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 چکیده:

ھای ھنر و تخصص مھندسان و مجریان ه گایکی از ویژه ترین جلوه سد سازی ھم اکنون بھ 
طرح ھای عمرانی کشورمان تبدیل شده. سد خاکی رودبال بر روی رودخانھ رودبال واقع در 

داخلی،  شھرستان داراب در استان فارس جزو تجربھ ھای کامال� کیلومتری شمال غربی  19
از آنجا کھ این سد جزو تجربھ ھای خودکفایی ایرانیان در  طراحی و اجرا گردیده است.

طراحی و ساخت سدھای مخزنی می باشد، تحلیل مجدد و بررسی پارامترھای پایداری و 
ھا مفید و برای جامعھ مھندسی کشور مقاومتی آن می تواند در تحلیل بھتر اینگونھ پروژه 

جالب توجھ باشد. در این تحقیق، با تخمین شبکھ جریان در پی و بدنھ سد با استفاده از 
) ، ضرایب اطمینان پایداری Transient(و گذرا )Steady State(در حالت پایدار Seep/wنرم افزار 

ش پایدار و پس از تخلیھ شیروانی باالدست و پایین دست در سھ حالت پایان ساخت، تراو
و مقدار کمترین ضریب اطمینان برای  گردیدتعیین  Slope/wسریع مخزن توسط نرم افزار 

بحرانی ترین سطح گسیختگی در حالت استاتیک و شبھ استاتیک از نظر معیارھای فنی بررسی 
از شد. نتایج نشان داد کھ در حالت استاتیک وشبھ استاتیک ضرایب اطمینان بدست آمده 

حداقل ضرایب اطمینان قابل قبول بیشتر بوده و شرایط سد اعم از ھدایت جریان نشت و 
   پایداری شیروانی ھای سد در شرایط قابل قبولی می باشد.

، تحلیل استاتیک ، تحلیل شبھ  ھای خاکیسد : کلمات کلیدی

 Geo Studioاستاتیک ، نرم افزار 

 

 مقدمھ : .1

محاسبات تعیین تغییر مکان در بررسی سطوح شیبدار میسر دھھ پیش امکان انجام  4تا 

نبود اما پس از آن این امر با کمک روش المانھای محدود امکان پذیر گشت . محققان 

مختلف تا کنون  برای تحلیل پایداری شیب ھای یک سد خاکی روشھای متعددی را ارائھ 
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) 1                  کرده اند کھ آنھا در دو گروه کلی بھ شرح زیر می باشد :

روشھای تعادل حدی                                                                                               

 تغییر  -) روشھای تنش 2

اساس کار روشھای تعادل حدی، بر مبنای تعیین تنشھای اعمال شده و مقاومت بسیج 

داخل شیب خاکی و سپس تععین ضریب اطمینان با  شده در یک سطح گسیختگی فرضی در

توجھ بھ نسبت این دو کمیت، استوار است. در روش دوم، توزیع تنش و کرنشھای حاصل 

از آن در قسمتھای مختلف بدنھ و پی سد خاکی مورد تجزیھ وتحلیل قرار گرفتھ و بر 

ترین سطح اساس آن ضمن تھیھ تصویری از رفتار سد، ضریب اطمینان بر روی مستعد 

گسیختگی با مقایسھ مقاومت برشی قابل بسیج شدن در سطح مذکور تعیین شده کھ 

مستلزم کاربرد تئوری ھای االستیسیتھ یا پالستیسیتھ و حل معادالت حاصلھ بر اساس 

این تئوری ھااست. در طراحی خاکریزھا، ضریب اطمینان معموال باید بزرگتر از واحد 

م اطمینان از اندازه گیری پارامترھای خاک و خطاھای در نظر گرفت، کھ علت آن عد

روشھای بکار برده شده می باشد. ضرایب اطمینان قابل قبول در شرایط مختلف در 

 ارائھ شده است. 1جدول 

  ضرایب اطمینان در شرایط بارگذاری مختلف - 1جدول 

ضریب اطمینان با 
 زلزلھ 

ضریب اطمینان بدون 
 زلزلھ

 شرایط بارگذاری

شیب ھای باال دست و پایین دست  25/1 1
 در شرایط  پایان ساخت

شیب باال و پایین دست در شرایط  5/1 25/1
 تراوش ماندگار 

شیب باال دست در شرایط تخلیھ  25/1 1
 سریع مخزن

 

 مدل المان محدود خاکریز و پی سد .2

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

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

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

 ) می باشد.2رودبال مطابق جدول (

  ) : خالصھ مشخصات سد مخزنی رودبال2جدول (

                               نوع سد                                                            
 سنگریزه ای با ھستھ رسی مایل
                                   ارتفاع سد                                                                

 متر    82
                                 حجم مخزن                                                      

 میلیون متر مکعب 82
                                  طول تاج                                                          

 متر 485
                                 عرض تاج                                                             

 متر 10

 

ت مصالح مصرفی در بدنھ سد رودبال را کھ در این مقالھ مورد ) مشخصا2جدول (

 می دھد.        استفاده قرار گرفتھ نشان 

 

 



3 
 

 

 

 

  ) : خصوصیات فیزیکی اجزاء تشکیل دھنده سد3جدول (

 ���� 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
 مصالح ترانزیشن

 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 

 

 

 

  ) مقطع تیپ سد رودبال1شکل (

 Geo studioنرم افزار  .3

از جملھ برنامھ ھای ژئوتکنیکی مبتنــی بــر المــان ھــای محــدود Geo studio نرم افزار

)Finite Elements کــرنش،  –) بوده و از طریق آن می توان آنالیز ھــایی از قبیــل تــنش
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سریع آب  فت  نین شرایط ا نامیکی و ھمچ نالیز دی ھا، آ شیب  یداری  تراوش، پا یان،  جر

 مخزن در مدل یک سد خاکی را بررسی نمود. 

از آنجایی کھ در تحقیق حاضر، ھدف بررسی پایداری سد با شیبھای مختلف بدنھ می 

باشد. لذا  باشد و ھمچنین تحلیل صورت گرفتھ از نوع استاتیکی و شبھ استاتیکی می

ســروکار داشــتھ و از توضــیح در مــورد  seep/wو برنامھ  slope/wتنھا با برنامھ ھای 

می  نھ  ین دو گزی فی ا بھ معر ھا  موده و تن خودداری ن مھ  ین برنا گر ا ھای دی نھ  گزی

 پردازیم.

 : Seep/w برنامھ    -3-1

مربوط بھ بررسی تراوش و جریــان آب در خــاک اســت. از  Geo studioاین بخش از برنامھ 
ھای  خاک و بردار بوری از درون  تراز آب ع سیم  مھ، تر خش از برنا ین ب ھای ا یت  قابل
سرعت و ترسیم خطوط جریان وھم پتانسیل و محاسبھ دبی عبوری برای مقطع مشخصی از 

 خاک و یا بھ عبارت دیگر مقطع یک سد خاکی می باشد. 

 :slope/w برنامھ  -3-2

، برای بررسی پایداری سطوح شیب دار و Geo studioاین برنامھ از مجموعھ نرم افزار 
در این برنامھ از روشھای اردیناری ) در طراحی شیب است. FOSتعیین ضریب اطمینان (

 پرایس برای تعیین ضریب اطمینان استفاده میگردد. –، جانبو ، بیشاپ و مرگنسترن 

 

 بحث و نتایج :

 Geo studioتحلیل سد با نرم افزار  .4

در تحلیل پتانسیل تخریب ساختمانی سدھای خاکی و تغییرات فشار آب منفذی در حالت 
 استاتیک سھ مرحلھ بحرانی  در طول ساخت و بھره برداری قابل ذکر است:

الف) زمان ساخت ودر اثر فشردگی ناشی از افزایش ارتفاع خاکریز و افزایش فشار آب 
 ( لغزش شیب باالدست و پایین دست)منفذی 

ب) پس از پر شدن مخزن و بعد از گذشت زمان کافی برای ایجاد حالت تراوش 
 پایدار(لغزش شیب پایین دست)

 ج) در حین یا پس از پایین آوردن سریع آب مخزن (لغزش شیب باال دست )

 

 بررسی پایداری سد در حالت پایان ساخت - 4-1

لھ پس از آن در بخش ھای ریزدانھ و کم نفوذپذیر سد و پی در ضمن ساخت سد و بالفاص
فشار آب منفذی حبس شده ابتدا افزایش می یابد ولی بھ تدریج کاھش می یابد و ھم 
زمان الیھ ھای پایین تر تحکیم می یابند، بنابراین میزان و چگونگی توزیع فشار آب 

ذ پذیری مصالح و شرایط منفذی در بدنھ نھ فقط بستگی بھ مشخصھ ھای تحکیمی و نفو
مرزی زه کشی دارد، بلکھ تا حد زیادی بھ چگونگی و ترتیب اجرای کار نیز بستگی 
دارد. در این شرایط ھنوز زه کشی در بدنھ سد وجود نداشتھ و کم شدن آب بھ علت 
خشک شدن نیز ناچیز است. و آب منفذی تنھا بعلت وزن الیھ ھای باالتر تحت فشار قرار 

  گرفتھ است.

، و با فرض  SLOPE/Wدر این حالت با مدلسازی الیھ ھای مختلف سد در نرم افزار 
استفاده از نتایج آزمایش سھ محوری برای حالت تحکیم نیافتھ ـ زھکشی نشده برای 
مصالح نفوذ ناپذیر ھستھ، نرم افزار بحرانی ترین سطوح لغزش را کھ از ھیچ الگوی 

ل خودکار و با مقایسھ دو ھزار سطح گسیختگی ھندسی خاصی پیروی نمی کند و بھ شک
مختلف انتخاب می شود، پیدا کرده و ضریب اطمینان مربوط بھ آنھا را ارائھ کرده 

 است.
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 بررسی جریان نشت از بدنھ سد رودبال - 4-2

برای تحلیل جریان نشت از بدنھ و پی سد رودبال با مدلسازی الیھ ھای مختلف سد در 
حالت جریان پایدار و با فرض سطح آب مخزن در تراز نرمال،  در SEEP/Wنرم افزار 

توانایی الیھ بندی طراحی شده سد برای انتقال مطمئن جریان نشت بررسی شده است.شکل 

 ) شبکھ جریان ایجاد شده در سد را نشان می دھد. 2(

 

  ) : شبکھ جریان حاصل از جریان پایدار و تراز نرمال آب مخزن2شکل (

 

 )Steady Stateپایداری سد در حالت تراوش پایدار ( بررسی - 4-3

 با گذشت زمان و پس از پر شدن مخزن، جریان نشت بھ حالت تراوش پایدار می رسد.

مدت زمان الزم برای اشباع شدن بخش پایین دست سدھای خاکی و ایجاد حالت تراوش 
پایدار، بھ نفوذپذیری خاک بدنھ سد و زمانی کھ آب، بدون وقفھ در آخرین ارتفاع 
پشت سد قرار می گیرد، بستگی دارد. این زمان می تواند برای مصالح نفوذپذیر در 

 ری پایین، دو تا سھ سال بھ طول بیانجامد. حدود یک سال و برای مصالح با نفوذپذی

در  SEEP/Wدر این حالت با تخمین شبکھ جریان از بدنھ سد بھ وسیلھ نرم افزار 
حالتی کھ سطح آب مخزن در تراز نرمال قرار دارد، شرایط فشار آب منفذی در تمامی 

ده و داده ش SLOPE/Wمناطق بدنھ سد بھ عنوان شرایط اولیھ تحلیل بھ نرم افزار 
این نرم افزار با در نظر گرفتن مخزن پشت سد، بحرانی ترین سطوح لغزش را، پیدا 

 کرده و ضریب اطمینان مربوط بھ آنھا را ارائھ کرده است.

 

 بررسی پایداری سد در حالت تخلیھ سریع مخزن - 4-4

% ارتفاع آب در تراز 62در این حالت نیز با فرض افت سطح آب مخزن بھ میزان  

روز، شبکھ جریان در بدنھ سد با استفاده از حالت  10متر ) در مدت  25(نرمال 
Transient  در نرم افزارSEEP/W  تخمین زده شده تا بتوان تصویر واقع بینانھ ای از

وضعیت فشارھای آب منفذی در بدنھ سد در این حالت داشت. سپس نتایج حاصلھ از نرم 
شده و در این  SLOPE/Wبھ عنوان شرایط اولیھ وارد نرم افزار  SEEP/Wافزار 

% ارتفاع نرمال سطح آب مخزن ) در 38برنامھ، مخزن پشت سد در ارتفاع مورد نظر (
 نظر گرفتھ شده است.
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قابل ذکر است کھ روش تحلیل در برآورد پایداری شیروانی ھا، تئوری تعادل حدی 
اردینری، جانبو و مرگنسترن ـ پرایس برای بوده کھ با استفاده از روش بیشاپ، 

قطعھ برای ھر ناحیھ لغزش و با دو ھزار تکرار  100تحلیل سطوح لغزش و با کاربرد 
 برای یافتن بحرانی ترین سطح لغزش بکار رفتھ است.

 نشان می دھد. Slope/wیک مدل آنالیز یافتھ در برنامھ  -3شکل

 

   Slope/wاطمینان حداقل در برنامھنمایش سطح لغزش بحرانی و ضریب  - 3شکل 

 محاسبھ ضریب اطمینان شیب باالدست و پایین دست سد رودبال .5

ضریب اطمینان بدست آمده از تحلیل شیب باال دست و پایین دست  بھ روش 

 آورده شده 4پرایس در شرایط مختلف در جدول  -مرگنسترن 

  ) : نتایج تحلیل پایداری شیروانی ھای سد رودبال4جدول(

 
        نوع تحلیل              شیب                                  وضعیت     

 حداقل ضریب اطمینان قابل قبول                   حداقل ضریب اطمینان     

 
 
 

پایان 
 ساخت

 
 
 
 
 

تراوش 
 پایدار

 
 
 

تخلیھ 
 سریع

 
 

 باالدست
                        9/1        استاتیک                  

25/1 
 

 
 

پایین 
 دست

                       82/1         استاتیک                

25/1 
 

 
 

پایین 
 دست

                    64/1      استاتیک                   

5/1 
 

 
 

 باالدست
                    52/1        استاتیک                 

25/1 
 

 

باالدست ھمانطور کھ مشاھده گردید ضریب اطمینان بدست آمده از تحلیل شیب ھای 
و پایین دست سد خاکی رودبال باالتر از استانداردھای طراحی سدھای خاکی می 

 باشد.
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 تحلیل شبھ استاتیکی .6

تحلیل شبھ استاتیک سد خاکی روشی ساده و معمول در مطالعھ پایداری لرزه ای 
سد ھای خاکی است. بررسی پایداری لرزه ای سدھای خاکی با روشھای عددی، 

ایی قابل انجام می باشد. روشھای عددی شامل استفاده از آزمایشگاھی و صحر
تکنیکھای ریاضی و مدلھای رفتاری مناسب جھت پیش بینی رفتار سازه در مقابل 
بارھای اعمالی می باشند و انواع مختلفی از آنھا جھت آنالیز پاسخ سد خاکی 

موجود  بھ زلزلھ می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بھ طور کلی روشھای عددی
بھ دو دستھ عمده کھ روش اول کھ در آنھا پاسخ دینامیکی سد بدست می آید و 

 روش دوم کھ در آنھا پایداری سد بررسی می شود.

در روشھای اول با استفاده از تکنیکھای اجزاء محدود یا تفاضل محدود یا 
یر روشھایی با فرضیات ساده مثل توزیع یکنواخت تنش برشی در سطوح افقی (روش ت

برشی)، پاسخ دینامیکی سیستم بدست می آید. اما در روشھای آنالیزھای پایداری 
با فرضیات ساده  ضریب اطمینان پایداری شیبھا بدست می آید. روش شبھ 
استاتیکی نیاز اولیھ بسیاری از آیین نامھ ھا و روش آسان حل این مسئلھ می 

سد در مقابل بارگذاری  باشد. بر اساس روش تحلیل استاتیکی، بررسی پایداری
زلزلھ بھ روش استاتیکی و با معادلسازی نیروی زلزلھ با یک نیروی ثابت افقی، 
انجام شده و بدینوسیلھ ضریب اطمینان پایداری گوه ھای مستعد لغزشی سد در 
مقابل زلزلھ محاسبھ می گردد. نیروی معادل استاتیکی مذکور از حاصلضرب وزن 

 شتاب افقی تحلیل شبھ استاتیک بدست می آید.گوه مورد بررسی در ضریب 

 

 لزوم توسعھ روشھای شبھ استاتیکی برای تحلیل لرزه ای سدھای خاکی .7

توصیھ کمسیون جھانی سدھای بزرگ در مورد تحلیل سدھای خاکی بھ روش شبھ 
استاتیکی عبارتند از : سدھای خاکی بزرگ، یعنی سدھایی کھ انھدام آنھا ممکن 

جانی یا خرابی ھای بزرگ شود، ابتدا باید مطابق روش مرسومی است باعث تلفات 
طراحی شود،  سپس تحلیل دینامیکی آنھا انجام گیرد تا ھر گونھ معایبی کھ 

 ممکن است در طراحی شبھ استاتیکی سد موجود باشد ، روشن گردد .

این توصیھ بیانگر این است کھ تحلیل ھمھ سد ھای خاکی بر اساس روش شبھ 
ضرورت دارد ، لیکن طراحی صورت گرفتھ بر اساس روش شبھ استاتیک بعدا  استاتیک

باید توسط روشھای دینامیکی کنترل گردد .ضمن آنکھ در مورد سدھای متوسط و 
کوچک کھ خرابی آنھا تلفات جانی یا خسارت مالی بزرگی ندارد ، بھ این کنترل 

ھ استاتیک کافی می نیز اشاره نشده است ودر این موارد طرح بر اساس روش شب
 باشد . 

 محاسبھ ضریب اطمینان لرزه ای شیروانی ھای سد رودبال .8

در تحقیق حاضر، ضریب تحلیل شبھ استاتیک برای مدل سد خاکی رودبال با 
استفاده از نظرات برخی محققین برای انتخاب ضریب شبھ استاتیک از مقادیر 

،  25/0،  22/0،  2/0،  18/0،  16/0،  15/0،  14/0،  12/0،  1/0ضریب شتاب افقی 

)  5، استفاده شده است. نتایج محاسبات برای سطوح لغزش مختلف در جدول(  27/0
آمده است. البتھ قابل ذکر است کھ در جدول مذکور برای ھر عنوان ضریب لرزه 
ای ، ضریب اطمینان بدست آمده از روشھای جانبو ، بیشاپ ، اردیناری و 

سبھ شده کھ در نھایت مقدار میانگینی از این عددھا پرایس محا –مرگنسترن 
گرفتھ و بھ عنوان  ضریب اطمینان باال دست و پایین دست در آن ضریب شتاب افقی 

  .نشان داده شده است 

) : ضرایب اطمینان شیروانی ھای سد رودبال در تحلیل شبھ استاتیک  با مقادیر ضریب 5جدول(

  لرزه ای مختلف

     وضعیت
 شیب

 مقادیر مختلف ضریب لرزه ای

1/0 12/0 14/0 15/0 16/0 18/0 2/0 22/0 25/0 27/0 
پایان 
 ساخت

 1/1 14/1 2/1 25/1 29/1 34/1 36/1 39/1 45/1 51/1 باالدست
پایین    

 دست
45/1 39/1 33/1 28/1 28/1 2/1 19/1 15/1 09/1 06/1 
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تراوش 
 پایدار

پایین 
 دست

3/1 25/1 22/1 2/1 17/1 13/1 1/1 06/1 04/1 97/0 

تخلیھ 
 سریع

 83/0 86/0 91/0 95/0 00/1 03/1 06/1 08/1 13/1 18/1 باالدست
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