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 خالصه

 

های معدنی و عمرانی، استفاده از های پرکاربرد در تحليل ميزان نشت در پروژهیکی از روش

های هيدروليک مانند سدها، بررسی وضعيت نشت آب افزارهای عددی است. هنگام احداث سازهنرم

تواند در انتخاب نوع مصالح و ابعاد پردۀ آب بند، ابعاد می ها و پی سازهگاهاز تکيه

های طبيعی و مصنوعی شبکۀ تزریق و فشار تزریق دوغاب و تأثير نفوذ آب بر پایداری سازه

های عملياتی ای داشته باشد. این عوامل به نوبۀ خود زمان اجرا و هزینهنقش تعيين کننده

این مقاله وضعيت نشت آب در ساختگاه سد سردشت با  دهند. درپروژه را تحت تأثير قرار می

بررسی شده است. ابعاد بلوک اصلی که بدنۀ سد  UDECافزار المان مجزای استفاده از نرم

متر در نظر گرفته شده و با توجه به  206متر و ارتفاع  800بر روی آن احداث شده به طول 

های کوچکتر تقسيم شده صلی به بلوکهای موجود، در تحليل عددی بلوک اوضعيت ناپيوستگی

توده سنگ نفوذناپذیر فرض شده  فرضيات مورد استفاده در این نرم افزار عبارتند از: است.

ها صورت می گيرد، جریان یکنواخت است و از روابط دارسی و جریان فقط از ميان ناپيوستگی

گرفته و عمق تراوایي با  تبعيت می کند. نهایتًا مقدار نشت آب از پی سد مورد بررسی قرار

 .تعيين شد UDECاستفاده از نرم افزار 

   UDECعمق تراوایی، عددي، سد سردشت، آنالیز هیدروژئولیکی، تحلیل كلیدي:  واژگان

 

  
 مقدمه .1

 
سابقۀ طوالنی دارد. در  عمراني هاي پروژه در تحليلي افزارهاي نرم از استفاده

 نفوذپذیري خصوصاً  و سنگي هايتوده رينفوذپذی تحليل در هاروش حالی که این

 داراي همگن خاكي سد یك در نشت روند 2008 سال در نو ظهور است. سينگ سدها ساختگاه

 داد. عطایي قرار بررسي مورد اجزاءمحدود روش از استفاده با را افقي ايپاشنه فيلتر

 تحليل جهت مرزي هاي المان روش براساس را عددي مدل یك 1383 سال در شریفي و آشتياني

 سال در برزگر و اروميهي .دادند ارائه سپري و هاي الي پي با همراه خاكي سدهاي در تراوش

 راه ترین مناسب و كرده پيش بيني ساخت از قبل چپرآباد خاكي سد براي را نشت ميزان 2007

 یطشرا PLAXIS افزار نرم از استفاده با طرح این كردند. در ارائه نشت كنترل براي را
 آبرفتي پي بندي آب براي تزریق روش حاصله، نتایج به توجه با نهایت ودر شد مدل بدنه و پي

 .شد پيشنهاد سد

 ميزان نشت آب از ساختگاه شناسي، زمين هاي با استفاده از داده در این تحقيق

 نرم بين از .تحليل شده است UDECسردشت در نرم افزار المان مجزای  سد

قابليت تحليل نشت سياالت در محيط سنگی و خاکی را دارند،  موجود که افزارهاي

های سنگی و با توجه به فرض نفوذناپذیری بلوک UDECنرم افزار المان مجزای 
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انتخاب شد. منطق  ،ها به عنوان مسيرهای جریان  سيالاستفاده از ناپيوستگی

 هدایت هك معني است، بدین استفاده شده در این بررسی از نوع هيدرومکانيکی

 آب فشار بالعكس، و است وابسته هامكانيكي بلوک تغييرشكل به ها درزه هيدروليكي

 .[4]دهدمي قرار تأثير تحت را مكانيكي محاسبات هادرزه

 

 

 

 

 

 موقعيت جغرافيایی و زمين شناسی ساختگاه سد سردشت .2

 

ول تاج متر و ط ۱06اي با هسته رسي با ارتفاع حدود سد سردشت از نوع سنگریزه  

ميليون متر مكعب و حجم هستۀ رسي  ۳متر است. حجم كل خاكریزي بدنۀ سد حدود  ۲۸۰

هزار مترمكعب برآورد گردیده است. سيستم انحراف آب شامل دو رشته تونل با  ۵۱۶

گاه راست و فرازبند با ارتفاع متر در تكيه ۶۸۲و ۶۲۷هاي متر و طول ۷قطر داخلي 

برداري به عنوان تخليه كنندۀ تحتاني در دورۀ بهرهاست. تونل سمت راست  متر ۴۶

گاه تخليۀ سيالب نيزشامل سرریز آزاد در تكيه گيرد. سيستممورد استفاده قرار مي

های دستيابی سد سردشت را نشان می موقعيت جغرافيایی و راه 1چپ است. شکل 

 . [1]دهد

 

 
  [1]های دستیابی به سد سردشتی و راهموقعیت جغرافیای -1شکل 

 

اي از ردیف رسوبي كرتاسه قرار هاي مربوطه در پهنۀ گستردهساختگاه سد و سازه

ها كه را نيز پشت سر گذاشته است. گسترش كل این نهشته گرفته كه دگرگوني ضعيفي

د متر برآور ۱۵۰۰اند تا بيش از مانده در یك محيط رسوبي در حال فرونشست برجاي

لحاظ تركيب سنگ شناختي اوليه از تناوب شيل و  این پهنۀ گسترده كه به .شده است

به تناوب اسليت و فيليت تبدیل  ماسه سنگ تشكيل شده تحت اثر دگرگوني دیناميكي

-سطحي و مغزه هايشده اما اثرات سنگ اوليه به فراواني در سطح منطقه دررخنمون

-بعضًا آثار دگرگوني خفيف در آنها دیده مي هایي كهصورت ماسه سنگهاي حفاري به
هاي آهكي های موجود در رگهقابل تشخيص است. سن این واحدها بر پایۀ نمونه شود

مقطع زمين  2شکل  آلبين )كرتاسه زیرین( تعيين شده است. -ها آپسين درون فيليت

 .[1]شناسی عمود بر محور سد را نشان می دهد
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 [3]مین شناسی مهندسی عمود بر محور سدزمقطع   -2شکل 

 

 

 

 مدلسازی عددی  .3

 مدل سه ی. هند1.3

 

های پی سنگی ساختگاه، مقطع عمود بر به منظور تحليل عددی نشت از ناپيوستگی

محور سد در نظر گرفته شده است. طول و ارتفاع مقطع عرضی مفروض در مدلسازی 

متر در نظر گرفته شده است. بدنۀ سد با ارتفاع  206 و 800عددی به ترتيب برابر 

هندسۀ مقطع عرضی  3متر مدل شده است. در شکل  100متر بر روی پی تا عمق  106

 بکار رفته در تحليل عددی نشت از ساختگاه سد سردشت نشان داده شده است.

 

   

         

   

m

m

      

          

        

     

 
 مقطع عرضی بدنه و پی سد   -3شکل 

 

 

 . مدلسازی ناپيوستگی ها2.3

 

ها مجزا نحوۀ مدلسازی ناپيوستگي المان هايتحليل در تعيين كننده مراحل از یكي

-فاصله موقعيت، شيب،جهت شيب، شامل درزه دسته هر هندسي خصوصيات ورود است. با
 هايبلوك به پي اصلي بلوك ها،درزه بين وجود پل سنگی در و احياناً  هادرزه داري

 قرار تأثير تحت را سد محل هايگاهتكيه متعددي هايشوند. درزهمي تقسيم كوچكتري

 از شده برداشت هايدرزه بر منطبق هادرزه یابي جهت و هندسي اند. خصوصياتداده

 شدۀ و شناخته یافته توسعه هاي گاه، درزه تكيه هر باشد. در مي صحرائي كار

 كار به محور بر عمود مقطع مورد در درزه دسته سه درنهایت شده ميدانی برداشت

 شد. افزار نرم وارد و شده گرفته

 
 [1]اپیوستگی های ساختگاه سد سردشتمشخصات ن -1جدول 

 مقدار شيب جهت شيب درزه
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J1 335 45 
J2 5/162 5/25 
J3 5/42 80 

 

 

 خصوصيات مواد و انتخاب معيارهای رفتاری .3.3

 های سنگی. بلوک1.3.3

 

ستردۀ خواص ژئومکانيکی مواد تشکيل دهندۀ زمين و عدم با توجه به تغييرات گ

های ثبت شدۀ ميدانی، انتخاب معيار رفتاری و خصوصيات قطعيت موجود در داده

موادی که بتواند شرایط واقعی موجود در منطقه را مدلسازی کند حائز اهميت است. 

توجه به معيارهای رفتاری مختلفی وجود دارد که با  UDECافزار عددی در نرم

های سنگی از کاربرد گسترده و صحت قابل قبول، در مدلسازی عددی رفتار بلوک

توان مقادیر در این مدل میمعيار االستو پالستيک موهر کولمب استفاده شد. 

پارامترهاي چگالی، مدول حجمی )بالک(، مدول برشي، زاویه اصطكاك داخلي، 

افزارهای در نرم نگ را وارد نمود.سچسبندگي، زاویۀ اتساع و مقاومت كششي توده

ها باید ها و بلوکتحليل محيط پيوسته، با توجه به تأثير متقابل خواص ناپيوستگی

ای انتخاب شوند که محيط پيوستۀ مدلسازی شده مواد و معيار رفتاری به گونه

افزار المان مجزای بيانگر خواص ترکيبی این دو گروه باشد. در حالی که در نرم

UDEC شود. این خصوصيات بطور مجزا وارد شده و اثر آنها در پاسخ سازه تحليل می

های پيوسته نيازی به معادل به عبارت دیگر در محيط المان مجزا بر خالف محيط

 سازی در خصوصيات مواد نيست.

 
 [2]الح بکار رفته در تحلیل عددیخصوصیات مص -2جدول

 پوسته هسته توده سنگ         پارامتر                        

چگالی)کيلوگرم بر 

 متر مکعب(
2800 1700 2500 

مدول برشی)گيگا 

 پاسکال(
42/2 0375/0 03/0 

مدول بالک)گيگا 

 پاسکال(
25/5 098/0 01/0 

مدول 

 االستيک)گيگاپاسکال(
3/6 6 05/0 

 3/0 33/0 3/0 نسبت پواسون

 
استفاده از روابط زیر می توان  با داشتن مقدار مدول االستيک و نسبت پواسون، با

 پارامترهای مدول بالک و مدول برشی را محاسبه کرد.

(1) 
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 ها. ناپيوستگی2.3.3
  

ها العمل فيزیکی آنها در مقابل انواع بارگذاریها بيانگر عکسمدل رفتاری درزه

 تماس چندین سطوح تحت فشار با سنگيهای ای کلمب برای بلوکاست. مدل لغزش نقطه

شناختی زمين مهندسي مطالعات براي مدل ترینكاربردي مدل رود. اینمي كار به

 و مورد نياز برای استفاده از این معيار )مانند چسبندگي تخصوصيا و است معمول

تری دارند. به این ترتيب پارامترهای درزه(، دسترسی عمومی داخلي اصطكاك زاویه

مقاومتی از جمله چسبندگی و زاویۀ اصطکاک سطح درزه که به کمک آزمون 

هيدروليکی  بيان شده است. از نظر 3آزمایشگاهی برش مستقيم تعيين شده، در جدول 
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هر چه تعداد ناپيوستگی ها بيشتر و ميزان بازشدگی آنها نيز بيشتر باشد 

 تراوایی افزایش می یابد.

 

 [2]پارامترهای مقاومتی درزه ها  -3جدول 

 چسبندگی)مگاپاسکال(

  

 زاویه اصطکاک داخلی)درجه(

08/0 32 

 

عددی، با استفاده مورد نياز برای مدلسازی  JKsو  JKnعالوه بر این پارامترهای 

 از روابط زیر تعيين شد.
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 . شرایط مرزی4.3

 

ای به منظور برقراری تعادل در بلوک توليد شده، باید شرایط مرزی به گونه

انتخاب شوند، تا از منظر منطقی نيروهای نا متعادل کننده در مدل را به 

ر راستای پایداری برسانند. برای این منظور مرزهای کناری مدل از نوع غلتکی )د

افقی ساکن( و مرز کف مدل از نوع صلب )در راستای افقی و قائم ساکن( انتخاب 

شد. به منظور مدلسازی رفتار واقعی مدل، سایر مرزهای موجود به صورت مرزهای 

 آزاد فرض شده است. 

 

 

 های برجا. شرایط تنش5.3

 

بصورت اوليه در  های برجاقبل از احداث سازۀ سطحی یا زیرزمينی، مقادیری از تنش

های ای به مقدار این تنشالعمل بعدی سازه بطور قابل مالحظهمنطقه وجود دارد. عکس

برجا وابسته است. عمومًا با توجه به عمق هر نقطه، از سطح زمين و نسبت بين 

شود. های برجا در مدلسازی عددی تعيين میهای افقی به قائم منطقه، مقدار تنشتنش

برجا در راستای قائم تابعی از چگالی مواد باالدست آن، شتاب ثقل های مقدار تنش

ها افقی در دو راستای دیگر به کمک نسبت زمين و عمق نقطۀ مورد نظر بوده و تنش

 شوند.های افقی به قائم تعيين میتنش

 

 

 . مدلسازی جریان6.3

 

راوایی، در مدلسازی عددی نشت سياالت از محيط خاکی و سنگی باید فاکتورهای ت

بازشدگی اوليه )در تنش قائم صفر( و بازشدگی پسماند درزه تعيين شوند. تراوایی 

درزه )بواسطه توان سوم بازشدگی هيدروليکی درزه در قانون مکعب( وابستگی زیادی 

عنوان متوسط فاصلۀ عمودی به (Ap)به مقدار بازشدگی درزه دارد. بازشدگی مکانيکی 

پارامتر دیگری  (e)شود. بازشدگی هيدروليکی گيری میزهبين سطوح مقابل درزه اندا

کند. بر اساس اطالعات است که بر اساس تعریف، مقدار بازشدگی درزه را بيان می

و بازشدگی  (e)( یک رابطۀ تجربی بين بازشدگی هيدروليکی 1985تجربی، بارتن )

کی که در قانون ارائه داد. او بازشدگی هيدرولي (JRC)و زبری درزه  (Ap)مکانيکی 

. سپس التن و [5]دانست JRCو  Apشود را به عنوان تابعی از مکعب استفاده می

، مدل CNLو  CNSهای برش با استفاده از نتایج آزمایش 2001بارتن در سال 

اند. تا هيدرومکانيکی جدیدی برای محاسبات بازشدگی هيدروليکی درزه ارائه کرده
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 0JRCگی از دست نرفته باشد، باید از مقادیر زمانی که زبری دیوارۀ ناپيوست

 5جابجایی برش حداکثر، در رابطه  75/0استفاده کرد و بازشدگی هيدروليکی تا 

کند. در فاز دوم، وقتی که زبری داخلی سطوح ناپيوستگی برش خورده باشد، صدق می

و  e/Apاستفاده شود. در این فاز نسبت  mobJRCبا افزایش جابجایی برشی باید از 

یابند. به این ترتيب جایی برشی، افزایش میبازشدگی هيدروليکی با افزایش جابه

های برشی بيشتر نسبت به لحظه گسيختگی از بازشدگی هيدروليکی درزه برای جابجایی

 . [6]شودمحاسبه می 6رابطه 
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یابد، در نتيجه با افزایش تنش نرمال روی درزه، بازشدگی مکانيکی درزه کاهش می

بازشدگی هيدروليکی و نهایتًا تراوایی درزه کاهش خواهد یافت. بنابراین با 

ها کمتر و در نتيجه تراوایی های برجا، مقدار بازشدگیو افزایش تنشافزایش عمق 

های ميدانی انجام شده در منطقۀ یابد. بطوریکه بر اساس آزمایشها کاهش میدرزه

لوژان بوده  3متر کمتر از  40ساختگاه سد سردشت، نفوذپذیری در اعماق بيشتر از 

وضعيت در مدلسازی عددی، به  و قابل صرفنظر کردن است. با در نظر گرفتن این

منظور برآورد وضعيت نشت از ساختگاه سد، مقدار جریان از نقاط مختلف زیر بدنۀ 

سد ثبت و مقادیر آنها با یکدیگر مقایسه شد. با افزایش عمق از ميزان  نرخ 

جریان کاسته می شود که به دليل کاهش نفوذپذیری و کاهش بازشدگی در اثر افزایش 

 ی باشد. نتایج حاصل از تحليل عددی در جداول زیر آورده شده است.تنش با عمق م

 

 

 

 

 
 قبل از احداث پرده آببند میزان نرخ جریان در عمق هاي متفاوت در زیر سد  -4جدول 

 )s/m/3m(نرخ جریان  عمق )متر(

10 5- 10×5/6  

20 5- 10×3 

30 5- 10×5/1 

40 6- 10×8 

50 6- 10×75/0 
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 وجود پرده آببند مدل ساخته شده با  -4شكل 

 

 

 

 

 
 بعد از احداث پرده آببند میزان نرخ جریان در عمق هاي متفاوت در زیر سد -5جدول 

 )s/m/3m(نرخ جریان  عمق )متر(

10 6- 10×28/4 

20 6- 10×75/1 

30 6- 10×45/0 

40 7- 10×56/1 

50 7- 10×1 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيری .4

 

 عمق سد، پي زیر از نشت ميزان برآورد ضمن عددي تحليل از حاصل هایداده كمك به

شود. با توجه به نتایج به دست آمده از نرم افزار مي برآورد پردةتزریق مناسب

UDEC متر ناچيز بوده و قابل  40نشت آب از زیر بدنۀ سد برای اعماق بيش از

 .شودمتر پيشنهاد می 40است. بر این اساس عمق پردۀ آب بند برابر  صرفنظر کردن

مقادیر سرعت و  UDECافزار المان مجزای بر این تحليل عددی در نرمعالوه 

کند. بطوریکه نتایج برآورد شده و نفوذپذیری منطقه را به خوبی برآورد می

ن فشار آب گمانه های گيری شدۀ سرعت جریان و نشت آب حاصل از اطالعات آزمواندازه

محور سد سردشت با مقادیر به دست آمده از مدلسازی عددی انطباق مناسبی نشان 

-توان در سطح اعتماد قابل قبولی از نتایج مدلسازی عددی در پيشدهد. لذا میمی
 بينی و برآورد جریان سياالت از محيط خاکی و سنگی استفاده نمود.
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