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 -1مقدمه
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چکیده
يکی از مهمترين مشکالت شبکههای آبیاری و زهکشی ،تخريب يا آسیبديدگی پوشش
بتنی کانالها است که منشأ آن در بسیاری از مواقع ،نیروی زيرفشار است .نیروی زيرفشار
بهدلیل عدم کنترل فشارهای هیدرواستاتیک آب زيرزمینی بر ديواره و کف کانال اتفاق
میافتد .هدف از اين تحقیق ،بررسی موقعیت و ابعاد سوراخ آب درکف و ديواره کانال بتنی
و تأثیر آن روی میزان دبی نشتی معکوس ،زيرفشار و گراديان هیدرولیکی در ترازهای
مختلف آب زيرزمینی است .برای اين منظور ،کانال بتنی با پی نفوذپذير با هندسه فرضی
توسط نرمافزار  Seep/Wشبیهسازی شد .متغیرهای بررسی ،شامل ابعاد ( 10 ،5و  15سانتی
متر) و موقعیتهای مختلف سوراخ آب (در حالت تکی و ترکیب دوتايی) تحت سه تراز
مختلف آب زيرزمینی ( 1/5 ،1و  2متر) بود .نتايج تحقیق نشان داد که در تمامی ابعاد
سوراخ آبها ،افزايش عمق آب زيرزمینی باعث افزايش خطی دبی نشتی معکوس به داخل
کانال بتنی و گراديان هیدرولیکی خروجی میشود .همچنین در تمامی سوراخ آبها،
افزايش قطر باعث کاهش نیروی زيرفشار میشود .در صورت استفاده از دو سوراخ آب ،دبی
نشتی معکوس به داخل کانال و نیروی زيرفشار ،بهترتیب بیشتر و کمتر از يک سوراخ آب
است .به عبارت ديگر ،قرارگیری دو سوراخ آب در موقعیت 6و N=7از لحاظ نیروی زيرفشار
و دبی نشتی معکوس ،عملکرد مطلوبی را از خود نشان داد .در صورت قرارگیری دو سوراخ
آب در موقعیتهای 2و N=3نیز بهترين عملکرد را از نظر حداقل گراديان هیدرولیکی
خروجی داشت.
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در بسیاری از شبکههای آبیاری ساختهشده در ايران و
جهان ،بروز ترك ،خردشدگی و گاه جابهجايی در پوشش
بتنی کانالها در مناطق با سطح آب زيرزمینی باالتر از کف
کانال ،در دورههای مختلف ساخت کانال ،آبگیری آزمايشی
و بهرهبرداری مشاهده شده است .بهعلت ماهیت پیچیدۀ

تركها هنوز راهکار ترمیمی مناسب برای اين پديده به
دست نیامده است .با اين حال ،دو دلیل عمدۀ آن ،مشکالت
خاك بستر و نیروی زيرفشار شناخته شده است .نیروی
زيرفشار ،حاصل اختالف بار هیدرولیکی بین سطح آب
زيرزمینی تا کف کانال است .به طور کلی ،در مناطقی که
تراز آب زيرزمینی باالتر از کف کانال قرار دارد ،بحرانیترين

* پست الکترونیک نويسنده مسئولghmahtabi@znu.ac.ir :

 .1استاديار ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه زنجان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه زنجان
 .3دانشیار ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه تبريز
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شرايط در پايداری زمانی اتفاق میافتد که کانال خالی از
آب است .در اين حالت ،نیروی زيرفشار به حداکثر میرسد
و موجب آسیبديدگی قطعات بتنی پوشش کانال میشود.
برای جلوگیری از وارد شدن زيرفشار به پوشش کانال بايد
امکان زهکشی آزاد در محیط اطراف آن برقرار باشد.
مطالعات نشان داده است که برای جلوگیری از ايجاد يا
کاهش نیروی زيرفشار ،تعبیۀ فیلتر ،زهکش و همچنین
سوراخ آب در اطراف پوشش کانال ،يکی از بهترين
روشهای ممکن برای حفاظت کانالها است .اجرای اين
سیتمها در ديوارههای جانبی و کف کانال با ايجاد اختالف
پتانسیل در توده خاك ،امکان زهکشی آب موجود در خاك
را فراهم میکند و موجب میشود آب در شیروانیهای
خاکی جدار کانال پايین بیفتد .اين امر ضمن حذف
فشارهای هیدرواستاتیکی ،از تركخوردگی و شکست
پوشش بتنی کانال در حالتهای بحرانی بهرهبرداری،
جلوگیری خواهدکرد.
سوراخ آب عبارت است از يک مجرا يا لولۀ عمودی که از
کف سازه بتنی عبور کرده و پی را به جو متصل میکند و
اطراف آن با يک فیلتر پوشانده میشود .با تخلیۀ آبهای
زهکشی شده توسط سوراخ آب ،زيرفشار در زير کف سازه
بتنی کاهش يافته ،توزيع فشار و گراديان هیدرولیکی را
تحت تأثیر قرار میدهد و شکست يا درز و ترك ايجادشده
در سطح پوشش بتن کانال کاهش میيابد .اساساً تعبیۀ
فیلتر يا زهکش در زير پوشش کانال ،چه از لحاظ تأمین
مصالح و چه از نظر روشهای اجرايی ،همواره با مشکالتی
همراه است ،بهويژه آنکه در اغلب مناطق ،مصالح ،باکیفیت
مناسب و حجم قابل قبول وجود ندارد .از طرفی ،استفاده از
دريچههای يکطرفه (سوراخ آب) در مقاطع خاكبرداری و
جاهايی که تخلیه ثقلی آب نشتی جمعآوری شده توسط
فیلتر میسر نیست ،توصیه میشود .در چنین مقاطعی
مکانیزم تخلیه زهآب از طريق دريچههای يکطرفه ،تفاوت
فشار هیدرولیکی در دو طرف دريچه است .با توجه به
شرايط تخلیه آب زيرزمینی و پتانسیل آن در خاك ،میتوان
شدت تخلیه جريان به کانال و تعداد سوراخ الزم در طول
کانال را تعیین کرد .وجه مجهول اين مسئله ،تعیین
موقعیت و ابعاد سوراخ آب در کانال با پوشش بتنی ،تحت
ترازهای مختلف آب زيرزمینی است که در اين تحقیق به
آن پرداخته شده است.
امروزه با گسترش علوم کامپیوتری و از طرفی ،محدوديت
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مطالعات آزمايشگاهی نشت و مسائل مربوط به آن ،استفاده
از نرمافزارهای قدرتمند در شبیهسازی پديدههای
هیدرلیکی-ژئوتکنیکی افزايش چشمگیری يافته است.
نرمافزارهای شبیهسازی به علت انعطافپذيری و امکان
بررسی متغیرها با شرايط هیدرولیکی مختلف در زمان کوتاه
و با هزينه کم ،بسیار مورد استقبال محققان و مهندسان
قرار گرفتهاند Seep/W .يکی از انواع نرمافزارهای مهندسی
ژئوتکنیک است که در زمینه نشت و مسائل مربوط به آن
ارائه شده و بر پايۀ معادالت اساسی جريان در محیط
متخلخل ،استوار است .مرور تحقیقات پیشین نشان میدهد
که در زمینۀ بررسی روشهای کنترل نیروی زيرفشار و
گراديان هیدرولیکی خروجی زير کانالهای بتنی شبکههای
آبیاری و زهکشی خصوصاً تأثیر سوراخ آب يا بارباکان
( ،)Weep Holeمطالعات فیزيکی و يا عددی خیلی
محدودی انجام شده است.
نجفیپور مشکالت کانال انتقال آب شهید چمران به طول
 18کیلومتر را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت عوامل
تورم ،وجود خاكهای نامناسب و فشار آب زيرزمینی موجب
بروز خسارت در پوشش بتنی کانال شده است ].[1
رشتبرزاده به بررسی ارزيابی کاربرد مواد ژئوسنتیک در
شبکۀ آبیاری مغان پرداخت .نتايج نشان داد که میزان نشت
از کانال عمدتاً مربوط به عدم اتصال مناسب پوشش
ژئوممبران است .همچنین مالحظه شد که رابطه تجربی
مورتیز تطابق بیشتری با مقدار دبی نشتی مشاهداتی دارد
] .[2رستمیان و کوپايی برای برآورد میزان نشت آب از
کانالهای خاکی شبکه آبیاری زايندهرود ،از نرمافزار
 Seep/Wبهره گرفته ،ضمن برآورد میزان نشت با استفاده
از مدل  Seep/Wو معادالت مختلف تجربی ،به اندازهگیری
نشت به روش ورودی–خروجی و نیز با استفاده از مولینه
اقدام کردند .نتايج تحقیق ،ضعف معادالت تجربی و توانايی
باالی مدل  Seep/Wرا نشان داد ] .[3قباديان و همکاران
به بررسی تعیین محل بهینه سوراخ آب برای کاهش نیروی
زيرفشار و جلوگیری از تخريب پوشش بتنی کانالها با
استفاده از روش عددی ،پرداختند .با قرار دادن سوراخ آب
در نقاط مختلف کف و کنارههای جانبی يک کانال با مقطع
ذوزنقهای بهازای بیشترين گراديان هیدرولیکی ،مقدار زه
آب نشتی و نیروی زيرفشار محاسبه شد .بر اساس نتايج،
استفاده از سیستم زهکشی در کف و گوشههای تحتانی
کانال ،بیشترين تأثیر را در حفاظت از پوشش کانال دارد
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] .[4کاهلون و کمپر به بررسی تأثیر ديوارههای کانال در
میزان نشت از کانال پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که
در صورت بهبود ديواره ،دبی نشت به اندازه  25درصد
کاهش میيابد .همچنین  80درصد مقدار نشت از 8
سانتیمتری باالی خاکريز کانالهای قديمی اتفاق میافتد
] .[5عالوه بر موارد ذکرشده ،شبیهسازی ،در مسائل نشت
و ساير مشکالت انواع سازههای هیدرولیکی از قبیل کانال،
سدهای خاکی و بنتی استفاده شده است که میتوان به
منصوری و همکاران ] ،[6بروداس ] ،[7خلیلی شايان و
امیری تکلدانی ] ،[8سلماسی و همکاران ] ،[9اژدری مقدم
و همکاران ] ،[10حاجی عزيزی و همکاران ] [11و شاه
مردان و همکاران ] [12اشاره کرد .سلماسی و همکاران ][9
با کمک نرمافزار  Seep/Wبه بررسی موقعیت زهکش طولی
در زير کانالی بتنی پرداختند .نتايج نشان داد که استفاده از
سیستم لوله زهکشی باعث کاهش نیروهای زيرفشار در زير
کف کانال میشود؛ به طوری که قرارگیری دو زهکش طولی
با فاصله دو عرض کف کانال ،بهینهترين حالت را از لحاظ
کارايی در کاهش نیروی زيرفشار به دست میدهد.
هدف اين تحقیق ،بررسی موقعیت و ابعاد سوراخ آب در کف
کانال بتنی و تأثیر آن روی میزان نشت معکوس ،کاهش
زيرفشار و گراديان هیدرولیکی در شرايط تغییر تراز آب
زيرزمینی است .بدين منظور ،در محیط نرمافزار Seep/W
هندسه يک کانال بتنی همراه با سوراخ آب در سه قطر
مختلف و موقعیتهای قرارگیری متفاوت (تکی و دوتايی)
تحت سه تراز آب زيرزمینی شبیهسازی شد .در ادامه،
هندسه مدل عددی و شرايط مرزی آن و همچنین ابعاد و
موقعیتهای سوراخ آبها معرفی میشود .سپس با ارائه
نتايج مدلهای مورد بررسی ،بحث روی آنها انجام می
گیرد.

 -2مواد و روشها
 -1-2معرفی نرمافزار
نرمافزار  Seep/Wاز مجموعه نرمافزارهای ، Geo-studio
مبتنی بر روش المان محدود است و برای مدلسازی تراوش
و توزيع فشار آب منفذی در محیطهای متخلخل ،مانند
خاك و سنگ تهیه شده است .نرمافزار  Seep/Wتوانايی
حل معادالت حاکم بر جريان آب در خاك اشباعشده يا
خاك غیراشباع را برای شرايط دائمی و غیردائمی دارد.
رابطۀ حاکم بر جريان آب در محیطهای متخلخل در خاك
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همگن و حالت پايدار ،رابطۀ معروف الپالس بوده که از اين
قرار است:
𝜕2 ℎ

+ 𝜕𝑦 2 = 0

()1

𝜕2 ℎ
𝜕𝑥 2

در رابطۀ باال h ،پتانسیل آب در خاك است .با حل عددی
معادله الپالس توسط نرمافزار ،مقادير پتانسیل آب در خاك
و در نتیجه ،خطوط همپتانسیل و جريان به دست میآيد.
مقدار دبی جريان نشت ( )qاز رابطه دارسی (رابطه  )1و بر
𝜕ℎ

اساس سطح مقطع جريان ( )Aو گراديان هیدرولیکی ) 𝑥𝜕(
محاسبه میشود .مقدار گراديان هیدورلیکی در هر محل بر
مبنای خطوط همپتانسیل و جريان و مقدار فشار آب
منفذی ( )uwدر هر نقطه ،از رابطه  3محاسبه میشود .با
ترسیم منحنی فشار آب منفذی در زير سازه ،نیروی
زيرفشار برابر با مساحت زير منحنی مربوط است.

h
x
uw  (h  z ) w
q  kA

()2
()3

در روابط باال k ،ضريب نفوذپذيری خاك z ،ارتفاع نسبت به

سطح مقايسه و   wوزن مخصوص آب است .شايان ذکر
است برای کالیبراسیون مدلهای عددی مسائل نشت ،از
دادههای آزمايشگاهی دبی نشت و فشار پیزومتری (فشار
آب منفذی) استفاده میشود و با محاسبه خطای مدل
عددی ،در صورت لزوم با اصالح ضرايب مدل ،مثل
پارامترهای ون-گنوختن ،مدل عددی ،کالیبره میشود ].[8
 -2-2مدلسازي عددي
در اين مطالعه ،کانال بتنی با ابعاد نشان داده شده در شکل
( )1فرض شده است .شیب ديواره کانال برابر  1V:1.5Hو
عمق کلی کانال برابر با  2/5متر و عرض کف کانال  2متر
فرض گرديده است .برای درك بهتر شرايط مرزی ،شکل
( )2ارائه شده است .در اولین شرط مرزی ،عمق آب
زيرزمینی به عنوان ارتفاع آب در نظر گرفته میشود (عمق
آب زيرزمینی برابر است با فاصله سطح آب زيرزمینی تا خط
 .)HGبنابراين ،شرايط مرزی خطوط  AHو  FGبهعنوان
عمق آب زيرزمینی ،پتانسیل ثابت در نظر گرفته شده است.
همچنین کف کانال بتنی نفوذناپذير (دبی برابر صفر) است
( .)DE ،CD ،BCدر ضمن ،گرههای اطراف سوراخ آب نیز
دارای فشار اتمسفر (فشار صفر) است .همچنین نفوذپذيری
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پی کانال بتنی در جهت افقی و قائم ،يکسان و برابر1×10-5
متر بر ثانیه فرض شده است .برای رسیدن به يک مش
بهینه ،در يک مدل ،تعداد المانها در مراحل مختلف
افزايش داده شد ،تا جايی که تغییرات پتانسیل ،از تعداد
المانها مستقل گرديد .اين تعداد المان که در حدود

 10591بود ،بهعنوان تعداد المان بهینه در نظر گرفته شد
.شايان ذکر است مدل کانال با سه عمق آب زيرزمینی
مختلف ( 2 ،1/5 ،1متر نسبت به کف کانال) بررسی شد.
همچنین تمامی شبیهسازی مدلهای مدنظر ،با حالت پايدار
انجام گرفته است.

شکل  :1ابعاد کانال بتنی

شکل :2محدوده مورد مطالعه و شرايط مرزی مربوط به آن

برای بررسی تأثیر ابعاد سوراخ آب يا قطر سوراخ آب ،سه
اندازه  10 ،5و  15سانتیمتری در نظر گرفته شده است.
همچنین برای بررسی موقعیت سوراخ آب ،در زير کانال
بتنی از  7موقعیت قرارگیری با دو حالت سوراخ آب تکی و
دوتايی استفاده شده است .برای رسیدن به درك بهتر از
شرايط قرارگیری سوراخ آب در زير کانال بتنی ،شکل ()3
تهیه شده است .البته به دلیل تقارن موجود در کانال بتنی،
در حالت تکی سوراخ آبها ،صرفاً سوراخ آبهای شماره ،1

 5 ،3و  7بررسی شدند .در جدولهای  1و  ،2بهترتیب،
مدلهای تکی و دوتايی سوراخ آبها ارائه شده است.
حالتهای دوتايی سوراخ آبها ،بهصورت متقارن در دو
طرف خط مرکزی کانال در نظرگرفته شده است .در
مجموع ،تعداد کل مدلهای مورد بررسی ،به  72عدد رسید.
در هر مدل ،مقادير نیروی زيرفشار ،دبی نشتی معکوس و
گراديان هیدورلیکی خروجی در محل سوراخ آبها
استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

شکل  :3موقیعت قرارگیری سوراخ آبها در زير کانال بتنی
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جدول  :1متغیرهای طراحی در شبیهسازی عددی کانال بتنی بهازای قرارگیری يک سوراخ آب در زير کانال
قطر سوراخ آب (سانتی متر)

موقعیت قرارگیري سوراخ آب

عمق آب زیرزمینی نسبت به كف كانال (متر)

15 ،10 ،5

N1,N3, N5, N7

2 ،1/5 ،1

جدول  :2متغیرهای طراحی در شبیهسازی عددی کانال بتنی بهازای قرارگیری دو سوراخ آب در زير کانال
قطر سوراخ آب (سانتی متر)

موقعیت قرارگیري سوراخ آب

عمق آب زیرزمینی نسبت به كف كانال (متر)

15 ،10 ،5

N2, N3

2 ،1/5 ،1

15 ،10 ،5

N5, N4

2 ،1/5 ،1

15 ،10 ،5

N6, N7

2 ،1/5 ،1

 -3نتایج و بحث
 -1-3تأثیر سوراخ آبها با قطر 5سانتیمتر
در شکل ( ،)4تغییرات دبی نشتی معکوس از کانال بتنی به
همراه سوراخ آب با قطر  5سانتیمتری در موقعیتهای
مختلف سوراخ آب ( 6 ،5 4 ،3 ،2 ،1و  )7و با عمق آب
زيرزمینی متفاوت ارائه شده است .مطابق شکل ،در تمام
قطرهای سوراخ آبها ،با افزايش عمق آب زيرزمینی ،دبی
نشتی معکوس بهصورت خطی بیشتر میشود .برای نمونه،
با ثابت نگه داشتن موقعیت قرارگیری سوراخ آبها در
 N=7،6در زير کانال بتنی ،افزايش عمق آب زيرزمینی از
 1متر به  1/5متر ،باعث افزايش  51/52درصدی دبی نشتی
معکوس میشود .با تغییر موقعیتهای قرارگیری سوراخ
آبها ،دبی نشت معکوس ،روند مشخصی را طی میکند؛ از
اين قرار که در صورت استفاده از يک يا دو سوراخ آب در
زير کانال بتنی ،هر قدر موقعیتهای قرارگیری سوراخ آبها
به ديواره کانال نزديکتر باشد ،دبی نشتی معکوس به داخل
کانال ،بیشتر میشود .البته دبی نشتی معکوس به داخل
کانال ،در صورت استفاده از دو سوراخ آب بیشتر از يک
سوراخ آب است .به عبارت ديگر ،حالت دوتايی سوراخ آبها
در موقعیت قرارگیری  ،N=7،6عملکرد مطلوبی از نظر
بیشترين دبی نشت ،نشان میدهد.
شکل ( ،)5تغییرات نیروی زيرفشار در زير کانال بتنی به
همراه سوراخ آب با قطر  5سانتیمتری در موقعیتهای
مختلف سوراخ آب ( 6 ،5 4 ،3 ،2 ،1و  )7و با عمق آب
زيرزمینی متفاوت را نشان میدهد .مطابق اين شکل،
مشخص میشود که نیروی زيرفشار کل ،با عمق آب
زيرزمینی رابطهای مستقیم دارد؛ به طوری که با افزايش
عمق آب زيرزمینی ،نیروی زيرفشار تقريباً بهصورت نمايی
بیشتر میشود .البته شیب خط نیروی زيرفشار بهازای

مجله مدلسازی در مهندسی

استفاده از دو سوراخ آب ،کمتر از حالت يک سوراخ آب
است .با توجه به شکل مذکور ،میتوان گفت در سوراخ
آبهای تکی ،تغییر موقعیتهای قرارگیری ،تأثیر چندانی
بر روی نیروی زيرفشار در زير کانال بتنی ندارد .در صورت
استفاده از دو سوراخ آب در زير کانال بتنی ،نیروی زيرفشار
بهمراتب کمتر از حالت يک سوراخ آب میشود؛ البته در
موقعیتهای مختلف دوتايی ،عملکرد يکسانی ندارند .بر اين
اساس ،در قطر  5سانتیمتر ،کمترين نیروی زيرفشار در
حالت دوتايی ،مربوط به سوراخ آبها در موقعیت قرارگیری
 N=7،6است؛ بهطوری که نیروی زيرفشار اين حالت نسبت
به ترکیب دوتايی  N=3،2حدود  17درصد و نسبت به
حالتهای تکی ،حدود  65درصد کاهش را نشان میدهد.
در شکل ( ،)6تغییرات گراديان هیدرولیکی خروجی در
محل سوراخ آب با قطر  5سانتیمتری با موقعیتهای
مختلف ( 6 ،5 4 ،3 ،2 ،1و  )7در سه عمق آب زيرزمینی
نشان داده شده است .نتايج ،بیانگر اين است که در هر
موقعیت سوراخ آب ،با افزايش عمق آب زيرزمینی ،گراديان
هیدرولیکی خروجی بهصورت خطی افزايش میيابد.
همچنین با تغییر موقعیتهای قرارگیری سوراخ آبها،
گراديان هیدرولیکی خروجی ،روند مشخصی را طی
نمیکند .در صورت قرارگیری دو سوراخ آب در موقعیتهای
2و  ،)N=3،2( 3بهترين عملکرد از لحاظ گراديان
هیدرولیکی خروجی وجود دارد .البته متذکر میشود که
بايد گراديان خروجی ،نسبت به مقدار گراديان بحرانی (يک)
کمتر باشد .بدترين حالت از لحاظ گراديان هیدرولیکی
خروجی ،مربوط به قرارگیری يک سوراخ آب در موقعیت 5
( )N=5است؛ به طوری که تغییر موقعیت قرارگیری از يک
سوراخ آب در موقعیت  N=5به دو سوراخ آب در موقیت
های  ،N=3،2باعث کاهش  60/54درصدی گراديان
هیدرولیکی خروجی میشود.
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شکل :4اثر موقعیتهای مختلف سوراخ آبها با  5سانتیمتر بر دبی نشتی به داخل کانال بتنی تحت ترازهای مختلف آب زيرزمینی

شکل  :5اثر موقعیتهای مختلف سوراخ آب با قطر  5سانتیمتر بر نیروی زيرفشار در زير کانال بتنی تحت ترازهای مختلف آب زيرزمینی

شکل :6اثر موقعیتهای مختلف سوراخ آب با  5سانتیمتر بر گراديان هیدرولیکی خروجی تحت ترازهای مختلف آب زيرزمینی
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 -2-3تأثیر سوراخ آبها با قطر  10سانتیمتر
شکل ( ،)7تغییرات دبی نشتی معکوس از کانال بتنی به
همراه سوراخ آب با قطر  10سانتیمتری در موقعیتهای
مختلف سوراخ آب ( 6 ،5 4 ،3 ،2 ،1و  )7و با عمق آب
زيرزمینی متفاوت را نشان میدهد .مطابق اين شکل ،با
افزايش عمق آب زيرزمینی ،دبی معکوس نشتی بهصورت
خطی بیشتر میشود .مقايسه نتايج دبی نشتی سوراخ آب
های اين قطر با نتايج قطر  5سانتیمتر (شکل  )4نشان می
دهد که روند مشابهی در تغییرات دبی نشتی موقعیتهای
مختلف سوراخ آبها وجود دارد .با قرارگیری دو سوراخ آب
در موقعیتهای  ،N=7،6دبی نشتی معکوس به داخل کانال
بتنی ،حداکثر شده است .کمترين مقادير دبی نشتی
معکوس به داخل کانال بتنی ،مربوط به قرارگیری سوراخ
آب در موقعیت  1است .همچنین اثر افزايش قطر سوراخ
آب در افزايش دبی نشتی معکوس خیلی محسوس نیست.
در شکل ( ،)8تغییرات نیروی زيرفشار در زير کانال بتنی به
همراه سوراخ آب با قطر  10سانتیمتری در موقعیتهای
مختلف سوراخ آب ( 6 ،5 4 ،3 ،2 ،1و  )7و با عمق آب
زيرزمینی متفاوت ارائه شده است .مطابق شکل ،در حالت
قرارگیری يک سوراخ آب ،تغییر موقعیت سوراخ آب ،تأثیری
محسوس بر نیروی زيرفشار ندارد .در مقابل ،استفاده از دو
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سوراخ آب ،تأثیری بسزا در کاهش نیروی زيرفشار داشته
است؛ به طوری که قرارگیری دو سوراخ آب در موقعیتهای
 6و  ،7کمترين مقدار نیروی زيرفشار را نشان میدهد.
همچنین مقايسه نتايج دو قطر  5و  10سانتیمتری نشان
میدهد که افزايش قطر سوراخ آبها باعث کاهش ناچیز
نیروی زيرفشار شده است (کمتر از  10درصد).
شکل ( ،)9تغییرات گراديان هیدرولیکی خروجی در محل
سوراخ آبها با قطر  10سانتیمتری در موقعیتهای
مختلف سوراخ آب ( 6 ،5 4 ،3 ،2 ،1و  )7و با عمق آب
زيرزمینی متفاوت را نشان میدهد .مطابق اين شکل
مالحظه میشود که با افزايش عمق آب زيرزمینی ،گراديان
هیدرولیکی خروجی تقريباً بهصورت خطی بیشتر شده
است .مشابه نتايج قطر  5سانتیمتر ،با تغییر موقعیتهای
قرارگیری سوراخ آبها ،گراديان هیدرولیکی خروجی روند
مشخصی را طی نمیکند؛ به طوری که قرارگیری دو سوراخ
آب در موقعیتهای 2و  ،)N=3،2( 3بهترين عملکرد را از
لحاظ گراديان هیدرولیکی خروجی دارد .تغییر موقعیت
قرارگیری از يک سوراخ آب در موقعیت ( N=5بدترين
موقیعت از لحاظ گراديان) به دو سوراخ آب در موقعیتهای
 N=3،2باعث کاهش  71/51درصدی گراديان هیدرولیکی
خروجی میشود.

شکل :7اثر موقعیتهای مختلف سوراخ آب با قطر 10سانتیمتر بردبی نشتی به داخل کانال بتنی تحت ترازهای مختلف آب زيرزمینی
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شکل :8اثر موقعیتهای مختلف سوراخ آب با قطر10سانتیمتر بر نیروی زيرفشار در زير کانال بتنی تحت ترازهای مختلف آب زيرزمینی

شکل :9اثر موقعیتهای مختلف سوراخ آب با قطر 10سانتیمتر بر گراديان هیدرولیکی خروجی تحت ترازهای مختلف آب زيرزمینی

در شکل ( ،)10تغییرات دبی نشتی معکوس از کانال بتنی
به همراه سوراخ آب با قطر  15سانتیمتری در موقعیتهای
مختلف سوراخ آب ( 6 ،5 4 ،3 ،2 ،1و  )7و با عمق آب
زيرزمینی متفاوت ارائه شده است .با توجه به اين شکل
مالحظه میشود که رابطۀ عمق آب زيرزمینی با دبی
معکوس نشتی ،بهصورت خطی مستقیم است؛ به طوری که
با افزايش عمق آب زيرزمینی ،دبی معکوس نشتی نیز
افزايش میيابد .همچنین شیب خط دبی معکوس نشتی
مربوط به موقعیت قرارگیری سوراخ آبها در نقاط N=7،6
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بیشتر از ساير موقعیت قرارگیری سوراخ آبها است.
بنابراين موقعیت قرارگیری دو سوراخ آب در N=7،6
عملکردی مطلوب از لحاظ دبی نشت معکوس به داخل
کانال بتنی ،از خود نشان میدهد .همچنین مقايسه نتايج
قطر  15با دو قطر قبلی نشان میدهد که افزايش قطر
سوراخ آبها باعث افزايش ناچیز دبی نشتی شده است
(کمتر از  5درصد).
شکل ( ،)11تغییرات نیروی زيرفشار در زير کانال بتنی به
همراه سوراخ آب با قطر  15سانتیمتری در موقعیتهای
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مختلف سوراخ آب ( 6 ،5 4 ،3 ،2 ،1و  )7و با عمق آب
زيرزمینی متفاوت را نشان میدهد .مطابق اين شکل،
مشخص میشود که با افزايش عمق آب زيرزمینی ،نیروی
زيرفشار تقريب ًا بهصورت نمايی بیشتر میشود .در صورت
استفاده کردن از يک سوراخ آب در موقعیتهای مختلف در
زير کانال بتنی ،نیروی زيرفشار کل تغییر چندانی ندارد .با
استفاده از دو سوراخ آب در موقعیتهای مختلف در زير
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کانال بتنی ،نیروی زيرفشار بهمراتب کاهش چشمگیری را
نشان میدهد؛ به طوری که بیشترين کاهش مربوط به
سوراخهای ترکیبی  N=7،6است .همچنین مقايسه نتايج
قطر  15با دو قطر قبلی نشان میدهد که افزايش قطر
سوراخ آبها باعث کاهش ناچیز نیروی زيرفشار شده است
(کمتر از  20درصد).

شکل :10اثر موقعیتهای مختلف سوراخ آب با قطر 15سانتیمتر بر دبی نشت به داخل کانال بتنی تحت ترازهای مختلف آب زيرزمینی

شکل  :11اثر موقعیتهای مختلف سوراخ آب با قطر  15سانتیمتر بر نیروی زيرفشار تحت ترازهای مختلف آب زيرزمینی

در شکل ( ،)12تغییرات گراديان هیدرولیکی خروجی در
محل سوراخ آب با قطر  15سانتیمتری در موقعیتهای
مختلف سوراخ آب ( 6 ،5 4 ،3 ،2 ،1و  )7و با عمق آب
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زيرزمینی متفاوت ارائه شده است .مشابه نتايج دو قطر
قبلی  ،با افزايش عمق آب زيرزمینی ،گراديان هیدرولیکی
خروجی در زير کانال بتنی بهصورت خطی افزايش میيابد.
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همچنین با تغییر موقعیتهای قرارگیری سوراخ آبها،
گراديان هیدرولیکی خروجی ،روند مشخصی را طی
نمیکند؛ به طوری که قرارگیری دو سوراخ آب در
موقعیتهای  2و  ،)N=3،2( 3کمترين مقدار گراديان
هیدرولیکی خروجی در زير کانال بتنی را دارد .تغییر
موقعیت قرارگیری از يک سوراخ آب در موقعیت N=5
(بدترين موقیعت از لحاظ گراديان) به دو سوراخ آب در
موقیتهای  ،N=3،2باعث کاهش 77/05درصدی گراديان
هیدرولیکی خروجی میشود.
همان طور که در قسمت بررسی منابع بیان شد ،مطالعات
بسیار محدودی در زمینه کنترل نیروی زيرفشار و گراديان
هیدرولیکی خروجی در کانالهای بتنی وجود دارد؛ اما سعی
شد تا حد امکان ،مقايسه نتايج انجام گیرد .ملکپور و
همکاران با بررسی اثر سطح آب زيرزمینی و ضخامت اليه
آبدار بر میزان جريان نشت معکوس به کانال ،بیان کردند
که بهکارگیری سیستم زهکش در کف يا گوشههای پايینی
کانال ،برای زهکشی آب زيرزمینی و مستهلک کردن نیروی
زيرفشار ،مؤثر خواهد بود ] .[13قباديان و همکاران نیز با

بررسی محل بهینه سوراخ آب تکی برای کاهش نیروی زير
فشار و جلوگیری از تخريب پوشش بتنی کانالها ،نتايجی
مشابه گزارش کردند .آنها نتیجه گرفتند که بیشترين
مقدار جريان از طريق گوشهها به درون کانال نفوذ میکند؛
بنابراين ،قرار دادن سوراخ آب در گوشههای کانال بتنی
تأثیر بیشتری در حفاظت کانال در برابر نیروی زيرفشار دارد
] .[4در تحقیق حاضر نیز بهترين عملکرد سوراخ آب از
لحاظ کاهش نیروی زيرفشار در گوشههای کانال و البته در
سوراخ آبهای ترکیبی موقعیت  6و  7به دست آمد .استفاده
از سوراخ آب در موقعیتهای ترکیبی  6و  7در کانالهايی
که احتمال رسوبگذاری زيادی در کف وجود دارد ،توصیه
میشود .البته در کانالهايی که مشکل رسوب نداشته
باشند ،سوراخ آبهای ترکیبی  2و  3بهترين گزينه خواهد
بود .عبید و همکاران نیز با بررسی عددی تأثیر سوراخ آب
بر نیروی زيرفشار در حوضچه پايیندست بند بتنی نتیجه
گرفتند که عملکرد دو سوراخ آب ترکیبی در کنترل نیروی
زيرفشار ،بهتر از سوراخ آبهای تکی است ].[14

شکل :12اثر موقعیتهای مختلف سوراخ آب با قطر 15سانتیمتر بر گراديان هیدرولیکی خروجی تحت ترازهای مختلف آب زيرزمینی

 -4نتیجهگیري
بر اساس نتايج حاصل از اين تحقیق ،میتوان نتیجهگیری
کرد که:
 در تمام ابعاد سوراخ آبها ،افزايش عمق آبزيرزمینی ،باعث افزايش خطی دبی معکوس نشتی به
داخل کانال بتنی میشود.
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 نتايج شبیهسازی برای ابعاد سوراخ آبها با مقادير( )1/5 ،0/1 ،0/05نشان میدهد که با افزايش قطر
سوراخ آبها ،دبی معکوس نشتی به داخل کانال
بتنی ،افزايش ناچیزی پیدا میکند.
 در تمام ابعاد سوراخ آبها ،افزايش قطر سوراخ آبدر زير کانال بتنی ،باعث کاهش نیروی زيرفشار

سال شانزدهم ،شماره  ،55زمستان 1397

مهتابی ،مالزاده و سلماسی

میشود.
 در تمام ابعاد سوراخ آبها ،با افزايش عمق آبزيرزمینی ،گراديان هیدرولیکی خروجی بهصورت
خطی بیشتر میشود.
 با تغییر موقعیتهای قرارگیری سوراخ آبها ،دبینشتی معکوس روند مشخصی را طی میکند؛ به
طوری که در صورت استفاده از يک يا دو سوراخ آب
در زير کانال بتنی ،هر قدر موقعیتهای قرارگیری
سوراخ آبها به ديواره کانال نزديکتر باشد ،دبی
معکوس نشتی به داخل کانال بیشتر میشود.
 در صورت استفاده از يک سوراخ آب در موقعیتهایمختلف در زير کانال بتنی ،نیروی زيرفشار تغییر
محسوسی ندارد؛ ولی در صورت استفاده از دو سوراخ
آب در موقعیتهای مختلف در زير کانال بتنی ،نیروی
زيرفشار بهمراتب کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
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 بهترين سوراخ آب ترکیبی از لحاظ کاهش زيرفشار ،سوراخ آب دوتايی  N=7،6است.
 با تغییر موقعیتهای قرارگیری سوراخ آبها ،گراديانهیدرولیکی خروجی در زير کانال بتنی ،روند
مشخصی را طی نمیکند .سوراخ آب ترکیبی
موقعیتهای 2و  ،)N=3،2( 3بهترين عملکرد را از
لحاظ کاهش گراديان هیدرولیکی خروجی نشان می
دهد.
 با مقايسه عملکرد سوراخ آب ترکیبی  6و ( 7بهترينعملکرد از لحاظ کاهش زيرفشار) و سوراخ آب
ترکیبی  2و ( 3بهترين عملکرد از لحاظ مقدار
گراديان خروجی) ،میتوان سوراخ ترکیبی  2و  3را
با داشتن گراديان خروجی کمتر از مقدار بحرانی و
کاهش قابل قبول زيرفشار ،بهعنوان بهترين ترکیب
انتخاب کرد.
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