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 چكیده
 عدم قطعیت در مشخصات و رفتار ژئوتکنیکی سازه ھا در حین طراحی اغلب
روی برنامھ ھای اجرایی اثر می گذارد، از اینرو ابزار بندی و 
رفتارسنجی برای کنترل ساخت، تضمین ایمنی و کاھش ھزینھ ھای اجرایی 
بھ عنوان بخش الینفک از فرایند طراحی سدھای می باشد. رفتار سنجی در 
حین ساخت و اولین آبگیری بھ منظور آنالیز سریع ایمنی آن و ھمچنین 

ن بھره برداری جھت ارائھ تصویری واقعی از تمامی تغییرات و در زما
ارزیابی ایمنی سد بر اساس مشاھدات بلند مدت داده ھا از عمده ترین 

سد  تنش ھایدر این تحقیق  اھداف ابزاربندی و رفتارنگاری سدھاست.
متر مورد بررسی قرار گرفتھ  122خاکی سنگریزه ای گاوشان با ارتفاع 

و  FLACی در قالب انجام تحلیل عددی با نرم افزار است. این بررس
با نتایج ابزار دقیق است. تحلیل ھای عددی با استفاده از مقایسھ 

الیھ پالستیک مور کولمب انجام و اجرای مرحلھ ای  -مدل رفتاری االستو
ھای خاکریزی در مدلسازی لحاظ شده است. نتایج محاسبھ شده توسط نرم 

ت شده از روی ابزار دقیق مقایسھ شده اند، تا افزار با مقادیر قرائ
مدل را کالیبره کرده و از صحت عملکرد نرم افزار اطمینان حاصل شود. 

سال بعد شروع  5تا  1379سال از زمان شروع عملیات ساخت،این آنالیز، 
وشان را مورد بررسی قرار می دھد. بعد اسد گ 1388اولین آبگیری، سال 

مشخص شد کھ نتایج تحلیل ھای برگشتی در حین از انجام آنالیز عددی 
 زمان ساخت و اولین آبگیری بھ واقعیت نزدیک میباشد.

 
نتایج ، مدلسازی عددی، FLAC، نرم افزار گاوشان سدکلمات کلیدي: 

 ابزار دقیق، نشست
 
 

 مقدمھ -1
سد خاکی سنگریزه ای گاوشان مورد  تنش ھایدر این تحقیق    

متر، طول تاج  123اوشان دارای ارتفاع بررسی قرار گرفتھ است، سد گ
میلیون متر مکعب می باشد. سد از  550متر و حجم مخزنی در حدود  650

نوع سنگریزه ای با ھستھ رسی و بر بستری از جنس اسپلیت و سنگ آھک 
بنا شده است. برای رفتارنگاری سد، پنج مقطع ابزار دقیق انتخاب 

تر ھا ، سلول ھای اندازه شده است و این ابزارھا کھ شامل پیزوم
گیری فشار کل توده خاک، نشست سنج ھا و انحراف سنج ھا می باشد در 

با توجھ بھ رقوم پی، ارتفاع خاکریزی و  ].6[ آنھا نصب شده است
عمق دره، بحرانی ترین مقطع سد گاوشان از نظر تجمع فشارھای آب 

 0+365ر منفذی، نشست حداکثر و پایداری ، پروفیل واقع در کیلومت
نشان  1در مقطع می باشد و آن در شکل  3کھ پروفیل شماره  می باشد

داده شده است. مدلسازی و آنالیز برگشتی انجام شده در این تحقیق 
برای بررسی رفتار این سد در  روی ھمین پروفیل انجام خواھد گرفت.
مورد استفاده قرار گرفت  FLACحالت ساخت و آبگیری از نرم افزار 
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نتایج این آنالیز عددی با نتایج رفتارنگاری مقایسھ انتھا در و 
 شد.
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سد  3موقعیت انحراف سنج ھای موجود در پروفیل و مقطع عرضی سد گاوشان  -1شکل

 گاوشان
 
 

 ارزیابی تنش ھای ایجاد شده در بدنھ سد  -2

ل بدنھ سد در برای اندازه گیری تنش ھای کل وارد بر ھر نقطھ داخ
جھت ھای مختلف، می توان سلولھای اندازه گیری تنش کل خاک را در 
جھت ھای مورد نظر نصب کرد. البتھ بھ دست آوردن مقدار حقیقی تنش 
درون یک توده خاکی کاری مشکل است. این مشکل از آنجا ناشی می شود 
 کھ نصب سلولھای اندازه گیری تنش در خاک، و نیز تفاوت صلبیت جسم

این سلولھا با صلبیت خاک اطراف ممکن است وضعیت تنش را در نقطھ 
مورد نظر تغییر دھد. حتی با اعمال دقت در تراکم و نصب این 
سلولھا، خاک اطراف این ابزار در شرایط متفاوت با بقیھ بخشھای 
خاکریز قرار می گیرد. بنابراین تنشھای اندازه گیری شده بطور 

نمایانگر تنشھای واقعی توده خاک مجاور کامال� دقیق نمی تواند 
باشد. تجربھ نشان می دھد کھ اندازه گیری قابل قبول تنشھای خاک 
در نقاط فصل مشترک خاک و تکیھ گاھھای آن (مثال� در فصل مشترک 

 ].7دیواره ھای کولھ ھا و خاکریز) بھ دست می آید [
رک اندازه گیری تنش ھای کل درون خاک در ارزیابی پتانسیل ت

خوردگی، بررسی پدیده قوس زدگی و بھ تبع آن شکست ھیدرولیکی و 
ھمچنین در ترکیب با پیزومترھا برای ارزیابی مقادیر تنش موثر جھت 
کنترل طراحی ھای انجام شده کاربرد پیدا می کند. ضمن اینکھ 
مقادیر تنش کل اندازه گیری شده در ترکیب با داده ھای بدست آمده 

نظیر جابجایی ھای داخلی و سطحی می تواند در از تجھیزات دیگر 
 ارزیابی کلی عملکرد توده خاکریز بھ کار آید.

عدد سلول تنش کل از نوع ارتعاشی در  120برای این منظور مجموعا� 
تایی در مقاطع و ترازھای مختلف برای اندازه گیری تنش  3خوشھ  40

ل ھا بھ صورت تایی، یکی از سلو 3کل، نصب گردیده است. در ھر خوشھ 
افقی نصب شده کھ تنش قائم را اندازه گیری می نماید. دیگری بھ 
صورت قائم و موازی با محور سد نصب شده کھ تنش افقی درست عمود بر 

 45محور سد را نشان می دھد. سومین سلول رو بھ باالدست، با زاویھ 
 درجھ نسبت بھ افق نصب شده است.

لھای تنش کل در دو تراز نصب شده نصب ابزار، سلو 3تھا در پروفیل 
اند، در بقیھ پروفیلھا سلول ھای تنش کل تنھا در یک تراز قرار 

اولین  1430مشاھده می شود، تراز  1دارند. ھمانطور کھ در شکل 
تراز نصب سلول فشار کل می باشد. در این تراز سلولھا در ھشت خوشھ 
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یلتر باالدست و خوشھ از ھستھ رسی و دو خوسھ دیگر در ف 6کھ شامل 
پایین دست، طبق چیدمانی کھ توضیحشان رفت نصب شده اند. در تراز 

خوشھ دیگر کھ شامل یک خوشھ در ترانزیشن باالدست، دو  7نیز  1483
خوشھ دیگر در ھستھ رسی  4خوشھ در فیلتر باالدست و پایین دست و 

 نصب شده اند. 

  





 







1430.5

1483.0
































 







 

 3اندازه گیری فشار کل در تراز مختلف واقع در پروفیل  سلول ھای -2شکل 

 بررسی تنشھای افقی  -2-1

تغییرات فشار افقی کل سلول ھای فشار نصب شده در تراز  3در شکل 
، بر حسب زمان نشان داده شده است. روند تغییرات تنش  1430اول، 

افقی در مراحل مختلف ساخت و آبگیری در تمام سلول ھای فشار نصب 
شده یکنواخت و ھماھنگ با پیشرفت خاکریزی و آبگیری سد می باشد، 

، واقع در فیلتر پایین دست، کھ قرائت کمی را 332بھ جز سلول فشار 
نشان می دھد، این موضوع ناشی از خرابی دستگاه مورد اشاره می 

کھ در قسمت ھای  pc314و  pc311باشد. ھمانطور کھ مشاھده میشود 
ھ اند، بعد از آبگیری تنش کل افقی آنھا نسبت بھ باالدست قرار گرفت

 سایر سلول ھای فشار، افزایش یافتھ است.
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 تغییرات تنش افقی کل سلول ھای فشار نصب شده تر تراز اول بر حسب زمان -3شکل
 

، تغییرات تنش افقی کل سلول ھای فشار نصب شده در تراز 4در شکل
ھمانطور کھ پیشتر اشاره ) ، بر حسب زمان ارائھ شده است. 83سوم (

)، تنھا شامل نصب پیزومترھای 1455شد، تراز دوم نصب ابزار (
الکتریکی بوده و در تراز سوم اول مجموعھ ای از پیزومترھای 
الکتریکی و سلول ھای تنش کل نصب شده اند. متأسفانھ در این نقطھ 
تعداد زیادی از دستگاه ھای الکتریکی من جملھ سلول ھای فشار کل 

 از کار افتاده و قابل قرائت نمی باشند.
)، بیشترین تنش افقی کل 83قبل از شروع اولین آبگیری (خردادماه 

می باشد کھ  PC317، مربوط بھ 5سلول ھای نصب شده با توجھ بھ شکل 
کیلوپاسکال است. این مقدار در (فروردین ماه  1265مقدار آن برابر 

یدا کرده است در حالیکھ در کیلوپاسکال کاھش پ 1181) بھ مقدار 85
در فیلتر باالدست  PC311این تاریخ، بیشترین تنش افقی کل مربوط بھ 

 کیلوپاسکال می باشد. 1601است کھ مقدار آن برابر 

 
 تغییرات تنش افقی کل سلول ھای نصب شده در تراز سوم بر حسب زمان -4شکل 

  

 
 ب زمانتغییرات تنش افقی کل در عرض بدنھ سد بر حس -5شکل 

 بررسی تنش ھای قائم -2-2

 1430تغییرات تنش قائم کل سلول ھای فشار نصب شده در تراز  6شکل 
در مقایسھ با روند خاکریزی و آبگیری، بر حسب زمان را نشان می 



5 

دھد. روند تغییرات تنش قائم، یکنواخت و ھماھنگ با پیشرفت ساخت 
قرائت بسیار کمی ، کھ PC312سد و آبگیری سد می باشد، بھ جز سلول 

را نسبت بھ سلول ھای مجاور نشان می دھد. این موضوع ناشی از 
خرابی دستگاه ابزار دقیق می باشد. ھمانطور کھ مشاھده می شود 
سلول ھای فشارسنج داخل فیلترھا رفتارھای متفاوتی را نسبت بھ 

کھ در  PC312فشارسنج ھای داخل ھستھ رسی نشان می دھند. فشارسنج 
االدست قرار دارد بعد از آبگیری بھ علت اشباع شدن مصالح فیلتر ب

پوستھ و فیلتر باالدست، فشار قائم آن بیشتر می شود. فشارسنج 
PC333  کھ در فیلتر پایین دست قرار دارد بعلت اینکھ مصالح باالی

آن بیشتر پوستھ ی سد می باشد و بعلت وزن مخصوص باالی مصالح پوستھ 
یلتر، مقادیر فشار قرائت شده بیشتر می نسبت بھ مصالح رس و ف

باشد. سلول ھای فشار نصب شده در ھستھ رسی نشان داده است کھ با 
، سرعت افزایش تنش قائم کل 82افزایش روند خاکریزی در تابستان 

 کاھش می یابد. دلیل آن وقوع پدیده قوس زدگی می باشد.
ھ رسی اتفاق می یکی از پدیده ھایی کھ معموال� در سدھای خاکی با ھست

افتد، پدیده قوس زدگی است. عامل اصلی بروز این پدیده نشست ھای 
نامتقارن می باشد. این پدیده ممکن است در جھت طولی یا عرضی بھ 
وقوع بپیوندد. در جھت طولی با تکیھ کردن ھستھ بھ تکیھ گاھھا و 
تمایل بھ نشست در نواحی میانی این پدیده رخ می دھد، تمایل بھ 

س زدگی در جھت طولی با کاھش عرض دره، تندتر شدن شیب تکیھ قو
گاھھا و وجود تغییرات غیرعادی در توپوگرافی پی افزایش می یابد. 
ھمچنین تراکم پذیرتر بودن مصالح پی نسبت بھ تکیھ گاھھا نیز 
تمایل بھ این پدیده را افزایش می بخشد. اما در جھت عرضی بھ دلیل 

ذیری ھستھ و پوستھ و تمایل بھ نشست نسبی تفاوت خصوصیات تراکم پ
 نامتقارن بین پوستھ و ھستھ این پدیده رخ می دھد.

 
 تغییرات تنش قائم کل سلول ھای فشار نصب شده در تراز اول بر حسب زمان -6شکل 

 

مصالح ھستھ بھ دلیل تراکم پذیری بیشتر و مقاومت کمتر، نسبت بھ 
بھ نشست دارند. از طرفی بھ  پوستھ و نواحی انتقالی تمایل بیشتری

دلیل وجود مقاومت برشی در فصل مشترک بین ھستھ و فیلتر (یا 
پوستھ) مصالح سخت تر فیلتر در مقابل این نشست مقاومت نموده و در 
صورتی کھ مصالح ھستھ مقاومت برشی باالیی داشتھ باشد می تواند با 

الح ھستھ بھ تکیھ کردن مصالح ھستھ بھ پوستھ، بخشی از بار وزن مص
فیلتر یا پوستھ منتقل شده و در نتیجھ تنھا قسمتی از سربار موجود 
روی مصالح ھستھ بھ الیھ ھای زیرین آن منتقل می شود و بنابراین 

بھ الیھ  (γh)سطح تنش در مصالح ھستھ نسبت بھ وضعیتی کھ تمام سربار 
م ھای زیرین منتقل می شود، کاھش می یابد. در واقع نسبت تنش قائ
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، نشان دھنده بخشی از وزن سربار (δv/γh)بھ سربار موجود در ھر نقطھ 
است کھ بھ الیھ ھای زیرین منتقل شده است و در واقع شاخصی از شدت 
وقوع پدیده قوس زدگی می باشد و برخی از آن بھ عنوان ضریب قوس 
زدگی یاد می کنند. ھر چھ این نسبت کمتر باشد یعنی مقدار کمتری 

بار بھ الیھ ھای تحتانی منتقل شده و مقدار بیشتری از آن از وزن سر
بھ فیلترھا یا پوستھ تکیھ کرده است. در صورتی کھ میزان قوس زدگی 
در ھستھ زیاد باشد خود می تواند باعث ایجاد ترکھای عرضی در ھستھ 
شود، بدین ترتیب کھ در یک تراز خاص، ممکن است الیھ ھای زیرین 

شست کنند اما الیھ ھای فوقانی آن بھ دلیل قوس ھستھ بھ طور معمول ن
تغییرات تنش  7زدگی و تکیھ کردن بھ پوستھ، ایجاد شود. در شکل 

قائم در عرض ھستھ و فیلترھای باالدست و پایین دست در تراز اول، 
در مقاطع زمانی مختلف آورده شده است. ھمانگونھ کھ مالحظھ می شود 

ش نیز در تمامی عرض ھستھ و فیلتر با افزایش تراز خاکریزی، سطح تن
افزایش می یابد. ماکزیمم تنش قرائت شده در اغلب زمان ھا، مربوط 

متری پایین دست محور سد  5می باشد کھ در  324بھ سلول فشار شماره 
در داخل رس قرار دارد. کھ مقدار آن در انتھای عملیات ساخت برابر 

کیلوپاسکال می باشد. مالحظھ می شود با شروع آبگیری قسمت ھای  1550
باالدست تنش قائم آن روند صعودی پیدا می کند. بیشترین تنش قائم 

کیلوپاسکال در فروردین  2002رابر ب 312قرائت شده در سلول شماره 
می باشد. عدم اختالف قابل توجھ سطح تنش در ھستھ و فیلتر  85ماه 

حاکی از این مطلب است کھ قوس زدگی شدید رخ نداده است. البتھ جھت 
ارزیابی دقیق تر این موضوع نیاز است تا تغییرات نسبت تنش قائم 

 شود. بھ سربار در عرض ھستھ و فیلترھا نمایش داده
تغییرات نسبت تنش قائم بھ سربار یا بھ عبارتی ضریب قوس  8در شکل 

، خرداد 81زدگی در عرض ھستھ و فیلترھا در تراز اول در مردادماه 
آورده  85(اواخر عملیات ساخت و شروع آبگیری) و فروردین ماه  83

شده است. ھمانطور کھ مالحظھ می شود میانگین ضریب قوس زدگی در 
 64بود. این مسألھ نشانگر این موضوع است کھ تنھا  64/0، 83خرداد 

درصد وزن سربار موجود روی ھستھ در این تراز بھ مصالح زیرین آن 
درصد بقیھ در اثر قوس زدگی بھ پوستھ و  36منتقل می شود و 

سال  2فیلترھای طرفین ھستھ منتقل می شود. مالحظھ می شود با گذشت 
درصد است با این  64ین قوس زدگی ھمان از آبگیری سد گاوشان میانگ

تفاوت کھ ضریب قوس زدگی در قسمت ھای باالدست باال می رود و حتی 
می رسد ولی در قسمت ھای پایین دست این مقدار  81/0این مقدار بھ 

در فروردین  52/0کاھش پیدا می کند. بحرانی ترین مقدار قوس زدگی 
یین دست ھستھ رسی قرار در قسمت پا PC330می باشد کھ در  85ماه 

دارد. در حالت کلی با توجھ بھ گراف داده شده مقدار قوس زدگی 
مناسب بوده و حاکی از قوس زدگی کم می باشد. این بدین معنی است 
کھ با شروع آبگیری ، میزان قوس زدگی در قسمت پایین دست ھستھ 

 بیشتر می شود.
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 تر تراز اول، در زمان ھای مختلفتغییرات تنش قائم کل در عرض بدنھ سد  -7شکل 

 

 
تغییرات ضریب قوس زدگی در عرض بدنھ سد در تراز اول، در زمان ھای  -8شکل 

 مختلف
 

 مدلسازی عددی -3       
استفاده  FLACبرای بررسی رفتار این سد از نرم افزار   

، بھ   Fast Lagrangian Analysis of Continumمیشودکھ این واژه ازعبارت 
تحلیل سریع الگرانژی محیط گرفتھ شده است. این برنامھ  معنی

) ، جھت انجام تحلیل ھای 1986اولین بار دکتر پیتر کاندل (
مھندسی توسعھ داد. این نرم افزار بر پایھ روند محاسبات 
الگرانژی بنا شده است کھ جھت مدل کردن تغییر شکل ھای بسیار 

محدود می باشد کھ  یک نرم افزار تفاضل  FLAC،بزرگ مناسب است
توانایی مدل کردن رفتار خاک ، سنگ یا دیگر مصالحی کھ ممکن 
است وقتی بھ حد تسلیم برسند، جریان خمیری پیدا کنند را 
داراست. مصالح بھ وسیلھ المان ھا یا نواحی یک شبکھ را تشکیل 
می دھند نمایش داده می شوند و نھایتا� با استفاده از این 

نظری را با کھ باید مدل شود، می توان ایجاد شبکھ، سازه مورد 
کرنش خطی یا غیر خطی از  -نمود. ھر المان مطابق با قانون تنش

قبل تعریف شده، در عکس العمل بارھا یا مرزھای گیردار رفتار 
می کند. اگر تنش ھا بھ قدر کافی زیاد باشد بھ طوریکھ باعث 

تغییر شکل پیدا تسلیم یا جاری شدن مصالح گردد شبکھ می تواند 
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کند و در حالت کرنش بزرگ ، با مصالح تشکیل دھنده حرکت 
 .[2]نماید

 
شروع  1379ساخت آن از آبان،  9سد سنگریزه ای گاوشان مطابق شکل 

ماه بعد  4آبگیری شده است.  1383خرداد  20شده است و در تاریخ 
ساخت سد بھ اتمام  1383مھر  31از آبگیری اولیھ، در تاریخ 

متر از ارتفاع  115حدود  5/1428. با فرض ترازپی در تراز رسید
متر باقیمانده سد ھمراه با آبگیری اولیھ  7متری سد مدل و  122

مدل شد. بدنھ سد کھ شامل فرازبند و بدنھ اصلی می باشد طبق 
خاکریزی واقعی انجام یافتھ در سد مدل شده است. بدین معنی کھ 

در منطقھ کردستان و از آنجا کھ با توجھ بھ وجود فصول بارندگی 
احداث ھستھ مرکزی بدنھ سد، در تمام فصول قابل اجرا نمی باشد، 

ماه حد فاصل اردیبھشت تا آبان ھر سال امکان خاکریزی  6تنھا 
رس و مصالح دانھ بندی شده باالدست و پایین دست رس وجود دارد. 

پایین  ھمچنین با توجھ بھ حجم عظیم مصالح پوستھ در باالدست و
دست ھستھ مرکزی و عدم امکان اجرای ھمزمان و ھم تراز ھستھ 
مرکزی و پوستھ، ھر سالھ قسمتی از عرض کلی پوستھ ھای باالدست و 
پایین دست ھمزمان با ھستھ مرکزی اجرا نشده و در فصولی کھ 
خاکریزی ھستھ مرکزی متوقف می باشد، عرض باقیمانده پوستھ، 

 اجرا می شد. 
الیھ مدل شد. کھ ارتفاع الیھ ھای خاکریزی با  26ر سد گاوشان د

متر تعریف شده است. ابتدا  6تا  3توجھ بھ زمان اجرا بین 
فرازبند با توجھ بھ زمان ساخت آن، سپس الیھ ھا مدل شد. بعد از 
ساخت ھر الیھ و آنالیز آن تغییر مکان روی الیھ صفر می شد. باید 

ھ بھ اندازه یک المان باشد، بھ این نکتھ توجھ کرد ضخامت ھر الی
در غیر اینصورت الگوی تغییر شکل ھای قائم بدنھ سد در مدل 

، مقادیر 1در جدول  ورت منحنی ھای منظم در خواھد آمد.عددی بص
مقادیر اولیھ پارامترھای مصالح بدنھ سد جھت تحلیل عددی آورده 

 شده است. 
 

 
 نزمان بندی دوره ساخت و آبگیری سد گاوشا -9شکل 

 
 مقادیر اولیھ پارامترھاي مصالح بدنھ سد -1جدول 

Elements 
parameters 

Dry 
Unite 

Weight 
(KN/m3) 

Saturation 
on Unite 
Weight 

(KN/m3) 

Inner 
Friction 
Angle 

(degree) 

Cohesiveness 
(Kpa) 

Elasticity 
Module 
(Mpa) 

Povason 
Coefficient  

Dilati 
On 

Angle 
(degree) 

Pereablity 
Coefficient 

(m/s) 



9 

Core 17.5 20.7 27 50 26 0.3 0 1x10-8 

Upstream & 
Downstream 

shell 
22.6 23.8 40 - 124 0.24 7 ~ 10 free drain 

Fillters & 
Transition 

20 21.2 35 - 64 0.28 3 ~ 4 1x10-4 

 

الیھ، انجام شده  11آبگیري سد گاوشان نیز مشابھ ساخت آن در 
باشد. آبگیري ھر الیھ  متر مي 13الي  7ھا بین  فاع الیھاست كھ ارت

باتوجھ بھ كد ارتفاعي آب در پشت سد كھ از نتایج ابزار دقیق 
 36آمد، انجام شد. آبگیري اولیھ كل سد در مدت زمان  بدست مي

 ماه انجام شده است.
مرحلھ از آبگیري سد  2لیل در نتایج تح 13 الی 10 ھای مطابق شکل

متر،  108ارتفاع خاکریز  است، این مراحل عبارتندازارائھ شده 
برای  متر، 110ارتفاع آبگیری و  قبل از شروع اولین آبگیری
در باربرداری الیھ ھای پایینی  justoتحلیل اصلی آبگیری از روش 

. ضرایب كاھش زاویھ اصطكاک داخلي مصالح در اثر داستفاده ش
شده است. ضریب كاھش فرض  ]1[% باتوجھ بھ متون فني 20آبگیري 

% درنظر 50 ]1[مدول یانگ نیز باتوجھ بھ مطالعات انجام شده 
 گرفتھ شده است.

 

متر، قبل از شروع اولین  108منحنی تراز تنش افقی سد (ارتفاع خاکریز  -10شکل 
 آبگیری)

 
 

  
 متر) 110ش افقی سد (ارتفاع آبگیری منحنی تراز تن -11شکل 
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متر، قبل از شروع اولین  108منحنی تراز تنش قائم سد (ارتفاع خاکریز  -12شکل 
 آبگیری)

 

 

 
 متر) 110منحنی تراز تنش قائم سد (ارتفاع آبگیری  -13شکل 

 
 دقیق با آنالیز برگشتیمقایسھ نتایج ابزار -3

نتایج اندازه گیری ھا و مدل عددی در مورد  16تا  14در شکل ھای 
تنش قائم کل در عرض ھستھ در تراز اول در ھمھ زمان ھا تنش ھای 
باالتری را نسبت بھ واقعیت نشان می دھد و دلیل آن نیز مدل 
موھر کولمب انتخابی برای آنالیز می باشددر ھمین راستا در شکل 

واقع در تراز اول بر  321روند ایجاد تنش قائم در فشار سنج  17
حسب زمان نشان داده شده است. ھمانطور کھ مالحظھ می شود اختالف 
تنش قائم و مدل عددی با واقعیت از بدو عملیات ساخت تا انتھای 

کیلو پاسکال می باشد. و روند  200تا  150آبگیری اولیھ بین 
 عددی کامال� مشابھ واقعیت می باشد.  افزایش تنش قائم در مدل
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مقایسھ نتایج اندازه گیری ھا و مدل عددی در مورد فشار قائم کل در  -14شکل
 82پیزومترھای مستقر در تراز اول، شھریور

 

  

مقایسھ نتایج اندازه گیری ھا و مدل عددی در مورد فشار قائم کل در  -15شکل 
 83 پیزومترھای مستقر در تراز اول، خرداد

  

مقایسھ نتایج اندازه گیری ھا و مدل عددی در مورد فشار قائم کل در -16شکل
 85پیزومترھای مستقر در تراز اول، فروردین

 

  

مقایسھ نتایج اندازه گیری ھا و مدل عددی در مورد فشار قائم کل در  -17شکل 
 339پیزومترھای مستقر در تراز اول ، موقعیت پیزومتر الکتریکی 
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 گیری نتیجھ-5
در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از اطالعات بھ دست آمده 
از ابزار دقیق سد خاکی و سنگریز گاوشان و نیز با کمک مدلسازی 

کرنش سد، ارزیابی -و انجام تحلیل ھای عددی در مورد رفتار تنش
جامعی از عملکرد در دوران ساخت و اولین آبگیری ارائھ شود. با 

صب ابزار در بدنھ سد گاوشان و از آنجا کھ مقطع ن 5توجھ بھ 
امکان تحلیل تمامی این مقاطع از حوصلھ این تحقیق خارج بود بھ 

نصب  3در مقاطع بحرانی سد، مقطع  ھای موجود بررسی رفتار تنش
ابزار، پرداختھ شده است. بدیھی است در صورت درک درست رفتار 

تمامی مقاطع سد  سد در مقطع بحرانی، این رفتار، بھ طور کلی بھ
 قابل تعمیم خواھد بود.

  می  64/0میانگین ضریب قوس زدگی در تراز اول سد، مقدار
باشد. در انتھای آبگیری اولیھ آن میانگین قوس زدگی ھمان 

است با این تفاوت کھ بیشترین مقدار آن در قسمت  64/0عدد 
و کمترین و بحرانی ترین مقدار آن در  81/0باالدست برابر 

 می باشد. 52/0پایین دست ھستھ برابر  قسمت

  تعداد الیھ ھای سد در زمان ساخت در محاسبات عددی برابر
تعداد المان ھای آن در جھت قائم می باشد، در غیر اینصورت 
نتایج تغییر مکان ھای قائم یا نشست سد بصورت نامنظم، 
نوسانی و خارج از واقعیت حاصل می شود. دلیل آن صفر کردن 

 کان ھای قائم بعد از ساخت ھر الیھ از سد می باشد.تغییر م

  آنالیز ھمبستھ، روش دقیق تری نسبت بھ آنالیز غیر ھمبستھ می
باشد، اما این آنالیز بھ زمان و سعی محاسباتی زیادی برای 
اجرا و بدست آوردن نتایج نیاز دارد کھ با افزایش تعداد 

یابد. المان ھااین زمان ھا بصورت تصاعدی افزایش می 
متر این تحلیل  100بنابراین برای سدھای با ارتفاع باالی 

مقرون بھ صرفھ نیست و روش جایگزین، آنالیز غیر ھمبستھ می 
 باشد.
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