تنشبررسي آزمايشگاهي اثر شکل بستر شکنج در دو حالت موازي و پولکي بر 
  

  ٤داريوش ملکي و ٣اله فتاحي نافچي روح ،*٢پري ملکي، ١حسين صمدي بروجني
  
  

  چکيده
  

يا فرسايش در بستر خود ايجاد  گذاري رسوببا را هاي بستر متفاوتي   رسيدن به پايداري، شکل يبرادر طي زمان  ،ها رودخانه
ها  آن هاي بستر در گيري شکل شکل ي وهيش ها، مطالعه و بررسي ساختار جريان و هاي شناسايي رفتار رودخانه از راه. کنند مي

بستر،  تنش برشيبه بررسي  پژوهش. در اين استمربوط به شکل بستر  تنش برشيهاي آبرفتي بخشي از  در رودخانه. است
دبي روي  چهارشيب و  چهاردر  ييها منظور آزمايش روي دو نوع شکل بسترشکنج (موازي و پولکي) پرداخته شده است. بدين

ي تنش و سرعت جريان از گير اندازه يبرا .هاي مصنوعي ساخته شده در آزمايشگاه هيدروليک دانشگاه شهرکرد انجام شد شکنج
 است؛روند ثابتي داشته  ،ها ميزان تنش در تمام آزمايش. نتايج نشان داد استفاده شد ADVبعدي  سنج سه دستگاه سرعت

 ،و در تاج شود يمتاج از مقدار آن کاسته  ک شدن بهيبا نزدماکزيمم مقدار را دارد و  ،که روي وجه باالدست شکنج يا گونه به
 تنش برشيدرصد از ميزان کل  ٢٣و  ٢٦ترتيب  موازي و پولکي به يها شکنج نشان دادج يهمچنين نتا .کمترين مقدار را دارد

بستر روي  تنش برشير ادرصد بيشتر از مقد ٢٧ ،هاي موازي در روي شکنج ،بستر تنش برشيدهند. ميزان  را تشکيل مي
  .استهاي پولکي  شکنج

  
  .هاي آبرفتي، شکل بستر، شکنج بستر، رودخانه برشيتنش : ي كليديها واژه
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  مقدمه
را هاي آبرفتي  هاي بستر در رودخانه پيدايش شکل

جايي که  از آن. کرد) تشريح ۱۹۱۴نخستين بار گيلبرت (
ام خصوص در هنگه اشل (ب - دبي ي محاسبات در رابطه

به تعيين زبري شکل  عبور سيل) و سرعت جريان کامالً
بستر بستگي دارد، شناخت شکل بستر از اهميت زيادي 

همزمان  ). تقريبا۱۳۸۷ًست (شفاعي بجستان، برخوردار ا
هاي  ها، شکل با شروع حرکت ذرات بستر در رودخانه

ترين  کنند. از رايج گيري مي مختلف بستر شروع به شکل
متحرک هاي آبرفتي، بسترهاي  شرايط مرزي در رودخانه

ها، در  . اين شکلهستند ٢ها و تلماسه ١ها پوشيده از شکنج
نقش حياتي در تقابل بين  ،هاي آبرفتي بسياري از سيستم

ر، ي(مولر و گ دارندجريان، دبي رسوب و مورفولوژي بستر 
۱۹۸۶.( 

 ي گيري، مهاجرت و نحوه شکل ي وهيشبنابراين اطالع از 
ل ضروري در فهم يها بر ساختار جريان از مسا تأثير آن

. مطالعات اخير بر استها  فرآيند حمل رسوب در رودخانه
ها  ها و تلماسه ها نشان داد شکنج هاي کف رودخانه آبرفت
هاي  توانند قسمت اعظم تجمعات حواشي رودخانه مي

). ۲۰۰۲اي را تشکيل دهند (بست و کوستاچوک،  ماسه
شرايط هاي بستر، به  گيري، انهدام و پايداري شکل شکل

جريان پيرامون وابستگي شديدي دارد و در عين حال 
ها ايفا  ها نقش حياتي در ساختار جريان رودخانه حضور آن

هنوز ، وجودن يا). با ۱۹۹۳کند (نلسون و همکاران،  مي
توزيع سرعت جريان در نزديکي  ي وهيشدانش ما در مورد 

هاي شدت آشفتگي در  و مؤلفه تنش برشيبستر و توزيع 
هاي بستر کافي نيست. بنابراين ضروري است  ر شکلحضو

و توزيع تنش  هاي سرعت جريان گيري نيمرخ که با اندازه
هاي مختلف  هاي مختلف به همراه تغيير در شيب براي دبي

بستر، به شناخت و درک بيشتري از اين پديده دست يافته 
 ۷/۰تر از  هاي کوچک در رسوبات کوچک شود. پشته

گيرند.  شکل مي متر ميلي ۱۵/۰تر از  گمتر و بزر ميلي
ها اين است که جريان  گيري شکنج شرط الزم براي شکل

ان يط جريشرا ،صاف باشدان يک جري ،از نظر هيدروليکي
 ،يسرعت برش *u ن رابطهيکه در ان شکل است يبدصاف 

D قطر متوسط ذرات وν ال است يک سينماتيلزجت س
  ):۱۹۹۹(کارلينگ، 

                                                
1- Ripples 
2- Dunes 

( ∗ ) < 10 )۱       (                                                 
و  متر سانتي ۳۰ها داراي طول موجي کمتر از  شکنج

ند و در هست متر سانتي ۳ارتفاعي تقريباً کمتر از 
هاي بسيار کمتر از سرعت متوسط جريان به سمت  سرعت
گيري با  چشم صورت بهکنند و  مهاجرت مي دست پايين

انتقال رسوب، ارتفاع، طول موج و سرعت افزايش در 
با گذشت زمان، شکل پالن  يابد. ها افزايش مي مهاجرت آن

از خطوط موازي به منحني و سپس به الگويي  ،ها شکنج
متقارن يا نامتقارن  صورت هاي ماهي، به مانند پولک
ها را  گيري شکنج الگوي شکل ۱ يابد. شکل گسترش مي

  ).۱۹۹۹ دهد (چين و ون، نشان مي
  

  
  )۱۹۹۹الگوي توسعه شکل شکنج (چين و ون،  - ۱ شکل

 
ها با اندازه ذره و  ) طول شکنج۱۹۹۹طبق نظر کارلينگ (

تر با عدد رينولدز ذره متناسب است. در  به طور دقيق
ند که هستمقطع طولي رودخانه تقريباً به شکل مثلث 

در باالدست و شيب وجه  ،داراي شيب وجه طوالني ماليم
دست اين  دست است. شيب وجه پايين در پايين ،کوتاه تند

) مواد بستر است. ي ايستايي ( مثلث تقريباً برابر با زاويه
هايي که براي شناسايي ساختار جريان در  از بين پژوهش

توان به  مياست ها با بستر ناهموار انجام شده  کانال
د. در اين کراشاره  ۱۹۸۳پژوهش ايکدا و آسيدا در سال 

که جريان درون يک کانال با بستر  شد مشاهده پژوهش
ناهموار شامل شکنج، داراي نواحي جداشدگي و 

دست  هاي گردابي نعلي شکل در قسمت پايين جريان
و حداکثر انتشار تالطم در اين نقاط اتفاق  استشکنج 

نشان  يعدد يبررس در) ۲۰۰۱ستريت (زدلر و ا افتد. مي
ل عام ،هاي تشکيل شده نزديک بستر دادند گردابه

  د.هستنکننده در حرکت رسوبات  تعيين
که در اثر  استقسمتي از مقاومت جريان  ،مقاومت ذره

که مقاومت  در حالي ؛آيد نيروي رانش سطحي به وجود مي
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 شکل در اثر اختالف فشار بين سطح جلو و سطح انتهايي
 دليل به فقطاين مقاومت  .آيد شکنج بستر به وجود مي

تشکيل شکل بستر و ايجاد جداشدگي خطوط جريان 
بستر در مقدار تنش برشي . در نتيجه رديگ يشکل م
(شفاعي  زير نوشتشکل توان به  هاي آبرفتي را مي رودخانه

 :)۱۳۸۷بجستان، 
τ=τ'+τ"=  ( ′ +  ") )۲       (                      

است که صرف مقاومت  تنش برشيبخشي از  τ' که در آن
که است  تنش برشيبخش ديگري از  τ" شود و ذره مي

شعاع  "Rو   'Rد.شو صرف مقاومت شکل بستر مي
ب کف بستر يش Sمربوط به ذره و شکل بستر،  يکيدروليه
ه شکل چال است. بديهي است چنانيوزن مخصوص س   و

بستر صرف  تنش برشيبستر وجود نداشته باشد، تمام 
  ).۱۳۸۷بجستان،  شود (شفاعي مقاومت در مقابل ذره مي

  
  ها مواد و روش

 اساس برق، ين تحقيموجود در ا يها مشخصات شکنج
در  چين و ون محققان گذشته همچونمطالعات ج ينتا
موجود در  يها شکنج ابعاد و مشخصاتکه  ١٩٩٩ سال
 پژوهشدر اين استوار است. لذا ، کردند يبررسعت را يطب

 ٣ها  و ارتفاع آن متر سانتي ٣٠ها برابر  شکنجطول موج 
در نظر گرفته شد. مقدار زاويه ايستايي براي  متر سانتي

درجه  ٣٢متر برابر  ميلي ٥٢/٠ذرات با قطر متوسط 
ها برابر  شکنج دست پايينلذا شيب وجه  ؛گيري شد اندازه
درجه  ٨درجه و شيب وجه باالدست آنها ماليم و برابر  ٣٢

هاي فلزي  بسترهاي مصنوعي در قابدر نظر گرفته شد. 
متر، به  ٥و به طول  متر سانتي ٥/٣٩گالوانيزه به عرض 

درجه  ٨) و دست پاييندرجه ( ٣٢کمک اشلي با زاويه 
ا )، بشکنج(طول موج  متر سانتي ٣٠(باالدست) و به طول 

استفاده از پودر سيمان سفيد و پودر سنگ ساخته شدند. 
ها حفظ شود بعد از خشک  شکنجبندي  که دانه براي اين
هاي مخصوص در تمام  ها، با استفاده از چسب شدن آن

سطوح ساخته شده، رسوبات پاشيده شد و تمام سطوح 
 د و پودر سنگ ساخته شد،يمان سفيکه با س ييها شکنج

مقايسه  يبرابندي شده پوشش داده شدند.  با رسوبات دانه
هاي بستر با حالت بدون شکل بستر، بستر صافي با  شکل

. نظر ، ساخته شدها شکنجرسوبات مورد استفاده در ساخت 
بررسي تأثير دو نوع  پژوهش،که هدف از انجام اين  به اين

 تنش برشيشکل بستر شکنج (يعني موازي و پولكي) بر 

تمام  نيبنابرا ؛با بستر مسطح است ها بستر و مقايسه آن
پارامترهاي فيزيکي مانند ارتفاع و زاويه ايستايي مواد بستر 

ها ثابت در نظر گرفته  ها در تمام آزمايش شکنج و طول موج
شد. بر اين اساس، دو شکل مختلف فرم بستر شامل شکنج 

در بستر فلوم ايجاد و براي انجام  ،موازي و شکنج پولکي
نمايي از  ۲د. شکل شبعدي، شکل بستر ثابت  يها آزمايش
  دهد. هاي ساخته شده در فلوم را نشان مي شکنج

 
  (ب)  (الف)

    
پولکي و موازي در کف فلوم  يها نمايي ازشکنج - ۲ شکل

شکنج  - الف ،ADVسنج  آزمايشگاهي و موقعيت سرعت
  يشکنج پولک -ب ،يمواز

  
 ها انجام آزمايش ي ريزي و نحوه برنامه

 هاي الزم است تا ابتدا شيب و دبي ،ها براي انجام آزمايش
 ،افتد ي اتفاق ميشکنجها شکل بستر  مناسبي که در آن
از جمله  ييها منظور به کمک روش تعيين شود. بدين

، عطاءاله )١٩٩٩(چين و ون، هيل  ،هاي آلبرتسون روش
و  هاي آزمايشگاهي ) و ساير روش۱۳۸۷، شفاعي بجستان(

ها، دبي و شيب  مناسب از روش ي گيري محدوده با اشتراک
 شود. ها تعيين مي مناسب براي انجام آزمايش

حدود کمينه و بيشينه از دبي، شيب و سرعت در  ۱جدول 
مذکور با  يشگاهيفلوم آزما يهاي مختلف را برا روش

ها  شيدهد که در تمام آزما نشان مي متر سانتي ۴۰عرض 
ها در  آزمايش يتمام عرض آن ثابت در نظر گرفته شد.

 دبي ٤و در ٠٠٣/٠و ٠٠٢/٠، ٠٠١/٠، ٠٠٠٥/٠شيب  چهار
تعداد كل ليتر در ثانيه انجام شد.  ٤٠و  ٣٠، ٢٠، ١٠

در هر آزمايش عمق متوسط مورد بود.  ۴۸ها  آزمايش
سنج مجهز به كوليس با  جريان با استفاده از يك عمق

سرعت  گيري گيري شد. اندازه اندازه متر سانتي ٠١/٠دقت 
كه  ADVبعدي  سنج سه جريان به کمک دستگاه سرعت

متر بر ثانيه بود، انجام  ميلي± ١گيري داراي دقت اندازه
هرتز استفاده  ٢٠٠گيري از فرکانس  گرفت. در اين اندازه

گيري سرعت جريان در هر نقطه حداقل  شد و مدت اندازه
گيري سرعت در  هاي موازي اندازه شکنجدقيقه بود. در  دو

ي، مياني و يسه ايستگاه در مسير جريان (نواحي ابتدا
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ي جريان) و در هر ايستگاه در سه مقطع (قبل، روي يانتها
ترتيب در هر آزمايش  ) انجام گرفت. بدينشکنجو بعد از 

. در هر شدمقطع جريان انجام  نهگيري سرعت در  اندازه
نقطه در عرض فلوم (به  سهگيري سرعت در  مقطع اندازه

نقطه  چهاراز جدار فلوم) و  متر سانتي ٣٥و  ٢٠، ٥ فواصل
يعني به طور متوسط  ؛گرفت صورتدر امتداد عمق جريان 

بنابراين در هر  ؛نقطه در هر مقطع اندازه گيري شد دوازده

نقطه انجام شد. در  ١٠٨آزمايش سرعت جريان در 
، شکل گرفتهاي مشابه  گيري هاي پولکي نيز اندازه شکنج

با اين تفاوت که در هر ايستگاه در دو مقطع (قسمت 
همچنين به . رفتيصورت پذ) شکنجگودي و بعد از گودي 

با بستر صاف و شکنج منظور مقايسه تأثير شکل بستر 
مورد آزمايش  شانزدههاي مذکور،  هموار در شيب و دبي
  بندي مشابه انجام شد. روي بستر صاف با دانه

 
 نتايج و بحث

هاي غربال شده و  بررسي ميزان خطاي بين داده يبرا
غربال نشده (خام)، در محاسبه پارامترهاي جريان از جمله 

هاي رينولدز و نوسانات سرعت اغلب  سرعت جريان، تنش
هاي  شود. بررسي استفاده مي Win ADVافزار  از نرم
گيري  دهد طوالني بودن زمان اندازه نشان مي يشگاهيآزما

هرتز) که در  ۲۰۰برداري ( و مقدار بزرگ فرکانس نمونه
ند، شو هاي سرعت ثبت مي نتيجه آن تعداد زيادي داده

ها بر متوسط زماني سرعت جريان  دن دادهکرتأثير غربال 
 مهر، کند (معتمدي و افضلي محاسبه شده را ناچيز مي

). همچنين در اين تحقيق براي کاهش خطاي ۱۳۹۱
هاي  گيري بهتر نوسانات سرعت و تنش احتمالي و شکل

 ۵ها با شرايط نسبت سيگنال به نويز بيشتر از  رينولدز داده
 .شدنددرصد استفاده  ۷۰دسي بل و همبستگي بيشتر از 

 ميهاي آشفته سرعت جريان دا ريانکه در ج اين دليل به
ر اهاي رينولدز از مقد براي محاسبه تنش ،در نوسان است

 .شود استفاده مي ADVهاي دستگاه  کواريانس در داده
مفهوم اصلي کواريانس در اين پژوهش وابستگي بين دو يا 

  ) است.Vz و Vx، Vyسه مؤلفه سرعت (

)٣                     (cov-xz= -
1 ( 1)
z x z x

n n n
v v v v
− −

∑ ∑  

)٤   (                  cov-yz= -
1 ( 1)
z y z y

n n n
v v v v
− −

∑ ∑  

هاي رينولدز به کمک  ) نشان داد تنش۱۹۹۶( وال
شود (کينگ  زير محاسبه مي صورت به ADVهاي  داده

  ):۲۰۱۰ سيپ،
)۵                          (cov-xz)

xz zx
= = −ρ×(τ τ  

)۶                          (cov-yz)yz zy= = −ρ×(τ τ  

)۷                                     (2 2

bed xz yz= +τ τ τ  
ته آب بر يدانس ρها،  تعداد نمونه n در اين معادالت که

 و xzτ ،مترمکعب لوگرم بريحسب ک
yzτ  به ترتيب

رگرسيون خطي  يها ست از عرض از مبدأ معادلها عبارت
هاي رينولدز و عمق جريان در هر مقطع  اساس تنش که بر

ها محاسبه  شيتمام آزما يو برا yozو  xozدر صفحه 
  .استبستر بر حسب پاسکال  تنش برشي    τ شود و يم

سنج  هاي دستگاه سرعت با استفاده از داده ،در اين مطالعه
ADV  براي  تنش برشي) مقادير ۷) تا (۳( معادالتو
ليتر در ثانيه و در چهار شيب  ۴۰و  ۳۰، ۲۰، ۱۰هاي  دبي

محاسبه شد.  ۰۰۳/۰و  ۰۰۲/۰، ۰۰۱/۰، ۰۰۰۵/۰
ترتيب امکان بررسي ميزان تأثير هندسه شکنج روي  بدين

بستر در  تنش برشيبستر و مقايسه  تنش برشي
آيد. با توجه به  وجود مي هاي موازي و پولکي به شکنج

در دو  ١تاج ها مشاهده شد که مقطع مقاطع هندسي شکنج
موازي  ،نوع شکل بستر و همچنين مقطع بعد از تاج شکنج

                                                
1- Crest 

  حدود مناسب از دبي، شيب و سرعت براي تشکيل بستر شکنج -١جدول 

  نام روش
  محدوده شيب  )m/s( سرعت محدوده  )l/s( محدوده دبي

  بيشينه  کمينه  بيشينه  کمينه  بيشينه  کمينه
 ۰۲/۰ ۰۰۰۲/۰ ۷۸۶/۰ ۱۳۴/۰ ۵۰ ۱۰ ۱۹۹۶ آلبرتسون

 ۰۰۰۹/۰ ۰۰۰۱/۰ ۲۵/۰ ۰۸۹/۰ ۵۰ ۱۰ هيل

 ۰۰۰۸/۰ ۰۰۰۱/۰ ۲۳۴/۰ ۰۸۹/۰ ۵۰ ۱۰ سايمونزوريچاردسون

 ۰۰۰۷/۰ ۰۰۰۱/۰ ۲۰۸/۰ ۰۸۹/۰ ۵۰ ۱۰ انگلوندوهانسن

 ۱/۰ ۰۰۰۱/۰ ۱ ۱/۰ ۵۰ ۱۰ عطاءاله



  ٥                                                                                                     ١٣٩٧ تابستان/ ٢٩/ پياپي ٢/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

با مقطع پايين گودي در شکنج پولکي از نظر خصوصيات 
د. به هستنهندسي مشابه بوده لذا قابل قياس با يکديگر 

 ،در دو نوع شکل بستر شکنج تنش برشيمنظور مقايسه 

اساس متوسط  زمايش برهاي مورد آ در تمام شيب ۳شکل 
  ها، ترسيم شده است. دبي آزمايش

   
 (ب) (الف)

 

 

 (د) (ج)

 

  

 
 ٠٠٣/٠ب يش - ؛ د٠٠٢/٠ب يش -ج ؛٠٠١/٠ بيش - ؛ ب٠٠٠٥/٠ بيش - الف موازي با پولکي،بستر در شکنج  تنش برشيمقادير  - ٣شکل 

  
آيد در مقطع تاج و ديگر  ميبر ۳طور که از شکل  همان

مقطع قابل مقايسه، در هر دو نوع شکل بستر شکنج 
کف در ريپل موازي  تنش برشيموازي و پولکي، مقدار 

بيشتر از شکنج پولکي است. به اين معني که شکنج موازي 
که  يا ه گونهب ؛بستر دارد تنش برشيتأثير بيشتري بر 

هاي موازي در هر دو  بستر در شکنج برشيتنش مقدار 
در  تنش برشيدرصد از  ۲۷مقطع مورد مقايسه، به اندازه 

ر ضخامت اليه امقد ۴. در شکل استشکنج پولکي بيشتر 
هاي  هاي مختلف روي ريپل و براي دبي مرزي در شيب

نمودار  صورت بهر محاسبه و يز اساس معادله مختلف بر
)11.6=  ش داده شده است.ينما   ∗  )                                                )٨(  

دهد که ميزان ضخامت اليه  نتايج محاسبات نشان مي
هاي موازي کمتر از مقاطع برداشت شده  مرزي روي شکنج

که در نتيجه باعث افزايش  استهاي پولکي  روي شکنج
به  .خواهد شد تنش برشيسرعت برشي و در نهايت 

تنش منظور مقايسه تأثير دو نوع شکل بستر شکنج بر 
بستر  تنش برشيمقادير  ۶و  ۵هاي  بستر، در شکل برشي

موازي و پولکي و روي بستر شاهد در  يها در روي شکنج
ذکر است که در  انيشاشده است.  ارائه ۰۰۰۵/۰شيب 

  .استروند مشابه ها نيز  ساير شيب
دبي، ميزان تنش برشي کف در ها، با افزايش  در تمام شيب

روي بستر شاهد روند افزايشي بوده ولي مقادير آن در تمام 
ها  ها از مقادير تنش برشي کف روي شکنج دبي و شيب

کمتر است که بيانگر اين است که بخشي از تنش برشي 
کل، صرف مقاومت ذره و بخش ديگري از آن صرف 

). ۱۳۸۷شود (شفاعي بجستان،  مقاومت فرم بستر مي
چه شکل بستر وجود نداشته باشد، تمام  بديهي است چنان

شود. به  تنش برشي بستر صرف مقاومت در مقابل ذره مي
) مقدار تنش مربوط به شکل شکنج و ۲ه (معادلکمک 

مقدار تنش حاصل از ذره محاسبه شد. نتايج نشان داد 
درصد و تنش  ۲۶تنش برشي ناشي از شکل بستر موازي 

درصد از تنش برشي  ۲۳هاي پولکي  کنجبرشي ناشي از ش
ها در شرايط  دهد؛ لذا هنگامي که شکنج کل را تشکيل مي

گيري خود هستند، تأثير بيشتري روي تنش  اوليه شکل
گيري اوليه  برشي بستر خواهند داشت زيرا در هنگام شکل

0

1

2

3

پایین گودي   تاج
پولکی و  بعد  
 از تاج موازي  

 (Pa) 
 

0
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2
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0
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  بر ميزان تنش خواهند داشت. است، بنابراين تأثير بيشتريها بيشتر  آن گذاري رسوبشکل بستر ميزان فرسايش و 
  

 

 

 (د) (ج)

 

 

 ٠٠٣/٠ب يش - ؛ د٠٠٢/٠ب يش -؛ج٠٠١/٠ بيش - ؛ ب٠٠٠٥/٠ بيش - الف موازي با پولکي،شکنج در ضخامت اليه مرزي ر امقد - ٤شکل 
  

 
هاي  کف در روي شکنجمقايسه مقدار تنش برشي  - ۵شکل 

  ۰۰۰۵/۰پولکي و بر بستر شاهد در شيب 
 

 
هاي  مقايسه مقدار تنش برشي کف در روي شکنج - ۶ شکل

 ۰۰۰۵/۰موازي و بر روي بستر شاهد در شيب 

دهد در بستر با شکنج  يمحاسبات انجام شده، نشان م
 تنش برشير اپولکي در شيب ثابت با افزايش دبي مقد

است. همچنين مقدار تنش در حالت بستر افزايش يافته 
پولکي در مقطع پايين گودي شکنج بيشتر از مقطع تاج 

هاي گردابي  تواند ناشي از وجود جريان که مي استدر آن 
 دليل بهدر اين ناحيه باشد. در مقطع پايين گودي از شکنج 

رفتگي گودي و فرو صورت بهياد در طبيعت فرسايش ز
بستر در  تنش برشيدر نتيجه باعث افزايش تالطم و  است،

 خطوط جريان به نسبت ،د. در قسمت تاجشو اين ناحيه مي
کمتر خواهد بود  تنش برشيمستقيم بود و ميزان تالطم و 

 يها پژوهشبا نتايج   که نتايج حاصل از اين پژوهش
) و ۱۹۸۳)، ايکدا و آسيدا (۱۹۹۶سجادي و همکاران (

 ) همخواني دارد. ۱۳۸۷( نبوي و همکاران
کف در  تنش برشير امقد يمواز يها در بستر با شکنج

ه ب ؛کند ها از يک روند خاص تبعيت مي تمام آزمايش
تنش مقدار  ،ها با افزايش دبي که در تمام شيب طوري
کف در سه مقطع نقطه مياني وجه باالدست، تاج و  برشي
نيز افزايش يافته است. از  يشکنج مواز دست پايينوجه 

طرفي در هر شيب مقدار تنش در نقطه مياني وجه 
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تر  با نزديکو  بيشترين مقدار تنش را دارد ،باالدست شکنج
و به  شود يماز مقدار تنش کاسته  ،ه تاج شکنجشدن ب

سپس با عبور از روي تاج  .رسد مينيمم مقدار خود مي
ي شيب پشت يعن ،آن دست پايينشکنج و رسيدن به وجه 

ولي  ؛يابد کف افزايش مي تنش برشيبه جريان مقدار 
له أمقدار آن از وجه باالدست کمتر است. در توجيه اين مس

شکل هندسي بستر و نيز طبق  دليل به توان گفت مي
پيوستگي، واگرايي در خطوط جريان بعد از تاج و  ي رابطه

چنان که  هم ؛رود همگرايي در وجه باالدست انتظار مي
) و ونديتي و بنت ۱۹۹۵پژوهشگراني چون بنت و بست (

) در کارهاي خود چنين الگويي را در خطوط ۲۰۰۰(
جريان مشاهده کردند. از طرفي وجود فرسايش شديد در 

را در اين ناحيه  تنش برشيمقدار  ،شيب باالدست شکنج
با حرکت به سمت تاج شکنج تدريج ه ب .دهد افزايش مي

افزوده  گذاري رسوبزان يشده و بر مش کمتر يزان فرسايم
، ردتنش کمترين مقدار را دا ،لذا در اين ناحيه ؛شده است

 ،دست پايينبا فاصله گرفتن از تاج شکنج و در روي وجه 
 استمنفي  ،ر سرعت در جهت عمود بر جهت جريانامقد

هاي گردابي در اين ناحيه  وجود جريان ي دهنده که نشان
جدد تنش را به دنبال خواهد . در نتيجه افزايش ماست

) ۱۳۸۶( يکشاورزجعفري ميانائي و ج يداشت که با نتا
ن ينتايج به دست آمده از ا يدارد. به طور کل يتطابق خوب

همچون سجادي و همکاران  يج محققانيپژوهش با نتا
) ۱۳۸۷نبوي و همکاران ( ،)۱۹۸۳، ايکدا و آسيدا ()۱۹۹۶(

  دارد. يتطابق خوب )۱۳۸۶(جعفري ميانائي و کشاورزي و 
  

  گيري نتيجه
آزمايش روي دو نوع شکل  ۴۸با انجام  پژوهشدر اين 

هاي موازي و پولکي و همچنين  هاي شکنج بستر در حالت
بر  يبستر شکنجتأثير روي شکل بستر هموار سعي شد 

 شود. يبررستوزيع تنش و مقايسه آن با بستر هموار 
ميزان تنش  دشدست آمده مشخص ه هاي ب با تحليل داده

روند ثابتي داشت و شکل بستر بخشي  ها، در تمام آزمايش
 ،که بستر طوريه ب ؛دهد کل را تشکيل مي تنش برشياز 

درصد از  ۲۳و  ۲۶هاي موازي و پولکي به ترتيب  با شکنج
همچنين  .دهند بستر را به خود اختصاص مي تنش برشي

اوليه ها در مراحل  ميزان اين تنش در زماني که شکنج
درصد بيشتر از حالتي است  ۲۷ ،گيري خود هستند شکل

يعني در  ؛اند رسيده که به مرحله توسعه يافتگي کامل خود
  حالتي که پولکي هستند.

نشان داد  يمواز يها شکنج يبر رو يج بررسين نتايهمچن
به ها روند ثابتي داشته  که ميزان تنش در تمام آزمايش

شکنج ماکزيمم مقدار خود که روي وجه باالدست  يا گونه
از مقدار آن کاسته  ،به سمت تاج ک شدنيبا نزدرا دارد و 

با دريج ته و در تاج کمترين مقدار را دارد، ب شود يم
تحت ان يجر، شکنج دست پايينبه سمت وجه  حرکت

به مقدار آن افزوده و ، قرار گرفته هاي گردابي تأثير جريان
  شود. مي
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