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 چکیده:
 كشي لوله و قطع كند. فرسایش را دست پایين های نشت، شيب های جریان كه دهد مي رخ هنگامي خاكي سد در مداوم نشت از بحراني وضعيت

در شکست سدها كه مورد تأكيد  صليا عامل سه. كند مي ثبات بي را دست پایين های شيب كه.مي باشد خاكي سدهای در شکست عوامل از داخلي

 مي سرعت ها عامل این شکست، روند به كه سدخاكي باالی شيب سمت به تدریجي فرسایش ،و شده متمركز مواد،نشت اشباع:است عبارتند از

 بوده نشت كنترل برای عموليم روش افقي تخليه از راستا،استفاده این در. است شده پيشنهاد مشکل این از جلوگيری برای متفاوتي های گزینه. بخشد

 آب سطح سریع كاهش به توجه با گذرا نشت دیگر سوی از.دهد كاهش خاكریزی در را phreatic  خطي كاهش و منافذ فشار تواند مي كه است

 كاهش عتسر به آب سطح كه هنگامي. شود دست باال شيب شکست به منجر ميتواند كه.باشد مي خاكي سد در دیگری بحراني وضعيت مخزن در

 پراكندی برای بيشتری نيازمندزمان منافذ فشار حاليکه رود،در مي بين از باالدست شيب روی بر هيدرواستاتيک فشار تأثيرات مخزن داخل یابد،در مي

 باالدست بشي در است ممکن لغزشي سطح نتيجه مثال عنوان به. ميشود. ایجاد مخزن سمت به خاكریزی در باال فشار با شيب بنابراین،یک.دارد

 .شود پدیدار

 لغزشی سطح هیدرواستاتیک، فشار گذرا، نشت منافذ، فشار افقی، تخلیه:  کلمات کلیدی

 

 

 :مقدمه .1

ه باشد عمل تخليه هنگامي رخ ميدهد كه فشار آب حفره از همان ابتدا شروع به كاهش مي كند.اما روند تخليه زماني اتفاق مي افتد كه سریع فرض شد

به این نتيجه رسيدند كه عامل زمان  تثبيت Duncan and Wright (2005) . [3]ری در حفره آب بعد از كاهش اتفاق نمي افتدكه هيچ گونه تغيي

(Tمي تواند عمل تخليه یا زهکشي نشدن كه در سد خاكي رخ ميدهد را تعيين)  فشار بيش از حد منافذ برای  %۳۳كند.با توجه به نتایج آنها بيشتر از

T>3ه است،كه باعث اعمال تخليه ی مناسب مي شوداز بين رفت. Berilgen (2007)  تاثير حياتي قابل توجهي بر روی پایداری سدهای خاكي داشته

با فرض تخليه برای جریان های كند و تخليه نشده برای كاهش سریع،در دو حالت محدود غير منطقي است ،  Berilgen   است .با توجه به مطالعات

و نفوذپذیری خاک از عوامل  مهم برای تعيين اعمال تخليه است.برای مثال: او روش های تخليه نشده برای خاک ها با  موادليه ی نسبت و ميزان تخ

بيشتر مطالعات تاكنون در طراحي اندازه ی تخليه  (.T>6نفوذپذیری باال در برخي از نمونه هایي با جریان پایين در سد خاكي مشاهده  كرد )حتي برای 

 (Mishra and Parida, 2006; Belkacem and Abderrahmane, 2008).[4]الت نشت پایدار انجام شده استح در

شده از حالت  اما شکافي در پژوهش درباره اثر اندازه تخليه بر پایداری جریان های با شيب باال در شرایط كاهش ،وجود دارد.عالوه بر این مطالعات ذكر

تخليه مناسب در تخليه افقي یا صفحات تخليه است.در این مطالعه هدف درباره ی پارامترهای ضخيم تخليه ی افقي و در  ثابت یا متمركز در تعيين طول
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تلف نظر گرفتن بهره برداری  تركيبي از طول و ضخامت در شرایط پایدار و گذرا است.بنابراین،تخليه ی افقي با ضخامت های متنوع و طول های مخ

 .و بازده آنها در دو حالت پایدار و گذرا در یک مدل آزمایشگاهي ارزیابي شده است كثر از طول موثر(اعمال مي شودحداقل به حدا )اعم از

 :افقی ی تخلیه با خاکی سد یک در پایدار نشت حالت .2

Numerov (1942) تحقيقاتي بر روی زمينه ی استفاده از تخليه در سدخاكي و ارائه روش اوليه برای تعيين محل خطphreatic در سدخاكي با یک

وجود دارد كه سد های خاكي مانند تخليه پنجه و تخليه افقي را اعمال مي كند.تخليه   موادسيستم زهکشي اجرا كرد.امروزه،انواع مختلفي از تخليه ی  

ن تحقيق ،تمركز بر روی تخليه افقي پنچه و تخليه  ی افقي كه به طور گسترده بر سد های خاكي همگن اعمال  شده مورد استفاده قرار ميگردد.در ای

عملکرد  با توجه بهارتفاع دارند. متر03-۱3متمركز خواهد شد،كه به طور گسترده در سدهای خاكي با ارتفاع متوسط استفاده  مي شود  كه معموالً 

 .[1[ ]۱]خليه افقي را پيشنهاد دادند،برخي از محققان روش های علمي به منظور تعيين طول مناسب از ت سيستم تخليه افقي در چند دهه گذشته

 (USBR, 2003; Chahar, 2004). Chahar (2004) روابطي برای تعيين حداقل و حداكثر طول تخليه موثر كه ميتواند نشت جریان را به سمت

یين مشتق شده است .كه به عنوان شکل شيب به پا ازphreatic خط معادالت ذكر شده با توجه به فاصله از .كند را ارائه نمود پایان شيب جلوگيری

پوشش شيب پایين به حساب نياورده شد .این USBR(2002) (در حاليکه روش ارائه شده توسط1پوشش شيب پایين تعریف شده است.)شکل 

همگن و  نشان دهنده ی سطح مقطعي از یک سد خاكي 1 شکلشده است . ارائه USBR  در مقایسه با روش ارائه شده بوسيله chahar معادالت

 در شرایط ایزوتروبيک است.chahar معادالتپارامترهای 

                                                                                                         (1) 

                      

                     

  

 l  ,d مي باشد. 1ول تخليه و پوشش شيب پایين دست هستند.ستاره ها)*(نشان دهنده ی بعد فرم از پارامترهای نشان داده شده در شکل به ترتيب ط 

،حداقل طول مشتق شده به طوریکه  ۱تعيين كننده ی حداكثر پوشش شيب پایين و حداكتر تاثير تخليه افقي به ترتيب مي باشد.در معادله  0و  1معادالت 

برای تعيين حداقل و حداكثر اثر  chahar است .در این تحقيق با استفاده از روش   phreatiب پایين بيشتر از خاصيت مویرگ باالتر از خطپوشش شي

رسيد.و ضخامت های مختلف كه به آزمایشگاه داده شده است ،مدلي از سد خاكي برای ارزیابي  تایيدتخليه ی افقي و تركيبي از طول بدست آمده و به 

 است.phreatic اثر تخليه با اندازه ی خط 

 
 پارامترهای هندسی و پوشش شیب پایین دست –1شکل                   

 

 

 :سریع کاهش حالت در گذرا نشت .3

  phreaticنشت گذرا در یک سدخاكي به عنوان تغييرات زماني از ویژگي های جریان نشت تعریف شده كه شامل فشار آب منافذ و مکان سطح  

.همانطور كه در بخش قبلي ذكر شد هنگاميکه سطح آب در مخزن سدخاكي مي افتد،فشار هيدرواستاتيک كه خنثي شده اثر مخرب [13[ ]5]ميباشد

عرض فشار منافذ بر روی شيب باالی دست را تدریجاً به طور ناگهاني بودند را حذف ميکند.از این رو شيب باال دست  ممکن است ناپایدار و در م

اشي قرار گيرد،كه در نتيجه منافذ اشباع شده و جریان های نشت به سمت مخزن ميباشد.هنگاميکه سطح آب در مخزن كاهش مي یابد و در چنين فروپ
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موقعيت قبلي خود را phreatic حالتي كه سرعت سریع هيچ تعييری در فشار منافذ رخ نمي دهد در شيب باال دست بالفاصله بعد از كاهش و سطح 

كند .كه كاهش سریع ناميده ميشود.پایداری شيب باال دست در شرایط كاهش سریع به طور عمده به نرخ و نسبت كاهش بستگي دارد،هدایت  حفظ مي

نتایج Lane and Griffiths (1997), Tran (2004), Viratjandr and Michalowski (2006)  .[0]هيدروليکي از مواد و تخليه است 

هنگاميکه سطح آب پس از افت تقربياً  ی شيب باال كاهش قابل توجهي دارد(برای پایدارFSبه این نتيجه رسيدند كه عامل ایمني)مشابهي ارائه دادند و 

اجرا كرد و پارامتر های   Dau Tieng Damیک نمونه مطالعه از جریان سریع در Tran  (2004) .[۳]یک سوم از ارتفاع خاكریزی را داشته باشد

نشان داده شده  0(.همانطور كه در شکل ۱آب پس از كاهش عمق است)شکل Lارتفاع سد و  Hرا در نظر گرفت جایي كه  (LIH) نسبت كاهش

قبل از تخليه ی FS تخليه كامل مي گردد. بنابراین نرخ افت بحراني از ارزش % 40تقریباً و   H/3از سطح% 04باعث كاهش حدودFS است،ارزش 

 .[8[ ]7]تمال فشار بيش از حد منافذ در شيب های باال دست استكامل مخزن اتفاق مي افتد ،كه اح

 
 جریان نشت به سمت مخزن باال دست پس از افت سطح آب –2شکل

 

 
 برای ثبات شیب باال در کاهش سریع وضعیت با روش های مختلفFS ارزش –3شکل 

 

ه بسيار ساده برای استفاده در كارهای آزمایشگاهي كه است ك (Anderson and Richards, 1987)در این تحقيق ،روش معمولي از برش ها

 شامل اثر فشار منافذ برای آناليز ، تجزیه و تحليل پایداری شيب باالدست به  تصویب رسيده است.

 

 

 :اندازی راه ی تجربه .4

ایدار مجهز شده است.عالوه بر این سنسور پيزومتر  و برای اندازه گيری فشار آب حفره در آزمایش حالت پ 4۱مدل فيزیکي سد خاكي ساخته شده كه با 

نشان دهنده ی خواص مواد  1نقطه نصب شده است در شيب باال به دقت تغييرات فشار منافذ در مورد كاهش سریع بي سابقه بوده است.جدول  4فشار در 

انتخاب terzaghi مواد فيلتر براساس معيار  ۱ول همگن با نفوذ پذیری پایين و تخليه ی مواد برای ساخت سدخاكي استفاده ميشود.همانطور كه در جد

 مي باشد. Indraratna and Raut (2006)شدند و همچنين با استفاده از مدل پيشرفته طراحي فيلتر ارائه شده در 

 

 
 نمای شماتیک از موقعیت سنسورها برای ثبت تغییرات زمانی فشار منافذ – 4شکل
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 شده تخلیه مواد و خاک بدن خاکریزی خواص:1شماره جدول

Soil 

Type 
Unified 

classification 

Optimum moisture 

of soil 
(Standard proctor) 

% 

Plastic 

Limit 
(PL) 
% 

Liquid 

Limit 
(LL) 

% 

Soil 

Hydraulic 
Conductivity 

(cm/s) 

Drain 

Type 
Unified 

classification 

Drain 

Hydraulic 
Conductivity 

(cm/s) 

SP-SC 16 23.9 36.5 2.8 × 10-5 GW 0.97 

 
)ماده ی بدنه(بود.پارامتر D85 )فيلتر(و D15 جرم مواد بدنه بهتر از قطر ذرات مشخص شده توسط  %85از جرم مواد فيلتر و terzaghi 15% در معيار

محاسبه F<20برای  H/Fسبت نشان داده شده است.از آنجا كه مواد به خوبي برای فيلتر انتخاب شده اند ن 5های مدل بهبود یافته در شکل 

بيشتر از واحد است.بنابراین انتخاب مواد فيلتر معيار یک  H/Fمقدار حداقل  ۱ارائه شده است(. باتوجه به جدول شماره  5ميشود)همانطور كه در شکل 

نشان داده شده و مقياس هندسي  7در شکل برآورد شده است.اندازه ی توزیع ذرات بدنه و مواد فيلتر  terzaghi مدل بهبود یافته به خوبي معيار مدل 

متر برای سد خاكي متوسط انتخاب شده است.مدل فيزیکي در نشت و زهکشي ساخته شده  ۱3در مدل سازی فيزیکي با توجه به ارتفاع حداقل 1:53

ه ،مواد خشک غربال شده و به طور نشان دهنده پارمتر های هندسي از مدل فيزیکي مي باشد.به منظور ایجاد یک خاكریز همگن فشرد 0بود.جدول 

الیه با مقدار رطوبت مطلوب ارائه شده در جدول شماره  0كامل با همدیگر برای ساخت یک تركيب تقریباً همگن مخلوط مي شوند،كه پس از آن در 

ارد . بنابراین،یک خاک با درصد كم فشرده ميشود.در این تحقيق برخي از محدودیت های مرتبط با اثر مقياس بر روی ذرات مواد خاكریزی وجود د 1

از 2D یکي دیگر از محدودیت ها مرتبط با عرض كوچکي از خاكي بود كه منجر به ماهيت  شود. از رس برای مقابله با افزایش مویينگي انتخاب مي

آب تحليل فشار هيدرواستاتيکي در  به طور طبيعي است.از آنجا كه عمق3D جریان نشت در آزمایش های آزمایشگاهي مي شود؛در نمونه های اوليه 

يب پایين قسمت های پایين تر از شيب های پایين و دارای اثر پایداری درون آن است.در این تحقيق عمق آب به صفر تنظيم شده است.از این رو ،تمام ش

از مدل فيزیکي مورد استفاده ل تخليه را برای تعيين حداقل و حداكثر طو 0و ۱ای بهره وری تخليه كه بهتر مي تواند درک شود. معادالت بر

 0.عالوه بر این یکي دیگر از تخليه های طولي در محدوده حداقل و حداكثر انتخاب شده و به عنوان طول متوسط تعریف شد.در این مقاله ،قرارگرفت

ولي ذكر شده مورد استفاده قرار ضخامت متفاوت )به عنوان حداقل ،متوسط و حداكثر ضخامت(انتخاب شدند و در تركيباتي كه از تخليه ط

نشان دهنده ی تمام طول و ضخامت از تخليه ی افقي هستند كه از مدل های فيزیکي به كار گرفته شده است.در طول آزمون،حداكثر  4گرفتند.جدول 

ر شرایط نشت مداوم مورد د phreatic(مورد استفاده قرار مي گيرد و اثر حجم تخليه افقي در كاهش خط0عمق آب در مخزن)مراجعه به جدول

آزمایش قرار گرفت سپس اندازه ی افقي تخليه تحت شرایط كاهش سریع مورد آزمایش قرار گرفت.ازآن جایي كه شيب باال دست حساس ترین 

 4لدر شکCDوABكه برای ثبت تغييرات فشار و منافذ نصب شدند.)برش در شيب باالدست  ۱سنسور در  4قسمت سدخاكي در طول كاهش سریع،

به نتيجه اندازه ی كوچک مدل و درصد كمي از خاک رس ،اثر تنش و كرنش ،یعني تثبيت بعد از كاهش ،نادیده گرفته شده است.برخي از با توجه (

ن و ( كه با استفاده از كوچکتری4باشد) شکل ي آزمایش های اوليه قبل از آزمایش بر روی مدل های فيزیکي بدون استفاده از تخليه و سطح لغزش م

سطح لغزش درطول آزمون اوليه مشاهده شد )بدون استفاده از  ۱برش برروی  CD ۱ و AB بزرگترین نسبت كاهشي مشاهده شدند.در حقيقت

مورد مطالعه قرار گرفت .در همين حال،ادعا نشده كه  CDو  ABتخليه(پس از استفاده از نسبت كاهش به اثر اندازه ی تخليه بر فاكتور ایمني بر روی 

نقاط  طوح لغزشي مشاهده شود فقط یکي از شرایط كاهش سریع ميباشد اما هدف از این مقاله فقط در نظر گرفتن اثر  اندازه تخليه بر روی برخي ازس

ورد مدل سد خاكي كه در معرض فروپاشي است مي باشد)زمانيکه هيچ تخليه ای مورد استفاده قرار نگرفته باشد( درنهایت ،نسبت كاهش های مختلف م

های زیر استفاده قرار گرفت و تغييرات زماني در فشار منافذ توسط سنسورهای فشار ثبت شد.فاكتور های ایمني برای هر اندازه ی تخليه شده در بخش 

 ارائه شده است.
 

 :بررسی بهره وری از موارد فیلتر2جدول شماره

Method Effective filter Ineffective research Current research filter Status of applied 

Terzaghi (USACE, 
1953)    

Efficient 

Indraratna and Raut 
(2006)    

Efficient 
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 توزیع اندازه ی ذرات مواد  از بدنه خاکریزی و فیلتر –6شکل   (.(Indraratna and Raut, 2006ارزیابی گرافیکی از ثبات فیلتر –5شکل

 

 خاکریزی سد فیزیکی مدل از هندسی پارامترهای:3جدول

 
 
 
 

 
 افقی  ی تخلیه های ضخامت و مختلف های طول:4 شماره جدول

Minimum 

Length 
(cm) 

Medium 

Length 
(cm) 

Maximum 

Length 
(cm) 

Minimum 

Thickness 
(cm) 

Medium 

Thickness 
(cm) 

Maximum 

Thickness 
(cm) 

15 25 38 2.5 6 9.5 

 

 

 :بحث و نتایج .5

 پایدار: حالت آزمایش -5 -1

 

است. آزمایش برای هر اندازه ی تخليه  ارائه شده*d*-l ونمودار  phearticنتایج حاصل از آزمایش با استفاده از اندازه های مختلف در فرم سطح 

برای حداقل طول و  phreatic نشان دهنده ی  خط  7از پوشش شيب پایين اندازه گيری شده است .شکل  phreatic انجام ميشود وبرای تمام سطوح 

راین برای حداقل ضخامت خط به خوبي در بدنه خاكي كنترل نميشود.بناب phreasticعملکرد ضخامتي است.واضح است كه هيچ یک از خطوط 

phreastic  شيب پایين را لمس ميکند و پوشش شيب در حاليکه نزدیک به پنچه  است صفر ميشود.برای حداقل و حداكثر تخليه ضخامت ،هيچ كدام

 شيب پایين را لمس نميکند اما خيلي نزدیک به شيب هستند.phreatic از خطوط 

  
 متوسط تخلیه طول برای خطوط دهنده نشان –8 شکل       تخلیه طول حداقل برای phreatic خطوط مشاهده –7شکل

 

 phreaticدر خاكریزی لبه جنوبي مي باشد و با هيچ یک از شيب پایين تالقي نمي كند .مقایسه خطوط  phreaticمشاهده ميشود كه تمام خطوط

است اما افزایش ضخامت اثر كمتری بر روی پوشش شيب  مدركي آشکار برای افزایش طول كه باعث یک پوشش شيب بزرگتر 8و 7درشکل 

نشان دهنده ی حداكثر طول  ۳برای طول متوسط تخليه شده و شکل  phreaticمشاهده خطوط 8شکل صوصاً در مورد حداقل طول تخليه .دارد.مخ

درون سدخاكي پوشش شيب شبيه به طول  به خوبي كنترل شده را نشان ميدهد. phreaticاست .برای حداقل ضخامت خطوط phreaticتخليه خطوط 

ه ی متوسط است .عالوه بر این ،پوشش شيب پایين به طور چشمگيری برای متوسط و حداكثر ضخامت، افزایش پيدا كرد.این اثر مثبت چشمگير از تخلي

Downstream 
Slope 
(v:h) 

Upstream 
slope 
(v:h) 

Crest 
width 
(cm) 

Height of 
embankment 

(cm) 

Maximum depth 
in reservoir 

(cm) 

1:1.5 1:1.5 15 40 35 
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به این نتيجه مي رسيم كه تخليه طولي  ۳و 8، 7بویژه زمان تخليه با حداكثر اثر طولي به كار گرفته شد.از شکل  phreaticضخيم در كاهش خطوط 

است.بزرگترین پوشش شيب برای متوسط و حداكثر كاربرد ضخامت موثر انتخاب مي  0نزدیک به حداكثر مقدار موثر بدست آمده از معادله 

 شود.افزایش ضخامت دارای اثر ناچيز از بهبود پوشش شيب است.

 
 ه شدهحداکثر طول تخلی phreaticمشاهده خطوط  –9شکل 

 

Chahar (2004)  چندین نمودار برای توضيخ ارتباط بينl*   و d*  خطوط با 13بدون در نظر گرفتن ضخامت تخليه محاسبه و ارائه داد.در شکل

د.تمام داده مقایسه ش  chaharاطالعات بدست آمده در این تحقيق ارائه )باتوجه به تخليه ضخامت( و نمایش داده شد و با توجه به داده ها، با نمودار

را دارد. اما نشان ميدهد كه حتي  chaharقرار گرفتند و خطوط با ضخامت حداقل مرتبط بودند و تقریباً همان تمایل   chahar های تجربي زیر خطوط

معمولي است.)با  حداقل ضخامت اعمال شده كه دارای اثر مثبت بر افزایش پوشش شيب پایين و در نتيجه پوشش شيب پایين بزرگتری از تخليه افقي

 ضخامت ناچيز(.به عنوان مثال افزایش ضخامت خطوط دامنه ای خفيف برای طول تخليه پایين تر بدست آمد.در مقایسه نمودارهای ضخامت متوسط و

ده شده كه (مشاه6cmحداقل،مشاهده شده است  كه خطوط مرتبط تقریباً موازی به یکدیگر هستند.در مقایسه با نتایج حاصل از ضخامت متوسط )

برای  *d*-lیک بهبود كوچک در پوشش شيب پایين استفاده مي شود.در حاليکه تمایل نمودارهای (9.5cmارزش حداكثر ضخامت در این تحقيق)

 ضخامت متوسط و حداكثر تقریباً یکسان هستند.

 
 chahar   نتایج با همقایس در تحقیق این در مختلف های ضخامت برای تخلیه طول برخالف پایین شیب پوشش –10شکل

 

 فاکتور ایمنی در شرایط کاهش سریع: -5 – 2

 

ل شده در این بخش نتایج بدست آمده از آزمایشات برای شرایط كاهش سریع ارائه شده و اثر اندازه تخليه افقي بر روی پایداری شيب تجزیه  وتحلي

در برابر نسبت كاهش و زمان است.نسبت كاهش در نمودار ارائه   FSارزش است.در این راستا،نمودارهای متعدد ارائه شده است كه نشان دهنده ی 

را نشان  FS ( تعریف مي شود  و صورت ها ی مختلفي از كاهش ارزش۱)براساس پارامترهای نشان داده شده در شکل ld=h-lكه  ld/hشده به عنوان 

در برابر نسبت كاهش برای تمام تركيبات AB در ی فاكتور های ایمني نشان دهنده  11محاسبه ميشود.شکل  CDو AB ميدهد كه بعد از كاهش روی 

برای حداقل طول AB به دليل فشار بيش از حد منافذ پس از كاهش است و غالباً عمل تخليه نشدن را روی FSطولي و ضخامت است.كاهش در ارزش 

 ب ایمني بعد از یک نسبت كاهشي را اعمال ميکند و اعمال اندازه تخليهنشان دهنده ی كاهش ضری«تخليه نشدن»تخليه نشان ميدهد.در این مقاله عبارت 

مي شود.از سوی دیگرتخليه مي تواند به FS ای كه قادر به دفع فشار منافذ بالفاصله بعد از كاهش بيش از حد را نشان ميدهد كه منجر به كاهش ارزش 

 ميشود.FS  و این باعث افزایش در ارزشرخ دهد  ،فشار منافذ باالفاصله بعد ازخروج نيروهای پراكنده 
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 CDدر برابر نسبت کاهش بر رویFSفاکتور ایمنی –12شکل       ABدربرابر نسبت کاهش در  FSفاکتور ایمنی  –11شکل

مت بيشتر بعد از شروع كاهش قابل تصور بود .هنگاميکه نسبت كاهش باالتر وضخا  FSبرای طول تخليه متوسط وحداقل ضخامت ،كاهش در ارزش  

است .بنابراین زمان سپری AB تبدیل به روند صعودی شد كه نشان دهنده ی ظهور تدریجي اعمال تخليه بر روی FS به كار گرفته شد روند منحني 

 1۱تخليه است.شکل  تخليه یا طول  متوسط قادر به لغو فشار بيش از حد منافذ و ایجاد عمل،شده بعد از شروع كاهش و كاهش نسبتاً باالتر استفاده ميشود

مي باشد.این منحني به حداكثر طول موثر كه به  11برای اندازه تخليه یکسان نسبت به كاهش همانطور كه در شکل CD بر روی FS ارائه ارزش 

ميدهد واثر  یکدیگر خيلي نزدیک هستند ویک روند صعودی خفيفي را دنبال ميکند .كه یک عمل كمي از تخليه و فضای كمتری از آنها را ارائه

هنگامي كه دیگر تخليه ها  FSتمایل و فاصله بين منحني  1۱را نشان ميدهد.با توجه به شکل  CDناچيزی از ضخامت در افزایش ضریب ایمني روی 

نتایج جالبي CDو AB در  FSهستند.مقایسه بين مقادیر  11اعمال ميشوند را افزایش ميدهد اما منحني ها  دارای شيب كمتری ازمنحني مشابه در شکل 

در حاليکه استفاده از تخليه همان اندازه منجر به عمل تخليه و CD  مل تخليه كمي برای حداقل طول روینشان دهنده ع 1۱را ميدهد برای مثال شکل 

.جهت غالب جریان (.این تفاوت نتيجه زماني است كه هيچ تخليه یا حداقل طول تخليه اعمال نمي شود11مي شود)شکلAB در FSروند نزولي ارزش 

شود)نزدیکتر به شکل شيبدار باال(.برای طول متوسط و AB روی  FSنشت پس از كاهش به سمت مخزن است كه باعث ميشود كاهش در ارزش 

به یک عمل تخليه تبدیل ميشود. اما برای طول AB رسيده است ،عمل تخليه نشدن در 0.3حداقل ضخامت هنگاميکه نسبت كاهش ارزش بزرگتر از 

 ،ثبات تر مي شود .در چنين مواردی باAB متوسط از شروع كاهش مشاهده ميشود.در نتيجه غالب جهت جریان نشت به سمت تخليه تبدیل ميشود و 

 بوده است.باتوجه به نتایج ارزش  CDبيشتر از  AB روی FSفشار منافذ در مجاورت شيب باال به ميزان چشمگيری كاهش یافته و ارزش 

FS 2.22-1.28 و  2.54-1.55درمحدوده  AB وCD  در همين حال ارزش FS نهایي رویAB بزرگتر ازCD  برای تخليه داده شده است.این

افزار با حداكثر طول موثر منجر به عمل كامالً تخليه در  به طور كلي نرم.آزمایش نقش قابل توجهي از اندازه ی تخليه در افزایش شيب را اثبات ميکند 

در FSو افزایش پایداری شيب باال را ارائه ميکند.در مرحله ی بعد تخليه با حداكثر طول برای تجزیه و تحليل تغييرات زماني AB ,CDحالت  هر دو

برای حداقل و حداكثر ضخامت به تعيين اثر افزایش ضخامت بر روی  CDو ABشرایط تخليه مورد آزمون قرار مي گيرد.دراین راستا فشار منافذ روی 

براساس تنوع منافذ فشار پس از  CDوABدر  FSنشان دهنده ی تغييرات زماني ارزش  10شکل  پس از كاهش ثبت شد. FSي ارزش تغييرات زمان

است.مي  ABبيشتر از CD اوليه پس از كاهش بر روی FS نشان مي دهد كه برای حداكثر طول موثر و حداقل ضخامت ارزش  10كاهش است.شکل 

ریع و تخليه بر شيب باال را نسبت داد.كه نزدیک به تخليه مي باشد. همانطور كه زمان از همان ابتدا كاهش سCDخليه بر روی تواند به تاثيرات اوليه از ت

طوركامل ایمن دربرابر لغزش ( به سمت تخليه تغيير ميکند وسطح شيب باال به ۱.جهت تغييرات جریان نشت از باال )شکل سپری مي شد

نسبت به  AB  است .ميتوان به حذف سریعتر منشا منافذ در CD بزرگتر ازAB روی FSت كه تنوع زماني ارزش مشاهده شده اس.(AB)برشميشود

CD  انواع تنوع زماني ارزش   ب -10در لحظه ای كه تخليه ای به صورت كامل بر شيب باال اثر گذار است نسبت داده شود.شکلFS  درAB 

ارائه ميدهد.همانطور كه در شکل نشان داده شده است .برای ضخامت حداكثر ارزشهای اوليه برای تخليه حداكثر طولي و ضخامت حداكثر CDو

FS درABوCD ب ضخامت تخليه برای حداكثر ارزش  -10الف و -10بيشتر از حالتي است كه برای حداقل ضخامت استفاده ميشود. مقایسه بين شکل

به تخليه مي باشد.بااین حال  CDباتوجه به محل نزدیک شدن ABدهد كه بيشتر برای نشان مي CDبرای  FSافزوده از افزایش اوليه را در ارزش 

-10منحني در شکل  ب باال را تحت تاثير قرار ميدهد.به عنوان زمان سپری شده  بدست آمده است و تخليه از شيABایمني در  یا عامل بيشتر از برابری،

ضخامت برای ایجاد یک واكنش سریع به كاهش سریعتر از تخليه با ضخامت حداقل است الف نشان دهنده ی قابليت تجزیه با حداكثر  -10ب و

 FSارزش  AB(در برش CDو ABیکسان در تمام شيب باال را لغو كند.)در هردو مورد FS.بنابراین مي تواند به صورت یکنواخت فشارمنافذ و ایجاد 

 بدست آمده است .۱.7و  ۱.0نهایي حداقل و حداكثر ضخامت 

 
 حداکثر ضخامت و طول حداکثر -ب  ضخامت حداقل و حداکثر طول -الف  تخلیه شرایط درFS از زمانی تنوع –13 شکل
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  نتیجه گیری: .6

قرار گرفتند.بنابراین شيب  chahar(2004)در زیر نتایج  (d*-l* graphs)در آزمایش حالت پایدار ،خطوط پردازش داده های تجربي )نمودار

تنوع هستند.در م 9.5cmو  0.225-0.057سانتي متر در محدوده  ۱.5حتي برای حداقل ضخامت بدست آمد.برای ضخامت  بزرگتری درطي آزمون

متنوع مي شود.به عبارت دیگر پوشش شيب بزرگتر با استفاده از  0.225-0.057در محدوده ی بزرگتر  یسانتي متر 9.5 و 6 حاليکه برای ضخامت

بدست آمده برای حداقل  *dبود كه تقریباً دو برابر ارزش  d*   0.41ست .همانطور كه ذكر شد حداكثر ارزش طول تخليه پایين تر بدست آمده ا

دارد.در حالت گذرا پس  *dاثر ناچيزی بر روی ارزش 9.5cmبه  6cm.عالوه براین افزایش در ضخامت از است chahar برابر نتيجه ۱.5ضخامت و 

ضخامت نشان ميدهد كه عامل 25cm.اندازه تخليه مي باشد متنوع  ,2.22-1.28 و 2.54-1.55محدوده  در CD و ABفاكتور ایمني در از كاهش 

 زهکشي برای

 Ld /h > 0.3  6است.طول متوسط برای ضخامت های cm 9.5وcm  38و طولcm برای تمامي ضخامت كه نشان دهنده عامل تخليه است.عالوه

است.سرانجام فاكتور ایمني برای تخليه  CDوABروی  2.6 و  2.5دقيقه از آغاز كاهش43قریباً بعد از ت2.5cmبراین عامل ایمني برای ضخامت 

9.5cmبرروی   2.7، ضخامتAB وCD  بود.كه نشان دهنده ی افزایش ضخامت به صورت یک واحد یکنواخت رویAB  وCD  است .در حاليکه

انتظار ميرود.كه پایداری بيشتری  ABروی  پایدارید. یک عامل باالتری از نظر گرفته مي شو در chaharیا بدون ضخامت در 2.5cmبرای ضخامت 

 دهد. دربرابر سطح لغزشي نشان مي
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