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 خالصه

در این تحقیق اشد. بمی مهندسی ژئوتکنیك کلیدی مباحث ازنیز مهندسی آب و پایداری آنها  در هاسازه ترینمهم از یکی شیروانی خاکی

کارایی ژئوگرید در کنترل پدیده جوشش شیروانی خاکی در شرایط اوج و فروکش سیالب با استفاده از مدل آزمایشگاهی بررسی شد. 

های مختلف آب زیرزمینی و ها در عمقسانتی متری در بدنه شیروانی خاکی قرار داده شدند و آزمایش =B 4و  3، 2ا در فواصل ژئوگریده

، جوشش در هیچ یك از 7.660( برابر y/dدر شرایط اوج سیالب و در عمق نسبی آب کانال )سطح آب کانال انجام گرفت. نتایج نشان داد 

های شاهد و مدل اصلی، با افزایش عمق نسبی آب کانال در تمام آزمایش ،در شرایط اوج سیالبهمچنین  نشد. های ژئوگرید مشاهدهنمونه

(y/d مقدار گرادیان ،) در شرایط فروکش سیالب، در تمامی مدل ها به غیر از مدل  روند کاهشی دارد.جریان خروجیB=2 cm  در عمق (

توان گفت عملکرد ژئوگرید در کنترل پدیدۀ جوشش می نتایج این تحقیق سبراسا شش رخ داد.( پدیده جو7.660( برابر y/dنسبی آب کانال )

 در شرایط صعود سطح ایستابی )اوج سیالب( بهتر از عملکرد آن در شرایط نزول سطح آب کانال )فروکش سیالب( بود.
 

 .گرادیان جریان ژئوگرید، ایستابی، سطح کلمات کليدی:

 

 

  مقدمه .1

 
اشد. در فصول مختلف سال با بمی مهندسی ژئوتكنيك کليدی مباحث ازنيز مهندسی آب و پایداری آنها  در هاسازه ترینمهم از یكی اکیشيروانی خ

ن توجه به تفاوت ميزان و شدت بارش و وقوع پدیده خشكسالی، تراز سطح ایستابی خاک در طول سال نوسان دارد. این نوسان عالوه بر وارد نمود

نيروی برشی  ،های خاکییكی از عوامل موثر در ناپایداری شيروانی .شودهای خاکی میمحصوالت کشاورزی، سبب ناپایداری شيروانی خسارت به

افزایش ، صورت تفاضل تنش کل و فشار آب منفذی تعریف کرد. باال آمدن سطح آبتوان بهشود. تنش موثر را میاست که توسط تنش موثر کنترل می

شود. بنابراین آب منفذی نقش حياتی را به همراه دارد که موجب کاهش تنش موثر و به دنبال آن سبب کاهش پایداری شيروانی خاکی میفشار منفذی 

تمایل به حرکت واداشتن توده خاک به سمت پایين ، شودای که نيروی رانشی ناميده میمولفه ،در پایداری شيروانی خاکی دارد. در شيروانی خاکی

کند. اگر نيروی رانشی آن قدر بزرگ باشد که بر نيروی مقاوم طرفی مقاومت برشی خاک نيز نيروی مقاومی در برابر این نيروی رانشی ایجاد می زا .دارد

د و توده خاک به سمت پایين حرکت خواهد کرد و به بيان دیگر شيروانی ناپایدار خواه دادهغلبه کند، در آن صورت در شيروانی خاکی لغزش روی 

 .]1[شد 

در این . یابدفشار آب منفذی افزایش می ،باال آمدن سطح ایستابی با تغذیۀ آب زیرزمينی و سيالب، در شرایط اوجدر شيروانی های خاکی، 

 هاب کنارهشيو باعث وقوع پدیدۀ جوشش در  یافتهکاهش  ی خاکمقاومت برشبه تَبَع آن و  یابدکاهش میتنش موثر تنش کل،  طۀبا توجه به رابشرایط 

افت ها، کنارهتخریب شيب همچنين یكی دیگر از شرایط  .]2[ دارد مهم ینقشدار سطوح شيب وقوع جوشش درفشار آب منفذی در  ،بنابراین شود.می

ب منفذی منفی آفشار ر، به دليل اشباع بودن بدنۀ کانال در تراز باالت ،کندزمانی که سطح آب در کانال به طور ناگهانی افت میباشد. میسریع سطح آب 

رای پيشگيری از تخریب سطوح شيب دار یا افزایش ب .]9[ شودمی های ساحلی یا رودخانهبدر شيوقوع پدیدۀ جوشش باعث  تنش موثرایجاد و افزایش 

يمان و دیوار حائل را س-تشك بتنی، مخلوط خاک یترانشه، ژئوبگ، توریسنگ، چين، پوشش گياهیپایداری آنها از روش های مختلفی مانند: سنگ

                                                 
 عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان1
 گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان دانشجوی کارشناسی ارشد2
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هایی دار بررسیسطوح شيب ها و سدهای خاکی و همچنين کنترل تخریبمحققان در مورد نشت آب از خاکریزها، بدنۀ کانال. فاده کردتوان استمی

 با و انتقالی )گذرا( سریع آرام، افتادگیپایين پژوهش در این .]4[ بررسی کرد را آب سطح افتادگیپایين حين در شيب پایداری اند. بریلجنکرده

 بر کارایی مؤثر عوامل بررسی به Seep/Wافزار نرم با عفيفی شد.  بررسی شيب در خاک هدایت هيدروليكی متفاوت مقادیر و مختلف هایسرعت

دبی  پی، مقطع انتهای و ابتدا درصد 1١ در که داد نشان های وینتایج بررسی. ]5[ خاکی پرداخت سدهای زیر از نشت کاهش در بند آب دیوار

بند بر بررسی تاثير دیوار آب ازاده و همكاران بفرسادی .است ثابت ميانی قسمت در یابد امامی افزایش نشت دبی و پایاب سراب از شدن دور با نشت

 خاک سطح نزدیك ومتریكپيز فشار و نشت به این نتيجه رسيدند که سطحدر شرایط اوج سيالب )تغذیۀ آب زیرزمينی( شيب جانبی  پدیدۀ جوشش

 . ]6[ هستند خاکی کانال جانبی شيب تخریب در مهم عامل دو

توان به تكنيك مسلح نمودن خاک اشاره نمود. در این گيرد، میهای خاکی انجام میدر ميان اقدامات مختلفی که جهت پایدارسازی شيب

 بار،اولين  تسليح خاک به صورت امروزی برای .]7[یابد دسی خاک بهبود میتكنيك با قراردادن موادی به نام مسلح کننده در خاک، خصوصيات مهن

 اخير سال 25 در و کرد طی را پيشرفت مراحل سرعت به این روش شد. ارائه ویدال به نام هانری توسط یك مهندس فرانسوی ميالدی 1369 سال در

های علم ژئوتكنيك است که امروزه روش تسليح خاک یكی از شاخه. است شده استفاده آهن راه خطوط و پل ها حایل، کوله دیوارهای ساختن در

مشخصات مهندسی و خواص مكانيكی و  کار گرفتههاستفاده از تكنولوژی های جدید، مواد و مصالح مناسب را در تقویت خاک ب با اصول علمی و

  .]8[د بخششكل پذیری و ظرفيت باربری آن را بهبود می راز جمله مقاومت، تغييخاک 

های خاک جهت تحمل تنش های فشاری مكانيسم عمل و رفتار خاک مسلح ناشی از اثرات متقابل دو ماده مختلف است که این دو شامل دانه

موارد  شود.باشد. عملكرد توام این دو سبب افزایش مقاومت، نرمی و شكل پذیری خاک میهای کششی میهای تسليح جهت تحمل تنشو المان

بيان کرد.  های خاکیتقویت خاک زیر پی، شيروانی، ها، کوله پل ها و سد های خاکیهای حایل، خاکریز جادهدیوار تواناز خاک مسلح را می استفاده

ن عنصری ها به عنواکارگيری ژئوسنتتيكبه. در این بين ها می باشنداليافو  هاژئوسنتتيك ،های فلزیکنندهمسلحشامل به طور کلی عناصر تسليح خاک 

ها از موادی نظير پلی پروپيلن، پلی استر، پلی ژئوسنتتيك .زیادی یافته است های اخير رشد بسيارهای خاک مسلح در دههثانویه در مقاوم سازی سازه

از . گردندمبرین و ... تقسيم میها به انواع ژئوتكستایل، ژئوگرید، ژئومژئوسنتتيك پلی آميد، پلی وینيل کلراید و یا فایبر گالس ساخته می شوند. اتيلن،

ای از حفاظت سازه ،هامسلح سازی، جداسازی، زهكشی مناسب، افزایش ظرفيت باربری، افزایش عمر مفيد راهتوان به میهای این محصوالت کاربرد از

 نمود. اشارههای در حال فرسایش و ... ها حفاظت از زمينسواحل و شيب

یعنی با ذرات خاک درگير شده  ،خاصيت قفل شدگی بيشتری دارد هاژئوسنتتيكسایر انواع در مقایسه با ای مشبك است که ژئوگرید صفحه

های حائل و راه سازی کاربرد دارد. ژئوگرید از پلی پروپلين یا پلی دهد. این محصول بيشتر در دیوارو مقاومت طولی و عرضی باالیی به بستر خود می

 به ژئوگریدکارایی  بررسی تحقيق این هدف شود.نمونه ای از فرم ظاهری و کاربرد ژئوگرید دیده می 1 شود. در شكلیاستر با دانسيته باال ساخته م

برای این منظور با استفاده از است. سطوح شيروانی خاکی وقوع پدیده جوشش در افزایش پایداری و جلوگيری از  جهت مسلح کننده خاکیك  عنوان

در شرایط نوسانات سطح ایستابی و کانال شيروانی خاکی  پدیده جوششدر کنترل  مختلف با فواصل نصب ژئوگریدعملكرد  مدل آزمایشگاهی،

 .بررسی شد )شرایط اوج و فروکش سيالب(

 

 
 فرم ظاهری ژئوگرید و کاربرد آن در تسليح خاک -1شكل 
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 هامواد و روش .2
 

 ضریب چسبندگی و ضریب اصطكاک داخلی، دانه بندی، ،(kریب هدایت هيدروليكی )خاک مانند ضمشخصه های تعيين  برای اوليه یهاآزمایش

این پژوهش در آزمایشگاه هيدروليك گروه  اصلی های. آزمایشدر آزمایشگاه مكانيك خاک انجام گرفتبهينه تراکم تعيين رطوبت بهينه و انرژی 

 15١و طول  1١، عرض7١س به ارتفاعمل یك محفظه از جنس پلكسی گالد. این مدل شاشروی تانك نشت انجام و مهندسی آب دانشگاه زنجان 

ليتر که در زیر این  15١کيلو وات از یك مخزن با حجم مفيد  5/1متر است. آب مورد استفاده در این آزمایش، به وسيله یك پمپ با قدرت سانتی

بر وقوع یا عدم وقوع  =B 2، 9و  cm 4 مختلف ( با فواصل نصبوگریدژئ) در این تحقيق تاثير صفحات مشبك. آیدبدست می ،دستگاه تعبيه شده است

 شدند.نصب میصورت افقی در فواصل مورد نظر متر بهسانتی 2١های ژئوگرید با طول ثابت ورق. بررسی شدموقعيت آن  پدیده جوشش و

 متراکم نموده تا های خاک را ابتدا به رطوبت بهينه رسانده و سپس با همان انرژی تراکم آزمایش تراکم استانداردالیهبرای تهيه مدل شيراونی، 

با برش فواصل مورد نظر قرار گرفت. در های خاک، شبكه ژئوگریدها در طول متراکم کردن الیهبرسد.  کف تانك نشتبه ارتفاع مشخص نسبت به 

 بار، اختالف ایجاد در شرایط صعود سطح آب ایستابی، برای .شدایجاد  2 شكل مطابقو کف افقی مدل ( m=1.5)دار بزدن خاک اضافه، مقطع شي

آورده  باال ثانيه( در مترميلی 9/١ بسيار کم )در حدود با سرعت و آرامی به ایستابی پس سطحس رسانده شد. نظر مورد عمق کانال به در سطح آب ابتدا

آب زیرزمينی  سطح عمق افتاد،اتفاق می پدیدۀ جوشش که باشد. در حين آزمایش و در مواردی داشته شدن اشباع برای فیکا فرصت خاک شد تا

(h) تنظيم  نظر مورد عمق سطح ایستابی پشت خاکریز روی ابتدا بار، اختالف ایجاد شد. در شرایط نزول سطح آب کانال، برایمی ثبت لحظۀ تخریب

آب کانال  سطح عمق افتاد،می اتفاق تخریب که پایين آورده شد. در مواردی ثانيه در مترميلی 1 حدود با سرعت کانالآب  سطح شد و پس از آن

(y) آماده بعدی آزمایش برای تا شددار بازسازی میسطح شيب مدل تخریب، هر بار از شد. پسمی ثبت تخریب و عمق وقوع جوشش در لحظۀ 

، 2در شكل  .اجرا گردیدآزمایش  92در مجموع ختلف برای شرایط صعود سطح آب زیرزمينی و نزول سطح آب کانال، عمق م 4با در نظر گرفتن  شود.

 پژوهش نشان داده شده است. این مقادیر پارامترهای مورد آزمایش در
 

 

 
 دار داخل تانك نشتسطح شيب فيزیكیمدل  -2شكل 
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 متر(سانتی به آن )ابعادد اجزا همراه با ابعا دارسطح شيب تصویر شماتيك -9شكل

 

 ايج و بحثنت .3
 

( به ازای عمق h-y/L) ، نتایج مقادیر گرادیان جریان خروجیدر کنترل پدیده جوشش( B)نصب مختلف  فواصلبا ژئوگرید به منظور مقایسه عملكرد 

در این  .(متربر حسب مجموع طول خط جریان  L) است ارائه شده 4در شكل در شرایط صعود سطح ایستابی )اوج سيالب(  (y/d) های نسبی آب کانال

در همۀ مقادیر عمق نسبی آب کانال  ،در آزمایش شاهد وقوع جوشش است.عدم دهندۀ نشان Nدهندۀ وقوع جوشش و عالمت نشان Yشكل، عالمت 

(y/d) های فرسادیجوشش مشاهده شد که با بررسی( زاده و همكارانFarsadizadeh et al., 2١14 )دار در خصوص پدیدۀ جوشش در سطح شيب

  افزایش دهد.مقدار گرادیان خروجی را  ه استنصب ژئوگرید توانستشود طور که مشاهده میهمانمشابه است. 

 

 
 در شرایط صعود سطح ایستابیفاصله نصب ژئوگرید تغييرات گرادیان جریان خروجی به ازای عمق نسبی آب کانال و  -4 شكل
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متر، مقدار گرادیان افزایش یافته است، اما با این وجود سانتی 2به  4، با کاهش فاصله ژئوگریدها از ١.167( برابر y/dکانال ) عمق نسبی آبدر 

درصد نسبت به مدل شاهد  5١(، به طور متوسط مقدار گرادیان جریان خروجی در حدود 167.١=y/dپدیده خوشش رخ داده است. در این حالت )

اما در ژئوگرید با  ،جوشش مشاهده شدمتری سانتی 4و  9ژئوگریدها با فاصله در همۀ ، ١.999برابر  (y/d)عمق نسبی آب کانال در هد. دافزایش نشان می

درصد نسبت به مدل  99(، به طور متوسط مقدار گرادیان جریان خروجی در حدود 999.١=y/dدر این حالت ) متر جوشش اتفاق نيافتاد.سانتی 2فاصله 

بود. البته در این حالت  999.١=y/dشرایط جوشش مشابه عمق نسبی ، ١.5برابر  (y/d)عمق نسبی آب کانال در دهد. افزایش نشان میشاهد 

(y/d=١.5 به طور متوسط مقدار گرادیان جریان خروجی در حدود ،)عمق نسبی آب کانال در دهد. درصد نسبت به مدل شاهد افزایش نشان می 29

(y/d برابر )مشاهده های ژئوگرید در هيچ یك از نمونهجوشش ، ١.667( نشد. در این حالتy/d=١.667 به طور متوسط مقدار گرادیان جریان ،)

دهد که وضعيت بحرانی در دهد. جمع بندی نتایج شرایط اوج سيالب نشان میدرصد نسبت به مدل شاهد افزایش نشان می 5/12خروجی در حدود 

-افتد. همچنين در تمام آزمایشاتفاق میهای پایين آب کانال( های سيالبی کم تا متوسط )عمقجریانوع پدیده جوشش در شرایط اوج سيالب برای وق

 ، مقدار گرادیان خروجی روند کاهشی دارد.(y/d)های شاهد و مدل اصلی، با افزایش عمق نسبی آب کانال 

، ( در کنترل پدیده جوششB)نصب مختلف  فواصلبا ژئوگرید سه عملكرد به منظور مقای ،در شرایط نزول سطح آب کانال )فروکش سيالب(

بر مجموع طول خط جریان  L) ارائه شده است 5در شكل  (y/dزیرزمينی )( به ازای عمق های نسبی آب h-y/L) نتایج مقادیر گرادیان جریان خروجی

-در تمام عمقآزمایش شاهد در  وقوع جوشش است.عدم دهندۀ شانن Nدهندۀ وقوع جوشش و عالمت نشان Y، عالمت نيز در این شكل .(مترحسب 

افزایش  )گردایان بحرانی( اتفاق افتاده و با افزایش عمق آب زیرزمينی مقدار گرادیان وقوع جوشش پدیدۀ جوشش (h/d) های نسبی آب زیرزمينی

گرادیان بحرانی )گرادیان وقوع جوشش( نسبت به مدل شاهد های نصب ژئوگرید، مقدار شود در تمامی مدلطور که مشاهده میهمان یافته است.

 پدیده جوشش رخ داده است.  B=2 cmافزایش یافته است، اما در تمامی مدل ها به غير از مدل 

. درصد افزایش یافته است 66(، مقدار گرادیان جریان خروجی به طور متوسط 899.١ , 667.١=h/dباال ) های نسبی آب زیرزمينیعمقدر دو 

-به درصد افزایش یافته است. 22١و  195مقدار گرادیان جریان خروجی به ترتيب  ،١.999و  ١.5 برابر عمق نسبی آب زیرزمينیاین درحالی است که در 

کردن  با فروکشاست. در این شرایط  شده ژئوگریدهاباال بودن عمق آب زیرزمينی باعث از بين رفتن عملكرد رسد در شرایط فروکش سيالب نظر می

دار ساحل یا سطح شيبدر  وقوع جوششباعث  تنش موثرو افزایش  هشدب منفذی منفی آفشار  سيالب، به دليل اشباع بودن بدنۀ کانال در تراز باالتر،

 (.USBR, 1379) شودمی رودخانه

 

 
 شرایط نزول سطح آب کانال درو فاصله نصب ژئوگرید تغييرات گرادیان جریان خروجی به ازای عمق نسبی آب زیرزمينی  -5شكل 
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 گیرينتیجه .4
 

پدیده جوشش در شيروانی خاکی در شرایط اوج و  لژئوگرید با فواصل نصب مختلف روی کنترتاثير  سری آزمایش،با انجام یكدر این تحقيق 

 دهد:نشان مینتایج این تحقيق بندی جمعبررسی گردید.  فروکش سيالب

 دارد. آنبه تاخير انداختن یا  وقوع نيافتن جوشش تاثير زیادی بریط اوج سيالب ژئوگرید در شرا دهد کهنشان مینتایج  -

 فزایش دهد.در شرایط اوج و فروکش سيالب انصب ژئوگرید توانست مقدار گرادیان خروجی را  -

 نشد.مشاهده ژئوگرید های در هيچ یك از نمونهجوشش ، ١.667( برابر y/dعمق نسبی آب کانال )در در شرایط اوج سيالب و  -

 افتد.اتفاق میهای پایين آب کانال( های سيالبی کم تا متوسط )عمقجریانوضعيت بحرانی در شرایط اوج سيالب برای وقوع پدیده جوشش، در  -

 جوشش رخ داد. ( پدیده١.667( برابر y/d) در عمق نسبی آب کانال ) B=2 cmدر شرایط فروکش سيالب، در تمامی مدل ها به غير از مدل  -

از عملكرد  بهترصعود سطح ایستابی )اوج سيالب( در کنترل پدیدۀ جوشش در شرایط  ژئوگریدعملكرد توان گفت در جمع بندی نتایج این تحقيق می -

 .بود نزول سطح آب کانال )فروکش سيالب( شرایطآن در 
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