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ABSTRACT
Various factors affect stability and seepage rate in the embankment dams. These factors are geometrical
characteristics of dam embankment and core, permeability coefficient of soil and height of water level in
upstream. The above-mentioned factors are discussed using numerical, analytical and experimental methods,
and their impacts are evaluated. In the present paper, using the numerical and analytical methods, the saturation
condition of downstream curst of non-homogeneous earth dam is investigated. For this purpose, the earth dam
embankment was modeled in Geo-Studio software and the effects of different factors including: width, dam
core, permeability and water level in the reservoir on saturation rate of dam downstream crust were evaluated.
The results of this study indicate that the width and the permeability coefficient ratio of core to curst, have a
greatest impact on saturation of dam downstream. In total, 250 models were analyzed in different condition and
finally a function was presented in order to investigate the effects of various parameters on saturation of
downstream curst of earth dam.
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بررسی تأثير مشخصات هندسی سد بر اشباعشدگی پوسته پاييندست در سدهای خاکی
2

احمدرضا مظاهری ،*1مهدی کماسی ،1محمد يونس سراقی ،1مسعود نصيری

 .1گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی (ره) ،بروجرد ،ایران.
 .2گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/12/19 :تاریخ بازنگری -1399/4/23 :تاریخ تصویب)1399/4/29 :

چکيده
در سدهای خاکی عوامل مختلفی بر پایداری و میزان دبی عبوری از بدنه سد تأثیرگذار است؛ از جمله این عوامل میتوان
به مشخصات هندسی بدنه و هسته سد ،ضریب نفوذپذیری مصالح استفادهشده در بدنه سد و ارتفاع آب باالدست سد اشاره
کرد .این عوامل با استفاده از روشهای عددی ،تحلیلی و آزمایشگاهی مورد بحث واقع میشوند و تأثیر آنها مورد ارزیابی
قرار میگیرد .در این مقاله قصد بر آن است با استفاده از روشهای تحلیلی و نرمافزاری به بررسی میزان اشباعشدگی پوسته
پاییندست یک سد خاکی غیرهمگن پرداخته شود .برای این منظور بدنه سد خاکی در نرمافزار ژئواستودیو مدلسازی شده
و تأثیر عوامل مختلف از جمله عرض بدنه و هسته سد ،ضریب نفوذپذیری و ارتفاع آب پشت سد بر میزان اشباعشدگی
پوسته پاییندست سد مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که عرض هسته و نسبت نفوذپذیری هسته
به پوسته تأثیر به سزایی بر میزان اشباعشدگی پوسته پاییندست سد دارد .در مجموع در این پژوهش  250مدلسازی
مختلف انجام گرفت و در نهایت رابطهای جهت بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان اشباعشدگی پوسته پاییندست سد
ارائه گردیده است.
واژههای کليدی :سد خاکی ،ژئواستودیو ،اشباعشدگی ،نشت.

مقدمه
امنیت سازهها و حفاظت محیطزیست نیازمند شناخت صحیح از
رفتار سازه است .یکی از مهمترین سازهایی که نیاز است رفتار آن
بهدرستی شناسایی و در تمامی مراحل مورد بررسی دقیق قرار
گیرد سدها میباشند ( .)Gikas and Sakellariou, 2008سدهای
خاکی و سنگریز به واسطه مزیتهای نسبی که نسبت به سایر
سدها دارند درصد بیشتری از کل سدهای احداثشده را به خود
اختصاص دادهاند ( .)Kalateh and hosseinejad, 2018عوامل
مختلفی بر پایداری و استحکام این سازههای مهم تأثیرگذار
هستند و کمدقتی در هر یک از این عوامل میتواند باعث بروز
خرابی در آنها شود .بیشترین خرابیها در سدهای خاکی غیر
همگن بر اثر تغییرات فشار آب منفذی در هسته در حین ساخت
و اولین آبگیری رخ میدهد ( .)Chen et al., 2014یکی از
مهمترین عوامل در طراحی سدها ،هسته سدهای خاکی است که
ابعاد و مصالح مورداستفاده در ساخت آن تأثیر بسزایی در پایداری
کل سد خواهد داشت .در ساخت سدهای خاکی غیرهمگن مصالح
مختلفی از قبیل خاک رس ،آسفالت و بتن به عنوان هسته
میتواند مورد استفاده قرار گیرد .محققین مختلف در زمینه

استفاده از این مواد به عنوان هسته سد تحقیقات متعددی را انجام
دادهاند ( Jamea and Gorwdon, 1960; Wang and Höeg,
.)2016; Masksimovic,1973

یکی از عوامل مهمی که در طراحی سدهای خاکی مدنظر
قرار میگیرد میزان دبی نشت از بدنه سد است .روشهای تحلیلی
مختلفی جهت بررسی دبی نشت از بدنه سدهای خاکی طی
سالهای مختلف پیشنهاد گردید .داپیت ( )1863با استفاده از
قانون دارسی رابطهای جهت محاسبه دبی عبوری از هر سطح قائم
پیشنهاد نمود ( (1917) Schafferank .)Dupuit, 1863رابطهای
جهت محاسبه نشت از بدنه سد خاکی همگن روی یک پی
نفوذناپذیر ارائه نمود )1937( Casagerande .رابطهای جهت
محاسبه میزان جریان عبوری از بدنه یک سازه خاکی ارائه کرد
که در آن تأث یر پارامترهای عرض هسته ،ارتفاع آب پشت سد و
زاویه خاکریزی هسته در نظر گرفته شده بود)1987( Stello .
چارتی را جهت پیشبینی خط فریاتیک 1در بدنه سدهای خاکی
و میزان دبی عبوری از بدنه آنها که روی یک فونداسیون
نفوذناپذیر قرار گرفته است ،ارائه کرد .سپس نتایج به دست آمده
را با تحلیلهای حاصل از نرمافزار مقایسه کرد و مشخص شد که
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حدود  18درصد اختالف میان نتایج وجود دارد .او در نهایت
رابطهای را جهت محاسبه دبی از سد پیشنهاد کرد ( Stello,
 .)1987از جدیدترین پژوهشهای انجام شده در زمینه بررسی
سطح تراوش میتوان به پژوهش کاسیموف و همکارانش اشاره
کرد که با استفاده از نوارهای مانع و خط رویش گیاه به بررسی
خط جریان در بدنه سد پرداختند (Kacimov and Brown, 2015
.)Kacimov et al., 2020
موضوع نشت در سدهای خاکی یکی از مسائل مهم در
طراحی است و اگر از مقدار مشخص تجاوز کند ،احتمال خرابی
در سد خاکی وجود خواهد داشت .با وجود روشهای مختلف برای
بررسی و تحلیل نشت ،گاهی در رفتار هیدرولیکی آب و نشت از
بدنه و پی سد خاکی تفاوت دیده میشود ( Stark et al., 2017
.)Mohammadi et al., 2015

 (2016) Asadi and Khazaeiبا استفاده از نرمافزار
 Seep3Dبه بررسی تحلیل نشت از ساختگاه و بدنه سد خاکی
پرداختند .این تحقیق بر روی سد کمال صالح بر اساس نتایج
آزمایشهای لوژان ،لوفران و تحلیلهای نرمافزاری صورت گرفت
و نتایج نشان داد که مقدار دبی نشت در جناح چپ سد بیشتر از
مقدار پیشبینی شده در مطالعات است ( Asadi and Khazaei.,
.)2016; Emamalizadeh-Ghanati et al., 2016
 )2011( Rezk and Senoonبه بررسی و تحلیل نشت از
بدنه سدهای خاکی پرداختند .آنها در این تحقیقات با مبنا
قراردادن پژوهش  ،(1995) Rezkبه بررسی تأثیر مشخصات هسته
و ابعاد آن و نیز نفوذپذیری پوسته و هسته بر میزان افت خط
فریاتیک پس از عبور از هسته پرداختند .آنها بیان کردند که با
افزایش نسبت ضریب نفوذپذیری هسته به پوسته ،نسبت افت
سطح آب پس از عبور از هسته به ارتفاع آب پشت سد ،کاهش
مییابد.

در تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته است تأثیر
نفوذپذیری هسته و پوسته سد بر ارتفاع خط فریاتیک و
اشباعشدگی پوسته پاییندست سد بیان شده است و به تأثیر
احتمالی سایر عوامل پرداخته نشده است .در این مقاله قصد بر آن
است تا به کمک تحلیلهای عددی و روشهای تحلیلی به بررسی
تأثیر عوامل مختلف مؤثر ،از جمله نفوذپذیری مصالح ،عرض هسته
و ارتفاع سد بر اشباعشدگی پوسته پاییندست پرداخته شود .با
استفاده از  250تحلیل عددی که با تغییر شرایط و پارامترهای
مختلف بدنه سد خاکی صورت گرفته است یک رابطه تحلیلی ارائه
گردیده است که با استفاده از آن میتوان میزان اشباعشدگی
پاییندست سد را تعیین کرد.
بيان مسئله

یکی از مهمترین مسئلهها در تحلیل سدهای خاکی و بررسی نشت
آب در بدنه سدهای خاکی اعم از همگن و غیر همگن ،تعیین
موقعیت اولین خط جریان یا خط نشت است ،زیرا با در دست
داشتن این خط میتوان به آسانی شبکه جریان را ترسیم و مقدار
جریان را محاسبه کرد ( .)Rahimi, 2018در بدنه سدهای خاکی
میزان اشباعشدگی پوسته در پاییندست میتواند تأثیر به سزایی
بر پایداری بدنه داشته باشد .به طوری که اشباعشدگی بیش از
حد مجاز پوسته پاییندست میتواند تهدیدی برای پایداری کل
سد باشد .این موضوع اگر به درستی بررسی و ارزیابی گردد
میتواند اطالعات مناسبی در اختیار طراحان سد و بهرهبرداران
قرار دهد ( .)Creager et al., 1965در این مقاله قصد بر این است
تأثیر ارتفاع خط فریاتیک در پوسته پاییندست به دقت بررسی و
راه حل تحلیلی جهت تعیین ارتفاع آن ارائه گردد .به این منظور
بدنه سد خاکی به صورت شماتیک در شکل ( )1نشان داده شده
و با دامنه مشخصی از اطالعات مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شکل  -1شماتيک بدنه سد خاکی غيرهمگن

در این شکل  Hارتفاع سد L1 ،عرض هسته سد در بست ،
عرض هسته سد در تاج h ،ارتفاع آب پشت سد که در این تحقیق
L2

همواره  0.9Hدر نظر گرفته میشود .معیارهای طراحی سد در این
تحقیق با استفاده از تجربیات گذشته و با در نظر گرفتن معیارهای
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ارائهشده توسط محققین مختلف در بخشهای مقطع عرضی سد،
شیب بدنه در باالدست و پاییندست و عرض تاج در نظر گرفته
شده است (.)Rahimi, 2018
مقطع عرضی سد

انت خاب نوع و مقطع سد خاکی تابعی از شکل دره ،شرایط
زمینشناسی پی و تکیهگاه جانبی ،کمیت و کیفیت مصالح موجود
و روش ساخت است .طرح انتخاب شده باید بر اساس اطالعات
موجود در زمینههای مذکور و معیارهای کنترلشده و بررسی
پایداری دامنه باالدست و پاییندست آن باشد .اجزای سد باید
طوری انتخاب شوند که از مصالح موجود در منطقه بیشترین
استفاده شود (.)Creager et al., 1965
شيب باالدست و پاييندست

شیب باالدست و پاییندست سدهای خاکی یکی از عوامل عمده
و مؤثر در پایداری سد است .این شیبها به طور کلی تابع نوع
مصالح مورد استفاده ،وضعیت پی سد و ارتفاع آن است .شیب
باالدست سد خاکی عموماً در حدود  1:2تا  1:5است ( 2و  5در
جهت افقی و  1در جهت قائم) .انتخاب این شیب بستگی به نوع
مصالح خاکی مورد مصرف دارد .هرچه مصالح خاکی درشتتر
باشد میتوان شیب بیشتری را انتخاب کرد و هرچه مصالح ریزتر
باشد ،شیب کمتری مورد نیاز است .محدوده شیبهای فوق در
صورتی مناسب است که خطر افت ناگهانی سطح آب مطرح نباشد
( .)Rahimi, 2018شیب پاییندست سدهای خاکی به طور معمول
بین  1:2برای مصالح درشتدانه تا  1:4برای مصالح با نفوذپذیری
کم تغییر میکند .محققان و سازمانهای مختلف علمی یا اجرایی
برای انتخاب شیب بدنه سدهای خاکی معیارهای مختلفی را ارائه
کردهاند (.)Rahimi, 2018
ابعاد و شکل هسته

هسته در سدهای خاکی عامل آببندی و کنترل نشت از بدنه
است ،از این رو انتخاب نوع مصالح و ابعاد و شکل آن اهمیت
زیادی دارد .به طور کلی عواملی مانند مقدار مجاز تلفات آب بر
اثر نشت ،حداقل ضخامت برای عملی بودن کارهای ساختمانی،
نوع و کیفیت مصالح موجود برای هسته و پوسته و سیستم زهکش
و فیلتر در تعیین حداقل ضخامت هسته در سدهای خاکی نقش
دارند .بر اساس پیشنهاد سازمان عمران آمریکا ( )USBRدر
گذشته معیار الزم برای انتخاب عرض هسته بدینصورت مطرح
میشد که در هر ارتفاعی ضخامت هسته کمتر از عمق سد در آن
ارتفاع نباشد ،بهطوری که شیب هیدرولیکی متوسط همواره برابر

یک گردد ()USBR, 1987

با توجه به مقاومت برشی کم مصالح ریزدانه مورد مصرف
در هسته سدهای خاکی ،در سالهای اخیر تالش زیادی به منظور
کاهش ضخامت آن با تکیه بر کیفیت بهتر عملیات طراحی و اجرا
صورت گرفته و نتایج بسیار مطلوبی نیز حاصل شده است .به
گونهای که در حال حاضر ضخامت هسته به کار برده شده در
سدهای خاکی غیر همگن عمدت ًا کمتر از معیار توصیه شده توسط
سازمان عمران آمریکاست و در اغلب موارد این ضخامت در حدود
 0.5Hتا  0.2Hمتغیر است.
عرض تاج سد

انتخاب عرض تاج سد به عوامل مختلفی مانند ،ارتفاع سد ،اهمیت
سد ،نوع مصالح بدنه و حداقل فاصله الزم برای جلوگیری از ظاهر
شدن خط نشت آب روی شیب پاییندست میتوانند تأثیرگذار
باشد .به طور متعارف حداقل عرض تاج حتی برای سدهای خاکی
بسیار کوتاه نیز کمتر از  3متر انتخاب نمیشود .در بیشتر سدهای
بزرگ این عرض به طور معمول بین  6تا  12متر متغیر است و
عموماً با افزایش ارتفاع سد افزایش مییابد .سازمان عمران آمریکا
( )USBRبرای سدهای خاکی با ارتفاعهای مختلف معیار زیر را
پیشنهاد میکند (.)Rahimi, 2018
𝐻𝐿2 = 0.55√𝐻 + 0.2

(رابطه )1

به منظور بررسی ارتفاع خط فریاتیک در نقاط مختلف،
پارامترهایی روی مقطع عرضی تیپ سد در نظر گرفته شده است
که در شکل ( )2به آنها اشاره شده است.
در این شکل  h1ارتفاع خط فریاتیک در پوسته باالدست،
 h2ارتفاع خط فریاتیک در هنگام خروج از هسته h3 ،ارتفاع خط
فریاتیک در پاشنه پاییندست پوسته kd ،ضریب نفوذپذیری پوسته
و  kcضریب نفوذپذیری هسته است .پارامترهای انتخابی باید به
گونهای باشد که از بازه استاندارد طراحی خارج نگردد .بدین
منظور دامنههای ارائهشده در جدول ( )1برای بازه نسبتها در
نظر گرفته شده است.
جدول  -1بازه تغييرات پارامترهای سد خاکی

مشخصات و نسبتهای هندسه سد

دامنه تغییرات

عرض هسته به ارتفاع سد () 𝐻1
ارتفاع سد (متر)

 0/3تا 0/5
 35تا 70

نسبت ضریب نفوذپذیری هسته به پوسته ( 𝑐 𝑘)

 0/01تا 0/5

ضریب نفوذپذیری هسته (متر بر ثانیه)
شیب پوسته باالدست
شیب پوسته پاییندست

1 × 10-8
 1به 2/5
 1به 2/2

𝐿

𝑘

𝑑
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شکل  -2شمای کلی از مقطع سد خاکی و ارتفاع خط فرياتيک

مدلسازی سد در نرمافزار ژئو استوديو

به منظور بررسی رفتار سد خاکی ،بررسی پایداری بدنه سد خاکی
و اندازهگیری میزان دبی عبوری از بدنه و ارتفاع خط فریاتیک در
قسمتهای مختلف بدنه سد ،نیاز است تا مدلی از سد در نرمافزار
مورد بررسی قرار گیرد .بهمنظور مدلسازی نشت از بدنه سد
خاکی از نرمافزار  Seep/Wو پایداری بدنه از نرمافزار Slope/W
استفاده شده است .نرمافزار  Seep/Wو  Slope/Wاز مجموعه
نرمافزارهای  GeoStudioمیباشند که در طراحی پروژههای آبی
و سازههای هیدرولیکی استفاده میشوند .این نرمافزار یک نرمافزار
عددی است که به تحلیل نشت آبهای زیرزمینی و مسائل فشار
آب منفذی در محیطهای متخلخل مانند سنگ و خاک میپردازد.
نرمافزار  Seep/Wمیتواند هم محیط اشباع و هم غیراشباع را
مدلسازی و تحلیل نماید .همچنین این نرمافزار قادر است به
تحلیل پایداری شیروانیهای سد ،تنش-کرنش در بدنه ،تحلیل
لرزهای در انواع سازههای خاکی مسلح و غیرمسلح ،ترسیم تراز
آب عبوری از درون خاک و بردارهای سرعت و ترسیم خطوط
جریان و پتانسیل و محاسبه دبی عبوری برای مقطع مشخصی از
خاک بپردازد.
بهمنظور اطمینان از پایداری بدنه سد از نرمافزار Slope/w
استفاده شده است .به طوری که ضخامت هسته بین  0/3تا 0/5
برابر ارتفاع سد تغییر یافته است و در تمام حالتها ضریب
اطمینان در برابر پایداری مورد بررسی قرار گرفته است .هنگامی
که شیب باالدست و پاییندست مطابق با آنچه در جدول ( )1ارائه
شده در نظر گرفته شود ،در تمامی حاالت ضریب اطمینان
باالدست و پاییندست سد تأمین خواهد شد.
در این تحقیق در مدلسازی بدنه سد در  Seep/Wاز
 24000المان استفاده شده است و با توجه به اینکه این نرمافزار
یک نرمافزار المان محدود است از المانبندی سهگرهای و
چهارگرهای استفاده شده است و به منظور افزایش دقت در

محاسبات ،المانها به اندازهای کوچک انتخاب شدهاند که کوچکتر
شدن اندازه المانها تأثیری بر نتیجه و دقت تحلیلها نداشته
باشد.
بدین منظور بدنه سد خاکی نشان داده شده در شکل ()1
در نرمافزار ژئو استودیو مدلسازی شده است .همانطور که در
جدول ( )1بیان گردید ارتفاع سد در بازه  35تا  70متر و نسبت
عرض هسته به ارتفاع سد بر اساس مدلهای مختلف طراحی سد
خاکی و تحقیقات صورت گرفته بین  0/3تا  0/5مدلسازی شده
است ).(Rezk and Senoon, 2011; Rahimi, 2018; Rezk, 1995
یکی از موارد مهم در مدلسازی سدهای خاکی بررسی
پایداری بدنه باالدست و پاییندست سد خاکی است .در این
تحقیق پایداری کلیه مدلسازیها در بازهی ارائهشده در شکل
( )1بررسی شده است .ضریب اطمینان کلیه شیبهای باالدست
و پاییندست در بازه بین  1/5تا  3قرار دارد .شکل ( )3نحوه
مدلسازی در نرمافزار ژئواستودیو را نشان میدهد.

نتايج و بحث
بررسی ميزان دبی عبور از بدنه سد خاکی غيرهمگن

تعیین میزان نشت از بدنه سد خاکی بر اساس روابط تئوریک
ارائهشده در مکانیک خاک قابل محاسبه است .محققین مختلف
نیز روابط تجربی و تحلیلی را جهت محاسبه دبی نشت از بدنه
سدهای خاکی غیرهمگن ارائه کردهاندRezk and Senoon .
) (2011روابطی جهت محاسبه دبی نشت از بدنه سد خاکی با
هسته رسی ارائه داده است .در این تحقیق با مدلهای انجامشده
بدنه سد در نرمافزار ،میزان دبی نشت از بدنه سد خاکی در نسبت
نفوذپذیری  0/01و  0/05هسته سد به پوسته آن برای ارتفاعهای
مختلف سد در نرمافزار ژئواستودیو محاسبه شده است و نتایج
حاصل با نتایج بدست آمده از روابط روزن و پاولسوفکی مقایسه
گردیده است .این نتایج در شکل ( )4و ( )5نشان داده شده است.

 2240تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،9آذر ماه 1399

(الف)

(ب)

h1

h3

(ج)
شکل  -3مدلهای ايجادشده سد در نرمافزار ژئواستوديو بر روی پی نفوذناپذير الف) مدل ساختهشده ب) تعيين ضريب اطمينان شيب در  Slope/wج) تعيين
خط فرياتيک در Seep/w

𝑑𝐾
= 0.01
𝑐𝐾
Rozan L1/H=0/3
Pavlovsky L1/H=0/3
Seep/w L1/H=0/3
Rozen L1/H=0/45
Pavlovsky L1/H=0/45
Seep/w L1/H=0/45
65

55

45

35

25

)H (m
شکل  -4مقايسه ميزان دبی نشت از بدنه سد خاکی در نسبت نفوذپذيری هسته به پوسته 0/01

)Q (m3/S

1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
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6.3

𝑑𝐾
=0.05
𝑐𝐾

5.3

Rozan L1/H=0/3

Pavlovsky L1/H=0/3
Seep/w L1/H=0/3

3.3

Rozen L1/H=0/45

2.3

)Q (m3/S

4.3

Pavlovsky L1/H=0/45
1.3
Seep/w L1/H=0/45
0.3
65

55

45

35

25

)H (m
شکل  -5مقايسه ميزان دبی نشت از بدنه سد خاکی در نسبت نفوذپذيری هسته به پوسته 0/05

در شکل ( ،)4نتایج صحتسنجی نرمافزار مورد استفاده در
این پژوهش به کمک نرمافزار  Seep/Wو نتایج پاولفسکی و روزان
برای نسبت نفوذپذیری هسته به پوسته  0/01نشان داده شده
است .همانطور که مشخص است ،نتایج پژوهشهای روزن و
پاولفسکی برای هر دو حالت  L1/H=0.3و  L1/H=0.45برهم
منطق هستند .اما ،نتایج مدلسازی در این پژوهش مقدار دبی
نشت را کمتر محاسبه کرده است ،هرچند که رفتار مشابه میباشد.
همچنین برای حالت  L1/H=0.45میزان اختالف نمودارها کمتر
از حالت قبل است .همین عملکردِ مناسب در نشان دادن رفتار
دبی نشت بر اساس روابط پیشنهادی ،صحت نتایج به دست آمده
را نشان میدهد.
بر اساس شکل ( ،)5صحت سنجی نرمافزار مورد استفاده
در این پژوهش به کمک نرمافزار  Seep/Wو نتایج پاولفسکی و
روزان برای نسبت نفوذپذیری هسته به پوسته  0/05انجام شده
است .نکته مهم در این حالت آن است که مطابق این شکل در
مییابیم که بهترین نتیجه برای پاولفسکی و در حالت
 L1/H=0.45به دست آمده است .بهطوری که همخوانی بسیار
مناسب و دقیقی بین نتایج به دست آمده از تحقیقات آن پژوهشگر
و مدلسازی های این مقاله وجود دارد و عمالً دو نمودار بر هم
منطبق هستند .در حالی که برای تحقیقات روزان موضوع متفاوت
است و میزان دبی در بررسیهای این محقق بیشتر بوده است
(هرچند که رفتار مشابه است) .به طوری که میتوان دریافت که
نتایج در ش رایط نسبت عرض هسته به ارتفاع سدِ بیشتر ،نزدیکی
بیشتری به هم دارند .در شرایط نسبت نفوذپذیری هسته به پوسته
 ،0/05حالت  L1/H=0.3دارای دبی در حدود  1/25برابر بیشتر
نسبت به حالت  L1/H=0.45خواهد بود .همین موضوع اهمیت
نسبت عرض هسته در بستر به ارتفاع سد را مشخص میکند و
نمایان میسازد که افزایش عرض هسته در کف میتواند تا حدود

یک چهارم میزان دبی نشت را کاهش دهد .نکته قابلتوجهی که
از این دو شکل میتوان دریافت ،این است که با افزایش نسبت
نفوذپذیری هسته به پوسته افزایش دبی نشت نیز بیشتر خواهد
ال برای حالت  L1/H=0.45در شرایط نسبت
بود .به طوری که مث ً
نفوذپذیری هسته به پوسته  ،0/01حداکثر شاهد افزایش 1/58
برابری در دبی نشت خواهیم بود .در حالی که اگر نفوذپذیری
هسته به پوسته  0/05شود ،این افزایش  1/63برابر خواهد شد .بر
اساس توضیحات ارائهشده میتوان اظهار داشت که نتایج بیان
شده در شکلهای ( 4و  )5و نزدیکی میزان دبی نشت به دست
آمده از تحلیل نرمافزاری و نتایج حاصل از روابط ارائه شده توسط
روزن و پاولوفسکی ،صحت مدلهای ایجادشده در نرمافزار
ژئواستودیو را تصدیق میکند.
بررسی ارتفاع خط فرياتيک در بدنه سد

همانطور که بیان گردید از عواملی که میتواند بر پایداری بدنه
پاییندست سد تأثیرگذار باشد میزان اشباعشدگی پوسته است.
میزان اشباعشدگی پوسته پاییندست یا ارتفاع خط فریاتیک در
پوسته به عوامل مختلفی از جمله نفوذپذیری هسته رسی سد،
ارتفاع آب پشت سد و عرض هسته بستگی دارد .مهمترین مسئله
در بررسی نشت آب در داخل سدهای خاکی ،تعیین موقعیت
اولین خط جریان یا خط نشت است .زیرا با داشتن این خط و
کمی ممارست میتوان به آسانی شبکه جریان را رسم و مقدار
جریان را نیز محاسبه نمود .همچنین با استفاده از شبکه جریان
رسم شده ،میتوان محل نقاطی را که از نظر فرسایش در وضعیت
بحرانی قرار دارند را تعیین کرد .در این قسمت به بررسی تأثیر
پارامترهای مختلف بر ارتفاع خط فریاتیک پرداخته شده است.
همانطور که در شکل ( )2مشخص است  h1ارتفاع تراز آب در
باالست هسته سد در پوسته باالدست و  h3ارتفاع تراز آب (خط
فریاتیک) در پوسته پاییندست سد است .در شکل ( )6نسبت
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ارتفاع خط فریاتیک در پوسته پاییندست به پوسته باالدست در

نسبت نفوذپذیریهای مختلف هسته به پوسته گزارش شده است.
0.6

0.5
0.4

L1/H=0.35
L1/H=0.4

h3/h1

L1/H=0.3

0.3
0.2

L1/H= 0.45
0.1

L1/H=0.5

0
0.5

0.6

0.3

0.4

0.2

0

0.1

Kc/Kd
شکل  -6تأثير نسبت نفوذپذيری هسته بر تغيير ارتفاع خط فرياتيک در پوسته پاييندست (نتايج مدل ژئواستوديو)

همانطور که در شکل ( )6مشخص است ،نسبت
نفوذپذیری هسته به پوسته و همچنین نسبت عرض هسته به
ارتفاع سد تأثیر بهسزایی در کاهش ارتفاع خط فریاتیک در پوسته
پاییندست دارد .همانطور که انتظار میرفت کاهش نسبت
نفوذپذیری هسته به پوسته ،تأثیرِ بسزایی بر ارتفاع خط فریاتیک
در پوسته پایین دست دارد.
اما نکته مهم در این مقاله بررسی تأثیر نسبت عرض هسته
به ارتفاع سد است .افزایش این نسبت از  0/3تا  0/5میتواند تا
حدود  30درصد ارتفاع خط فریاتیک در پوسته پاییندست را
کاهش دهد .این مهم میتواند باعث افزایش ضریب اطمینان در
پوسته پاییندست گردد .عالوه بر آن ،کاهش سطحِ خط فریاتیک

در پوسته پاییندست و افزایش ضریب اطمینان میتواند کاهش
ابعادِ عرض پوسته پاییندست در طراحی و کاهش حجم عملیات
خاکی را در پی داشته باشد .اما موضوعِ مهم دیگری که بایستی
به آن اشاره کرد این است که افزایش ضخامت هسته و کاهش
ضخامت پوسته بایستی همزمان در تعیین ضریب اطمینان پوسته
پاییندست مدنظر قرار گیرد .در ادامه برای نسبت عرض هسته به
ارتفاع  0/3و برای ارتفاعهای مختلف ،نسبت تغییرات ارتفاع خط
فریاتیک پوسته پاییندست به پوسته باالدست مورد ارزیابی قرار
گرفته است .نتیجه این ارزیابیها در شکل ( )7نشان داده شده
است.

0.6
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0.4

h=45 m

0.3
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0.4
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Kc/Kd
شکل  -7بررسی تأثير ارتفاع آب پشت سد بر تغيير ارتفاع خط فرياتيک در پوسته پاييندست (نتايج مدل)

همانطور که نتایج مدلسازی اجزای محدود (شکل  )7نشان داد،
افزایش تراز فریاتیک باالدست تأثیر چشمگیری بر نتایج حاصل از
نسبت ارتفاع خط فریاتیک در پوستهی پاییندست به پوستهی

باالدست ندارد ،چرا که پراکندگی نتایجِ بهدستآمده بسیار محدود
است .بر همین اساس میتوان بیان کرد که تأثیر ضریب
نفوذپذیریها و عرض هسته بر تغییر تراز خط فریاتیک بیشتر از
تغییرات تراز فریاتیک آب باالدست (در مخزن سد) است و نتایج
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قابلتوجهی دارد ،در حالی که در روابطِ ارائه شده میتوان از تأثیر
ارتفاع سطح آب باالدست چشمپوشی کرد .در شکل ( )8تأثیر
نسبت عرض هسته به ارتفاع سد بر تغییر تراز خط فریاتیک مورد

ارزیابی قرار گرفته است .همانطور که مشخص است افزایش
عرض هسته میتواند کاهش چشمگیری در تراز خط فریاتیک در
پوسته پاییندست ایجاد نماید و سبب پایداری بهتر بدنه شود.
0.08

…H=4

0.07

h3/h1

0.06
0.05
0.04

0.55

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.03
0.25

L1/H
شکل  -8بررسی تغيير نسبت عرض هسته به ارتفاع سد بر تغيير ارتفاع خط فرياتيک در پوسته پاييندست در Kc/Kd =0.01

در شکل ( )8نشان داده شد که با افزایش عرض کف هسته،
می توان میزان نشت آب و به دنبال آن ارتفاع فریاتیک در
پاییندست را به صورت قابلتوجهی کاهش داد .همانطور که در
این شکل مشاهده میشود ،افزایش عرض هسته از  0/3ارتفاع تا
نصف ارتفاع سد میتواند نسبت ارتفاع اشباعشدگی پاییندست به
ارتفاع اولیه آب را تا حدود  50درصد کاهش دهد .این درصد
کاهش نشاندهندهی آن است که عرض هسته در صورتی که
منبع قرضهی مناسب در دسترس و فراهم باشد و بهطور دقیق و
فنی انتخاب شود ،میتواند سبب کاهش اشباعشدگی پوستهی
پاییندست شده و همچنین پایداری مناسبی را برای این پوسته

فراهم کند.
مقايسه ارتفاع خط فرياتيک در پوسته پاييندست

 )2011( Mohamed et al.رابطهای جهت تعیین تراز آب در
پوسته پاییندست سد خاکی غیر همگن ارائه نمودند .در این
رابطه تنها ضریب نفوذپذیری هسته و پوسته بر نسبت تراز آب در
پوسته پاییندست به پوسته باالدست تأثیرگذار است.
ℎ3
𝐾
= 0.7969 ( 𝑐 )0.4347
(رابطه )2
ℎ
𝐾
1

𝑑

در شکل ( )9نتایج حاصل از تحقیق
) (2011با نتایج حاصل از تحلیل عددی مقایسه شده است.

Mohamed et al.
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شکل  -9مقايسه نتايج تحليل عددی با نتايج ارائهشده از رابطه محمدی و همکاران ()2011

همانطور که در این شکل مشخص است نتایج ارائه شده توسط
این محقق همخوانی مناسبی با نتایج تحلیل ،در شرایطی که
عرض هسته روی فونداسیون  0/3ارتفاع سد باشد ،داشته اما
زمانیکه این عرض افزایش مییابد نتایج رابطهی ( )2از نتایج
تحلیل عددی فاصله میگیرد .این بدان معنی است عرض هسته
سد نیز پارامتر تأثیرگذاری بوده که در رابطهی ( )2به خوبی به

آن توجه نشده است و بایستی جهت ارائه نتایجِ دقیقتر در روابط
تحلیلی ،این پارامتر نیز مد نظر قرار گیرد .به منظور درک بهتر،
موضوع برای ارتفاعهای مختلف آب پشت سد از  20تا  65متر و
عرضهای مختلف هسته تحلیل شده و نتایج آن با نتایج رابطه
 )2011( Mohamed et al.مقایسه شده است و ضریب تبیین ( )𝑅2
آن در جدول ( )2ارائه شده است.
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جدول  -2ضريب تبيين مقايسه نتايج تحليل عددی با نتايج حاصل از رابطه
)1995( Mohamed et al.
𝐿

2

عرض هسته به ارتفاع سد () 𝐻1

ضریب تبیین ( 𝑅)

0/3

0/9

0/35

0/89

0/4

0/84

0/45

0/82

0/5

0/8

در این جدول همخوانی نتایج تحلیل عددی با نتایج
ارائهشده توسط  )2011( Mohamed et al.آورده شده است.
همانطور که نشان داده شده ،با افزایش نسبت عرض هسته به
ارتفاع سد از دقت نتایج کاسته میشود .این کاهش دقت به
این دلیل است که در رابطه  )2011( Mohamed et al.تأثیر عرض
هسته سد که پارامتر تأثیرگذاری است ،در نظر گرفته نشده است.
تعيين ارتفاع خط فرياتيک

همانطور که بیان گردید ضخامت هسته سد تأثیر مستقیمی بر
تراز خط فریاتیک در پوسته پاییندست و میزان اشباعشدگی
پوسته دارد .در این تحقیق با انجام  250تحلیل مختلف ،این
موضوع به وضوح رؤیت گردید و نتایج آن در بخشهای قبل ارائه
شد .در این قسمت به منظور تسهیل در درک میزان اشباعشدگی
پوسته پاییندست با استفاده از نرمافزار  Matlabو رگرسیونگیری
غیرخطی ،رابطه ( )3جهت پیشبینی تراز خط فریاتیک در پوسته
پاییندست در اثر عوامل مختلف ارائه گردیده است .برای این
منظور از  180تحلیل موجود برای واسنجی و  70تحلیل به منظور
صحتسنجی رابطه ( )3استفاده شده است که ضریب تبیین ( )𝑅2
تحلیلهای صحت سنجی  0/93به دست آمده است.
(رابطه )3

𝐻
1

𝑘

√ = 0.12 𝐿𝑛 ( 𝑐 ) +
𝑘
𝐿9
𝑑

𝟑𝒉
𝟏𝒉

شدهاند .همانطور که در رابطه ( )3مشخص است تراز خط
فریاتیک عالوه بر آنکه به نفوذپذیری مصالح وابسته است ،به عرض
هسته سد نیز وابسته است.
در شکل ( )10به بررسی و صحتسنجی رابطه ارائه شده با
نتایج حاصل از مدلسازی عددی پرداخته شده است .در پنج
قسمت ارائه شده در شکل ( )10ضریب تبیین (  )𝑅2تعیین
گردیده است .ضرایب تبیین ارائه شده نشان از همخوانی مناسب
نتایج رابطه پیشنهادی ارائه شده با نتایج حاصل از مدلسازی
عددی دارد.
همانطور که در شکل (-10الف تا ه) مالحظه گردید نتایج
رابطه جدیدِ ارائه شده در این مقاله همخوانی مناسبی با نتایج
تحلیلهای عددی دارد .این همخوانی همانطور که از ضرایب
تبیین مشخص است زمانی که عرض هسته روی فونداسیون 0/3
ارتفاع سد باشد از دقت باالتری برخوردار است و زمانی که عرض
هسته روی فونداسیون افزایش مییابد مقداری جزئی از دقت
نتایج کاسته میشود ولی در مجموع دقت نتایج در محدودهای
است که برای عرضهای مختلف هسته قابل استناد است .اما
همانطور که بیان گردید در روابط گذشته موضوع تغییرات عرض
هسته بر اشباعشدگی پوسته پاییندست نادیده گرفته شده است.

نتيجهگيری
در این مقاله به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ارتفاع خط فریاتیک
در سدهای خاکی پرداخته شد .در تحقیقات پیشین فقط
نفوذپذیری هسته و پوسته در روابط پیشنهادی منظور شده بود.
در این پژوهش عالوه بر نفوذپذیری هسته و پوسته ،ضخامت
هسته نیز در محاسبات وارد شد .نتایج نشان داد که ضخامت
هسته نیز یکی از عوامل بسیار اثرگذار در رابطه تراز فریاتیک است
که همین موضوع به عنوان نوآوری پژوهش ارائه شده شناخته
میشود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"

در این رابطه همه پارامترها در قسمتهای پیشین تعریف
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