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چکیده
پوشش گیاهي در بستر و حاشیه رودخانه موجب افزایش زبری مسیر و کاهش میانگین سرعت جریان ،کاهش انرژی آب
و تغییر توزیع سرعت الیهای و بهعبارتي پروفیل سرعت جریان در مقطع عرضي رودخانه ميشود .در این پژوهش
آزمایشگاهي ،تأثیر پوشش گیاهي شاخهای بر جریان و فرم بستر در آبراهه بررسي شد .شبیهسازی جریان در کانال
آزمایشگاهي به طول هفت متر ،عرض و ارتفاع  21سانتيمتر با دبيهای سه ،پنج و هفت لیتر بر ثانیه و شیبهای یک،
سه و پنج در هزار و پوشش گیاهي مصنوعي از نوع شاخهای با تراکمهای  21 ،17و  52درصد در شرایط مستغرق مورد
آزمایش قرار گرفت .با توجه به دادهبرداری انجام شده ،ميتوان نتیجه گرفت که اختالف بین رقوم سطح جریان و بستر
جریان و همچنین ،دبي جریان ،تحت تأثیر انواع تراکم پوشش گیاهي قرار دارد .وجود پوشش باعث ایجاد مقاومت در
برابر جریان و افزایش عمق ميشود .در تمامي آزمایشها ،با افزایش تراکم پوشش مقدار فرسایش بستر نسبت به شرایط
اولیه بیشتر شد ،بهصورتي که در تراکم  17درصد بیشترین و در تراکم  52درصد کمترین تغییر مشاهده شد .در
شرایط دبي یکسان با افزایش تراکم ،عمق جریان افزایش ميیابد .جابهجایي ذرات بستر در منطقه دارای پوشش گیاهي
با افزایش تراکم ،افزایش ميیابد که در تراکم  17درصد ،سطح جریان نسبت به تراکمهای  52و  21درصد بیشتر و
همچنین در این تراکم ،بستر جریان نسبت به سطح اولیه دچار فرسایش و تغییر فرم بیشتری شده و تهنشیني و تجمع
ذرات در انتهای پوشش در شرایط با تراکم کمتر ،بیشتر مشاهده شده است.
واژههای کلیدی :بستر جریان ،پوشش گیاهي ،تراکم ،فرسایش ،کانال آزمایشگاهي
مقدمه
پوشش گیاهي در جداره و بستر رودخانهها یا
کانالها باعث ناپایداریهای برشي مهمي ميشود که
تبادل جرم و مومنتوم را بین الیههای داخل و باالی
پوشش گیاهي افزایش ميدهد .استفاده از پوشش
گیاهي ،کاهش میانگین سرعت جریان ،کاهش عرض
رودخانه ،افزایش رسوبگذاری در بستر رودخانه و در
نتیجه کاهش دبي جریان عبوری رودخانه را به همراه
___________________________
* مسئول مکاتباتnebrahimi81@yahoo.com :

دارد و در مواردی ممکن است ،باعث باال آمدن سطح
آب و افزایش عمق جریان شود (.)2755 ،Nikmanesh
سرعتهای متوسط و نوساني ،تنشهای رینولدز،
آبشستگي نمونهای از پارامترهای تالطمي جریان
آشفته بوده که ميتواند تغییرات قابل توجهي در
نزدیکي پوشش گیاهي داشته باشد .آنچه واضح است،
تراکم ،نوع ،میزان نفوذپذیری و شکل پوشش گیاهي از
جمله پارامترهای مهم تأثیرگذار در تغییر مشخصات
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جریان است که باید مدنظر قرار گیرد .با افزایش
سرعت جریان در رودخانههای با پوشش گیاهي در
بستر ،تنش برشي جریان در بستر رودخانه افزایش
یافته و امکان ایجاد آبشستگي را در اطراف پوشش
گیاهي فراهم ميسازد .پایین آمدن بستر رودخانه در
اثر عمل گودشدن آن باعث خواهد شد تا ظرفیت
حمل رودخانه برای مواقع سیالبي زیاد شود که در
نتیجه باعث کاهش سطح آب ميشود ( Nehalو
همکاران.)2752 ،
پوششهای گیاهي در حاشیه و صفحات پهن
رودخانهها باعث کاهش سرعت جریان و تشدید شرایط
سیالبي ميشوند .تأثیر شرایط و ویژگيهای مختلف
پوشش گیاهي در رودخانهها بر مقاومت جریان،
موضوعي است که در مقاالت و پژوهشهای متعددی
بهعلت وقوع
به آن اشاره شده است .در سالهای اخیر ،
سیل بهویژه در اروپا ،پروژههای بازسازی رودخانهها و
آبراههها اهمیت زیادی پیداکرده است .بازسازی
رودخانه و کانالهای خاکي به بررسي تأثیر پوشش
گیاهي ،بوته و درخت بر عملکرد هیدرولیکي آبراهه
دارد .در کانالهای طبیعي ،پوشش گیاهي از طریق
ایجاد آشفتگي در اطراف ساقهها و برگهای گیاه
موجب افت انرژی شده و در مقابل حرکت آب مقاومت
ایجاد ميکند .بهطور کلي ،موفقیت استفاده از پوشش
گیاهي بستگي به شرایط رودخانه و شدت
تخریبپذیری دیوارهها ،موقعیت سهگانه سطح دیواره،
نوع گیاه ،تنوع و آرایش گیاهي ،روش کاشت و تثبیت
بیولوژیکي و مدیریت نگهداری پوشش گیاهي دارد
( Ebrahimiو همکاران.)2778 ،
با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و
همچنین ،افزایش نیاز آبي کشور و افزایش روزافزون
خسارات ناشي از فرسایش و رسوب و وقوع سیل در
کشور ،بحث مدیریت و حفاظت رودخانهها ،آبراههها و
مسیلها از اهمیت زیادی برخوردار است .در این راستا،
ارائه الگوها و استانداردهای مناسب کاشت پوشش
گیاهي برای مدیریت و استفاده بهینه از آبراههها،
مسیلها و رودخانهها بهمنظور کاهش خطرات وقوع
سیل ،مهار فرسایشهای نامطلوب و بهرهبرداری بهینه
از منابع آب ،بهنحویکه پاسخگوی نیازهای فعلي و
نسلهای آینده باشد ،از اهمیت باالیي برخوردار است.
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یکي از مهمترین مسائل در مدیریت و حفاظت
رودخانهها ،آبراههها و مسیلها ،پیشبیني رفتار
هیدرولیکي آنها با الگوهای کاشت متفاوت و شناخت
مؤثرترین و اقتصادیترین الگوی کاشت گیاهان برای
کاهش اثرات مخرب ناشي ازرسوب و آبشستگي است.
پژوهشهای مختلفي در خصوص شرایط
هیدرولیکي جریان تحت تأثیر شرایط بستر انجام شده
که در این بخش به بعضي از موارد مرتبط با موضوع
پژوهش اشاره شده است .اولین پژوهش برای تعیین
رابطهای بین زبری هیدرولیکي جریان با عمق و سرعت
جریان و همچنین ،نوع و ارتفاع پوشش گیاهي در
آزمایشگاه سازمان حفاظت خاک ایالت کارولینای
جنوبي واقع در شهر اسپارتارگ ایاالت متحده شروع
شد ( Nehalو همکاران.)2752 ،
 Drikvaandiو همکاران ( ،)2752با استفاده از
مدل آزمایشگاهي روی سه نوع پوشش گیاهي پده ،گز
و مخلوط مساوی آنها در چهار حالت تراکم ،اثر تراکم
و انعطافپذیری پوشش گیاهي روی ضرایب زبری در
سواحل رودخانهها و دشتهای سیالبي در حالت
غیرمستغرق به این نتیجه رسیدند که درخت گز
نسبت به درخت پده از انعطافپذیری بیشتری
برخوردار است ،لذا در سرعتهای باال ،مقاومت در
مقابل جریان پوشش گیاهي گز بیشتر از پده خواهد
بود .در شرایط یکسان جریان و نوع گیاه در حالت
غیرمستغرق ،ضرایب زبری منینگ و دارسي ویسباخ
با کم شدن میزان تراکم کاهش ميیابند و روند کاهش
آنها بهصورت خطي است.
 ،)2778( Ebrahimiپژوهشهایي را بهمنظور
تعیین روابطي برای تعیین ضریب زبری بستر انجام
داد .در این تحقیق با استفاده از یک سری روابط
ریاضي (بهدست آمده از مدلهای فیزیکي که ضریب
زبری تابعي از عمق ،سرعت ونوع پوشش گیاهي
ميباشد) از مدل ریاضي ) (FASTERبرای شبیهسازی
سطح و دبي آب رودخانه کارون استفاده شده است.
بهطوری که امکان مدل کردن سطح ،دبي آب و ضریب
زبری مانینگ با در نظر گرفتن پارامترهای عمق،
سرعت و نوع پوشش گیاهي فراهم شود .بر حسب انواع
پوشش گیاهي ،عمق آب ،سرعت جریان ،شیبخط
انرژی جریان ،در چند مقطع ضریب زبری منینگ را
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در آزمایشگاه و رودخانه کارون اندازهگیری ،کالیبره و
روابط ریاضي مربوطه را ارائه نمود Gholinezhad .و
همکاران ( ،)2752با بررسي بر روی دادههای
اندازهگیری شده در یک کانال مرکب آزمایشگاهي به
تأثیر پوشش گیاهي بر روی هیدرولیک جریان در
مقاطع مرکب پرداخته و به این نتیجه رسید که از
تأثیرات مهم پوشش گیاهي ميتوان به کاهش ظرفیت
انتقال جریان کانال اشاره نمود.
 ،)2772( Jarvelaمقاومت جریان ناشي از
ترکیبات مختلف پوششهای طبیعي علف و بوته زنبق
و درخت بید را در شرایط مستغرق و غیرمستغرق در
فلوم آزمایشگاهي مورد مطالعه قرار داد .نتایج
بهدستآمده ،اختالف زیادی را در ضریب اصطکاکي با
عمق جریان ،سرعت ،عدد رینولدز و تراکم پوشش
گیاهي نشان دادند .برگهای روی درخت بید ضریب
اصطکاکي را دو یا سه برابر در مقایسه با حالت
بيبرگي ،افزایش ميدهد.
 Rueiو همکاران ( ،)2754در پژوهشي به بررسي
تأثیر پوشش گیاهي کناره بر تغییرات بستر رودخانه،
خصوصیات جریان و تغییرات بستر رودخانه را زماني
که آب از پوشش گیاهي کناره عبور ميکند ،پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که وقتي جریان از پوشش
گیاهي عبور ميکند ،جریان ورودی در منطقه پوشش
گیاهي در طول دیواره کانال کندتر و در قسمت کانال
اصلي شتاب ميگیرد .سرعت جریان در پاییندست
منطقه دارای پوشش گیاهي کاهش ميیابد .همچنین،
در پاییندست منطقه پوشش گیاهي ،تراز رسوب و
تهنشیني با افزایش تراکم پوشش گیاهي کاهش یافت
و در نزدیکي پوشش گیاهي ،چاله آبشستگي با افزایش
تراکم پوشش گیاهي افزایش ميیابد.
 Nehalو همکاران ( ،)2759در ادامه مطالعات
قبلي خود به بررسي تأثیر تراکم و الگوی کاشت
گیاهان بر مقاومت و عمق جریان و پروفیل سرعت
پرداختند .آزمایشهای آنها در فلوم مستطیلي با
دیوارههای شیشهای به طول  22متر ،ارتفاع 07
سانتيمتر و عرض  17سانتيمتر و شیب 7/7023
انجام شد .نتایج حاصل از آزمایشها نشان ميدهد که
برای دبي یکسان ،عمق آب با افزایش تراکم پوشش
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گیاهي افزایش ميیابد .همچنین ،افزایش در تراکم
گیاهي منجر به افزایش مقاومت جریان و کاهش
ضریب دراگ ميشود .پوشش گیاهي مقاومت باالیي
در جریان ایجاد ميکند و در نتیجه تراز آب را افزایش
داده و ظرفیت جریان را کاهش و جریان را کند
ميکند .وجود شاخ و برگ در پوشش گیاهي سرعت
متوسط را کاهش ميدهد .پوشش گیاهي بهصورت
شطرنجي در کند کردن جریان مؤثرتر است.
 Nehalو همکاران ( ،)2759به بررسي آزمایشگاهي
تأثیر پوشش گیاهي غیرمستغرق بر مقاومت جریان با
استفاده از گیاه  Acorus Calmusپرداختند .این
پژوهش در یک فلوم آزمایشگاهي مستطیلي شکل و
شیشهای به طول  22متر ،ارتفاع  7/0متر و عرض 7/1
متر و شیب کف هفت درصد انجام شد .برای زبر کردن
کف فلوم از یک الیه ضخیم پيویسي به طول 52
متر و ضخامت دو سانتيمتر استفاده شد .نتایج
پژوهش حاکي از آن است که رابطه بین عمق جریان و
دبي بهطور قابل مالحظهای به تراکم پوشش گیاهي
بستگي داشته ،بهطوری که پوشش گیاهي مقاومت
زیادی برای جریان ایجاد ميکند و در نتیجه تأثیر
زیادی در سطح آب دارد .ضریب زبری منینگ با عمق
جریان متغیر است و به تراکم پوشش گیاهي بستگي
دارد .سرعت متوسط با جریان کاهش پیدا ميکند و
بهدنبال آن زبری رویشي با کاهش سرعت افزایش پیدا
ميیابد.
 Xiaو  ،)2759( Nehalبه بررسي خصوصیات
هیدرولیکي جریان عبوری از پوشش گیاهي مستغرق
در منطقه ساحلي با استفاده از گیاه Acorus calami
پرداختند .پس از انجام آزمایشها آنها به این نتیجه
رسیدند که قسمتهای ساقه و شاخ و برگ گیاه
 Acorus calamiتأثیرهای متفاوتي بر شکل
هیدرولیکي دارد .ضریب زبری منینگ در جریان با
پوشش گیاهي از جریان بدون پوشش گیاهي بیشتر
است و با افزایش نسبت ( h/hsعمق آب  hبه ارتفاع
ساقه  )hsافزایش ميیابد .مقدار سرعت متوسط در
ناحیه شاخ و برگ کمتر از ناحیه ساقه بوده و نقطه
حداکثر سرعت دورتر از بستر است .عمده تحقیقات
انجام شده با هدف بررسي اثر پوشش گیاهي بر
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هیدرولیک و مقاومت جریان انجام شده است.
در خصوص بحث آبشستگي در شرایط کانل
مستطیلي با پوشش گیاهي )2777( Copeland ،با
انجام پژوهش ،پدیده آبشستگي موضعي در اطراف
ساقه گیاهان را در شرایط مختلف بررسي نمود .آنچه
از بررسي روند تحقیقات در گذشته قابل بیان است،
مشخص شدن پارامترهای بیشتری از شرایط پوشش
بر هیدرولیک جریان هست بهطوری که در ابتدا
تحقیقات با تمرکز بر نوع و خصوصیات گیاهان و
پارامترهای مربوطه شامل انعطافپذیری و مدول
االستیسیته گیاهان مختلف شروع و سپس تأثیر
پارامترهای دیگر نظیر تراکم گیاه ،درصد استغراق،
آرایش و نحوه استغراق آنها در برابر جریان ادامه
یافت.
از سوی دیگر ،در آزمایشگاه معموالً از زبری
مصنوعي و گاهاً از پوششهای طبیعي خاص برای
شبیهسازی پوشش گیاهي جدارهها و کف استفاده
شده و جریان نیز عموما یکنواخت فرض ميشود .با
توجه به شرایط رودخانههای طبیعي و نیمه کوهستاني
بودن اکثر رودخانههای ایران و بهدلیل متغیر بودن
دبي و شیب بستر ،جریان همیشه در حال تغییر بوده و
نميتوان تخمین درستي از شرایط جریان را با در نظر
گرفتن سایر شرایط در نظر گرفت .بر این اساس هدف
این پژوهش ،بررسي آزمایشگاهي تأثیر پوشش گیاهي
مصنوعي بر تغییرات هیدرولیک جریان و فرم بستر
کانالهای باز در تراکمهای مختلف پوشش گیاهي و

جلد  ،8شماره 5931 ،2

دبيهای جریان است.
مواد و روشها
بهمنظور بررسي تغییرات جریان و فرم بستر در
آبراهههای با پوشش گیاهي در بستر ،آزمایشهایي در
یک فلوم به طول هفت متر ،عرض و ارتفاع  7/21متر
با شیب متغیر در آزمایشگاه هیدرولیک پژوهشکده
حفاظت خاک و آبخیزداری انجام شد .فلوم از قاب
فلزی و دیوارهها و کف آن با مصالح با جنس پلکسي
گالس شفاف ساخته شده است.
مصالح کف بستر بهصورت یکنواخت بر اساس
مصالح موجود در آزمایشگاه با قطر متوسط 5/3
میليمتر استفاده شد .در شکل  5بهطور شماتیک
مقطع عرضي مدل و فلوم این پژوهش نشان داده شده
است .پوشش گیاهي شاخهای مصنوعي با ارتفاع هفت
تا هشت سانتيمتر در فواصل مشخص به طول سه متر
در بستر فلوم و به فاصله دو متر از ابتدای آن نصب و
آرایش شد.
آزمایشها در سه نوع تراکم  21 ،17و  52درصد و
با سه دبي (سه ،پنج و هفت لیتر بر ثانیه) و سه شیب
( 7/779 ،7/775و  )7/771انجام و در مجموع با
احتساب آزمایش در شرایط بدون پوشش گیاهي و
تکرار 92 ،آزمایش انجام شد .در تمامي حاالت پوشش
گیاهي شاخهای مستغرق بود .شکل  2شمایي از
چیدمان پوشش گیاهي در فلوم آزمایشگاهي را نشان
ميدهد.

شکل  -1شکل شماتیک مدل و فلوم در آزمایشگاه

582/

تأثیر پوشش گیاهي بستر آبراهه بر هیدرولیک جریان و فرم بستر

برای پارامترهای بيبعد به تعداد پنج پارامتر بهدست
ميآید.
 gy  s .d50 
ds  f 
,
)
 , ,
 v   y Vy

( )5
( )2

s .d50
,
),Re
 y

ds  f  Fr , y ,

که در آنها y ،عمق جریان Fr ،عدد فرویدRe ،

عدد رینولدز،

d50
y

نسبت دانهبندی ذره به عمق جریان،

 sنسبت جرم واحد حجم مواد رسوبي به جرم واحد


حجم آب است .لذا ،برای تعیین روابط کاربردی ،اعداد
بدون بعد نسبت استغراق ( )y/yvegو نسبت سرعت
جریان و عدد فروید بررسي شد.

شکل  -2نحوه چیدمان پوشش گیاهي در فلوم با تراکم 17
درصد

در هر آزمایش پس از نصب و آرایش پوشش
گیاهي ،آب مورد نیاز برای ورود به داخل فلوم از یک
مخزن زیرزمیني پمپاژ ،پس از عبور از یک سطح آرام
کننده ،بهصورت یکنواخت و به آرامي وارد فلوم شد.
در ابتدای فلوم یک صفحه یونولیت برای جلوگیری از
ورود امواج سطحي آب به داخل فلوم قرار داده شد.
برای اندازهگیری دبي جریان از یک سرریز مثلثي که
در انتهای کانال قرار دارد ،استفاده شد .جریان پس از
عبور از فلوم و دریچه تنظیم کننده عمق جریان ،وارد
یک آرام کننده شد .دبي جریان با استفاده از یک
عمقسنج 5با دقت  7/75سانتيمتر که در فاصله 97
سانتيمتر باالدست لبه سرریز قرار گرفته بود و
همچنین ،جدول موجود در آزمایشگاه در خصوص هد
آب و دبي مورد نیاز ،تنظیم شد.
در هر آزمایش برای اندازهگیری سرعت جریان
سرعتسنج الکترومگنت و تراز سطح جریان و رقوم
بستر از دستگاه پروفایلر از نوع  PV-09استفاده شد.
پس از برقراری جریان ارتفاع سطح آب در فواصل پنج
سانتيمتر در عرض و طول منطقه مورد آزمایش با
استفاده از دستگاه پروفایلر اندازهگیری و ثبت شد.
سرعت جریان نیز در فواصل  17سانتيمتر در طول و
سه نقطه در عرض فلوم و در مجموع در  25نقطه
قرائت و ثبت شد .با تحلیل ابعادی و استفاده از روش
( πباکینگهام) و تحلیل ابعادی پارامترها ،معادله زیر
Point gauge

1

نتایج و بحث
تأثیر پوشش گیاهی بر پروفیل سطح جریان :در
شکل  9تغییرات سطح جریان در اثر پوشش گیاهي در
دبي پنج لیتر بر ثانیه و شیب  7/771در تراکمهای
 21 ،52و  17درصد در مقایسه با شرایط بدون پوشش
نشان داده شده است .پوشش گیاهي بهدلیل ایجاد
مقاومت بیشتر در برابر جریان و همچنین ،زبری بیشتر
نسبت به حالتي که پوشش گیاهي وجود ندارد ،باعث
کاهش ظرفیت انتقال آب شده و تراز سطح آب نسبت
به حالت بدون پوشش کاهش ميیابد .با توجه به شکل
 ،9در تراکم  17درصد میزان افزایش سطح جریان
بیشترین حالت و در تراکم درصد کمترین مقدار را دارا
است.
تغییرات سرعت جریان در تراکمهای مختلف
پوشش گیاهی :در شکل  ،4تغییرات سرعت جریان
در دبي پنج لیتر بر ثانیه تحت تراکمهای  21 ،52و
 17درصد نسبت به حالت بدون پوشش مورد مقایسه
قرار گرفته شده است .بر اساس نمودار ارائه شده
جریان در شرایط تحت پوشش گیاهي دارای سرعت
کمتری نسبت به حالت بدون پوشش شده و با افزایش
تراکم پوشش این کاهش بهصورت چشمگیری مالحظه
ميشود .افزایش سرعت جریان ،منجر به کاهش زبری
گیاهي ميشود .عبور جریان با سرعت زیاد باعث
فرسایش بستر در فضاهای خالي مابین پوشش گیاهي
ميشود .آبشستگي موضعي (در نتیجه ایجاد جریان
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گردابي سهبعدی) در اطراف ساقه گیاهان با شاخ و
برگ زیاد ميشود .ایجاد این نوع آبشستگي یا فرسایش
گردابي در اطراف ساقه گیاهان دقیقاً مشابه آبشستگي

ایجاد شده در اطراف پایه پلها بهدلیل ایجاد جریان
گردابي است.

تراکم Q= 5 lit/s, slope 0.005 ,25%

بدون پوششQ= 5 lit/s ,slope 0.005 ,

تراکم Q= 5 lit/s, slope 0.005 ,50%

تراکم Q= 5 lit/s ,slope 0.005 ,12%

83

82

82

81

81

79

80

تراز سطح آب

80

78
79

77

78

76

75

77
200

300

0

100
طول محدوده پوشش

شکل  -3رقوم ارتفاعي جریان در دبي پنج لیتر بر ثانیه و شیب  7/771در تراکمهای  21 ،17و  52درصد و بدون پوشش

 %17تراکم

بدون تراکم

 %52تراکم

 %21تراکم

۶

۴
۳
۲

سرعت جریان ()cms-1

۵

۱
۰
300

250

150

200

100

50

0

بازه دارای پوشش ( )cm
شکل  -4تغییرات سرعت جریان در دبي پنج لیتر بر ثانیه و شیب  7/771و تراکمهای  21 ،52و  17درصد

تغییرات عدد فروید جریان :عدد فروید 5که بر
مبنای تقسیم نیروی اینرسي بر نیروی ثقل است ،یک
معیار مناسب برای تعیین نوع جریان در کانال است.
این عدد یک مقدار بدون بعد است که رژیمهای
مختلف جریان در کانالهای باز را تشریح و طبقهبندی
Froude number

1

جریان به وجود آمده در فلوم با محاسبه عدد فروید
تعیین ميشود .تغییرات عدد فروید جریان در دبي پنج
لیتر بر ثانیه و شیب  7/771در شرایط تراکمهای
مختلف نسبت به حالت بدون پوشش در شکل  1نشان
داده شده است .آنچه از این شکل مشاهده ميشود ،با
وجود پوشش گیاهي در بستر آبراههها ،عدد فروید
جریان کمتر شده و جریان آرامتری نسبت به حالت

تأثیر پوشش گیاهي بستر آبراهه بر هیدرولیک جریان و فرم بستر

بدون پوشش مشاهده ميشود .با کاهش تراکم پوشش
و افزایش سرعت جریان ،عدد فروید افزایش ميیابد.
پوشش گیاهي مقاومت باالیي در جریان ایجاد ميکند
و در نتیجه تراز آب را افزایش ميدهد که باعث کاهش
سرعت و ظرفیت جریان شده و جریان را کند ميکند.
همچنین ،وجود شاخ و برگ در پوشش گیاهي سرعت
متوسط را کاهش ميدهد .جدول  5تغییرات سرعت
متوسط جریان در طول محدوده پوشش گیاهي و در

588/

دبي پنج لیتر بر ثانیه و شیب پنج در هزار را نشان
ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود ،حداکثر
سرعت جریان در شرایط بدون پوشش و حداقل آن در
شرایط حداکثر پوشش رخ ميدهد .شکل  2تغییرات
رقوم بستر کانال و سطح جریان آب را در آزمایش با
دبي پنج لیتر بر ثانیه و شیب پنج در هزار در شرایط
بدون پوشش و سه تراکم  21 ،52و  17درصد را
بهطور مقایسهای نشان ميدهد.

جدول  -1سرعت متوسط جریان در طول منطقه پوشش در دبي پنج لیتر بر ثانیه ،شیب پنج در هزار و تراکمهای مختلف
نقاط
(سانتيمتر)

بدون تراکم

تراکم
( 17درصد)

تراکم
( 21درصد)

تراکم
( 52درصد)

7

4/03

2/92

2/05

9/92

17
577
517

4/24
4/22
4/14

5/50
7/32
7/37

5/14
5/15
5/14

2/81
2/92
2/14

277
217

4/92
4/15

5/57
5/10

5/89
5/35

2/05
2/39

977

4/48

5/84

2/24

9/55

تراکم Q= 5 lit/s, slope 0.005 ,50%

بدون پوششQ= 5 lit/s ,slope 0.005 ,

تراکم Q= 5 lit/s ,slope 0.005 ,12%

تراکم Q= 5 lit/s, slope 0.005 ,25%
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0
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طول بازه دارای پوشش
شکل  -5تغییرات عدد فروید در شرایط با و بدون پوشش در تراکمهای مختلف ،دبي پنج لیتر بر ثانیه و شیب 7/771

استخراج رابطه تعیین ضریب زبری :دادههای
آزمایشگاهي مورد استفاده در مدل با تراکم پوشش
گیاهي  17درصد در جدول  2ارائه شده است .در این
پژوهش ،با استفاده از نتایج کلیه دادههای آزمایشي،
بهمنظور استخراج روابط ضریب زبری مشاهدهای

تحلیل رگرسیون چند متغیره و حداقل کردن مجموع
مربعات بین مقادیر ضریب زبری منینگ با پارامترهای
بدون بعد نسبت استغراق ،عدد فروید و نسبت سرعت
جریان صورت گرفته است .این تحلیل به تفکیک نوع
تراکم برای دبيهای سه ،پنج و هفت لیتر بر ثانیه و
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شیبهای یک ،سه و پنج در هزار انجام شد که نتیجه
آن بهصورت مدل پیشنهادی برای پوشش با تراکم 17
درصد در روابط ( )9و ( )4ارائه شده است .در این
روابط y ،عمق جریان و  yvegارتفاع پوشش گیاهيu ،
سرعت متوسط جریان u* ،سرعت برشي جریانfr ،
عدد فروید و  nضریب زبری منینگ ميباشد .روابط با
مجموع مربعات ،خطای کمتر از  2/3×57-3حداقل
تفاوت بین ضریب زبری مشاهدهای و محاسبهای را
نشان ميدهد که بر این اساس روابط با اطمینان
باالیي در شرایط مشابه قابل کاربرد هستند.

u / u*)0.99

()9

n  0.19 y / yveg 

0.093

بستر-تراکم %17
سطح جریان-تراکم %17

( )4

u / u*)1.01fr 0.017

n  0.2 y / yveg 

0.088

در جدول  2پارامترها بهترتیب Q ،دبي جریان،
شیب بستر y ،عمق جریان Sf ،شیبخط انرژیnobs ،
ضریب زبری منینگ مشاهدهای و  ncalضریب زبری
منینگ محاسباتي است .در این پژوهش برای تراکم
پوشش گیاهي  17درصد مجموع مربع خطاها برای
محاسبه ضریب زبری منینگ و مقایسه با ضریب زبری
مشاهدهای برابر  2/3×57-3با ضریب همبستگي 7/38
و متوسط مطلق خطا برابر با  57/88درصد بهدست
آمده است.
S0

بستر -تراکم %52
سطح جریان -تراکم %52

بستر-تراکم %21
سطح جریان-تراکم %21

79
77

بستر
اولیه

75
73

رقوم قرائت شده سطح جریان و رقوم بستر ()cm

81

71
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

60
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0

پروفیل طولي ناحیه با پوشش گیاهي ()cm
شکل  -6تغییرات رقوم بستر و سطح جریان در آزمایش با دبي پنج لیتر بر ثانیه ،شیب  7/771در شرایط با و بدون پوشش گیاهي
جدول  -2دادههای آزمایشگاهي در مدل با تراکم پوشش  17درصد
ncal

nobs

Sf

)y (m

S0

)Q (Ls-1

7/7482
7/7402

7/7179
7/7491

7/7744
7/7790

7/702
7/728

7/775
7/779

9
9

7/7407

7/7414

7/7749

7/722

7/771

9

7/7145

7/7218

7/7737

7/731

7/775

1

7/7194

7/7275

7/7789

7/735

7/779

1

7/7121

7/7185

7/7780

7/788

7/771

1

7/7127

7/7129

7/7739

7/574

7/775

0

7/7114

7/7407

7/7702

7/575

7/779

0

7/7144

7/7423

7/7705

7/732

7/771

0

537/

تأثیر پوشش گیاهي بستر آبراهه بر هیدرولیک جریان و فرم بستر

با نسبت سرعت به سرعت برشي را که با افزایش
نسبت سرعت ضریب زبری روند کاهشي دارد و با
افزایش تراکم ضریب زبری روند افزایشي دارد را نشان
ميدهد .شکل  8تغییرات ضریب زبری منینگ را در
شرایطي که با افزایش نسبت استغراق و تراکم پوشش
گیاهي ضریب زبری افزایش ميیابد ،را نشان ميدهد.

شکل  2تغییرات ضریب زبری منینگ با عدد فروید
را در شیبهای یک تا پنج در هزار و دبي سه تا پنج
لیتر بر ثانیه نشان ميدهد .همانطور که مشخص
است ،در همه دبيهای جریان و شیبها با کاهش
تراکم پوشش گیاهي ضریب زبری کاهش و عدد فروید
افزایش ميیابد .شکل  0تغییرات ضریب زبری منینگ
Flow rate 3 and slope 0.001 to 0.005

0/06

Flow rate 5 and slope 0.001 to 0.005

Flow rate 7 and slope 0.001 to 0.005

0.0513,50%
0.0487,50%

0/05
0.0463,50%

0.0383,25%
0.0401,25%

0.0337,25%
0.0317,12%

n obs.

0/04
0/03

0.0304,12%
0.028,12%

0/02
0/01
0/45

0/35

0/4

0/25

0/3

0/15

0/2

0/1

Fr
شکل  -6تغییرات ضریب زبری منینگ نسبت به عدد فروید
0/06

0.06,50%

Flow rate 3 and slope 0.001 to 0.005
Flow rate 5 and slope 0.001 to 0.005
Flow rate 7 and slope 0.001 to 0.005

0.0487,50%

0/05

nobs

0.0463,50%
0.0383,25%

0/04

0.0401,25%

0.0337,25%

0.0317,12%

0/03

0.0304, 12%
0.0246, 12%

0/02
9

8

7

6

4

5

3

2

*u/u
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نتیجهگیری

 شناخت عوامل تشدیدکننده فرسایش و
رسوبگذاری در کانالها و رودخانهها از جمله پوشش
گیاهي از مسائل مهم در مدیریت شبکهها است.
افزایش سرعت جریان و نهایتا کاهش زبری گیاهي

باعث ميشود تا نقش پوشش گیاهي در نگهداری
جریان کمتر شده و عبور جریان با سرعت زیاد باعث
فرسایش بستر در فضاهای خالي مابین پوشش گیاهي
ميشود.


رابطه بین عمق جریان و دبي به تراکم
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پوشش گیاهي بستگي دارد ،بهطوری که برای دبي
یکسان ،عمق آب با افزایش تراکم پوشش گیاهي
افزایش ميیابد.

جریان) و همچنین دبي جریان ،تحت تأثیر تراکم
پوشش گیاهي قرارگرفته که وجود پوشش باعث ایجاد
مقاومت در برابر جریان و افزایش عمق ميشود.

 پوشش گیاهي ظرفیت جریان را کاهش و
جریان را کند ميکند .وجود شاخ و برگ در پوشش
گیاهي سرعت متوسط را کاهش ميدهد.

 در تراکم 17درصد هر چند سطح جریان
نسبت به تراکمهای  52و  21درصد بیشتر شده ،ولي
عليرغم تصور که با افزایش عمق ،سرعت و فرسایش
کمتر ميشود .دادهبرداری در کل آزمایشها نشان
ميدهد که بستر جریان دچار فرسایش بیشتری شده
که عامل مهم آنها ميتوان در ایجاد جریانهای
کوچک چرخشي با سرعت بسیار زیاد در محدوده بازه
 07تا  227سانتيمتری و ایجاد چاله در محدوده با
پوشش گیاهي دانست.

 تهنشیني (تجمع ذرات) در انتهای پوشش در
شرایط با تراکم کمتر ،بیشتر مشاهده شده است.

 افزایش در تراکم گیاهي منجر به افزایش
مقاومت جریان و کاهش ضریب فشار عمودی ميشود.

 تراز سطح جریان بهصورت کاهشي در طول
منطقه پوشش پیش ميرود ،بهطوری که بیشترین
اختالف سطح جریان در ابتدا و انتهای مسیر در
شرایط دبي هفت لیتر بر ثانیه در شیب پنج در هزار و
در تراکم  17در صد صورت گرفته است.


اختالف بین سطح جریان و بستر (عمق
0.06,50%

Flow rate 3 and slope 0.001 to 0.005

0/06

Flow rate 5 and slope 0.001 to 0.005
Flow rate 7 and slope 0.001 to 0.005

0/05
0.0487,50%

0.0463,50%
0.045,25%

nobs

0.0401,25%

0/04

0.0337,25%
0.0317,12%

0/03

0.0304,12%
0.0246,12%

0/02
1/6

1/4

1/2

0/8

1

0/6

y/y veg .
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 بیشترین مقدار ضریب زبری دارسي و
منینگ بهترتیب برابر با  7/821و  7/7218مربوط به
تراکم  17درصد بوده است .کمترین مقدار ضریب
دارسي و منینگ بهترتیب برابر با  7/785و 7/7532
برای تراکم  52درصد است.
 با افزایش تراکم مقدار ضریب زبری افزایش و
بهتبع آن عدد فروید کاهش ميیابد .با افزایش تراکم و
همچنین ،افزایش نسبت استغراق (عمق جریان) مقدار
ضریب زبری منینگ افزایش پیدا ميکند .آنچه در این
پژوهش به آن پرداخته شد ،تأثیر پوشش گیاهي در
تراکمها و دبيهای مختلف بر هیدرولیک جریان و

تغییر فرم بستر کانالهای باز و رودخانهها و تخمین
میزان آبشستگي تحت شرایط مختلف با استفاده از
فلوم آزمایشگاهي است.
پیشنهاد ميشود در پژوهشهای بعدی روابط و
مدل پیشنهادی برآورد ضریب زبری و شرایط
هیدرولیکي این پژوهش در بازهای از رودخانه با شرایط
مشابه و با دادههای میداني مورد بررسي در یک مدل
آزمایش فیزیکي قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشي از نتایج طرح تحقیقاتي بررسي
آزمایشگاهي اثر پوشش درختي و درختچهای بر

532/

کارکنان آزمایشگاه هیدرولیک بهدلیل همکاری
،ارزشمندی که در انجام این پژوهش داشتهاند
.صمیمانه تشکر و قدرداني ميشود

تأثیر پوشش گیاهي بستر آبراهه بر هیدرولیک جریان و فرم بستر

،فرسایش و رسوب در بستر مسیلها ميباشد
بدینوسیله از همکاری ارزشمند مدیریت و کارشناسان
محترم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری بهویژه
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Abstract
The riverbed and margin vegetation cause to increase in roughness against flow,
decrease in average flow velocity, reduce water-energy, and alterations in layer velocity
distribution (the flow velocity profile) across the river. In current experimental research,
the effect of branching vegetation on the stream flow and bed formation is analyzed.
The flow conditions are examined in experimental channel with seven meter length, 25
cm width and height through different flow rates (3,5,7 L.s-1) and slopes of 0.001,
0.003, 0.005 percent and densities of vegetation of 50, 25 and 12 percent. According to
the processed data, it can be implied that the difference between flow level, substrate,
and rate is affected by vegetation density; thereby existence of vegetation causes
resistance to flow and depth increment. In all experiments, through the vegetation
density increment, the bed erosion increases compared with the primary condition in
which the most and least alterations are observed in 50 and 12 percent densities,
respectively. In the condition of equal flow rate with density increment, the flow depth
is increased. The bed particle displacement in the section covered by vegetation is
increased through density increment in which flow level in 50 is more than 25 and 12
percent, as well as, at this density, the bed has been more eroded and more changed in
form, compared to earlier surface and sedimentation at the end of section covered by
vegetation is appeared frequent under less density.
Keywords: Erosion, Experimental channel, Density, Flow substrate, Vegetation
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