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 خالصه

ميشكنهاي متداول تثبيت بستر رودخانه، احداث شيبيكي از روش  بيشتر شود،دليل شتاب ايجاد شدهبه جريانكه سرعت در شرايطي. باشدها

ميجريان سازه فوق از تماس (آبراهه بدون بدين ترتيبو كندبا مواد بستر جلوگيري ضمن حفاظت بستر آبراهه در برابر فرسايش، آبراهه پايدار

و رس راوبفرسايش مينيز گذاري) به هاي هيدروليكيبا بررسي پارامتردر اين پژوهش.آوردپديد آبو و شستگي كارگيري معادالت شيب پايدار

قرمدل ارائه شده با داده.شده استمحاسبه نيز هزينه حداقل،شكنشيبتعيين ابعاد بهينه عالوه بر مختلف  ار گرفته هاي رودخانه دوغ مورد واسنجي

ه كو بهزينه را دهدمينتايج نشان چنينهم دست آمده است.متري ميكه با انتخاب روابطي كه شيب تعادلي بيشتري ميمحاسبه توان هزينه كنند

 احداث سازه را كاهش داد.

 سازيهزينه، بهينه هاي هيدروليكي،پارامتر،شكنشيبكلمات كليدي:

 مقدمه.1

مي در مناطق كوهستانيويژهبهو ايجاد شيب پايدار، يش بستر با هدف كنترل فرساها شكنشيب  هـا شـكن بهينـه شـيبو هزينـه . در زمينه ابعاد شونداحداث

وتاكنون مطالعه در Ghorbaniو Zahiri گي موضعي در پنجـه آنهـا بـوده اسـت. تخمين عمق آب شست مطالعات انجام شده اي صورت نگرفته است

آب 2012سال داده 226با استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان محاسـبه كردنـد. بـراي انجـام ايـن كـار، شكنشيبدست شستگي در پايينعمق حداكثر

و رسوبي متفاوت مورد استفاده قرار گرفت. مقايسه نتايج محاسـبات در مرحلـه آزمـون نشـان آزمايشگاهي از پژوهش گران مختلف با شرايط هيدروليكي

و كارايي مناسـب بت به روابط رگرسيوني پژوهشداد كه روش فوق نس [ گران قبلي، دقت اثـر 2010و همكـاران او در سـال Tregnaghi].1تـري دارد

و بر اساس تغييرات زماني پـارامتر جريان سيل بر حداكثر عمق آب و در شيب طولي تند را بررسي كردند هـاي مهـم، شستگي در حالت آب بدون رسوب

آبدو رابطه بدون بعد  شسـتگي، در رسـاله دكتـري خـود بـه بررسـي آب 2008در سـال چنـين وي هـم].2[ شستگي ارائـه دادنـد براي تخمين ابعاد حفره

بههاشكنشيبموضعي در پنجه  و با و عاري از رسوب پرداخت و دادهو در شرايط جريان حاوي رسوب هـاي مشـاهده شـده در كار بـردن آنـاليز ابعـادي

شاتمام آزمايش و غيرها و زياد، ذرات يكنواخت و عاري از رسـوب، رابطـه مل بستر با شيب كم -اي را بـراي تخمـين عمـق آب يكنواخت، جريان حاوي

] را در مطالعات خود بررسي كردنـد. مطالعـاتهاشكنشيب، براي اولين بار فاصله بين 2003و همكاران او در سال Lenzi].3شستگي موضعي ارائه داد

د آبهاشكنشيباد كه نزديك بودن فاصله آنها نشان ميبه يكديگر سبب توسعه ناپـذير كـه موقعيـت شود. بـه عقيـده آنهـا اگـر نقطـه فرسـايش شستگي

آب شكنشيب و شكل حفره ميبعدي است، از يك فاصله بحراني كمتر باشد، اندازه [شستگي تغيير ، بـا 2000و همكـاران او در سـال Gaudio].4كند

آ بهمطالعه و با و در شرايط جريان عاري از رسوب آبكار بردن آناليز ابعادي، رابطهزمايشگاهي -شـيب شستگي موضعي در پنجه اي را براي تخمين عمق

آبهاشكن و بـا افـزايش انـدا شـكن شـيب ها بـا افـزايش ارتفـاع شكنشيبشستگي موضعي در پنجه ارائه دادند. آنها دريافتند كه عمق زه، افـزايش يافتـه
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آبپارامترضمن تاثير در اين مطالعه].5[يابدمتوسط ذرات بستر كاهش مي و شـيب تعـادلي هـا شـكن شيبشستگي در پنجه هاي هيدروليكي از قبيل عمق

 شده است. سازه نيز بررسيبهينه هزينه،هاشكنشيببهينه ابعاد بستر رودخانه در طراحي

و روش.2 هامواد

و ابعاد)هاشكنشيب طراحي هيدروليكييكي از عوامل مهم در (فاصله هاشكنشيبكه يك سري از باشد. اين موضوع زمانيميهاشكنشيب، جانمايي

به]6[صورت سري وجود دارد داراي اهميت بيشتري استبه و، شامل تعيين شيبهاشكنشيب طور كلي، طراحي هيدروليكي. تعادلي بستر رودخانه

ميبهآن با توجه به ضوابط طراحي هيدروليكي شكنشيبدر نتيجه، ابتدا ابعاد باشد.ميهاكنشسپس جانمايي شيب آيد، سپس حجم عمليات دست

bedاجرايي در هزينه واحد حجم سازه  sill(UPRC و در نهايت هزينه ساخت ضرب مي( ميبهCost،شكنشيبشود بهدست ظور سادهمنآيد.

و با توجه به مقايسه مدل با  از هايشكنشيبسازي و (نسبت عرض به عمق جريان بزرگ طرفي عريض بودناجرا شده در رودخانه دوغ تر از رودخانه

و مستطيلي فرض شده است. شكل 10 و مقطع رودخانه عريض در1است) بازه اصالح شده مستقيم پروفيل، اجزاي تشكيل دهنده طراحي هيدروليكي

 شكنشيبارتفاعdyشده بستر رودخانه، ارتفاع تعديلtyشيب تعادلي بستر،eSشيب متوسط بستر،0S،فوقدهد، در شكل طولي بستر را نشان مي

Lفاصله افقي بازه فرسايشي،pLبا در نظر گرفتن عمق آب شستگي، شكنشيبارتفاعbh،شكنشيبشستگي در پنجه عمق آبsyدر هر بازه،

هاي واحد پارامتر با راستاي قائم است. شكنشيبزاويه وجه جانبيbxو شكنشيبعرضbw،شكنشيبعرض تاجbt،هاشكنشيبفاصله بين

 محاسبه شده است.(m)بر حسب متر1ذكر شده در شكل 

 اجزاي تشكيل دهنده طراحي هيدروليكي در پروفيل طولي بستر-1شكل

مي)1(مطابق رابطه حداقل هزينه  شود:محاسبه

Minimize : Cost

)1(bed sill b c b b b c b

c b b b b

Cost = (UPRC)*V

= N*(UPRC) (0.13*(0.5*h *w *(2*w + 2 + (4 / 3)*h )) + h *w *0.017(1+ h *(2 / 3+ tanx ))b

+ w *h *(w - h *tanx ))

و خاكهزينه خاكضرايب تبديل 0,017، 0,13و ضرايب شكنشيب تعدادN،عرض رودخانهcw كه در آن - شيبريزي به هزينه احداث برداري

و ارتفاع ها شكنشيبتعداد.]7[ استشكن ميبه)2(در هر بازه مطابق رابطه شكنشيببا توجه به ارتفاع تعديل شده بستر رودخانه :.]3[ آيددست

)2(/N = t dy y

تـوان از شـيب تعـادلي بسـتر رودخانـه را مـي، برآورد صحيح از شيب تعادلي بستر رودخانـه اسـت. شكنشيبگذار در طراحي هيدروليكي از عوامل تاثير

 ,Meyer – peter. معادلـه]8[محاسـبه كـرد Schoklitschو Meyer – peter, muller ،Shieldsمعـادالت نظيـر معـادالت انتقـال رسـوب 

muller باشد:مي)3(بق معادله مطا 
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)3(( )3/21/6
e s 90 50 fS = 0.058 n / D D d( ) /

)4(0.6
f f s 0/ )d = (q * n S 

s(n،4رابطه كه در 90،ضريب زبري مانينگ( (mm)D50ترنـد، درصد مصالح از آن كوچك90قطري از ذرات بستر كه (mm)Dانـدازه متوسـط

f ذرات بستر، (m)d2و عمق متوسط جريان

f (m / s)qمعادله.استدبي طراحي واحد عرض Shields ) مي5مطابق رابطه  شود:) ارائه

)5(
10/7

s 50
e 6/7

s

(0.056 * (G -1) * D )
S =

(n )
 

s(Gدر آن، كه  باشد.مي متربر حسب50Dشايان ذكر است كه در رابطه فوقاست. هاي رسوبچگالي دانه(

) مي Schoklitsch) معادله6رابطه  كند:را بيان

)6(
3/ 4

50 c
e

f

D W
S = 0.000293

Q

 
 
 

c، كه در آن (m)W3وعرض رودخانه

f (m / s)Qباشدميدبي طراحي.

ميهاي هيدروترين عوامل تخريب سازهشستگي از مهمآب ميليكي كه در رودخانه اجرا آبشوند، -شـيب شستگي در پنجـه باشد. وقوع پديده

مي شكن  تعادل حالت به نيل جهت بستر هايويژگي سبب تغيير تعادل حال در رودخانه يك در جريان هايويژگي باشد. تغييرعامل اصلي تخريب آن

آببهچهو گذاريرسوب صورتبه چه بستر تراز عموماً كه طوريبه شده، جديد در ايـن دارد. تعـادل حالـت اين به سعي در رسيدن شستگيصورت

آب شكنشيبگيري پنجه با توجه به قرارپژوهش  آبتا زير عمق (.بررسي شود شكنشيبشستگي در پنجه شستگي، الزم است انواع (7روابط و ) بـه8)

و موضعي را بيان مي كنند، عمقترتيب اعماق آب مي Neilشستگي كلي از رابطهآب شستگي كلي  شود:محاسبه

)7(0.85f
g i

i

*
q

y = 0.5* d ( )
q

i(dعمق متوسط جريان،كه در آن i(qدبي غالب واحد عرض رودخانه ��( f(qو بر اساس دبي طراحي واحد عرض( و( ، دبي غالب واحد عـرض

]  al etمعـادالت بـر اسـاس هـا شـكن شـيب دسـت در پـايين شسـتگي موضـعيآبدر اين پژوهش محاسبه عمـق].9عمق متوسط جريان محاسبه مي شود

Lenzi،Chinnarasri and Kosittgitiwong ،Tregnaghi  وZahiri et al دست مـيبهدر آن لحاظ شده استهاشكنشيبكه فاصله بين-

( Tregnaghiآيد. معادله مي8مطابق رابطه :]3[ شود) بيان

)8(

L0.6 -0.25
H-0.19s d s

s s

y y
= 3 SI 1- e

H H

  
       

)9(
2

3 f
s

q
H = 1.5

g

)10(84 50

50 16

D D
SI = ( + ) / 2

D D
 

s،روابط فوقكه در (m)Hدبي طراحي واحد عرض رودخانه،حداقل انرژي مخصوص ،
2 )g(m/ s،16شتاب ثقـل (m)Dقطـري از ذرات بسـتر كـه

(al et Lenziمعادله است. شدگي ذرات بسترشاخص جورSIو ترند بر حسب متردرصد مصالح از آن كوچك 16 مي9: مطابق رابطه :]4[ باشد)

)11(

L0.6 -0.25
H-0.19s d s

s s

y y
= 3 SI 1- e

H H

  
       

مي]10[ دهد: نشان Chinnarasri and Kosittgitiwong  ) آب12رابطه شستگي موضعي بر اساس معادله ) عمق  
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)12(

L0.6 -0.25
H-0.19s d s

s s

y y
= 3 SI 1- e

H H

  
       

(به]Zahiri et al ]1معادله مي13صورت رابطه  باشد:)

)13(

L0.6 -0.25
H-0.19s d s

s s

y y
= 3 SI 1- e

H H

  
       

d,d t b s
s

,
y

y y L W 15* H 0.225 1.87
H

≤ − ≥ ≤ ≤ )14(

آب شكنشيبارتفاع و ضريب اطمينان در هر بازه با احتساب مجموع اعماق F)شستگي S)1,3 ]11به [) مي15وسيله رابطه  شود. ) بيان

)15(b d s g d s gh = F S* (y + y + y ) = 1.3* (y + y + y )

ميايگونهبه شكنشيبعرض و لغزششانتخاب به شكنشيبود كه از واژگوني آجلوگيري رو يد.عمل و شـكن شيبهاي وارد بر با محاسبه نيرو از اين

و لغزش،حداقل در نظر گرفتن ضرايب اطمينان شيب بهعرض شيب توانمي شكن در برابر واژگوني هـاي نيروهاي فـوق شـامل نيـرو دست آورد. شكن را

و محرك مي (16(روابط. باشدمقاوم  است:شكن شيبوارد بر هاي مقاوم نيرو)23) تا

)16(bed sill bed sill bed sill cf = * a * wγ

)17(bed sill bed sill bed sill w1 n n* ( ) *sγ γ γ= − +

)18(w w water cf a* *wγ=
)19(s sat soil cf a* * wγ=
)20(sat s w1 n n*( ) *γ γ γ= − +
)21(2

dw w 2 dw b c e0.5 h + h h * w cos(atan sf * * ( ) * * ( ( )))γ=
)22(2 2

ds sub ds e b p c0.5 * h * (1 - s * tan(x )) * k * wf *γ=

)23(sub s w( ) * (1- n)γ γ γ= −
)kg/m3(�bed sillرودخانه، ) عرضm(wc، شكنشيب) سطح مقطعm2( abed sill شكن،نيروي ناشي از وزن شيب)fbed sill )kg،روابط فوقكه در

آن nbed sill، شكنشيبمصالح وزن مخصوص آب)kg/m3(�w،وزن مخصوص جامد خاك)s�)kg/m3،درجه پوكي )fw)kg،وزن مخصوص

وزن)kg/m3(�sat نيروي ناشي از فشار قائم خاك،)kg(fs،حجم جريان در واحد عرض رودخانه)awater)m2 نيروي ناشي از فشار قائم آب،

 شكن،دست شيبدر پايينآبفشار جانبي)kg( fdw،حجم خاك در واحد عرض رودخانه)asoil )m2،درجه پوكي آنnمخصوص اشباع خاك، 

hdw )mعمق آب در پايين ( شكنشيبدست ،h2)mعمق آب در روي (دست آن،و در پايين شكنشيبhb)mارتفاع (شكنشيب ،hds )mارتفاع (

.است شكنشيبدست ) فشار جانبي مقاوم خاك در پايينkg( fdsو وزن مخصوص مستغرق خاك)sub�)kg/m3، شكنشيبدست پايين خاك در

و زيردست شيبهاي محرك ناشي از فشار جانبي خاك در باالنيرو (فشار آب شكن (24با استفاده از روابط مي)26) تا  شوند:محاسبه

)24(2
uw w 1 uw b e b c e*(h + h )* h *(1+ s * tanx )* w *(cos(atan(s )))f 0.5*γ=

)25(2
us sub us a c0.5 * h * k * wf *γ=

u w uw dw c b0.5 * h * h * w * wf *γ= )26(

شيب تعادلي بسترSeدست آن،و در باال شكنشيبآب در روي ) عمقm(h1، شكنشيب) عمق آب در باالدستhuw )m، روابط فوقكه در

و  ) فشار جانبي محرك خاك در kg( fus، شكنشيبدست ) فشار جانبي آب در باالfuw )kgبا راستاي قائم، شكنشيبزاويه وجه جانبيxbرودخانه

-شيب دستباالدر خاك ارتفاع)m(husو شكنشيبتدس) عمق آب در پايينm( hdw، شكنشيب) عرضwb)mباشد.مي شكنشيبدست باال

و از جداول�كه با توجه به هستند خاكو محرك يب فشار مقاوماضربه ترتيبkaوkp است. همچنين شكن (زاويه اصطكاك داخلي خاك) خاك

ميمربوطه به ( صورتبهحداقل ضرايب اطمينان.دنآيدست مي)27رابطه  شود:تعريف

v r
s r s r

h o

t a n f mS , S , S , S 1 . 3
f m
φ Σ Σ= = =

Σ Σ
)27(
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) r(S)، پايداري در مقابل واژگوني27مطابق رابطه )rهاي مقاومدهد كه نسبت مجموع لنگرهنگامي رخ مي( m )Σبرابـر 1,3 شكنشيبنسبت به پنجه

)oكنندههاي واژگونمجموع لنگر m )Σچنين پايداري در برابـر نسبت به همان نقطه باشد. هم ����s(S دهـد كـه نسـبت مجمـوع هنگـامي رخ مـي(

)vهاي قائمنيرو f )Σهاي افقيه اصطكاك داخلي خاك به مجموع نيرودر تانژانت زاويh( f )Σ1,3تر از بزرگ ] ].12باشد

و بحث.3  نتايج

 معرفي منطقه مورد مطالعه.3.1

(شرقاز شمال مركز شهرستان مينو4رود است. اين رودخانه مطابق شكل هاي رودخانه گرگانرودخانه دوغ يا مادرسو از شاخه شهر كالله) جريـان دشت

و از كوه فلور با ارتفاع  در 1632دارد سركيلومتري شرق شهرستان مينو20متر واقع ميدشت و در نهايت بـه رودخانـه گرگـان چشمه ريـزد. رود مـي گيرد

آن50طول رودخانه  اي2كيلومتر، شـيب بسـتر كوهسـتاني آن 0,6درصـد، شـيب بسـتر جلگـه و شـيب متوسـط بسـتر رصـد اسـت. ايسـتگاهد1درصـد

و از سال  ميآمار 1345هيدرومتري اين رودخانه در تنگراه از نوع تكميلي بوده همبرداري چنـين ايـن ايسـتگاه داراي مختصـات جغرافيـايي بـا طـول كند.

و مساحت 330، ارتفاع37��27، عرض55��44 [ 1791متر متـر 866ي بـه طـولادر ايـن پـژوهش جهـت واسـنجي مـدل بـازه].13كيلومترمربع است

مي هايشكنشيبانتخاب شده است. الزم به ذكر است كه   باشد.احداث شده در بازه فوق گابيوني

آنآبريز موقعيت حوضه-2شكل و رودخانه دوغ در  گرگانرود

 . واسنجي مدل3.2

(شكندر اين مطالعه واسنجي مدل با شيب و ژئوتكنيكي رودخانه در جدول )1هاي احداث شده در رودخانه دوغ انجام شده است. اطالعات هيدروليكي

.ارائه شده است

و هزينه بهينه شيب بهابعاد تعشكن با آبكارگيري معادالت شيب و عمق و بـا فـرض يكسـان بـودن ابعـاد شـيب ادلي شـكن در طـول آن شستگي موضـعي

), 0b bW = t xb شـكن دست آمد. الزم به ذكر است كه در اين مطالعه، طراحي بـر اسـاس حالـت بحرانـي شـيببه LINGOتوسط نرم افزار)=

و آن عبارت است از حذف نيرو 2دست سازه. با در نظر گرفتن فرضيات فوق، نتـايج حاصـل از واسـنجي مـدل در جـدول هاي مقاوم در پايين انجام شده

آبمعادالت، از بين ديگر Lenzi et alدهد كه معادله نشان مي راعمق مي شستگي كمتري همكندمحاسبه آب. و عمـق -چنين با افزايش شيب تعـادلي

ميشكنشستگي، فاصله بين شيب  يابد.ها افزايش
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 اطالعات مورد نياز جهت واسنجي مدل-1جدول
اطالعات هيدروليكي رودخانه دوغ اطالعات ژئوتكنيكي رودخانه دوغ

0.3 
gn866 (km)pL

2133 3
(kg/ m )satγ70 (m)Wc

2155 3
(kg/ m )satgγ0.0117 

0S

2650 3
(kg/ m )sγ613 3

(m / s)100Q
1000 3

(kg/ m )wγ18 (mm)50D
1133 3

(kg/ m )subγ38 (mm)84D
40 φ °9(mm)16D
0.035 

sn0.195 n

 يج حاصل از واسنجي مدل نتا-2جدول

Variables 
Equations ys(m) yd(m) h(m) L(m) Wb(m) 

Shields 
(Se=0.0004) 

Tregnaghi 7.58 3.27 11.03 288.67 9.77 
Lenzi et al 5.66 0.54 8.54 48.11 8.03 

Chinnarasri & 
Kositgittawong 12.00 3.27 16.78 288.67 13.65 

Zahiri et al 13.33 3.27 18.52 288.67 14.81 

Schoklitsch 
(Se=0.0006) 

Tregnaghi 7.47 3.19 10.90 288.67 9.35 
Lenzi et al 5.87 0.56 8.82 50.94 7.93 

Chinnarasri & 
Kositgittawong 11.87 3.19 16.62 288.67 13.18 

Zahiri et al 13.23 3.19 18.39 288.67 14.35 

MPM1

(Se=0.0018) 

Tregnaghi 8.93 4.30 12.79 433.00 10.07 
Lenzi et al 5.98 0.57 8.96 57.73 7.51 

Chinnarasri & 
Kositgittawong 13.56 4.30 18.81 433.00 14.03 

Zahiri et al 14.62 4.30 20.19 433.00 14.93 

و مدل در شكل مي3مقايسه هزينه در اجرا  – Meyerكننـد ماننـد معادلـه تـري را محاسـبه مـي كه شـيب تعـادلي بـيش معادالتيب انتخادهد كه با نشان

peter, muller ،همتوان هزينه احداث شيبمي آبچه چنين اگرشكن را كاهش داد. تـر از كـم Lenzi et alمحاسـبه شـده از معادلـه شسـتگي عمق

مي Tregnaghiشستگي است كه از معادله عمق آب كهآنازشود اما حاصل ايـنو دليل كاهش ارتفاع سازه بوده استبه شستگيآبعمق كاهش جا

روميها افزايش تعداد سازهخود منجر به   يابد.ميافزايش هزينه احداث سازه شود از اين

1 Meyer – peter, muller 
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و مدل-3شكل  مقايسه هزينه در اجرا

 گيرينتيجه.4

ميشكنن ابعاد بهينه شيبهاي هيدروليكي در تعيينتايج حاصل از بررسي پارامتر كهها نشان و بـا دهد كاهش هزينه احداث سازه با افزايش شـيب تعـادلي

نتامكان Meyer-peter, Mullerاستفاده از رابطه  (شـرايط بـدون فوق مبين آن است كه در رودخانـه يجهپذير است. هـاي نزديـك بـه شـرايط پايـدار

و رسوب و سـازه دن گذاري)، عمق فرسايش براي رسيفرسايش -به شيب تعادلي به سبب اختالف ناچيز شيب ياد شده با شيب متوسط بستر، كـاهش يافتـه

روهاي با ارتفاع كمتر نياز است .احداث سازه با كاهش هزينه همراه خواهد بود از اين
آبهم و هزينه بهينه شيبشستگي چنين نتايج حاصل از تاثير عمق ميشكندر ابعاد شـكن اگـر چـه عمـق با افزايش ارتفاع شيبدهد كه ها نشان

ميشستگي موضعي آب ميكاهش تعداد سازهتوجه به يابد اما با افزايش  يابد.ها هزينه احداث سازه كاهش
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