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 خالصه

در این تحقيق ، یک مدل عددی از مراحل ایجاد امواج ضربه ای که 

مخزن سدها می شود ، با استفاده از نرم  باعث نوسانات سطح آب در

شبيه سازی شده و پس از مقایسه با نتایج آزمایشگاهی  FLOW-3Dافزار 

موجود و صحت سنجی، تأثير پارامترهای مختلف همچون شکل توده لغزشی، 

شيب بستر لغزشی، موقعيت توده لغزشی مورد بررسی قرار گرفته است. 

استفاده شده، الگوی کلی زمين  RNG k-جهت مدلسازی آشفتگی از مدل 

( درجه 03و  03،  51لغزش با سه شکل مختلف بلوک لغزشی تحت زوایای )

( سانتی متر 53و  1،  1/2و با فاصله اوليه بلوک لغزشی از سطح آب )

با استفاده از روش شیء متحرک مدلسازی شده و به بررسی روند 

هد که روش شیء متحرک تغييرات سطح آب پرداخته است. نتایج نشان می د

تأثير عوامل مختلف بر نوسانات سطح آب را به خوبی پيش بينی می 

کند، مالحظه می شود که پارامترهای مورد بررسی بستگی قابل توجهی به 

شيب لغزش و موقعيت اوليه توده لغزشی و بستگی اندکی به شکل توده 

 لغزنده دارد.
رک، نوسانات سطح آب، شکل امواج ضربه ای، روش شیء متحکلمات کلیدي: 

 گوه

 

 

  مهدمق
 

امواج ضربه ای که بر اثر عوامل مختلفی چون ریزش صخره، لغزش 

زمين، ریزش یخ و بهمن و جابجایی توده های یخ توليد می شوند باعث 

نوسانات سطح آب در مخزن سدها می شوند که باید مورد بررسی دقيق قرار 

ل یاالروی امواج یا روگذری جریان گيرند، چنين امواجی ممکن است به دلي

از روی تاج سد و در نتيجه ایجاد سيالب در پایين دست، خطراتی را برای 

سد و مخزن در پی داشته باشد. امواج ضربه ای، همچنين فرسایش قابل 

 توجهی از ساحل و تبعات ناشی از آن را در پی دارد.

، انتشار  اطالعات کاملی در ارتباط با ساز و کار توليد امواج

امواج در مخزن و باالروی موج یا روگذری جریان در دست است. نتایج 

موجود، بيشتر برای جریانهای معمولی است و برای شرایط خاصی نيز می 

توان از آنها استفاده کرد. روشن است که قانون حاکم بر پدیده امواج 
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طرحهایی  ضربه ای، قانون شبيه سازی فرود است و در حال حاضر، در تمامی

که امواج ضربه ای در آنها مهم است، ساخت و استفاده از مدل فيزیکی 

 .]5[دتوصيه می شو

مروری بر کارهای آزمایشگاهی و عددی قبلی نشان می دهد که مطالعات 

آزمایشگاهی مرتبط با موج ضربه ای توسط بهزاد عطایی آشتيانی و عطااله 

ت آزمایشات بر روی سطوح انجام گردیده اس 5031نجفی جيالنی در سال 

درجه انجام گرفته و چند پارامتر  03و  51،  03،  51شيبدار با زوایای 

اصلی بعنوان متغيرهای مبنای آزمایش انتخاب شده و مشخصات موج ضربه ای 

ایجاد شده در شرایط مختلف حاکم از حيث این پارامترها بررسی شده است 

، یک فرمول دو بعدی تابعی  5991، اسير زادکویکز و همکاران در سال ]2[

از رسوب و آب را ارائه دادند که در آن حرکت سطح آزاد با الگوریتم 

VOF  تعریف شده ، همچنين حرکت توده لغزشی صلب با مقاوت تنش تسليم باال

، از روش هيدرودیناميک  2333، موناگان و کوس در سال ]0[مدل کرده اند 

، بهزاد ]5[مواج ضربه ای استفاده کرده برای شبيه سازی ا (SPH) ذره صاف

، امواج ضربه ای با توده لغزشی  2333عطایی آشتيانی و شبيری  در سال 

صلب که تقریبا مانند سيال غير نيوتنی عمل می کند بر روی سطح شيبدار 

، امواج ضربه ای ناشی  2355، هلر و هيگر در سال ]1[مدلسازی کرده اند 

در یک کانال موج ساز متقارن بصورت آزمایشگاهی از لغزش گوه زیرسطحی را 

مطالعه کرده و تأثير هفت پارامتر مهم شامل عمق آب ساکن ، سرعت برخورد 

گوه ، ضخامت گوه ، حجم گوه ، دانسيته گوه ، زاویه برخورد گوه و قطر 

ذرات تشکيل دهنده گوه بصورت سيستماتيک بررسی و امواج سطحی حاصله را 

 .]0[چهار نوع موج مختلف مقایسه کردند  با روابط تئوریک

به دليل تغييرات عمق آب در دریاچه هاى طبيعى و سدها، سرعت موج 

بحث لغزش توده خاک از جداره های  در طول مسير حرکت موج تغيير مى یابد.

مخزن و شکل گيری امواج سطحی می تواند پایداری سدهای خاکی را از طریق 

سایش موضعی تهدید نماید که در صورت شدید مکانيزم روگذری و ایجاد فر

بودن این پدیده ، می تواند منجر به شکل گيری توده های لغزشی بزرگ در 

بدنه سد ، آبشستگی کل توده و تخریب نهایی سد را به دنبال داشته باشد 

که تاثير شکل توده لغزشی ، زاویه شيب بستر که لغزش توده روی آن رخ می 

توده لغزش نسبت به سطح آب مورد بررسی قرار می دهد، موقعيت اوليه 

 گيرد.

به عنوان  FLOW-3Dدر این مقاله روش شیء متحرک که در نرم افزار      

یک ابزار برای مدلسازی اشياء متحرک در نظر گرفته شده استفاده خواهد 

شد و تأثير پارامترها بر نوسانات سطح آب مورد بررسی قرار خواهد 

 گرفت.

 

 

 روشها مواد و

 
 به استوكس كه ناویر و  پيوستگي معادالت از عبارتند استفاده مورد معادالت

 سيال براي شوند. مي بيان آشفته در حالت رینولدز شده متوسط گيري معادالت صورت
 به مذكور معادالت دكارتي، بعدي سه مختصات سيستم در دائم جریان و تراكم ناپذیر

 .]7[مي باشند  بيان قابل زیر صورت

 :پيوستگي معادله 

 (1) 
 

 

 
 استوکس: ناویر معادالت



  (2) 
 

 
شتاب  چگالی سيال ،  فشار کل ،  ،  سرعت در جهت  که در آن 

 تانسور تنش می باشد. و  ثقل در جهت 

 : RNG مدل آشفتگی

  k:معادله انتقال 

(3) 
 

 
  ε:معادله 

(4) 
 

 می باشد: 5 جدولمطابق   RNGکه ضرایب ثابت برای معادله 

 
   RNGضرایب ثابت برای معادله  -1 جدول

 

  C2ε C1ε Cμ 

1.39 1.39 1.68 1.42 0.0845 

 

 : VOF معادالت

(5) 

 
و در سلول نيمه  F=0، در سلول خالی از سيال  F=1 که در سلول پر از سيال

 است. F<1>0پر 

 : GMOمعادالت 

(6) 
 

(7) 
 

 و  Gگشتاور حول  جرم جسم صلب ،  نيروی کل ،  که در آن 

 .]3[می باشد  ممان اینرسی تنش در محور اصلی

حل  FLOW-3Dمعادالت حاکم و مدل آشفتگی با استفاده از نرم افزار 

نرم افزاری چند جانبه و سازگار با  FLOW-3D ، نرم افزاراهد شدخو

شرایط پيچيده جریان در مدل سازی به صورت دو بعدی و سه بعدی است. 

است و توسط  (CFD)این نرم افزار مختص دیناميک سياالت محاسباتی 

ارائه شده است. روش حل معادالت در این نرم افزار بر  Flow Scienceشرکت

 .]9[اساس روش حجم محدود می باشد

مطالعه حاضر بر اساس کار آزمایشگاهی بهزاد عطایی آشتيانی و عطااله 

در این مقاله برای بررسی تأثير  ، ]53[نجفی جيالنی صورت گرفته است 

 پارامترها از مشخصات ذکر شده در 

 استفاده شده است، در  2 جدول



شمایی از مخزن موج كه مجموعه آزمایشات درآن انجام شده  2 شکلو   کلش

 اند و شکلهای مختلف بلوک لغزشی نشان داده می شود :

 

 
 

 (2002مخزن موج )عطائی آشتیانی و نجفی جیالنی ،  - 1 کلش

 

 
 (2002انواع بلوک های لغزشی)عطائی آشتیانی و نجفی جیالنی ،  – 2 شکل

 

 (2002مشخصات مدلهای آزمایشگاهی)عطائی آشتیانی و نجفی جیالنی ،  -2 جدول

 

 (m) (m) (deg) (m) T(m) B(m) Block tag Test no. Case no. 

0.9660 0.8 45 0.025 0.13 0.15 B1 R-B2a-45-11 1 

0.9660 0.8 45 0.025 0.13 0.3 T1 R-T1-45-11 2 

1.0160 0.8 45 0.025 0.08 0.3 H5 R-H5-45-11 3 

1.3501 0.5 15 0.025 0.13 0.3 B2a R-B2a-15-12 4 

1.3249 0.8 30 0.025 0.13 0.3 B2a R-B2a-30-11 5 

0.8198 0.8 60 0.025 0.13 0.3 B2a R-B2a-60-11 6 

0.9660 0.8 45 0.025 0.08 0.3 B2a R- B2a -45-11 7 

0.9307 0.8 45 0.05 0.08 0.3 B2a R- B2a -45-21 8 

0.8600 0.8 45 0.1 0.08 0.3 B2a R- B2a -45-31 9 

 
، در ایستگاههای تعریف شده  FLOW-3Dه سازی عددی توسط نرم افزار پس از شبي

ST1,ST2) ) خروجی گرفته با داده های آزمایشگاهی ، نوسانات سطح آب مقایسه شده

 .]9[است 

 
 بحث و نتایج
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به منظور بررسی تأثير شکل بلوک لغزشی بر نوسانات سطح آب همانطور که در 

با ثابت نگه داشتن زاویه شيب لغزش و  ST2 و ST1مورد اول در  0آمده در  2جدول 

 (B2a,T1,H5)ميزان لغزش بلوک ، شبيه سازی را با سه شکل مختلف توده لغزشی 

 مشخص است.  5و  0انجام داده و نوسانات سطح آب مقایسه می شود که در شکل 

 

 
 

 ST1 –مقایسه تاثیر شکل توده لغزش در نواسانات سطح آب  – 3 شکل

 

 
 

 ST2 –مقایسه تاثیر شکل توده لغزش در نواسانات سطح آب  – 4 شکل

 
با ثابت نگه داشتن پارامترهایی نظير  ST2و  ST1در  0و  1،  5در موردهای 

 03و  03،  51شکل بلوک لغزشی و ميزان لغزش بلوک ، شبيه سازی را تحت زوایای 

یسه می شود که درجه انجام داده و تأثير شيب لغزش در تغيير نوسانات سطح آب مقا

 نيز مشخص است. 0و  1در شکلهای 
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 ST1 – مقایسه تأثیر زاویه شیب لغزش در سطح نواسانات آب – 5 شکل

 

 
 

 ST2 – مقایسه تأثیر زاویه شیب لغزش در سطح نواسانات آب – 6 شکل

 

،  1به منظور بررسی تأثير شکل بلوک لغزشی بر نوسانات سطح آب در موردهای 

با ثابت نگه داشتن زاویه شيب لغزش و شکل گوه ، شبيه سازی  ST2و  ST1در  9و  3

( سانتيمتر انجام داده و نوسانات سطح آب 53و  1،  1/2را با ميزان لغزش بلوک )

 مشخص است. 3و  1مقایسه می شود که در شکلهای 
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 ST1 – مقایسه تأثیر موقعیت اولیه بلوک در سطح نواسانات آب – 7 شکل

 

 
 

 ST2 – مقایسه تأثیر موقعیت اولیه بلوک در سطح نواسانات آب – 2 شکل

 
 نتيجه گيری

 

نوسانات سطح آب در بلوک های لغزشی با حجم یکسان آنها به یک شکل بوده و 

در بلوک لغزشی که حجم بيشتری نسبت به دو بلوک بعدی دارد متفاوت می باشد. به 

وازی سطح شيبدار باعث افزایش نظر می رسد که افزایش حجم توده لغزشی و طول م

نواسانات سطح آب می شود و تغيير شکل توده تأثير قابل مالحظه ای در نوسانات 

 سطح آب ندارد.

تغيير نوسانات سطح آب در حالتی که زاویه سطح شيبدار کم است چندان 

چشمگير نيست و این تغييرات با افزایش زاویه شيب مشهود به نظر می رسد بطوریکه 

ایای باالتر این نوسانات زیاد می باشد که در ابتدا بصورت دامنه موج منفی در زو

 و سپس موج مثبت ایجاد شده و به همان ترتيب ادامه می یابد.

با افزایش فاصله سطح آزاد آب تا بلوک لغزشی نوسانات سطح آب کاهش یافته 

 بطوریکه در چند ثانيه اول بطور قابل توجهی سطح آزاد آب افت دارد.

مطالعه شکل موج ضربه ای اول ناشی از از لغزش دیواره در مخزن سد نشانگر 

این است که نخستين تأثير لغزش بر سطح آب ، فرو کشيدن سطح آب به ميزان قابل 

توجهی است. بر اساس نتایج بدست آمده الگوی کلی یکسانی برای موج ضربه ای در 

زشی تشخيص داده شده است. مالحظه ناحيه شکل گيری در اثر حرکت زیر سطحی توده لغ
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می شود که پارامترهای مورد بررسی بستگی قابل توجهی به شيب لغزش و موقعيت 

 اوليه توده لغزشی و بستگی اندکی به شکل توده لغزنده دارد.
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