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منظور  به ان رودخانهيب و جريدر جهت ش يشه درختان گز ساحلير يمقاومت کشش يبررس
  خاک يست مهندسيز يکاربردها

  
 ٢بجستان يمحمود شفاع و *١ينيرضا حسيعل

  

  چکيده 

مقاومت  زانيمبرآورد  يبرا شود. يم ب سواحل رودخانهيش يداريپاخاک و  يمقاومت برشش يسبب افزا ،شهيرو ب خاک يترک
مقاومت  يريگ اندازه ،ن مدليکاربرد ا يرد. برايگ يمورد استفاده قرار م به طور گستردهوو  مدل ،شهير -ستم خاکيس يبرش
 .استمره يگز ساحل رودخانه سشه درختان ير يمقاومت کشش يبررس پژوهش، نيهدف از انجام ااست.  يها ضرور شهير يبرش
 ستميسو  يمقاومت کشش يبررس ياز رودخانه انتخاب شد. برا يميمستق نسبتاً ازهدرخت در ب هيپا پنجتعداد  ن منظوريا يبرا
ک يتفکشه به يراز  نمونه ١٤٨مجموعاً  وم يتقس يقسمت مساوترانشه به چهار . شداستفاده  يا رهياز روش حفر ترانشه دا شه،ير

حداقل و حداکثر د قرار گرفت. ييأمورد ت ها نمونهکل از  %٧٣ش يآزما. شد يآور جمع يش مقاومت کششيآزما يبراچهار ربع 
مگاپاسکال  ٩/٤٤و  ١/٦، يحداقل و حداکثر مقاومت کششطور  نيبود و هممتر  يليم ٢/٨و  ١ ترتيب بهش يقطر مورد آزما
که  دادنشان  پژوهش جينتاد. شم يان تقسيب و جريش ، در جهتدست نييباالدست و پاه يبه دو ناح هر ترانشه، .محاسبه شد

ب به مراتب ير شيثأت ن،يابا وجود بود و ان اندک يب و جريش ينييو پا ييباال يها در نواح شهير ين مقاومت کششيتفاوت ب
  ان است.ير جريثأشتر از تيب

  
رودخانه،  يمهندسش خاک، يفرسا، ساماندهي سواحل، زيست مهندسيحفاظت خاک،  ،ها بيش يداريپا :ي كليديها واژه
  .خاک يساز مسلح

  
کاربردهاي منظور  بهبررسي مقاومت کششي ريشه درختان گز ساحلي در جهت شيب و جريان رودخانه  .۱۳۹۸ .م و شفاعي بجستان ع. حسيني ارجاع:

 .۴۸- ۴۱ :۳۲ ايران. آب پژوهش مجله .زيست مهندسي خاک
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  مقدمه 
سواحل  يداري. ناپااستش ين عامل فرسايتر آب مهم

شود و در ادامه  يآغاز م ١يش سطحيرودخانه با فرسا
د يآ يوجود مه ب ٣يختگيو سپس فرور ٢يآبشستگ يدهپد

ن رفتن يده سبب از بين پدي. ا)۲۰۰۸(داکر و هابل، 
ش رسوبات ي، افزايکشاورزز يخ صلحا يها نياز زم يبخش
ب ي، تخريمخزن ياچه سدهايشده در در نينش ته
ها،  ها و راه ه پليب پاياز رودخانه، تخر يريسات آبگيسأت

ن رفتن ياز به آب شرب، ينه تصفيش هزيافزا
و  يا جانوران رودخانه يبرا يضرور يها سميکروارگانيم
؛ هابل و ۲۰۰۳، (داکر شود يم يطيمح ستيرات زييتغ

  . )۲۰۱۰همکاران، 
رودخانه، استفاده از  يدر مهندسنکه يبا توجه به ا

. برخوردار است يشتريت بياز اهم يا سازه يها روش
و در طول  يصورت خط هرودخانه، ب يها ش کنارهيفرسا
است که  ين در حاليادهد.  ياز آبراهه رخ م ياديز نسبتاً

 صورت بهها تنها  نهيل باال بودن هزيدل ه، بيا حفاظت سازه
ط ير شراييو با گذشت زمان و تغ بودهر يپذ امکان يموضع

رد. يگ يب قرار ميدر معرض تخر يبه سادگ ،يه طراحياول
 يش مقاومت برشيدر افزا ياهيگ يها ر پوششيثأت نيبنابرا
از است.  ار مورد توجه قرار گرفتهيبسها  بيش يداريو پا
 آثاردرختان با داشتن  مانند ياهيگ يها پوششکه  ييآنجا

 بر يمختلف اثر قابل توجه يکيو مکان يکيدرولوژيه
ب يش ضريجه افزايخاک و در نت يش مقاومت برشيافزا
؛ ۲۰۰۲ ،سونيو کال موني(س ب ساحل دارنديش يداريپا

 يساز ق مسلحياز طر ي. وجود درختان ساحل)۲۰۰۷ پولن،
 ب رايش يا توده يختگياحتمال گس شهير وسيله بهحاک 

ل يک ماده مرکب را تشکيشه يدهد. خاک و ر يکاهش م
و  يداشتن مقاومت کشش دليل بهشه يد که رنده يم

ستم يس يش مقاومت برشيباال، سبب افزا نسبتاً يچسبندگ
 يزان مقاومت برشيبرآورد م يبرا شود. يشه مير - خاک

به  )١٩٧٩(وو و همکاران،  شه، مدل ووير -ستم خاکيس
ن يکاربرد ا يرد. برايگ ياستفاده قرار مطور گسترده مورد 

در است.  يها ضرور شهير يمقاومت برش يريگ مدل اندازه
نام   ه، بياهيگ يها ر استفاده از پوششيچند دهه اخ

ست يش است. زيبه افزارو ٤يمهندس ستيز يها روش

                                                
1- Sub-aerial erosion 
2- Scouring  
3- Slumping  
4- Bioengineering  

 ياهيب کردن پوشش گيترک يها مربوط به روش يمهندس
ل است که در آن از يحا يوارهايسخت، مانند د يها با سازه

(مورگان و  شود يهر دو قسمت بهره برده م يايمزا
هاي گياهي با هدف  استفاده از پوشش ).۱۹۹۵کسون، ير

ها و کنترل فرسايش، زيست مهندسي  پايدارسازي شيب
 يها استفاده از روش). ۱۹۹۵شود (بارکر،  خاک ناميده مي

 يايحفاظت سواحل، در کنار مزا يبرا يمهندس ستيز
 ست.از ين ييها تيمحدود يکه دارد، دارا يقابل توجه

 يکير مکانيثأدر مورد ت يا گسترده يها پژوهش کنونتا
ها نشان  ين بررسيجه ايها انجام شده است. نت شهير
شه ير يستم و مقاومت کششين مقدار به سيدهد که ا يم

 ،اديمقاومت ز يشه در مقابل کشش دارايردارد.  يبستگ
ش ياست. با افزا يمقاومت کمتر يدر مقابل فشار دارا يول

ش يافزاآن خته شدن يگس يالزم برا يروين ،شهيرقطر 
 قطور يها شهيتر نسبت به ر نازک يها شهير يابد. ولي يم
 يشتريب يمقاومت کشش شتريب يوجود مواد سلولز دليل به

با قطر  يرابطه مقاومت کشش باًيتقردهند.  ياز خود نشان م
 رفته شده استيپذ يمنف يک تابع تواني صورت بهشه ير
؛ ۲۰۰۴واتسون و ماردن، ؛ ۲۰۰۵و همکاران،  يسچتي(ب

  ). ۱۳۸۸، يعبد؛ ۱۳۸۱ ،يخيش بجستان و گل يشفاع
ها انجام و  شهير يدر مورد مقاومت کشش ياديمطالعات ز

ها ارائه شده است. ماکاروا و  آن يبرا ير مختلفامقد
را مورد  ييراش اروپا يها شهيمقاومت ر) ۱۹۹۸همکاران (

- ۵/۶ يانتخاب يها شهير يقرار دادند. دامنه قطر يبررس
 ۱۱- ۵۶ها  آن يمتر و دامنه مقاومت کشش يليم ۹/۰

نمونه  ي) تعداد۱۹۹۹ا (يالورا و نوتااليمگاپاسکال بود. ن
 ۱۵لند با حداکثر قطر يتا يشه از هفت گونه درختير
 يرات مقاومت کششيي. دامنه تغدندکرش يآزمامتر را  يليم

مگاپاسکال گزارش شد.  ۵-۸۹با توجه به قطر و گونه 
با دامنه  ييراش اروپا يها شهي) ر۲۰۰۱( کولنو  يکوف
ها را  آن يو مقاومت کشش يمتر را بررس يليم ۴- ۱۱ يقطر
مگاپاسکال برآورد کردند. جنت و همکاران  ۴۰-۱۲

رد مطالعه قرار مورا در فرانسه  ي) پنج گونه درخت۲۰۰۵(
 يعدد برا ۵۳تا  ۱۱ش يمورد آزما يها شهيدادند. تعداد ر

س يمتر بود. نور يليم ۲/۰-۱۲ يهر گونه و دامنه قطر
و  ۵/۱۵±۸/۶ک را يشه گونه ولير ي) مقاومت کشش۲۰۰۵(

ک و يد. ون بکرمگاپاسکال گزارش   ۱/۸±۶/۴بلوط را 
جنوب اهان مربوط به يشه گيعدد ر ۵۲)، ۲۰۰۵همکاران (

 يدامنه قطر پژوهشن يش کردند. در ايا را آزماياسپان
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مگاپاسکال  ۳-۴۳ يمتر، دامنه مقاومت کشش يليم ۲۴-۱
و  يگزارش شد. کازوف ۱۳±۸/۶ ين مقاومت کششيانگيو م

چهار گونه از  ي) مقاومت کشش۲۰۰۶همکاران (
کردند. مقاومت  يا را بررسيتاليجنوب ا يها نهيگرام
مگاپاسکال  ۱۵-۷۰ پژوهش،ن يبه دست آمده در ا يکشش
 ۲- ۱۵شه يدر اثر حضور ر يش مقاومت برشيو افزا

) سه گونة ۲۰۰۷( يلوپاسکال گزارش شد. توسيک
 ۱/۴و  ۲/۳، ۲/۳ن قطر يانگيا با ميتاليشمال ا يا هچدرخت

ک را يهر  ين مقاومت کششيانگيو م يمتر را بررس يليم
مگاپاسکال برآورد کرد.  ۷/۱۸و  ۹/۲۲، ۹/۲۹ ترتيب به
در  يگونه درخت ۵ ي) مقاومت کشش۲۰۰۹( يسچتيب

و  يقرارد داد. دامنه قطر يا را مورد بررسيتاليشمال ا
تا  ۱/۶متر و  يليم ۷تا  ۱۲/۰؛ ترتيب به يمقاومت کشش

و همکاران  يکرياده مگاپاسکال گزارش کرد. ۳۳۲
در  يچهار گونه درخت يها شهير ي)، مقاومت کشش۲۰۱۳(

د و ندقرار دا يکلرادو را مورد بررس يها سواحل رودخانه
مگاپاسکال گزارش  ۲۳/۶۲ا ت ۸/۳۴ن يرا ب يمقاومت کشش
) متوسط مقاومت ۱۳۹۲و همکاران ( ينيکردند. حس

 ۹/۷تا  ۱ يقطرها يشه درختان پده را براير يکشش
) ۱۳۹۲( يردليشد. کرن ييمگاپاسکال تع ۹/۲۵متر را  يليم

، در ساحل ياهيشه چند گونه گير يمقاومت کشش
 يها قطر يقرار داد و برا يرودخانه زنجانرود را مورد بررس

 ۴-۲/۳۰ن يرا ب يگونه گز، مقاومت کشش متر يليم ۱۵تا 
  د.دامگاپاسکال گزارش 

رودخانه،  يعلوم آب، مانند مهندس يها از پروژه ياريدر بس
توان از  يش خاک ميحفاظت سواحل و کاهش فرسا يبرا

موانع مهم جمله د. از کراستفاده  ياهيگ يها پوشش
، يک مصالح مهندسي عنوان بهاهان ياستفاده از گ

و  يفن يها يژگيدر خصوص و يفنت دانش يمحدود
 يها از رودخانه ياريه بسي. حاشاستها  شهير يکيمکان

 يبرا يشگاه مناسبيمره رويکشور از جمله رودخانه س
عمل آمده از   هب يدانيم يدهاي. بازداستدرختان گز 

 يها شگاهيدهد که در محل رو يمره نشان ميرودخانه س
مجاور به  يها نيدرختان گز، ساحل و مقطع رودخانه و زم

ش خاک به حداقل يحفاظت شده و فرسا يشکل مناسب
شناخت  پژوهشن يده است. هدف از انجام ايرس
 منظور بهشه درختان گز ير يکيو مکان يفن يها يژگيو

  .است يکاربرد يها استفاده
  

  ها مواد و روش
شه درختان يستم ريو س يمقاومت کشش يبررس يبرا

ساحل رودخانه  از لومتريک کيبه طول  يا ، بازهيساحل
 -شهر شهرستان دره -وحدت آباد يمره واقع در روستايس

 يها از سرشاخه ،ن رودخانهيانتخاب شد. ا المياستان ا
ساالنه آن در  يرودخانه کرخه است که متوسط آبده ياصل

ن يه است. در طول ايمکعب در ثان متر ۱۲۲ ،پژوهشمحل 
و  ييشناسا پژوهشانجام  يمناسب برا يها هيبازه، پا
 گزه درخت يپا دوازدهن يشدند. از ب يگذار شماره
 يتصادف ه به روش کامالًيپاپنج شده، تعداد  يگذار شماره

ره، يبه شکل دا يا ه، ترانشهيرامون هر پايد. پيانتخاب گرد
با استفاده از د. شاز تنه درخت، حفر  يمتر ۵/۰در فاصله 

دو محور عمود بر هم سطح ترانشه به چهار ربع (قسمت 
از محورها عمود بر ساحل و  يکيد. يم گردي) تقسيمساو

آبراهه انتخاب  يان عموميبا ساحل و جر يمواز يگريد
 يها شه، نمونهيستم ريس يو بررس يحفارزمان با  همد. ش

ک چهار ربع انتخاب يآزمون کشش به تفک يشه برايرسالم 
برش داده و تا  يمتر يسانت ۲۰ها را در اندازه  شهي. رديگرد

درصد الکل  ۱۵لول زمان انجام آزمون کشش در مح
ها  شهير يمقاومت کشش يريگ اندازه ي. براشدند ينگهدار

شگاه دانشکده ي(آزما ١۴۴۸۶-نسترونياز دستگاه کشش ا
محاسبه  يبرا. استفاده شددانشگاه تهران)  يکشاورز

خته شدن يرو در لحظه گسيشه، مقدار نير يمقاومت کشش
. دشم يشه، تقسيبر سطح مقطع معادل قطر متوسط ر

) و پولن ۲۰۰۵و همکاران ( يسچتيروش ب براساس
قه به يمتر بر دق يليم ۱۰رو با سرعت ثابت ي) ن۲۰۰۷(
ن قطر يافتن معادله مناسب بي يد. برايشه اعمال گردير
مختلف  يها ، مدليختگيگس يرويشه و مقدار نير

کارکرد  ينان از درستياطم يبرا. شد يبررس يونيرگرس
در قرار گرفت.  يز مورد بررسيها ن مانده يع باقيمدل، توز

ش در ساحل يمشکالت فرسا ترتيب به ۶تا  ۱ يها شکل
، در حفاظت سواحل ياهير پوشش گيثأتها،  رودخانه
، ي، روش حفاردر ساحل يها مختصات ش ربعيآرا يچگونگ
  ها و دستگاه کشش نشان داده شده است. شهينمونه ر

  

                                                
1- INSTRON 4486 
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 -مره ي(رودخانه س ها ش سواحل رودخانهيفرسا - ۱ شکل

  روان)يشهرستان س
  

  
ها  رودخانه در حفاظت سواحل ياهير پوشش گيثأت - ۲شکل 

  روان)يشهرستان س -مره ي(رودخانه س
  

  
  ها در ساحل ش ربعيآرا - ۳شکل 

  

  
  ه درختيرامون پايپ يا رهيدا يروش حفار - ۴ شکل

  
  ش کششيانجام آزما يبراشه يه نمونه ريته - ٥شکل 

  

  
دستگاه شه با استفاده از ير يکشش يروين نييتع - ٦شکل 

  نسترونيا
  

  نتايج و بحث
 ها شهير يختگيگس يروين

 يش مقاومت کششيگونه گز که آزما يها شهيتعداد کل ر
از کل  %۷۳که عدد بود  ۱۴۸ها انجام شد،  آن يرو

 .ت مناسب بودنديفيک يانجام شده دارا يها شيآزما
ش در جدول يمورد آزما يها شهيقطر ر يفيتوص يها آماره

و  قطور يها شهيز خوردن ريل نشان داده شده است. ١
ن ييش تعين مشکل آزمايتر مهم ،ها ن فکيدر ب يختگيگس

 يا ها استوانه شهيها بود. چون شکل ر شهير يمقاومت کشش
نظر  هب ،ه مخروط ناقص استيشتر شبيست و بيکامل ن

رخ ندهد  ،درست در وسط نمونه ،يختگيرسد اگر گس يم
 يختگيکه گس ييها شيجه آزماينداشته باشد. نت ياشکال
کنار گذاشته شدند. هر داد،  يها رخ م ها در داخل فک آن

تر شود، درصد  ش بزرگيمورد آزما يها شهياندازه قطر ر
 ينبود فک مناسب براابد. ي يش کاهش ميت آزمايموفق

 يشود تا در موارد يش سبب مين نوع آزمايانجام ا
ها به  شه در داخل فکيزخوردن ريو ل يدگي، لهيختگيگس

، همکارانو  ايمات؛ ٢٠٠٨، و همکاران تسيب يدد (يوجود آ
بافت  يگ سبب پاره ،ش از اندازه فکي). سفت بودن ب٢٠٠٥

ها  شه در داخل فکيز خوردن ريو شل بودن آن سبب ل
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شده با مقدار  يريگ اندازه يرويشد که در هر دو مورد، ن يم
 يتفاوت دارد. بهتر است در آغاز کار با انجام تعداد يواقع
 يتجرب صورت بهها  زان محکم بستن فکيش ميآزما

شه و قطر ير يژگيبه و ،دهين پديمشخص شود. وقوع ا
مختلف با  يها شه گونهيو درصد خطا در ر ينمونه بستگ

 يرويشه هر اندازه به نيختن ريگس يهم فرق دارد. برا
ش يشه افزايز خوردن رياز باشد، چون احتمال لين يشتريب
شود. هر چند  يشده کمتر م يريگ ابد، قطر اندازهي يم
دست آوردن تعداد  در به ،درخت يکيژنت يها يژگيو

ز يش نيثر است، داشتن تجربه آزماؤموفق، م يها شيآزما
 يش اصليو بهتر است قبل از شروع آزما بوده اثر گذار

 ن مطالعه ازيا يش شوند. درصد خطاينمونه، آزما يتعداد
% خطا، کمتر ۵۰) با حدود ۲۰۰۱و رادرفورد ( يج آبرنتينتا

و  يني% خطا و حس۱۵) با حدود ۱۳۸۸( يعبدج يو از نتا
. هر اندازه قطر استشتر ي% خطا، ب۲۶) با ۱۳۹۲( همکاران

ز يدرصد خطا ن ،شد يش کمتر ميمورد آزما يها شهير
  .فتاي يکاهش م
ن تابع يبهتر عنوان به R2=۹۲/۰ن ييتبب يبا ضر يتابع توان

ر يز معادلهبه شکل  يتابع توان. دشها انتخاب  برازنده داده
  :است

)١(                                         64.118.20 DF =  
 Dوتن و يبرحسب ن يختگيگس يروين F معادله،ن يدر ا

ها  شهيش قطر ريبا افزا. استمتر  يليشه بر حسب ميقطر ر
در ابد. ي يش ميخته شدن افزايگس يالزم برا يرويمقدار ن
شه در ير يکشش يروين يفيتوص يها آماره ۲و  ۱جداول 

ز نمودار تابع برازنده ين ۷ ب و در شکليان و شيجهت جر
ج ينتاشه داده شده است. ير يکشش يروين قطر و نيب

ها نرمال و مدل برازنده  ماندهيع باقيتوزدهد که  ينشان م
  .استها  داده

  

  شهير يکشش يروين يفيتوص يها آماره -١ جدول
  يدگيکش  نيانگيانحراف استاندارد م  اريانحراف مع  وتن)ينه (نيشيب  وتن)ينه (نيکم  وتن)ي(ن نيانگيم  ش مناسبيآزما تعداد

٥/١ ٢/٢٢ ٧/٢٣٠ ١٠٦٣ ١/١٦ ٢/٢٢٥ ١٠٨ 
  

  انيب و جريدست ش نييشه در باالدست و پاير يکشش يروين يفيتوص يها آماره -٢جدول

  
  شهير يختگيگس يروين قطر و نيب رابطه - ۷ شکل

  ها مقاومت کششي ريشه
اي معکوس وجود دارد.  بين قطر و مقاومت کششي رابطه

تابع برازنده  عنوان به ۳۹/۰تابع تواني با ضريب تبيين 
قطر ريشه  -ها انتخاب شد. تابع تواني مقاومت کششي داده
  شود: زير نوشته مي صورت به
)۲                                         (31.020.24 −= Dτ  

 Dمقاومت کششي برحسب مگاپاسکال و  τrه معادلدر اين 
متر است. نمودار اين تابع در قطر ريشه بر حسب ميلي

F = 20.18D1.64 
R² = 0.92 
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  انيجهت جر  بيجهت ش    
  دست پايين  باالدست  دست پايين  باالدست    

  ۵۹  ۴۹  ۵۲  ۵۶  
  ۶/۵۴  ۴/۴۵  ۱/۴۸  ۹/۵۱  

  متر) يلي(م شهيقطر ر

  ۱  ۱  ۱  ۱  حداقل
  ۹/۷  ۲/۸  ۲/۸  ۹/۷  حداکثر

  ۶/۳  ۷/۳  ۴/۳  ۸/۳  تعداد ريشه
  ۱/۲  ۸/۱  ۳/۲  ۸/۱  درصد تعداد ريشه

  نيروي گسيختگي ريشه (نيوتن)

  ۱/۱۶  ۲/۲۴  ۱/۱۶  ۲/۲۴  حداقل
  ۷/۸۷۷  ۱۰۶۳  ۵/۸۲۱  ۱۰۶۳  حداکثر
  ۲/۲۲۵  ۲/۲۲۵  ۳/۲۰۴  ۶/۲۴۲  ميانگين

  ۰/۲۴۱  ۴/۲۲۱  ۵/۲۳۲  ۷/۲۲۹  انحراف معيار
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گزارش شده  يداده شده است. مقاومت کشش ۸شکل 
ار متفاوت است و دامنه يپژوهشگران مختلف بس وسيله به

ن مقدار از چند يرد. ايگ يبر مرا در يا گسترده نسبتاً
پاسکال گزارش شده است که  پاسکال تا حدود هزار مگا مگا
شتر يج بيبا نتا پژوهشن يج به دست آمده در اينتا

  دارد. يخوان هم پژوهشگران
ن ييرا تعتوان مقاومت آن  يکه م يا شهيحداکثر قطر ر

 يها دارا ن فکيز خوردن در بيده ليپد دليل به ،دکر
 يريگ اندازه ي. در منابع مختلف قطرهااستت يمحدود

ک، يمتر گزارش شده است (ون ب يليم ۲۴تا  ۱۲/۰شده از 
متر را  يليم ۱۰ يشتر پژوهشگران تنها تا قطرهايب .)۲۰۰۵
ن يا يبرا βو  α يب تابع توانياند. ضر دهکر يريگ اندازه
. است ۳۹/۰ن ييب تبيو ضر -۳۱/۰و  ۲/۲۴ ترتيب بهگونه 

 - β<۱۱/۱>-۲۸/۰و  α<۳/۲۶>۲/۹۱در منابع مختلف 
 و همکاران، يني؛ حس۱۳۸۸، يگزارش شده است (عبد

، و همکاران اي؛ مات۲۰۰۵، و همکاران يسچتي؛ ب۱۳۹۲
شه عالوه بر قطر به عوامل ير يمقاومت کشش ).۲۰۰۵

و سن  يکي، تفاوت ژنتيطيمحط يمانند شرا هم يگريد
ن تابع ييب تبيل ضرين دليدارد و به هم يدرختان بستگ

  ).۲۰۰۸، همکاران و تسيب ي(د است ۵/۰کمتر از  يتوان

ها  ماندهيع باقيکارکرد مدل، توز ينان از درستياطم يبرا
نشان داد که مدل برازنده ها  ين بررسيج اي. نتاشد يبررس
مقاومت  يفيتوص يها آماره ۴و  ۳ست. در جداول ها داده
ز ين ۸ و در شکل بيان و شيشه در جهت جرير يکشش

داده  شهير ين قطر و مقاومت کششيزنده بنمودار تابع برا
ن متوسط يدار بودن تفاوت ب يآزمون معن يبراشده است. 

دست  نييباالدست و پا يشه، در نواحير يمقاومت کشش
استفاده از ها با  داده يل آماريتحلب، يان و شيجر

 يتنيو - جه آزمون منينت. شدانجام  يتنيو -من يها آزمون
ها در باالدست  شهير ين مقاومت کششيانگيسه ميمقا يبرا

و  =٤٨/٠Pبا  ترتيب بهان يب و جريدست ش نييو پا
٩٨/٠P= ٥ يدار يدر سطح معندهد که  ينشان م=α 

ها در  شهير ين مقاومت کششيب يدار يتفاوت معندرصد 
ر يثأان وجود ندارد. تيب و جريدست ش نييباالدست و پا

ر يثأشتر از تيشه به مراتب بير يب بر مقاومت کششيش
سه متوسط مقاومت يمقا. استان ياز جر يناش يروين

با استفاده از آزمون مختلف  يها هين پايشه بير يکشش
 - جه آزمون کروسکالي. نتدشز انجام ينس يکروسکال وال

در دهد که  ينشان م =P ۰۰۲/۰ يدار يمعنسطح س با يوال
 يمتوسط مقاومت کششدرصد  α=٥ يدار يسطح معن

  مختلف با هم متفاوت است. يها هيشه پاير
  

  
  شهير يمقاومت کشش يفيتوص يها آماره - ٣ل جدو

  يدگيکش  نيانگيانحراف استاندارد م  اريانحراف مع  پاسکال)(مگا نهيشيب  پاسکال)(مگا نهيکم  پاسکال)ن(مگا يانگيم  شيتعداد آزما
٠/١ ٧٣/٠ ٥/٧ ٩/٤٤ ١/٦ ٤/١٩ ١٠٨ 

  
  بيان و شيشه در جهت جرير يمقاومت کشش يفيتوص يها آماره - ٤ل جدو

 

  انيجهت جر  بيجهت ش    
  دست پايين  باالدست  دست پايين  باالدست    

  ۵۶  ۵۲  ۴۹  ۵۹  شهيتعداد ر
  ۹/۵۱  ۱/۴۸  ۴/۴۵  ۶/۵۴  شهيدرصد تعداد ر

  متر) يلي(م شهيقطر ر

  ۱  ۱  ۱  ۱  حداقل
  ۹/۷  ۲/۸  ۲/۸  ۹/۷  حداکثر

  ۶/۳  ۷/۳  ۴/۳  ۸/۳  نيانگيم
  ۱/۲  ۸/۱  ۳/۲  ۸/۱  اريانحراف مع

  )مگاپاسکالشه (ير يمقاومت کشش

  ۵/۱۰  ۱/۶  ۱/۶  ۵/۸  حداقل
  ۰/۴۱  ۹/۴۴  ۹/۴۴  ۵/۳۸  حداکثر

  ۵/۱۹  ۲/۱۹  ۵/۱۹  ۳/۱۹  نيانگيم
  ۳/۷  ۹/۷  ۸/۷  ۴/۷  اريانحراف مع
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 رابطه بين قطر و مقاومت کششي ريشه -۸شکل 

  
  گيري نتيجه

 يروين قطر و نيدهد که ب يق نشان ميج تحقينتا
ش قطر، يم وجود دارد و با افزايرابطه مستق يختگيگس

ن يشه الزم است. ايشدن رخته يگس يبرا يشتريب يروين
مثبت است. حداکثر قطر و  يتابع توان صورت بهرابطه 

متر  يليم ٢/٨ ترتيب بهشده  يريگ اندازه يختگيگس يروين
 يو مقاومت کششن قطر ي. رابطه باستوتن ين۱۰۶۳و 
است. حداقل و حداکثر  يمنف يتابع توان صورت بهشه ير

 ٩/٤٤و  ١/٦ ترتيب بهمحاسبه شده  يمقاومت کشش
ن متوسط يز بيب نيان و شي. در جهت جراستمگاپاسکال 

، تفاوت دست پايينها در باالدست و  شهير يمقاومت کشش
 يان رويب و جريوجود ندارد. هرچند اثر ش يدار يمعن

شتر از يب بير شيثأاما ت ؛زيها ناچ شهير يمقاومت کشش
ب ساحل يان رودخانه و شين جريان است. بنابراير جريثأت
ن متوسط يشه دارند. بير يکششبر مقاومت  يزير ناچيثأت

مختلف درختان گز تفاوت  يها هيپا يمقاومت کشش
دهد که  يجه نشان مين نتيوجود دارد و ا يدار يمعن

 يکيو خواص ژنت يطيط محيشه به شراير يمقاومت کشش
  دارد.  يبستگ اندرخت

  
  گزاري سپاس

 يها کاربرد روش ياز طرح پژوهش ين مطالعه بخشيا
ن يسواحل رودخانه است که به ا يدر سامانده يومهندسيب

الم يااستان  يا شرکت آب منطقه يمال يها له از کمکيوس
  د.يآ يعمل م  هب يتشکر و قدردان
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