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  خالصه

بسزائیاهمیتازاقتصادي،واجتماعیامنیتنظرازخاکیسدهايپایداريوایمنیکنترل

شوند میگیري اندازهخاکیسدهايدرمهمیفیزیکیپارامترهايمنظوراینبراي.استبرخوردار

هاي حاصل  در این مقاله با در اختیار داشتن داده.استیرشکلهاتغیوجابجاییهاآنها،مهمترینازکه

و افقی ) نشست(خرداد به بررسی تغییر شکلهاي سد از جمله تغییرشکلهاي قائم15از ابزار دقیق سد 

در . روند، پرداخته شده استی پایداري و ایمنی سد به شمار میکه از پارامترهاي کلیدي در بررس

افزار بسیار توانمند در که یک نرم FLAC2Dخرداد با نرم افزار 15له سد بخش دیگري از این مقا

افزار در مدلسازي سد با استفاده از این نرم. زمینه تحلیل محیطهاي پیوسته است، مدلسازي شده است

تر شدن مدل، تکنیک ساخت کلمب استفاده شده است و درآن براي واقعیاز مدل رفتاري موهر

افزار را با نتایج واقعی سپس نتایج عددي حاصل از نرم. ي سد لحاظ گردیده استهااي الیهمرحله

سنجی قرار  مقایسه نموده و با انجام تحلیل برگشتی پارامترهاي ژئوتکنیکی مصالح مورد صحت

  .تري از پارامترها پیشنهاد شده استگرفته و مقادیر دقیق

  FLACخرداد، نرم افزار  15دقیق، سد رفتارنگاري، تحلیل برگشتی، ابزار : کلمات کلیدي

مقدمه.1

درسدهانقش. باشندمیزیاديبسیاراهمیتدارايسیاسیواجتماعیاقتصادي،نظرازسدها

کنترلهیدروالکتریک،انرژيتولیدآشامیدنی،آبتامینشهري،وروستاییمناطقعمرانتوسعه کشاورزي،

شدتو نیزسدهاساختمانهزینهبودنباالبه علت. استتوجهبلقاهارودخانهدرآبجریانشدتو تنظیم

اهمیتازپایداري سدهامستمرارزیابیونگهداريوحفاظتسدها، مسئلهناپایداريازناشیعواقبوخامت

افزایشپروژه، متناسبادرایمنیضریبافزایشکهواقعیتاینبهتوجهبا. باشدمیبرخوردارياویژه

برداريبهرهوطراحی، اجرامراحلکلیهدرسدپایداريوضعیتتضمیندارد،بردررازینه هاهصعودي

هاي متداول  پایداري سد با استفاده از روشمستمردر این مقاله سعی شده که به ارزیابی. باشدمیضروري

.باشد خرداد می15رفتارنگاري پرداخته شود  و نمونه مورد  مطالعه در این ارزیابی، سد 

جنوبیارتفاعاتواصفهانغربیکوههايازکهاستواقعقمرودرودخانهرويبرخرداد  15سد

25دردلیجانشهرکنارازعبورازپسوگرفتهسرچشمهرودزایندهآبریزحوزهمرزدرمجاورتگلپایگان

. ریزدمینمکدریاچهبهتنهایدروشودمیواردقمدشتبهسوقرهرودخانهبهپیوستنکیلومتري  با

تعیین مربعکیلومتر10250رودخانهاینآبریزحوزهوسعتگرفتهانجاممطالعاتطبقاستبه توضیحالزم

میلیون200اي حدوددریاچهگنجایشبهدستیابیامکانکهاستشدهواقعمحلیدر سداین .استشده

  .تاسگردیدهفراهمرودخانهکفازمتر54حدودارتفاعیبامکعبمتر
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 15سدآبگیريوساختمختلفمراحلدرتغییرشکلهاتغییراتتحلیلوبررسیبهمقالهایندر

افزارنرمبرگشتی،آنالیزهايانجامجهتتحقیقایندراستفادهموردافزارنرم. استشدهپرداختهخرداد 

FLAC2Dگرددمیقلمدادپیوستهيمحیطهاتحلیلزمینهدرتواناافزارينرمکهباشدمی .  

  

]1[ايماهوارهتصاویررويبرخرداد15سدمخزنموقعیت.1شکل

  خرداد 15سدبدنهشکلهايتغییرگیرياندازهابزارهاي .2

یکی. شودمیاستفادهمختلفسیستمدوازخرداد15سدبدنهشکلهايتغییرگیرياندازهمنظوربه

  .نمایدمیگیرياندازهراسدبدنهسطحیشکلهايتغییریگريدوبدنهداخلیشکلهايتغییر

بهرهسنجنشست–سنجانحرافترکیبیسیستمازسدبدنهداخلیشکلهايتغییرگیرياندازهبراي

 دارايوبوده  ABSفشرده یا  PVCجنسازهاییلولهشاملسنجهاانحرافسیستم .استشدهگیري

داخلکه)Torpedo(اژدري. باشندمیعمودیکدیگربهدوبهدوکهدهبوداخلدرسرتاسريشیارچهار

هربرايلولهانحرافمیزانگیري اندازهبا. نمایدگیري میاندازهرالولهانحرافکند، میزانحرکت میلوله

اندازهاین. نمودترسیمومحاسبهتجمعیبصورترالولهدر راستايسدبدنهشکلتغییرمیزانتوانمیمترنیم

  .]1[باشدسدمحوربریا عمودموازيجهتدرتواندمیهاگیري

بودهمغناطیسیمیدانچهاردارايحداقلکههستندمغناطیسیحلقهتعداديشاملسنجهانشست

میتشکیلراسنجنشست- سنجانحرافترکیبیسیستمودنگیرمیقرارسنجانحرافهايلولهوداخل

پروب .باشدهممتر 5/1تاتواندمیطراحنظربهبستهوبودهمتر3معموالیکدیگرازحاتصففاصله.دنده

مبناو صفحهلولهسربهنسبتراآنترازمغناطیسی،حلقههربرايسیگنالارسالبانشستگیرياندازه

میمبنا،صفحهیالولهسربهنسبتنشستمغناطیسیصفحاتازیکهرموقعیتتعیینبا.نمایدمیمشخص

  .نمودمحاسبهرالولهراستايدرسدنشست کلیتوان

وژئودزيعملیاتانجامجهتگردندمینصبدستپایینشیبرويکهبردارينقشهنشانهنقاط

تعیین جهتنقاطاینبایستمینصبازپسبالفاصله. باشندمیسدبدنهسطحیشکلهايتغییرگیري اندازه

.گردندبردارينقشهدقیق،موقعیت



11- 11مقطع،خرداد 15سد  برگشتیآنالیزهايانجامونگاريرفتارجهتمطالعهموردمقطع

  .باشدمیشدهابزاربنديمقطعمرتفعترینکهباشدمی

دادهنشان1شمارهشکلدرآندرشدهنصبابزارهايهمراهبه )11-11مقطع( سدحداکثرمقطع

  .استشدهآوردهسدبدنهنواحیازیکهردربکاررفتهمصالحمشخصاتنیز1جدولدر. استشده

]1[خرداد 15سد  11- 11شدهابزارگذاريمقطعجزئیات.2شکل

  ]1[خرداد 15سدبدنهمصالحمهندسیخصوصیات-1جدول

  وزن مخصوص  

)Kg/m3(  

اصطکاك  زاویه 

  )درجه(داخلی

چسبندگی

)Kpa(  

  مدول بالک 

)Mpa(  

مدول برش

)Mpa(  

ضریب 

  نفوذپذیري

)m/sec(  

  پوکی

  6e12/9  6e11/1  9 -10  35/0  50  28  2000  هسته

  7e53/2  6e57/5  4-10  25/0  0  40  2200  پوسته

  7e027/2  6e56/4  5 -10  25/0  0  35  2000  فیلتروزهکش

  7e52/1  6e55/3  5 -10  25/0  0  32  1700  پی آبرفتی

  

  FLAC2D v 5.00.355افزارنرممعرفی.3

برنامهاین.استمکانیکیمحاسباتبرايصریحمحدودتفاضالتبرنامهیک FLACارنرم افز

تسلیم،حدبهرسیدنباکهمصالحیسایروسنگخاك،باشدهبناهايسازهرفتارسازيشبیهقابلیت

امکانکهاستشدهتعبیهرفتاريمدلچندینافزارنرمایندر. داراستراکندمیپیداخمیريجریان

وکلیکمپراگر،-دراگرکلمب،موهرمدلنظیرکند؛میفراهمرامصالحخطیغیررفتارسازيشبیه

از.]3[کندتعریفافزارنرمایندررادلخواهرفتاريمدلخودتواندمیکاربرمدلها،اینبرعالوه.غیره

  :کرداشارهزیرمواردبهتوانمیافزارنرمایندیگرقابلیتهايجمله

تغییراتاعمالوکنترلامکان-2گرافیکی،امکاناتازاستفادهبامسألهتعریفدرسهولت-1

حفاريیاايمرحلهساختمدلسازيامکان- 3ورودي،فایلازاستفادهبامدلحلومدلسازيفراینددر



المانهاي- 5ظایرآن،نوپیشمع،تونل،نظیرهاسازهسازيشبیهبرايايسازهالمانهاي- 4اي،مرحله

دینامیکی،تحلیلقابلیت- 6دهد،رخشدگیجدایالغزشبطوریکهمجزاصفحاتسازيشبیهبرايواسطه

مدلسازيقابلیت-8خزش،سازيشبیهبرايپالستیکویسکوواالستیکویسکومدلهايشامل-7

  .بزرگکرنشهايدرمسائلحلقابلیت-9حرارتی،

  FLAC2D v 5.00.355افزارنرمکمکبهبرگشتیآنالیزهايانجامومدلسازي.4

سد،بدنهوپینواحیازیکهربرايمصالحخصوصیاتتعریفومدلهندسهساختازپس

آنالیزراپیپسس. دگردحذفپیاستثنايبهمدلکلبایستمیايمرحلهساختمدلسازيمنظوربه

عملیاتشروعدرپیاینکهبهتوجهبا. گرددایجادپی،مصالحوزنازناشیاولیهتنشهايتاهنمودمکانیکی

به شروع پیمدلسازيازپس. گرددصفرپیشکلهايتغییربایستمیندارد،شکلیتغییرساختمانی،

بایستمیمدل،بهالیههرکردناضافهازبعد.گردداضافه کردن هر یک از الیه ها به مدل بدنه سد می 

مشخص )تحکیمپدیدهازناشی(زهکشهابههستهتراوشمرزوشده تعریفرسیهستهولیهااشباعدرجه

  .شودمیمدلزهکشهاوفیلترهاباهستهمرزدرايحفرهآبفشارنمودنثابتبامرزاین. شود

آنالیزباریکابتدانیزالیههرحلجهت.شودمیحلآمادهموردنظرالیهحالتایندر

گرهینامتوازننیرويتاگیردمیصورت)set flow off(نبود جریان آب در خاك حالتردمکانیکی

آنالیزباشد،میالیهساختزمانهمانکهالیهتحکیمزمانتعریفباسپس. برسدقبولقابلمقداربه

پدیدهترتیباینبهوگیردمیصورت)set flow on(حضور جریان آب در خاك حالتدرجریان

کردناضافهازقبلکهاستاینايمرحلهساختمدلسازيدرذکرقابلنکته. میگرددمدلنیزتحکیم

  .]2[گرددصفرقبلالیهفوقانیمرز شکلهايتغییربایستمیبعديالیه

که بعد از ساخت هندسه مدل خرداد مدلسازي پی آن می باشد  15نکته قابل ذکر در مدلسازي سد 

ه سد حذف می گردد سپس پی سد را در حالت قبل از خاکبرداري مدلسازي نموده و کلیه قسمتهاي بدن

تنشهاي ایجاد شده در مرز خاکبرداري پی آبرفتی بعد از آنالیز مکانیکی توسط نرم افزار استخراج شده و براي 

و سپس گرددتنشها  به صورت معکوس در مرز خاکبرداري به مدل اعمال می  ،لحاظ نمودن اثر خاکبرداري

با در نظر گرفتن اثر .گرددلحاظ  در مدل نکار اثر خاکبرداريتا با ای شودمیسد اي  یهساخت ال اقدام به

  .نتایج ابزار دقیق وجود نخواهد داشتهاي نرم افزار با  خروجی خاکبرداري مغایرت چندانی در

FLACخرداد در نرم افزار  15سد  پی مدل ساخته شده از 3شکل  2Dرا نشان کبرداري قبل از خا

  .می دهد

  

  قبل از خاکبرداري FLAC 2Dمدل ساخته شده از پی سد در نرم افزار  .3شکل

کنتور تنش قائم حاصل از آنالیز استاتیکی پی آبرفتی را قبل از انجام عملیات خاکبرداري  4شکل 

  .نمایش می دهد

  

  کنتور تنش قائم حاصل از آنالیز پی آبرفتی .4شکل 



لیز برگشتی پارامتر مصالح باید طوري تغییر داده شوند که در نهایت خروجی هاي در انجام آنا

از آن جایی که تغییر هر پارامتر روي . حاصل از نرم افرار با نتایج ابزار دقیق تطابق قابل قبولی داشته باشند

دقت زیادي در تغییر  از اینرو باید. پارامترهاي دیگر تاثیر گذار می باشد موجب پیچیده شدن آنالیز می گردد

  .پارامترها و تاثیر آن روي دیگر پارامترها شود

آنالیزهاي متداول نهایتا مشاهده گردید که باید تغییرات زیر در پارامترهاي مصالح  بعد از انجام

  :صورت گیرد  تا خروجی هاي نرم افزار با نتایج حاصل از ابزار دقیق به تطابق قابل قبولی برسند

.پاسکال افزایش یابد 7e2پاسکال به 7e912/0ه رسی باید از مقدار مدول باك هست-1

با  .شودگرفتهنظرپاسکال در 9e2باید کمتر از مقدار واقعی آن یعنی آببالکمدول-2

کاهشعلت. ست آمددپاسکال ب 7e2این تحقیق  درآببالکمدول انجام آنالیز برگشتی مقدار مناسب

مسألهاینکهباشدمیهواحبابهايباهمراهخاكحفراتدرجودموآبکهاستاینآببالکمدول

.گرددآب میبالکمدولکاهشباعث

7e4/3پاسکال به  7e53/2مدول باك مصالح باالدست و پایین دست  باید از مقدار -3

.پاسکال افزایش یابد

  سد) نشست(تحلیل نتایج تغییر شکل قائم.5

-سنجانحرافترکیبیسیستمازمقطعهردرسد،نهبدشکلهايتغییرگیرياندازهمنظوربه

برعمودوموازيجهتدودرسدانحرافمیزانهالولهاینازاستفادهبا.است شدهاستفادهسنجنشست

الیهنشستمیزانتوانمینیزهالولهحولمغناطیسیصفحاتنصببا. شودمیگیرياندازهسدمحور

میزانوشدهمسدودمشخصیارتفاعدرهالولهاینازتعدادي. نمودگیرياندازهنیزراسدمختلفهاي

از ) 11- 11مقطع(در مقطع مورد مطالعه .باشدنمیگیرياندازهقابلپائینبهانسدادنقطهازانحرافونشست

مشخصات کلی این ابزارها در . نشست سنج استفاده شده است –چهار عدد سیستم ترکیبی انحراف سنج 

  .نشان داده شده است 2ول جد

  ]1[11- 11نشست سنج در مقطع- مشخصات سیستم ترکیبی انحراف سنج -2جدول 

موقعیت نسبت به   مشخصه ابزار  

  محور سد

  کلطول  محل قرار گیري

  ساختعین

  )متر(

  قابلطول

  گیرياندازه

  )متر(

  انسدادتراز

  

  11-11مقطع 

INC 11-185  85  هسته رسی  در محور سد    

INC 11-2  40 1383  46  6/72  پوسته باالدست  متري محور سد  

INC 11-3  40 8/72  8/72  پوسته پایین دست  متري محور سد    

INC 11-4  80 1362  38  51  پوسته پایین دست  متري محور سد  

  

خرداد را نشان می  15کنتورهاي جابجایی قائم و افقی حاصل از مدلسازي عددي سد 6و  5شکل 

که مربوط به جابجایی در راستاي قائم سد می باشد مشاهده می گردد که حداکثر  5شکل با توجه به. دهند

جابجایی سد در قسمت میانی و در محل هسته سد اتفاق افتاده است که این موضوع کامال منطقی بوده و با 

کثر جابجایی  یانگر جابجایی سد در جهت افقی است که حدانیز ب 6شکل . کند نتایج ابزار دقیق مطابقت می

سانتیمتر می باشد که نشان دهنده وجود روندي عادي در جابجایی  10در پایین دست اتفاق افتاده و حدود 

  .افقی سد است



  

  خرداد 15کنتور جابجایی قائم بدنه سد  .5شکل

  

  خرداد 15کنتور جابجایی افقی بدنه سد  .6شکل

شدهگیرياندازهسانتیمتر 80برابراکثرحدنشستمیزانهستهشده درنصبسنجانحرافلولهدر

زیرکهدرصد  94/0هستهارتفاعبههستهنشستمیزاننسبتمقطع،ایندرهستهارتفاعبهتوجهبا. است

درصد  5/1به هستهنشستحداکثرمقدارسدهاازبعضیدر .باشدمیمنطقیوکه متعارف بودهدرصدیک

  .هم می رسد

عدد سیستم ترکیبی  4نشست) 1390تا  1377از سال ( ساله  13تاریخچه  بهمربوط  10تا  7شکلهاي 

در . می باشد و مقایسه آن با نتایج تحلیل برگشتی خرداد 15سد  11-11در مقطع  نشست سنج - انحراف سنج

این نمودارها محور افقی بیانگر میزان نشست و محور قائم موقعیت قرارگیري حلقه هاي مغناطیسی نشست سنج 

همانگونه که مشاهده می شود میزان نشست ثبت شده در نشست سنج ها در قسمت . ر اساس ارتفاع سد استب

میانی ارتفاع سد حداکثر مقدار خود را دارد و با حرکت به سمت پی و تاج سد این مقادیر به حد اقل مقدار 

صورت گرفته قابل قبول بوده و  با توجه به این شکلها مشاهده می شود که نتایج تحلیل برگشتی .خود می رسند

  .تطابق خوبی بین آنالیز عددي و نتایج ابزار دقیق مشاهده می گردد

  



  

حاصل از ابزار  INC11-1سد در امتداد لوله انحراف سنج  نشست هسته رسی تغییراتمقایسه . 7شکل 

  FLAC2Dدقیق و تحلیل برگشتی انجام شده با نرم افزار 

  

حاصل از ابزار  INC11-2نشست هسته رسی سد در امتداد لوله انحراف سنج مقایسه تغییرات . 8شکل 

  FLAC2Dدقیق و تحلیل برگشتی انجام شده با نرم افزار 



  

حاصل از ابزار  INC11-3مقایسه تغییرات نشست هسته رسی سد در امتداد لوله انحراف سنج . 9شکل 

  FLAC2Dشده با نرم افزار  دقیق و تحلیل برگشتی انجام

  

حاصل از ابزار  INC11-4مقایسه تغییرات نشست هسته رسی سد در امتداد لوله انحراف سنج . 10شکل 

  FLAC2Dدقیق و تحلیل برگشتی انجام شده با نرم افزار 



لیل انسداد ایجاد شده در انحراف هاي افقی باید به این نکته توجه نمود که به ددر ارتباط با جابجایی

سنج ها مقادیري از جابجایی افقی از ابزار دقیق برداشت نشده ولی با عنایت به نتایج آنالیز عددي انجام شده 

  .خرداد در حد مطلوبی بوده و مقادیري کمتر از حد انتظار بدست آمده است 15میزان جابجایی هاي افقی سد 

نتیجه گیري.6

روي نتایج ابزار دقیق و مدلسازي صورت گرفته با نرم افزار  انجام شده يتحلیل هابا توجه 

FLAC2D  بوده و سد از لحاظ  و قابل قبول حد متعارف در خرداد 15تغییر شکلهاي سد مشخص گردید که

  .در محدوده خوبی قرار داردپایداري 

مصالح باید تغییر کنند تعدادي از پارامترهاي با آنالیزهاي برگشتی صورت گرفته مشخص گردید که 

  :تانتایج قابل قبولی حاصل گردد که این تغییرات به صورت زیر اعمال گردید

  .یابدافزایشپاسکال7e2بهپاسکال7e912/0مقدارازبایدرسیهستهباكمدول  -1

با. شودگرفتهنظردرپاسکال9e2یعنیآنواقعیمقدارازکمتربایدآببالکمدول  -2

کاهشعلت. آمدبدستپاسکال7e2تحقیقایندرآببالکمدولمناسبمقداربرگشتیالیزآنانجام

باعثمسألهاینکهباشدمیهواحبابهايباهمراهخاكحفراتدرموجودآبکهاستاینآببالکمدول

  .گرددمیآببالکمدولکاهش

7e4/3بهپاسکال7e53/2مقدارازباید  دستپایینوباالدستمصالحباكمدول  -3

  .یابدافزایشپاسکال

مشاهده گردیده که تطابق قابل قبولی بین نتایج ابزار دقیق و آنالیز برگشتی صورت گرفته از نشست 

  .سد برقرار است

به دلیل انسداد لوله هاي انحراف سنج از یک تاریخ به بعد قرائت روي این ابزار صورت نگرفته است 

  .یج جابجایی افقی سد به نتایج آنالیز عددي اکتفا شده استبنابراین در ارائه نتا

  مراجع

قم استان ، شرکت آب منطقه اي1390،خرداد 15گزارش نتایج ابزار دقیق ورفتار نگاري سد -1

استفادهباخاکیسدهايدرساختحینايحفرهآبفشاروتنشتغییراتتحلیل"، 1389پور،شریفیمحمد-2
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