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درک و پیشبینی فرسایش کنارهای ،نیازی حیاتی برای مدیریت رودخانه است .در این پژژهو ش
از مدل پایداری کناری و فرسایش پنجهای ( ،)BSTEMبهمنظور بررسی پایداری بازهای از رودخانژژة
بشار در استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده شد .این مدل ،یکی از جامعترین مدل ای مورد استفاده
در عملیات مهندسی و ساماند ی رودخانه در دنیاست که عژ وه بژژر پایژژداری ،امکژژان محاسژ ة میژژزان
گسیختگی ،ضریب ایمنی ،میزان فرسایش ،میزان بارگذاری رسژژوبات و پیشژژروی رودخانژژه را فژژرا
میسازد .بهمنظور افزایش دقت در اجرای مدل ،با بررسی نقشژژة توپژژوگرافی و تصژژاویر مژژا وارهای،
نقشة زمینشناسی و بررسی ای صحرایی ،بازهای از رودخانة بشار انتخاب شد که از نظر مورفولژژو،ی،
زمینشناسی و کاربری اراضی شرایط یکسانی داشت (طول بازة انتخژژابی  600متژژر) .ایژژن بژژازه بژژه دو
بخش شا د (بدون پوشش) و آزمایشی (دارای پوشش) تقسی شد .با توجه به ما یت مژژدل ،BSTEM
به انتخاب تعدادی از مقاطع در بازة انتخابی پرداختژه شژژد بژژدین منظژژور ،از ژژر بخژژش سژژه مقطژژع بژژه
فاصله ای مساوی  100متری انتخاب و مشخصات ندسی مقطژژع ،خصوصژژیات ،تژژوتکنیکی ،خژژاک-
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چکیده

شناسی ،پوشش گیا ی ،یدرولیکی ،یدرولو،یکی و مقاومت برشی گونه ای درختی در ر یک از
آنها اندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل مقایسة داده ا نیژژز بژژا نرمافژژزار  HEC-RASو مژژدل BSTEM

پوشش ) (1<Fsتفژژاوت زیژژادی وجژژود دارد .مچنژژین نتژژایج نشژژان داد کژژه میژژانگین عژژرو و حجژ
گسیختگی کنارة رودخانه به ترتیژژب در بژژازة فاقژژد پوشژژش 2/72 ،متژر و  6280مترمکعژژب و در بژژازة
دارای پوشش ،به میزان  1/42متر و  1686/33مترمکعب است.
وا،گان کلیدی :پوشش گیا ی ،فرسایش کناری ،گسیختگی ،رودخانه ،مدل پایداری.
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انجام شد .نتایج اجرای این مدل نشان داد که از نظر پایداری ،بین مقاطع دارای پوشش ) (Fs<1و فاقد
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1ژ مقدمه
بخش زیادی از رسوبات حمل شده توسط رودخانه ،در اثر فرسایش کنارهای رخ میدهد .در مواقع سییببی،
نیروی برشی جریان رودخانه از مقاومت برشی مواد کرانة رودخانه پیشی میگیرد و پیچانرود ایجاد میشیود.
جلوگیری از پیشروی رودخانه در اراضی سیببدشت ،مستلزم شناخت رودخانه و اجرای عملیات میدیریت و
ساماندهی آن بهویژه در بازههای فرسایشی است .با توجه به اینکه فرسایش رودخانه معمیو ًا در طیو نسبتییاً
زیادی از آبراهه اتفاق میافتد و به دلیل باا بودن هزینهها ،تثبیت سازهای آن تنها بهصیورت موضیعی ممکی
است؛ بنابرای برای کاهش ای پدیده ،احیای مجدد پوششهای گیاهی کنار رودخانهها ضیروری اسیت و در
چند دهة اخیر ،استفاده از پوششهای گیاهی به نام روشهای زیست مهندسی در حا گسترش است ( Surian

 .)and Rinaldi, 2003در روش زیست مهندسی ،درختان بومی به دلیل سازگاری با شرایط منطقه در اولوییت
هستند ( .)Jarvela, 2002دادههای موردنیاز ،کاربر پسند بودن و تحقیقات صورت گرفته در خصیو

اعتبیار

نتایج مد سبب شدهاست که نرمافزار  ،HEC-RASیکی از برتری و کاربردیتری نرمافزارها در رشتة علوم
توسط ادارة مهندسی ارتش آمریکا توسعه یافت .سپس به یکی از نرمافزارهای پیشرو در مد سازی تبدیل شد و
با بهرهگیری از فناوری  ،GISنتایجی واضح ،عینی و دقیق ایجاد کرد .به علت حساسیت ای نرمافزار به عوامیل
ورودی مانند توپوگرافی و ضریب زبری مانینگ HEC-RAS ،ابزاری مفید و عالی برای بررسی رفتار رودخانه
و ارزیابی تأثیر تغییر عوامل بر رفتار رودخانه و حوضه آبریز آن است (.)Hubble et al, 2010
مد عددی  HEC-RASبرای اجرای محاسبات هیدرولیکی در چهار جزء طراحی شد که عبارت اسیت از
محاسبات پروفیل سطح آب در جریان ثابت ،شبیهسازی جریان ناپایدار ،انتقا رسوب و مرز متحرک ،و تجزیه
و تحلیل کیفیت آب.
به ای دلیل که مد پایداری کناری و فرسایش پنجهای نسخههای مختلفی دارد؛ بنابرای در یکی از نسخهها،
مد پایداری کناری رودخانه و فرسایش پنجهای ) 1(BSTMبا مید  HEC-RASادغیام شید ( Nardi and

 .)Rinaldi, 2010مد  ،BSTEMاز پرکاربردتری مد های بهکار رفتة دنیا در بیشیتر پروژههیای مهندسیی
رودخانه است که آزمایشگاه ملی رسیوب در آکسیفورد میسیسییپی در آمریکیا 2آن را توسیعه دادهاسیت
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و مهندسی آب در زمینة تحلیل ،طراحی و بهینهسازی سازههای هیدرولیکی و سیستم تحلیل رودخانه اسیت کیه

( .)Gholinejad et al, 2011 & Hosseanzadea and Esmaeili, 2018مد  BSTEMابتدا به وسیلة پولی و
سیمون و پولی بنکهید و سیمون ،برای بررسی پایداری کرانة رودخانه تحت شرایط پوشیش گییاهی و آب
ای الگو را بررسیی کردنید ( )Pallen-Bankhead and Simon, 2009و در ادامیه ،بیا مطالعیة کانسیی نه و
همکاران و بررسی زبری و زاویة کرانه و فشار آب منفیذی ادامیه یافیت (،BSTEM .)Simon et al, 2008

Bank Stability and Toe Erosion Mode
National Sedimentation Laboratory in Oxford, Mississippi, USA
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منفذی مشخص ایجاد شد ( .)Nardi and Rinaldi, 2010 & Midgley et al, 2012سپس سیمون و همکیاران،
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یک مد فرسایش کنارهای است که فرایندهای هیدرولیکی ،فرسایش پنجهای و گسیختگی کنارهای در ایههای
همگ و کنارهها را بررسی میکند و ابزاری مناسب برای تعیی و تشخیص شرایط حاکم بیر کرانیة رودخانیه
برای حفاظت از آن ،ارزیابی اهمیت فرسایش رودخانهای و ویژگیهای ای فرسایش ،پوشش گییاهی و فشیار
آب منفذی نزدیک کرانه است .ای مد  ،کنارة رودخانه را به پنج ایة قابل تعریف توسط کاربر تقسیم کیرده-
است که هر کدام خصوصیات ژئوتکنیک متفاوت دارند .همچنی از ای مد برای پیشبینیی پسیروی کنیارة
رودخانه در اثر فرسایش رودخانهای و شکست ژئوتکنیکا و مد سازی اثیرات پوشیش گییاهی و مکیانیکی
اسیتفاده میشیود ) .)Casermeiro et al, 2004 & Micheli and Kirchner, 2002 & Simon et al, 2002
بهطور کلی ،از ای مد بهمنظور بررسی تأثیرات مکانیکی و هیدرولوژیکی پوشش گییاهی حاشییة رودخانیه،
بررسی پایداری کناره در هنگام حوادث سیببی و توان ای تغییرات استفاده مییشیود ( Hosseanzadea and

 .)Esmaeili, 2018 & Simon et al, 2010ای مد  ،وضعیت پایداری ،تعییی مییزان عقبنشیینی رودخانیه،
میزان عرض و حجم گسیختگی ،فرسایش پنجهای ،میزان بارگذاری رسوبات و ضریب ایمنی را ارائه میدهد.
و اقتصادی در اروپا ،آفریقا و استرالیا بررسی کرد .وی پیشنهاد داد برای جلوگیری از فرسایش آبی از گیاهان
بومی استفاده شود )2013( Shirdeli .با بررسیهای زیست مهندسی در تثبیت سواحل رودخانهها و شیبها بیه
ای نتیجه رسید که درختان گز ،پده ،نارون و بید به افزایش مقاومت برشی خاک به میزان سی تا پنجاه درصد
منجر میشود Gholinejad .و همکاران ( )2011به ای نتیجه رسیدند که پوشش گیاهی ،اثر متقابل جریان بی
مقطع اصلی و دشت سیببی را افزایش میدهد و به کاهش سرعت و دبی جریان در دشیتهای سییببی و کیل
کانا

منجر میشود Khazaei .و همکاران ( )2018نیز برای نخستی بار در ایران ،از یک مد پایداری کناری

و فرسایش پنجهای ( )BSTEMکه معمو ًا در دنیا از آن برای پروژههای بزرگ مهندسیی رودخانیه اسیتفاده
میشود ی در رودخانة بشار استفاده کردند .نتایج نشان داد که میزان ضریب ایمنی در مقاطع فاقد پوشش ،کمتر
از یک است که ناپایداری کنارة رودخانه در ای مقطع را نشان میدهد .نتایج آنالیز حساسیت مد نسیبت بیه
پارامترهای ورودی نیز بیشتری حساسیت شاخص ایمنی را نسبت به ارتفاع جریان ،تراز آب و چسبندگی بی
ذرات نشان میدهد Pallen-Bankhead .و همکاران ( )2009نیز به برآورد حجم گسیختگی کناره تحت شرایط
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 )1983( Ranwellشیوههای استفاده از گیاهان گوناگون برای نگهداشت کنارهها را از دید زیست محیطیی

موجود پرداختند و از مد پایداری  BSTEMبهمنظور ارزیابی توان کیاهش بارگیذاری رسیوبات رودخانیهها
استفاده کردند .آنها دریافتند که حفاظت پنجة کناره با سنگ با ارتفاع یک متر ،به کاهش فرسایش رودخانهای
 Khazaeiو همکاران ( )2016از ترکیب مد های  BSTEMو  HEC-RASبرای بررسی پایداری بیازهای
از رودخانة بشار در پنج رگبار ی با شدت کم تا خیلی زیاد ی اسیتفاده کردنید .طبیق نتیایج ،مییانگی انیدازة
عقبنشینی جانبی در مقاطع موردبررسی به ترتیب بهاندازة  37 ، 200 ، 210 ، 128و  65سانتیمتر بودMidgley .

و همکاران ( )2012با استفاده از مد  ،BSTEMبه پیشبینی عقبنشینی دیوارة کنارهای رودخانه ی هم به دلیل
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منجر میشود .همچنی در هر دورة شبیهسازی ،تعداد گسیختگی در بیشتر موارد فقط یک مورد است.
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فرسایش و هم به دلیل شکست ژئوتکنیکی ای دیوار ی پرداختند .آنها بیرای اجیرای ایی مطالعیه ،رودخانیة
 Barren Fork Creekدر شما شرق اوکبهاما را در فاصلة زمانی آوریل تا اکتبر  2009انتخاب کردند .نتایج
نشان داد که بیشتری میزان عقبنشینی جانبی رودخانه در اواسط تا اواخر ماه می تا سپتامبر رخ داده و ای امر
به علت رگبارهای سیببی بودهاست .مد  BSTEMبرای رودخانة موردمطالعیه ،هشیت مرتبیه بیا دادههیای
ورودی پیشفرض و اندازهگیری شده مد سازی شد .نتایج نشان داد که مد مذکور ،میزان فرسایش واقعیی را
کمتر از میزان واقعی تخمی زدهاست .ولی با درک توزیع تنش برشی ،اندازهگیری مییزان ایی تینش بیرای
خاکهای ناچسبنده و دینامیک فشار منفذی آب ،عملکرد مد بیشتر شد.
 Konsoerو همکاران ( )2015تغییرات مکانی در زمینة مقاومت کنارهها به فرسایش را در پیچانرودهیای
بزرگ در رودخانة آبرفتی ی کوهستانی بررسی کردند و با اسیتفاده از مید  BSTEMو تصیاویر لییدار ،بیه
ارزیابی توان خصوصیات مواد کنارهای در تعدیل نسبت و مکانیسم عقبنشینی کنارة رودخانه پرداختند .آنهیا
ناهمگنی عمودی و جانبی خصوصیات مواد کنارهای را در دو پیچانرود ،با ترکیب بستر سنگی ی آبرفتیی بیا
چسبندگی خاک و تنش برشی بحرانی بی دو خم (پیچ) متفاوت اسیت و تغیییرات زییادی بیی دو پییچ در
حالتهای عمودی و جانبی وجود دارد .نتایج ای مطالعه حاکی از تغییرپذیری بیاای خصوصییات مقیاوم بیه
فرسایش مواد کنارهای کانا  ،بهعنوان یک شاخص مهم تغییرپذیری مکیانی در مکانیسیم فرسیایش کنیارهای
است.
جمعبندی بررسی تحقیقات نشان میدهد که مد پایداری مشخصی در ایران بهصورت کامل بررسی نشده-
است .مرور منابع صورت گرفته نشان میدهد که هر چند مد  BSTEMمد با سابقه و معتبیری اسیت (بیر
اساس پروژهها ،مقاات و پایاننامههای دانشگاهی متعدد صورتگرفته) و از آن در کشیورهای مختلیف و در
بررسی وضعیت کرانه ،پایداری و فرسایش کناری رودخانههای مهم دنیا بسیار استفاده شده ،در ایران مطالعیات
اندکی بر روی آن صورت گرفتهاست که به بررسی بیشتر ای مد نیازمند اسیت .بنیابرای  ،ایی تحقییق بیا
استفاده از مد  BSTEMبرای بررسی پایداری کنارة رودخانه با توجه به گونههای گیاهی موجود ،در بیازهای
از رودخانة بشار در نزدیکی شهر یاسوج طراحی شد.
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استفاده از بررسیهای ژئوتکنیکی و آزمایشگاهی بررسی کردند .نتایج نشان داد که خصوصیات مواد کنارهای،

2ژ معرفی منطقة مورد مطالعه
اختصا

دادهاست .ای استان در جنوب غربی ایران بی مدارهای  49درجه و  52دقیقه تا  51درجه و  54دقیقه

طو شرقی از نصفالنهار گرینویچ و  29درجه و  49دقیقه تا  31درجه و  28دقیقة عرض شمالی از خط اسیتوا
قرار گرفتهاست.
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استان کهگیلویه و بویراحمد ،مساحتی بیش از  16264کیلومتر مربع یعنی  %1مسیاحت کشیور را بیه خیود
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برای اجرای ای پژوهش ،بخشی از رودخانة بشار واقع در منطقة دارشاهی در  25کیلومتری یاسوج انتخیاب
شد .موقعیت حوضه آبخیز بشار در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای طو جغرافیایی  30درجه و  13دقیقه تا 31

درجه و  21دقیقه و عرض جغرافیایی  50درجه و  57دقیقه تا  51درجیه و  54دقیقیه (شیکل  )1اسیت .متوسیط
ریزشهای جوی و متوسط آبدهی ای حوضه به ترتیب  858میلیمتر و  53/4مترمکعب بر ثانیه است .بیشینة
ارتفاع از سطح دریا  4437متر ،کمینهی آن  1357و میانگی ارتفاع آن  2199متر است.
3ژ مواد و روش ا
روش کلی اجرای ای تحقیق در فلوچارت شکل  2ذکر شدهاست .در ابتدا بایستی بازة مناسبی از رودخانیه
انتخاب شود که شرایط موردنظر را برای مطالعه داشته باشد؛ یعنی هم آثار مشخص فرسایش کناری دیوارهها را
در بخش بدون پوشش داشته باشد ،هم تأثیر پوشش گیاهی بر پایداری دیوارة کناری رودخانه در آن مشیاهده
شود و هم شرایط یکسان مورفولوژیکی داشته باشد .به همی منظور ،نقشههای توپوگرافی و عکسهای هیوایی
از منطقه تهیه شد .سپس با کمک ای دادهها و تصاویر ماهوارهای گوگیل ارث ،بازههیای متعیدد اولییهای از
گرفت .در نهایت ،بازهای از رودخانة بشار (شکل  )3در نزدیکی منطقة دارشیاهی انتخیاب شید .سیپس بیازة
انتخابی ،به دو بخش شاهد (بدون پوشش) و آزمایشی (دارای پوشش) با طو یکسان  300متری انتخاب و هیر
بخش ،به سه مقطع صد متری تقسیم شد.
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رودخانة بشار انتخاب شد .برای تعیی نهایی بازة مناسب ،از ای بازههای اولییه نییز بازدیید مییدانی صیورت

شکل  :1نقشة موقعیت حوضه آبخیز بشار در استان کهگیلویه و بویراحمد
] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.1.6
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پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱6۰-۱8۲ ،۱۴۰۱

شکل  :2فلوچارت روش کار

بدون پوشش

با پوشش

در هر مقطع ،درصد شیب با استفاده از شیبسنج سونتو و طو و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا ،با
استفاده از  GPSبا حداکثر خطای پنجمتر اندازهگیری شد .بهمنظور افزایش دقت در اجرای مید  ،بیا بررسیی
نقشة توپوگرافی و تصاویر ماهوارهای ،نقشة زمی شناسی و بررسییهای صیحرایی ،بیازهای از رودخانیة بشیار
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شکل  :3نمایی از بازه ای انتخابی با پوشش و فاقد پوشش رودخانة بشار در منطقة دارشا ی
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HEC-RAS

اثرات مقاومت برشی درختی بر پایداری رودخانه

روشننسب و همکاران

انتخاب شد که از نظر مورفولوژی ،زمی شناسی و کاربری اراضی شرایط یکسانی داشت (طو بازه انتخابی 600

متر) .ای بازه به دو بخش شاهد (بدون پوشش) و آزمایشی (دارای پوشش) تقسیم شد .با توجه به ماهیت مد
 ،BSTEMنیاز بود تعدادی از مقاطع در بازه موردنظر انتخاب شود؛ بدی منظور ،از هر بخیش سیه مقطیع بیا
فاصلههای مساوی صد متری انتخاب و مشخصات هندسی مقطع ،خصوصیات ژئوتکنیکی ،خاکشناسی ،پوشش
گیاهی ،هیدرولیکی ،هییدرولوژیکی و مقاومیت برشیی گونیههای درختیی در آن مقطیع انیدازهگیری شید.
خصوصیات ژئولوژیکی موردبررسی در هر مقطع شامل (زاویة اصطکاک و چسبندگی) ،خصوصییات خیاک-
شناسی هر مقطع شامل (دانهبندی و بافت خاک) ،پوشش گیاهی در هر مقطع شامل (نوع گونیه و سی آن) و
خصوصیات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی هر مقطع شامل (ضریب زبری ،مشخصات هندسی ،عمق سیبب ،دبی
سیبب و مدت سیبب) اندازهگیری شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل مقایسیة دادههیا ،از نرمافیزار  HEC-RASو
مد  BSTEMاستفاده شد .در هر شش مقطع ،دیوارة کناری رودخانه از چند ایه خاک تشکیل شده بود ،پس
بهطور تصادفی قسمتی از آن مشخص و نمونههای خاک از هر ایه بهطور مجزا (شیکل  )4تهییه شید (بیرای
عمق هر ایه خاک ،اندازهگیری و مختصات محل برداشت نمونهها با استفاده از  GPSتعیی شد .سپس نمونهها
برای اجرای آزمایش به آزمایشگاه مکانیک خاک اداره راه یاسوج منتقل شد .نمونیههای خیاک برداشیتی ،از
ایههای مختلف پروفیل و از سطح ایه تا عمق پنجاه سانتیمتر تهیه شد.
3ژ1ژ اندازهگیری خصوصیات پوشش گیا ی (سن گونه و نوع آن)
پس از تعیی نوع گونة گیاهان ،س گونه نیز از طریق قطع درختان و شیمارش دواییر سیالیانه (شیکل )5
تعیی شد .گونههای موجود در بازه عبارتنید ازFraxinus rotundifolia ،Platanus orientali ،Salix sp :

 . Tamarix sp ،Elaeagnus angustifolia،اما اکثر پوشش درختی از گونة  Salix spاست.
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شکل  :4نحوة نمونهبرداری از کنارة رودخانه
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تجزیه و تحلیلهای آزمایشگاهی ،نمونههایی به اندازة کافی و تا حد امکان تهیه و به آزمایشیگاه حمیل شید).

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱6۰-۱8۲ ،۱۴۰۱

شکل  :5قطع درختان و شمارش دوایر سالیانه

3ژ2ژ اندازهگیری خصوصیات ندسی
مشخصات هندسی شامل مقاطع عرضی و طولی است که مقاطع طولی مانند شیب کناره ،شیب بیازه ،طیو
بازه و ارتفاع کنارة مقاطع ،از طریق برداشیتهای مییدانی بیا اسیتفاده از  ،GPSمتیر نیواری ،شیبسینج و
اندازهگیری دستی جمعآوری شد.

عمق ،دبی و مدت سیبب از طریق مد سازی هیدرولیکی سیبب در نرمافزار  HEC-RASبه دست آمید.
سرعت سیبب نیز از طریق اندازهگیری سرعت جسم شناور محاسبه شد.
3ژ4ژ اندازهگیری خصوصیات خاکشناسی
ای خصوصیات شامل دانهبندی و بافت خاک (شکل  )6است .برای اندازهگیری ایی عوامیل ،نمونیهای از
ایههای مختلف دیوارهها تهیه و به آزمایشگاه مکانیک خاک انتقا یافت ،سپس طبق روشهای زیر به دست
آمد.
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شکل  :6فلوچارت روش آزمایش دانهبندی
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3ژ3ژ اندازهگیری خصوصیات یدرولیکی و یدرولو،یکی

اثرات مقاومت برشی درختی بر پایداری رودخانه

روشننسب و همکاران

3ژ5ژ اندازهگیری خصوصیات ،توتکنیکی
ای خصوصیات شامل چسبندگی خاک و زاویة اصطکاک است .برای تعیی چسبندگی و زاویة اصطکاک،
نمونه به آزمایشگاه مکانیک خاک اداره راه منتقل و با دستگاه برش مستقیم اندازهگیری شد.
tt = 50 t50

رابطة 1

در ای رابطه tt ،زمان تقریبی آزمایش تا لحظة گسیختگی بر حسب دقیقه t50 ،زمان ازم برای رسییدن بیه
 50%تحکیم تحت تنش قائم موردنظر بر حسب دقیقه است.
3ژ6ژ تنش برشی مقاوم
=

رابطة 2

در ای رابطه،

تنش برشی مقاوم بر حسب کیلو پاسکا  F ،نیروی برشی بر حسب  Nو  Aسیطح مقطیع

اولیة نمونه بر حسب سانتیمتر مربع است.
تابع خطی ،زیر معیار گسیختگی موهر ی کلمب است که طبق آن زاویة اصیطکاک داخلیی و چسیبندگی
رابطة 3

که در ای رابطه،
سطح گسیختگی و

تنش برشی مقاوم بر حسب کیلو پاسکا  C ،چسبندگی خاک،

تینش عمیودی روی

زاویة اصطکاک داخلی است.

نسبت فرسایش بهصورت رابطة زیر محاسبه میشود
)E = K(te −tc

رابطة 4

که در آن
 = Kضریب فرسایشپذیری خاک بر حسب cm3/NS؛

 = τeتنش برشی هیدرولیکی؛
= تنش برشی مقاوم بر حسب .Kpa
ای عوامل تابع خصوصیات خاک است و بر اساس قطر متوسط ذرات خاک محاسبه میشود.
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خاک محاسبه میشود.

4ژ نتایج و بحث
عوامل انسانی و سیببهای ساانه و ناپایداری بازههایی از رودخانهها ،به بررسی پاییداری بیازة همگنیی ایی
رودخانه پرداخته شد .بر ای اساس با توجه به اثرات پوشش درختی کنارة رودخانه بر مقاومت کنیاری ،بیازة
انتخابی به دو بخش فاقد پوشش و دارای پوشش تقسیم و با استفاده از مد  ،BSTEMمؤلفههای پایداری ایی
بازه از رودخانه بررسی شد .بعد از اندازهگیریهای صحرایی و تجزیه و تحلیلهای آزمایشگاهی ،مد اجرا شید
که نتایج آن در ادامه ذکر میشود.
168

] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.1.6

به دلیل ارزش و اهمیت رودخانة بشار در شهرستان یاسوج ،تغییرات مورفولوژی و ریختشناسی آن بر اثر

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱6۰-۱8۲ ،۱۴۰۱

4ژ1ژ نتایج بررسی ای ندسی بازة انتخابی
در مد پایداری کناره و فرسایش پنجهای ،مشخصات هندسی شامل ارتفاع کناره ،ارتفاع پنجه ،شیب کناره
و پنجه دارای بیشتری کاربرد است .پس مشخصات هندسی و ضخامت ایههای کنارهها به بخش ژئومترییک
مد وارد شد که نتایج آن در جدو  1و  2ذکر شدهاسیت .مطیابق مختصیات وارد شیده ،نیمیرخ کنارههیا و
پارامترهای جریان ترسیم و به مد وارد شد.
جدول  :1نتایج ندسی بازة انتخابی رودخانة بشار
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در مقاطع یک تا سه ،ارتفاع ساحل کناری بهصورت عمود و جریان آب در تماس با دیوارة عمیودی بیود
که در ای حالت ،مقطع عرضی فاقد پنجة کناری است .در مقاطع سه تا شش با توجه به شیب بیاای کنارههیا
(باای  80درجه) و ارتفاع و طو کم پنجة کناره ،دیوار کناره بهصورت نزدیک به عمود بیود .بیا توجیه بیه
اندازهگیریهای صورت گرفته از هر کدام از مقاطع عرضی ،میزان ارتفاع کناره در مقطع عرضی دو ،بیشیتری
و در مقطع عرضی پنج ،کمتری است.
جدول  :2ضخامت الیه ای تشکیلد ندة کناره در بازة مورد مطالعه

ضخامت الیه ا در مقطع1

3

3

-

-

ضخامت الیه ا در مقطع2

2/5

2/5

2/5

2/5

ضخامت الیه ا در مقطع3

2

2

2

-

ضخامت الیه ا در مقطع4

5

-

-

-

ضخامت الیه ا در مقطع5

4/5

-

-

-

ضخامت الیه ا در مقطع6

5

-

-

-

169

] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.1.6

ترتیب الیه ا از باال

الیة1

الیة2

الیة3

الیة4

] [ Downloaded from magazine.hormozgan.ac.ir on 2023-01-09

مقاطع

ارتفاع کناره (متر)

شیب کناره (زاویه)

طول پنجه (متر)

شیب پنجه (زاویه)

اثرات مقاومت برشی درختی بر پایداری رودخانه

روشننسب و همکاران

4ژ2ژ نتایج تجزیه و تحلیل یدرولیکی بازة انتخابی با استفاده از نرمافزار HEC-RAS

نتایج شبیهسازی سیبب در مد  HEC-RASدر مقطع یک دارای پوشش و مقطع چهار فاقد پوشش از بازة
انتخابی نشان داد که در سیبب دو ساله ،سرعت متوسط جریان در وسط مقطع عرضی به ترتیب معیاد  2/18و
 1/41متر بر ثانیه (سرعت برآورد شده از مد  )HEC-RASو ارتفاع جریان ،معاد  1/39و  2/72متر بود .بیا
توجه به اینکه حداکثر ارتفاع دیوار ساحل چپ در مقطع یک دارای پوشش شش متر است ،در سیبب دو ساله
ارتفاع جریان از ارتفاع کنارة سیبب پایی تر است .در مقطع چهار فاقد پوشش ،بیا توجیه بیه اینکیه حیداکثر
ارتفاع دیوار ساحل چپ پنج متر است ،در سیببهای ده و صد ساله ،ارتفاع جریان از ارتفیاع کنیارة سییبب
فراتر رفتهاست.
4ژ3ژ نتایج مواد تشکیلد ندة کناره
مواد تشکیلدهندة مقطع او  ،ماسه با دانهبندی خوب همراه با ای در ایة او  ،و ش با دانهبندی بد همیراه
با رس ایدار در ایة دوم بود .در مقطع دوم نیز ماسه با دانهبندی خوب همراه بیا ای در اییة او  ،شی بیا
و ماسه در ایة چهارم وجود داشت .همچنی مواد تشکیلدهندة مقطع سوم ،ش با دانهبندی بد همراه با ماسه در
ایة او  ،ش با دانهبندی خوب همراه با ماسه در ایة دوم و ش با دانهبندی بد همراه با ای و ماسیه در اییة
سوم ،و مقاطع  5 ،4و 6متشکل از یک ایة کلی ش با دانهبندی خوب همراه با ماسه بود.
4ژ4ژ نتایج تجزیه و تحلیل خصوصیات یدرولیکی و ،توتکنیکی بازة انتخابی
در ای بخش ،خصوصیات هیدرولیکی و ژئیوتکنیکی از جملیه قطیر متوسیط ذرات ،زاوییة اصیطکاک،
چسبندگی ،وزن مخصو

مواد کناره ،دانهبندی ،تنش برشی بحرانی و فرسایشپذیری خاک محاسبه شید کیه

نتایج آن در جدو  3ذکر شدهاست.
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دانهبندی بد همراه با رس ایدار در ایة دوم ،ماسة ایدار در ایة سوم و ش با دانهبندی خوب همراه بیا ای

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱6۰-۱8۲ ،۱۴۰۱

جدول  :3مشخصات ،توتکنیکی الیه ای مختلف خاک برای ورود به مدل BSTEM
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1

43

0

19

15

5

2

43/2

0

18

15

6

1

43/2

0

18

15

مقطع
1
2

3

جدول  :4تنش برشی و ضریب فرسایشپذیری با توجه به قطر متوسط ذرات ر مقطع ()D50

مقاطع

الیه

1

قطر متوسط ذراتD50

تنش برشی بحرانیc

()pa

ضریب فرسایشپذیریK
()cm3/N-s

()mm
2

17

16/52

0/025

1

5

4/86

0/045

2

17

16/52

0/025

3

0/13

0/09

0/033

4

9/5

9/23

0/033

1

12

11/66

0/029

2

14

13/61

0/027

3

4/2

4/08

0/050

4

1

15

14/58

0/026

5

1

13

12/64

0/028

6

1

11

10/69

0/031

2
3
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1

5

4/86

0/045
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()degrees

()kPa

( )kN/m

()degrees
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تنش برشی بحرانی برای جابهجایی یک ذره ازم است .نتایج محاسبة تنش برشی و ضریب فرسایشپذیری
در جدو  4ذکر شدهاست .برمبنای رابطة  ،5تنش برشی ازم برای به حرکیت در آوردن ذرات تشیکیلدهندة
کناره ( )D50در هر شش مقطع تعیی شد D 50 .برای بازة او پنج میلیمتر است؛ بنابرای  ،مقدار تینش برشیی
بحرانی  4/86پاسکا محاسبه شد .با توجه به تنش برشی بحرانی محاسبه شده ،ضریب فرسایشپذیری برمبنیای
رابطة  6به میزان  )cm3/N-s( 0/045حاصل شد.
مقاومت ژئوتکنیک مواد کناره ،یکی از عوامل مهم و کلیدی نیروهای مقاومکنندة مقاومت برشی در مقابل
نیروهای برشی است .محققیان زییادی از جملیه  Darbyو همکیاران ( Simon ،)2000و همکیاران ( )2009و
 Rinaldiو همکاران ( )2008گزارش کردهاند که مقاومت مواد ژئیوتکنیکی خیاک در پاییداری رودخانیهها
اهمیت زیادی دارند .زاویة اصطکاک ،Фیک پارامتر ژئوتکنیکی کبسیک است که مقاومت برشیی خیاک را
نشان میدهد .اگر ارتفاع آب زیرزمینی بیش از ارتفاع سطح آب کناره باشد ،مقاومت اصطکاکی کناره کاهش
مییابد و کناره فقط با چسبندگی نگه داشته میشود که ای عامیل زاوییه ،سیطح گسییختگی کمعمیقتری را
بیانگر عامل پایداری کناره (پوشش گیاهی یا چسبندگی خاک کنارهها) باشید .در نتیجیه بیا افیزایش زاوییة
اصطکاک ،مقاومت کنارهها افزایش مییابد و سواحل رودخانه در برابر فرسایش کنارهها مقاومتر میشود کیه
نتایج حاصل از مد عددی  Dastoraniو  )2012( Rajabimohamadiنیز ای امر را تأیید میکند .چسبندگی
بی ذرات ،یکی دیگر از پارامترهای ژئوتکنیکی مهم و کلیدی در مقاومت برشیی و فرسیایشپذیری کنیاره
است .در نتیجه نیروهای پیوند بیولوژیکی و الکتروشیمیایی ،چسبندگی نیروی جاذبه بی ذرات خاک است کیه
ای نیروها مقاومت ماتریک خاک را افزایش میدهد .به طور کلی ،در خاکهای درشتدانیه مثیل گیراو و
بزرگتیر ،چسیبندگی صیفر اسیت و خاکهیای چسیبنده مثیل سییلت و رس چسیبندگی بیشیتری دارنید.
 )1992( Commandeurدر مطالعة خود به ای نتیجه رسید که با افیزایش وزن مخصیو

ظیاهری و خیرده

سنگهای ضخیم ،میزان نفوذ کاهش مییابد .همچنی فرسایش خاک با حجم رواناب همبستگی مثبتیی دارد و
تحتتأثیر شیب ،پوشش سطحی و بافت خاک است Simon .و همکاران ( )2008طی مطالعة خود دریافتند که
حفاظت پنجة کناره با سنگ با ارتفاع یک متر به کاهش فرسایش رودخانهای منجر میشود .همچنیی در هیر
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تشکیل میدهد .در ای زمینه  Mahmoudiو همکاران ( )2015بیان کردند که عامل زاویة اصطکاک میتوانید

دوره شبیهسازی ،تعداد گسیختگی در بیشتر موارد فقط یک مورد است.

تأثیرات تثبیتکنندة پوشش درختی در مقاطع دارای پوشش ،به افزایش ضریب ایمنی و پایداری ای مقاطع
منجر میشود .گونة بید دارای بیشتری درصد است و چنار ،س بیشتری نسبت به سیایر گونیهها دارد .نتیایج
مربوطه در جدو  5ذکر شدهاست.
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4ژ5ژ نتایج مشخصات گونه ای درختی

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱6۰-۱8۲ ،۱۴۰۱

جدول  :5وضعیت پوشش درختی در پروفیل ای بررسی شده (نوع ،سن گونه و درصد پوشش)

 1.2.3فاقد پوشش

-

-

-

-

-

Salix sp

33

2/05

16

90

4

Platanus
orientalis
Salix sp

46

1/5

37

10

33

2/05

16

80

5

Elaeagnus
angustifolia
Fraxinus
rotundifolia
Salix sp

24

1/2

20

10

45

1/93

23

10

33

2/05

16

80

6

Tamarix sp

10

1

10

10

Elaeagnus
angustifolia

24

1/2

20

10

 Pervanو  )2002( Hosseniگزارش کردند که بازههایی با پوشش گیاهی از نوع درخت بیید و صینوبر،
فرسایش کمتری دارند و در بازههایی با ترکیب پوشش درختی و علفی ،عملکرد پوشش در تثبیت جیدارههای
رودخانه بسیار مؤثرتر و مقدار فرسایش به مراتب کمتر است )2013( Shirdeli .بیان کرد کیه درختیان گیز،
پده ،نارون و بید نیز به افزایش مقاومت برشی خاک به میزان سی تا پنجاه درصد منجر میشود.
4ژ6ژ نتایج فرسایش پنجة کناره
در ای مرحله ،ابتدا اثرات دبی لبالبی در هر شش مقطع شبیهسازی شد تا میزان فرسایش هیدرولیک و تغییر
هندسة پای کناره مشخص شود .بهمنظور اجرای ای شبیهسازی ،دادههای دبی دو ساله برای مقاطع مورد بررسی
به مد وارد شد .نتایج ای بخش از مد شامل تنش برشی مرزی ،حداکثر پسروی کناره ،مسیاحت فرسیایش-
یافتة کناره ،پنجه و بستر و کل مساحت فرسایشیافتة ناشی از جریان دبی دو سیاله در ییک دورة  48سیاعته
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مقاطع

نوع گونه

قطر برابر سینه ()cm

رویش سالیانه ()cm

سن

درصد پوشش

برای مقاطع موردبررسی است که در جدو  6ذکر شدهاست.
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جدول  :6نتایج مدل فرسایش پنجهای ناشی از دبی دو سالة جریان در دورة  48ساعته برای بازه ای مورد مطالعه

متوسط تنش

حداکثر

مساحت

مساحت

مساحت

کل مساحت

برشی مرزی

پسروی

فرسایشیافتة

فرسایشیافتة

فرسایشیافتة

فرسایشیافته

(پاسکال)

کناره

کناره

پنجه

بستر

(مترمربع)

(سانتیمتر)

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

 1فاقدپوشش

14/94

3/59

0/014

-

0/000

0/014

 2فاقد پوشش

22/51

14/94

0/14

-

0/000

0/14

 3فاقد پوشش

17/71

23/22

0/18

-

0/000

0/18

 4با پوشش

31/61

15/86

0/17

0/095

0/000

0/33

 5با پوشش

28/85

17/76

0/18

0/154

0/000

0/33

 6با پوشش

27/54

19/82

0/22

0/084

0/000

0/31

مقاطع

فرسایش کناری بیش از مقاطع دارای پوشش بود؛ در صورتی که میزان مؤلفههای فرسیایش پنجیهای (مییزان
فرسایش کناری و عقبنشینی) در مقاطع دارای پوشش ،بیش از مقاطع فاقد پوشش بود کیه ماهییت هندسیی
مقاطع انتخابی در مناطق فاقد پوشش دلیل ای امر میباشد؛ بهطوری که شیب کناره در منیاطق فاقید پوشیش،
مستقیم و فاقد پنجه بود ولی در مقاطع دارای پوشش ،پنجه بخشی از کنارة رودخانه را تشکیل میداد .ای نتایج
با یافتههای  Khazaeiو همکاران ( )2018مطابقت داشت Casermeiro .و همکیاران ( )2004بیه ایی نتیجیه
رسیدند که پوشش گیاهی و درصد ماده آلی خاک ،عوامیل اصیلی کنتیر کننیدة فرسیایش اسیت و بیشیتر
متغییرهای اندازهگیری شده در خاک ،همبستگی ضعیفی با میزان فرسایش داشتهاست.
مقطع 2
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شکل  :8تصویر صفحة مدل فرسایش پنجهای در مقاطع عرضی  ،2از بازة انتخابی در سی ب دو ساله
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مقایسه بی مؤلفههای مد پایداری و مد فرسایش پنجهای نشان داد که در مقیاطع فاقید پوشیش ،مییزان

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱6۰-۱8۲ ،۱۴۰۱

مقطع 5

شکل  :9تصویر صفحة مدل فرسایش پنجهای در مقاطع عرضی  ،5از بازة انتخابی در سی ب دو ساله

5ژ6ژ نتایج مدل کناره
که به پایداری کناره وارد شد تا مقدار پایداری نسبی آن مشیخص شیود .ایی بخیش از مید شیامل فراینید
شبیهسازی و شاخص ایمنی ( ،)FSهندسة کناره ،زاویه و ارتفاع وقوع سطح شکست است که ازم است عمیق
سطح آب منفذی در ای

بخش وارد شود .میزان پارامترهای ناپایداری ناشی از دبی دو سیالة سییل در دورة 48

ساعته کنارههای موردنظر ،در جدو  7وارد و به طور نمونه ،نمودارهای گسیختگی نیمرخ عرضی دو مقطع  3و
 5در شکل  10ارائه شد.
ضریب ایمنی بزرگتر از یک ،نشانة پاییداری کانیا و کوچیکتیر از ییک ،نشیاندهندة ناپاییداری و
فرسایشپذیری کنارة کانا است.
نتایج در جدو  7نشان میدهد که ای ضریب در مقاطع با پوشش گیاهی ،بااتر از یک بیود کیه بییانگر
پایداری کناره است؛ در حالی که در مقاطع بدون پوشش ،کنارهها وضعیت ناپایدار دارد .همان طور که نتیایج
مد نشان میدهد ارتفاع ظهور تنش در مقاطع با پوشش بیشتر است ،اما میزان فرسایش بر حسب کیلوگرم در
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با اجرای مد فرسایش پنجهای ،هندسة جدید کانا در مقاطع مختلف (به طور نمونه شکل  )9به دست آمد

تمامی مقاطع بدون پوشش از مقاطع با پوشش بیشتر میباشد .در زمینة ضریب ایمنی نییز اسیتفاده از اییههای
چینهشناسی مطابق جنس ایهها (ش  ،سیلت و رس) به کاهش فرسایش منجر خواهد شید .بیا افیزایش تیراز
بانک تغییرات شاخص ایمنی کاهش مییابد .به طور کلی افزایش چسبندگی ،عمیق تیرک کششیی و زاوییه
بانک ،ناپایداری کنارة رودخانه را افزایش میدهد و با افزایش ارتفاع جریان رودخانه ،آب زیرزمینی و مکیش
ماتریک ،پایداری کنارة رودخانه افزایش مییابید .ایی نتیایج بیا مطالعیات  Khazaeiو همکیاران ( )2018و
 Khazaeiو همکاران ( )2016همسویی دارد .مطالعة  )1993( Abamدر ای ارتبیا نشیان داد کیه سیطح آب
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جریان ،تراز آب و مکش ماتریک ضریب ایمنی افزایش و با افزایش چسبندگی ،عمق ترک کششیی و زاوییة

اثرات مقاومت برشی درختی بر پایداری رودخانه
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کانا  ،مقاومت در برابر گسیختگی کناره را افزایش میدهد؛ به طوری که وقتی سطح آب کانا کم میشیود،
ای مقاومت نمیتواند به مدت زیادی ادامه یابد و به گسیختگی سریع کناره منجر میشود .ایشان همچنی بییان
کردند که بانکهای با شیب تندتر ،مقاومت برشی کمتری نسبت به بانکهای نسبتاً مسطح دارند .طبق نتایج به
دست آمده ،بیشتر ناپایداری کنارهای رودخانه به دلیل گسیختگی بخشی از کناره بر اثیر عوامیل هییدرولیکی
مانند تراز آب زیرزمینی ،تراز سیبب ،تنش برشی و آبدهی بیشینة سیبب ،و عوامیل هندسیی ماننید شییب
کناره ،زاویة کناره نسبت به پنجه و وزن تودة کناره صورت گرفتهاسیت .معمیو ًا گسییختگی در قسیمتی از
کناره رخ میدهد که ناپایداری دارد و به علت گسیختگی و ریزش بخشی از کناره در پایی پنجه ،خود به خود
شیبی مبیم بر دیوارة کنارة رودخانه ایجاد میشود.
جدول  :7پارامتر ای ناپایداری ناشی از سی ب دو ساله در دورة  48ساعته بر روی کناره

مقاطع

ایمنی

ظهور تنش

تنش

شکست

شکست

تولیدی

زیرزمینی

()FS

(متر)

(سانتیمتر)

(متر)

(مترمکعب)

(کیلوگرم)

(متر)

 1فاقد پوشش

0/57

0/4

67/6

2/34

3993

6906329

4/61

 2فاقد پوشش

0/56

0/7

68/5

3/90

11279

18055490

7/8

 3فاقد پوشش

0/49

0/4

73

1/94

3568

 4با پوشش

1/05

1/2

62/1

1/45

1725

 5با پوشش

1/01

1/ 2

65/4

1/31

1352

 6با پوشش

1/03

0/9

62/8

1/52

1982

6222633
3349519
2454255
3590934

4/30
2/28
1/85
2/52

با ورود سیببهای بعدی بر دیوارة کنارة تشکیلشده بر اثر سیببهای قبلی ،مقطع کنارهای نسیبتاً پاییدار
میشود اما ای به معنای پایداری رودخانه نیست ،بلکه دلیل آن مبیمتر شدن شیب کناری از حالت عمودی به
حالت مایل است .با کاهش شیب عمودی و دیوار کناری رودخانه با وجود هر سیل ،سیبب طغیان مییکنید و
سیل به زمی های اطراف سرریز میشود و بستر رودخانه گسترش مییابد .با بیااتر رفیت ارتفیاع سییبب در
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ضریب

ارتفاع

زاویه سطح

عرو

حج

بار رسوب

تراز آب

کنارههای عرضی رودخانه ،جریان به کناره وارد و به اشباع شدن آن منجیر میشیود .سیپس بعید از تخلییه و
فروکش کردن سیبب ،جریان آب از کناره به طرف رودخانه هدایت و به سست شدن و مستعد شیدن کنیاره
تحقیق  Gholinejadو همکاران ( )2011نشان داد که پوشش گیاهی ،اثر متقابل جریان بیی مقطیع اصیلی و
دشت سیببی را افزایش میدهد و به کاهش سرعت و دبی جریان در دشتهای سیببی و کیل کانیا منجیر
میشود.
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برای ریزش و ناپایداری منجر میشود و در نهایت ،به فرسایش شیاری در کنارة رودخانیه مییانجامید .نتیایج

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱6۰-۱8۲ ،۱۴۰۱

 Marqusو همکاران ( )2007دربارة اثر پوشش گیاهی بر رواناب و فرسایش خاک به ای نتیجیه رسییدند
که میتوان از مقدار رسوب و رواناب در پبتهای دارای پوشش چشمپوشیی کیرد ،امیا در پبتهیای فاقید
پوشش مقدار رسوب و رواناب زیاد است .میزان ضریب ایمنی در مقاطع فاقد پوشش کمتر از ییک بیود کیه
بیانگر ناپایداری بازة انتخابی است .ضریب ایمنی برحسب سیبب ،ویژگیهای هندسی کنارة رودخانه ،زاوییة
کناره ،پوشش کناری ،تراز آب زیرزمینی و عمق ،ترک کششی دارد؛ بیهطوری کیه  Amiri Takledaniو
همکاران ( )2005در مطالعة خود نشان دادهاندکه زاویة ساحل از مؤثرتری عوامل در بیرآورد ضیریب ایمنیی
است .باا بودن میزان تراز آب زیرزمینی به افزایش فشار منفذی و کیاهش مقاومیت برشیی منجیر میشیود؛
بنابرای  ،کاهش مقاومت برشی به ناپایداری کناره در مقابل گسییختگی آن و در نتیجیه بیه افیزایش مییزان
فرسایش منجر میشود .سطح باای آب زیرزمینی نییز فرسیایش نشیتی را در پیی دارد Parker .و همکیاران
( )2008به ای نتیجه رسیدند که زاویة اصطکاک و چسبندگی بر روی ضریب ایمنیی تیأثیر معنییداری دارد.
نتایج مد سازی پایداری کناره و فرسایش پنجهای در بازههای موردبررسی نشان داد که از نظر پاییداری بیی
ایمنی کمتر از  1است که نشان میدهد در ای مقاطع ،ضریب ایمنی پایی و کنیارة رودخانیه ناپاییدار اسیت.
 Khazaeiو همکاران ( )2016به بررسی پایداری کناری و فرسایش پنجهای ناشی از جریان سطحی با استفاده از
مد  BSTEMدر رودخانة بشار پرداختند و به ایی نتیجیه رسییدند کیه مییزان ضیریب ایمنیی در مقیاطع
فاقدپوشش ،کمتر از یک است که ناپایداری کنارة رودخانه در ای مقطع را نشان میدهد و با یافتههیای ایی
تحقیق همخوانی دارد.
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مقاطع دارای پوشش و فاقد پوشش تفاوت قابلتوجهی وجود دارد؛ به نحوی که در مقاطع فاقد پوشش ،ضریب

شکل :10نمودار گسیختگی عرضی مقطع  2و 5

از مد  BSTEMبرای تعیی وضعیت پایداری ،میزان عقبنشینی رودخانه ،مییزان بارگیذاری رسیوبات،
میزان عرض و حجم گسیختگی ،فرسایش پنجهای و ضریب ایمنی استفاده میشود .اجرای ای مد  ،به انیدازه-
گیری ریختسنجی رودخانه ،ژئومتری کنارة رودخانه ،مشخصات ژئوتکنیکی مواد کناری ،خصوصیات جریان
و خصوصیات پوشش گیاهی و حفاظتی نیازمند است .نتایج اجرای ای مد نشان داد که از نظر پایداری ،بیی

177

] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.1.6

5ژ نتیجهگیری

اثرات مقاومت برشی درختی بر پایداری رودخانه

روشننسب و همکاران

مقاطع دارای پوشش و مقاطع فاقد پوشش تفاوت قابلتوجهی وجود دارد؛ به طوری که در مقاطع دارای پوشش
با توجه به ضریب ایمنی بیش از یک ) ،(1<Fsرودخانه پایدار بود و در مقاطع فاقد پوشیش ،ضیریب ایمنیی
کمتر از یک ) (Fs<1بود که ناپایداری رودخانه را نشان میدهد .مقادیر تراز و ارتفاع جریان و مکش ماتریک
با ضریب ایمنی رابطة مثبت داشته و زاویه بانک ،عمق ترک کششی و چسبندگی رابطة معکوس داشیتهاسیت.

بهطور کلی ،نتایج مد فرسایش کناری و پنجهای نشان میدهد که مقاطع فاقد پوشش بیا توجیه بیه وضیعیت
هندسیای که دارد ،از نظر پایداری ،ناپایدار است .بنابرای  ،نیاز است در مسائل مهندسی رودخانه و سیبب بیه
ساماندهی و مدیریت آن پرداخته شود.
پیشنهادات
با توجه به نیاز آبی کشور و افزایش خسارتهای ناشی از فرسایش و رسوب و وقوع سیل در کشور ،بحث
مدیریت و حفاظت رودخانهها ،آبراههها و مسیلها اهمیت زیادی دارد .بنابرای  ،ارائه الگوها و اسیتانداردهای
مناسب برای مدیریت و استفادة بهینه برای مهیار فرسیایشهای نیامطلوب ،کیاهش خطیرات وقیوع سییل و

1. Abam, T. K. S., 1993. Factors affecting distribution of instability of river banks in the
Niger delta, Engineering geology, 35(1), 123-133.
2. Amiri Takledani, A.; Samadi, A.; & H. Rahimi, 2005. Effect of position and depth of
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بهرهبرداری بهینه از منابع آب اهمیت دارد تاپاسخگوی نیازهای فعلی و نسلهای آینده باشد .برای جلوگیری از
فرسایش بستر یا کنار رودخانه ،شناخت گیاهان سازگار با اقلیم و شرایط فرسایشی امری ازم و ضروری است.
پس پیشنهاد میشود برای جلوگیری از فرسایش آبی ،به گیاهان بومی و ریختهای متفاوت گیاهی توجه شود.
همچنی بررسی مقایسهای سایر گونههای درختی بر پایداری کناری رودخانه و اجرای مطالعات مشابه در سایر
رودخانههای استان ،ارزیابی سناریوهای مختلف بیولوژیکی و مکیانیکی در سیاماندهی رودخانیههای اسیتان و
بررسی مقایسهای مقاومت برشی گونههای مختلف درختی استان بر پاییداری رودخانیه از پیشینهادهای دیگیر
است.
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Extended Abstract

1- Introduction
So much of the river sediment occurrs due to bank erosion. Understanding and predicting
bank erosion is a vital requirement for river management. During a flood, river flow shear stress
exceeds river bank materials shear strength and causes a meandering. To prevent a river
accresion in a floodplain, it is necessary to understand the river and perform river management
and organization operations, especially in erosion reaches. Bank erosion occurs commonly
during a relatively long reaches of the river. Due to the high cost, stabilization practices are only
possible locally. In order to reduce this phenomenon, it is necessary to create vegetation in river
reaches. The Bank Stability and Toe Erosion (BSTEM) model is one of the most widely used
models in the world in most river engineering projects developed by the National Sediment
Laboratory in Oxford, Mississippi, USA. The BSTEM model was initiallly developed by Pallen
Benkhead and Simon to investigate riverbank stability under vegetation and water conditions.
Subsequently, in BESTEM model, various plant and hydraulic parameters such as slope
patterns, roughness, angle, and pore water pressure are used. BSTEM is a bank erosion model
that examines hydraulic processes, toe erosion and bank failure in soil homogeneous layers and
is a suitable tool for determining riverbank conditions in order to protect river from streamflow
erosion. A review of the research studies conducted in this regard showed that although the
BSTEM model is a model with a long history and validity (based on numerous projects, articles
and dissertations) and had been used in different countries and important rivers of the world to
study the stability and bank erosion. In Iran, few studies have been done on the BSTEM model,
which shows the need to conuct further studies for the purpose of validating this model.
Therefore, this study was designed using the BSTEM model to investigate the stability of the
river bank with respect to existing plant species in a section of the Bashar River in the city of
Yasuj.
2- Methodology
In this study, the Bank Stability and Toe Erosion (BSTEM) model has been used to
investigate the stability of the reach of Bashar River in Kohgiluyeh and BoyerAhmad
Province. This model is one of the most comprehensive models used for river
engineering and management operations in the world, which besides stability, the
failure rate, safety factor, erosion rate, sediment loading rate, and river accrestion rate
are calculated. The appropriate reaches of the Bashar River for modeling, should have
the same characteristics in terms of morphology, geology, land use and have a suitable
length (300 meters). The study was condcuted by analyzing two parts: control (without
cover, length = 300 meter) and experimental (with cover, length = 300 meter). Because

181

Environmental Erosion Research

Vol:45(12:1), Spring 2022, 160-182

[ Downloaded from magazine.hormozgan.ac.ir on 2023-01-09 ]

of using the BSTEM model, it has been necessary to select several sections in the
selected range. For this purpose, topographic maps and aerial photographs of the area
were prepared. Then, with the help of these maps and Google Earth satellite images, a
reach of the Bashar River was selected near the Darshahi region for modeling. Then, the
selected reach was divided into two parts: control (without cover) and experimental
(with cover) with the same length of 300 meters, and each part was divided into 3
sections of 100 meters. Shear strength of tree species was measured in cross-sections.
The reserachers performed data comparison analysis with HEC-RAS software and
BSTEM model.
3- Results
The results of flood simulation in the HEC-RAS model in section 1 with cover reach
and section 4 without cover reach showed that, in a 2-year flood, the average flow
velocity in the middle of the cross section is 2.18 and 1.41 m/s, respectively (the
estimated speed of the HEC-RAS model), and the flow height were 1.39 and 2.72
meters, respectively. The results of this study also showed that in terms of stability,
there is a difference between sections with land cover (Fs <1) and no cover land (Fs <1).
The results also pointed to the fact that the average width and volume of failure of the
river bank in the no land cover section was 2.72 meters and 6280 cubic meters,
respectively, and in the land cover section was 1.42 meters and 1686.33 cubic meters.
4- Discussion & Conclusion

The results showed that in terms of stability, there is a significant difference between
covered and no covered sections because of the safety factor, which confirmed the
instability of the studied reach. Based on the results of uncovered sections, due to fact
that their geometric condition are unstable, the need for river management operations
intesifies. The results showed that for sections with vegetation, the safety factor is
higher than one, which indicated the bank stability in the studied reach, while in
sections of no cover, the river is unstable. Increasing tensile crack depth, and bank angle
resulted in bank instability, and increasing river flow level, groundwater level and
suction matrix can lead to bank stability. In order to prevent bank river erosion,
cultivation and growth of plants that are compatible with the climate and the erosive
conditions are necessary. Therefore, it is suggested that native plants and other various
plant forms be used to prevent bank river erosion. In addition, comparative studies need
to be performed on other species in order to determie the role of plant cover on river
bank stability in other rivers.
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