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مورد  يردائميک در حالت تراوش غياتيو سطح فر يمختلف در حالت تراوش دائم يها  الب با درصد تراکميمهار س يهاگوره
   قرار گرفته است. يبررس

  
  .يمدل عدد، بندليس، ضريب نفوذپذيري، کياتي، سطح فريکيزيمدل ف، تراوش: ي كليديها واژه

  
مهار  هايگوره از غيردائمي و دائمي نشت جريان بر خاک ريزدانه مقدار و تراکم درصد اثر . ارزيابي۱۳۹۸محجوب ا. و  ئي ف. منعمي ح. ر.کيالنه ارجاع:

 .۷۳-۶۳: ۳۴سيالب. مجله پژوهش آب ايران. 
 
  
  
  

                                                
  المللي امام خميني (ره)، قزوين. استاديار گروه مهندسي عمران، دانشگاه بين - ١
  سسه آموزش عالي پارسيان، قزوين.ؤآموخته کارشناسي ارشد مهندسي عمران، م دانش - ٢
  پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، تهران. گروه مهندسی راه و روسازی، استاديار - ٣
  kilanehei@eng.ikiu.ac.ir نويسنده مسئول:  *

  ۲۸/۱۲/۱۳۹۶تاريخ پذيرش:                                       ۱۸/۱۱/۱۳۹۵تاريخ دريافت: 

 

mailto:kilanehei@eng.ikiu.ac.ir


  سيالبمهار  هايگوره از غيردائمي و دائمي نشت جريان بر خاک ريزدانه مقدار و تراکم درصد اثر ارزيابي                                             ۶۴

  مقدمه 
 از مختلف فواصل در که است يکوتاه يخاک بند ،١گوره

 تا شوديساخته م آن در امتداد و رودخانه طرف دو کناره
 آب که يالبيس يهادوره در يمصنوع ياکناره عنوان به

 رود،يرون ميب خود يعيطب يهاکناره از رودخانه
کند  محافظت يگرفتگآب از را رودخانه اطراف يها نيزم

ن حال يو در ع نيتريميقد از روش نيا .)١(شکل 
 رود و دريم شمار به البيمهارس يها روش نيترمتداول

ات يک عملي عنوان به ياگسترده صورت به رياخ يهاسال
 گرفته قرار استفاده مورد البيس حفاظت و مهار يمهندس

دو  يست دارايباياحداث گوره م ياست. مصالح مناسب برا
 يمقدار کاف يد دارايبا، ک طرفيباشد. از  يت اصليخاص

از  يش ناشيدانه باشد تا بتواند در مقابل فرسادرشت
ن يد و همچنيان آب در مجاورت گوره مقاومت نمايجر

گوره است،  يدارياز پايرا که مورد ن ييباال يمقاومت برش
ن ياز ا ؛باشد ريناپذنفوذد ي، باگريفراهم آورد و از طرف د

زدانه داشته باشد تا از يمواد ر يبه مقدار کاف يستيبا ،رو
گوره دارد،  يداريدر پا ياکه آثار ناخواسته يتراوش اضاف

دات يباعث خواهد شد تا تمه ين آثاري. چنکند يريجلوگ
ز ياز آن ن ياز بروز مشکالت ناش يريجلوگ يخاص برا

  د.شو يضرور
  

  
ت يريرودخانه (سازمان مدگوره در مجاورت  ييجانما - ١شکل 

  )١٣٨٠کشور،  يزيرو برنامه
  

 از يهتوج قابل حجم آن در که ييسازها و ساخت در
 ياصل نكات از حمل ةفاصل همواره ،است ازيمورد ن مصالح

 است. گوره طرح يکل ةنيو هز برآورد در کنندهنييو تع
 نيا که شوديم ساخته محل در موجود مصالح با معموالً
 اشاره که گونههماناست.  روش نيا يازهايامت از موضوع

 که عالوه است يمصالح ازمندين البيمهارس يهاگوره ،شد

                                                
1- Levee 

 يبرا زدانهير مناسب مقدار يحاو دانهدرشت مواد وجود بر
 نه،ين گزيبهتر ،نياست. بنابرا آن يرينفوذپذ کاهش
دار ت شن رسيبا اولو داررس دانهخاک درشت انتخاب

)GCدار () و ماسه رسSCزدانه ياثر مقدار ر ي) است. بررس
 يريو نفوذپذ يات مقاومتيو درصد تراکم بر خصوص

ط مناسب ساخت يبه شرا دنيرس يمذکور برا يها خاک
ت ي، سرعت و زمان اجرا از اهميگوره به لحاظ اقتصاد

 در شده انجام قاتيتحق ،برخوردار است. در ادامه ياريبس
 در نشت يرويبر ن ثرؤم گريد يها مؤلفه و يرينفوذپذ مورد
 )،١٣٨٧همكاران ( و انيد. احدشويم انيب يخاک يهاسازه
 اثر در يريب نفوذپذيو ضر يپوک ةرات درجييتغ

ه ب ميتحك شيآزما يط در که را مختلف يهايبارگذار
 )،١٣٩٠و همكاران ( ي. باقرکردند يبررس، ديآيوجود م

 انواع يرو متعدد يهاشيآزما انجام با يقيتحق در
 را آنها يريو نفوذپذ يكيزيف مشخصات زدانه،ير يها خاک

 امكان آمده، دست به جينتا براساس ،سپس ؛کردند نييتع
ب يضر برآورد يبرا را يمصنوع از هوش استفاده
 يها مؤلفه از استفاده با زدانهير يهاخاک يرينفوذپذ

 و اساس مصالح عمده نوع دوکردند.  يبررس خاک يكيزيف
 نوع پنج با يارودخانهو  يکوه مصالح شامل ،راساسيز

 از رانيا يهاراه يروساز نامهنييآدر  اشاره مورد يبنددانه
 )١٣٩٣و همكاران ( يخاک توسط يرينفوذپذ و تراکم نظر

 جينتا ،نن محققايا .ندگرفت قرار سهيو مقا يبررس مورد
 يابيارز مورد موجود يتجرب يها فرمول را با آمدهدست به

 موارد، شتريب در که شد مشخص ،نيقرار دادند. همچن
 يرينفوذپذ بيضر از يمصالح کوه يرينفوذپذ بيضر

 الک از يعبور درصد و بوده کمتر يارودخانه مصالح
 مصالح يرينفوذپذ يرو بر يتوجه قابل اثر ٢٠٠شماره 

 تيوضع نيب معادالت )،٢٠١٤همكاران ( و وکوهامايدارد. 
 يشگاهيآزما يهاآزمون از حاصل يكيمكان خواص و تراکم
 ي. منحنکردند انياشباع ب يهانمونه از استفاده را با

 يهايمنحن نيتر مهم از يكي ،خاک - آب ةمشخص
 ،يمنحن نيا است. راشباعيغ خاک کيمكان در يکاربرد

 و يوزن رطوبت درصد اي يحجم رطوبت ن درصديب ةرابط
 خاک يرينفوذپذ کند. تابعيم مشخص را خاک مكش

 خاک - آب ةمشخص يمنحن برآورد توسط راشباع معموالًيغ
 عنوان به( مختلف ينيبشيپ يها شود. مدليم نييتع

 توسط يرينفوذپذ تابع يبرا م)،يرمستقيغ روش مثال،
توسط  ديجد ةمعادل کياست.  شده انيب مختلف محققان
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 يرينفوذپذ تابع ةمحاسب ي)، برا٢٠١٥انتو (يهار و يژا
 راشباعيغ خاک يرينفوذپذ تابع آن در که است شده انيب

 است. ارتباط در خاک -آب يمنحن يها از مؤلفه يبرخ با
 دييمورد تأ يتجرب يهاداده از استفاده با شده  ارائه ةمعادل

 با را ي)، روش٢٠١٤همكاران ( و گرفته است. ژو قرار
 يمنحن برآورد يبرا يادانه خاک تراکم از استفاده

 نيا جينتا از استفاده با .کردند خاک ارائه - آب مشخصه
 خاک يبرا مشخصه يمنحن از يبهتر نيتخم ،قيتحق
اورن  .ان شده استيب مختلف يهاتراکم با يادانه

ده ينام رسوبات حجم آزمون که را يديجد روش )،٢٠١٤(
 ر وزنينظ ،تراکم يها مؤلفهن يتخم يبرا ،شوديم

و  شنهادينه پيبه رطوبت درصد و حداکثر خشک مخصوص
ن يارتباط ب ةدربار يمطالعات متعدد ،. تاکنونکردارائه 

ها انجام و خاک يريبا نفوذپذ يبندنسبت منافذ و دانه
شنهاد شده است که از آن جمله يز پين ياريبس معادالت

 يمني)، ال١٩٨٩( وس و همکارانيتوان به مطالعات چاپ يم
وس و ي)، چاپ١٩٩٥رس (يو پ ي)، اسپر١٩٩٣و سن (

مبل ي)، موکوا و تر٢٠٠٤(وس ي)، چاپ٢٠٠٣ن (يآبرت
) و چو و همکاران ٢٠١٦ومانانا و همکاران (ي)، رانا٢٠٠٨(
زدانه يزمان درصد ر ر هميثتأ ياما بررس کرد؛) اشاره ٢٠١٦(

ه قرار آن کمتر مورد توج يريک بر نفوذپذو تراکم خا
 يهاآزمون از استفاده با ،حاضر قيتحق گرفته است. در

مختلف  يها تراکم در يرينفوذپذ بيضرا ،يشگاهيآزما
 يزدانه رسير متفاوت يدرصدها با دانهدرشت يهاخاک
 يزهايخاکر در نشت زانيم سپس و يريگاندازه

 ويژئواستود افزارنرم در گوناگون طيشرا در البيمهارس
  رد.يگيقرار م يل و بررسيمورد تحل

  
  هاج آنيو نتا يشگاهيآزما يهاآزمون

ق حاضر اختصـاص  يتحق يشگاهين بخش به موضوع آزمايا
قه مـورد مطالعـه در جنـوب اسـتان فـارس و در      طدارد. من

ونـه خـاک از   رودخانه شور مهران واقع است. سه نم يةحاش
مـورد   يهاشيو آزما شد گرفتهشده اديمنابع قرضه منطقه 

  د.شآن انجام  ياز روين
  

  خاک يبندطبقه
خواص  براساسخاک  يبند، طبقهيمهندس يدر کارها

 يته استوار است. منحنيسيو پالست يبندر دانهينظ ياساده

با نمونه  ترتيب بهشده که  گرفتهسه نمونه خاک  يبند دانه
A ،B  وC تا  ٢ ةشمار يهادر شکل ،شده است يگذارنام
ش مالحظه يج آزمايطور که از نتاآمده است. همان ٤
از الک  يدرصد عبور Cو  A ،B يهادر نمونه ،دشو يم

درصد  ٤/٢٨و  ٢٠، ٨/١٢برابر با  ترتيب به ٢٠٠شماره 
از الک شماره  ينکه مقدار درصد عبورياست. با توجه به ا

هر سه نوع خاک  ،نيبنابرا ؛درصد است ٥٠کمتر از  ٢٠٠
دانه بوده و از آنجا که در هر سه نمونه مورد مطالعه درشت

جنس شتر است، يدرصد ماسه از درصد شن ب منتخب
 يبندطبقه ي. برااست يادانه ماسهها از نوع درشتخاک

ش يج آزماياست. نتا يته آن ضروريسيپالست نييخاک تع
و  يآمده است. پس از بررس ١حدود اتربرگ در جدول 

د که با توجه به نمودار شمشاهده  ،جين نتايمطالعه ا
ها از نوع  نمونه يتمام ةزدانيکاساگرانده، جنس ر يريخم

ها  نمونه يد تماميفايوني يبندرس بوده و بر طبق طبقه
  .هستند) SCدار (ماسه رس

  
  حدود اتربرگ يهاشيج آزماينتا -١جدول 

 نمونه  )LL( يحد روان  )PL( يريحد خم  )PI( يرينشانه خم

٣٩/٣٣  ٣٢/٢٥  ٠٧/٨  A  
٦٧/٢٥  ١٧/١٥  ٥/١٠  B  
٩٥/٣٣  ٠٧/٢١  ٨٨/١٢  C  

  
  ش تراکم يآزما

نه و وزن ين رطوبت بهييش تراکم، تعيهدف از انجام آزما
 ،به دو روشتراکم ش يآزما مخصوص خشک حداکثر است.

در . رديپذيشده انجام ماصالح يوتشآ واستاندارد  يوتشآ
انجام و  ،هدشاصالحروش تراکم به ش يآزماپژوهش حاضر، 

  . شدارائه  ٢در جدول  Cو  A ،B يهانمونه يج آن براينتا
ن مهم دست يتوان به ايت در اعداد جدول مذکور مبا دق

نه و ين درصد رطوبت بهيشتريب Cافت که نمونه خاک ي
  دارد.ن وزن مخصوص خشک حداکثر را يکمتر

  
  بار افتان يريش نفوذپذيآزما
است که  يدو روش استاندارد ،ش بار ثابت و بار افتانيآزما

شگاه مورد يخاک در آزما يريب نفوذپذين ضرييتع يبرا
 يهازدانه نمونهيدرصد ر رد. با توجه بهيگياستفاده قرار م

ش بار افتان يق حاضر آزماي، در تحقيخاک مورد بررس
  کار گرفته شده است. هب
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  Aنمونه  يبندنمودار دانه - ٢شکل 

  

  
  Bنمونه  يبندنمودار دانه - ٣شکل 

  

  
  Cنمونه  يبندنمودار دانه - ٤شکل 

 
   Cو  A ،B يهانمونه ينه و وزن مخصوص خشک حداکثر براير درصد رطوبت بهيمقاد -٢جدول 

 متر مکعب)يخشک حداکثر (گرم بر سانتوزن مخصوص  نهيدرصد رطوبت به نمونه

A ٠٨/٢  ١/٧ 

B ٠٨/٢ ٤/٨ 

C ٠٣/٢ ١٠ 

     
 ٣٦/٩٢١با بار افتان  يريش نفوذپذيحجم قالب آزما

وزن مخصوص خاک در  براساسمتر مکعب است. يسانت
مختلف و حجم قالب، مقدار خاک مورد  يهادرصد تراکم

ن مقدار خاک در قالب متراکم يشده و ااز محاسبه ين
تراکم، ارتفاع قالب به  يکنواختياز  ناطمينا يد. براشو يم

م و مقدار خاک هر بخش در آن يتقس يپنج قسمت مساو
 يريش نفوذپذيقسمت متراکم شده است. با انجام آزما

حاصل از  يريب نفوذپذي، ضراCو  A ،B يهانمونه يبرا
ج در يد. نتايآ  يدست م همختلف ب يهادرصد تراکم

  ارائه شده است. ٥ تا ٣ يها جدول
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 مختلف يهادرصد تراکم يازا به Aنمونه  يريب نفوذپذيضرا - ٣جدول 

 درصد تراکم
  وزن مخصوص

 مکعب)متري(گرم بر سانت
  از در قالبيوزن خاک مورد ن
 (گرم)

  ازيآب مورد ن
 )يسي(س

  يريب نفوذپذيضر
 ه)ي(متر بر ثان

٥٧٥/٣ ١٣٦ ٤/١٩١٦ ٠٨/٢ ١٠٠ e-٧ 

٨١٣/٢ ١١٥ ٩/١٦٢٨ ٧٦٨/١ ٨٥ e-٦ 

٩٢٣/٤ ٩٥ ٥/١٣٤١ ٤٥٦/١ ٧٠ e-٦ 

٧٢٨/٧ ٨١ ٨/١١٤٩ ٢٤٨/١ ٦٠ e-٦ 

  

 مختلف يهادرصد تراکم يازا به Bنمونه  يريب نفوذپذيضرا - ٤جدول 

 درصد تراکم
  وزن مخصوص

 مکعب)متري(گرم بر سانت
  از در قالبينوزن خاک مورد 
 (گرم)

  ازيآب مورد ن
 )سي سي(

  يريب نفوذپذيضر
 ه)ي(متر بر ثان

٨٣١/٢ ١٦٠ ٤/١٩١٦ ٠٨/٢ ١٠٠ e-٧ 

٥١٤/٢ ١٣٦ ٩/١٦٢٨ ٧٦٨/١ ٨٥ e-٦ 

٧٠١/٣ ١١٢ ٥/١٣٤١ ٤٥٦/١ ٧٠ e-٦ 

٠٤٦/٧ ٩٦ ٨/١١٤٩ ٢٤٨/١ ٦٠ e-٦ 

  

 مختلف يهادرصد تراکم يازا به Cنمونه  يريب نفوذپذيضرا - ٥دول ج

 تراکم درصد
  وزن مخصوص

 مکعب)متري(گرم بر سانت
  از در قالبيوزن خاک مورد ن
 (گرم)

  ازيآب مورد ن
 )سي سي(

  يريب نفوذپذيضر
 ه)ي(متر بر ثان

٧٩٥/١ ١٨٧ ٣٦/١٨٧٠ ٠٣/٢ ١٠٠ e-٧ 

٧٩١/١ ١٥٨ ٨/١٥٨٩ ٧٢٥/١ ٨٥ e-٦ 
٩٠١/٢ ١٣٠ ٢٥/١٣٠٩ ٤٢١/١ ٧٠ e-٦ 

١٢٧/٥ ١١٢ ٢١/١١٢٢ ٢١٨/١ ٦٠ e-٦ 

  
  يشگاهيآزما يهاج آزمونيل نتايتحل

) Cو  A ،Bدر هر نمونه ( يريب نفوذپذيرات ضرييابتدا تغ
قرار  يمختلف مورد بررس يهابا توجه به درصد تراکم

 يازا بهدر هر نمونه و  يريب نفوذپذير ضريرد. مقاديگ يم
 يبراآمده است.  ٦مختلف در جدول  يهادرصد تراکم

در هر  يرياثر درصد تراکم بر کاهش مقدار نفوذپذ يبررس
 ٦٠در نسبت تراکم  يريخاک، نسبت مقدار نفوذپذ ةنمون
ارائه  ٧ز در جدول ين ١٠٠به  ٨٥و  ١٠٠به  ٧٥، ١٠٠به 

 شده است.
و  ١٠٠به  ٦٠در نسبت تراکم  يريرات نفوذپذييزان تغيم

 ٦/٢٨و  ٩/٢٤، ٦/٢١برابر  ترتيب به Cو  A ،B يها در نمونه
ن موضوع است يد ايج، مؤيآمده است. دقت در نتا دست به

مورد  يهاک از نمونهي ش درصد تراکم در هريکه با افزا
به مقدار  يريب نفوذپذي، ضر١٠٠به  ٦٠از مقدار  يبررس

ن يهم يبرابر کاهش داشته است. بررس ٢٥متوسط 
ز ين ١٠٠به  ٨٥و  ١٠٠به  ٧٠موضوع در نسبت تراکم 

 ٩١/٨و  ٣/١٤به مقدار  يريب نفوذپذيکاهش متوسط ضر
ن است که اثر يا ،گريه ددهد. نکته قابل توجيرا نشان م

مختلف در  يهادر درصد تراکم يريب نفوذپذيکاهش ضر
؛ به شتر، مشهودتر استيزدانه بيدرصد ر يحاو يهانمونه

ن کاهش يشتريب ،تراکم يها نسبت يةکه در کل ياگونه
 يشتريدرصد رس ب يکه حاو Cدر نمونه  يرينفوذپذ

در هر  يريب نفوذپذير ضريداده است. مقاد ياست، رو
مختلف در جدول  يهازدانهيدرصد ر يازا بهدرصد تراکم و 

زدانه بر کاهش ياثر مقدار ر يبررس يبراآمده است.  ٨
در هر درصد تراکم، نسبت مقدار  يريمقدار نفوذپذ

و  Cبه نمونه  A، نمونه Bبه نمونه  Aنمونه  يرينفوذپذ
  ارائه شده است. ٩ز در جدول ين Cبه نمونه  Bنمونه 

دهد که نشان مي ٩طور کلي، نتايج حاصل از جدول  به
برابر  ٢/١طور ميانگين  به Aمقدار ضريب نفوذپذيري نمونه 

و ضريب نفوذپذيري نمونه  Cبرابر نمونه  ٦٩/١و  Bنمونه 
B برابر نمونه  ٤١/١طور ميانگين  بهC  است. با استفاده از

هاي نفوذپذيري و نمودارهاي ضريب نتايج آزمايش
نفوذپذيري بر حسب مقدار ريزدانه و درصد تراکم که در 

توان با استفاده از رگرسيون خطي آمده است، مي ٥شکل 
هاي مذکور را تعيين  يب نفوذپذيري و مؤلفهرابطة بين ضر

در اين اند.  مذکور ارائه شده معادالت، ١٠کرد. در جدول 
، مقدار ضريب نفوذپذيري برحسب متر k، پارامتر معادالت

باشد که مقدار  ، مقدار درصد ريزدانه ميFبر ثانيه و پارامتر 
  درصد است. ٤/٢٨تا  ٨/١٢آن بين 
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  مختلف  يهادرصد تراکم يازا بهدر هر نمونه خاک و  يريب نفوذپذيضر - ٦جدول 
  C نمونه B نمونه  A نمونه درصد تراکم

٥٨/٣ ١٠٠ e-٨٣/٢ ٠٧ e-٨٠/١ ٠٧ e-٠٧ 
٨١/٢ ٨٥ e-٥١/٢ ٠٦ e-٧٩/١ ٠٦ e-٠٦ 

٩٢/٤ ٧٠ e-٧٠/٣ ٠٦ e-٩٠/٢ ٠٦ e-٠٦ 

٧٣/٧ ٦٠ e-٠٥/٧ ٠٦ e-١٣/٥ ٠٦ e-٠٦ 
  

  مختلف در هر نمونه خاک يهادر نسبت تراکم يريرات نسبت نفوذپذييتغ - ٧جدول 

 نمونه خاک
يريب نفوذپذينسبت ضر  

١٠٠به  ٦٠نسبت تراکم  ١٠٠به  ٧٠نسبت تراکم   ١٠٠به  ٨٥نسبت تراکم    

A ٨/١٣ ٦/٢١ ۸۷/۷  
B ١/١٣ ٩/٢٤ ۸۸/۸  
C ٢/١٦ ٦/٢٨ ۹۸/۹  

  

  مختلف يهازدانهيدرصد ر يازا بهدر هر درصد تراکم و  يريب نفوذپذيضر - ٨جدول 

  زدانهيدرصد ر
 ه)ي(متر بر ثان يريب نفوذپذيضر

  درصد ٦٠تراکم   درصد ٧٠تراکم   درصد ٨٥تراکم  درصد ١٠٠تراکم 
٥٨/٣  ٨/١٢ e-٨١/٢ ٠٧ e-٩٢/٤ ٠٦ e-٧٣/٧ ٠٦ e-٠٦ 

٨٣/٢ ٢٠ e-٥١/٢ ٠٧ e-٧/٣ ٠٦ e-٠٥/٧ ٠٦ e-٠٦ 

٨٠/١ ٤/٢٨ e-٧٩/١ ٠٧ e-٩٠/٢ ٠٦ e-١٣/٥ ٠٦ e-٠٦ 

  
  مختلف در هر درصد تراکم  يهازدانهيدرصد ر يازا به يريب نفوذپذيرات نسبت ضرييتغ -٩جدول 

  درصد تراکم
 يريب نفوذپذينسبت ضر

 Cبه  Bنمونه   Cبه  Aنمونه  Bبه  Aنمونه 

٥٨/١ ٩٩/١ ٢٦/١ ١٠٠ 
٤/١ ٥٧/١ ١٢/١ ٨٥ 
٢٨/١ ٧/١ ٣٣/١ ٧٠ 
٣٧/١ ٥١/١ ١/١ ٦٠ 

  

 يعدد يسازمدل
تراوش آب از از نفوذ و  يناش يهابيها در معرض تخرگوره

 يزها برايآنکه خاکر دليل به يول شالوده و بدنه هستند؛
ل قرار يان سيدر تماس با جر يمدت نسبتاً کوتاه

از آن در  يناش يت مسئله تراوش و خطرهايرند، اهميگ يم
، با توجه به يکمتر است. از طرف يخاک يسه با سدهايمقا

ا حداکثر چند يالب فقط چند روز يمهار س يهاکه گورهنيا
ل) با آب در تماس يهفته در طول سال (در مدت وقوع س

 يضرور يدائمريها در حالت غن گورهيا يسازمدل ،هستند
با  ييهاالب عموماً سازهيمهار س يهاگوره رسد.يبه نظر م

معمول  يزيخاکر يهابيند و استفاده از شهستارتفاع کم 
ن يدر ا .کنديمن يمگوره را تأ يکل يداريدر اجرا، پا

ژئو افزار با استفاده از نرم تراوش ةديپد تحليل ،پژوهش
  انجام شده است. آن ١پيس و و بخشياستود

بر روش المان محدود است که  يمبتن يافزارنرم ،پيس
در  يع فشار آب منفذيتراوش و توز يسازمدل يبرا

ه شده است و قادر ير خاک تهيمتخلخل نظ يهاطيمح
 ياشباع و براريان را در هر دو حالت اشباع و غياست جر

ن يدر ا کند. يسازهيده شبيچيار پيمسائل ساده و بس
الب در يمهار س يهااز گوره يعبور يابتدا مقدار دب ،بخش

در درصد  Cو  A ،B يهانمونه يازا به يان دائميحالت جر
با استفاده از  ،سپس ؛دشوين مييمختلف تع يهاتراکم

 يبنددروگراف مطالعات پهنهيآمده از هدست به يهاداده
گوره در حالت  يسازالب رودخانه شور مهران، مدليس

  شود.يز انجام مين يدائمريتراوش غ

                                                
1- SEEP 
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 يگوره در حالت تراوش دائم يسازمدل
ان يتراوش در حالت جر يعدد يسازاضر به مدلبخش ح

  انجام يداريا توجه به مطالعات پااختصاص دارد. ب يدائم
ر يها و سانمونه يمقاومت برش يپارامترها براساسشده 

ز مورد نظر يخاکرها، مشخصات گوره يضوابط طراح

سازي  در نظر گرفته شده است. با مدل ١١جدول  صورت به
در درصد  Cو  A ،B يهانمونه يازا به باال،مسئله با شرايط 

پتانسيل، خطوط جريان، مختلف، خطوط هم يهاتراکم
  د.شو ين مييزها تعيخاکر يبرا يعبور يک و دبياتيخط فر

  
  مختلف يهازدانه در درصد تراکميبرحسب مقدار ر يريب نفوذپذين ضرييتع معادالت -١٠جدول 

  يونيه رگرسمعادل  درصد تراکم  ونيب رگرسيضر
٦٠ ٩٥/٠  = −2 − 7 ∗  + 1 − 5 
٧٠ ٩٧/٠  = −1 − 7 ∗  + 6 − 6 
٨٥ ٩٩/٠  = −7 − 8 ∗  + 4 − 6 
١٠٠ ٩٦/٠  = −1 − 8 ∗  + 5 − 7 

 

 
  تراکم درصدزدانه و يبرحسب مقدار ر يريب نفوذپذيضر - ٥شکل 

 
به مدل  ١١جدول  براساسمدل که  ةعالوه بر هندس

ز با استفاده ين يريب نفوذپذير ضريشده است، مقاد يمعرف
 يلحاظ شده است. بررس ٦شده در جدول ج ارائهياز نتا
 در و قيتحق نوع به بسته يمدل عدد جينتا يدرست

 يمختلف يهاصورت به يقبل مطالعات جينتا بودندسترس
دست آمده از هج بينتا ،ق حاضريدر تحق .رديپذيم انجام

شده توسط ارائه يليتحل ةمعادلاستفاده از  با يمدل عدد
  قرار گرفته است. يابيمورد ارز ييدوپو

)١(   =  ℎ  − ℎ  2  
 ،h2(m)و  h1(m) ؛يري، نفوذپذK(m/s) باال: معادلهدر 

 دست گوره؛نييارتفاع آب در باالدست و پا ترتيب به
Q(m3/s)، و  يخروج يدبd(m)، نده عرض گوره استينما .

و  يعدد حاصل از مدل يخروج ير دبيمقاد ،١٢در جدول 

 يها در درصد تراکم Aنمونه  يشده براذکر يليتحل ةمعادل
  مختلف آمده است.

، يليتحل معادالتبا  يج حل عددينتا يکم يابيارز يبرا
  د:شوين مييتع)٢معادلة (مقدار خطا با استفاده از 

جذر متوسط مربع خطاها)     ۲( =  ∑            ∑    . 100 

انگر حل يب ترتيب به، anو  nu يها سيباالنوباال،  ةمعادلدر 
  است. يليو حل تحل يعدد

مذکور، جذر متوسط مربع خطاها  ةمعادلبا استفاده از 
% ٧/٦در حدود  ييدوپوه معادلافزار با آمده از نرم دست به

و حل  يعدد زيبودن آنالکينزد ةدهنداست که نشان
 ،٦شکل در باشد. يم يسازت مناسب مدلو دق يليتحل
 مختلف يهادر درصد تراکم A ةنمون يازا بهج مدل ينتا



  سيالبمهار  هايگوره از غيردائمي و دائمي نشت جريان بر خاک ريزدانه مقدار و تراکم درصد اثر ارزيابي                                             ۷۰

، يعبور يوه بر مقدار دبعال ،ن شکليدر ا ؛ارائه شده است
آن آمده است.  يعددر يل به همراه مقاديپتانسخطوط هم

 يهااز گوره يعبور ير دبيمقاد ،١٣در جدول  ،نيهمچن

در درصد  Cو  A ،B يهانمونه يازا بهالب يمهار س
 مختلف آمده است. يها تراکم

  

 يالب مورد بررسيگوره مهار س يمشخصات هندس - ١١جدول 
  عرض تاج  يدر سمت خشک يروانيب شيش  در سمت رودخانه يروانيب شيش  البيارتفاع آزاد س  ز (گوره)يارتفاع خاکر
 متر ٤  يافق ٢قائم به  ١ يافق ٥/٢قائم به  ١ متر ٥/٠ متر ٤

  
  مختلف يهادر درصد تراکم A نمونه يبرا يليه تحلمعادلو  يشده با مدل عددمحاسبه يمقدار دب - ١٢جدول 

  فيرد  درصد تراکم يمدل عدد يليه تحلمعادل  ينسب يدرصد خطا
٦٩/١ ٧/١١ e-٩١/١ ٧ e-١  ١٠٠ ٧  
٣٢/١ ١/١١ e-٤٩/١ ٦ e-٢ ٨٥ ٦  
٣٢/٢ ٥/١١  e-٦٢/٢ ٦ e-٣ ٧٠ ٦  

٦٤/٣ ١١ e-٠٩/٤ ٦ e-٤  ٦٠ ٦  
  

  مختلف يهادر درصد تراکم Cو  A ،B يهانمونه يازا بهز ياز مقطع خاکر يعبور يمقدار دب -١٣جدول 
  البيز گوره مهار سياز مقطع خاکر يعبور يمقدار دب

  فيرد  درصد تراکم
 Aنمونه  Bنمونه   Cنمونه 
٦٧/٩ e-٥٣/١ ٨ e-٩١/١ ٧ e-١  ١٠٠ ٧  
٧٥/٩ e-٣٤/١ ٧ e-٤٩/١ ٦ e-٢ ٨٥ ٦  
٥٤/١  e-٠/٢ ٦  e-٦٢/٢ ٦ e-٣ ٧٠ ٦  
٧٥/٢ e-٧٦/٣ ٦ e-٠٩/٤ ٦ e-٤  ٦٠ ٦  

       

    
  درصد ٨٥تراکم   درصد ١٠٠تراکم 

    
  درصد ٦٠تراکم   درصد ٧٠تراکم 

 يهادر درصد تراکم Aنمونه  يازا بهزها يخاکردر بدنه  يعبور يک و دبياتيفرخط  ،پتانسيل، خطوط جريانوضعيت خطوط هم - ٦شکل 
  مختلف

  

مالحظه  باالشده در جدول  ج ارائهيطور که از نتاهمان
 ،با کاهش درصد تراکم Cو  A ،B يهادر نمونه ،دشو يم

مقدار  ،افته و به تبع آنيش يافزا يريب نفوذپذيمقدار ضر
، با نيابد. همچنييش ميز افزايها ناز گوره يعبور يدب

الب يمهار س يهاشده در گورهنکه خاک مدليتوجه به ا
از  يعبور يرات دبييزان تغيهمگن فرض شده است، م

رات ييارز با تغ الب هميمهار س يهاز گورهيمقطع خاکر
  .است يريب نفوذپذيمقدار ضر

  
  يدائمريگوره در حالت تراوش غ يسازمدل

دروگراف مطالعات يآمده از ه دست به يهابا توجه به داده
، )٧(شکل  الب رودخانه شور مهرانيس يبندپهنه
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ساعت از تراز صفر  ٣٦الب ظرف مدت يمهار س يها گوره
دار) و يحداکثر (حالت پاساعت در تراز  ١٨به تراز حداکثر، 

). با ١٣٩٣گردند (مشاور ماب، يه ميساعت تخل ٧٢
الب در سه يمهار س يهان اطالعات، گورهياستفاده از ا

و با استفاده از  يسازپ مدليشده در برنامه سانيحالت ب
ن يين موارد تعيک در اياتيسطح فر يردائميان غيحالت جر

  ده است.ش
ن حرکت آب به داخل يشتريک، بياتيسطح فر يبا بررس

خط ، ٨داده است. شکل  يه رويبدنه گوره در حالت تخل
در بدنه  ياحفره آب فشار يکانتورها و کياتيفر

 يازا بهه را يالب در حالت تخليگوره مهار س يزهايخاکر
  دهد.يمختلف نشان م يهاو در درصد تراکم A ةنمون

ک با ياتيمحل برخورد خط فر ة، فاصل١٤جدول  ،نيهمچن
 يهادر درصد تراکم Cو  A ،B يهانمونه يازا بهپاشنه 

ج يکند. با توجه به نتايمان يه بيمختلف را در حالت تخل
 يابيدست يشود برايمشاهده م ،١٤شده در جدول  ارائه

ک با باالدست، ياتيبه فاصله کمتر محل برخورد خط فر
ش درصد يسبت به افزاش درصد تراکم نمونه خاک نيافزا

ن فاصله محل برخورد خط يانگيثرتر است. مزدانه آن مؤير
، A يهانمونه يازا بهه يک با باالدست در حالت تخلياتيفر
B ،C درصد  ٦٠و  ٧٠، ٨٥، ١٠٠ يهاو در درصد تراکم
 ،نيهمچن ؛استمتر  ٦٧/٢و  ٣٧/٢، ٠٨/٢، ٤/١ ترتيب به
ک با باالدست ياتين فواصل محل برخورد خط فريانگيم

 ٦٠، ٧٠، ٨٥ يهامذکور در درصد تراکم يهانمونه يازا به
، ٤٨/١ ترتيب بهدرصد  ١٠٠درصد نسبت به درصد تراکم 

   برابر شده است.  ٩/١و ٧/١

  
  يدروگراف تراز آب در مدل عدديه - ٧شکل 

  
ک از يچ يدر ه ،دشويگونه که مالحظه مهمان ،ياز طرف

ان يسطح آزاد جر هااز گوره يدائمريتراوش غ ليموارد تحل
عنوان هدست برخورد نکرده است. بنييب پايآب با ش

با  B ة، نمونيمورد بررس يهان نمونهيچنانچه از ب ،نمونه
ان آب در حدود يدرصد در نظر گرفته شود، جر ٨٥تراکم 

و مدت زمان  کرده ير پاشنه تا پنجه را طيدرصد مس ١٠
 ؛دست برسدنييان به سطح پاياز است تا جريمورد ن ياديز

دست و نييپا يشستگخطر آب ها،ن حالتي، در انيبنابرا
  د.شويم يرفع آن، منتف يه زهکش برايلزوم تعب

  

    
  درصد ٨٥تراکم   درصد ١٠٠تراکم 

    
  درصد ٦٠تراکم   درصد ٧٠تراکم 

  
  مختلف يهادر درصد تراکم Aنمونه  يازا بهزها يخاکردر بدنه ه يک حالت تخلياتيخط فر -٨شکل 
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  ه يمختلف و در حالت تخل يهادر درصد تراکم Cو  A ،B يهانمونهدر ک با پاشنه ياتيفاصله محل برخورد خط فر -١٤جدول 
  (متر) هيک با باالدست در حالت تخلياتيفاصله محل برخورد خط فر

  فيرد  درصد تراکم
 Aنمونه  Bنمونه   Cنمونه 

١  ١٠٠ ٥/١ ٤٥/١  ٢٥/١  
٢ ٨٥ ٢/٢ ١/٢ ٩٥/١  
٣  ٧٠ ٥/٢ ٤/٢ ٢/٢  
٤  ٦٠ ٧٥/٢ ٧٢/٢ ٥٥/٢  

  

  يريگ جهينت
خاک  يرياثر درصد تراکم بر مقدار نفوذپذ ،قين تحقيدر ا
SC قرار گرفت.  يمختلف مورد بررس يهازدانهيبا درصد ر

خاک از منابع قرضه ن مهم، سه نمونه يبه ا دنيرس يبرا
الب رودخانه شور مهران با يمهار س يهاساخت گوره

 ٤/٢٨و  ٢٠، ٨/١٢زدانه يو درصد ر A ،B ،C يها نام
، ١٠٠ يهابا درصد تراکم يريش نفوذپذيو آزما انتخاب

 ها،شين آزمايج ايآن انجام شد. نتا يبر رو ٦٠و  ٧٠، ٨٥
در نسبت تراکم  يريرات نفوذپذييزان تغينشان داد که م

، ٦/٢١برابر  ترتيب به Cو  A ،B يها و در نمونه ١٠٠به  ٦٠
ش درصد يبا افزا ،گريبه عبارت د ؛است ٦/٢٨و  ٩/٢٤

به  ٦٠از مقدار  يمورد بررس يهاک از نمونهي تراکم در هر
برابر کاهش  ٢٥به مقدار متوسط  يريب نفوذپذي، ضر١٠٠

به  ٧٠تراکم ن موضوع در نسبت يهم يداشته است. بررس
 يريب نفوذپذيز کاهش متوسط ضرين ١٠٠به  ٨٥و  ١٠٠

اثر مقدار  ،را نشان داد. در ادامه ٩١/٨و  ٣/١٤به مقدار 
در هر درصد تراکم  يريزدانه بر کاهش مقدار نفوذپذير

 A ةنمون يريب نفوذپذيقرار گرفت. مقدار ضر يمورد بررس
و  C ةبرابر نمون ٦٩/١و  B ةبرابر نمون ٢/١ن يانگيم طور به

برابر  ٤١/١ن يانگيم طور به B ةنمون يريب نفوذپذيضر
ن مهم است يد اي، مؤجينتا ةسيآمد. مقا دست به C ةنمون

ش يکمتر، افزا يريبه مقدار نفوذپذ يابيدست يکه برا
زدانه يش درصد ريسبت به افزاخاک ن ةدرصد تراکم نمون

تراوش،  يعدد يسازبا مدلز ين ،تيدر نها .ثرتر استآن مؤ
 يها  الب با درصد تراکميمهار س يهااز گوره يعبور يدب

در حالت  کياتيو سطح فر يمختلف در حالت تراوش دائم
نشان داد  يج مدل عدديد. نتاشن ييتع يدائمريغ تراوش

ها،  از گوره يدائمريل تراوش غيک از موارد تحليچ يدر ه
نداشته و  يتالقدست  نييب پايان آب با شيسطح آزاد جر

  ز با آن دارد.ين ياديار زيبس ةفاصل
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