
 

 معاونت پژوهشی و فناوری

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

های ناشی از شکست سد در بررسی عددی جریان

 های پلاطراف پایه
 

 :مجری طرح

 اتابک فیضی دكتر

 
 هندسیم -گروه عمران، دانشكده فنی

 
و حمايت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی  اين طرح با تصويب

 اجرا گرديده است.

 

1394 ارديبهشت  



 ب

 

 

 

 فهرست مطالب
                   عنوان

 صفحه

 10 ................................................................................... قیتحق نيا كرديرو و اهداف -1 فصل

 10 ................................................................................................... شگفتاریپ -1-1

 11 .................................................................... سدها شکست بر موثر عوامل و علل -1-2

 13 ............................................................سدها شکست مطالعات از حاصل یهاافتهی -1-3

 16 .................................................................................. سد شکست از ییمثالها -1-4

 19 ..................................................................... سد شکست موضوع یبررس تیاهم -1-5

 19 ............................................................................... پروژه نیا در قیتحق هدف -1-6

 22 ................................................................................. قیتحق نیا ینوآور جنبة -1-7

 22 ............................................................................................. قیتحق خالصة -1-8

 23 ................................................................................ پژوهش مطالب بر یمرور -1-9

 24 ........................................................................................... یفن اتیادب بر یمرور -2 فصل

 24 ....................................................................................................... مقدمه -2-1

 25 ................................. سد شکست یعدد یهامدل نةیزم در شده انجام یهاکار یبررس -2-2

 Error! Bookmark notسد شکست نةیزم در شده انجام یلیتحل یهاکار یبررس -2-3

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..... یشگاهیآزما دگاهید از سد شکست مسالة یبررس -2-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................... مقدمه -2-4-1

 Error! Bookmarkسد شکست نةیزم در یشگاهیآزما شدة انجام یها کار بر یمرور -2-4-2

not defined. 
 Error! Bookmark notسد شکست نةیزم در کشور داخل در گرفته انجام یکارها -2-5

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یعدد یسازمدل -3 فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ مقدمه -3-1

 .Error! Bookmark not defined ......... تحقیق این در شده استفاده یشگاهیآزما مدل -3-2

 .Error! Bookmark not defined .. شده مدل پل ةیپا کیپارامتر مطالعة و یابعاد زیآنال -3-3

 .Error! Bookmark not defined ...................... فلوم و مخزن در برداشت نقاط -3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ........................ یبعد دو یعدد یسازمدل یمبان -3-4

 .y ..................... Error! Bookmark not defined و x بعد دو در حاکم معادالت -3-4-1

 .y ... Error! Bookmark not defined و x بعد دو در حاکم معادالت حل یهاروش -3-4-2

 Error! Bookmark notریمن مسئله حل در عددی روش و معادالت پایستاری -3-4-3

defined. 



 ت

 

 .Error! Bookmark not defined ....................... یبعد سه یعدد یسازمدل یمبان -3-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................... مقدمه -3-5-1

 Error! Bookmark notیبعد سه حالت در الیس انیجر بر حاکم معادالت -3-5-2

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................................... یوستگیپ معادله -3-5-3

 .Error! Bookmark not defined ............................. استوکس –ریناو معادالت -3-5-4

تحقیق نیا در یبعد سه یعدد هایمدل عنوان به Flow3D و Fluent هایافزارنرم یمعرف -3-6
 Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notیبعد سه یهاانیجر یسازمدل یبرا Fluent افزارنرم بررسی -3-7

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................. آب آزاد سطح یسازمدل -3-7-1

 .Error! Bookmark not defined ........................... (VOF) الیس حجم روش -3-7-2

 .Error! Bookmark not defined ...... (VOF)الیس حجم روش بر حاکم معادالت -3-7-3

 .Error! Bookmark not defined ......... (VOF) الیس حجم روش یهاتیمحدود -3-7-4

 .Error! Bookmark not defined ............................... یهندس یبازساز یالگو -3-7-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................ یآشفتگ یسازمدل -3-8

 .k-ε ............................................... Error! Bookmark not defined مدل -3-8-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................... فیرتخفیز بیضرا -3-8-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................... وارهید اثر -3-9

 .Error! Bookmark not defined ...................... وارهید کینزد ةیناح یسازمدل -3-9-1

 .Error! Bookmark not defined .................................. استاندارد وارةید تابع -3-9-2

 FluentError! Bookmark not افزارنرم در معادالت یسازمنقطع یهاتمیالگور -3-10

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................... معادالت یسازمنقطع یهاروش -3-10-1

 .Error! Bookmark not defined ........................... سرعت و فشار کردن کوپل -3-10-2

 .PISO ............................................ Error! Bookmark not defined تمیالگور -3-11

سد شکست دةیپد مطالعة یبرا PISO تمیالگور انتخاب یبرا Fluent ةیتوص لیدال -3-11-1
 Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined (Neighbor Correction) همسایگی تصحیح -3-11-2

 .Error! Bookmark not defined ... (Skewness Correction) چولگی تصحیح -3-11-3

 .Error! Bookmark not defined ......................... فشار معادله یسازمنقطع یالگو -3-12

 .PRESTO .................................... Error! Bookmark not defined یالگو -3-12-1

 !Errorسد شکست دةیپد یسازمدل یبرا PRESTO یالگو ةیتوص لیدال -3-12-2

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......... یکیزیف یهاثابت ریسا و الیس خواص فیتعر -3-13

 .Error! Bookmark not defined ..... یمحاسبات دامنه یمرزها در یمرز طیشرا نییتع -3-14

 .Error! Bookmark not defined ............ یمحاسبات انیجر دانیم هندسه فیتعر -3-14-1

 .Error! Bookmark not defined .. مش اندازة تیحساس زیآنال و یمحاسبات شبکه دیتول -3-15



 ث

 

 .Error! Bookmark not defined .................... شده دیتول شبکة رامونیپ یمالحظات -3-16

 .Error! Bookmark not defined ................................................ مش نوع -3-16-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................ مش تیفیک -3-16-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................ مش یچولگ -3-16-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یرهموا -3-16-4

 .Error! Bookmark not defined ............................. (سلول) مش ابعاد نسبت -3-16-5

 Error! Bookmarkتیحساس زیآنال یبرا شده استفاده یهاتمیالگور و انیجر ةیاول طیشرا -3-17

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................. مش اندازة به مدل تیحساس زیآنال -3-17-1

 .Error! Bookmark not definedیزمان گام راتییتغ به نسبت مدل تیحساس زیآنال -3-17-2

 Error! Bookmark notمختلف یآشفتگ یهامدل به نسبت تیحساس زیآنال -3-17-3

defined. 
 !Errorفلوئنت در شده استفاده یمحاسبات یهاتمیالگور و ماتیتنظ یکل یشما -3-17-4

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notیبعد سه یهاانیجر یسازمدل یبرا Flow3D افزارنرم بررسی -3-18

defined. 
 .Flow 3D ..... Error! Bookmark not defined افزار نرم در سازیشبیه انجام مراحل -3-19

 .Error! Bookmark not defined .................................... هندسه یساز مدل -3-19-1

 .Error! Bookmark not defined ................................. مسئله یعموم طیشرا -3-19-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... الیس انتخاب -3-19-3

 .Error! Bookmark not defined ........................... یساز مدل یکیزیف طیشرا -3-19-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یبند مش -3-19-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................... مرزی طیشرا -3-19-6

 .Error! Bookmark not defined ...................................... هایخروج نییتع -3-19-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................. جينتا لیتحل و هيتجز -4 فصل

 .Error! Bookmark not defined .. شده یریگاندازه نقاط در آب سطح راتییتغ یابیارز -4-1

 .Error! Bookmark not defined ................................. یالبیس موج حرکت نحوه -4-2

 .Error! Bookmark not defined ..... تریر یلیتحل حل با یشگاهیآزما یهاداده سهیمقا -4-3

 Error! Bookmark notآب سطح یطول لیپروف راتییتغ یشگاهیآزما و یعدد یابیارز -4-4

defined. 
 .Error! Bookmark not defined . انیجر سرعت راتییتغ یشگاهیآزما و یعدد یابیارز -4-5

 Error! Bookmark notیعبور انیجر دروگرافیه راتییتغ یشگاهیآزما و یعدد یابیارز -4-6

defined. 
 !Errorیشگاهیآزما جینتا با یلیتحل حل و یعدد هایمدل در آب سطح تغییرات جینتا سةیمقا -4-7

.Bookmark not defined 

 !Errorیلیتحل و یعدد مدل و یشگاهیآزما جینتا از استفاده با عمق در سرعت عیتوز سةیمقا -4-8

.Bookmark not defined 

 Error! Bookmark notیعدد مدل جینتا از استفاده با انیجر عمق در فشار عیتوز یبررس -4-9

defined. 



 ج

 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یریگجهینت -5 فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. پیشنهادات -6 فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... مراجع -7 فصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هافهرست شکل
                   عنوان

 صفحه

(http://en.wikipedia.org/wiki/Malpasset_dam) شکست از بعد و قبل مالپاسه سد از یریتصاو -1-1 شکل
 .................................................................................................................................................. 17 

 17 .............. (http://en.wikipedia.org/wiki/Teton_Dam) تتون سد شکست مراحل از یریتصاو -2-1 شکل

 18 ...................... (http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam)  شکست از بعد و ایبانک سد -3-1 شکل

 .Bell et al.,1992 ..................... Error! Bookmark not defined شده، استفاده فلوم اتیجزئ -1-2 شکل

 .Bell et al.,1992 .................... Error! Bookmark not defined ،یآن شکست جادیا سمیمکان -2-2 شکل

 Lauber,1998b  Hager andError! Bookmark مختلف، یهابیش یازا به یخروج دروگرافیه -3-2 شکل

not defined. 
 Soares and Zech,2002Error! Bookmark not درجه، 90 خم با نظر مورد کانال پالن -4-2 شکل

defined. 
 .Soares and Zech,2007 ......... Error! Bookmark not defined شده، استفاده کانال از ییشما-5-2 شکل

 .Soares,2007 ..................... Error! Bookmark not defined ، شیآزما هیاول طیشرا و اتییجز-6-2 شکل

(1390طاهرشمسی، و فیضی) یشگاهیآزما مدل در شده نییتع نقاط و پل ةیپا محل ، فلوم ، مخزن پالن -1-3 شکل
 ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ (.Fluent User's Guide, 2005 ) یواقع مشترک سطح -2-3 شکل



 ح

 

 Error! Bookmark(.Fluent User's Guide, 2005 ) یهندس یبازساز روش به مشترک سطح -3-3 شکل

not defined. 
 Error! Bookmark not(.Fluent User's Guide, 2005 ) رندهیگ-دهنده روش به مشترک سطح-4-3 شکل

defined. 
 Error! Bookmark not(Fluent User's Guide, 2005 ) وارهید کینزد هیناح ماتیتقس -5-3 شکل

defined. 
 !Error(Fluent User's Guide, 2005 )  وارهید اثر نظرگرفتن در یبرا وارهید تابع از استفاده-6-3 شکل

Bookmark not defined. 
(Fluent User's Guide, 2005 ) وارهید تابع از استفاده صورت در وارهید یکینزد در سرعت عیتوز -7-3 شکل

 ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 Fluent ( Fluent User's Guide, 2005.)Error! Bookmark not نرمافزار در حل تمیالگور -8-3 شکل

defined. 
 .PISO ( Fluent User's Guide, 2005.) ........ Error! Bookmark not defined حل تمیالگور-9-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................مدل در شده اعمال یمرز طیشرا -10-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................ یعدد یسازهیشب یبرا یمرز ةیال مش از ینمودار -11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................(یجانب ینما) شده استفاده مش از یکیشمات -12-3 شکل

 !Error(.Fluent User's Guide, 2005 ) انحراف زانیم نییتع در رفته کار به یپارامترها -13-3 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error(.Fluent User's Guide, 2005 ) یمحاسبات یسلولها یناهموار و یهموار شینما -14-3 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...................... ونیبراسیکال جهت پل ةیپا بدون مدل کیشمات-15-3 شکل

 Error! Bookmarkمختلف نقاط در مش اندازة به نسبت مبنا مدل آب سطح راتییتغ تیحساس زیآنال -16-3 شکل

not defined. 
 !Errorمختلف نقاط در یزمان یهاگام نسبت به نسبت مبنا مدل آب سطح راتییتغ تیحساس زیآنال -17-3 شکل

Bookmark not defined. 
 !Errorمختلف نقاط در یآشفتگ مختلف یهامدل نسبت مبنا مدل آب سطح راتییتغ تیحساس زیآنال -18-3 شکل

Bookmark not defined. 
 .Flow 3D ..... Error! Bookmark not defined  یعدد مدل در مسئله یعموم مشخصات نییتع -19-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................ مسئله طیشرا با مناسب الیس انتخاب -20-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... ثقل یروین فیتعر-21-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................. یساز هیشب یبرا آشفتگی مدل انتخاب -22-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................ مدل یهایخروج نییتع -23-3 شکل

 .G2 .................................. Error! Bookmark not definedو G1 نقاط در آب سطح راتییتغ -1-4 شکل

 .G3 ......................................... Error! Bookmark not defined نقطة در آب سطح راتییتغ -2-4 شکل

 .G5 .................................. Error! Bookmark not definedو G4 نقاط در آب سطح راتییتغ -3-4 شکل

 .G6 ......................................... Error! Bookmark not defined نقطة در آب سطح راتییتغ -4-4 شکل

 .G7 ......................................... Error! Bookmark not defined نقطة در آب سطح راتییتغ -5-4 شکل

 .G8 ......................................... Error! Bookmark not defined نقطة در آب سطح راتییتغ -6-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................... مخزن ،داخل G9 نقطة در آب سطح راتییتغ -7-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... مخزن داخل G10 نقطة در آب سطح راتییتغ -8-4 شکل



 خ

 

 !Errorمختلف هایزمان در پل پایه اطراف در سد شکست از ناشی سیالبی موج حرکت نحوه -9-4 شکل

Bookmark not defined. 
 .G9 ..... Error! Bookmark not defined نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل سةیمقا -10-4 شکل

 .G10 ... Error! Bookmark not defined نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل سةیمقا -11-4 شکل

 .G1 ..... Error! Bookmark not defined نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل سةیمقا -12-4 شکل

 .G3 ..... Error! Bookmark not defined نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل سةیمقا -13-4 شکل

 .G6 ..... Error! Bookmark not defined نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل سةیمقا -14-4 شکل

 .G8 ..... Error! Bookmark not defined نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل سةیمقا -15-4 شکل

 .t = 2s ......................... Error! Bookmark not defined در آب سطح یطول لیپروف راتییتغ -16-4 شکل

 .t = 4s ......................... Error! Bookmark not defined در آب سطح یطول لیپروف راتییتغ -17-4 شکل

 Error! Bookmark notچهیدر شدن باز از بعد ثانیه 33/0 باال، سرعت دوربین از آمده بدست ریتصو -18-4 شکل

defined. 
 Error! Bookmark notچهیدر شدن باز از بعد ثانیه 1 باال، سرعت دوربین از آمده بدست ریتصو -19-4 شکل

defined. 
 Error! Bookmark notچهیدر شدن باز از بعد ثانیه 65/1 باال، سرعت دوربین از آمده بدست ریتصو -20-4 شکل

defined. 
 .G2 ................................. Error! Bookmark not defined نقطة در سرعت تغییرات یمنحن -21-4 شکل

 5G ................................ .Error! Bookmark not defined نقطة در سرعت تغییرات یمنحن  -22-4 شکل

 .G6 ................................. Error! Bookmark not defined نقطة در سرعت تغییرات یمنحن -23-4 شکل

 .G2 .... Error! Bookmark not defined نقطة از یعبور مقطع در شده ایجاد هیدروگراف راتییتغ -24-4 شکل

 .G5 .... Error! Bookmark not defined نقطة از یعبور مقطع در شده ایجاد هیدروگراف راتییتغ -25-4 شکل

 .G6 .... Error! Bookmark not defined نقطة از یعبور مقطع در شده ایجاد هیدروگراف راتییتغ -26-4 شکل

 G1Error! Bookmark نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل و فلوئنت یعدد حل سةیمقا -27-4 شکل

not defined. 
 G3Error! Bookmark نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل و فلوئنت یعدد حل سةیمقا -28-4 شکل

not defined. 
 G6Error! Bookmark نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل و فلوئنت یعدد حل سةیمقا -29-4 شکل

not defined. 
 G7Error! Bookmark نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل و فلوئنت یعدد حل سةیمقا -30-4 شکل

not defined. 
 G9Error! Bookmark نقطة در یشگاهیآزما ریمقاد با تریر یلیتحل حل و فلوئنت یعدد حل سةیمقا -31-4 شکل

not defined. 
 در G2 نقطة در یلیتحل و یعدد یهامدل و یشگاهیآزما جینتا از استفاده با عمق در سرعت عیتوز  سةیمقا -32-4 شکل

 .t=2s ..................................................................................... Error! Bookmark not defined زمان

 G6 نقطة در در یلیتحل و یعدد یهامدل و یشگاهیآزما جینتا از استفاده با عمق در سرعت عیتوز  سةیمقا -33-4 شکل

 .t=2s ................................................................................. Error! Bookmark not defined زمان در

 در G2 نقطة در یلیتحل و یعدد یهامدل و یشگاهیآزما جینتا از استفاده با عمق در سرعت عیتوز  سةیمقا -34-4 شکل

 .t=4s ..................................................................................... Error! Bookmark not defined زمان



 د

 

 G6 نقطة در در یلیتحل و یعدد یهامدل و یشگاهیآزما جینتا از استفاده با عمق در سرعت عیتوز  سةیمقا -35-4 شکل

 .t=4s ................................................................................. Error! Bookmark not defined زمان در

 !t=0.5sError زمان در پل هیپا محل و G3 نقطة در یعدد مدل جینتا از استفاده با عمق در فشار عیتوز-36-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !t=1sError زمان در پل هیپا محل و G3 نقطة در یعدد مدل جینتا از استفاده با عمق در فشار عیتوز-37-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !t=2sError زمان در پل هیپا محل و G3 نقطة در یعدد مدل جینتا از استفاده با عمق در فشار عیتوز-38-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !t=3sError زمان در پل هیپا محل و G3 نقطة در یعدد مدل جینتا از استفاده با عمق در فشار عیتوز-39-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !t=4sError زمان در پل هیپا محل و G3 نقطة در یعدد مدل جینتا از استفاده با عمق در فشار عیتوز-40-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !t=5sError زمان در پل هیپا محل و G3 نقطة در یعدد مدل جینتا از استفاده با عمق در فشار عیتوز-41-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !t=10sError زمان در پل هیپا محل و G3 نقطة در یعدد مدل جینتا از استفاده با عمق در فشار عیتوز-42-4 شکل

Bookmark not defined. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست جداول
                   عنوان

 صفحه

 13 ......................... (1360زاده،حسن)( نیچ از ریغ) جهان سطح در بزرگ یسدها شکست یزمان عیتوز-1-1 جدول

 15 ................................................................. (Sing,1996) جهان در سدها شکست یاصل علل-2-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................... رفتهیپذ صورت یشگاهیآزما یکارها از یاخالصه -1-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................. شده برداشت نقاط نیکارتز مختصات -1-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................... یبعد سه یافزارهانرم تیسةقابلیمقا -2-3 جدول

 .k-ε (Laracque et al. 2013) ................... Error! Bookmark not defined مدل یهاثابت -3-3 جدول

 .Fluent .................. Error! Bookmark not defined نرمافزار در شده اعمال یمرز طیشرا انواع -4-3 جدول

 !Error(.Fluent User's Guide, 2005 ) انحراف زانیم اساس بر هاشبکه تیفیک یبندطبقه -5-3 جدول

Bookmark not defined. 
 !Errorفلوم یمرکز محور امتداد در پل ةیپا بدون شیآزما در آب سطح تراز یریگاندازه شیآزما طیشرا -6-3 جدول

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....... رفته کار به یمحاسبات یهاتمیالگور و ماتیتنظ یکل یشما -7-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............. هیپا بدون و هیپا با یهاحالت در آب سطح تراز سةیمقا -1-4 جدول

پل ةیپا بدون و هیپا با حالت دو در یشگاهیآزما یهاداده با تریر یلیتحل حل از آمده بدست ریمقاد سةیمقا -2-4 جدول
 ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Errorتریر یلیتحل حل و یعدد هایمدل جینتا و یشگاهیآزما یهاداده نیب آب تراز اختالف متوسط -3-4 جدول

Bookmark not defined. 
 !Errorیشگاهیآزما یهاداده با یلیتحل حل و یعدد یهاروش از عمق در سرعت توزیع اختالف درصد-4-4 جدول

Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 هافهرست عکس
                   عنوان

 صفحه
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 !Bell et al.,1992Error ، آب سطح یریگاندازه جهت مخزن در شده نصب یهاپروب از یینما -1-2 عکس

Bookmark not defined. 
 Bellos,1992 Sakkas andError! Bookmark not  ق،یتحق نیا در استفاده مورد فلوم از یینما-2-2 عکس

defined. 
 !Bellos,1992 Sakkas andError سد، شکست دةیپد جادیا جهت شده یسازهیشب چهیدر از یینما-3-2 عکس

Bookmark not defined. 
 !Lauber,1998a  Hager andError مقاله، نیا در شده استفاده یشگاهیآزما فلوم از یینما -4-2 عکس

Bookmark not defined. 
 Kocaman and Cagatay,2008Error! Bookmark not ، استفاده مورد شیآزما فلوم از یینما -5-2 عکس

defined. 
 .Aureli et al.,2008 ...... Error! Bookmark not defined استفاده، مورد شیآزما فلوم از یینما -6-2 عکس

 

 

 

 

 

 

 چكیده طرح:
 

ف بینی ترازهای سطح آب و سرعت و هیدروگرابه منظور کاهش خطرات احتمالی شکست سدها، محاسبه و پیش

های پل ند پایهدست آن مانپایینامواج سیالبی ناشی از وقوع این حادثه در اثر برخورد به موانع طبیعی و مصنوعی در 

در  ناگهانی سد های ناشی از شکستای برخوردار است. در این تحقیق، بررسی هیدرودینامیکی جریاناز اهمیت ویژه

و  د. با تجزیهانجام خواهد شوتردی و فلپل با استفاده از مدل عددی فلوئنت  هایدست مانند پایهاطراف موانع پایین

طراف آن تلف ابدست آمده، چگونگی تاثیر پایة پل بر روی الگو و مشخصات جریان در نقاط مخ تحلیل نتایج عددی

 ود.اصل شبدست خواهد آمد تا درک بهتری از تاثیر پدیدة مذکور بر روی مشخصات جریان ناشی از شکست سد ح

 

 كلمات كلیدی: 
 ایة پلپ فلوتردی، مدل عددی فلوئنت، مدل عددی سازی عددی سه بعدی، شبیهشکست سد، 
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 اهداف و رویکرد این تحقیق -1 فصل

  پیشگفتار -1-1

های ها ، دریاها، و... در کشور و با در نظر گرفتن به طرحوجود قابل توجهی احجام آبی بزرگ شامل دریاچه

نیز ایجاد سازه های مهندسی رودخانه در پایین دست سدها، ضرورت توسعة منابع آب ، احداث سدهای مخزنی و 

های مذکور را روشن استفاده از ابزارهای در دسترس ، جهت بررسی دقیق مسئله شکست سد وتأثیر آن بر سازه

فرو ریختن  های مختلف مورد توجه مهندسین و محققین قرار گرفته است.شکست سد از دیدگاه ةپدید سازد .می

شود که به تاسیسات انی یک سد که در پشت آن مقادیر عظیمی آب نگهداری شده است، باعث میناگه

ها، مناطق مسکونی، تاسیسات شهری و تاسیسات کشاورزی و ... خسارات مالی وارد دست از قبیل نیروگاهپایین

خسارات مالی، خسارات جانی دست سد، مناطق مسکونی وجود داشته باشد، عالوه بر شود. در صورتیکه در پایین

آورد. برای تعیین تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از شکست سد، دانستن مشخصات فراوانی نیز به بار می

دست سد، نظیر ارتفاع سیالب و زمان رسیدن امواج سیالبی به آن مناطق، سیالب ایجاد شده در مناطق پایین

های سیل مربوطه در ر جریان خروجی ماکزیمم و هیدروگرافباشد. بعالوه پیش بینی مقداامری ضروری می

دست که در معرض تواند در تعیین نقاط بحرانی پایینفرآیند ارزیابی ایمنی هر سد، مولفه بسیار مهمی است و می



 

 

های ناشی از شکست سد قرار دارند، مفید واقع شود. در بررسی مسالة شکست سد چندین خطرات بالقوه سیل

 غیره.اولین دیدگاه، بررسی فیزیک شکست سد است مانند طراحی ناقص، مشکالت در پی و ود دارد: دیدگاه وج

 باشد.یابی هیدروگراف ناشی از شکست سد ومسائل مختلف مربوط به آن میدومین دیدگاه مسائل روند

یجاد گراف ادرواست، بررسی عوامل موثر بر خصوصیات جریان و هی تحقیقسومین دیدگاه که موضوع بررسی این 

 های پل میباشد.دست مانند پایههای پاییندر اطراف سازه شده ناشی از شکست سد

 علل و عوامل موثر بر شكست سدها  -2-1

شود و سپس به عوامل موثر بر ایجاد های صورت گرفته پرداخته میدر این بخش ابتدا به بیان آماری شکست

ه هزار دها ارائه خواهد شد. در حال حاضر در جهان حدود سد هایی از شکستپدیدة شکست سد و نهایتاً نمونه

ی، معیارهای و در رابطه با مبان ICOLDهای موجود اند، که اغلب توصیهمتر بنا شده 30سد با ارتفاع بیش از 

باشد. تعداد سدهای برداری، و نگهداری مربوط به این دسته از سدها میضوابط مطالعات، طراحی، ساخت، بهره

می  از گروه سدهای بزرگ محسوب ICOLDکه طبق تعریف  1995متر( تا سال 30تا 10متر )  30تر از کم

 یکدیگر سد گزارش شده است. مبانی طراحی، ساخت و... این گروه در بسیاری از کشورها با 35000شوند،

 است. ها مربوط به این گروه از سدها بوده متفاوت بوده که بر اساس آمار موجود، اغلب شکست

متر موجودند. از  60تا  30سد بین 7000متر و 60سد با ارتفاع بیشتر از  2000سد بزرگ،  45000از 

و بقیه از نوع  قوسی -درصد سد بتنی20درصد آنها بتنی،  30متر،  60سد بلندتر از  2000مجموع تعداد 

کل سدها، روی پی سنگی بنا  درصد از90باشند. ای هستند، میسدهای خاکی که اغلب از نوع خاکی سنگریزه

 80باشند. دار میاند و سدهای خیلی بلند عمدتاً برای تولید انرژی ساخته شده و سرریز آنها از نوع دریچهشده

درصد از کل  15درصد از کل تعداد سدهای بلند در کشورهای صنعتی قرار دارند که در مجموع این سدها 

گذاریهای انجام متر، نصف سرمایه 60سد بلندتر از  2000موع تعدادشوند. مججمعیت سدهای بلند را شامل می

میالدی، بروشهای مکانیزه و مشابه در  1930شود که بطورتقریب بعد از سالهای شده در این صنعت را شامل می

اند که  درصد آنها از نوع خاکی90متر، حدود  30سد بزرگ کمتر از  35000اند. از تمام کشورها ساخته شده

عدد از این  2500اند ودارای سرریز آزاد و بدون دریچه اند. های سنگی ضعیف یا آبرفت بنا شدهاغلب روی پی



 

 

به بعد ) عمدتاً بین  1930اند، از سالهای میالدی و اغلب در کشورهای صنعتی ساخته شده 1930سدها قبل از 

اند و عمدتاً به عتی ایجاد شدهسد در کشورهای غیر صن 25000میالدی ( بیش از 1980تا1930سالهای 

اند . هدف اصلی ساخت این سدها عمدتاً تأمین آب کشاورزی بوده است و قیمت های مکانیزه ساخته شدهروش

میلیون دالر برآورد گردیده است. لذا برای مرحلة مطالعات، تحقیقات اکتشافی شناخت پی و  5/1آنها کمتر از 

پی این سدها در مقایسه با سدهای بلندتر بودجه کافی تأمین نشده و در  مصالح ساخت، کنترل کیفیت و بهسازی

عملیات ساخت و بهره برداری و نگهداری نیز نظارت مستقیم، کافی و تخصصی نیز خیلی ضعیف ) برحسب 

شرایط حاکم در هر کشور ( عمل گردیده است. تجزیه و تحلیل آمار سدهای بزرگ شکسته شده در سطح جهان 

هد که با گذشت زمان در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی تعداد شکست سدها روند نزولی پیدا کرده است. دنشان می

با این حال با توجه به اهمیت مسئله و تجارب تلخ عینی موجود، نادیده گرفتن آن غیر منطقی بوده و بررسی آن 

 ق در این راستا، گوبت مطاب(. 1379د )فوالدی، رسالزم و ضروری به نظر می

 در سطح جهان ) به غیر از چین( ارائه کرده است. مطابق  1979، آمار این سدها را تا سال 1-1 جدول

 58شکستگی بوده است که از این تعداد  109، تعداد سدهای شکسته شده در جهان حدود 1-1 جدول

سال اول عمر بهره برداری به وقوع پیوسته است و این حاکی از آن است که اشتباهات موجود در  5شکستگی در 

باشد اگرچه این آمار کامل نمیدهد. برداری خود را بروز میسال اول بهره 5خت سد در محاسبات، طراحی و سا

( در این مقاله منظور نشده است( لکن در مجموع، 1995های کشور چین و آمار سالهای بعد از )شکست سد

ها از قربانیای دهند، رقم قابل مالحظهدرصد کل سدهای موجود را نشان می 2شکست مجموعه سدها که حدود 

گیرد. الزم به ذکر است که مجموع خسارات حاصل از های ملی در کشورهای مختلف را در بر میو افت سرمایه

گزارش شده تر برابر بیشتر از خسارات حاصل از سدهای بلند10متر  30شکست سدهای کوتاهتر از 

 (.1370و  1360زاده، است)حسن

 

 

 

 



 

 

 

 (1360زاده،دهای بزرگ در سطح جهان )غیر از چین( )حسنستوزيع زمانی شكست -1-1جدول 

تعداد سدهای 

مورد بهره 

برداری در این 

 مدت

 برداری و شکستگیتعداد سالهای واقع بین بهره

سال بهره 

 5صفر تا  10تا  6 20تا  11 40تا  21 60تا 40 60> (1)کل برداری
 در حین

 ساختمان

861 36 4 3 8 5 4 12 2 >1900 
 1900تا  09 صفر 7 2 1 صفر 1  11 309

 1910تا  19 2 9 1 2 1 5  18 534

 1920تا  29 1 11 صفر 3 1   15 869

 1930تا  39 2 1 صفر صفر صفر   1 986

 1940تا  49 2 4 صفر 1 2   7 903

 1950تا  59 صفر 5 1 3    9 2354

 1960تا  69 4 5 صفر 2    7 3562
)2(

 1970تا  79 2 4 1     5 3400

 کل 15 58 9 17 12 9 4 109 13778

 شکستگی 5=سدهای با عمر نامشخص 

 برای شکستگیهای بعد از ساختمان-1

که تعداد از قلم افتاده ها نیز تا حدودی  ثبت شده 1970-77( برای شکستگیهای بعد از ساختمان سد در سالهای 2308) -2

 زیاد است.

 های حاصل از مطالعات شكست سدها يافته -3-1

 باشند:های حاصل از شکست بشرح زیر مییافته

 درصد شکست سدهای بزرگ  –الف 

 شمسی (1329میالدی ) 1950درصد شکسته شده مربوط به سدهای ساخته شده قبل از سالهای  2/2

 است. درصد بوده 5/0کمتر از  1951دهای شکسته شده ساخته شده بعد از اند. درصد سبوده

 اند. برداری بودهه بیان مطلق، بیشترین شکست مربوط به سدهای کوچک بوده که در حال بهرهب -ب

ها تدرصد از شکس 70اند. جالب توجه اینکه ها مربوط به سدهای ساخته شدة جدید بودهبیشتر شکست -ج

برداری بهره برداری از سد رخ داده است و از این تعداد، چندین سد دقیقاً در همان سال اولاول بهرهسال  10در

 اند. شکسته شده



 

 

اند که ساخته شده 1920تا 1910سال بین 10ان شکست سدها در سدهائی رخ داده که در بیشترین میز -د

 قابل تفسیر است. 

ی در پی بتنی بوده است. این مسائل همراه با فرسایش درون ئل پی، بیشترین عامل شکست در سدهایمسا -ه

(Pipingو خلل در نیروی مقاومتی برشی در پی بوده ) اند(.درصد دخالت داشته 21اند) هر کدام 

عف در ضای، بیشترین عامل شکست، لبریزی از سدها، فرسایش در بدنه سد و در سدهای خاکی و سنگریزه -و

 اند. پی سدها بوده

زارش ی بوده است گپدر سدهای بنائی عامل اصلی شکست، لبریزی از سد که همراه با فرسایش درونی در  -ز

 گردیده است. 

اند. دراین دسته از های وابسته به آنها شکسته شدهای در سازهه به دلیل پدیدار شدن عارضهکسدهایی  -ح

 (.1379)فوالدی، شده استسدها بیشترین آمار مربوط به عدم کفایت ظرفیت آبگذری گزارش 

 

ها دالر خسارت مالی گزارش شده است که در نتیجه آن میلیونمورد شکست سد  200در قرن گذشته تقریبا 

علل اصلی و عمدة شکست سدها به  2-1جدول . در (Sing,1996نفر تلفات انسانی داشته است) 8000و بیش از 

شکست سد  300( روی Biswas & Chatterjee, 1971تفکیک نوع سد آمده است. مطالعات بیسواسو چاترجی)

% 25ده است. همچنین ها کافی نبودن ظرفیت عبوری سرریزهای طراحی شده، بو% شکست35نشان داد که علت 

ها، نشست زمین و لغزش و ای، حرکت گسل، تراوش، فشار حفره1ها نیز ناشی از مشکالت پی، پدیده رگابشکست

 درصد مابقی نیز در اثر طراحی و ساخت نامناسب بوده است.  40

در پایداری  دنبال آن ضعفه پی و ب ها از قبیل فرسایش داخلی درپیپیش آمده در  مشکالتدر سدهای بتنی 

 به عنوان نمونه علت شکست سدهای است. عوامل مؤثر در شکست سد بوده ةاز عمد ،و مقاومت برشی آن

Malpasset ،Vaughn و Idbarرا عامل در پی موجود  گزارش نشده است بلکه مشکالت ایسازه ، شکست

 سرریزی ه دلیلبآمریکا است که در ایالت آیداهو  Moyie Riverبتنی  سد نمونه دیگر اند.شکست آنها دانسته

 (.ICOLD and ICOLD/ CIGB,1995) است شکستهگاهها جریان سیالب از تکیه

                                                 

 

1 -Piping 



 

 

 (Sing,1996)علل اصلی شكست سدها در جهان -2-1جدول 

 علت شکست نوع سد

 خاکی

 سرریزی جریان

 رگاب

 نقص در پی

 موج

 وزنی

 لغزش

 واژگونی

 نقص در پی

 قوسی

 لغزش

 بار اضافی ناشی از سیالب بزرگ

 تنش برشی در بدنه یا تکیه گاه

 سرریزی جریان که منجر به شسته شدن پی شود

 
 

باعث  سازی سد که ممکن استبیان شده در زمینة مشکالت موجود در مراحل ساخت و آماده در کنار عوامل

 ست.اای برخوردار شکست سد گردد، گزینة تخریب و شکست سد به وسیلة تهدیدات نظامی نیز از اهمیت ویژه

 تی جان اوحو  ویتاریخ زندگی بشر همواره با تهدیداتی روبرو بوده است که دست ساخته ها، سرمایه های معن

 .کرده است تهدیدات برابر را به مخاطره می اندازد. از این منظر تالش آدمیان بر بقاء، آنها را ناگزیر به تجهیز در

ام برای زه اقدفرآیندی که ایمنی نامیده می شود ممکن است بر اساس حوزه تاثیر تهدید، نوع تهدید و یا حو

 .از را متصور بودستوان تهدیدات طبیعی و یا انسان اس نوع تهدید، میبر اس .مقابله با تهدید تقسیم بندی شود

تهدیدات غیرطبیعی حمالت  از جمله .باشندمیطبیعی  اتهایی از تهدیدنهاتفاقاتی مانند سیل، طوفان و زلزله نمو

دیدات از تهیک  های ناشی از اثر هراثر آن بر تأسیسات، آسیب ةپس از شناخت نوع تهدیدات و نحو .نظامی است

ابی کی خرفیزی ةهای مختلف صورت گیرد. در حوزها ممکن است در حوزهگیرد. این آسیبر میمورد بررسی قرا

ه عنوان امی بنظ ةسد در یک حمل ةرد. آسیب به بدنیگف تأسیسات مورد مطالعه، بررسی میابنیه و اجزاء مختل

 تاسیسات زیربنایی و شکست سد بر رویبنابراین آگاهی از نحوة تاثیر ناگهانی  .باشددر این زمینه میمثالی 

 ای برخوردار است.های پل از اهمیت ویژهارتباطی مانند پایه



 

 

 مثالهايی از شكست سد -4-1

در جنوب فرانسه، مثالی از شکست ناگهانی  1959( در دوم دسامبر سال  Malpassetشکست سد مالپاسه )

. فروریختن این سد به طور ناگهانی روی داد و تمامی سد یکباره خراب شد. صدها نفر کشته 1-1شکل سد است،

سد غیر قابل پیش بینی  و میلیونها دالر خسارت مالی بر جای ماند. بر طبق گفته متخصصان، تخریب این

دست کیلومتری باال 12( در Reyran(. سد مالپاست در دره باریکی در رودخانه ریران )1382بود)قدسیان،

 66ای پر جمعیت در فرانسه است واقع شده بود. این نوع سد از نوع دو قوسی دارای ( که منطقهFrejusفرجوس )

متر در تاج متغیر بود. این سد یک  5/1متر در پی تا  8/6ت آن از متر بود. ضخام 222متر ارتفاع و تاجی با طول 

ای متر داشت که با یک شیر پروانه 5/1متر و یک تخلیه کنندة تحتانی با قطر  30سریز بدون دریچه با طول 

روز  3متری از سد، در طی  4، موجب پر شدن ارتفاع 1959شد. وقوع سیلی استثنائی در نوامبر سال کنترل می

گاه شد که در آن زمان خالی بود. بر طبق نظر طراح سد، شکست سد ناشی از تغییرات ایجاد شده در صخره تکیه

سمت چپ سد بوده است. با پر شدن مخزن، نیروهای هیدرواستاتیکی وارد بر جدار مخزن افزایش یافته و در 

کل مخزن قرار گرفته است. صخره  نتیجه ترکیدگی در باالدست پی سد روی داده و صخره زیری در معرض فشار

زیری که تحمل نیروی وارده بر آن را نداشت شکسته و به سمت بیرون و باالدست پرتاب شد. مولفة عمودی این 

نیرو، سد را به حرکت در آورده و موجب چرخیدن آن شد، مانند اینکه در تکیه گاه سمت راست آن لوالیی تعبیه 

. این 2-1شکل تتون در آمریکا، مثالی از شکست تدریجی سد است،  شکست سد (.ICOLD,1995شده باشد )

های آتشفشانی تشکیل شده بود، ای شیبدار در رکسبورگ بنچ قرار داشت. مخزن سد که از صخرهسد در دره

اه داشت. نفوذپذیری باالیی داشت و تلفات زیاد آب و در نتیجه تغذیه قابل توجهی از آبهای زیرزمینی را به همر

 950متر بود. طول تاج سد  126این سد خاکی یک هسته مرکزی متراکم و ناهمگن داشت و ارتفاع آن از کف 

میلیون متر مکعب بود. ساخت  65/7و حجم مصالح به کار رفته در آن برابر  V 1:H 3متر و شیب دیوارهای آن

شروع شد و  1975خزن در دسامبر سال طول کشید. آبگیری م 1975تا نوامبر سال  1972این سد از آوریل 

تخلیه کننده اضطراری ) تونل تعبیه شده در زیر تکیه گاه سمت راست( آن نیز آماده شده بود. دبی خروجی از 

متر مکعب در ثانیه بود. دبی خروجی از آن، به دلیل رواناب  5/8برابر  1976این تخلیه کننده تا ماه می سال 

ب در ثانیه افزایش یافت که کمی بیشتر از ظرفیت طراحی آن بود. نتیجه ارزیابیهای متر مکع 27شدید بهاره، به 



 

 

بعدی نشان داد که علت تخریب سد، حفاظت نشدن کامل مصالح هسته نفوذ ناپذیر، در برابر فرسایش داخلی بود 

 . 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Malpasset_dam) ل و بعد از شكستتصاويری از سد مالپاسه قب -1-1شكل 

 

  

  

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Teton_Damتصاويری از مراحل شكست سد تتون)  -2-1شكل 
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شکست سد مخزنی بانکیا در ایالت هنان چین، بزرگترین تلفات جانی ناشی از شکست سد را در  1975در سال 

های خود را از میلیون نفر خانه 11هزار نفر کشته شدند و  171. در این حادثه 3-1شکل تاریخ بشر رقم زد، 

بارش( طراحی شده بود، لیکن  mm/day 300ساله )معادل  1000دست دادند. سد بانکیا برای کنترل سیالب 

های لوب دریچهساله گردید. عملکرد نامط 2000باعث وقوع سیالب  mm/day 1060بارش غیر منتظره باران تا 

قطاعی و شکسته شدن سدهای باالدست باعث شد که تراز آب مخزن سد باال آمده و جریان از روی تاج سد 

متر مکعب در ثانیه بود، سد شکسته شد و سیلی با دبی  13000سرریز کند. در حالی که دبی ورودی مخزن 

میلیون متر  701ساعت  6ادثه ظرف متر مکعب در ثانیه به سمت پایین دست حرکت کرد. در این ح 78800

 (.Sing,1996 and ICOLD,1995آب رها شد ) مکعب

 

  

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam سد بانكیا و بعد از شكست ) -3-1شكل 

 

این سد در دست ساخت  اتیعملقرار دارد و  هیدر ترک( Gukة گوک)رودخان یرو (Kopruکوپرو ) یسد وزن

سد به بهره  نیا 2012است. قرار بود در سال  یبرقاب یانرژ دیسد تول نیاز ساخت ا ی. هدف اصلباشداجرا می

آب به  میلیون متر مکعب 97 آن جهیشد و در نت بیتونل انحراف سد تخر 2012 هیدر فور کنیبرسد ل یبردار

کارگر  10حادثه منجر به مفقود و کشته شدن  نیدست حرکت نمود. ا نییبه سمت پا لیموج س کیصورت 

 (.www.enerjisa.com.tr)دیگرد

http://www.enerjisa.com.tr/


 

 

 اهمیت بررسی موضوع شكست سد -5-1

 درافتند و این های هستند که بدون مقدمه و نشانة قبلی اتفاق می( ، سیلFlash Floodsهای ناگهانی )سیل

ایه ی زمان پها اغلب داراتوانند خسارات مالی و جانی شدیدی به بار آورند. هیدروگراف این سیلحالی است که می

 خصات ممکنهایی با چنین مشباشند و غالباً جریان پایة قابل توجهی ندارند. سیلکوتاه و نقطه اوج مرتفع می

ب در اثر های فصلی( و یا ناشی از ریزش ناگهانی آباست ناشی از طوفان، بارندگی شدید و کوتاه مدت ) سیال

ب ناشی از احداث سد فوائد زیادی برای جامعه بشری دارد؛ اما سیال .(Ponce et al.,2003شکست سد باشند )

یابی آورد. مطالعات شکست سد و روندشکست سدهای بزرگ خرابی و مصیبت قابل توجهی را به همراه می

 وریزی دولت نامهدست سد در تحقیقات دانشگاهی، براه تعیین مناطق بحرانی در پایینسیالب ناشی از آن به همر

کست ط به شگذاری در پایاب سدها از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مدیریت ایمنی مسایل مربوسرمایه

ا ضروری ب آنهیابی سیالسدها، تخمین دقیق پارامترهای موثر بر استهالک موج ناشی از فروپاشی سدها و روند

ه دقیقی ک ارتهایشود و با وجود نظعلیرغم ضرائب اطمینان مختلفی که در طراحی سدها به کار برده می باشد.می

ارد دوجود  گیرد، امکان شکست و فروپاشی در اثر عوامل مختلف و متعدددر کلیه مراحل احداث سد صورت می

 کست سد،شد. اطالع قبلی از چگونگی سیالب حاصل از شهای قبلی به تعدادی از آنها اشاره که در قسمت

سازی موسسات شخص کند و به آمادهقرار دارد مدست را که در معرض خطر سیالب تواند نواحی دره پایینمی

 (.Paquier and Robin,1997مسئول قبل از وقوع این فاجعه کمک نماید )

 پروژههدف تحقیق در اين  -6-1

گاه به خاطر عوامل طبیعی مانند مشکالت اجرایی سد و... و گاه به خاطر  سد که فرو ریختن ناگهانی یک

دست از عوامل غیرطبیعی مانند تهدیدات نظامی ممکن است اتفاق بیفتد، باعث می شود که به تاسیسات پایین

د شود. ها، مناطق مسکونی، تاسیسات شهری و تاسیسات کشاورزی و خسارات مالی وارنیروگاههای پل ، پایهقبیل 

دست سد، مناطق مسکونی وجود داشته باشد، عالوه بر خسارات مالی، خسارات جانی در صورتیکه در پایین

آورد. برای تعیین تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از شکست سد، مشخصات سیالب ایجاد فراوانی نیز به بار می

به آن به مناطق مورد نظر، امری ضروری  دست سد، نظیر ارتفاع سیالب و زمان رسیدنشده در مناطق پایین



 

 

های سیل مربوطه در فرآیند ارزیابی ایمنی هر سد، بینی جریان خروجی پیک و هیدروگرافباشد. بعالوه پیشمی

ای ناشی هدست که در معرض خطرات بالقوه سیلتواند در تعیین نقاط بحرانی پایینمولفة بسیار مهمی بوده و می

اث سدهای مخزنی و های توسعة منابع آب، احدبا در نظر گرفتن طرح مفید واقع شود.ند، از شکست سد قرار دار

رت استفاده از ابزارهای در ، ضرودست سدهاهای پل در پایینهای مهندسی رودخانه مانند پایهنیز ایجاد سازه

ای پل را روشن ههای مذکور بخصوص پایه، جهت بررسی دقیق مسئلة شکست سد و تأثیر آن بر سازهدسترس

 سازد.می

 رسی این مسئله عبارتند از:های معمول برای مطالعه و برروش

 2سازی آزمایشگاهی و فیزیکی شبیه -

 3حل دقیق و تحلیل معادالت حاکم بر پدیده  -

 4سازی پدیدة مورد نظرشبیهافزارهای موجود برای استفاده از نرم -

تواند به یهیدرولیکی م -باشد. مطالعه در مدل فیزیکیمعایبی میسازی آزمایشگاهی دارای مزایا و شبیه

ز هتر ابحلیل منظور کسب اطالعات بیشتر درباره فرآیندهای اساسی که ممکن است منجر به دستیابی به ت

یاز های تجربی به دلیل نارند. روشد، به کار برده شوند و بنابراین نتایج محاسباتی مفیدی های ریاضی شوندمدل

مچنین ههای باال برای دستیابی، نگهداری و کاربرد از یک سو و ه استفاده از تجهیزات خاص و صرف هزینهب

های آزمایشگاهی و خطاهای ناشی از محدودیت مقیاس و ریسک باالی آنها از گیریخطاهای معمول در اندازه

  طرح باشد.ها مسوی دیگر، باعث شده است که همواره سواالت زیادی در مورد این روش

باشند که درفضای سه بعدی با زمان بیان می 5معادالت حاکم بر پدیدة شکست سد، معادالت ناویراستوکس

و تغییرات  باشدمیها، دریاها بصورت افقی گردند. ولی با توجه به اینکه جریان غالب در مخازن سدها، دریاچهمی

گیری توان از شکل متوسطت آنها در پالن کمتر است، میییراای از تغپارامترها در عمق، به طور قابل مالحظه

ها در شده در عمق این معادالت استفاده نمود. این شکل که معموالً با فرض یک پروفیل یکنواخت برای سرعت

                                                 

 

2Experimental simulation  

3Analytical methods  

4Computational methods  

5Stokes equation -Navier  



 

 

معروف است که به شکل  6آید به معادالت آبهای کم عمقگیری از معادالت حاکم بدست میعمق و سپس انتگرال

خطی این معادالت باعث شده تا یک تئوری تحلیلی کامل شوند. ماهیت غیرانسیل جزئی مطرح میمعادالت دیفر

 های تحلیلی برای مسئلة شکست سد گستر ش کمی دارند. در موارد پیچیده موجود نباشد و از این رو روش

افزایش سرعت های تحلیلی از یک سو و پیشرفت کامپیوترها و های آزمایشگاهی و محدودیت روشضعف مدل

ر درهای مهم افزارهای تخصصی کامپیوتری از محوآنها از سوی دیگر، باعث شده تا تحلیل عددی و استفاده از نرم

های مختلف در تر برای پدیدهتر و مناسبهای جدیدتحقیقات اخیر باشد، بطوریکه روز به روز نرم افزارها و مدل

های سازی جریانهای عددی و نرم افزارهای کامپیوتری در شبیهمدلباشد و دامنة کاربرد حال ارائه وتوسعه می

 پیچیده تر هیدرولیکی رو به گسترش است.

دست یک سد نگاههای آن، درختان و پوشش گیاهی در پاییهای پل و یا تکیهوجود موانع طبیعی مانند پایه

نعی در نین مواشکست سد در اثر برخورد به چهای ناشی از باشند. جریانها مییک امر طبیعی در بستر رودخانه

شوند. ر میت متاثدست، مخصوصا اگر این موانع طبیعی یا مصنوعی در نزدیکی سد قرار گرفته باشند، به شدپایین

ی ست ناگهانهای ناشی از شکای شکل بر روی جریاندر این تحقیق، بررسی هیدرودینامیکی تاثیر پایه پل استوانه

 جزیه و تحلیلتانجام خواهد شد. با  (Flow3Dو فلوتریدی ) ( Fluent) از مدل عددی فلوئنتسد با استفاده 

ات بیل تغییرای شکل بر روی الگو و مشخصات جریان از قنتایج عددی بدست آمده، چگونگی تاثیر پایة پل استوانه

ر روی بدیدة مذکور پتا درک بهتری از تاثیر  شودمیهای سرعت و ... در نقاط مختلف آن بررسی سطح آب، مولفه

ة پدید آنر آزمایشگاهی که د مدل از نتایج . برای این منظور آیدمشخصات جریان ناشی از شکست سد حاصل 

، استشده گیری ای اندازهخصوصیات جریان بعد از شکست سد در اطراف پایة پل استوانهو  داده شکست رخ

 Flow3D و  Fluentتخصصی  هایافزارزمایشگاهی مورد نظر توسط نرممدل آ سپس. استفاده خواهد شد

و ئنت های عددی انجام شده بوسیلة فلوتجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از تحلیل. با سازی خواهد شدشبیه

ل پپایة طراف جریان ناشی از شکست سد در ا تغییر الگوی ، مقدار و نحوة بر روی مدل آزمایشگاهیفلوتردی 

 خواهد گرفت.د بررسی قرار مور

                                                 

 

6Shallow water equation  



 

 

گردد و با یمهمچنین با مقایسة نتایج عددی با مقادیر آزمایشگاهی متناظر، میزان دقت مدل عددی مشخص 

سیدن به های مختلف حل و انتخاب بهترین مقدار پارامترهای موثر در نرم افزار، سعی در رانتخاب الگوریتم

ت یل تغییراگیرد تا الگوریتم کاربردی برای تحلآزمایشگاهی صورت میهای افزار با دادهکمترین مقدار خطای نرم

 دست سد ارائه گردد.جریان در اطراف هر مانع مشابه در پایین

 جنبة نوآوری اين تحقیق -7-1

 اره کرد:توان به موارد ذیل اشق حاضر میهای نوآوری تحقیاز جمله جنبه

با استفاده از  ایهای پل استوانهپایهن ناشی از شکست سد در اطراف جریا عددیشبیه سازی  -1

 و فلوتردی افزار هیدرودینامیکی فلوئنتنرم

پس از  موانع پایین دست سدبا وجود  موفق سازی عددیت آوردن پارامترهای موثر در شبیهبدس -2

 شکست سد

به  ا توجهبدرک صحیح از فیزیک پدیده با در نظر گرفتن مسائل ناشی از شکست سد ارائه تفسیر و  -3

 مدل آزمایشگاهی

 دست سدر پایینای دتجزیه و تحلیل خصوصیات جریان شکست سد در اطراف پایه های پل استوانه -4

رد دل مومتجزیه و تحلیل و مقایسه نتایج مدل عددی با مقادیر آزمایشگاهی و بدست آوردن دقت  -5

 استفاده برای شبیه سازیهای مشابه

 سد ین دستسازی عددی برای موانع مشابه در پاییهو پارامترهای بدست آمده از شب تعمیم نتایج -6

 خالصة تحقیق -8-1

بینی ترازهای سطح آب، سرعت و به منظور کاهش خطرات احتمالی شکست سدها، محاسبه و پیش

دست آن ییندر پا هیدروگراف امواج سیالبی ناشی از وقوع این حادثه در اثر برخورد به موانع طبیعی و مصنوعی

 از اهمیت ویژه ای برخوردار است.های پل مانند پایه



 

 

یط مرزی با در نظر گرفتن شرا Flow3Dو   Fluentسه بعدی هایدر این طرح تحقیقی با استفاده از مدل

جریان  ای شکل بر روی مشخصاتتاثیر پایة پل استوانه مناسب و استفاده از مدل های مختلف آشفتگی موجود ،

ی زمایشگاهآدل شده هندسة مو با نتایج  گرفتهمانند تغییرات تراز سطح آب، سرعت جریان و ... مورد بررسی قرار 

ک پایه پل ی شاملبرای کالیبراسیون مدل عددی مورد نظر مدل آزمایشگاهی  خواهد گرفت.مورد مقایسه قرار 

 دست سد در پایین و واقع شده استکه در میان کانال مستطیلی است متر سانتی 4شکل به قطر  ایاستوانه

 . شده است، بستر خشک در نظر گرفته )دریچه(

 پژوهشمروری بر مطالب  -9-1

مرور  قبلی در فصل حاضر کلیات رساله ارائه شده است. در فصل دوم به سابقة مطالعات و نتایج محققین

ل به تجزیه و تحلی چهارم بیان خواهد شد. در فصلسازی عددی مبانی و نحوة مدل وم خواهد شد. در فصل س

 گیرینتیجهبندی و جمع پنجمشود و در فصل نتایج آزمایشگاهی و مقایسة آنها با نتایج مدل عددی پرداخته می

 ارائه خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مروری بر ادبیات فنی   -2 فصل

 مقدمه -1-2

دد. ئه گرهایی که در زمینة شکست سد صورت پذیرفته، اراخواهد شد مطالعات و پژوهش در این فصل سعی

خش باست.  های ناشی از شکست سد در اکثر تحقیقات انجام شده در دو بخش قابل بررسیبررسی رفتار جریان

ث ه مباحباشد که در زمینة عددی و تحلیلی بوده است و بخش دوم مربوط بهایی میاول تحقیقات و پژوهش

 آزمایشگاهی است.

ت ده اسشهای مختلفی در این زمینه انجام های عددی و به دلیل اینکه پژوهشدر بخش مربوط به تحلیل

 شوند که از معروفیت و اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. در این زمینه در داخلهایی معرفی میصرفا پژوهش

بر بودن ینهت گرفته است. در بخش آزمایشگاهی به دلیل هزکشور و موسسات پژوهشی کارهای بسیار خوبی صور

 ست.شده ا های کمی در کل دنیا و به تبع در داخل کشور منتشرها و نیاز به تجهیزات خاص، گزارشآزمایش



 

 

 های عددی شكست سدهای انجام شده در زمینة مدلبررسی كار -2-2

رای های عددی مناسب بلیک هستند و روشمعادالت حاکم بر پدیدة شکست سد از نوع هذلولوی یا هیپربو

 باشند.حل این نوع معادالت همراه با مزایا، معایب و خصوصیات آنها شناخته شده می

ول زمان در ط از سوی دیگر در پدیدة شکست سد با یک شوک یا ناپیوستگی در شرایط اولیه روبرو هستیم که

گویند. در یمی با شرایط اولیة ناپیوسته مسئلة ریمن ریاضیابد. از نظر ریاضی به یک مسئلة در محیط انتشار می

ریان و جهای شدید، مدل عددی شکست سد باید قادر باشد تا ناپیوستگی این نوع مسائل به علت وجود گرادیان

سازی کند. همچنین در مسائل از نوع ریمن و با سطح های شدید اطراف پیشانی موج را به درستی شبیهگرادیان

قادر به  بحرانی روبرو هستیم و روش عددی باید یر شکست سد با هر دو رژیم جریان زیربحرانی و فوقآزاد نظ

جموعة مسازی همزمان این دو رژیم باشد. در مکانیک سیاالت و عمدتا در بحث حل عددی معادالت اولر، شبیه

گیرد. ذکر این سی قرار میمورد بحث و برر Shock Capturingاین نکات تحت عنوان ثبت تا تسخیر شوک یا 

عمق ها، بیشتر از معادالت آبهای کمباشد که به علت وجود جریان غالب افقی در مخازن سدنکته ضروری می

های مختلفی جهت حل معادالت حاکم بر پدیدة شکست سد وجود دارد که از جملة این کنند. روشاستفاده می

 شاره کرد. ادود، حجم محدود و روش گودونوفی های مشخصه، تفاضل محتوان به روشها میروش

های بدست آمده قابلیت اند که در عین دقت جوابهایی بودهمحققین مختلف بیشتر به دنبال ارائة مدل

های آبهای کم سازی جریانهای تسخیر شوک در مدلتسخیر شوک را داشته باشد. عمدتا دو گروه اصلی روش

شود که ها فرض میباشد که در این روش. گروه اول از نوع روش گودونوفی میگیردعمق مورد استفاده قرار می

ها در مرز مشترک دو سلول مجاور قرار دارد و از حل مسئلة ریمن برای محاسبة شار ورودی ناپیوستگی در متغیر

تقریبی  ، حل کنندة HLL 7ها به حل کنندة تقریبی شود. از جملة این روشها استفاده میو خروجی سلول

های باالدستی و ... اشاره نمود. دستة دوم شامل ترکیب جبری روش 9 "رو"، حل کنندة ریمان تقریبی   8گرگانوف

                                                 

 

7 - Harten-Lax-Vanleer 

8 - Kurganov 

9 - Roe Approximate Riemann Solver 



 

 

های حلاز جملة راه TVDاست. معیار  TVD 10مرتبة اول و دوم برای رسیدن به دقت قابل قبول و حفظ معیار 

روش دیگری نیز باشد. در این دسته تب باالتر دقت میهای عددی از مراارائه شده برای جلوگیری از نوسان روش

بوده و در آن ممکن است نوسان داشته  TVDمعرفی شده است که عمومی تر از روش ENO 11 روش به نام

 TVD  ،ENOهای )متناسب با ریزی ابعاد شبکه( خواهند بود. همه روش کوچک ةباشیم ولی نوسانات از مرتب

 نیز هستند ولی عکس آن صادق نیست.

سازی یههای عددی دو بعدی برای شبدر ادامه به تحقیقات صورت گرفته توسط مولفان مختلف در ارائة مدل

 پردازیم.پدیدة شکست سد می

جهت لزوم توجه به توسعة یک مدل کاربردی کلی برای پیش بینی امواج سیل ناشی از  ، (Chen 1980چن )

ای با پتانسیل خطر بیشتر است، ارائه داد. مدل عددی وی بر اساس دست سد که ناحیهایینشکست سد در پ

سازی معادالت سنت ونان در شکل معادالت مشخصة جریان برای منقطع 12استفاده از  روش صریح تفاضل محدود

طمینان واقعی شکست های قابل اهای زمانی مشخص توسعه یافته است. به خاطر کمبود دادهبا در نظر گرفتن گام

های آزمایشگاهی بر روی امواج سیل ناشی از شکست سد های دادهسنجی مدل مذکور از مجموعهسد، برای صحت

استفاده شده است. مدل ساخته شده برای  13در مرکز آزمایشات ارتش ایاالت متحده  1960- 1961های در سال

یاالت متحده بوده است. در حالت کلی نتایج مدل حاکی از  مطالعة موردی سد ماکای در روی رودخانة آیداهو در ا

مقایسة مقادیر سطح آب، سرعت های سیالبی بوده است. با این حال سازی بیشتر موجدقت قابل قبول آن برای شبیه

ا نشان داد که ب  WES های انتخابی مختلف با اعمال شرایط آزمایش و دبی اندازه گیری شده و محاسبه شده در مکان

کوچکتر شدن اندازة شکاف، تطابق کمتری بین نتایج اندازه گیری شده و محاسبه شده وجود دارد . همچنین تغییرات شدید در 

 مقادیر سرعت ارائه شده توسط مدل بعد از شکست سد در بستر خشک بیشتر از بستر تر اتفاق افتاده است. 

بار چند روش حل معادالت اولر نظیر روش  ( ، برای نخستینFenemma et al.,1987فنما و همکاران )

گابوتی و روش بیم و وارمینگ را برای حل مسائلی نظیر شکست سد به کار بردند و با توجه به تعیین جهت 

                                                 

 

10 - Total variation diminishing 

11 - Essentially non-oscillating  

12 - Explicit Schame of Finite Difference 

13 - WES(Waterways Experiment Station of the U.S Army Corps of Engineers) 



 

 

ها در این دو روش توانستند جوابهای بسیار بهتری نسبت به روشهای موجود بدست آورند. در پی این مشخصه

ای از روشهای عددی مبتنی بر روش مشخصه برای حل معادالت ستردهپیشرفت محققین مختلف استقبال گ

آبهای کم عمق کردند و روشهای گوناگون تجزیه تفاضل شار و تجزیه بردار شار را به این معادالت تعمیم دادند. 

( ، یک روش حجم محدود ضمنی برای حل جریان دارای ناپیوستگی شدید در سطح آب )مثل Jha,1993جا )

 و جریان عبوری از دریچه( ارائه داد و به جوابهای مناسبتری از روش فنما و چادری دست یافت.شکست سد 

ار کمعادالت به  را برای این "رو  "( ، برای نخستین بار با روش تجزیه تفاضل شار Glaister,1988گلیستر )

 سعه بدهد.برد و توانست حتی حل تقریبی مسئله ریمان را به معادالت آبهای کم عمق نیز تو

ا برای حل دو ر(، یک روش مرتبه باال از خانواده روش گودونوف Alcrudo et al.,1993آلکرادو و همکاران ) 

 بعدی معادالت آبهای کم عمق توسعه دادند.

سازمان بر مبنای حل (، یک مدل دو بعدی حجم محدود برای شبکه بیZhao et al.,1994ژائو و همکاران )

د و سشکست  با استفاده از روش اوشر ارائه دادند و توانستند ضمن حل مسائلی نظیر تقریبی مسئله ریمان

 جوابهای مناسبی در مورد رودخانه کیسیمی در ایالت فلوریدا بدست آورند.

(، یک مدل دوبعدی روی مختصات عمودی منحنی الخط Molls and Chaudhry,1995موالس و چادری )

ج و غیر های لزرمینگ توسعه دادند و توانستند در مجموعة وسیعی از جریانبر اساس روش نیمه ضمنی بیم و وا

 لزج جوابهای مناسبی را ارائه کنند. 

ار لکس ش(، دو روش ساده شده ولی با دقت مرتبه باال بر مبنای روشهای محاسبه  Nujic,1995نوژیک )

ا دقت با نیز توپوگرافی پیچیده ر فردریش و اوشر پیشنهاد نمود و با اصطالحاتی توانست مسئله جریان روی

 مناسبی حل کند.

( ، در تحقیق دیگری با تأکید بر لزوم ارضای شرط برابری انتروپی در تجزیه Jha et al.,1995جا و همکاران )

های توسعه یافتة مرتبة دوم موجود در در مقایسه با نسخه "رو"عددی معادالت نشان داد که روش مرتبه اول 

  باشد.می مجموع مناسبتر



 

 

شار متوسط  به همراه روش ونوفیاز یکی از روش های گود، (Fraccarollo & Toro,1995)فراکارولو و تورو 

یکی آن کردند. برای ارزیابی صحت این حل عددی، مدل فیز استفاده  (Weight averaged flux, WAF)وزنی

در  ده است .رفته شگم عمق در این مقاله بکار ساخته شده است . حل ریاضی بر پایة استفاده از معادالت آبهای ک

جود وت، بر سنجی مدل عددی استفاده شده اسهای آزمایشگاهی جهت صحتاین مقاله، عالوه بر اینکه از داده

کم  عادالتعددی استفاده شده با مقادیر آزمایشگاهی در نزدیکی دریچه نسبت به حالت فرض م اختالف مدل

 ن شدید در سطح آزاد نیز اشاره شده است.عمق به خاطر وجود گرادیا

ردار شار ب(، سه الگوی جدید حل تقریبی مسئلة ریمن که شامل تجزیة Zhao et al.,1996ژائو و همکاران)

(FVS( تجزیة تفاضل شار ،)FDS( و اوشر )Osherبود را جهت حل معادالت آبهای کم عمق با اس ) تفاده از روش

ه نیز بهر ل جریانحالگوهای بیان شده برای بررسی تاثیرات تغییرات بستر بر روی حجم محدود ارائه نمودند. از 

های لبا مد گرفته شده است. سه الگوی مطرح شده در این تحقیق در مسائل تسخیر شوک و پایداری محاسباتی

سه با در مقای وهاهای دیگر مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج بیانگر دقت قابل قبول این الگتحلیلی و الگوریتم

الگوی  ددی سهمقادیر تئوری بوده است. با این حال تفاوت قابل توجهی در دقت، زمان محاسبات و پایداری ع

 مطرح شده دیده نشده است.

ود صریح و روش احجام محد MUSCL(، با استفاده از الگوریتم Mingham et al.,1988مینقام و همکاران )

د و در فته بوبندی ساختار یام عمق ارائه دادند. مدل ارائه شده برای شبکهمدلی جهت حل معادالت آبهای ک

وتا صورت ک-گیری زمانی با استفاده از روش رانگنظر شده است. انتگرالمعادالت حاکم از عبارت منبع صرف

دی بع الت یکبرای محاسبة شار در مسالة ریمن استفاده شده است. مدل ارائه شده در ح HLLگرفته و از روش 

 بوده و تعمیم آن به حالت دو بعدی با استفاده از تجزیة عملگر صورت پذیرفته است.

جهت  TVD(، مدل عددی مبتنی بر استفاده از روش ترکیبی مرتبة دوم تفاضل محدود Wang,2000ونگ )

ه در مرحلة ای بود کمطالعة پدیدة شکست سد ارائه داد. مدل عددی وی بر اساس استفاده از یک روش دو مرحله

وندراف با محدودکنندة یک پارامتری  -اول از روش مرتبة اول باالدست و در مرحلة دوم از روش مرتبة دوم لکس

های مختلف جهت حل معادالت سنت ونان در و دو پارامتری استفاده کرده است. روش گفته شده با محدودکننده



 

 

هایی با مقادیر ست آمده حاکی از وجود اختالفدو حالت بستر خشک و تر اعمال شده است. نتایج عددی بد

 تئوری بوده است. از جمله نتایج دیگر انتخاب محدودکنندة بهینه برای مسئلة مورد نظر بوده است. 

های مستطیلی، (، با استفاده از روش جداسازی کسری بر روی مشZoppou et al.,2000زاپو و همکاران )

س با ند. سپم بر مسئلة شکست سد را به معادالت یک بعدی تبدیل نمودمعادالت دو بعدی آبهای کم عمق حاک

 Leerب ندة شیبکارگیری روش مرتبة باقیماندة وزنی جهت محاسبة شار در مسئلة ریمن و استفاده از محدودکن

ز اده حاکی دست آمبجهت جلوگیری از نوسانات ناشی از مرتبة دوم، به حل معادالت مربوطه اقدام نمودند. نتایج 

زبری  های پیچیده و لحاظ کردندقت قابل قبول و پایداری مدل عددی در تسخیر شوک و در نظر گرفتن هندسه

 و شیب بستر در دو حالت خشک و تر بوده است. 

د شکست س ةکه در زمین بودنداز جمله افرادی  ،(Tseng et al.,1999 and 2000)  ناهمکار سنگ وت

ب با کورمک در ترکیسنگ و همکاران از روش مکت. در کارهای اندهانجام دادرا تحقیقات عددی و آزمایشگاهی 

ز قابلیت . نتایج گزارش شده حاکی ااستفاده شده است ENOو  TVDو  (Roe)مرتبه اول رو مانند  هاییروش

شده  رضایت کمتری بیان Roeا مسئلة شکست سد است. البته از روش ها در برخورد بتقریبا یکسان این روش

 است.

 Valianiبندی ساختار یافتة بلوکی توسط والینایی و همکاران )شکست سد مالپاست با مدل عددی در شبکه

et al.2002) مطالعه شد. مدل استفاده شده دارای دقت دو مکانی و زمانی است. الگوریتم عددی آن بر پایة ،

به عنوان  MUSCLحاصل شده است. الگوریتم  MUSCL14الگوریتم  هایی از نوع گودونوف و با استفاده ازروش

 HLLو  Roeشود.  از هر دو روش محدودکننده شیب باعث جلوگیری از بروز نوسانات در دقت مرتبة دوم می

ارائه گردیده است. دلیل این  HLLها استفاده شده ولی تنها روش برای حل تقریبی مسئلة ریمن و محاسبة شار

های خشک ذکر شده است. برای حذف نوسانات سازی بستربهتر این روش و قابلیت بهتر آن در مدلکار نتایج 

های مختلفی استفاده شده که عملکرد آنها در شرایط بستر غیرخشک یکسان گزارش شده عددی از محدودکننده

                                                 

 

14 - Monotonic Upstream Scheme for Conservation laws 



 

 

ده است. نتایج مدل ها بوبهتر از سایر محدودکننده Minmodهای خشک، نتایج محدودکننده است. برای بستر

گیری شده در واقعة شکست سد مالپاست و نیز نتایج اندازهCADAM 15عددی با نتایج آزمایشگاهی پروژة 

 مقایسه شده است.

عادلة م، با استفاده از تحلیل عددی یک بعدی (Hanif Chudhry , Mahapatra,2004چودری و ماهاپترا )

ز شکست احاصل  هارم، اثر توزیع فشار غیر هیدرواستاتیک جریانبوسینسک و به وسیلة تفاضالت محدود مرتبة چ

 :زیر است ه صورتبسد را مورد مطالعه قرار دادند. در این مقاله معادلة یک بعدی پیوستگی و ممنتوم بوسینسک 
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: g: عمق جریان، h: زمان، x ،tهت جگیری شده در عمق در : سرعت متوسطu: فاصلة طولی از مبدا، xکه 

  باشد.می xشیب خط انرژی در جهت  fSو  x: شیب بستر در جهت 0Sشتاب گرانش زمین، 

1B ،2B  3وB اند برای در نظر گرفتن شتاب قائم استفاده شده (2-2)های بوسینسک هستند که در معادلة ترم

 اند:و به صورت زیر بیان گردیده
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های بوسینسک صرفنظر گردد. این مولفان، معادلة بوسینسک است که ترممعادلة سنت ونان حالت خاصی از 

نتایج بدست آمده به وسیلة معادالت سنت ونان و بوسینسک را مقایسه کردند تا نقش ترم بوسینسک به تنهایی 

( تاثیر 1Bسازی جریان شکست سد معین گردد و به این نتیجه رسیدند که فقط اولین ترم بوسینسک )در شبیه

                                                 

 

15 - Concrete action on dambreak modelling   



 

 

گذارد. با این حال معادالت سنت ونان برای کاربردهای معمول مهندسی مانند ابل توجهی بر روی نتایج میق

 نماید.دست نتایج دقیق و کارا ارائه میمحاسبة بیشینة عمق جریان و زمان رسیدن به این عمق در پایین

سازی مسئلة برای شبیه TVD (، به بررسی مراتب باالئی از دقت روشLin et al.,2005لین و همکارانش )

ز های باالدست اشکست سد پرداخته و مورد ارزیابی قرار دادند. در این مقاله، سه روش قدرتمند و معتبر روش

 های باالدست مذکور با در نظر و شش حالت از مرتبة دوم روش  HLLEو  FVS  ،Roeمرتبة اول به نام های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Numerical investigation of dam break flow against piers 

 

Atabak Feizi 

 

Absrtact: 

 

Study of dam-break flow and evaluation of this phenomenon is one of the 

challenging topics for researchers. Induced flows by a dam break occurrence 

are affected very much by the natural and artificial obstacles such as piers in 

the downstream of a dam. In this research, hydrodynamic effects of the pier 

on flood waves are investigated by performing numerical simulations. Two 

models were used in numerical simulations; the first model is Fluent and 

another one is Flow3D software. Results of numerical simulation were 

compared with experimental data and analytical solution and accuracy, 

advantage and disadvantage of applied approaches for simulation of the flow 

domain were discussed. Flow results illustrate a significant effect of the 

bridge pier on the flood wave induced by the dam break. It caused a change in 

the flow direction and making a slightly increasing in the water depth. Also, 

wake zone is observed in the behind of the bridge pier until distance of 13 

times of the pier diameter 
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