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 خالصھ

مقاطع مختلف سدھای خاکی در پایان  برای بررسی تغییرات تنش موثر در ترازھا و
ای، مورد توجھ ست دو عامل دخیل در آن، یعنی تنش کل و فشار آب حفرهبایساخت، می

قرار گیرند تا بتوان با بررسی تغییرات این دو عامل، تغییرات تنش موثر را مورد 
ای و سرعت محو آن در مقاطع مختلف، بھ علت مطالعھ قرار داد. افزایش فشار آب حفره

رض ھستھ و طول زھکشی، متفاوت خواھد تفاوت در میزان سربار و ھمچنین تفاوت در ع
یکی از  اثر خواھد گذاشت.  تنش کلی قوس زدگی بر میزان بود. از طرف دیگر پدیده

مسائل مھم در سدھای خاکی، احداث آنھا در دره ھای تنگ می باشد، در این حالت وقوع 
زدگی تشدید ھای تنگ ھرچھ شیب دره تندتر باشد قوسدر دره زدگی حتمی است.ی قوسپدیده

می گردد در نتیجھ در چنین شرایطی در نظرگرفتن اثر سھ بعدی سد پراھمیت بھ نظر می 
رسد. از آنجا کھ پدیده ی قوس زدگی ھم در مقطع طولی سد و ھم در مقطع عرضی آن رخ 

ی سد بصورت سھ بعدی، انتقال تنش طولی آن دیده می دھد، بدون در نظر گرفتن سازه
ی کاھش تنش کل بر اثر قوس زدگی و تاثیر آن بر چگونگی دو پدیدهنخواھد شد. ترکیب 

تر قرار ھای دقیقتغییرات فشار آب حفره ای در دوران ساختمان باید مورد بررسی
-گیرند تا بتوان در مورد تغییرات تنش موثر، کھ وابستھ بھ ھردوی اینھاست، نتیجھ

برای مدلسازی سھ بعدی . واھد شدسد مدلسازی خیک جھت انجام این بررسی،  .گیری نمود
ی سد گتوند استفاده برای مدلسازی از ھندسھگردد. استفاده می  ABAQUSافزار از نرم

 شد و پارامترھای ژئوتکنیکی ھمین سد با اندکی تغییرات مورد استفاده قرار گرفت.
پس با س. مقطع سد، در دوران ساختمان، مورد بررسی  قرار گرفتند ھفتنتایج تحلیل در 

با بررسی نتایج،  استفاده از این اطالعات نمودارھای الزم رسم وبررسی گشتند.
گاھی و مقاطع میانی تغییرات تنش موثر در مقاطع عرضی مختلف سد، مانند مقاطع تکیھ

ای وتنش کل روی این گیرد و میزان تاثیر تغییر فشار آب حفرهآن، مورد بحث قرار می
 گردد.معلول ارزیابی می

 
 ، آباکوس، مدلسازی سھ بعدی، تنش موثر، دره تنگ کلمات کلیدي: سد خاکی

 
 

  مقدمھ .1
 

یکی از مسائل مھم در سدھای خاکی، احداث آنھا در دره ھای تنگ می باشدکھ در 
دانیم کھ ھنگام ساختن زدگی حتمی است. از طرف دیگر نیز میی قوسآن وقوع پدیده

ی این سدھا ای فشار آب منفذی در ھستھحظھمالو اجرای سدھای خاکی مقدار قابل

 [3],[2],[1].گردد کھ علت آن سربارھای ناشی از افزایش ضخامت خاکریزی استایجاد می
زدگی تشدید می گردد و چون سربار ھای تنگ ھرچھ شیب دره تندتر باشد قوسدر دره

ɦɣ ل کمتری در ی مقاطع دارد تنش کگاھھا مقدار کمتری نسبت بھ بقیھنیز در تکیھ
نیاز بھ  ،ھای تنگرسد کھ درهبھ نظر میگاھھا موجود است. در چنین شرایطی تکیھ

از آنجا کھ پدیده ی قوس زدگی ھم در مقطع  کنند.تحلیل سھ بعدی را ایجاب می
ی سد طولی سد و ھم در مقطع عرضی آن رخ می دھد و بدون در نظر گرفتن سازه

آن دیده نخواھد شد، در نتیجھ احتمال اختالف  بصورت سھ بعدی، انتقال تنش طولی
 یابد. میان نتایج تحلیل دو بعدی و سھ بعدی افزایش می
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با مدل کردن سھ بعدی سد ، تغییرات تنش موثر در مقاطع عرضی مختلف سد، 
ترین توان بحرانیگاھی و مقاطع میانی آن، بررسی شده و میمانند مقاطع تکیھ

 مشخص نمود.  مقطع از نظر تنش موثر را
ی سد گتوند استفاده شد و پارامترھای ژئوتکنیکی برای مدلسازی از ھندسھ

این سد از نوع سنگریزه ای ھمین سد با اندکی تغییرات مورد استفاده قرار گرفت. 
بھ علت وجود شیب بسیار تند در جناح چپ، قوس زدگی و  باشد وبا ھستھ رسی می

در نتیجھ برای بررسی تنش موثر در تکیھ گاه کاھش تنش کل شدیدتر خواھد بود و 
 حتما باید مدل سھ بعدی آن آنالیز گردد.

  
 
 سد  مشخصات .2
  

ی سد گتوند استفاده شد و پارامترھای ژئوتکنیکی ھمین برای مدلسازی از ھندسھ
، از نوع مورد بررسیسد  سد با اندکی تغییرات مورد استفاده قرار گرفت.

متر و  17متر، عرض تاج  180ارتفاع با  قائم بوده و سنگریزه ای با ھستھ رسی
 [1]باشد.می متر 760طول تاج 

کولمب -در روش اجزای محدود بھ کار رفتھ برای مدلسازی از مدل رفتاری موھر

بزرگترین  1شکل است. 1استفاده شده و پارامترھای رفتاری مصالح مطابق جدول 
 دھد.محل قرارگیری مصالح را نشان میمقطع سد و 

 

 

بزرگترین مقطع سد  - 1شکل  

 
 
 

گاهخصوصیات ژئوتکنیکی مصالح بدنھ، پی و تکیھ - 1جدول  

  γ (kN/m3) E (Gpa) φ (deg) ψ k (cm/s) C (kpa) υ 
ھستھ 
3* 0 26 0/048 19 مخلوط 10-8 20 0/25 

پوستھ  
3A  3وB 21/5 0 1/ 8 44 5 10-5 10 0/25 

پوستھ  
3C 20 2/0  35 0  10-5 0 0/25 

 0/25 0 5-10  0 30 0/8 20 فیلتر

 0/25 210  10-10*5 0 26 2 24 پي 

 
 

 مدلسازی .3
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سھ بندی از المانھای افزار آباکوس مدل شده است. برای مشساخت سد با نرممراحل 
ی آن عالوه گره 4در آباکوس استفاده شده است کھ  C3D4Pھرمی شکل موسوم بھ بعدی 

یر شکل، دارای درجھ آزادی مربوط بھ فشار آب بر درجھ آزادی مربوط بھ تغی
  [4]باشند.ای نیز میحفره

متر مدل شده و  246تا تراز متر)  5(با حداکثر ضخامت الیھ  39ساخت سد در 
متر در  170مدت زمان ساخت ھر الیھ بھ آن اعمال شده است. پی سنگی با ضخامت 

 4ی نظرگرفتھ شده و برای از بین بردن اثر مرزھا، مرزھای جانبی بھ اندازه
 [1]اند. برابر ارتفاع سد از ھر طرف در مدل منظور شده

بھ کار رفتھ برای مدلسازی سد از مدل در روش اجزای محدود ھمانطور کھ ذکر شد 
 کولمب استفاده شده است.-رفتاری موھر

مقطع طولی سد است کھ در  3شکل د.ندھبندی سھ بعدی بدنھ را نشان میمش 2شکل
 گرددھای خاکریزی و ھمچنین مقاطع عرضی مورد بررسی مشاھده میآن الیھ

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  بندی بدنھ در مدل آباکوسمش- 2شکل
. 
 

 
  و مقاطعع مورد ارزیابی الیھ بندی ساخت بدنھ- 3شکل
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 نتایج تحلیلبررسی  .4
 

و  نتایج تحلیل در ھفت مقطع سد، در دوران ساختمان، مورد بررسی  قرار گرفتند
این نمودار  نمودارھای الزم رسم وبررسی گشتند. ھای تحلیلخروجیبا استفاده از 

قابل مشاھده ھستند. از طریق این  5و  4ه ھا در مجموعھ نمودارھای شکل شمار
ای، تنش کل و تنش موثر محاسبھ گردید کھ نمودارھا، نرخ تغییرات فشار آب حفره

 شود.مشاھده می 2در جدول 
 
 

 

 

 
 
 

  نمودارھای نتایج تحلیل  - 4 شکل
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  نمودارھای نتایج تحلیل - 5شکل 

 
 

موثر وکلای، تنش نرخ تغییرات فشار آب حفره - 2جدول  

 
شماره 
 مقطع

نرخ افزایش فشار آب حفره 
 ای

نرخ افزایش تنش 
 کل

نرخ افزایش تنش 
 موثر

1 0/591 1/578 0/987 

2 1/041 1/660 0/618 

3 1/236 1/447 0/211 

4 1/317 1/511 0/194 

5 1/309 1/563 0/254 

6 1/041 1/333 0/291 

7 0/520 1/204 0/684 

 
 
 

گیزدضرایب قوس - 3جدول  

 

شماره  نرخ  ارتفاع  تنش  تنش موجود در  ضریب قوس زدگی 
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پایان ساخت  )Kpaمحاسباتی( )mھستھ ( )m/dayخاکریزی( مقطع

)Kpa( 

 در پایان ساخت

1 0.1 56 1064 771.57 0.73 

2 0.1 131.5 2498.5 1312.65 0.53 

3 0.1 133.35 2533.65 1746.68 0.69 

4 0.1 177.89 3379.91 2538.82 0.75 

5 0.1 173.61 3298.59 2539.24 0.77 

6 0.1 131.5 2498.5 1598.65 0.64 

7 0.1 71.495 1358.405 772.14 0.57 

 
 

گاھھا کمتر از مقاطع ای در تکیھنرخ تغییر فشار آب حفرهدھند کھ نتایج نشان می
 گاه میزان کاھش تقریبا� برابر است. میانی است و برای ھر دو تکیھ

یابد اما این رویم، کاھش میگاھھا میتنش کل، ھرچھ بھ سمت تکیھنرخ افزایش 
گاه با شیب مالیم، میزان گاه با شیب تندتر، شدیدتر است و در تکیھکاھش در تکیھ

گاه با شیب تندتر زدگی در تکیھکاھش محسوس نیست. علت این روند آن است کھ قوس
 باشد.بیشتر می

ھھا بیشتر از مقاطع میانی است. با توجھ گانرخ افزایش تنش موثر در تکیھ
فشار آب توان نتیجھ گرفت کھ نرخ افزایش بھ محسوس نبودن تغییرات نرخ تنش کل می

 با توجھ بھ اینکھ ای تاثیر بیشتری در روند تغییرات تنش موثر داشتھ است.حفره
- نیگیریم کھ کماکان بحرامی ھتنش موثر تاثیر مھمی در مقاومت برشی دارد نتیج

 ترین مقطع، بزرگترین مقطع است.
زدگی گردد کھ ضرایب قوسزدگی در مقاطع مختلف مشاھده میبا بررسی ضرایب قوس

کمترین میزان  .گاھی با شیب تندتر، کمتر از سایر مقاطع استدر مقاطع تکیھ
گاھی با شیب مالیم زدگی مقاطع تکیھزدگی در مقاطع میانی رخ داده است و قوسقوس

 گاه با شیب تند است.از مقاطع در تکیھکمتر 

 
 
 

  گیریبندی و نتیجھجمع .5
 

گاھی، ھندسھ ای برای مدلسازی برای انجام بررسی تنش موثر در مقاطع مختلف تکیھ
انتخاب گردید کھ بتواند شرایط متنوعی در مقاطع مختلف دارا باشد، از جملھ 

گاه دیگر و تکیھ تنددارای شیب  گاهای است کھ یک تکیھاینکھ شرایط دره بھ گونھ
- ھتر دو الی سھ مقطع در ھر تکیبرای ارزیابی بھتر ودقیقدارای شیب مالیم است، 

این ترتیب اثر شیب نیز در این  ، بھگاه و دو مقطع میانی انتخاب و بررسی شدند
 است.شده واردمسئلھ 

خیلی محسوس گاه با شیب مالیم در مقاطع واقع در تکیھ تنش کلتغییرات نرخ 
گاه با شیب تند این تغییرات شدیدتر بود نبود، حال آنکھ در مقاطع واقع در تکیھ

گاھھا ھرچھ بھ سمت تکیھ زدگی را در این مقاطع مشاھده نمود.اثر قوس توانو می
گاه ھبد و این کاھش برای ھردو تکییاای کاھش میرویم نرخ افزایش فشار آب حفرهمی

توان نتیجھ با توجھ بھ محسوس نبودن تغییرات نرخ تنش کل می .تقریبا� یکسان است
روند تغییرات تنش موثر ای تاثیر بیشتری در فشار آب حفرهگرفت کھ نرخ افزایش 

از  گاھھا بیشتر از مقاطع میانی است.داشتھ است و نرخ افزایش تنش موثر در تکیھ
 چنان بزرگترین مقطع است.ترین مقطع ھمتوان نتیجھ گرفت بحرانیبحثھای باال می

 
 
 
 

مراجع:. 6  
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