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قرار گرفته بر روی دو نوع در این تحقيق رفتار پوشش های بتنی کانال های آبياری 

مورد   plaxis، با استفاده از مدل %2خاک بدونه مواد افزودنی و خاکی حاوی آهک  خاک،

 ک محوریبررسی قرار گرفته است. به منظور کاليبراسيون مدل از نتایج آزمایش ت

یی با انجام یافته بر روی این دو نوع خاک استفاده شد. ابعاد مختلفی از کانال ها

گردید و لنگر خمشی وارد بر پوشش  بررسی 2، 5/1، 1پوشش بتنی با شيب های جانبی 

مقایسه  مختلف کارکرد کانالاین کانال ها تحت شرایط تنی قرار گرفته بر روی ب

، به خاک بستر %2با افزودن آهک گردید . نتایج این بررسی ها نشان می دهد که 

. یابدبه پوشش بتنی بستر به مقدار قابل توجهی کاهش میمقدار لنگرهای وارده 

با افزایش ابعاد کانال ن می دهد که همچنين مقایسه نتایج حاصله از تحليل ها نشا

 به پوشش بتنی وارد می شود. خمشی بزرگتریلنگرهای 

 plaxisکانال، لنگرهای وارده،  ، پوشش های بتنی،آهککلمات کليدی:  

 مقدمه

در طراحی کانال های آبياری شيب های جانبی بر اساس جنس خاک بستر و شرایط 

ژئوتکنيکی محل تعيين می گردد. شيب جانبی کانال های آبياری از نظر تقسيم بندی جزو 

شيب های محدود می باشد. این شيب ها از بخش باالیی معموال به جاده سرویس کانال و در 

عمق کانال بيان گردد. عرض کف معموال بصورت تابعی از قسمت پایين به کف کانال منتهی 

می شود. اندازه سطح مقطع کانال های ذوزنقه ای شکل رابطه مستقيم با مقدار شيب 

جانبی داشته و برای بهترین مقطع هيدروليکی که دارای کمترین محيط خيس شده به 

(. برای این 1950او، درجه می باشد)چ 60همراه حداقل سطح مقطع باشد، مقدار آن برابر 

حالت معموال مقدار خاک برداری و خاک ریزی برای ساخت کانال حداقل خواهد بود)مقصودی 

 (.1381و کوچک زاده، 

(، به مجموعه عملياتی برای رها کردن آب 1376بنا بر تعریف فرهنگ آبياری و زهکشی )

راحی شده یا در یک کانال برای اولين بار و پر کردن تدریجی آن تا حد ظرفيت ط

دلخواه، آب اندازی کانال و به اقداماتی برای تخليه آب موجود در کانال از تراز 

سطح موجود)حد ظرفيت طراحی شده یا دلخواه( تا دبی صفر یا کاهش سطح آب تا کف کانال 

است نيز تخليه کانال گفته می شود. پوشش های بتنی در حالت کلی برای جلوگيری از 

دن سرعت جریان آب، به منظور افزایش دبی انتقال مورد استفاده قرار نشت آب و باال بر
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می گيرد. بعد از اینکه کانال مدتی در حال پر قرار گرفت، به سبب وجو درزهای 

انبساطی، انقباضی و اجرایی و نفوذ پذیری بتن، خاکریزهای پشت بتن به حالت اشباع 

سطح آب در آن، جریان نشت معکوس در در آمده و با قطع آب در کانال و پایين افتادگی 

آن به وجود آمده و به صورت هيدرواستاتيک به پشت پوشش اعمال و لنگر خمشی زیادی را 

 به بتن وارد می کند و باعث تخریب آن می شود. 

 (1972)آزمایشاتی روی پایدار کردن رس های آلی به وسيله آهک توسط آرمن و مانفاخ 

به تثبيت خاک با استفاده از آهک پرداختند که  (1983)گلی بلک الک و پن. صورت پذیرفت

نتيجه گرفتند با افزودن آهک می توان از به وجود آمدن گل والی در هنگام بارندگی 

حدود اتربرگ را  CLجلوگيری کرد. یومشا و دینش نتيجه گرفتند که افزودن آهک به خاک 

تغيير داده، حد روانی و حد خميری را افزایش و شاخص خميری را کاهش می دهد. نلسون 

و ميلر و ترزاقی در این زمينه با افزودن آهک بر روی خاک مورد مطالعه، افزایش 

 ژئوتکنيکی خصوصيات مورد مطالعه در با ( 1975 )دیاموندمقاومت برشی را مشاهده کردند. 

 باند براي زیرسازي خاكها این از ميتوان که رسيد نتيجه این به شده بهسازي سیر خاكهاي
 دارد وجود فرسایش امکان که آبی سازههاي از نقاطی در همچنين و خاکی سدهاي ساخت فرودگاهها،

 مطالعاتی رسی خاكهاي تثبيت براي نياز آهک مورد ميزان مورد( در 1975) شن. کرد استفاده
 تا %2 بين خاكهاي رسی تثبيت براي نياز مورد آهک محدوده که رسيد نتيجه این به و داد انجام
 تاثير روي بر با تحقيق  ( 1988 )صنعتی ساخت اطالعاتی و تحقيقاتی می باشد. انجمن 8%

 تاخير هرگونه که رسيد نتيجه این به افزودنی مواد با شده مخلوط خاکهاي کردن متراکم در تاخير
 مقدار به آن چگالی رسيدن از مانع افزودنی، مواد با خاك مخلوط کردن از بعد کردن متراکم در

 افزایش مقاومت و بهسازي مورد در ( 1992 ) هيموند .می شود تراکم از بعد خود حداکثر
 مخلوط مقاومت که رسيد نتيجه این به و داد انجام را آهک مطالعاتی با شده تثبيت رسی خاكهاي

 جانبی شيب تثبيت کانالها، خاکبرداري عمليات جهت آن از می توان که است حدي آهک به و رس خاك

 نمی باشد زیاد پی به آنها از وارده بار که سازه هایی در پيسازي جهت همچنين و کانالها
تحقيقات انجام یافته بر روی شبکه های مختلف آبرسانی و آبياری نشان  کرد.  استفاده

داده است که بيشترین عامل عدم کارکرد صحيح در این گونه سازه ها، شکستگی های پوشش 

در بيشتر موارد دليل اصلی شکستيگی ها، مشکالت ژئوتکنيکی و خاک های  . بتنی می باشد

، رحيمی و بارتکوب 1976، الرفاعی 1381باسی مسئله دار عنوان شده است )رحيمی و ع

بررسی هایی روی تاثير ابعاد کانال بر تغييرات لنگر خمشی وارد بر پوشش های (. 1375

ورت گرفت که در این بررسی ها با افزایش ( ص1391بتنی نيز توسط احمدی و همکاران)

یابد. همچنين احمدی ته، لنگرهای خمشی وارد بر پوشش های بتنی کاهش می ياالستيس مدول

به این نتيجه رسيدند که مقدار نيروها و لنگرهای خمشی وارد بر ( 1391و همکاران)

پوشش های کف عالوه بر شيب جانبی کانال، وابسته به عرض کف آن نيز می باشد و یافتن 

سب ترین عرض کف برای عمق خاصی از کانال که دارای کمترین لنگرهای وارده باشد، امن

  ام در کاهش لنگرهای وارده بر پوشش خواهد بود.اولين گ

در این تحقيق با بررسی و تحليل عددی تاثير ابعاد مختلف کانال بر مقدار لنگر خمشی 

وارد بر پوشش بتنی که می تواند موجب تخریب آن شود بررسی شده و سعی شده است ابعاد 

شی بر پوشش بتنی آن مناسبی از کانال آبياری ارائه شود که حداقل مقدار لنگر خم

 وارد شود.

    مواد و روش ها

استفاده شد.  2/8نسخه  plaxisدر این تحقيق برای انجام محاسبات از بسته نرم افزاری 

این نرم افزار بر اساس روش اجزای محدود معادالت حاکم بر محيط خاک را به همراه 

مدل می کند. از مدل های متعدد رفتاری موجود در  مختلفمصالح مختلف نظير پوشش های 

است، ولمب که مدل مناسبی برای بررسی انواع مختلف مصالح ک-این نرم افزار، مدل موهر

 به صورت یک ماده االستوپالسيک در استفاده شد. رفتار پوشش بتنی و همچنين رفتار خاک

 کرنش حاکم بر-معادالت تنشنظر گرفته شد. داده های الزم جهت تعریف مشخصات الزم در 

پدیده مورد مطالعه از اطالعات گرد آوری شده توسط اداره عمران و آبادانی آمریکا و 

 .همپپچنين سيستم طبقه بندی و استاندارد آلمان استخراج گردید

کاليبراسيون  plaxisلذا در این تحقيق نتایج بدست آمده از آزمایش تک محوری را با مدل 

، برای هر دو نوع خاک، خاک  2و  1مربوط به خصوصيات خاک در جدولکرده که نتایج 

 .% آمده است2بدونه مواد افزودنی و خاک حاوی آهک
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 شخصات خاک بدونه مواد افزودنی به کاربرده در بستر کانالم -1جدول 

 کمیت واحد مشخصه

 MPa 27-28 مدول االستیسته

 3/0 - نسبت پواسون
 MPa 5/0-6/0 چسبندگی بین ذرات خاک

 0 درجه زاویه اتساع
 2/0 درجه زاویه اصطکاک

 

 % ، در بستر کانال2خصات خاک با افزودن آهک مش -2جدول 

 کمیت واحد مشخصه

 MPa 4-5 مدول االستیسته

 3/0 - نسبت پواسون
 MPa 2/0-3/0 چسبندگی بین ذرات خاک

 0 درجه زاویه اتساع
 2/0 درجه زاویه اصطکاک

 

سانتيمتر استفاده شد و  20برای مدل کردن پوشش بتنی از یک الیه پوشش بتنی به ضخامت 

 ارائه شده است. 3مشخصات بکار رفته جهت تعریف این سازه در جدول 

هرچند که مقطع عرضی کانال ذوزنقه ای یک شکل متقارن است و می توان برای کاهش حجم 

نظر گرفت ولی برای بررسی بهتر و تعيين محاسبات، فقط نصف آنرا در مدل عددی در 

الگوی تغييرات شکل واقع بينانه تر، سطح مقطع کانال بطور کامل مدل شد. سطح مقطع و 

 .نشان داده شده است 1ابعاد عمومی کانال مدل شده در شکل 

 (2011زی پوشش بتنی کانال )لیندربورگ،مشخصات بتن بکار رفته در مدل سا -3جدول 

 کمیت واحد مشخصه

 MPa 4-5/2 مقاومت کششی
 MPa 35-25 مقاومت فشاری

 25/0-2/0 _ نسبت پواسون
 MPa 2000-300000 مدول االستیسته

 KN/m3 23-24 وزن واحد حجم
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 مورد بررسیابعاد هندسی مقطع هندسی  -1شکل  

نشان داده شده است، عرض باالدست شيب های جانبی کانال برابر  ،1شکلهمان طوری که در 

متر )حداقل عرض برای جاده سرویس(، همچنين حداقل فاصله الیه سخت تا کف کانال  4

(. عمق کانال در 1998متر در نظر گرفته شده است )کيم و همکاران،  4)فاکتور عمق( 

بی کانال متر متغيير انتخاب شد. همچنين شيب جان  6متر تا  2بين  مقاطع بررسی شده

عمق کانال  2/0در نظر گرفته شد و فاصله ای برابر  1:2و  5/1:1،  1:1در سه حالت مختلف 

به عنوان ارتفاع آزاد در محاسبات منظور شد. همچنين در بررسی حاالت مختلف کارکرد 

له ساخت، حالت کانال پر و حالت نشت معکوس یا کانال، سه حالت اصلی شامل انتهای مرح

پایين افتادگی ناگهانی سطح آب در کانال مدل شد. در حالت اخير فرض شد که سطح آب 

عمق  2/0در کانال به کف افتاده و سطح آب در دورترین مرز از هندسه مدل از سطح زمين 

کانال فاصله دارد. این حداکثر ارتفاع آبی است که جریان نشت یافته از کانال در 

حين کارکرد کانال تحت حداکثر ظرفيت می تواند ایجاد شود هر چند محافظه کارانه تر 

 به نظر می رسد.

برای شبيه سازی شرایط واقعی و طبيعی حاکم بر کانال بتنی، ترتيب انجام تحليل های 

آب اندازی صورت گرفته به ترتيب عبارت است از: ساخت کانال خاکی، اجرای پوشش بتنی، 

و کارکرد با ظرفيت پر و در نهایت نشت معکوس و بدین ترتيب انجام محاسبات و مدل 

 ت.سازی به ترتيب فوق صورت گرف

 نتایج و بحث

رفتار پوشش های بتی در روی شيب های جانبی و کف کانال تقریبا مشابه رفتار کالسيک 

(. 1996توسط وینکلز تحليل شده است)باولز،  1867تير بر بستر االستيک است که در سال 

در این حالت پوشش بتنی بر بستر االستوپالستيک )خاک( قرار می گيرد و به سبب نيروهای 

حاصل از وزن پوشش، وزن و نيروی هيدرواستاتيک آب و نيرو زیر فشار، لنگرهای  وارده

خمشی و نيروهای برشی به پوشش وارد می شود. در صورتی که نيروهای وارده بيشتر از 

تحمل پوشش باشد، اثرات آن به صورت ترک خوردگی های طولی و یا خرد شدگی در سطح بتن 

بخش از مطالعه برای بررسی کلی چگونگی توزیع قابل مشاهده خواهد بود. در این 

نيروهای وارده بر پوشش های بتن هيچ گونه درزی در پوشش های کف و یا دیواره های 

حالت  3جانبی در نطر گرفته نشده و شرایط حاکم بر کانال بر اساس کارکرد آن در 

ی شد. با انتهای مرحله ساخت )پوشش دهی(، حالت کانال پر و حالت نشت معکوس بررس

توجه به نتایج حاصله از تحليل نيرو های وارده بر پوشش های بتنی کانال های 

آبياری، فرم نيروهای وارده در کليه شيب های مورد مطالعه مشابه است و فقط در 

 . مقدار نيروها و لنگرهای وارده تفاوت وجود دارد

  انتهای مرحله ساخت

ر اثر وزن خود پوشش می پوشش بتنی تنها بدر این حالت نيروها و لنگرهای وارد بر 

تغيير شکل های ایجاد شده در سطح کانال و نحوه توزیع لنگرهای خمشی و ، 2باشد. شکل 

نيروهای برشی وارد بر پوشش بتنی را در این حالت نشان می دهد. همانطور که از این 

 وارد می گردد. کانال شکل مشاهده می شود حداکثر مقدار لنگر بر بخش ميانی کف 

و مقایسه با خاک وزنی آهک اضافه شده  %2 ، خاکی که به آن3شکل با توجه به نمودارهای

مقدار لنگر خمشی در خاک  2، 5/1، 1های  در شيبدر حالت انتهای مرحله ساخت،  بدون آهک

% نسبت به حالت مقابل کاهش پيدا کرده که با افزایش ارتفاع کانال این 2حاوی آهک 

. دليل کاهش لنگر خمشی، افزایش مدول االستيسيته خاک بستر به باشديشتر می کاهش ب

% همانند خاک بدون آهک، با افزایش شيب 2دليل افزایش آهک می باشد. در خاک حاوی آهک 

از مقدار لنگر خمشی کاسته می شود. که دليل آن کاهش تصویر سطح افقی سطح کانال می 

ت که افزودن آهک به خاک بستر کانال از لنگر خمشی باشد. همچنين می توان نتيجه گرف

وارد بر پوشش بتنی می کاهد لذا به سالم ماندن پوشش در برابر نيروهای وارده کمک 

همانطوریکه از این شکل مشخص است، مقدار لنگرهای خمشی وارد بر پوششها با  می کند.
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افزودنی و خاک حاوی برای هر نمونه خاک )خاک بدون مواد افزایش شيب جانبی کانال 

کاهش می یابد و این به دليل کاهش تصویر سطح مقطع کانال در سطح افق می %(2آهک 

با افزایش ابعاد کانال، لنگر خمشی  B/Hباشد. همچنين مشاهده می شود که در هر 

بزرگتر این افزایش لنگر خمشی شدت بيشتری به خود می گيرد.  B/Hافزایش یافته و در 

مشاهدات و بررسی های صحرایی صورت گرفته در تحقيقات گذشته کامال این نتایج با 

 (.1375مطابقت دارد )رحيمی و بارتکوب،

 

                    

   

 ساختانتهای مرحله رم عمومی تغییر شکل ها در کانال ذوزنقه ای با پوشش بتنی در حاالت ف -2شکل

 به همراه لنگر خمشی  و تنش های برشی وارد بر پوشش بتنی

 

 حالت کانال پر

در این حالت نيروها و لنگرهای وارده بر پوشش بتنی ناشی از وزن پوشش بتنی و 

نيروهای وارده از طرف آب داخل کانال خواهد بود. در حالت پر شدن سریع کانال 

با گذشت زمان و خيس شدن بستر کانال، بيشترین نيرو بر پوشش وارد می شود زیرا 

نيروی فشار آب منفذی نيز توليد می گردد که در جهت عکس نيروهای وارده بر پوشش 

تغيير ، 4وارد می شود، در نتيجه برآیند نيروی کمتری بر پوشش بتی وارد می شود. شکل

ان می شکلهای به وجود آمده و توزیع لنگر خمشی و نيرو برشی را برای این حالت نش

یواره کانال وارد می دهد. با توجه به این شکل حداکثر لنگر خمشی به قسمت پایينی د

 شود. 

و مقایسه لنگرهای وارد شده بر پوشش  ، 5به نمودارهای ارائه شده در شکلبا توجه 

% و خاک بدون آهک در شيب های 2بتنی کانالها در حالت کانال پر، برای خاک حاوی آهک 

ر لنگر خمشی در حالت افزودن آهک کاهش پيدا کرده است بطوریکه با مقدا 2، 5/1، 1

توان اینگونه وارده بيشتر کاهش یافته است. مي افزایش ارتفاع کانال مقدار لنگرهای

نتيجه گيری کرد که افزایش آهک به خاک بستر کانال می تواند مقدار لنگر خمشی وارد 

با افزایش مقدار شيب  ين در این شکل،همچن بر پوشش بتنی را در حالت پر کاهش دهد.

همچنين در هر سه شيب برای  .جانبی، ميزان لنگرهای وارده بر پوششها افزایش می یابد

 ، با افزایش ابعاد کانال لنگر خمشی بزرگتر می شود. B/Hهر 

 

 

 

 لنگر خمشی تنش برشی انتهای مرحله ساخت
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 %2مواد افزودنی و خاک حاوی آهک بدونمقایسه بین لنگر خمشی خاک  -3شکل

 

 

                              

     

 لنگر خمشی تنش برشی کانال پر
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به همراه  کانال پروزنقه ای با پوشش بتنی در حاالت فرم عمومی تغییر شکل ها در کانال ذ -4شکل

 لنگر خمشی  و تنش های برشی وارد بر پوشش بتنی

  

  

  

 %2فزودنی و خاک حاوی آهکمقایسه بین لنگر خمشی خاک بدونه مواد ا -5شکل

 حالت نشت معکوس

در این حالت نيروها و لنگرهای وارده بر پوشش بتنی بر اثر وزن بتن و فشار آب 

منفذی می باشد. وقتی آب در کانال جریان دارد به علت نفوذ پذیری خود پوشش و وجود 

مرطوب می کند و حتی تا اشباع شدن آن نيز پيش می رود. درزهای، آب بستر کانال را 

با قطع سریع آب داخل کانال، وزن آب داخل کانال به طور سریع حذف شده که این حذف 

نيرو در جهت عکس وارد شدن خود، نيروی عکس العملی را ایجاد می کند. این نيرو فشار 

از گردد و بطور ناگهانی آب منفذی می باشد که دوباره قصد دارد به داخل کانال ب

تغيير شکل های به وجود آمده در  ،6ا به پوشش بتنی وارد می کند. شکلنيروی زیادی ر

کانال را برای این حالت نشان می دهد. بيشترین مقدار لنگر به بخش ميانی پوشش وارد 

 می شود.

وشش بتنی و مقایسه لنگرهای وارد شده بر پ ،7به نمودارهای ارائه شده در شکلبا توجه 

، 1% و خاک بدون آهک در شيب های 2کانالها در حالت نشت معکوس، برای خاک حاوی آهک 

، مقدار لنگر خمشی در حالت افزودن آهک کاهش پيدا کرده است بطوریکه با 2، 5/1

افزایش ارتفاع کانال مقدار لنگرهای وارده بيشتر کاهش یافته است. همانطور که در 

 B/Hمتر، کمترین لنگر خمشی در  4کمتر از  Hو نمونه خاک برای شکل ها پيداست در هر د

 B/H، کمترین لنگر خمشی در 5بزرگتر از  Hاتفاق افتاده است. برای  5/0برابر با 
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می توان اینگونه نتيجه گيری کرد که افزایش آهک به خاک رخ داده است.  75/0برابر با 

پوشش بتنی را در حالت نشت معکوس بستر کانال می تواند مقدار لنگر خمشی وارد بر 

   همانند دو حالت قبلی کاهش دهد.

 

                            

 

به  نشت معکوسوزنقه ای با پوشش بتنی در حاالت فرم عمومی تغییر شکل ها در کانال ذ -6شکل

 همراه لنگر خمشی  و تنش های برشی وارد بر پوشش بتنی

 

 

 

 نشت معکوس لنگر خمشی تنش برشی
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 %2مقایسه بین لنگر خمشی خاک بدونه مواد افزودنی و خاک حاوی آهک -7شکل 

 

 حالت بحرانی

در حاالت مختلف کارکرد کانال، نيروهای وارده بر پوشش بتنی متفاوت خواهد بود. در 

پوشش بتنی اجرا شده،تنها نيروی وارده، نيروی هنگام پایان عمليات ساخت کانال، که 

حاصل از وزن بتن است. با آب اندازی کانال و کارکرد کانال با ظرفيت پر، نيروهایی 

که آب بر پوشش بتنی وارد می کند به نيروی حاصل از وزن بتن اضافه می شود. وقتی آب 

اد می گردد. در این داخل کانال قطع شده و کانال خالی می شود جریان نشت معکوس ایج

حالت نيروهای وارده شامل نيروی زیر فشار و نيروی حاصل از وزن بتن می باشد. همان 

مشاهده می شود، حالت کانال پر بحرانی ترین حالت  7، 5، 3ی طوری که در این شکل ها

می باشد. در حالت کانال پر نيز چون با افزایش شيب لنگرهای وارده بر پوشش بتنی 

بحرانی ترین حالت می باشد. این طوری که  2شوند پس حالت کانال پر با شيب  بيشتر می

از گراف ها استنباط می شود نيروی زیر فشاری زیادی بر کانال وارد نگشته است که بر 

( و بسياری از محقيق است که حالت نشت معکوس را بحرانی 1383خالف یافته های احمدی )

خاصيت خميرائی کم خاک مورد بررسی در این تحقيق  ترین حالت می داند. این به دليل

 می باشد که با جذب رطوبت تغيير حجم زیادی را متحمل نشده است.

 نتيجه گيری

با توجه به یافته های این تحقيق و نتایج ارائه شده، نتيجه گيری منطقی این مقاله 

 را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

بتنی در حالت پر بيشتر از دو حالت انتهای مقدار لنگرهای وارده بر پوشش  -

مسير ساخت و نشت معکوس بوده است. در حالت کانال پر با افزایش ابعاد کانال 

مقدار لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی افزایش می یابد و هر چه قدر شيب جانبی 

کانال بيشتر شود مقدار آن بيشتر خواهد بود  و در واقع رابطه مستقيم با شيب 

 نبی دارد.جا

بيشترین لنگر خمشی وارد بر کف کانال در هر دو حالت انتهای مرحله ساخت و  -

حالت نشت معکوس، به وسط آن وارد شده است و در حالت کانال پر به قسمت 

 پایينی دیواره ها.

بيشرین لنگر خمشی وارد بر دیواره های کانال در حالت انهای ساخت و حالت نشت  -

ارد گشته است. اما در حالت کانال پر بيشترین لنگر معکوس به وسط دیواره و

 خمشی بر قسمت پایينی ارتفاع پایينی کانال وارد شده است.

ثابت مانده و با تغييرات شيب جانبی  B/Hبا افزایش عمق کانال، نسبت بهينه  -

 نيز تغيير نکرده است.
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به  4777% به خاک، مدول االستيسته خاک افزایش یافته )از 2با افزودن آهک  -

( و این باعث کاهش لنگرهای خمشی وارد بر پوشش بتنی کانال ها است. 27490

می توان به سالمت کارکرد پوشش بتنی کمک % به خاک 2براین با افزایش آهک بنا

 .زیادی کند. هر چقدر شيب جانبی بيشتر باشد این موضوع اهميت بيشتری دارد
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