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 خالصه
فرسایش داخلي یا آبشستگي عبارتست از حمل تدریجي ذرات ریز خاك توسط جریان آب از ميان تررك ارا و خلرل و فررك خراكا در ا رر       

ي خاكي شودا پدیده ي فرسایش داخلري  از بدنه یا پي سد زیاد شده و ممکن است سبب تخریب سازه شسته شدن ذرات به تدریج دبي عبوري

ي درشت دانه در سبب تخریب بسياري از سدااي خاكي و سنگریزه اي شده استا با توجه به جنس مصالح پي سد مياندشت و وجود یک الیه

ز شویي را تقویت مي كندا در پژواش حاضر ناپایرداري داخلري مصرالح بسرتر سرد      ي ریمتري دبي عبوري زیاد از این الیه خطر پدیده 1عمق 

مصرالح بسرتر در بع ري از مقرا        هي ریزشویي و آبشستگي در پي سد بررسي شده استا بر اساس این مطالعر مياندشت و احتمال وقوع پدیده

 ند با آن مقابله كرداي آببناپایدار داخلي بوده و باید با انجام اقداماتي از قبيل احداث پرده

 

  های ناپایدار داخلی، ریزشویی، فرسایش داخلی، بستر سدخاککلمات کلیدی: 

  مقدمه -1

فرسررایش داخلرري یررا آبشسررتگي عبارتسررت از حمررل ترردریجي ذرات ریررز خرراك توسررط جریرران آب از ميرران ترررك اررا و خلررل و فرررك          

ي خرراكي پرري سررد زیرراد شررده و ممکررن اسررت سرربب تخریررب سررازه   خرراكا در ا ررر شسررته شرردن ذرات برره ترردریج دبرري عبرروري از بدنرره یررا  

 ابوده است 0941سدااي خاكي و سنگریزه اي تا سال  %84شودا پدیده ي فرسایش داخلي علت تخریب 

متررر در  1411متررر و خرراكریز حفررااتي  دایررک  برره  ررول    0891متررر از بسررتر،  ررول ترراك   01سررد مياندشررت اسررفراین بررا ارتفرراع   

حفرراري شررده در ممررور ارراي پرر ن سررد و ممررل  مانرره  0ا شررکل ]0[باشررددر حررال احررداث مرريشهرسررتان اسررفراین  درشرررا ایررران شررمال

ي درشرت دانره در عمرق    و وجرود یرک الیره    سرد ایرن  پري  برا توجره بره جرنس مصرالح      ا نشران داده شرده اسرت    0سد و درون مخرزن در شرکل   

 ي ریز شویي را تقویت مي كندا پي خطر پدیدهي ي درشت دانهالیهدبي عبوري زیاد از  ،متر 5تا  1تقریبي 
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 های حفاری شده در محور سد و درون مخزنپالن سد و محل گمانه - 1شکل 

بررسرري شررده تررا در حررورت احتمررال     سررد مياندشررت  پدیررده ي ریزشررویي و آبشسررتگي در پرري    تررراو ، حاضررر  پررژواشدر 

 با آن مقابله كردا  آببندي احداث پردهوقوع این پدیده با انجام اقداماتي از قبيل 

   فرسايش داخلي و ريزشويي -2

 ه ي خرراكي شررودا فرسررایش داخلرري از سررهفرسررایش داخلرري یررا شسررته شرردن و عبررور ذرات ریزتررر خرراك ممکررن اسررت سرربب تخریررب سرراز 

 :]1 [د مکانيزم احلي فرسایش به شرح زیر آغاز مي  رد

 الف  فرسایش عقب رونده  

 ب  فرسایش بر ا ر تراو  متمركز 

 ك  ریزشویي

فرسررایش عقررب رونررده در ممررل خررروك جریرران در مرررز مشررترك دو خرراك ریررز و درشررت روي مرري دارردا در ایررن حالررت ابترردا    

ذرات در ا ررر نيررروي ايرردرودیناميکي آب از ممررل اسررتقرار خررود حركررت كرررده و برره ترردریج ذرات بيشررتري از خرراك فرسررایش یافترره و       

تشررکيل شررده و   Pipe در ادامرره نهایتررا  یررک مجرررا   ،ب فرسررایش برره حررورت رو برره عقررب برره داخررل خرراك توسررعه مرري یابررد   برردین ترتيرر

 ذرات درشت تر نيز فرسایش مي یابندا  

یررن حالررت شررکا  فرسررایش بررر ا ررر تررراو  متمركررز در ا ررر حركررت آب درون یررک بازشررد ي یررا ترررك اتفرراا مرري افترردا در ا   

مرري داررد، برردون اینکرره  رادیرران ايرردروليکي  فشررار آب  دوررار افررت قابررل ترروجهي شررودا بررر ا ررر حركررت    عبرروراماننررد یررک لولرره آب را 

 آب و اعمال نيرو از  ر  آب به جداره ي شکا  ذرات خاك فرسایش مي یابندا  

ذرات  اشرت اسرت  اي از خراك متشرکل از ذرات در  از فرسایش داخلي است كه شامل فرسایش انتخابي ذرات ریز از توده فراینديریزشویي 
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جراي مري مانردا ذرات     ریز به واسطه ي جریان از ميان منافذ و حفرات موجود بين ذرات درشت فرسایش مي یابند و اسرکلتي از ذرات درشرت برر   

 شسته شده ممکن است مسير را  ي كرده و متوقف شوند  ریزشویي داخلي  و یا از بدنه یا پي خارك شوند  ریز شویي خارجي ا 

وجود داردا در بخرش  ي پي ي درشت دانهتنها در الیهخطر وقوع پدیده ي ریزشویي  سد مياندشتي یکنواخت مطالب فوا و بدنه با توجه به

 بررسي شده استا  در پي سد مياندشتاحتمال وقوع پدیده ي ریزشویي  ااي ناپایدار داخلي و در بخش وهارمااي شناسایي خاكسوم رو 

 ناپايدار داخليهای شناسايي خاک -3

 پديده ی فيلتراسيون  -3-1

ي احررلي فيلتررر نگهداشررت   فيلتراسرريون ممانعررت از فرسررایش داخلرري خرراك مبنررا برره وسرريله ي مصررالح فيلتررر اسررتا در واقرر  دو وايفرره        

بررين خرراك مبنررا و فيلتررر و توقررف ذرات خرراك     ذرات خرراك مبنررا و تررامين نفوذپررذیري كررافي مرري باشرردا تشررکيل سررطح مشررترك پایرردار   

 مبنا شامل مراحل زیر است: 

  ا D15  در منافذ ذرات ریزتر فيلتر  مث   D85متوقف شدن ذرات درشت تر خاك مبنا  مث    -الف

 متوقف شدن ذرات ریزتر خاك مبنا بر ا ر كووک شدن ذرات در ا ر متوقف شدن ذرات درشت ترا   –ب 

پدیررده ي پررل زد رري  ذرات ریررز خرراك مبنررا در ورودي منافررذ كنررار یکرردیگر قرررار  رفترره و برره حررورت یررک پررل ورودي       -ك

 منفذ را مسدود مي كنند ا  

 پديده ی ريزشويي -3-2

قبررل توضرريماتي ارائرره شرردا ایررن پدیررده یکرري از علررل فرسررایش داخلرري و آبشسررتگي در بدنرره و پرري سرردااي  در مررورد ایررن پدیررده در بخررش 

ذرات خرراك برره واسررطه ي نيررروي ايرردرودیناميکي از ميرران اسررکلت ذرات درشررت دانرره فرسررایش مرري       اكي مرري باشررد در ریزشررویي، خرر

 اي از خاك به حورت زیر استند:  یابندا شرایط وقوع ریزشویي در توده

 شرايط هندسي  -3-2-1

اجرازه ي فرسرایش یرافتن ذرات ریرز را بداردا ا رر        بره ایرن معنري كره سراختار خراك بایرد        ،این شررایط مررتبط برا سراختار خراك مري باشرد       

ناپایرردار داخلرري اسررتا ناپایررداري داخلرري شرررق الزم بررراي وقرروع ریزشررویي در      خرراكي شرررایط اندسرري وقرروع ریزشررویي را دارا باشررد،   

شررکل ذرات  افررذ،انرردازه من پرروكي، خرراك اسررتا عوامررل مررو ر بررر شرررایط اندسرري ناپایررداري داخلرري عبارتنررد از: شررکل منمنرري دانرره بنرردي،

 و ميزان تراكما 

 شرايط هيدروديناميكي  -3-2-2

اي باشررد كرره بتوانررد بررر نيروارراي نگهدارنررده ذره    رادیرران و در نتيجرره نيررروي ايرردرودیناميکي جریرران تراوشرري در خرراك بایررد برره انرردازه   

و مجراارراي منفررذي اسررکلت درشررت دانرره را موجررب شررودا عوامررل    ه نمرروده و حركررت ذرات ریررز در ميرران منافررذ  نظيررر تررنش مررو ر  غلبرر 

مرردت زمرران تررراو  مرري   و سررربار مررو ر جهررت تررراو ، مررو ر بررر شرررایط ايرردرودیناميکي شررامل سرررعت تررراو ،  رادیرران ايرردروليکي،  

   باشندا

 شناسايي خاک های ناپايدار داخلي   -3-3

 مقدمه  -3-3-1

ارراي ناپایرردار داخلرري غالبررا  داراي  رشررت دانرره و بافررت ریزدانرره تقسرريم مرري شررودا خرراك  برره  ررور كلرري بافررت خرراك برره دو  ررروه بافررت د  

شررده و ذرات  تممررلارراي موجررود عمرردتا  از  ریررق تمرراس ذرات درشررت بررا یکرردیگر   اررا تررنشبافررت درشررت دانرره اسررتندا در ایررن خرراك 

 جود جابجا شوندا  ومتوانند بدون برام زدن حالت كلي خاك در منافذ ریز داراي پتانسيل حركت بوده و مي

ي خرراك مرري توانررد فيلتررر قسررمت  غالررب معيارارراي بررسرري ناپایررداري داخلرري بررر ایررن احررل اسررتوارند كرره قسررمت درشررت دانرره   

 در بخش بعد تعدادي از این معياراا توضيح داده شده استا ریزدانه باشد یا خير،

 Kezdi (1969)روش  -3-3-2
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ریزدانره تقسريم مري شررود  مجمروع دو افرراز خراك اوليره را تشررکيل مري دارد ا ا رر افررراز            در ایرن رو  خراك بره دو افرراز درشررت دانره و     

 درشت دانه بتواند به عنوان فيلتر براي افراز ریزدانه عمل كندا خاك پایدار داخلي بوده و قادر به خود فيلتراسيون خوااد بودا 

اسررت برره دو قسررمت تفکيررک شررده و منمنرري دانرره  fد برردین منظررور منمنرري دانرره بنرردي در یررک نقطرره دلخررواه كرره متنرراار بررا درحرر 

و   D´15 بنردي افرراز درشرت دانره و افرراز ریزدانره بره حرورت مجرزا ترسريم مري شروندا برراي افرراز درشرت دانره كره نقرش فيلترر را دارد،                   

ه برر Terzaghi (1922)معرين مري شررودا ایرن مقررادیر بایسرتي معيررار فيلترر       D´85  كرره در نقرش خرراك مبنرا اسررت،   برراي افرراز ریزدانرره،  

 : [3]حورت زیر را برآورده سازند

 0  𝑅𝑟 =
D´15
D´85

≤ 4 

 (1977) Lowe  (1979) و Sherad    رو  اررایي شرربيه روKezdi  ،بررا ایررن تفرراوت كرره در ایررن    ارائرره كرررده انررد

 ا [4]رو  اا از معيار فيلتر به حورت استفاده شده است

 1  𝑅𝑟 =
D´15
D´85

≤ 5 

(1990) Kwang   4رابطرره اسرراس معيررار ترزاقرري   برررارراي داراي دانرره بنرردي منفصررل  نيررز بررراي خرراك≤ tb/DupD رائرره را ا

 باشندا  ي انفصال ميبه ترتيب اندازه ي بزر ترین و كووکترین ذره در ناحيه tbDو  upD در آن داده است كه

وابسررته  (nf)و پرروكي افررراز ریزدانرره   (nc)روابطرري ارائرره شررده كرره برره پرروكي افررراز  درشررت دانرره     بررراي تعيررين افررراز ریزدانرره  

مرري باشرردا براسرراس   %81بررا  برررحررداكثر افررراز ریزدانرره برا  سسررتاسررتا در عمررل بررراي خرراك درشررت دانرره حرراوي ریزدانرره داراي بافررت    

و  19برره ترتيررب    f افررراز ریزدانرره   تررراكم زیررادارراي داراي تررراكم كررم و بررراي خرراك Brogan & Skempton (1994)پيشررنهاد 

 درحد مي باشدا   18

از منمنرري  D´15 و  D´85در عمررل احتيرراجي برره ترسرريم منمنرري دانرره بنرردي افررراز درشررت دانرره و ریزدانرره نبرروده و مقررادیر          

 دانه بندي كل به حورت زیر قابل مماسبه اند:  

 1  
D´15 = D0.85f + 15 

D´85 = D0.85f 

 بررق  d´85و    D´15درحررد  مقررادیر   81تررا  1 مررث   از  fبنررابراین رو  برره ایررن حررورت اسررت كرره بررراي مقررادیر متفرراوت      

درحررد  و سرر س  81تررا  1انتخرراب شررده   fرحررد عبرروري د ماسرربه برره ایررن حررورت اسررت كرره ابترردا   مماسرربه مرري شرروند رو  م1رابطرره  

 ترتيررب قطررر متنرراار بررا ایررن درحرردااي عبرروري قابررل تعيررين اسررتا در حررورتي    نيررز تعيررين مرري  ررردد، برره ایررن    f 0.85درحررد عبرروري 

𝑅𝑟 ≤  باشد خاك پایدار استا كه  (5)4

 8  𝑅𝑟 =
D´15
D´85

≤ 4(5) 

 Lau & Kenney (1985 ,1996)ش ور -3-3-3

براسراس پيشررنهاد ایرن دو ممقررق بررراي قطرر متنرراار برا درحرردااي عبرروري مختلرف بایررد قطرر فيلتررر آن نيررز موجرود باشرردا بره ایررن منظررور در         

 Fرا بررا  Dاز  تررر  نيررز معررين مرري  رررددا درحررد ذرات ریزD فيلتررر  4Dانتخرراب شررده و از روي مقرردار آن قطررر  Dممنرري دانرره بنرردي قطررر 

، در Dنمررایش مرري دارريما ایررن فرآینررد بررراي كليرره ي مقررادیر    H  را بررا 4Dو ریزتررر از  D درشررت تررر از  4D و  Dو درحررد ذرات بررين 

 ا [5]د درحد حورت مي  ير 81تا  1ممدودي عبوري 

بایررد در  بتوانررد در ا ررر نيررروي تررراو  جابجررا شررود،  Dي كرره ذره اي بررا انرردازهمبنرراي نظررري ایررن رو  ایررن اسررت كرره بررراي ایررن 
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عنررروان شرررده   Fكمبرررود وجرررود داشرررته باشرررد برررراین اسررراس در حرررورتي كررره در ممررردوده         4Dترررا  Dانررردازه  مقررردار ذرات برررا 

(H/F)min>1.3 ،خاك پایدار داخلي استا  باشد 

بررين خرراك ارراي پایرردار و ناپایرردار را در     مرررز Dunnigan & Sherard (1986)بررا تکميررل مطالعررات ایررن دو ممقررق،   

 تعریف نمودندا   H=1.3Fبه جاي خط  H=F[min >1(H/F)]تغيير داده و به حورت  Fبر حسب  Hنمودار 

 Burenkava (1993)روش  -3-3-4

 5رابطرره ب نررایکنواختي خرراك مرررتبط دانسررته و ایررن ضرررائب را برره حررورت  یایررن ممقررق پایررداري یررا ناپایررداري داخلرري خرراك را برره ضرررا 

 تعریف كرده است:  

ℎ´ =
D90

D60

 

 5  ℎ´´ =
D90

D15

 

 

ارراي ي خرراكشررودا ناحيرره مرريمشررخ    ˝Loghدر مقابررل  'hارراي پایرردار و ناپایرردار داخلرري بررر روي نمررودار    حرردود خرراك 

  ردد: معين مي 1ي رابطه ي نامساويپایدار داخلي به وسيله

 1  0.76 Log (h˝) <h'<1.86 Log (h˝) + 1 

  ردد:معين مي  7ي توسط رابطه ) Derod (قابل فرسایش يامچنين حداكثر اندازه ذره

 7  1.5-<1.87 (h˝)  max/D erod1.5 < D-0.55 (h˝)  

  حداكثر اندازه ذرات در خاك مورد مطالعه استا maxDحداكثر اندازه ذره ي قابل فرسایش و  doerDدر این رابطه 

 های ناپايدار داخلي های مختلف شناسايي خاکارزيابي روش -3-3-5

نظررر قرررار داده و داراي   ي ذرات را مرردارراي ناپایرردار داخلرري غالبررا  تنهررا دانرره بنرردي و انرردازه    شناسررایي خرراك رو  ارراي موجررود بررراي  

 با این حال برخي از رو  در شرایط خاص نتایج دقيقتري بدست مي داندا   ،اایي استممدودیت

یج قابررل قبررولي عمرردتا  بررراي خرراك ارراي منفصررل نتررا   Sherard , (1977) Lowe, (1969) Kezdi (1979)رو  

 ااي مقعر به سمت باال نتایج قابل اعتمادي بدست مي دادا  براي خاك  Burenkova  0941رو  امچنين ارائه مي داد، 

 :]1 [نيز توجه شود شرایطي زیرع وه بر نتایج پيش بيني رو  ااي فوا باید به 

اررر ونررد ناپایررداري داخلرري در خرراك ارراي ماسرره اي ممتمررل اسررت، لکررن غالررب خرراك ارراي ناپایرردار داخلرري داراي                -

 ممدوده اي از ذرات شن مي باشندا  

  احتمررال ناپایررداري داخلرري و وقرروع ریزشررویي   %15وجررود ریزدانرره  برريش از    ي زیرراد  ورميررخوجررود وسرربند ي  شرراخ    -

ناپایررداري داخلرري  4كمتررر از  (PI)درحررد و شرراخ  خميررري  05دارردا بررراي خرراك ارراي داراي درحررد ریزدانرره كمتررر از  را كررااش مرري

 ممتمل تر استا 

افررزایش ميررزان تررراكم  دانسرريته ي نسرربي  سرراختار خرراك را برره سررمت پایررداري داخلرري سرروا مرري دارردا بررراین اسرراس بررراي       -

 (Dr=75-90%)ي كرررم و برررراي خررراك اررراي داراي ترررراكم متوسرررط  ، احتمرررال وقررروع ریزشررروی(Dr>90%)اررراي مترررراكم خررراك

 احتمال وقوع ریزشویي زیاد مي باشدا   (Dr=65-75%)ااي داراي تراكم كم براي خاك   احتمال وقوع ریزشویي متوسط و

 Fell & wan (2004)عرر وه بررر مرروارد فرروا  رادیرران فرسررایش ذرات در ریزشررویي مرري باشرردا براسرراس مطالعررات          -

ارراي بمرانرري ت رروري بررراي ایررن خرراك اررا   ارراي ناپایرردار داخلرري برره مراتررب از  رادیرران ي ریزشررویي در خرراكفرسررایش آسررتانه  رادیرران
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افررزایش مقرردار ذرات  و ارراي ت رروري مرري باشرردا بایررد توجرره كرررد بررا افررزایش ميررزان تررراكم  رادیرران 1/1تررا  05/1كمتررر برروده و در حرردود 

 ا [6]ریزشویي افزایش مي یابدي ي پ ستيک،  رادیان آستانهریزدانه

 در رسوبات آبرفتي  ريزشويي  -4

فرسررایش داخلرري و آبشسررتگي در پرري سررداا در حالررت كلرري برره پررنج دسررته ي  باشرردامرريمکررانيزم فرسررایش داخلرري در پرري شرربيه خاكریزاررا 

 زیر تقسيم مي شود:  

 فرسایش داخلي پي خاكيا    -0

 فرسایش پي خاكي به درون پي سنگيا   -1

 فرسایش داخلي پي سنگيا   -1

 سرریز، حوضچه ي آرامش و سایر سازه ااي جنبيا  فرسایش داخلي مرتبط با پي  -8

 جوشش ماسه از پي  در پایين دست ا  -5

بشسرتگي قرررار دارنرد، از مشخصرره ارراي مهرم پرري اراي آبرفترري نرراامگني و     آپرري اررا بيشرتر در معررر    آبرفرت اررا نسربت برره سرایر    

  ا[7]و معموال  از الیه ااي ماسه اي، ماسه ي الي دار و مصالح شني و قلوه سنگ تشکيل شده اند ناامساني آنها بوده

احررلي ترررین عوامررل وقرروع فرسررایش داخلرري در پرري ارراي آبرفترري، ریزشررویي و فرسررایش مصررالح ریزتررر برره درون الیرره ارراي      از 

امرران الیرره مرري باشرردا در ایررن حالررت ریزشررویي در دانرره  درشررت تررر و یررا ریزشررویي مصررالح ریزتررر یررک الیرره برره درون مصررالح درشررت تررر  

 ا  ]1 [ااي ناپایدار داخلي ممتمل  مي باشدبندي

 ی آبشستگي و ريزشويي در پي سد مياندشت اسفراينبررسي وقوع پديده -5

     غالبررا را پرري سررد مياندشررت قرررار داردا مصررالح ایررن الیرره   در  متررري 5تررا  1ي درشررت دانرره در عمررق یررک الیرره  ونرره كرره بيرران شررد، امرران

GM -,GC SM   وGM  حرردودا  نفرروذ پررذیري مصررالح ایررن الیرره    ا]0 [دانرردمرريتشررکيل  m/s3-10×1.5    برروده و نفرروذ پررذیري

 ي ریز شویي را تقویت مي كندا  خطر پدیده باالي آن احتمال تراو  آب از پي و

 Kezdi(1969) ،Sherard (1979) ،Loweط ریزشررویي سررد مياندشررت بررا اسررتفاده از روابرر   ي پدیرردهبررا توجرره برره ایررن موضرروع   

(1993) ،Burenkova, (1993)   1985,1986و   Keny & Lau  ارزیابي شده استا 

ي مسررتعد ریزشررویي ماننررد جررنس مصررالح، عمررق و   اررادیگررر مشخصررات الیرره  اررا وریررز شررویي  مانرره خ حرره نتررایج مماسرربات  

 نشان داده شده استا 0ااي حفر شده در ممور سد در شکل ممل  مانه ارائه شده استا 0ضخامت الیه در جدول 

 ها های مستعد ریزشویی و بررسی ناپایداری داخلی الیهمشخصات الیه - 1جدول 

 توضيمات
 رو  پيشنهادي

هضخامت الی  

  متر 
   مترعمق الیه 

درحد 
عبوري 

111از   

دي  بقه بن

 خاك
 ردیف  مانه

Burenkova 

1993 

Lowe, 

Sherard,Kezdi 

Keny & Lau 

1985,1986 

ایدار داخليپ    SC-SM M2 1 21 6.3-5.6 0.7  ناپایدار داخلي پایدار داخلي 

ددرحد ریزدانه زیا  SC M3 2 33 6.1-4.7 1.4  ناپایدار داخلي پایدار داخلي  ناپایدار داخلي 

 GM M4 3 17 5.9-4.6 1.3  ناپایدار داخلي پایدار داخلي  ناپایدار داخلي  

داخليناپایدار   ناپایدار داخلي    GM M5 4 17 4.5-4 1.5  ناپایدار داخلي  

ا بتنسدرحد ریزدانه 

 زیاد
 27 4.7-3.4 1.3 ناپایدار داخلي پایدار داخلي ناپایدار داخلي

GC-

GM 
M6 5 

 SM M8 6 21 5.8-4.3 1.5 پایدار داخلي  ناپایدار داخلي  ناپایدار داخلي  

ددرحد ریزدانه زیا  SM M9 7 39 5.5-4.9 0.6  ناپایدار داخلي پایدار داخلي  ناپایدار داخلي 

 SC-SM M13 8 18 7.5-4.9 2.6  ناپایدار داخلي پایدار داخلي پایدار داخلي  

ددرحد ریزدانه زیا  SC-SM M17 9 39 9-6.9 2.1  ناپایدار داخلي پایدار داخلي  ناپایدار داخلي 
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 GM M21 10 12 8.6-6.9 1.7  ناپایدار داخلي پایدار داخلي پایدار داخلي  

ا بتنسدرحد ریزدانه 
 زیاد

 SM M25 11 28 5.3-3.5 1.8   ناپایدار داخلي  ناپایدار داخلي  ناپایدار داخلي

 SC-SM M29 12 17 6.7-5.1 1.6 پایدار داخلي  ناپایدار داخلي پایدار داخلي  

ددرحد ریزدانه زیا  SM M33 13 30 5.2-4.7 0.5  ناپایدار داخلي پایدار داخلي پایدار داخلي 

 SC BH37 14 21 6.5-5.1 1.4 پایدار داخلي  ناپایدار داخلي  ناپایدار داخلي  

 M38 15 ریزدانه  

 

ارراي ناپليرردار داخلرري در مقابلرره بررا خرراكبنرردي و آبّبررا توجرره برره جررنس، دانرره بنرردي، تررراكم و نفرروذ پررذیري مصررالح پرري بررراي   

كررااش تررراو  بررا احررداث پرررده ، كامررل بنررداسررتفاده كررردف حررذ  تررراو  از پرري بررا احررداث پرررده آب از سرره رو  ترروان بسررتر سررداا مرري

ي درشررت دانرره   ي ریزدانرره روي الیررهوجررود یررک الیررها  [8]بنررد و یررا امررراه بررا پترروي رسرري و عرردم كررااش تررراو  و تنهررا كنترررل آنآب

ي درشررت دانرره و كررااش   اش دبرري عبرروري از الیرره  ارراي داخررل مخررزن   سرربب كررا   ارراي روي ممررور سررد و  مانرره  در تمررامي  مانرره 

ارراي مسررتعد ایررن پدیررده خوااررد شرردا بررا  ي ریزشررویي در الیرره رادیرران ايرردروليکي آن خوااررد شرردا ایررن امررر سرربب كررااش خطررر پدیررده  

ویي را ي درشررت دانرره تررراو  از پرري و خطررر وقرروع پدیررده ریزشرربنررد و عبررور از الیررهترروان بررا احررداث پرررده آبتوجرره برره ایررن موضرروع مرري

 را كنترل كرداكااش داده و یا بدون كااش تراو  تنها آن

 نتيجه گيری   -6

اك بررره دو افرررراز درشرررت دانررره و ریزدانررره خررر Lowe (1977)و   Kezdi (1969)   ،Sherard (1979)رو  در 

باشرردا بررر ایررن اسرراس  مرري بررراي تعيررين افررراز ریزدانرره برره تخلخررل خرراك نيرراز برروده و مقررادیر درنظر رفترره شررده تقریبرري   تقسرريم مرري شررود، 

  ,M25, M17, M9, M6, M2 M33اررايي زیرراد   مانرره ارراي داراي درحررد ریزدانرره احتمررال وقرروع ریزشررویي بررراي خرراك   

 استا تركم

 ااا بيشتر استاز دیگر  مانه M5 و  M4 ااي مانهر داحتمال وقوع ریزشویي 

ارراي داخررل مخررزن    ارراي روي ممررور سررد و  مانرره  مانررهي درشررت دانرره  در تمررامي  ي ریزدانرره روي الیررهوجررود یررک الیرره  

ي خوااررد شرردا ایررن امررر سرربب كررااش خطررر پدیرردهآن و كررااش  رادیرران ايرردروليکي ي درشررت دانرره از الیررهسرربب كررااش دبرري عبرروري 

 ااي مستعد این پدیده خوااد شداریزشویي در الیه

ي سررد و ، وقرروع فرووالرره درون مخررزن و زیررر بدنرره خررزنآب م فرررارتوانررد سرربب ي مسررتعد ریزشررویي مرريارتبرراق مخررزن برره الیرره

ي و عبررور از الیرره ي آببنرردتوانررد بررا ایجرراد یررک پرررده در جهررت ا مينرران مرري  اكنترررل شرروددقررت  بررهبایررد   شررده و Foxي روبرراه  پدیررده

  از وقوع این پدیده جلو يري كردا درشت دانه

 

 مراجع -7
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