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 چکیده

ی قوس و همچنین ی قوس رودخانه شامل شعاع و زاویهرودها پرداخته شد و تأثیر هندسهررسی پیچاندر این تحقیق به ب

بدین . نیروهای هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی بر تغییرات تنش و کرنش در سواحل رودخانه مورد بررسی قرار گرفت

منظور بررسی اثر کرنش به-تحلیل نشت و تنشهای عددی منظور پس از انجام مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، از مدل

نتایج نشان داد در . کرنش استفاده شد و با شرایط عدم وجود قوس مقایسه گردید-وجود قوس رودخانه بر تغییرات تنش

الی  01متری دارای کرنش منفی و تا  3کیلوپاسکال محدوده  011شرایط وجود قوس به ازای تنش های نرمال تا بیشینه 

 .رودها از بین میدر فواصل بزرگتر اثر تنش. ارای کرنش مثبت می باشدمتر د 01

   

 رودهای رفتار خاک، قوس رودخانه، شلمانمدل :کلمات کلیدی
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 مقدمه

برداری بیشتتر از  گسترش روز افزون جمعیّت و نیاز به دسترسی آسان به منابع آب جهت انجام امور کشاورزی موجب بهره

از ستوی دیگتر شتیروانی و ستاحل رودخانته همتواره در معترد ناپایتداری و          .ها گردیده استی مجاور رودخانهها و اراضزمین

گسیختگی ناشی از عوامل مختلف شامل سیل، تغییرات سطح آب در رودخانه، نیروهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک قترار  

های جانی و متالی محتمتل   دخانه درمعرد تخریب و خسارتدارد و در صورت وقوع ناپایداری تأسیسات قرارگرفته درساحل رو

بر این گسیختگی شیروانی منجر به ورود حجم قابل توجهی از رسوبات به بستر رودخانه گردیده و بتا تغییتر در    عالوه. باشدمی

مشتکل مواجته    شیب کف و تغییر در زبری بستر قابلیت عبور جریان را کاهش می دهد و آبگیری در اراضی پائین دستت را بتا  

چنین سبب افزایش غلظت آب و مشکالت ناشی از کیفیت پتایین آب  ورود رسوبات حاصل از گسیختگی شیروانی هم .سازدمی

های ثانویه دلیل وجود جریانباشدکه در آن بهرودها میخارجی پیچان ها قوسیکی از نقاط مهم و حساس در رودخانه .شودمی

ایتن نیروهتا بته همتراه نیروهتای      . گتردد نیروهای هیدرودینامیک بر شیروانی رودخانه وارد می و تغییر جهت بردارهای سرعت،

با توجه به اهمیت . گردندکرنش در توده شیروانی-توانند موجب تغییرات تنشهیدرواستاتیک ناشی از عمق آب در رودخانه می

باشد در چنتدین  های مهم شرق استان گیالن میودخانهرود که یکی از ررفتار کرنشی خاک، در این تحقیق در رودخانه شلمان

کترنش در شتیروانی کته    -های مختلف و همچنین شرایط هیدرولیکی مختلف تغییترات تتنش  قوس به ازای زوایا و شعاع قوس

 . گرددباشد بررسی میی ایجاد ناپایداری شیروانی میمقدمه
 کرنش خاک-های رفتار تنشمدل

عامل اول تاثیر آب بر رفتار خاک از طریق تغییرات تنش موثر و فشار آب . باشدتاثیر پنج عامل میرفتار کرنشی خاک تحت     

، کرنش، چگالی (بارگذاری یا باربرداری)عامل دوم پارامترهای موثر بر سختی خاک شامل تنش، مسیر تنش  .باشدمنفذی می

عامل سوم  .باشدمی( سانگردی سختی خاکغیرهم)خاک، نفوذپذیری خاک، نسبت تحکیم و سختی در جهات مختلف 

عامل چهارم پارامترهای موثر بر مقاومت . باشندتحت تاثیر بارگذاری می( رفتار پالستیک)های غیرقابل بازگشت تغییرشکل

های مختلف شده، ضریب تحکیم و مقاومت برشی در جهتکشیخاک شامل سرعت بارگذاری، سن و چگالی خاک، رفتار غیرزه

های پیش عالوه بر عوامل مذکور مورد پنجم شامل تراکم خاک، اتساع و تاریخچه تنش. باشدمی( سانگردی مقاومتغیر هم)

مدل االستیک خطی ) های اساسی و کاربردی رفتار خاک عبارتند از قانون هوک مدل. (Brinkgreve, 2005)باشدتحکیمی می

اصالح  CAM-CLAYدل تتتت، م(مدل هذلولوی)چانگ -کنتتتتتدانپراگر، مدل  -کولمب، مدل دراکر-، مدل موهر(و غیرخطی

-روند کلی منحنی مدل 0در شکل Plaxis (Ti et al., 2009  .)و مدل سخت شونده ( خزش) Plaxisشونده شده، مدل نرم

 .شودهای رفتاری خاک مشاهده می

 

 

 های رفتار خاک شمای کلی مدل -1شکل 
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 تحقیقات گذشته

با مقطع مرکب که بر  های پیچانتوزیع سرعت و جریان درکانال( CharanPatra et al, 2004)و همکاران چاران پاترا     

نتایج حاکی از . توسط محققین زیادی مورد بررسی قرارگرفته استتغییرات اندازه حرکت و نیروی وارد بر شیروانی موثر است 

در کف بستر وجود دارد اما مجاری طبیعی ( صفر)ی آنهی توزیع عمودی سرعت درسطح آزاد و کمینآن است که بیشینه

های خود دریافتند که وجود در تحقیق( Dong et al, 2011)دانگ و همکاران. ممکن است از چنین روندی پیروی ننمایند

-یدست مهای غیر خطی منجر به شکل مورب ساحل در باالدست قوس رودخانه و تمایل به مهاجرت آرام آن به پایینسرعت

های ثانویه با اضافه کردن جمالت مربوط به انتشار ر جریانتتآنها مدل محاسباتی دینامیکی جریان دوبعدی را تحت اث. گردد

شده کرنش سطح مالیم را با مدل ساده( Zhang and Zhang, 2007)ژانگ و ژانگ . فشار در معادله مومنتوم ارائه نمودند

-های همگن نشان میسازی شده کرنش در تحلیل پایداری شیروانیرابطه ساده. دندای مورد بررسی قرارداتعمیم روش قطعه

های کرنشی خاک های مقاومت خاک وابسته نبوده و به ویژگیدهد که گسیختگی شیروانی دارای کرنش مالیم تنها به پارامتر

 Geo-Studio با استفاده از مدل عددی در بررسی پایداری شیروانی ( 0331)آقا امینی لواسانی و همکاران. نیز بستگی دارد

مطالعه صورت گرفته بر روی رودخانه سرخ . تر شدن سطح گسیختگی می گردددریافتند که افزایش تراز سطح آب سبب عمیق

-در کشور ویتنام حاکی ازآن است که نیروی هیدروستاتیک، یکی از پارامترهای کلیدی مؤثر در تعیین ضریب اطمینان خاک

 11رو جهت حفظ تأسیسات مجاور رودخانه، رعایت حریم ازاین .متر بر ثانیه است 01 -6تر از ایت هیدرولیکی کمهایی با هد

 (. Doung et al, 2014)متر از آن الزامی است 

 هامواد و روش

 15و  درجه 36 در شرق شهرستان لنگرود در استان گیالن بین عرد جغرافیایی( سیکارود)رودی شلمانی رودخانهحوضه

درجه و  11ثانیه تا  06دقیقه و  11درجه و  53ثانیه شمالی و طول جغرافیایی  13دقیقه و 3درجه و  33ثانیه تا  11دقیقه و 

ی این حوضه از سمت شمال به دریای خزر، از جنوب و جنوب شرق به حوضه آبریز رودخانه. دقیقه شرقی واقع شده است 05

های شمرود و لنگرود رودخانه رودسر و از طرف غرب و شمال غرب به حوضه آبریز رودخانه پلرود، از طرف شرق به حوضه آبریز

(. 1شکل )رود انتخاب گردیدی شلمانقوس از رودخانه 5در این تحقیق (. 0333بخش سیکارودی، روح)محدود می شود 

 .گرددمشاهده می 0جدول  درUTM/WGS1984 ها و مختصات جغرافیایی هر یک آنها  در سیستم ی این قوسمحدوده

  
 های مورد مطالعهمختصات جغرافیایی قوس -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای بود که شروع      مقطع به گونه رداشتب. ، مقطع عرضی هر یک از آنها نقشه برداری شدقوس رودخانه 5پس از انتخاب 

. ی رودخانه شروع و تا وسط مقطع عرضی رودخانه ادامه یافتمتری لبه 01نقشه برداری بر روی ساحل رودخانه از فاصله 

 (UTM)مختصات جغرافیایی  مقطع

 Y X 

1 5005033 535015 

2 5003331 535303 

3 5005163 535411 

4 5005061 535331 
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 ی رودخانهمتر از لبه 1و  1/1متر در فاصله سانتی 61ی خاک بر روی ساحل از سطح و عمق سپس در هر یک از مقاطع نمونه

 .  برداشت شد

 

 
 نمایی از موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه-2شکل 

 

ها به آزمایشگاه، پس از انتقال نمونه. رود نشان داده شده استی شلمانبرداری شده رودخانهمقطع نقشه 5نمایی از  3در شکل 

هایی نظیر تعیین رطوبت خاک، تعیین آزمایشرود، ی شلمانهای مورد مطالعه رودخانهنمونه خاک انتخابی از قوس 04بر روی 

سپس . محوری و برش مستقیم انجام شدبندی، هیدرومتری، حدودآتربرگ، آزمایش تکنفوذپذیری، تعیین وزن مخصوص، دانه

ل در جدو. بندی و هیدرومتری تعیین گردیدنوع خاک در هریک از مقاطع با استفاده از نمودارهای حاصل از نتایج آزمایش دانه

در آزمایش تک محوری نمودار . های ذکر شده ارائه گردیده استهای خاک، براساس آزمایشهای نمونهی مشخصهدامنه 1

بودند انجام و از آن  SWو SPهای مختلف خاک برداشت شده که عمدتاً از نوع تغییرات تنش نسبت به کرنش بر روی نمونه

 (.5شکل )شد  منظور تعیین مدول االستیسیته خاک استفادهبه

 

      
 ( ب(                                                                                           الف                                       

       
 (د                                                  (                                                ج                                     

 4مقطع (د  3مقطع ( ج  2مقطع ( ب 1مقطع ( الف: های مورد مطالعهمقطع عرضی قوس - 3شکل 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 رودهای خاک در مقاطع چهارگانه رودخانه شلمانی تغییرات مشخصهدامنه - 2جدول 

ک
خا

صه 
شخ

م
 

طع
مق

 

 رطوبت خاک

 (درصد)

 نفوذپذیری

(cm/sec) 

وزن مخصوص 

 حقیقی

(GS) 

وزن مخصوص 

 خشک

(3cm/gr) 

 چسبندگی

(Kg/cm2) 

زاویه 

اصطکاک 

داخلی 

 (درجه)

ضریب 

 یکنواختی

(CU) 

 ضریب انحنا

(CC) 

0 333/1-046/1 3-01×341/3-3-01×311/1 14/1-36/1 14/1-33/0 0116/1-1063/1 53-31 11-66/1 15/0-1/1 

1 153/1-033/1 3-01×653/3-3-01×616/0 10/1-33/1 303/0-154/0 1303/1-1116/1 54-31 11-3/3 11/0-10/1 

3 315/1-116/1 3-01×353/1-5-01×33/4 4/1-33/1 113/1-345/0 1334/1-1551/1 11-10 63/04-

43/6 

03/1-66/1 

5 313/1-153/1 3-01×313/1-3-

01×450/0 

66/1-13/1 456/0-51/0 0110/1-1343/1 1/56-03 1/33-6 36/0-40/1 

 

ر تتهای هیدرودینامیک اعمال شده بر شیروانی مدل االستیک خطی برازش قابل قبولی ببا توجّه به اینکه در محدوده تنش

های کرنش شیروانی در قوس-های خاک برداشت شده داشته است، از این مدل در تحلیل اجزای محدود رفتار تنشنمونه

 .رودخانه استفاده گردید
 

                             

 (ج(                                                     )ب(                                                     )الف)

 -نمودار تغییرات کرنش(ج SPتنش در خاک -نمودار تغییرات کرنش( ها بنمایی از آزمایش تک محوری بر روی نمونه( الف - 4شکل 

 SWتنش در خاک 

 

تحلیل نشت در شرایط  Seep/Wهای برداشت شده با استفاده مدل اجزای محدود های خاک مقطعپس از تعیین مشخصه

ی ممکن سطح آب در رودخانه و سطح آب شرایط مرزی هیدرولیکی در دو حالت بیشینه. ماندگار و غیر ماندگار انجام شد

های موثر بر رفتار شت و فشار آب منفذی برای بررسی اثر   تنشپس از تحلیل ن .گیری شده مورد بررسی قرار گرفتاندازه

( Body force)در اینجا نیروهای موثر بدنه  .مورد بررسی قرار گرفت Sigma/Wکرنشی خاک، نتایج در مدل اجزای محدود 

رهای سرعت در نیروهای هیدرواستاتیک ناشی از سطح آب در رودخانه و نیروهای هیدرودینامیک ناشی از تغییر جهت بردا

محل قوس رودخانه در انجام تحلیل مورد بررسی و با شرایط عدم وجود نیروهای فشاری هیدرودینامیک که در مسیر مستقیم 

 .افتد مقایسه گردیدرودخانه اتفاق می
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 بندی نواحی نمونه برداری شده در یک مقطع برای استفاده در تحلیل اجزای محدود نمایی از تقسیم – 5شکل 

با . آورده شده است 3های نرمال ناشی از تغییر جهت بردارهای سرعت در جدول ها و تنشخصوصیات هندسی هریک از قوس 

باشند های نرمال ناشی از نیروهای هیدرودینامیک نسبت به نیروهای هیدرواستاتیک کوچکتر میتوجه به اینکه مؤلفه تنش

 .یر مذکور تنش در قوس رودخانه بررسی گردیدامکان ایجاد تغییر در کرنش شیروانی توسط مقاد

 

 های مورد مطالعههای نرمال در قوسخصوصیات هندسی و تنش - 3جدول 

 (پاسکال)تنش نرمال (درجه)زاویه مرکزی قوس (متر)شعاع قوس مقطع

0 30 11 134/1 

1 35 63 136/1 

3 013 35 1533/1 

5 133 03 114/1 

 

به عنوان شرایط مرزی جدید اعمال گردیده و کرنش حجمی نقاط مختلف شیروانی در ( 3ول جد)های مذکور تنش منظوربدین

برای سطح بیشینه آب و ( بدون کاربرد تنش)حالت اعمال نیروی هیدرودینامیک و در حالت عدم اعمال نیروی هیدرودینامیک 

ها در حالت نشت ماندگار در ادامه ارائه بررسی نتایج. همچنین سطح آب اندازه گیری شده در رودخانه با یکدیگر مقایسه گردید

 .گرددمی

 نتایج و بحث

در این بخش نمودارهای کرنش حجمی حاصل از تغییرات عمق آب رودخانه در شرایط اعمال و عدم اعمال تنش نرمال به 

ی شیروانی و تغییرات ها مبدأ مختصات رودر این شکل (.6، 3، 4و3های شکل) گردد قوس مورد مطالعه ارائه می 5تفکیک 

 . کرنش با فاصله از شیروانی نشان داده شده است
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بیشینه سطح آب - عدم وجود بار 

 بیشینه سطح آب-وجود بار

سطح اندازه گیری شده-عدم وجود بار

سطح اندازه گیری شده - وجود بار

بیشینه سطح آب - اعمال بار 100 کیلو پاسکال 

سطح اندازه گیری شده - اعمال بار 100 کیلو پاسکال
 

 در شرایط نشت ماندگار 1تغییرات کرنش حجمی نسبت به  فاصله در مقطع  - 6شکل 

 

در این حالت . دهددرجه را نشان می 11متر و زاویه مرکزی  30با شعاع قوس  0های انجام شده در مقطع نتایج بررسی 6شکل 

قرار دارد و پس از آن متورم ( کرنش منفی)متر از شیروانی، خاک در معرد فشردگی  3تا فاصله ( تنش نرمال)ر اعمال باردر اث

عدم اعمال بار و نوسان سطتتتح آب تغییر اندکی در میزان کرنش  متر اعمال یا 3در فاصله بیش از . گرددمی( کرنش مثبت)

رایط به ازای اعمال تنش نرمال بیشترین تورم به ازای بیشترین سطح آب در در این ش. نمایدحجمی توده خاک ایجاد می

. دست آمددرصد به 13/1درصد و بیشترین فشردگی در محل شیب به میزان  11/1متری به میزان  1رودخانه در فاصله تقریباً 

متر ابتدایی از شیروانی، خاک در اثر  3درجه مشابه با حالت قبل در  63متر و زاویه مرکزی  35به ازای شعاع قوس  3در شکل 

متر از شیروانی با افزایش عمق آب  01تا  3اعمال تنش نرمال فشرده شده و با دور شدن ازمحل اعمال بار در حدفاصل بین 

به طور کلی در این مقطع بیشترین میزان تورم در  .خاک متورم و در فواصل بزرگتر کرنش حجمی خاک اندک خواهد بود

 .دست آمددرصد به 16/1باشد و بیشترین فشردگی در محل شیروانی برابر درصد می 53/1متری تقریباً برابر  01فاصله 
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 در حالت نشت ماندگار 2تغییرات کرنش حجمی نسبت به فاصله در مقطع  - 7شکل                         
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 ر حالت نشت ماندگارد 3تغییرات کرنش حجمی نسبت به فاصله در مقطع  -8شکل          

 

در . دست آمددرجه به 35متر و زاویه مرکزی  013تغییرات کرنش حجمی با فاصله به ازای افزایش شعاع قوس به  4در شکل 

درصد حاصل گردیده است و بیشترین تورم به  11/1متر به میزان  3گردد که فشردگی در فاصله کمتر از اینجا مشاهده می

متر از شیروانی اثر تغییرات سطح آب در  06درفواصل بیش از . باشددرصد می 51/1دارای مقدار ازای اعمال تنش نرمال 

نتایج به ازای  3در شکل  .رود و مقدار کرنش حجمی بسیار ناچیز خواهد بودرودخانه و اعمال یا عدم اعمال بار از بین می

در این حالت در حالت عدم اعمال بار روند کرنش تا . استمتر ارائه گردیده  03متر و زاویه مرکزی  133بیشترین شعاع قوس 

همچنین مشاهده گردید که با  .متری فشردگی مشاهده گردید 3ای نامنظم بوده و با اعمال تنش بر شیروانی در فاصله اندازه

ر ایجاد کرنش افزایش شعاع قوس و کاهش زاویه قوس که از لحاظ مورفولوژی بیانگر یک قوس مالیم است اثر اعمال تنش ب

به ازای فواصل . باشدمتر دارای تورم می 3-01متری از شیروانی بوده و به ازای فواصل  3محدود به فاصله ( فشردگی)منفی 

 .باشدمتر کرنش حجمی خاک ناچیز می 01بزرگتر از 
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 شت ماندگاردر شرایط ن 4تغییرات کرنش حجمی نسبت به فاصله در مقطع - 9شکل                         

 

مشخص است به ازای بارهای دینامیکی موجود در محل شیروانی میزان کرنش حجمی کمتر  3تا  6همانگونه که در شکل های 

 011ش تتهای مورد مطالعه تنهای بزرگتر، در هر یک از قوستر اثر اعمال تنشبه منظور بررسی دقیق. باشددرصد می 0از 
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های بار آزمایش که تقریباً حد باالی رفتار االستیک خطی در نمونه( م بر سانتی متر مربعکیلوگر 0تقریباً )کیلو پاسکال 

 3تا  6هایودار شکلتتتتباشد، در شرایط سطح آب اندازه گیری شده و سطح آب بیشینه اعمال گردید که در نمده میتتتتش

متر از محل شیب درصد کرنش  01تا  01صله در فا 3تا  6های نکته قابل توجه این است که در شکل. گرددمالحظه می

کیلو پاسکال، فارغ از نوسان سطح آب، میزان کرنش حجمی در  011حتی درشرایط اعمال بار . شودمی حجمی به صفر نزدیک

متری شیروانی رخ داده و دارای  01تا  1رسد و بیشینه مقدار کرنش حجمی در فاصله مقطع به مقدار ثابت صفر می 5هر 

 . مقطع است 5همواره مثبت است که حاکی از متورم شدن خاک به ازای اعمال بار زیاد در هر  مقداری

 گیری نتیجه

کیلو پاسکال ، کرنش حجمی خاک در نزدیکی شیروانی  011به طور کلی در اثر اعمال تنش نرمال و تنش بیشینه  .0

متر از محل  3رود و در حد فاصل ی شلمانقوس مورد مطالعه در رودخانه 5در واقع در . باشدبه صورت فشردگی می

 .  های نرمال، خاک تمایل به فشردگی دارداعمال تنش

شود و ی مرکزی قوس از مقدار تنش نرمال کاسته میرود و کاهش زاویهی شلمانهای رودخانهبا افزایش شعاع قوس .1

 .شوددیک به اعمال بار، متورم میدراثر بارگذاری، کرنش حجمی مقداری مثبت داشته و خاک به جز درمناطق نز

ی مقدار کرنش حجمی فارغ از شرایط سطح آب همواره مثبت و خاک کیلوپاسکال بیشینه 011به ازای اعمال تنش  .3

 .رسدمتری شیروانی، مقدار کرنش حجمی به مقدار ثابت صفر می 01تا  01شود ودر فاصله متورم می
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