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ABSTRACT
Bed load transport modeling in rivers and channels with vegetation over bed and banks is important. On the
other hand, the complexity of bed load transport through vegetation and shortcoming of previous studies,
declare the necessity of developing new models. Therefore, in the present study, the pseudo fluid model in
combination with bed shear stress and resistance equation was used based on stochastic method of bed load
transport. The developed model uses new definitions for dimensionless parameters of flow intensity and bed
load rate that include vegetation properties with fluid and sediments. The calibration and verification of model
results with experimental results showed that the model with R2=0.91 and RMSE=8.2 have accurate capability
in modelling bed load transport through vegetation. The parametric analysis of vegetation features and
comparing the results with previous equations showed the reduction of 45 and 68 % in absolute mean error in
Mayer-Peter-Muler (R2=0.45, RMSE=231.9) and Parker (R2=0.75, RMSE=91.9) models, which indicates the
superiority of developed model and the presented framework can be used in hydraulic analysis of sedimentation
engineering in rivers.
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کاربرد مدل مفهومی شبهسيال در مدلسازی انتقال بار بستر رسوبات در آبراهههای حاوی پوشش گياهی
*
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(تاریخ دریافت -1399/5/23 :تاریخ بازنگری -1399/7/29 :تاریخ تصویب)1399/8/10 :

چکيده
مدلسازی انتقال بار بستر در رودخانهها و آبراهههای حاوی پوشش گیاهی در بستر و سواحل ،از اهمیت کاربردی ویژهای
برخوردار است و پیچیدگی پدیده انتقال باربستر از درون پوشش گیاهی از یکطرف و محدود بودن تحقیقات در این زمینه
از طرف دیگر ،ضرورت توسعه مدلهای مناسب را مشهود میسازد .به همین منظور در این تحقیق از مدل مفهومی شبهسیال
در ترکیب با معادالت تنش برشی و مقاومت بستر جریان از درون پوشش گیاهی استفاده شده است و مبتنی بر تحلیل
احتماالتی انتقال باربستر ،مدلی برای انتقال بار بستر درون پوشش گیاهی توسعه مدل یافته است .این مدل براساس تعریف
جدیدی از پارامترهای بدون بعد شدت جریان و شدت انتقال بار بستر رسوبات توسعه یافته است که خصوصیات پوشش
گیاهی را با خصوصیات جریان و رسوبات ترکیب میکند .واسنجی توزیع احتمال تخمینی مدل و ضرایب مدل و ارزیابی
دقت آن در مقایسه با نتایج دادههای آزمایشگاهی نشان داد مدل توسعه یافته با  R2=0.91و  RMSE=8.2دقت مطلوبی در
تخمین باربستر رسوبات در مطالعه موردی دارد .تحلیل پارامتریک مشخصات پوشش گیاهی و همچنین مقایسه نتایج مدل
شبهسیال توسعه یافته با مدل بار بستر پارکر ( )RMSE=231.9 ،R2=0.45و مدل مایر-پیتر-مولر(،R2=0.75
 )RMSE=91.9نشان داد مدل توسعه یافته دقت بهتری در تخمین باربستر رسوبات از درون پوشش گیاهی دارد و به ترتیب
 45و  68درصد ،خطای مطلق نسبی را نسبت به آنها کاهش داده است .رویکرد توسعه یافته در تحقیق حاضر قابلیت
توسعه برای تحلیل هیدرولیکی مسایل مهندسی رسوب در رودخانه را دارد.
واژههای کليدی :بار بستر رسوبات ،تنش برشی ،جریان درون پوشش گیاهی ،مدل شبهسیال.

مقدمه
وجود پوشش گیاهی در بستر و ساحل آبراههها و رودخانهها با
افزایش مقاومت حاصله از درگ پوشش گیاهی ،کاهش سرعت
جریان ،افزایش عمق جریان ،کاهش سطح مقطع موثر عبور
جریان ،تاثیری زیادی بر هیدرولیک و هیدرودینامیک جریان در
اکوسیستمهای آبی دارد (  )Cavedon, 2012و باعث تغییر و
تعدیل جریان آشفته در رودخانه و دشتهای سیالبی ،ایجاد
نیروی درگ مازاد بر توزیع سرعت طولی و عرضی ،تنشهای
توربوالنسی و رینولدزی جریان میشود که در نهایت تغییر این
پارامترها به طور مستقیم بر انتقال بار بستر در رودخانه تاثیر دارد
( .)Zong and Nepf, 2010; Armanini and Cavedon, 2019
انتقال رسوبات در جریان درون کانالهای روباز یک پدیده
تصادفی پیچیده است که تحت تاثیر پارامترهای مختلفی از قبیل
خصوصیات جریان ،خصوصیات رسوبات ،خصوصیات سیال و
مشخصات هندسی مقطع عبور جریان قرار میگیرد و مدلسازی
آن همواره با عدم قطعیت قابل توجه در نتایج همراه است
( Ebtehaj et al., 2020; Qasem et al., 2017; Riahi-Madvar
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Roushangar and Shahnazi, 2019; Aminian and Seifi, 2018
 .)et al., 2019; Noori and Amini, 2020همچنین وجود پوشش

گیاهی باعث ایجاد گرادیان سرعت شدید در جهات طولی ،عرضی
و عمقی میشود که خود باعث ایجاد الیه برشی قوی بین جریان
عبوری از روی پوشش گیاهی و جریان عبوری از قسمت بدون
پوشش رودخانه میشود ( .)Stoesser et al., 2010بنابراین،
مالحظه میشود که با داشتن معادالت مقاومت جریان پوشش
گیاهی و انتقال رسوبات میتوان مدلسازی هیدرولیکی جریان در
ابراهههای حاوی پوشش گیاهی در بستر و جدارهها را انجام داد
(.)Wu et al., 2005
وجود پوشش گیاهی عالوه بر پیچیدگیهای ذاتی انتقال بار
بستر در رودخانهها ،با توجه به تاثیرهای ناشناخته آن بر
هیدرودینامیک جریان ،باعث افزایش درجه پیچدگی فرآیندهای
انتقال رسوب در جریان کانالهای روباز می شود ( Armanini and
 .)Cavedon, 2019تاثیر پوشش گیاهی در اغلب مطالعات
هیدرولیکی جریان در آبراهههای حاوی پوشش گیاهی بصورت
ترمهایی از زبری و مقاومت جریان ( Li et al., 2015; Afzalimehr
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 ،)et al., 2019; Armanini, 2018نیروی کشسانه و درگ پوشش
گیاهی ( ;Etminan et al., 2017; Cheng and Nguyen, 2011
 ،)Liu et al., 2020مدلسازی عددی با مدلهای آشفتگی اصالح
شده ( Stoesser et al., 2010; Kim et al., 2012; Ai et al.,
 )2020مطالعه شده است که تاثیر وجود پوشش گیاهی را بصورت
یک مقاومت و زبری مازاد قابل توجه نسبت به مقاومت بستر و
زبری جدارهها لحاظ کردهاند .افزایش عمق ،کاهش تنش برشی
آشفته بستر و کاهش سرعت در اثر وجود پوشش گیاهی باعث
افزایش تهنشینی ،کاهش برداشت رسوبات و کاهش بار باستر و
فرسایش بستر میشود (.)Neary et al., 2012
با وجود مطالعات متعددی که در زمینه انتقال بار بستر در
کانالها و رودخانهها انجام شده است ،ولی در زمینه انتقال بار
بستر در جریان از درون پوشش گیاهی مطالعات محدودی وجود
دارد ( Jordanova and James, 2003; Le Bouteiller and
 .)Venditti, 2015; Armanini and Cavedon, 2019طبق
مطالعات پیشین ،انتقال رسوبات در کانالهای حاوی پوشش
گیاهی ،تابع شرایط هیدرولیکی جریان ،مشخصات هندسی مقطع،
مشخصات پوشش گیاهی ویژگیهای رسوبات است که در مدل-
های مرسوم بار بستر خصوصیات پوشش گیاهی وارد نشده است
( .)Montakhab et al., 2012انتقال رسوب در کانالهای حاوی
پوشش گیاهی در اغلب مطالعات براساس معادالت بار بستر در
جریانهای فاقد پوشش گیاهی با این فرض انجام شده است که
تنش برشی بستر  toسبب فرسایش و انتقال رسوبات بار بستر
میشود ،و تنش برشی براساس روابط مبتنی بر جریانهای بدون
پوشش گیاهی محاسبه شده است ( Weiming and Zhiguo,
2009; Montakhab et al., 2012; Le Bouteiller and Venditti,
 )2015و سپس تنش برشی محاسبه شده وارد معادالت انتقال

رسوب شده و بار بستر تخمین زده میشود .این در حالی است که
مکانیسم هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در کانالهای حاوی
پوشش گیاهی با شرایط جریان بدون پوشش گیاهی متفاوت است
و الزم است تخمین دقیقی از شعاع هیدرلیکی موثر ،تنش برشی
بستر و سایر پارامترهای موثر بر انتقال رسوبات در جریان درون
پوشش گیاهی در این شرایط داشت ( Wu and Wu et al., 2005
;.)He, 2009; Yager and Schmeeckle, 2013
به همین منظور در مقاله حاضر از مدل مفهومی شبهسیال
برای مدلسازی محیط سهگانه سیال -رسوب  -پوشش گیاهی
استفاده شده است .مدل مفهومی شبهسیال در حقیقت مخلوط
رسوب  -سیال را بعنوان یک سیال جدید با چگالی ظاهری (یا
مخلوط) و لزجت مخصوص به خود در نظر میگیرد که با این
مشخصات در جریان عاری از رسوبات متفاوت است و تابع غلظت

رسوبات در مخلوط است .بررسی تغییرات غلظت در رآکتور بستر
سیال ( ،)Gibilaro et al., 2007انتقال رسوبات جریان غلیظ
( ،)Wan and Wang, 1994تهنشینی رسوبات (،)Cheng, 1997
تخمین ضریب درگ در جریان از درون پوشش گیاهی ( Cheng,
 ،)2013تخمین سرعت جریان از درون بستر سنگریزه ( Cheng
 )et al., 2014از جمله مطالعاتی است که با کاربرد مفهوم شبه
سیال و چگالی نسبی مدلسازی شدهاند.
علیرغم نمونههای نسبتا موفقی که از کاربرد مدل مفهومی
شبه سیال در مطالعات ترکیب سیال – ذرات جامد وجود دارد،
ولی در زمینه مدلسازی باربستر از درون پوشش گیاهی با مدل
مفهومی شبهسیالی مطالعهای وجود ندارد .بنابراین با توجه به
محدودیت مطالعات انتقال بار بستر در جریان درون پوشش
گیاهی و جنبههای کاربردی انتقال بار بستر در پوشش گیاهی
برای مطالعات مهندسی رودخانه ،از یک طرف و تاثیر توامان تراکم
پوشش گیاهی و رسوبات بر انتقال بار بستر ،مقاله حاضر با هدف
توسعه مفهوم مدل شبه سیال برای مدلسازی بار بستر از درون
پوشش گیاهی انجام شده است و مبتنی بر انتقال تئوری بار بستر
اینشتین ( ،)Einstein, 1950و روش احتماالتی /قطعی Armanini
) and Cavedon, (2019و اعمال اصالحاتی در آن ،مدلی برای
محاسبه بار بستر در آبراههها و کانالهای حاوی پوشش گیاهی
براساس مفهوم شبهسیال توسعه یافته است و دقت آن با استفاده
از دادههای آزمایشگاهی موجود در شبیهسازی انتقال باربستر در
کانالهای حاوی پوشش گیاهی ارزیابی شده است.

مواد و روشها
توسعه مدل شبهسيال انتقال باربستر در جريان از درون پوشش
گياهی

هدف اصلی تحقیق حاضر توسعه مدلی برای تخمین باربستر
انتقال رسوبات در جریان از درون پوشش گیاهی با استفاده از
مدل مفهومی شبه سیال و مبتنی بر تئوری بار بستر اینشتین و
توسعه روش ) Armanini and Cavedon (2019برای مفهوم شبه
سیال است .در روش شبه سیال از یک سیال با چگالی و لزجت
ظاهری متناسب با دو ماده مخلوط استفاده میشود .در این صورت
جرم مخصوص ظاهری (  )𝜌′و لزجت ظاهری (  )𝜇′بصورت زیر
تعریف میشوند:
(رابطه )1
𝜇 ′ = 𝜇(1 + 𝛼𝜆),

𝜌′ = 𝜌(1 − 𝜆) + 𝜌𝑠 𝜆,
𝑟𝜇
𝜆1+Δ

=

𝜌𝜇 ′
𝜇𝜌′

=

𝜐′
𝜐

= 𝑟𝜐

که در آن 𝜆 تراکم پوشش گیاهی و 𝛼 ضریب ثابت که در
مدل شبه سیال  80فرض شده است ( 𝜐𝑟 ،)Cheng, 2013نسبت
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لزجت سینماتیکی شبه سیال به لزجت سینماتیکی سیال و
نسبت لزجت دینامیکی شبه سیال به لزجت دینامیکی سیال است
و بنابراین مشاهده میشود که در مدل شبه سیال خصوصیات
پوشش گیاهی (تراکم) هم در مدلسازی وارد میشود .در مدل
شبه سیال  Δ′اختالف چگالی نسبی است و بصورت زیر تعریف
می شود:
𝑟𝜇

(1−𝜆)Δ

(رابطه )2

𝜆1+Δ

=

𝜌𝑠 −𝜌′
𝜌′

= Δ′

اینشتین ( )1950با رویکرد احتماالتی برای جهش ذره با
قطر  dدر بستر با طول پرش تصادفی  ،Lpاحتمال پرش  P1و به
تعداد  Lp/a2d2در واحد سطح ،و با لحاظ مجموع کل ذرات با
احتمال انتقال ،مدلی برای انتقال بار بستر در جریان بدون پوشش
گیاهی ارائه داده است .در این روش فرض میشود که  Lpبرای هر
ذره ثابت است و مستقل از مشخصات جریان ،رسوب و ترکیب
بستر و برابر  Lp=100dو احتمال فرسایش ذره از بستر نیز مستقل
از بستر و ذرات دیگر فرض شده است ( )Armanini, 2018و شدت
انتقال بار بستر بهصورت زیر بدست آمده است:
𝑏𝑞
𝑝1
=
(رابطه )3
𝑑𝑑√𝑔Δ
𝑝 𝐴𝐴 −
∗ 1

∗

عبارت بدون بعد سمت چپ معادله باال ،نرخ انتقال بار بستر
بدون بعد  Fیا پارامتر شدت رسوب اینشتین A* ،عدد ثابتqb ،
بار بستر در واحد عرض D =(rs-r)/r ،است و احتمال  P1نیز
بهصورت تابعی گوسی از پارامتر مشخصه نیروی باالبرنده شناوری
و نیروی سقوط ذره بنام پارامتر بدون بعد شدت جریان
( ψ=gDd/u*2عکس پارامتر شیلدز) فرض شده است .فرم نهایی
مدل بار بستر اینشتین بهصورت زیر میباشد:
(رابطه )4

)− 1

𝜋√
2

+0.143𝜓−2

𝜉𝑑 𝜉∫−0.143𝜓−2 𝑒 −

(

1
43.13

=ϕ

در روش اینشتین فرض شده است که درگ فرم بستر و
درگ حاصله از پوشش گیاهی بر انتقال بار بستر موثر نیست و
تنها اثرات زبری سطحی بستر لحاظ شده است بنابراین استفاده
از روش اینشتین در محاسبات بار بستر نیازمند اصالح برخی
فرضیات اولیه آن است (.)Armanini, 2018; Yalin, 1977
همانگونه که در قسمتهای قبلی بیان شد وجود پوشش گیاهی
باعث افزایش تنش برشی بستر میشود و در محاسبات تنش
برشی بستر و سرعت برشی در پارامتر  ψالزم است که تاثیر
تغیرات تنش برشی حاصله از وجود پوشش گیاهی نیز لحاظ شود
و از مفهوم شبه سیال در مقاله حاضر استفاده شده است .بدین
منظور در جریان یکنواخت داخل پوشش گیاهی و با استفاده از
مفهوم شبه سیال ،و مشابه رویکرد Armanini and Cavedon
) (2019معادله ممنتوم را بهصورت زیر میتوان نوشت:
𝑣𝑛
′
γ AL𝑆𝑓 = 𝜏𝑜 𝑃𝐿 + ∑𝑖=1
𝑖𝐹𝐷,
(رابطه )5

که  nvتعداد گیاهان است .تنش برشی کل بستر در جریان
حاوی پوشش گیاهی ( 𝑡𝑜𝑡𝜏) و تنش برشی بستر در اثر ذرات ( 𝑜𝜏)
براساس مدل شبه سیال برابر است با:
(رابطه )6
2
2
𝑡𝑜𝑡∗𝑢 𝜏𝑡𝑜𝑡 = 𝛾 ′ 𝑅𝑆𝑓 = 𝜌′
→ ,
𝑡𝑜𝑡∗𝑢
𝑅𝑔 𝑓𝑆 =
′ 2
𝑜∗𝑢 𝜌 = 𝑜𝜏
که در آن  Rشعاع هیدرولیکی 𝑢∗𝑜 ،سرعت برشی مرتبط با
2
𝑡𝑜𝑡∗𝑢 سرعت برشی کل متناسب با ذرات و پوشش
ذرات ،و
گیاهی ،و 𝑓𝑆 شیب خط انرژی کل است .همچنین نیروی درگ
براساس مدل شبهسیال برابراست با:
𝐶𝐷 𝜌′ 𝑈 2 𝑑𝑣 ℎ

(رابطه )7
که در آن  CDضریب درگ dv ،قطر ساقه گیاه و  hعمق
جریان است .و با تعریف تراکم پوشش گیاهی 𝜆 بصورت زیر:
2

= 𝐷𝐹

𝑛𝑣 𝜋𝑑𝑣2

(رابطه )8
با جایگذاری معادالت فوق در معادله ( ،)5معادله سرعت
برشی کل براساس خصوصیات پوشش گیاهی بهصورت زیر بدست
میآید:
(رابطه )9
𝐿𝑃4

=)

𝑈2

𝐷𝐶𝑛𝑣 𝑑𝑣 ℎ

2
𝑜∗𝑢

𝐿𝑃2

2
𝑜∗𝑢 =
(1 +

𝑛𝑣 𝐶𝐷 𝑈 2 𝑑𝑣 ℎ
2

1
∑
𝑃𝐿 𝑖=1
2
𝑈 𝐷𝐶2𝜆ℎ

)

=𝜆

2
2
𝑡𝑜𝑡∗𝑢
𝑜∗𝑢 =
+

2
𝑜∗𝑢

𝑣𝑑𝜋

2
𝑜∗𝑢
(1 +

همچنین با تعریف نسبت سرعتهای 𝑈𝑢 بصورت تابعی نمایی از
𝑜∗

نسبت عمق به قطر ساقه گیاه بهصورت زیر:
(رابطه )10

ℎ

= 𝐾0 ( )𝐾1
𝑣𝑑

𝑈
𝑜∗𝑢

که در آن  k1, koضرایب ثابت است و با جایگذاری آن در
معادله ( )9داریم:
(رابطه )11
= 𝑢∗𝑜 [1 +

2 0.5

ℎ

] ) (𝐾0 ( )𝐾1

𝐷𝐶2𝜆ℎ

𝑣𝑑

𝑢∗𝑡𝑜𝑡 = 𝑢∗𝑜 [1 +

𝑣𝑑𝜋
ℎ 𝛼𝑣𝑒𝑔 0.5
) (( 𝜆 𝑔𝑒𝑣𝛽
])
𝑣𝑑

که در آن 𝑔𝑒𝑣𝛽 و 𝑔𝑒𝑣𝛼 ضرایب ثابت مدل بهترتیب برابر
 40و  1بدست آمده است .بنابراین در این حالت پارامتر شدت
جریان بدون بعد کل با لحاظ اثرات پوشش گیاهی برابر است با:
(رابطه )12
𝑜ψ
𝑔𝑒𝑣𝛼 ℎ
)
])
𝑣𝑑

((𝜆 𝑔𝑒𝑣𝛽[1+

=

𝑓𝑓𝑒𝑑𝑔Δ′
ℎ
2
]) 𝑔𝑒𝑣𝛼) ((𝜆 𝑔𝑒𝑣𝛽𝑢∗𝑜 [1+
𝑣𝑑

= 𝑡𝑜𝑡ψ

و طبق پیشنهاد ) Armanini et al. (2015پارامتر شدت
جریان بدون بعد شبه سیال مرتبط با پوشش گیاهی ( 𝑔𝑒𝑣)ψ′
براساس سرعت برشی کل اصالح میشود و برابر است با:
(رابطه )13

ℎ

]) 𝑔𝑒𝑣𝛼) (( 𝜆 𝑔𝑒𝑣𝛽 +
𝑣𝑑

(1−𝜆)Δ

𝑓𝑓𝑒𝑑 𝜆𝑔 1+Δ
[1
2
𝑡𝑜𝑡∗𝑢

= 𝑔𝑒𝑣ψ′

که در این رابطه 𝑓𝑓𝑒𝑑 قطر موثر ذرات است و طبق نظر

رياحی مدوار :کاربرد مدل مفهومی شبهسيال در مدسازی انتقال بار 3063 ...

)Van Rijn (1984و ) Armanini (2018با ضریب اصالحی قطر
بدون بعد پوشش گیاهی تابعی از قطر ذرات است .در مقاله حاضر
به توجه به مفهوم شبه سیال و وجود پوشش گیاهی ،قطر بدون
بعد پوشش گیاهی بهصورت زیر تعریف میشود:
𝑑𝑣 𝑔Δ′ 1/3
(رابطه )14
′
) (
1 − 𝜆 𝑣 ′2

= ∗𝐷

و قطر موثر متناظر با پیشنهاد ) Armanini (2018برابر
است با:
(رابطه )15
𝑑𝑒𝑓𝑓 = 𝑑(1 −
است .بنابراین مشاهده میشود که پارامتر شدت جریان
شبه سیال مرتبط با پوشش گیاهی ( 𝑔𝑒𝑣 )ψ′بهصورت ضریب
اصالحی از پوشش گیاهی ،لزجت ظاهری شبه سیال است و
براساس تنش برشی کل و مفهوم شبه سیال بیان میشود .در
ادامه با ترکیب مدل مفهومی شبه سیال فوق با رویکرد احتماالتی
) ،Armanini(2018مدل انتقال بار بستر داخل پوشش گیاهی
توسعه مییابد .طبق شکل ( ،)1با درنظر گرفتن المانی به طول
 ،dxبار رسوبات  dqsبه صورت حجم ذراتی از این المان که از
مقطع قائم  Aدر واحد زمان عبور میکنند ،تعریف میشود
(:)Armanini, 2018
−0.2
1.5𝐷∗′
)

موثر است نمیتواند به شکل متقارن تابع گوسی که اینشتین
لحاظ کرده ،فرض شود ( )Ancey et al., 2006و بهتر است از
توابع احتمال غیرمتقارن ،مثل تابع گاما که توسط Ancey et
) al.(2006پیشنهاد شده ،استفاده شود .احتمال اینکه طول پرش
موثر ذره  ldنسبت به متوسط طول پرش ذرات تشکیل دهنده بار
بستر 𝑑̅𝑙 ،بزرگتر از فاصله  xباشد برابر سطح زیر منحنی تابع گامای
آن بهصورت زیر است (:)Armanini, 2018
(رابطه )17
̅̅̅−𝑥⁄
𝑑𝑙

∞

𝑥

𝑥

𝑙

𝑑𝑙

𝑑𝑙

𝑒 )̅̅̅ 𝑃𝑙 = 𝑃 (̅̅̅𝑑 > ̅̅̅) = ∫𝑥 𝜂𝑒 −𝜂 𝑑𝜂 = (1 +
𝑑𝑙

̅̅̅𝑙̅
𝑑

𝑑𝛽
𝜓𝜅 𝑙̅𝑑 = 1+است .و  Pdاحتمال
متوسط طول پرش برابر
′
𝑔𝑒𝑣

جداشدن و بلندشدن ذره از بستر ،متناظر با متوسط نسبت نیروی
باالبرنده شناوری به وزن مستغرق ذره ( 𝑟𝑐𝛿) و مستقل از  xاست
(:)Einstein, 1950
(رابطه )18
∞

𝑟𝑐𝛿𝑃𝑑 = 𝑃(𝛿 > 𝛿𝑐𝑟 ) = ∫ 𝜂𝑒 −𝜂 𝑑𝜂 = (1 + 𝛿𝑐𝑟 )𝑒 −
𝑟𝑐𝛿

طبق نظر اینشتین ( )1950آستانه حرکت
است .مولفه طولی سرعت ذره در لحظه عبور از مقطع  usتابعی
غیرخطی از نسبت سرعت برشی و پارامتر شدت جریان فرض
میشود:
𝑡𝑜𝑡∗𝑢
𝑢𝑠 = 𝐴𝑢 ′
(رابطه )19
ψ
𝛿𝑐𝑟 = 𝛽ψ

𝑔𝑒𝑣

شکل  -1المان به طول  dxدر محاسبه دبی رسوب عبوری از مقطع  Aبا
احتمال )Armanini, 2018( P

(رابطه )16

𝑥𝑑
𝑃
𝛼2 𝑑2

𝑑𝑞𝑏 = Ω𝑣𝑒𝑔 𝑢𝑠 𝛼2 𝑑2

که در این رابطه  usمولفه طولی سرعت ذره در لحظه عبور
از مقطع  𝛼2 𝑑2 ،Aمساحت مقطع ذرات 𝛼𝑑𝑥𝑑2 ،تعداد ذرات المان
2

 dxدر واحد عرض و  dxدر فاصله  xباالدست مقطع  Aفرض
میشود Ω𝑣𝑒𝑔 .ضریب کاهش سطح فعال رسوبات در بستر بعلت
وجود پوشش گیاهی است که سطح موثر بستر برای برداشت
رسوبات را کاهش میدهد و طبق نظر ) Armanini(2018برابر
 Ω𝑣𝑒𝑔 = (1 − 5𝜆)−1فرض شده است P .احتمال عبور ذرات از
مقطع  Aاست و ترکیبی از دو احتمال مستقل جداشدن ذرات Pd
و طول پرش ذره  Plاست و برابر  P=Pd.Plاست .با توجه به اینکه
انتقال ذرات روی بستر در اثر رفتار لحظهای و نوسانی پدیدهای

و  Auثابت است .با جایگذاری معادالت  19-17در معادله
( )16و انتگرالگیری از آن و سادهسازی ضرایب و پارامترهای آن،
مدل انتقال بار بستر در پوشش گیاهی براساس مفهوم شبهسیال
بصورت زیر بدست میآید:
(رابطه )20
) 𝑔𝑒𝑣(1 + 𝛽ψ′𝑣𝑒𝑔 )exp(𝜁ψ′

𝑢𝐴
) 𝑔𝑒𝑣ψ′𝑣𝑒𝑔 (1+𝜅ψ′

=

𝑏𝑞)𝜆(1−5
𝑑 𝑑√𝑔Δ′

که در آن ضرایب 𝜁  𝐴𝑢 , 𝜅 , 𝛽,پارامترهای ثابت مدل مربوط
به احتمال فرسایش و احتمال پرش ذره رسوب هستند و براساس
واسنجی با نتایج آزمایشگاهی باربستر که توسط Armanini and
) Canevi(2019انجام شدهاند ،بهترتیب برابر 48/5 ،-0/1 ،-1/7
و  10/25بهدست آمدند .در رابطه فوق شدت بار رسوب بدون بعد
′
𝑔𝑒𝑣𝜙) و پارامتر شدت جریان بدون بعد ( 𝑔𝑒𝑣 )ψ′داخل پوشش
(
گیاهی براساس مفهوم شبه سیال برابر است با:
(رابطه )20
ℎ

])) (( 𝜆[1 + 40
𝑣𝑑

𝑏𝑞)𝜆(1−5
(1−𝜆)Δ
𝑑
𝜆1+Δ

𝑔√ 𝑑

(1−𝜆)Δ
𝑔
(1−𝜆)Δ
𝑑
𝜆1+Δ
)𝜆𝑑(1−1.5( 𝑣 ( (1+80
) )1/3 )−0.2
𝜆1+Δ
𝑣( 𝜆1−
)2
𝜆1+Δ
2
𝑡𝑜𝑡∗𝑢

′
𝑔𝑒𝑣𝜙
=

𝑔

= 𝑔𝑒𝑣ψ′

بنابراین مالحظه میشود که در مدل حاضر عالوه بر
خصوصیات سیال و رسوبات ،خصوصیات پوشش گیاهی نیز در
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′
𝑔𝑒𝑣𝜙 وارد شده است و اثرات تغییرات تنش
محاسبات 𝑔𝑒𝑣 ψ′و
برشی بستر در اثر وجود و تراکم پوشش گیاهی را لحاظ میکند.
عالوه براین در صورت عدم وجود پوشش گیاهی مقدار  𝜆 = 0و
 dv=0خواهد بود و عبارات مربوطه از پارامترها حذف میشود و
مدل به مدل انتقال باربستر در شرایط عدم وجود پوشش گیاهی
تبدیل میشود.

نتايج و بحث
در این پژوهش برای استخراج مدل انتقال بار بستر در جریان
داخل کانالهای حاوی پوشش گیاهی از مفهوم شبه سیال در
ترکیب با رویکرد احتماالتی ) Armanini (2018استفاده شده
است و ضرایب ثابت آن و دقت مدل براساس دادههای
آزمایشگاهی ) Armanini and Canevi (2019بررسی شده است.
بنابراین ارزیابی دقت مدل با استفاده از آزمایشهای Armanini
) and Canevi (2019انجام شده است که در فلومی به طول 15
متر و عرض  0/5متر با جداره و بستر شفاف با جریان دایمی و
یکنواخت انجام شدهاند .پوشش گیاهی مورد استفاده در آزمایش-
های ) Armanini and Canevi (2019بهصورت استوانههای
آلومینیومی با قطر  1سانتیمتر و استوانه پالستیکی با قطر 3
سانتیمتر و رسوبات از جنس ماسه با قطر  0/5میلیمتر و
پالستیک با قطر  0/55میلیمتر انجام شده است .آزمایشها در دو
دو حالت با و بدون وجود پوشش گیاهی انجام شده است.
همانگونه که در قسمت توسعه مدل بیان شد برای تخمین
نرخ انتقال باربستر از رویکرد احتماالتی استفاده شده است .در
مدل توسعه یافته  Pاحتمال انتقال رسوبات باربستر ترکیبی از دو
احتمال مستقل ( )P=Pd.Plفرض شده است که احتمال جداشدن
و بلند شدن ذرات  Pdو احتمال بزرگتر بودن طول پرش ذره از
فاصلهاش تا مقطع مورد بررسی  Plاست .با توجه به اینکه تابع
توزیع احتمال گاما برای این دو احتمال فرض شده است برای
ارزیابی این فرض ،نتایج احتمال انتقال باربستر محاسباتی با داده
های مربوط به احتمال انتقال رسوبات هم اندازه در مطالعه Wu
) and Yang (2004در شکل ( )2مقایسه شده است .نتایج نشان
میدهد که نتایج مدل احتماالتی پیشنهاد شده به خوبی میتواند
احتمال انتقال رسوبات را تخمین بزند و همچنین در مقادیر
کوچکتر پارامتر  θاحتمال محاسباتی مدل بسیار نزدیک به
احتمال واقعی اندازهگیری شده است و نشان میدهد که در اندازه
رسوبات کوچک و یا آستانه انتقال کوچکتر ،دقت مدل بهتر است.
بنابراین استفاده از توزیع احتمال گاما و همچنین دو احتمال
مستقل جداشدن و پرش رسوبات در مدل توسعه یافته ،رفتار
کلی و احتمال انتقال باربستر را بخوبی برآورد میکند.

پس از تایید نتایج مدل در تخمین احتمال انتقال رسوبات،
در این قسمت نتایج مدل در تخمین باربستر بررسی شده است.
برای ارزیابی نتایج مدل توسعه یافته ،ابتدا منطبق بر معادالت
 20و  21پارامترهای بدون بعد مدل شبه سیال محاسبه شد و در
شکل ( )3مقایسه بین نتایج مدل و نتایج اندازهگیری شده
آزمایشگاهی ارایه شده است .با توجه به اینکه در دادههای
آزمایشگاهی انتقال بار بستر در حالت با و بدون وجود پوشش
گیاهی اندازهگیری شده است مشاهده میشود که واسنجی
ضرایب مدل به خوبی توانسته است مدلسازی انتقال بار بستر را
انجام دهد .به منظور واسنجی مدل و تعیین ضرایب 𝜁 𝐴𝑢 , 𝜅 , 𝛽,
در معادله  20از برنامه  Solverدر محیط اکسل استفاده شده و با
بهینهسازی غیرخطی و حداقل سازی  RMSEو حداکثر سازی R2
′
𝑔𝑒𝑣𝜙 اندازهگیری شده آزمایشگاهی و برآورد شده از
بین مقادیر
مدل شبه سیال مقادیر بهینه این ضرایب تعیین شد که این مقادیر
به ترتیب 𝐴𝑢 = 10.25, 𝜅 = 48.5 , 𝛽 = −0.1, 𝜁 = −1.7
بدست آمدند .طبق نتایج مشاهده شد که مدل با ضریب تعیین
 R2=0.91و  RMSE=8.2پیشبینی انتقال باربستر را انجام داده
است .بنابراین مشاهده میشود که ترکیب مدل مفهومی شبه
سیال با مکانیزمهای انتقال بار بستر دقت مطلوبی در مدلسازی
انتقال بار بستر در کانالهای حاوی پوشش گیاهی فراهم کرده
است.
در رودخانههای حاوی پوشش گیاهی افزایش تراکم پوشش
گیاهی طبق شکل ( )4باعث افزایش عمق و کاهش سرعت جریان
میشود و بر توزیع تنش برشی بستر نیز تاثیر بارزی دارند و مدل
حاضر با لحاظ کردن این اثرات ،قابلیت مدلسازی مفهومی پدیده
ر ا فراهم کرده است .در این زمینه تنش برشی بستر حاصله از
پوشش گیاهی را با کسر تنش برشی مربوط به نیروی کشانه و
درگ جریان از تنش برشی کل جریان ،مشابه رویکرد تحقیق
حاضر قابل بررسی است و همبستگی بین بار بستر و تنش برشی
مازاد مربوطه در تحقیق ( )Jordanova and James, 2003نیز
تایید شده است .توجه شود که مدل ارایه شده در مقاله حاضر
مبتنی بر تعریف جدیدی برای پارامترهای بدون بعد موثر بر انتقال
رسوب با درنظرگرفتن خصوصیات پوشش گیاهی و خصوصیات
ظاهری شبه سیال است .بنابراین با توجه به اینکه در مدل
مفهومی توسعه یافته دو رابطه و تعریف جدید برای پارامترهای
′
𝑔𝑒𝑣𝜙 ارایه شده است ،برای توسعه دیگر
بدون بعد 𝑔𝑒𝑣 ψ′و
مدلهای باربستر برای جریان درون پوشش گیاهی نیز میتوان
همین رویکرد پیشنهادی و اصالح پارامترهای بدون بعد را استفاده
نمود.
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شکل  -2تغييرات احتمال انتقال رسوبات با پارامتر شيلدز (تنش برشی بدون بعد) در مدل و دادههای اندازهگيری )Wu and Yang (2004
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شکل  -3مقايسه نتايج مدل مبتنی بر مفهوم شبهسيال با دادههای اندازهگيری شده باربستر در تحقيق )Armanini and Canevi (2019
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شکل  -4تغييرات عمق جريان با افزايش تراکم پوشش گياهی در جريان حاوی بار بستر رسوبات در تحقيق )Armanini and Canevi (2019

در شکل ( )5شدت بار بستر اندازهگیری شده آزمایشگاهی
در مقابل مقادیر پیشبینی شده توسط مدل شبه سیال رسم شده
است که نشان دهنده همبستگی و انطباق مناسب دبی رسوب
برآورد شده با دبی رسوب اندازهگیری شده دارد .هرچند ارزیابی و
توسعه کاملتر مدل نیازمند اندازهگیری های آزمایشگاهی بیشتر

در زمینه آستانه حرکت رسوبات در بسترهای حاوی پوشش
گیاهی و برآورد دقیق معادالت مقاومت جریان در این شرایط
دارد ،ولی مقایسه نتایج نشان از موفقیت آمیز بودن رویکرد
پیشنهادی در مدلسازی باربستر در بسترهای حاوی پوشش
گیاهی دارد. .بنابراین ،در بسترهای فرسایشی در جریان از درون
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پوشش گیاهی ،با در نظر گرفتن تنش برشی و تراکم پوشش
گیاهی و تعیین پارامترهای بدون بعد موثر بهصورت تابعی که
خصوصیات پوشش گیاهی را نیز عالوه بر خصوصیات رسوب و
جریان لحاظ میکند ،نتیجه مناسبی حاصل میشود.

شکل  -5مقايسه بار بستر پيشبينی و اندازهگيری شده بدون بعد (راست)،
دبی رسوب (چپ) در تحقيق )Armanini and Canevi (2019

در شکل ( )6تاثیر تغییرات تراکم پوشش گیاهی بر
پارامترهای بدون بعد با استفاده از مدل شبه سیال تحت شرایط
ثابت بودن سایر متغیرهای جریان و رسوب بررسی شده است.
مشاهده میشود که با افزایش تراکم پوشش گیاهی پارامتر شدت
جریان بعلت افزایش ضریب اصالح تنش برشی افزایش مییابد و
پارامتر بدون بعد شدت انتقال رسوب بار بستر بعلت ایجاد مقاومت
بیشتر در مقابل جریان و همچنین زبری بیشتر در اثر تراکم بیشتر
پوشش گیاهی ،ظرفیت انتقال بار بستر نیز کاهش مییابد که در
انطباق با نتایج آزمایشگاهی در شکل ( )4نیز است .مشابه این
روند تغییرات پارامترها با افزایش تراکم پوشش گیاهی در بررسی
آزمایشگاهی توسط ) Cavedon (2012نیز گزارش شده است.
همچنین بررسی انجام شده توسط ( ;Drikvaandi et al., 2012

 )Ebrahimi et al., 2016نیز نشان داده است جریان در شرایط
تحت پوشش گیاهی دارای سرعت کمتری نسبت به حالت بدون
پوشش بوده و با افزایش تراکم پوشش گیاهی ،کاهش سرعت
جریان به صورت چشمگیرتری مشاهده میشود.
در شکل ( )7تاثیر تغییرات قطر پوششش گیاهی بر
پارامترهای بدون بعد با استفاده از نتایج مدل شبه سیال ارایه شده
است .مشاهده میشود که در شرایط ثابت بودن تراکم پوشش
گیاهی ،افزایش قطر پوشش گیاهی باعث افزایش فعالیت جریان-
های گردابی و ایجاد منطقه پرفشار وسیعتر اطراف ساقههای
پوشش گیاهی شده و در نتیجه باعث افزایش شدت باربستر شده
است و همچنین طبق رابطه  13و  15افزایش قطر ساقه پوشش
گیاهی باعث کاهش قطر موثر شده و پارامتر شدت جریان بدون
بعد را کاهش داده است .مشابه این روند در مطالعات آبشستگی
اطراف پایه پل نیز مشاهده شده است .در تحقیق Sanaei and
) Mohammadnejad (2012نیز مشاهده شده است که با افزایش
قطر پایه پل ،افزایش قابل مالحظه در میزان آبشستگی و و حجم
حفره آبشستگی مشاهده شده است .بنابراین مشاهده میشود که
در مبحث کنترل رسوبات و باربستر رودخانهها ،تاثیر تراکم پوشش
گیاهی بر کنترل و کاهش بار بستر بیشتر از تاثیر پوشش گیاهی
قطورتر است .همچنین در شکل ( )8تاثیر تغییرات قطر رسوبات
بر شدت بار بستر نشان داده شده است ،مشاهده میشود که با
افزایش قطر رسوبات بعلت افزایش وزن مستغرق ذرات و کاهش
نیروی شناوری ،پارامتر بدون بعد شدت بار بستر کاهش مییابد و
میزان انتقال بار بستر نیز کاهش مییابد که در مطالعاتت قبلی از
جمله ) Zhang et al. (2011گزارش شده است.
به منظور مقایسه نتایج مدل با نتایج روابط باربستر دیگر،
از دو مدل پارکر و مایر-پیتر-مولر استفاده شد و بهعلت درنظر
نگرفتن خصوصیات پوشش گیاهی و تاثیر آن بر انتقال رسوبات
در این روابط ،به منظور وارد نمودن اثرات پوشش گیاهی در این
روابط از پارامترهای بدون بعد توسعه یافته در تحقیق حاضر
استفاده شد .در شکل ( )9نتایج مدل شبه سیال توسعه یافته با
نتایج روشهای مایر-پیتر-مولر ( )MPMو روش پارکر در پیش-
بینی انتقال بار بستر درون پوشش گیاهی نشان داده شده است.
مشاهده میشود که دقت روشهای مایر-پیتر-مولر و پارکر مطلوب
نیست و اختالف بین مقادیر اندازهگیری شده و مقادیر برآوردی
دو رابطه فوق زیاد است .مقادیر بار بستر برآورد شده توسط رابطه
پارکر و رابطه مایر-پیتر-مولر بسیار بیشتر از مقادیر اندازهگیری
است و هر دو رابطه مقادیر را بیشتر از مقادیر اندازهگیری شده
تخمین میزنند .بدین منظور اقدام به واسنجی ضرایب این روابط
و اصالح آنها براساس دادههای اندازهگیری شد .در شکل نتیجه
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روابط پارکر و مایر-پیتر-مولر با ضرایب واسنجی شده بصورت خط
چین نشان داده شده است و مشاهده میشود مجددا در این زمینه
دقت مدل شبهسیال توسعه یافته بهتر از نتایج روابط فوق است و
خصوصا در مقادیر حدی کم و زیاد باربستر ،دقت مدل شبه سیال
بسیار بهتر است .بنابراین مدل توسعه یافته عالوه بر اینکه از

مفاهیم تیوری و فیزیکی قوی مرتبط با مفاهیم جریان درون
پوشش گیاهی استفاده مینماید از دقت و کاریی مطلوبی نیز در
بررسی مهندسی رسوب رودخانههای حاوی پوشش گیاهی
برخوردار است.

شکل  -6تاثير تغييرات تراکم پوشش گياهی بر پارامترهای بدون بعد در مدل شبه سيال

شکل  - 7تاثير تغييرات قطر پوشش گياهی بر پارامترهای بدون بعد در مدل شبه سيال

شکل  - 8تاثير تغييرات قطر رسوبات بر پارامترهای بدون بعد در مدل شبه سيال
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شکل  -9مقايسه نتايج مدل شبه سيال با نتايج روابط پارکر و ماير-پيتر-مولر

نتيجهگيری
دراین مقاله با استفاده از مفهوم مدل شبه سیال و ترکیب آن با
معادالت تنش برشی بستر و مقاومت جریان در کانالهای حاوی
پوشش گیاهی و رویکرد مدلسازی احتماالتی Armanini and
) ،Canvei (2019مدلی برای انتقال بار بستر رسوبات در جریان
داخل کانالها و آبراهههای حاوی پوشش گیاهی ارایه شده است.
مدل توسعه یافته براساس تعریف جدیدی از پارامترهای بدون بعد
شدت جریان و شدت بار بستر با لحاظ مشخصات پوشش گیاهی،
عالوه بر خصوصیات جریان و رسوبات توسعه یافته است .واسنجی
ضرایب مدل و ارزیابی کارایی آن در پیشبینی بار بستر رسوبات
جریان از درون پوشش گیاهی در مقایسه با دادههای آزمایشگاهی
) Armanini and Canvei (2019انجام شده است .با بهینهسازی
ضرایب مدل ،مقادیر پارامترهای احتمال طول جهش ذرات رسوب
و احتمال برداشت رسوبات در جریان از درون پوشش گیاهی برابر
 𝐴𝑢 = 10.25, 𝜅 = 48.5 , 𝛽 = −0.1, 𝜁 = −1.7بدست آمد.
طبق نتایج مشاهده شد که مدل با ضریب تعیین  R2=0.91و
 RMSE=8.2پیشبینی انتقال باربستر را با دقت خوبی انجام داده

0.01

0.0001
0.001

است .بنابراین مشاهده میشود که ترکیب مدل مفهومی شبه
سیال با مکانیزمهای انتقال بار بستر دقت مطلوبی در مدلسازی
انتقال بار بستر در کانالهای حاوی پوشش گیاهی فراهم کرده
است .همچنین تحلیل پارامتریک اثرات پوشش گیاهی بر مقادیر
باربستر انجام شد و نتایج در انطابق با مطالعات قبلی در زمینه
فرسایش و انتقال رسوبات اطراف پوشش گیاهی و موانع در مسیر
جریان بود .مقایسه نتایج مدل شبهسیال توسعه یافته با نتایج
روابط مایر-پیتر-مولر و پارکر نشان داد که علیرغم استفاده از
پارامترهای بدون بعد در روابط باربستر این محققین ،ولی دقت
مدل شبهسیال هم از رابطه اولیه و هم از نتایج واسنجی شده این
روابط بهتر است .با توجه به نتایج مطلوب رویکرد شبهسیال
پیشنهادی تحقیق حاضر در شبیهسازی انتقال رسوبات بار بستر
در جریان از درون پوشش گیاهی ،میتوان رویکرد پیشنهادی را
در دیگر مطالعات مرتبط با مهندسی رسوب و رودخانه توسعه داد
و محدودیت تحقیقات در زمینه انتقال باربستر از درون پوشش
گیاهی در بستر و بدنه کانالها و رودخانهها را مرتفع نمود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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