تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،74شمارﮤ  ،1بهار ( 1195ص )71- 51

بررسي تأثير تشک جلبکي بر الگوي رسوب در جريانهاي تکسويه و موجدار
7

محمد همتي ،*1حجت احمدي ، 2استفان النزوني ،1وحيدرضا وردينژاد
 .1استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
 .2استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
 .3استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه پادوا
 .4استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت - 1393/9/22 :تاریخ تصویب)1394/9/11 :

چکيده
در این تحقیق تأثیر تشکهاي جلبکی بر الگوي رسوب به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت .بدین منظور
آزمایشهایی در یک فلوم بزرگ براي حالت هاي مختلف جریان تکسویه و جریان موجدار در شرایط بستر ماسهاي و بستر
جلبکی انجام شد .به منظور جداسازي سرعتهاي موج از تالطم ،از روش چگالی طیف انرژي استفاده شد .نتایج نشان داد
که میتوان با اس تفاده از روش چگالی طیف انرژي ( ،) PSDسرعت چرخشی ناشی از موج را از دادههاي تالطم جدا نمود.
نتایج الگوي رسوب حاکی از آن است که تغییرات تراز بستر در حالت بستر ماسهاي شدیدتر از بستر جلبکی میباشد .به
طوري که دامنه تغییرات آن در حالت بستر ماسهاي بهویژه در جریان موجدار تقریباً  3برابر حالت پوششدار میباشد.
عالوه بر آن ،با افزایش دبی جریان ،متوسط تعداد تاج شکنج در هر متر طولی کاهش و طول موج نسبی شکنج افزایش
یافت .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بار بستر با وجود جلبکها در شرایط جریان تکسویه و جریان موجدار به
ترتیب حدود  01درصد و  11درصد کاهش مییابد.
واژههاي کليدي :تشک جلبکی ،الگوي

مقدمه

رسوب ،جریان موجدار ،جریان تکسویه ،روش PSD

1

اهمیت تأثیر ترکیب امواج سطحی با جریان بر روي حمل رسوب
در بستر سواحل از سالهاي قبل شناخته شده است .در طی
سالیان گذشته بیشتر مطالعات بر روي آبهاي عمیق (بین 11
الی  211متر) فقط بر روي جریان متمرکز بوده و امواج سطحی
در بین این مطالعات جایگاهی نداشته است ( Grant and
 .)Madsen, 1979نتایج مشاهدات میدانی نشان داده است که
رسوبات بستر ساحل در اعماق بیشتر از  211متر در اثر امواج
سطحی آب به حالت تعلیق در آمدهاند ;(Komar et al, 1972
) .Butman et al, 1977این بدان معنی است که داشتن دانش
کافی در رابطه با تنش برشی بستر در نتیجه ترکیب امواج
سطحی و جریان و تأثیر آن در حمل رسوب بسیار با اهمیت
میبا شد .امواج به تنهایی قابلیت حرکت رسوبات از بستر دریا را
دارند در حالی که جریانی که قابل مقایسه با موج باشد ممکن
است حتی نتواند رسوبات را از جاي خود حرکت دهد ( Grant
 .)and Madsen, 1979برخی گزارشها حاکی از آن است که
تنش برشی بستر در جریان ناشی از موج (جریان موجدار)
* نویسنده مسئولmhemmati1982@yahoo.com :

بیشتر از جریان تکسویه میباشد ) .(Nielsen, 1992این امر
می تواند باعث افزایش در میزان حمل رسوبات و از بین رفتن و
پراکندگی مواد مغذي در صخرههاي مرجانی گردد
(.)Reidenbach et al, 2006b; Reidenbach, et al, 2009
میرایی انرژي جنبشی تالطم در تاالب خیلی بیشتر از سواحل
ماسهاي میباشد ) .(Gerbi et al, 2009همچنین میرایی آن در
تاالبها خیلی بیشتر از جریانهاي تکسویه بر روي حاشیه
صخره مرجانی است ).(Reidenbach et al, 2006a
در یک جریان موجدار ،نوسانهاي سرعت طولی  uxبه
صورت معادله ( )1نوشته میشود:
~
u  u  u  u
(رابطﮥ )1
~
که در آن  : uسرعت متوسط طولی : u ،سرعت چرخشی ناشی
از موج و  : uنوسان سرعت میباشند .معادله تنش برشی  با
استفاده از معادله ( )1به شکل معادله ( )2نوشته میشود ( Jiang
:)and Street, 1991
(رابطﮥ )2

~ ~~ 
~  uw
 u w  u w  uw




که در آن  : چگالی آب و  :wسرعت عمودي میباشند.
براي امواج پیشرونده غیر چرخشی ( Dean and Dalrymple,
 )1991مقدار اولین ترم سمت راست معادله ( )2برابر با صفر
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می باشد .عالوه بر آن زمانی که امواج و تالطم با هم باشند،
تالطم به عنوان حرکت تعریف میشود که ارتباطی با امواج
ند ارد ،لذا دومین و سومین ترم سمت راست معادله مذکور نیز
برابر با صفر میباشد ( Jiang and Street, 1991؛ Thais and
 .)Magnaudet, 1995بنابراین تنش برشی در این شرایط برابر با
تنش برشی در جریان پایدار میباشد.
(رابطﮥ )3


 uw




با این حال ) Trowbridge (1998نشان داد که مقدار

~
 u~wدقیقاً برابر با صفر نمیباشد .روشهاي مختلفی وجود
دارند که میتوانند موج را از دادههاي تالطم حذف نمایند از
قبیل :روش ) Benilov and Filyushkin (1970که در آن
حرکت هایی که با جابجایی سطح آزاد مرتبط هستند به عنوان
امواج در نظر گرفته میشوند ،روشهاي ) Trowbridge (1998و
) Shaw and Trowbridge (2001که در آنها از دو سرعت اندازه-
گیري شده که در فاصله دورتر از بزرگترین مقیاس تالطم (در
حدود  21درصد عمق آب )))Shaw and Trowbridge, 2001
قرار میگیرند ،استفاده میشود .در این دو روش حرکتهایی که
بین حسگرها همبستگی دارند به عنوان امواج و حرکاتی که
همبستگی ندارند به عنوان تالطم در نظر گرفته میشوند .روش
)Bricker and Monismith (2007که در آن محاسبات با
فرضیاتی از قبیل تعادل تالطم و عدم وجود تعامل بین موج و
تالطم ،انجام میگیرد.
هدف بسیاري از مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر،
بررسی تأثیر گیاهان مستغرق به ویژه گیاهان ریشهدار دریایی بر
روي هیدرودینامیک جریان و مورفودینامیک بستر دریا بوده
است ( .)Venier et al, 2012گیاهان ریشهدار سفتتر و سختتر
از ماکرو جلبکها بوده و الیه برشی ایجاد شده در باالي ساقه
گیاهان دریایی مستغرق ،مشخصات سرعت تالطمی و سرعت
متوسط جریان را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهدNepf and ( .
 .)Vivoni, 2000همچنین این گیاهان در حال ایستاده باعث
ایجاد نیروي پساي قوي و تولید گردابههاي بزرگتر میشوند
(Ghisalberti and Nepf, .)Nepf and Ghisalberti, 2008
) (2004با استفاده از استوانههاي چوبی براي شبیهسازي تأثیر
ساقه گیاه بر رشد محدود الیههاي برشی ،مشاهده کردند که
پوشش گیاهی مستغرق باعث تغییر نی مرخ سرعت در نزدیک
بستر میشود.
فرسایش بستر تاالبهاي قرار گرفته در کنار ساحل دریاها
و اقیانوسها در اثر امواج جذر و مدي یکی از معضالتی است که
در نتیجه آن اکولوژي تاالب به خطر میافتد .لذا وجود گیاهان
دریایی از جمله جلبکها با تأثیر گذاشتن بر روي

هیدرودینامیک جریان و پایداري رسوب میتوانند به حل این
معضل کمک کرده و تغییرات قابل توجهی را در اکوسیستمهاي
ساحلی منجر شوند .بنابراین داشتن دانش دقیق از تأثیر تشک-
هاي جلبکی بر روي دینامیک جریان ،کیفیت آب و پایداري
رسوب ،نیاز به فهم بهتر تأثیر آنها بر روي اکولوژي ساحل و
محیطهاي مصب رودخانهاي میباشد ( .)Venier et al, 2012
) Silva et al, (2004با بررسی واکنش گیاهان دریایی و رسوبات
به تغییرات فیزیکی در تاالب ساحلی  Ria de Aveiroگزارش
دادند که ورود جزر و مد اقیانوس اطلس از طریق کانال موجود
به تاالب ،اکوسیستم آن را تغییر داده و باعث شور شدن آب آن
شده است .همچنین افزایش نفوذ موج جزر و مدي باعث تغییر
در الگوي گیاهان دریایی شده است که این امر به نوبه خود
باعث افزایش حمل و جابجایی رسوبات ماسهاي کف ،تعلیق مواد
بستري و همچنین افزایش کدورت در ستون آب شده است.
همچنین آن ها اعالم نمودند که بسترهاي با پوشش گیاهان
دریایی در تاالبها ،شاخصهاي مهمی از تغییرات اکوسیستم
هستند و این گیاهان نقش مهمی را در پایداري رسوبات بستر
ایفا میکنند .تشکهاي جلبکی باعث ایجاد مناطقی میشوند که
در آن تنش برشی بستر کاهش یافته ،در نتیجه آن فرسایش
کاهش یافته و میزان رسوبگذاري رسوبات معلق افزایش مییابد
(.)Lopez and Garcia, 1998; Frostick and McCave, 1979
آزمایشهاي انجام شده توسط ) Romano et al, (2003نشان
داد که جلبک نوع  Entremorpha Intestinalisبهطور
قابلتوجهی مقاومت در مقابل جریان را افزایش داده و سرعت
متوسط جریان در محدوده  10الی  12درصد کاهش یافت که
در نتیجه آن ،فرسایش رسوبات بستر در پوششهاي  11درصد و
 21درصد به ترتیب  21درصد و  91درصد کاهش یافت.
با اینکه جلبکها به عنوان عاملی مهم در پایداري رسوبات
جزر و مدي شناخته شده است ()Silva et al, 2004؛ اما با این
حال مطالعات اندکی بر روي تأثیرات تشک جلبکی بر دینامیک
جریان و رسوبات بستر انجام گرفته است .مخصوصاً بررسی تأثیر
تشک جلبکی بر روي شکل بستر و میزان حمل رسوبات در
حالت ترکیب امواج سطحی با جریان بسیار کمیاب میباشد.
عالوه بر آن تفکیک سرعت ناشی از موج از روي دادههاي اندازه-
گیري شده سرعت تالطم (بدون اندازهگیريهاي مربوط به موج)
از مواردي است که کمتر به آن پرداخته شده است .لذا هدف
این تحقیق ،تفکیک سرعت چرخشی موج از دادههاي تالطم و
همچنین بررسی تأثیر ماکرو جلبکها بر هیدرودینامیک رسوب
در شرایط مخت لف جریان (از جمله ترکیب موج سطحی با
جریان و جریان تکسویه) میباشد.
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مواد و روشها
تجهيزات آزمايشگاهي

براي انجام آزمایشها از یک فلوم به طول  11متر و به عرض 2
متر در دانشگاه هال انگلیس استفاده شد .شروع اندازهگیريها2 ،
متر پایینتر از ورودي جریان به فلوم انجام گرفت .بر اساس
اندازهگیري هاي صورت گرفته از توزیع سرعت ،در این فاصله
جریان کامالً توسعه یافته بود .رسوبات به ضخامت  21سانتیمتر
در کف کانال بهطور یکنواخت و صاف گسترانده شدند .براي
اندازهگیري بار بستر از یکسري تله اندازهاي رسوب به عرض 21
سانتیمتر و طول  11سانتی متر در انتهاي فلوم استفاده گردید
که در پایان هر آزمایش از طریق توزین رسوبات جمع شده در
تله اندازها ،مقدار بار بستر تعیین میگردید .مدت زمان آزمایش-
ها بسته به میزان دبی جریان 2 ،الی  0ساعت بعد از به تعادل
رسیدن بستر بود .براي بررسی الگوي رسوب بستر و یا به عبارت ی
شکل بستر از سه حسگر فراصوتی با نامهاي  S2 ،S1و  S3مطابق
شکل ( )1در باالدست محدوده مورد استفاده براي اندازهگیريها
استفاده گردید .اندازهگیري حسگرهاي شماره  2 ،1و  3به
ترتیب با فرکانسهاي  2 ،4و  1مگا هرتز بوده و قادر به ثبت
تغییرات تر از بستر با زمان و شدت مهاجرت شکل بستر بودند.
الزم بذکر میباشد که در این تحقیق از دادههاي ثبت شده هر
سه حسگر (متوسط مقادیر) براي بررسی پارامترهایی نظیر طول
موج و تعداد تاج شکنج استفاده شد .اندازهگیريهاي سه بعدي
سرعت با استفاده از سرعت سنج سهبعدي  ADVکه موقعیت
آن در شکل ( )1مشخص میباشد ،انجام گرفت.
نحوه انجام آزمايشها

بعد از آماده شدن فلوم ،ابتدا جریان به آرامی وارد کانال میشد
و بعد از اطمینان از باال بودن تراز آب از عمق مورد نظر براي آن
آزمایش ،دبی به آرامی تنظیم میشد .آزمایشها در دو بستر
ماسهاي و بستر پوشش دار (با وجود جلبک) در دو حالت جریان
تکسویه و ترکیب جریان با موج انجام گرفت .براي تولید موج از
پاروي مخصوص ایجاد موج استفاده گردید .متغیرهاي مورد
استفاده در این تحقیق و دامنه تغییرات آنها مطابق جدول ()1

میباشد .الزم به توضیح میباشد که دبیهاي جریان و سایر
پارامترها بر اساس مطالعات ) Venier et al., (2012انتخاب
شدهاند.
نوع جلبک و رسوب

گونه جلبک انتخاب شده در این بررسی از نوع
 intestinalisمیباشد که بهطور فراوان در سیستمهاي ساحلی
سرشار از مواد مغذي یافت میشود .جلبکها داراي متوسط
طول  21سانتیمتر ،متوسط عرض  2/2سانتیمتر ،متوسط وزن
 49گرم و متوسط حجم  0سانتیمتر مکعب بودند .نمونههاي
جمعآوري شده جلبک ها با یک الگوي منظم و با رعایت تراکم
 12گیاه در هر متر مربع و با فواصل عرضی  21سانتیمتر و
طولی  41سانتیمتر (پوشش  7درصد) در 11سانتیمتري زیر
بستر دفن شدند (شکلهاي  1و  .) 2این پوشش مشابه پوشش
موجود در خلیج بادل میباشد ( .)Venier et al., 2012براي
اینکه جلبک در بستر ثابت بماند ریشه هر کدام از آنها به سنگی
وصل گردید (شکل .)1
تحقیق حاضر بدون تزریق رسوب انجام گرفت و رسوب
انتخاب شده براي آزمایشها از نوع غیر چسبنده با قطر متوسط
ذرات برابر با  1/ 131میلی متر که مطابق با اندازه ذرات مواد
بستري اکثر تاالبها از جمله خلیج بادل میباشد.
Ulva

نحوه جداسازي سرعت موج از تالطم

براي جداسازي سرعت چرخشی ناشی از موج از دادههاي تالطم
از روش  Bricker and Monismithدر محیط برنامهنویسی متلب
( ) Matlabاستفاده گردید .در این روش که به روش فاز معروف
است ،با فرض به تعادل رسیدن جریان متالطم (تعادل تالطم) و
بدون وجود فعل و انفعاالت (تعامل) بین موج و تالطم ،از تأخیر
فاز بین مؤلفههاي سرعت ( Uسرعت طولی) و ( Wسرعت قائم)
براي درون یابی مقدار تالطم در زیر پیک موج در زیر محدوده
حرکتی دامنه طیفی ،استفاده میشود (شکل  .)3این روش
زمانی مفید است که هیچ اندازهگیري همزمان از سرعت موج
موجود نباشد.

جدول  -1پارامترها و دامنه تغييرات آنها در تحقيق حاضر

ردیف
1
2
3
4
1
2

پارامتر
شرایط بستر
نوع جریان
دبی جریان ()l/s
عمق آب ()m
عدد فرود
 d50رسوب ()mm

75

دامنه تغییرات
بستر ماسهاي ( - )sandy bedبستر جلبکی ( )algae
جریان تکسویه () - flowجریان موجدار ( )flow+wave
91 - 112 - 124
1/2 - 1/22 - 1/311
1/142 - 1/110 - 1/17
1/131
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شکل  -1تجهيزات و پالن مدل مورد استفاده

شکل  -2نمايي از داخل فلوم و جلبکهاي قرار گرفته بر روي بستر ماسهاي و شکل بستر تشکيل شده

جدا کردن سرعتهاي ناشی از موج از تالطم در دامنه
طیفی مشکل است زیرا پیک موج اغلب در موجی یافت میشود
که در آن ،تالطم نیز پر انرژي میباشد .بنابراین استخراج پیک
موج از سري سرعت معتبر نمیباشد .عالوه بر آن درونیابی
تالطم چگالی مقطع طیفی ) (Cross-Spectral Densityدر زیر
پیک موج عملی نیست؛ زیرا بخش حقیقی ( )CSDهم داراي

شده در شکل مذکور بیانگر متوسط مقادیر بدون در نظر گرفتن

مقادیر مربوط به موج میباشد و براي برآورد مقدار  ، U~ jدر سري
فوریه در زیر پیک موج استفاده میشود .دادههاي این شکل
مربوط به سرعت اندازهگیري شده میدانی با استفاده از ADV
میباشد (.)Bricker and Monismith, 2007

مقادیر مثبت بوده و هم داراي مقادیر منفی میباشد .چگالی
طیف انرژي ( )Power Spectral Densityمؤلفههاي  Uیا W
فقط داراي مقادیر حقیقی مثبت میباشند ،بنابراین درونیابی
طیف تالطم در زیر پیک موج یک  ،PSDامکانپذیر میباشد
( .)Bricker and Monismith, 2007در نتیجه با جداسازي
سرعتهاي چرخشی موج (  U~ jو  ) W~jاز تالطم ،میتوان تنش

ناشی از موج ( ~ ) U~Wرا محاسبه نمود .شکل ( )3نمونهاي از نتایج
 PSDسرعت طولی جریان موجدار را نشان میدهد که در این
شکل نقاط با عالمت ( )+مربوط به پیک موج و دایرههاي سیاه
نقاطی هستند که خارج از پیک موج میباشند .خط برازش داده

شکل  -1چگالي طيف انرژي ( )PSDسرعت طوليBricker and ( ،
)Monismith, 2007

همتي و همکاران  :بررسي تأثير تشک جلبکي بر الگوي رسوب در ...

نتايج و بحث
بررسي چگالي طيف انرژي ( )PSDجريان موجدار و جريان
تکسويه در بسترهاي ماسهاي و جلبکي

نتایج مربوط به چگالی طیف انرژي ( )PSDسرعت طولی ( )Uدر
شکل ( )4ارائه شده است .به دلیل وجود نوسانهاي زیاد ،براي
بررسی هر چه بهتر نتایج سعی گردید تا متوسط مقادیر نوسان-
هاي انرژي محاسبه گردد که با دایرههاي مشکی رنگ در شکل
مذکور مشخص میباشند .با توجه به شکلهاي ( -4الف) و (-4
ب) که به ترتیب مربوط به جریان موجدار و جریان تکسویه بر
روي بستر جلبکی میباشند ،وجود یک تغییر و جهش ناگهانی
در انرژي براي حالت جریان موجدار کامالً قابل تشخیص بوده و
مربوط به قله (پیک) موج میباشد که این امر افزایش تنش
برشی و در نتیجه افزایش فرسایش بستر را در پی خواهد داشت
(شکل  -4الف) .اما چنین تغییري در جریان تکسویه مشاهده
نمی شود و شیب افت انرژي در این حالت تا حدودي یکنواخت
میباشد (شکل-4ب) .این روندها براي بستر ماسهاي نیز مشابه
بستر جلبکی میباشد (شکلهاي  -4ج و  -4د) .اما شکلهاي
( -4الف) و ( -4ج) نشان دهنده وجود تفاوت در روند تغییرات
انرژي بین دو بستر جلبکی و ماسهاي براي حالت موجدار می-
باشند .زیرا عالوه بر اینکه محدوده فرکانسی تغییرات انرژي موج
در بستر ماسهاي (شکل -4الف) بیشتر از بستر جلبکی (شکل
-4ج) میباشد ،تغییرات انرژي موج در بستر ماسهاي نسبت به
جلبکی در فرکانسهاي بیشتر رخ میدهد .این امر بیانگر تاثیر
تشک جلبکی بر کاهش تعداد گردابههاي بزرگ و همچنین
جابجایی آنها به سمت فرکانسهاي کم میباشد .عالوه بر آن
تشک جلبکی باعث کاهش انرژي گردابههاي بزرگ در فرکانس-
هاي باال میشود که این امر در شکلهاي ( -4ب) و ( -4د)
براي جریان تکسویه مشخص میباشد.
روند تغییرات چگالی مقطع طیفی ( )CSDسرعتهاي
 UWدر جریان هاي موجدار و تکسویه بر روي بسترهاي مختلف
مشابه تغییرات  PSDمیباشد .نتایج مربوط به چگالی مقطع
طیفی ( )CSDسرعتهاي UWنشان دهنده کاهش مقدار و
کاهش شیب میرایی انرژي در بستر ماسهاي (شکل  -1ب)
نسبت به بستر جلبکی (شکل  -1الف) میباشد .علت افت
ناگهانی انرژي در فرکانسهاي پایین در این روش (روش ،)CSD
مربوط به مؤلفه عمودي سرعت ( )Wمیباشد که در ترکیب با
مؤلفه طولی سرعت ،باعث این تغییرات شده است .هر چند
مقدار انرژي  UWدر بستر ماسهاي (شکل -1ب) نسبت به بستر
جلبکی (شکل  -1الف) کاهش یافته است اما وجود نوسانهاي
ناگهانی و بزرگ انرژي در بستر ماسهاي بهخوب ی قابل تشخیص
میباشد که این امر باعث ناپایداري در رسوبات بستر میشود.
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مؤلفه عمودي سرعت از عوامل تأثیرگذار بر تعلیق و
ناپایداري رسوبات بستر میباشد و تشک جلبکی از جمله عواملی
است که بر روي مؤلفه عمودي سرعت اثرگذار بوده و باعث
کاهش و حتی حذف نوسانهاي انرژي آن شده است (شکل -2
الف)؛ اما چنین روندي در بستر ماسهاي (شکل -2ب) مالحظه
نمیشود که این امر کارایی و مؤثر بودن جلبکها بر روي مؤلفه
عمودي سرعت را نشان میدهد .شکلهاي ( -2الف) و ( -2ب)
به ترتیب مربوط به چگالی طیف انرژي سرعت عمودي ( )Wبر
روي بستر جلبکی و ماسهاي میباشند .چگالی مقطع طیفی
( )CSDسرعتهاي  UWدر قالب چگالی طیف انرژي (،)PSD
مطابق شکل ( )1میباشد.
لذا در صورتی که هیچ اندازهگیري از سرعت چرخشی
موج وجود نداشته باشد ،روش  PSDیک روش بسیار مناسب
براي جدا کردن سرعت موج از تالطم بوده که میتواند براي
محاسبه تنش ناشی از موج (اولین ترم در معادله ( ))2بکار
گرفته شود .لذا در تحقیق حاضر به صورت شماتیک به نحوه
جداسازي سرعت موج از تالطم پرداخته شده است که نشان
دهد مقدار اولین ترم معادله ( )2مخالف صفر میباشد.

تأثير تشک جلبکي بر فرم بستر
نتایج تغییرات تراز بستر ) (dzپس از به تعادل رسیدن بستر که
مربوط به دادههاي برداشت شده از حسگر اندازهگیر تغییرات
تراز بستري ( S3در شکل  )1میباشد در شکلهاي ( -7الف) و
( -7ب) ارائه شده است .تأثیر وجود جلبک بر روند تغییرات تراز
بستر در حالت جریان موجدار (ترکیب موج سطحی با جریان)
در شکل ( -7الف) نشان میدهد که نوسانهاي تغییرات تراز
بستر ماسهاي شدیدتر از بستر جلبکی میباشد .به طوري که
دامنه تغییرات تراز بستر ماسهاي تقریباً  3برابر بستر پوششدار
میباشد .نتایج فوق دلیل بر مؤثر بودن پوشش جلبکی بر
پایداري رسوبات در بستر ساحل میباشد .زیرا جلبکها به خاطر
انعطافپذیر بودن ،میتوانند به صورت افقی بر روي بستر قرار
گیرند (شکل  )2که این امر موجب کاهش نیروي پسا و سرعت
جریان بر روي بستر میشود که در نتیجه آن تغییرات بستر نیز
کاهش مییابد .شکل ( -7ب) بیانگر تأثیر قابل توجه جریان
ناشی از موج (جریان موجدار) بر تغییرات بستر پوششدار می-
باشد .همانطور که در این شکل مالحظه میگردد براي حالت
جریان تکسویه ،تراز بستر با گذشت زمان تغییرات معنیداري
نداشته اما در حالت ج ریان موجدار این تغییرات شدید بوده و در
حدود  1برابر آن در حالت جریان تکسویه میباشد .زیرا موج
سطحی نه تنها در سواحل کم عمق بلکه در آبهاي عمیق نیز
باعث تعلیق رسوبات بستر و همچنین باعث افزایش تنش برشی
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بستر شده که این امر میتواند در ناپایداري رسوبات بستر

توان گفت که وجود جلبکها میتواند در شرایط جزر و مدي بر

بخص وص در سواحل تاالبها نقش مهمی را ایفا نماید .لذا می-

پایداري رسوبات و تغییرات بستر ساحل تاالبها مؤثر واقع شود.

شکل  -7بررسي طيف انرژي نوسانهاي تالطم سرعت طولي ( )Uدر مقابل فرکانس (محل اندازهگيري 1:سانتي متري باالي بستر) براي ،الف :جريان موجدار بر
روي بستر جلبکي ،ب :جريان تکسويه بر روي بستر جلبکي ،ج :جريان موجدار بر روي بستر ماسهاي ،د :جريان تکسويه بر روي بستر ماسهاي؛ نقطه هاي مشکي
رنگ (  )مربوط به متوسط مقادير در مقياس لگاريتمي-لگاريتمي ميباشند

شکل  CSD -5سرعتهاي  UWدر؛ الف :جريان موجدار بر روي بستر جلبکي ،ب :جريان موجدار بر روي بستر ماسهاي و ج :جريان تکسويه بر روي بستر جلبکي

شکل -4چگالي طيفي انرژي ( )PSDسرعت عمودي W؛ الف :جريان موجدار در بستر جلبکي و ب :جريان موجدار بر روي بستر ماسهاي

همتي و همکاران  :بررسي تأثير تشک جلبکي بر الگوي رسوب در ...
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شکل  – 4تغييرات زماني تراز بستر ) ،(dzالف :در بسترهاي ماسه اي و جلبکي در حالت جريان موجدار ،ب :بستر جلبکي در دو حالت جريان موجدار و جريان
تکسويه

متوسط تعداد تاج شکنج در هر متر طولی ( ،)ACاز جمله

جهتهاي طولی و عمقی میباشند) در ستون عمق جریان

پارامترهاي مربوط به فرم بستر است که در تحقیق حاضر به آن

تکسویه که مربوط به مطالعه ) Venier et al., (2012میباشد

پرداخته شده است .روند تغییرات متوسط تعداد تاج شکنج در

براي دو حالت بستر ماسهاي و بستر جلبکی را نشان میدهد.

مقابل دبی جریان براي حالتهاي مختلف شرایط جریان در

همانطور که در این شکل مالحظه میشود ،مقادیر تنش

شکل ( )0بیانگر کاهش مقدار آن با افزایش دبی جریان در بستر

رینولدزي در نزدیک کف براي بستر ماسهاي بیشتر از بستر

ماسهاي میباشد .زیرا با افزایش دبی جریان ،قدرت حمل

جلبکی میباشد.

رسو بات و تنش برشی بستر زیاد شده و در نتیجه تعداد شکنج-
هاي تشکیل یافته در هر متر طولی کاهش مییابد (شکل -0

تأثير تشک جلبکي بر طول موج نسبي شکنج

الف)؛ اما افزایش دبی تأثیر قابلتوجهی در کاهش تعداد تاج

نتایج نسبت متوسط طول موج شکنج به متوسط طول جلبک

شکنج ها در بستر جلبکی ندارد؛ زیرا وجود پوشش گیاهی باعث

(  )DL/ALدر مقابل دبی جریان براي بسترهاي جلبکی و ماسهاي

جابجایی تنش برشی از سطح رسوبات بستر به سطح جلبکها و

براي هر دو جریان تکسویه و جریان موجدار در شکلهاي (-11

کاهش سرعت جریان بر روي بستر میشود ( Madsen et al.,

الف) الی ( -11د) ارائه شده است .در بستر ماسهاي براي هر دو

 .)2001به همین دلیل ،افزایش دبی تأثیر قابل توجهی بر روي

حالت جریان تکسویه و جریان موجدار ،طول موج نسبی شکنج

تغییرات تراز بستر در حالت پوششدار ندارد (شکل  -0ب) .با

با افزایش دبی جریان افزایش مییابد ( -11الف) .زیرا افزایش

مقایسه مقادیر مربوط به متوسط تعداد تاج شکنجها در هر متر

دبی جریان باعث افزایش سرعت و تنش برشی جریان بر روي

طولی (  )ACدر هر دو بستر ماسهاي (شکل  -0الف) و بستر

بستر می شود که در نتیجه آن طول موج نسبی شکنجها افزایش

پوششدار (شکل  -0ب) مالحظه میگردد که مقادیر  ACدر

مییابد .چنین روندي براي بستر پوشش دار و در حالت جریان

شرایط جریان موجدار بیشتر از جریان تکسویه میباشد .لذا تأثیر

موجدار نیز تا حدودي صادق میباشد (شکل  -11ب) .همچنین

ترکیب موج سطحی با جریان بر تشکیل فرم بستر شکنجی

مقادیر نسبت  DL/ALبراي بستر ماسهاي بیشتر از بستر پوشش-

شکل و به تبع آن در حمل رسوبات بیشتر از حالتی است که در

دار میباشد (شکل  -11ج) این امر در شکل ( )7نیز قابل

آن فقط جریان تکسویه میباشد .به دلیل اینکه سرعت و تنش

تشخیص میباشد .زیرا سرعت جریان بر روي بستر ماسهاي

برشی نزدیک کف براي بستر ماسهاي بیشتر از جلبکی میباشد

بیشتر از بستر پوششدار میباشد و به همین دلیل طول موج

(شکل  ،)9تعداد تاج شکنجها در بستر ماسهاي کمتر از بستر

شکنجهاي تشکیل شده در بستر ماسهاي بیشتر از بستر پوشش-

پوشیده شده از جلبک میباشد (شکل  -0ج) .عالوه بر آن وجود

دار میباشد .همچنین در بستر پوششدار وجود نواحی

نواحی جداشدگی در پشت جلبکها ،به تشکیل تپههاي رسوبی

جداشدگی جریان در پشت جلبکها به شکلگیري شکنجها با

کوچک (شکنج) نیز کمک میکنند .شکل ( )9تنش رینولدز

طول موج کوتاه نیز کمک میکنند .موارد اشاره شده براي هر دو

تالطمی (   t    uw؛  u و  wبه ترتیب نوسانات سرعت در

حالت جریان تکسویه (شکل  -11ج) و جریان موجدار (شکل
 -11د) صادق میباشند.
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تأثير تشک جلبکي بر ميزان حمل رسوبات بستر

میباشد در حالی که مقادیر آن براي شرایط جریا ن موجدار در

با توجه به اینکه وجود پوشش گیاهی بر روي بستر باعث کاهش
پتانسیل تعلیق و حمل رسوبات توسط جریان میشود لذا در
تحقیق حاضر سعی گردید تا اثر پوشش جلبکی بر میزان حمل

بستر ماسهاي برابر با  1/ 11کیلوگرم در ساعت و در بستر جلبکی
برابر با  4/ 2کیلوگرم در ساعت میباشد .با توجه به این مقادیر
مالحظه میگردد که جریان موجدار تأثیر قابل توجهی بر میزان

رسوبات بستر در شرایط جریان تکسویه و موجدار به صورت
کمی ارائه شود .شکل ( -11الف) تأثیر دبی جریان را بر روي

حمل و ناپایداري مواد بستري دارد و اثر تشک جلبکی در
پایداري و کاهش حمل رسوبات بستر نیز معنیدار میباشد.

دبی بار بستر در حالت بستر ماسهاي نشان میدهد که بیانگر
افزایش میزان بار بستر با افزایش دبی جریان در هر دو شرایط
جریان موجدار و جریان تکسویه میباشد .زیرا با افزایش دبی،

شکلهاي ( -11ج) و ( -11د) تأثیر عدد فرود جریان را
بر میزان بار بستر به ترتیب در شرایط جریان تکسویه و جریان
موجدار نشان میدهند .با توجه به این شکلها مالحظه میگردد

سرعت و انرژي جریان افزایش یافته و در نتیجه تنش برشی
بستر و قدرت حمل رسوب نیز افزایش مییابد .افزایش دبی

که با افزایش عدد فرود جریان ،بار بستر زیاد میشود و بیشترین
مقدار دبی بار بستر در جریانهاي تکسویه و موجدار در هر دو

جریان به دلیل پایین بودن عدد فرود جریان ،تأثیر معنیداري
بر روي حمل بار بستر ندارد اما براي حالت جریان موجدار
روندي افزایشی دارد .این فرآیند براي بستر پوشیده شده از

بستر ماسهاي و پوششدار در عدد فرود  1/110اتفاق افتاده
است .همچنین با توجه به این شکلها مشاهده میشود که در
تمامی حالتهاي مختلف ،دبی رسوبی در بستر ماسهاي بیشتر از

جلبک نیز صادق است (شکل  -11ب) .بهطور متوسط دبی
واحد بار بستر براي شرایط جریان یکنواخت در پوشش ماسهاي

بستر پوششدار میباشد .زیرا با وجود جلبکها تنش برشی بستر
از سطح رسوبات بستر به باالي جلبکها منتقل میشود و قدرت

و جلبکی به ترتیب برابر با  1/ 17و  1/ 19کیلوگرم در ساعت

حمل رسوبات توسط جریان کاهش مییابد.
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موجدار

براي درک بهتر تأثیر تشک جلبکی بر میزان حمل
رسوبات بستر ،از پارامتر بیبعد نسبت دبی بار بستر جلبکی به
دبی بار بستر ماسهاي (  )QSA/QSBاستفاده گردید که نتایج آن

بستر ماسهاي بهویژه بستر پوششدار بسیار ناچیز بوده و مقدار
نسبت دبی بار بستر در حالت پوششدار به حالت ماسهاي عددي
بزرگ را تداعی میکند .همچنین نتایج مطالعات Romano et

در شکلهاي ( -12الف) و ( -12ب) ارائه شده است .این نتایج
بیانگر کاهش  01درصدي دبی بار بستر در حالت جلبکی نسبت

) al, (2003نیز حاکی از کاهش  21درصدي دبی بار بستر در
پوشش  11درصدي جلبک براي شرایط جریان تکسویه بود؛ اما

به حالت ماسهاي در جریان تکسویه میباشد (شکل  -12الف).
الزم به ذکر میباشد که در این شرایط ،میزان دبی رسوب در

براي شرایطی که جریان موجدار در فلوم حاکم است ،بطور
متوسط دبی بار رسوب در بستر پوششدار در حدود  11درصد
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نسبت به بستر ماسهاي کاهش یافت ( شکل  -12ب) .بنابراین

نتيجهگيري

میتوان گفت که تشکهاي جلبکی عالوه بر اینکه در شرایط
عادي (جریان تکسویه) تأثیر بیشتري بر کاهش بار بستر دارند
حتی در شرایط جزر و مدي (جریان موجدار) نیز تأثیر آنها

در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر وجود تشک جلبکی بر پایداري

معنیدار میباشد .لذا تأثیر جزر و مد بر حمل رسوبات بستر به
دلیل معلق شدن ذرات رسوبی در اثر امواج و در نتیجه حمل
راحتتر آنها توسط جریان ترکیب شده با موج ،در تاالبها قابل
توجه بوده و وجود جلبکها تا حدي باعث پایداري رسوبات بستر
میشوند؛ اما تراکم زیاد جلبکها میتواند به پایداري بیشتر
رسوبات بستر کمک کند که در تحقیق حاضر به این مورد
پرداخته نشده است .با این حال ،وجود تشک جلبکی باعث
کاهش تعلیق ذرات رسوبی گشته است.
بهطور کلی میتوان گفت که وجود تشک جلبکی در
کاهش فرسایش و پایداري رسوبات بستر تاالبها و سواحل در
شرایط مختلف جریان مؤثر میباشد.
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جداسازي سرعت موج از تالطم استفاده گردید .براي رسیدن به
این هدف ،آزمایشهایی در دو بستر ماسهاي و پوششدار (با
پوشش جلبکی) در سه دبی  112 ،91و  124لیتر بر ثانیه در دو
حالت جریان تکسویه و جریان موجدار (ترکیب موج سطحی با
جریان) انجام گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات
تراز بستر در حالت بستر ماسهاي شدیدتر از بستر پوششدار
میباشد؛ به طوري که دامنه تغییرات آن در بستر ماسهاي
تقریباً  3برابر بستر پوششدار میباشد .این تغییرات در حالت
جریان موجدار نیز بیشتر از جریان تکسویه اتفاق افتاد .نتایج
بررسیهاي چگالی طیف انرژي ( )PSDمؤلفهه اي سرعت نشان
داد در مواردي که هیچ اندازهگیري از سرعت موج ثبت نشده
باشد ،با استفاده از روش  PSDمیتوان سرعت چرخشی موج را
از سرعت تالطم تفکیک نمود و در نتیجه تنش ناشی از موج را
محاسبه نمود .عالوه بر آن تغییرات انرژي موج در بستر ماسهاي
نسبت به بستر جلبکی در فرکانسهاي باال رخ داد و وجود تشک
جلبکی باعث کاهش تعداد گردابههاي بزرگ ،کاهش انرژي
گردابههاي بزرگ در فرکانسهاي باال و همچنین جابجایی آنها
به سمت فرکانس هاي کم گردید .نتایج مربوط به دبی بار بستر

0
90

رسوبات (دبی بار بستر) ،شکل بستر و تغییرات تراز بستر
پرداخته شد .همچنین از روش چگالی طیف انرژي ( )PSDبراي
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شکل  -12دبي نسبي رسوبات کف در مقابل دبي جريان در شرايط الف:
جريان تکسويه ،ب :جريان موجدار

حاکی از آن بود که میزان حمل رسوبات کف با وجود تشک
جلبکی در شرایط جریان تکسویه  01درصد و در شرایط جریان
موجدار  11درصد نسبت به حالت بدون پوشش کاهش یافت .با
این حال ،تشکهاي جلبکی عالوه بر اینکه در شرایط جریان
تکسویه تأثیر بیشتري بر کاهش بار بستر دارند حتی در شرایط
جریان موجدار نیز تأثیر آنها معنیدار میباشد .این امر بیانگر
تأثیر معنیدار جلبکها بر پایداري رسوبات بستر در سواحل
تاالبها میباشد .عالوه بر آن نتایج نشان داد که با افزایش دبی
جریان ،تعداد متوسط تاج شکنج هر متر طولی کاهش و
طولموج نسبی شکنج افزایش یافت.
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