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 خالصه

مهمترین كار سد ذخيره آب در مخزن برای آبياری، كنترل سيل، ایجاد برق و یا امور تفریحي است. طراحي یک سد خاكي 

های حاضر روشتوان از طریق یک فرمول كل و با یک رابطه تحليلي مانند طراحي یک سد بتني انجام داد. درحال را نمي

افزارهای مختلفي كه باشند. درميان نرمهای محاسباتي برای اصول مختلف مهندسي ژئوتکنيک ميترین روشعددی فراگيرنده

باشد. در این تحقيق به بررسي تهيه مدل یک سد خاكي پرداخته ها ميیکي از بهترین گزینه FLACدر این زمينه وجود دارد، 

شده و پارامترهایي چون ميزان تنش موثر، جابجایي و ضریب اطمينان در هر مرحله از ساخت مورد بررسي قرار گرفت. 

 موثر برابر كيلو نيوتن بر متر مربع و حداكثر تنش1.378E6- مدلسازی سد مورد مطالعه نشان داد حداقل تنش موثر برابر 

 -3.639E1  كيلو نيوتن برمتر مربع بوده و نيز بيشترین ميزان جابجایي در راستای محور قائم و در قسمت هسته سد اتفاق 

 افتد.مي
 

  FLAC سدخاکی، ضریب اطمینان، مدل کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه .1
 

بخصوص در گسترش  فراواني اهميت است خشکتا نيمه خشک وضعيت دارای از نظر اقليمي كه ایران چون در كشوری از آب بهينه استفاده

 از این هر كدام كه است متفاوت رودخانه چون سطحي آب منابع و بخصوص آب از منابع برداریبهره هایروش .دارد های كشاورزیو توسعه فعاليت

 هایيسدها سازه .دهدمي را از خود نشان متفاوتي ، عملکردهایبرداشت هایو زمان رودخانه متفاوت طو در شرای بوده خاص هایویژگي ها دارایروش

  در پشت شده ذخيره آب منظور استفاده-سدها به طور كليشوند. بهمي ها احداثرودخانه آب منابع سازیذخيره و برای در مسير رودخانه هستند كه

  و روستاهای تأسيسات به زدناز صدمه و جلوگيری هایها و سيالباز طغيان ، جلوگيریبرق ، توليد نيرویو دام انسان ، شربآبياری برایها آن

 .آبخيز كاربرد دارند و تخریب و فرسایش دستپایين

 ای ناميده الح چسباننده مصنوعي، سدهای خاكریزهسدهای ساخته شده از مصالح حاصل از خاكبرداری بدون اضافه كردن هرگونه مص

شوند. در چنين سدهایي مصالح طبيعي بدون اضافه كردن هرگونه مصالح چسباننده، بصورت الیه الیه و گاه بصورت توده ریخته شده و توسط مي

آالت سنگين است تا نيروی كارگر. در اكثر سدهای شوند. ساخت چنين سدهایي بيشتر متکي بر نيروی ماشينآالت سنگين كوبيده و متراكم ميماشين

                                                 
 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه  -های آبیآموخته سازهدانش1
 دانشگاه صنعتی اصفهان -های آبیدانشجوی کارشناسی ارشد سازه2
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -آموخته آبیاری زهکشیدانش3
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كننده ای است و تأمينگردد. وظيفه پوسته كامالً سازهگاهي از مصالح نسبتا نفوذپذیر استفاده ميی تکيهخاكي از یک هسته مياني نفوذناپزیر با پوسته

  .پایداری هسته

 شوند. طراحي یک سد خاكي رااز ساخت، در چند مرحله ساخته ميای ناشي علت مسئله نشت پي و كاهش فشار حفرهسدهای خاكي به

ها، رفتار توان از طریق یک فرمول كل و با یک رابطه تحليلي مانند طراحي یک سد بتني انجام داد زیرا خاک دارای تركيب نامحدود در اندازهنمي 

 .[1] كرنش متفاوت است-متفاوت در شرایط مختلف اشباع و بارگذاری و رابطه تنش

باشند. مدلسازی عددی قادر به تعيين های محاسباتي برای اصول مختلف مهندسي ميترین روشهای عددی فراگيرندهدر حال حاضر روش

ترین های عددی مناسبای حل شود استفاده از روشجزیيات تنش و تغيير مکان در نقاط مختلف سازه است بنابراین اگر قرار است كه مسئله پيچيده

های پيچيده با روش سریع و باشد. بخصوص در این زمينه مدلسازی كامپيوتری با استفاده از روش اجزاء محدود، قادر به ارزیابي پایداری سازهمي روش

 باشد.هزینه كم مي

فاده در دو محيط خاک و باشد زیرا قابليت استها ميیکي از بهترین گزینه FLACافزار های مختلفي كه در این زمينه وجود دارد در ميان نرم

شود حل مسئله مرحله به حل مسایل است. این قابليت باعث مي در Explicit باشد.از مزایای عمده این برنامه نسبت به موارد مشابه قابليتسنگ را دارا مي

 كنترل نمود.توان روند حل مسئله را بخوبي مرحله انجام گيرد و با گذشت زمان كامل شود. بنابراین در هر مرحله مي

مدل شده و با توجه به پارامترهای داده شده نتایج مختلف از جمله  FLACافزار در این پژوهش یک سد فرضي با ابعاد داده شده توسط نرم

 ها و... بدست آمده و مورد بررسي قرار گرفت.های مختلف، جابجایي، مقدار تنشضریب اطمينان سد در حالت كلي و با بارگذاری الیه

 

  معرفی نرم افزار .2
 

به معني تحليل سریع الگرانژی محيط گرفته شده است. این برنامه را   Fast Lagrangian Analysis of Continueاز عبارت  FLACواژه 

های اخير ه در سالهای مهندسي با ميکرو كامپيوترهای آن زمان توسعه داده است. این برنامجهت انجام یکسری تحليل 1۹86اولين بار دكتر پيتر كاندل

 شود. بوسيله این زبان كاربرحمایت مي fishتوسط زبان ساخت یافته  FLACانجام گرفته.  Itascaگسترش زیادی یافته كه توسط شركت مشاوره 

 [.۲به آن بيفزاید] FLACها و توابع مورد نظر خودرا برای افزایش كارایي تواند برنامهمي 

باشد كه رفتار ساختارهای خاک، سنگ و یا دیگر مواد را كه ممکن بعدی برای محاسبات مهندسي ميمحدود دواین برنامه یک برنامه تفاضل 

كند كه مواد به صورت اجزاء یا مناطق نشان داده سازی مياست هنگام نزدیک شدن به محدوده شکست، رفتارهای گوناگون از خود نشان دهند را مدل

توانند برطبق خواص داده شده دهند. اجزاء ميه كاربر برای مدلسازی موضوع مورد نظر طراحي كرده است تشکيل ميای را كشوند. این اجزا شبکهمي

 تواند تغيير شکل دهد و یا جابجا شود.شکسته شوند یا جریان یابند و شبکه مي

FLAC ا استفاده از رابط گرافيکي. قابليت گرافيکي مي تواند به دو صورت مورد استفاده قرار گيرد: وارد كردن دستورات در خط فرمان و ی

طور مستقيم توان حتي بدون تهيه فایل اوليه، بهافزار را آسان نموده است و با این قابليت جالب ميدر نسخه جدید كاركردن با این نرم GIICتحت عنوان 

 [3مسئله را تعریف و حل نمود. ]

های طرح ها لغزش یا جدایي اتفاق بيفتد،مدلسازی صفحاتي كه ممکن است در آنتوان مواردی چون مي FLAC از جمله امکانات خاص

های هندسي، امکان رسم پالت و مشاهده چشمي تغييرات، امکان آناليزهای دیناميکي، امکان مدلسازی خزش و رفتار ای و مدلتنش و كرنش صفحه

 آن و ... را نام برد. ویسکواالستيک، امکان مدل كردن جریان آب زیرزميني و توزیع فشار

 

  معرفی سد مدل شده .3
 

باشد. متر مي 30و ارتفاع خاكریزها تا پي  1:۲متربوده، شيب خاكریز های جانبي  14سدخاكي مدل شده دارای عرض تاج برابر با  1مطابق شکل

متری پي ادامه دارد. ارتفاع  3نشان داده شده تا عمقصورت باشد. هسته رسي بهمتر مي 1دست سد به عمق زهکش در دو طرف هسته سد و در قسمت باال

 آمده است. 1های پي و خاک سد در جدول باشد. مشخصات الیهالیه مي 6و شامل  متر 15پي 
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 پالن سد مدل شده -1شکل

 

 های خاکنوع و خصوصیات الیه -1جدول.

 زاویه اصطکاک

(deg) 

 Cضریب چسبندگي

(PSf) 

 وزن مخصوص

(Pcf) 
 شماره نوع خاک

0 10000 150 Bedrock 1 

21 100 133 Shale (foundation) 2 

12 0 127 Bentonitic Layer (foundation) 3 

29 0 124 Silty Sand (foundation) 4 

26 100 131 Silty Clay (foundation) 5 

32 0 125 Sandy Clay Overburden 6 

38 0 142 Gravel Shell 7 

24 250 135 Clay core 8 

35 0 125 Sand filter/drain 9 

33 0 125 Riprap filter 10 

36 0 130 Riprap 11 

0 1000 125 Clay cap on crest 12 

 
 ها با سه مرحله خاكریزی در نظر گرفته شده و ضریب اطمينان محاسبه شده است.در مدلسازی شيب

 

 انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن .4
 

افزار در نظر گرفته شده است، استفاده نمود. در برنامه های رفتاری مختلفي كه در نرمبسته به شرایط مسئله و نوع محيط مدل مي توان از مدل

FLAC هركدام از ها استفاده نمود. با انتخاب توان از آنهای رفتاری متنوعي وجود دارد كه براساس شرایط موجود در مسئله ميامکان استفاده از مدل

ی بکارگيری آن مدل رفتاری است، باید مشخص شود. پارامترهای هر مدل با دیگری های رفتاری جهت استفاده در مسئله، پارامترهایي كه الزمهمدل

يته برای هر كدام از متفاوت است. در این تحقيق نيز با توجه به شرایط مسئله، مدل االستيک انتخاب شده و پارامترهای مدول حجمي، مدول بالک و دانس

 خاک ها تعریف شد.

 

  اعمال شرایط مرزی و تنش های اولیه .5
پذیر نيست، ثابت ساختن مرز مدل تنها راه اعمال شرایط مرزی است. های برجا امکانبا توجه به اینکه در اغلب موارد تعيين مقدار دقيق تنش

گيرند كه در اینجا هم در قسمت را صفر در نظر ميها در مرز مدل كار مشکلي است و آنها و یا تنشمعموالً در شرایط مرزی تعيين وضعيت جابجایي
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جابجایي نداشته ودر پي نيز بارگذاری و تحکيم انجام شده و جابجایي عمودی xپي و در دو طرف با فرض اینکه پي نامحدود بوده و در نتيجه در جهت 

 نخواهيم داشت شرایط مرزی اعمال شد. 

 

 ل تا رسیدن به تعادلحل مد .6
 

تر شود. یکي از نکات مهم در افتد شرایط مدل به واقعيت نزدیکشود با الگو گرفتن از آنچه در واقعيت اتفاق ميدر این مرحله سعي مي

ادی محدود تقسيم ی آزی آزادی به محيطي با درجههای عددی، محيطي با بينهایت درجهباشد. در تمام روشمدلسازی تعيين درجات آزادی مدل مي

باشد، ها ميهای شبکه مرتبط با تعداد المانهای موجود در شبکه است و تعداد گرهشود. از آنجا كه ارتباط مستقيمي بين درجات آزادی با تعداد گرهمي

دهنده چه حجمي از یعني اینکه هر المان نشانها دانست. ها و به تعبيری دیگر ابعاد المانتوان معادل تعيين تعداد المانمسئله تعيين درجات آزادی را مي

 باشد.محيط واقعي )در تحليل سه بعدی( و یا چه سطحي از محيط واقعي )در تحليل سه بعدی( و یا چه سطحي از محيط واقعي )در تحليل دو بعدی( مي

ها و ب وارد شوند. مثالً در جاهایي كه تغيير تنشها با ابعاد مناسباشد كه باید المانسازی ميها اولين مرحله از مدلتعریف تعداد المان

 توان با افزایش تعداد شبکه نتایج شود. در این مرحله اگرچه ميهایي با ابعاد كوچکتر انتخاب ميها در مدل بيشتر باشد در آن منطقه المانجابجایي

ل كندتر خواهد شد و با محدودیت حافظه در كامپيوتر مواجه خواهيم تری را بدست آورد اما باید دقت داشت كه با افزایش تعداد شبکه، سرعت حدقيق

 شد.

و ( A)بندی اوليه مدل با شبکه ۲بندی متفاوت آورده شده است. در شکل عنوان نمونه در شکل  ميزات تفاوت در جابجایي با دو شبکهبه 

ها را نشان پس از اجرای برنامه برای هركدام از این مدلسازی yدر جهت  كه ميزان جابجایي 3آورده شده است. با توجه به شکل  (B)بندی بهينه شبکه

 توان به چشمگير بودن خطا در مدل اوليه پي برد.دهد ميمي

بندی بهينه شامل بيشترین تعداد المان گيری كرد كه شبکهتوان نتيجهافزاید ولي نميها بر دقت جواب ميهمچنين اگرچه افزایش تعداد المان

ها )كه به تعبيری كوچکتر كردن اندازه آنهاست( تا جایي الزم است كه هدف از مدلسازی با دقت قابل قبول برآورده به عبارت دیگر تعداد الماناست. 

. شبکه بهينه گرددها بررسي ميشود و تغييرات نتایج در اثر تغيير تعداد المانهای مختلف حل ميشود. در عمل معموالً یک مسئله مشخص با تعداد المان

 ای در نتایج ایجاد ننماید.ها، تغيير قابل مالحظهوضعيتي است كه تعداد المان

 

 

 
 (Bبندی بهینه)( و شبکهAمدل باشبکه بندی اولیه ) -2شکل
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 Bو  Aبرای دونوع شبکه بندی yمیزان جابجایی در جهت  -3شکل

 
هرگونه اشتباه احتمالي انجام شده باشد برنامه بدون هيچگونه خطا شروع به حل  طور كامل و جدا ازكه تمام مراحل مدلسازی بهدر صورتي

 های بدست آمده مورد تحليل قرار گرفته است.هایي از خروجيشود. در زیر نمونهكند و در پایان حل نتایج مختلفي گرفته ميمسئله مي

 

 میزان جابجایی .7
 

تر بوده و هرچه باتوجه به شکل، بردارهای جابجایي در نواحي بحراني شاخص شده است. داده(نشان 4)در شکل xتغييرات جابجایي در جهت 

 متر بدست آمده است. 5.00E-1یابد. در این مدل حداكثر مقدار جابجایي شویم مقدار آن كاهش مياز این  نواحي دورتر مي

 

 
 xجابجایی در جهت -4شکل 

 

 میزان تنش .8
 

گيرد. افزایش خالص در تنش خاک، بستگي ساخت خاكریز، خاک زیر آن در اعماق مختلف تحت افزایش تنش قرار ميبا تأثير فشار ناشي از 

یابد. ، با افزایش عمق تنش موثر افزایش مي5به بار وارد بر واحد سطح تماس پي، عمق، فاصله نقطه مورد مطالعه و چند عامل دیگر دارد. با توجه به شکل

كيلو نيوتن بر متر  3.639E1-كيلو نيوتن بر مترمربع و حداكثر تنش موثر برابر  1.378E6-نيز آمده است حداقل تنش موثر برابر  5همانطور كه در شکل 

 باشد.مربع مي
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 میزان تنش موثر -5شکل 

 

 
 تنش در راستای محور افقی -6شکل

 

 
 تنش در راستای محور قائم -7شکل 
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 1پایداری و ضریب اطمینان .9
 

صورت نسبت پایداری خاكریز بایستي ضریب اطمينان الزم در تمام مراحل ساخت بدست آید كه این ضریب در كارهای مهندسي بهجهت 

شود. برای خاكریز، بار بحراني وزن خاک است و تنها افزایش در تعریف مي 3)بار بحراني( به بار مجاز ۲حداكثر باری كه منجر به فروریزش نشود

 شود.به فروپاشي نميرطوبت خاک منجر 

باشد. همانطور كه از جدول شود كه مربوط به افزایش ارتفاع ناشي از ساخت ميمقادیر ضریب اطمينان پس از هر مرحله خاكریزی كم مي

پایداری [ حداقل مقدار الزم جهت 4] US ARMYباشند كه براساس توصيه مي 3/1ی مقادیر ضریب اطمينان، باالتر از مشخص است همه ۲شماره 

 باشد.های باال و پایين ميشيرواني

 
 نتایج ضرایب اطمینان- 2جدول

 مراحل خاکریزی ضرایب اطمینان در مدل

FOS =2.22 مرحله اول خاكریزی 

FOS =1.69 مرحله دوم خاكریزی 

FOS=1.46 مرحله سوم خاكریزی 

FOS=1.37 مرحله چهارم خاكریزی 

FOS =1.34 مرحله پنجم خاكریزی 

 
نيروی شدن وارد و  آباز قابل ذكر است كه این محاسبات برای شرایطي است كه مخزن سد خالي باشد. در صورت پر شدن مخزن سد 

 یابند.دست كاهش ميدر پایين ضرایب اطمينان یابد امامي افزایش هيدرواستاتيکي پایداری در باالدست سد

 

 نتیجه گیری .10
 

دارای  Explicitبدليل دارا بودن قابليت  FLACباشد.خت سدهای خاكي روی خاک های لسي ميای یک روش مهم در ساساخت مرحله

های مشابه به خود است. مراحل مدلسازی در این برنامه با ساختن شبکه، تعيين مدل رفتاری و تری نسبت به دیگر برنامههای دقيق و قابل قبولجواب

ها بستگي به دقيق باشد و صحت جوابآنجا كه در مدلسازی تعيين پارامترهای مکانيکي مدل الزم ميگيرد. از پارامترهای مکانيکي مدل صورت مي

شود قبل از انجام مدلسازی نسبت به تعيين اینگونه پارامترها با انجام یکسری عمليات صحرایي و باشد بنابراین توصيه ميبودن این پارامترها مي

كيلو نيوتن بر متر مربع 1.378E6- مدلي از طراحي خاكریز، مورد بررسي قرار گرفته است. حداقل تنش موثر برابر  آزمایشگاهي اقدام شود. در این مقاله

افتد. كيلو نيوتن بر متر مربع بوده و بيشترین ميزان جابجایي در راستای قائم در قسمت باالیي هسته سد اتفاق مي 3.639E1-و حداكثر تنش موثر برابر 

تواند به مي باشد. نيز با توجه به این نکته كه افتادگي سطح آب مي 3/1آید تمامي ضرایب اطمينان این مدل بيشتر از كه از نتایج بر ميهمچنين همانطور 

ای طراحي كرد كه عالوه بر عنوان شرایط خطرناک برای شيب باالدست مطرح باشد، برای جلوگيری از شکست در شيب باالدست، سد را باید بگونه

 برداری را نيز تأمين كند.ای سد در شرایط مختلف بهرهگویي به شرایط هيدروليکي مورد نياز، پایداری سازهپاسخ

 

 
 

 

                                                 
1 Factor of Safety 
2 Underseepage 
3 Piping 
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