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خالصه

- یم شیخاك افزا برآنکهوزنحجمی¬عالوه رود¬یم شیخاك تا مرحله اشباع شدن پ يجو دیشد هاي¬زشیر لیبه دل ایباال بوده و ینیرزمیکه سطح آب ز یدر مناطق

درصد  يخاك دارااگر گرددهاي مقاومت برشی و گاهی ایجاد تنش موثر منفی و سرانجام گسیختگی میباعث افزایش فشار آب حفره اي، تضعیف پارامترهمچنین ابدی

 گود يداریحفظ پا، ايکاهش فشار آب حفرهمنظور  بهینیرزمیآوردن سطح آب ز نیی، لذا پاشودحاصل میخاك  در یمقاومت برش دیکاهش شدباشدرس  یقابل توجه

هایی که عملکرد بهینه به لحاظ اقتصادي براي طراحی زهکش.باشد-یقابل انکار م ریو غ يضرور يامر یعمران هاي¬تیمناسب به منظور انجام فعال يبستر جادیا و

یکی پرامتر هاي بسیار مهم در محل قرار گیري . باشدها میپایداري گود داشته باشند، منوط به تعین موارد بهینه پارامترهایی چون تعداد زهکش، عمق، فاصله بین زهکش

 در این پژوهش با استفاده از تحلیل سه بعدي عددي به کمک روش المان محدود تاثیر.باشددر دو جهت افقی و عمودي میزهکش ضریب آّگذري و نسبت این ضریب 

  .داده شده استهاي زهکشی  افقی بر سطح آب زیرزمینی مورد بررسی قرار سامانه براین پارامتر 

گودبرداري، زهکش افقی، تحلیل عددي، سطح آب زیرزمینی: کلمات کلیدي

مقدمه- 1

گودبرداري یکی از فعالیتهاي عمرانی است که .محل پی سازي بناها استدر و  مبحث ایمن سازي جداره گود از مهمترین و ضروري ترین بخشهاي این

رکینگ و حداثپا بکر و حفاظت فوندانسیونها در برابر یخبندان یا احداث کانالها و مخازن زیر زمینی یا رسیدن بهتراز همچونمعموال به منظورهاي مختلف 

. ]1[استفاده از زهکش براي ساخت بزرگراهها و فرودگاهها در نقاط بسیار زیادي از ایاالت متحده امریکا شروع گردید 1970در دهه .شودانجام می... 

ایدار پ موفقیت آمیز از این سیستم دراستفاده ي . ]2[فاده از زهکش هاي افقی در آمریکاي شمالی در کالیفرنیا بوده استنخستین مورد ثبت شده در است

در گذشته از لوله هاي فوالدي سوراخ .است مراه داشتههزرگراه در کالیفرنیا را به را در طی پروژه هاي مربوط به احداث ب هاسازي تعداد زیادي از دامنه

نزدیک به خروجی زهکش گالوانیزه شده و بدون پیشنهاد کرد 1957اسمیت درسال . استفاده می شددار بدون فیلتر که ضد خوردگی و لجن بودند 

رزین و پارچه  ،ز جنس بتن متخلخلتوسط فیلترهایی اPVCلوله هاي جدید . ]3[سوراخ باشد تا از خوردگی و بسته شدن لوله توسط لجن جلوگیري شود

خاك و نیز نسبت ضریب آب گذري از جمله پارامتر هاي تاثیر گذار بر محل قرار گیري زهکش در دیواره هاي گود .]4[هاي سینتتیک تجهیز می شوند

  .باشداین ضریب در دو جهت افقی و عمودي می

                                               
  استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اصفهان1
دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پیدانشگاه اصفهان2
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  زهکش افقی- 2

میلیمتر و طولهایی  100تا  50در حدود  این زهکش ها با قطرهایی. شونددامنه شیب ها نصب می زهکش هاي افقی با شیب هاي مالیمی به سمت باال در

اولین مورد ثبت شده از استفاده موفقیت آمیز از زهکش هاي افقی در پایدار سازي تعداد زیادي از شیب هاي . متر تعبیه می شوند 90تا  60حدود در 

پس از آن تعداد زیادي مطالعه موردي در کشور هاي مختلف توسط . برمی گردد 1948هر کالیفرنیا و به سال ایجاد شده در ساخت بزرگراه در آمریکا ش

زهکش هایی که اخیرا نصب شده اند شامل لوله هاي فوالدي سوراخ دار . ]6][5[پژوهشگران انجام شد که موفقیت آمیز بودن این روش را تایید کرد

متر  6پیشنهاد کردند که ] 3[1957اسمیت در سال به همین دلیل  . بدون فیلتر بوده اند که مشکالتی مثل خوردگی و ایجاد لجن در منافذ خود داشته اند

  .]7[ریشه درختان را به تاخیر بیندازد کرده و مسدود شدن لوله ها توسط  تا از خوردگی جلوگیري. آخر زهکش گالوانیزه شده و سوراخ نشود

  نفوذپذیري خاك-3

نسبت ویسکوزیته سیال، اندازه و توزیع حفرات، منحنی دانه بندي،  این عوامل عبارتند از. تگی داردضریب نفوذپذیري خاکها به عوامل متعددي بس

ذپذیري براي ضریب نفو. در خاکهاي رسی ساختار خاك تاثیر مهمی در ضریب نفوذ پذیري دارد.تخلخل، زبري سطح دانه ها و درجه اشباع خاك

آزمایش با استفاده از آزمایش نفوذپذیري با پتانسیل ثابت و یا در آزمایشگاه ضریب نفوذ پذیري . کندخاکهاي مختلف، به مقدار زیادي تغییر می

براي خاکهاي مختلف ارائه شده )k(نفوذپذیري دامنه تغییراتمشخصات نفوذپذیري خاك ها1جدول در .شودنفوذپذیري با پتانسیل نزولی تعیین می

  .]8[است

  

  مشخصات نفوذپذیري خاك ها1جدول 

(قابلیت فشردگی  �
��

�
(  kضریب نفوذ پذیري)

��

���
  نوع خاك  درصد تخلخل  )

  شن  25-40

10�� − 10��10�� −   ماسه  125-50

no	data10�� −   سیلت  10��35-50

10�� − 10��10��� −   رس  10��40-70

  

  نفوذپذیري خاك در جهات مختلف-3-1

، نفوذپذیري خاك نیز در نحوه قرار گیري دانه ها، ساختار، برهم خوابیدگی ذرات و الیه بندي خاك در جهان مختلف متفاوت استاز آنجا که 

در نظر گرفته شود نفوذپذیري در این  zو  و  x ،yدر دستگاه مختصات  به طور کلی اگر سه راستاي اصلی. تواند متفاوت باشدراستاهاي مختلف می

�K(اگر نفوذ پذیري خاك در همه جهات با هم برابر باشد. شودنمایش داده می �Kو �K� ،Kرتیب با راستاها به ت = K� = K�(  خاك را

�K(اگر نفوذپذیري در راستاي مختلف متفاوت باشد .همسان می نامند ≠ K� ≠ K�(معموال اغلب خاکهاي موجود . نامندآن خاك را ناهمسان می

  باشنددر طبیعت ناهمسان می

در مدل سازي فرضیات مورد استفاده-4

  .شودنظر گرفته شده است که در ذیل به آن اشاره میمنظور کاهش پارامتر هاي متغیر در به 

.باشدمحل قرار گیري زهکش در تراز ارتفاعی کف گود می-1

  .باشدبه عبارتی سطح زمین میسطح آب زیرزمینی در تراز ارتفاعی صفر و -2

مدل سازي عددي-5

سازي بهتر و منطبق بر واقعیت و همچنین ایجاد شرایط پیچیده حاکم بر فرایند حرکت آب در خاك و همچنین اعمال بهترین  این تحقیق براي شبیهدر 

با  اي از این مدل سازينمونهمتر 5مدل ساخته شده با عمق 1شکل ر داست شده  استفادهSEEP3Dالمان محدود افزار نمونه جریان آب در خاك، از نرم

  . نشان داده شده است متر 5عمق 
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  متر 5مدل ساخته شده با عمق 1شکل 

  يساز شبیه -5-1

از  )Ky/Kx(در راستاي افقی به عموديو نیز نسیت نفوذپذیري  )K(نفوذپذیري، تغیرات ضریب ) L(، طول زهکش)H( عمق گودتاثیر سی ربه منظور بر

  .بیان شده است مشخصات هندسی مدل هاي ساخته شده 2جدول مدل هاي متفاوتی استفاده شده است که در

  مشخصات هندسی مدل هاي ساخته شده 2جدول 

در  ضریب نفوذپذیري  )L/H(به عمق گود طول زهکشنسبت   )متر(عمق گودH  شماره مدل

xراستاي 

  )Ky/Kx(نسبت نفوذپذیري عمودي به افقی

١
55/07 -101/0  

٢
55/07 -102/0  

٣
55/07 -103/0  

۴
55/07 -104/0  

۵
55/07 -105/0  

۶
55/07 -106/0  

٧
55/08 -101/0  

٨
55/08 -102/0  

٩
55/08 -103/0  

١٠
55/08 -104/0  

١١
55/08 -105/0  

١٢
55/08 -106/0  

١٣
517 -101/0  

١۴
517 -102/0  

١۵
517 -103/0  

١۶
517 -104/0  

١٧
517 -105/0  

١٨
517 -106/0  

١٩
518 -101/0  

٢٠
518 -102/0  

٢١
518 -103/0  
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در  ضریب نفوذپذیري  )L/H(نسبت طول زهکش به عمق گود  )متر(عمق گودH  شماره مدل

xراستاي 

  )Ky/Kx(نسبت نفوذپذیري عمودي به افقی

٢٢
518 -104/0  

٢٣
518 -105/0  

٢۴
518 -106/0  

٢۵
831/07 -101/0  

٢۶
831/07 -104/0  

٢٧
831/07 -106/0  

٢٨
831/07 -108/0  

٢٩
831/07 -101  

٣٠
831/07 -102/1  

٣١
831/07 -104/1  

٣٢
831/07 -106/1  

٣٣
831/07 -108/1  

٣۴
831/07 -102  

٣۵
831/08 -101/0  

٣۶
831/08 -104/0  

٣٧
831/08 -106/0  

٣٨
831/08 -108/0  

٣٩
831/08 -101  

۴٠
831/08 -102/1  

۴١
831/08 -104/1  

۴٢
831/08 -106/1  

۴٣
831/08 -108/1  

۴۴
831/08 -102  

۴۵
8625/07 -101/0  

۴۶
8625/07 -104/0  

۴٧
8625/07 -106/0  

۴٨
8625/07 -108/0  

۴٩
8625/07 -101  

۵٠
8625/08 -101/0  

۵١
8625/08 -104/0  

۵٢
8625/08 -106/0  

۵٣
8625/08 -108/0  

۵۴
8625/08 -101  

۵۵
894/07 -101/0  

۵۶
894/07 -104/0  

۵٧
894/07 -106/0  

۵٨
894/07 -108/0  

۵٩
894/07 -101/0  



  ایران کیژئوتکناولین کنفرانس ملی مهندسی 

  مهندسی دانشگاه محقق اردبیلیدانشکده فنی 

1392مهر ماه 

٥

در  ضریب نفوذپذیري  )L/H(نسبت طول زهکش به عمق گود  )متر(عمق گودH  شماره مدل

xراستاي 

  )Ky/Kx(نسبت نفوذپذیري عمودي به افقی

۶٠
894/08 -104/0  

۶١
894/08 -106/0  

۶٢
894/08 -108/0  

  محدوده تاثیر گذار زهکش وآب  آزاد فاصله پروفیل سطح-6

چنانچه این پارامتر .نشان داده شده است 'yمعرفی پارامتر  2شکل این پارامتر در  تعریف شده است 'yبه منظور بررسی تاثیر زهکش بر پروفیل آب پارامتر

  .به سمت صفر میل کند نشان دهنده تاثیر مطلوب زهکش بر پروفیل سطح آب می باشد

  
  'yمعرفی پارامتر  2شکل 

  بر پروفیل سطح آب ضریب نفوذ پذیريتاثیر بررسی -7

همان گونه که در اشکال و .تاثیر طول زهکش را در برابر نسبت ضریب نفوذپذیري بررسی نمود توانمیاشکال زیر با توجه به نمودار هاي ارائه شده در 

  .باشدمطلوب میزمانی که برابر با صفر باشد در  'yمقدار  .نشان داده شده است	Kx	Ky/در نسبت هاي متفاوت  'yشودمقدار ذیل مشاهده می

  

  
'yتاثیر ضریب نفوذ پذیري بر پارامتر 3شکل 

0

1

2

3

4

5

6

00.511.522.5

Y'

Ky/Kx

Ldrain=0.31H-Kx=1E-8 Ldrain=0.31H-Kx=1E-7

0

1

2

3

4

5

6

00.511.522.5

Y
'

Ky/Kx

Ldrain=0.5H-Kx=1E-8 Ldrain=0.5H-Kx=1E-7
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٦

  

  
'yتاثیر ضریب نفوذ پذیري بر پارامتر 4شکل 

  

  
  'yتاثیر ضریب نفوذ پذیري بر پارامتر 5شکل 

  

  
  تاثیر طول زهکش به عمق گود نسبت به ضریب نفوذپذیري عمودي به افقی6شکل 

  

0

1

2

3

4

5

6

00.20.40.60.811.21.4
Y'

Ky/Kx

Ldrain=0.625H-Kx=1E-8 Ldrain=0.625H-Kx=1E-7

0

1

2

3

4

5

6

00.20.40.60.811.21.4

Y'

Ky/Kx

Ldrain=0.94H-Kx=1E-8 Ldrain=0.94H-Kx=1E-7

0

1

2

3

4

5

6

00.20.40.60.811.21.4

Y
'

Ky/Kx

Ldrain=1H-Kx=1E-8 Ldrain=1H-Kx=1E-7

0

1

2

3

4

5

6

00.511.522.5

Y'

Ky/Kx

Ldrain=0.94H-Kx=1E-7 Ldrain=0.625H-Kx=1E-7

Ldrain=0.5H-Kx=1E-7 Ldrain=0.31H-Kx=1E-7

Ldrain=1H-Kx=1E-7

0

1

2

3

4

5

6

00.511.522.5

Y'

Ky/Kx

Ldrain=0.94H-Kx=1E-8 Ldrain=0.625H-Kx=1E-8

Ldrain=0.5H-Kx=1E-8 Ldrain=0.31H-Kx=1E-8

Ldrain=1H-Kx=1E-8
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وجود زهکش چنانچه ضریب نفوذپذیري عمودي خاك کمتر از ضریب نفوذپذیري افقی باشد به منظور تاثیر شود مشاهده می 6همانطور که در شکل

و نیز  توان از طول کوتاهتري براي زهکش استفاده نمودنفوذپذیري خاك در جهت عمودي بیشتر باشد می باید بر طول آن افزوده شود و چنانچه ضریب

  .تواند کوچکتر انتخاب شودهرچه ضریب نفوذپذیري خاك بیشتر باشد طول زهکش می

  تعیین رابطه به منظور تعیین طول زهکش-8

ر دنسبت ضریب نفوذ پذیري  7-1شکل (همچنین نسبت نفوذپذیري عمودي به افقی بر اساس ضریب نفوذ پذیري خاك رس و ،در معادالت نشان داده شده

  .توان طول زهکش را بر اساس عمق گود محاسبه نمودمی)مقابل نسبت طول زه به عمق گود

  
  ر مقابل نسبت طول زه به عمق گوددنسبت ضریب نفوذ پذیري  7-1شکل 

1-1
��

����
= 0. 69 �

�

�
�
��.��

  

1-2
��

����
= 0. 49 �

�

�
�
��.��

  

  

  گیرينتیجه- 9

چنانچه ضریب نفوذپذیري عمودي خاك کمتر از ضریب نفوذپذیري افقی باشد به منظور تاثیر وجود زهکش باید بر طول آن افزوده شود و -1

.توان از طول کوتاهتري براي زهکش استفاده نمودخاك در جهت عمودي بیشتر باشد می چنانچه ضریب نفوذپذیري

نتایج بدست آمده در پژوهش هاي انجام شده قرار گرفتن زه در کف گود زمانی مناسب بوده و بیشترین تاثیر را در تغییر سطح بر خالف -2

.بزرگتر از یک باشدعددي ) ضریب نفوذ پذیري عمودي به افقی (Ky/Kxپروفیل آب دارد که نسبت 

عددي کمتر از یک باشد بهمنظور افزایش تاثیر زهکش باید بر طول زهکش ) ضریب نفوذ پذیري عمودي به افقی(Ky/Kxچنانچه نسبت -3

  .افزوده شود

  منابع-4
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