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 -3دانشکده مهندسی آب و خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
خالصه :حرکت رسوب با اهمیت فراوانی که در مهندسی و علم هیدرولیک دارد فیزیک کام ً
ال شناخته شدهای ندارد .نادیده گرفتن
حرکت نوسانی و طبیعت ناپیوسته انتقال بار بستر ،کاربرد روابطی که بر این اساس برای تخمین بار انتقال رسوب ارائه شدهاند را دچار

چالش کرده است .این پژوهش سعی دارد حرکت غیرمعلق (حرکت بار بستر) یک ذره با وزنهای متفاوت را در شرایط مختلف جریان با

استفاده از تکنیکهای رهگیری ذره ،مورد کاوش قرار دهد و آن را در قالب توابع توزیع احتماالتی توصیف کند .با مشخص شدن رفتار
آماری در رابطه با عامل یا عوامل مؤثر انتقال در رژیمهای مختلف انتقال رسوب ،میتوان اظهار نظر دقیقتری داشت .در این راستا با

استفاده از تکنیک رهگیری ذره ( ،)PTVموقعیت ذره در هر سری آزمایش مشخص شد .در نهایت با محاسبه سرعت لحظهای ذره

توابع توزیع احتماالتی مختلف بر دادهها برازش داده شد تا بهترین تابع با توجه به معیار سنجش آماری کولموگروف-اسمیرنوف (در

سطح اطمینان  5درصد) انتخاب شود .نتایج نشان داد که انتقال ذره در اعداد رینولدز پایین جریان از تابع توزیع لوگ-نرمال و در اعداد
رینولدز جریان باال از تابع توزیع نرمال تبعیت میکند .همچنین به وسیله این مشاهدات در رابطه با عامل حرکت در شرایط مختلف

رژیم انتقال رسوب بحث شد که با توجه به ویژگیهای توابع توزیع احتماالتی به دست آمده ،انتقال رسوب در شرایط آستانه با عاملیت

ارتباط ذره-بستر و در شرایط تعادلی تحت نیروهای سیال انجام میشود .در انتها با توجه به تفاوت رفتار حرکت رسوب در رژیم انتقال
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تابع توزیع احتماالتی
ردیابی سرعت ذره

حرکت تصادفی ذرات

ضعیف و تعادلی میتوان دو پارامتر آستانه معرفی کرد .با توجه به اهمیت کاربرد نتایج در مهندسی ،به دلیل اینکه قالب پژوهش ،قالب
آماری و توصیف پدیده تصادفی بوده است میتوان با در نظر گرفتن شرایط مختلف انتقال رسوب (با نمایندگی پارامتر عدد رینولدز ذره)
احتمال وقوع سرعت ذرات را با استفاده از توابع توزیع ارائه شده ،تخمین زد .همچنین نتایج این پژوهش در شرایط هیدرولیکی مشابه

از جمله پژوهشهای اکو-هیدرولیک و تونل باد قابل استفاده میباشد. .

و از آنجا که مباحث کاربردی مبتنی بر آن (مانند فرسایش ،طراحی پایه

1-مقدمه

بار بستر بخش مهمی از رسوب انتقالی است که در طول مسیر رودخانه

یا هر نوع کانال روباز ،با تماس مکرر با سطح بستر ،به صورت غلطش،

لغزش یا جهش حرکت میکند [ .]1هر چند پژوهشهای زیادی در این
زمینه تاکنون انجام شده است ،لیکن حرکت بار بستر هنوز به دلیل پیچیدگی

و داشتن طبیعت تصادفی مجهوالت زیادی را باقی گذاشته است .تصادفی
بودن حرکت ذرات بار بستر ناشی از ارتباط پیچیده ذره با سیال (آب) ،ذره با

ذرات دیگر و ذره با بستر رودخانه (یا کانال) میباشد [ .]2ذرات رسوب بستر
که در یک جریان آشفته منتقل میشوند ،حرکات پیچیدهای را در نتیجه
نیروهایی که به آنها وارد میشود تجربه میکنند .بنابراین ،توصیف حرکت

و انتقال ذره بار بستر در طول مسیر رودخانه یک مسئله چالش برانگیز است
* نویسنده عهدهدار مکاتباتesmaili@um.ac.ir :

پلها و آبشستگی) نیازمند دانش صحیحی از مشخصات حرکت رسوب در
شرایط متفاوت میباشد ،اهمیت آن را دو چندان کرده است .در این راستا

در اختیار داشتن مشخصات فیزیکی-آماری سرعت ذرات بستر ،به عنوان

نماینده حرکت رسوب ،برای توصیف احتماالتی انتقال اهمیت دارد .زمانی که
یک بستر فرسایشی در مواجهه با یک جریان برشی ،مانند آب ،قرار میگیرد

ذرات بستر ،تحت تأثیر نیروهای وارده شروع به حرکت میکنند
(شروع فاز حرکت رسوب) و سپس آن ذرات توسط جریان آب منتقل

میشوند که از آن به عنوان فرآیند انتقال رسوب نام برده میشود .اگر نتوان
ادعا کرد همه ،بسیاری از حرکات انتقال رسوب ،نوسانی و تصادفی است
که نشاندهنده خاصیت غیر پیوسته بودن آن است [ .]3-5بنابراین در این
شرایط (با توجه به تصادفی و نوسانی بودن فیزیک انتقال رسوب) تولید رابطه

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
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و فرموله کردن حرکت ذرات رسوبی در قالب یک محیط پیوسته درست به

اینشتین انتقال رسوب حاصل یک تعادل در جابجایی مومنتم بین فاز جامد

پیشبینی انتقال رسوب با خطای با مرتبه بزرگی یک تا چهار [ 6 ،7و ( ]3ده

و رسوبگذاری ذرات رسوبی است ،که خود تابعی از شرایط جریان و هندسه

نظر نمیآید هر چند که تالشهای انجام شده در این زمینه با توجه به نتایج

تا ده هزار برابر) ،تأیید کننده همین مطلب است .و در نهایت فرض اولیه برای
بررسی این پدیده دیگر نمیتواند مانند گذشته در یک محیط پیوسته باشد و

در این شرایط ،روش منطقی در توصیف این پدیده مطالعه رفتار جمعی (در
برگیرنده همه پدیدههای دخیل در انتقال ذرات) در مقابل رفتار پیوسته است.
این مطلب مشهور است که حرکت ذرات زمانی آغاز میشود که نیروهای

آشفتگی لحظهای جریان بر نیروهای مقاوم غلبه کند ،که این نیروها نیز در

طبیعت تصادفی و آماری هستند [.]8

(ذرات رسوبی) و مایع (سیال) نیست بلکه نتیجه تفاوت بین نرخهای جابجایی

بستر میباشد .بعد از گذشت چند دهه ،مجدداً نگاه ویژهای به نگرش رفتار

حرکتی ذرات بستر شده است که در این زمینه تحقیقات میدانی (به عنوان
مثال تحقیقات حسن و همکاران ( ،)2013اولیند و جانسون ( )2015و گرونز

و همکاران ()2016؛ [ )]10-12 ،16و آزمایشگاهی (به عنوان مثال تحقیقات

دیپالس و همکاران ( ،)2008الژونس و همکاران ( ،)2010رزبری و همکاران
( ،)2012فربیش و همکاران ( ،)2012والیراکیس و همکاران ( )2013و انسی

و هیمن ( ،)2014انسی و همکاران ( ،)2015فربیش و همکاران (،)2016

بنابراین استفاده از زبان پدیدههای تصادفی یعنی آمار در توصیف انتقال

هیمن و همکاران ( ،)2016شیم و دووان ( )2016و شیم و دووان ()2019؛

بحث انتقال رسوب در دو دیدگاه قطعی و تصادفی مطرح شده است .برای

عمیقتر از فیزیک انتقال ذرات رسوبی و بعض ًا تأثیر حرکت تصادفی رسوب

ذرات بستر منطقی مینماید .در یک مرور و جمعبندی کلی میتوان گفت
دیدگاه قطعی میتوان از مطالعات پایهای شیلدز ( )1936مثال آورد که با

در نظر گرفتن پارامترهای میانگین و تنش برشی آستانه ،انتقال بار رسوب
تخمین زده میشود (با پیروی از مطالعات دوبوی( )1879که انتقال رسوب
را تابعی از تنش بستر میدانست [ .]9[ )]3اما هنگامی که در یک مقیاس
زمانی مشخص حرکت ذره مورد مشاهده قرار گیرد ،رفتار تصادفی آن قابل

مالحظه است .در نگاه قطعی ،این موضوع که حرکت ذرات بستر در حقیقت
یک پدیده غیرخطی تناوبی میباشد نادیده گرفته شده است [ .]10-12برای
محاسبه نرخ انتقال رسوب ،در روابط تجربی ،محققین اغلب از سرعت متوسط

تمام ذرات استفاده کردند ،با فرض اینکه سرعت متوسط ،تنها به اندازه ذره
و مشخصات جریان بستگی دارد .در نگرش قطعی که نگاه غالب بوده است،
شکل ذره ،نحوه آرایش و زبری بستر ،نحوه در معرض بودن ذره نسبت به
جریان و خصوصیات هیدرولیک و هیدرودینامیکی لحظهای جریان و ذره بستر

در نظر گرفته نشده است .همچنین آن دسته از محققین که با این دیدگاه
حرکت بار بستر را بررسی کردهاند به ابزار اندازهگیری و منابع علمی امروز،

دسترسی نداشتهاند .بعد از نگرشهای تجربی به موضوع رسوب و ارائه روابط
انتقال بار بستر با در نظر گرفتن تنش برشی بستر (مطالعه دوبوی در قرن

نوزدهم؛ مرور شده برای مثال در پژوهش هگر ( ،)]13[ )2005قدرت جریان

[ )]5 ،17-28انجام شده است .این تالشها اکثراً برای رسیدن به درک

بر تشکیل فرم بستر رودخانه بوده است .پیشرفت علم به خصوص در زمینه
مکانیکهای ناپیوسته و ریزمقیاس (میکروسکوپیک) در کنار تکنیکهای

جدید برای اندازهگیری (از جمله تصویربرداری با سرعت باال) فرصتی را
برای بازگشت و بررسی مجدد مسئله حرکت رسوب فراهم آورده است که در
پی آن ،تمایل جدیدی برای بررسی مجدد حرکت رسوب از دیدگاه تصادفی

در بین محققین ایجاد شده است [ .]21با نقدهایی که به روشهای پیشین

در برخورد با آغاز حرکت رسوب شد (برای مثال در پژوهش بافینگتون و
مونتگومری ( )1997اعالم شد که معیار شیلدز تا مرتبه خطا به بزرگی یک
(یعنی ،ده برابر) شروع آستانه حرکت رسوب را نشان میدهد [ ،)]29با در نظر

گرفتن ذات تصادفی حرکت رسوب انجام شده است ،معیارهایی چون تکانه

(در تحقیقات دیپالس و همکاران ( ،)2008سلیک و همکاران ( )2010و

والیراکیس و همکاران ( 26 ،30[ ))2011و  ]19و انرژی (توسط والیراکیس

و همکاران ( ]27[ ))2017برای شروع حرکت معرفی شدند .بررسی آستانه

حرکت ذرات بستر در محدوده مطالعات این پژوهش نیست اما در بررسی
حرکت رسوب در شرایط آستانه ،سلیک و همکاران ( ،]30[ )2010تابع

توزیع احتماالتی لوگ-نرمال و والیراکیس و همکاران ( )2011تابع توزیع

احتماالتی ویبول را به عنوان توصیف کننده تکانههای ذرات بار بستر پیشنهاد

(مطالعات شوکلیچ و بگنولد در قرن بیستم؛ مرور شده برای مثال در مطالعات

دادند [ .]26دلیل تفاوت نتایج نیز محدوده مشاهدات بود به نحوی که در

آغاز نگرش تصادفی به حرکت بار رسوب دانست که پایهگذار مطالعات بعدی

و بعد از آستانه (با معیار تکانه) و در پژوهش والیراکیس و همکاران ()2011

دی و همکاران ()]14[ )2014؛ مطالعات اینشتین ( ]15[ )1937را میتوان
خود ،که بر رفتار تصادفی ذره رسوب توجه داشت ،محسوب میشود .از نظر
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یکی از ابزارهای اندازهگیری ،استفاده از تکنیکهای تصویربرداری است

در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش  PTVدادههای

فرناندز لوک و فن بیک ( ، )2014تعداد میانگین ذرات و مسیر حرکت آنها را

نماینده ذره بار بستر) با چگالیهای متفاوت ،در مسیر یک فلوم آزمایشگاهی

که قادر به برداشت مسیر حرکت ذره رسوبی با دقت باال میباشد .برای مثال
در یک محدوده با استفاده از دوربین  16فریم بر ثانیه را محاسبه کردند [.]31
بریج و دومینیک ( ،)1984با استفاده از تکنیک تصویربرداری مسیر حرکت

یک ذره را روی بستر زبر ثابت بررسی کردند [ .]32در روشهای مبتنی

بر تصویربرداری دو دیدگاه برای رهگیری حرکت ذره مورد استفاده قرار

میگیرد ،دیدگاه اولری (برای مثال تحقیقات [ 34و  )]33و دیدگاه الگرانژی

الزم برای توصیف آماری حرکت بعد از آستانه یک ذره کروی (به عنوان
ی مشخص تحت شدت جریانهای متفاوت ،فراهم شود .سپس با
با زبر 

تکنیکهای تصویربرداری سرعت لحظهای رسوب را محاسبه و در نهایت

تابع توزیع احتماالتی مناسب که بیانگر رفتار سرعت ذره در آن شرایطباشد
را با معیارهای سنجش آماری به دست آورد .با در نظر گرفتن چگالی نسبی
متفاوت برای ذره مورد آزمایش میتوان شرایط رژیمهای متفاوت انتقال

(برای مثال تحقیقات هوسه و الژونس ( ]35[ )2012و هیس و همکاران

رسوب را مورد ارزیابی قرار داد .نتایج این پژوهش به دلیل در نظر گرفتن

( )PIVاعمال میشود ،برای محاسبه سرعت (یا به طور کلی مسیر حرکت)

گرفتن چگالی نسبی متفاوت ذرات و اعداد رینولدز ذره متفاوت برای ایجاد

( .)]36[ )2014دیدگاه اولری که در قالب تکنیک تصویربرداری حرکت ذرات

ذرات در یک حجم کنترل مورد استفاده قرار میگیرد در حالی که روش
ردیابی ذرات ( )PTVکه روشی با برداشت از دیدگاه الگرانژی است برای

بررسی حرکت ذرات به صورت منفرد مورد استفاده قرار میگیرد .با استفاده
از این روش (یعنی  )PTVمیتوان حرکت ذرات بستر را در مسیر یک

کانال پایش و نتایج آن را در تحلیلهای آماری و احتماالتی مورد استفاده
قرار داد .در این راستا تحقیقات متعددی برای بررسی رفتار تصادفی حرکت

ذرات رسوب به صورت بار بستر در شرایط مختلف هیدرولیکی انجام شده
است (برای مثال تحقیقات رزبری و همکاران ( ،]23[ )2012انسی و هیمن

دامنه بزرگتری از نمونههای مربوط به رژیمهای انتقال رسوب (با در نظر

شرایط الزم جهت مشاهده کردن رژیم ضعیف تا رژیم متوسط انتقال رسوب)،

منتهی به تصمیمگیری دقیقتری در رابطه با شکل تابع توزیع احتماالتی
مربوط به انتقال رسوب خواهد بود .همانطور که در مرور بر پژوهشها ذکر

شد دالیل مشاهده توابع گوناگون در توصیف انتقال رسوب مورد تحلیل قرار

خواهد گرفت و تغییر احتمالی آن با تغییر در رژیم انتقال رسوب مطالعه خواهد
شد و جمعبندی نهایی در رابطه با تابع توزیع احتماالتی مناسب برای توصیف
انتقال رسوب انجام و دالیل مشاهدات گوناگون بررسی خواهد شد .همچنین
این پژوهش کاربردهای مستقیم و غیرمستقیم در هیدرولیک و هیدرولیک

( ،]18[ )2014وو و همکاران ( ]37[ )2020و شیم و دووان (2017؛)2019

محیط زیست خواهد داشت .بدین صورت که کاربرد مستقیم آن در فهم رفتار

( ]5[ )2016و شیم و دووان ( ،]38[ )2017تابع توزیع احتماالتی نمایی

در رودخانه خواهد بود که اخیراً به دلیل ازدیاد پس ماندههای پالستیکی در

[ 38و  .)]24مطالعات رزبری و همکاران ( ،]23[ )2012فربیش و همکاران

رژیمهای انتقال رسوبات و همچنین به فیزیک انتقال آالیندههای پالستیکی

را بهترین توصیف برای سرعت حرکت ذره در مسیر جریان اعالم کردند

طبیعت ،بررسی رفتار حرکتی آنها که به صورت چرخش و غلطش نزدیک

تحقیقات دیگر همچون مطالعات مارتین و همکاران ( ]39[ )2012و انسی

است [ ]40و به صورت غیرمستقیم در پژوهشهایی که به هر نحو ،هیدرولیک

که البته این مطالعات در اعداد رینولذر به نسبت کوچک انجام شده بود .در

و هیمن ( ]18[ )2014که در اعداد رینولدز به نسبت باالتر مطالعات را
انجام داده بودند ،توابع گوسین (نرمال) برای توصیف سرعت حرکت ذرات

در مسیر جریان پیشنهاد شد .بعد از مشاهدات متفاوت توسط محققین،

وو و همکاران ( ]37[ )2020در پژوهش خود با افزایش زمان مسافت
ذرات بار بستر ،جابجایی تابع توزیع انتقال از نمایی به یک تابع گوسین ناقص

را مشاهده کردند .مطالعات فوق نشان دهنده رفتار متفاوت ذره در شرایط

مختلف حاکم بر جریان و نحوه برداشت دادهها در رژیمهای مختلف انتقال

بستر رودخانهها میباشد (ماکروپالستیک) ،مورد توجه محققین قرار گرفته
انتقال را در محیطهای دیگر غیر از جریانهای باز مانند پژوهشهای تونل باد

انجام میشود ،استفاده کرد .نتایج به دست آمده از توابع توزیع احتماالتی

در برابر عدد بیبعد رینولدز ذره نیز به عنوان رابطه آماری-فیزیکی پدیده
انتقال رسوب ارائه شده است که در شرایط مختلف هیدرولیکی جریان بتوان

با استفاده از تابع توزیع مناسب قضاوت و درک بهتری از نحوه انتقال رسوب

در طبیعت داشت.

رسوب میباشد.
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شکل  . 1نمای کلی از تجهیزات آزمایشگاهی استفاده شده در مطالعه حاضر (الف و ب؛ جهت جریان در اشکال الف و ب مشخص شده
شکل  .1نمای کلی از تجهیزات آزمایشگاهی استفاده شده در مطالعه حاضر (الف و ب؛ جهت جریان در اشکال الف و ب مشخص شده است)
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چیدمان و آرایش به صورت چندضلعی بود که ذرات بستر در حرکت نباشند.

2-مواد و روشها

به منظور تامین شرایط مرزی کام ً
ال کنترل شده و امکان برداشت اطالعات

صحیح از طریق تکنیکهای تصویربرداری یک مدل آزمایشگاهی برای رسیدن
به اهداف پژوهش آماده شد .آزمایشها در یک کاناٍل با عرض  90سانتیمتر

و طول  10متر با شیب یک درصد در آزمایشگاه مهندسی آب دانشگاه گلسگو

انجام گردید (شکل  .)1برای تنظیم عمق جریان مورد نظر از یک دریچه در

انتهای فلوم استفاده شد .هر آزمایش با یک عمق ثابت آب در مخزن آغاز شد
تا شرایط یکسانی برای همه سری آزمایشات ،که شامل  13فرکانس پمپ
(نماینده  13شدت جریان مختلف) است ،برقرار باشد .شرایط هیدرولیکی و

دیگر مشخصات آزمایش در جدول  1قابل مشاهده است .کانال مستطیلی با

عرض  90سانتیمتر ظرفیت عبور جریان آب با  70لیتر بر ثانیه در عمق 41

سانتیمتر را داراست .دلیل انتخاب این ابعاد برای کانال این بود که ذره در فاز
انتقال عالوه بر داشتن آزادی کافی برای حرکت (رهگیری حرکت تصادفی

ذره) در عرض و طول کانال را داشته باشد و همچنین قابلیت فراهم آوردن

محدوده دبیهای استفاده شده را داشته باشد .جنس بستر توسط مهرههای
شیشهای کروی با قطر  15 mmجهت ایجاد زبری مشخص در مسیر جریان

در طول ( 150 cmکه محدوده مورد آزمایش است) در کانال تعبیه شد.
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این آرایش و زبری جهت ثابت بودن زبری جریان و جلوگیری از بروز عدم
قطعیتهای بیشتر بوده است.

از گوی کروی با  4چگالی متفاوت (،ρ2=1500/60 ،ρ1=1380/33

 ρ4 =1997/28 ،ρ3 =1619/76کیلوگرم بر متر مکعب) برای تحلیل حرکت
رسوب مورد استفاده قرار گرفت .این مقادیر از یک طرف شرایط انتقال

رسوب در نزدیک و بعد از آستانه را بدون نیاز به ایجاد سرعتهای زیاد

مهیا کرد و از طرفی میتوان از نتایج این پژوهش در حرکت آالیندههای
پالستیکی که با وزن کمتر از رسوبات کوارتزی ( =2650ρکیلو گرم بر متر
مکعب) به صورت غلطش و چرخش نزدیک بستر حرکت میکنند بهره

گرفت .شرایط آزمایشها به گونهای بود که حرکت ذرات در رژیم انتقال کم

(شرایط نزدیک و بعد از آستانه) قرار داشته باشد .در هر آزمایش مقدار دبی

به صورت تدریجی افزایش پیدا کرد تا ذره در شرایط انتقال قرار گیرد هر چند

معیار دقیقی برای تشخیص شرایط آستانه وجود ندارد [ ]29و آن هم پدیدهای

تصادفی و آماری میباشد [ .]41در این راستا اولین سری آزمایش با شرایط

هیدرولیکی تعریف شده در جدول ( 1سری آزمایش  )1هیچ گونه حرکتی در
ذرات در همه مقادیر چگالی برای ذرات دیده نشد و به عنوان شرایط آستانه
ثبت شد .برای اطمینان از یکنواخت بودن جریان ،انتهای فلوم مجهز به یک
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جدول  .1پارامترهای هیدرولیکی جریان در آزمایشهای انجام شده
جدول  .1پارامترهای هیدرولیکی جریان در آزمایشهای انجام شده
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دریچه قابل تنظیم برای ایجاد عمق ثابت به ازای هر فرکانس پمپ بود،
همچنین مهرههای کروی بستر به صورت همسطح در بستر کانال چیده

شدند تا تالطم حاصل از چیدمان نامنظم بستر باعث تغییرات زیاد در سطح
آب نشود .دبیهای هر آزمایش (جدول  )1با تغییر فرکانس پمپ (توسط

دستگاه اینورتر) تولید شد .سرعت ورودی جریان توسط دستگاه دبیسنج که

روی فلوم نصب شده بود اندازهگیری و با توجه به اینکه آب ورودی به کانال
توسط یک لوله  6اینچ (در ابتدای کانال) انجام میشد دبی ورودی تولید شده

توسط پمپ با فرکانس مشخص در هر آزمایش کالیبره شد .همچنین به
ازای هر فرکانس (دبی) با اندازهگیری مدرج روی تانک ،تغییرات عمق آب با
افزایش فرکانس قرائت و ضبط شد .سرعت جریان در هر آزمایش با دستگاه

سرعت سنج  ADVسه بعدی (که نحوه نصب آن در شکل  1ب نشان داده
شده است) اندازهگیری و سرعت متوسط جریان با مقادیر قرائت شده از دبی

دسنج و به دست آمده با در نظر گرفتن لوله  6اینچ مقایسه و صحت سنجی

شد .قرائتها توسط دستگاه فوق ( )ADVدر مدت زمان  4دقیقه (برای
اطمینان از برداشت داده کافی) با فرکانس نمونهبرداری  25هرتز انجام شد.

برای محاسبه تنش برشی با برداشت سرعت جریان ،از تراز  2میلیمتری
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 𝑄𝑄 1595شدت جریان 𝐻𝐻 ،ارتفاع آب 𝑈𝑈 ،سرعت جریان 𝑅𝑅𝑅𝑅 ،عدد رینولدز جریان 𝜏𝜏0 ،تنش
ذره میباشد.
2
حرکت ذره بر بستر کانال از نمای باال توسط دوربین گوپرو  ،با دقت تصویر 920×1080
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شکل  . 2تصویر شماتیک تجهیزات آزمایشگاه ،برداشت تصاویر توسط دوربین  GoProاز نمای باالی حرکت ذره (گوی کروی مشکی در
شکل  .2تصویر شماتیک تجهیزات آزمایشگاه ،برداشت تصاویر توسط دوربین  GoProاز نمای باالی حرکت ذره (گوی کروی مشکی در شکل) در
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شکل  .3تصحیح عکس از (الف) حالت خام به (ب) عکس معتبر شده و قابل استفاده برای تحلیل بعد از اصالح  .جهت جریان آب
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(رابطه  .)1مجموع این تکنیکها در قالب یک کد در محیط نرم افزار

 MatLabنوشته شد.

ابتدا به صورت چشمی ،آغاز و پایان حرکت ذره در فیلمهای ضبط شده

مورد ارزیابی قرار گرفت و سرعت حرکت آن با توجه به تغییر شدت جریان

شکل  .2تصویر شماتیک تجهیزات آزمایشگاه ،برداشت تصاویر توسط دوربین  GoProاز نمای باالی حرکت ذره (گوی کروی مشکی در شکل) در

و چگالی ذره مورد ارزیابی قرار گرفت .این نتایج اولیه دید مناسبی برای

بازه  150 × 90سانتیمترمربع (عرض فلوم  90سانتیمتر)
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 4. (a) Transport data selection and (b) particle exposed to water flow
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جدول  .2مقادیر آماری کولموگروف-اسمیرنوف (رابطه  )6برای بهترین تابع توزیع احتماالتی (𝑵𝑵 𝑫𝑫𝒎𝒎,𝒏𝒏 /برای تابع نرمال و
جدول  .2مقادیر آماری کولموگروف-اسمیرنوف (رابطه  )6برای بهترین تابع توزیع احتماالتی ( Dm,n/Nبرای تابع نرمال و  Dm,n/LNبرای
آزمایش میباشد)
آزمایشدرمیآن
حرکت ذره
عدمدهنده
نشان
نشان""-
عالمت
برای تابع
باشد)
عدم در آن
حرکت ذره
دهنده
نرمال؛""-
لوگ-عالمت
لوگ-نرمال؛
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝒎𝒎,𝒏𝒏 /تابع
Table
2.
Kolmogorov-Smirnov
statistical
measure
(Eq.
)6
of
the
best
probability
density
function
Table 2. Kolmogorov-Smirnov statistical measure (Eq. 6) of the best probability density
function
(Dm,n/N
𝑵𝑵(𝑫𝑫𝒎𝒎,𝒏𝒏 /
for
Normal
and
𝑫𝑫
𝑳𝑳𝑳𝑳/
for
Log-normal
;function
““-
for
no
particle
)motion
)𝒎𝒎,𝒏𝒏 for Log-normal function; “-“ for no particle motion
for Normal and Dm,n/LN
ρ4

ρ3

ρ2

ρ1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.03267
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.02772
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.02562
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.02532

-
-
-

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.02663
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.02996
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.02948
𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02700

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.02368
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.04423
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.03112
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.02341

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.03475
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.03796
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.03527
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /
= 0.02359

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.03716

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02179

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02410

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.01803

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02619

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02291

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02057

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02928

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02189

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02368

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02283

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02617

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.03043

که در آن )  ، Fm ( xتابع توزیع احتماالتی تجمعی مشاهداتی با تعداد

 mنمونه G n ( x ) ،تابع توزیع احتماالتی تجمعی محاسبه شده با تعداد n

نمونه و  D m ,nمقدار آماری پارامتر کولموگروف-اسمیرنوف میباشد.

در آزمون فوق فرض صفر بر این پایه است که توابع توزیع احتماالتی

نمونه مشاهداتی (که به صورت هیستوگرام نشان داده شده است) و نمونه
تجربی (تابع برازش شده) مطابقت دارند .اگر مقدار  D m ,nدر آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف ،از یک سطح اطمینان (در این مطالعه  5درصد)
بیشتر شود این فرض مردود است که به معنی عدم تطابق دو نمونه از تابع

توزیع احتماالتی مورد نظر میباشد.

𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02576
𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.02843
𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.03594
𝐷𝐷𝑚𝑚,𝑛𝑛 /𝑁𝑁 = 0.04161

∗𝑹𝑹𝑹𝑹

232 /97

𝟑𝟑𝒎𝒎
)
𝒔𝒔
0/0120

( 𝑸𝑸

277 /10

0/0141

285 /45

0/0168

314 /47

0/0184

332 /79

0/0201

384 /12

0/0231

447 /30

0/0265

449 /70

0/0291

454 /03

0/0324

524 /37

0/0350

536/67

0/0376

548 /82

0/0400

565 /04

0/0433

توزیع تجربی ،نتایج بهترین تابع توزیع احتماالتی توصیف کننده حرکت

ذره در شرایط آستانه و بعد از آستانه انتقال رسوب ارائه شده است (با تغییر

در چگالی ذره) .همچنین در شکل  ،4هیستوگرام (مشاهدات) و توابع توزیع

احتماالتی برازش شده (روابط تجربی  3تا  )6قابل مشاهده است .نتایج نشان
میدهد که در رژیم انتقال رسوب نزدیک به آستانه (پایین بودن نسبی عدد
رینولدز جریان و ذره) سرعت ذره از تابع لوگ نرمال و با افزایش پارامترهای

مرتبط با هیدرولیک جریان (عدد رینولدز جریان و همچنین ذره) ،از تابع
توزیع نرمال پیروی میکند .با توجه به مطالعاتی که در رابطه با تغییرات
لحظهای تنش برشی توسط چنگ و لو ( ]42[ )2003و چنگ (]43[ )2006

انجام شده است ،مشخص شد که پارامتر تنش برشی لحظهای از تابع توزیع

لوگ نرمال تبعیت میکند که به دلیل تشابه رفتاری سرعت ذرات بستر و

3-نتایج

در جدول  ،2با توجه به معیار آماری (یعنی روش کولموگروف-اسمیرنوف؛

رابطه  )6مقایسه توابع توزیع مشاهده شده در سریهای آزمایش و توابع

1598

تنش برشی میتوان گفت که حرکت ذرات در شرایط انتقال رژیم کم وابسته
به ارتباط ذره-بستر میباشد .به طور کلی همانطور که در تحقیقات موری و
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همکاران ( ]44[ )2009و لیمپرت و همکاران ( ]45[ )2001ذکر شده است،

ذرات رسوبی میتواند در نهایت با پیوند با قالب دید قطعی ،برای تخمین

فرآیندهای تصادفی است (که در ذات پدیدههای جریانهای آشفته میباشد).

روابط بار بستر با نگاه تصادفی بودن حرکت رسوبات بستر انجام شده است

رفتار لوگ-نرمال در پدیدهها ناشی از تأثیر مرکب پارامترهای دخیل در

در مقابل ،با افزایش مقادیر هیدرولیکی جریان (عدد رینولدز جریان و ذره)
با توجه به رفتار گوسین (نرمال) سرعت ذرات ،میتوان نتیجه گرفت که در
این شرایط ،انتقال رسوب (که در رژیم تعادلی انتقال رسوب قرار گرفته است)
بستگی به پارامترهای مجموع حاکم بر جریان دارد.

دبی انتقال رسوب نیز اعمال شود .در این راستا تالشهایی در زمینه تولید
(مطالعات شی و دیپالس ( ]46[ )2018و انسی و پاسکال ( .)]47[ )2020اما

آزمایشات انجام شده در این تحقیقات محدود به شرایط خاص جریان و پیش
فرضهایی میباشد که برای بررسی صحت آنها نیاز به انجام پژوهشهای

بیشتری میباشد .نتایج این پژوهش به دلیل بررسی محدوده بیشتری از

این نتیجه میتواند مؤید این نکته باشد که با توجه به افزایش عدد

شرایط هیدرولیکی جریان و رژیم انتقال رسوب میتواند برای قضاوت بهتر

رژیمهای انتقال ضعیف (جریانهای ویسکوز) دیده میشود کاهش مییابد

مواد پالستیکی در رودخانهها که اخیراً بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته

رینولدز ،آشفتگی بر جریان حاکم شده و اثرات ذره-بستر که بیشتر در
و انتقال ذرات بستر تحت پارامترهای دخیل در آشفتگی جریان خواهد بود.

در عین حال ضروریست پارامترهای دینامیکی جریان برای جمعبندی نهایی
مد نظر قرار گیرد به دلیل اینکه پارامترهای نیرو (نیروهای موضعی پسا و
برا) و انرژی جنبشی ذره تابعی از مجذور سرعت لحظهای ذره  u 2میباشد

که بررسی رفتار این پارامتر در یک مطالعه دیگر باید گنجانده شود .آن

دسته از محققین که تابع توزیع احتماالتی نمایی را به عنوان توصیف کننده
سرعت لحظهای ذرات بستر ارائه کردهاند (ذکر شده در مروری بر تحقیقات؛
به عنوان مثال تحقیقات شی و دیپالس ( ]46[ )2018و رزبری و همکاران

( )]23[ )2012تعداد آزمایشهای کم با ذرات ریز ( 0/5میلیمتر) و اعداد
رینولدز جریان به نسبت کم ( )Re<6000استفاده کردند .که در پژوهش وو

و همکاران ( ]37[ )2020نشان داده شد که با افزایش پنجره و زمان برداشت
(یا افزایش زمان طی مسافت) تابع توزیع به سمت نرمال میل پیدا میکند.
این تأیید کننده این موضوع است که برداشت نمونهها در تحقیقات پیشین

در محدوده رژیم انتقالی حرکت ذرات بستر بوده است (یعنی پیش از حالت
تعادلی انتقال رسوب که محدوده برداشت پژوهش حاضر بوده است؛ رجوع
شود به شکل .)4

به طور کلی شکل تابع توزیع احتماالتی بستگی به فرکانسی که ذرات

در ارتباط با بستر و نیروهای نوسانی جریان ،که بر ذره اعمال میشود دارد.
بدین صورت که شکل تابع در ارتباط ذره-بستر با فرکانس باال ،به صورت

لوگ نرمال میشود و ارتباطات با فرکانس کمتر به دلیل تجربه طوالنیتر
نیروهای سیال توسط ذره به سمت نرمال سوق پیدا میکند.

در رابطه با فیزیک انتقال ،مکمل این قبیل مطالعات باشد .در بررسی حرکت
است و همچنین پژوهشهای مشابه شرایط آزمایشهای این پژوهش (مانند

تونل باد) نیز قابل استفاده است .در شکل  5نحوه تغییر نوع تابع توزیع و
دامنه گسترش آن با توجه به شرایط آزمایش با توجه به چگالیهای متفاوت

ذره بستر ،قابل مشاهده میباشد .با افزایش عدد رینولدز پیک تابع توزیع
عموم ًا کاهش و شکل تابع پهنتر میشود و سوق به تابع توزیع نرمال پیدا
میکند که همانطور که پیشتر توضیح داده شد رفتار انتقال رسوبات (با

قرارگیری تدریجی در رژیم تعادلی انتقال) بیشتر تحت تأثیر نیروهای سیال
قرار گرفته است .همچنین در شکل  ،6نحوه تغییرات توابع توزیع احتماالتی

در چگالیهای  ρ3 ،ρ2 ،ρ1و  ρ4نشان داده شده است.

تغییر شکل تابع توزیع از لوگ-نرمال به نرمال در شکل به وضوح

مشخص است (خطهای ممتد مربوط به تابع توزیع لوگ-نرمال و خط
ناپیوسته مربوط به تابع توزیع نرمال میباشند).

نکته حائز اهمیت نتیجه این تحقق ،مشاهده تغییر تابع توزیع احتماالتی

در شرایط مختلف جریان و رژیم انتقال رسوب است .تغییر در شکل تابع
توزیع احتماالتی از لوگ-نرمال به تابع توزیع نرمال ،با تغییر در وضعیت

قرارگیری شرایط آزمایش در رژیم انتقال رسوب میباشد که این نتیجه
پاسخگوی تعدد نتایج تحقیقات پیشین میباشد که زمانی که رژیم انتقال

رسوب در شرایط بعد از آستانه قویتر شده است تابع توزیع گوسین (نرمال)

بهترین تابع توصیف کننده حرکت بار بستر خواهد بود.

با توجه به نتایج ،تابع توزیع احتماالتی گاما بعد از تابع توزیع احتماالتی

لوگ-نرمال بهترین توصیف کننده انتقال رسوب در شرایط رژیم ضعیف

با توجه به جدول  ،2با اندازهگیری سرعت جریان در مجرای روباز و به

انتقال میباشد .این تابع توزیع احتماالتی (یعنی گاما) در مطالعات رزبری و

را در اوزان مختلف تخمین زد .نتایج این پژوهش با قالب دید تصادفی حرکت

تابع توزیع احتماالتی ویبول بعد از تابع توزیع نرمال ،بهترین توصیف کننده

تبع آن محاسبه عدد رینولدز ذره میتوان احتمال سرعت حرکت ذرات بستر

همکاران ( )2012مشاهده شد [ .]23همچنین در رژیم تعادلی انتقال رسوب
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) ویبول و لوگ نرمال، گاما، مقایسه تابع توزیع احتماالتی مشاهداتی (هیستوگرام) با توابع توزیع احتماالتی تجربی (نرمال. 5 شکل
 ویبول و لوگ نرمال) سرعت لحظهای، گاما، مقایسه تابع توزیع احتماالتی مشاهداتی (هیستوگرام) با توابع توزیع احتماالتی تجربی (نرمال.5 شکل
ρ1 چگالی
برایذره
لحظهای
ρ1 برای
چگالی
سرعت ذره
Figure 5. Comparison of the observed probability density function (histogram) with the empirical
Fig.5. Comparison of the observed probability density function (histogram) with the empirical probability density
probability density function (Normal, Gamma, Weibull and Lognormal) for instantaneous particle
function (Normal, Gamma, Weibull and Lognormal) for instantaneous particle velocity with roughness of ρ1
velocity with roughness of ρ1

ρ4) و دρ3) جρ2) ب،ρ1) تغییرات تابع توزیع احتماالتی نرمال در آزمایشهای انجام شده برای چهار ذره با چگالیهای الف.6 شکل
ρ4) و دρ3) جρ2) ب،ρ1) تغییرات تابع توزیع احتماالتی نرمال در آزمایشهای انجام شده برای چهار ذره با چگالیهای الف.6 شکل
Figure 6. Probability distribution function change in each experiment sets for 4 roughness ρ1, ρ2, ρ3 and
ρ4
Fig. 6. Probability distribution function change in each experiment sets for 4 roughness ρ1, ρ2, ρ3 and ρ4
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𝑴𝑴

شکل  .7خالصه شرایط آستانه با معیار عدد شیلدز (𝜽𝜽) با توجه به نسبت ظرفیت انتقال رسوب ( ∗𝑴𝑴) توسط پاتز و همکاران ()2020
شکل  .7خالصه شرایط آستانه با معیار عدد شیلدز ( )θبا توجه به نسبت ظرفیت انتقال رسوب ( ) M*𝒆𝒆/Meتوسط پاتز و همکاران ()2020
Figure 7. The summary of particle initiation motion Shields criterion (θ
θ), considering the particle

M * considering the particle transport capacity
Fig.7. The summary of particle initiation motion
Shields
criterion
transport
capacity
( (θ),
)
)(M*/Me
Me

انتقال رسوب میباشد .این تابع در پژوهش فرهادی و والیراکیس ()2019

در انتقال رسوب حاکم است) و فاز تعادلی حرکت رسوب (تابع توزیع نرمال

مورد تحلیل قرار دادند برای ارزیابی سرعت رسوب در یک سری آزمایش

نشان دهنده در معرض بودن ذره تحت نیروهای سیال است) میباشد .در

که با استفاده از سنسورهای شتابسنج و ژیروسکوب دینامیک جریان را

تابع ویبول را بررسی کردند و توصیف کننده مناسبی برای حرکت رسوب
گزارش کردند [ .]48با توجه به مشاهدات پژوهشهای پیشین میتوان

چنین جمعبندی نمود که توابع توزیع احتماالتی لوگ-نرمال و گاما برای
توصیف حرکت ذره رسوبی در شرایط ضعیف رژیم انتقال رسوب و توابع
توزیع احتماالتی نرمال و ویبول در شرایط رژیم انتقال تعادلی بهترین توصیف
کننده برای انتقال رسوب میباشد.

مشاهدات فوق را میتوان در نمودار ارائه شده در پژوهش پاتز و همکاران

( ]49[ )2020نیز بررسی کرد (شکل  .)7پاتز و همکاران ( )2020در این

که نشان دهنده وضعیت تعادلی جریان حول پارامترهای میانگین است و

شکل  ،7دو آستانه (  θ1و  ) θ 2برای نشان دادن تغییر در رژیم انتقال رسوب

معرفی شده است (بر اساس مطالعه پاتز و همکاران ( .)]49[ )2020همچنین

ظرفیت انتقال رسوب ،معرفی شده در مطالعات پاتز و دوران (،]50[ )2018
به صورت )  M * = M e ∝ (θ − θ1ارائه شده است که  M eنیز تابعی از

تنش برشی بستر است .نتایج پژوهش حاضر با این تعریف همخوانی دارد که

دو شرایط آستانه برای هر رژیم انتقال رسوب قابل تعریف است و تابع توزیع
احتماالتی برای هر یک از رژیمهای انتقال رسوب ارائه شد.

پژوهش اطالعات موجود در رابطه با آغاز حرکت و سپس حرکت رسوبات در

جریانهای آبی و بادی (مطالعات تونل باد) جمع آوری کردند و در قسمتی از
پژوهش برای تمایز رژیمهای انتقال رسوب دو شرایط آستانه را تعریف کردند
که یکی مربوط به همان آستانهای است که در مطالعات شیلدز ( )1936ارائه
شده است (  ) θ1و دیگری آستانهای است که مربوط به شرایط تعادلی (به

دلیل قرار گرفتن در معرض نیروهای سیال جریان) میباشد.

4-نتیجهگیری

مباحثی همچون فرسایش و پایداری کانالها منجر به ارائه روابط

تجربی و نیمه تجربی شد که از آن به عنوان نگاه قطعی به مسئله حرکت

رسوب میتوان یاد کرد .نگاه قطعی را میتوان نگرش مهندسی به مسئله

حرکت رسوب دانست که با توجه به خطای زیاد در محاسبه و تخمین به

دلیل چشمپوشی از ذات تصادفی آن ضروری است مجدداً مورد ارزیابی

در این پژوهش نیز با توجه به مشاهده دو تابع توزیع احتماالتی در

قرار داد .این پژوهش به توصیف احتماالتی حرکت رسوب از طریق بررسی

توجه به نوع تابع که نشاندهنده نوع رفتار رسوب است قرار گرفتن در فاز

راستا مجموعهای از آزمایشها در یک فلوم با شدت جریانهای مختلف

دو رژیم انتقال ،میتوان دو آستانه برای انتقال رسوب در نظر گرفت که با
نوسانی حرکت رسوب (تابع توزیع لوگ نرمال ،که بیشتر ارتباط ذره-بستر

سرعت لحظهای شرایط حرکت بار بستر بعد از آستانه میپردازد .در این
ک ضبط
و ذرات با چگالی متفاوت انجام شد .ردیابی ذره از طریق تکنی 
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تصاویر در قالب روش  PTVانجام شد .بعد از استخراج فریمها و اصالح

تصاویر ،موقعیت ذره در هر فریم مشخص ،سرعت لحظهای ذره برداشت

شد .هیستوگرامهای سرعت لحظهای ذره ،مربوط به هر کدام از آزمایشها
محاسبه و توابع توزیع احتماالتی مختلف توسط معیار آماری کولموگروف-

اسمیرنوف برای بررسی بهترین برازش مورد ارزیابی قرار گرفت .با تغییرات

در مشخصات آزمایشهای انجام شده در این مطالعه (شدت جریان و چگالی

ذره) ،توابع توزیع احتماالتی متفاوتی برای بهترین برازش توزیع احتماالتی
سرعت ذره گزارش شد که نشاندهنده رفتار متفاوت حرکت ذره در شرایط
مختلف است .بر اساس تغییرات نوع تابع توزیع احتماالتی در شرایط مختلف

جریان میتوان بیان کرد رفتار حرکت ذره به صورت تابع توزیع لوگ-نرمال

در مقادیر پایین عدد رینولذر قابل توصیف و متناسب با افزایش این مقدار با

تابع توزیع احتماالتی نرمال قابل توصیف است .بررسیهای احتماالتی رفتار

پیچیده حرکت رسوب ،که ناشی از عوامل متعدد (از جمله آشفتگی جریان،
نحوه آرایش ذرات) میباشد ،مسیر را برای توصیف این پدیده هموار میکند
و رفتار حرکت ذرات و تبادل انرژی با محیط اطراف از طریق این تحلیل
میسر خواهد بود .با توجه به مشاهدات پژوهشهای پیشین که تنش برشی
لحظهای با تابع توزیع احتماالتی لوگ-نرمال توصیف شده است ،میتوان

اظهار کرد که با توجه به مشاهده تابع توزیع احتماالتی لوگ-نرمال در اعداد
رینولدز پایین انتقال رسوب تحت تأثیر ارتباطات ذره-بستر میباشد (شرایط

رژیم ضعیف انتقال؛ نزدیک اما بعد از آستانه) .همچنین با توجه به افزایش

عدد رینولدز ،رفتار انتقال رسوب توسط تابع توزیع نرمال قابل توصیف است
که نشاندهنده پیروی انتقال رسوب از شرایط تعادلی انتقال رسوب در جریان

است .در این وضعیت رژیم انتقال رسوب به یک حالت تعادلی رسیده است

نتایج در پژوهشهای پیشین مربوط به زمان و محدوده برداشت دادهها دارد
که در این پژوهش با داشتن محدوده مناسب برای در نظر گرفتن شرایط

متقاوت رژیم انتقال رسوب به یک جمعبندی نهایی رسیده شد .این پژوهش

در راستای شناسایی بیشتر رفتار انتقال رسوب در شرایط مختلف هیدرولیکی
است که با در دسترس داشتن علوم آماری و ابزارهای اندازهگیری امروزی

توانایی برداشت دادهها با جزئیات زمانی شرایط را برای تحلیل عمیقتر

رفتار نوسانی رسوب فراهم کرده است .پژوهشهای گذشته در این مقاله
مورد بررسی قرار گرفت و توابع توزیع احتماالتی مناسب در شرایط مختلف
رژیم انتقال مورد ارزیابی قرار گرفت و دالیل مشاهدات نتایج پژوهشهای
گذشته ارائه شد .اطالعاتی که از نتایج این پژوهش به دست آمد ،برای تهیه

مدلهای تصادفی-آماری انتقال رسوبات میتواند مورد استفاده قرار گیرد و
همچنین برای رسیدن به یک قالب فیزیک محور ،میتوان با توجه به رابطه

عدد رینولدز ذره *  Reبا توابع توزیع احتماالتی گزارش شده ،در قالب
فیزیکی ،نیز انتقال رسوبات در شرایط واقعی (رودخانه) نتایج این پژوهش را
ارائه کرد .همچنین نتایج این پژوهش در موضوعات اکو-هیدرولیک جهت
بررسی ماکروپالستیکها که همانند بار بستر در رودخانه منتقل میشوند،

قابل استناد میباشد .در این راستا ،برای مطالعات دینامیک انتقال رسوب،

برداشت اطالعات همچون شتاب و سرعتهای زاویهای برای تحلیل حرکت
ذرات بار بستر میتواند کمک قابل توجهی در شناخت حرکت رسوبات باشد.
ترکیب مکانیک و دینامیک حرکت ذره میتواند برای تعمیم و گسترش
اطالعات در رودخانههای طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
5-فهرست عالئم

و با توجه به نرمال بودن توزیع مشاهدات ،نشانگر این است که نیروهای
سیال وارد بر ذره مسئول حرکت ذره هستند و به حالت تعادلی رسیده است و

حرکت به صورت پیوسته ادامه دارد .بدین شکل که در این شرایط ،ذره زمان
کافی برای تحت تأثیر بودن نیروهای سیال میباشد .نتیجه این تحقیقات

برای یک جمعبندی کلی از فرکانس سرعت ذرات و تغییرات شکل توابع
توزیع احتماالتی در شرایط مختلف رژیم انتقال رسوب کاربرد دارد که با توجه
به عدد رینولدز ذره میتوان حرکت ذرات را در قالب احتماالتی و تصادفی

(که ذات حرکت رسوبات بستر) میباشد توصیف کرد .همچنین برای انتقال
رسوب دو آستانه حرکت پیشنهاد شد که مربوط به دو رژیم انتقال رسوب در

وضعیت حرکت نوسانی و رژیم انتقال رسوب در وضعیت تعادلی است .نتایج
این پژوهش با پژوهشهای پیشین مطابقت دارد و نشان داد که دلیل تفاوت
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