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 يکي از مسائل مهم در امر کنترل شوري اراضي ساحلي و نيز،نشت از پي سازههاي دريائي و از جمله دايکهاي ساحلي
 بويژه در قالب، در خصوص نشت از پي سازه هاي آبي تاکنون تحقيقات زيادي.پايداري سازههاي دريائي به شمار ميرود
 در اين تحقيق.مدل هاي عددي انجام شده است که براي ارزيابي درستي آنها به دادههاي صحرائي و آزمايشگاهي نياز است
 ارتفاع و عرض يک متر با، متر9  يک مدل آزمايشگاهي به طول،براي بررسي اثر عوامل موثر بر نشت از پي دايکهاي ساحلي
 ماسه تميز ساحلي بود که، مصالح پي.( ساخته شدPlexiglas)استفاده از اسکلت فوالدي و جدارههاي شيشهاي و پلکسي گالس
 پرده آببند و پتوي رسي(بالنکت) بعنوان. سانتيمتري پاييني فلوم مورد استفاده قرار گرفت05 با تراکم يکنواخت در عمق
 ترازهاي پيزومتريک در وجه پايين دست دايک با استفاده از. از ورقههاي پلکسيگالس ساخته شدند،متغير هاي طولي
 نتايج اين تحقيق نشان داد که نسبت طول بهينه بالنکت و عمق پرده آببند به.پيزومترهاي شفاف با قطر کم اندازه گيري شدند
. ميباشد5/8  و8  به ترتيب برابر،عمق آب مخزن و ضخامت پي به منظور حداقل نمودن دبي نشت و کنترل فرسايش دروني
 مدل آزمايشگاهي، پرده آببند، بالنكت، نشت،دايكهاي ساحلي

Laboratory Investigation on Seepage Control Measures
through Alluvial Foundations
Mohammad. Sedghi-Asl, Hassan. Rahimi, Hassan. Khaleghi
ABSTRACT
Seepage under coastal structures including coastal dikes is one of the major issues for controlling
stalinization of coastal lands and stability of the related structures. So far, for analysis of seepage under
hydraulic structures much research works have been conducted in the form of numerical models. However, less
field and laboratory works have been done for evaluating of the numerical models. In the present research, a
laboratory model was made to simulate seepage and its controlling measures under coastal dikes. The model
consists of a flume 8m long, 1m deep and 1m wide, in which horizontal blanket and vertical cut off were
provided by Perspex sheets. The flume was made of steel frame and Perspex as well as thick glass sheets. The
foundation material was made of clean fine sand, compacted to a uniform density and covered the bottom 50cm
of flume. Perspex sheets were employed as blanket and cut off variable length. The piezometric heads at the
downstream side of dike were measured using small diameter clear plastic tubes. The results of the test showed
that the optimum ratio of blanket length and cut off depth to the depth of water and the thickness of foundation
at the upstream side of dike for minimum seepage loss and control of piping was 8 and 0.8 respectively.
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كوتاهترين مسير نشت قرار گرفته ،شروع ميشود و دوم اغتشاش
وتخريب عموميكه توده بزرگتري از خاك را شامل ميگردد .لين
نشت از پي سازه هاي آبي همواره يكي از موضوعات مهم در

( )1912فرض کرد که طول خزش جريان از پي بندهاي انحرافي

طراحي سازههاي هيدروليكي ميباشد و چنانچه كنترل نگردد،

بايستي با مجموع طول قائم و يک -سوم طول افقي مسير جريان

ممكن است موجب تخريب اينگونه سازهها شود .از چندين دهه

نشتي برابر باشد .بر همين اساس وي براي پيهاي مختلف براي

گذشته محققين زيادي مسائل نشت را بصورت تحليلي و عددي

کنترل مناسب پديده جوشش و پيرو آن فرسايش دروني ضرايبي

مورد بررسي قرار دادهاند .در اغلب اين مطالعات درستي نتايج

را پيشنهاد نمود .لين ضريب وزني را به صورت(  ) c  Lتعريف

مدلهاي عددي با دادههاي صحرائي مورد ارزيابي قرار گرفتند.

کرد که در آن L ،طول خزش و  hاختالف هد آب باالدست و

مطالعه و تحليل مساله نشت از پي دايکهاي ساحلي به کمک يک
مدل آزمايشگاهي ميتواند بگونهاي علميتر روابط مورد نياز
براي طراحي دايکهاي ساحلي را استخراج و نيز درستي روابط
تجربي را مورد ارزيابي قراردهد .اهميت شبيهسازي آزمايشگاهي
مساله نشت را ميتوان به دو دليل توجيه نمود .اول اينکه شرايط
پي و خصوصيات زمين شناسي سايت مورد بررسي در صحرا و
مدل تفاوت زيادي باهم دارند و دوم اينکه با تقريب معادالت
رياضي حاکم بر حرکت آب زيرزميني در بيشتر حاالت مقداري
بي اطميناني را وارد مساله نموده و انتظار ميرود ،بين نتايج
مدلهاي رياضي و آزمايشگاهي تفاوت محسوسي وجود داشته
باشد.
اثر بالنكت (پتوي رسي) و پرده آببند بر جريان نشت در
سدهاي خاكي ابتدا توسط ترزاقي مورد بررسي قرارگرفت .وي
مفهوم گراديان هيدروليكي بحراني (گراديان غوطه وري )  i cرا
براي كنترل جوشش و زيرشوئي تعريف کرد (.(Terzaghi,1943
بنت ) (Benne,t1946تاثير بالنكت بر ميزان نشت را با استفاده از
مدلهاي رياضي براي حالتي كه طول بالنكت محدود و نامحدود
باشد مورد ارزيابي قرار داد .مك نامي) (McNami,1949براي
كنترل جوشش و فرسايش دروني ضريب اطميناني را كه
بهصورت نسبت گراديان هيدروليكي بحراني به گراديان خروجي
تعريف ميشود ،بشرح رابطه  1ارائه كرد:

ic
ie

()1

F

در رابطه شماره :1
 = i cگراديان هيدروليكي بحراني
 = i eگراديان خروجي
=Fضريب اطمينان در مقابل زير شويي
وي دو نوع عمده تخريب ناشي از نشت را تعريف کرده كه
عبارتند از :اول تخريب موضعي مثل زيرشوئي يا جوشش که به
احتمال زياد از يك نقطه در مجاورت پرده آببند كه در امتداد

h

پائيندست سد و  cهم ضريب وزني لين ميباشد .چنانچه ضريب
وزني محاسبه شده براي يک بند يا خاکريز از مقدار پيشنهادي
لين بيشتر باشد ،در آن هنگام بند به لحاظ ايمني در مقابل
جوشش و فرسايش دروني مشکلي نخواهد داشت(ليلياوسکي
 .)1990نيومن و ويترسپون)(Neuman and Witherspoon, 1970
نشت از پي و بدنه سدهاي خاکي را بهروش اجزاي محدود (Finite

) Elementsمورد ارزيابي قرار داده و ديدند که اين روش ميتواند
مسائل آب زيرزميني را به خوبي شبيه سازي نمايد ،اما در
مقايسه با روش تفاضالت محدود ) (Finite Differencesاز
پيچيدگيهاي رياضي بيشتري برخوردار است .جوان و
فرجود) (Javan- &Farjood 1993نشت از پي سد درودزن در
استان فارس را به کمک مدل M-SEEPمبتني بر روش اجزاي
محدود ،مورد ارزيابي قرار دادند و توانايي مدل يادشده را در
شبيهسازي نشت از پي و تکيهگاههاي سد مورد اشاره ،خوب بيان
نمودند.
پس از آن و بر اساس تحقيقات لي و ليپ (Lee and Leap,

) 1997و کو و ليپ ) (Koo & Leap,1998نشت ماندگار با سطح
آزاد از بدنه سدهاي خاکي را به کمک روش تبديل مختصات
برازش مرزي )(Boundary-fitted Coordinate Transformation

مورد بررسي قرار دادند و بيان داشتند که اين روش مشکالت
روش تفاضالت محدود را در مقاطع هندسي پيچيده کاهش
ميدهد.
از آنجا كه مدلهاي عددي زيادي براي تخمين خصوصيات
جريان نشت از پي دايكهاي ساحلي ارائه شده و تاكنون اين مدلها
با دادههاي آزمايشگاهي مطمئني مقايسه نشده ،لذا اين تحقيق در
مقياس آزمايشگاهي به پايان رسيد .همچنين با استفاده از نتايج
بدست آمده از اين تحقيق ،ميتوان به ارزيابي درستي روشهاي
تجربي براي طرح مطمئن هيدروليکي سازههاي هيدروليکي
پرداخت .در تحقيق حاضر براي تحليل نشت عبوري از پي
دايکهاي ساحلي ،يك مدل آزمايشگاهي با دو نوع متعارف عامل

آببندي كننده يعني پرده آببند و بالنكت نفوذناپذير ساخته و طي

ارتفاع يک متر و عرض  1متر ساخته شد .ضخامت پي و ارتفاع

آزمايشهاي مختلف اثر عوامل آببندي کننده بر ميزان جريان

سازه نيم متر لحاظ شدند .حال بر اساس اين ابعاد ،ساير ابعاد

نشت عبوري از پي دايکهاي ساحلي با هدف حداقل سازي اين

فلوم يعني طول باالدست و پايين دست سازه و همچنين طول

ميزان و کنترل فرسايش دروني ،مورد بررسي قرار گرفت.

سازه ،طرح شدند .با در نظر گرفتن يک شيب جانبي يک به يک
براي يک خاکريز ساحلي ،طول دايک در مجموع  215سانتي متر
انتخاب گرديد .انتخاب طول  9متر در مقايسه با عمق و عرض يک

جريان دوبعدي حرکت آب در محيط متخلخل خاک توسط
قانون دارسي به صورت رابطه  2بيان ميگردد:
()2
)V  k.grad (h
که در آن  Vبردار سررعت k ،مراتريس نفوذپرذيري و  hترراز
پتانسيل ميباشد .اصل بقاي جرم در يک حجم کنترل مشخص به
صورت رابطه  3بيان ميگردد:

 V .nds  0

()3

s

که در آن  Vبردار سرعت s ،سطح مقطع و  nبردار واحد عمرود
بر  sمريباشرد .از تلفيرق روابرط  2و  3معادلره شرماره  4بدسرت

تا حد ممکن به واقعيت نزديک باشد ضمن آنکه فضاي الزم براي
اجراي طولهاي مختلف بالنکت مهيا گردد .شکل (ا) تصويري از
مدل و شکل شماره( )2طرح شماتيک مدل آزمايشگاهي ساخته
شده را نشان ميدهد .اجزا تجهيزات آزمايشگاهي بكار رفته در
اين مدل عبارتنداز-1 :سيستم تامين آب -2تبديل ها و اتصاالت
 -3بالنكت و پرده آببند  -4مخازن تنظيم كننده تراز آب باالدست
و پايين دست  -0دايك ساحلي  -9وسايل ثبت تراز پيزومتريك -7
سيستم اندازهگيري شدت جريان.
اسکلت فلوم از جنس فوالد ميباشد و کف آن با ورقهايي از
جنس پلکسي گالس پوشيده شدهاست .بعنوان جداره فلوم از

ميآيد.

 2h
 2h

k
0
y
x 2
y 2

()4

متر بطور معمول بدليل شبيه سازي مخزن آب پشت ميباشد که

kx

درحالتي که نفوذ پذيري در محيط همگن و همروند

ورقهاي شيشهاي  15ميليمتري استفاده گرديد .براي نصب
پيزومترها و ثبت داده هاي پيزمتريک يک قسمت از جداره فلوم از
جنس پالکسي گالس انتخاب گرديد .براي ثبت دادههاي

باشد( ،) k x  k yمعادله شماره  4به معادله مشهور الپالس،

پيزومتريک در يک طرف فلوم در  4تراز قائم  35 ،25 ،15و 45

بشرح رابطه  0تبديل ميگردد:

سانتي متري از کف و  11مقطع افقي با گام مکاني  15سانتيمتري

 2h  2h

0
x 2 y 2

()0

و در مجموع تعداد  44پيزومتر متشکل از لولههاي پالستيکي
شفاف با قطر کم نصب گرديد .انتهاي ديگر پيزومترها براي

هر چند که قانون دارسي هنوز هم اعتبار خود را در تجزيه و

سهولت قرائتها بر روي يک تابلوي مخصوص نصب شدند .براي

تحليل جريان آب زير زميني حفظ نموده است اما به نوبه خود

اتصال ،آببندي و نيز جلوگيري از شکستگي شيشهها در کف

داراي محدوديتهايي است که از جمله ميتوان به نداشتن کارائي

فلوم از چندين پل شيشهاي ،استفاده شد 05 .سانتي متر تحتاني از

اين قانون در جريان با سرعتهاي زياد و جريانهاي غيره

عمق فلوم به پي ماسهاي و  05سانتيمتر باالئي آن به تراز آب و

ماندگار) (Unsteady Flowاشاره نمود.

ارتفاع آزاد فلوم اختصاص داده شد .جريان آب در فلوم توسط
سيستم تامين آب آزمايشگاه برقرار و دبي جريان خروجي

براي انجام اين مطالعه و بررسي اثر بالنکت و پرده آببند
نفوذ ناپذير بر ميزان نشت ،يک مدل آزمايشگاهي به طول  9متر،

بهطريق وزني اندازهگيري شد.

شکل  : 1تصوير عمومي مدل آزمايشگاهي ساخته شده

توري محافظ
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شکل  : 2طرح شماتيک مدل ازمايشگاهي

آببند در اعماق  35 ،25 ،15و  45سانتيمتري از پي قرار داده
در اين تحقيق براي مطالعه کنترل نشت سه حالت کلي در نظر

شدند .ارتفاع آب باالدست در  0تراز  25 ،10 ،15 ،0و 20

گرفتهشد .در حالت اول فقط از پرده آببند ،در حالت دوم تنها از

سانتيمتري از کف دايک (سطح پي) و تراز آب پايين دست در

بالنکت و در حالت سوم از تلفيق پرده آببند و بالنکت با طولهاي

تراز صفر تنظيم گرديد .براي بالنکت  4طول  3، 2 ،1و  3/0متر از

مختلف استفاده گرديد .در مدل ساخته شده ارتفاع دايک 05

محور دايک بسمت باالدست در نظر گرفتهشد .همانطور که پيشتر

سانتيمتر ،عرض آن  155سانتيمتر و طول آن  215سانتي متر و

اشاره گرديد ،براي ايجاد بحرانيترين حالت از نظر پتانسيل ايجاد

از جنس پلکسيگالس با ضخامت  8ميليمتر ميباشد .پردههاي

فرسايش ،از ماسه ريز تميز (ماسه ساحلي) ،بدون هرگونه

چسبندگي

و

فوق العاده

حساس

به پديده

فرسايش

دروني) (Pipingو جوشش) (Boilingاست ،بعنوان مصالح پي

مطابق معادالت تجزيه و تحليل نتايج تحقيق مورد استفاده قرار
گرفتند:

توري شماره  105در حد فاصل مخزن تنظيم کننده يادشده و پي

()9
F (q, q0 , qm , h, H , d , D, hm , LB , p)  0
()7
F (q / q0 , q / qm , h / H , LB / hm , d / D)  0
که در آنها  LBطول بالنکت h ،تراز آب باالدست hm ،مراکزيمم
تررراز آب باالدسررت ( 20سررانتي متررر) d ،عمررق پرررده آببنرردD ،
ضخامت پي q ،دبري نشرت برراي هرر حالرت دلخرواه و  q 0دبري

نصب گرديد .شکل  3منحني دانه بندي ماسه ريز ساحلي بکار

مبناي کل ،به ازاي طول بالنکت صفر و حداقل عمرق پررده آببنرد

رفته در پي دايک را نشان ميدهد.

مررورد نظررر بررراي جلرروگيري از شررروع فرسررايش درونرري(15

استفاده گرديد .با استفاده از آزمايش بار افتان ،نفوذپذيري ماسه

ساحلي مورد استفاده برابر با  2 / 7 104 cm / sتعيين شد و به
کمک روش الک  d50 0/ 3mmبراي ماسه به دست آمد .براي
جلوگيري از شسته شدن مصالح به مخزن پايين دست ،يک شبکه

سانتيمتر) ميباشند q m .نيز حرداكثر دبري نشرت بره ازاي اعمراق
هر عمق پرده آببند يک  q mو در مجموع  4مقدار براي آن وجرود
finer passing %

10

1

0.1

110
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0
0.01

مختلف پرده آببند و طول بالنکت صفر ميباشرد .در واقرع برراي

)particle size (mm

خواهد داشت.

اينک نتايج آزمايشها در قالب شکلهاي  4الي  11ارائه
ميگردند :در اين تحقيق مالک انتخاب يک نسبت بعنوان معيار
بهينه اين است که با افزايش آن نسبت (طول بالنکت و يا عمق
پرده آببند) تغيير چشمگيري در کاهش نشت ديده نشود .اين
فرضيه از جنبه کاربردي نيز قابل حمايت ميباشد زيرا هزينه

شکل  :3منحني دانه بندي ماسه ريز ساحلي مورد استفاده در پي مدل

اجراي هر واحد طول بالنکت يا عمق پرده آببند در نسبتهاي باال
به هيچ روي مقرون بصرفه نميباشد .در اعماق زياد نصب پرده

چگونگي انجام آزمايشها بدينترتيب بود که پس از نصب

آب بند با محدوديتهاي زيادي همراه بوده و هزينه اجرا بطور

اجزاي آببندي کننده ،شير مخزن باالدست باز گذاشته شد تا پي

تصاعدي افزايش مييابد .از طرف ديگر هزينه اجراي

بتدريج از آب اشباع شود که اين عمل در شرايط آزمايشگاهي

بالنکت(بخصوص از نوع رسي) بر روي پي آبرفتي بدليل افزايش

موجود حدود  8ساعت بطول انجاميد .بعد از اشباع شدن مصالح

تلسکوپي پالن مخزن کامال قابل توجه ميباشد و تحمل آن تنها

پي و باال آمدن تراز آب در پشت دايک و تنظيم آن در تراز 20

بخاطر کاهش درصد ناچيزي از نشت منطقي بنظر نميرسد .لذا

سانتيمتري ،پيزومترها به کمک پمپ خال هواگيري شدند و پس از

مبناي گزينش معيار مناسب براي اجزاي آببندي کننده بکارگيري

برقراري حالت آرام و ماندگاري جريان ،مقادير آب در پيزومترها

نگرش مهندسي در کنار نتايج آزمايشگاهي ميباشد .از آنجاکه

قرائت و دبي نشت با روش اندازهگيري حجميتعيين گرديد .مدت

هدف از انجام اين تحقيق ،طرح مطمئن هيدروليکي ابعاد اجزاي

انجام هر آزمايش در ترازهاي مورد نظر براي هريک از گزينه ها

آببندي کننده ميباشد بطوريکه تقويت و نمونسازي جنبههاي

نزديك به  24ساعت بوده است.

مهندسي ،موجبات ارزشمندي يافتهها را سبب ميشود.

براي شبيه سازي پديدههاي فيزيکي در قالب مدلهاي فيزيکي و

اثر طول بالنکت بر ميزان نشت در حالت  d / D  . / 2به

يا آزمايشگاهي از تشابه ابعادي استفاده ميگردد (استريتر و

ازاي ترازهاي مختلف باالدست در شکل  4نشان داده شده است.

وايلي  .)1979بر اساس تئوري باکينگام پارامترهاي هاي مساله

با بررسي دقيق شکل  4ميتوان دريافت که کاربرد بالنکت سبب

نشت استخراج شدند .بنابراين اعداد بدون بعد موثر تعيين و

کاهش  95درصدي دبي نشت شده است(انتهاي نمودارها در

نسبت  5/4بهم متقارب شدهاند) .شکل يادشده يک نسبت مناسب

مختلف پي نشان ميدهد .با افزايش عمق پرده آببند دبي نشت

را براي کاهش نشت ارائه نميکند .از آنجا كه تنها استفاده از

کاهش يافته است .در مجموع کاربرد پرده آببند بتنهايي سبب

بالنکت نميتواند در کاهش نشت مفيد باشد ،لذا بايستي از عوامل

کاهش  95درصدي دبي نشت شده است اما مطابق شکل  0افزايش

ديگر آببندي ،همچون پرده آببند نيز استفاده کرد.

عمق پرده آببند يک نسبت مناسب براي کنترل نشت را ارائه

h/H=0.5
h/H=0.4
h/H=0.3
h/H=0.2
h/H=0.1

2/1

نميکند و اين درست همان نتيجهاي ميباشد که کاربرد بالنکت

0/1

بصورت مجزا در بند  3-1ارائه کرده بود .از آنجاکه نسبت q / q0
به لحاظ تئوري به ازاي   d  1صفر بوده و به ازاي نسبت

8/0

R2 = 0.94

q/qo

6/0



61

21

8

  d  0 برابر با  1مي باشد ،لذا اين دو نقطه بعنوان نقاط حدي با


D

4/0

داده هاي آزمايشگاهي تلفيق و در قالب شکل  0ارائه شده اند.

2/0

براساس شكل يادشده ،بين عمق پرده آبند و دبي نشت يک سهمي

0/0
4

D

0

برقرار شده است.
q
d
2
 ( ) 2  1 R  0.98
q0
D

()9

LB/hm

1.2

sheet pile data

شکل  :4اثر طول بالنکت بر ميزان نشت بازاي d / D 0/ 2

1.0
0.8

با رگرسيون گيري از دادههاي آزمايشگاهي بدست آمده(شکل

0.6

 ،)4رابطه  8بدست ميآيد:
2

()3
L 
L 
q
 0.0015 B   0.0427 B   0.584
q0
 hm 
 hm 
درحالتي که عمق پرده آببند  25درصد ضخامت پي باشد،
ميتوان از رابطه  9براي بيان اثر بالنکت بر دبي نشت دايکهاي
ساحلي مستقر بر پيهاي آبرفتي ريز دانه ،استفاده کرد .بي ترديد
با افزايش طول بالنکت ميزان دبي نشت کاهش مي يابد که اين مهم

q/q0

0.4
0.2
0.0
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

d/D

شکل  :0اثر پرده آببند بر کاهش نشت

در شکل  9به تفصيل تشريح ميگردد .در شکل  9از بررسي تاثير
ساير ترازهاي باالدست چشم پوشي شده و تنها به بررسي
حداکثر تراز آب پرداخته ميشود.

در مسائل عملي کاربرد تلفيقي پرده آببند و بالنکت براي
کاهش نشت و کنترل فرسايش دروني پيشنهاد ميشود ،زيرا
هريک از دو عامل آببندي کننده سهم خاصي از کاهش نشت را

انتظار ميرود با افزايش عمق پرده آببند ،دبي نشت نيز
کاهش يابد .شايان گفتن است که در اين تحقيق ديده شد براي
حالتي که عمق پرده آببند صفر بود ،به علت اتفاق افتادن پديده
جوشش و در پايان فرسايش دروني ،جريان از حالت
ماندگاري) (Steady Stateخارجشد ،بنابراين از داده برداري در
اين حالت خاص صرفنظر گرديد ،لذا براي شروع كار عمق15
سانتيمتر بعنوان حداقل عمق پرده آببند   d  . / 2 انتخاب شده




D

است .شکل  0اثر عمق پرده آببند بر دبي نشت را به ازاي اعماق

به عهده ميگيرند ،و در عين حال اجراي هريک داراي محدوديت
هاي خاص خود ميباشد .درحالتي که طول بالنکت و عمق پرده
آببند به عنوان متغيرهاي مستقل مساله نشت در نظر گرفته
شوند ،بسته به شرايط ممکن است سهم هريک در کاهش نشت
بيشتر يا كمتر باشد .اثرات تلفيقي بالنکت و پرده آببند بر دبي
نشت در شکل  9ارائه شده است.

d/D=0.2

ميباشد .در مورد عمق پرده آببند ،نميتوان يک نسبت بهينه را با

1.2

d/D=0.4
d/D=0.6

قاطعيت پيشنهاد كرد .آنچه مسلم است در يک نسبت خاص روند

1.0

d/D=0.8

نزولي نشت متوقف نشده است و تا آخرين نسبت مورد استفاده

0.8
q/q0

0.6
0.4
0.2
0.0
16

12

8

4

0

يعني  d  . / 8ميزان نشت کاهش يافته است .اين مطالعه از
D

ديدگاه تئوريك مساله نشت ،صورت گرفته است و در موارد عملي
ممکن شرايط اقتصادي و تجهيزات حفاري ،اجراي اين نسبت را
محقق نسازد .در شكل  9نسبت بهينه تلفيقي با يک بيضي خطچين
مشخص شده است.

LB /hm

شکل شماره  :1اثر تلفيقي بالنکت و پرده آببند بر کاهش نشت در

شرايط h / H 0/5

شکل  7الي  15اثر تراز آب باالدست را بر ميزان دبي نشت
عبوري از پي دايک در عمق پرده آببند و طول بالنکت متفاوت،

شکل شماره  9راهنماي مناسبي براي طراحي بهينه ابعاد

نشان ميدهند .بديهي است که با کاهش تراز آب مخزن ،دبي نشت

عوامل آببندي کننده نشت براساس نتايج تحقيق انجام شده

عبوري از پي کاهش مييابد ،اما کميت و کيفيت کاهش از قبل

ميباشد .در شكل مذكور نتايج بازاي  h  0.5ارائه شدهاند و از

معلوم نبوده و در اينجا روابطي براي مديريت تراز آب مخزن

H

آنجا که در تحقيق حاضر اين نسبت نشان دهنده بيشترين مقدار
تراز آب ميباشد ،لذا از ارائه نتايج براي ترازهاي کمتر سطح آب
خودداري شده است .همانطور كه در اين شکل مشاهده ميشود،
با افزايش طول بالنکت و عمق پرده آببند ،انتهاي نمودارها نسبت
بهم متقارب شده و به حالت بهينه نزديک ميگردد .بدليل اينکه
ميزان کاهش نشت در نسبت ياد شده ( خط چين بيضي شکل) به
يک مقدار ثابت رسيده است و در نسبت هاي باالتر ( 12يا )14
کاهش زيادي ديده نمي شود ،لذا مقدار  L B  8بعنوان نسبت
hm

دايک در شرايط مختلف و براي اهداف کاربردي خاص ارائه شده
است .بعالوه به کمک اين نمودارها ميتوان تنها با داشتن تراز آب
و ارتفاع خاکريز ميزان کاهش نشت را محاسبه کرد .اين بحث از
آن جهت حائز اهميت ميباشد که يکي از اهداف سازه هاي ساحلي
و دايک ها از تداخل آب شور دريا به سفره هاي ساحلي و اراضي
کشاورزي مي باشد .ضمن آنکه به لحاظ زيستمحيطي و همچنين
توسعه پايدار کشاورزي و آمايش سرزمين ،ساخت اين گونه
سازهها اساساً چند هدفه ميباشد و ميتواند در امر جذب
توريسم و توسعه اکوسيستمهاي ساحلي مورد توجه ويژه قرار

بهينه پيشنهاد گرديد .به بياني ديگر شيب خطوط عبوري از دادهها

گيرد .اين مهم در اراضي ساحلي کشور هلند بخوبي مورد توجه

براي مقادير بي بعد طول بالنکت بزرگتر از  8تقريباً ثابت ميباشد.

واقع شده است و براي اين کار از ورق هاي فوالدي قابل اتصال

را براي بالنکت،

بهم (سپرها) استفاده ميکنند .براي روشنتر شدن بحث مي توان

سازمان عمران

LB
آمريکا) (USBRنسبت
 10
hm

نسبتي مناسب براي کنترل بهينه نشت توصيه نموده
است(رحيمي .)1381همانطور که مشاهده ميشود ،نتايج اين
تحقيق برازندگي خوبي را با پيشنهاد سازمان عمران آمريکا نشان
ميدهد ،اما از آنجا که نسبت بدستآمده در اين تحقيق داراي
مبناي آزمايشگاهي و نه تنها تحليلي ميباشد ،لذا از دقت بيشتري
نسبت به رقم توصيه شده توسط سازمان يادشده برخوردار

بيان داشت که بسياري از اراضي ساحلي که تحت کشت
محصوالت زراعي ميباشند ممکن است به دليل شيب کم زمين با
روشهاي مرسوم و سنتي قابل آبياري نباشند و در آنها آبياري
زير زميني که همانا مديريت تراز آب زيرسطحي است به کمک يک
دايک و دو دريچه در باال دست و پائين دست قابل کنترل و بهره
برداري ميباشد.

2/1
LB/H=0

)q/qm = 0.44e1.61(h/H

LB/H=4

0/1

R2 = 0.99

LB/H=8

LB/H=0

)q/qm = 0.23e3.02(h/H

LB/H=4

R2 = 0.98

2/1
0/1

LB/H=8

8/0

LB/H=14

q/qm

6/0

LB/H=12

6/0
4/0

4/0

2/0

2/0

0/0

0/0
6/0

2/0

4/0

6/0

0

4/0

شکل  : 7اثر تراز آب باالدست بر ميزان نشت براي نسبت d / D  . / 2
2/1
R2 = 0.91

q/qm = 0.29Ln(h/H) + 1.18

8/0

LB/H=8

8/0

LB/H=12

6/0

4/0

LB/H=14

2/0

Log.
)(LB/H=4
Log.
)(LB/H=12
Log.
)(LB/H=8
Log.
)(LB/H=14

0

h/H

شکل  : 8اثر تراز آب باالدست بر ميزان نشت براي نسبت d / D  . /4

2

0/1

R = 0.99

4/0
2/0
0/0
6/0

2/0

4/0

0

h/H

شکل  : 15اثر تراز آب باالدست بر ميزان نشت براي نسبت d / D  . / 8

بعنوان مثال در بحث مديريت تراز آب دريا براي کنترل

اي رفتار جديد و نامتعارفي از خود بروز ميدهد .نتايج

شوري و همچنين در شرايط جزر و مدي کاربرد اين روابط

آزمايشگاهي حاکي آن است كه با باال رفتن گراديان هيدروليکي،

ميتواند مفيد واقع شود.

منشور انتهايي زير دايک در آستانه جوشش قرار ميگيرد .با
افزايش طول بالنکت و عمق پرده آببند اين پتانسيل جوشش كم

براي بررسي دقيقتر اثر عوامل آببندي کننده بر پديده
فرسايش دروني و جوشش در هرحالت آزمايش ،شيب
هيدروليکي افقي محاسبه گرديدند و نتايج در قالب شكل شماره

كم كاهش يافته و از حالت بحراني خارج ميگردد .در شکل 11
گراديان هيدروليکي در منشور انتهايي زير دايک در حالت حداکثر
تراز آب  ، h  . /5را نشان ميدهد .گراديانهاي افقي مندرج در
H

 11ارائه شده است .در تماميمراحل اين تحقيق ،جوشش پي

شکل  11با تفريق فشارهاي باالبر ثبت شده توسط پيزومتر در دو

ماسهاي به دقت مورد بررسي قرارگرفت و محدوده مناسب براي

نقطه افقي متوالي در منشور انتهايي دايک (اختالف فشار

کنترل اين پديده ،در جدول  1ارائه گرديده است .همانطور که

پيزومتريک) و تقسيم آن بر فاصله افقي دو نقطه ( 15سانتي متر)

پيشتر بيان شد ،در تحقيق حاضر از ماسه تميز ساحلي بعنوان

مطابق رابطه زير بدست آمده اند.
p pn  pn1 p11  p10
()15
i


X
0.1
0.1
بديهي است که در شرايط آزمايشگاهي انتخاب شده در تحقيق

مصالح پي استفاده شد .اين خاک يکي از بدترين نوع مصالح براي
پي سازه هاي آبي محسوب ميگردد ،زيرا بر اثر باالرفتن نيروي
نشت ،و برابر شدن نيروي نشت با وزن مستغرق ذرات ،پي ماسه

q/qm

q/qm

0/1

0/0
2/0

2/1

LB/H=4

6/0

6/0

2/0

شکل  : 9اثر تراز آب باالدست بر ميزان نشت براي نسبت d / D  . / 6
LB/H=0

q/qm = 0.42Ln(h/H) + 1.19

4/0

0

h/H

h/H

LB/H=0
LB/H=4
LB/H=8
LB/H=12

q/q m

LB/H=12

8/0

حاضر نسبت تراز آب حداکثر(  ) h  0/5داراي بيشترين
H
پتانسيل در مقايسه با بقيه حالت ها ،ميباشد .مطابق شکل مذكور

گردد.
exit gradient for h/H=0.5

با افزايش طول بالنکت گراديان هيدروليکي در منشور انتهايي

d/D=0.2

دايک ،کاهش مييابد .با مقايسه نتايج جدول  1با شکل  11مشاهده

d/D=0.4

ميشود براي جلوگيري از جوشش ذرات ماسه که گراديان

d/D=0.6

0.2

d/D=0.8

0.15
i

هيدروليکي نبايد بيشتر از  5/50باشد .اين نسبت ( )5/50از تطابق

0.25

محاسبات با نتايج آزمايشگاهي مندرج در جدول  1بدست آمده

0.1

اند .در گراديانهاي کوچکتر از  5/50هيچ گونه جوششي ديده نشد،

0.05

لذا اين نسبت تجربي که فقط براي پي هاي ماسه اي همگن
0

ميتواند قابل کاربرد ميباشد بعنوان آستانه آزمايشگاهي پديده

16

جوشش پيشنهاد گرديد .خاطر نشان ميشود كه مهندسان طراح

12

8

4

0

LB/h

براي کنترل مناسب جوشش و فرسايش دروني نصب يک پرده
آببند با عمق کم در منشور انتهايي را توصيه ميکنند .در اين
تحقيق فقط از يک پرده آببند در وسط قاعده دايک ،استفاده
گرديد .مطابق شكل  11عمق پرده آببند حداقل بايد برابر 5/9

شکل  : 11پتانسيل ايجاد جوشش برحسب شيب هيدروليکي براي

h / H  . /5

ضخامت پي ) ( d  0/ 6بوده و طول بالنکت هم بايد حداقل  8برابر
D

تراز آب پشت دايک باشد .تنها استفاده از بالنکت يا پرده آببند
بتنهايي نميتواند مانع از وقوع پديده جوشش و فرسايش دروني
جدول  : 1ضرايب وزني لين و مشاهدات آزمايشگاهي براي تعيين محدوده حساس به جوشش و فرسايش دروني
شرايط آب باالدست

h/H=5/0

d / D . /8

d / D . /6

d / D  . /4

d / D . /2

روش

9/.

0/2

4/4

3/9

LB / hm  0

7 /3

9/0

0/7

4/9

LB / hm  4

8/9

7 /8

7 /5

9/2

LB / hm  8

9 /9

9 /1

8 /3

7/0

LB / hm  12

15/9

9 /8

9 /5

8 /2

LB / hm  14

-

جوشش

جوشش

*جوشش

عمومي

عمومي

عمومي

-

-

**جوشش

h/H=5/0

موضعي

لين()1912

LB / hm  0
LB / hm  4

-

-

-

-

-

-

-

-

LB / hm  8
LB / hm  12

-

-

-

-

LB / hm  14

مشاهدات آزمايشگاهي
(تحقيق حاضر)

* منظور از جوشش عمومي ،بوجود آمدن جوشش در تمام طول پايين دست دايک است.
** منظور از جوشش موضعي ،اتفاق افتادن جوشش بصورت نقطهاي در پايين دست دايک است .در ساير موارد جوشش اتفاق نيفتاده است.

همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده ميشود در سه

چيزي ذکر نشده ،جوشش اتفاق نيفتاده است .با توجه به اينکه پي

حالت ،جوشش به صورت عمومي و در يک حالت ديگر نيز به

مورد استفاده در اين تحقيق ،ماسه اي ريز بوده لذا ضريب وزني

صورت موضعي اتفاق افتاده است .در ساير حاالت که در جدول

نشت براساس پيشنهاد لين  7تعيين گرديد .بر اساس نظر لين

براي حالتهايي که ضريب وزني نشت کوچکتر از  7مي باشد

استفاده قرارگيرند.

سازه درمقابل جوشش و فرسايش دروني مقاوم نيست و و براي

 -نتايج ارائه شده در اين تحقيق براي سازههاي ساحلي،

اهداف طراحي پيشنهاد نميگردد .با توجه به جدول  1مالحضه

بندهاي انحرافي ،سپرها و خاکريزهاي مستقر بر روي پيهاي

ميگردد که روش لين در مقايسه با مشاهدات آزمايشگاهي ،تمامي

آبرفتي قابل کاربرد ميباشد.

موارد بروز جوشش را پوشش داده است که از اين حيث ،روش

 -روش لين که يک روش تجربي پرطرفدار در طراحي مطمئن

مذکور عمکرد قابل قبولي را ارائه ميدهد .خاطرنشان ميسازد که

هيدروليکي بندهاي انحرافي در مقابل پديده هاي جوشش و

در مقايسه با مشاهدات آزمايشگاهي اين تحقيق ،نتايج حاصل از

فرسايش دروني ميباشد در اين تحقيق که مختص پي آبرفتي بود

روش لين کمي محافظه کارانهتر ميباشد و اين هم بدليل کاربرد

ارزيابي گرديد و عملکرد قابل قبولي را ارائه نمود.
 -کاربرد مجزاي هريک از اجزاي آببندي کننده در بهترين

ضريب کاهنده يک-سوم در محاسبه ضريب وزني نشت ميباشد.

حالت منجر به کاهش  16درصدي جريان نشتي از پي سازه
براساس آزمايشهاي انجام شده ميتوان موارد زير را

گرديد.
 -براي نشان دادن اينکه خطر فرسايش دروني و جوشش

نتيجهگيري نمود:
 -نتايج مطالعات آزمايشگاهي نشان دادند که نسبتهاي

d
 LB / hm  8و  0 / 8
D

مقادير بهينه طول بالنکت و عمق

کاهش يافته است با استفاده از مشاهدات آزمايشگاهي و مفهوم
گراديان هيدروليکي چگونگي وقوع پديده جوشش و فرسايش
دروني مورد بررسي قرار گرفت .براي عملکرد بهتر اجزاي

پرده آببند (بصورت مجزا) ،براي کنترل نشت ميباشند و

آببندي کننده دايکها در برابر جوشش و فرسايش دروني مصالح

نسبتهاي بزرگتر از اين مقادير اثر قابل مالحظهاي بر کاهش

پي بهتر است از کاربرد تلفيقي بالنكت و پرده آببند استفاده

کميت نشت ندارند.

گردد.

 نتايج بدست آمده فقط براي طراحي خاکريزها ،دايکهايساحلي و سدهاي خاکي مستقر بر پيهاي آبرفتي با هدف کنترل
نويسندهگان مقاله از معاونتهاي محترم پژوهشي دانشگاه

جوشش و کاهش نشت ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

تهران و پرديس کشاورزي و منابع طبيعي به خاطر حمايتهاي

 -نتايج بدست آمده در مورد رابطه بين تراز آب باالدست و

مالي و تجهيزاتي از اين تحقيق تشکر و قدرداني مينمايند.

دبي نشت در حاالت مختلف ،ميتواند در مديريت تراز آب مخزن
در شرايط بحراني و تداخل جبهههاي آب شور و شيرين مورد
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