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 چکیده

زیاد، دارای اهمیت  ی و اجتماعیطیمحستیزوارد نمودن خسارات مالی و جانی،  لیه دلبیی است که هادهیپدسد از جمله  شکست هدف:

شدیمفراوانی  صورت. با ستنییدر پا کهیدر سکون د شته یسد، مناطق م شد وجود دا سارات مال ،با سار ،یعالوه بر خ به بار  زین یات جانخ

ستر متخلخل  ،در این تحقیق. دیآیم سد بر روی ب ست  شک صورتپدیده  شده و سازمدلسه بعدی  به  ستر  پذیرینفوذ ریتأثی عددی  ب

ستر متخلخل  ستر متخلخل پایینو عمق آب در متخلخل، عمق ب ستب ست ناگهدر  شده جادیا نبر نحوه حرکت جریا د شک سد  انیاثر 

  .استقرار گرفته  مطالعهمورد 
ی متخلخل بستر صلب و نفوذ آب در شبکه بر روید ابتدا دو مدل کالسیک از شکست ناگهانی س ،تحقیقدر این  شناسی پژوهش:روش

های سطح روفیلپسنجی نتایج به صورت مقایسه صحت ،های آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است. در ادامهساخته شده و نتایج با داده

و  با میزان تخلخل چهیدر دستنییبستر پا ا،هیسازدر مدل جام شده است.بینی شده با مدل شکست سد روی بستر متخلخل انآب پیش

 یمدل آشددفتگ ، Flow-3Dافزار نرم یریکارگبا به ق،یتحق نینظر در اشددده اسددت. با توجه به اهدار مورددر نظر گرفتهمتفاوت عمق آب 

RNG صد سازیدر مدل. شدانتخاب  یبندمش نیدر کنار اعمال بهتر شهایمتخلخل و همها، در ضرایب درگ مدل فور ر به عنوان چنین 

 است.  شاخصی از مقاومت محیط متخلخل در برابر جریان به عنوان پارامترهای اصلی محیط متخلخل مورد استفاده قرار گرفته

سازی ها:یافته ساس نتایج مدل صورت گرفته، بر ا ست به دلیل تاثیر موج دینامیکی های  شک یک پیک  ،سددر لحظات اولیه 

جریان در  نتایج حاصل از این تحقیق، مدل عددی به خوبی حرکتهمچنین بنابر دهد. موضعی در هیدروگرار سیالب رخ می

سیار باالیی برخوردار ههای متخلخل را پیش بینی میمحیطداخل و بر روی  صله از دقت ب ستر  ستند.نماید و نتایج حا وجود ب

ستر صلب ج سیالب متخلخل باعث کاهش شتاب حرکت مو ذیری میزان نفوذپبا افزایش شده و نسبت به حالت جریان روی ب

ی بسددتر، همچنین با افزایش میزان نفوذپذیرابد. یکاهش میسددیالب میزان پیشددروی موج  در نتیجه سددرعت حرکت و، بسددتر

شاخه سیالب و مقدار دبی پیک نیز افت می شیب  ساس نتایج مدلکند. برصعودی هیدروگرار  ه تاثیر بهای مربوط سازیا

ستر متخلخل بر روی  سیالبعمق ب ستر به گونههیدروگرار  صورتی که میزان عمق و نفوذپذیری ب شد ک، در  ه جریان ای با

ستر متخلخل برسد باعث  ،نفوذی ستر صلب زیرین ب ستر متخلخل وبه ب شباع ب ستاتیکی در افزایش فشار ا ستر  هیدروا داخل ب

سیالب  در نتیجه متخلخل و شیب هیدروگرار  شدید در  ستر تاثیر در این حالت با فزایش عمق. شودمیافزایش  این فرایند  ب

 افتد.روی الگوی جریان نیز به تاخیر می

انال کدر محل سددد و طول بر روی بسددتر متخلخل بینی هیدروگرار سددیالب مدل عددی به خوبی قادر به پیش گیری:نتیجه

ست میپایین شد. د سهبا شان داد مقای شابه ن سه م شک با هند ستر متخلخل خ صلب و ب ستر  که دبی  الگوی جریان بر روی ب

فزایش ابا افزایش قطر ذرات و در نتیجه  جریان روی بسدددتر متخلخل همواره کمتر از حالت مشدددابه با بسدددتر صدددلب اسدددت.

با ته اسددت. آزاد جریان کاهش یافنفوذپذیری بسددتر متخلخل، میزان پیشددروی لبه موج و دبی جریان سددیالبی و ارتفاع سددطح 

زاد جریان یان، ارتفاع سطح آجر یدباشباع مشاهده شد  و بستر متخلخل متخلخل خشکبستر  یبر رو یانجر یالگو یسهمقا

ستر، سطح ب سرعت جریان در نزدیکی  ستر متخلخل  یرو و مؤلفه افقی  شباع ب شتر از همواره ا سبی شابه ب متخلخل تر حالت م

ستر متخلخل، میزان پیشروی لبه موج و دبی جریان سیالبی و ارتفاع سطح آزاد ج. با افزااست خشک ریان کاهش یش عمق ب

های بستر خشک لها کاهش یافته و در مدیافته است. با پیشروی جریان در طول کانال مقادیر دبی پیک ثبت شده در ایستگاه

شترین مقادیر دب ست. بی شتر ا ستای کانال بی ستر متخلخل، کاهش دبی پیک در را ستر دی پیک در انتهای کانال با ب ر حالت ب

 متخلخل اشباع رخ داده است.

 .، هیدروگرارپذیریتخلخل، مدل عددی، نفوذبستر م،  Flow-3Dی،بعدسهی سازمدلشکست سد،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 مقدمه 

سد، دالیل شکست و برخی از نمونه سددر این فصل مفهوم پدیده شکست  یک مبانی تئور و های تاریخی شکست 

نجام ه، ضدددرورت اپدید های عددی برای تحلیل اینو همچنین لزوم اسدددتفاده از روش های متخلخلدر محیط جریان

 شود.می ارائهنامه ساختار پایانتحقیق و 

جتماعی که اشوند. سدها به منظور بهبود شرایط زندگی هایی هستند که برای مصارر مختلف ساخته میسدها سازه

شانهدر آنجا قرار دارند احداث می ست به عنوان ن سدها ممکن ا شرفت یک گردند. کیفیت  شور در نظر کای از درجه پی

صنعتی، کنترل  ستفادهشود. برخی از ا گرفته شهری و  شامل تأمین منابع آب  سدها  ضروری  بزرگ، ی هاسیالبهای 

سرگرمی و ماهی صارر  شد. از طرر گیری میتولید انرژی هیدروالکتریک، آبیاری، بهبود کیفیت آب، م سدها دبا یگر 

نند، تلقی کسدددت سدددد زندگی میدکه در ناحیه پایین افرادیتوانند به عنوان یک خطر بزرگ برای زندگی و اموال می

 شوند.

سال باًیتقر شت، بنابرا یبرا یچندان یارهایمع یالدیم 1850تا  سدها وجود ندا س نیساخت   نیز اا یاریساخت ب

را به  یتجرب یهاروش تیکفاعدمو  شدددیم با شددکسددت مواجه سددرعتبهکه  گرفتیصددورت م یتجرب یبناها بر مبنا

شتیم شینما شدن. با گذر زمان و گذا شنا  سنگ آ صالح  سان با خواص م شر  اتیشدن تجرب ختهیو آم یان ، انشد باب

و  کیدرولیه و گسترش علم یمصالح پ ییشناسا یساخت سدها گشوده شد. ساخت ابزارها ینهیدرزم یاتازه یهاافق

سدسا یمرزها سرعتبهبازگشت باال  یبا دوره یهاالبیس نیتخم منظوربه یدرولوژیه سعت بخش یزدانش  و  دیرا و

 (.1388،یصورت گرفت )جوزدان ییو سرعت باال نانیموجود، با اطم مصالحساخت سدها با انواع 

 یطیمحستیز تیوضع و ثبات شودیم یادیز راتییتغ دچار هیناح طیو شرا اتیخصوص، هر منطقهبا ساخت سد در 

بقاع جوامع  یآب برا یرهیذخ م،یعظ یهاسددازه نی. معموالً هدر از سدداخت اخوردیموجود در منطقه برهم م و تعادل

شر سط ن یآببرق یانرژ نیو تأم یب ست شدهساخته یهاروگاهیتو سدها سد، تراکم سپس از  نیبنابرا؛ در کنار  اخت 

 نیچن. همشوندیمناطق ساخته م نیمتعدد در ا یهاو شهرها و شهرک افتهیشیافزاسد  دستنییپا یدر نواح تیجمع

صنا یرهیبا ذخ  طوربه یصنعت یهاشهرک و شودیم ادیدر منطقه ز دکنندهیتول یهاو کارخانه عیآب، امکان گسترش 

شراشوندیو شکوفا م کنندیرشد م یریگچشم ض و گسترش یکشاورز طی. وجود آب سبب بهبود  ش تحت پوش یارا

 (.1388،ی)جوزدان شودیباغات و مزارع م
 

 1پدیده شکست سدمعرفی  

ل توجهی توان خرابی جزئی یا عمده یک سد تعریف کرد که سبب آزاد شدن مهار نشده میزان قابمیشکست سد را 

سیالبآب می شده توسط آنها، عالوه بر خسارات هشود.  سد، به علت حجم زیاد آب و مواد حمل  شکست  انی و جای 

د شوند. سدست در ناحیه پایین توانند سبب پخش آلودگیمحیطی را به دنبال دارند و میمالی، مشکالت جدی زیست

ی مکانی سازی سیالب آن با جزئیات دقیق است تا بتوان مراحل پیش روکاهش اثرات مخرب شکست سد، نیازمند مدل

 و زمانی و همینطور میدان سرعت را در پدیده سیالب ثبت کرد.

                                                      
1 Dam-Break Phenomena 



 2       مقدمه و هدر                                                                                                                  فصل اول: 

ست سد بدلیل سرریز های هپدید علت به تواندمی سدهای بتنی شک  رریز،س تخلیه ظرفیت وانینات شدن از روی 

وقوع این پدیده  پس از گیرد. صورت مخزن داخل به لغزشی توده ورود اثر ای درضربه موج ایجادو یا  زلزله اثر تراوش،

ولیه به کل بدنه یا ایجاد شده به مرور زمان شکافت ا افتها و ایجاد شکافت اولیه در بدنه سد و عبور جریان از میان شک

ت ناگهانی گردد. البته در سدهای بتنی این پدیده معموال به صوربخش اعظم آن گسترش یافته و سبب تخریب آن می

ناشی از آنها نشان  کست سد و سیالبهایی از شنمونه (3-1)الی (1-1)های در شکلافتد. و در زمان اندکی اتفاق می

 .داده شده است

 

 

 
 

  (Sweet water,1916) شکست سد بتنی -1-1شکل 

 

 

 

 



 3                          مقدمه و هدر                                                                                               فصل اول: 

 

 

 Malpasset)  (1959,دشکست س -2-1 شکل

 

 

 

 

 (1388)جوزدانی،  شکست از پس یالحظه Teton سد -3-1شکل 

 

 



 4                          مقدمه و هدر                                                                                               فصل اول: 

 

 یروهایو ن شددودیسددد، باعث اشددباع شدددن خاک منطقه از آب م یوارهیدر پشددت د شدددهانباشددتهآب  میحجم عظ

سازهحالنیدرع. کندیآن وارد م یهاوارهیسد و د یرا به پ یدیشد سم   یروین در معرض عمر بنا یسد در ط یا، ج

 یجار نیچنو هم اچهیدر در سطح بندانخی سرما، ازجمله ییو هوا مختلف آب طیو شرا ردیگیاز فشار آب قرار م یناش

  .کندیبزرگ را تجربه م یهاالبیشدن س
شات کمر طبق ب سدهای بزرگسیون بینگزار سد در همکاری1المللی روی  ست  شک  و کمیته ایاالت متحده روی 

هایی که در سدد اتفاق می افتد، بدلیل درصدد از شدکسدت 38، در حدود 2مشدترک با انجمن مهندسدین عمران امریکا

 ناشددی از بارندگی اسددتبزرگ رسددوبی های جریانروگذری ناشددی از ظرفیت ناکافی سددرریز و خرابی در حین ورود 
(Hagen,1982) .  

تعداد قربانیان را  بتوان ، اما این امکان وجود دارد تاگیری کردهای سد پیشممکن نیست که از بروز تمامی شکست

سد به موقع دست پایین. این مسئله تنها زمانی ممکن است که مردم رسانددر حادثه فاجعه بار شکست سد، به حداقل 

موج سیالبی به مناطق مسکونی برسد، تخلیه شوند. به منظور کاستن از اثرات چنین پدیده فاجعه باری،  و قبل از آنکه

ضطراری سط داده3برنامه اقدام ا صل از باید تو سترس عددی و یا مدلهای سازیشبیههای حا های عددی، تهیه و در د

 4گرفتگیبالبه زمان حرکت موج سیالبی و مناطق سیها، اطالعات مربوط گیرد. بوسیله این مدلمربوطه قرارهای ارگان

شود. به عنوان یک راهنما در مدیریت شرایط اضطراری بکار گرفتهو بینی شده تواند پیشدر هر حادثه شکست سد می

شهاین نوع از برنامه شامل نق ست  ستمها ممکن ا سی ساخت  شدار برای هر منطقه و  سیالب، جداول زمان ه های های 

 .(Davis,2001)ده باشد که تنها راه جلوگیری از افزایش شمار قربانیان است هشداردهن

 شکست سداز ی و خسارات ناش هاپیامد 

اند و به همین دلیل مالحظات جدید مهندسددی در  ها پیش سدداخته شدددهسددال ،بخش اعظمی از سدددهای موجود 

شتر این  سرریز در بی ست. ظرفیت  شده ا ست و خطر روگذریطراحی آنها در نظر گرفته ن آنها  برای 5سدها، ناکافی ا

ستم سدها در قرن بی ساخت  سی در طراحی و  سا شرفت های ا ست. بدلیل پی شدت زیاد ا سدهایی که دچار ب صد  ، در

ستشکستگی می شه به عنوان یک خطر بالقوه در نظر گرفته می. شوند، کاهش یافته ا سد بزرگ همی شود، بویژه یک 

که از بین مواردی که به شود اشی میسد دارای جمعیت متراکم است. این حقیقت از آنجا ندست در مناطقی که پایین

اشتباهات محاسباتی در طراحی سد، برآورد نامناسب هر یک وجود نجامد، همیشه احتمال شکست به علت اشکست می

 (Serafim,1981). از پارامترهای ضروری طراحی یا خطا در عملیات اجرایی وجود دارد
سیالب سه با  شی از بارندگی، در منطقهدر مقای سد در آن های نا سیالب شدهاحداثای که  ست،  شی از ا های نا

های ناشددی از شددوند. این مقادیر از تمام سددیالبمی تربزرگهای با اندازه پیک شددکسددت سددد، سددبب تولید جریان

سنگین، بارندگی صه می تربزرگهای  شخ شد. دیگر م ست که البسی زکنندهیمتمابا سد، آن ا ست  شک صل از  های حا

زمان  کهدوره زمانی شروع باال آمدن آب تا رسیدن به مقدار پیک آن، بسیار کوتاه است. این موضوع بر این داللت دارد 

ی هیدرولوژیکی است که در طبیعت اتفاق رخداد پیک جریان سیالبی حاصل از شکست سد، بسیار کمتر از هر پدیده

کنند، بسددیار کم خواهد بود. زمان دسددت سددد زندگی میمین دلیل زمان هشدددار به مردمی که در پایینافتد. به همی

شکست برای بیشتر سدها ممکن است چند دقیقه باشد و برای سدهای بزرگ امکان دارد به یک ساعت یا بیشتر از آن 

 مراتببهی شتابی هامؤلفهد که برسد. این مشخصه سیالب شکست سد، به همراه بزرگی پیک جریان سیالب شکست س

                                                      
, 1973)International Commission on Large Dams (ICOLD 1 

States Committee on Large Dams in cooperation with the American Society of Civil EngineersThe United  2 
Emergeny action plan 3 
Inundation 4 

Being overtopped 5 
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ندگی دارد، آن را از سددددایر سدددیالبی از سدددیالبتربزرگ بار ناشدددی از  مایز های  عت، مت های موجود در طبی

 .(Karakaya, 2005)سازدمی

ایالت کالیفرنیا را  1971در 2کالیفرنیا و شکست سد سَن فرناندو ،نزدیک لس آنجلس 1964در 1شکست سد بالدوین

در اثر شکست سد توسط مالکان سدها کرد. از این رو نیاز به های پهنه بندی سیل وضع قانون لزوم تهیه نقشهوادار به 

روشهای توسعه یافته برای تخمین هیدروگرار شکست سد بوجود آمد. پیش از تصویب قانون کالیفرنیا روشهای بسیار 

 .(Tony L. Wahl, 1998)بودخروجی شکست سد منتشر شده کمی درباره تخمین هیدروگرار

سامبر  ست ۱۹۵۹در روز دوم د سد مالپا ست و تمامی دیوارهای آن، به غیر از چند ب 3میالدی  شک لوک در در هم 

ست، همگی فرو سمت ناحیه را ستن و ریخت. ق شک ست.  شده ا سر منطقه پراکنده  سرا سد هنوز در  های گوناگون 

ه موجب از بین کیلومتر در ساعت به راه انداخت ک ۷۰و با سرعت  متر ۴۰فروریختن دیوار سد دیواری از آب به بلندی 

ست و بوزون ستای کوچک مالپا شد. پس از  4بردن کلی دو رو ساخت بزرگراه نیز نابود  سایت  ، در حالی دقیقه ۲۰شد. 

سیاری جاده ۳که هنوز دیوار آب  سید. ب شهر فرژو ر شت به  سیرهای راه آهن نیهای کوچکمتر بلندی دا ابود ز نتر و م

های این سیل در آن آسیبشدند. آب و جاری شدن سیل، نیمه غربی شهر فرژو را فرا گرفت و در نهایت به دریا رسید. 

 .(J.Bellier, 1967)د میلیون دالر برآورد ش ۶۸به مبلغ زمان 

ر اثر شکست % تلفات انسانی ناشی از شکست سدها تنها د60بیش از  1985 در 5آمار موجود در گزارش کاستابنابر 

سد بزرگ  سد  دادهرخسه  ست. در  صل از زم) کشته، 2600، 1963 ،ایتالیا 6واینتا سد  لغزشنیروگذری موج حا در 

سد جا سی(،  سیلوانیا 7ستونانقو شته، 2200، 1889 ،پن سد خاکی( و ماچائو هند، ) ک  0200، 1974روگذری از 

 (Costa,1985).است شدهثبت روگذری از سد خاکی در حین ساختدلیل  به کشته
 

 های متخلخلجریان در محیط ای برمقدمه 

جدا  یاو  تهیوسددمنافذ به هم پ ینمود که دارا یفتعر یاماده توانیماده متخلخل را م یک یامتخلخل و  یطمح یک

شند.یاز هم م شکیل هنگام به هوا و آب معدنی، راتذ با ست ممکن خاک توده ت  یکدیگر ناردر ک مختلفی هایفرم به ا

 یانافذ جرمن ینا یقکه آب از طر باشدددیم یمنافذ یمتخلخل دارا یطمح یدرولیک،ه یمهندسدد یدگاهداز . گیرند قرار

حرکت  یسددمنمکا یانشددده و ضددمن ب یفمتخلخل تعر هایمحیطاصددطالحات  یبرخ نامهیانبخش از پا ین. در ایابدیم

بارتند عمتخلخل  یطمح یک یاصل هاییارائه شده است. ویژگ یانمتخلخل در مقابل جر یطروابط مقاومت مح یان،جر

صالح و الگو سبت به  یریگقرار یاز تخلخل، اندازه م صالح ن شکل یکدیگرم متخلخل  یطحم یکاز  یانمونه( 4-1). در 

ست. شده ا شان داده  شان   bVو حجم کل با  vV، بخش حفرات با sVمتخلخل، حجم بخش جامد با  یطمح یک در ن ن

 :یط( عبارت است از نسبت حجم حفرات به حجم کل محφ) تخلخل یف،. طبق تعرشودیداده م

 

(1-1) 𝜑 =
𝑉𝑣

𝑉𝑏
=

𝑉𝑏 − 𝑉𝑠

𝑉𝑏
 

 

                                                      
Baldwin 1 

San Fernando 2 

Malpasset 3 

Bozon 4 

Costa 5 

Vaiont 6 

Johnston Dam7 
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 محیط متخلخل فضای خالی درون -4-1شکل 

 

که با یباشدد به نحویک محیط متخلخل شداخصدی از مقاومت آن در برابر جریان عبوری می در واقع، میزان تخلخل

 یبرا دانهدرشددت متخلخل یهاطیمح درشددود. افزایش تخلخل، از مقاومت محیط در برابر جریان عبوری کاسددته می

 و V انیجر سددرعت بین مصددالح نیا در گرید عبارت به ،نمود اسددتفاده یخط روابط از توانینم یمهندسدد یهالیتحل

باط i یکیدرولیه انیگراد طه و نبوده برقرار یخط ارت مائ صدددورت به حاکم راب هد دوم درجه با ین بازید از دبو خوا  ر

 را یناگونگو روابط دانه،درشت مصالح در انیجر متوسط سرعت حسب بر یکیدرولیه انیگراد برآورد یبرا پژوهشگران

 :نمود یبند طبقه یکل صورت دو به توانیم را شده ارائه روابط یتمام که اندکرده شنهادیپ

شها معادله به که یادوجمله رابطه -1 ست معرور1مریفور ستند یبیضرا b و a آن در و ا  یهایژگیو از یتابع که ه

 .شوندیم نییتع یشگاهیآزما یروشها با معموال و بوده متخلخل طیمح و انیجر
 

(1-2) 𝑖 = 𝑎𝑈𝑓 + 𝑏𝑈𝑓|𝑈𝑓| 

 

سته یریمقاد n و  mرابطه نیا در که یینما رابطه-2 ص به واب صو صالح  اتیخ سرعت  و الیس و متخلخل طیمحم

 . هستند ظاهری جریان )یا عدد رینولدز(

 

(1-3) 𝑖 = 𝑚𝑈𝑛 

 

 یشکل و نحوه قطر ذرات وخل یک محیط متخلخل بستگی به تخل (1961) 2کولینزانجام شده توسط  اتتحقیق بر

( دو حالت چینش مختلف به همراه شکل فضای خالی بین ذرات یکنواخت 5-1دارد. در شکل ) گیری ذراتچینش و قرار

معرور است، ذرات الیه فوقانی دقیقاً روی ذرات تحتانی  3کروی نشان داده شده است. در حالت اول که به چینش مکعبی

تر از مرکز ذرات تحتانی قرار گرفته و به طر ذرات، عقبی قاند. در حالت دوم مرکز ذرات الیه فوقانی به اندازهقرار گرفته

                                                      
Forchheimer 1 

2 Collins 
3 Cubic    

sV 

vV 
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، فضای حفرات در (5-1) شکلبا توجه به  باشد.معرور می 1گونشکل ایجاد شده، تحت عنوان چینش لوزی واسطه

و در حالت دوم،  4764/0حالت اول باشد. به نحوی که تخلخل گون میبیشتر از حالت لوزی حالت چینش مکعبی

درصد قرار داشته و در شن به همراه ذرات ماسه،  30-40ی میزان تخلخل در محیط شنی در محدودهاشد. بمی2595/0

 .(Bear, 1972) باشددرصد می 30-35این محدوده 

 

 
 

 

 (Haim Gvirtzman & Paul V. Roberts,1991)دو حالت چینش ذرات یکنواخت و شکل فضای خالی ایجاد شده -5-1شکل 
 

 عددی سازیمدلاستفاده از  ضرورت 

ن امکان گیری و همچنیهای پیچیده به صددورت آزمایشددگاهی، مشددکالت اندازهسددازی پدیدهبدلیل هزینه باالی مدل

ورد توجه سددازی بسددیار مابزاری سددودمند برای انجام مدل های عددی به عنوانوجود خطاهای آزمایشددی، امروزه روش

ینه به کار بردن سددازی عددی، هزینه پایین آن اسددت. در بیشددتر کاربردها، هزیک مدلگرفته اند. مهم ترین امتیاز قرار

وضددعیت  باشددد، این عامل وقتی کهیک برنامه کامپیوتری به مراتب کمتر از مخارج تحقیق آزمایشددگاهی مشددابه می

از  یکی دیگر کند. سدددرعت محاسدددباتشدددود، اهمیت بیشدددتری پیدا میتر میفیزیکی مورد مطالعه، بزرگ و پیچیده

شد. یک مدل عددی میهای عددی میفاکتورهای حائز اهمیت در روش سرعت قابل مالحظهبا شود، ای انتواند با  جام 

اب نماید. از تواند مفاهیم صددددها ترکیب مختلف را در مدت زمان کوتاهی مطالعه کرده و طرح بهینه را انتخطراح می

سادگی می سیدگیطرفی به  صور کرد، ر شابه، نیاز به زمان زیادی برای ب توان ت شگاهی م رپایی تا نتیجه با تحقیق آزمای

دیر تمام گیری، خواهد داشدددت. همچنین حل عددی مسدددئله، اطالعات کامل و جزئیات الزم را به ما خواهد داد و مقا

 دهد.متغیرهای مربوط )فشار، سرعت، آشفتگی و ...( را در سراسر حوزه مورد عالقه بدست می

     توان یک تخمین بسدددیار مناسدددب از میزان دبی پیک و تراز آب سدددازی ریاضدددی این پدیده میتفاده از مدلبا اسددد

سناریوپایینرودخانه در نواحی مختلف  سد به ازای  ست  ستد شک سد های مختلف مانند  صرر  آنی یا تدریجی  با 

ست آورد. هزینه کمترین شگاهی نمی  بد سی آزمای ست از هیچ برر شت تا چگونگی توزیع تمام بدیهی ا توان انتظار دا

شددود، بسددیار با متغیرها را روی تمام میدان اندازه گیری کند. بنابراین حتی زمانی که یک کار آزمایشددگاهی انجام می

شود. شگاهی، حل عددی همزمان آن نیز انجام  شرایط  ارزش خواهد بود که جهت تکمیل اطالعات آزمای سازی  شبیه 

                                                      
1 Rhomohedron 
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توانند به آسانی توانایی های مدل سازی های عددی است. در مدل سازی عددی، چون شرایط واقعی میواقعی، از دیگر 

 سازی شوند نیازی نیست به مدل های با مقیاس کوچک متوسل شویم.شبیه

باشند. یال میدالت دقیق برای یک جریان سانرژی، معا معادالت ناویر استوکس، یعنی معادالت پیوستگی، مومنتوم و

های روش های پیچیده، حل تحلیلی وجود ندارد و ازین رو باید ازای معادالت ناویر اسدددتوکس در وضدددعیت جریانبر

ئل مهندسی ها کمک گرفت. به همین منظور، همزمان با پیشرفت کاربرد کامپیوتر در مساعددی در بررسی این جریان

نه مناسددبی را برای که با الگوریتم های پیشددرفته، پشددتوا اندهای زیادی توسددعه یافتهها و برنامههای اخیر، کددر سددال

 اند.مهندسین و بخصوص محقیق دینامیک سیاالت محاسباتی، فراهم کرده
 

 تحقیق ضرورت انجام 

ند. زمانی که یک آفرینی دارکنند، پتانسیل خطراری میهداز آنجایی که سدها مقادیر زیادی از آب را در مخزنشان نگ

، بالفاصله سد ایجاد شود، سد دچار شکستگی شده و حجم زیادی از آبی که در مخزن آن ذخیره شدهبازشدگی در بدنه 

 شود.می گیری سیالبی فاجعه آمیزشود. رها شدن این حجم عظیم از آب به درون دره پایین دست سبب شکلرها می

ه مطالب گفته اهمیت است. با توجه ب دست سد بسیار حائزبینی نحوه حرکت موج سیالب در بستر پاییناز این رو پیش

هم تخلخل بستر مولی تا بحال پارامتر  مطالعات بسیاری در این رابطه انجام شدهبا اینکه شده در بخش پیشینه پژوهش 

، الزم اسددت در یابی به نتایج نزدیک به واقعیتاین و به منظور دسددتبردر این پدیده در نظر گرفته نشددده اسددت. بنا

ست سازی ب ستر ور پایینمدل ستر، تاثیر میزان تخلخل ب شک بودن ب سد جزئیات دیگری نظیر تر یا خ ست  عمق  ثیرتا د

 شود. در نظر گرفتهدست سد بر نحوه حرکت سیالب آب در پایین

 اهداف تحقیق 

بر روی  سد دستنییپاوجود حالت بستر خشک و تر در و  بستر و نفوذپذیری میزان تخلخل ریأثتهدر این مطالعه، 

 RANS دز، با استفاده از معادالت ناویر استوکس متوسط گیری شده رینولهیدرودینامیک جریان ناشی از شکست سد

شدیم سد برای موارد جریان یسازهیشب. در این تحقیق، کارایی این روش در با ست  شک شدههای غیردائمی  ، با ذکر

وان به شرح تبطور کلی اهدار اصلی این پژوهش را می .تده اسشبررسی  Flow-3D یبعدسهاستفاده از مدل عددی 

 زیر تعریف کرد:

 روی بستر متخلخل و صلب و مقایسه نتایج آنها بعدی جریان ناشی از شکست سد برسازی عددی سهشبیه -1

  الگوی جریان سیالب ناشی از شکست ناگهانی سد در حالت بستر خشک و تر در قسمت پایاب سد مقایسه -2

 بر الگوی جریان ناشی از شکست سدپایاب سد بستر  و نفوذپذیری تخلخلمیزان بررسی تاثیر  -3

 فرضیات تحقیق 

 جریان ناشی از شکست سد آشفته استشکست سد ناگهانی و  -1

 در طول آن یکسان است قطر ذراتاست و همگن  و متخلخل کانال،بستر  -2

 داخل محیط متخلخل صادق استبینی جریان خطی فورشهایمر در پیشمدل غیر -3

 نوآوری تحقیق 

شده در بخش سد و حرکت پدیده  موجود در و با توجه به خطرات قبل یهابا در نظر گرفتن مطالب ارائه  ست  شک

، از جنبه نوآوری پدیدهعالوه بر مطالعه عددی بر روی این  حاضددر یقدر تحق دسددت سددد،در بسددتر پایین یالبموج سدد

 :شده استپرداختهتحقیق به موارد زیر نیز 

  بستر متخلخل بر رویشکست سد  یدهپد شبیه سازی -1



 9                          مقدمه و هدر                                                                                               فصل اول: 

 بر روی بستر متخلخل در حالت تر و خشکاز شکست سد  یناش یالبموج س کتحریدرودینامیکی ه یلتحل -2

 ای بسترهو قطر دانه نفوذپذیری اشی از شکست سد با توجه به میزانجریان ن الگوی مقایسه نتایج مربوط به -3

 ساختار پایان نامه 

  شده است: میفصل تنظ 6پژوهش در  نیروند انجام ا

 .ستشده ا پرداخته قیتحق یوهیش و اهدار، ضرورت، مساله شکست سد اتیکل انیبه ب (:مقدمه و هدف)فصل اول

و  هشتذصورت گرفته در گ اتقیتحق یبه بررس با عنوان مبانی تئوری تحقیق (:و پیشینه تحقیق مبانی)فصل دوم

 شده است.پرداخته ک شکست سدمبانی تئوری

مچنین و ه قیتحق نیمورد استفاده در ا یمدل عدد، انیمعادالت حاکم بر جر یبا معرف (:روش تحقیق) فصل سوم 

  .است پرداخته شدهسازی مدلدر مورد استفاده افزارهای نرم معرفی

شبکه  مسیر مستقیم، نفوذپذیریسازی شکست سد در به مدلدر این فصل  (:تحقیق هاییافتهنتایج و )فصل چهارم

ل مد یدر دسترس، صحت سنج یشگاهیآزما یبا توجه به دادها وپرداخته  متخلخل و شکست سد در بستر متخلخل

 است.شدهئه اار یعدد

 ده است.مطالعه ش تحقیقات آیندهنتایج اصلی تحقیق و ارائه پیشنهاداتی برای  گیری(:فصل پنجم )بحث و نتیجه

 این فصل نیز منابع مورد استفاده در این تحقیق ارائه شده است. در :ششم )منابع(فصل 
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 مبانی و پیشینه تحقیق -2

 مقدمه 

تبعات  سدیک شکست  پی دارد همواره مورد توجه دانشمندان بوده است.دلیل عواقبی که در پدیده شکست سد به

 یناش البیس کند،یم دیدسد را ته دستنییپا ینواح نیکه ساکن یعالوه بر خطرات جان،  به دنبال دارد یادیمخرب ز

 هرچند. کندیم لیحرکت خود تحم ریموجود در مس هیو ابن ساتیرا بر تأس یدیشد یاز شکست سد خسارات اقتصاد

 ای یکل بیرتخهمواره احتمال شکست و  کنیل شوندیم یطراح قیو دق ژهیو یارهایسدها با در نظر گرفتن ضوابط و مع

با دوره بازگشت باال  یهاالبیاحتمال وقوع س عت،یطب ینیبشیپرقابلیغ تیوجود دارد. ماه میعظ یهاسازه نیا یجزئ

 لیشکست سد و تحل دهیپد یهستند که بر لزوم بررس یدر اطرار مخزن سد از عوامل دیشد یهالرزهنیزم نیو همچن

پخش و گسترش  یهانقشه هیته تیو اهم رعاملیمقوله پدافند غ شدنمطرح ریاخ یها. در سالندیافزایتبعات آن م

 .ردیقرار گ موردمطالعهکارشناسان  یاز سو یشتریبا دقت نظر و توجه ب دهیپد نیباعث شده است ا البیس

تی که تحقیقابیان شده، سپس های متخلخل مبانی تئوریک شکست سد و جریان در محیط این فصل ابتدادر 

 گیرندقرار می مورد بازبینیانجام گرفته و جریان در پروفیل متخلخل  های حاصل از شکست سددر گذشته بر روی جریان

 شود.نوآوری این تحقیق بیان میبندی،  و پس از بررسی و جمع

 مبانی نظری تحقیق 

 انواع جریان -1-2-2

به جریانی دائمی  جریان. شوندبندی میپایا( دستهها به دو دسته دائمی )پایا( و غیردائمی )نادر حالت کلی جریان

 کند.نتغییر از جریان آب، مشخصات جریان نظیر عمق، سرعت و دبی با زمان  شود که در یک مقطع ثابتگفته می

غییرات داشته تاز جریان آب، مشخصات جریان با زمان  شود که در یک مقطع ثابتبه جریانی گفته میدائمی جریان غیر

ها، شکست ررهای شدید و یا ذوب بهای حاصل از بارندگیباشد. جریانهای غیر دائمی ممکن است در اثر وقوع سیالب

های آن کمیت ها ایجاد شود که در نتیجهو یا باز و بسته شدن سریع دریچهسدها، امواج ناشی از جزر و مد دریاها 

دائمی و های غیرگردند. جریانهیدرولیکی نظیر عمق، سرعت و دبی جریان بصورت تابعی از زمان و مکان بیان می

 :گیرندهای هیدرولیکی در مسیر جریان تحت عناوین زیر مورد مطالعه قرار میچگونگی تغییرات کمیت

ها، انحنای پروفیل موج مالیم، تغییرات عمق : در این نوع از جریان(GVUF) 12دائمی متغیر تدریجیهای غیرجریان 

 باشد.ها قابل مالحظه میبا زمان تدریجی، شتاب قائم ذرات در مقایسه با کل شتاب ناچیز و اثر اصطکاک کناره

از جریان موجی که انحنای پروفیل سطح آب در آن  : عبارت است(RVUF) 13های غیر دائمی متغیر سریعجریان

تند، تغییرات عمق جریان نسبت به زمان سریع، مولفه قائم شتاب ذرات آب نسبت به کل شتاب قابل مالحظه و اثر 

 نظر کردن است.ها ناچیز و قابل صرراصطکاک کناره

                                                      
Gradually Varied Unsteady Flow 1  

Rapidly Varied Unsteady Flow 2  



 

 ناشی از شکست ناگهانی سدغیر دائمی جریان  -2-2-2

کند. نی تغییر می، در اثر تغییرات زمااز جریانی که در یک مقطع، عمق یا دبی یا هر دو جریان غیردائمی عبارت است

واج نوسانی تا جزر و ریزی شده و یا حوادث اتفاقی باشد و از اماین تغییر می تواند در اثر عوامل طبیعی، موارد برنامه

سیالب ناشی از  جریان ها، بررسی اثرات و حرکتمدهای اقیانوسی را در برگیرد. یکی از حساس ترین موارد کاربرد این 

همچنین  ها و تأسیسات حساس نظیر نیروگاهای برق آبی و یا موارد مشابه وشکست سد است که به جهت وجود سازه

، می تواند صدمات شود، حتی اگر احتمال اتفاق هم بسیار ناچیز باشدحجم عظیم آبی که در این حالت از رودخانه رها می

 (.1383ا دقت کامل، تحت مطالعه قرار گیرد )ابریشمی،بایست بناپذیری را باعث شود و لذا میجبران 

ی شود. یک مجریان غیردائمی به دو دسته جریان غیردائمی متغیر تدریجی و جریان غیردائمی متغیر سریع، تقسیم 

غییرات عمق آب در آن تند است و تجریان غیردائمی متغیر سریع عبارت است از جریان موجی که انحنای پروفیل سطح 

شد. امواج جریان نسبت به زمان، سریع می باشد. جریان حاصل از شکست سد، یک جریان غیردائمی متغیر سریع می با

امواج مثبت  بلند که جریان های غیردائمی متغیر سریع را تشکیل می دهند، به امواج مثبت و منفی تقسیم می شوند.

ر بوده و شکل آنها با تند و گاه غلطان بوده، پایدار می باشند در صورتی که امواج منفی، ناپایدا که عموما دارای پیشانی

، به طرر حرکت موج، تغییر می کند. در جریان حاصل از شکست سد، موج منفی در اثر وجود مانع بر سر راه جریان

اهد شیم، موج مثبت نیز بوجود خوکند. در صورتی که در پایین دست سد آب ساکن داشته باباالدست حرکت می

 .(Sayma,2009)آمد

 و منفی موج مثبت -3-2-2

موج  کگویند و همچنین یمی شود که به آن موج مثبتدست منتشر مییک موج به سمت پایینشکست سد،  پس از

نترل موج کمخزن ممکن است موجب  یشود. توپوگرافیشده و به سمت باال در مخزن منتشر م جادیدر باالدست ا یمنف

ابه شکست ناگهانی امواج ناشی از باز شدن سریع دریچه ) مش (1-2)در شکل .(Sayma,2009) شده شود جادیا یمنف

زایش زبری دهند با افمی های صورت گرفته نشانبررسی. سد( و شکل گیری امواج مثبت و منفی نشان داده شده است

 ابد.یکاهش می بستر، میزان سرعت موج مثبت

 

 
 (Chanson,2006)و منفی ناشی از شکست ناگهانی سد امواج مثبت-1-2شکل 

 

 

 موج مثبت

 موج منفی



 

 موج دینامیکی -4-2-2

 دسددت حرکت کرده که به آن موج اولیهپس از وقوع شددکسددت سددد، ابتدا بخش پایینی سددطح آب به سددمت پایین

کند می به صورت ریزشی بسمت پایین دست حرکتزمین در اثر جاذبه گویند و در ادامه بخش باالی سطح آب هم می

  .(Lauber & Hager.1998)شود که به آن موج دینامیکی گفته می

 

 

 

 (Lauber & Hager.1998)تعریف امواج ناشی از شکست سد در  الف( قبل از شکست سد   ب( پس از شکست سد  -2-2شکل 
 

 

 خاک 14نفوذپذیری -5-2-2

 دهینام 2یکیدرولیه تیهدا ای یرینفوذپذ نام اصطالحا متخلخل ماده کی داخل در الیس کی حرکت سهولت زانیم

 نیا لذا و مختلف االتیس به نسبت ماده آن یدهعبور قدرت از عبارتست ماده کی یرینفوذپذ ف،یتعر نیابنابر. شودیم

 یکی مطالعه با و ییتنها به دینبا را یژگیو نیا گرید عبارت به. باشدیم الیس و متخلخل ماده خواص از یتابع تیخاص

 کنار در فاز دو مجموعه که شودیم مشخص یهنگام مسئله ارزش و کرد یبررس( متخلخل طیمح ای الیس) فاز دو از

 کی نه و است بعد بدون بیضر کی نه یرینفوذپذ که شودیم دهید بیترت نیا به. رندیگ قرار مطالعه مورد گریکدی

 طیمح در الیس حرکت ستمیس به مربوط که است ینیمع تیخاص از عبارت بلکه. الیس ای متخلخل طیمح ثابت مشخصه

 در باشد،یم خاک زین متخلخل طیمح و آب بحث مورد الیس خاک، کیمکان علم در که آنجا از اما. باشدیم متخلخل

 حرکت بر حاکم یکل نیقوان که شودیم یسع و شده صرفنظر یرینفوذپذ بر مؤثر عوامل از یاریبس درباره بحث از نجایا

 .(1384حیمی،)ر ردیگ قرار یبررس مورد خاک در آب

های باشد. در مبانی تئوریک محیطپذیری به عنوان شاخصی از میزان مقاومت محیط در برابر جریان میضریب نفوذ

 شود:پذیری تعریف میمتخلخل، دو نوع ضریب نفوذ

باشد. پذیری ذاتی، صرفاً به مشخصات مصالح وابسته بوده و مستقل از مشخصات سیال می: نفوذ3پذیری ذاتینفوذ -1

 شود. نشان داده می Kبوده و با  2Lواحد آن 

عبوری از منافذ پذیری هیدرولیکی: این مشخصه از یک محیط متخلخل بیانگر میزان مقاومت در برابر جریان نفوذ -2

( و یا ضریب دارسی معرور kپذیری )بوده و به مشخصات مصالح و سیال عبوری وابسته است. این مشخصه به ضریب نفوذ

 است. 
 

                                                      
Permeability 1 

conductivityHydraulic  2 
Intrinsic Permeability 3 

 وج دینامیکیم-1
 وج اولیهم-2

 وج دینامیکیم-1



 

 باشد:پذیری میپذیری ذاتی و ضریب نفوذی زیر بیانگر ارتباط بین دو پارامتر نفوذرابطه

 

(2-1) 
𝑘 =

𝐾𝜌𝑔

𝜇
 

 

 ی فوق:در رابطه

𝑘 نفوذ: ضریب( پذیریm/s) 

𝐾( نفوذپذیری ذاتی :m2) 

𝜌دانسیته :( ی آبkg/m3) 

𝑔(شتاب ثقل :m/s2) 

𝜇ویسکوزیته :(ی آبN.s/m2) 

 

 اند:ی زیر را برای محاسبه نفوذپذیری ذاتی ارائه دادهرابطه (1990) 15شیمیزو و همکاران

(2-2) 𝐾 = (𝑒 ∗ 𝑑𝑚)2 

باشد. بر اساس مقدار ثابتی می 𝑒قطر متوسط مصالح محیط متخلخل )بر حسب متر( بوده و  𝑑𝑚ی فوق، در رابطه

 باشد:به صورت زیر می𝑒 ( مقدار ثابت2005) 16مطالعات میچیکو و همکاران

ی راستاهای عمود بر جهت جریان آن محدود باشد و فقط در راستای جریان امکان های متخلخلی که همهمحیط -1

𝑒د داشته باشد: حرکت سیال وجو = 0.028 

های متخلخل غیر محدود نظیر جریان در کانال باز که در آن سطح آزاد به فشار اتمسفر متصل باشد: برای محیط -2

𝑒 = 0.0196 

( 1927) 17تحقیقات متعددی در خصوص ارتباط بین ضریب نفوذپذیری، قطر ذرات و تخلخل انجام شده است.  کوزنی

 اند:کارمن را به صورت زیر ارائه نموده -معرور کوزنیی ( رابطه1939) 18و کارمن

 

(2-3) 
𝑘 =

𝜌𝑔

𝜇

𝜑3

180(1 − 𝜑)2
𝑑𝑚

2 = 0.0625
𝜑3

(1 − 𝜑)2
𝑑𝑚

2 

 

بوده و نفوذپذیری محاسبه شده بر حسب متر  مترقطر متوسط ذرات محیط متخلخل بر حسب  𝑑𝑚ی فوق در رابطه

 باشد.بر ثانیه می
 

 متخلخل)مدل دارسی(خطی جریان در محیط مدل  -6-2-2

بار حرکت آب در  یناول یبرا ای،های ماسددهدر حین مطالعات تجربی خویش بر روی فیلتر( 1856) 5دارسددیهنری 

 یهال ینوجود اختالر فشار در طرف یبه واسطه یاماسه ییهاز ال یعبور یدب یزانم یمتخلخل را با هدر بررس یطمح

سه در نظر گرفته شده و  Aستون خاک با سطح مقطع  (3-2)مطابق شکل  مطالعه نمود. یشگاهیبه صورت آزماای ما

باشددد. الزم به ذکر اسددت که در هر می hی ، اختالر هد اسددتاتیکی بین دو مقطع به اندازهLی در یک طول به اندازه

                                                      
15 Shimizu et al 
2
 Michioku et al 

3 Kozeny 
4 Carman 
5 Henry Darcy 



 

شار  ستاتیکی برابر مجموع هد ف ستون خاک در هر موقعیت می (Z)و هد ارتفاع  (P/)مقطع، هد ا شد. ارتفاع مرکز  با

(Z) ی وجود افت انرژی بین دو مقطع ناشی از شود. با توجه به تراز آب در پیزومترها، به واسطهاز تراز مبنا سنجیده می

صل بین تراز آب در پیزومترها(، موازی خط مرکزی لوله نمی شان  باشد.مقاومت ذرات، خط پیزومتری )خط وا دارسی ن

 شود:ی زیر بیان میکه میزان دبی عبوری از یک مقطع ستون خاک با رابطه داد

 

(2-4) 𝑄 = 𝑘𝐴
ℎ1 − ℎ2

𝐿
= −𝑘𝐴𝑖 

 

پذیری )هدایت هیدرولیکی( بوده و بر حسددب متر بر ثانیه نفوذ 𝑘باشددد. گردایان هیدرولیکی می 𝑖ی فوق، در رابطه

𝑞بیان شده و داریم:  qشود. دبی در واحد سطح مقطع با بیان می = 𝑄/𝐴 

 سطح از واحد مانز در که یالیس مقدار با است برابر یرینفوذپذ بیضرنتیجه گرفت  توانمی( 4-2) رابطهبر اساس 

س قانون. ابدییم انیجر واحد یکیدرولیه بیش تحت واحد، مقطع ست، ادقص ایالیه یهاانیجر مورد در فقط یدار  ا

 صددورت متالطم صددورت به آنها در آب حرکت و هسددتند درشددتدانه یلیخ که ییهاخاک مورد در را آن توانینم لذا

 .برد کار به ردیگیم

 
 شکل مفهومی آزمایش دارسی به همراه معرفی پارامترها-3-2شکل 

 

2h 

2
h-

1
h 

=  
h

Δ
 

L 
1h 

inQ 

outQ 



 

 : باشدیم صادق ریز طیشرا در یدارس قانون که داد نشان 19ستریبرم

 ای باشدالیه انیجر -1

 باشد داریپا ای ماندگار حالت در انیجر -2

 باشند آب از اشباع یهمگ خاک فرج و خلل -3

 ندهد خر متخلخل طیمح در یحجم رییتغ چگونهیه آب انیجر اثر در و داشته وجود انیجر یوستگیپ طیشرا -4

 یبرا یدارس قانون و نبوده یالزام 3 شماره شرط وجود که دهدیم نشان 20هال توسط دتریجد قاتیتحقبا این حال 

 .است صادق زین راشباعیغ حالت

 توان به فرم زیر نوشت:ی دارسی، سرعت متوسط جریان عبوری از یک مقطع را میطبق رابطه

(2-5) 𝑈𝑓 = −𝑘𝑖;     

شکل ی فوق به فرم شود. معادلهسرعت فیلتر نامیده می 𝑈𝑓ی فوق، در رابطه سه بعدی به  سیلی و در حالت  دیفران

 شود:زیر نوشته می

(2-6) 𝑈𝑖
𝑓

= −
𝑘

𝜌𝑔
(

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜌𝑔𝛿𝑖𝑗) = −𝑘𝑖 

𝑈𝑖ی فوقدر رابطه
𝑓  سددرعت جریان در جهتi  ام بوده و𝑔𝛿𝑖𝑗 ی نیروی ثقل در جهت مورد نظر اسددت. بیانگر مولفه

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
باشد. اگر اختالر ارتفاع در مساله مطرح نبوده و محیط متخلخل به نیز بیانگر گرادیان فشار در جهت مورد نظر می 

 :صورت افقی در نظر گرفته شود در حالت یک بعدی داریم

(2-7) 𝑈𝑓 = −
𝑘

𝜌𝑔
(

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) 

(2-8) 𝑖 = −
1

𝜌𝑔
(

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) ;           𝑖 =

𝑈𝑓

𝑘
= 𝑎𝑈𝑓 

سط جریان می 𝑈𝑓در روابط فوق،  سبهسرعت متو شد. برای محا سرعت عبور جریان از حفرات )با ستی 𝑈𝑝ی  (، بای

 سرعت متوسط را بر تخلخل تقسیم نمود:

(2-9) 𝑈𝑝 =
𝑈𝑓

𝜑
     

ین علت، مدل باشد. به همی خطی بین سرعت و گرادیان فشار در مدل دارسی میی فوق بیانگر برقراری رابطهرابطه

 شود.مدل خطی جریان در محیط متخلخل شناخته می دارسی تحت عنوان
 

 جریان در محیط متخلخل خطیهای غیرمدل -7-2-2

 کیدرولیه خاص قانون نیا کنیل است حاکم یدارس قانون متخلخل، طیمح داخل در انیجر در یکل طور به اگرچه

 متالطم انیجر در. برد کاربه را آن توانینم آشفته اناتیجر قسمت در و است دانهزیر متخلخل یهاطیمح در آرام انیجر

 و فشار نیبنابرا. شوندیم مخلوط باهم آن مختلف یهاقسمت بلکه نبوده، گریکدی از مستقل الیس مختلف ذرات حرکت

 رسم زمان به نسبت الیس ذره کی سرعت راتییتغ اگر صورت نیا در. بودنخواهد ثابت مختلف نقاط در انیجر سرعت

 که ییآنجا از نیهمچن. شودگرفته نظر در متوسط سرعت ان،یجر یبرا است الزم لذا بوده ادیز راتییتغ نیا مقدار شود

                                                      
Burmister 1 
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 یدائم انیجر کی ان،یجر نیا یکل حالت در نیبنابرا است ریمتغ زمان به نسبت انیجر یهایژگیو آشفته یهاانیجر در

 که باشدیم لزجت یروین بر ینرسیا غلبه و نولدزیر عدد بودن باال از یناش تالطم، و یآشفتگ واقع در. بود نخواهد

-انیجر بر حاکم معادالت. کندیم دیتول را کوچکتر یها گرداب به لیتبد قابل و بزرگ یهاگرداب با یگرداب یهاانیجر

-یم دست به یآشفتگ اثر اعمال و کینامیدرودیه یاساس اصول بر حاکم روابط از استفاده با متالطم یها

 .(1394)تکلدانی،ندیآ

ا افزودن ( ارائه شده است. وی ب1901های متخلخل توسط فورشهایمر )خطی برای جریان در محیطاولین مدل غیر

 :یان هیدرولیکی و سرعت ارائه نمودی زیر را برای بین ارتباط گرادی دوم سرعت، معادلهیک ترم درجه

(2-10) 𝑖 = 𝑎𝑈𝑓 + 𝑏𝑈𝑓|𝑈𝑓| 

 

 چنین رژیم جریان وابسته هستند.بندی مصالح و همبه ویسکوزیته سیال، دانه bو  aدار ضرایب بعدی فوق، در رابطه

های رژیمبر اساس آن  به صورت زیر تعریف نموده و های متخلخلمحیط برای ( عدد رینولدز را1984) 21دیبس و ادوارد

 کردند: بندی مختلف جریان را تقسیم

(2-11) 𝑅𝑒𝑝 = 𝑈𝑝𝐷𝑝/𝜐 

 

ای در محیط متخلخل ماسهکه  ی حفراتی مشخصهاندازه 𝐷𝑝در محیط متخلخل، سرعت جریان 𝑈𝑝 در رابطه فوق

سط ذرات سوب می همان قطر متو سیالυ شود ومح سینماتیکی  سکوزیته  ست وی آنها انواع رژیم جریان در محیط .ا

 تقسیم کردند:( به چهار بخش 9-2اساس عدد رینولدز حاصل از فرمول )متخلخل را بر

𝑅𝑒𝑝حاکم بر شکل گیری جریان  می باشد)ویسکوزیته سیال جریان دارسی: جریان آرام است و  -1 < 1 − 10) 

یک هسته جریان الیه ای، بیرون الیه مرزی اطرار ذرات شکل گرفته و باعث می شوند تا رابطه جریان فورشهایمر:  -2

گسترش الیه مزبور ی گردد. با افزایش عدد رینولدز، بین افت فشار و نرخ جریان عبوری از محیط متخلخل غیر خط

1افزایش می یابد) − 10 < 𝑅𝑒𝑝 < 150) 

و جریان کاماًل آشفته می باشد. در عدد فورشهایمر  حالت انتقالی و یا بینابینی جریان: جریان الیه ای غیردائمی -3

رینولدز منجر به شکل گیری گردابه ساختار دنباله پشت ذرات شروع به نوسان نموده و افزایش عدد  150رینولدز 

150زرگتری پشت ذرات می شود)های آشفتگی ب < 𝑅𝑒𝑝 < 300) 

 گیردبین ذرات و در حفرات شکل میجریان ناپایدار و تصادفی و کاماًل آشفته در : جریان کامالً آشفته -4

(𝑅𝑒𝑝 > 300) 

 

توان بصورت روابطی به شکل را میدر رابطه فورشهایمر  bو  aنشان داد که ضرایب  ابعادی( با تحلیل 1964) 22وارد

  زیر تعریف کرد:
 

(2-12) 𝑎 =
𝜐

𝑔𝑘
 

(2-13) 𝑏 =
𝐶𝑤

𝑔√𝑘
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 Dybbs & Edwards 
2 Ward 

 



 

(2-14) 𝑘 = 𝑐𝑑2 

 

 در روابط فوق:

υ :ی ریب لزجت سینماتیکض)s/2m(  

𝑘: 2(ح نفوذپذیری ذاتی مصالm( 

𝑔: 2(ن تاب جاذبه زمیشm/s( 

wC باشدمحیط همچون شکل و اندازه ذرات وهمچنین تخلخل آنها می: تابعی از خصوصیات فیزیکی 

c: بعد مصالحثابت بی 

d:  باشد میبیانگر قطر موثر خلل و فرج(m) 
 

اند. این روابط به فرم کار کرده ی فورشدددهایمرمحققین مختلف بر روی تعیین ضدددرایب معادله ،مطالعاتدر ادامه 

به صورت آزمایشگاهی تعیین  𝛽𝐹و   𝛼𝐹اند. ضرایب برخی از این روابط ارائه شده( 1-2ی زیر بوده و در جدول )معادله

ی دارسی بوده و ترم دوم بیانگر تاثیر اینرسی و ی اول بیانگر افت خطی مشابه معادله، جملهزیری معادلهدر  شده است.

 باشد.خطی میافت غیر
 

(2-15) 𝑖 = 𝛼𝐹

(1 − 𝜑)2

𝜑3

𝜐

𝑔𝑑𝑚
2 𝑈𝑓 + 𝛽𝐹

(1 − 𝜑)

𝜑3

1

𝑔𝑑𝑚
𝑈𝑓|𝑈𝑓| 

 

 شکست سدجریان ناشی از مطالعات انجام شده بر روی  

 تینهای( و مخزن بچهیسد )در دستنییو بدون اصطکاک در پا یلیمسالة شکست سد در کانال مستط یلیحل تحل

سط ر ست تو شد. (Ritter, 1892) تریدر باالد سد،  یو ارائه  ست  شک سنت و طی تحقیقاتی پیرامون  انت را نمعادالت 

ش یانجر یلتحل یبرا ستط ینا سد در کانال م ست  شک رابطه صورت به را سطح آب لیپروف راتییتغ و بکار برد یلیاز 

 :کردمحاسبه  (2-14)

(2-16) 𝑌 = [
1

3
(2 −

𝑋

𝑇
)]

2

 

صات ب Yو  X در آن که ستند که به یمکان بعدیمخت  نی. در اگردندیم فیتعر 0Y = h/hو  0X = x/hصورت ه

سبت به ابتدا xرابطه  صلة نقطه در فلوم ن سطح آب  راتییغت hآب در مخزن و  ةیمقدار تراز اول 0h(، چهیفلوم )در یفا

 .باشدیشتاب گرانش م gکننده زمان و مشخص t هاست ک 0.5T=t (g/h0) صورتبه زیزمان ن بعدی. پارامتر بباشدیم

 ارائه داد: نیز زیر را بعد یبپارامتر های  وی همچنین
 

𝑉 = 𝑣
√𝑔ℎ0

⁄        ,    𝑄 =
𝑞

√𝑔ℎ0
3⁄       ,     𝑇 = 𝑡√

𝑔

ℎ0
       

 

سط زمان vمخزن،  هیسطح آب اول oh زمان، tکه در آن  شدیدر واحد عرض م یدب q ،یسرعت متو تغییرات  وی. با

 :زیر بیان کردعمق، سرعت و دبی را بصورت 

V = (
2

3
) [1 +  

X

T
] (2-71)  

𝑄 = (
2

27
) (1 +  

𝑋

𝑇
) (2 −

𝑋

𝑇
)

2

 (2-81)  

   



 

 

 
 (Ritter, 1892)مستطیلی مقطع برای اصطکاک اثر گرفتن نظر در بدون سد شکست از ناشی موج -4-2شکل 

 

اصطکاک بستر  درنظرنگرفتن لی، به دلسنت ونانتمعادالت  بر اساسحل مسائل شکست سد  (4-2)مطابق شکل 

 . باشدینم قیو دق قبولقابلجواب  یدارا تیآشفته، در واقع انیجر یکیدرولیه و مقاومترودخانه 

رابر عمق ب 44/0( ثابت دانسدته و مقدار آن را برای کانال مسدتطیلی x=0همچنین ریتر عمق آب را در مقطع سدد )

کست سد بدون در نظر گرفتن اثر اصطکاک برای مقطع مستطیلی ش ز( موج ناشی ا4 -2آب تعیین نمود. شکل ) اولیه

 .دهدیرا نشان م

رمول ن منظور وی ف(، به بررسددی اعمال اثرات زبری بر حرکت موج سددیالب پرداخت. بدیDressler, 1952) درسددلر

ضافه نمود.  عمقکم یهاآب یرخطیغزبری شزی را به معادالت  توسط این محقق، جریان در  شدهارائهنتایج  بر اساسا

شانی موج با دیگر  شکلمتفاوت می یهابخشپی شد که علت آن  شانی موج  یمرزهیال یریگبا شخص در نزدیکی پی م

است. درسلر به این  شدهحلصریح با اعمال توابع اصالحی  صورتبهخصه و است. معادالت جدید با استفاده از روش مش

سید که به سرعت نتیجه ر شی از زبری باعث افزایش عمق و کاهش  شانی موج اعمال مقاومت نا . شودیمجز ناحیه پی

. درسلر به ابدییمو دبی سیالب کاهش  شدهمنتقل دستنییپاهمچنین موقعیت عمق بحرانی با افزایش زبری به سمت 

شانی موج  شدهارائهضعف مدل  شارهدر ناحیه پی شکل ) کردها ست.  ساس پژوهش5 -2ا  یها( موقعیت لبه موج بر ا

 .دهدیدرسلر را نشان م

( ضمن بازبینی مطالعات ریتر در مورد جریان ناشی از شکست سد بر روی بستر خشک 2016) 23اسکار و جانسون

 بر روی موج مثبت منفی ناشددی از شددکسددت سددد با توجه به اثر اصددطکاک بسددتردینامیک موج مثبت و ی به مطالعه

یک  برای حل عددیسازی شد. مدلو جریان شکست سد پرداختند. بدین منظور معادالت یک بعدی سنت و نانت حل 

عمق با اسددتفاده از حل معادالت آب کم هیبر پا گریو مدل داسددتفاده شددد  24هنکاکمحدود ماسددل حجماز روش  مدل

سل هنکاک با دادهبود 25نیگالرک لوریت یاروش معرور دومرحله سد . نتایج مدل با روش ما ست  شک شگاهی  های آزمای

                                                      
 Hubert Chanson & Orgaz-Oscar Castro 1 

Hancock-MUSCL 2 

Galerkin 3 

 شکست سد

 موج منفی

 موج مثبت

 آلسیال ایده
X=0 

o0.44h 



 

و  t=3.75sهای و همچنین نتایج معادالت ریتر در زمان (Schoklitsch,1917)بر روی بستر خشک ارائه شده توسط 

9.4s t= سه گردید شکل ) مقای شت. مطابق  شگاهی دا شاهده می6-2و مطابقت قابل قبولی با نتایج آزمای شود در ( م

بینی اثر زبری بستر خشک با نتایج آزمایشگاهی مطابقت قسمت لبه موج مدل ارائه شده توسط ریتر به دلیل عدم پیش

 ندارد.

 

 

 

 (Dressler, 1952) درسلرهای بر اساس پژوهش موج لبه موقعیت -5-2شکل 
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Abstract 

Research Aim: Because of the financial losses, casualties, environmental and social impacts, the dam break 

phenomenon is one of the important problems in hydraulic engineering. In the event that residential areas are 

located in the downstream, the loss of lives will occur in addition to financial damages. The purpose of this study 

is 3D numerical investigation of the effect of the Permeability and depth of the porous bed and also the depth of 

water in downstream porous bed on the model as well as the flood wave propagation due to sudden dam break 

phenomena. 

Research method : In this research, at the beginning two classic models of sudden failure of the dam on a rigid 

bed and Model of water penetration in porous media model was made and results are compared with existing 

laboratory data. Validation of the results is done by comparing the water surface profiles with failure of the dam 

on porous bed. In models, the downstream bed is considered with different values of porosity and depth of water. 

The modeling is carried out in 3D mode using Flow3D software with best mesh size and the RNG turbulence 

model. In numerical modellings, the porosity and drag coefficients of the Forschheimer model have been 

considered as main parameters of the porous media and appropriate coefficients for any porous media has been 

determined using sensitivity analysis. 

Findings: Based on modeling results, due to the influence of the dynamic wave in the early moments of failure 

of the dam break, the hydrograph has a local peak. Results showed that the numerical model perfectly simulates 

flow through the porous media and results are highly accurate. The presence of porous bed reduces the 

acceleration of the flood wave relative to the flow on the rigid bed and decreases with the increase of the 

permeability of the bed, the speed of movement and consequently the rate flood wave propagation. Also, by 

increasing the permeability of the bed, the slope of the ascending limb of the flood hydrograph and the amount 

of peak discharge also drops. Based on the results of modeling on the effect of porous bed depth on flood 

hydrograph, if the depth and permeability of the bed is such that the intrusive stream reaches the rigid substrate 

under porous bed, causing saturation of the porous bed and increasing the hydrostatic pressure inside the porous 

substrate, resulting in a sharp increase in the flood hydrograph slope. In this case, by increasing the depth of the 

porous bed, the effect of this process on the flow pattern is also delayed. 

Conclusion: The numerical model perfectly simulates hydrograph of the flood on the porous bed at the dam site 

and along the channel. Comparison of flow pattern on rigid substrate and dry porous substrate with similar 

geometry showed that flow rate on porous bed is always less than flow rate on rigid bed. By increasing the 

diameter of the particles and thus increasing the permeability of the porous bed, the velocity of the wave tip and 

flow discharge and the free surface height have decreased. By comparing the flow pattern on the dry porous bed 

and saturated porous bed, the flow rate, the flow height and the horizontal component of the flow velocity over 

the bed, on the porous saturated bed is always more than the same as the dry porous bed. By increasing the depth 

of the porous bed, the velocity of the wave tip and discharge and the free surface elevation have been decreased. 

As the flow through the channel progresses, the peak discharge recorded at stations is reduced and in dry bed 

models, the decrease in peak flow is higher along the channel. The highest values of peak discharge at the end of 

the channel with porous bed occurred in saturated porous bed conditions 
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