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و پس از یک دوره آبگيری و تخليه مخزن سد، شواهدی مبنی بر  9۳در سال 

چای عجبشير در لغزش قدیمی بزرگ در جناح راست سد قلعهبازفعالی یک زمين

لغزش در مرحله مطالعات مجاورت یک روستای مسکونی مشاهده گردید. این زمين

 ؛يز تخمين زده شده بوداوليه سد شناسایی شده و تاثير آب مخزن بر توده ناچ

لغزش در حاشيه مخزن سد، امکان اثرگذاری آب اما با توجه به قرار گرفتن زمين

در این مقاله با استفاده از یک روش مخزن به توده درحال لغزش وجود دارد. 

ميزان  تحليل برگشتی پيشنهادی، پارامترهای مکانيکی توده تعيين شده و سپس

 .مورد ارزیابی قرار گرفته استغزش از آب مخزن تاثيرپذیری توده در حال ل

های موجود تحليل احتمال شيروانی انجام شده درنهایت با توجه به عدم قطعيت

لغزش نشان دهنده افزایش سرعت حرکت ها و پایش زميننتایج حاصل از تحليلاست. 

 باشد.پس از اتمام دوره آبگيری و شروع تخليه مخزن می

 
تاثیر سطح آب مخزن،  آنالیز برگشتی, ،چایلغزش، سد قلعهنزمیکلمات کلیدي: 

 های عددیروش

 

 

 مقدمه .1
 

-ها، دریاچههایی که در مجاورت مخازن، رودخانهمطالعه و بررسی پایداری شيروانی

ها وجود دارد، ها و دریاها قرار داشته و احتمال وقوع پدیده تخليه سریع در آن

های خاص موجود در اطراف این مناطق از اهميت به منظور ایمنی ساکنين و سازه

ای برخوردار است. آبگيری و تغييرات سطح آب مخازن که ميدان تراوش را ویژه

های مجاور مخزن خواهد داشت. کند، تاثير بسزایی بر پایداری شيروانیدگرگون می

اخته ها شنلغزشتغييرات سطح آب مخازن به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد زمين

به منظور بررسی مناسب تاثير تغييرات تراز سطح آب بر پایداری  .[۱, 1]شودمی

ها، تعيين خصوصيات فيزیکی و مکانيکی مصالح توده از جمله مسائل مهم لغزشزمين

های مختلف توان با استفاده ازروشخصوصيات ژئومکانيکی را میباشد. این رو میپيش

تحليل . ایشگاهی و یا آناليز برگشتی، بدست آوردمانند آزمایشات درجا و یا آزم

باشد، چراکه بسياری از برگشتی فرایند مناسبی برای تعيين مقاومت توده خاک می

  .[3] مشکالتی که در آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی وجود دارد، در آن مطرح نيست

توسط محققين مختلف ارائه شده به منظور انجام تحليل برگشتی، فرایندهای مختلفی 

انجام  نانياطم بیو کنترل ضر یینترل جابجاک یبه دو صورت کل یبرگشت ليتحلاست. 

. در روش کنترل ضریب اطمينان، با قرار دادن ضریب اطمينان برابر واحد، دشویم

آیند، درحاليکه پارامترهای مقاومتی توده خاک با استفاده از سعی و خطا بدست می

در حال های توده گيری جابجایی در روش کنترل جابجایی این پارامترها با اندازه

گيری حاصل لغزش و انجام تحليل تغييرشکل و مقایسه آن با نتایج حاصل ازا ندازه

توسط فليز توان به روشی که گردد. از جمله فرایندهای کنترل ضریب اطمينان میمی

تيواری و ، اشاره کرد. محققين دیگری نظير ( پيشنهاد شده است1۳۳۱و همکاران )

نيز فرایندهای مشابه دیگری را برای  سایتوو  [5]، ژائو و لی،حسين [4]همکاران 

                                                 
 (B Nazanin 9pt)عنوان شغلي نويسنده اول 1
 (B Nazanin 9pt)دومعنوان شغلي نويسنده 2
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عالوه بر اند. انجام تحليل برگشتی به روش کنترل ضریب اطمينان پيشنهاد داده

های اخير گسترش های فوق، فرایندهای آناليز برگشتی جابجایی نيز در سالروش

توان به مطالعات اخير میينه از جمله تحقيقات انجام شده در این زم یافته است.

هنگاميکه در مقاطع  .[7, 6]و همکاران اشاره کرد  ایشی و همکاران و نيز منگ

شود و یا در شرایطی که مختلف از شيروانی، ضریب اطمينان نزدیک به یک حاصل 

زمایشات آزمایشگاهی و روابط تجربی ارائه شده مطابقت نتایج تحليل برگشتی با آ

  یابد.خوبی داشته باشند، اعتبار تحليل برگشتی افزایش می

 یريگسترش چشمگ یکيدر مطالعات ژئوتکن یعدد هایاستفاده از روش رياخ هایدر دهه

محاسبه  یبرا 03و  03 هایمحدود در دهه یداشته است. روش تفاضل محدود و اجزا

سطح آزاد  تيموقع ینبيشيپ یاصل مساله. اندمورد استفاده قرار گرفته انیجر میرژ

 یروانيش یداریپا لي[.تحل8] باشدیه مخزن ميو تخل یريدر طول آبگ یروانيدرون ش

 ی: بارها1درنظر گرفتن اثرات کوپل  ازمنديتراز آب ن راتييغوطه ور تحت تغ

  یروهاين رينظ یخارج

 . باشد یآب م یگذرا انیتراوش به سبب جر یوهاري: ن۱و سربار و  یحجم

بایست با درنظر ها میدر صورتی که سطح آزاد آب با زمان تغيير کند، تحليل

برای تعيين معادله تراوش گذرا در یک محيط گرفتن محيط محصور نشده انجام شوند. 

ده فرض ش bمحصور شده المان خاک زیر را درنظر بگيرید.  عرض این المان برابر 

 .(1)شکل  آیداست. مقدار آب ذخيره شده در این المان از رابطه زیر بدست می

. . . (3)wV x y S h     

در این رابطه 
w

V  ،مقدار آب ذخيره شده در المانS  ضریب بدون بعد ذخيره

 باشد.می tز در بازه زمانی اختالف ترا hو 

 
 المان فرضی برای استخراج معادله جریان گذرا  -1شکل 

 توان به صورت دیفرانسيلی بازنویسی کرد.این رابطه را می

(4)wV h
x yS

t t

 
  

 
 

 معادله پيوستگی برای این المان به صورت زیر خواهد بود:
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باشد. با قرار دادن این مقادیر می 

 ، رابطه به صورت زیر نوشته خواهد شد.5معادله در 

(6)
x x x y y y

h h h h h
K K yb K K xb S x y

x x y y t 

      
            

        

 

)هد کل برابر  hدر این روابط  / )p z  ،p  ،هد فشارz  ،هد ارتفاع 

اعمال شده می  1دبی ورودی و یا خروجی qهدایت هيدروليکی محيط،  kدانسيته سيال، 

باشند، روابط مربوط به های محصور شده می. روابط فوق مربوط به محيط[1]باشد

باشد و به همين دليل این گونه مسائل به های محصور نشده بسيار پيچيده میمحيط

معادله عناصر محدود جریان ثابت به صورت  شوند.صورت عددی و تقریبی تحليل می

 شود.زیر در نظر گرفته می

     (7)K H Q 

در این رابطه  K  ،ماتریس خصوصيات المان H  ،بردار هد در هر گره Q 

باشند. در حالت تراوش گذرا معادله عناصر بردار دبی وارد شده به المان می

 محدود به صورت زیر خواهد بود.

                                                 
1
Source or sink 
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       , (8)K H M H t Q  

در این رابطه  M  به عنوان ماتریس جرم تعریف شده و خصوصيات ذخيره شدن

سازی رفتار یک شيروانی تحت  در شبيه .[9]شوند آب در توده در آن معرفی می

، در ابتدا تحليل تراوش گذرا برای بدست آوردن فشار منفذی تغييرات تراز مخزن

شود. بریلجنناشی از تراوش و سطح آزاد آب انجام می
1

های خود، از یک در تحليل 

شيروانی با دو ارتفاع مختلف و دو ضریب هدایت هيدروليکی متفاوت استفاده کرده 

رای مدل سازی تغييرات سطح آب در طول تخليه، تغييرات خطی هد آب زیرزمينی و ب

با زمان را به عنوان شرایط مرزی در تحليل تراوش در نظر گرفته است. سپس 

پارامترهای جریان زیرزمينی محاسبه شده )هد هيدروليکی، فشارهای منفذی، سرعت 

 .[1]اده استجریان( را در تحليل تغييرشکل مورد استفاده قرار د

گيری نشان دادند که افزایش سطح آب زیرزمينی در زمان آب ۱ژانگ و همکاران

ها نشان لغزش در حاشيه مخزن شده است. آنموجب بازفعالی زمين0مخزن سد هونگژوانگ

دادند که هنگاميکه تراز مخزن در مقدار حداکثر خود قرار دارد، ضریب اطمينان 

که در  5لغزش ژیتانی زميندر مطالعه 4هویی. [10]بوده است ۳5/3حداقل و برابر 

رخ داده است، تاثير تغييرات تراز مخزن بر پایداری لغزش را  0گورجزمخزن تری

مورد بررسی قرار داده است. مطالعات وی نشان داد که افزایش تراز مخزن به 

-متر موجب کاهش چشمگير پایداری مخزن و رسيدن به شرایط بحرانی می 05ميزان 

 . [11]گردد

لغزش جناح راست هدف از انجام این مطالعه تعيين پارامترهای مقاومتی زمين

اثر تغييرات سطح مخزن بر پایداری و نيز بررسی  چای توسط آناليز برگشتیسد قلعه

تحقيق تلفيقی از روش آناليز برگشتی با کنترل ضریب در این باشد. می لغزشزمين

تعيين پارامترهای به منظور جابجایی  با کنترل آناليز برگشتی روشاطمينان و 

در ابتدا پارامترهای پيشنهاد و مورداستفاده قرار گرفته است. لغزش زمين

 بدست آمده و سپس با استفاده از تحليل برگشتی با کنترل ضریب اطمينانمقاومتی 

  با نتایج ابزار دقيق، مقایسه شده است. های بدست آمدهجابجایی

رهای حاصل از تحليل برگشتی، تاثير تغييرات سطح آب با درنظر گرفتن پارامت

های پایداری توده با در نظر گرفتن لغزش بررسی شده است. بررسیبر پایدرای زمين

اثر تغييرات سطح آب مخزن، نشان از تاثيرگذاری این تغييرات بر پایداری توده 

غييرات سطح دارد. تحليل تراوش و جابجایی به طور همزمان انجام شده و نتایج ت

مقایسه شده  ایی مشاهدههاگيری شده از چاهکآزاد آب با نتایج سطح آب اندازه

. همچنين تاثير سرعت تغييرات آبگيری بر پایداری توده مورد ارزیابی قرار است

های موجود، تحليل احتمال گسيختگی گرفته است. در نهایت با توجه به عدم قطعيت

وده با درنظر گرفتن پارامترهای مختلف انجام شده برای بررسی احتمال گسيختگی ت

 است.

 

 
 چایلغزش جناح راست سد قلعهمشخصات زمين .۱

 

متر، ارتفاع از بستر روخانه  4۱3 طولسد قلعه چای، سدی خاکی با هسته رسی به 

ميليون متر مکعب  43متر( و با حجم مخزن حدود  95متر )ارتفاع از بستر سنگی  00

دست  كيلومتري پایين 5/۱چاي در  سد بر شاخه اصلي رودخانه قلعهباشد. محور می

كيلومتري شمال شرقي شهرستان عجب شير، در  ۱3روستاي ینگجه و به فاصله مستقيم 

(. یكي از اهداف اصلي اجراي طرح سد ۱شکل استان آذربایجان شرقي قرار دارد )

هكتار از اراضي  13333شير، تأمين نياز مصارف زراعي براي حدود  چاي عجب قلعه

 . [12]پایين دست )توسعه و بهبود( بوده است

بعد از پایين رفتن سطح آب مخزن پس از یک دروه آبگيری، شواهد یک  109۳در سال 

-مينلغزش نسبتًا بزرگ در جناج راست مخزن سد مشاهده گردید. به دليل وجود ززمين
ای لغزش، این پدیده از اهيمت و شرایط ویژههای کشاورزی در محدوده توده زمين

متر عرض و از سمت غرب  053چای از سمت جنوب دارای لغزش قلعهبرخوردار است. زمين

                                                 
1
Berilgen 

2
Zhang et al. 

3
Hongzhuang 

4
 Hui 

5
Xietan 

6
Three Gorges 
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 5تا  ۱لغزش نزدیک به باشد. حجم تقریبی زمينمتر می 533دارای طولی بالغ بر 

 .[12]ودشزده میميليون متر مکعب تخمين

های حفر شده و مشاهدات صحرایی درنظر الیه بندی توده با بررسی لوگ گمانه

های انجام شده، دو مقطع با توجه به نصب ابزار دقيق و برداشت گرفته شده است.

اند. تفاده قرار گرفتهها مورد اسدر امتداد حرکت لغزش انتخاب شده و برای تحليل

 نشان داده شده است.  0در شکل ها بندی آنموقعيت این مقاطع و نيز الیه

 

 

 سازی و فرضياتمدل .۱

 

چای از دو روش تعادل حدی و لغزش قلعهبه منظور انجام تحليل برگشتی زمين

کار بدین منظور ب Plaxisو  Geostudioافزارهای اجزای محدود استفاده شده است. نرم

-سطح لغزش با استفاده از یک الیه رسی با ضخامت مشخص )یک متر( مدل رفته است.
 سازی شده است. مدل مورد استفاده در 

 
 لغزش جناح راستچای و زمینموقعیت جفرافیایی سد قلعه  -2شکل 

 

ها در سه الیه که عبارتند از توده در حال لغزش، سطح لغزش و بستر تحليل

پالستيک موهر کولمب برای -از مدل االستيک تحقيقدر این ی شده است. سازشبيه سنگی

سازی بستر های توده در حال لغزش و سطح لغزش و از مدل االستيک خطی برای مدلالیه

پارامترهای درنظر گرفته در این تحليل  ۱و  1در جدول  سنگی استفاده شده است.

انجام تحليل برگشتی، ترکيبی از اند. روش پيشنهاد شده به منظور نشان داده شده

پارامترهای باشد. در ابتدا های کنترل ضریب اطمينان و کنترل جابجایی میروش

که منجر به ضریب اطمينانی  از تحليل برگشتی به روش کنترل ضریب اطمينانحاصل 

در تحليل جابجایی مورد بدست آمده و سپس این پارامترها  شوندنزدیک به یک می

شده توسط ابزار دقيق مقایسه  گيریاستفاده قرار گرفته و با جابجایی اندازه

 اند.شده

 درنظر گرفته شده در تحلیل برگشتی ثابت پارامترهای -1جدول 

Slidesurface Slidebody 3

Slidebody (kN/m )γ  Slidebody (kPa)C  Slidebody (Degree)  
3

SlideSurface (kN/m )γ  

05/3 0/3 ۱3 3 03 19 

 

 درنظر گرفته شده در تحلیل برگشتی جابجایی متغییرپارامترهای -2 جدول

 

 

SlideSurface (kPa)C  SlideSurface (Degree)  SlideBody (MPa)E

 

SlideSurface (MPa)E 
13- 3 15-5 ۱33-53 19-۳ 

-زمينموقعيت 
 لغزش
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چای  با درنظر گرفتن تاثير تغييرات تراز مخزن نيزز لغزش قلعهتحليل تراوش زمين

انجام شده اسزت. بزا توجزه بزه  Geostudioو  PlaxisFlowافزاهای با استفاده از نرم

-محزدودهگيری نشده، های مختلف توده اندازهاینکه ضریب هدایت هيدروليکی در الیه
ساس میها بر ا که  يدروليکی  هدایت ه ضریب  سی  برای برر هو ی  شنهادی بود قادیر پي

 .[13]نشان داده شده است   0جدول  در درنظر گرفته شد که ،انتخاب شده

 های مختلف در تحلیل تراوشمقادیر در نظر گرفته شده برای ضرایب نفوذپذیری الیه -3جدول 

( / )
Slide Surface

K m day ( / )SlidebodyK m day 

13- 1- 1/3 1333- 133- 13 

ت صورت  به  خزن  تراز م يرات  که درتغي مان  شده،   0شکل ابعی از ز شان داده  ن

له  هر مرح برای  مان  صورت همز به  جایی  تراوش و جاب يل  شده و تحل ته  ظر گرف درن

تا  14مرحله جابجایی و تراوش، دوازده مرحله ) 1۱انجام شده است. پس از اتمام 

 Phi-c Reductionبا استفاده از حالزت  10تا  ۱( برای تعيين ضریب اطمينان مراحل ۱5

  تعریف شده است. Plaxisافزار نرمدر 

 

 هاتراز مخزن و نمودار درنظر گرفته شده برای تحلیل –3شکل 

 نتایج و بحث .4

 

 13تا  3چسبندگی الیه سطح لغزش از  و عناصر محدود در تحليل تعادل حدی

های واحد درنظر گرفته شده است. در هر گام زاویه اصطکاک کيلوپاسگال و در گام

نتایج این لغزش تا رسيدن به ضریب اطمينان نزدیک به واحد تعویض شده است. سطح 

 نمایش داده شده است. 4ها در شکل تحليل

 
 4-4و  3-3نمودار چسبندگی در برابر زاویه اصطکاک داخلی مقطع  -1شکل 

های شود، روشمشاهده میو  .Error! Unknown switch argumentهمانگونه که در

اسپنسر، جانبو و کاهش مقاومت، مطابقت مناسبی با یکدیگر دارند. از طرف دیگر 

های بيشاپ و فلنيوس تفاوت نسبتًا زیادی با سه روش مقادیر بدست آمده از روش

های دیگر را نشان تری نسبت به روشکارانهدیگر دارند. روش بيشاپ تخمين محافظه

 دهد.تری را ارائه میکارانهکه روش فلنيوس تخمين غيرمحافظهدهد؛ درحاليمی

های در روش 4و  0توان مشاهده کرد که نتایج مقطع می 0ها با توجه به شکل 

درجه(.  ۱/3اسپنسر، جانبو و کاهش مقاومت نزدیک به یکدیگر است )اختالف حداکثر 

نسر، جانبو و کاهش های اسپرسد پارامترهای حاصل از روشاز اینرو به نظر می

تر هستند. مقاومت نتيجه بهتری نسبت به دو روش دیگر ارائه داده و قابل اطمينان

با درنظر گرفتن این نکته که زاویه اصطکاک حاصل از تحليل برگشتی در بازه 

 c=0درجه متغيير است، در جهت اطمينان پارامترهای  0تا  5چسبندگی فرض شده بين 

 اند. های جابجایی انتخاب شدهبه منظور تحليل=0/0و

پارامترهای بدست آمده در مرحله قبل به منظور مقایسه با نتایج ابزار 

اند. تحليل جابجایی با درنظر دقيق در تحليل جابجایی مورد استفاده قرار گرفته
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و جابجایی گرفتن اثرات تغييرات سطح آب مخزن با زمان بوده و اثر کوپل تراوش 

ها، تغييرات سازی در تحليلبه طور همزمان درنظر گرفته شده است. به منظور ساده

 (..Error! Reference source not foundسطح آب مخزن به صورت خطی فرض شده است )

صورت گرفته است. نتایج جابجایی  Plaxis Flowافزار تحليل تراوش با استفاده از نرم

-قایسه شدهمبا پيالرهای ميکروژئودزی   4و مقطع  0تحليل در مقطع ه از بدست آمد
نشان  0و  0شکل  های مختلف در. نتایج تحليل جابجایی با مدول االستيسيتهاند

 19با درنظر گرفتن مدول االستيسيته سطح لغزش به اندازه  داده شده است.

مگاپاسگال،  ۱33ان مگاپاسگال و مدول االستيسيته توده در حال لغزش به ميز

 گردد. نزدیکترین نتيجه حاصل می

 

توده  Eالف( فرض  ؛3گیری شده و محاسبه شده در مقطع های اندازهمقایسه جابجایی  -06 شکل 

 مگاپاسگال 255توده لغزش  Eمگاپاسگال ب( فرض  105لغزش 

 
توده  Eالف( فرض  ؛4شده در مقطع گیری شده و محاسبه های اندازهمقایسه جابجایی -7شکل 

 مگاپاسگال 255توده لغزش  Eمگاپاسگال ب( فرض  105لغزش 
 

که نتایج بدست آمده از تحليل با فرض گردد فوق مالحظه میاز نمودارهای 

توده در حال لغزش  مگاپاسگال و مدول االستيسيته  19مدول االستيسيته سطح لغزش 

وم برداشت، مطابقت خوبی با نتایج حاصل از ، در مراحل اول و دمگاپاسگال ۱33

ابزار دقيق دارد. اختالف اندک بين نتایج حاصل از تحليل نسبت به نتایج 

رفتن برخی عوامل مانند سازی در مدل، درنظر نگتواند ناشی از سادهرفتارسنجی می

سازی و تا حدی خطای برداشت نقاط، باشد. با توجه به نتایج در شبيهبارندگی 

سب حاصل از تعيين پارامترهای مقاومتی و آناليز برگشتی جابجایی، منا

های بعدی و نيز مطالعات آینده به طور پارامترهای درنظر گرفته شده برای تحليل

 آورده شده است.  4خالصه در جدول 
 

 پارامترهای نهایی حاصل از تحلیل برگشتی جابجایی-4 جدول

Slidebody

3
(kN/m )

γ
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Slidebody

(Degree)
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SlideSurface
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۱3 3 03 19 3 0/6 

Slidebody SlideBody (kPa)E 
Slidesurface

 
SlideSurface (kPa)E 

0/3 ۱33 0/3 19 
 

هزای حاصزل نتایج تغييرات سطح آب مخزن با ضرایب نفوذپذیری متفاوت با داده

. (0)شکل  مقایسه شده است ،های حفر شده در محلگيری تراز آب در گمانهاز اندازه

ضریب نفوذپذیری الیه رسی ثابت، ضرایب با فرض شود که مالحظه می زیراز نمودارهای 

دهند. ایزن نتيجزه متر در روز، نتایج مشابهی را ارائه می 1333و 533نفوذپذیری 

توده در  متر در روز( برای 533دهد که در ضرایب نفوذپذیری باال )بيش از نشان می

سهولت انجام شده و ضرایب نفوذپذیری باالتر تاثيری بر حال لغزش، عمل زهکشی به 

های انجام شزده، گيریازهتغييرات تراز آب در توده ندارد.همچنين با توجه به اند
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قرائزت شزده شود که در هر دو مقطع نزدیکترین نتيجه به تراز پيزومتری مالحظه می

متزر در  133متر در روز برای سطح لغزش و  1/3، با ضرایب نفوذپذیری هااز گمانه

 روز برای توده در حال لغزش حاصل شده است.

مده در   ست آ پذیری بد ضریب نفوذ گرفتن  ظر  تراوش با درن يل  بل تحل له ق مرح

بزه ها اشاره شزد، انجزام شزده اسزت. قبل به آن بخشبرطبق مراحل تحليلی که در 

منظور بررسی دقيق تاثير سرعت باال آمدن سطح، تحليل جداگانه با در نظر گرفتن 

های درنظر گرفته شده در ایزن تحليزل های آبگيری مختلف انجام شده است. نرخسرعت

 باشند.متر در روز می ۱و  1، 00/3، 5/3 ،00/3، ۱5/3برابر 

 
نسبت به تغییر ضریب هدایت هیدرولیکی ها  تغییرات تراز گمانه–6شکل 

؛ متر در روز 1/5بافرض ضریب هدایت هیدرولیکی سطح لغزش به میزان 

 4؛ ب( مقطع 3الف( مقطع 
 

شکل  لف( 9در  ي )ا نرخ آبگ ثر  قاطع ا نان در م ضریب اطمي بر  شان  4و  0ری  ن

سزطح  باالرفتنگردد با افزایش نرخ اده شده است. همانگونه که در شکل مشاهده مید

یابد. از طرفی تغييرات ضزریب اطمينزان آب مخزن، ضریب اطمينان شيروانی کاهش می

متر در روز و بيشتر تغيير چندانی ندارند. این نتيجه نشان  1در سرعت آبگيری 

متر در روز به ميززان بحرانزی خزود  1ت دهد که ضریب اطمينان شيروانی در سرعمی

 ماند.رسيده و با افزایش سرعت آبگيری ضریب اطمينان در شرایط بحرانی باقی می

اثر تغييرات سرعت آبگيزری  .Error! Reference source not found)ب( 9همچنين در شکل 

یش داده نمزاشکل  درهای توده نشان داده شده است. همانگونه که بر سرعت جابجایی

جایی توده تاثير قابل توجهی دارد؛ ب، افزایش سرعت آبگيری بر سرعت جاشده است

های آبگيری باال نيز حرکت توده آرام بوده و احتمال گسزيختگی با اینحال در سرعت

 باشد.با جابجایی ناگهانی بسيار اندک می

 

آبگیری بر  تاثیر سرعت؛ ب( توده پایداریتاثیر سرعت آبگیری بر الف(  –8شکل 

 های تودهسرعت جابجایی
 

تکرار  ۱333چای روش مونت کارلو با لغزش قلعهبرای انجام تحليل احتمال زمين

بدین منظور بکار رفته اسزت. روش  Geostudioافزار مورد استفاده قرار گرفته و نرم

تحليل بدین صورت است که پس از تعریف توابع چگالی احتمال، مقادیر تصادفی از 

های مختلزف تعيزين ضزریب اطمينزان، ن توابع انتخاب شده و با استفاده از روشای

آید. سپس مقادیر احتمال گسزيختگی و فاکتور ایمنی برای هر سطح تراز آب بدست می

. پارامترهزا و متغييرهزای مزورد اسزتفاده در گردندمحاسبه می قابليت اطمينان 

 نشان داده شده است.   5در جدول چای به طور خالصه لغزش قلعهزمين

 هاپارامترهای درنظر گرفته شده در تحلیل احتمال و محدوده آن -0 جدول
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با پارامترهای  ترازهای مختلف آباحتمال گسيختگی در بر اساس تحليل احتمال، 

 4مقطع درصد برای  03و بيش از   0مقطع برای  درصد ۳3درنظر گرفته شده بيش از 

چای در محدوده مصالح لغزش قلعهتوان نتيجه گرفت که زمينمیباشد. بنابراین می

، حرکت توده بسيار فرض شده ناپایدار خواهد بود، اما با توجه به تحليل جابجایی

 .باشدآرام می

 

 

 نتيجه گيری .5
 

چای به منظور تعيين لغزش نسبتًا بزرگ قلعهدر این مطالعه تحليل برگشتی زمين

تاثير تغييرات سطح آب مخزن  همچنين .وده انجام شده استمترهای مقاومتی تراپا

های تعادل در این راستا از روشچای بررسی شده است. لغزش قلعهبر پایداری زمين

تغييرات تراز مخزن در مدت حدود سه سال حدی و اجزای محدود استفاده شده است. 

تغذیه موجود در  سطح آب زیرزمينی با درنظر گرفتن تاثير منبعشبيه سازی شده و 

نتایج حاصل از این مطالعه به شرح  مورد بررسی قرار گرفته است. باالدست شيروانی

 باشند:زیر می

های مختلف پيشنهادی تحليل برگشتی، در این مطالعه تلفيقی با توجه به روش -

 های کنترل ضریب اطمينان و کنترل پيشنهاد گردید.از روش

های اسپنسر، ل از تحليل برگشتی به روشمقادیر پارامترهای مقاومتی حاص -

جانبو و اجزای محدود نزدیک به یکدیگر بوده اما پارامترهای مقاومتی 

های دیگر های فلنيوس و بيشاپ تفاوت چشمگيری با روشبدست آمده از روش

 دارند.

زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی سطح لغزش بر اساس نتایج تحليل برگشتی به  -

درجه و صفر بدست آمده و  0/6اطمينان به ترتيب برابر  روش کنترل ضریب

 ها مورد استفاده قرار گرفته است.این مقادیر برای انجام تحليل جابجایی

های برگشتی با درنظرگرفتن محدوده تغييرات مدول بر اساس انجام تحليل -

 ۱33تا  03مگاپاسگال برای سطح لغزش و  19تا  ۳پذیری تغيير شکل

ای توده در حال لغزش، نتایج حاصل از تحليل با فرض مدول مگاپاسگال بر

مگاپاسگال برای  ۱33مگاپاسگال برای الیه سطح لغزش و  19پذیری تغييرشکل

 های ابزار دقيق دارند.توده در حال لغزش، تطابق مناسبی با قرائت

ضریب نفوذپذیری الیه توده درحال لغزش و سطح لغزش با در نظر گرفتن  -

گيری شده در لف و مقایسه نتایج تحليل با سطح تراز اندازهمقادیر مخت

 متر در روز بدست آمده است.  1/3و  133ها به ترتيب برابر گمانه

سطح تراز حاصل شده از تحليل تراوش با تراز  با درنظر گرفتن فرضيات مدل، -

ای مقایسه شده و مطابقت مناسبی بين این نتایج مشاهده های مشاهدهآب چاهک

 .دیدگر

تر اثر سرعت آبگيری بر پایداری توده، ضریب اطمينان قبه منظور بررسی دقي -

دهند ها نشان میهای مختلف آبگيری محاسبه شده است. این تحليلتوده در نرخ

 0برای مقطع  94/3سانتيمتر در روز ضریب اطمينان  03آبگيری  که در سرعت

متر در روز  1آبگيری  سرعتگردد؛ بطوریکه در حاصل می 4برای مقطع  34/1و 

 باشد.این افت ضریب اطمينان قابل توجه می

های مختلف آبگيری نشان دهنده ها در نرخبررسی تغييرات سرعت جابجایی -

باشد؛ اما سرعت ها میتاثيرگذار بودن سرعت آبگيری بر نرخ تغييرمکان

يليمتر در م 6/3ها از باشد. سرعت جابجاییها به طور کلی اندک میجابجایی

متر در روز  ۱تا  ۱0/3ی بين های آبگيرميليمتر در روز برای نرخ 0روز تا 

 باشد.ر میمتغي

 ليتوده، تحل یموجود در انتخاب پارامترها هایتيبا توجه به عدم قطع -

مصالح،  اتيخصوص یمتفاوت برا راتيياحتمال با درنظر گرفتن محدوده تغ
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توده  یباال یختگيان دهنده احتمال گسنش زين هاليتحل نیانجام شده است. ا

درصد و  ۳3از  شيب طیو در اکثر شرا 0در مقطع  یختگي. احتمال گسباشندیم

 .باشدیدرصد م 63از  شتريب زين 4در مقطع 
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