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هاي مختلف تعيين آستانه حرکت رسوبات غيرچسبندهروش مقايسه آزمايشگاهی  

 افسون منصوری اسکی، روح اهلل فتاحی نافچی، حسين صمدی بروجنی

  چکيده:

 دانه، روابط تجربي مختلفي توسط محقّقين ارائه شده استي حرکت رسوبات درشتبراي تعيين شرايط هيدروليکي آستانه

ر اين هاي موجود دباشد، علي رغم اينکه محققان ديگر بعد از شيلدز برخي از کاستيکه دياگرام شيلدز معروفترين آنها مي

س از گيرند و پر مياي در پيش بيني آستانه حرکت مورد استفاده قراهنوز هم به طور گسترده اند،اگرام را گزارش کردهدي

ق يقدر تحها ضروري بوده و  بوده است، از اين رو بررسي دقت اين روش کاربردينزديک به هشت دهه هنوز نتايج او اغلب 

 د،يگرد نييش تعين نوع از رسوبات با انجام آزمايآستانه حرکت ا ،رچسبنده(ي)غ حاضر با استفاده از رسوبات درشت دانه

در ان يو سرعت جر يتنش برش ،بستر يرو ليتر بر ثانيه( 01و  01، 01)مشخص هايانيجر يربا برقرا بدين صورت که

دهد که يديد. نتايج نشان مم گريترس ي مربوطههايمنحن بسترکف  يبا محاسبه تنش برشو ثبت ي آستانه حرکت لحظه

 هايي که برايو بهتر است از روش با خطا همراه است هاي مرسوم استفاده از تنش برشي بحراني و سرعت بحرانيروش

 ( استفاده گردد.0711گيرند همانند کار ميلر و همکاران )آستانه حرکت محدوده در نظر مي

 

   شيلدز ي حرکت، رسوبات غيرچسبنده، تنش برشي بحراني، سرعت بحراني، پارامتر: آستانهکلمات کليدی

 مقدمه

ن يوجود ندارد. ا يقابل توجه يروهاير چسبنده نيمجاور هم، در رسوبات غن ذرات يسهه با رسهوبات چسبنده، در ب  يمقا در

 :کند که شاملين مير چسبنده را معيحرکت رسوبات غ يموضوع ذات آستانه

 ؛ا هر دويچرخش، لغزش  (0

 ا برخواستن ذرات؛ يجهش  (0

 (.0791ن ،ي)ون را باشديان ميط جريذرات رسوب و شرا يمعلق شدن بر طبق اندازه (0

وسط ن آن تيوجود دارد که مشهورترحرکت  يدر مورد آستانه ياديز يرفته شدهين پذيرچسبنده قوانيدر مورد رسهوبات غ  

ا يحرکت رسوبات که ممکن است شامل چرخش، لغزش  يهيلدز حالت اوليشه  ي، منحنين تئوريلدز ارائه شهد که در ا يشه 

وارد بر ذرات رسوب  يروهاياز ن يافتن اطالعات مفصليازمند يحالت جهش ذرات ن يکند، برايان ميهر دو حالت باشهد ب 

 م.يباشيلحظات جهش م يدر همه

ه و در محل نداشت يچ گونه حرکتيکم، ذرات بستر ه يهاانيل شده باشد ، در جريتشک يکه بستر آن از مواد رسوب يکانالدر

روع به ذرات بستر ش ،انيا سرعت جريو  يبرشش تنش يان مثل افزايط جريشرا يجيش تدريباشند با افزايخود ثابت م
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ط يتر شراشيش بيباشد؛ و با افزاين آمدن ذره بدون انتقال ميين حرکت ابتدا به صورت باال و پايحرکت خواهند کرد که ا

کنند اصطالحاٌ يرا که ذرات شروع به حرکت م يان دست شروع به حرکت خواهند کرد. لحظهيي، ذرات به طرف پاانيجر

 نامند.يحرکت م ينهآستا

ز که ا ياديرغم اطالعات زيانتقال مواد بستر است؛ عل يمحدود برا يازمند داشتن مرزهايحرکت ن يط آسهتانه يشهرا 

ل عدم توافق صاحبنظران در مورد مفهوم آستانه حرکت، هنوز يآسهتانه حرکت رسوب بدست آمده، اما به دل  يقات رويتحق

 نيل( او0701ّ) لدزيش( اظهار داشت که 0777نگتون )يبوف آستانه حرکت ارائه نشده است.ق ين دقييتع يبرا يراه حل مشخص

توجه متعدد ، م يهاشياو پس از انجام آزما .کرد فيحرکت را توص يآستانه يتنش برش ،ياست که به طور اصول يشهخص 

، وزن مخصوص ذره،  ρع، يما، وزن مخصوص  μع، ي، لزجت ما𝐷𝑠ذره،  يشهد که شهروع حرکت ذرات رسوب به اندازه  

𝛾𝑠 حرکت ذره،  يان در آستانهيجر يو تنش برش𝜏𝑐(  0010بجستان،  يدارد. )شفاع ي، بستگ 

 توان نوشت: يب مين ترتيبه ا

F1 ( τC , ρ , µ , DS , γS  , g )=0                                                                                               )0( 

 : شوديل مير تبدينگهام به رابطه بدون بعد زيباک يو تئور يز ابعادين رابطه با استفاده از آناليا

𝑓2 (
𝜏𝑐

(𝛾𝑠−𝛾)𝐷𝑠
 ,

𝑢∗𝐷𝑠

𝜈
) = 0  (0)                                                                                                    

 ا :يو 

 𝜏𝑐

(𝛾𝑠−𝛾)𝐷𝑠
=  𝑓3 (

𝑢∗𝐷𝑠

𝜈
)      (0)                                                                                                        

𝜏𝑐بعد  يپارامتر ب

(𝛾𝑠−𝛾)𝐷𝑠
( Parameter Critical Shieldsلدز )يش ينشان داده و آن را پارامتر بحران 𝜃𝑐را معموالٌ با   

𝑢∗𝐷𝑠نامند و يم

𝜈
 نامند.ي( مBoundary Reynolds Number) ينولدز مرزيرا عدد ر

باشد، اگر يان در لحظه شروع حرکت ذره ميجر يکيدروليط هيدهنده شراش نشان يقت خط رسم شده از نقاط آزمايدر حق

𝜏𝑐 يباشد که محل تالق يط طوريشرا

(𝛾𝑠−𝛾)𝐷𝑠
𝑢∗𝐷𝑠و  

𝜈
ذرات بستر در حرکت هستند و چنانچه  يعنيرد يخط قرار گ يباال 

ان تويان را به سه قسمت ميبه شکل جربا توجه  ندارند. ين است که ذرات حرکتيگر اانين خط باشد بييپا يمحل تالق

 م نمود:يتقس

 است. ينولدز مرزياز عدد ر يلدز تابعين صورت پارامتر شيباشد، در ا ∗𝑅 <5  يوقت يعنيان با بستر صاف يمنطقه جر

5که  ين ، موقعينابيمنطقه ب <  𝑅∗ < 250  
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250ان با بستر زبر که يمنطقه جر < 𝑅∗ لدز يحرکت ذرات ندارد و پارامتر ش يرو يريلزجت تاًث يروين منطقه نيکه در ا

 ر است :يبه شرح ز يعدد ثابت
𝜏𝑐

(𝛾𝑠−𝛾)𝐷𝑠
= 0.056  (1)                                                                                                        

جه يتو در نط بستر زبر است يشراانگر يبباشهد که  يم يبه حد ينولدز مرزيمعموالُ عدد ر يعيطب يهاها و کانالدر رودخانه

 لدزين عدد ثابت توسط شيباشد، ايم ي، برابر عدد ثابت 𝜃𝑐، يلدز بحرانيط پارامتر شين شهرا يلدز، تحت اياگرام شه يمطابق د

ها در همه آن ياند ولد کردهييرا تاً يلدز، صههحت مطالعات ويد، هر چند دانشههمندان پس از شههيمحاسههبه گرد 151/1برابر 

 Meyer- Peter andمولر ) تر ويپ -رياز دانشهههمندان از جمله م ياتفاق نظر ندارند. تعداد 151/1رابطهه بها عدد ثابت   

Muller ( و گسهلر )Gessler ف آستانه حرکت ذرات ين اختالف، تعريل اياز دال يکي اند.را به دست آورده 111/1( عدد

ط ين شراينو همچ ل وجود تالطميبه دل انيط جرير شرايکسان نبوده است، البته تاًثين همه محققان يباشد که در بيرسوب م

 (. 0010بجستان،  ي) به نقل از شفاع .ف داشته باشدين تعريبر ا يمير مستقيتواند تاًثيز ميش نيآزما

 ان کامالَيکه جر يحالت يلدز به خصوص برايش يدر رابطه با شروع حرکت ذره نشان داد که منحن (0710) مطالعات گسلر

 .اصالح گردد يد مقداريباشد بايدرهم و بستر زبر م

ي بين سرعت جريان متوسط بحراني است، رابطه 11بيان کرد هنگامي که عدد رينولدز کمتر از ( 0710انگ)يعالوه بر اين 

 ترين معيار براياظهار کرد که نمودار شيلدز ممکن است مطلوبکند و بي بعد و عدد رينولدز، از يک هذلولي تبعيت مي

 شود.( بيان مي5-1ه شده در شکل )( نشان داد00-1( و )00-1با معادالت )ي حرکت نباشد. آستانه
vcc

ω
=

2.5

log(𝑢∗.𝑑 𝜈⁄ )−0.06
+ 0.66                                       𝑅𝑒∗ < 70   (5)                                        

VCC

ω
= 2.05                                                                      𝑅𝑒∗ > 70         (1)                                        

( با 0711شد تا وقتي که ميلر و همکاران )نمودار شيلدز، با تغييرات کمي خصوصاً توسط مهندسان هيدروليک استفاده مي

 نمودار شيلدز را به ،( ارائه کرده1-0هاي بيشتر و متفاوت تر منحني را به صورت يک محدوده مطابق شکل )استفاده از داده

 تري مورد استفاده قرار دادند. صورت وسيع

( اصالح 01-0( رابطه را به صورت معادله )0719( بر اساس اطالعات به دست آمده از نيل )0110پارکر و همکاران ) سپس

 کردند و نمودار )( را ارائه دادند:

τC
∗ = 0.5 ∗ [0.22 𝑅𝑒p

−0.6 + 0.06 ∗ 10(−7.7∗Rep
−0.6)]  (1)                                                

درجه سانتي گراد و   01ويسکوزيته سينماتيکي آب در دماي  𝜈و  𝐷50عدد رينولدز ذره با قطر متوسط  𝑅𝑒𝑝  که در آن

τC
ي اندازهکه به  pReمشخص است در انتها براي همانگونه که در شکل )(  تنش بحراني شيلدز در آستانه حرکت  است. ∗

*کافي بزرگ باشد 
cτ  ًشود که بسيار کمتر از مقداري است که توسط شيلدز و گسلر ارائه شد.مي 10/1حدودا 
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هامواد و روش  

 

سطح مقطع  استفاده شد،متر يسانت 11متر و عرض و عمق  00طول  يدارا يليق از فلوم مستطين تحقيات ايفرض يبررس يبرا

 شيآزماد. يم گرديه در فلوم تنظيتر بر ثانيل 01 و01، 01 مختلف يدر سه دببه مقدار الزم و  جريان يدب است. يليمستطفلوم 

 يمتريسانت 5/0متر و عمق  0طول  يفلوم قرار داشت و دارا ياز ابتدا يمتر 5/0رچسبده که در يرسوبات غ از يبستر يرو

 ADV   (Acoustic Dopplerدستگاه سرعت سنج ان از يو سرعت جر يثبت تنش برش ين برايهمچن بود، انجام گرفت.

Velocimeter ) د.ياستفاده گرد (1)شکل 

اي دقيقه صههورت گرفته اسههت؛ بنابراين سههرعت متوسههط نقطه 0و در  Hz011ها با فرکانس گيرياندازه در تحقيق حاضههر

(u,v,w از ميانگين )شود:اي براي هر نقطه به صورت زير محاسبه ميسرعت لحظه 24000=200*120 

                                                                                                         9معادله 
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 +Vectrinoاز دستگاه  يکل ينما  -0شکل 
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 ش:يرسوبات مورد استفاده در آزما یبنددانه

 

ن اندازه ذرات از الک کردن و سپس رسم يانگياز قطر م يآگاه يرچسبنده استفاده شد؛ لذا براياز رسوبات غ آزمايش يبرا

دانه رسوبات  درشت، رفتيلوگرم انجام پذيک 0زان يش در سه تکرار هر بار به مين آزمايد. اياستفاده گرد يدانه بند يمنحن

 ( بدست آمد.5بندي مطايق شکل )پس از خشک شدن در آزمايشگاه الک شده و منحني دانه

 

 مورد استفاده رسوبمشخصات  -1جدول

𝑑10 𝑑90 𝑑84 𝑑65 𝑑60 𝑑50 𝑑30 𝑑16 𝜎𝑆 𝐶𝐶 𝐶𝑢 
0.858 3.425 2.987 1.806 1.631 1.443 1.259 1.005 1.724 1.133 1.901 

  

 

 
 مورد استفادهرسوبات  منحنی دانه بندی - 2شکل 

 

متر مکعب گرم بر سانتي 1/0چگالي با انجام آزمايش تعيين جرم مخصوص خاک در محيط طبيعي در سه عمق مختلف، 

ريخته شده و سطح آن به خوبي  محل نمونهکيلوگرم رسوب درون  9/00در هر آزمايش حدود  براي کار در نظر گرفته شد

در اين مرحله شيب فلوم را روي صفر تنظيم کرده  قرار گرفت. انجام آزمايش به آرامي درون فلومتراز گرديد و سپس براي 

اي تنظيم شد که جريان در جريان به گونهعمق  ،شد و با استفاده از دريچه پايين دست فلومو جريان به آرامي رها مي
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 زياد گرديد و ودتا هنگامي که شرايط آستانه در آن برقرار ششيب کانال خت باشد سپس ي محل آزمايش يکنوامحدوده

 برداري انجام شد.داده

 های سرعت:نحوه برداشت نيمرخ

متري از ابتداي محل نمونه و سه سانتي 11و  51، 01هاي سرعت در راستاي سه محور، در سه مقطع طولي به فاصله نيمرخ

متري از ديواره فلوم برداشت گرديد، همچنين با توجه به عمق جريان اعمال شده، فواصل سانتي 05و  01، 5مقطع عرضي 

هايي براي حذف داده Win ADVافزار عمودي متفاوتي براي برداشت انتخاب گرديد. پس از برداشت نقاط مورد نظر، از نرم

افزار ابزاري توانمند به منظور استفاده شد، اين نرم 5درصد و نسبت سيگنال به نويز کمتر از  11با ضريب همبستگي کمتر از 

 باشد. ي دستگاه سرعت سنج صوتي ميهاي برداشت شده به وسيلهتحليل و آناليز داده

 نتايج و بحث

رگرسيون خطي بخش خطي تنش برشي رينولدز را رسم و تشريح  ،( پس از ترسيم نقاط تنش برشي رينولدز0779مونتز )

و از  (.0مطابق شکل ) رسند تنش برشي بستر استها به آن ميxکرد که نقاطي که معادالت رگرسيون خطي در محور 

 قابل محاسبه است. (7) يمعادله

τ𝑏𝑒𝑑 = √(τxz)2 + (τzy)
2
                                                                                            )7(  

 2T1(M/L(شود برحسب تنش برشي توربوالنت در راستاي طولي که روي بستر کانال اعمال مي bed τکه 

XZ𝜏  توربوالنت اعمال شده توسط  يتنش برشZV محور  يروX 2(ها بر حسبT1(M/L  و 

YZ𝜏  توربوالنت اعمال شده توسط  يتنش برشZV محور  يروY 2(ها بر حسبT1(M/L باشند.مي 

هاي مورد نظر رسم و با منحني ،(7)يبرداري شده توسط معادلهدر تمام نقاط داده بستر ي تنش برشيپس از محاسبه

 هاي موجود مقايسه و نتايج تحليل گرديد.منحني
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 ليتر بر ثانيه 33و دبی  B1ی برای نقطه بستر یاز محاسبات مربوط به تنش برش ینمونه ا -3شکل 

 

 ADV نتايج سنجش تنش برشی توسط  -2جدول 

0.03 0.02 0.01 /s)3Q(m 
16.5 12.4 8.5 davg(cm) 
0.091 0.076 0.059 R(m) 
0.0371 0.0301 0.0363 Cθ 

42.197 35.674 41.283 Re* 
51.99 49.13 38.21 V (cm/s) 
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 مترمکعب بر ثانيه 10/1و  10/1، 10/1هاي پروفيل سرعت در دبيمقايسه  -1شکل 

( پروفيل سرعت نسبي در مقابل عمق نسبي جريان ترسيم شده است. سرعت نسبي از تقسيم سرعت در هر 9در شکل)

يد؛ آکامل جريان به دست ميعمق بر سرعت متوسط همان مقطع به دست آمده و ارتفاع نسبي از تقسيم ارتفاع بر عمق 

 کند.توزيع جريان از توزيع لگاريتمي سرعت پيروي ميهمانگونه که مشخص است 

 
 های آزمايشگاهی با منحنی شيلدزمقايسه نتايج داده -5شکل 

 ممکن است به دليل اختالف تعريف آستانهشود، مشاهده مي (5)شکل نتايج آزمايشگاهي با منحني شيلدز که در اختالف

جه ين نتيا .تواند تاًثير مستقيم داشته باشدي محققان يکسان نيست، البته شرايط آزمايش هم ميحرکت ذره باشد که بين همه
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که روش شيلدز، سرعت برشي ذرّات را عموماً بيشتر از مقدار واقعي ان داشت ي( که ب0091) ييخايک يشگاهيج آزمايبا نتا

( که برآورد تنش برشي بحراني توسط شيلدز را دست 0070سليمي )توسط با نتايج به دست آمده ن يهمچن و زندتخمين مي

توان يدهد که ميق را با نمودار گسلر نشان مين تحقيا يجهيسه نتي( مقا1ن شکل )يهمچن باال توصيف کرد مطابقت دارد.

 دارد. يگفت مطابقت خوب

 
 (1791گسلر ) یبا منحن یشگاهيج آزمايسه نتايمقا -6شکل 

 

 

 (1793)آزمايشگاهی با معيار يانگ  جينتامقايسه  -9شکل 
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ي بين سرعت جريان متوسط بحراني بي بعد و عدد است، رابطه 11( بيان کرد هنگامي که عدد رينولدز کمتر از 0710يانگ )

داردچرا  با نتايج آزمايشگاهي مطابقت شود يمشاهده م(  1)کند که همانگونه که در شکل از يک هذلولي تبعيت مي ،رينولدز

 اند.ي انتقالي و بسيار نزديک به نمودار قرار گرفتهکه نقاط آزمايش در منطقه

 

 

 (1799لر و همکاران )يارائه شده توسط م یمنحنبا  یشگاهيآزماج يسه نتايمقا -8شکل 

ي حرکت نمودار ميلر و همکاران ي آستانهشدهي ارائه ( مشخص است نتايج اين تحقيق با محدوده9همانطور که از شکل )

 کامالً مطابقت دارد بنابراين بهتر است در بررسي و محاسبات تنش برشي بحراني از اين روش استفاده گردد.
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 (2333مقايسه نتايج آزمايشگاهی با نمودار آستانه حرکت پارکر) -7شکل 

( مطابقت ندارد و اين امر نيز به اين دليل است که تعريف پارکر 7)نتايج اين تحقيق با کار پارکر نشان داده شده در شکل 

دز و باشد يعني نتايج تحقيق حاضر در بين نتايج ارائه شده توسط شيلاز آستانه حرکت بسيار پايين تر از شيلدز و گسلر مي

ه ، يک محدوده در نظر گرفتي حرکت به جاي يک منحنيگيرد. همانگونه که ذکر شد بهتر است براي آستانهپارکر قرار مي

 رود کاهش يابد.ها به کار ميهايي که تنش برشي در آنشود تا درصد خطاي محاسباتي خصوصاٌ در روش

 گيرینتيجه

برشي  تنشهاي متفاوت آستانه حرکت رسوبات غيرچسبنده ارزيابي گرديد، و مشخص شد که در اين تحقيق دقت معيار

ر و ي ميلي ارائه شدهي شيلدز و پارکر و دقيقاٌ در محدودههاي ارائه شدهاي بين منحنياين تحقيق در بازهبحراني حاصل 

گيرد بنابراين بهتر است در محاسبات به جاي نمودار شيلدز، نمودار ميلر و همکاران که کار شيلدز ( قرار مي0711همکاران )

 دهد، مورد توجه قرار گيرد.را نيز پوشش مي
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