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 خالصه

های مالی زیاد روگذری یکی از رایج ترین دالیل شکست سدها مخصوصا سدهای خاکی است که ممکن است همراه با تلفات جانی و خسارت

این  رود. درمی آب بکار جریان گذریرو از ناشی بار فاجعه هایخرابی برابر در سد از محافظت برای اطمینان شیر عنوان به 1پالگ باشد. فیوز

بر نحوه تخریب و شسته شدن فیوز پالگ همگن غیرچسبنده مورد  2هادیهای آزمایشگاهی تاثیر عرض کانال تست تحقیق با استفاده از انجام

ابت نگه داشتن تراز آب در طول ث بررسی قرار گرفته است. نکته حائر اهمیت در این تحقیق برای شبیه سازی هرچه بیشتر این فرآیند با واقعیت،

باشد. نحوه و مکانیزم تخریب، نرخ شستشوی مصالح خاکریز و هیدروگراف خروجی حاصل از روگذری مدت روگذری جریان و تخریب سازه می

 باشد.از نتایج این مطالعه آزمایشگاهی می هادیجریان ناشی از تغییر عرض کانال 

 

 .انیجر یروگذر ،یشگاهیآزما یمدلساز ش،یفرسا ندیشسته شونده(، فرآ زی)خاکر یپالگ خاک وزیفکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

تعداد زیادی از  جان است ممکن که خطری نیست، پوشی چشم قابل عنوان هیچ به آن خطرات ناشی از اما ،افتدمی اتفاق ندرت به سد شکست گرچه

ولی  ،فتداتواند اتفاق بیا به بار آورد. شکست سد در اثر روگذری جریان آب در هر نوع سدی میخسارات مالی فراوانی ر و ها را به مخاطره بیندازدانسان

 از زیادی حجم شود،می تخریب سدی تر است. وقتیخطرناکاین رخداد در سدهای خاکی به علت شسته شدن و فرسایش سریع مصالح سد به مراتب 

 سد از محافظت برای اطمینان شیر عنوان به پالگ در این راستا فیوز. شود دست پایین نواحی در عهفاج باعث تواندمی که گرددمی آزاد شده ذخیره آب

 رود. می آب بکار جریان روگذری از ناشی بار فاجعه هایخرابی برابر در

ریز و سد خاکی استفاده در تحقیق حاضر از نتایج تحقیقات گذشته در زمینه نحوه عملکرد و تخریب فیوز پالگ، روگذری جریان آب از خاک

 کردن مدل منظور به (1691) 3هسو و تینیای است که مطالعه است، آمده بعمل رسیهسته دارای فیوز پالگ زمینه در که جمله تحقیقاتی شده است. از

 تشابه روابط تعیین و کریزخا شدن شسته مختلف مراحل مکانیسم تشخیص منظور دو به آزمایشگاهی است. مطالعات گرفته صورت آکسبو پروژه سرریز

 این نتایج .است گرفته انجام کانادا ویندسور دانشگاه ( در1691) 4چی توسط نیز دیگری آزمایشات .[1]گرفت  انجام خاکریزها شدن شسته سرعت برای

                                                                                                                                                    
1 Fuse plug 

2 Pilot channel 
3 Tinney & Hsu 
4 Chee 
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 پالگ فیوز روی بر( 1691) همکاران و 1پاق .[2]است  رسی هسته دارای خاکریزهای و همگن خاکریزهای طرح در ارزشمندی مرجع نیز آزمایشات

 مقاومت به و دارد گیبست خاکریز مصالح فرسایش نرخ به عمدتا جانبی فرسایش رسیدند که نرخ آنها به این نتیجه. دادند انجام را متعددی آزمایشات

باشد و  پالگ فیوز ارتفاع نصف باید تقریبا آن از کافی جریان عبور از اطمینان برای هادی کانال نیست. همچنین عرض وابسته ناپذیر نفوذ هسته فرسایش

 . [3]ندارد  جانبی اثر مهمی فرسایش نرخ روی راهنما در طول فیوز پالگ قرارگیری کانال مکان

شد که نتیجه حاصله از این قرار  انجام آب تحقیقات مرکز در (1711) آباد خلف انحرافی سد پالگ فیوز جزئی مدل روی بر دیگری مطالعه

 جریان توسط شده حمل رسوبات از مخزن هنوز که شرایطی در آن تخریب و شکست عمل و بوده مطلوب درصد 17 تراکم با خاکریز بود که اجرای

( آزمایشاتی بر روی مدل خاکریز انجام داده و پروفیل نفوذپذیری و 2776) 2. اشموکر و هگر[4]است  دارا را مناسب روندی ،است نشده پر رودخانه

 به جریان روگذری بوسیله یزخاکر تخریب فرآیند بررسی با( 2712) همکاران و 3الزین . مت[5]مودند های مختلف تعیین نآبشستگی آنها را در زمان

 خاکریز، در شده استفاده مصالح چون مختلفی عوامل به و نیست هم شبیه مختلف محققان برای تخریب فرآیند در شکافت شکل که رسیدند نتیجه این

 4. سسترو[6]باشد  وتمتفا مختلف هایحالت برای شکافتن شکل که شودمی سبب امر این و دارد بستگی مخزن ارتفاع و حجم و خاکریز، شیب

داد و به این نتیجه رسید که جریان شکافتن به شدت  انجام شکافتن فرآیند در خاک اتمشخص تاثیر بهتر فهم راستای در را آزمایشگاهی مطالعه( 2712)

( به مدلسازی آزمایشگاهی فرایند خرابی گوره ناشی از روگذری جریان در حالت 2711و همکاران ) تبریزی .[7]باشد تحت تاثیر مشخصات خاک می

( تاثیر تراکم 2719. همچنین اصغری و همکاران )[8]ای برای انتقال بار بستر ارائه کردند خاکریز همگن بدون چسبندگی و نامتراکم پرداختند و رابطه

مورد مطالعه قرار دادند و دو فرمول بی بعد برای تغییرات ارتفاع تاج و طول کف خاکریز  مصالح خاکریز روی تخریب عمودی آن ناشی از روگذری را

 . [9]با زمان ارائه دادند 

بر نحوه تخریب و شسته شدن فیوز پالگ همگن غیرچسبنده  هادیهای آزمایشگاهی تاثیر عرض کانال در این مطالعه با استفاده از انجام تست

ثابت نگه داشتن تراز آب در طول  با واقعیت، سازی هرچه بیشتر این فرآیندمورد بررسی قرار گرفته است. نکته حائر اهمیت در این تحقیق برای شبیه

باشد. نحوه تخریب، نرخ شستشوی مصالح خاکریز و هیدروگراف خروجی حاصل از روگذری جریان ناشی مدت روگذری جریان و تخریب سازه می

 باشد.از نتایج این مطالعه آزمایشگاهی می هادیاز تغییر عرض کانال 
 

 مدل آزمایشگاهی .2
 

سانتیمتر و  11متر، عرض  9های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس تهران، در یک فلوم به طول قیق حاضر در آزمایشگاه آب و سازهآزمایشات تح

سازی هرچه بیشتر مدل با واقعیت مقرر شد تا باشد. به منظور شبیهای و کف تخت میهای شیشهسانتیمتر انجام گرفتند. این فلوم دارای دیواره 11ارتفاع 

راز آب پشت فیوز پالگ در طول مدت زمان تخریب ثابت باقی بماند. عرض فلوم در ابتدای ورودی فلوم از مخزن باالدست با توجه به محدودیت ت

ه سانتیمتر کاهش داده شد. همچنین در این محدوده ارتفاع کف فلوم نیز ب 27تامین دبی الزم برای ثابت نگه داشتن تراز آب در طول مدت آزمایش به 

سانتیمتر باال آورده شده است. فیوز پالگ مورد آزمایش این مطالعه از نوع  11به میزان  5علت جلوگیری از تاثیر پذیرفتن نحوه تخریب خاکریز از پایاب

از روگذری جریان بر باشد. شرایط انتخاب هندسه خاکریز و اندازه مصالح بکار رفته در بدنه فیوز پالگ یکی حفظ پایداری سازه قبل ای میهمگن ماسه

باشد که در این راستا آزمایشات مقدماتی طراحی و انجام شد. مصالح اثر پدیده رگاب و دیگری تخریب سریع خاکریز پس از روگذری جریان می

گ دارای مدل فیوز پال باشد.می kg/m 32620مخصوص جرم و  mm= 50d ،1.29= gσ 0.6انتخابی، ماسه همگن دارای دانه بندی یکنواخت با 

 1به  2سانتیمتر در کف و شیب جانبی افقی به عمودی  17سانتیمتر در تاج و  17سانتیمتر و عرض  11سانتیمتر، ارتفاع  27مقطعی ذوزنقه شکل به طول 

 است که در ابتدای ورودی فلوم و نزدیک به مخزن باالدست ساخته شده است. 

باشد که آب به صورت یک چرخه بسته از مخزن مخزن در پایین دست فلوم می آزمایشگاهی شامل یک مخزن در باالدست و یک مجموعه

شود. بعد از ورود جریان به مخزن باالدست آرام کننده جریان قرار لیتر در ثانیه پمپ می 97پایین دست به مخزن باالدست توسط پمپی با ظرفیت بیشینه 

سازی بیشتر و جلوگیری از تالطم سطحی از صفحات یونولیت بر روی باشد. همچنین برای آراممی میلیمتر 1ای به قطر دارد که شامل توری با منافظ دایره

وم شده و بعد از روگذری از خاکریز خود را به مخزن پایین دست می رساند. به لسطح آب در مخزن باالدست استفاده شده است. بعد از آن آب وارد ف

                                                                                                                                                    
1 Pugh 
2 Schmoker & Hager 
3 Mat Lazin 
4 Cestero 
5 Tailwater 
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لبه تیز  (مستطیلی-مثلثی)گ، مخزن پایین دست نیز به دو قسمت تقسیم شد تا بتوان با تعبیه سرریز ترکیبی منظور اندازه گیری دبی روگذری از فیوز پال

 نشان داده شده است. 1شکل آزمایشگاهی در  مجموعهاین دبی را اندازه گیری کرد. نمای شماتیک 
 

 
 باشند()ابعاد به متر می آزمایشکاهی مجموعه: نمای شماتیک 1شکل 

 روش انجام آزمایش .3
 

گیرند. بعد درصد با وزن مشخص در حجم مشخص مورد تراکم قرار می 1سانتیمتری با رطوبت بهینه  1در تمامی آزمایشات در ابتدا مصالح در سه الیه 

گردد. چگالی خشک برش داده شده و هندسه خاکریز تکمیل می هادیایین دست و کانال شیب های باالدست و پ ،رسیدن به میزان تراکم مطلوب

 2سانتیمتر با عمق  7و  1، 1باشد. سه عرض می 1/7کیلونیوتن بر مترمکعب و تخلل آن برابر  19/11مصالح خاکریز ساخته شده پس از تراکم برابر با 

در  ارتفاع آب پشت سازه رخ افزایشندر نظر گرفته شد و مورد آزمایش قرار گرفتند.  ،قرار داردکه در مرکز تاج خاکریز  هادیسانتیمتر برای کانال 

باشد. زمان شروع فرآیند تخریب از زمانی که روگذری جریان از شیب پایین دست آغاز سانتیمتر در دقیقه می 1/1تمامی آزمایشات یکسان و برابر با 

 گردد.گردد محاسبه میمی

پیکسل برای ثبت تصاویر آزمایش  1797در  1627با وضوح تصویر  FHD1 زمایش از سه دوربین تصویربرداری با کیفیتدر طول مدت آ

ها از فیلم هااستخراج داده. باشدهای باالتر میهای پایین و سرریز مستطیلی برای دبیاستفاده شده است. سرریز پایین دست ترکیب سرریز مثلثی برای دبی

انجام گرفت. هر آزمایش دست کم دو بار برای  mm 1±های زمانی مورد نظر و رقومی سازی آنها با دقتی برابر با ذخیره تصاویر در فریم با استفاده از

عرض  ، انجام شد کههستند که هرکدام دو آزمایش با شرایط اولیه یکسان Cو  A ،Bهای در تیپ آزمایش 9تایید تکرارپذیری تکرار شد. در مجموع 

  باشد.میدر مرکز تاج فیوز پالگ  است. همچنین موقعیت قرارگیری کانال هادی سانتیمتر 2و عمق  7و  1، 1به ترتیب  هادر این تیپ هادیل کانا
 

 نتایج آزمایش .4
 

 تکرار پذیری .4-1

ل آب و پروفیل خاکریز کنترل شد. هر آزمایش های انجام شده، تکرارپذیری آزمایشات با بررسی پروفیگیریبرای اطمینان از قابل اعتماد بودن اندازه

پروفیل خاک و آب را در ابتدای فرآیند  2 شکلگیری شده دست کم دوبار تکرار شد. تحت شرایط یکسان و برای کاهش عدم قطعیت داده های اندازه

 دهد.نشان می 2فرسایش با مکانیزم دوبعدی
 

                                                                                                                                                    
1 Full High-Definition 
2 Plane mechanism 
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 (1و  1آزمایش ) Aتیپ 

 

 (1و  2آزمایش ) Bتیپ 

 

 (9و  7آزمایش ) Cتیپ 

 9و  1، 1پروفیل خاکریز در آزمایشات  7و  2، 1پروفیل خاکریز در آزمایشات 

 9و  1، 1پروفیل خاکریز در آزمایشات  7و  2، 1پروفیل آب در آزمایشات 

  تخریب با کنترل پروفیل خاک و آب : تکرارپذیری فرآیند2 شکل

که فرآیندی  2، فرسایش آبکندی1نکته حائز اهمیت در آزمایشات این است که فرآیند فرسایش و تخریب خاکریز عالوه بر فرسایش سطحی

 مشخص است که 2 شکلبا این حال با توجه به  گردد.کند که این خود باعث برخی ناهماهنگی در نتایج تکرارپذیری میتصادفی است را تجربه می

 را به علت انطباق خوب پروفیل خاک و آب با یکدیگر دارند.خوبی تکرارپذیری آزمایشات 
 

 تکامل تدریجی شکل شکاف .4-2

قابل طبقه بندی است.  4و سه بعدی 3( مکانیزم شکاف در خاکریز با روگذری جریان به دو دسته دوبعدی2776با توجه به مطالعه اشموکر و هگر )

شود. در این مطالعه درطول است در حالیکه مکانیزم دو بعدی تنها فرسایش عمودی را شامل می و عمودی مکانیزم سه بعدی شامل فرسایش جانبی

ثانیه  17یعنی به طور متوسط  ،هاایم. بدین گونه که در ابتدای شروع تخریب تا رسیدن شکاف به دیوارهیند تخریب شاهد هر دو مکانیزم تخریب بودهفرآ

                                                                                                                                                    
1 Surface erosion 
2 Head cut erosion 
3 Plane 
4 Spatial 
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ده برای تمام شکل شکاف ایجاد ش ایم.شاهد مکانیزم سه بعدی و بعد از آن تا انتهای آزمایش شاهد مکانیزم دو بعدی تخریب بوده ،ابتدایی هر آزمایش

  نشان داده شده است. 7 شکلثانیه در  17های فلوم با فواصل زمانی های آزمایش از ابتدا تا پایان مکانیزم سه بعدی و رسیدن شکاف به دیوارهتیپ
 

   
 Cتیپ  Bتیپ  Aتیپ 

 ثانیه  27ریب پس از شکل تخ    ثانیه  17شکل تخریب پس از    

 ثانیه  17شکل تخریب پس از     ثانیه  77شکل تخریب پس از    

 بعدی سه مکانیزم پایان تا ابتدا از تیپ های آزمایش برای شده ایجاد شکاف شکل :3 شکل

فرسایش آبکندی در مدت زمان مکانیزم سه بعدی، در یعنی فرسایش سطحی و  ،با توجه به ثابت بودن فرآیند شکاف برای تمام آزمایشات

ثانیه اول در  17کند که خط شکاف شروع هر آزمایش شکاف با توجه به محدوده جریان روگذر شده اولیه مرتب خود را روی همان محدوده عمیق می

ت جریان روگذر شده بر روی شیب پایین دست بر خالف اغلب آزمایشات که از مرکز خاکریز بوده مبین آن است. در برخی از آزمایشات جه 7 شکل

ای که این جریان با وجود ذره توان در جریان کم روگذر کننده ابتدایی دانستاست از سمت چپ یا راست شیب پایین دست است. علت این امر را می

رفت عرض شکاف در شروع تخریب در تواند تغییر مسیر دهد. انتظار میدر مسطح نمودن شیب شده( می مالیمی روی شیب )با توجه به تمام تالشی کهنا

این انتظار شود مشاهده می 7 شکلبا عرض کمتر، بیشتر باشد اما با توجه  هادیبا عرض بیشتر نسبت به فیوز پالگ با کانال  هادیفیوز پالگ با کانال 

شود. در این حالت باشد. یکی از عواملی که در این زمینه نقش دارد فرسایش عمودی است که همراه با شروع روگذری آغاز میچندان هم صحیح نمی

ن دست دهد روی شیب پاییبا شروع روگذری دبی خروجی کمی که عرض کمی را هم در هنگام پایین آمدن از شیب پایین دست به خود اختصاص می

گردد که باعث عمیق شدن تدریجی شکاف و ممانعت از گسترش آب بر روی شیب پایین شود که در پی آن فرسایش عمودی نیز آغاز میجاری می

 شود. دست خاکریز می

های ی ریزشهای انجام شده در طرفین شکاف توسط جریان و فرسایش آبکندثانیه دوم از شروع روگذری به علت زیرشویی 17در گام زمانی 

در این بازه زمانی به  شود توسعه شکافدیده می 7 شکل. همانگونه که در باشدقابل مشاهده میثانیه  27نامتقارن آبکندها داخل جریان و خط شکاف 

توان دید. است. البته در نواحی باالدستی تاج نیز توسعه شکاف را میعلت فرسایش آبکندی در یک سوم پایینی شیب پایین دست بیشتر از مابقی نواحی 

است، توسعه شکاف با روند توضیح داده شده ادامه پیدا کرده و شکاف در  77شده تا خط شکاف ثانیه  ثانیه سوم با ادامه جریان روگذر 17در گام زمانی 

شود. تا به حال بیشترین توسعه شکاف در یک سوم پایینی و میانی شیب پایین می ترتر و عریضنتیجه فرسایش عمودی و فرسایش عرضی حاصله عمیق

در  دست خاکریز اتفاق افتاده است. در طول این مدت مصالح تشکیل دهنده شیب باالدست خاکریز با توجه به فرسایش سطحی به توسعه خود که بیشتر

 اند.ادامه داده ،راستای عمودی بوده است

هایی از بدنه خاکریز شود. قسمتثانیه چهارم مابقی بدنه خاکریز برای رسیدن به انتهای مکانیزم تخریب سه بعدی شسته می 17در گام زمانی 

شسته  وریزند ثانیه فرو می 17ز ها نیز پس از مدت زمانی کمتر انمایش داده شده است که این قسمت 7 شکلثانیه در  17با خط شکاف که شسته نشده 

پروفیل خاکریز را از  1 شکلشوند. پس از پایان فرسایش سه بعدی در تمام آزمایشات تا انتهای شستشو، فرسایش با مکانیزم دوبعدی حاکم است. می

  دهد.های آزمایش نشان میبرای تمام تیپ ثانیه 17شروع مکانیزم دوبعدی تا انتها با فواصل زمانی 

ثانیه ای اول و دوم به سمت باالدست  17تاج خاکریز فرسایش یافته )بلندترین نقطه از خاکریز در حال فرسایش( در طول گام های زمانی 

ه تنش برشی بیشتر وارده از آب به خاک و توان سرعت جریان بیشتر از باال به پایین خاکریز و در نتیجکندکه علت این امر را میخاکریز حرکت می

ثانیه سوم تاج خاکریز فرسایش یافته  17تر شیب پایین دست نسبت به نواحی باالتر آن دانست. اما در گام زمانی شستشوی بیشتر مصالح در نواحی پایین
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شود. علت را ت به شسته شدن کل خاکریز منجر میکند که در نهایهای زمانی قبل به سمت پایین دست حرکت میتا انتهای آزمایش بر خالف گام

شود مصالح باقی مانده در مقابل تنش برشی ایجاد شده تاب نیاورده توان عمق کم مصالح باقی مانده نسبت به تراز ثابت شده آب دانست که باعث میمی

 و به دلیل ضخامت کم خود بطور کل از بستر )کف فلوم( جدا شده و شسته شوند.
 

 
 Aتیپ 

 
 Bتیپ 

 
 Cتیپ 

     ثانیه  51پروفیل خاکریز پس از گذشت       پروفیل خاکریز در لحظه شروع تخریب دو بعدی

      ثانیه  91پس از گذشت پروفیل خاکریز               ثانیه  01پروفیل خاکریز پس از گذشت 

 ثانیه 11 زمانی فواصل با ی آزمایشانتها تا دوبعدی مکانیزم شروع از خاکریز پروفیل: 4 شکل

 

 نرخ متوسط شستشوی کل مصالح .4-3

شود. این خریب تعریف مینرخ متوسط شستشوی کل مصالح به صورت میزان حجم کل شسته شده مصالح خاکریز در طول کل مدت زمان ت

 هادیبا عرض کانال آزمایش هایی افزایش نرخ متوسط تخریب در تیپ 1 شکلبا توجه به نشان داده شده است.  1 شکلهای آزمایش در نرخ برای تیپ

 Cدر تیپ  مقدارکمترین تا  Aمقدار در تیپ  بین بیشتریننرخ متوسط شستشو میزان اختالف  که منطقی است. مشاهده نمودتوان یبیشتر را در نمودار م

توان به سرعت شستشوی مصالح تعمیم داد که با توجه به میزان البته تحلیلی مشابه نرخ متوسط شستشوی کل مصالح خاکریز را می درصد است. 1برابر با 

 این تعمیم منطقی است.  Aتا کمترین مقدار در تیپ  Cدرصد( از بیشترین مقدار در تیپ  1کم حجم کل مصالح )کمتر از اختالف 
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 : نرخ متوسط شستشوی کل مصالح خاکریز5 شکل

 

 هیدروگراف خروجی از خاکریز .5-4

(. زمان آغاز 9 شکلی لبه تیز در مخزن پایین دست میزان دبی خروجی از خاکریز در زمان تخریب استخراج شد )با استفاده از سرریز ترکیب

وجود  1تاخیری رساند. دراین میان زمانها زمانی است که آب روگذر شده از خاکریز خود را به انتهای فلوم یعنی مخزن پایین دست میهیدروگراف

ها زمانی دارد که در رسم نمودار هیدروگراف خروجی لحاظ شده و از زمان در محور افقی نمودار کم شده است. بدین ترتیب زمان آغاز هیدروگراف

 است که آب خود را به مخزن پایین دست برساند. 
 

 
 : هیدروگراف خروجی از خاکریز 6 شکل

 
ها میتوان مشاهد نمود بدین صورت است که در ابتدای فرآیند تخریب دبی خروجی کم روندی که بطور کلی در تمام تیپ 9 شکله با توجه ب

عه شکاف در خاکریز با شیب زیادی به ( و توس11تا  11ولی به یکباره نمودار با گذشت زمان )ثانیه  ،لیتر در ثانیه( و شیب هیدروگراف کم است 1)زیر 

های مختلف با یکدیگر ها را در تیپتوان شیب افزایشی هیدروگرافبا تقریبی قابل قبول می تا بیشینه مقدار دبی رسد. در این فاصلهحد بیشینه خود می

پس از شستشوی کامل خاکریز برای هر آزمایش به  در نهایت با توجه به تراز ثابت آب در هر آزمایش میزان دبی نهایی هیدروگراف مشابه دانست.

 . توان مشابه در نظر گرفترا میمقدار دبی خروجی نهایی حاصل از تخریب  که شودمقداری ثابت منتهی می
 

                                                                                                                                                    
1 Time lag 
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 گیرینتیجه .5
 

یر چسبنده انجام شدند. نکته بر نحوه شسته شدن خاکریز شسته شونده همگن غ هادیهای آزمایشگاهی با هدف مطالعه تاثیر عرض کانال یکسری تست

ثابت نگه داشتن تراز آب در طول مدت روگذری جریان و تخریب سازه  سازی هرچه بیشتر این فرآیند با واقعیت،اهمیت در این تحقیق برای شبیه زحائ

از نتایج این  هادیعرض کانال  باشد. نحوه تخریب، نرخ شستشوی مصالح خاکریز و هیدروگراف خروجی حاصل از روگذری جریان ناشی از تغییرمی

های انجام شده، تکرارپذیری آزمایشات کنترل شد که نتایج قابل قبولی را در گیریبرای اطمینان از قابل اعتماد بودن اندازهد. نباشمطالعه آزمایشگاهی می

دو بعدی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول تکامل  برداشت. در مطالعه نحوه تخریب خاکریز دو مرحله کلی با توجه به دو نوع مکانیزم سه بعدی و

های مختلف آزمایش در روند شکل شکاف در مکانیزم سه بعدی با توجه به نوع فرسایش حاکم یعنی فرسایش سطحی و فرسایش آبکندی بین تیپ

توان ری شاهد باشیم که علت را میذر شروع روگتری را دفرسایش گسترده هادیتر شدن کانال رفت با عریضانتظار می .وت بوداتوسعه شکاف متف

در مرحله دوم در بررسی نحوه تخریب پس از پایان مکانیزم سه بعدی و شروع  دبی روگذری اولیه کم و در پی آن فرسایش عمودی سریع دانست.

ای اول و دوم به سمت ثانیه 17های زمانی ممکانیزم دو بعدی تاج خاکریز فرسایش یافته )بلندترین نقطه از خاکریز در حال فرسایش( در طول گا

توان سرعت جریان بیشتر از باال به پایین خاکریز و در نتیجه تنش برشی بیشتر وارده از آب به که علت این امر را می کندباالدست خاکریز حرکت می

ثانیه سوم تاج خاکریز  17دانست. اما در گام زمانی  تر شیب پایین دست نسبت به نواحی باالتر آنخاک و شستشوی بیشتر مصالح در نواحی پایین

کند که در نهایت به شسته شدن کل خاکریز منجر های زمانی قبل به سمت پایین دست حرکت میفرسایش یافته تا انتهای آزمایش بر خالف گام

 شود. می

تحلیلی مشابه نرخ متوسط شستشوی کل مصالح خاکریز را  البته تر بیشتر است.عریض هادیبا کانال  آزمایشهایی نرخ متوسط تخریب در تیپ 

درصد( این  1های مختلف )کمتر از توان به سرعت شستشوی مصالح تعمیم داد که با توجه به میزان اختالف کم حجم کل مصالح خاکریز در تیپمی

 های مختلفها را در تیپتوان شیب افزایشی هیدروگرافل میتعمیم منطقی است. در محدوده زمانی شروع تا پایان مکانیزم تخریب با تقریبی قابل قبو

 .توان مشابه در نظر گرفترا میمقدار دبی خروجی نهایی حاصل از تخریب همچنین  کدیگر مشابه دانست.با ی در فواصل زمانی مشخص
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