
 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

  5311  شهریور  51و   51                                                  

 

 سریع در حالت تخلیه ،هاشیروانی بر پایداری مخزن سد خاکی تاثیر زمان تخلیه

 Geo-Studioافزار با استفاده از نرم 

 

 بهنام عظیمی 

 آب و سازه های هیدرولیکی –دانشجوی کارشناسی ارشد 

 

 چکیده:

طر افتادن پایداری ب به خسریع اتفاق می افتد که این عامل موج تخلیهحالت عمال  ،ر باشدسرعت زهکشی آب درون بدنه سد بیشتاگر سرعت تخلیه مخزن سد خاکی از 

ای مشخص و هبا اندازه ،سد خاکی فرضییک در ها بر پایداری شیروانی ر زمان تخلیهدر این مقاله به منظور بررسی اث شود.می بخصوص شیروانی باالدست هاشیروانی

 Slope/wو  Seep/wافزارهای در نظر گرفته شد و همچنین از نرمروز  فاوت تخلیه آنی و تخلیه در مدت پنجسریع در دو زمان مت فرآیند تخلیه مصالح تعریف شده ،

اد افزار نشان دهای نرمدید و نتایج حاصل از بررسی خروجیدارد ، استفاده گرسازی سد و سد که کاربرد وسیعی در زمینه Geo-Studioافزاری از مجموعه بسته نرم

لغزش  ر بوده و خطرتها بیشضریب اطمینان پایداری شیروانی ،یا مدت زمان تخلیه بیشتر باشد ،ترهر چقدر سرعت تخلیه کم در حالت تخلیه سریع مخزن سد خاکی،که 

 یابد.مصالح به سمت مخزن کاهش می

 

 Geo-studioسریع ، زمان تخلیه ، سد خاکی ،  تخلیه کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه:

الت کند. در این حسد به سمت مخزن سد جریان پیدا میشود و جریان از داخل بدنه آید جهت نیروهای تراوش معکوس میکه سطح آب در مخزن سد پایین میهنگامی

دنه یابد ولی اگر مصالح موجود در بکاهش میمزمان با پایین آمدن سطح آب مخزن ه ،باشند، سطح آب درون بدنه سددانه درشتاگر مصالح استفاده شده در بدنه سد 

 .دپایین نمی آینخطوط جریان مربوط به تراوش دائمی در بدنه سد در حالت اولیه خود باقی مانده و همزمان با سطح آب مخزن  ،سد از جنس مصالح ریزدانه باشند

ود آمدن فشاری بوج سد باعثمانده در بدنه گذارد. آب باقیخطوط تراوش، تاثیر می مدت زمان پایین آمدن سطح روی بر سریع به طور مستقیم ان تخلیهزمکه بطوری

یابد که یبدنه کاهش م ات موجود درای بیشتر باشد میزان تنش موثر بین ذرف است و هر چقدر که فشار آب حفرهای معروشود که به فشار آب حفرهدر بدنه سد می

د که تاثیر ت داربه همین دلیل ضرور تواند موجب لغزش مصالح به سمت مخزن شود.که می شودمیبخصوص شیروانی باالدست  ها،وانیاین عامل موجب ناپایداری شیر

 ها به حداقل برسد.شیروانی لغزشو  جدایش ها بررسی شود تا خسارات ناشی ازعواملی مانندمدت زمان تخلیه سریع روی پایداری شیروانی

 

 تحقیق : پیشینه

  توان به موارد زیر اشاره نمود:، میدر مورد سابقه تحقیق انجام شده در سالهای اخیر
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لیه سد با که با وجود تخ به این نتیجه رسیدند ها ،در مورد پایداری شیروانی بر روی پارامترهای موثر در تخلیه سریع سد خاکی حسنلو (4931فرزاد و برادران گمیچی )

 (4)باشدیغیراصولی و غیراقتصادی سد م طراحی دهنده، که این خود نشانگیردسد اصال در حالت بحرانی قرار نمیسرعت بسیار زیاد ضریب اطمینان بسیار باال بوده و 

. 

 تخلیه هنگام در را هاشیروانی سکو، پایداری از استفادهبه بررسی پایداری سدهای خاکی در هنگام تخلیه سریع پرداخت و به این نتیجه رسید که ( 4931)یوسف پریش 

 . (2)شودمی افزوده اطمینان ضریب بر %2 حدود زهکش، افزایش ضخامت متر 5/0 هر ازای به چنیندهد، و همافزایش می محسوسی طورب سریع

 خلیهدست سد خاکی همگن در اثر تاشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب باالهای هیدرودینامیکی غیربه بررسی تاثیر ویژگی (4931)احمدی و عباسی  نیا،بهروزی

در یست، در نظر گرفتن تخلیه کامل به عنوان یک حالت بحرانی فرض درستی ن و دریافتند که به طور کلی در بررسی پایداری شیب در اثر تخلیه سریع، هسریع پرداخت

 . (9)باشدمی متفاوت های تخلیهحالت نیازمند تحلیل دقیق در سرعتترین نتیجه بدست آوردن بحرانی

تیجه پرداخته و به این ن " گلن شیرا "ع بر روی سدای در حالت تخلیه سریموجود برای محاسبه فشار آب حفره های مختلفبه بررسی روش (2045) 4آلونسو و پینیول

ی بایستی آنالیزی اپایداری شیروانی و فشار آب حفره میزان چنین برای محاسبه غیرواقعی شده و هم نتایجکننده در این حالت باعث سیدند که استفاده از فرضیات سادهر

 . (6)گیردر شکل جریان در حالت اشباع و غیراشباع انجام از تغیی

گریز بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند سازی مرکزبا استفاده از مدل سریع، گیری مخزن و تخلیهحالت آبهای سد خاکی را در پایداری شیروانی (2044) 2چن و هانگ

 ( .41نمود)د زیادی از لغزش آن جلوگیری توان با مسلح کردن این ناحیه تا حدومی شیروانی، ه با توجه به تمرکز تنش در پنجهک

بررسی کرده و به این  Flacافزار شیروانی خاکی با استفاده از نرم با فرضرا با تغییر پارامترهای برشی خاک،  های خاکی( پایداری شیروانی4939)تقی زاده و وفائیان 

 .  (1)های خاکی داردشیروانیتاثیر بسزایی در پایداری نتیجه رسیدند که تغییر پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک، 

 

 افزار:معرفی نرم

 گیرند.ها مورد استفاده قرار میو تراوش و شیب و پایداری شیروانیآنالیز جریان شود که به ترتیب برای استفاده می Slope/wو  Seep/wافزارهای در این تحقیق از نرم

-Geoافزارهای مجموعه این دو به همراه سایر نرم .اندبر اساس مدل ترسیمی طراحی شده Slope/wافزار بر اساس روش المان محدود و نرم Seep/wافزار نرم

Studio های هیدرولیکی دارند.اربرد وسیعی در آنالیزها و تحلیلک 

 

 معرفی مدل : 

 ، سد فرضی با مشخصات زیر در نظر گرفته شده است:سازیبرای انجام مدل

جنس مصالح پوسته و هسته یکسان و  باشد.می متر 8و ارتفاع آب در مخزن  2/4پایین دست  ودر باالدست  هامتر، شیب شیروانی 11عرض کف سد  متر، 1عرض تاج 

کیلوپاسکال و  0004/0( Mvپذیری حجمی )باشد که دارای ضریب تراکمدار میکه مصالح آن از جنس خاک رس الی سد به طور همگن در نظر گرفته شده است

 در حالت اشباع است. ،در روز متر 61/8 (K)پذیرینفوذمقدار 

 

 سازی عددی :مدل

وارد گردید، سپس با تعریف مشخصات مصالح و معرفی شرایط  Seep/wافزار ا هندسه سد مورد نظر در محیط نرمابتد برای رسیدن به اهداف طرح شده در این تحقیق،

معرفی   Slope/wافزارسپس مدل به نرم و حاصل شد Seep/wافزار و تخلیه سریع پنج روزه نتایج نرمسریع آنی حالت تخلیه  دو درسازی تکمیل شده، مرزی مدل

                                                           
Alonso.E & Pinyol.M 1 

Chen.X & Huang.J 2 
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های زیر . در شکلگردیدانجام  در دو حالت است، هاآنمقدار ضرایب اطمینان  حصول ها وکه همان ارزیابی پایداری شیروانیهدف اصلی  ،افزاره و دراین نرمشد

  شوند.افزار دیده میازی سد در نرمسمدلتصاویری از نحوه 

 

 

 دستسازی بدنه سد و زهکش در پایینمدل – 4شکل 

 

 نتایج و بحث :

 تخلیه سریع مخزن در مدت زمان تخلیه ی آنی :

شت زمان سطح آزاد بینیم که با گذو میکنیم روزه مشاهده می 90 ر حالت تخلیه آنی را در یک دورهتغییرات سطح فریاتیک جریان در داخل بدنه سد دزیر در شکل 

 آید:جریان پایین می

 

 روزه 90تغییرات سطح فریاتیک جریان در داخل بدنه سد در حالت تخلیه آنی در یک دوره  -2شکل 

 پس از تخلیه سریع آنی نشان داده شده است: ،نیز جهت جریان تراوشی به سمت مخزن، 9در شکل 
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 جهت جریان تراوشی به سمت مخزن پس از تخلیه سریع آنی -9شکل 

خروجی  ترینمودار تغییر ضریب اطمینان که مهمدهد و بعد از آن نیز نین روز )به عنوان نمونه( نشان میامرانی را در حالت تخلیه آنی در سیسطح لغزش بح ،1شکل 

 : شده است روزه آورده 90 باشد در طول دورهمی Slope/wافزار نرم

 

 امین روزسطح لغزش بحرانی در حالت تخلیه آنی در سی -1شکل 
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 تغییرات ضریب اطمینان در مقابل زمان -5شکل 

لت ن حاشود که اییابد و به عدد صفر نزدیک میآنی در مدت بسیار کوتاهی کاهش میمالحظه می شود که مقدار ضریب اطمینان در تخلیه سریع ، 5با توجه به شکل 

یب اطمینان با آهنگ مقدار ضر ،دهد. همچنین پس از آنکه سد به طور کامل تخلیه شدپایداری شیروانی را کاهش میوجود آورده و  یک سطح لغزش بسیار بحرانی را به

 رسد.نیز می 2/4ترین مقدار آن به باالی عدد کند و بیشآرامی رشد می

 

 :تخلیه سریع مخزن در مدت زمان تخلیه پنج روزه 

 کنیم :روزه مشاهده می 90 ه را در یک دورهپنج روز در شکل زیر تغییرات سطح فریاتیک جریان در داخل بدنه سد در حالت تخلیه

 

 روزه 90تغییرات سطح فریاتیک جریان در داخل بدنه سد در حالت تخلیه پنج روزه را در یک دوره  -6شکل 

 کنیم:سریع پنج روزه مشاهده می ، جهت جریان تراوشی را در تخلیه7در شکل زیر 

 

 جهت جریان تراوشی در تخلیه سریع پنج روزه -7شکل 

 باشد که در طول دورهیز نمودار تغییر ضریب اطمینان مین ،3شکل دهد و ین روز )به عنوان نمونه( نشان میامرا در حالت تخلیه پنج روزه در سیلغزش بحرانی  ،8شکل 

 روزه آورده شده است: 90
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 8شکل 

 

 3شکل 

 ترین مقدار آن نیز پس از تخلیهو بیش 4/4که کمترین مقدار آن حدود بطوری ،نوسان کمتری داردکه مقدار ضریب اطمینان در تخلیه سریع پنج روزه  شودمشاهده می

یل آورده به اشکال ذنمودارهای مربوط به دو حالت تخلیه سریع آنی و تخلیه سریع پنج روزه  به منظور مقایسه بهتر ضرایب اطمینان، .رسدمی 2/4به باالی  ،کامل سد

 :نداشده
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 الف، حالت تخلیه سریع آنی -40شکل 

   

 ب، تخلیه سریع پنج روزه -44شکل 

 

 نتایج :

 ،ودشی که از شیروانی باالدست خارج میمقدار جریان در دو حالت مشخص است که در حالت تخلیه آنی، ،افزار در مورد جهت جریان تراوشیایج خروجی نرماز نت -4

پنج  ه در تخلیهکبرد در حالیلغزش شیروانی باالدست را باال میدرست در پاشنه آن متمرکز شده است که باعث تشدید تنش در این قسمت از شیروانی شده و احتمال 

 تر است.خروجی جریان در پاشنه گستردهقطع روزه، سطح م

 ،باشدست میدبردارهای تراوش به سمت پایین یجهت تمامه در حالت تخلیه پنج روزه تقریبا بینیم کمی اگر به جهت تراوش جریان در داخل مقطع هسته دقت کنیم، -2

زن جهت نصف بردارها به سمت مخ ولی در حالت تخلیه آنی تقریبا ،شودج میدست و از سمت زهکش خارود در داخل بدنه سد از سمت پایینجریان موجیعنی اینکه 

 باشد.کرده و عاملی مهم در لغزش شیروانی میشیروانی باالدست وارد  نیرویی را به پوستهخود  ،باشد که اینمی
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ها کاهش آن شود و خطر لغزشتر میها نیز بیشروانیپایداری شی میزان تری تخلیه شود،یا مخزن سد با سرعت کم ،تر باشدهر چقدر که مدت زمان تخلیه سد بیش -9

 یابد.می

نزدیک  8/0یه کامل سد بسیار کم شده و به عدد تخلتخلیه آنی مقدار ضریب اطمینان در بینیم که در حالت می نمودارهای ضرایب اطمینان دو حالت، با مقایسه -1

 باشد. همچنین اگر سطح بحرانی لغزشتر شیروانی در حالت دوم میکه این نشانگر پایداری بیش ،شودمی 4/4حدود پنج روزه  که همین مقدار در تخلیهشود در حالیمی

 که کاهش بیش از حد ضریب اطمینان تاثیر زیادی بر گستردگی این سطح دارد.توان دریافت بررسی کنیم ، میروز  90را در مراحل مختلف زمانی بین صفر و 

ها پایداری شیروانی ،تری تخلیه شودیعنی آب پشت مخزن با سرعت کم ،سریع تا حد امکان افزایش یابد اگر زمان تخلیه شودبت میثاررسی نتایج بدست آمده از ب -5

 تری خواهند داشت.بیش

همچنین پایداری  کارایی بسیار خوبی در تجزیه و تحلیل تراوش و نشت و Slope/wو  Seep/wافزارهای نرم همانطور که از نتایج بدست آمده مشخص است، -6

 باشند.ها دارا میشیروانی

 

 : فارسی مراجع

ژوهشی در علوم های نوین پ،کنفرانس بین المللی یافته "سریعحسنلو در حالت تخلیه  یداری شیروانی سدموثر در پاپارامترهای  تحلیل" ،4931فرزاد و برادران گمیچی، .4

 اندیشان دانشموسسه فراز ایران، و فناوری،مهندسی 

 ایران، ،دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، ”مخزن سریع تخلیه موقع خاکی در سدهای بدنه ارزیابی پایداری ” ،4931یوسف پریش ،  .2

 سمنان

 خلیهدست سد خاکی همگن در اثر تاشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب باالهای هیدرودینامیکی غیربررسی تاثیر ویژگی" ،4931عباسی ،احمدی و  نیا،بهروزی .9

 ایران ،مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، "سریع 
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