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 خالصه

سد رفتار گيرد، یعنی ساخت سدهای خاکی در شرایط غيراشباع صورت میعمليات 

کند و لذا تحليل قوانين مکانيک خاک کالسيک تبعيت نمیخاکی در حين ساخت از 

، باشدمیشرایط سد در این حالت جز با انجام فرضيات ساده کننده امکان پذیر ن

توان با در نظر گرفتن رفتار غيراشباع مصالح تحليل دقيقی از در حاليکه می

اخت سد شرایط سد در حين ساخت ارائه نمود. با توجه به اهميت سرعت عمليات س

 ،منفذی تو تأثير این پارامتر روی فرآیند تحکيم خاک و زائل شدن فشار سياال

رای تعيين بتغيير شکل  -ای کامپيوتری جهت تحليل تنشدر این تحقيق از برنامه

وضعيت فشارهای سه فاز جامد، مایع و گاز در حين ساخت استفاده شده است. در 

تحليل پایداری شيروانی در شرایط  جهتتکميلی ادامه یک برنامه کامپيوتری 

-پایان ساخت و استخراج بحرانی ترین دایره لغزش نوشته شده است. نتایج تحليل
توان با تنظيم سرعت ساخت مقدار ضریب دهد که میهای صورت گرفته نشان می

 اطمينان را افزایش داد.
ت، روش سرعت ساخشرایط پایان ساخت، سد خاکی، خاک غیراشباع، کلمات کلیدي: 

 اجزاء محدود

 

 

 مقدمه .1
 

مکانيک خاک را به دو بخش مکانيک خاک کالسيک  اشباع،توان بر اساس درجه می

)مربوط به خاک خشک یا اشباع( و مکانيک خاک تعميم یافته )مربوط به کليه شرایط 

های رفتاری خاک در غيراشباع( تقسيم بندی نمود. پيچيدگی و اشباعخشک، اعم از 

جهت استخراج مشخصات مکانيکی  های بسيارآزمایشحالت غيراشباع و نياز به تعداد 

غيراشباع خاک و در  عين حال نياز به سنسورهای خاص جهت تعيين مکش در توده خاک 

بوده است. اما از حدود دهه  تعميم یافتهاز موانع اصلی در توجه به مکانيک خاک 

راه برای مطالعه بيشتر مکانيک خاک تعميم  ،ی صنعتی صورت گرفتههانود با پيشرفت

 یافته هموار شده است.

تا عمق قابل توجهی غيراشباع  خاک از سطح زمين ،ایران مناطق وسيعی ازدر 

باشد. تر از خط آزاد تراوش غيراشباع میهای خاکی نيز، توده خاک باالددر س .است

خاک تعميم یافته، مدلسازی شرایط حين ساخت اما یکی از کاربردهای مهم مکانيک 

خاکریزها )مانند تراکم و ساخت  اتيعملباشد، زیرا های خاکی میخاکریزها و سد

در  هابر این اساس رفتار خاکریز و ردگيیصورت م راشباعيغ طیدر شرا (یخاک یسدها

شرایطی است که در این . کندینم تيتبع کيخاک کالس کيمکان اصولساخت از  نيح

و لذا  باشدمی هابرای بررسی پایداری خاکریز پایان ساخت جزء حاالت بحرانیوضعيت 

دهد، که نتایج دور از واقعيت میساده کننده  اتيبا انجام فرض مکانيک خاک کالسيک

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد  1
 عضو هیأت علمی  2
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های پردازد. در یکی از بهترین  روشبه تحليل تقریبی شرایط پایان ساخت می

در تحليل )نسبت فشار آب به تنش قائم(  Ruز پارامتر اتحليلی ارائه شده،  

اما استخراج این پارامتر  .شوددر پایان ساخت استفاده میپایداری شيروانی خاکی 

در نتيجه فاقد گيرد و مکانيک خاک تعميم یافته صورت می نيز بدون توجه به اصول

 ،دهدخاک را نشان میتحليل سه فاز باشد. موارد اخير اهميت و ضرورت میدقت کافی 

 طیاز شرا یقيدق ليمصالح تحل راشباعيرفتار غ نبا در نظر گرفت توانیمکه  چرا

در  تحليل پایداری شيروانی هایدر روش ،از طرفی ساخت ارائه نمود. نيسد در ح

ای به دست ها و فشارها با محاسبات ساده شدهبندی، تنشمبتنی بر قطعهحالت حدی و 

 -توان با تلفيق تحليل تنشدقت کافی است. در حالی که می که فاقدآید می

 استخراج نمود.تری ، این مقادیر را به صورت دقيقشکل و تحليل حالت حدیتغيير

با توجه به موارد اخير، در تحقيق حاضر به تحليل پایداری شيروانی سدهای 

رداخته شده کرنش پ -خاکی در شرایط پایان ساخت با استفاده از نتایج تحليل تنش

کرنش و  -است. با توجه به غيراشباع بودن توده خاک در حين ساخت، تحليل تنش

تحليل پایداری بر اساس اصول مکانيک خاک تعميم یافته و با در نظر گرفتن هر سه 

ها(، مایع )آب( و گاز )هوا( صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا فاز جامد )دانه

قادر به مدلسازی مسائل دو بعدی  کهرترن نوشته شده برنامه کامپيوتری به زبان ف

. [1] و با در نظر گرفتن رفتار غيراشباع است)کرنش مسطح( به روش اجزاء محدود 

اطالعات بتواند اواًل مکملی برای این برنامه به زبان فرترن نوشته شده که سپس 

ثانيًا  ،دهاستخراج نمواصلی های برنامه تنش و فشار نقاط مختلف را از خروجی

دوایر لغزش متعدد را در نظر گرفته، ثالثًا ضریب اطمينان در برابر پایداری 

توده لغزش مربوط به هر دایره را با استفاده از اطالعات تنش و فشار و بر اساس 

اصول مکانيک خاک تعميم یافته استخراج نموده و در نهایت دایره لغزش بحرانی را 

در تحليل حالت حدی برای سطح لغزش مورد ماید. از بين دوایر متعدد معرفی ن

استفاده قرار می دهد. برنامه مکمل تحليل پایداری شيروانی را به روش بيشاپ 

همچنين قادر است سطوح  اصالح شده برای خاک اشباع و غيراشباع انجام می دهد.

 [.0و  ۱] انتخاب نموده و سطح لغزش بحرانی را استخراج نمایدلغزش متعددی را 

 یپارامتر رو نیا ريساخت سد و تأث اتيسرعت عمل تيبا توجه به اهمدر ادامه 

ثير سرعت به مطالعه تأ ،یمنفذ تااليس یخاک و زائل شدن فشارها ميتحک ندیفرآ

پایداری سد در شرایط پایان ساخت پرداخته شده است. بدین رفتار و ساخت بر 

 ليتحلزی شده و ای آن مدلسامنظور خاکریز مشخصی انتخاب گردیده و ساخت مرحله

های نوشته شده با استفاده از برنامه یروانيش یداریپا ليتحل وشکل  رييتغ -تنش

و بدليل پيشرفت بيشتر  دهد که با کاهش سرعت ساختانجام شده است. نتایج نشان می

 یابد.، ضریب اطمينان افزایش میفرآیند تحکيم غيراشباع

 

 

 غیراشباعتحلیل پایداری شیروانی  .2

 

باشد های خاکی مبتنی بر روش قطعات میحالت حدی پایداری شيروانیهای اغلب تحليل

شود و تعادل هر قطعه که توده در حال لغزش به قطعات قائم تقسيم می( 1)شکل 

-گردد و ضریب اطمينان کلی با توجه به وضعيت تعادل کل قطعات بدست میبررسی می
باشد و لذا باید از رابطه وضعيت برش در کف قطعه میآید. معيار تعادل هر قطعه، 

توان با جایگزینی رابطه مقاومت مقاومت برشی خاک استفاده نمود. بنابراین می

های متداول در مکانيک خاک کالسيک برشی خاک غير اشباع به جای اشباع، از روش

فردالند و  های خاکی غير اشباع نيز استفاده نمود.برای تحليل پایداری شيروانی

 اند:راهاردجو رابطه مقاومت برشی خاک غير اشباع را به صورت زیر ارائه نموده

(1) )(tg)p()(tg)pp(c anbwaf 
 

تغييرات زاویه مربوط به  bفشار آب،  pwفشار هوا،  pa در این رابطه،

تنش قائم بر کف قطعه و  nچسبندگی،  c، )چسبندگی ظاهری( مقاومت برشی با مکش

 با جایگذاری رابطه اخير در روابط روش  باشد.زاویه اصطکاک داخلی خاک می

بيشاپ اصالح شده برای خاک غيراشباع توان رابطه ضریب اطمينان بيشاپ اصالح شده می

 را بصورت زیر استخراج نمود:

(۱) 
fNxWaA

)](Rtg))}(tg/)(tg1(pN{Rc[
FS

LL

bw






 
  h  ،Nو ارتفاع  bای با عرض وزن کل برای قطعه W(، 1که مطابق شکل )

نيروی برشی بسيج شده در کف هر قطعه،  Smنيروی قائم کل اعمال شده بر کف قطعه، 

E ای، نيروهای بين قطعهX ای، نيروهای برشی بين قطعهR  شعاع برای سطح لغزش
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فاصله  fدایروی یا بازوی گشتاور مربوط به نيروی برشی بسيج شده برای هر سطح، 

فاصله افقی از خط وسط هر یک از قطعات  xعمودی نيروی قائم از مرکز گشتاورها، 

فاصله عمودی مرکز کف هر یک از قطعات تا باالترین خط تراز  hتا مرکز گشتاورها، 

فاصله قائم محل وارد شدن برآیند  aخاک )یعنی سطح زمين(، موجود در نيمرخ 

برآیند نيروهای خارجی آب،  Aنيروی خارجی آب تا مرکز دایره یا مرکز گشتاورها، 

  افق و  بازاویه بين مماس بر مرکز کف هر قطعه  اندازه مایل کف هر قطعه وL 

 باشد.می های مشخص کننده جهات چپ و راست قطعهبه ترتيب اندیس Rو 

 

  
 پارامترهای روش قطعات -1شکل 

 

 

 لهأمعرفی مس .3

 

ای است که توسط گتميری و همکارانشان معرفی شده له نمونهأانتخاب شده مس خاکریز

دانه  پوسته درشتخاکریز از دو جنس مصالح ساخته شده است. مصالح  .[6و  5] است

مصالح  خشک در نظر گرفته شده وو فاقد هرگونه ریز دانه است و لذا در طول ساخت 

 ( آورده شده است.1در جدول ) مصالحمشخصات  .هسته ریزدانه است

 
 مشخصات مصالح تشکیل دهنده سد خاکی -1جدول 

 واحد مقدار
عالمت 

 مشخصه
 پارامتر مورد استفاده

۱3 3m/kN  1  وزن مخصوص خاک پوسته 

۱۱/1۳  3m/kN  2  وزن مخصوص خاک هسته 

۱/03  Degree  زاویه اصطکاک داخلی مصالح  

و هسته پوسته  

35/۳  2m/kN  1c مصالح هستهچسبندگی    

2m/kN صفر  2c   چسبندگی مصالح پوسته 

30/3  Degree b  
نسبت  مربوط به زاویه

 تغييرات مقاومت برشی با مکش

 

خاکریز دارای ده متر ارتفاع، بيست متر تاج و پنجاه متر پی است. شيب 

المان چهار گرهی صورت  133بندی به کمک مشباشد. افقی می 3/1قائم به  1پوسته 

نصف مسئله مدل گردیده است. هندسه و مش بندی  گرفته است. بدليل تقارن، صرفاً 

 ( آورده شده است.۱مسئله در شکل )

در پی خاکریز، تغيير مکان قائم و افقی صفر در نظر گرفته شده است. در 

در نظر گرفته شده است. پی خاکریز )مرز محور تقارن تغيير مکان افقی صفر 
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تحتانی( و محور تقارن مرزهای ناتراوا در نظر گرفته شده است. در مرز مصالح 

هسته و پوسته فشار آب و هوا صفر در نظر گرفته شده است )با فرض زهکش بودن 

مصالح پوسته(. همچنين در تاج سد )مرز فوقانی( فشار هوا برابر صفر )فشار 

 ر نظر گرفته شده است.اتمسفر( د

زمان ساخت هر  فرض شده است که ساخت خاکریز در ده الیه یک متری صورت گيرد.

ثير سرعت أثانيه پيشنهاد شده است. اما در تحقيق حاضر جهت مطالعه ت 5443الیه 

 Aتحليل ت هر الیه در نظر گرفته شده است که ساخت، سه زمان مختلف برای ساخ

 Cثانيه و تحليل  ۱3۳۱3مربوط به زمان  Bيه، تحليل ثان 5443مربوط به زمان 

 باشد.ثانيه می  00043مربوط به زمان 

 
 بندی سد خاکیهندسه و مش -2شکل 

 

 

 نتایج تحلیل سه فاز .4

 

تحليل سه فاز خاکریز منجر به محاسبه مقادیر جابه جایی و فشار سياالت منفذی در 

 متر از ۳و  6، 0نقاط مختلف می گردد. نتایج فشار هوا، مکش و نشست در سه تراز 

شکل در ( Cو  A  ،B)تحليل سه زمان ساخت مختلف زمان پایان ساخت و برای  درکف 

 چنانکه مالحظه می شود: ( مقایسه شده است.0)

یابد. کاهش مکش بدليل کاهش فشار زمان ساخت مکش در مجموع کاهش می با افزایش -1

باشد. یعنی با افزایش زمان هوای محبوس شده در هسته سد حين عمليات تراکم می

شوند و لذا فشار سياالت کاهش ساخت، به تدریج سياالت منفذی از منافذ زهکشی می

یابد که به تحکيم غيراشباع مشهور است. اما کاهش فشار هوا بيش از کاهش می

فشار آب بوده و لذا مکش کاهش یافته است. دليل آن این است که درجه اشباع 

وده است، لذا با خروج آب درجه اوليه باال بوده و نفوذپذیری هوا در خاک کم ب

اشباع نيز کاهش یافته، فضای اضافه برای کاهش فشار هوا ایجاد شده و در عين 

 .یافته استحال ضریب نفوذپذیری هوا نيز افزایش 

با افزایش زمان ساخت نشست سد در مجموع به مقدار اندکی کاهش یافته است.  -۱

در نتيجه افزایش سختی با افزایش ها بدليل تحکيم غيراشباع خاک و کاهش نشست

 باشد.زمان ساخت سد می

متر بيشتر از دو تراز دیگر است یعنی نشست حداکثر  6ميزان نشست در تراز  -0

تقریبا در ميانه ارتفاع سد رخ می دهد که با نتایج پایش سدهای اجرا شده 

 همخوانی دارد.

که دليل آن دور بودن  متر بيش از دو تراز دیگر است 6ميزان مکش در تراز  -4

این ناحيه از مرزهای نفوذپذیر می باشد. در عين حال به دليل نشست بيشتر در 

این ناحيه در مقایسه با نواحی باالتر، تخلخل این ناحيه نسبت به نواحی دیگر 

 بيشتر است که این فضای خالی به معنای مکش بيشتر است.

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 3

  

 
 )د(               )الف(

0

10000

20000

30000

40000

50000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

S
u

c
ti

o
n

 (
P

a
) 

Distance from Center Line (m) 

A

B

C

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

U
y

 (
m

) 

Distance from Center Line (m) 

A

B

C



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 4

   

 
 )هـ(               )ب(

0

10000

20000

30000

40000

50000

0 2 4 6 8 10 12 14 16

S
u

c
ti

o
n

 (
P

a
) 

Distance from Center Line (m) 

A

B

C

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0 2 4 6 8 10 12 14 16

U
y

(m
) 

Distance from Center Line (m) 

A

B

C



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 0

  

 
 )و(               )ج(

، ب( متر 3در تراز مقادیر مکش و نشست سد خاکی در پایان ساخت؛ الف( مکش  -3شکل 

در ، هـ( نشست متر 3در تراز ، د( نشست متر 9در تراز ، ج( مکش متر 6در تراز مکش 

 متر 9در تراز و و( نشست متر  6تراز 

 

 

 

 

 پایدارینتایج تحلیل  .5

 

چنانکه پيشتر گفته شد، تحليل پایداری با در نظر گرفتن شرایط غيراشباع و با 

جهت  توجه به نتایج تنش و فشار سياالت منفذی در پایان ساخت سد صورت گرفته است.

( استفاده شده است. Grid and Radiusتعيين محل دایره بحرانی، از روش شبکه و شعاع )

د، برای برنامه تعریف تواند مرکز دایره باشنقاطی که میای از در این روش شبکه

-هر مرکز برای برنامه تعریف می هایگردد. همچنين تعداد و مقدار شعاع دایرهمی

بر ناپایداری هر گردد. یعنی دوایر متعددی رسم شده و ضریب اطمينان در برا

ی مرزهای شبکه دایره بحرانی نباید رو آید. بدیهی است که مرکزدایره به دست می

 دهد ممکن است مرکز دایره بحرانی خارج از شبکه باشد.قرار گيرد زیرا نشان می

های متعدد، محل بهترین شبکه و ها و شعاعدر تحقيق حاضر پس از تعریف شبکه

دایره بحرانی لغزش برای هر سه حالت مشخصات دایره بحرانی تعيين شده است. 

مقادیر ضریب  ( نمایش داده شده است.4دایره مشخصی است که در شکل ) ،تحليل

 آورده شده است. (۱) اطمينان دایره بحرانی در هر یک از سه حالت تحليل در جدول
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 بندی صورت گرفتهدایره بحرانی لغزش در شرایط پایان ساخت و قطعه -4شکل 

 

های مختلف ساخت مقادیر ضریب اطمینان بحرانی سد خاکی در پایان ساخت برای زمان -2جدول 

 هر الیه

ضریب اطمينان 

(FS) 

زمان ساخت هر الیه 

 )ثانيه(

نام 

 تحليل

40/1 5643 A 

2۱/1 ۱2۳۱3 B 

60/1 00063 C 

  

ان ساخت، ضریب شود، با افزایش زممالحظه می( ۱در جدول )همانطور که 

( مقاومت برشی خاک 1دليل آن این است که طبق رابطه ) یابد.اطمينان افزایش می

شود که جمله اول چسبندگی بوده و مقدار آن ثابت غيراشباع از سه جمله تشکيل می

 است. جمله دوم چسبندگی ظاهری است که تابع مکش است و با توجه به کاهش مکش

اما جمله سوم تابع تنش نرمال خالص است و به علت کاهش یابد. ، کاهش می(0)شکل 

یابد. بنابراین جمله دوم مقدار مقاومت ، افزایش می)تحکيم غير اشباع( فشار هوا

افزایش  را با شيب مقدار مقاومت برشی کاهش و جمله سوم bبرشی را با شيب 

 30/3برابر  bدرجه و بسيار بيشتر از  ۱/03برابر  که  اما از آنجا .دهدمی

 یابد.برشی در هسته سد افزایش میباشد، در مجموع مقاومت میدرجه 

قسمت اعظم سطح لغزش از  اما علت افزایش اندک ضریب اطمينان این است که

 دارد. یفرض شده و مقاومت برشی ثابت مصالح خشکمصالح پوسته گذشته که این 

شود، نرخ افزایش ضریب اطمينان با افزایش ( مالحظه می3) چنانکه در شکل

 ای استخراج نمود که تقریباً توان زمان بهينهو لذا می زمان ساخت کاهش یافته است

ين حال معقول و مقرون به رساند و در عضریب اطمينان را به مقدار نهایی خود می

به حد نهایی خود تحکيم  ،باشد. دليل آن این است که با افزایش زمانصرفه می

 .یابدو نرخ تکميل تحکيم کاهش میشود نزدیک می
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تغییرات ضریب اطمینان حداقل )مربوط به دایره بحرانی لغزش( در شرایط پایان  -5شکل 

 ساخت

 

 

 نتیجه گیری .6

 

-دقيق شرایط پایان ساخت سدهای خاکی نمیمکانيک خاک کالسيک قادر به مدلسازی 
باشد. بهترین راه حل موجود استفاده از اصول مکانيک خاک تعميم یافته یعنی 

کرنش با در نظر گرفتن رفتار سه فاز و تحليل حالت حدی با در نظر  -تحليل تنش

با باشد. لذا دو برنامه کامپيوتری نوشته شده و گرفتن مقاومت برشی غيراشباع می

حين ساخت و پایان ساخت با توجه سدهای خاکی دو امکان تحليل پایداری آن فيق تل

به مقادیر دقيق تنش در فاز جامد و فشار فازهای سيال )اعم از مایع و گاز( 

 فراهم گردیده است.

به کمک برنامه تلفيقی به مطالعه تأثير سرعت ساخت بر رفتار و پایداری یک 

با افزایش دهد که نتایج به دست آمده نشان می .سد خاکی مشخص پرداخته شده است

یعنی فشار سياالت منفذی کاهش  کند،پيشرفت میزمان ساخت سد، تحکيم غير اشباع 

تحکيم خاک پيشرفت باشد. بدليل یابد. نتيجه زهکشی سياالت منفذی، کاهش مکش میمی

بد. همچنين یاها کاهش میبا افزایش زمان ساخت، سختی توده خاک افزایش و نشست

بدليل زهکشی سياالت منفذی، فشار به اسکلت خاک منتقل شده و مقاومت برشی افزایش 

اما باشد. یابد که نتيجه، افزایش ضریب اطمينان در برابر پایداری شيروانی میمی

زمان بنابراین یابد. نرخ افزایش ضریب اطمينان با افزایش زمان ساخت کاهش می

ينان ضریب اطم آن،توان با انتخاب خاکی وجود دارد که میای برای ساخت سد بهينه

 اد. افزایش دتا حد امکان حين ساخت و پایان ساخت را در برابر پایداری 
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مدلسازی رفتاری سازه های خاکی غيراشباع با در نظر (، "105۱ابریشمی، س. ) .1

دانشگاه  ،ارشد "، پایان نامه کارشناسیگرفتن حالت سه فاز جامد، مایع، هوا

 .صنعتی شریف، تهران

بررسی پایداری شيروانی های خاکی غير اشباع با (، "10۳1ح. ) .نوربخش، س .۱

دانشگاه آزاد اسالمی  ،"، پایان نامه کارشناسی ارشدارایه یک برنامه جدید

 .واحد اراک، اراک

 کیاخهای شيروانی یداریاپ تحليل(، "10۳۱نوربخش، س.ح. و ابریشمی، س. ) .0

 سيندمه مليه گرنکن هفتمي"، کخا زاف سه رارفت گرفتن نظر درا ب عاغيراشب

 .اندزاه عمران،

4. Fredlund, D.W. and Rahardjo, (1993), “Soil Mechanics for Unsaturated Soils”, John Wiley & Sons. 

5. Gatmiri, B. and Delage, P. (1998), “Udam: Powerful Finite Element Software for the Analysis of 

Unsaturated Porous Media”, Advances in Engineering Softwares, 29 (1), pp. 29-43. 
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 بررسي(، "105۱محمد صادقی، م. ) ميرو م.  وفائيان، ،منصورزاده، م.  .4

"، اشباع و خشک با وضعيت مقایسه و غيراشباع خاک تئوری براساس خاكي شيبهاي پایداري

 .نششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمرامجموعه مقاالت 


