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ABSTRACT
Generally, the safety of a dam is not only related to its design and construction, but
also to the complete characterization of its performance during the first dewatering
and operation period, as well as regular service during the life of the dam. In this
study, the vertical and horizontal displacements of the Eyvashan Dam were
analyzed using actual instrument results in an eight-year period in three steps of
construction, first dewatering and operation period. The numerical model of the
largest section of the dam was prepared by Geostudio and Plaxis software and
examined with respect to the behavioral model of Mohr–Coulomb. According to
the results of the instrumentation, the settlement of the dam core has increasing
trend and sometimes after the construction, it reaches almost constant. The
maximum settlement of the dam core at the end of construction phase was 809 mm
which is equal to 1.2% of the dam height at the middle level. The horizontal
displacements in the longitudinal direction of dam upstream are completely
influenced by the reservoir water level and hydrostatic forces. The maximum
horizontal displacement in the upper crust of Eyvashan dam is 75.6 mm. After
reservoir filling, the amount of settlement from the lower levels to the higher levels
(crest of the dam) have had an increasing trend. In order to adapt the observational
and predictive data, multivariate regression and determination coefficient were used
which showed a consistency result of about 85 percent between observation and
prediction data. This indicates that the maximum settlements and their location are
agreed well with the technical specifications, revealing the proper operation of the
dam in terms of settlement.
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بررسی جابجايیهای قائم و افقی سد خاکی ايوشان با استفاده از ابزاردقيق و تحليل عددی
2
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ایران.

 )1گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی(ره)،بروجرد،
(تاریخ دریافت -1398/3/4 :تاریخ بازنگری -1398/4/27 :تاریخ تصویب)1398/6/16 :

چکيده
به طورکلی ایمنی سد تنها به طراحی و ساخت آن مربوط نمیشود ،بلکه به رفتارنگاری کاملی از عملکرد آن در اولین دوره
آبگیری و بهرهبرداری و همچنین سرویسدهی منظم در طول عمر سد وابسته است .در این پژوهش جابجاییهای قائم و
افقی سد ایوشان با استفاده از نتایج ابزاردقیق در یک دوره زمانی هشت ساله در سه دوره ساخت ،اولین آبگیری و بهرهبرداری
تحلیل شده است .مدل عددی بزرگترین مقطع سد توسط نرمافزارهای Geostudioو  Plaxisتهیه و با لحاظ مدل رفتاری
موهر کولمب بررسی گردید .با توجه به نتایج ابزاردقیق ،نشست در هسته سد روند افزایشی داشته و بعد از گذشت مدتی از
پایان ساخت سد تقریباً به مقدار ثابتی می رسد .حداکثر نشست هسته سد در پایان مرحله ساخت به میزان  809میلیمتر
و معادل  1/2درصد ارتفاع سد در تراز میانی رخ داده است .جابجاییهای افقی در جهت طولی باالدست سد کامالً تحت
تاثیر تراز آب مخزن و نیروهای هیدرواستاتیکی است .بیشینه جابجایی افقی در پوسته باالدست سد ایوشان  75/6میلیمتر
میباشد .پس از آبگیری سد ،مقدار نشست از ترازهای پایین به طرف ترازهای باال (تاج سد) روند افزایشی داشته است .به
منظور تطبیق دادههای مشاهداتی و پیشبینی شده از رگرسیون چند متغیره و از معیار ضریب تعیین استفاده شد که نتایج
همخوانی حدود  85درصدی بین دادههای مشاهداتی و پیشبینی شده را نشان میدهد و بیانگر اینست که مقادیر نشست
حداکثر و محل وقوع آنها با مشخصات فنی موجود مطابقت خوبی دارد و نشاندهنده عملکرد مناسب سد ازلحاظ نشست
میباشد.
واژههای کليدی :سد خاکی ایوشان  ،Geostudio,ابزاردقیق ، Plaxis ،نشست

مقدمه
رفتارنگاری به معنای بررسی عملکرد یک سازه در دوران ساخت
و مرحله بهرهبرداری و تطبیق آن با پیشبینیهای زمان طراحی
میباشد .رفتارنگاری سدها برای دوره اولین پر شدن دریاچه سد
اهمیت ویژهای دارد .به طورکلی ایمنی سد تنها به طراحی و
ساخت آن مربوط نمیشود ،بلکه به رفتارنگاری کاملی از عملکرد
آن در سالهای اولیه بهرهبرداری و همچنین سرویسدهی منظم
در طول عمر سد وابسته است( Jannati and Mohammadi,
 .)2010آبگیری سدها باعث اشباع خاکریزها و تکیهگاهها و به تبع
آن کاهش ضریب اطمینان پایداری خواهد شد .بنابراین برای
اینکه یک سد خاکی شرایط جدید را به راحتی و بدون بروز مشکل
تحمل نماید ،سرعت آبگیری میبایست در محدوده مجاز باشد.
ترک در هسته عمدت ًا ناشی از جریان بیش از اندازه آب و یا تغییر
محل ناهمگون پی میباشد .نشست ناهمگون عمدتاً ناشی از آماده
سازی نامناسب پی (ظرفیت باربری کم) و عدم آببندی کامل پی
میباشد .در این بین شکل ساختگاه سد از نظر عمق قرارگیری
* نویسنده مسئولkomasi@abru.ac.ir:

بستر سنگی از مهمترین عوامل نشست ناهمگون به شمار میرود.
فرآیند تراکم هسته در رطوبتی کمتر از رطوبت بهینه نیز باعث
جمعشدگی و ترکخوردگی در هسته میشود .در زمان آبگیری و
بهرهبرداری ،بدنه سد تمامی بارهای داخلی و خارجی خود را
تحمل میکند .اعمال این بارها باعث تغییر مکانهای افقی و قائم
میشود که به تغییر مکانهای قائم نشست اطالق
میگردد( .)Iksoo, 2011روش اجزاء محدود برای مسائل
ژئوتکنیکی اولین بار توسط (Clough and Woodward )1967
مطرح گردید ،اما استفاده از این روش برای تحلیل سازههای خاکی
بزرگ ،مانند سدها توسط ( Duncan and Chang )1970مطرح
گردید .از طرفی ( Abhilasha and Balan )2014نرمافزارهای
موجود و متداول در مدلسازی تراوش سدهای خاکی را مقایسه
کردند .نتایج تجزیه و تحلیل با نرمافزارهای مختلف نشان داد که
مدلسازی با نرمافزار  Seep/wاز صحت و دقت قابل قبول و باالیی
برخوردار است و میتواند برای مسائل پیچیده نیز کارآمد و
اقتصادی باشد .هرچند عمده جابجاییها در زمان ساخت سد
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صورت میگیرد اما مطالعه نشستهای سدهای خاکی و پاره
سنگی بعض ًا به نتایج موثری منجر میشود .به طورکلی حداکثر
نشست سد در نقاط میانی آن است و به تدریج کم شده تا در
پنجهها به صفر میرسد .در اثر نشست ،سازه سد به تدریج تحت
نوعی کشش قرار میگیرد و فاصله بین پنجه دامنههای سد در
امتداد قاعده ،اندکی افزایش مییابد( Gikas and Sakellario,
 .)2008مطالعات بسیاری در مورد رفتارنگاری و نشست سدها
صورت گرفته است Ebrahimnejad Sedigh et al. )2000( .به
رفتارسنجی نشست پی و بدنه سد خاکی علویان در دوران
بهرهبرداری پرداختند و حداکثر نشست و مقطع بحرانی سد را
مشخص نمودند .نشست پی در طول زمان ساخت با ضریب
همبستگی خوبی (بیش از)0/98تابعی از مجذور ارتفاع خاکریز
میباشد Dinashinia and Arab )2008( .به بررسی تغییر شکل-
های قائم (نشست) سد مخزنی کرخه با استفاده از ابزارهای نصب
شده پرداختند .بررسی و مطالعات انجام شده بر روی نتایج نشست
سد کرخه ،نشانگر روند منطقی رفتار سد داشتSharifi )2011( .
 et al.با شبیه سازی سد  15خرداد با نرم افزار Plaxisبه ارزیابی
رفتارنگاری سد در دوره پس از آبگیری و بهرهبرداری سد پرداخت.
نتایج به دست آمده نشان داد که تطابق نسبتاً خوبی بین تحلیل
عددی و داده های مشاهدهای (با ضریب همبستگی بیش از )0/96
وجود دارد Beiranvand Yeganeh et al. )2014( .در پژوهشی به
بررسی پی سد خاکی زیبا محمد خرم آباد با استفاده از
نرمافزارهای  Plaxisو  Geostudioپرداختند و با توجه به نشست
های قابل توجه پی راهکار تزریق را ارائه نمودند)2016( .
Mousavi Azar et al.به بررسی نشست سد خاکی زنوز و مقایسه
داده های ابزاردقیق و تحلیل عددی پرداختند .تحقیقات ایشان
نشان داد که بیشترین نشست در پوسته پاییندست و به میزان
 547میلیمتر رخ داده است .همچنین متوسط نشست در هسته
رسی  344میلیمتر در بزرگترین مقطع در سد اتفاق افتاده است.
همچنین( Rashidi and Haeri )2017با ارزیابی فشار آب حفرهای
و نشست سد خاکی گاوشان و مقایسه دادههای ابزاردقیق و
مدلسازی عددی با استفاده از نرمافزار ) FLAC(2Dبه این نتیجه
رسیدند که عملکرد سد از نظر فشار آب حفرهای و نهایت ًا پایداری
سد مثبت میباشد .در پژوهشی دیگر ( Rashidi et al. )2018با
بررسی و مقایسه نتایج نشست ابزاردقیق سد سنگ سیاه و تحلیل
عددی با مدل موهر-کولمب نشان دادند که سد مورد مطالعه از
نظر شکست هیدرولیکی در مرحله پایان ساخت و اولین دوره
آبگیری در مقایسه با سایر سدهای سنگریزهای در دنیا ایمنتر
میباشد Pelecanos et al. (2018) .در مطالعهای با استفاده از
تحلیل عددی به بررسی جابجاییهای افقی و قائم سدهای خاکی

در دوره طوالنی (25سال>) پرداختند .نتایج آنها نشان داد که
بیشترین تغییرات نشست سد مربوط به تحکیم طوالنی مدت
میباشد و نوسانات آب مخزن تاثیر چندانی در جابجاییهای قائم
و افقی ندارد .در این پژوهش با جمعآوری و بررسی ،صحتسنجی
دادههای ثبت شده پیزومترهای نشست سنج و حصول اطمینان
از عدم مغایرت آنها با تئوریهای موجود در ژئوتکنیک ،مقایسهای
بین نتایج ابزاردقیق و روشهای عددی انجام شده است .با مقایسه
نتایج قرائت ابزاردقیق و نرمافزارهای Plaxisو Geostudio
جابجاییهای قائم و افقی سد ایوشان در سه دوره ساخت ،آبگیری
اولیه و بهرهبرداری بررسی شده است.

مواد و روشها
مشخصات سد مخزنی ايوشان

سد مخزنی ایوشان در فاصله  1/5کیلومتری باالدست روستای
ایوشان گلستان و حدود  57کیلومتری شهر خرمآباد در مختصات
جغرافیایی  48درجه و  49دقیق طول شرقی و  33درجه 28
دقیقه عرض شمالی بر روی رودخانه هرود واقع شده است.
مساحت حوضه آبریز رودخانه هرود تا محور سد مخزنی ایوشان
 120کیلومتر مربع است .سد از نوع خاکی-سنگریزهای با هسته
قائم رسی میباشد که ارتفاع آن از بستر 62متر(تراز 1804متر از
سطح دریا) ،تراز تاج سد  1868متر و رقوم نرمال بهرهبرداری از
سد  1864متر از سطح دریا میباشد .حجم مخزن در رقوم نرمال
بهربرداری از سد  52میلیون مترمکعب و وسعت دریاچه در تراز
نرمال 2/3کیلومتر مربع است شکل (.)1

شکل  -1سد خاکی ايوشان

ساختگاه سد مخزنی ایوشان از دیدگاه زمینشناسی در
محدودة بستر سنگی مشتمل بر سنگهای کنگلومرائی است که
در محدودة کولهها این سنگها دارای رخنمون بوده ولی در کف
دره رسوبات آبرفتی جوان درشتدانه ،بر روی سنگ کنگلومرا
نهشته شده است .از نظر سنگشناسی کنگلومرای محدوده محور
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و دریاچه از قطعات رادیوالریتی ،ماسه سنگ ،اسلیت ،سنگهای
متامورف و قطعات سنگ آذرین با یک ماتریس سیلتی– ماسهای
و گاهاً سیلتی– رسی تشکیل شده است .در بررسیهای صورت
گرفته در محدودة دریاچه و محور سد ،درزه یا سیمای تکتونیکی
واضحی مشاهده نشده است .آببندبودن (مقادیر لوژن در حد
صفر) این رسوبات کنگلومرائی ،ناشی از عدم وجود شکستگی و
درزه و شکاف بارز در توده سنگ ساختگاه سد ایوشان است .از
نظر زمینشناسی سنگ کنگلومرای مخزن ومحور سد با ضخامت
چند صد متر یک نوع کنگلومرای جوان از نوع کنگلومرای
بختیاری محسوب میشود (مهندسین مشاور آبدان فراز).

مقاطع ابزارگذاری در سد مخزنی ايوشان

ابزاربندی سد ایوشان در  4مقطع با شمارههای -229 ،228-228
 230-230 ،229و  231-231بهترتیب در کیلومتر،0+249
 0+477 ،356+0و  0+546در نظر گرفته شده است .در پژوهش
حاضر رفتارنگاری ابزار نصب شده در مقطع 229سد مخزنی
ایوشان مورد ارزیابی قرار گرفته است .در شکل ( )2موقعیت
مقاطع عرضی ابزاردقیق و مقطع ابزاربندی  229سد خاکی ایوشان
نشان داده شده است .بیشترین تراز ابزاربندی مربوط به
مقطع 229-229با  7تراز و کمترین تعداد تراز ابزاربندی مربوط
به مقطع  231-231با  5تراز میباشد.

شکل  -2موقعيت مقاطع ابزارگذاری سد ايوشان (مهندسين مشاور آبدان فراز)

نتايج نشست سد ايوشان توسط ابزاردقيق

در مقطع  229-229نشست سد بر اساس دستگاه نشستسنج
نصب شده در محور هسته رسی سد محاسبه می شود .تعداد 22
مگنت در فواصل منظم برای اندازهگیری مقدار نشست در ابزار
 IS229نصب شده است .جهت بررسی تغییرات میزان نشست سد
ایوشان از نتایج ابزاردقیق مربوط به سال  1387شروع عملیات
اجرایی ساخت بدنه سد لغایت سال  1395دوران پس از آبگیری
و بهرهبرداری سد استفاده شده است (شکل  .)3بیشینه مقدار
نشست هسته سد در آخرین قرائت و درپایان مرحله ساخت در
ترازهای میانی با حداکثر  809میلیمتر اندازهگیری شده است که
در تراز  1835متر ارتفاع از سطح دریا میباشد .در ترازهای باالیی
و نزدیک تاج سد ( )1835-1864مقدار نشست محاسبه شده از
 600تا  300میلیمتر متغیر بوده و این مقدار در تراز انتهایی
( )1810به  200میلیمتر رسیده است (شکل  .)4جابجاییهای
افقی پوسته باالدست سد در ارتفاع یک سوم باالیی (شکل  )5به
سمت باالدست و پاییندست در حال نوسان است .بیشینه
جابجایی افقی در سد ایوشان  75/6میلیمتر میباشد.

مدلسازی و تحليل نشست سد ايوشان با نرمافزارهای
GeostudioوPlaxis

افزایش فشار آب منفذی درون هسته رسی سدهای خاکی–
سنگریزهای ،در حین ساخت و اولین آبگیری ،موجب وقوع
نشستهای تحکیمی در این ناحیه میگردد .برای تحلیل تنش–
کرنش سدهای خاکی معموالً از روش اجزاء محدود به صورت دو
بعدی و در شرایط کرنش صفحهای ،که موجب ساده شدن
محاسبات میگردد ،استفاده میشود .در این پژوهش به منظور
محاسبه مقادیر نشست و صحتسنجی دقیقتر از نرمافزارهای
Geostudioو  Plaxis2Dاستفاده شده است .نرمافزار Plaxis2D
که با عنوان  Plaxisنیز شناخته میشود به سفارش مدیریت منابع
آب کشور هلند در دانشگاه صنعتی  Delftدر سال  1987تهیه و
سپس در سال  1993قابلیتهای آن گسترش داده شد .همچنین
نرمافزار  Geostudioکه به خاطر شرکت سازنده آن به Geoslope
نیز معروف است ،یک برنامهی کامل ژئوتکنیکی برای تحلیل و
طراحی است که قادر است تحلیل پایداری ،تراوش ،تنش/کرنش
و لرزهای را در انواع شیبهای خاکی مسلح و غیرمسلح و به
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خصوص سدهای خاکی در شرایط استاتیکی ،شبه استاتیکی و
دینامیکی انجام دهد .این نرمافزارها بر اساس روابط اجزاء محدود
نوشته شده است و قادر به شبیهسازی رفتار غیر خطی و وابسته
به زمان خاک و نیز تحلیل سد در دوران آبگیری و بهرهبرداری با
در نظر گرفتن فشار آب منفذی میباشد .بهوسیله این نرمافزارها
میتوان ساخت الیه به الیه و مرحلهای سد و پدیده تحکیم را
مدلسازی نمود .در این بخش نیز مقطع  229سد به عنوان مقطع
بحرانی و بیشینه انتخاب و مدلسازی گردیده است .در مدلسازی
به روش اجزاء محدود ،لزوماً در موارد زیر ایدهآلسازی ضروری
است -1:هندسه مدل  -2روند ساخت و بارگذاری -3رفتار مصالح.
در شکل ( )6مدل سد ایوشان و نشست آن در نرمافزار Geostudio
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که برای مدلسازی نشست
تحکیمی مراحل ساخت سد در نظر گرفته شده است و خاکریزی
بهصورت الیه به الیه و در  8مرحله در  1280روز انجام شده است.
در هر مرحله از اجرای سد ،خاک الیه مورد نظر به ارتفاع تقریباً
 10متر فعال شده و وزن این الیه در محاسبه تنشها و تغییر
مکانها لحاظ میگردد .پارامترهای مصالح مورد استفاده در آنالیز
نشست ،در جدول ( )1نشان داده شده است .علت مدلسازی
ساخت الیه به الیه سد و در نظر گرفتن زمان ساخت برای هر الیه
مطابق با واقعیت ،این است که در ضمن ساخت سد و بالفاصله
پس از آن در بخشهای ریزدانه و کم نفوذپذیر (هسته رسی) فشار
آب منفذی حبس شده ،ابتدا افزایش مییابد و به تدریج کاسته
میگردد و الیههای پایینتر تحکیم مییابند .بنابراین شدت و
چگونگی توزیع فشار آب منفذی نه فقط بستگی به مشخصات
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تحکیمی و نفوذپذیری مصالح و شرایط زهکشی دارد ،بلکه تا حد
زیادی بستگی به چگونگی و ترتیب اجرای کار نیز دارد .در این
شرایط هنوز زه در بدنه سد وجود ندارد و کم شدن آب به علت
خشک شدن نیز ناچیز است و تنها به علت وزن الیههای باالتر،
آب منفذی تحت فشار قرار میگیرد .همچنین در مدل Plaxis
برای دستیابی به نتایج دقیقتر ،مشبندی توسط عناصر 15گرهای
و المانها بهصورت مثلثی مدل شده است(شکل  .)7جهت تحلیل
سد ایوشان از آنالیز پالستیک بر اساس مدل رفتاری موهر-کولمب
در هر دو نرمافزار استفاده شده است .در تحلیل سد ایوشان ابتدا
و در گام نخست پرده آببند ایجاد شده است .فاز بعدی مربوط
به بدنه سد است و مرحله اولیه تحلیل مربوط به اجرای الیه اول
خاکریز میباشد که در جهت تطبیق با شرایط واقعی در  160روز
ایجاد شده است .البته باید توجه داشت که همزمان با اجرای
الیههای خاکریز ،در الیههای زیرین پدیده تحکیم رخ میدهد.
بنابراین در تحلیل انجام شده یک فاز جداگانه از نوع تحلیل
تحکیمی ایجاد میگردد .بهطور کلی برنامه به صورت خودکار بر
اساس نفوذپذیریهای وارد شده برای مصالح و ابعاد مش انتخاب
شده ،برای مدل یک زمان بحرانی را برای تحلیل تحکیمی محاسبه
می کند که برای قابل اعتماد بودن تحلیل ،زمانی که برای تحلیل
اختصاص میدهیم میبایست از این زمان بزرگتر باشد .هرچه ابعاد
مشها ریزتر باشد زمان بحرانی که برنامه محاسبه میکند کمتر
خواهد بود .به همین ترتیب فاز دوم تحلیل برای الیه دوم
خاکریزی  320روز و تا انتهای فاز هشتم که  1280روز اختصاص
یافته ،تحکیم کل خاکریز مدلسازی میگردد.

مرحله آبگيری اوليه
مرحله

900

بهرهبرداری

مرحله ساخت
700

300

نشست(ميليمتر)

500

100

1387/08/05
1388/03/10
1388/05/18
1388/07/12
1388/09/04
1388/10/30
1389/02/13
1389/03/19
1389/06/07
1389/06/31
1389/09/10
1389/10/27
1390/01/28
1390/03/22
1390/04/19
1390/05/12
1390/08/02
1390/10/14
1390/12/18
1391/04/05
1391/05/23
1391/07/03
1391/08/22
1392/05/30
1392/12/13
1393/02/26
1393/04/01
1393/08/21
1394/01/24
1394/03/06
1394/05/11
1394/07/15
1394/09/17
1394/10/28
1395/04/13

تاريخ

-100

-300

شکل  -3نشست قائم سد ايوشان نسبت به زمان در سه مرحله ساخت ،اولين آبگيری و بهرهبرداری ( ابزار) IS229
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نشست

900

700

300

نشست(ميليمتر)

500

100
1865

1855

1845

1835

1825

1805

1815

1795
-100

ارتفاع(متر)
-300

شکل -4تغييرات نشست قائم نسبت به ارتفاع هسته سد ايوشان ( ابزار) IS229
مقطع-1تراز 1822

8

مقطع-2تراز1827
مقطع-3تراز 1832

6

مقطع-4تراز1837
مقطع-5تراز 1842
مقطع-6تراز1847

4

مقطع-7تراز1852

جابجايی(ميليمتر)

2

0

07/06/1393
15/11/1393
02/01/1394
24/01/1394
04/02/1394
18/02/1394
05/03/1394
19/03/1394
21/04/1394
11/05/1394
24/05/1394
02/06/1394
08/07/1394
15/07/1394
02/08/1394
20/08/1394
26/08/1394
08/10/1394
14/10/1394
08/11/1394
12/11/1394
05/12/1394
26/12/1394
02/01/2019
26/10/1903
05/02/1395
24/02/1395
30/02/1395
15/03/1395
28/03/1395
11/04/1395
29/04/1395
30/05/1395
04/06/1395
12/07/1395
02/08/1395
25/08/1395
17/09/1395
25/10/1395

تاريخ

-2

-4

شکل  -5تغييرات جابجايیهای افقی در پوسته باالدست سد ايوشان (ابزار )INP229
جدول -1پارامترهای مصالح مورد استفاده در آناليز نشست

'f,f
)○(

'C,C
)(kPa

11

63

24

28

γ sat
)(kN/m3

γ wet
)(kN/m3

γ dry
)(kN/m3

E
)(Mpa

21

20

17

35

Ky/Kx

)Kx(m/sec

نوع مصالح

0/2

2/5×9-10

زهکشی نشده

مدل موهر
کولمب

مصالح

پالستیک

هسته

-

-

24/5

23/8

22/5

70

1

1×3-10

زهکشی شده

پالستیک

پوسته

-

-

22

21

19

45

0/5

1×4-10

زهکشی شده

پالستیک

فیلتر

-

-

23

22

20/5

55

1

2×2-10

زهکشی شده

پالستیک

زهکش

-

-

23/2

-

21/5

500

1

5×3-10

زهکشی شده

پالستیک

آبرفت

-

-

25/5

-

25

5000

1

1×9-10

زهکشی شده

پالستیک

پی

-

-

21

-

21

2500

1

1×7-10

زهکشی شده

پالستیک

دیوار آببند

زهکشی شده
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-0.3

-0.4

-0.6

)Settlement (m

-0.5

-0.7

110 130 150
100 120 140

-0.8
70

90
80

) Ele vation(m

0.05
0.04

0.02
0.01

)X-Displacement (m

0.03

0
-0.01
300

200

100

0

) Distance (m

شکل  -6شبکه تغيير شکل يافته و کانتورهای تغيير مکان قائم در نرمافزار Geostudio

شکل  -7مدل تغيير شکل يافته و کانتورهای تغيير مکان قائم در نرمافزار Plaxis
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نتايج و بحث
بررسی نتايج مربوط به نشست ابزاردقيق و نرمافزارهای
GeostudioوPlaxis

نتایج نشست سد ایوشان نشان میدهد که با شروع ساخت بدنه،
مقادیر نشست با توجه به ادامه خاکریزی و بارگذاری روی الیههای
قبلی دائم ًا و به صورت افزایشی در حال تغییرند .عدم افزایش
یکنواخت شیب نمودار نشست در برخی از مقاطع و در زمان
ساخت ناشی از توقف عملیات خاکریزی به دالیل مختلف در آن
بازه زمانی میباشد .قسمت عمده نشستهای زمان ساخت را
نشست آنی یا االستیک تشکیل میدهند .نشستهای آنی تحت
تاثیر رفتار االستیک مصالح ناشی از بارگذاری متوالی الیههای
جدید بر روی الیههای زیرین در مدت زمان کوتاهی اتفاق
میافتند .پدیده تحکیم در بلند مدت اتفاق میافتد و سرعت وقوع
نشستهای تحکیمی به سرعت زهکشی فشارهای آب منفذی
ایجاد شده در طول ساخت سد بستگی دارد .با توجه به اینکه در
پوسته سدهای خاکی به دلیل نفوذپذیری باالی آنها ،فشار آب
منفذی ایجاد نمیشود میزان نشستهای تحکیمی ایجاد شده در
پوسته مقدار ناچیزی میباشد .به دلیل نفوذپذیری پایین هسته
رسی ،زهکشی فشار آب منفذی هسته در طول دوران ساخت در
طوالنی مدت صورت میگیرد .از این رو نشستهای تحکیمی
هسته رسی بیشتر از نشستهای پوسته میباشد .در حالت کلی
میزان نشستهای آنی به مقدار قابل توجهی بیشتر از نشستهای
تحکیمی میباشد و با گذشت زمان شدت افزایش نشستهای
تحکیمی کاهش یافته و به مقدار ثابتی میرسد .در انتهای مرحله
ساخت و به دنبال اولین آبگیری مخزن سد ،با توجه به اینکه
معموالً الیههای تحتانی نسبت به الیههای باالتر از تراکم بیشتری
برخوردارند ،بیشترین حرکات ناشی از رمبندگی1در قسمتهای
فوقانی و نزدیک تاج سد رخ داده است .در واقع در این بازه زمانی
نشستها دچار تغییرات افزایشی (البته بسیار ناچیز) شده است.
با شروع آبگیری ،نشستها به سمت کف هسته بوده اما با گذشت
زمان و افزایش تراز آب از میزان شدت نشستها کاسته شده و
حرکاتی رو به باال در جهت تاج سد البته بسیار جزئی و در حدود
چند سانتیمتر در هسته دیده میشود .در مرحله بهرهبرداری نیز
مقادیر نشست روند نسبتاً یکنواختی را نشان میدهند .از نظر
پایداری سد ،میزان نشست بعد از ساخت از اهمیت بیشتری
برخوردار است .زیرا در زمان ساخت سد حجم آب دریاچه یا صفر
و یا حداقل است و ترمیم خسارات ناشی از نشست غیرهمگن در

1- Collapse

حین ساخت ارزانتر و عملیتر میباشد .همچنین عامل نوسان
جابجاییهای افقی پوسته باالدست سد ایوشان در ارتفاع یک سوم
باالیی را میتوان تغییرات تراز آب مخزن دانست به طوری که در
اثر آبگیری سد و اعمال نیروی هیدرواستاتیکی به سمت
پاییندست حرکت میکند ،با تخلیه آب مخزن در نتیجه عدم
اعمال نیروی هیدرواستاتیکی بار پوسته باالدست و وجود جریان
خروجی آب موجود در پوسته سد به طرف باالدست ،به سمت
باالدست جابجا میشود .در جدول ( )2مقادیر نشست پیشبینی
شده توسط نرم افزار و مقادیر نشست اندازهگیری شده توسط
ابزاردقیق ( )IS 229-1در ترازهای مختلف از محور قائم مرکزی
هسته سد ایوشان آورده شده است .این نتایج جهت مقایسه بهتر
در شکلهای( 8و  9و)10نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود بیشینه تغییر مکان قائم بدنه سد در میانه ارتفاع
هسته اتفاق افتاده است .اگر تحلیل بدنة سد به صورت الیه به
الیه انجام شود ،حداکثر تغییر مکان قائم بدنة سد در میانة ارتفاع
و در هسته اتفاق خواهد افتاد .این در حالی است که در تحلیل یک
مرحلهای همواره حداکثر نشست و تغییر مکان قائم مربوط به تاج
سد است.
همانطور که در شکلهای( 8تا  )10مشاهده میگردد،
باتوجه به اینکه میزان وقوع نشست ها در یک نقطه مورد نظر تابعی
از ارتفاع خاک روی آن(سربار) و ارتفاع خاکریزی آن میباشد
بنابراین بیشینه نشستها تقریباً در تراز میانی سد ،اتفاق میافتد.
در واقع در یک توده خاک مانند سد خاکی با حرکت از پایینترین
تراز به طرف باال ،از طرفی مقدار خاک زیر نقطه مورد
بررسی(مقدار مصالح تراکمپذیر زیر نقطه که عامل افزایش دهنده
نشست است) بیشتر میشود ،از طرف دیگر مقدار سربار(باری که
منجر به تراکم و نشست توده شده و عامل افزایش نشست
است)کاهش مییابد ،این دو اثر در یک توده خاک همگن تقریباً
در حدود ترازهای میانی آن به تعادل میرسند .همچنین نمودارها
از نظر روند کلی دارای تطابق نسبتاً خوبی هستند واختالف موجود
میان مقادیر پیشبینی شده و اندازهگیری شده میتواند ناشی از
اختالف میان مقادیر پارامترهای ژئوتکنیکی در شرایط کارگاهی و
طراحی باشد .همچنین مشاهده میشود که ماکزیمم نشست
هسته تقریباً در تراز میانی آن رخ میدهد .زیرا در یک توده خاک
با حرکت از پایینترین تراز توده به طرف باال ،از طرفی مقدار خاک
زیر نقطه مورد بررسی (مقدار مصالح تراکمپذیر زیر نقطه که عامل
افزایش دهنده نشست است) بیشتر میشود ،از طرف دیگر مقدار
سربار (باری که منجر به تراکم و نشست توده شده و عامل افزایش
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بین مقادیر پیشبینی شده و اندازهگیری شده تا چه مقدار به خط
رگرسیون با شیب یک ،نزدیک است .در محاسبات هرچقدر مقدار
 R2به عدد یک نزدیکتر باشد کارایی بیشتر مدل را نشان میدهد.
در واقع چنانچه مقدار  R2معادل یک گردد برازش کاملی را نشان
میدهد و بیانگر انطباق کامل بین دادههای مشاهداتی و پیشبینی
شده است .با اعمال رابطه( )1بر روی دادههای مشاهداتی و
پیشبینی شده مقدار ضریب تعیین برای نرمافزار  Geostudoو
 Plaxisبهترتیب  0/8352و  0/8867بهدست آمد که نشانگر
هم خوانی نتایج مربوط به نشست برای مقادیر ابزاردقیق و مقادیر
نرمافزارها میباشد شکل (.)11

نشست است) کاهش مییابد ،این دو اثر در یک توده خاک همگن
تقریباً در حدود ترازهای میانی آن به تعادل میرسند .به منظور
ارزیابی و مقایسه دقیقعملکرد نتایج ابزار دقیق و مدل
Geostudioو  Plaxisاز رگرسیون چند متغیره از معیار ضریب
تعیین(رابطه )1استفاده شده است.
∑𝑛 (𝑃𝑖−𝑂𝑖)2

R2=1∑𝑛 𝑖=1

(رابطه )1

2
)𝑒𝑣𝑎𝑂𝑖=1(𝑃𝑖−

در رابطه( n )1تعداد نمونههاستO ،و Pبه ترتیب مقادیر
مشاهدهای و مقادیر پیشبینی شده و  Oaveمیانگین مقادیر
مشاهداتی است .ضریب تعیین ،نشان میدهد که خط رگرسیون

جدول  -2مقادير تحليل عددی و ابزاردقيق نشست در ترازهای مختلف از محور مرکزی هسته

نشستGeostudio

نشست Plaxisنشست ابزاردقیق

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

ارتفاع از سطح دریا(متر)

نشست سنج

369

395

430

1810

PL4

392

406

400

1813

PL5

506

584

640

1816

PL6

598

651

728

1819

PL7

685

697

718

1822

PL8

717

715

714

1825

PL9

746

770

768

1828

PL10

751

779

753

1831

PL11

763

813

809

1834

PL12

774

859

651

1837

PL13

804

740

653

1840

PL14

716

701

627

1843

PL15

699

682

698

1846

PL16

593

539

539

1849

PL17

569

533

548

1852

PL18

428

451

449

1855

PL19

387

360

396

1858

PL20

310

318

302

1861

PL21

268

259

268

1864

PL22
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تراز(متر)
1810
900

1820

1830

1840

1860

1850

1870

Geostudio
ابزاردقيق

800
700

نشست(ميلیمتر)

600
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شکل-8مقايسه مقادير نشست ابزاردقيق و تحليل عددی ،الف Geostudio :بPlaxis :
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شکل-9مقايسه مقادير پيشبينی شده نشست توسط نرم افزارهای  Plaxisو Geostudio

1870

کماسی و بيرانوند :بررسی جابجائی های قائم و افقی سدخاکی 255 ...
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شکل-10مقايسه مقاديرنشست ابزاردقيق و مقادير تحليل عددی توسط نرمافزارهای Plaxisو Geostudio
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شکل .11نمودار پراکنش برای مقادير مشاهداتی و پيشبينی شده ،الف Geostudio :بPlaxis :

نتيجه گيری کلی
روند تغییرات نشست بدنه سد از آغاز عملیات ساختمانی سد تا
سال  1395به این صورت است که نشستها در ابتدا با سرعت
بیشتری اتفاق میافتد و بعد از اتمام ساخت از شدت وقوع
نشستها کاسته شده و در نهایت تقریباً به مقدار ثابتی میرسند.
نتایج نشان میدهد که اکثر نشستها (بیش از  90درصد) قبل از
آبگیری رخ داده است و پس از آن نشست تحکیمی ثانویه روی
داده است .اثر اولین آبگیری سد بر نشستها با حرکت از ترازهای
پایین سد به سمت ترازهای باالتر به دلیل نبود زمان کافی برای
تحکیم در ترازهای باالتر نسبت به ترازهای پایینتر ،افزایش
مییابد .به طوری که در ترازهای باالتر در اثر آبگیری نشستها
به میزان  3سانتی متر افزایش یافته ولی تغییر در نشستهای
ترازهای پایین اتفاق نمیافتد .تغییرات نشست نسبت به ارتفاع،
در بدنه سد به صورت سهمی شکل بوده و حداکثر میزان نشست
تا سال 1395به میزان  809میلیمتر تقریباً در تراز میانی هسته

اتفاق میافتد که این مقدار نشست معادل  1/2درصد ارتفاع سد
میباشد و در محدوده مجاز و قابل قبولی قرار دارد .بیشینه
جابجایی افقی نیز به میزان  75/6میلیمتر است که با توجه به
مقدار ناچیز آن خطری متوجه سد نمیباشد .بررسی نتایج
دادههای ابزار دقیق و مدلسازی عددی نشانگر اینست که مقادیر
نشست حداکثر و محل وقوع آنها با مشخصات فنی موجود مطابقت
خوبی دارد و نشاندهنده عملکرد مناسب سد ازلحاظ نشست می
باشد .دلیل اختالف میان قرائتهای ابــزار دقیق و نتایج برآمده
از نرم افزار میتوان ناشی از محدودیتهای مدلهای اجزا
محــدود و همچنین عدم تطابق پارامترهای ورودی با مشخصات
واقعی بدنه سـد خاکی باشد .چراکه در حالت واقعی مدول
االسیسیته به درصد رطوبت و درصد تراکم بستگی داشته ولی به
ناچار از مدول االسیسیته متوسط در انجام تحلیلهای عددی
استفاده میشود .همچنین اختالف بین مقادیرنشست محاسباتی
و اندازهگیری شده میتواند به دلیل خطای قرائت و عدم دقت
اپراتور یا خطای نصب و نگهداری دستگاههای اندازهگیری نشست

1399  فروردين،1  شماره،51  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

نتیجه گرفت که تحلیل انجام شده گویای رفتار واقعی سد بوده و
نتایج حاصله میتواند در تامین اطالعات مربوط به بخشهایی از
.سد که در آنها ابزار رفتارنگاری تعبیه نشده به کار رود
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 اما به طورکلی با توجه به انطباق مناسبی که نتایج ابزار.باشد
دقیق و مدل عددی دارند این مساله مشخص میشود که مدل
رفتاری خاک در نرمافزار درست انتخاب شده و همچنین فرضیات
 همچنین میتوان.اولیه طراحی سد به خوبی صورت گرفته است
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