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 خالصه
 اشاره داشتمناطق مرطوب و باراني توان به هستند، كه از آن جمله ميشرایط آب و هوایي نامالیم ای های محل احداث سدهای خاكي و سنگریزهدر بسياری ساختگاه

مصالح ریزدانه خيس در چنين شرایطي باشد. كي فراهم نميخا كه مدت دوره كم باران سال كوتاه بوده و امکان خشک شدن مصالح ریزدانه مورد استفاده در هسته سد

شود. افزایش رطوبت آالت در داخل توده خاک و كاهش سرعت اجرا را منتج ميباقي مانده كه مشکالتي چون عدم امکان تراكم كافي و همچنين فرو رفتن ماشين

به بررسي عملکرد فيلتر برای  (NEFفيلتر مانع فرسایش ) در این تحقيق با استفاده از آزمایش د.شوميپذیری خاک مصالح به بيش از مقدار بهينه منجر به افزایش فرسایش

ای رطوبت عيين و سپس با افزایش پلهمصالح ریزدانه با رطوبت بيشتر از مقدار بهينه پرداخته شده است. در این راستا ابتدا فيلتر موفق مرزی برای مصالح ریزدانه مورد نظر ت

 شود.پذیری خاک مبنا با افزایش رطوبت پرداخته ميو فرسایشبحراني جهت مشابه سازی با شرایط آب و هوایي مورد نظر، به بررسي عملکرد فيلتر خاک مبنا 

 

 پذیری، فیلتر موفق مرزی، خاک مبناسد خاکی، مصالح ریزدانه خیس، فرسایشکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
ادث در سدهای خاكي و ها و حوكنند. مروری بر علل خرابيای ایجاد ميسي را برای سدهای خاكي و سنگریزهفرسایش داخلي و رگاب مخاطرات اسا

مصالح  فرسایشاز این ميان . ]1 [ای بر اثر فرسایش داخلي بوده استاز خرابي سدهای خاكي و سنگریزه %48( نشان داده كه 1۹86ای )تا سال سنگریزه

ای فرسایش داخلي و رگاب حتي در سدهای خاكي و سنگریزه ( را به خود اختصاص داده است.%33ته، باالترین درصد )بدنه سد، به ویژه مصالح هس

توان این پدیده ، ميیاهبرای بررسي دقيق پدیده آبشستگي و فرسایش داخلي در سدهای خاكي و سنگریز. ]۲ [باشدمدرن نيز از مهمترین مخاطرات مي

شروع . ]3 [ي یا تخریبگگسستو  فرسایشتوسعه ، فرسایشادامه ، فرسایششروع مورد مطالعه قرار داد. این مراحل عبارتند از؛ را در چهار مرحله مجزا 

و...  ، ترک خوردن هستهوقوع شکست هيدروليکيرفتار مکانيکي مصالح نظير پذیری و یا فرسایش داخلي عمدتاً مرتبط با خواص مصالح نظير فرسایش

و نهایتاً  كنند. چنانچه فيلتر عملکرد مناسبي نداشته باشد، فرسایش ادامهلترها مصالحي هستند كه از ادامه فرسایش داخلي پيشگيری ميباشد. اما فيمي

 است خرابي سد را به همراه داشته باشد. یابد كه ممکنتوسعه مي

پذیرد. صورت مي ]Dunnigan ] 4و  Sherardوسط ه شده تمدرن، بر اساس معيارهای ارائ ایاحي فيلتر در سدهای خاكي و سنگریزهطر

( 1باشند كه توسط این محققين پيشنهاد شده است. جدول )( ميNo Erosion Filter) NEFیا   "فيلتر مانع فرسایش"این معيارها حاصل آزمایشهای 

پذیرفته و  ]6-5 [معتبر مرتبط با سدسازی  موسسات برای طرح فيلتر توسط ]Dunnigan ] 4و  Sherardكند. معيارهای معيارهای مذكور را ارائه مي

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد 1
 دانشیار 2
 استادیار 3
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های مهم و سدهای بزرگ، به معيارهای فوق اكتفا نشود و آزمایش فيلتر كنند كه برای پروژهاند؛ با این وجود، این موسسات توصيه ميتوصيه شده

  ]Soroush ] 7و  Shourijehمتعدد  NEFایج آزمایشهای با مطالعه آماری نت برروی مصالح فيلتر و هسته برای تدقيق معيار فيلتر صورت پذیرد.

 است.( ارائه شده1اند كه در جدول )اصالحاتي را به معيارهای فيلتر پيشنهاد داده

طراحي فيلتر بحراني را بدون در  ،هستند NEF( مشخص است كه معيارهای فيلتر ارائه شده كه مبتني بر آزمایشهای 1با نگاهي به جدول )

 دهند. ( و ميزان رطوبت ارائه ميPIمشخصاتي از خاک مبنا نظير شاخص خميری )نظرگيری 

 

  NEFمعیارهای طراحی فیلتر بر پایه آزمایشهای  -1جدول 

 محققين
Sherard  وDunnigan ] 4[ Shourijeh  وSoroush ] 7[ 

%<75μm* 75>% معيارμm معيار 

وه
گر

بنا
ک م

خا
ی 

ند
ب

 

1گروه   ≥ 85 D15 ≤ 9d85
** ≥ 85 D15 ≤ 9d85

×§ 

۲گروه   40-85 D15 ≤ 0.7 mm 

≥ 80 
D15 ≤ minimum of  (0.7 

mm and 6.4d85)
§ 

35-80 D15 ≤ 0.7 mm‡ 

3گروه   < 15 D15 ≤ 4d85 < 15 D15 ≤ 4d85 

4گروه   15-40 
بر  3و  ۲درونيابي بين گروه 

 0.075mm>%اساس 
15-35 

بر  3و  ۲درونيابي بين گروه 

 0.075mm>%اساس 

Notes: * % finer than 0.075 mm in the gradation with maximum size of 4.75 mm, ** d85 for gradation passing 4.75 mm, ‡ 

D15  0.5 mm for highly dispersive soils, × D15 ≤ 6d85 for ML and CL-ML soils, § D15 ≤ 7.5d85 for highly dispersive soils. 

 

های ي دارد. سدیهای خاكي كنترل درصد رطوبت مصالح مصرفي به خصوص بخش ریزدانه مورد استفاده در هسته اهميت بسزاددر اجرای س

ز خاكي زماني دارای بهترین راندمان هيدروليکي و مکانيکي خواهند بود كه ميزان رطوبت موجود در مصالح مصرفي در حدی باشد كه منجر به برو

انتظار آن بخش نشود. در بعضي موارد به دالیل مختلف ميزان رطوبت مطلوب قابل تامين نبوده و از مقدار مناسب تجاوز اختالل در عملکرد مورد 

های ساخته شده در مناطق مرطوب و باراني اشاره كرد كه به دليل نزوالت جوی فراوان مقدار رطوبت توان به سدكند. به عنوان مهمترین مورد ميمي

تواند منجر به ناپایداری بدنه های مقاومتي خاک، ميشود. این مقدار رطوبت اضافي عالوه بر كاهش پارامتررطوبت بهينه بيشتر ميطبيعي خاک از حد 

آالت در داخل توده خاک و فرو رفتن ماشينتوان به ميمرتبط با رطوبت زیاد مصالح هسته از جمله مشکالت  های اجرایي گردد.سد و افزایش هزینه

 های تحکيمي قابل توجهي در بدنه سد همراه خواهد بود.كه درنتيجه آن افزایش نفوذپذیری هسته و همچنين نشست ،کان تراكم كافي اشاره كردعدم ام

 های متراكم كننده متداول تا حد وزنبدليل وجود آب بيش از حد رطوبت بهينه در داخل توده خاک امکان تراكم مصالح هسته با استفاده از دستگاه

 است.( فهرستي از برخي از سدهای ساخته شده با مصالح هسته مرطوب گردآوری شده۲. در جدول )]8 [وجود ندارد (dmaxγواحد حجم حداكثر )

در نتيجه عدم انسجام و چسبندگي كافي ذرات در توده خاک )با رطوبت بيش از بهينه( های ریزدانه خيس پذیری در خاکافزایش فرسایش

های موجود در بدنه سد كه ناشي از نشست ناهمسان، ضعف در اجرا و یا ز آبگيری سد و باال آمدن سطح دریاچه، نفوذ آب به داخل ترکباشد. پس امي

پذیری توده خاک هسته، در صورت عملکرد نامساعد فيلتر امکان فرسایش خاک افتد كه با توجه به افزایش فرسایشباشد، اتفاق ميعوامل دیگر مي

پذیری خاک مبنا امکان شروع فرسایش بطور روز خرابي موضعي و یا كلي بدنه سد وجود خواهد داشت. همچنين در اثر افزایش فرسایشهسته و ب

ترین المان مقاومت كننده در برابر دست در سدهای خاكي به عنوان اولين و اصليشود. بنابراین فيلتر پایينموضعي در محل تماس فيلتر و هسته بيشتر مي

در همين راستا باید صورت پذیرد تا ضریب اطمينان در صحت عملکرد  ایهای جامع و گستردهباشد. به همين منظور بررسيرسایش خاک هسته ميف

 فيلتر در سدهای خاكي احداث شده در مناطق مرطوب افزایش یابد.
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 در مناطق مرطوبد خاکی احداث شده سموقعیت و مشخصات مصالح ریزدانه مصرفی تعدادی  -2جدول 

 سال احداث محل سد سد
ارتفاع از بستر 

 رودخانه )متر(

ميانگين بارش 

 ساالنه )ميليمتر(
%<75µm 

LL 
(%) 

PI 
(%) 

Δw 

(%) 
 مرجع

Messaure (م ن) 101 1۹6۲ سوئد (م ن) 10  (م ن)   4 [۹] 

Holjes (م ن) 81 1۹6۲ سوئد (م ن) ۲5  (م ن)   0-4  [10] 

Scammonden 57 1۹70 انگلستان (م ن)   - 
60-

35 
30-15  7-۲0  [11] 

Monasavu (م ن) 7500 8۲ 1۹8۲ فيجي  107 4۹ ۲0 [1۲] 

Wadaslintang 8/74 3000 1۲0 1۹87 اندونزی  3/71  8/۲۹  6/10  [8] 

Mrica 80-100 3500 110 1۹88 اندونزی  
100-

70 
50-30  ۲-10  [13] 

Troneras 5/4 ۹ 43 7۹ 3۲50 37 1۹6۲ كلمبيا  [14] 

La Fe مبياكل  1۹73 34 ۲3۲0 68 40 10 6 [14] 

Santa Rita I [15] 5 6 38 54 5350 ۲5 1۹6۹ كلمبيا 

فرازبند سد 
Punchina 

(م ن) 70 1۹8۲ كلمبيا  43 36 10 4 [16] 

Sasumua (م ن) 1400 35 1۹56 كنيا  
۹۲-

71 
45-۲0  16-30  [17] 

Thika (م ن) 1700 70 1۹۹4 كنيا  
100-

75 
۲۹-43  4-18  [18] 

Swift Creek I (م ن) 13 3050 160 1۹58 آمریکا (م ن)   7 [1۹] 

Sannokai (م ن) 37 1۹5۲ ژاپن  48-۲0  
60-

38 
(م ن)  6-۲5  [۲0] 

Netzhualcoyotl 5/137 1۹64 مکزیک (م ن)  (م ن) )م ن(  (م ن)   7 [۲1] 

P. Aleman (م ن) 75 1۹53 مکزیک  67 70 36 11-1  [۲۲] 

Gepatsch (م ن) 153 1۹65 اتریش  8۲-15  31 4/10  6-۲  [۲3] 

Tresna (م ن) 38 1۹64 لهستان  38-۲4  
۹/3۹-

5/33  

۲/17-

15 
0-11  [۲4] 

 .است نامشخصمعرف عبارت  (م ن)

 

 (NEFآزمایش فیلتر مانع فرسایش ) .3

 
بيش از دو دهه است كه در  NEFاست. آزمایش ( استفاده شدهNEFهای مرطوب از آزمایشهای فيلتر مانع فرسایش )برای هستهبرای بررسي معيار فيلتر 

روش است. های سدسازی كاربرد داشته و از اینرو تحقيقات فراواني در این زمينه انجام شدهكشور ایران برای مقاصد طراحي و تدقيق فيلترهای در پروژه

فرسایش داخلي در دانشگاه صنعتي اميركبير  بر اساس تجربيات فراوان حاصل از یک دهه تحقيقات در زمينه NEFبکار گرفته شده در انجام آزمایشهای 

 باشد.قابل دسترسي ميShourijeh (۲00۹ )و  Soroush( و ۲008و  ۲005و همکاران ) Soroushای از نتایج این تحقيقات در است. شرح گسترده

ای به باشد. محفظه اصلي دستگاه استوانهركبير ميبندی خاكها در روش مورد استفاده در دانشگاه صنعتي اميدهنده دستگاه آزمایش و الیه ( نشان1شکل )

 سانتيمتر است.  5/۲۹سانتيمتر و ارتفاع  11قطر داخلي 
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محفظهء  -2شیر تخلیه هوا،  -NEF (1ها در آزمایش بندی خاکمشخصات دستگاه و الیهو ب(  NEFالف( تصویر دستگاه آزمایش  – 1شکل 

سانتیمتر  12مصالح فیلتر ) -5میلیمتر(،  2/1سوراخ موجود در خاک مبنا ) -4سانتیمتر ارتفاع(،  3نمونه خاک مبنا ) -3ای دستگاه، استوانه

مِش  -10ای(، واشر پالستیکی )به عنوان مصالح جداره -9مصالح زهکش،  -8شیر خروجی دستگاه،  -7مِش بین فیلتر و زهکش،  -6ارتفاع(، 

 گیج فشار. -13شیر ورودی جریان و  -12دانه،  شن درشت -11روی خاک مبنا، 

 

در طول مدت آزمایش یابد. ادامه ميمتعادل شدن نرخ و كدورت جریان خروجي یا تا زمان دقيقه  ۲0تا  10در حدود  NEFغالباً آزمایش 

گيرد. همچنين هرگونه یابي قرار ميگيری شده و كدورت جریان خروجي به صورت كيفي و شهودی، مورد ارزنرخ جریان خروجي از دستگاه اندازه

دالیلي نظير غيرچسبنده بودن  یا  به ممکن است NEFگردد. در آزمایش تغييراتي در فشار سر دستگاه آزمایش قرائت شده و در طول آزمایش ثبت مي

این وضعيت اگرچه از حيث  شود.دود خاک مبنا در محل سوراخ وارفته و نرم شده و سوراخ موجود در خاک مبنا مسرطوبت بيش از حد خاک مبنا، 

های سوراخ مقدور نبوده شود كه بررسي فرسایش در دیوارهموجب مي NEFباشد، اما از دیدگاه آزمایش عملکرد خودترميمي مصالح هسته مناسب مي

یک مرطوب  از های رروی خاکب NEFبرای برطرف نمودن مشکالت و جلوگيری از بسته شدن سوراخ در آزمایش  و آزمایش غيرقابل تفسير گردد.

-اخ از بين ميشود. بدین ترتيب، امکان بسته شدن سریع سورمي استفادهشود، استفاده مي Pinhole( همانند آنچه در آزمایش Nippleمخروط ناقص )

 معمولي است.  NEFشابه یک آزمایش دهد. سایر موارد موجود در ارتباط با این آزمایش دقيقاً منحوه انجام این آزمایش را نشان مي (1رود. شکل )

عالوه بر قطر سوراخ، قبل و بعد از آزمایش، تغييرات فشار آب در سر دستگاه، نرخ جریان خروجي و  NEFدر رابطه با تفسير آزمایشهای 

 توان عنوان نمود كه:. در این رابطه ميید مورد توجه قرار گيردكدورت جریان نيز با

 تری در ممانعت از فرسایش و یا پيشگيری از توسعه فرسایش داشته است.فاف شود، فيلتر عملکرد مناسبهرچه جریان خروجي سریعتر ش -1

تری در ممانعت از فرسایش و یا پيشگيری از توسعه هرچه ميزان افت فشار در سر دستگاه در طي آزمایش كمتر باشد، فيلتر عملکرد مناسب -۲

 فرسایش داشته است.

تری در هرچه سریعتر روی دهد و ميزان كاهش بيشتر باشد، فيلتر عملکرد مناسب -از روند صعودی آن پس -روند كاهشي دبي خروجي -3

 ممانعت از فرسایش و یا پيشگيری از توسعه فرسایش داشته است.

 

 
 

 

 

 

 

()ب )الف(  
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 ها و مصالحخاک .4

 
(، خاكهای 3است. بر اساس جدول )ارائه شده( ۲)بندی آنها در شکل با توجه به اهداف تحقيق حاضر از پنج خاک مبنا و چهار فيلتر استفاده شد كه دانه

ت تغييرات رطوبت بر ( بوده و بدین ترتيب امکان بررسي یکنواخت و واحدی از تاثيرا1بندی ارائه شده در جدول )از طبقه 1مبنا )هسته( تماماً در گروه 

بندی فيلترها به نحوی تعيين شده كه فاقد ریزدانه اند. دانهای تشکيل شدهعملکرد فيلتر بحراني وجود دارد. فيلترهای مورد استفاده از مصالح رودخانه

اند تا عاری از هرگونه ریزدانه یا شسته شده ای كامالًميليمتر( باشد. ضمن تهيه فيلترها برای آزمایش نيز مصالح ماسه و شن رودخانه 075/0)عبوری از 

گيری از این تمهيدات هرگونه كدورت در جریان خروجي از دستگاه آزمایش مرتبط با فرسایش خاک مبنا بوده و از روند گرد و غبار باشند. با بهره

 بهره جست. NEFتوان برای كمک به تفسير ازمایش تغييرات كدورت جریان مي
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 بندی خاکهای مبنا و فیلترهای مورد مطالعهدانه –2شکل 

 

 های مبنای مورد مطالعهمشخصات خاک -3 جدول

خاک 

 مبنا
طبقه بندی 
USCS* 

ميليمتر 75/4بندی اصالح شده به دانه  
بندیهگرو  LL 

(%) 
PI 

(%) 
wopt 

(%) 

γdmax 

(gr/cm3) 
%<0.075mm d85 (mm) 

S4 CH 1/۹۲  03۲/0  1 8/54 8/30  18 70/1  

S5 CL 7/88  048/0  1 ۲/4۲  ۹/۲3  1۹ 7۲/1  

S6 CL-ML 5/۹8  0۲7/0  1 ۲7 1/7  13 87/1  

S7 CL 8/۹4  0۲۹/0  1 7/۲6  ۹/8  5/15  81/1  

S8 CL ۲/۹6  03۹/0  1 ۹/۲7  ۹/۹  17 76/1  
* Unified Soil Classification System 

 و نتایج آنها NEFهای آزمایش .5
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ها از آب شهری استفاده شده است. در تمامي آزمایشهای مبنا و فيلتر انجام شدههای مختلف خاکتركيب برروی NEFآزمایش  36در مجموع تعداد 

ها ارت دیگر آزمایشبعاند. ب( بودهoptwهای مبنا دارای رطوبت بيش از رطوبت بهينه )تمامي خاکاست. بوده kPa 400و فشار آب ورودی به دستگاه 

، مقدار تراكم خاک مبنا به نحوی تعيين Δwاست. با تعيين شدن مقدار اختالف از رطوبت بهينه، ر استاندارد انجام شدهدر سمت تر منحني تراكم پروكتو

ن دیگر يادر منحني تراكم پروكتور استاندارد باشد. به ب wΔ+optwمقدار متناظر با  %100تا  %۹8است كه حداكثر وزن واحد حجم خشک در حدود شده

د. الزم به نباششاخه تر منحني تراكم پروكتور استاندارد مي ،های خاک مبناكه مکان هندسي وزن واحد حجم خشک و رطوبت نمونه توان عنوان كردمي

 های خاک مبنا با دشواری زیادی همراه است.ذكر است كه حتي در این شرایط نيز تراكم نمونه

ه در آنها سوراخ با وجود استفاده از مخروط ناقص بسته شده و عمال آزمایش هایي كبا در نظر گرفتن مقادیر رطوبت خاک مبنا برای آزمایش

ارتباط در خاک مبنا سوراخ شدن با توجه به اینکه بسته در نظر گرفت.  NEFپذیری آزمایش ای برای انجاممرز و محدودهتوان مي ،باشدانجام پذیر نمي

ترسيم  با وجود استفاده از مخروط ناقصوراخ ( برای شرایط بسته شدن س3شکل )بنابراین  حدود اتربرگ خاک دارد،نتيجه قوام خاک و درمستقيم با 

، تقریباً wΔ+optw=wشود، بسته مي Nippleبا وجود استفاده از  الف( رطوبتي كه در آن سوراخ موجود در خاک مبنا-3است. مطابق شکل )شده 

كند كه از حالت جامد ای تغيير ميقابل انتظار است چرا كه در حد رواني قوام خاک به گونه( خاک است. این نتيجه تا حدودی LLبرابر با حد رواني )

باشد. بدین ( ميPI، تفریباً نزدیک به شاخص خميری )Δwب( مقدار اختالف از رطوبت بهينه، -3شود. مطابق شکل )به حالت روان )مایع( تبدیل مي

های باالتری نسبت به بهينه مورد توانند در رطوبتكه بالتبع چسبندگي بيشتری را دارا هستند، مي( بيشتر PIهای دارای شاخص خميری )ترتيب خاک

 قرار گيرند. NEFآزمایش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختالف رطوبت  ب( درصد رطوبت خاک مبنا به حد روانی برای حالت بسته شدن سوراخ با وجود استفاده از مخروط ناقصالف(  -3 شکل

 بهینه به شاخص خمیری برای حالت بسته شدن سوراخ با وجود استفاده از مخروط ناقص خاک مبنا و رطوبت

در شکل  85d/15Dیا عدم موفقيت فيلتر در ممانعت از فرسایش خاک مبنا در تقابل با و انجام شده در قالب موفقيت  NEFهای نتایج آزمایش

 مبنا در دو دسته در نظر گرفت: هایتوان خاکاست. برای تفسير نتایج حاصل مي( ارائه شده4)

 الف(:-4مطابق شکل ) PI<10مبنا با  هایخاک

موفق به فرسایش از خاک مبنا باشد.  85d/15D<9ممکن است فيلتر با  ،بيشتر از بهينه( %۲تا  1معمول اجرای هسته )یعني  مقادیر رطوبتدر  -1

 .جر به طرح فيلتر غيراقتصادی شوندكارانه بوده و منمکن است محافظه( بعضاً م1دهد كه معيارهای ارائه شده در جدول )این نشان مي

از فرسایش ناموفق شده و فيلتر قادر به ممانعت  NEFآزمایش  %4تا  %5/3به بيش از حدود  wΔبا افزایش  85d/15D( صرفنظ از مقدار ۲

 .خاک مبنا نخواهد بود

 یابد.های موفق كاهش ميبرای آزمایش wΔمحدوده  85d/15Dفزایش مقدار با ا 8Sهای انجام شده روی خاک مبنا بر طبق آزمایش( 3

پذیری با اندک افزایش پذیری زیاد بوده و ميزان فرسایشبه علت چسبندگي كم فرسایش PI<10واضح است كه برای خاكهای دارای 

 یابد.پذیری افزایش ميرطوبت از مقدار بهينه به شدت فرسایش

 :(ب-4مطابق شکل ) PI>20مبنا با  هایخاک

  .ه استموفق به ممانعت از فرسایش بود 85d/15D<9های معمول اجرای هسته فيلتر با ( در رطوبت1
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در حقيقت با یابد. كاهش مياین مقدار  ،85d/15Dدارد به نحوی كه با افزایش  85d/15Dهای موفق بستگي به برای آزمایش wΔ( مقدار ۲

پذیری شود، بدین ترتيب محدوده كوچکتری از افزایش فرسایشكاری و اطمينان كاسته مي، ميزان محافظه۹از معيار  85d/15Dفاصله گرفتن 

 85d/15Dتر بوده و كارانهشود. هرچه فيلتر محافظهميفيلتر منجر به عملکرد موفق  NEFافزایش رطوبت آن در آزمایش  خاک مبنا ناشي از

 ير كمتری بر نتایج آزمایش خواهد داشت.پذیری خاک تاثكمتر باشد، افزایش فرسایش

 های تکميلي توسط مولفين در دست انجام است.آزمایش PI<20>10های دارای در رابطه با خاک
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 85d/15Dتقابل با  انجام شده در قالب موفقیت یا عدم موفقیت فیلتر در ممانعت از فرسایش خاک مبنا در NEFهای نتایج آزمایش -4 شکل 

 20ها با اندیش خمیری بزرگتر از ب( نتایج آزمایش بر روی خاک 10ها با اندیس خمیری کوچکتر از الف( نتایج آزمایش بر روی خاک
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