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چکیده
استقرار و توسعه گیاهان سریعالرشد با سیستم ریشهای موثر اقدامي مثبت در کاهش فرسایش تودهای زمین در
شیبهای ناپایدار است .تاثیر سیستمهای ریشهای گونههای مختلف در مقاومسازی خاکها و کاهش فرسایش تابع
ویژگيهای فیزیولوژیکي و اکولوژیکي ریشهها است .در پژوهش انجام شده بر روی یکي از گونههای غالب جنگلهای
شمال ایران به نام کلهو یا خرمندی ( ،)Diospyros lotusبرای اولین بار تاثیر سیستم ریشهای گونه مذکور در
مقاومسازی خاک با انجام بررسيهای میداني ،نمونهبرداری از خاک مسلح با ریشه گیاه و انجام تستهای آزمایشگاهي
بررسي شد .بر اساس نتایج اخذ شده چسبندگي و مقاومت برشي خاک مسلح به ریشه در یک گونه ،بهطور عمده تابع
تراکم و قطر ریشهها است .ارزیابي نتایج آزمایشات انجام شده با دو شاخص  RDRو  RDDIنشان ميدهد ،سیستم
ریشهای گونه جنگلي کلهو باعث افزایش چسبندگي و مقاومت برشي خاک بهترتیب به بیش از  201و  150درصد شده
و این فرایند نقش موثری در مقاومسازی خاک و کنترل فرسایش تودهای بهویژه زمینلغزشهای کم عمق دارد.
واژههای کلیدی :خاک مسلح ،زمینلغزش ،گونه جنگلي ،مقاومت برشي خاکDiospyros lotus ،

مقدمه
مسلحکنندههای خاک مانند ژئوسنتتیک ها شاامل
ژئوتکستایلها ،ژئونت ها ،ژئوگریادها ،ژئوکمپوزیاتهاا،
ژئوپایپها ،ژئوفاومهاا و مجموعاه تقویاتکننادههاای
طبیعي مانند سیستمهای ریشاهای باا بهباود خاوا
مکانیکي خاک باعث افزایش مقاومات خااک در برابار
تنشهای برشي مي شوند .در بخش منابع طبیعاي ،در
بین روش های متنوع بهسازی خاک ،مقاومسازی خاک
با استقرار و توسعه سیستم ریشهای گیاه به دالیل فني
و زیساات محیطااي در اولویاات قاارار دارد .کیفیاات
تقویتکنندگي سیساتمهاای ریشاهای در گوناههاای
___________________________
* مسئول مکاتبهmshariat22@gmail.com :

مختلف تابع ویژگيهای مقاومتي ،ژئومتری و دانسایته
ریشه است .عوامل اکولوژیکي نیز بر مقاومات کششاي
ریشه ها تاثیر ميگذارند .بر اساس نتایج پاژوهش هاای
 ،)3391( Greenwayدر یک خانواده گیااهي اخات
مقاومت بین ریشه های همسان گونه هاای مختلاف آن
ميتواند زیاد باشد .همچناین ،بارای قطعااتي باا قطار
مختلف از یک گونه ،مقاومت کششي متفااوت خواهاد
بود.
در پااژوهشهااای  ،)3331( Nilaweeraمقاوماات
کششي ریشه درختان مختلف باا افازایش قطار ریشاه
کاهش یافته است .نتایج پژوهش های دیگار محققاین
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مانند  Nilaweeraو  ،)3333( Nutalayaنیز حااکي از
این مسئله است (شکل .)3

و
Shafaeibajestan
(،)2001
همکاران
 )2001( Salimigolshaekhiو  Shariatjafariو
همکاران ( )2032افزایش مقاومت برشي خاک مسلح
شده با ریشه را در گونههای مختلف گزارش نمودهاند.
یکي از منابع پایه و مرجع در این رابطه پژوهشهای
 Wuو همکاران ( )3313ميباشد .آنها تئوری شیب
حدی را برای خاک مسلح شده با ریشه توسعه دادند.
مدل  Wuبرای ارزیابي پایداری شیبها در
خاکهای کم عمق در مناطق کوهستاني آالسکا
تدوین و مورد استفاده واقع شد .در مدل برشي Wu
فرض شده است که یک ریشه یا فیبر انعطا پذیر در
بین الیههای یک خاک آماده گسیختگي ،قرار گرفته
است .در این مدل ریشه با تبدیل تنشهای برشي
موجود در خاک به مقاومت کششي ،در برابر تغییر
شکل و گسیختگي خاک مقاومت ميکند (شکل .)2
در این شکل z ،ضخامت مقطع برشي x ،جابهجایي

شکل  -1ارتباط بین قطر و مقاومت کششي ریشه درگونههای
مختلف

در بررسيهای  ،)3391( O’loughlinریشههایي
با قطر کمتر از  20میليمتر (ریزریشهها) نسبت به
ریشههای قطورتر ،تاثیر بیشتری در مسلح کردن و
افزایش مقاومت برشي خاک دارند .بر اساس گزارشات
منتشر شده محققین متعدد ،از بین رفتن پوشش
گیاهي بر اثر پدیدههایي مانند جنگلزدایي و حذ
سیستم ریشه از محیط خاک منجر به کاهش
چسبندگي و مقاومت برشي سیستم خاک مسلح شده
با ریشه ميشود .با قطع درختان مقاومت کششي
ریزریشهها با نرخ متوسط  100تا  500کیلوپاسکال در
ماه کاهش ميیابد ( O’loughlinو .)3391 ،Zimer
در بررسيهای میداني و آزمایشگاهي O’loughlin
و همکاران ( ،)3392بر روی نمونه خاکهای منطقه
جنگلي راش ) (Beechدر  New Zealandپس از سه
سال از قطع درختان ،چسبندگي خاک از 6/6
کیلوپاسکال در خاک مسلح با ریشه زنده راش به 1/1
کیلوپاسکال در نمونه خاکهایي با ریشههای پوسیده
شده در بخش جنگلزدائي شده تقلیل یافته است.
تغییرات زاویه اصطکاک داخلي در این مورد محسوس
نبوده و لذا ،مقاومت برشي خاک معادل با چسبندگي
است .محققیني مانند  Wuو همکاران (،)3399
 Comino ،)2001( Pollen ،)3393( Tengbehو
 Ji ،)2030( Marengoو همکاران (Preti ،)2032
و  Bischetti ،)2003( Giadrossichو همکاران
()2001؛  Dockerو  Davoudi ،)2009( Hubbleو

افقي ریشه θ ،زاویه اعوجاج برشي ریشه TR ،مقاومت
کششي ریشه و  τاصطکاک سطح ریشه با خاک است.
در استفاده از این مدل فرض بر این است که خاک از
نوع ریزدانه و چسبنده است و زاویه اصطکاک داخلي
ثابت بوده و تغییر نميکند.
مجموع نتایج پژوهشهای انجام شاده در دنیاا بار
افزایش مقاومت برشاي خااک مسالح شاده باا ریشاه
نسبت به خاک بدون پوشش داللت دارند ،اما کیفیات
این افزایش مقاومت ،تاابع متغیرهاای خااک ،ریشاه و
شرایط محیطي حااکم بار ایان سیساتم اسات .نتاایج
ارزیابي کمي تغییرات مکانیکي خاک در نتیجه حضاور
سیستم ریشهای گیاه ،بهبود فرایناد تصامیمگیاری در
پروژههای زیستمحیطي را به دنبال دارد.

شکل  -2مدل مقاومسازی خاک بهوسیله ریشه
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مواد و روشها

روش پژوهش :در هنگاام جاباهجاایي خااک بار اثار

ویژگیهای منطقه و گونه منتخب  :گوناه جنگلاي

خزش و یاا لغازش زماین ،نیروهاای کششاي وارد بار
ریشه هاا باه مقاومات کششاي تبادیل شاده ،ماانع از
گسیختگي خاک ميشاوند .ایان پدیاده زمااني اتفاا
ميافتد که امتداد ریشاههاا ماوازی باا ساطح بارش و
گسیختگي خاک نباشند و با آن زاویه تشکیل دهناد و
در بهترین حالت عمود بر سطح برش باشند.
مدل تحلیل برشي خاک مسلح شده بهوسیله ریشه
که توسط  Wuو همکاران در سال  3313ارائه شاد ،از
مباني این پژوهش است که در مقدمه نیز به آن اشااره
شااد ،تاااثیر تقویااتکنناادگي ریشااه در قالااب افاازایش
مقاومت برشي خاک در مقابل تنشهای برشي تحلیال
ميشود .در این مدل فرض بر ایان اسات کاه افازایش
مقاومت برشي توده خاک مسلح تابع اصاطکاک ایجااد
شده بین خاک و ریشه ميباشاد .باا توجاه باه مبااني
فو الذکر تهیه نمونههای خاک مسلح شده با ریشه در
منطقه و عملیات آزمایشگاهي با توجه به تمهیدات زیر
انجام پذیرفت.
الزم است نمونههای دستنخورده خاک مسلح
شده با ریشه ،الزاما در برگیرنده گسترهای از دانسیته
ریشهای متفاوت باشند و قطر ریزریشهها بیشتر از پنج
میليمتر نباشد .در هنگام تهیه نمونه دستنخورده از
مقطع خاک بهوسیله سیلندرهای استوانهای ،بافت
خاک بههم نخورده و نمونه نشکند .زاویه قرارگیری
سیلندر بر روی خاک باید به گونهای باشد که به تهیه
نمونههای آزمایشگاهي با ریشههایي تقریباً عمود بر
جهت برش کمک نماید .رطوبت طبیعي خاک تا زمان
آزمایش با روش مناسب حفظ شود.
آزمایشات برش مستقیم تحکیم یافته ،زهکشي
شده ( )CUدر آزمایشگاه بر روی  11نمونه خاک
مسلح با دانسیتههای مختلف از ریشه انجام شد .ابعاد
نمونههای دست نخورده در تست برش مستقیم
آزمایشگاهي در خاکهای ریزدانه مسلح با ریز
ریشههایي با قطری کوچکتر از پنج میليمتر6×6 ،
سانتيمتر است .برای نمونههایي با ریشههای قطور از
تست برش صحرائي باید استفاده نمود و در هر مرحله
پس از اتمام آزمایش و خروج نمونه از دستگاه،
ریشههای موجود و برش خورده بر اثر جابهجایي شامل
تعداد ،طول ،قطر و پس از آن وزن و حجم مجموع

کلهااو یااا خرمناادی ( )Diospyros lotusیااک گونااه
سریعالرشد و متمایل به استقرار و تکثیر در پهنههاای
تخریب شده لغزشي ،خزشي و نهشتههای هیدرومور
با سیستم زهکشي درهم ریخته است .این گونه عا وه
بر خااکهاای عمیاق ،در خااکهاای کام عماق روی
دامنهها و کاوهرفاتهاای مساتعد لغازش باهویاژه در
شیبهای شامالي باه راحتاي مساتقر شاده و تکثیار
ميیابد .بذر آن از مواد غذایي کافي برای استقرار ریشه
برخاااوردار اسااات و سیساااتم ریشاااهای آن قابلیااات
جستدهي بسیار باالئي دارد ،لاذا باه سارعت در ایان
مناطق استقرار یافتاه ،تکثیار شاده و باه خااکهاای
خیلي غني نیاز نداشته و در هر خاکي مستقر ميشود.
نسبت به رطوبت باال در زمستان و شارایط خشاک در
تابستان بردبار است و بهطور نسابي نسابت باه دیگار
گونههای مشاابه ،دارای بردبااری بیشاتری در مقابال
خشکي است .تنش کم آبي را به خوبي تحمل نموده و
در جذب آب توده که از عوامل اصالي ایجااد لغازش و
ناپایداری دامنهها ميباشد ،بسیار فعال عمل مايکناد.
بهترین شرایط رویش برای این گونه در خاکهاایي باا
زهکش خوب و لومي با  5/9 pHتا  6/5ميباشاد .ایان
گونه نسبت به خاکهای ماساهای و رساي نیاز بردباار
است.
از لحاظ منظرسازی و سوددهي اقتصادی نیز مورد
توجه بوده و ایان ویژگاي در جلاب مشاارکت ماردم و
بخش خصوصي برای توسعه و نگهداری آن موثر است.
در مجموع این ویژگيها کلهو را گونهای مناسب بارای
تثبیت بیولوژیک منااطق تخریاب شاده لغزشاي قارار
ماايدهااد .کلهااو در بساایاری از کشااورها و در مناااطق
جنگلي واقع در دامنههای شمالي البرز در شمال ایران
پراکنش دارد.
با توجه به این ویژگي هاا گوناه ماذکور انتخااب و
بررسي های میداني و تهیه نمونههای خااک مسالح باا
ریشه کلهو با تمهیادات خاا در یاک پهناه لغزشاي
متشکل از واحدهای مارني و ماسه سنگي و نهشتههای
کوهرفتي حاصل از فرسایش و جابهجایي ایان واحادها
در حوضه بابلرود میاني (کد  35222تماب) در استان
مازندران انجام شد.
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ریشهها اندازهگیری و ثبت شد .از باقيمانده خاک هر
قالب در تعیین ویژگيهای فیزیکي خاک استفاده شد.

 0/60-0/10 ،0/11-0/50و  0/90-3مرتب شدند.
تهیه نمونه خاکهای حاوی ریشه بهصورت دست
نخورده و در شرایط طبیعي و غیر قابل کنترل از لحاظ
فراواني ریشه در خاک انجام گرفته و لذا دستهبندی
دادهها تابع دادههای موجود با مقادیر  RDRنزدیک به
هم ميباشد.
با رسم هیستوگرام تغییرات چسبندگي خاک ()C
در مقابل شاخص ( RDRشکل  )1تاثیر فراواني و قطر
ریشه گونه کلهو بر افزایش چسبندگي و مقاومت
برشي خاک بررسي شد.

نتایج و بحث
تاثیر تراکم و قطر ریشه بر پارامترهای مقاومبت
برشی خاک :پارامترهای مقاومت برشي خااک شاامل
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دو پارامتر چسبندگي و زاویاه اصاطکاک داخلاي ( Cو
 )φميباشند که تحت تاثیر کیفیت حضور سیستمهای
ریشهای گیاه تغییر ميکنند .تنشهای برشاي موجاود
در خاک بهوسیله ریشههای گیااه باه مقاومات برشاي
منتهي ميشوند .در نتیجاه افازایش مقاومات برشاي،
فرایند گسیختگي و فرسایش خاک تعادیل ماي شاود.
نتایج برخي بررسيهای موجود حاکي از آن اسات کاه
آن بخش از سیستم ریشهای گیاه که تاثیر مساتقیم و
موثر در فرایند افزایش چسابندگي و مقاومات برشاي
خاک دارد ،سیستم ریشاهای بهیناه گیااه اسات و آن
عبارت است از آن بخش از سیستم ریشهای که حدوداً
قطری معادل دو تا پنج میليمتر داشاته باشاد و آن را
قطر بهینه ریشه ( )doptمينامند.
با استفاده از مقادیر شاخص قطر ریشه ()RDR
نتایج حاصل از آزمایشات برش مستقیم نمونههای
خاک مسلح شده بهوسیله ریشه کلهو مرتب و
دستهبندی شدند .شاخص قطر ریشه ( Davoudiو
همکاران )2001 ،در هر نمونه خاک مورد آزمایش
عبارت است از:
() 3
RDR  d 50 d max   100
که در آن d 50 ،قطری است که  50درصد
ریشههای موجود در نمونه برابر و یا کوچکتر از آن
هستند و  d maxقطر قطورترین ریشه موجود در نمونه
خاک مورد آزمایش است .با توجه به اینکه در آزمایش
برش مستقیم از نمونههای دست نخورده استفاده
ميشود ،کنترل فراواني درصد ریشههایي با قطر
مشخص در نمونه بهطور کامل ممکن نیست و لذا در
دستهبندی دادهها ،نمونههای با مقادیر  RDRنزدیک
به هم در یک گروه قرار ميگیرند.
مقادیر  Cو  φبرای نمونههایي واقع در ک سهایي
با  RDRبرابر با صفر (نمونههای بدون ریشه) و
نمونههای خاک مسلح شده با ریشه گونه کلهو در
ک سهای  RDRبرابر با ،0/12-0/10 ،0/3-0/25

)RDR (%

شکل  -3هیستوگرام تغییرات چسبندگي خاک ( )Cدر مقابل
شاخص قطر ریشه ()RDR

در شکل  ،1هیستوگرام با  RDRبرابر با صفر ،نماد
چسبندگي در خاک بدون ریشه است .بر اساس نتایج،
حداکثر افزایش چسبندگي خاک مسلح شده بهوسیله
ریشه درخت کلهو ( )∆cمربوط به گروه  ،0/9-3است.
افزایش چسبندگي خاک مسلح شده با ریشه درخت
کلهو در این گروه نسبت به نمونههایي فاقد ریشه از
 0/31به  0/61کیلوگرم بر سانتيمتر مربع رسیده
است .برای سایر گروهها با مقادیر کمتر از یک درصد
نتایج به شرح جدول  3ميباشد.
افزایش چسبندگي و مقاومت برشي خاک مسلح،
پایداری خاک در برابر گسیختگي و فرسایش را به
همراه دارد .با رسم هیستوگرام تغییرات زاویه
اصطکاک داخلي خاک ( )∆φدر مقابل شاخص RDR
تاثیر قطر ریشه گونه کلهو بر مقدار پارامتر  φنیز
بررسي شد (شکل .)1
بر اساس منحنيهای تغییرات پارامترهای مقاومت
برشي در برابر شاخص ( ،RDRشکل  )1عامل
چسبندگي در خاک مسلح شده با ریزریشههای گونه
کلهو نسبت به خاک بکر (بدون ریشه) حداکثر 150

ارزیابي تاثیر سیستم ریشهای کلهو در مقاومسازی خاک با استفاده از شاخصهای  RDRو RDDI

درصد افزایش نشان ميدهد و در مقابل زاویه
اصطکاک داخلي نمونههای خاک مسلح بهطور متوسط
با  23درصد کاهش نسبت به خاک بدون ریشه،
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رفتاری عکس عامل چسبندگي دارد و تغییرات آن در
مجموع بسیار کمتر از برد و دامنه تغییرات عامل
چسبندگي است.

جدول  -1ویژگيهای نمونه خاکهای گروهبندی شده بر اساس مقادیر شاخص قطر ریشه ()RDR
گروهبندی
خاک بر اساس شاخص
( RDRدرصد)

پارامترهای مقاومت برشي

0
0/3-0/25
0/12-0/1
0/11 -0/5
0/6 -0/1
0/9 -3

C
()kg/cm2

φ
(درجه)

0/31
0/23
0/19
0/19
0/10
0/61

11/9
13
21/5
21/5
15/1
21/3

به همین دلیل هر چند کاهش زاویه اصطکاک
داخلي در افزایش مقاومت برشي خاک مسلح موثر
است ،اما برد تاثیر آن نسبت به عامل افزایش
چسبندگي بسیار اندک است و از اینرو افزایش
مقاومت برشي خاک مسلح با ریشه گیاه را صر نظر
از تاثیر نسبي اندک  φتقریبا ميتوان معادل افزایش C
دانست .برایند تغییر این دو متغیر در مجموع افزایش
قابل توجه مقاومت برشي خاک مسلح شده با
ریزریشههای درخت کلهو را به دنبال داشته است.
80

)Ф (deg.

60
)C ( kpa

40
20
0
0.8
1

0.1 0.32 0.47 0.6
0.25 0.4 0.5 0.7

0

)RDR (%

شکل  -4نرخ و روند تغییر پارامترهای مقاومت برشي خاک
مسلح با ریشه کلهو در برابر شاخص RDR

مقدار زاویه اصطاک داخلي از قطر ریشاههاا تااثیر
ميپذیرد و در دو نمونه خاک با دانسیته ریشه یکساان
ولي متفاوت از لحاظ قطار ریشاههاا ،زاویاه اصاطکاک
داخلي متفاوت خواهد بود .تغییر شااخص قطار ریشاه
( )RDRدر نمونههای خااک مسالح باا ریشاه درخات
کلهو همچنین ،بر حاداکثر تانش برشاي خااک تااثیر

رطوبت
(درصد)

∆c
(درصد)

∆φ
(درصد)

15/1
12
10/3
15/6
12
12/1

50
310
210
395
150

-3
-11
-11
5/6
-23

ميگذارد .حداکثر مقدار تانش برشاي ( )τکاه خااک
ميتواند تحمل کند ،بدون اینکاه در راساتای نیاروی
افقي وارده برش پیادا کناد را مقاومات برشاي خااک
مينامند.
مقاومت برشاي خااک اغلاب باا اساتفاده از مادل
موهر-کلمب (معادله  )2محاسبه ميشود.
()2
  C   n  tan 
که در آن  ،مقاومت برشي خاک (کیلوپاساکال)،
 Cچسبندگي خاک (کیلوپاسکال)  n ،تانش نرماال
(کیلوپاسااکال) و  زاویااه اصااطکاک داخلااي خاااک
(درجه) است .در خااک مسالح شاده باا ریشاه گیااه،
تغییرات مقاومتي ایجاد شده ) )Δτاز رابطاه ( )1قابال
بررسي است.
()1
  C   n  tan 
در این رابطه با توجه به ثابت بودن بار قائم ( ،)  n
از آنجا که دامنه تغییرات تانژانت زاویه اصطکاک
داخلي بر اساس نتایج ارائه شده در شکل  1بسیار
کمتر از تغییرات چسبندگي خاک مسلح شده با ریشه
درخت کلهو است ،بنابراین تغییرات مقاومت برشي
خاک مسلح ،عموما تابع تغییرات چسبندگي خاک
خواهد بود و کمتر از  تاثیر ميپذیرد و لذا با اغماض
از تغییرات کم  نسبت به  Cرابطه زیر ميتواند
برقرار باشد.
()1
)   ƒ(C
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در شکل  ،5برای سه سربار مختلاف  10 ،30و 50
کیلااوگرم ،تغییاارات مقاوماات برشااي خاااک در مقاباال
شااخص  RDRدر نمونااه خااکهااای مسالح شااده بااا
ریزریشههای درخت کلهو (ریشههایي با قطر کوچکتر
از پنج میليمتر) ترسیم شد .روناد تغییارات مقاومات
برشي خاک همانناد پاارامتر چسابندگي در هار ساه
منحني مربوط به ساربارهای  10 ،30و  50کیلاوگرم،

(برای ساربار  10کیلاوگرم) و ( 0.41بارای ساربار 50
کیلوگرم) بهدست ميآید .در مواردی مانند رابطاه ()1
با ضاریب همبساتگي نسابتا پاائین باا حاذ برخاي
داده هایي که همخواني کمتری با سایر دادههاا دارناد،
ميتوان ضریب همبساتگي را بهباود بخشاید و دقات
پیشبیني مدل ریاضي ارائه شده را افزایش داد.
()5
  0.51 RDR   0.28

افزایشي اسات .باا رسام مقاادیر ( )τدر برابار مقاادیر

()6

  0.63  RDR   0.52

 ،RDRروابط خطي ( )5الي ( )1باهترتیاب باا ضاریب
همبسااتگي ( 0.75باارای سااربار  30کیلااوگرم)0.93 ،

()1

  0.78  RDR   0.97

2
1.8
1.6

y=0.7843x+0.9792
R²=0.41

1.2
1

)(kg/cm²

y=0.6371x +0.52
R²=0.93

1.4

0.8

y=0.5153x+0.2808
R²=0.75

τ

0.6
0.4
0.2
0

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.5

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0

)RDR (%
شکل  -5تغییرات مقاومت برشي خاک با تغییر شاخص قطر ریشه ( )RDRدر نمونه خاکهای مسلح شده با ریزریشههای درخت کلهو

بررسی اثر توام قطر و تراکم ریشه درخت کلهو

تغییرات مقاومت برشي خاک در مقابل شاخص RDDI

بر مقاومت برشی خاک :بررسيهای انجام شده

برای سربارهای  10 ،30و  50کیلوگرم ،شکلهای 6
الي  9ترسیم شد.

توسط محققین مختلف بر تاثیرپذیری مقاومت برشي
خاک مسلح شده با ریشه گونههای مختلف گیاهي از
دو عامل قطر و تراکم ریشه حکایت دارد .البته کیفیت
این تاثیرپذیری تا حدودی متفاوت و متاثر از نوع گونه
است .در این رابطه  Davoudiو همکاران (،)3195
شاخص  RDDI3را معرفي نمودند .این شاخص
حاصلضرب دو شاخص  RARو  RDRاست .بر اساس
نتایج منظم شده آزمایشات برش مستقیم نمونه
خاکهای مسلح شده با ریزریشههای درخت کلهو،
Root Diameter and Density Index

1

با رسم مقادیر ( )τدر برابر شاخص  ،RDDIرابطه
خطي ( )9با ضریب همبستگي ( 0/16برای سربار 30
کیلوگرم) ،رابطه خطي ( )3با ضریب همبستگي 0/52
(برای سربار  10کیلوگرم) و رابطه خطي ( )30با
ضریب همبستگي ( 0/11برای سربار  50کیلوگرم)
بهدست آمد.
() 9
  7.26  RDDI   0.31
() 3
  1.74  RDDI   0.64
()30
  1.67  RDDI   0.97

ارزیابي تاثیر سیستم ریشهای کلهو در مقاومسازی خاک با استفاده از شاخصهای  RDRو RDDI
1

0.6
0.4

τ

y = 7.2641x + 0.3193
R² = 0.761

0.2

kg/ cm2

0.8

0

0.05
% RDDI

0.1

0

شکل  -6تغییرات مقاومت برشي خاک مسلح با ریشه کلهو با
 σn=30در مقابل شاخص RDDI
1.2
0.8
0.6

kg / cm2

1

0.4

τ

y = 1.7493x + 0.6443
R² = 0.5145
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ریزریشه های گوناه کلهاو شاامل چسابندگي و زاویاه
اصطکاک داخلي در مقابال شااخص  RDDIباه شارح
ارائه شده در شکل  3ميباشد .در مجماوع باا افازایش
همگام فراواني و قطر ریزریشه های گونه جنگلي کلهاو
(شاخص  ،(RDDIعامل چسبندگي خاک مسالح ((C
نسبت به خاک بکر (بدون ریشه) روندی افزایشي نشان
ماايدهااد .در مقاباال زاویااه اصااطکاک داخلااي خاااک،
رفتاری عکس عامل چسبندگي دارد ،با این تفاوت کاه
نرخ تغییرات آن و تاثیرگذاری آن بر افازایش مقاومات
برشي بسیار کمتر از چسبندگي است .به بیاان دیگار،
تاثیرپذیری زاویه اصاطکاک داخلاي خااک از شااخص
 RDDIنسبت باه  Cاز حساسایت کمتاری برخاوردار
است.

0.2
0

0.3

0.1

0.2

0

50

% RDDI

40

شکل  -7تغییرات مقاومت برشي خاک مسلح با ریشه کلهو با
 σn=10در مقابل شاخص RDDI

30

)C (kpa
Q deg.

20
10

2
kg/cm2

0.5

τ

0.33 - 0.15

1.5
1

y = 1.6763x + 0.9792
R² = 0.742

0

0
0.6

0.2

0.4

0.08 - 0.04

0.02 - 0.005

0

)RDDI (%

شکل  -9منحني تغییرات پارامترهای مقاومت برشي خاک بدون
ریشه و خاک مسلح شده با ریزریشههای گونه کلهو در برابر
شاخص RDDI

0

% RDDI

شکل  -8تغییرات مقاومت برشي خاک مسلح با ریشه کلهو
با σn=50در مقابل شاخص RDDI

نتایج نشان ميدهد که مقاومت برشاي نموناههاا
رابطه مستقیم با شاخص  RDDIدارد و تابع سربار وارد
بر آنها است.
تغییرات پارامترهبای  Cو  φدر مقایسبه ببا هبم
نسبت ببه شباخص  :RDDIروناد و نارخ تغییارات
پارامترهااای مقاوماات برشااي خاااک مساالح شااده بااا

بر اسااس منحناي تغییارات پارامترهاای مقاومات
برشي در برابار شااخص  RDDIعامال چسابندگي در
خاک مسلح شده با ریزریشههای گونه کلهو نسبت باه
خاک بکر (بدون ریشه)  201درصد افازایش یافتاه ،در
حاليکه زاویاه اصاطکاک داخلاي حاداکثر  23درصاد
کاهش داشته اسات .برایناد تغییار ایان دو متغیار در
مجموع ،افزایش قابل توجه مقاومت برشي خاک مسلح
شده با ریزریشههای درخت کلهو را باه دنباال داشاته
است.
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Abstract
The establishment and development of fast-growing trees with effective root systems
and avoidance of deforestation are effective ways for slope stability and to reduce
landslides. Soil reinforcement and reduction of erosion by tree root systems are
influenced by physiological and ecological characteristics of roots. In this research, root
reinforcement of Diospyros lotus, one of dominant species in the forests of northern
Iran, was investigated by reinforced soil sampling and laboratory testing. Based on the
results, shear strength of reinforced soil is related to two factors of root density and
diameter. Evaluating test results by RDR and RDDI indexes showed that soil cohesion
and shear strength of reinforced soil by Diospyros lotus roots increased by 207 and 350
percent respectively compared to unreinforced soil and this process has an effective role
in Soil reinforcement and massive erosion control, especially in shallow landslides.
Key words: Diospyros lotus, Forest species, Landslide, Shear strength, Soil
reinforcement
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