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تأثير نانورس بر فرسايش داخلی در سدهای خاکی
2

سيد محمدعلی زمرديان ،* 1شبنم مغيث پور

 .1دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه شیراز
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
(تاريخ دريافت  -1911/2/11 :تاريخ تصويب )1911/1/1 :

چکيده
دو پديده ی آبشستگی و فرسايش داخلی همواره مشکالت فراوانی را برای سدهای خاکی ايجاد کردهاند .بهطوریکه
فرسايش داخلی ( )pipingبه عنوان دومین عامل خرابی سدها شناخته شده است .در اين پژوهش نانورس به عنوان يک
ماده افزودنی جديد فاقد مشکالت زيستمحیطی ،برای کاهش فرسايشپذيری خاک ماسه الیدار استفاده شد .برای
بررسی فرسايشپذيری ،از آزمايش فرسايش حفرهای استفاده شد .نمونههای بدون نانورس و نمونههای حاوی مقادير ،1
 1 ،4 ،9 ،2و  6درصد نانورس مورد آزمايش قرار گرفت .بعد از تعیین مقدار بهینه نانورس ،تأثیر گراديان هیدرولیکی بر
فرسايش بررسی شد .نتايج نشان داد به ازای افزودن مقدار بهینه نانورس ( 1درصد) ،شاخص نرخ فرسايشپذيری خاک
بیش از دو برابر افزايش يافته است که اين به معنی کاهش فرسايشپذيری است .همچنین به ازای مقدار بهینه نانورس در
بیشترين گراديان هیدولیکی ،فرسايشپذيری خاک از گروه به شدت سريع به نسبتا آرام تغییر يافت.
واژههای کليدی :آزمايش فرسايش حفرهای ،فرسايشپذيری ،گراديان هیدرولیکی ،ماسهی الیدار.

مقدمه

*

پس از سرريز آب از تاج سدها ،فرسايش داخلی به عنوان دومین
عامل خرابی سدها شناخته شده است .بهطوریکه بر اساس آمار
موجود ،فرسايش داخلی عامل  93درصد از خرابی سدهای
خاکی گزارش شده است ( .)Fell et al., 2005در کل فرسايش
يک فرايند پیشرونده است و ممکن است در بدنه ،پی و يا از
بدنه به پی ايجاد شود .فرسايش از نقطهی تمرکز زه شروع
میشود و بهتدريج با شسته شدن ذرات خاک در اثر گراديان
هیدرولیکی ايجادشده ،مجرايی ايجاد میگردد .اين مجرا در
امتداد جريان گسترشيافته و در نهايت به مخزن میرسد .زمانی
که مجرا به نزديکی مخزن برسد ،جريان شديد آب با سرعت
زياد ايجاد شده و منجر به تخريب سد میگردد ( Fell et al.,
 .)2005تحقیقات صورت گرفته در مورد فرسايش داخلی نشان
میدهد که اکثر شکستهای ناشی از اين پديده خیلی سريع
اتفاق میافتد بهطوریکه از زمان مشاهده نشت تا شکست سد
کمتر از  6تا  12ساعت به طول میانجامد ( Foster et al.,
 .)2003اين پديده موجب شکستهای فاجعهباری در سدها
گرديده است و خسارات جانی و مالی عمدهای را به دنبال داشته
است .بنابراين ارائه روشهايی برای کاهش نشت و فرسايش در
* نويسنده مسئول mzomorod@shirazu.ac.ir :

سدهای خاکی و سدهای نفوذناپذير بسیار مهم و اقتصادی
میباشد ( .)Washington et al., 2005همچنین درک درست
شرايط ژئوتکنیک و اصالح خاک برای جلوگیری و به حداقل
رساندن فرسايش بهمنظور اجرای موفق يک پروژه آبی ،امری
مهم و ضروری است.
يکی از آزمايشهايی که برای بررسی فرسايشپذيری به
کار میرود ،آزمايش فرسايش حفرهای ()Hole Erosion Test
است .اين آزمايش عالوه بر آنکه ساده و کمهزينه است ،نتايج
قابل اطمینانی نیز ارائه میکند ( .)Farrar et al., 2007ضمن
آنکه اين آزمايش بهطور خاص برای شرايط فرسايش داخلی
مطلوب است ( )Wahl, 2010تاکنون روشهای متعددی برای
اصالح خواص ژئوتکنیکی خاک و همچنین برای کاهش
فرسايشپذيری آن ارائه شده است .در میان اين روشها،
آزمايشهای آزمايشگاهی زيادی بهمنظور مطالعه مشخصات
ژئوتکنیکی حاصل از مخلوط خاک و ساير افزودنیها جهت بهبود
خواص خاک انجامشده است .در سالهای گذشته افزودنیهای
شیمیايی از قبیل سیمان ،آهک و خاکستر بادی برای تثبیت
خاکهای فرسايشپذير استفاده شده است اما چنین ترکیبات
سنتی عالوه بر دارا بودن تهديدهای گوناگون برای محیطزيست،
به دلیل افزايش خاصیت قلیايی آب زيرزمینی ،بهطور مداوم
قابلاستفاده نیستند .روش ديگر ،تزريق مواد مصنوعی میباشد.
در اين روش سیلیکات و ساير مواد بهمنظور ايجاد چسبندگی
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بهمنظور دانهبندی خاک مورداستفاده در اين پژوهش ،آزمايش-
های دانهبندی و حدود اتربرگ به ترتیب بر اساس استاندارد
 ASTM D422و  ASTM D4318انجام شد .بر اساس طبقه-
بندی متحد ،خاک مورداستفاده در گروه ماسه اليهدار قرار
گرفت .همچنین با انجام آزمايش تراکم بر اساس استاندارد
 ASTM D698وزن مخصوص بیشینه و رطوبت بهینه خاک
مشخص گرديد .منحنی دانهبندی و تراکم اين خاک به ترتیب
در شکل  1و  2و مشخصات کلی آن در جدول  1آورده شده
است.
ماده افزودنی مصرفی

در اين پژوهش از نانورس مونت موريلونیت بهعنوان ماده
افزودنی به خاک ،استفاده شده است .اين نانورس محصول

درصد عبوری

خاک مورداستفاده

شکل  -1نمودار دانهبندی خاک

متر مکعب)

مواد و روشها

قطر (ميلی متر)

وزن مخصوص خشک (نيوتون بر

میان ذرات خاک به درون حفرههای میان ذرات تزريق میشوند.
اين روش در اغلب موارد با محیطزيست سازگار نمیباشد زيرا
گاهی مواد مورداستفاده در آن شیمیايی و سمی هستند
( .)Zomorodian and Koohpeyma, 2015بنابراين يافتن
راهکارهای جديد و سازگار با محیطزيست ضروری است.
در سالهای اخیر ،مواد نانو که دارای ويژگیهای
منحصربهفردی هستند و در انواع علوم مهندسی باعث تحوالتی
بنیادی شدهاند ،توجه پژوهشگران را برای اصالح رفتار خاکها
به خود معطوف کردهاند .اولین کاربرد تکنولوژی نانو در مصالح
ساختوساز به میانه دهه  1111برمیگردد .از آن زمان تاکنون
مطالعات بسیاری در زمینه استفاده از ذرات نانو يا فناوری نانو در
بسیاری از شاخههای ساختوساز انجامشده است ( Taha,
 .)2009سرمايهگذاری کالن کشورهای توسعهيافته بر انجام
پژوهش بر روی فناوری نانو  ،نشانهای از اهمیت ويژهی اين
فناوری نوين در عصر حاضر است .ساالنه حدود  1/1میلیارد دالر
در سراسر دنیا صرف سرمايهگذاری بر تحقیقات روی فناوری نانو
میشود (.)Gutierrez, 2005
بنابراين با توجه به آنکه مطالعه در مورد اثر ذرات نانو بر
فرسايشپذيری بسیار محدود بوده است ،در پژوهش حاضر برای
اولین بار تأثیر نانورس بر فرسايشپذيری داخلی بررسی شده
است .بدين منظور  1،4،9،2،1و 6درصد وزنی نانورس به ماسه
الیدار افزوده گرديد و آزمايش فرسايش حفرهای انجام شد.
همچنین تأثیر گراديان هیدرولیکی بر فرسايش داخلی اين خاک
در حضور و عدم حضور نانورس بررسی شد.

شرکت  Sigma-Aldrichاست و از شرکت پیشگامان نانو مواد
ايرانیان خريداری شده است .مشخصات فیزيکی اين محصول در
جدول  2و آنالیز شیمیايی آن در جدول  9آورده شده است.

ميزان رطوبت ()%
شکل  -2منحنی تراکم خاک
جدول -1مشخصات خاک مورداستفاده

پارامتر

مقدار

طبقهبندی خاک
چگالی ويژه دانههای
جامد
وزن مخصوص خشک
بیشینه ()N/m3
رطوبت بهینه ()%
حد روانی ()%
حد خمیری ()%

SM

2/7
1773
12/8
23/8
23/1

جدول  -2مشخصات فيزيکی نانورس مونت موريلونيت

پارامتر

مقدار

چگالی ()kg/m³

933 -973

اندازه ذرات ()nm

1 -2

رنگ

زرد کمرنگ

رطوبت ()%

1 -2

زمرديان و مغيثپور :تاثير نانورس بر فرسايش داخلی در...

آزمايش فرسايش داخلی

آزمايش مورداستفاده در اين پژوهش ،آزمون تخصصی فرسايش
داخلی ،به نام آزمايش فرسايش حفرهای است که برای اولین بار
توسط  ،)2002( Wan and Fellارائه شده است .در اين آزمايش
با ايجاد يک حفره در نمونه خاک و عبور دادن جريان آب از آن،
تغییرات قطر و پس از آن سرعت فرسايش و تنش برشی
هیدرولیکی محاسبه میشود .سپس پارامترهای فرسايش با
استفاده از شاخص نرخ فرسايش ( )Erosion Rate Indexبیان
میشود ،)2002( Wan and Fell .بر اساس اين شاخص خاکها
را از لحاظ فرسايشپذيری به شش گروه ،مطابق جدول  4تقسیم
کردند.
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به منظور واکنش احتمالی و ايجاد پیوند بهتر میان نانورس و
خاک ،نمونهها به مدت  24ساعت در محفظههای پالستیکی و
عايق (برای حفظ رطوبت نمونهها) نگهداری شدند .پس از
گذشت زمان عملآوری ،هر نمونه در سه اليه در قالب دستگاه
فرسايش حفرهای ريخته شد و به منظور اعمال انرژی تراکم
استاندارد هر اليه با  21ضربه متراکم گرديد .سپس با استفاده از
يک مته در امتداد محور طولی نمونه يک سوراخ به قطر 6
میلیمتر ايجاد گرديد (شکل .)9

جدول -1آناليز شيميايی نانورس

مقدار()%

فرمول

3/18

Na2O

9/21

MgO

11/6

Al2O3

13/11

SiO2

3/86

K2O

1/17

Cao

3/62

TiO2

1/62

Fe2O3

11/41

LOI

شکل  -1نمونه خاک قرارگرفته در قالب دستگاه فرسايش حفرهای

روش انجام آزمايش فرسايش حفرهای

جدول  -8گروهبندی خاک بر اساس شاخص نرخ فرسايش ( ون و فل)2008 ،

شماره
گروه

مقدار شاخص نرخ
فرسايش

سرعت فرسايش
خاک

1

>2

به شدت سريع

2

2-9

خیلی سريع

9

9-4

نسبتا سريع

4

4-1

نسبتا آرام

1

1-6

خیلی آرام

6

<6

به شدت آرام

آمادهسازی نمونهها

با مشخص بودن وزن مخصوص بیشینه خاک موردنظر و
همچنین حجم قالب دستگاه فرسايش حفرهای ،وزن خاک الزم
تعیین گرديد .برای اختالط هرچه بهتر نانورس با خاک ،مقادير
مختلف نانورس در میزان آب معادل با رطوبت بهینه خاک حل
شده ،سپس به خاک اضافه شد و به خوبی با آن مخلوط گرديد.

ابتدا قالب حاوی نمونه درون دستگاه فرسايش حفرهای قرار می-
گیرد .سپس با توجه به گراديان هیدرولیکی مناسب و مورد نیاز
برای آزمايش هر نمونه خاک ،مقدار ارتفاع آب باالدست و پايین-
دست تنظیم میشود .آزمايش با عبور آب از درون حفره
ايجادشده شروع میشود و تا زمانی که قطر حفره ايجادشده
افزايش فاحشی پیدا کند يا سرعت جريان بیش از حد افزايش
يابد ،ادامه پیدا میکند .در طول آزمايش ،در فاصله زمانی 93
ثانیه تا  1دقیقه ،حجم آب خروجی از نمونه به منظور تعیین
دبی و همچنین ارتفاع آب در پیزومترهای باالدست و
پايیندست قرائت و ثبت میگردد .شکل  4نمايی از دستگاه
فرسايش حفرهای را نشان میدهد.
دستگاه فرسايش حفرهای که در اين پژوهش ساخته شد و
مورد استفاده قرار گرفت ،در شکل  1آورده شده است.
تحليل دادههای آزمايش فرسايش حفرهای

پس از انجام آزمايش فرسايش داخلی و برداشت دادهها در طول
آزمايش ،نمودارهای نرخ فرسايش/زمان ،تنش برشی
هیدرولیکی/زمان و در نهايت نرخ فرسايش/تنش برشی
هیدرولیکی با استفاده از روابط  1و  2رسم میگردد .اين روابط
توسط  ،)2002( Wan and Fellارائه شده است:
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شکل  -8نمايی از دستگاه فرسايش حفرهای ()Wan and fell, 2004

شکل  -5نمايی از دستگاه فرسايش حفرهای مورد استفاده در اين پژوهش

 d d t

(رابطه )1
t

2 dt


4

t

t 

  gS
w

t

که در اين روابط پارامترها به شکل زير تعريف میشوند:
 :  tنرخ توده فرسايش يافته ()kg/s/m2
w

 : دانسیته مايع فرسايش دهنده ()kg/m3

 : gشتاب جاذبه زمین ()9.8 m/s2
t

t

 :گراديان هیدرولیکی عبوری از نمونه خاک در زمان t

s
 :تنش برشی هیدرولیکی روی سطح حفره ايجاد شده

در زمان )N/m2( t
t

 : قطر سوراخ ايجاد شده با فرض وجود مقطع دايرهای

بر اساس روابط  1و  ،2تعیین قطر در هر لحظه الزم است.
بدين منظور بسته به شرايط جريان (آرام يا متالطم) از روابط 9
و  4که توسط  )2002( Wan and Fellپیشنهاد شده است،
استفاده میشود:
(رابطه )9

d

 : دانسیته خشک خاک ()kg/m3

64Q 2 f  1

 2  g s  5

(رابطه )4

Tt
t

t

w




t





در اين روابط:
 : fفاکتور اصطکاک در شرايط جريان آرام ()kg/m /s
2

Lt

Tt

f

 :فاکتور اصطکاک در شرايط جريان متالطم

()kg/m3
t

در زمان )m( t

 16 Q f 
t
Lt  1
 t  
   g st  3
w



 : Qدبی در زمان )m3/s( t

قطر ابتدايی سوراخ درون نمونه مشخص و برابر با 6
میلیمتر است .در انتهای آزمايش نیز قطر نهايی با استفاده از
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کولیس اندازهگیری میشود .با مشخص کردن نوع جريان،
مقادير ضرايب اصطکاک برای شروع و انتهای آزمايش محاسبه
میگردد .بر اساس نظر  ،)2002( Wan and Fellتغییر ضرايب
اصطکاک نسبت به زمان خطی است؛ بنابراين با داشتن ضريب
اصطکاک در هر زمان ،قطر حفره نیز ،در هر زمان قابل محاسبه
است.
نمودار نرخ فرسايش/تنش برشی هیدرولیکی نمونهای از
خاکها در شکل  6ارائه شده است .ضريب فرسايش خاک يا
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ضريب نرخ فرسايش ( )Ceبرابر با شیب خطی قسمت ثانويه
نمودار نرخ فرسايش/تنش برشی هیدرولیکی میباشد .اين نمودار
در شکل  6ارائه شده است .از آنجا که اعداد  Ceبه دست آمده در
آزمايشها بسیار کوچک و در حدود ( 10-1تا  )10-6هستند ،در
تحلیلها از  -log Ceاستفاده میشود که آن را با  Iنمايش داده و
شاخص نرخ فرسايش مینامند .سپس گروه فرسايشپذيری
خاک بر اساس جدول  4تعیین میگردد.

نرخ فرسايش
)( kg/s/m2

 :Ceشيب خط برازش داده شده (ضريب فرسايش)

تنش برشی هيدروليکی )(N/m2
شکل -6نمودار تنش برشی هيدروليکی در برابر نرخ فرسايش

نتايج و بحث
بررسی فرسايشپذيری خاک شاهد

خاک شاهد (خاک فاقد نانورس) در گراديانهای هیدرولیکی
متفاوت مورد آزمايش و بررسی قرار گرفت .در تمام آزمايشهای
انجام شده هد پايیندست در  12سانتیمتر ثابت نگه داشته شد
و تنها هد باالدست تغییر يافت .نمونههای مورد آزمايش در همه
گراديانها بهجز زمانی که اختالف هد  1سانتیمتر اعمال شد ،در
دقايق اول گسیخته شدند .نتیجه آزمايشها در جدول  1آورده
شده است .بر اساس اين نتايج ،خاک شاهد دارای فرسايش-
پذيری بهشدت سريع میباشد.
تأثير مقادير متفاوت نانورس بر فرسايش

آزمايش فرسايش حفرهای بر نمونههای حاوی نانورس در
گراديان هیدرولیکی ثابت ( 7/2هد باالدست  113میلیمتر ،هد

پايیندست  123میلیمتر و طول نمونه  111میلیمتر) انجام
شد .بر اساس نتايج بهدستآمده ،بدون در نظر گرفتن نمونه
حاوی  1درصد نانورس ،با افزايش میزان نانورس شاخص نرخ
فرسايش افزايش يافته است (شکل .)7
جدول  -5بررسی فرسايشپذيری خاک شاهد

سرعت فرسايش
خاک

شاخص نرخ
فرسايشپذيری

گراديان
هیدرولیکی

خیلی سريع
به شدت سريع
به شدت سريع
به شدت سريع
به شدت سريع
به شدت سريع
به شدت سريع

2/931
<2
<2
<2
<2
<2
<2

3/4
1/1
9/9
7/2
8/1
1/4
13/9
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تأثير مقادير متفاوت گراديان هيدروليکی

3.27 3.30

گراديان هيدروليکی
شکل  -1تأثير نانورس بر شاخص نرخ فرسايش

5.22
4.55

3.97 4.12

4.17
3.55

<2

شاخص نرخ فرسايش ( )I

با افزايش گراديان هیدرولیکی ،شاخص نرخ فرسايشپذيری
نمونه افزايش و بدين ترتیب فرسايش خاک به طور قابل توجهی
کاهش يافته است .شکل  8اين تغییرات را نشان میدهد.
همانطور که در شکل مشخص است در گراديانهای
هیدرولیکی باالتر با آنکه شاخص نرخ فرسايشپذيری افزايش
يافته است ،گروه فرسايشپذيری خاک تغییر نکرده است .اما به
هرحال خاک حاوی  1درصد نانورس برخالف خاک شاهد در
گراديانهای باالتر فرسايشپذيری کمتری داشته است .با توجه
به آن که خاک مورد آزمايش ماسه الیدار بوده است بنابراين
قسمت اعظم آن را ذرات ماسه تشکیل دادهاند .بنا بر آنچه
 ،)2008( Bendahmane et al.اعالم کردند با افزايش گراديان
هیدرولیکی ،فرسايش رو به عقب ذرات ماسه و با کاهش گراديان
هیدرولیکی ،ريزی ذرات رس موجب فرسايش و تخريب سازه
میشود و وسعت فرسايش به مقدار رس وابسته است .بنابراين
بر اساس اين گفته همانطور که در خاک شاهد مشاهده شد ،در
گراديانهای هیدرولیکی باالتر ،ذرات ماسه باعث فرسايش بیشتر
خواهند بود اما در نمونه حاوی نانورس ،وجود ذرات نانورس مانع

4.32

4.19 4.25

4.17

3.86

شاخص نرخ فرسايش () I

با توجه به نتايج نانورس موجب کاهش فرسايشپذيری
خاک شده است بهطوریکه با افزودن  1درصد نانورس به خاک،
شاخص نرخ فرسايشپذيری از کمتر از  2به  4/17رسیده يعنی
بیش از  2برابر افزايش يافته است .گرچه با افزودن  2درصد
نانورس میزان افزايش شاخص نرخ فرسايشپذيری در مقايسه با
 1درصد نانورس کمتر است اما بعد از آن با افزايش میزان
نانورس ،شاخص نرخ فرسايشپذيری افزايش يافته تا جايی که
در ازای افزودن  6درصد نانورس به خاک ،شاخص نرخ فرسايش
به  1/22رسیده است؛ يعنی اين پارامتر بیش از  2/1برابر
افزايش داشته و در واقع فرسايشپذيری خاک از گروه 1
(بهشدت سريع) به گروه ( 1خیلی آرام) تغییر يافته است .البته
قابلذکر است افزودن درصدهای کمتر از  6درصد نیز تأثیر
قابلتوجهی بر شاخص فرسايشپذيری خاک داشته است و تمام
مقادير نانورس افزوده شده گروه فرسايشپذيری خاک را تغییر
دادهاند.
بهطورکلی بر اساس مطالب ذکرشده ،افزودن  1درصد
نانورس به خاک تأثیر مثبت قابلتوجهی بر فرسايشپذيری
خاک داشته است .همچنین اين مقدار کم نسبت به ساير مقادير
دارای صرفه اقتصادی بیشتری است به همین دلیل برای
بررسی گراديان هیدرولیکی بر فرسايشپذيری خاک حاوی
نانورس 1 ،درصد نانورس به نمونههای خاک افزوده شد.

اين اتفاق شده است  .به عبارتی ذرات نانورس با پر کردن خلل و
فرج میان ذرات ماسه و کاهش هدايت هیدرولیکی آن مانع
فرسايش خاک در گراديانهای هیدرولیکی باالتر میشوند.
به بیان ديگر بر اساس آنچه Bahari and shahnazari
( )2015در بررسی مقاومت خاک بیان کردند ،ترکیب خاک با
نانورس به نیروهای داخلی نگهدارنده ذرات کمک میکند که در
برابر فشارهای بیشتر ،کمتر از خود تغییر شکل نشان دهند؛
درواقع نیروهای داخلی بین ذرات را افزايش میدهد و اين امر
به ايجاد چسبندگی بیشتر و مقاومت فشاری بیشتر کمک می-
کند .بنابراين فرسايش نیز در گراديانهای باالتر کاهش میيابد.

درصد نانورس
شکل  -4تأثير گراديان هيدروليکی بر شاخص نرخ فرسايش نمونههای حاوی
 1درصد نانورس

نتايج عکس ميکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

بهمنظور بررسی بهتر عملکرد نانورس از میکروسکوپ الکترونی
روبشی استفاده شد .با مقايسه عکس  SEMنمونه خاک شاهد و
نمونه حاوی  1درصد نانورس که در شکل  1آورده شده است
میتوان دريافت با افزودن نانورس ،سطح نمونهها يکنواختتر و
متراکمتر شده است و اين نتیجه قرارگیری ذرات نانورس در

زمرديان و مغيثپور :تاثير نانورس بر فرسايش داخلی در...

خلل و فرج و همچنین سطح خاک است .در واقع ذرات نانورس
به هم میچسبند به عبارت ديگر اين ذرات ساختار لختهای يا
فولوکوله پیدا میکنند .علت اين امر را میتوان مربوط به شکل
صفحههای رس و نحوه قرارگیری بار الکتريکی بر روی آن
دانست (مطابق شکل  .)1در واقع ذرات به علت نیروی جاذبه
الکتريکی بین لبههای دارای بار مثبت و سطوح دارای بار منفی
در کنار يکديگر نگهداشته میشوند .در اين حالت است که ذرات
به دلیل اتصاالت لبه به سطح حالت لختهای به خود میگیرند.
گرچه هنوز تصور درست و دقیقی از مکانیزم اثر نانو ذرات
در خاک وجود ندارد اما آنچه در اين پژوهش و در مورد نانورس
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به نظر میآيد اين است که به واسطه نوع و نحوه قرارگیری بار
الکتريکی ذرات نانورس سه اتفاق محتمل است:
 پر کردن فضای خالی بین ذرهها با لختهای شدن خودذرات نانورس
 ايجاد زنجیرههايی از ذرات نانورس اطراف ذرات خاک ايجاد نیروهای بین ذرهای با ذرات رس موجود در خاکبنابراين به طور کلی میتوان گفت موجب چسبندگی
ذرات خاک میشود.

شکل  -9نمايی از صفحه رس و نحوه قرارگيری بار الکتريکی بر آن

الف

ب

شکل  -10تصاوير  SEMبا بزرگنمايی  20000برابر (الف) .نمونه خاک شاهد (ب) .نمونه حاوی  1درصد نانورس

نتيجهگيری کلی

در اين پژوهش تأثیر نانورس بر فرسايشپذيری ماسهی الیدار،
با استفاده از آزمايش فرسايش حفرهای ،بررسی شده است .نتايج
شامل بررسی فرسايشپذيری خاک فاقد و حاوی مقادير متفاوت
نانورس و همچنین بررسی تأثیر گراديان هیدرولیکی میباشد.
نتايج به دست آمده را میتوان به اين صورت برشمرد:
 .1افزودن نانورس به خاک موجب افزايش چسبندگی و
کاهش فرسايشپذيری آن شده است.
 .2در يک گراديان هیدرولیکی مشخص ،با افزودن  1و 6

درصد نانورس به خاک ،شاخص نرخ فرسايشپذيری به ترتیب
بیش از  2و  2/1برابر افزايش يافته است.
 .9نانورس در گراديانهای هیدرولیکی باالتر دارای
عملکرد بهتری است.
 -9بر اساس عکسهای  SEMگرفتهشده ،ذرات نانورس
با لخته شدن (فولوکوله) باعث پر شدن بهتر تخلخل خاک،
يکنواخت شدن و متراکمتر شدن سطح خاک و در نهايت
مقاومت بیشتر خاک در برابر فرسايش میشود.

REFERENCES
Bendahmane, F., Marot, D., and Alexis, A. (2008).
Experimental parametric study of suffusion and
backward erosion. Journal of Geotechnical and
Geoenvironmental Engineering, 134(1), 57-67.

Bahari, M., Shahnazari, A. (2015). Experimental study
of the fine- grained earthen bed stabilization
using nanoclay. Journal of Water and Soil
)Science, 19(72), 107-114. (In Farsi

1196  بهار،1  شمارۀ،84  دورۀ،تحقيقات آب و خاک ايران

Farrar, J.A., Torres, R.L. and Erdogan, Z. (2007).
Bureau of reclamation erosion testing for
evaluation of piping and internal erosion of dams.
Geotechnics of Soil Erosion Journal, GeoDenver, New Peaks in Geotechnics, pp. 1-10.
Fell, R., Macgregor, P., Stapledon, D., Bell, G. (2005).
Geotechnical engineering of dams, Publishd By:
A.A. Balkema Publishers Leiden, The
Netherland, A Member of Taylor & Francis
Group Plc.912.
Foster, M. A., Fell, R., and Spannagle, M. (2003). A
method for estimating the relative likelihood of
failure of embankment dams by internal erosion
and piping . Canadian Geotechnical Journal,
37(5), 1025–1061.
Gutierrez, M.S. (2005). Potential Applications of
Nano-mechanics in Geotechnical Engineerin. In:
Proceedings of the International Workshop on
Micro-Geomechanics across Multiple Strain
Scales, Cambridge, UK, pp.29-30.
Taha, M.R. (2009). Geotechnical properties of soil-ball
milled soil mixtures. In: Proceedings of the 3 rd
International Symposium on Nanotechnology in
Construction, Prague, Czech Republic, pp 377–
382.

198

Wan, C.F., and Fell, R. (2002). Investigation of
internal erosion and piping of soils in
embankment dams by the slot erosion test and the
hole erosion test. UNICIV Report No. R-412,
The University of New South Wales, Sydney,
Australia.
Wan, C.F., and Fell, R. (2004). Investigation of rate of
erosion of soils in embankment dams. Journal of
Geotechnical
and
Geoenvironmental
Engineering, 130(4), 373-380.
Washington, D., and Rdriguez, D., and Ogunro, V. O.
(2005). An effective approach to prevent piping
in older dams using cutoff walls contruction
design. In: international conference on energy,
enviromental and disasters-inceed.
Wahl, Tony L. (2010). Relating het and jet test results
to internal erosion field tests. In: Joint Federal
Interagency Conference on Sedimentation and
Hydrologic Modeling, June 27 - Las Vegas, NV.
Zomorodian, S. M. A., and Koohpeyma, H. R. (2015).
Investigation of effect-iveness of modern
chemical stabilizers on internal erosion in
embankment dams. Sharif Journal Civil
Engineering, 30(2), 73-78. (In Farsi)

