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 خالصه

پيزومتریک ایجاد شده در اثر آن، در پایداری یک سد خاکی نقش  تراوش و فشار

دارد. تراوش بيش از حد از بدنۀ سد موجب اتالف آب، شسته شدن  اینندهکتعيين

گردد. در این ذرات ریزدانۀ هسته، کاهش مقاومت برشی، و کاهش پایداری سد می

روميه با استفاده از نرم شهرچای ا بدنه سد خاکی ردتراوش پدیده مطالعه، 

افزار با سازی شده و نتایج حاصل از نرمشبيهبه صورت دو بعدی  seep/wافزار 

بدنۀ  درنشان داد که تراوش حاصل ند. نتایج اهسنجی شدای صحتهای مشاهدهداده

زمان ای ناشی از تراوش، از العمل پيزومترها به فشار آب حفرهسد و عکس

نتایج حاصل از قرائت پيزومترها آبگيری سد تا کنون، روند طبيعی داشته و 

 تطبيق قابل قبولی با مدل انجام شده در نرم افزار را دارد. 

 
سد خاکی شهرچای ارومیه، تراوش، فشار پیزومتریک، نرم افزار کلمات کلیدي: 

seep/w 

 

 

  مقدمه .1
 

رود و به همين دليل ش جهان به شمار میکشور ما جزء یکی از نقاط خشک و کم بار

ترین منابع طبيعی تبدیل شده است. همچنين با توجه به آب به یکی از حياتی

افزایش سریع جمعيت و نياز به تامين آب برای بخش های مختلف از جمله شرب، 

 های سطحی و استفاده بهينه از منابع آبی محدودکشاورزی، صنعت و ...، کنترل آب

به همين دليل احداث سد در مسير رودخانه ها رسد. امری ضروری به نظر می، موجود

 باشد.های رسيدن به این هدف میترین گزینه -های جاری، یکی از اصلیو سایر آب

های های جاری، سدها جهت ذخيره آبترین گزینهترین و ارزانیکی از مناسب

و همچنين در دسترس بودن مصالح  باشند. سدهای خاکی به علت ارزان بودنخاکی می

البته به دليل آیند. های اقتصادی جهت ذخيره آب به شمار میآن یکی از گزینه

استفاده از مصالح خاکی در بدنه این سدها، تراوش و نشت آب از درون این سدها 

لذا سدها، خصوصا سدهای خاکی نياز به کنترل پدیده تراوش  گردد.انجام می

سبه دقيق تراوش از بدنه و پی سد از جهات فنی و اقتصادی حائز محا . ]1[دارند

ای زیرا جریان آب در بدنه و پی سد باعث به وجود آمدن فشار آب حفره ،اهميت است

که در صورت تجاوز این نيروها از حد بحرانی پایداری  ،شودو نيروهای تراوشی می

کند. و آب شستگی مواجه میاز قبيل غليان  ،مصالح بدنه و پی سد را با چالش جدی

تواند باعث ناپایداری سازه شده و حتی به شکست این پدیده در شرایط بحرانی می

که در آن صورت تبعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد  ،کامل سد بيانجامد

رسد. به همين دليل بحث کنترل پایداری سدها الزم و ضروری به نظر می .]2[داشت

نشده از بدنه % از خرابی سدها حاصل از تراوش کنترل38دهد حدود یها نشان مبررسی

ها که در طراحی بسياری از ترین تحليل. لذا یکی از ضروری]3[باشدها میو پی آن

 باشد، تحليل تراوش در سدهای خاکی است.اجزای سد تاثيرگذار می

غير  -اعو با فرض جریان اشب seep/wدر این مقاله با استفاده نرم افزار 

به  گذرااشباع، تراوش آب در بدنه و پی سد خاکی شهرچای اروميه، در حالت جریان 

سازی شده است. سپس نتایج حاصل از این تحليل اجزاء محدود با صورت دوبعدی مدل

 های پيزومتریک مورد مقایسه قرار گرفته است.نتایج حاصل از قرائت

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی 1
 اد گروه مهندسی عمراناست 2
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 معرفی سد شهرچای اروميه .2

کيلومتری جنوب غربی شهر اروميه  12روی رودخانه شهرچای در فاصله  سد شهرچای بر

باشد. تراز تاج این سد در ای میسنگریزه -احداث شده است. این سد از نوع خاکی

متر  550متر از سطح آزاد دریا تعيين گردیده، طول تاج این سد حدود  1588ارتفاع 

مقطع خاکریز بدنه سد شامل  .]4[باشدمیميليون مترمکعب  221بوده و حجم مخزن آن 

ای باالدست و پایين بند رسی، الیه های فيلتر و زهکش و پوسته های سنگریزههسته آب

بند رسی در باشد. هسته آبگيرد، میدست فرازبند که در داخل بدنه سد قرار می

متر از سنگ بستر  116متر و با ارتفاع حداکثر  1586مرکز مقطع سد با تراز تاج 

باشد. شيب شيروانی باالدست و پایين که نسبت به محور سد متقارن می ،ار داردقر

دست به ترتيب های باالدست و پایينافقی به قائم است. پوسته 1:3بند دست هسته آب

)افقی به قائم( از  1:1.9)افقی به قائم( و شيب متوسط  1:2.5شيروانی های با شيب

راپ و  یه محافظ ریپباالدست پوسته سد با اليب اند. شای تعيين شدهنوع سنگریزه

شوند. فراز بند سد با فيلتر زیر آن، در مقابل عمل امواج مخزن سد حفاظت می

بند رسی در مرکز و پوسته های بدنه اصلی سد، شامل هسته آب مقطعی مشابه مقطع

 .]5[در باالدست بدنه سد اصلی احداث گردیده است ای،سنگریزه

 76سد شهرچای تامين آب شرب و صنعت اروميه به ميزان حداکثر  هدف از ساخت

هکتار از اراضی دشت اروميه و  12500ميليون مترمکعب در سال، تامين آب کشاورزی 

سد شهرچای نشان داده  شمای کلی 1کنترل سيالب رودخانه شهرچای می باشد. در شکل 

 .]6[شده است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای ارومیهسد شهرچ شمای کلی – 1شکل 

 

از در بدنه سد شهرچای  ایفشار آب حفره ميزان تراوش و گيریبه جهت اندازه

عدد پيزومتر ارتعاشی در دو مقطع استفاده شده که در هر مقطع در سه تراز  20

ارتفاعی مختلف این پيزومترها نصب گردیده است. داده های پيزومتریک مورد 

شده در طول مدت سه سال در این  های قرائتاستفاده در این تحقيق، داده

ای برداشت شده و دو هفته ده روزه تاپيزومترها بوده، که در بازه های زمانی 

باشد، که در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است. داده می 2020مجموعا شامل 

نشان  0+320نمایی از نحوه قرار گرفتن پيزومترها در مقطع محاسباتی  2 در شکل

  است. هشد داده

 

 

 مدل سازی در نرم افزار .3

 
هاای ژئاوتکنيکی روشای ساازه ها از جملهتحليل اجزاء محدود در بسياری از زمينه

امری دشوار به نظر رود. تحليل تراوش در سدهای خاکی عملی و کاربردی به شمار می

ای هتحليل تراوش در سدرسد، به همين دليل روش اجزاء محدود بهترین ابزار جهت می

در این تحقيق تراوش در بدنه سد خاکی باا اساتفاده از مجموعاه . ]7[باشدخاکی می

مادل  ، به صورت دو بعدیاین بسته نرم افزاری seep/wو قسمت  Geo-Studio ینرم افزار

برای مدل سازی تراوش و توزیع فشاار آب منفاذی  seep/w نرم افزار سازی شده است.

افازار فرماول  در ایان نارم. سنگ تهيه شده است ی متخلخل نظير خاک وهاطيمحدر 
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طوری انجام شده است که هم برای مسائل ساده وهام بارای مساائل پيچياده  هایبند

یک نرم افازار تحليلای  ،افزارمورد استفاده قرار گيرد. این نرم تواندیمتراوش 

ل کند. که قادر است جریان را در هر دو حالت اشباع و غير اشباع مد باشدیمجامع 

توانایی این نرم افزار برای مدل کردن جریان در محيط غير اشباع، منجر گشته تا 

ضاریب  هااخاکشرایط بسيار واقعی نسبت به سایر نارم افزارهاا حاصال گاردد. در 

نفوذپذیری مصالح و حجم آب موجود در خاک تابعی از فشار آب منفذی است که با آن 

توابعی پيوساته در نظار گرفتاه و در  به صورت این روابط را seepو  کندیمتغيير 

 در ادامه معادله حاکم بر تحليل تراوش آمده است: .]8[کندیممحاسبات منظور 

[ ]{ } { }K H Q                                                                                                                                                      

(1)  
 که در رابطه فوق:

[K]ماتریس ضرایب وابسته به هندسه و مشخصات مصالح : 

{H} هاگره: بردار هد هيدروليکی کل در 

{Q} هاگره: بردار مقدار جریان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0+320محل قرارگیری پیزومترها در مقطع  – 2شکل 
 

 باشد:مدل سازی نيز به شرح زیر میرضيات مورد استفاده برای این ف

  تمام تحليل های انجام گرفته در این تحقيقIsothermal باشد.می 

 نظر شده است.تغييرشکل بر دبی صرف -از اثرات اندرکنش حرارتی تنش 

 کند.فرض شده جریان تراوش در بدنه و پی سد از قانون دارسی تبعيت می 

 باشد.ام میفرض شده جریان هنگام تراوش به حالت آر 

دو تحليلی که عمدتا برای بررسی مسائل تراوش مورد استفاده قرار  seep/wدر 

 گذراو حالت (Steady State)گيرد، تحليل حالت پایدارمی

 (Transient) در این تحقيق ابتدا سد به صورت پایدار تحليل شده و نتایج باشدمی .

گرفت، که  ورد مقایسه قراربدست آمده با مقادیر ثبت شده در شرایط یکسان م

خوانی قابل قبولی داشت، سپس با استفاده از نتایج حاصل با نتایج پيزومتریک هم

در  در تحليل پایدار شرایط اوليه برای تحليل گذرا تعریف گردید.تراز مخزن 

نشان داده شده  0+320ادامه خط فراتيک حاصل از تحليل حالت پایدار در مقطع 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0+320خط فراتیک حاصل از تحلیل پایدار در مقطع  – 3ل کش

بازه زمانی مختلف ثبت گردیده  101برای تحليل گذرا سطح آب مخزن که در 

تحليل گذرا بدین صورت  هيدروليکی مخزن تعریف شده و شرایط مرزیبه عنوان  ،بود

  انجام پذیرفت.

 

 

 (Transient)دست آمده از تحليل حالت گذرا نتایج به .4

 
در  است.مدل در حالت گذرا ارائه شدهعددی در این بخش نتایج حاصل از تحليل 

، نتایج حاصل از عددی برای اطمينان از صحت مدل سازی و کارکرد صحيح مدل ادامه
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با نتایج قرائت پيزومتریک به عمل آمده در  ،در چند بازه زمانی مختلف ،مدلاین 

 د،که پيزومترها در این سبا توجه به ایناست. مورد مقایسه قرار گرفته محل سد

ی به بررسی پيزومترهابه صورت جداگانه لذا  ،انددر سه تراز مختلف قرار گرفته

 ازیم.پردهرکدام از این ترازها میدر  نصب شده

 

 

 شده های پیزومتریک قرائتنتایج حاصل از مدل عددی در مقابل داده – 4شکل 

 

 

 

 

 

متر از سطح  1543ش، خطوط فراتیک، هم پتانسیل و جریان سد در تراز نمایش تراو – 4شکل 

 دریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده های پیزومتریک قرائتنتایج حاصل از مدل عددی در مقابل داده – 5شکل 

در شکل فوق نتایج حاصل از مدل عددی در مقابل نتایج ابزار دقيق 

های دادهارها ارتفاع آب باالدست، شود. در این نمودپيزومتریک مشاهده می

است. در  پيزومتریک برداشت شده از سد ونتایج حاصل از تحليل عددی آورده شده

نيز در  20Vبند و پيزومتر در هسته آب 16Vو  11V ،13Vاین نمودارها پيزومترهای 

فونداسيون سد جای دارند. این پيزومترها در سه کد ارتفاعی مختلف قرار دارند 

متر قرار  1560در تراز  11Vر ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پيزومتر که د

ترین بخش نسبت شود که این پيزومتر در نزدیکدارد. با دقت در نمودار مالحظه می

این پيزومتر در اکثر مواقع  ،شودبه تاج سد قرار داشته و همانطور که مشاهده می

و در بازه ای که سطح آب  راتيک آب می باشدنداشته و باالی خط ف ردر معرض آب قرا

باالدست باال آمده و این پيزومتر در معرض آب قرار می گيرد، افزایش فشار 

 شود.پيزومتریک در این نقطه، هم در پيزومتر و هم در مدل عددی مشاهده می

-شود در بازهمتر قرار داشته و مالحظه می 1530در کد ارتفاعی  13Vپيزومتر 

رسد، فشار پيزومتریک در این می 1530به کمتر از ارتفاع سطح آب باالدست هایی که 

ماند و در سایر موارد با افزایش و کاهش ارتفاع آب محل تقریبا ثابت باقی می

در نمودار بعدی پيزومتر  باالدست، فشار پيزومتریک نيز تغييرات متناظر دارد. 

16V شود قرار داشته و مالحظه می 1500اعی شود که این پيزومتر در کد ارتفمالحظه می

که این پيزومتر در بازه مورد مطالعه دائما در معرض آب بوده و همگام با کاهش 

به طور فشار پيزومتریک در این نقطه نيز و افزایش ارتفاع آب پشت مخزن، 

نکته قابل تامل در مورد این پيزومتر اختالف نتایج  شود.ناسبی کم و زیاد میتم

باشد. به نظر دقيق و مدل عددی با سطح آب باالدست در محدوده نقاط پيک میابزار 

می رسد علت این اختالف فاصله نسبتا زیاد این نقاط از سطح فراتيک و همچنين افت 

باشند زیرا این نقاط به هيدروليکی بيشتر این نقاط نسبت به سایر پيزومترها می

شود که می مشاهده 20Vر انتها نيز پيزومتر د باشند. تر میبند نزدیکمرکز هسته آب

و این پيزومتر نيز عملکرد  قرار داشته 1500 ارتفاعیاین پيزومتر نيز در کد 
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دهد. نکته قابل توجه در مورد این پيزومتر در این است مناسبی از خود نشان می

ی های ابزار دقيق و مدل عددکه انطباق بسيار باالیی با سطح آب باالدست، داده

رسد با توجه به استقرار این پيزومتر در فونداسيون و که به نظر می دارد

  بند، این پدیده قابل توجيه می باشد.نفوپذیری باالی فونداسيون نسبت به هسته آب

رسد در مکانهای مختلف سد به نظر می هاپيرو نتایج فوق و با بررسی پيزومتر

توان از صحت مدل قبولی داشته و میمدل عددی و نتایج ابزار دقيق تطبيق قابل 

سازی اطمينان حاصل نمود. در ادامه به تجزیه و تحليل نتایج کسب شده و بررسی 

  شود.دقت نتایج به دست آمده و ميزان خطاهای احتمالی پرداخته می
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برای ی کمی، محققين بسياری آناليزهای آماری را هاسهیمقابرای رسيدن به 

 . در این مطالعه ازاندگرفتهی مختلف بکار هاروشارزیابی دقت عملکرد 

، برای این RMSE(1 (ا ی ميانگين مربع خطشهی، ر)2R(ن پارامترهای آماری ضریب تعيي

که برای تعيين  باشدیممنظور استفاده شده است. ضریب تعيين یک معيار آماری 

مشهورترین معيار نيز  RMSE. رودیم همبستگی نسبی بين دو مجموعه متغير بکار

. کندیمکه خطاهای بزرگ را بيشتر از خطاهای کوچک جذب  باشدیمخطا با این ویژگی 

 ی این دو پارامتر آماری استفاده شده است :محاسبهاز معادالت زیر برای 
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(3)  

ررسی دقت و تخمين ميزان خطای مدل عددی و نتایج ابزار دقيق در به منظور ب

 ادامه نمودارهای مربوط به تعيين ضریب تعيين چهار پيزومتر فوق آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین برای ابزار دقیق و نتایج عددی نمودارهای ضریب – 6شکل 

                                                 
1 Root-Mean-Square-Error 
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ا با استفاده از پارامتر در ادامه نيز جدول مربوط به برآورد ميزان خط

RMSE .آورده شده است  

 

 ارزیابی میزان خطای محاسباتی – 1جدول 

V20 V16 V13 V11 Piezometer 

.532  3.55 3.71 2.86 RMSE (m) 

 

مشاهده می شود که ضریب تعيين پيش بينی نتایج توسط مدل  11Vدر پيزومتر 

همانگونه که  شبيه سازی سد است.گر دقت باالی مدل در که نشان ،باشدمی 0.92عددی 

شود پراکندگی اعداد عموما در یک نقطه مالحظه می 11Vدر نمودار مربوط به پيزومتر 

به همين علت و  باشدباشد که علت این امر عدم قرارگيری پيزومتر در آب میمی

فشار پيزومتریک در پيزومتر تغيير چندانی ندارد. در ادامه مالحظه می شود با 

پيزومتر نسبت به تغيير سطح آب مخزن عکس العمل نشان  باالدست، آمدن سطح آبباال 

 عملکرد صحيح پيزومتر و مدل عددی می باشد.  گربيانکه  داده،

و  0.93د اعدا ها به ترتيبضریب تعيين متناظر با آن 16Vو  13Vدر پيزومتر 

در این دو  دهد. علت پراکندگی داده ها نسبت به خط برازشرا نشان می 0.91

در  پایين مصالحافت هيدروليکی و عدم زهکشی سریع به علت نفوذپذیری  ،پيزومتر

با انجام عمل زهکشی در بلندمدت شود به تدریج و باشد ولی مالحظه میمی سد هسته

 نتایج حاصله تطبيق مناسبی با یکدیگر خواهند داشت.

وانی بسيار خهماز اکی باشد که حمی 0.97نيز دارای ضریب تعيين  20Vپيزومتر 

می باشد. علت این امر را می توان باالی نتایج ابزار دقيق و نتایج حاصل از مدل 

از قرارگيری این پيزومتر در فونداسيون و در نتيجه نفوذپذیری باالی این محل 

 .دانست
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سد مورد ون بدنه و فونداسيگر عملکرد قابل قبول نتایج حاصل از تحقيق فوق بيان

يزومترهای نصب شده در پباشد. همچنين با بررسی مطالعه در بازه زمانی مذکور می

در فشار پيزومتریک توان نتيجه گرفت که ترازهای مختلف و بررسی نتایج آن می

هسته به علت نفودپذیری پایين این منطقه، در مواردی با نتایج حاصل از مدل 

 فشار پيزومتریک در مدتمطالعه کوتاه این پدیده باشد. علتدارای اختالف میعددی 

بلندمدت فشار پيزومتریک این  گذشت زمان و مطالعهمی باشد و در ادامه با  هسته

بند در گر عملکرد صحيح هسته آبنبيایابد که گيری کاهش میشمچاختالف به صورت 

 باشد. بازه مورد مطالعه می

توان به این نتيجه رسيد ونداسيون میهمچنين با بررسی فشار پيزومتریک در ف

فشار پيزومتریک در کوتاه  ،که به علت نفوذپذیری باالتر فونداسيون نسبت به هسته

صحت عملکرد  مویدمدت با فشار پيزومتریک در بلند مدت اختالف چندانی نداشته که 

 مدل عددی و پيزومترهای نصب شده در این محل می باشد.

گر صحت عملکرد سد تراوش، بيان (Transient)ذرای در نهایت نتایج تحليل گ

-شهرچای و ابزار دقيق به کار رفته در این سد در بازه زمانی مورد مطالعه می
 باشد. 
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در فراهم نمودن جهت همکاری از سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان غربی به 

 آید.مل میسد شهرچای تقدیر و تشکر به ع اطالعات ابزار دقيق
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