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 .Error! Bookmark not defined .................. یو: مخزن هشت ضلع ،ی، ه: مخزن شش ضلعلیشکل، د: مخزن طو

، G6، ج:G3، ب:G2دست خشک؛  الف: نییپا طیسطح آب در شرا راتییمخزن بر تغ یشکل هندس ری( تاث3 -5شکل )

 .G8 ......................................................................................................................... Error! Bookmark not definedد:

تراز آب در مخازن با هندسه متفاوت؛  راتییتغ یبه دست آمده برا یعدد یهابا داده تریر یلیتحل جینتا سهی( مقا4 -5شکل )

یو: مخزن هشت ضلع ،یه: مخزن شش ضلع ل،یشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،یالف: مخزن عر

 ................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

، G6، ج:G3، ب:G2دست مرطوب؛  الف: نییپا طیسطح آب در شرا راتییمخزن بر تغ یشکل هندس ری( تاث5 -5شکل )

 .G8 ......................................................................................................................... Error! Bookmark not definedد:

، G2الف: نقطه  ل؛یو طو ضیدست خشک و مرطوب در مخزن عرنییسطح آب در حالت پا راتییتغ سهی( مقا6 -5شکل )

 .G4............................................................................................................. Error! Bookmark not definedب: نقطه 



 

 ط

 

، G3دست؛ الف: نقطه نییبستر خشک پا طیسرعت در عمق شرا لیپروف راتییمخزن بر تغ یشکل هندس ری( تاث7 -5شکل )

 .G5 .............................................................................................................. Error! Bookmark not definedب: نقطه

 !Error ........... دست؛نییبسترمرطوب پا طیسرعت در عمق شرا لیپروف راتییمخزن برتغ یشکل هندس ری( تاث8 -5شکل )

Bookmark not defined. 

 !t =3s .................. Error، ب: t =1sدست با بستر خشک؛ الف:  نییپا طیدر شرا البی( نحوه حرکت موج س9 -5شکل )

Bookmark not defined. 

 !t =3s .............. Error، ب: t =1sدست با بستر مرطوب؛ الف:  نییپا طیدر شرا البی( نحوه حرکت موج س11 -5شکل )

Bookmark not defined. 

دست نییدست خشک، ب: پانییدرمخازن با هندسه مختلف ؛ الف: پا چهیاز محل در یعبور یدب دروگرافی( ه11 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................................... مرطوب

، ب: مخزن ذوزنقه، ج: ضیمخزن؛ الف: مخزن عر یها وارهید بیاز ابعاد و اندازه هندسه مدل با ش یکی( شمات12 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. لیشکل، د: مخزن طو Lمخزن 

شکل،  L: مخزن ،جیاب: مخزن ذوزنقه ض،یکناره؛ الف: مخزن عر بیمخزن با ش یمرز طیاز شرا یکی( شمات13 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ..........................................................................................................لیمخزن طو د:

؛ الف:  G2دست  در نقطه نییبستر خشک پا طیسطح آب با شرا راتییمخزن بر تغ یهاکناره بیش ری( تاث14 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............ لیمخزن طو شکل، د: Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،یمخزن عر

؛ الف:  G7دست  در نقطه نییبستر خشک پا طیسطح آب با شرا راتییمخزن بر تغ یهاکناره بیش ری( تاث15 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............ لیمخزن طو شکل، د: Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،یمخزن عر

کناره در  بیتراز آب در مخازن با ش راتییتغ یبه دست آمده برا یعدد یهابا داده تریر یلیتحل جینتا سهی( مقا16 -5شکل )

 Error! Bookmark ...لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،ی؛ الف: مخزن عرG4و  G2نقاط 

not defined. 

؛ الف:  G2دست  در نقطه نییبستر مرطوب پا طیسطح آب با شرا راتییمخزن بر تغ یهاکناره بیش ری( تاث17 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............ لیطومخزن  شکل، د: Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،یمخزن عر

؛ الف:  G5دست  در نقطه نییبستر مرطوب پا طیسطح آب با شرا راتییمخزن بر تغ یهاکناره بیش ری( تاث18 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............ لیمخزن طو شکل، د: Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،یمخزن عر

 ض،یکناره؛ الف: مخزن عر بیدست خشک و مرطوب در مخزن با شنییسطح آب در حالت پا راتییتغ سهی( مقا19 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................لیب: مخزن طو



 

 ی

 

 tو لحظه  G3دست، درنقطه نییسرعت در عمق با بستر خشک پا لیپروف راتییکناره مخزن بر تغ بیش ری( تاث21 -5شکل )

=2 s ج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،ی؛  الف: مخزن عرL لیشکل، د: مخزن طو ........ Error! Bookmark not 

defined. 

 tو لحظه  G3دست، درنقطه نییسرعت در عمق با بستر خشک پا لیپروف راتییکناره مخزن بر تغ بیش ری( تاث21 -5شکل )

=5 s ج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،ی؛ الف: مخزن عرL لیشکل، د: مخزن طو.......... Error! Bookmark not 

defined. 

 tو لحظه  G5دست، درنقطه نییسرعت در عمق با بستر خشک پا لیپروف راتییکناره مخزن بر تغ بیر شی( تاث22 -5شکل )

=2 s ج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،ی؛ الف: مخزن عرL لیشکل، د: مخزن طو.......... Error! Bookmark not 

defined. 

 tو لحظه  G5دست، درنقطه نییسرعت در عمق با بستر خشک پا لیپروف راتییکناره مخزن بر تغ بیش ری( تاث23 -5شکل )

=5 s ج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،ی؛ الف: مخزن عرL لیشکل، د: مخزن طو.......... Error! Bookmark not 

defined. 

؛ الف: G3دست، در نقطه نییسرعت در عمق با بستر مرطوب پا لیپروف راتییکناره مخزن بر تغ بیش ری( تاث24 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............ لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،یمخزن عر

؛ الف: G5دست، در نقطه نییسرعت در عمق با بستر مرطوب پا لیپروف راتییکناره مخزن بر تغ بیش ری( تاث25 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............ لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه ض،یمخزن عر

ب:  ض،یدست خشک؛ الف: مخزن عرنییدرجه با پا 31کناره  بیدر مخازن با ش یالبی( نحوه حرکت موج س26 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............................................ لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یامخزن ذوزنقه

ب:  ض،یدست خشک؛ الف: مخزن عرنییدرجه با پا 45کناره  بیدر مخازن با ش یالبی( نحوه حرکت موج س27 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............................................ لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یامخزن ذوزنقه

ب:  ض،یدست خشک؛ الف: مخزن عرنییدرجه با پا 61کناره  بیدر مخازن با ش یالبی( نحوه حرکت موج س28 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............................................ لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یامخزن ذوزنقه

ب:  ض،یدست مرطوب؛ الف: مخزن عرنییدرجه با پا 31کناره  بیدر مخازن با ش یالبی( نحوه حرکت موج س29 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............................................ لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یامخزن ذوزنقه

ب:  ض،یدست مرطوب؛ الف: مخزن عرنییدرجه با پا 45کناره  بیدر مخازن با ش یالبی( نحوه حرکت موج س31 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............................................ لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یامخزن ذوزنقه

ب:  ض،یدست مرطوب؛ الف: مخزن عرنییدرجه با پا 61کناره  بیدر مخازن با ش یالبی( نحوه حرکت موج س31 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............................................ لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یامخزن ذوزنقه



 

 ك

 

 ض،یبا بستر خشک؛ الف: مخزن عر چهیاز محل در یعبور یدب دروگرافیمخزن بر ه یکناره ها بیش ری( تاث32 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ......................................لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه

 ض،یبا بستر مرطوب؛ الف: مخزن عر چهیاز محل در یعبور یدب دروگرافیمخزن بر ه یکناره ها بیش ری( تاث33 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ......................................لیشکل، د: مخزن طو Lج: مخزن  ،یاب: مخزن ذوزنقه

 !Error ......لی، ب:مخزن طوضیدار؛  الف: مخزن عربیاز ابعاد و اندازه هندسه مدل با مخازن ش یکی( شمات34 -5شکل )

Bookmark not defined. 

 !Error .................... ضی، ب: مخزن عرلی؛ الف: مخزن طوبداریمخزن با کف ش یمرز طیاز شرا یکی( شمات35 -5شکل )

Bookmark not defined. 

ب:  ل،یب کف مخزن در حالت  بسترخشک؛  الف: مخزن طویر شیسه تراز سطح آب با در نظرگرفتن تاثی( مقا36 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ ضیمخزن عر

در  بداریتراز آب در مخازن با کف ش راتییتغ یبه دست آمده برا یعدد یهابا داده تریر یلیتحل جینتا سهی( مقا37 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ......................................... لیب: مخزن طو ض،ی؛ الف: مخزن عرG4و  G2نقاط 

ب:  ل،یب کف مخزن در حالت  بسترمرطوب؛  الف: مخزن طویر شیسه تراز سطح آب با در نظرگرفتن تاثی( مقا38 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ ضیمخزن عر

کف مخزن در حالت  بسترخشک ومرطوب؛ الف: مخزن  بیرشیتراز سطح آب با در نظرگرفتن تاث سهی( مقا39 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... ضیب: مخزن عر ل،یطو

؛ الف: G5و  G3دست خشک  در نقاط  نییسرعت در عمق با پا لیپروف راتییکف مخزن برتغ بیش ری( تاث41 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. ضیب: مخزن عر ل،یمخزن طو

؛ الف: G5و  G3دست مرطوب  در نقاط  نییسرعت در عمق با پا لیپروف راتییکف مخزن برتغ بیش ری( تاث41 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. ضیب: مخزن عر ل،یمخزن طو

 t، ب: t =1sدست با بستر خشک؛  الف:  نییپا طیدر شرا البیکف مخزن بر نحوه حرکت موج س بیش ری( تاث42 -5شکل )

=3s ........................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

، ب: t =1sدست با بستر مرطوب؛  الف:  نییپا طیدر شرا البیکف مخزن بر نحوه حرکت موج س بیش ری( تاث43 -5شکل )

t =3s ........................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

دست؛  الف: بستر خشک، ب: نییو کانال پا چهیاز محل در یعبور یدب دروگرافیکف مخزن بره بیش ری( تاث44 -5شکل )

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. بستر مرطوب

 

 فهرست جداول



 

 ل

 

 صفحه                                                                                       ماره و عنوان مطالب        ش

 

 .Error! Bookmark not defined ........ (Wilcox, 1993) یادو معادله یها دوم در مدل یرهای( متغ1 -3جدول )

 

 .Error! Bookmark not defined ................... یج مدل عددینتا یابیاستفاده شده در ارز ی( روابط آمار1 -4جدول )

 !Errorیشگاهیآزما جیانتخاب شده  با نتا یهامدل نسبت به اندازه مش تیحساس زیآنال جینتا یآمار سهی( مقا2 -4جدول )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ............... یشگاهیآزما جیبا نتا یمختلف آشفتگ یمدل ها جینتا یآمار سهی( مقا3 -4جدول )

defined. 

 

 .Error! Bookmark not defined ............ متفاوت یدر مخازن با هندسه یمختصات نقاط مورد بررس( 1 -5جدول )

 یدر نقاط مختلف برا یسه بعد یمدل عدد جیبا نتا تریر یلیحل تحل ریتراز سطح آب مقاد راتییتغ سهی( مقا2 -5جدول )

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... متفاوت یمخازن با شکل هندس

 !Error ....... (Feizi Khankandi et al., 2012ک در محل شکست سد )یپ یمحاسبه دب ی( روابط تجرب3 -5جدول )

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................(Pilotti et al., 2010( مقادیر مربوط به معادلة ) 4 -5جدول )

 Error! Bookmark not ... در مخازن با هندسه مختلف چهیدر محل در کیپ یمحاسبه دب یعدد جی( نتا5 -5جدول )

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................... کناره بیبا ش ی( ابعاد و اندازه مخازن مورد بررس6 -5جدول )

 .Error! Bookmark not defined ...................... کناره بیدر مخازن با ش یمختصات نقاط مورد بررس( 7 -5جدول )

تراز آب  در نقاط  راتییتغ یبرا یعدد یبا داده ها تریر یلیتحل جیکناره مخزن بر درصد اختالف نتا بیش ری( تاث8 -5جدول )

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................... مختلف

 Error! Bookmark not ........... کناره بیدرمخازن با ش چهیدر محل در کیپ یمحاسبه دب یعدد جی( نتا9 -5جدول )

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................. کناره بیبا ش ی( ابعاد و اندازه مخازن مورد بررس11 -5جدول )

تراز سطح آب  راتییتغ یبرا یعدد یبا داده ها تریر یلیتحل جیکف مخزن بر درصد اختالف نتا بیش ری( تاث11 -5جدول )

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................... در نقاط مختلف



 

 م

 

 Error! Bookmark not ...... داربیدرمخازن با کف ش چهیدر محل در کیپ یمحاسبه دب یعدد جی( نتا12 -5جدول )

defined. 
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-1-1 مقدمه 

بهعبارتديگربحرانيکيازمسائلمهمدرعرصه یزيستمحیطيوبقایجوامعبشری،آبو

هایشیريندردسترس،محدوداست.اينجمعیتدنیاروبهافزايشومنابعآبکمآبيدرجهاناست.

یزمینکرهازسطح54حدود%کند.ريزیبرایذخیرهواستفادهبهینهازآبراا زاميميمسئلهبرنامه

درصدازاين4/21شود.تقريباًمیلیاردمترمکعبراشاملمي5/1استکهحجميبا غبرراآبفراگرفته

اقیانوسآب و درياها در ها است، قرارگرفته قطبي5/1ها مناطق در يخچال و يخ صورت به نیز درصد

درصدازکلمنابع1/3شدهوتنهاهایزيرزمینيذخیرهدرصدنیزبهصورتآب5/1تجمعيافته،حدود

آب صورت به موجود آبآب سهم میان اين در است. موجود اتمسفر در يا و سطحي شیرين،های های

هایسطحيوآبشاملآب گیرد.شايانهایموجودرادربرميدرصدکلآب4/9هایزيرزمیني،تقريباً

يک زمین درسطح آب مکاني و زماني توزيع که است ريزشذکر مرطوب، درمناطق نیست. هاینواخت

خشکوخشک نواحينیمه جویچندينبرابرمیزانتبخیردرمنطقهاست،ايندرحا ياستکهدر

گیردوبهسببگرميهوانیزمیزانتبخیردراينمناطقبهشدتباالست.بارشچندانيصورتنمي

.يداشتندبخشوارزشمندآگاهيزندگیمادهابهارزشآببهعنوانيربازازدینزميرانمردمانا

.استصدچنداننمودهيرانیانرانزداينمادهبها،ارزشاگرانيعماينایابيبشربهآب،وکمیعيطبیازن

هاييبرایذخیرهسازیوبهرهبرداریبهینهازبهسببوابستگيجوامعبشریبهآب،انسانبهفکرراه

ترينراهبرایمبارزهبابحرانکمآبي،ساختسدهاوبندهاييدرمسیرجريانآبمنابعآبافتاد.ساده

هاييدرپشتسدبود.ا بتهدرابتدایگیروذخیرهکردنآندرحوضچهرودخانههاومسیلهایسیل

موجو آبرفتي مصا ح از استفاده با او یه سدهای که چرا بود، همراه زيادی خطاهای با کار اين درامر، د

باجاریشدنسیالبهایشديدشستهشدهوازبینميمسیرجريانساختهمي رفتند،شدندکهبعضاً

به خاکي مصا ح از شده ساخته سدهای به چنداني اعتماد متمادی سا یان طي نیامد.بنابراين وجود

اند.وزبرجاماندههایدورهندرحالحاضربقايایبرخيازسدهایساختهشدهبامصا حسنگيدرزمان

9اشارهکردکهبقايایآندروادیا غراوی1توانبهسدا کافراازآنجملهمي
درکشورمصرهنوزپابرجاست 

گردد.اينسدسنگريزهایباارتفاعسالپیشازمیالدمسیحبرمي9233تا9533وزمانساختآنبه

سیلازبینرفتهباشد.مهارتسازندگانسدهارسددراثرجاریشدنمترساختهشدهوبهنظرمي15

یساختسدهاهاييدرزمینههایمتمادیافزايشپیداکردوابتکاراتونوآوریبهتدريجدرطيقرن

                                                             
1 El Kafara 
2 Wadiel- Garawi 
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سازه ساخت به منجر که کرد آنبروز از بعضي که شد ماندههايي برجا امروز به تا ازجملهها ايناند. ی

مي قودستاوردها سد به توان کبار )سي زمان1-1شکل در که کرد اشاره قم شهرستان نزديکي در ،)

توانگفتاينسد،قديميترينسدقوسيساختههابرايرانساختهشدهوبهجرأتمياستیالیمغول

متروطولتاجآن91زکفرودخانهارتفاعاينسداشدهدرجهاناسالماستکههنوزهمپابرجاست.

44 سنگالشهسختبناگرديدهاست.مخزنسدکمتراز ظرفیت433متربودهواز هزارمترمکعب

نمونهقابلتوجهديگر،سازهباشد.مترمي4مترودرباال13داشتهوعرضپايهسددرقسمتپايین

میرا وم 1بنايي سال در که است هند حیدرآباد 1033در حدود در ارتفاعي با طول19میالدی و متر

(.1900)جوزداني،تمترساختهشدهواو ینسدچندقوسيشناساييشدهدردنیاس519



 (6911)جوزدانی، کبار یقوس سد( 6 -6شکل )

تقريباً سال ساخت1043تا بنابراين نداشت، وجود سدها ساخت برای چنداني معیارهای میالدی

مي صورت تجربي مبنای بر بناها اين از ميبسیاری مواجه شکست با سرعت به که عدمگرفت و شد

وآشناشدنانسانباخواصمصا حسنگيوزمانگذاشت.باگذرهایتجربيرابهنمايشميکفايتروش

تازهآمی های افق دانش، با بشر تجربیات شدن زمینهخته در ساختای شد. گشوده سدها ساخت ی

سیالب تخمین منظور به هیدرو وژی و هیدرو یک علم گسترش و پي مصا ح شناسايي باابزارهای های

باانواعمصا حدوره سدها سرعتمرزهایدانشسدسازیراوسعتبخشیدوساخت باالبه یبازگشت

(.1900)جوزداني،توجود،بااطمینانوسرعتباالييصورتگرفم

مي زيادی تغییرات دستخوش ناحیه شرايط و خصوصیات هرمنطقه، در سد ساخت وثباتبا شود

مي برهم منطقه در موجود وتعادل محیطي زيست سازهوضعیت اين ساخت از هدف معموالً هایخورد.

                                                             
1 Meer- Allum 
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ذخیرهعظ برقیم، انرژی تأمین و بشری جوامع بقاع برای آب نیروگاهی توسط ساختهآبي درهای شده

پايین نواحي در جمعیت تراکم سد، ساخت از پس بنابراين سدهاست. وکنار يافته افزايش سد دست

شهرك و ميشهرها ساخته مناطق اين در متعدد همهای ذخیرهشوند. با چنین امکان آب، گسترشی

کارخانه و ميصنايع زياد منطقه تو یدکنندهدر وشهركهای چشمشود طور به صنعتي رشدهای گیری

شوند.وجودآبسبببهبودشرايطکشاورزیوگسترشاراضيتحتپوششباغاتوکنندوشکوفاميمي

هایائمياينسازهشودمیزاناطمینانبهکارکرددشود.امادراينبینپرسشيکهمطرحميمزارعمي

(.1900)جوزداني،!عظیماست،کهآياسدهایساختهشدهباخطرشکستروبروخواهندشد؟

یسددرپیشبردتمدنبشریونیازمبرمبهاينسازهبزرگدرزندگيعليرغمنقشتعیینکننده

است.انسانمنجربهبروزفجايعيناشيازفروريختنسدهاشدههایطبیعتواشتباهاتامروز،ناشناخته

بینيشودکهپیشبارآمدهچنیننتیجهميیناگوارخرابيسدهاوتلفاتجانيجبرانناپذيربهازتجربه

پديده از امکانبسیاری کامل طور به هنوز سدها پايداری و ايمني مؤثردر نميهای سویپذير از باشد.

به درديگر و بیشتر هرچه سدها سیل، کنترل همچنین و انرژی تو ید آب، به افزون روز نیاز خاطر

شوندبهنحویکههرسدهایمختلفباشرايطژئو وژيکوهیدرو وژيکينامساعدتریساختهميمکان

تجربه خود نوع ميدر عرضه را نويني آنی از آبادینمايد. باالدست در سدها از بسیاری که ياجا و ها

واقع پرجمعیت آنشهرهای ايمني عدم بود.اند، خواهد جاني و ما ي خسارات و تلفات خطر با توأم ها

یايمنيسدوامکانشکستاينسازهوتبعاتناشيآنبهطوردقیقبررسيبنابراينالزماستمسئله

شود.شيازآنپرداختهميیشکستسدوتبعاتنایاينفصلمختصراًبهشرحپديدهشود.درادامه

-9-1 6ی شکست سد پدیده 

شودویسد،باعثاشباعشدنخاكمنطقهازآبميحجمعظیمآبانباشتهشدهدرپشتديواره

ایسددرطيعمرکند.درعینحال،جسمسازههایآنواردمينیروهایشديدیرابهپيسدوديواره

بندانوهواييازجملهسرما،يخگیردوشرايطمختلفآبميبنادرمعرضنیرویناشيازفشارآبقرار

کند.هایبزرگراتجربهميچنینجاریشدنسیالبدرسطحدرياچهوهم

سدرامي شکست جزئيياعمده ناگهانتعريفکرددربدنهسدتوانخرابي منجربهيکهبهطور

جاييکهسدهامقاديرزيادیازآبرادر.ازآنگردديمابيپادرازآبيقابلکنتر ریحجمغیرهاساز

نگه بدنهداریميمخزنخود خطرآفرينيدارند.زمانيکهيکبازشدگيدر سدايجادکنند،پتانسیل ی

                                                             
1 Dam-Break Phenomena 
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رهامي بالفاصله شده، ذخیره آن مخزن در که آبي از زيادی حجم و شده شکستگي دچار سد شود،

آمیزبهدروندرهپايیندستسببشکلگیریسیالبيفاجعهشود.رهاشدناينحجمعظیمازآبمي

اشود.مي نتجاديخسارات در سنيایجهیشده آبگرفتگالبینوع عمق علت به عوامليتنها و نبوده

بیوباشقیعمیها.دررودخانهگردديخساراتمشيباعثافزاانيجررعتهمچونسیگريمختلفد

تلفاتشيباعثافزاتيشدهودرنهازاتیوتجهيمسکونیهاخانهبيرسببتخانيجراديسرعتزاد،يز

.گردديميجان

-9-1 مواردی از شکست سد در طول تاریخ  

مي نشان دنیا در سدها شکست پیشینه شدهبررسي شکسته سدها، از زيادی شمار تلفاتدهد و

نفر933شکستسداستاودرايتا یادراثر1204است.درجوالیجانيوما يبسیاریرابهوجودآورده

اسپانیاباعثخساراتاکو وژيکيزيادی1شکستسدیدررودخانهگوادگواير1225کشتهشدند.درسال

دستشد.اينامربهد یلانتقالرسوبوپسماندهابهاينرودخانهرخداد.درماهمِيدررودخانهپايین

میلیارددالریشد.درسال1نفروزيان5شدنکشتهشکستسدیدرسودرنآ مانمنجربه1222

پايین9334 مناطق در بزرگ سیل چندين موجب هند در ناندگاوان سد شکست شدهنیز استدست

%تلفاتانسانيناشي13دهدکهبیشازنشانمي1204درسال9)مرجع(.آمارموجوددرگزارشکاستا

شکستسهس سدهاتنهادراثر بزرگرخدادهازشکست 9،1219،9133واينتايتا یااست.درسدد

جا)کشته، سد سدقوسي(، زمین غزشدر حاصلاز 1002،9933،پنسیلوانیا5ستونانروگذریموج

)کشته، هند، ماچائو و خاکي(، سد از 1255روگذری ،9333 حین)کشته، در خاکي سد از روگذری

درکشورمااگرچهتاکنونشکستبزرگياتفاقنیفتادهاستاما،(Costa, 1985)ثبتشدهاستساخت(

شکست و روگذری اثر در يزد مهريز انحرافي بند موجبدريچهشکست االنبیا، خاتم سد تحتاني های

دهدکهخطرشکست،هموارهدرکمینسدهایاست.اينامرنشانميخساراتما يدراينمناطقشده

باشد.شدهميساخته



                                                             
1 Guadalquivir 
2 Costa 
3 Vaiont 
4 Johnston Dam 
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 (6913) عباسی، 6362 سال  Sweet water سد شکست( 2 -6شکل )

 

 



 (6913)عباسی،  6312 سال در البیس توسط شکستن از پس Toce سد( 9 -6شکل )

-5-1 علل شکست سد 

بیشتردر تدريجي شکست گیرد. صورت ناگهاني يا تدريجي صورت به است ممکن سدها شکست

دهایافتد.شکستناگهانياغلبسجرياناتفاقمي9ياروگذری1سدهایخاکيودراثرپديدهحفرگي

                                                             
1 Piping 
2 Over Topping 
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هاافتد.درزيردونمونهکهمثالخوبيازايننوعشکستبتنيودراثرروگذریيا غزشآنهااتفاقمي

است.باشند،موردبررسيقرارگرفتهمي

ما پاست سد )1شکست (،5-1شکل سال دسامبر دوم شکست1242در از مثا ي فرانسه، جنوب در

اين اثر بر گرديد. خراب يکباره به سد تمامي و ريخته فرو ناگهاني طور به سد اين است. سد ناگهاني

هادالرخسارتما يبرجایماند.برطبقگفتهمتخصصان،تخريباينحادثهصدهانفرکشتهومیلیون

متربود.999مترارتفاعوتاجيباطول11يبود.اينسدازنوعدوقوسيودارایبینسدغیرقابلپیش

 از آن 0/1ضخامت تا پي در طول4/1متر با آزاد سرريز يک دارای همچنین بود. متغیر تاج در متر

تخلیه93 يک و متر قطر به تحتاني بود.4/1کننده برش متر سد اين پي وجوددر زيادی معايب و ها

هایجهتبادرزهایاتصا يبینقطعاتسازهبود.پيسد،بهجزمحلاتصالدرزيربلوكاشتکههمد

بتني،باتزريقمصا حمستحکمنشدهبود.

 سال در سد اواخر1249ساخت از آن آبگیری و در1245شروع استثنايي سیلي وقوع شد. آغاز

سد،درطيسهروزشدکهدرآنزمانخا يبود.متریاز5،موجبپرشدنارتفاع1242نوامبرسال

 حادثهدر وقوع پايین1/1شاهدان وکیلومتری کردند احساس را زمین  غزش ابتدا که بودند آن دست

پايین به آب از زيادی حجم ونهايتاً شنیدند سد( شکست از )ناشي زيادی سروصداهای آن دستهمراه

رسید.

ای(،مثا يازشکستتدريجيسداست.اينسددردره4-1شکل)درآمريکا9شکستسدتتون

بنچشیب رکسبورگ در صخره9دار از که سد مخزن شدهقرارداشت. تشکیل آتشفشاني نفوذهای بود،

زيادآ وتلفات داشت زيادی آبپذيری از توجهي قابل تغذيه نتیجه ودر همراهب به را زيرزمیني های

کف از آن ارتفاع و داشت ناهمگن و متراکم هسته يک سدخاکي اين تاج191داشت. طول بود. متر

میلیونمکعببود.سدتتون41/5وحجممصا حبکاررفتهدرآن1:9هایآنمتروشیبديواره243سد

عم تا مخزن آبگیری از 05قپس که بین5متر شد. تخريب بود مخزن تراز حداقل از کمتر متر

روزپنجمژوئنسال5ساعت سمتراستسدوخروج1251صبح نشتقابلتوجهآبدرقسمت ابتدا

آ ودناشيازنشتمشاهدهشدکهزيرشوييآنرادرپيداشتوظهرهمانروزبهريزشوجريانگل

رهاشدهمعادلواژگونيتاجوبدنهسدانجام رویداد.آب میلیونمترمکعب90یدوتخريبکاملسد

                                                             
1 Malpasset 
2 

Teton 
3 Rexburg bench 
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برابرفرسايش تخريب،حفاظتنشدنمصا حهستهدر تخلیهشد.علتاصلي بودهکهمخزنسدکامالً

است.بوده



 (6911)جوزدانی،  Malpasset سد مانده یباق( 4 -6شکل )

 

 



 (6911)جوزدانی،  شکست از پس یا  لحظه Teton سد( 5 -6شکل )
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پیون دد.شکستسدهایخاکيوبتنيبااحتماالتمختلفونیزدراثرعواملمتفاوتيبهوق وعم ي

واحتم الشکس تس دهایبتن يح دود4/1×13-5احتمالشکستسدهایخاکيدرهرس البراب ر
باشد.ارقاممبیناينواقعیتهستندکهايمنيسدهایبتنيبیشترازسدهایخاکياس تمي5/3×5-13

برابرسدهایبتنياست.5وخطرشکستسدهایخاکيتقريباً

بینا ملليرویسدهایبزرگ روی1برطبقگزارشاتکمیسیون سدهایوکمیتهاياالتمتحده

درصدازشکستهاييکه90،درحدود9مرانامريکامشتركباانجمنمهندسینع درهمکاریبزرگ

های جريان ورود حین در خرابي و سرريز ناکافي ظرفیت از ناشي روگذری بد یل افتد، مي اتفاق سد

درصدازشکستهاييکهدرسدها99درحدود.(Hagen, 1982)استبزرگرسوبيناشيازبارندگي

 حا یکه در است، سد مجراهایدروني درامتداد يا سد ازدرون تراوش بد یل افتد، مي درصد99اتفاق

زمین روگذریامواجحاصلاز ناشياز شکستها بقیه شکستهابامسائلفونداسیوندرارتباطند،و

درصد(1-1شکل)مخزن،تخريبناشيازز ز ه، غزشکنارههایسدهایخاکريزیاست. غزشدرون

.(Serafim, 1981)دهدرانشانميدرشکستسدموثرعواملعيتوز



 در شکست سد موثر عوامل عیتوز درصد( 1 -6شکل )

-4-1 سیالب های ناشی از شکست سد  

سیالب با مقايسه منطقهدر در بارندگي، از ناشي شدههای احداث آن در سد که است،ای

جريانسیالب تو ید سبب سد، شکست از ناشي ميهای بزرگتر پیک اندازه با ازهای مقادير اين شوند.

هایالبباشد.ديگرمشخصهمتمايزکنندهسیهایسنگین،بزرگترميهایناشيازبارندگيتمامسیالب

                                                             
1 International Commission on Large Dams (ICOLD, 1973) 
2 The United States Committee on Large Dams in cooperation with the American Society of Civil Engineers 

(ASCE/USCOLD, 1975) 
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تارسیدنبهمقدارپیکآن،بسیار شروعباالآمدنآب حاصلازشکستسد،آناستکهدورهزماني

سد، شکست حاصلاز زمانرخدادپیکجريانسیالبي اينموضوعبرايندال تداردکه، کوتاهاست.

همیند یلزمانهشدارافتد.بهیهیدرو وژيکياستکهدرطبیعتاتفاقميبسیارکمترازهرپديده

کنند،بسیارکمخواهدبود.زمانشکستبرایبیشترسدهادستسدزندگيميبهمردميکهدرپايین

ممکناستچنددقیقهباشدوبرایسدهایبزرگامکانداردبهيکساعتيابیشترازآنبرسد.اين

 شکست جريانسیالب سد،بههمراهبزرگيپیک شکست بهسدکهمو فهمشخصهسیالب هایشتابي

هایموجوددرطبیعت،متمايزهایناشيازبارندگيدارد،آنراازسايرسیالبمراتببزرگتریازسیالب

.(Karakaya, 2005)سازدمي

ممکننیستکهازبروزتماميشکستهایسدپیشگیریشود،امااينامکانوجودداردتابتوان

تعدادقربانیانرادرحادثهفاجعهبارشکستسد،بهحداقلرساند.اينمسئلهتنهازمانيممکناستکه

مناطق به سیالبي موج آنکه از قبل و موقع به سد دست پايین بهمردم شوند. تخلیه برسد، مسکوني

بايدتوسطدادههایحاصلاز1برنامهاقداماضطراری منظورکاستنازاثراتچنینپديدهفاجعهباری،

شبیهسازیهایعددیويامدلهایعددی،تهیهودردسترسارگانهایمربوطهقرارگیرد.بوسیله

س موج حرکت زمان به مربوط اطالعات ها، مدل اين گرفتگي آب سیل مناطق و 9یالبي
حادثه  هر در

شرايط مديريت در راهنما يک عنوان به تواند مي نتايج اين و شده بیني پیش تواند مي سد شکست

اضطراریبکارگرفتهشود.ايننوعازبرنامههاممکناستشاملنقشههایسیالب،جداولزمانهشدار

دهندهباشدکهتنهاراهجلوگیریازافزايششمارقربانیانبرایهرمنطقهوساختسیستمهایهشدار

.است

که وجوددارد زيادی سدهای جهان، کشورهای از بسیاری در همینطور و متحده، اياالت درداخل

د یلافزايشخطرشکستناشيازتخريبهسالاست.بسیاریازسدهایقديمي،ب93عمرآنهابیشاز

يسرريز،موردتوجهبیشتریقراردارند.سازهایوعدمظرفیتکاف

هفتاد، طيدهه افتاد،در اتفاق سد شکست حادثه مورد چند کهدر باری فاجعه حوادثي بواسطه

پتانسیلسیالبفاجعهبارحاصلازشکستسدهمچنینبهصورتيکدغدغهومسئلهموردتوجهبرای

متحده اياالت درون جمعیت از برخي و مهندسین، اضطراری، عملیات بخش کارکنان مداران، سیاست

                                                             
1 Emergeny action plan 
2 

inundation 
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کريک بوفا و مانند سدهايي شکست از ناشي مسئله اين 1درآمد. سال تتون1259در سد سال9، در

.(Fread, 1996)بود1255،سدکليبارنسدرسال1251

-1-1 اهداف تحقیق 

وجودحا تبسترخشکوتردرپايیندستدريچهوتاثیرشکلهندسيمخازنهدفاينمطا عه،

،بااستفادهازمعادالتناويراستوکسمتوسطگیریبررویهیدرودينامیکجريانناشيازشکستسد

 رينو دز برایRANS شده محاسباتي سیاالت دينامیک در گسترده طور به معادالت اين باشد. مي

هایدراينتحقیق،کارايياينروشدرشبیهسازیجريانروند.هایمختلفبکارميسازیپديدهشبیه

بعدی سه عددی مدل از استفاده با شده، ذکر موارد برای سد شکست بررسي Flow- 3Dغیردائمي

شود.مي

-5-1 طرح کلی گزارش 

فصلسومجزئیاتروشهای،استدرفصلدوم،مروریبرپیشینهتحقیقاتيپژوهشانجامگرفته

رفت بکار تو یدعددی و ها سازی مدل نحوه چهارم، فصل کند. مي بیان را حاکم معادالت حل برای ه

در سازی شبیه از حاصل نتايج نمايد. مي بیان را عددی روش در شده استفاده پارامترهای و شبکه

هاشاملتاثیرشکلمخزناينشبیهسازیاست.هآمدپنجمهایمختلفشکستسد،درفصلسازیمدل

بهباشدنتايجدستبابسترخشکومرطوبميهایمخزنبادوحا تپايینکفوشیبکنارهوشیب

نمودارها،پروفايلهایشبیهسازیشدهآبدرموقعیتهایمختلفاست.درنهايت،جمعبندیصورت

ارائهگرديدهاست.ششمنتايجوپیشنهادهادرفصل



                                                             
1 Buffalo Creek 
2 Teton 
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-1-9 مقدمه 

يدهپديبررسبیشازيکقرناستکهدانشمندانپديدهشکستسدراباجديتدنبالميکنند.

.شکستسدهايابديمیتاهمیشازپیشآن،هرروزبيدرمقابلعواقباحتما يشکستسدوآمادگ

تهديینپاينواحینکهساکنيبهدنبالدارد.عالوهبرخطراتجانيادیتبعاتمخربز يددستسدرا

یرموجوددرمسابنیهویساترابرتأسيدیشدیازشکستسدخساراتاقتصاديناشیالبسکند،يم

خود معکنديمیلتحمحرکت و ضوابط گرفتن نظر در با سدها چند هر دقيژهویارهای. يطراحیقو

يکليببودنگسترشدامنهدانشبشر،هموارهاحتمالشکستوتخريجيباتوجهبهتدریکن شونديم

باهاییالباحتمالوقوعسطبیعت،ینيبیشقابلپیرغیتوجوددارد.ماهیمعظیهاسازهينايجزئيا

بازگشتباالوهمچن  زوميدراطرافمخزنسدازعوامليدشدی رزههاینزمیندوره بر هستندکه

تحليدهپديبررس و سد میلشکست آن سالافزاينديتبعات در پدافندیراخیها. مقو ه شدن مطرح

اهمیرغ و سیهانقشهیهتهیتعامل گسترش و ایالبپخش است شده دقيدهپدينباعث وبا نظر ت

.یردکارشناسانموردمطا عهقرارگیازسویشتریتوجهب

 مرور به ابتدا بخش اين در معادالت پايه بر که شده انجام روشتحقیقات استوارو عددی های

یمطا عاتشکستسدصورتپردازيموسپسدرادامهتحقیقاتآزمايشگاهيکهدرزمینهباشندميمي

 کنیم.مياسترابررسيگرفته

-9-9 ی روش های عددی مروری بر مطالعات انجام شده بر پایه 

تالشدررابطهبامسايلنیاو ،(Ritter, 1892)تريبتوانگفتکهمطا عاتانجامشدهتوسطرديشا

شک به مربوط باشد. سد ویست از استفاده روابط1ونانت-سنتمعادالتبا ي، جريانرا تحلیل برای

بعدزير:سددرکانالمستطیليارائهکرد.ريتربامعرفيپارامترهایبيناشيازشکست



 





                                                             
1 Saint - Venant equations 

3
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 آن دستنيیفاصلهپاxکهدر سد، هیسطحآباو 3hزمان،tازمحل سرعتمتوسطvمخزن،

ميدبq،يزمان عرض واحد باشديدر .( سد مقطع در را آب عمق ريتر وx=0همچنین ثابتدانسته )

 مستطیلي کانال برای را آن )55/3مقدار شکل نمود. تعیین آب او یه عمق 1-9برابر ناشي موج از(

عمق،راتییتغتري.ردهديشکستسدبدوندرنظرگرفتناثراصطکاكبرایمقطعمستطیليرانشانم

کرد:انیبريرابهصورتزيسرعتودب
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 (Ritter, 1892)مستطیلی مقطع برای اصطکاك اثر گرفتن نظر در بدون سد شکست از ناشی موج( 6 -2شکل )





 

 

سنت معادالت براساس سد شکست مسائل حل د اما به بسترلیونانت، اصطکاك درنظرنگرفتن

ه ومقاومت واقعانيجريکیدرو یرودخانه در دقیداراتیآشفته، و قبول قابل وباشدينمقیجواب

هکهيصورتدر مقاومت به مربوط سنتيکیدرو یعبارات معادالت به اصطکاك شوو اضافه د،ونانت

.باشديکهقابلحلنمشوديحاصلمیادهیچیپیمعاد ه

( بدينDressler, 1952درسلر پرداخت. سیالب موج حرکت بر زبری اثرات اعمال بررسي به ،)

بهمعادالت نتايجارائهکمهایغیرخطيآبمنظورویفرمولزبریشزیرا براساس عمقاضافهنمود.

مي متفاوت های بخش ديگر با موج پیشاني در جريان محقق، اين توسط آنشده علت که باشد

اليهمرزیمشخصدرنزديکيپیشانيموجاست.معادالتجديدبااستفادهازروشمشخصهیریگشکل

جزناحیهپیشانيحلشدهاست.درسلربهايننتیجهرسیدکهبهوبصورتصريحبااعمالتوابعاصالحي

عمقتموجاعمالمقاومتناشياززبریباعثافزايشعمقوکاهشسرعتميشود.همچنینموقعی

بحرانيباافزايشزبریبهسمتپايیندستمنتقلشدهودبيسیالبکاهشمييابد.درسلربهضعف

پیش ناحیه در شده ارائه )مدل شکل است. کرده اشاره موج اساس9-9اني بر موج  به موقعیت )

.دهديدرسلررانشانمیهاپژوهش





 (Dressler, 1952)های درسلر بر اساس پژوهش موج لبه موقعیت( 2 -2شکل )





 

 

 داخل در مايعيک جريان در اصطکاك اثر از کردن نظر صرف با،(Hunt, 1982)1209سال در هانت

 معادالت حل برای تقريبيلح راه ادالت،مع در ربست یبش راث کردن وارد با وزيرشکل صورت به کانا ي

.کرد ارائه ها مشخصه روش به ونانت-سنت





 (Hunt, 1982) هانت ی استفاده مورد دار بیش کانال( 9 -2شکل )



0کلش هب الکان سترب شیب داشتن  حاظ با وی
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 به مربوطدبع يب ی همعاد  و کرد تأيید را موج انتشار سرعت و مايع جريان سرعت بین ارتباط وجود

 :کرد ارائه زير شکل به را کانال در مثبت موج پیشاني پیشروی



 (Hunt, 1982) مختصات صفحه در مشخصه خطوط ( توصیف4 -2شکل )



شکلزيرارائهیبيویهمچنینمعاد ه به موجمنفيدرمخزنرا بعدمربوطبهپیشرویپیشاني

کرد:
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Abstract 

The sudden collapse of a dam behind which huge amounts of water are stored causes financial losses to 

downstream installations such as power plants, residential areas, urban and agricultural facilities, and so 

on. In the event that residential areas are located in the downstream, the loss of lives will occur in addition 

to financial damages. The purpose of this study is 3D numerical investigation of the effect of the reservoir 

geometric shape of the plan, reservoir’s slope  and also the reservoir side slopes on the model as well as 

the flood wave fluctuates due to dam break. In the all simulations, the downstream bed conditions are 

considered as dry or wet. The modeling is carried out in 3D mode using Flow3D software with best mesh 

size and appropriate the RNG turbulence model. In the first part of the research, six geometric shapes of 

the reservoir  and their impact on flow Characteristics, flow pattern and flood wave propagation have been 

investigated in more details. In the second part of the research, the simultaneous effect of reservoir 

geometric shape on the plan and the reservoir side slopes on dam-break hydrographs and water levels was 

investigated numerical methods. Four geometric shapes of the reservoir with 3 different side angles of 30, 

45 and 60 degrees are considered. In the last part, the simultaneous effect of reservoir geometric shape on 

the plan and its slope on the model as well as the flood wave fluctuates due to dam break. Two geometric 

shapes of the reservoir with reservoir bottom slopes of 0%, 2%, 3.5% and 5% are used in the modeling. 

After analyzing the extracted data from the software output for the positive wave profile due to the failure 

of the dam, it was concluded that in long and L-shaped reservoirs, the wave formed is smooth and moves 

down the bottom without forming a fungal jet. In a wide and trapezoidal reservoir due to cross-waves, 

changes in the surface of the water are oscillating and these fluctuations continue until the end of the 

flume. The pattern of flow in the inside points of the reservoir is different for each case in which the wall 

of the reservoir is vertical or inclined. When the wall is vertical, a negative wave is created inside the 

reservoir, while in the remaining cases, two negative waves are created which extend over the slope of the 

reservoir wall, and these two waves reach each other in the central location of the reservoir. In the wide 

reservoir, the level of water in the downstream and upstream of the dam does not differ significantly with 

the increase of the reservoir’s slope, but the fluctuations of the water level in the wide reservoir are 

observed at all slopes.The reason for this fluctuation can be due to the shape of the reservoir. 

Keywords: Dam break, 3D simulation, , Flow3D, reservoir geometric shape, reservoir’s slope, 

reservoir side slope 
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