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 خالصه

شرایط زهکشی نشده و یا نيمه زهکش كه ناشي  تغييرات حجمی در خاک اشباع تحت

 باشد،از كرنشهاي برشي و تغيير تنشهاي همه جانبه و همچنين آبگيري سد مي

. بنابراین برای تعيين توزیع واقعی شودتغيير در توزیع فشار آب می ثباع

تنشها و کرنشها در خاک و همچنين توزیع فشار آب در سدها، استفاده از تحليل 

دهد که در نشان می سد دوستي نتایج تحليلرسد. ضروری بنظر می (Coupled)همبسته 

ته ایجاد نشده است؛ این زمان ساخت، فشار آب منفذی قابل توجهی در درون هس

کيلوپاسکال  600ای در هسته به در حاليست که در دوران آبگيری، فشار آب حفره

متر( رسيده است. بررسی پتانسيل وقوع  67در زمان بيشينه ارتفاع آب مخزن )

دهد که بر اساس معيارهای ارائه شده، ضریب ترک هيدروليکی نيز نشان می

 باشد.هيدروليکی در هسته بيشتر از یک میاطمينان در برابر وقوع ترک 

 
ای، ترک هیدرولیکی، تحلیل سد دوستی، ابزاردقیق، فشار آب حفرهکلمات کلیدي: 

 همبسته

 

 

 مقدمه .1

 

کيلومتری شهرستان مشهد در مرز ایران  180در فاصله  دوستیای سنگریزه  -سد خاکی

متر و عرض تاج  670تاج  متر، طول 78و ترکمنستان واقع است. این سد با ارتفاع 

سد  تشكيل دهنده اجزاي باشد.می (CL-ML)سيلتی  -متر دارای هسته قائم رسی 15

با توجه به  باشد.دست و زهكش قائم ميشامل هسته، پوسته، فيلتر باالدست و پایين

در تحليل همبسته و در اختيار بودن داده های  GeoStudio 2007توانایی نرم افزار

، این نوع تحليل برای مراحل پایان ساخت  و دوران آبگيری د دوستیسابزاردقيق 

انجام شده و نتایج بدست آمده برای بررسی پتانسيل ترک خوردگی در هسته مورد 

 استفاده قرار گرفته است.

  
 

 عددي سازیمدل .2

 

که بيشترین ابزارهای سالم را  3Aی سد، مقطع با بررسی ابزارهای موجود در بدنه

پيزومتر الکتریکی و  12سازی انتخاب شده است. در این مقطع تعداد برای مدلدارد 

                                                 
 هاي هيدروليكيارشد سازه ياسنارشدانشجوي ك1
 انشگاه صنعتي اميركبيراستاديار د2
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پيزومتر کاساگرانده در بدنه خاکی سد نصب شده است. تراز روی پی در ارتفاع  8

و  437، 416، 400های های الکتریکی تقریبًا در ترازمتری قرار دارد و پيزومتر 400

 [.1اند ]توزیع شده 459

استفاده شده است. از  GeoStudio 2007سد از نرم افزار المان محدود  سازیبرای مدل

توان به قابليت های قبلی میافزار نسبت به نسخههای این نسخه از نرمجمله برتری

ی نتایج در یک سازی همزمان چند نوع از مدل و مقایسهآناليزهای همزمان )مدل

-متفاوت در مراحل ساخت مدل(، مش ای )اعمال شرایط مرزیفایل(، آناليزهای مرحله

 [.2های جدید برای مصالح اشاره کرد ]لی مدبندی جدید و ارائه

متر استفاده شده است  2های به ضخامت سازی مراحل ساخت سد از الیهمدل ينحوه در

شود. با الیه می 38متر(، در مجموع شامل  76) 3Aکه با توجه به ارتفاع مقطع 

ی سازی استفاده شده است. محدودهبندی مثلثی برای مدلد، از مشی ستوجه به هندسه

متر در عمق ادامه داده شده است. شکل  50ها و متر از کناره 40سازی پی تا مدل

 دهد:نشان مي از سد دوستی را 3Aبندی مقطع ی المان( شبکه1)

 
 3Aسازی مقطع بندی بکار رفته در مدلی المانشبکه  -1 شکل

 

 67آغاز شده است و بيشترین ارتفاع مخزن سد به  1383ی سد دوستی از سال آبگير

( نمودار تغييرات تراز آب مخزن سد دوستی از 2رسد. شکل )می 1386متر در سال 

 :[1] دهدزمان آبگيری را نشان می

 
 نمودار تغییرات تراز آب مخزن سد دوستی  -2 شکل

 
از سطح آب مخزن به صورت فشار  سازی شرایط آبگيری، فشار ناشیبرای مدل

ی باالدست اعمال شده است. آناليز از نوع های پوستههيدرواستاتيک بر المان

Coupled Stress/PWP باشد.می 

ای ایجاد شده در اثر ی فشار آب حفرهمحاسبه Coupledهدف از انتخاب آناليز 

صول این نوع تحليل باشد. ابارگذاری و همچنين استهالک فشار آب در اثر تحکيم می

ی تعادل از معادله SIGMA/Wافزار ی تغيير حجم استوار است. نرمبر اساس محاسبه

که  بصورت  }{}{ FdK  باشد و در آنمی}{d  ماتریس تغيير شکل و}{F  ماتریس

ی پيوستگی از معادله SEEP/Wافزار کند و نرمباشد، استفاده مینيرو می

  }{}{ QuK  که در آن}{u ای و ماتریس فشار آب حفره}{Q  ماتریس ميزان جریان

معادالت تعادل و   Coupled Volume Changeکند. در آناليزباشد، استفاده میتراوش می



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

د:شونپيوستگی به صورت همزمان حل می
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که در این    

 شود.ماتریس کاپل خوانده می Lمعادله ماتریس 

شود خاک غيراشباع شده و حجم آب درون خاک کم ای منفی میهنگامی که فشار آب حفره

یابد در نتيجه ضریب شده و با کاهش حجم آب، قابليت خاک برای هدایت آب کاهش می

یابد. تابع ای منفی، کاهش میایش فشار آب حفرههدایت هيدروليکی خاک با افز

ای و ضریب هدایت هيدروليکی خاک را نشان نفوذپذیری خاک رابطه بين فشار آب حفره

های تخمينی ی مستقيم تابع نفوذپذیری، از روشدهد. بدليل شرایط دشوار محاسبهمی

 شود.استفاده می

های شود که شامل روشاستفاده میاز سه روش  مجزای تخمينی  SEEP/Wافزار در نرم

Fredlund& Xing (1994) ،Green & Corey (1971)  وVan Genuchten (1980) باشد. روشمیFredlund& 

Xing   بر اساس استفاده از نمودار حجم آب موجود در خاک بوده و برای خاکهای

روش  ست.ای نسبت به خاکهای ریزدانه مانند رس از دقت باالتری برخوردار اماسه

Green & Corey افزار برای اکثر خاکها قابل استفاده است و به طور خالصه نرمSEEP/W 

-ی بدست آمده از این روش برای تخمين شکل تابع نفوذپذیری استفاده میاز معادله

برد تا تابع از ضریب نفوذپذیری در کند و سپس منحنی را آنقدر باال و پایين می

نشان داد که  Van Genuchtenشود عبور کند. ربر تعریف میحالت اشباع که توسط کا

 آید.منحنی منطبق با پارامترها بر اساس تابع حجم آب موجود در خاک بدست می

دانه به دليل قابليت بسيار کم مکش، تمایل به غيراشباع شدن در در مصالح درشت

ع نفوذپذیری با ای اندک وجود دارد. این خاصيت نياز به تعریف تابفشار آب حفره

مدل را کوتاه و اندازه  1شيب بسيار تند دارد؛ در همين راستا باید فواصل زمانی

 بندی را کوچک انتخاب کنيم.مش

بينی بوده و برای های برآورد تابع نفوذپذیری صرفًا یک پيشبا توجه به اینکه روش

موجود در  شرایط مختلف نياز به دقت و اصالح دارد، با استفاده از نمودارهای

که بر اساس ميزان نفوذپذیری حالت اشباع، تخلخل  GeoStudioافزار دستورالعمل نرم

بندی تنظيم شده است و با توجه به ميزان نفوذپذیری حالت خاک و منحنی دانه

اشباع مصالح سد دوستی و آناليز برگشتی انجام شده، توابع نفوذپذیري براي 

 اند.شده مصالح هسته، فيلتر و پوسته تعریف

یكي دیگر از پارامترهاي مورد استفاده در مدلسازي، درصد حجم آب موجود در خاك 

(Volumetric Water Content) باشد.مي 

ای ی قابليت خاک در ذخيره آب در هنگام تغيير فشار آب حفرهدهندهاین مشخصه نشان

اه مجهز نياز ی مستقيم این تابع به صرف زمان و وجود آزمایشگباشد. محاسبهمی

کند؛ از چهار روش برای برآورد این مشخصه استفاده می SEEP/Wدارد. نرم افزار 

Arya& Paris (1981)  فيزیکی برای برآورد رطوبت خاک از نمودار دانه -تجربی یک مدل-

یک مدل فيزیکی برای  Aubertin et al. (2001)های وزن حجمی توسعه داده است. بندی داده

حنی ميزان نگهداشت آب بر اساس مشخصات ژئوتکنيکی ارائه داده است. بينی منپيش

Fredlund& Xing (1994) اند. ی آب و خاک توسعه دادهای برای منحنی مشخصهرابطهVan 

Genuchten (1980)  یک رابطه برای تخمين نفوذپذیری  خاکهای غير اشباع ارائه داده

 است. 

 دهد:را نشان مي موجود در خاک( تصویر شماتيک درصد حجم آب 3شکل )

 

                                                 
1Time Steps 
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 نمودار شماتیک درصد حجم آب موجود در خاک  -3 شکل

 
شود:ی زیر تعریف میتابع درصد حجم آب موجود توسط رابطه  

                                                     )1(      nS      

                                                                         

                                                                 

باشد. درصد اشباع خاک می Sتخلخل و nدرصد حجم آب موجود،  که در این رابطه 

ابطه درحالتی که خاک اشباع صددرصد باشد حجم آب موجود در خاک با توجه به این ر

شود. ميزان درصد حجم آب موجود باقيمانده در انتها، برابر با تخلخل خاک می

با استفاده از نمودارهای  شود.درصد تخلخل اوليه در نظر گرفته می 10حدود 

دوستی، توابع موجود در منابع مختلف و انجام آناليز برگشتی برای مصالح سد 

 اند.درصد حجم آب موجود تعریف شده

ی ساخت با استفاده از مدل االستيک خطي و آناليز رفتار سد دوستی در حين مرحله

ی مصالح را از نوع باید دسته Coupledی آبگيری برای انجام آناليز در مرحله

Effective Parameters w/PWP Change توان االستيک می انتخاب کنيم و نوع مدل مصالح را

اصالح شده انتخاب کرد که در این پژوهش  Cam-Clayپالستيک و یا مدل  -خطی، االستيک

 از مدل االستيك خطي استفاده شده است.

سازی به پس از انجام آناليز برگشتی پارامترهای نهایی مورد استفاده در مدل

 باشد.قرار زیر می

 

هشد استخراجی نهایی ارامترهاپ -1 جدول  

 مصالح 3/ mkNwet
 

 3/ mkNsat
 

ν C' (kPa) φ' K (m/sec) 

5/21 21 هسته  33/0  80 26 
8-10× 

5/2 
فيلتر و 

 زهکش
21 22 3/0  0 40 10-6 

3/0 23 22 پوسته  0 40 4 ×10-5 

 

متر بر  10-8و  27/0ضریب پواسون و نفوذپذیری مصالح پی به ترتيب برابر با 

 باشد.ثانيه می

 

 

 ي عدديسازمدل نتایج .3
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روز پس از آبگیری )بر حسب متر( 1160کانتور تغییرمکان قائم در زمان  -4 شکل  

 

باشد که در سانتيمتر می 75ی تغيير مکان قائم از زمان ساخت برابر با بيشينه

متر آب  67روز پس از آبگيری )معادل با ارتفاع  1160متری در زمان  28ارتفاع 

( نمودار تغيير مکان قائم در راستای محور وسط هسته 5دهد. در شکل )ن( رخ میمخز

های حاصل از ابزار نصب شده در هسته نشان داده شده سازی و دادهحاصل از مدل

 است.

 
روز پس  1160سازی و قرائت ابزاردقیق در زمان نمودار تغییرمکان قائم حاصل از مدل -5 شکل

 از آبگیری

 

متری در مرز  50سانتيمتر و در ارتفاع  17غييرمکان افقی برابر با ی تبيشينه

ی باالدست و هسته رخ داده است که متأثر از ارتفاع آب مخزن برابر با بين پوسته

 باشد.متر در این زمان می 67

 

 
 روز پس از آبگیری )برحسب متر( 1160کانتور جابجایی افقی در زمان  -6 شکل

 

ی باالدست و باالدست هسته های موجود در پوستهيری، تنشبا افزایش تراز آبگ

 باشد.کيلوپاسکال می 1190ی تنش کل قائم در هسته افزایش پيدا کرده است. بيشينه

 کاهش لیدال دره، گاههيتک شکلير تأثزدگی و قوس ،یدرونی بخشها متقابل راتيثتأ

 .باشدیم هستهی هيدرناحی اطراف نسبت به پوسته قائم کل تنش

 

 
 روز پس از آبگیری )بر حسب کیلوپاسکال( 1160کانتور تنش کل قائم در زمان  -7 شکل
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 در تراز صفر باشد كهمي کيلوپاسکال 600ای در هسته ی فشار آب حفرهبيشينه

 باالدست هسته رخ داده است.

 
 وپاسکال()بر حسب کیلروز پس از آبگیری  1160ای در زمان کانتور فشار آب حفره -8 شکل

 

متر در زمان  20روز، به ارتفاع  410متر در زمان  45تراز آب مخزن از ارتفاع 

( 9کند، اثر این كاهش ارتفاع آب در شكل )روز پس از آبگيری کاهش پيدا می 940

 ت.نشان داده شده اس

 

 
 )بر حسب کیلوپاسکال(روز پس از آبگیری  940ای در زمان کانتور فشار آب حفره -9 شکل

 

ی در حين کاهش تراز آب مخزن، در هسته بدليل نگهداشت آب توسط مصالح ریزدانه

افتد هسته و کم بودن ميزان نفوذپذیری، واکنش به کاهش سطح آب دیرتر اتفاق می

 ( در هسته  گویای این مطلب است.PhreaticLineکه کانتور خط آزاد جریان )

متر  11ی در ارتفاع صفر به فاصله نصب شده EPE 3A-11( برای پيزومتر 10در شکل )

های حاصل از قرائت ای برای دادهدر باالدست محور هسته، مقادیر فشار آب حفره

 سازی مقایسه شده است.ابزاردقيق و نتایج مدل

 

 
سازی ی حاصل از مدلو نتیجه EPE 3A-11ای حاصل از پیزومتر مقایسه فشار آب حفره  -10 شکل

 در آن نقطه

 
 

 سد دوستيي در هسته ی شکست هيدروليکیسی پدیدهبرر .4
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روابط تئوری و تجربی گوناگونی از سوی محققان برای بررسی ترک هيدروليکی در 

تواند ترک ی سدهای خاکی ارائه شده است. در این روابط فشار آبی که میهسته

ی خاک ی خاک و عوامل مقاومت برشهيدروليکی ایجاد کند بر اساس سطح تنش در توده

 شود.ای ارائه میهای تجربی در قالب رابطهیا عوامل بدست آمده از آزمایش

کلمب  -ا استفاده از معيار گسيختگی موهرب 1984در سال  ساواياناگی و پناهکمک

ای شکل به صورت رابطه ذکر شده های استوانهفشار شکست هيدروليکی را برای نمونه

 در زیر ارائه کردند:

(2         )                                                                                            
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به ترتيب چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی نمونه خاک در شرایط  uو  uC که درآن

قطر داخلی و خارجی  bو  aباشند. همچنين ی( مUU) ی زهکشی نشدهنيافتهتحکيم

باشد تنش کل اصلی حداقل می hفشار شکست هيدروليکی و  fPای، ی استوانهنمونه

تر است، بسيار بزرگ aدر مقایسه با  bاز آنجا که در سدهای خاکی مقدار. [3]

به شکل تری به خود بگيرد و تواند شکل سادهی کمک پناه و یاناگيساوا میرابطه

 .[4] ( نوشته شود3رابطه )

(3                     )                                                                                                                                

  uuhuf cP  cossin1  

 5ای توخالی به قطر استوانه هایا استفاده از نمونهب 1987موري و تامورا در سال 

ی فشار سانتيمتر آزمایشهایی انجام داده و در نهایت برای محاسبه 10و ارتفاع 

 شکست هيدروليکی رابطه زیر را بر حسب تنشهای کل ارائه کردند: 

(4                                                               )

uf qP  min 

رابطهدر این 
min  تنش اصلی حداقل وuq باشد. مقاومت فشاری محدودنشده خاک می

uqسازی سد دوستی در مدل
در نظر  uCیعنی مقاومت فشاری محدودنشده دو برابر  

 [.5گرفته شده است ]

ای تجربی برای های خود، رابطهمایشبر اساس نتایج حاصل از آز 1381در سال  قنبري

 :[4] است به بدست آوردن فشار آب ایجادکننده ترک ارائه کرده

(5)                                                                                                                                                                                   

      nmP hf   

در این رابطه، 
fP  ،فشار آب بحرانی ایجادکننده ترکh ل وتنش کل اصلی حداق 

m  وn بندی عوامل تجربی متناسب با نوع خاک هستند. با توجه به مشخصات دانه

به  nو  mی پایين( مقادیر زدانه با پالستيسيتهمصالح هسته سد دوستی )خاك ری

 انتخاب شده است. 3/0و  05/1ترتيب برابر با 

خوردگی هيدروليکی خواهد شد یا خير، برای پی بردن به اینکه آیا هسته دچار ترک

 -یاناگيساوا، قنبری و موری -مقادیر فشار بحرانی حاصل از روابط کمک پناه

ی ارتفاع آب ای موجود در هسته در زمان بيشينهرهفشار آب حف همچنين تامورا و

های نزدیک به فيلتر باالدست که روز پس از آبگيری( را برای المان 1160مخزن )

و  4، 2)به فاصله  های دیگر هستندای بيشتري نسبت به المانمتحمل فشار آب حفره

ای موجود از فرهکنيم؛ در نقاطی که فشار آب حمقایسه می متر از فيلتر باالدست( 6

 دهد. خوردگی هيدروليکی رخ میفشار آب بحرانی حاصل از روابط، بيشتر باشد ترک
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ضریب اطمینان در برابر ترک  -41شکل 

متر از فیلتر  6هیدرولیکی در فاصله 

 باالدست

فشار بحرانی ایجادکننده ترک   -31شکل 

هیدرولیکی در مقایسه با فشار آب موجود در 

متر از فیلتر باالدست 6له فاص  

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري .5

ي فشار آب بحراني در مقایسه با فشار آب موجود در همانگونه که از نمودارها

نان در اطمي یبضرروابط استفاده شده  بر اساس ،شودمشخص میي سد دوستي هسته

بدست آمده بزرگتر یا مساوي یك  در تمام نقاط هسته برابر وقوع ترك هيدروليكي

ترین نقطه در باشد. بحرانیكه به معني عدم وقوع ترك خوردگي هيدروليكي مياست 

در )روي پي(  برابر وقوع ترک هيدروليکی با ضریب اطمينان یك، در ارتفاع صفر

 باشد.در درون هسته میمتری از فيلتر باالدست  2ی فاصله

ای در هسته که در برابر شکست هيدروليکی دارای ضریب ( محدوده17در شکل )

 شده است:تری نسبت به بقيه نقاط است، نشان داده اطمينان پایين

فشار بحرانی ایجادکننده ترک   -51شکل 

هیدرولیکی در مقایسه با فشار آب موجود در 

متر از فیلتر باالدست 4فاصله   

ضریب اطمینان در برابر ترک   -61شکل 

متر از فیلتر  4در فاصله  هیدرولیکی

 باالدست
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کمتر نسبت به بقیه نقاط در برابر شکست هیدرولیکی به  اطمینانی با ضریب ناحیه -17 شکل

 )واحد كیلوپاسكال( ایفرههمراه کانتور فشار آب ح
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