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بر پدیده نشت  و همچنین تغییر در نفوذپذیري سد خاکی این تحقیق، بررسی تاثیر شکل، موقعیت، زاویه و تعداد تركهدف از :هدف 

  .سازي عددي سه بعدي می باشده سدهاي خاکی با استفاده از شبیهن در هستآو دبی حاصل از 

الگـوي نشـت و دبـی    Porous mediaو فعال نمـودن بخـش   FLOW3Dدر این تحقیق با استفاده از نرم افزار :شناسی پژوهش روش

هـاي موجـود   براي صـحت سـنجی از داده  . شده استسازي عددي ف وقوع ترك در بدنه سد خاکی شبیهحاصل از آن در حاالت مختل

بـر پدیـده تـراوش    پذیري و ضریب نفوذتعداد ترك ،ریک بر روي ابعاد، زاویه، موقعیتدر ادامه بررسی پارامتواستفاده شده آزمایشگاهی

  .شده استانجام 

تراز  شیبا افزا-2.یافته استشیافزاسطح آب  لیپروفتراز مختلف  يارتفاع ترك در ترازها شیافزا با-1براساس تحقیق حاضر :ها یافته

در  یو تک ییدوتا هايتركبا مقایسه -3.کرده استدایکاهش پخروجی یتراز ترك دب شیبا افزا یعنیداشته ینزول ریس یترك مقدار دب

-در صورت وجـودترك  نیهم چنکاهش پیدا کرده، یتک هاينسبت به ترك ییدوتا هايترك در سطح آب لیپروف، شدهمالحضه یترازها

سـطح آب   کیـ ددر تـراز نز  ییدوتا هايکه ترك یحالت يبرا یول. کرده استدایکاهش پ تکیآن نسبت به وجود ترک یدب ییدوتا هاي

-هاباطولترك يبرا-4.کرده استدایپ شیافزا ردگییب قرار مآسطح  کیکه نزد یآن نسبت به حالت ترك تک یمقدار دب رندیگیقرار م

شـده  شتریکـاهش ب  نیـ ا شـده ترکیو هرچه ترك به سطح آب نزد پیدا کردهکاهش  يعبور یتراز ترك مقدار دب شیمختلف با افزا هاي

-5.شته اسـت ندا يعبور یبر مقدار دب یچندان ریکاهش ترازترك تاث ایشیافزا ،ها باطول کوتاهترترك يبرا نکهینکته قابل توجه ا. است

بـا  -6. نداشته استسطح آب  لیبر پروف يریتاث يریپذنفوذ بیضر شیو افزا کردهدایپ شیافزا یمقدار دب ،يریپدنفوذ بیضر شیبا افزا

ـ    شیبا افزا افزایش یافته وسطح آب  لیمختلف پروف يضخامت ترك در ترازها شیافزا  يصـعود  ریسـ  زیـ ن یضخامت تـرك مقـدار دب

کـاهش   ايتر بـه صـورت قابـل مالحظـه    نییپا يآن نسبت به ترازها یدبگرفته به سطح آب قرار  کینزد ،که ترك موقعی. استداشته

 هـاي هیزاو يکه ترك دارا ینسبت به موقع یسطح آب و دب لیپروف گرفتهصفر درجه قرار  هیکه ترك در زاو یموقع-7. کرده استدایپ

ـ   لیـ پروف ردهکـ  دایپ شیترك افزا هیصورت که هر چه زوا نیبد ،افزایش پیدا کرده استیباشدمختلف م ـ  ریسـ  یسـطح آب و دب  ینزول

-5(یمنفـ  هاي هیزاو ياست که ترك دارا یاز زمان شتریب) 5،10،15(ا مثبت هستندیکه زوا یهنگام یدب شیافزا نیا. کرده استدایپ

سـطح آب   لیـ معکوس پروف يایزوا ریسا يبرا نیدرجه و همچن -  5درجه با  5یعنیمعکوس  هايهیزاو يبرا-8.یباشدم) -15، -10،

 شیافـزا  ،مثبـت  يایـ زوا يو براکرده دایپ شیافزا یطول ترك مقدار دب شیصفر درجه با افزا يایزوا يبرا-9.هستند گریکدیمنبطق با 

بـه صـورت    یباعث کاهش دبـ  یمنف يایزوا يطول ترك برا شیافزا یول شته استندا یکاهش دب ایشیبر افزا یچندان ریطول ترك تاث

  .شده استیجزئ

وابستگی شدیدي به طول ترك و موقعیت آن نسـبت بـه سـطح     ودبی براساس نتایج حاصل از تحقیق، الگوي سطح آب:گیري نتیجه

  .داردپذیري و تعدادترك ، ضریب نفوذگیري، زاویه قرارآب

  FLOW-3D،یکیدرولیه يریروش حجم محدود، نفوذپذ ،يعدد يمتخلخل، ترك، مدلساز طیمح:هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  

  



  3  مقدمه و هدف

  

  مقدمه- 1-1

داري و استفاده نگهنتیجه مهار، ترین منابع حیات، ارزشی غیرقابل انکار دارد و درمهمآب به عنوان یکی از 

که در میان اند سدها بودهترین ابزار مورد استفاده تاکنون مهم. سزایی برخوردار استب، از اهمیت بهینه از انرژي آن

وجه این ویژگی سبب ت. سدهاي موجود، سدهاي خاکی به سبب ویژگی ساختاري خاص خود اهمیت زیادي دارند

طالح فنی، در اص. هاي اخیر چه در زمینه اجرایی و چه تحقیقاتی شده استفراوان به سدهاي خاکی در سال

سدهاي ساخته شده از مصالح حاصل از خاکبرداري، بدون اضافه کردن مصالح چسباننده مصنوعی را سدهاي 

- تقسیم. شونداي تقسیم میاي و سدهاي سنگریزهسدهاي خاکی به دو دسته سدهاي خاکریزه. نامندخاکی می

که هر دو مصالح خاکی و سنگی در بندي مذکور چندان مطلق نیست و ممکن است سدهایی وجود داشته باشد 

در سدهاي خاکی اگر مقطع سد از مصالح یکنواخت تشکیل شده باشد به آن سد همگن . آن استفاده شده باشد

اگر . افتدباشند و این در سدهاي بزرگ به ندرت اتفاق میسدهاي خاکی کوچک، همگن می معموالً. گویندمی

اگر پوسته سد از مصالح . شودناپذیر نامیده مین با هسته نفوذ، همگمقطع همگن داراي هسته نفوذ ناپذیر باشد

نمونه هایی از ) 1- 1(در شکل  .شودبندي شده گفته میمختلف تشکیل شده باشد به آن سد غیرهمگن یا ناحیه

  .سد هاي خاکی نشان داده شده است

  

    

  سد  خاکی کرخه) ب(  سد  خاکی گتوند) الف(

  )1386معتمدي (هاي خاکیی از سدهای نمونه - 1- 1شکل

  

  

  

  مکانیزم شکست سدهاي خاکی- 1-2

ایـن پدیـده اغلـب در زمـان اولـین      . تواند در هسته ریزدانه سدهاي خاکی اتفاق بیافتدشکست هیدرولیکی می

تـنش مـوثر قـائم در    کاهش . دهدیابد، رخ میه طور ناگهانی در هسته افزایش میآبگیري سد وقتی که فشار آب ب

ی کننده وقوع این پدیده است، بنابراین یکی از مهمترین عواملی که خطر وقوع تـرك هیـدرولیک  هسته سد تسهیل

ایش دشکست هیدرولیکی فرایند شـروع یـا توسـعه یـک جـ      در واقع .زدگیاستدهد، قوسدر هسته را افزایش می
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هـاي متنـوع تزریـق    ائل ژئوتکنیکی مهـم ماننـد، گونـه   این پدیده در بیشتر مس. ک، مانند، ترك استچفیزیکی کو

کردن آب، هوا و یا مواد شیمیایی به داخل خاك، در صورتی که فشار پمپاژ از یک مقدار آستانه تجاوز کند،  پباپم

شـود کـه   اي در اولین آبگیري، افزایش فشار آب مخـزن موجـب مـی   در سدهاي خاکریزه. ددبپیونبه وقوع تواند می

در . تگی نزدیـک شـود  دست هسته نفوذناپذیر با سازوکار برشی یا کششی به پـوش گسـیخ  الدر وجه باحالت تنش 

هـاي  هـا را تـرك  گونـه تـرك  نای. دوی ایجاد شیهادست هسته ممکن است تركالی نواحی از وجه بانتیجه، در بعض

اي از تـوده خـاك   اگر نواحی.دگوینمی را فشار شکست هیدرولیکیآب مورد نیاز براي ایجاد آنهاهیدرولیکی و فشار

گسیختگی است، پـس   يهااحی حالت تنش خاك نزدیکتر به پوشتنش اولیه پایینی باشد، در این نو حداراي سط

-میـزان شـیب  . زم اسـت الهاي هیدرولیکی در آن نواحی درحین اولین آبگیري، فشار آب کمتري براي ایجاد ترك

تفاضـلی ناشـی از تغییـرات    هـاي  نشسـت هستهشکل هندسـی   ،هدر عرض،هاهاي دره تغییرات شیب آنهاي دیواره

تراکمپذیري بدنه و پی در راستاي مقاطع عرضی و طولیدرصد رطوبت هسـته نسـبت بـه رطوبـت بهینـه و       صخوا

از عوامـل مـؤثر بـر    تواننـد  مـی  بیز یا مجاري انتقـاآل رانبی مانند سرهاي جهمچنین اتصال نامناسب بدنه به سازه

نمونه هـایی از شکسـت سـد    ) 2-1(در شکل  .ایجاد ترك و مناطق ضعیف در آن است هش از هستمیزان انتقال تن

  . هاي خاکی نشان داده شده است

  

    
  )Wang,jun2014( شکست سد خاکی تتون) ب(  نیشابورشکست سد خاکی ) الف(

  هاي خاکیسدشکست از هایی نمونه - ٢-١شکل

  

پدیده نشت- 1-3

تـوان رفتـار هیـدرولیکی بدنـه     گیرد، همیشه نمیقبل از ساخت سد صورت می توجه به مطالعاتی که معموالًبا 

یا نفـوذ پـس از   ین احتمال وقوع نشت اکرد، بنابرنی سد و یا تشکیالت زمین شناسی مجاور آن را به دقت پیش بی

از موارد تا زمانی که ایمنی سد به خطـر   شدت نشت و یا نفوذ در بسیاري. رسدقطعی به نظر می ساخت سد تقریباً

از نقطه نظر ایمنی بررسی خطرات ناشی از نشت و نفوذ به علت پیچیدگی ذاتی . نیافتاده است قابل قبول می باشد

ین ا .باشندداراي نشت میدر جهانبسیاري از مخازن سدهاي ساخته شده .باشددرخصوصیات آنها حائز اهمیت می

هایی نظیر رگاب یا جوشـش افـزایش   شناسی ساختگاه سد یا پی سد به پدیدهکیالت زمیننشت ممکن است از تش

نـامطلوب نشـت آب از سـد تلـف      يامـدها پی از.شوداشاره کـرد کاهش تنش موثر میبه  فشار آب منفذي که منجر

متخلخـل   طیدر مح يفشار منفذ جادیای، خاک يدر اثر نشت در سدها یشده در پشت سازه خاک رهیشدن آب ذخ

 قابـل ریغ يهـا  باالبر بر سازهراعمال فشا، آن یکاهش مقاومت برش جهیذرات خاك و در نت نیو کاهش تنش موثر ب

 شیفرسـا  دهیـ پد جـاد یبه حرکـت در آمـدن ذرات خـاك و ا   ، طدرمحی) …و  يفوالد ،یبتن يها مانند سازه(نفوذ 
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  .توان اشاره کردا میر انینشت بر توده خاك در جهت جر يرویاعمال ن، طیدر مح یدرون

سازي و مدل نمودن سدهاي خاکی بسیار خـوب عمـل کـرده و    در دسترس هستند که در زمینه شبیهیافزارهاینرم

بدلیل سهولت کاربري، کاهش هزینه و زمان و پی بردن به مساله نشت قبل از احداث سد مـورد توجـه بسـیاري از    

نمونه هایی از پدیده نشت از بدنـه سـدهاي خـاکی    ) 3-1(شکل  در. مهندسان فعال در این زمینه قرار گرفته است

  .نشان داده شده است

  

  
  )Courtesy of D.K. McCook et al(نشت درسد بلک مون ) ب(  Michael J. Gobla, P.E)(نشت در سد فونتنل) الف(

  هایی از نشت در سد هاي خاکینمونه - 3- 1شکل
  

  ترك- 1-4

باشد که با یک تعریف کلی ترش ترك یک موضوع مهم و ضروري در سدهاي خاکی میمسئله شکست و گس    

که در صورت تجاوز ردک مدیریت و توان از آن استفادهرود و نمیاز آن حجم آبی که از مخزن یک سد از دست می

بینی و افزارهاي زیادي براي پیشنرملذا در این راستا  .وجود دارد از مقدار معینی امکان خرابی و شکست در سد

هاي آزمایشگاهی به زمان و هزینه کمتري براي آنالیز شکست و اند که نسبت به مدلمحاسبه نشت تهیه گردیده

هاي برشی در هاي کششی و در مواردي تركپدید آمدن ترك.گسترش ترك قبل از احداث سد خاکی نیاز دارند

معمول و گاهگاهی موجب آسیب دیدن سد حتی تخریب آن شده  که کامًالهایی است هاي خاکی از پدیدهسد

اض و هاي افقی انقب، جابه جاییهاها در سدهاي خاکی به علت نامتعادل بودن نشستپیدایش ترك. است

هاي صلب و بخشك اوت دگر شکل پذیري خاهاي مختلف سد، تفانبساط،تفاوت بین مدول دگر شکلی بخش

در حال هنگامی که کرنش کششی یا . عوامل دیگر است هاي ریز و احتماالًو شستشوي دانه مجاورسد، نفوذ آب

ها در این ترك. شودهایی در سدظاهر میاي از سطح سد از حد مجاز آن فزونی یابد، تركکرنش برشی در نقطه

  .صورتیکه عمیق باشند و ترمیم نشوند ممکن است منجر به ریزش بخشی از سد گردند

هاي نوع خاك و رطوبت آن، دانسیته کوبیدگی و حتی کانیسدها عالوه بر تاثیر نیروها،  خوردگیتركدر 

از . خوردگی استتر بیشتر محتمل تركهاي خشکبه هر حال خاك. تواند نقش داشته باشدتشکیل دهنده آن می

هاي است و آزمایشکم خوردگی بسیار کرنش کششی موجب تركآنجا که مقاومت کششی خاك ناچیز است،

درصد است که در  48/0تا  15/0دهد که این کرنش کششی در محدوده متعدد پژوهشگران مختلف نشان می

خوردگی سدها، گیري و مشاهده و بررسی وضعیت تركبراي اندازه. متفاوت است،مختلفشرایط ها و خاك

را در شرایط مختلف در آزمایشگاه تحت هاي خاك نمونه هاي مختلفی صورت گرفته است از جمله اینکهپژوهش

هاي همچنین با محاسبات در مدل. اندخوردگی را بدست آوردهتاثیر خمش و کشش قرار داده و کرنش ترك



  شبیه سازي عددي جریان عبوري از بدنه سدهاي خاکی داراي درزه 6

. هاي عالج بخشی مطرح شده استدر سدهاي خاکی بررسی نموده و راهاجزاي محدودنقاط مربوط به کشش را 

ها را درصد کل تخریب 26ها در بعضی کشورها به به علت وجود تركاما به هر حال درصد تخریب سدهاي خاکی 

  .نمونه هایی از ترك در بدنه سدهاي خاکی نشان داده شده است) 5- 1(و ) 4-1(در شکل هاي  .دهدنشان می

  

  

  

  

  )Wang,jun2014(مختلف در هسته آن يبه همراه محل وقوع ترك ها یسد خاک کیاز بدنه  کیشمات-5- 1شکل

  

انواع ترك-1- 1-4

  .باشدهایی که در سد هاي خاکی محتمل است به شرح زیر میانواع ترك

به شوند، می تواند آیند و کم و بیش در خاکریزها دیده میهاي طولی که به موازات تاج سد پدید میترك -الف

، یا نشست متفاوت شالوده و به علت گسترش افقی تدریجی دامنه سد و یا به علت نشست متفاوت مغزه و پوسته

تواند به چند ده متر هم ها متفاوت است و میطول این ترك. علت لغزندگی منجر به گسیختگی بدنه باشند

بدنه سد و تر ها ضروري است زیرا توسعه آنها موجب فرسایش نقاط عمیقو بررسی این گونه ترك ترمیم. برسند

  .گرددحتی منجر به گسیختگی دامنه سد می

گاههـاي  حاصل از شیب تند و ناگهانی تکیه هايهاي عرضی و مورب که به علت تفاوت نشست و نشستترك -ب

مختلـف، و  هاي هایی در کوبیدگی بخشدر بخش خاکی سد، و تفاوتها همچنین وجود گالري. آیندسد پدید می

ها در صورتیکه عمیـق باشـند و   این ترك. ها گرددنیز زلزله و عامل دیگر ممکن است موجب پدید آمدن این ترك

  

  (Michael J. Gobla, P.E)ترك در سدهاي خاکی به همراه محل وقوع -4- 1لکش
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ب از باال دست به پایین دست گردیـده و احتمـاال موجـب    آح اب دریاچه برسند چه بسا که موجب حرکت طبه س

  .گردند تخریب سد

هاي درونـی سـد تشـکیل    است در مغزه سد خاکی ولی در بخش هایی که به صورت افقی یا مورب ممکنترك -ج

هاي آزمایشگاهی در دستگاه شوند ولی محاسبات یا اثر غیر مستقیم انها و یا مدلشوند و البته هیچ گاه دیده نمی

ها به علت تـراکم پـذیر بـودن مغـزه سـد در برابـر       ه تركاین گون. سانتریفیوژ می تواند وجود آنها را مستدل نماید

  .آیندمحکم بودن و تراکم پذیري کمتر پوسته سد می

  .در شکل زیر انواع ترك ها در سد هاي خاکی نشان داده شده است

  
  

  

  )1377وفائیان(خوردگی در سدهاي خاکیگونه هاي مختلف ترك -6 - 1شکل

  

  ایجاد تركعوامل -2- 1-4

. باشددر بدنه سدهاي خاکی از جمله عوامل اصلی تخریب و شکست سدهاي خاکی می هاي داخلوقوع فرسایش

فرسایش داخلی در اثر وقوع ترك در هسته سد خاکی شروع شده و به تدریج با گسترش ترك و وقوع پدیده 

- اکی عمدتا بواسطه عوامل زیر میعلت وقوع ترك در هسته سدهاي خ. شودپایپینگ، بر شدت نشت افزوده می

  :باشد

  در اثرنشست ناهمگون فونداسیون -

  اثر پدیده قوس زدگی  -

  .ي خاکی نشان داده شده استها به همراه شکل ترك در هسته سدهاهاي زیر این پدیدهدر شکل

  ترك در اثرنشست ناهمگون فونداسیون-2-1- 1-4

اگر عرض دره کم  نکهیبا توجه به ا. است یخاکیترك در سدها جادیاز عوامل ا یکیونینشست ناهمگون فونداس

وجود ) به موازات محور سد( یهسته سد تند باشد امکان نشست نابرابر در امتداد طول گاهمنینش بیش ایباشد و 
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 یطول يدر راستا یمرکز کرنش کشش جادینشست نابرابر موجب حرکت بدنه سد به سمت مرکز دره و ا نیا. دارد

از اي هنمون) 7-1(در شکل .هسته شود یدر قسمت فوقان یعرض هايتواند منجر به بروز تركیشود که میهسته م

  .نشان داده شده است در اثر نشست ناهمگن فونداسیون یخاک يترك در بدنه سدها

  

)Ohne and Narita 1977(ناهمگن فونداسیونهاي خاکی در اثر نشست وقوع ترك در هسته سد -7- 1شکل

  

  زدگیقوسترك در اثر -2-2- 1-4

توانـد مشـکالتی را بـه ویـژه در زمـان      که در سدهاي خاکی همواره مورد توجـه بـوده و مـی    هاییپدیدهیکی از

درسدهاي خاکی غیـرهمگن بـه دلیـل تفـاوت     . است هسته سد خاکیرد١زدگیوجود آورد، پدیده قوس هآبگیري ب

تراکم پذیري و سختی مصالح هسته و پوسته، نشست هسته معموال بیش از پوسته بوده و هسته هنگام نشست بـه  

کند و باتوجه به اینکـه  گاه را براي هسته ایفا میتوان گفت، پوسته نقش تکیهبدین ترتیب می. کندمیپوسته تکیه 

اطراف هسته با آن تماس دارد مقداري از فشـار هسـته بـه پوسـته منتقـل و تـنش در داخـل         در سطح وسیعی در

-شود که منجر به ایجاد یک ناحیه کم تنش در هسـته مـی  زدگی نامیده میاین پدیده قوس. یابدهسته کاهش می

خوردگی در هاي پایینی هسته شده و احتمال تركهاي افقی و عمودي در بخشاین عمل باعث کاهش تنش. شود

ریزهـاي  زدگی یا انتقال تنش در سـدهاي سـنگ  براي اولین بار، وجود و اهمیت پدیده قوس.آوردوجود میسد را به

هـاي فشـار، متوجـه کـاهش قابـل      گیـري وي بـا اسـتفاده از انـدازه   . گزارش شد1951در سال  ٢توسط الفکوئیست

-وي نشان داد، کاهش فشار با نشسـت . اي شدریزهاي در فشارهاي جانبی و قائم هسته نازك سدهاي سنگمالحظه

 1961در سـال   ٣آناگنوستی. ز هسته به پوسته مرتبط استاهاي زیاد هسته نسبت به پوسته و در نتیجه انتقال بار

توانـد بـا توجـه بـه     دهد بلکه میتنها بین هسته و پوسته روي میزدگی نهاشاره کرد که پدیده انتقال تنش یا قوس

اثر این پدیـده کـاهش تـنش قـائم در قسـمت میـانی سـد معمـوال در         . گاه نیز اتفاق افتدبین دو تکیه پروفیل دره

زدگی بستگی به عـرض دره و شـیب   میزان کاهش تنش در اثر قوس. شودتعیین میγhمقایسه با مقدار فشار سربار

-سنگریزهایغیرهمگن،تغییرشـکل –بیـان داشـتند کـه بـراي سـدهاي خـاکی       1962ها داردبیشاپ و واگانگاهتکیه

هـاي  اي نبـوده و غالبـاً نتیجـه تغییرشـکل    هاي تحکیمی ناشی ازمحو فشـارآب حفـره  نشست هایقائمهستهبهدلیل

زدگـی  همچنین آنها به این نتیجه رسیدند کـه عوامـل تاثیرگـذار بـر قـوس     . پالستیک شکل گرفته در هسته است

بین مصالح هسته، فیلتر و پوسته، مسیر تنش و هندسـه سـد بـه    پذیري ، اختالف در مقاومت و خواص تراکمهسته

اي از شکست سد هاي خاکی در اثر پدیده قـوس زدگـی نشـان داده    نمونه) 8-1(در شکل  .ویژه عرض هسته است

  . شده است

                                                                                                                                                         
1Arching  

2Lofquist
3Anognosti
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  )Ohne and Narita 1977(وقوع ترك در هسته سد خاکی در اثر پدیده قوس زدگی-8- 1شکل

  

  انواع حاالت رشد ترك-2-3- 1-4

به یکی ازحاالت زیـر ایجـاد   ترك معموال .سه نوع حرکت نسبی بین دو سطح شکسته براي تعریف مناسب است

) ج (حالت برش یـا کشـویی حالـت     )ب(حالت حالت برش به سمت بیرون یا حالت پاره شدن)الف(می شود  حالت 

هـاي مختلـف در هسـته خـاکی     خاکی به همراه محل وقوع تـرك شماتیک از بدنه سد )  9-1(در شکل . حالت باز

  . نشان داده شده است

  

  

  )wang,jun2014(مختلف در هسته آن يهابه همراه محل وقوع ترك یسد خاک کیاز بدنه  کیشمات- 9- 1شکل

  حالت باز) ج (               حالت برش یا کشویی) ب(        حالت برش به سمت بیرون یا حالت پاره شدن) الف(

  

  اهداف و فرضیه هاي پژوهش- 1-5

  اهداف-1- 1-5

شکل، موقعیت، زاویه و تعدادترك بـر پدیـده نشـت و دبـی حاصـل از آن در       تاثیرهدف از این تحقیق، بررسی 

  .باشدبعدي میزي عددي سهساه سدهاي خاکی با استفاده از شبیههست
  

ج   الف  ب
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  روش تحقیق-2- 1-5

الگـوي نشـت و دبـی    Porous mediaو فعـال نمـودن بخـش     FLOW-3Dاستفاده از نرم افزار تحقیق بادر این 

افـزار  و پس پردازش به محیط نـرم سازي عددي شدهمختلف ترك در بدنه سد خاکی شبیه حاصل از آن در حاالت

Tecplot ه ، تحلیل شـد و دبیپروفیل سطح آب هاي هیدرودینامیکی نظیر توزیع سرعت، منتقل شد و بصورت داده

  .است

زمایشگاهی استفاده شده و بررسی پارامتریک بر روي ابعاد، زاویه، موقعیـت  آهاي موجود سنجی از دادهبراي صحت

  .و تعدادترك بر پدیده تراوش انجام شده است
  

  هاي پژوهشفرضیه-3- 1-5

.هسته از مصالح همگن ساخته شده است-

.ه استیش و شستگی مطالعه شدمساله در حالت عدم وقوع فرسا-

. مساله بصورت سه بعدي مدلسازي می شود-

  

  نامه انیساختار پا-4- 1-5

  . فصل تنظیم شده است 6نامه در این پایان

  .پرداخته شده استي تحقیق مقدمه و کلیات، اهداف و شیوهبه ):مقدمه و کلیات پژوهش(فصل اول

هاي صورت گرفتـه  بیان ضرورت تحقیق به بررسی تحقیقمطالعات قبلی و به ):و پیشینه پژوهش مبانی(فصل دوم

  . در گذشته پرداخته شده و در انتهاي فصل نوآوري تحقیق حاضر بیان شده است

  . مواد و روش هاي مورد استفاده ارائه شده است در این فصل):پژوهش روش(فصل سوم

سازي افزار مورد استفاده، نتایج مدلسنجی نرمپس از صحت در این فصل):هاي پژوهشنتایج و یافته(فصل چهارم

و حالـت تـرك خـورده بـا حالـت بـدون تـرك       صورت گرفته ارائه شده و الگوي نشت در هسته یک سد خـاکی در  

همچنین تاثیر ابعاد، موقعیت ترك نسبت به سطح آب، زاویه، تاثیر نفوذ پذیري، وجود تـرك هـاي چنـد تـایی در     

  . ارتفاع و وجود ترك در دو طرف هسته بر الگوي نشت و دبی مطالعه شده است

ادات جمع بندي و نتیجه گیري حاصل از تحقیق بـه همـراه پیشـنه   در این فصل ):گیريبحث و نتیجه(فصل پنجم

  . براي ادامه کار ارائه شده است

.شده است ارائهفصلنیزمنابع  ایندر ):منابع(فصل ششم 

  





  

و پیشینه پژوهشمبانی  -2

  مقدمه  - 2-1

هاي متخلخل ارائه شده و در ادامه، مطالعات قبلی انجام شده در ، ابتدا مبانی تئوریک جریان در محیطدر این بخش

بررسی شده و پس از  داراي ترك هاي متخلخلروي بدنه محیطو ي الگوي جریان بر روي سرریزهاي متخلخلزمینه

دسته به شرح ذیل دوبا توجه به اهداف تحقیق، مطالعات قبلی در. جمع بندي، نوآوري تحقیق حاضر بیان شده است

  . اندبررسی شده

  

پهن متخلخلجریان روي سرریزهاي لبه- 1

عوامل موثر در ایجاد ترك- 2

متخلخل خاکی هاي سدجریان عبوري ازمحیط- 3

جریان عبوري ازمحیط سدهاي خاکی متخلخل داراي ترك - 4

  هاي متخلخلبانی تئوریک جریان در محیطم- 2-2

اي تعریف نمود که داراي منافذ به هم پیوسته و یا جدا از توان مادهیک محیط متخلخل و یا یک ماده متخلخل را می

باشد که آب از طریق این منافذ جریان میاز دیدگاه مهندسی هیدرولیک، محیط متخلخل داراي منافذي . باشندهم می

م حرکت زهاي متخلخل تعریف شده و ضمن بیان مکانینامه برخی اصطالحات محیطدر این بخش از پایان. یابد می

هاي اصلی یک محیط متخلخل عبارتند ویژگی. جریان، روابط مقاومت محیط متخلخل در مقابل جریان ارائه شده است

اي از یک محیط متخلخل و نمونه) 1- 2(در شکل . لح و الگوي قرار گیري مصالح نسبت به هماز تخلخل، اندازه مصا

  . حرکت جریان از منافد آن نشان داده شده است

طبق . شودمی نشان دادهVbو حجم کل با  Vv، بخش حفرات با Vsبخش جامد با در یک محیط متخلخل، حجم 

  : حفرات به حجم کل محیطعبارت است از نسبت حجم ) �(4تعریف، تخلخل

)2-1(  �

  

                                                                                                                                                                
4Porosity



  
  

  )1395جامعی (محیط متخلخل و تعریف فازهاي مختلف - 1- 2شکل

  

که با  به نحوي باشددر واقع، میزان تخلخل یک محیط متخلخل شاخصی از مقاومت آن در برابر جریان عبوري می

  .شوداومت محیط در برابر جریان عبوري کاسته میافزایش تخلخل، ازمق

ي بندي، شکل و نحوهتخلخل یک محیط متخلخل بستگی به دانه) 1961( 5طبق تحقیق انجام شده توسط کولینز

دو حالت چینش مختلف به همراه شکل فضاي خالی بین ذرات ) 1- 2(در جدول . چینش و قرار گیري ذراتدارد

معروف است، ذرات الیه فوقانی دقیقاً روي  6در حالت اول که به چینش مکعبی. شده استیکنواخت کروي نشان داده 

تر از مرکز ذرات تحتانی ي قطر ذرات، عقبدر حالت دوم مرکز ذرات الیه فوقانی به اندازه. اندذرات تحتانی قرار گرفته

، )1- 2(با توجه به جدول  .باشدف میمعرو 7گونایجاد شده، تحت عنوان چینش لوزي شکل قرار گرفته و به واسطه

و   4764/0به نحوي که تخلخل حالت اول . باشدگون میبیشتر از حالت لوزي مکعبیفضاي حفرات در حالت چینش 

  . باشدمی2595/0در حالت دوم، 

 30-40ي بر اساس تحقیقات در مورد تخلخل مواد و مصالح طبیعی، میزان تخلخل در محیط شنی در محدوده

هایی از نمونه) 2-2(در جدول . باشددرصد می 30-35درصد قرار داشته و در شن به همراه ذرات ماسه، این محدوده 

,Bearتخلخل مواد رسوبی نشان داده شده است  1972)(.  

)١٩۶١کولینز،(دو حالت چینش ذرات یکنواخت و شکل فضای خالی ایجاد شده  - ١- ٢جدول

                                                                                                                                                                
5Collins
6Cubic
7Rhomohedron
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  درزه

  وضعیت چینش ذرات  شماتیک چینش ذرات  شکل فضاي خالی بین ذرات

  
  

مکعبی

  
  

لوزي گون

  

)١٩٧٢بیر، (ھایی از میزان تخلخل مواد رسوبی نمونھ-٢- ٢جدول

ل
ک

ش

    

ن
وا

عن

Well sorted materialPoorly sorted material  
Cubic arrangement of 
spherical garins of two 

sizes  

  مصالح غیر یکنواخت  مصالح یکنواخت
چینش مکعبی با دو قطر 

  مختلف

ل
خ

خل
ت

  

32%  17%5/12

  

  



  هاي متخلخلهاي جریان در محیطمدل-1- 2-2

هاي متخلخل با هدف ارائه رابطه بین گرادیان فشار و سرعت جریان هاي مختلف جریان در محیطمعادالت و مدل

هاي مختلف توسعه داده شده در این خصوص ارائه شده در ادامه مدل. اندفضاي حفرات توسعه داده شدهعبوري از 

  .است

مدل دارسی-2- 2-2

مهندس هیدرولیک فرانسوي براي اولین بار حرکت آب در محیط متخلخل را با  8هنري دارسی 1856در سال       

ي وجود اختالف فشار در طرفین الیه با در نظر گرفتن ي ماسه اي به واسطههدف بررسی میزان دبی عبوري از الیه

مدل مفهومی دارسی نشان داده ) 2-2(در شکل . افت فشار ناشی از مقاومت ذرات به صورت آزمایشگاهی مطالعه نمود

در این شکل . الزم به ذکر است که در آزمایش اصلی، ستون خاك به صورت قائم در نظر گرفته شده بود. شده است

در نظر  Aمطابق شکل ستون خاك با سطح مقطع . باشددار بودن ستون خاك براي عمومیت دادن به رابطه میزاویه

الزم به ذکر . باشدمی hي ، اختالف هد استاتیکی بین دو مقطع به اندازهLي گرفته شده و در یک طول به اندازه

ارتفاع مرکز ستون خاك در . باشدمی) Z(هد ارتفاع و ) P/(است که در هر مقطع، هد استاتیکی برابر مجموع هد فشار 

ي وجود افت انرژي بین دو با توجه به تراز آب در پیزومترها، به واسطه. شوداز تراز مبنا سنجیده می) Z(هر موقعیت 

. باشد، موازي خط مرکزي لوله نمی)خط واصل بینتراز آب در پیزومترها(مقطع ناشی از مقاومت ذرات، خط پیزومتري 

  :شودي زیر بیان میدارسی نشان داد که میزان دبی عبوري از یک مقطع ستون خاك با رابطه

  

)2-2(  �

بوده و بر حسب متر بر ثانیه ) 10هدایت هیدرولیکی( 9پذیرينفوذ �. باشدگردایان هیدرولیکی می �ي فوق، در رابطه

�: بیان شده و داریم qدبی در واحد سطح مقطع با . شودبیان می = �/�  

  
  

  )1856هنري دارسی، (شکل مفهومی آزمایش دارسی به همراه معرفی پارامترها  - 2- 2شکل

  

                                                                                                                                                                
8Henri Darcy
9Permeability
10Hydraulic conductivity
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  :توان استفاده نمودبه دو نحو می) 2-2(ي از رابطه

  .پذیري مصالح را تعیین نمودتوان نفوذبین دو مقطع، میگیري دبی و اختالف هد در صورت اندازه: الف

  .گیري اختالف هد بین دو مقطع، دبی عبوري را تعیین نمودپذیري، ضمن اندازهبا داشتن میزان نفوذ: ب

هاي در مبانی تئوریک محیط. باشدپذیري به عنوان شاخصی از میزان مقاومت محیط در برابر جریان میضریب نفوذ

  :شودپذیري تعریف میدو نوع ضریب نفوذمتخلخل، 

. باشدپذیري ذاتی، صرفاً به مشخصات مصالح وابسته بوده و مستقل از مشخصات سیال مینفوذ: 11پذیري ذاتینفوذ - 1

  . شودنشان داده می Kبوده و با  L2واحد آن 

در برابر جریان عبوري از منافذ این مشخصه از یک محیط متخلخل بیانگر میزان مقاومت : پذیري هیدرولیکینفوذ - 2

و یا ضریب دارسی ) k(پذیري این مشخصه به ضریب نفوذ. بوده و به مشخصات مصالح و سیال عبوري وابسته است

  . معروف است

  :باشدپذیري میپذیري ذاتی و ضریب نفوذي زیر بیانگر ارتباط بین دو پارامتر نفوذرابطه

)2-3(  �

  :فوقي رابطهدر 

k: ضریب نفوذپذیري)m/s(  

  )m2(نفوذپذیري ذاتی :�

  )kg/m3(ي آب دانسیته: �

  )m/s2(شتاب ثقل: �

  )N.s/m2(ي آبویسکوزیته :�

  :اندي زیر را براي محاسبه نفوذپذیري ذاتی ارائه دادهرابطه)1990(12شیمیزو و همکاران

)2-4(  �

بر . باشدمقدار ثابتی می �بوده و ) بر حسب متر(قطر متوسط مصالح محیط متخلخل  ��ي فوق، در رابطه

  :باشدبه صورت زیر می�مقدار ثابت) 2005(13اساس مطالعات میچیکو و همکاران

ي راستاهاي عمود بر جهت جریان آن محدود باشد و فقط در راستاي جریان امکان هاي متخلخلی که همهمحیط

�: حرکت سیال وجود داشته باشد = 0.028

: هاي متخلخل غیر محدود نظیر جریان در کانال باز که در آن سطح آزاد به فشار اتمسفر متصل باشدبراي محیط

� = 0.0196  

                                                                                                                                                                
11Intrinsic Permeability
12Shimizu et al
13Michioku et al



  .هاي مختلف ارائه شده استخاك ، مقدار نفوذپذیري ذاتی براي)3-2(در جدول 

ھای مختلفی تغییرات نفوذپذیری ذاتی خاکمحدوده- ٣- ٢جدول

  )m2(ذاتیضریب نفوذ پذیري   نوع خاك

Coarse gravel(  10-10-10-8(شن درشت 

Sand, gravel(  10-12-10-9(شن و ماسه

Finesand, silt(  10-16-10-12(ماسه ریز، سیلت

Clay(10-21-10-18(رس

  

. تحقیقات متعددي در خصوص ارتباط بین ضریب نفوذپذیري، قطر ذرات و تخلخل انجام شده است

  :اندکارمن را به صورت زیر ارائه نموده –ي معروف کوزنی رابطه) 1939(15کارمن و) 1927(14کوزنی

)2-5(  �

قطر متوسط ذرات محیط متخلخل بر حسب میلیمتر بوده و نفوذپذیري محاسبه شده بر  ��ي فوق رابطهدر 

.باشدحسب متر بر ثانیه می

باشد، بحث را با این هدف ها، یافتن رابطه بین سرعت و اختالف فشار میي مدلبا توجه به این که هدف از ارائه 

  :توان به فرم زیر نوشتعت متوسط جریان عبوري از یک مقطع را میي دارسی، سرطبق رابطه. کنیمدنبال می

)2-6(  
�

ي فوق به فرم دیفرانسیلی و در حالت سه بعدي به شکل معادله. شودسرعت فیلتر نامیده می ��ي فوق، در رابطه

  :شودزیر نوشته می

)2-7(  �

��ي فوقرابطهدر 
�

. ي نیروي ثقل در جهت مورد نظر استبیانگر مولفه ����ام بوده و  iسرعت جریان در جهت  
��

���
اگر اختالف ارتفاع در مساله مطرح نبوده و محیط متخلخل به . باشدنیز بیانگر گرادیان فشار در جهت مورد نظر می 

  :بعدي داریمصورت افقی در نظر گرفته شود در حالت یک 

                                                                                                                                                                
14Kozeny
15Carman
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Abstract
Research Aim:The occurrence of internal erosion is one of the main causes of the destruction and failure of earth
dams. The internal erosion begins due to the occurrence of cracks in the core of the earth dams, and due to the 
gradually expansion of the cracks and the occurrence of the piping phenomenon, the seepage rate increases. The 
reason for the occurrence of cracks in the core of the earth dams is mainly due to the following factors: 1. the 
heterogeneous formation of foundation, 2.arching phenomenon and3. hydraulic failure phenomenon. After the 
occurrence of these cracks, the core deforms. The occurrence of cracking affects the seepage pattern in the body 
and can affect the overall performance of the core in the long time by exacerbating the seepage phenomenon. In 
this research, the effect of shape, position, number, direction and position of cracks on the discharge and flow 
through the earth dams has been investigated numerically.

Research method:The purpose of this study was to investigate the effects of shape, position, angle, and number 
of cracks as well as changes in the permeability of the earth dams on the seepage phenomenon and discharge 
through the core of earth dams using three-dimensional numerical simulations.
Based on the results of the present study: 1- Water surface level increases by increasing the crack level, 2-
Discharge through the embankment dam decreases by increasing the crack level. 3- Comparison of dual cracks 
and single crack cases shows that in dual crack case, water surface level through the embankment is lower than 
the single crack case. Furthermore, for dual cracks near the water surface level, discharge through the 
embankment is higher than the single crack case. 4- For cracks with different lengths, by increasing the crack 
level, discharge decreases and the decreasing rate of the discharge increases for cracks very close to the water 
surface level. It should be mentioned that, for short cracks, the crack level does not affect the discharge through 
the dam. 5- By increasing the permeability of the embankment, seepage discharge increases, but the water surface 
level does not change considerably. 6- By increasing the thickness of the crack, at different crack levels, the water 
surface level increases and the seepage discharge gets higher. 7- By increasing the crack angle, water surface level 
and seepage discharge increase. The increase of water surface level and discharge in positive angles is higher than 
the negative angles. 8- Water surface profiles for -5 and +5 angle are identical. 9- In horizontal cracks, by 
increasing the crack length, seepage discharge increases. In aligned cracks with positive angle, the crack length 
does not affect the discharge, but in cracks with negative alignment, increasing of the crack angle, partially 
decreases the seepage discharge.  
Conclusion:Based on the results of the present study, water surface profile and discharge through the 
embankment dams strongly depends on crack length, crack location relative to the water surface, crack alignment, 
number of cracks and permeability of the embankment material.

Keywords:Embankment dam, Fracture, Numerical model, Finite Volume Method,Hydraulic permeability,Flow 
3D
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