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 هایناشی از شکست سد با استفاده از نرم افزار جریان سازی مدل 

 HEC-RAS   وMIKE11 

 

 

 ، 2 بابک امین نژاد، 1مصطفی میرزاکریمی

  دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن -1

 ه آزاد اسالمی رودهنسازه های هیدرولیکی دانشگا-عمران استادیار و عضو هیئت علمی، -2

  

mostafa.mirza@hotmail.com 
 

 

 خالصه

از آب  یادیحجم ز الب،ینوع س نیبرخوردار است. در ا یخاص تیاز اهم ،یکیدرولیخاص ه یها یژگیو لیسد به دل کیاز شکست  یناش البیس

دست سد  نییپا یاراض یموجب آبگرفتگ یو در مدت زمان کوتاه افتهی انیدست رودخانه جر نییسد از مخزن به سمت پا پس از شکست

قرار  یو بررس لیمورد تحل یروز آفتاب کیتهران در  اناست روزکوهینمرود، شهرستان ف یشکست سد خاک دهیپدر حاض قی. در تحقگردد یم

انجام محاسبات شکست  یبرا HEC-RASمنطقه و از نرم افزار  یمکان یداده ها شینما یبرا ARC-GISار منظور از نرم افز نیا ی. براردیگ یم

که موج  دهد ینشان م قیتحق نیحاصل از ا جی. نتاگردد یاستفاده م یکیدرولیجهت انجام محاسبات ه MIKE11از نرم افزار  نیسد و همچن

و با در نظر داشتن  رسد یسد نمرود م دست نییپا یلومتریک 30حدوداً  ی به فاصله قهیدق 50از شکست سد نمرود پس از گذشت  یخروج البیس

 .دجلوگیری کر تواند از خسارات احتمالی آینده یاین مساله م

 

  ، نمرود،HEC-RAS ،MIKE11 ،ARC-GISشکست سد، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

باشد. به همین دلیل، به مرور زمان و با توسعه ر از توسعه اراضی پایاب سدها میسازی متأثر از رشد جمعیت بوده و ناگزیهای سدگسترش طرح

ای از شکست سد و یابد. امروزه به دلیل وقوع موارد عدیدههای ناشی از شکست احتمالی سدها افزایش میهرچه بیشتر مناطق زیردست سدها، نگرانی

شود. با روند پرشتاب ای یافته و بر لزوم انجام مطالعات شکست سد تأکید روزافزون مییژهها، موضوع در سطح بین المللی جایگاه وافزایش نگرانی

 .]1[توسعه سدسازی در کشور، طبیعی است که سوژه مطالعاتی شکست سد نیز جایگاه واقعی خود را در داخل کشور پیدا کند

 بشری جوامع متوجه توجهی قابل بطور مورد این در مدهآ بوجود حوادث احتمالی خطرات که شود می ناشی آنجا از این موضوع اهمیت

 بحرانی مواقع در آمیز مخاطره شرایط بینی شود. پیش می گرفته درنظر طوالنی برگشت دوره با های سیالب معموالً سدها احداث برای است. از اینرو

 جوامع امنیت با که سدها همچون آبی های سازه طراحان راستا ینا نماید. در می فراهم را ممکن خطرات افزایش از جلوگیری برای الزم تدابیر امکان

 وضعیت با مقابله برای را بیشتری اطالعات تا داشته کامپیوتری یا طریق آزمایشگاهی به بحرانی شرایط سازی مدل سعی در دارند، سروکار بشری

 پارامترها برخی بین تجربی یا رابطهآنکه  یکی نمود. ینیب شیپ را سدها شکست از ناشی سیل پیک دبی توان یم طریق دو نمایند. به کسب بحرانی

دوم  روش ؛ وکرد ارائه پیک دبی محاسبه برای آماری مدلی شده یآور جمع یها داده رگرسیون بین طریق از و نمود برقرار ... و عمق حجم، مانند

 تسریع در رگرسیونی است. روابط آن مخزن در آب موجود شدن رها و سد در شکست ایجاد یساز هیشب برای فیزیکی مدلهای و کامپیوتر از استفاده

 های سازه طراحی در ژهیو به روابط این .کنند می بینی پیش زیاد تخمین با را بزرگی سیل اما هستند؛ الزم نیست، دست در ها داده که مواردی در و کار

 تخمین به ییدرجاها و نبوده معنا تمام به فیزیکی کامالً مدلهای فعلی محاسباتی یآیند. روشها می نظر به مفید ایمنی نکات گرفتن نظر برای در خاکی

 ای رودخانه مصالح، سیستم های ویژگی سازه، مورد در زیادی اطالعات به نیاز و بوده پرزحمت بسیار قبیل روشها این آن بر عالوه .شوند یم متوسل

 دارند. ...و
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 پیشینه تحقیق 1-1
 

( 1977) 3، سد کِلی بارنِس2و  1( شکل شماره 1976) 2(، سد تیتون1972) 1میالدی از قبیل سد بوفالو 70در میانه دهه  شمار سدهابی شکست

ی سیل قرار بند پهنههای ریزی برای آمادگی اضطراری از طریق نقشهها بر برنامهاکثر بررسی دیتأکها شد. منجر به بازبینی گسترده برنامه اصالح ایمنی سد

تهیه شوند. این رویدادها نیاز  ستیبا یمهای پهنه سیل حتماً داشتند که نقشه دیتأک، 1979ژوئن  25چنانچه قوانین فدرال برای ایمنی سدها مورخ  گرفت.

  [2].برای تخمین هیدروگراف خروجی ناشی از شکست سدها را روشن ساخت افتهی توسعههای به روش
 

 
 سد تیتون بعد از شکسته شدن - 1 شکل

 

 
 سیالب ناشی از شکست سد تیتون - 2شکل 

 

سال  در  DAMBAKمدل  قالب در را خود مطالعات از بخشی حاصل وی .باشد می Fread سد، شکست مطالعات پیشگامان عرصه از

کی، انتقال رسوب، به صورت فیزیکی و بر پایه اصول هیدرولی این مدل است. کرده ارائه را BREACH یعنی مدل این شده تکمیل همچنین و 1891

مکانیک خاک، خصوصیات هندسی و ویژگی های مصالح سد و خصوصیات مخزن شامل حجم ذخیره، خصوصیات سرریز و نرخ خروجی از مخزن 

قال باشد. این مدل بر پایه در نظر گرفتن همزمان بقای جرم جریان ورودی به مخزن، جریان خروجی از سرریز و جریان خروجی شکست با ظرفیت انت می

 بندی سیالب پهنه محاسبات انجام برای مناسبی روش وی رسوب جریان غیریکنواخت غیرماندگار در طول کانال شکسته شده، توسعه یافته است.

   [3].است داده ارائه بعدی یک صورت به سد شکست

                                                                                                                                                    
1 - Buffalo. 
2 - Teton. 
3 - Kelly Barenes. 
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Macdonald et al  لحی را که در سدهای خاکی شسته شده و سد مطالعات خود را آغاز کردند. آنها مقدار مصا 42بر روی  1984، در سال

ها این حجم مصالح با زمان یابد، را تابعی از حجم مخزن و عمق قسمت شکسته دانستند و عالوه بر ایندست انتقال میهمراه سیالب خروجی به پایین

 [4].شکست سد رابطه مستقیم دارد

Dncergok  سد شکست خطرپذیری مناسب معیارهای عنوان به را گرفتگیآب عمق و سرعت فرار، زمان پارامتر سه 2007، در سال 

دقیقه اول پس از شکست سد، به عنوان  120تا  30های دست سد، زمانارزابی کرد. و با توجه به اهمیت زمان فرار در کاهش خسارات جانی مناطق پایین

 [5].شودمعیار خطرپذیری این مناطق نسبت به زمان انتخاب می

Wahl برداران سد قرار گیرد. و بهرهتواند مورد استفاده بهره سازی شکست سد و عواقب ناشی از سیل آن مینشان داد، شبیه 2010 ، در سال-

بندی منابع مالی و انسانی به منظور بهبود امنیت عمومی و کاهش احتمال ها در اولویتبندی خطرات ارائه شده توسط مدلبرداران سد با توجه به اولویت

 [6].د اقدام کنندشکست س

های  های سیالبی و به خصوص جریان سازی جریاندوبعدی برای شبیه -از یک مدل ترکیبی یک بعدی  1387نمین و همکاران در سال منتظری

به شکل  های یک بعدی و دو بعدی ها، در سد مارون استفاده کردند و نتیجه گرفتند که مدلسیالبی ناشی از شکست سد در رودخانه و سیالب دشت

 .]7[سازی کندهای عبوری از عرض رودخانه را نیز شبیهها و اندازه حرکتشوند و مدل قادر است تا جریانهمزمان حل می

 ARC GIS افزارهای نرم تلفیق با و منطقه در سلولی نامنظم شبکه یک ایجاد با ،1 گلستان سد شکست مطالعه در 1388در سال  همکاران و خدایی

 از ناشی سیالب بحران مدیریت در آن کاربرد و گرفتگی آب عمق و جریان سرعت اثرات گرفتن نظر در برای مخاطره ماتریس از  HEC-RASو

 .]8[کردند استفاده سد شکست

مخزن به نتایج زیر  به سریع سیالب ورود با سد هیدرولیکی شکست همزمانی با مدلسازی آزمایشگاهی 1388عباسی و همکاران در سال 

 :]9[رسیدند

 زمان تخلیه آن افزایش و مثبت( داشته و منفی سیالب )موج موج سرعت حرکت بر مهمی نقش مخزن در جریان اولیه عمق افزایش  -1

 .دهدمی کاهش را مخزن

ز ا ناشی انتقالی جریان شدت بر داده افزایش دستپایین در کف رودخانه تراز به نسبت را مخزن کف تراز مخزن در رسوبات وجود  -2

 .افزایدمی شکست

 به سمت منفی موج حرکت عمق، سرعت کاهش با لیکن دهدمی را افزایش دستپایین سمت به جریان سرعت اگرچه بستر شیب  -3

 .کندمی کند تا حدودی را مخزن از شدهتخلیه جریان میزان و یافته کاهش مخزن

 باالدست به سمت منفی موج حرکت سرعت لیکن .بیفزایند تخریبی اثرات بر توانندشکست می شرایط در مخزن به ورودی های هیدروگراف  -4

 .نماید ایجاد تاخیر سیالب تخلیه در حدودی تا گذاشته مخزن تأثیر در ورودی سیالب جریان گسترش بر تواندمی

برای این منظور از نرم افزار  گیرد. در این تحقیق تبعات پدیده شکست سد خاکی نمرود در یک روز آفتابی مورد تحلیل و بررسی قرار می

ARC-GIS های مکانی منطقه از نرم افزار  برای نمایش دادهHEC-RAS  برای شکست سد و همچنین از نرم افزارMIKE11  جهت انجام محاسبات

 گردد.هیدرولیکی استفاده می 
 

 

 ها مواد و روش .2
 

 معادالت حاکم 2-1
 

 سال در ونانت سنت توسط سد، شکست از ناشی امواج همچنین و ها رودخانه و باز یمجار در غیردائم های جریان بر حاکم معادالت

 قائم مولفه از کردن نظر صرف با و قائم مقطع در سرعت یکنواخت توزیع فرض معادالت این آوردن بدست برای .]10[است گردیده ارائه 1871

 با بعدی یک صورت به ونانت سنت معادالت از استفاده با توان می را سد بدنه از عبوری آب جریان. است گرفته قرار نظر مد سیال ذرات شتاب

 .نمود بیان زیر معادالت
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  آب جریان ستگی پیو معادله 2-1-1

(1)                                                                                                                                                                                         
 

 

  آب جریاندینامیکی  معادله 2-1-1
 

 (2)                                                                                                                                       
 

به ترتیب نماینگر طول و  tو  xشتاب ثقل و  gشیب خط جریان، Sf ارتفاع سطح آب،  hمقطع جریان، مساحت  Aدبی جریان،  Qکه در آن 

 باشند. زمان می
 

  HEC-RAS  ی هیدرولیک مدل 2-2
 

 مصنوعی و طبیعی یها کانال کاملی از ی شبکه برای یبعد کی هیدرولیکی محاسبات انجام برای که است ریاضی ساز هیشب یک مدل این

 حالت در یبعد کی محاسبات امکان که باشد یم HEC-2مدل ی شدهنسخه تکمیل  مدل این است. شده  ارائه آمریکا ارتش مهندسین نجمنا توسط

 1995جوالی  در HEC-RASی  نسخه اولین .باشد می   دارا کیفیت آب را آنالیز و بستر بار رسوبات انتقال ماندگار، مدلسازی غیر و ماندگار جریان

 این در و آمده بازار به 2010جوالی  در 1/4حاضر  ی نسخه آمد. بازار به 4ی  نسخه و 3/1،3/0،2/2،2/0،1/2،1/1ی ها نسخه آن از بعدایجاد شد و 

 است. شده استفاده پژوهش
 

 MIKE11  ی هیدرولیک مدل 2-3
 

سازی یک بعدی جریان، انتقال رسوب و کیفیت آب  ده و قادر به شبیهتهیه ش 1(DHIاین بسته نرم افزاری توسط انیستوهیدرولیک دانمارک )

باشد. این برنامه از روش اختالف محدود برای حل یک بعدی معادالت حاکم جریان،  های آبیاری می ها، مصبها و شبکه به صورت ناپایدار در رودخانه

ای برای سایر مدلهای موجود  ع عنصر زیربنایی تمام سیستم مذکور است و پایهکند. مدل هیدرودینامیکی در واق انتقال رسوب و کیفیت آب استفاده می

سازی پارامترهای کیفیت آب شامل  باشد. مدل کیفیت آب این نرم افزار قادر به شبیه در برنامه نظیر پخش و انتشار، کیفیت آب و حمل رسوبات می

DO ،BOD.چرخه فسفر، جانوران، پوشش گیاهی و فلزات است ، 

 

 یشبکه نامنظم مثلث 2-4
 

2
TIN های ای از نقاط نامنظم مرتبط با یکدیگر توسط خطوط است. مثلثمجموعهDelauney های استفاده شده برای ترین مثلثمعمول

-ل میهای ایجاد شده توسط خطوط اتصال به نزدیکترین نقاط مجاور عمهستند. که بر اساس اصول حداکثرسازی کوچکترین زاویه مثلث TINساخت 

 کنند. 

TIN توان یک شبکه مثلثی دانست. که بر اساس موقعیت دادهرا می( هاx,y,z )های توان در شبکه شود. با استفاده از این شبکه میایجاد می

ای با تراکم کمتر در هها کار کرد. و همچنین برای شبکهای است. مانند کانال رودخانهمتراکم نقاط که سطح زمین دارای جزئیات بسیار زیاد و پیچیده

 نواحی نسبتاً صاف و با شیب کم نیز قابل استفاده است. 

سازی هیدرولیکی کانال های رستری و برداری یا ترکیبی از این دو استفاده کرد. در این فرآیند مدلتوان از دادهمی TINبه منظور تهیه 

  [10].شوداده میها ترجیح د( بر سایر مدلTINرودخانه، مدل شبکه نامنظم مثلثی )
 

                                                                                                                                                    
1- Danish Hydraulic Institute . 

2- Triangular Irregular Network. 
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 MIKE11   مدلمکانیزم روندیابی در  2-5
 

، پخش (FF)، پایه اصلی اکثر مدولهای دیگر از قبیل پیش بینی سیالب MIKE11، بعنوان هسته اصلی نرم افزار (HD)مدول هیدرودینامیک 

 است. (ST)و حمل رسوبات  (WQ)، کیفیت آب (AD)و انتقال 

ا استفاده از روش عددی روش تفاوتهای محدود و به صورت ضمنی معادالت پیوستگی ـ اندازه ب MIKE11 مدول هیدرودینامیک  

دهد. همچنین این مدول از روش گام  ها و مخازن را انجام می کند و محاسبات جریان غیر دائمی در مصبها، دریاچه حرکت رادر حالت غیر دائمی حل می

کند. این مدول با روش عددی بکار رفته که بسته به شرایط محل  انرژی در جریان دائمی استفاده می به گام استاندارد برای حل معادالت پیوستگی ـ

  کند، توانایی توصیف شرایط جریان فوق بحرانی را همانند جریان زیر بحرانی داراست. جریان )در مکان و زمان( تغییر می

جهت معرفی  .است دهیاستفاده گرددست سد نمرود  پایینمحدوده  یرافتوپوگ یاز نقشه ها تهیه فایل ورودی مدل یبرادر تحقیق حاضر 

 هیمقاطع از کانال رودخانه و حاش ییایاطالعات جغراف د؛گردی استفاده 1:10000توپوگرافی  یها سازی به مدل از نقشهسیستم رودخانه نمرود در بازه مدل

 3که در شکل  است شده هیتهTIN در قالب باشد؛  می GISهای نرم افزار  خهکه از زیرشا Arc Mapدر نرم افزار  ،آن، از محل سد و مخزن آن

سپس به صورت  استفاده شده است. HEC-GeoRAS هیاز الحاق HEC-RASها به نرم افزار  و وارد کردن آن طعاستخراج مقا ی. براشود مشاهده می

 گردد. مشاهده می 4شده است که در شکل  MIKE11دستی وارد نرم افزار 

 

 
 شده از محدوده طرح جادیا TIN لیفا - 3شکل

 

 
 MIKE11در نرم افزار  نظر مورد محدوده مختصات بازه  - 4شکل 
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 شرایط مرزی اعمال شده 2-6 
 

 تعریف شده است.مترمکعب بر ثانیه وارد شده و در مرز خروجی سطح آب معلوم  1 در مرز ورودی دبی پایه رودخانه به مقدار

تهران مقدار  یا موجود در شرکت آب منطقه نیشیو مطالعات پ یدانیم یها یبستر رودخانه با توجه به بررس یزبر بیضر انتخاب یبرا همچنین

 .دیانتخاب گرد 06/0 یکناره ها و کانال اصل یزبر
 

 

 نتایج و بحث .3
 

شکست با استفاده از نرم افزار  دهیپد یساز هیحاصل از شب جینتا شود و مشاهده می HEC-RASمقطع سد نمرود در نرم افزار  5در شکل

MIKE11  دهیارائه گرد ریآن به شرح ز جیکه نتا قرار گرفته است یمورد بررس باشد متر( می 2020که ارتفاع آب در تراز نرمال ) یروز آفتاب کیدر 

  است.

 

 
 HEC-RASافزار  سد نمرود در نرمشده  جادیا مقطع - 5ل شک

 

 میکه در حر ییها قسمت رسد. بعد از شکست سد به این مکان می قهیدق 50پس از گذشت دست سد نمرود  نکیلومتر پایی 30بیشینه دبی در 

 البیکناره ها قرار دارد از عبور س و که در باال هایی آب خواهد رفت و قسمت ریبه ز سیالب کیدشت رودخانه قرار دارد در لحظه عبور پ البیبستر س

ن مسئله و حساسیت این موضوع که جریانی از نوع شکست سد مذکور در فاصله زمانی نسبتا کم و حجم و قدرت با آگاهی از ای مصون خواهد ماند.

جهت بررسی مناطق پرخطر و بحرانی از ماتریس مخاطره توان  شود، می دست منتقل می تخریب بسیار باال، به فاصله مکانی حدوداً سی کیلومتری پایین

 دست را ترسیم نمود و بر اساس این نقشه مناطق با شاخص خطرپذیری زیاد و خیلی زیاد مشخص گردد. شه مخاطره پایینپذیری استفاده شود تا بتوان نق
 

 

 نتیجه گیری .4
 

 در موثر نقش تواند می سیل خطر پر های محدوده تعیین و سیالب بینی پیش مالی، سنگین های هزینه و متعدد های سیالب وقوع به توجه اب

 آنکه به توجه با. نمود استفاده سیالبدشت توسعه و مدیریت در سیالب بندی پهنه های نقشه از توان می رو این از شد،با اشتهد خسارات کاهش

   د.شو گرفته نظر در سد این برای اتوماتیک بازبینی و حفاظت سیستم یک که است الزم باشد، می توجه قابل بسیار سد شکست از ناشی عواقب
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 را سد ایمنی که جدی، حادثه هر برای سریع هشدار امکان نتیجه در که باشد، می آنها واقعی زمان در نرمال غیر وقایع اعالم تم،سیس این کار اولین

 موارد از بسیاری در که کند می فراهم را سد اورژانسی تعمیر امکان همچنین سریع هشدار این د.گرد فراهم شود، سد انهدام باعث یا و کند تهدید

 .کند جلوگیری سد برای جدی های هحادث وقوع از است ممکن

 که قسمت اصلی این محل دهیرس دست کیلومتری پایین 30محل به  قهیدق 50از شکست سد نمرود پس از گذشت  یخروج البیس کیپ یدب

 جلوگیری گیرد، می شکل بزرگ ایه سیالب وقوع دراثر که آینده احتمالی خسارات از تواند می مساله این داشتن نظر درو  آب خواهد رفت ریبه ز

 کرد. 

این نرم افزار قابلیت هایی  5.1یی خوبی در زمینه مدل سازی پدیده شکست سد دارد و همچنین در نسخه جدید توانا HEC-RASنرم افزار 

 بیشتر و بهتری در زمینه تخمین پارامترها اضافه شده است.

 .یک بعدی پدیده شکست سد دارد یی خوبی در زمینه مدل سازیتوانا MIKE11نرم افزار 

 های پایین و عدم محدودیت این مدل از نظر بازه زمانی. نسبت به شرایط اولیه در توان MIKE11عدم حساسیت مدل 

 هایی نظیر تغییر ناگهانی در شیب، هندسه رودخانه، ضریب مانینگ حساسیت دارد. نسبت به پارامتر MIKE11مدل  

به راحتی و با استفاده از الحاقیه                    HEC-RAS،حال آنکه در مدل MIKE11عات اولیه به مدل پیچیدگی و دشواری ورود اطال

HEC-GeoRAS  افزار کرد.   توان داده های اولیه را وارد نرم می 

تی بستگی دارد، بنابراین پیشنهاد با توجه به تحلیل و بررسی به عمل آمده که دقت نتایج به فاصله مقاطع عرضی و ابعاد سلولهای شبکه مطالعا

 .استفاده شود HEC-RAS  افزار یا نسخه جدید نرم MIKE 21شود در مدلسازی شکست از یک نرم افزار دوبعدی مانند  می
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