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    اراضي و پيامدهاي آنتخريب ،اي ساحل رودخانه فرسايش توده
  

   حسن رحيميو ابراهيم اميري تكلداني ،امير صمدي
   آبياري و آباداني دانشگاه تهران استاديار و استاد گروه مهندسي،به ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد

  
  چكيده

د اراضي مستبه هاي جريان باعث خسارت  فرسايش سواحل آبراهه
. شود سيسات مجاور و عريض شدن آبراهه جريان ميأت, كشاورزي

م اي  تودهفرايند فرسايش  ساحل رودخان عاملي جهت انتقال اح
ر پائين بزرگ رسوبات همراه با پيامدهاي رسوب دست يك  گذاري 

 .دباش ه مهمي در مديريت رودخانه ميئ و مسبودهسيستم رودخانه 
ر برخي مواقع درصد قابل توجهي احل سورسوبات حاصل از فرسايش 

را  درصد80تا (از مجموعه كل رسوبات انتقالي توسط جريان رودخانه 
, فوق در ايرانب منظور مطالعه پديده ر اين تحقيق  .شوند شامل مي

, كرخه ,كارونكردانهاي كرج قسمتهاي مختلفي از سواحل رودخانه
ات صحرائيرفتمورد بررسي قرار گ روفايه  ونور كرخه , مطابق مطا

ر موجودهاي  ساالنه حجم وسيعي از اراضي مجاور سواحل رودخانه  
اي  كشور ب اثر فرسايش به طرق گوناگون و به ويژه فرسايش توده

دست حمل  وارد جريان رودخانه شده و همراه با جريان به سمت پائين
, زن سدهامخادر نشيني  با تهرسوبات مزبور در نهايت . گردند مي

جم مفيد مخازن سدها  ديدگي تجهيزات  و آسيبموجب كاهش 
ر محل دهانه آبگير شدهنيروگاههاي برقابي   بندهاي انحرافي و يا 

. شوند هاي آبياري مي هاي شبكه موجب انسداد دريچهتجمع يافته و 
ر تعيين  نظر به اينكه خصوصيات ترك كششي از پارامترهاي مهم 

ده و در آناليز پايداري سواحل در برابر شكل هندسي سواحل بو
در كليه براساس مشاهدات صحرائي  ,باشند گسيختگي موثر مي

 كه ذرات چسبنده اي خاكهاي ريزدانهر , مورد بررسيهاي  رودخانه
دهنده ساحل را   درصد وزني مصالح تشكيل20 تا 10 حداكثررس 

و  خاك  توسعه ترك كششي با تغييرات شرايط رطوبتي،تشكيل دهند
  . باشد محتمل مياي  وقوع فرسايش توده

ع

جا ه
د

ل
د

 (
هد

 , ,
لع. 

د
ر

ح
د

د

د

                                                                 

 ،ساحل رودخانه تخريب، ،اي  فرسايش توده: كليديناگواژ
  .اي  گسيختگي صفحه،شكل گسيختگي طاقي

  
  مقدمه

 ميليارد تن رسوبات 20ساالنه حدود , براساس مطالعات انجام شده
نشين  هاي جهان انتقال يافته و در آبهاي ساكن ته توسط رودخانه

 ميليون 100در ايران نيز ساليانه بيش از . )1368 ،ميرباقري (گردد مي
نشست رسوبات كاسته  مترمكعب از گنجايش مفيد سدها بر اثر ته

, هيدرولوژيكي, به دليل شرايط آب و هوايي. )1373 ،جالليان (شود مي
, هاي آبخيز شناسي و استفاده نامناسب از اراضي حوضه زمين

هاي جهان ميزان رسوب  مقايسه با رودخانههاي كشور در  رودخانه
عمل  هتحقيقات ببر اساس . )1375 ،رفاهي (كنند باالتري را حمل مي

 در رابطه با كاهش حجم مفيد مخازن تعدادي از سدهاي شمال آمده
 متر 65شرقي حوضه كارون، رسوبات ورودي به مخزن سدها از 

 كيلومتر مربع در  متر مكعب در775مكعب در كيلومتر مربع در سال تا 
تجمع . )1381محمدزاده و صمدي بروجني،  (سال برآورد شده است

رسوبات در مخزن سد دز نيز باعث كاهش حجم اوليه مخزن به ميزان 
رسوبگذاري . )1381, صمدي بروجني و ساماني(  درصد شده است41

موجب صدمه به , در مخازن عالوه بر كاهش ظرفيت ذخيره آب
. شود هاي آبگير سد مي هاي برقابي و انسداد دريچه تجهيزات نيروگاه

باشند تخليه اين  هاي تحتاني مناسب نمي در سدهايي كه داراي دريچه
, بعنوان مثال در اياالت متحده آمريكا. باشد رسوبات بسيار پرهزينه مي

ساليانه بالغ , هزينه برداشت رسوبات از نواحي تاثيرپذير و مخازن سدها
  .باشد الر مي ميليون د250بر 

Simon  ميانه 1بيان نمودند كه در اراضي لس) 1996(و همكاران 
 حجم كل  درصد80مصالح تشكيل دهنده ساحل تا , غربي آمريكا

هاي با ساحل فرسايشي را شامل  رسوبات فرسايش يافته از آبراهه
شدگي آبراهه  نرخهاي عريض )Darby ،1999 وSimon ( شوند مي

هاي  در دره  متر در سال01/0 احل فرسايشي ازسو هاي با در رودخانه
 در سواحل تشكيل شده از مصالح چسبنده و  متر در سال1تا سنگي 

در سواحل تشكيل شده از مصالح غيرچسبنده متغير  متر در سال 100
 تعويض بسترنرخ عنوان مثال  هب  )1999 ،و همكارانSimon ( است

 اياالت هاي ناپايدار  آبراههدر برخياي   تودهفرسايشدر اثر فرايندهاي 
 - در سيستم رودخانه اوبيون متر در سال5/1  عبارتند از متحده آمريكا

 در رودخانه سيمارون در  متر در سال14, غربيفوركد دير در تنسي 
 از   بيش  در رودخانه گيال در آريزونا ومتر در سال 50حدود , كانزاس

م رودخانه توتل در هاي سيست  در برخي آبراهه متر در سال100
   .مي باشد  )1999 ،و همكاران Simon(واشينگتن  

  فرايندهاي مختلف فرسايش ساحل طرف ديگر در بين از 
  فرسايش دروني , اي  صفحهگسيختگيهاي  پديده, ها رودخانه

ترين  شكل عمده  طاقيگسيختگيمصالح تشكيل دهنده ساحل و 
  اي   دايرهسيختگيگاند و   ساحل تشخيص داده شدهتخريبعوامل 

  ساير عوامل از اهميت كمتري برخوردار استدر ميان 
Darby and Thorne)،1997(  نگاهي به مشاهدات صحرائي

ها حاكي از نرخ  صورت گرفته توسط محققان مختلف در اكثر رودخانه
بصورت اي   تودهفرسايشباالي فرسايش ساحل رودخانه در اثر 

در طي  1995وان مثال در سال عن هب. باشد مياي  گسيختگي صفحه
 كيلومتر از سواحل ناپايدار 107در طول ي يمطالعات مرحله شناسا

دست سد فورت پك در مونتانا مشاهده  رودخانه ميسوري عليا در پائين
 گسيختگي كيلومتر از سواحل ناپايدار براثر 48شده است كه 

ومتر براثر  كيل21,  كيلومتر براثر فرسايش دروني ناگهاني35, اي صفحه
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اي   دايرهگسيختگيشكل و تنها سه كيلومتر براثر   طاقيگسيختگي
 ،عالوه بر اين ).Thorne ،1997 و Darby (اند شكل تخريب شده

هاي ديگري از جمله ميمشال بروك  اي در رودخانه  صفحهگسيختگي
رودخانه , رودخانه سرخ در لوئيزيانا, در هرتفوردشاير انگلستان

هاي ناپايدار در  بنگالدش و در طول بسياري از آبراههبراهماپوترا در 
 و Darby( اند پي شمالي در آمريكا مشاهده گرديده سي سي مي

Thorne ،1997.(                    
اي موجب تعريض سريع آبراهه و ورود احجام  هر نوع فرسايش توده

بزرگ رسوبات به درون آبراهه شده و بر اين اساس عامل مهمي در 
رودخانه  اي ساحل فرسايش توده. شود يريت منابع آب محسوب ميمد

سطح آب پس از عبور  عموما در هنگام پائين افتادناي  از نوع صفحه
، Casagli و Rinaldi (دهد سيالب بر اثر عوامل زير رخ مي

1993(.   
  آب سيالب در آبراههعمقحذف نيروي هيدرواستاتيك ناشي از  -1
تادن سطح آب آبراهه و سطح آب خير زماني بين پائين افأت -2

 قابل مالحظهفشار  زيرزميني و توليد نيروي زير
و چسبندگي (اي منفي  كاهش نيروي مكش يا فشار آب حفره -3

  در اثر نفوذ آب باران يا نشت آب زيرزميني) ظاهري
در شرايطي كه ارتفاع و زاويه شيب ساحل بواسطه فرسايش مصالح از 

 در گسيختگي,  به حد بحراني برسدهاي ساحل كف آبراهه و ديواره
عالوه بر نقش . پيوندد اي بوقوع مي  صفحهامتداد يك سطح تقريباً

 ساحل ممكن است گسيختگي, جريان رودخانه در فرسايش ساحل
 تشكيل دهنده ساحل براثر تغييرات مشخصات ژئوتكنيكي مصالح

عنوان مثال افت چسبندگي بين ذرات خاك براثر  هب. ايجاد گردد
افتادگي  كيل شبنم و يا وقوع فشارهاي منفذي مثبت به دنبال پايينتش

 ساحل گسيختگيتوانند باعث تسريع  ناگهاني سطح آب رودخانه مي
 سواحل گسيختگيتوسعه ترك كششي نيز در سرعت بخشيدن . شوند

 ).Thorne ،1997 و Darby (باشد بصورت فوق با اهميت مي
خاك و شكل هندسي  ساحل به مشخصات فني تخريبمكانيزم 

  .)Abt ،1997 و Thorne(ساحل در نقطه شكست بستگي دارد 
توسط محققين زيادي از اي  تودهفرسايش پايداري ساحل در مقابل 

، )1982(، آندروز )1981(تورن و تاوي  ،)1968 (لوهنس و هنديجمله 
، )1988(، عثمان و تورن )1982(، سايمونز و لي )1990و 1982(تورن 

 ,1994(، داربي و تورن )1993(، تورن و ابت )1990 (زمبوآلنسو و ك
، سايمون و همكاران )1999(، رينالدي و كاساگلي )2000و  1996

 اكثر با اين وجودمطالعه شده است،  )2002( و اميري تكلداني )1999(
 باشند اين مدلها داراي نواقص فني و محدوديتهاي اساسي مي

Amiri-Tokaldany)،2002 (ين اين محدوديتها در نظر تر عمده
باشد و اين مدلها انواع  اي مي صفحهفقط از نوع  گسيختگيگرفتن 

 ديگر فرسايش از جمله فرسايش تدريجي مصالح بستر و ساحل و انواع
عالوه بر اين اكثر . گيرند در نظر نمي  راشكل طاقي هاي گسيختگي

 اي داراي كاربرد در صحرا مدلهاي فوق فقط تحت شرايط ويژه
بايد از   ميدر برخي از اين مدلها صفحه گسيختگي منحصراً. باشند مي

برخي از در ). Casagli ،1993 و Rinaldi (پنجه ساحل عبور نمايد
مثبت و منفي و فشار منفذي  اثرات فشارهاي ي فوقمدلها

ستاتيك يا در نظر گرفته نشده و يا فرضيات بسيار ساده اهيدرو
اثرات پوشش . ر نظر گرفته شده استاي جهت محاسبه آنها د كننده

 در نظر گرفته نشده و فرض بر اين بوده است گياهي و درختان اكثراً
     .باشند كه مصالح سواحل همگن مي

مطالعه جامعي درخصوص پديده فرسايش سواحل شايان ذكر است كه 
عنوان يك منبع بسيار مهم توليد بار رسوبي و نحوه  هها ب رودخانه

 ،عالوه بر اين. انجام گرديده استكمتر ر كشور حفاظت آنها د
بايد  بيانگر اين نكته است كه مياز سراسر دنيا نيز گزارشهاي موجود 

مطالعات بيشتري به منظور درك بهتر مكانيسم فرسايش ساحل 
رودخانه و نيز ارائه روشهاي مناسب جهت حفاظت سواحل در برابر 

منظور اجتناب از عوارض به در اين خصوص و . فرسايش انجام پذيرد
هاي   مديريت موثر رودخانهدر راستاي ارتقانامطلوب تغييرات آبراهه و 
اي ساحل، تهيه مدلهاي مناسب جهت  در معرض فرسايش توده

شناسي رودخانه و يا  بيني مطمئن اثرات تغيير در ريخت پيش
اين مدلها . ضروري استخصوصيات مصالح تشكيل دهنده سواحل 

عنوان راهنماي طراحي براي مهندسين امور كنترل سيالب،  هتواند ب مي
مورد استفاده . . . كشتيراني، حفاظت سواحل، اصالح مسير رودخانه و 

 . قرار گيرند
پايدار نمودن سواحل براي  ،بر اساس تجارب حاصلهاز طرف ديگر 

 تنهايي  بهگردد كه  استفاده ميوشش گياهي معموال از پها رودخانه
ان نبوده و در اكثر مواقع الزم است كه پنجه ساحل با اطمينقابل 

هاي  سازهدر اين راستا . مهندسي تثبيت گردد استفاده از يك سازه
ها جهت ايجاد  رودخانه ها در مسير شكن كنترل رقوم كف نظير شيب

نسبت به شيب طبيعي رودخانه مورد استفاده قرار  شيب ماليم
  افزايشدر نتيجهرودخانه و  كفتثبيت  وجب مها اين سازه. گيرند مي

در عين حال موجب تغييرات در و پايداري سواحل در باالدست شده 
فرسايش ، ذرات بندي توزيع دانهسازه از نظرمحل احداث  پايين دست

در داخل  فيزيكي هرگونه تغييرات ايجاد. دنگرد ميمحل و يا هر دو 
  نيزرودخانه از جمله برداشت مصالح كف جهت تهيه شن و ماسه

 فرسايش شديد و  شده والعمل رودخانه در باالدست عكسموجب 
  . را در پي داردكاهش رقوم كف در باالدست 

تا در حد امكان وضعيت پايداري در تحقيق حاضر سعي شده است 
بدين . رسي گرددهاي داخل كشور بر مقاطع متعدد برخي از رودخانه

منظور مقاطعي از شش رودخانه مختلف داخل كشور در استانهاي 
همچنين . ه است ايالم مورد بازديد قرار گرفت وخوزستان, تهران

اي  منظور مطالعه نحوه ايجاد تركهاي كششي و امكان وجود رابطه به
ميان خصوصيات مكانيكي مصالح تشكيل دهنده سواحل و بروز 

برداري از مصالح و برداشت  بت به نمونهنس, تركهاي كششي
  .مشخصات هندسي سواحل اقدام گرديده است

  
  ها مواد و روش

ساالنه حجم , مطابق مطالعات صحرائي صورت گرفته در اين تحقيق
هاي جاري در كشور بر اثر  وسيعي از اراضي مجاور سواحل رودخانه

 جريان اي وارد فرسايش به طرق گوناگون و به ويژه فرسايش توده
. گردند دست حمل مي رودخانه شده و همراه با جريان به سمت پائين
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نشين شده و موجب  رسوبات مزبور در نهايت يا در مخازن سدها ته
هاي آبياري  وارد شبكهشوند و يا  كاهش حجم مفيد مخازن سدها مي

ساحل چپ , )1(عنوان مثال در تصوير سمت راست شكل  به. گردند مي
در  .انه روفايه در استان خوزستان نشان داده شده استمقطعي از رودخ

شسته شدن مصالح پاشنه ساحل توسط جريان اين محل در اثر 
ساحل فوقاني ناپايدار گشته و با , رودخانه در ساحل چپ رودخانه

 بلوكهاي مختلفي از خاك مزرعه ,گسترش ترك كششي تا كف ساحل

رسوبات ميزان ور مزبمطابق شكل . اند مجاور ساحل جدا گرديده
اند   يافته باقيمانده از تخريب سال گذشته كه در مقابل ساحل تجمع

بر  از اتالف حجم وسيعي از خاك مزارع مجاور ساحل رودخانه حاكي
اين رسوبات با ورود به جريان . استبطور ساليانه اي  اثر فرسايش توده

دست  ئينرودخانه روفايه وارد جريان رودخانه كرخه شده و به سمت پا
شده و در محل دهانه آبگير رودخانه و سد انحرافي حميديه حمل 

  .شوند نشين مي ته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 بر اثر فرسايش ،)1(همچنين مطابق تصوير سمت چپ در شكل 
توسط جريان نشت و ايجاد حفرات عميق دروني مصالح پاشنه ساحل 

دان در محل آب حاصل از آبياري مزارع مجاور ساحل چپ رودخانه كر
 يك طاق آويزان و ناپايدار بصورت ساحل فوقاني ،آباد روستاي عباس

 بلوكهاي مختلفي از ، و با گسترش ترك كششي تا كف ساحلدر آمده
مشابه ساحل چپ رودخانه . اند شدهخاك مزرعه مجاور ساحل جدا 

در اين محل نيز رسوبات باقيمانده از تخريب سال گذشته كه , روفايه
 بيانگر اتالف حجم وسيعي از خاك ،اند  يافته  ساحل تجمعدر مقابل

اي در هر سال  مزارع مجاور ساحل رودخانه بر اثر فرسايش توده
 70حجم اين رسوبات تنها در بخش نشان داده شده بالغ بر . باشند مي

با درنظر گرفتن نرخ كل اتالف ساالنه اراضي . باشند مترمكعب مي
   ضرورت توجه ،اي در اثر فرسايش تودهمجاور ساحل رودخانه كردان 

بدين مساله بيش از پيش آشكار شده و اهتمام مسئولين محترم 

نشيني ساحل و هدر رفت اراضي  مربوطه را جهت جلوگيري از عقب
  .طلبد مستعد كشاورزي مي

 از نوعاي  فرسايش توده, )2(مطابق تصوير سمت راست در شكل 
ترك كششي در مصالح ساحل اي همراه با توسعه  گسيختگي صفحه

نشيني   عامل اصلي تخريب و عقب,رودخانه كارون در باالدست بند قير
 قسمتهاي ,عمل آمده مطابق مشاهدات به. باشد ساحل رودخانه مي

مختلف ساحل در معرض اين نوع گسيختگي قرار داشته و رسوبات 
 همانطور كه در. شوند حاصل به مرور زمان وارد جريان رودخانه مي

رسوبات حاصل از , شود مشاهده مي) 2(تصوير سمت چپ در شكل 
تخريب ساحل كه عمدتا ريزدانه بوده بصورت معلق در جريان آب 

اين رسوبات در محل . گردند دست حمل مي رودخانه به سمت پائين
ها  دهانه آبگير شبكه آبياري ويس تجمع يافته و موجب انسداد دريچه

  .شوند ياري ميهاي شبكه آب و خسارت به پمپ
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

بلوك در آستانه  مزرعه مجاور ساحل
مزرعه مجاور ساحل تخريب

رسوبات حاصل از 
 تخريب قبلي

نشيني ساحل عقب  

 رسوبات حاصل از تخريب قبلي

  ) تصوير چپ رودخانه كردان ووفايه تصوير راست رودخانه ر( اراضي كشاورزي مجاور ساحل رودخانهتخريب )1(                  شكل                 

  ،)تصوير راست (اي ساحل رودخانه و ورود رسوبات به داخل جريان آب در رودخانه كارون گسيختگي صفحه)2(شكل
  )تصوير چپ (تجمع رسوبات در محل دهانه آبگير شبكه آبياري ويس و ورود جريان غليظ به داخل شبكه آبياري

تجمع رسوبات در 
 ورودي آبگير

رسوبات  ناشي از 
 تخريب ساحل

ورود جريان غليظ به داخل 
 شبكه آبياري
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   توزيع بافت خاك سواحل تخريب يافته)3(شكل 
  هاي مورد بررسي در داخل كشور در رودخانه
به منظور مطالعه نحوه ايجاد در اين مطالعات همانگونه كه ذكر شد 

اي ميان خصوصيات مكانيكي  تركهاي كششي و امكان وجود رابطه
 كه در آناليز ه سواحل و بروز تركهاي كششيمصالح تشكيل دهند

از مصالح تشكيل دهنده , باشند پايداري سواحل رودخانه موثر مي
عمل آمده و آزمايشات مختلفي جهت تعيين  برداري به سواحل نمونه

بافت خاك و ديگر خصوصيات مصالح در آزمايشگاه مكانيك خاك 
پس از . رت پذيرفتگروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران صو

 نمونه تهيه شده 15بافت خاك , انجام آزمايشات و تعيين بافت مصالح
بندي بافت خاكهاي  هاي داخل كشور بر روي مثلث طبقه از رودخانه

 آمريكا ارائه شده است حفاظت خاككشاورزي كه توسط سازمان 
 بافت خاكهاي موردنظر در محل ،)3(مطابق شكل . ترسيم گرديد

اي و لوم سيلتي  ث مزبور تجمع يافته و اكثرا لوم ماسهقاعده مثل
در گيري نمود كه  توان نتيجه با توجه به اين شكل مي. باشند مي

 20 تا10 ذرات چسبنده رس كمتر از خاكهاي ريزدانه در صورتي كه
 ،ذرات تشكيل دهنده خاك ساحل را تشكيل دهندوزني درصد 

رطوبتي خاك وجود خواهد پتانسيل ايجاد ترك كششي بسته به شرايط 
 با افزايش ذرات سيلت و ماسه در اين امر بدين سبب است كه. داشت

 نيروي چسبندگي بين ذرات ،ميان ذرات تشكيل دهنده خاك ساحل
پالستيسيته يا خميرائي خاك پائين آمده و , خاك ساحل كاهش يافته

خاكها نوع  اين اصوالً. خاك در معرض ترك كششي قرار خواهد گرفت
 با تغيير رطوبت خاك در ،به دليل نداشتن خاصيت پالستيسيته باال

لذا با كاهش جزئي . شوند هنگام تغيير شكل يافتن از هم گسيخته مي
 ترك ،رطوبت خاك ساحل و با افزايش نيروي كششي بين ذرات خاك

  . گردد كششي در بين ذرات خاك ايجاد مي
 

 نتايج و بحث
هاي داخل   برخي از رودخانهسواحل بررسي ضمنتحقيق در اين  

همراه اي  كشور و تعيين بافت خاك سواحل در معرض فرسايش توده
 كه اي  مشخص گرديد كه در خاكهاي ريزدانه, توسعه ترك كششيبا

ذرات تشكيل دهنده وزني  درصد 20 تا 10 حداكثر ذرات چسبنده رس 
 پتانسيل ايجاد ترك كششي بسته به ،خاك ساحل را تشكيل دهند

اي  فرسايش تودهبروز ايط رطوبتي خاك وجود خواهد داشت و شر
و مستعد كشاورزي  اراضي اي از  حجم قابل مالحظه تخريبمنجر به

دانند از قطب  نگارندگان بر خود الزم مي .شود ميانسداد دهانه آبگير 

مين أ تبرايعلمي گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران 
  .قدرداني نمايند, قيقتحهاي مالي اين  هزينه
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