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 خالصھ

از آنجایی کھ در احداث سدھای خاکی، بیشترین ھزینھ مربوط بھ عملیات خاکریزی و 
می باشد،  لذا انتخاب مقطعی با شیب مناسب و بھینھ باعث کاھش حجم عملیات   تراکم 

ھ جویی در ھزینھ و زمان انجام پروژه خواھد شد. یکی از خاکریزی و بھ تبع آن صرف
(کاھش سطح مقطع)، استفاده از  عوامل تأثیر گذار در کاھش حجم عملیات خاکی سدھا

سکوھا (برم ھا) می باشد. در این تحقیق، تأثیرات فنی و اقتصادی سکوھا در سد خاکی 
رار گرفت. بدین صورت کھ رودبال (از نوع سنگریزه ای) در استان فارس مورد بررسی ق

جریان نشت  Geo Studioاز مجموعھ نرم افزار  seep/wابتدا با استفاده از زیر مجموعھ 
ضریب اطمینان  slope/wدر پی و بدنھ سد تخمین زده شد و با استفاده از زیر مجموعھ 

مجاز مقایسھ شد. نتایج حاصل  شیب ھای سد محاسبھ گردید و با ضریب اطمینان حداقل

) اثر عرض 2) اثر تعداد سکو 1بررسی تأثیرات ھندسھ سکوھا در چھار حالت مختلف (از 
) اثر ناھمسانی شیبھا) نشان داد، در صورتی کھ شیبھا از 4) اثر تراز سکو 3سکو 

پایین بھ باال افزایش یافتھ، عرض سکوھا از پایین بھ باال کاھش، تمرکز سکوھا در 
متر مربع در  555رازھای پایین تر وتعدادسکو چھار عدد اختیار شود، بھ میزان ت

 77/4ی گردد. این مقدار معادل واحد سطح کاھش سطح مقطع نسبت بھ مدل اجرایی حاصل م
از حجم عملیات خاکریزی را کاھش داده کھ از نظر اقتصادی قابل مالحظھ می % 

و تراز اجرای سکو در سدھای خاکی بھ خصوص بنابر این، توصیھ میشود بھ تعداد باشد.
 در مناطق سیل خیز توجھ ویژه ای شود.

 Geoیرات سکو، حجم عملیات خاکریزی، نرم افزار ث، تأھای خاکیسد:  کلیدی واژه ھای
studio  

  

 مقدمھ .1

سدھای خاکی یکی از مھمترین و در عین حال پر ھزینھ ترین سازه ھای عمرانی 
می دھند.      از بودجھ کشور را بھ خود اختصاص  ھستند کھ بخش قابل توجھی

ھزینھ احداث سدھای خاکی تناسب مستقیمی با حجم عملیات خاکی مورد نیاز برای 
 احداث آنھا دارد کھ خود بھ سطح مقطع سدھای خاکی وابستھ است. 

                                                             
1

  کارشناسی ارشد سازه ھای آبی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرماندانشجوی  
2

  استادیار گروه مھندسی آب ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 
3

  استادیار گروه مھندسی عمران ـ واحد علوم تحقیقات کرمان 
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لذا ھرچھ مقطع سدھای خاکی کوچکتر گردد بھ ھمان نسبت نیز حجم عملیات خاکی 
 می گردد.          نتیجھ از ھزینھ احداث آنھا کاستھ در  یافتھ وآنھا کاھش 

سکوھا در بکار بردن  ،یکی از عوامل تأثیر گذار در کاھش سطح مقطع سدھای خاکی
ھندسھ سکوھا در یک سد بررسی تأثیرات  می باشد. از طرفی جھتشیروانی ھای سد 

در خصوص بررسی  گردد. است کھ سد مذکور از نظر پایداری نیز کنترلخاکی، الزم 
 پایداری سدھای خاکی در اثر اعمال سکوھا تحقیقات مختلفی تاکنون صورت گرفتھ.

)، تأثیر سکوھارا بر پایداری شیب باالدست سد خاکی 1381اسماعیلی و مرندی (
در این  سلیمان شاه سنقز در حالت تخلیھ سریع مخزن مورد بررسی قرار دادند.

و  قائمو  افقیگیری زھکشھای  ھمچون تغییر شیب، بکارثیر عواملی تحقیق تأ
سکوھای نگھدارنده(برم ھا) مورد مطالعھ قرار گرفت. نتایج نشان داد کھ در صورت 
استفاده از سکوھا می توان بھ ھنگام تخلیھ سریع مخزن، پایداری سازه را افزایش 

 داد.

ر دینامیکی سدھای )، بھ بررسی تأثیرات سکوھا بر رفتا1386فدایی و ھمکاران (
. در این پژوھش با اضافھ کردن سکوھا با شکلھای مختلف در پایین ندخاکی پرداخت

سعی شد تا رفتار دینامیکی سد بھبود بخشیده شود. نتایج نشان داد دست سد، 
 معادل نصف ارتفاع سد می باشد. ،برای تقویت لرزه ای سکوارتفاع بھینھ 

ی بھ بررسی تأثیر عرض برم ھا بر پایداری شیب )، در تحقیق1389نجفی و ھمکاران (
وی پس از انجام یک سری تحلیلی بر پایھ  پایین دست سد خاکی قشالق علیا پرداخت.

بر روی شیب ھایی با برم ھایی با  Plaxisروش اجزای محدود و بھ وسیلھ نرم افزار 
یب باعث عرض متغیر، این نظریھ طراحان سدھای خاکی کھ افزایش عرض برم در یک ش

باال رفتن ضریب اطمینان در شیب و در نتیجھ پایداری بیشتر آن می گردد را رد 
 کرد.

با وجود اینکھ تحقیقات زیادی در خصوص تأثیرات سکوھا در پایداری سدھای خاکی 
صورت گرفتھ اما کمتر بھ موضوع بررسی تأثیرات ھندسھ سکوھا در کاھش حجم 

لذا در این پژوھش ضمن بررسی پایداری سد خاکریزی سدھای خاکی پرداختھ شده. 
مختلف ھندسھ سکوھا در کاھش حجم  سھ سکوھا، بھ تأثیراتدخاکی در اثر اعمال ھن

خاکریزی پرداختھ خواھد شد تا بتوان بھ مقطعی دست یافت کھ ضمن پایداری در 
در تحقیق حاضر، جھت  شرایط بحرانی، از کمترین حجم عملیات خاکی برخوردار باشد.

 در محاسبات  Geo studioنرم افزار  از،  از نظر پایداری و کنترل سدرسی بر
 استفاده میگردد.

 

 مواد وروشھا .2

کیلومتری شمال شھرستان داراب در استان فارس  19سد مخزنی رودبال در فاصلھ 

متر و در جھت  82واقع شده است این سد از نوع خاکی سنگریزه ای با ارتفاع 
 رواناب پایھ بھ منظور تأمین آب شرب و کشاورزی می باشد.ذخیره سازی سیالب و 

بھ  1391تا شروع و   1382عملیات احداث این سد و تأسیسات وابستھ آن طی سالھای 
. خالصھ مشخصات پروژه سد مخزنی و سد آماده آبگیری می باشد ، انجام رسیده

 ) می باشد.1رودبال مطابق جدول (

 

 مخزنی رودبال) : خالصھ مشخصات سد 1جدول (

                                                  نوع سد                                   
 سنگریزه ای با ھستھ رسی مایل

                                                       ارتفاع سد                                           
 متر    82

                                                  حجم مخزن                                    
                                                                                                                                   میلیون متر مکعب 82

                                                                                                 طول تاج    
                                                                                        متر 485

                                                     عرض تاج                                 
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 متر 10
 

 

 

  ) : خصوصیات فیزیکی اجزاء تشکیل دھنده سد2جدول (

 ���� نوع مصالح

KN/m3 

���� 
KN/m3 

C 
kpa 

∅ 
deg 

K 
m/s 

E50 
kpa 

υ 

 ھستھ رسی
 مصالح آبرفتی پی
مصالح آبرفتی 

 بدنھ
 مصالح خرده سنگی

 مصالح فیلتر
 ترانزیشنمصالح 

 پی آھکی

97/17 

8/19 
20 
21 
20 
20 

9/21 

6/20 

5/21 

7/21 
22 

5/21 

5/21 
23 

66 
0 
0 
0 
0 
0 

530 

8/21 
38 
39 
55 
33 
33 
45 

8- 10 
4- 10 
3- 10 

1 
1 

4- 10 
5- 10 

 

12450 
150000 
37000 

300000 
70000 
70000 
5E6 

37/0 

35/0 

27/0 
3/0 

3/0 

3/0 

3/0 

 

کھ از نتایج آزمایشات تراکم بدست می آید، ضرایب  ��و اشباع  ��وزن مخصوص خشک 

 مورد نیاز است. CD و CUو   UU) کھ در شرایط ∅) و اصطکاک داخلی (cچسبندگی (

 Kمورد نیاز بوده و ضریب نفوذ پذیری  slope/wدر نرم افزار  ��و �� cو  ∅ضرایب 

بر حسب  ��مورد نیاز می باشد. البتھ بایستی seep/wدر نرم افزار 
��

بر حسب   cو  ��

KPa   بر حسب درجھ و  ∅وk  بر حسب
�

���
 در نرم افزار وارد گردد. 

منظور  08/0و ضریب شتاب قائم  15/0ضریب شتاب افقی زلزلھ در حالت حداکثر 
 گردیده است.

کھ در آن از مصالح مختلف استفاده ) نیز مقطع تیپ و الیھ بندی سد رودبال 1شکل (
 می دھد. شده است نشان
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  ) مقطع تیپ سد رودبال1شکل (

  

  

 Geo studioنرم افزار  .3

از جملھ برنامھ ھای ژئوتکنیکی مبتنی بر المان ھای محدود Geo studio نرم افزار
)Finite Elements کرنش،  –) بوده و از طریق آن می توان آنالیز ھایی از قبیل تنش

جریان، تراوش، پایداری شیب ھا، آنالیز دینامیکی و ھمچنین شرایط افت سریع آب 
در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از  مخزن در مدل یک سد خاکی را بررسی نمود.

جریان نشت در پی و بدنھ سد   Geo studioاز مجموعھ نرم افزار   seep/wزیر مجموعھ 
ضرایب اطمینان شیبھای سد   slope/wو با استفاده از زیر مجموعھ تخمین زده شده 

محاسبھ و با ضریب اطمینان حداقل مقایسھ خواھد شد سپس تاثیرات ھندسھ سکوھا در 
نتایج حاصل از تحلیل پایداري سد چھار حالت مورد بررسی قرار خواھد گرفت .

  ) آورده شده است.3رودبال توسط نرم افزار در جدول (

  ) : نتایج تحلیل پایداری شیروانی ھای سد رودبال3ل(جدو

 
                    نوع تحلیل               شیب               وضعیت   

 حداقل ضریب اطمینان قابل قبول                حداقل ضریب اطمینان 
 
 

پایان 
 ساخت

 
 

 تراوش 
 پایدار

 
تخلیھ 

 سریع

 
 باالدست

                      9/1                                     استاتیک

3/1 

                38/1                         بارگذاری زلزلھ

1/1 
 

پایین 
 دست

            82/1                                    استاتیک

3/1 

               33/1                         بارگذاری زلزلھ

1/1 
 

پایین 
 دست

               64/1                                   استاتیک
5/1 

                                     23/1                         بارگذاری زلزلھ

1/1 
 

 باالدست
                52/1                                   استاتیک

3/1 

                 1/1                         بارگذاری زلزلھ

00/1 
 
  بحث و نتایج : -4
 

از آنجایی کھ ھدف از این پژوھش، یافتن مقطعی در سدھای خاکی است کھ عالوه بر 
تأمین شرایط پایداری شیروانی و رعایت جنبھ ھای اجرایی، کمترین میزان خاکریز 

می تواند با ایجاد سکوھایی با عرض ھای را نیز داشتھ باشد، لذا این کار 
متفاوت ودر ترازھای گوناگون در بدنھ سدھای خاکی صورت پذیرد. این فرایند از 

 حالت مختلف از تأثیر ھندسھ سکوھا شامل: 4طریق آزمون سعی و خطا برای 

اثر تراز  -4اثر عرض سکو   -3یب ھا  اثر ناھمسانی ش -2 ثر تعداد سکوا -1
 سکوھا      

 بررسی و ضریب اطمینان ھر مدل بھ ھمراه مساحت سطح مقطع آن توسط نرم افزار 
slope/w  بدست آورده و در نھایت با کنترل سطح مقطع مورد نظر، مقطعی را کھ ضمن

 اقتصادی دارای کمترین سطح مقطع باشد بھ عنوان مقطع ،تأمین شرایط پایداری
 ارائھ می گردد.
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 اثر تعداد سکوبررسی  -1 -4

در این قسمت عملکرد سکوھا را مورد بررسی قرار می دھیم. نتایج بدست آمده می 
تواند تأثیر سکوھا را در کاھش حجم عملیات خاکی نشان دھد. بدین منظور سد را 

بررسی نموده، و برای ھر در حالتھای مختلف بدون سکو و با تعداد سکوھای متفاوت 
و ضرایب اطمینان بھ  ، تحلیللت بحرانیتعداد سکوی مشخص مدل سد را در ھر سھ حا

ھمراه مساحت سطح مقطع مدل بدست می آوریم. تا عالوه بر لحاظ اثر سکو، تعداد 

 4قابل ذکر است کھ مدل ساختھ شده سد رودبال دارای  سکوی بھینھ نیز تعیین شود.
د ترین ومساحت سطح مقطع در گو. پایین دست)( یک سکو باالدست و سھ سکو   سکو 

 می باشد. 11615 �� )،180مت دره (کیلومتر قس

 ) نتایج بدست آمده از تحلیل مدل، برای تعداد سکوی متفاوت نشان می دھد.4جدول(
 (ضرایب اطمینان در حالت بار گذاری زلزلھ می باشد).

) : نتایج بدست آمده پیرامون سطح مقطع در اثر اعمال سکو4جدول (  

 
 وضعیت

                
   تعداد

          
 سکو

 ضریب
 

 اطمینان

        
 
دو                 یک                 سکو   بدون 

پنج                چھار                سھ  
 شش 

پایان 
 ساخت

 38/1                      4/1                       باالدست   

38/1            38/1             38/1                 4/1  

4/1 

 28/1                     28/1                    پایین دست  

28/1            28/1             33/1                27/1  

29/1 

 22/1                    پایین دست                 تراوش پایدار

18/1             21/1            22/1              23/1               22/1 
22/1 

                   18/1                        باالدست                   تخلیھ سریع 

18/1             12/1             1/1              1/1                 14/1        
14/1   

 12424                                          )��مساحت مقطع (
11824          11619        11612          11615             11743  
11726 

 

 اثر ناھمسانی شیبھابررسی  - 4-2

می داختھ ی پردر این بخش بھ بررسی اثر ناھمسانی شیبھا در کاھش حجم عملیات خاک
در دو حالت، مساحت سطح مقطع مدل را بررسی نموده، ونتایج شود. بھ این منظور 

 .است ) آورده شده 5بدست آمده در جدول (

 

 شیبھا از پایین بھ باال افزایش می یابد:الف) در حالتی کھ  - 4-2

 V:H ، (65/1:1(75/1:1در این بخش روند افزایش شیب ھا از پایین بھ باال بھ ترتیب 

متر  5و 15،7می باشد. عرض سکوھا نیز بھ ترتیب از پایین بھ باال  45/1:1و  55/1:1،

از پایین بھ متر وشیب ھای باال دست 6/29در نظر گرفتھ شده. عرض سکوی باال دست 

 می باشد. 65/1:1و  75/1:1باال بھ ترتیب 
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 ب) در حالتی کھ شیبھا از پایین بھ باال کاھش می یابد: - 4-2

،  V:H، (55/1:1( 45/1:1در این قسمت روند کاھش شیبھا از پایین بھ باال بھ ترتیب 
حالت در نظر گرفتھ شده. عرض سکوھا در قسمت پایین دست مانند  75/1:1و  65/1:1

خواھد  65/1:1و  45/1:1الف و شیبھای قسمت باال دست از پایین بھ باال بھ ترتیب 
 بود.

 

  نتایج بدست آمده پیرامون سطح مقطع در حالت ناھمسانی شیبھا) : 5جدول(

ضریب اطمینان                      وضعیت       
 کاھش شیبھا(ب)          زایش شیبھا (الف)       اف
 

 پایان ساخت
                                   االدست          ب       

38/1                                   37/1 

              32/1                                            پایین دست    
32/1 
دست       پایین                      تراوش پایدار

25/1                                    26/1 
 باالدست                    تخلیھ سریع    

12/1                                     1/1 

)        ��مساحت مقطع( 
11880                                  12012 

 بررسی تغییرات عرض سکو -4-3

در این بخش بھ بررسی اثر تغییرات عرض سکو در کاھش حجم عملیات خاکی پرداختھ 
را در سھ حالت مختلف بررسی نموده و نتایج بدست خواھد شد. بھ این منظور مدل 

 ) آورده شده. 6(  آمده بھ ھمراه ضرایب اطمینان در جدول

 الف)در حالتی کھ عرض سکوھا ثابت است: - 4-3

متر و شیبھا نیز در قسمت پایین  9در این قسمت عرض کلیھ سکوھای پایین دست سد 

 در نظر گرفتھ شده. 45/1:1تا تراز تاج سد مقدار ثابت  182دست از تراز 

 

 ب) حالتی کھ عرض سکوھا از پایین بھ باال افزایش می یابد: - 4-3

متر و شیبھا از  15و  7،  5در این حالت عرض سکوھا از پایین بھ باال بھ ترتیب 

 در نظر گرفتھ شده. 45/1:1تا تراز تاج سد مقدار ثابت  182تراز 

 

 بھ باال کاھش می یابد: ج) حالتی کھ عرض سکوھا از پایین - 4-3

متر و شیبھا  5و  7،  15در این حالت عرض سکوھا از پایین بھ باال بھ ترتیب  

 در نظر گرفتھ شده. 45/1:1تا تراز تاج سد مقدار ثابت  182نیز از تراز 

 

 

  نتایج بدست آمده پیرامون سطح مقطع در حالت تغییرات عرض سکو) : 6جدول(

      حالت (الف)                    ضریب اطمینان                    وضعیت    
 حالت (ج)                        حالت (ب)     

 
 پایان ساخت

    37/1                            باالدست      
37/1                              37/1                         
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       3/1                        پایین دست       
3/1                               3/1                        

         24/1                         پایین دست                     تراوش پایدار  
24/1                              21/1                         

باالدست                              تخلیھ سریع  
1/1                              1/1                                 1/1                         

    11792                                                 )   ��مساحت مقطع(
11962                           11615                         

 

 تأثیر تراز سکوھا: . 4-4

پرداختھ در این بخش بھ بررسی اثر تغییر تراز سکوھا در کاھش حجم عملیات خاکی 
خواھد شد. بھ این منظور مدل را در سھ حالت مختلف بررسی نموده ونتایج بدست 

 ) آورده شده.7( آمده بھ ھمراه ضرایب اطمینان در جدول

 

 

 سکوھا در ترازھای یکسان: تمرکزالف)  .4-4

در این حالت ارتفاع سد را بھ تعداد سکوھا تقسیم نموده و سکوھا در ترازھای 

متر  5و 7،  15داده شده. عرض سکوھا از پایین بھ باال بھ ترتیب یکسان قرار 

 در نظر گرفتھ شده شده. 45/1:1وشیبھا نیز مقدار ثابت 

 

 ب) تمرکز سکوھا درنیمھ تحتانی ارتفاع سد: .4-4

در این حالت ارتفاع سد را بھ دو قسمت مساوی تقسیم نموده، سکوھا را در 
�

�
 

می نماییم. عرض سکوھا از پایین بھ باال بھ ترتیب      تحتانی ارتفاع سد متمرکز

 در نظر گرفتھ شده. 45/1:1متر وشیبھا نیز مقدار ثابت  5و 7،  15

 

 ج) تمرکز سکوھا در نیمھ فوقانی ارتفاع سد : – 4-4

در این حالت سکوھا را در 
�

�
فوقانی ارتفاع سد متمرکز نموده،  عرض سکوھا از  

در نظر  45/1:1متر وشیبھا نیز مقدار ثابت  5و 7،  15پایین بھ باال بھ ترتیب 
 گرفتھ شده. 

  نتایج بدست آمده پیرامون سطح مقطع در حالت تغییرات تراز سکو) : 7جدول(

حالت (الف)                   ضریب اطمینان                        وضعیت    
 حالت (ج)                          حالت (ب) 

    38/1                   باالدست                  پایان ساخت
38/1                             38/1                         

      22/1                        پایین دست        
18/1                             35/1                        

    16/1                            پایین دست                   تراوش پایدار 
15/1                             27/1                       

ت        باالدس                   تخلیھ سریع    
1/1                                1/1                               1/1                         

      11339                                    )                  ��مساحت مقطع(
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11060                          11960                         

 

 نتیجھ گیری -5

نتایج حاصل از بررسی ھای صورت گرفتھ نشان می دھد کھ کمترین سطح مقطع بدست 

می باشد. این مساحت متعلق بھ مدلی است کھ در متر مربع  11060 آمده برابر 
حالت دوم از تأثیر تراز سکوھا حاصل شده کھ در آن شیب ھا از پایین بھ باال 

عدد  4می یابد، تعداد سکوھا  کاھشافزایش یافتھ، عرض سکوھا از پایین بھ باال 
د سھ سکو پایین دست ) و سکوھا در نیمھ تحتانی ارتفاع س –(یک سکو باال دست 

 تمرکز یافتھ.

با توجھ بھ اینکھ در حالت تأثیر تعداد سکوھا ،کمترین سطح مقطع برای حالت سھ 

عدد کاھش دھیم ،مساحتی  3بھ  4سکو بدست آمد ،اگر در مدل فوق تعداد سکو را از 

 سکو می باشد. 4بدست می آید کھ بیشتر از حالت متر مربع  11123برابر 

می باشد و  متر مربع 11060رای مساحتی برابر بنابر این در نھایت مدلی کھ دا
ضرایب اطمینان  حداقلضرایب اطمینان آن در حالتھای مختلف نیز در مقایسھ با 

می  ارائھ اقتصادیبھ عنوان مقطع  ،در حد مجاز می باشد )3(جدولقابل قبول 
میزان کاھش حجم عملیات خاکی در این مدل نسبت بھ مدل ساختھ شده برابر  گردد.

کھ  ،% خواھد بود 77/4ین مقدار معادل ا ،متر مربع در واحد سطح می باشد 555
 مقداری قابل توجھ می باشد.

نتایج حاصل از این مطالعھ، نیازمند بررسی ھای بیشتر و انجام مطالعات در 
اقلیم ھای متفاوت و شرایط ژئوتکنیکی متفاوتی می باشد تا بتوان نتایج را بھ 

در ایران تعمیم داد. البتھ در سدھای خاکی با شرایط  گستره وسیعی از مناطق
تقریبا مشابھ از نظر شیب، حجم مخزن سد، پارامترھای فیزیکی خاک و موارد دیگر، 

 می توان از نتایج این مطالعھ بھ عنوان یک راھنمای موردی استفاده نمود.
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