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بررسی پایداری کنارۀ رودخانۀ طالقان در برابر فرسایش و راهکارهای مدیریتی آن با استفاده از
روش تنش برشی لین
زهرا اطمینان ،1میالد رستمی ،2کاظم نصرتی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
 .2دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
 .3دانشیارجغرافیای طبیعی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
(تاریخ دریافت 1398/07/15؛ تاریخ تصویب )1398/11/22

چکیده
پدیدۀ فرسایش و انتقال رسوب از جمله فرایندهای هیدرودینامیکی مهمی است که بسیاری از سیستت هتای هیتدروییکی نییتر
حوضههای آبریز ،رودخانه ،سواحل ،بنادر ،سدها ،پلها ،جادهها ،کشتزارها و تأسیسات عمرانی را متأثر میسازد .در این میتان،
مطایعۀ ناپایداری کنارۀ رودخانه برای فعاییت مهندسی به منیور پایدارسازی کناره در برابر فرسایش از اقدامات ضروری است.
بنابراین ،در پژوهش حاضر ضریب ناپایداری رودخانۀ طایقان و راهکار مهندسی برای پایدارسازی کنارۀ آن با استفاده از متدل
یین بررسی شد .به این منیور ،کلیۀ پارامترهای مورد نیاز با استفاده از بررسی میدانی و تصاویر گوگل ارث اندازهگیتری شتد و
در نهایت شیب ،تنش برشی ،زاویۀ شیب ،ضریب پایداری ذره ،ضریب پایداری و سپس اندازۀ پارهسنگ مؤثر برای سنگچینی
کنارههای مقاطع مد نیر در رودخانۀ طایقان به دست آمد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،بیشترین میتزان فرستایش و در نتیجتۀ
آن ،کمترین ضریب پایداری ( 0/0002و  )0/0001و بزرگترین پارهسنگ در آستانۀ حرکت ( 0/33و  0/48متر) و متؤثر بترای
سنگچینی مربوط به مقطع  4در هر دو کناره است که به محدودۀ روستای گوران مربوط میشود و کمترین میزان فرستایش و
در نتیجۀ آن ،بیشترین ضریب پایداری ( 0/002و  )0/017و کوچکترین پارهسنگ در آستانۀ حرکت ( 0/75و  0/95متر) برای
سنگچینی مربوط به مقطع یک در محدودۀ روستای مهران است .از دالیل آن میتوان اندازۀ ذرات کنارهها ،شیب بستر ،شتیب
کناره و عرض دبی یبایبی را بیان کرد .با توجه به موقعیتت منطقته بهتترین راه بترای جلتوگیری از فرستایش کنتارهای ایجتاد
سنگچین در کنارههای با فرسایش زیاد است.
کلیدواژگان :اندازۀ پارهسنگ ،رودخانۀ طایقان ،ضریب پایداری ،فرسایش کنارهای ،مدل یین.

 نویسندۀ مسئول

Email: k_nosrati@sbu.ac.ir
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مقدمه
پایداری و ناپایداری رودخانه تحت تأثیر مؤلفههاای درونا و
خارج سیستم رودخانهای است .مؤلفههای خاارج ااام
اقلیم ،پواش گیاه  ،فعالیت انسان و ایوۀ یخ زدن و ذوب
ادن م اود [ .]1مؤلفههای داخل نیز ااام مورفولاو ی
رودخانه ،مانند انواع الگوهای رودخانه (مئانادری ،ااریان و
مستقیم) ویژگ های هیدرودینامیک و هندس قاو هاای
رودخانااهای ،مااواد تسااتر و کنااارۀ رودخانااه ،متغیاارهااای
هیدرولیک جریان و عام تنش ترا اسات [ .]2حفاظات
ساح رودخانه در مقات فرسایش از اهداف اصل سامانده
رودخانهها در توسعۀ پایدار مناتع آب ته امار ما آیاد ،چارا
که فرسایش سواح رودخانهها ،ساب خساار تاه ارا ا
کشاورزی ،آسی دیادن سااز هاای مجااور مانناد پا هاا و
جاد ها ،عریض ادن آتراهۀ جریان و مسائ زیستمحیطا
درخور توجه م اود [ .]3افزایش فرسایش کنار ای ناهتنهاا
موج افزایش تار رسوب م اود تلکه ناپایاداری رودخاناه و
تغییر نوع جریان و الگوی کانال را هم تاه وجاود ما آورد .از
اینرو ،ط چند دهۀ اخیر تار رساوب و ناپایاداری کناار ای
رود ،نگران های عمد ای را در ساط جهاان ایجااد کارد و
مبالغ زیادی ترای پایداری کنار های رود صارف ااد اسات
[ .]4یک از ویژگ های مهم فرسایش کنارۀ رود نسابت تاه
دیگر اک های فرسایش ،دائما و هماوار فعاال تاودن آن
است ،در حال که انواع دیگر فرسایش فقط هنگام تارنادگ
و یا کم پس از اروع آن فعال م اوند.
اندرکنش نیروهای فعال حاص از جریان آب و نیروهاای
مقاوم ته جریان ناا از مواد تستر و کنار  ،ساب فرساایش
کنارۀ کاناال ما ااود .در نتیجاه ،را حا هاای مهندسا
متعددی ترای تقویت کنار در تراتر فرسایش ته وجود آماد
است .در روش هاای معماول از پوااش سان ریاز و یاا از
پار سن های تزرگ که در ساح قرار دارناد و تاهساادگ
قات تردااات نیساتند ،اساتفاد ما ااود .در صاورت کاه
پواش پار سنگ  1تا اتعاد و انادازۀ مناسا  ،تاهصارفه و در
دستر تااد ،م تواند تاه صاور وسایع تارای حفاظات
کنارۀ رود استفاد اود .روراندگ ماو  2تار اای هاای تاا
پواش پار سنگ معموالً کمتر از انواع دیگر ساز هاست .دو
روش ته منظور تعیین اندازۀ قلو سن پوااش پاار سانگ
1. Rock riprap
2. Wave runup

ارائه اد است که عبار اناد از روش تانش تراا و روش
ساارعت جریااان .در پااژوهش حا اار از روش تاانش ترا ا
استفاد م ااود .در روش تانش تراا  ،پایاداری پوااش
سن ریز تر ای جانب  ،تاتع مقادار و سارعت جریاان یاا
تنش ترا واقع در کنار  ،زاویۀ ای و خاوا پاار سان
مانند انداز  ،دانسیته و زاویهدار تودن قطعا است.
پیشینۀ تحقیق
تا کنون تحقیقا زیادی توسط محققاان داخلا و خاارج
در زمینۀ ناپایاداری و فرساایش کناارۀ رودخاناه و مادیریت
حفاظت از کنار هاا انجاام گرفتاه اسات؛ از جملاه کاوان و
سوانسن 3ته پیشتین فرسایش سااالنۀ کناارۀ رودخاناه تاا
استفاد از اااخ خطار فرساایش کناار ) (BEHIو روش
تنش ترا نزدیک کنار ) (NBSترای جنگ ملا ساکوایا
در کالیفرنیا پرداختهاند [ .]5نتایج تاهدساتآماد از طریا
روشهااای  BEHIو  NBSتااا فرسااایش واقع ا کرانااه ط ا
سالهای  2008تا  2012مقایسه اد .کوریت 4ته تحلیا و
ارزیات کانال تا روش پیامدهای منبع غیار نقطاهای رساوب
( )BANCSتاارای پاایشتین ا فرسااایش و پایااداری کنااارۀ
رودخانه در استون کلوو کریک 5در کات اساکیلز 6پرداختاه
است [ .]6پژوهش یاداد نشان داد نتایج تاهدساتآماد از
طری روش  BANCSممکن است ته تهبود مادیریت آینادۀ
حو اۀ اسااتون کلااوو منجاار اااود .روپاارو و همکااارانش از
سیستم طبقهتندی رزگن تارای تررسا دوازد رودخاناه در
حو ۀ جای دی تهار گرفتناد و نشاان دادناد روش رزگان
م تواند ترای تررس رودخانه های چندکاناله مناسا تاااد
[ .]7حسینزاد و همکارانش ط پژوهش ری ناپایداری
رودخانۀ گالل قرو و راهکاار مهندسا تارای پایدارساازی
کرانۀ آن را تاا اساتفاد از روش تانش تراا لاین تررسا
کردند و نشان دادند کادام مقااطع در منطقاۀ مطالعاهااد
ری ناپایداری تیشتری دااته است [ .]8امیری تکلدان و
همکارانش ط پژوهش تأثیرا موقعیت و عم ترک هاای
کشش در پایداری ساح رودخانه را تررس کارد اناد [.]9
تااار اساااا مشااااهدا صاااحرای و تعیاااین ناااوع ذرا
تشکی دهندۀ سواح تخری یافته مشخ اد کاه توساعۀ
3. Kwan and Swanson
4. Coryat
5. Stony Clove Creek
6. Catskills

اطمینان و همکاران :بررسی پایداری کنارۀ رودخانۀ طالقان در برابر فرسایش و راهکارهای مدیریتی آن با ...

ترک کشش در خاک های درتردارندۀ  10تا  20درصاد ر
در صور تغییر ارایط رطوتت خااک محتما اسات و در
خاکهای تا چسبندگ زیاد یا خاکهای دراتداناه امکاان
توسعۀ تارک کششا وجاود نادارد .منصاوری هفشاجان و
افاع ط پژوهش طراحا قطار سان چاین در اطاراف
تکیهگا پ واقع در قو رودخانه را تررس کاردناد کاه تاا
استفاد از داد های تهدستآمد  ،فرمولهای قطر سن چین
ترای کنترل آباستگ تکیهگا پ در قو رودخانه ارائاه
اد [ .]10همچنین ،فرمول های ارائاهااد توساط تحقیا
یاداااد تااا رواتااط ارائااهاااد از مطالعااا پیشااین روی
سن چین اطراف تکیهگا واقع در مسایر مساتقیم مقایساه
اد و ری تصحی مناس ترای استفاد از این رواتاط در
قو ارائاه ااد .اساتادی و همکاارانش در پژوهشا مادل
تهینهسازی طراح آتشکن هاای رودخاناهای و تاأثیر آن در
تعیین و هزینههای ساخت ساز را تررسا کردناد و از تاین
معادلههای مختلف ،ته این نتیجه رسیدند که معادلههای تاار
تستر و آباستگ  ،تاأثیر زیاادی در تعیاین و هزیناه هاای
ساخت ساز دارند و از تین معادلههای تار تستر استفاد اد ،
معادلاۀ  Englund and Fredsoeتیشاترین ظرفیات انتقاال
رسااوب و کمتاارین هزینااه و معادل اۀ تااار تسااتر Van Rijn
کمترین ظرفیت انتقال رسوب و تیشترین هزینه را ته دنباال
دارد [ .]3الیق و کرم در طبقهتندی هیادرو ئومورفولو یک
 23کیلاومتر از رودخاناۀ جااجرود تاه منظاور احیاای رود و
اقداما مدیریت از سیستم طبقهتندی مورفولو یک راسگن
تهر گرفتند [ .]11نتایج پژوهش یادااد نشاان داد تخاش
تزرگ این تازۀ مطالعاات دارای الگاوی  DAاسات و تخاش
کم از رودخانه الگوی  Bتا و عیت تسیار نامطلوت دارد .تاا
انجااام اقااداما کنترل ا در تاالدساات رودخانااه و عملیااا
آتخیزداری در کنار ها مانند احداث گاتیون ،کنتارل پوااش
کنار ها و اصالح خاک تا حد زیادی م توان میازان تخریا
را کاهش داد .حسینزاد و همکاران ( )1397ط پژوهشا
روی رودخانۀ گالل قارو تاا اساتفاد از مادل لاین میازان
فرسایش کنار ای را تخمین زدناد و قطار پاار سان تارای
سن چین را در منطقۀ قرو تیان کردند.
تا توجه ته مطالعاا انجاامااد  ،تهتارین روش تارای
مطالعۀ رودخانۀ طالقان ،استفاد از مادل تاود کاه تتاوان
عالو تر تررس فرسایش کنار ای ،راهکار قات اجارا تارای
جلوگیری از فرسایش را هم ارائه داد .ته این منظور ،هادف
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از مطالعۀ حا ر ،تررس میزان خطر فرساایش کناار ای و
مدیریت و پایدارسازی رودخانه در تراتر فرساایش کناار ای
در رودخانۀ طالقان استان البرز است .اتتدا پارامترهای مؤثر
در فرسایشپذیری کنارۀ رودخانۀ طالقان تار اساا مادل
تنش ترا لین استخرا و سپس اندازۀ پار سن مناس
ترای سن چین هر تاز مشخ اد و در نهایت ،میازان
انطباق مقادیر انداز گیریاد تا مشاهدا میدان تررسا
اد است.
مواد و روش
منطقۀ مطالعهشده

رودخانۀ طالقان از کو های کندوان و کهار تازرگ سرچشامه
م گیرد .این رود تا دریافت تیش از  15رود تزرگ و کوچاک
از جمله دیازان و کرکباود ،در درۀ طالقاان تاه سامت غارب
جریان م یاتد و پس از عبور از حاایۀ جنوت اهر طالقاان و
 11کیلومتری غرب روساتای ااهرک ،تاه رودخاناۀ اناد و
المو م پیوندد که در نتیجاۀ آن رودخاناۀ پارآب اااهرود
تشکی م اود .رودخانۀ طالقان حدود  180کیلاومتر طاول
دارد و در سال  1385سد مخزن چنادمنظورۀ طالقاان روی
این رود احداث اد است .در پژوهش حا ار تاالدسات ساد
طالقان از روستای مرجان تا اهر طالقان ته طول  12کیلومتر
مطالعه م اود کاه موقعیات ایان حو اه و مقااطع عر ا
انداز گیریاد در اک  1آمد است.
تعداد  6مقطع عر در تازۀ مد نظر در تاالدست ساد
طالقان انتخاب ااد (ااک  )1و اقادام تاه تهیاۀ مقااط
عر کانال تا استفاد از دورتین و ااخ نقشاهتارداری
اد و پارامترهای نظیر عرض دت لبالب  ،عما متوساط
دت لبالب  ،ای کنار و تستر ،اندازۀ ذرا تستر و کنار ،
اااعاع انحنااا و ساارعت جریااان انااداز گیااری اااد .ترپایاۀ
داد های انداز گیریاد از مقاطع ،پارامترهای ماورد نیااز
در انداز گیری تنش ترا لین ته ارح زیر است.
اندازهگیری مقطع دبی لبالبی

تا توجه ته آثار کنارۀ رودخاناه از جملاه زیرتاری رودخاناه،
تغییاارا جاانس در کنااارۀ رودخانااه ،آثااار خااز هااا و
گ سن ها ،تغییرا رن سن ها و همچنین سط دات
سیالت (در صور وجود دات سیالت ) مقطع دت لبالب
مشخ و عرض و عم دت لباالب تاا اساتفاد از متار و
ااخ انداز گیری اد (اک  .)2تارای مشاخ کاردن
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متوسط عم تا استفاد از ااخ نقشاهتارداری در نقاا
مختلااف از تااراز دت ا لبااالب (عاارض مقطااع پاار) ،عم ا

انداز گیریاد و میانگین عم های هر مقطاع تاه عناوان
عم متوسط در نظر گرفته اد است.

شکل  .1نقشۀ منطقۀ مطالعهشده

شکل  .2نمایی از روش اندازهگیری دبی لبالبی (به روش ]12[) Lawlor

شعاع انحنا

1

شیب کرانه

ترای انداز گیری اعاع انحنا ،مسیر رودخانه تر پایۀ تصاویر
تهدستآمد از گوگ ارث در محیط اتوکد ترسیم ااد .در
ادامه ،دوایر مما تر هر قو ترسیم و اعاع دایر ترسیم
اد  ،نمایندۀ اعاع انحنای هر قو رودخانه خواهد اد.

در مطالعا میدان در منطقۀ مطالعهاد پروفی هریاک از
مقاطع تا استفاد از نقشهتارداری تاا دورتاین نقشاهتارداری
ترداات و داد ها در نرمافزار اتوکد وارد اد و پروفی رسام
اد و سپس ای کنار ها در این نرمافزار ته دست آمد.

سرعت جریان

شیب کانال

ترای تعیین سارعت آب در هار یاک از تااز هاا از مولیناه
استفاد اد .در این روش نیاز ته انداز گیری سط مقطاع
کانال و سرعت جریان ط هر رویداد تارش تاران اسات .تاا
استفاد از راتطۀ ]13[ 1

ااای کانااال تااا اسااتفاد از نقشااهتاارداری طااول از تااازۀ
مطالعهاد و سپس تا تقسیم اخاتالف ارتفااع تاالدسات و
پاییندست تاز تر طول آن ( 20متر) ته دست آمد.

()1

Q=V*S

که در راتطۀ یاداد  Q ،تراتر است تا دت  V ،همان سرعت
جریان و  Sسط مقطع آب است.
1. Radius of Curvature

اندازۀ قطر رسوبات

ترای تررس اندازۀ ذراتا کاه تیشاترین فراوانا را دارناد از
رسوتا هر یک از کنار ها نمونهترداری اد .سپس ،تا استفاد
از روش دانهسنج و ته کار تردن الک و ایکر ،اناداز گیاری
ذرا در آزمایشاااگا انجاااام ااااد .پاااس از آن ،داد هاااای
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تهدستآمد از اندازۀ ذرا ته صور نمودار تجمعا ترسایم
اد تا ( D 50اندازۀ ذرات که  50درصاد نموناه مسااوی یاا
کوچکتر از آن هستند) آنها محاسبه اود [.]14
زاویۀ قرار پارهسنگ

و پارامتر شیلدز

زاویۀ قرار پار سن را تا توجه ته جدول  1متناس تا قطر
ذرا کنااارۀ رودخانااه کااه تاار اسااا مشاااهدا میاادان
انداز گیری اد  ،محاسبه اد .پارامتر ایلدز عدد ت تعدی
است که ترای محاسبه اروع ایجاد و حرکت رسوب در یک
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جریان سیال استفاد ااد و از طریا راتطاۀ  2محاسابه
م اود .در واقع ،پارامتر ایلدز نسابت نیاروی تراا تاه
وزن ذر است.
()2
در این راتطه  τتنش ترا  ρS ،چگال رسوبρ ،
چگال سیال g ،اتاب گرانش و  Dقطر مشخصۀ ذرا
رسوب است.

جدول  .1زاویۀ قرار پارهسنگ و پارامتر شیلدز برای اندازههای مختلف پارهسنگ []8
طبقهبندی اندازۀ پارهسنگ

قطر ذره (میلیمتر)

زاویۀ قرار پارهسنگ 

پارامتر شیلدز *t

تختهسن تسیار تزرگ
تختهسن تزرگ
تختهسن متوسط
تختهسن کوچک
قلو سن تزرگ
قلو سن کوچک
گراول تسیار تزرگ
گراول تزرگ
گراول متوسط
گراول ریز
گراول تسیار ریز
ماسه درات
ماسه ریز

<2/048
1/024ا 2/048
512 – 1/024
256ا 512
128ا 256
64ا 128
32ا 64
16ا 32
8ا 16
4ا 8
2ا 4
2-1
1-0

42
42
42
42
42
41
40
38
36
35
33
32
31

0/054
0/054
0/054
0/054
0/054
0/052
0/050
0/047
0/044
0/042
0/039
0/038
0/037

ضریب مانینگ

روشهای مختلف ترای ته دست آوردن  nمانینا وجاود
دارد از جمله استریکلر ،سازمان زمیناناس آمریکا و ...اما
در این پژوهش  nمانین از طری جادول کاوان محاسابه
اد است .مقدار  nمانینا تاهااد متغیار اسات و تاه
فاااکتورهااای متعااددی تسااتگ دارد کااه عبااار انااد از
ناهمواری های سطح  ،پواش گیااه  ،نااهمواری کاناال،
مسیر کانال ،فرسایش و رسوبگذاری ،موانع رسوت  ،انداز
و اک کانال ،تغییرا سط آب و دت  ،تغییرا فصال و
تار رسوت معل و تستری که این ماوارد در جادول کاوان
لحاظ اد است [.]13

رودخانااههااای سینوساا تااین  1/05تااا  1/5و تاارای
رودخانههای پیچانرودی تیشتر از  1/5مشخ اد [.]15
تنش برشی لین

ناپایداری کرانه تاا اساتفاد از روشهاای زیاادی محاسابه
م اود .یک از این روشها ،تنش ترا تر اساا راتطاۀ
لین است ،که تر اسا اندازۀ مؤثر پار سن ترای پایاداری
کرانۀ تحت نیروی ترا
م اود.

از طری راتطۀ  3تخمین زد

()3

ضریب خمیدگی

که

همچنین ،اندازۀ ری خمیدگ تار اساا مقاادیر ذیا
یعن تارای رودخاناههاای مساتقیم کمتار از  ،1/05تارای

است.

تنش ترا تهکاررفته و

عدد اایلدز تحرانا

سن

زاویۀ اای

و

وزن مخصو

و آب،

تدنه و زاویۀ قرار پار سن است و ترای محاسبۀ راتطاه
لین تاید مراح زیر انجام پذیرد.
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گام نخست اای طاول رودخاناه ،کاه تاا مطالعاا
میدان ته دست م آید.
گام دوم تنش ترا از طری راتطۀ  4ته دست آمد.
()4
گام سوم محاسبۀ پارامتر ئومورفیک (هندس ) اای
کرانه از طری راتطۀ 5
()5
گام چهارم محاسبۀ پارامتر ئومورفیک (هندس ) وزن
مستغرق ذر از طری راتطۀ 6
()6
گام پنجم محاسابۀ زاویاۀ انحاراف خطاو جریاان از
طری راتطۀ 7
()7
گام اشم محاسبۀ ری پایداری ذرا تشکی دهندۀ
کرانه از طری راتطۀ 8
()8
گام هفتم محاسبۀ زاویۀ حرکت ذر تستر
راتطۀ 9

()9

از طریا

=

در صورت که فاکتور ایمن  1کوچکتر از  1تااد گویای
ناپایداری ذرا تشکی دهندۀ کرانه خواهاد تاود .همچناین،
اندازۀ پاار سان
,
م توان تا فرض
آستانۀ حرکت را از طری راتطۀ  12تخمین زد.
()12
ته منظور محاسبۀ اندازۀ ذرا پایدار در کرانۀ مد نظار،
تاید گاامهاای اشام تاا نهام تارای اناداز هاای مختلاف
پار سن ها آنقدر تکرار اود تا  SF=1ته دسات آیاد ،کاه
اندازۀ پار سن پایدار ترای سن چین خواهد تود.
داد های مورد نیاز این تخش از طری ترداات میدان
و محیط نرمافزار اتوکد جمعآوری اد .ته ایان منظاور ،تاا
اسااتفاد از ااااخ نقشااهتاارداری و دورتااین تئودولیاات
داد های هندس و هیدرولیک مقاطع ااام عارض دتا
لبالب  ،متوسط عم دت لبالب  ،ای کنار  ،ای تساتر
و اعاع هیدرولیک انداز گیری اد است.
یافتهها
متغیرهای مؤثر در فرسایش کرانۀ رودخانۀ طالقاان ااام
اعاع انحنا ،عرض دت لبالب  ،ای کراناه ،اای تساتر،
زاویۀ قارار پاار سان  ،قطار ذرا  ،چگاال نساب ذرا ،
ساارعت متوسااط و متوسااط عما دتا لبااالب از طریا
انداز گیریها و مشاهدا میدان و نقشههای توپوگراف ته
دست آمد (جدول .)2
پس از مشخ ادن این پارامترها ،م توان محاسبا
مرتو ته معادال مدل لین را که اام تنش تراا
زاوی اۀ ااای کنااار

گام هشتم محاسابۀ اری پایاداری اای کناار از
طری راتطۀ 10
()10
گام نهم محاسابۀ و اعیت پایاداری کناار از طریا
راتطۀ 11
()11

در

 ،ااری پایااداری ذر

انحراف خطو جریان  ،عدد پایداری

،
زاوی اۀ

 ،زاویۀ حرکات

را محاسبه کرد (جادول
ذرۀ تستر تا فرض  M=Nو
 .)3همچنین ،الگوی رودخانه تر پایۀ اری خمیادگ در
مقاطع 1ا  3از ناوع سینوسا و در مقااطع  4و  5از ناوع
پیچانرودی تود است.

=SF

1. Safety Factor
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جدول  .2پارامترهای مؤثر در فرسایش کنارۀ رودخانۀ طالقان طبق شاخص تنش برشی

مقطع عرضی

ضریب خمیدگی

شعاع انحنا (متر)

شیب ([ Sدرجه)]

عرض دبی لبالبی (متر)

متوسط عمق دبی لبالبی (متر)

زاویۀ قرار پارهسنگ

ضریب مانینگ

قطر ذرات ()m

چگالی نسبی ذرات G

زاویۀ شیب کناره (درجه)

دبی

31
31
32
31
32
32

0/48
0/123
1/3
0/7
1/29
1/27

پارامتر شیلدز

1
2
3
4
5
6

1/21
1/09
1/11
1/05
1/12
1/07

30/5
65
54/32
42/28
44/30
38/29

0/028
0/024
0/021
0/019
0/017
0/016

13/85
26/5
24
30
29
24

1/25
1/28
1/18
0/62
1/40
1/03

L

R

32
31
31
31
32
32

0/13
0/095
0/101
0/079
0/073
0/07

L

R

1/2
0/120
0/4
0/42
1/28
1/26

2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65

L

R

14
13
19
25
16
18

23
10
18
17
17
19

7/36
14/66
11.58
13.5
17.39
16/17

L

R

0/037
0/037
0/038
0/037
0/038
0/038

0/038
0/037
0/037
0/037
0/038
0/038

جدول  .3پارامترهای مؤثر در شاخص تنش برشی فرسایش کنارۀ رودخانۀ طالقان
مقطع عرضی

کرانه

0



a



0



1

1

چپ
راست
چپ
راست
چپ
راست
چپ
راست
چپ
راست
چپ
راست

398/28
398/28
357/86
357/86
278/11
278/11
165/88
165/88
276/83
276/83
194/63
194/63

6/59
4/09
6/08
7/86
3/68
3/88
2/57
3/71
3/52
3/32
2/96
2/81

0/96
0/92
0/97
0/98
0/94
0/95
0/90
0/95
0/96
0/95
0/95
0/94

27/60
27/60
14/42
14/42
15/28
15/28
13/03
13/03
22/40
22/40
19/60
19/60

1385/47
539/60
4858/07
4640/86
347/81
1160/93
395/69
659/49
348/89
351/62
249/15
251/13

55/76
58/18
69/47
67/70
70/85
70/77
74/19
73/16
63/93
64/13
67/21
67/35

1385/47
539/60
4858/07
4640/86
347/81
1160/93
395/69
659/49
348/89
351/62
249/15
251/13

2
3
4
5
6

پس از محاسبۀ پاارامتر هاای ماؤثر در اااخ تانش
ترا فرساایش کناارۀ رودخاناۀ طالقاان میازان پایاداری
کنار  ،اندازۀ پار سن در آستانۀ حرکت و اندازۀ پار سن
مؤثر ترای سن چین رودخانۀ مد نظر ترآورد اد (جادول
 )4که ترای ته دست آمدن اندازۀ پاار سان ماؤثر ،انادازۀ
پار سن را در گامهای اشام تاا نهام تارای اناداز هاای
مختلف پار سن آنقدر تکرار اد کاه  SF = 1تاه دسات
آمد (جدول  .)4در مورد چگونگ حرکات ذرا ما تاوان

گفت که وقت ذر ناپایدار م اود ،در راستای  βنسبت ته
جهت تندترین ای

ته را م افتاد .اگار  β+ =90تارای

حرکت ته پاییندست اسات اگار  β+ <90ذر تار اای
تدنه ته تاال تاه طارف ساط آب حرکات ما کناد و اگار
 β+ >90تااد ذر ته پایین ای تدنه ته سمت خطالقعر
تااه را م ا افتااد کااه در کلی اۀ مقاااطع رودخان اۀ طالقااان
 β+ >90است.
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جدول  .4میزان ضریب پایداری کناره و اندازۀ پارهسنگ مؤثر برای سنگچینی رودخانۀ طالقان بر اساس شاخص تنش برشی
مقطع عرضی
1
2
3
4
5
6

کناره
چپ
راست
چپ
راست
چپ
راست
چپ
راست
چپ
راست
چپ
راست

ضریب پایداری

اندازۀ پارهسنگ در

اندازۀ پارهسنگ مؤثر

SF

آستانۀ حرکت ()m

برای سنگچینی ()m

0/002
0/017
0/0002
0/00001
0/002
0/00002
0/0002
0/0001
0/002
0/002
0/003
0/003

0/75
0/95
0/66
0/59
0/57
0/58
0/48
0/33
0/52
0/53
0/38
0/40

1/05
1/8
0/9
0/7
0/88
0/94
0/94
0/5
0/8
0/9
0/57
0/6

نتایج تهدستآمد از مدل لین در جادول  4تیاانگر آن
است که هر اش مقطع در هار دو کناار در دتا لباالب
ری پایداری کم دارند که نتایج نشان م دهد در همۀ
مقاطع فرسایش کنار ای وجود دارد .در ایان مادل انادازۀ
پار سن در آستانۀ حرکت تا توجه ته راتطۀ  11و ویژگا
رسوتا  ،سارعت جریاان آب و هندساۀ کاناال تاه دسات
م آید که تا توجه ته انداز های تهدستآماد در جادول 4
نشان م دهد اندازۀ پار سن در آستانۀ حرکت تزرگتر از
اناادازۀ رسااوتا کنااار اساات کااه تیااانگر ناپایااداری در
کنار هاست .همچنین ،در ادامه تا توجه ته تکرار گاام  6تاا
 9و تغییر اندازۀ پار سان تاا زماان کاه اری ایمنا
مساوی تا یک اود ،ادامه داد ااد کاه انادازۀ پاار سان
مناس ترای سن چین ترای هر یک از کناار تاه دسات
آمد .تا توجه ته نتایج تهدستآمد تزرگترین سان تارای
سن چین کنار در مقطع  1تاید استفاد اود و در مقاطع
 4و  6انداز های کوچکتر تاید ته کار ترد اود.
نتیجهگیری
افزایش فرسایش کنار ای عالو تر اینکه موج افازایش تاار
رسوب م اود ،ناپایاداری رودخاناه و تغییار ناوع جریاان و
الگوی کانال را در پ دارد .را ح های مهندسا متعاددی
ترای تقویت کنار در تراتر فرسایش وجود دارد .در روشهای
معمول از پواش سن ریز و یا از پار سن های تزرگ کاه

در ساح قرار دارناد و تاهساادگ قاتا تردااات نیساتند،
استفاد م اود .در ماورد رودخاناۀ طالقاان کاه در تیشاتر
مسیر از نوع سینوس است و در کلیۀ مقاطع ناپایادار اسات،
راهکار مدیریت رور دارد ،که از روش تنش تراا لاین
تر اسا اندازۀ مؤثر پار سن ترای ترآورد اارایط پایاداری
کنار استفاد اد .تا توجه ته ثاتت تودن جریان ،مهامتارین
عام تأثیرگذار میزان ناپایاداری در مقااطع مختلاف انادازۀ
ذرا کنار کانال است .تاه ایان منظاور ،پاس از تاه دسات
آوردن پارامترهای مورد نیاز ،میزان اری پایاداری کناار ،
اندازۀ پار سن در آستانۀ حرکت و انادازۀ پاار سان ماؤثر
ترای سن چین کنارۀ رودخانۀ طالقان استان البرز ته دست
آمد .نتایج تهدستآمد تیانگر آن اسات کاه کناارۀ چاپ در
مقطع  ،1کنارۀ راست در مقطع  2و  3دارای ری پایداری
نزدیک ته صفر و کنارۀ راست و چپ در مقطع  ،5کرانۀ چپ
در مقطع  3دارای ری پایداری  0/002هستند .همچنین،
کنارۀ چاپ در مقطاع  4دارای اری پایاداری  0/0002و
کنارۀ راست در مقطاع  1اری پایاداری  0/017و کناارۀ
چپ در مقطع  0/0002 ،2و کنارۀ راست در مقطع  4دارای
ری پایداری  0/001است .اندازۀ تزرگترین سنگ که در
آستانۀ حرکت در مقطع  1که در کنارۀ چپ قرار دارد0/75 ،
متر و در کنارۀ راست  0/95متر است و کوچاکتارین آن در
مقطااع  4در کنااارۀ چااپ قاارار دارد 0/48 ،متاار و در کنااارۀ
راست  0/33متر است .تا توجه ته جدول  ،4اندازۀ پار سان
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 مقطااع تااه دساات آمااد اساات کااه6 مااؤثر در هاار یااک از
 مرتو ما ااود کاه1 تزرگترین اندازۀ پار سن ته مقطع
. متار اسات1/8  متر و در کنارۀ راسات1/05 در کنارۀ چپ
4  کوچکترین اندازۀ پار سن مرتاو تاه مقطاع،همچنین
. متر اسات0/8 و در کنارۀ راست0/5 است که در کنارۀ چپ
نتایج تهدستآمد نشان م دهد تیشترین میزان فرساایش و
 تزرگترین پار سن، کمترین ری پایداری،در نتیجۀ آن
در آستانۀ حرکت و مؤثر ترای سن چین مرتو تاه مقطاع
، اساات و کمتاارین فرسااایش کنااار ای و در نتیجااۀ آن4
تیشترین ری پایداری و کوچکتارین پاار سان آساتانۀ
 از. اسات1 حرکت و مؤثر ترای سن چین مرتو ته مقطع
 ای تستر و کنار و،دالی آن م توان اندازۀ ذرا کنار ها
دلی اصل را م توان میزان عرض دت لبالب تیان کرد کاه
 عریضترین مقطاع4  کمترین عرض و در مقطع1 در مقطع
 نتایج تحقی حا ر ناهتنهاا.در دت لبالب را ااهد هستیم
نشاندهندۀ میازان فرساایش کناار ای در مقااطع مختلاف
 تلکه اندازۀ پاار سان مناسا تارای سان چینا و،است
، در پایان.جلوگیری از فرسایش کنار ای را نیز نشان م دهد
نتایج پژوهش حا ار تاا نتاایج پژوهشا کاه حساینزاد و
) روی رودخانۀ گاللا قارو تاا اساتفاد از1397( همکاران
 نتایج تهدساتآماد. مقایسه اد،مدل لین انجام داد تودند
در یک راستا تودند که نشان م دهد مدل لین ترای تررسا
میزان فرسایش کنار و راهکارهای مدیریت در رودخانههای
.تا دت کم و کوهستان مناس است
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