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آبگیری و بهره برداری بسیار  دوره کنترل پایداری سدهای خاکی در دوران ساخت، اولین -چکيده

ها، نقش در سدهای خاکی به منظور رفتارنگاری آن ابزاردقیقباشد. استفاده از حائز اهمیت می

یک سد خاکی غیر ای رفتار سازهه اینکه توجه بکند. با مهمی را در کنترل پایداری سد ایفا می

های رفتاری مناسب برای تحلیل غیر باشد، استفاده از روش اجزای محدود به همراه مدلخطی می

 باشد.د میخطی سد سودمن

از شهر های  -شمال غربی درگزکیلومتری  35که در  درونگر در تحقیق حاضر رفتارنگاری سد

بدست  هایداده. با استفاده از مورد بررسی واقع شده استقرار گرفته  شمالی استان خراسان رضوی

آب منفذی ایجاد شده در سد در طول  و فشار تنش ،رفته در سد های به کارآمده از ابزاردقیق

با نتایج بدست آمده از تحلیل سد به روش اجزای محدود که بوسیله نرم افزار  ساختدوران 

Plaxis 2D 7-7، 3-3مقطع  چهاردر  درونگرسد  ابزاردقیق. اندگردیدهشده است، مقایسه  مدل ،

لمب و وک–رفتاری موهر اند. به منظور تحلیل مدل سد از دو مدلنصب شده 14-14و  11-11

و نرم افزار انطباق خوبی با هم  ابزاردقیقنتایج بدست آمده از  سخت شونده استفاده شده است.

لمب دارای انطباق بهتری وک –داشتند. نتایج بدست آمده از مدل سخت شونده نسبت به مدل موهر

نرم افزار نشان دهنده پایداری  و ابزاردقیقباشد. انطباق نتایج بدست آمده از می ابزاردقیقبا نتایج 

 باشد.سد در دوران اولین آبگیری سد می

 لمب، سخت شونده.وک-پایداری، سد خاکی، آبگیری، ابزاردقیق، مدل رفتاری، موهرواژگان: کليد 
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 مقدمه -1

رود. انسان برای رفع این مشکل تامین آب مورد نیاز انسان امروزه یکی از مشکالت جوامع انسانی به شمار می

رفتار ه دلیل بدر مقایسه با سدهای بتنی جوید. سدهای خاکی سود میمانند احداث سد از راهکارهای زیادی 

 ای برخوردار هستند. از اهمیت ویژه آنمناسب در مقابل زلزله و در دسترس بودن مصالح 

ممکن است فرضیات اولیه طراحی را دستخوش سد پیچیده و رفتار ژئوتکنیکی عدم قطعیت در مشخصات 

بخشی ضروری از طراحی سدها رفتار آن به منظور کنترل ها سدرفتارنگاری  ابزار بندی. از این رو نمایدتغییر 

آبگیری و دوران بهره برداری در راستای کنترل اولین در دوران ساخت،  ی خاکیباشد. رفتارنگاری سدهامی



 باشد. پایداری سد ضروری می

باشد. از این رو بررسی نتایج بدست آمده از ابزاردقیق بهترین وسیله برای بدست آوردن رفتار واقعی سد می

به کار رفته در سد و مقایسه نتایج بدست آمده از آن با فرضیات اولیه مربوط به طراحی سد، روش  ابزاردقیق

 ,Duncliff)در حالت کلی عبارتند از رفتارنگاری سدها اهداف باشد. مناسبی برای رفتارنگاری سد می

1993) : 

 ارزیابی فرضیات طراحی. -1

 یری و دوران بهره برداری. پیش بینی عملکرد سد در حین ساخت، اولین آبگ -2

 آگاهی از گسترش رویدادهای غیر ایمن در سد، در دوران بهره برداری و در زمان عمر مفید سد. -3

 تر. های طراحی به منظور ساخت سدهایی با ایمنی باالتر و در شرایط اقتصادیبهبود روش -4

آب بندی باشند. فیلتر، زهکش، پوشش میهای مختلفی از جمله هسته، پوسته، سدهای خاکی دارای قسمت

به دلیل شود. هسته انجام میاز مصالحی با نفوذ پذیری کم مانند رس ساخته شده  که سدها بوسیله هسته گونهاین

شود. باعث باال رفتن فشار آب منفذی در هسته میکاهش تخلخل در دوران ساخت  و رسبودن نفوذ پذیری پایین 

که این مسئله باعث کاهش مقاومت برشی  یافته منفذی تنش موثر میان ذرات خاک کاهشبا افزایش فشار آب 

شود. از این رو کنترل تنش های ایجاد شده در هسته از اهمیت خاک و افزایش خطر وقوع گسیختگی سد، می

 زیادی برخوردار است. 

 بایدسد در  ابزاردقیقای از اری مجموعهبردبه منظور کنترل پایداری در دوران ساخت، اولین آبگیری و دوران بهره

  تا امکان رفتارنگاری فراهم گردد. (Szostak and Massiera, 2004) نصب گردند

های وارد به سد که تنشنشان داد ارتفاع،  متر ۱۲۸ و متر طول ۳۰۳۰با  سد خاکی کرخهنتایج رفتارنگاری بر روی 

و  استبا مقادیر پیش بینی شده در طراحی اولیه هماهنگ بوده و نشست اتفاق افتاده در سد نیز در حد استاندارد 

  (.1383)نیرومند و همکاران، باشد سد داری پایداری هیدرولیکی می

مورد  1990در سال که  ،متر 21متر و ارتفاع  400با طول  ایدر کشور استرال Darwinخاکی سد رفتارنگاری 

برداری است اولین آبگیری و دوران بهرهبیانگر پایداری هیدرولیکی هنگام  ه استقرار گرفت یبرداربهره

(Rajabalinejad, 2002.)  

، به منظور واقع در شمال استان خراسان درونگرهای بوجود آمده در بدنه سد در تحقیق حاضر به بررسی تنش

با نتایج تحلیل  و مقایسه آن ابزاردقیق هایشده است. بر اساس دادهپرداخته  ساختوران کنترل پایداری سد در د

 8.2نسخه  Plaxisاز نرم افزار تحلیل سد با استفاده کنترل شده است.  ساخت، رفتار سد در دوران عددی سد

  ه است.گرفت مورد آزمون قرار لمبوک -دو مدل سخت شونده و موهربر اساس فتار سد رشده است. انجام 

شود که نتایج حاصل مشاهده می ابزاردقیقهای ها با دادهبا توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل عددی و مقایسه آن

درصد نتایج، اختالف میان مقادیر  90باشند و در بیش از دارای انطباق خوبی می ابزاردقیقهای از تحلیل و داده

زدگی شود که پدیده قوسمشاهده می ،باشد. همچنین با بررسی نتایجدرصد می10ابزاردقیق و تحلیل کمتر از 

دارد و مقدار آن با ضریب قوس زدگی سدهای انطباق بینی شده در زمان طراحی اتفاق افتاده در سد با مقادیر پیش

 باشد. می ساختمطابقت دارد، از این رو سد دارای پایداری در دوران نیز دیگر دنیا 
 

 

 و سيستم ابزار بندی آن درونگرمعرفی سد  -2

این سد دارای از شهر های خراسان رضوی قرار گرفته است.  -شمال غربی شهر درگزکیلومتری  35در  درونگرسد 

-متر می 428متر و طول آن  11متر از بستر سنگی می باشد. عرض تاج سد  40حدود هسته رسی قائم به ارتفاع 

و همچنین تامین آب مورد نیاز اراضی  درگزتامین قسمتی از نیاز آب شرب شهر  درونگرباشد. اهداف احداث سد 



 باشد.پایاب سد، کنترل سیالب و توسعه کشاورزی و دامپروری در منطقه می

 

ابزار های در انجام شده است.  14-14و 11-7،11-7، 3-3مقطع  چهاردر  درونگرابزارگذاری بدنه سد 

های الکتریکی )پیزومترهای الکتریکی پی و خاکریز، سلول فشار سنج کل( امل ابزارشده در این مقاطع ش نظر گرفته

 نشان داده شده است. 1در هر چهار مقطع بکار رفته است. پالن ابزار گذاری سد درونگر در شکل 

 

 

 
 سد درونگرنقشه ابزار گذاری   -1شکل 

 بررسی نتایج تحليل - 3

خاکریزها معموال از روش اجزای محدود به صورت دو بعدی در شرایط  برای تحلیل تنش و کرنش سدهای خاکی و

تحقیقات نشان داده است که تحلیل  گردد.شود، استفاده میای که منجر به ساده شدن محاسبات میکرنش صفحه

ها باشد. تندارند، تقریب خوبی از رفتار واقعی سد می دو بعدی سدهای خاکی که نسبت طول تاج به ارتفاع بزرگی

دارد استفاده از تحلیل سه  وجود احتمال پدیده قوسی شدنو  ساخته شدههای تنگ در مورد سدهایی که در دره

  .(Potts & Zdravcovic, 2001) شودبعدی توصیه می

موهر های رفتاری مختلف مانند مدل که دارای مدل 8.2نسخه  Plaxisبوسیله نرم افزار  درونگرتحلیل سد 

مدل . انجام شده استباشد برای خاک می شیخزو مدل نرم شونده  شونده، مدل سخت شونده لمب، مدل نرموک

پردازند های نرم میهای رس عادی تحکیم یافته و خاکنرم شونده و نرم شونده خزشی که به بررسی رفتار خاک



 باشدناسب نمیباشند چندان مبرای بررسی رفتار هسته رسی در سدهای خاکی که پیش تحکیم  و متراکم می

((khong,2004  و(Vermeer and Neher, 2000) .افتهی میتحک شیخاک رس پ یبرا سخت شونده  مدل 

 (Schanz et al., 2001).  دارد متراکم کاربرد و شن و ماسه

نظرگرفته های ابزار دقیق با نتایج تحلیل دو مدل زیر برای رفتار خاک در به منظور مقایسه داده حاضر تحقیقدر 

  :شده است

 ب: که به دلیل سادگی و عدم نیاز به پارامترهای متعدد و وجود کلیه پارامترهای خاک در تمام لمومدل موهر ک

 حاالت رفتاری، اعم ازخمیری و کشسان، برای مدلسازی سد خاکی توصیه شده است.

  متراکم که  یهاو شن و ماسه افتهی میتحک شیپ ارینشان دادن رفتار خاک رس بس یبرامدل سخت شونده: که

  .باشند، کاربرد داردیم یخاک یاز مصالح به کار رفته در سدها یبخش

و پارامترهای تکمیلی مدل سخت  1لمب و سخت شونده در جدول وک مدل رفتاری موهرپارامترهای ژئوتکنیکی 

 آورده شده است. 2شونده در جدول 
 

 لمب و سخت شوندهوموهرک پارامترهای ژئوتکنیکی مصالح، مدل 1جدول 

  wet

)2KN/m( 
 sat

)2KN/m( 

 refE

)2KN/m( 
C 

)2KN/m( 
  

x k

(m/day) 

y k

(m/day) 

 0.0008 0.0008 0.35 29 25 2181 19.5 19 هسته رسی زهکشی شده

 39 39 0.35 43 0.3 30000 22 21 فیلتر پایین دست

 27.5 27.5 0.3 41 0.3 4000 22 21 فیلتر باالدست

 7.5 7.5 0.35 39 0.3 4000 22 21 فیلتر پایین دست

 30 30 0.35 41 1 4000 22 21 زهکش

 0.1 0.1 0.3 20 0.3 3000 20 18.5 خاکریز پرکننده باالدست

 1 1 0.3 43 20 3000 22 21 خاکریز پرکننده پایین دست

 2E+07 150 27 0.3 3E-08 3E-08 23 22 پی سنگی

 0.02 0.02 0.35 18 0.3 3000 19.2 18.8 پی آبرفتی باال دست

 0.02 0.02 0.3 24 30 2800 21 19 آبرفتی پایین دستپی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخت شونده پارامترهای ژئوتکنیکی مصالح، مدل 2جدول 

 ref

urE 

)2KN/m( 

ref

oedE 

)2KN/m( 

refE50 

)2KN/m( 



 2400 2800 7500 هسته رسی

 5000 5300 12000 فیلتر باالدست

 4600 5000 12000 فیلتر پایین دست

 10000 10500 30000 زهکش

 8300 8700 25000 پوسته

 

محاسباتی انجام شده  مرحله 9تحلیل سد در  .نشان داده شده است 2شکل در  درونگرمدل مش بندی شده سد 

-و دوران ساخت سد را مدل می تا نهم خاکریزی دوممرحله  (،3)شکل خاکبرداری پی آبرفتی  ،اول  مرحلهاست. 

 کند.
 

 
 Plaxis مش بندی شده در نرم افزار مدل 2شکل 

 

 
 فاز اول محاسباتی خاکبرداری از پی آبرفتی  3شکل 

از تحلیل و و نتایج حاصل  شدانجام ه مرحله تحلیل نطی  ،Plaxisبوسیله نرم افزار  درونگرسد مدل نمودن  پس از

 بررسی گردید.  ساختهای ابزاردقیق پایداری سد در دوران مقایسه آنها با داده
 

 و تنش موثرتنش کل  -3-1

چهار  11-11و همچنین  7-7، 3-3در مقاطع  ،درونگرهای نصب شده در سد شد تنش سنج ذکرهمانگونه که 

نتایج بدست آمده اد زیاد ابزار فقط دتشابه نتایج و تعه اتوجه بب عدد سلول تنش کل در هر مقطع نصب شده است. 

 . شودمیبررسی  7-7مقطع  های سنجدر تنش

متر باالدست و    5/12سه دستگاه سلول فشار سنج کل در محور سد و در فواصل  ،848در این مقطع در تراز 

و در محور سد به صورت افقی نصب شده اند. بصورتی که همگی در  862پایین دست و یک دستگاه دیگر در تراز 

 صل در شکل های زیر آورده شده است.هسته رسی مدفون هستند. نتایج حا



 
1-7ابزار دقیق و نرم افزار در تنش سنج  مقایسه تنش کل میان 4شکل   

 

 
1-7مقایسه تنش موثر میان ابزار دقیق و نرم افزار در تنش سنج  5شکل   

 

 
2-7مقایسه تنش کل میان ابزار دقیق و نرم افزار در تنش سنج  6شکل   

 

 



 
2-7مقایسه تنش موثر میان ابزار دقیق و نرم افزار در تنش سنج  7شکل   

 

 
3-7مقایسه تنش کل میان ابزار دقیق و نرم افزار در تنش سنج  8شکل   

 

 
3-7مقایسه تنش موثر میان ابزار دقیق و نرم افزار در تنش سنج  9شکل   

 

 

 

 

 

 



 
4-7مقایسه تنش کل میان ابزار دقیق و نرم افزار در تنش سنج  10شکل   

 

 
4-7مقایسه تنش موثر میان ابزار دقیق و نرم افزار در تنش سنج  11 شکل  

 

دارای  ،نشان می دهند نمودار های مربوط به تنش کل و تنش موثر موجود در بدنه سد 11تا  4شکل های 

دهند که ها نشان میدارد. همچنین این شکلباشند که این مساله با روند ساخت سد مطابقت روند افزایشی می

خوبی میان نتایج ابزار دقیق و اطالعات بدست آمده از نرم افزار بر قرار است. اختالف تنش موثر بدست آمده  انطباق

 از ابزار دقیق و نرم افزار در برخی مواقع ممکن است به دالیل زیر باشد: 

 عدم عملکرد صحیح دستگاه تنش سنج 

 بروز خطا در قرائت عدد تنش سنج 

 به عنوان مثال فرضیات مربوط به پارامتر های  ،ل های نرم افزاریعدم صحت فرضیات اولیه در مد

 مصالح سد.

با مقایسه میان دو مدل نرم افزاری همان گونه که در نمودار ها مشاهده می شود نتایج بدست آمده از مدل 

 سخت شونده انطباق بیشتری با نتایج حاصل از ابزار دقیق دارند.

 

 

  قوس زدگیبررسی پدیده  -3-2



در یکی از مسائل مهم به دلیل تفاوت تراکم پذیری مصالح پوسته و هسته اتفاق می افتد  که پدیده قوس زدگی

د. با توجه به اینکه مصالح هسته غالبا رسی هستند در دراز مدت نشست گردبررسی  بایدسدهای خاکی است که 

در شده و باشند. با گذشت زمان نشست هسته زیاد ای بوده و دارای نشست آنی میکنند اما مصالح پوسته دانهمی

باعث شده و  آویزان شدن هسته از پوسته که موجب پدیدهاین کند. به اثر تغییر شکل زیاد به پوسته تکیه می

زدگی در نزدیکی فیلتر بیشترین قوسمعموال گویند. می قوس زدگیپدیده شود کاهش فشار قائم در هسته می

زدگی خیلی زیاد باشد باعث کاهش تنش در هسته یابد. اگر پدیده قوسسط هسته کاهش میو در و پیوستهبوقوع 

 ,Motamedi & Hosseini)) شده و احتمال گسیختگی هیدرولیکی در زمان آبگیری وجود خواهد داشت

وزن مخصوص  حاصل ضربزدگی که عبارتست از نسبت فشار قائم در یک نقطه از هسته به ضریب قوس .2006

 زدگیپدیده قوس مصالح هسته در ارتفاع خاکریزی در باالی نقطه مورد نظر در داخل هسته، به نوعی کمی نمودن

 شود:می بیاناست که با رابطه زیر 
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 زدگی اتفاق افتاده در داخل هسته بیشتر خواهد بود.این ضریب هر اندازه کوچک باشد، قوس

 .دهدمیاندکی از نقاط( نشان  د)برای تعدا ساختضریب فوق را در زمان تغییرات  15تا  12اشکال 
 

 
 1-7میان نرم افزار و ابزار دقیق در تنش سنج  Archingمقایسه ضریب  12شکل 

 

 
 2-7میان نرم افزار و ابزار دقیق در تنش سنج  Archingمقایسه ضریب  13شکل 

 

 



 

 3-7میان نرم افزار و ابزار دقیق در تنش سنج  Archingمقایسه ضریب  14شکل 

 

 

 4-7میان نرم افزار و ابزار دقیق در تنش سنج  Archingمقایسه ضریب  15شکل 

 

و نرم افزار وجود دارد. با توجه به  ابزاردقیقانطباق خوبی میان نتایج بدست آمده از شود، همانگونه که مالحظه می

زدگی سدهای بزرگ دنیا مانند سد باشد و مقایسه آن با ضریب قوسمی 2/1و  5/0مقادیر قوس زدگی که بین 

متر  125و سد واتنداکوانت با ارتفاع  9/0الی  32/0متر ارتفاع در نروژ که ضریب قوس زدگی آن  130اسواتوان با 

-زدگی ایجاد شده کمتر میزدگی بیشتر باشد قوساست و با توجه به اینکه هر اندازه ضریب قوس 63/0الی  35/0

مشکلی و پایداری سد از لحاظ گسیختگی  زدگی در هسته، اینبه دلیل پایین بودن پدیده قوس توان گفتمیباشد، 

 (Tien, 1996).دارد ن
 

 

 

 گيری و پيشنهاداتنتيجه -4

، ساختدر دوران  درونگربه کار رفته در سد  است که نتایج حاصل از قرائت ابزاردقیق در تحقیق حاضر سعی شده

بررسی به منظور کنترل پایداری هیدرولیکی سد، ، Plaxisافزار با نتایج حاصل از مدلسازی تحلیلی سد بوسیله نرم

دارای  ابزاردقیقهای دادهدهد که نتایج حاصل از مدلسازی تحلیلی و تحقیق حاضر نشان مید. نمقایسه شوو 

 باشد.دارای پایداری  می بوده و سد در دوران ساختانطباق خوبی 

-شود که پدیده قوسها با هم، مشاهده میو مقایسه آن ابزاردقیقمده از تحلیل عددی و آبا توجه به نتایج بدست 



خوبی دارد و سد از لحاظ هیدرولیکی بینی شده در زمان طراحی مطابقت زدگی اتفاق افتاده در سد با مقادیر پیش

 باشد.پایدار می

ای در هنگام ساخت و اولین آبگیری دهد که اگر یک سد خاکی یا سنگریزهتجربه سد سازی در جهان نشان می

(. 1380پایدار بماند، در طول مدت بهره برداری از سد نیز به احتمال زیاد دچار اشکال نخواهد شد )جعفرزاده، 

ان از پایداری توو مطابقت آن با مدلسازی تحلیلی می ابزاردقیقهای بدست آمده از توجه به داده بنابراین با

 .اطمینان حاصل نمود هیدرولیکی سد درونگر
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