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  چکيده
  

 يسدها جدي ديدگي آسيب به سبب آن به توجهي بي و است آفرين خطر خاكي يسدها پايداري براي مخزن سريع تخليه وقوع
 .دكن يم فراهم را خاكي سدهاي در شكست ايجاد زمينه باالدست، شيب در لغزش پتانسيل ايجاد با عامل اين .شود يم  خاكي

 ها روش روزترين به و ترين دقيق از يكي که )Geo Studioافزار نرم کمک (به محدود ياجزا روش از استفاده با پژوهش اين در
 است. شده پرداخته مخزن عيسر هيتخل حالت در يخاک يسدها يداريپا بررسي به است خاکي يسدها تحليل يبرا

 مدل يبرگشت ليتحل انجام با و انتخاب ها ليتحل انجام براي موردي بررسي صورت به يشهرچا سد عرضي مقطع منظور بدين
 هسته، پذيري نفوذ بيضر تغييرات اثر شده انجام آناليزهاي در است. شده ليتحل و واسنجي قيدق ابزار اطالعات با يعدد

 در هسته در آب آزاد سطح و شده يابيارز هسته رد آب افت نرخ تغييرات بر باالدست زهكش تأثير نيهمچن و تخليه سرعت
 و يا پله ،يخط (تابع متفاوت توابع با مخزن عيسر هيتخل مختلف هاي حالت ليتحل با است. دهش رسم و محاسبه دزيا يها حالت

 يداريپا نانياطم بيضر شيافزا سبب يا پله تابع به مخزن عيسر هيتخل يخط تابع رييتغ دش مشخص چندسرعته)، يرخطيغ
 نانياطم بيضر شيافزا سبب سرعته چند يرخطيغ تابع به يخط تابع رييتغ و شود يم درصد ٥ حدود زانيم به باالدست بيش
 بيضر باالدست، پوسته در زهكش يينما جا با دش مشاهده نيهمچن .شود يم درصد ٧ حدود زانيم به باالدست بيش يداريپا

  .ابدي يم شيافزا درصد ١٣ تا ٧ مقدار به باالدست بيش نانياطم
 

  .هسته يرينفوذپذ ،يخاک سد ،باالدست زهکش محدود، اجزاي روش ،عيسر هيتخل ،يروانيش يداريپا :كليدي يها واژه
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  مقدمه
 يها سازه نيتر دهيچيپ و نيتر مهم ازجمله خاكي سدهاي
 و بررسي صرف ياديز هاي هزينه كه ندهست آب مهندسي
 به پرداختن نيبنابرا شود مي ها پروژه نوع اين اجراي
 در نيز و ساخت ضمن در ها آن ايمني به مربوط مسائل
 يختگيگس از يريشگيپ براي است. مهم داري بر بهره دوران
 يضرور سد مستمر يرفتارسنج مختلف، عوامل اثر در سد
 در ها آن نصب و قيدق ارابز از استفاده با منظور بدين .است
 ليتحل همراه به ها داده يا  دوره قرائت و مناسب يها محل
 را يداريناپا عامل نيتر مهم توان يم ها، آن يبرگشت

 را آن با مقابله جهت در الزم اقدامات و کرده ينيب شيپ
 يخاک يها سد در که يمهم مسائل جمله از داد. انجام

 اگر .است مخزن عيسر هيتخل مسئله باشد، يحائز اهميت م
 بزرگ يها ترک آمدن وجود هب زلزله، قبيل از يليدل هر به
 زياد برداشت سيل، وقوع ،شدگي قوس پديده ناگهاني، و

 يك مخزن آب سطح ،... و گوناگون مصارف دليل به آب
 شود آورده پايين زياد سرعت با و كوتاه زمان در خاكي سد

 آب تراز از نتواند سد هسته درون آب تراز كه درحالي
 ١سريع تخليه اصطالح در پديده اين به كند پيروي مخزن
 فشار مخزن، در آب تراز افت و تخليه اثر بر شود. مي گفته

 كه باالدست شيب خارجي سطح در موجود هيدرواستاتيك
 در رود مي نيب از ،داشت وجود مخزن بودن پر زمان در

 قسمت در آن كننده متعادل تاتيكهيدرواس فشار حاليكه
 فشار اين .دارد وجود كماكان سد بدنه داخلي
 خطر ايجاد مهم عوامل از يكي اندهيمباق استاتيك هيدرو
 نهيشيپ مورد در .است باالدست شيرواني در لغزش

 ريز شده انجام يکارها به توان يم نهيزم نيا در پژوهش
  .کرد اشاره

 يها بيش يطراح يبرا را ييها گراف )١٩٦٣( مورگانشترن
 بيش گرفتن نظر در با عيسر هيتخل حالت در يخاک
 ارتفاع و عيسر هيتخل سرعت مصالح، مشخصات ز،يخاکر
  روش از استفاده با )٢٠٠٠( سيفتيگر و نيل داد. ارائه سد
 آب سطح يناگهان يافتادگ نييپا حالت يبرا محدود ياجزا
 را ها يروانيش يداريپا آهسته، و عيسر افت التح دو در
 عيسر هيتخل که دنديرس جهينت نيا به ها آن دند.كر يابيارز
 ديبا و شود يم يتلق يبحران حالت کي عنوان به ينرخ هر با
 و دشو کنترل هيتخل نرخ چند با باالدست بيش يداريپا

 .ديآ دست هب نامه نييآ براساس عيسر هيتخل منيا حالت
                                                        
1- Rapid drawdown 

 يها يروانيش يداريپا )٢٠٠٦( يشالوسکيم راجاندرويو
 عيسر هيتخل حالت در و يحد زيآنال روش به را مستغرق

 هيتخل حالت يبرا ييها گراف يسر کي و دادند انجام
 لگنيبر دادند. ارائه مربوطه نانياطم بيضر و عيسر

 زمان در يروانيش يداريپا يبررس به يپژوهش در )٢٠٠٧(
 جهينت نيا به و پرداخت آب سطح عيسر يافتادگ نييپا
 ع،يسر هيتخل حالت در افتهي لغزش خاک حجم که ديرس
 عيسر هيتخل نرخ و يرينفوذپذ بيضر تأثير تحت شدت به

 يها زهکش تأثير )٢٠١٠( زاده عبداله و انيزمرد .است
 در يخاک يسدها باالدست بيش يداريپا يرو را يافق

 دنديرس جهينت نيا به و كردند يبررس عيسر هيتخل هنگام
 پوسته يزهکش در ياساس اريبس نقش باالدست زهکش که

 دو و کي افزودن و دارد عيسر هيتخل نيح در باالدست
 شيافزا سبب ترتيب به باالدست پوسته در يافق زهکش

 درصد ٣١ و ١٢ تا حداکثر زانيم به نانياطم بيضر
 يبيترک زيآنال زين )٢٠١١( همکاران و فردالند .شود يم

 كردند يبررس عيسر هيتخل حالت يبرا را يداريپا و تراوش
 و سرعت آوردن دست هب يبرا که دنديرس جهينت نيا به و

 يرفتار مدل گذرا حالت زيآنال در ديبا مناسب، هيتخل زمان
 فيعرت يبرا و راشباعيغ - اشباع مدل صورت به مصالح

 ثرؤم تنش يها لفهؤم ديبا مصالح يمقاومت مشخصات
 يپژوهش )٢٠١٣( همکاران و خصاف .رديگ قرار مدنظر

 عيسر هيتخل حالت در يخاک يسدها يکيناميد زيآنال يرو
 بيضر مقدار که داد نشان پژوهش نيا جينتا دادند. انجام
 کاهش عيسر هيتخل شروع با باالدست سطح نانياطم
 مورد سد يبرا آمده دست هب مقدار نيکمتر و ابدي يم

 يبارگذار با زمان هم عيسر هيتخل حالت در بررسي
 همکاران و وفنگي آمد. دست هب ٢٥/١ برابر يکيناميد
 حالت در را ها يروانيش يداريپا يبعد سه زيآنال )٢٠١٤(

 با را يبعد  سه حالت جينتا و كردند يبررس عيسر هيتخل
 داد نشان جينتا که كردند سهيمقا يبعد دو حالت
 يداريپا از کارانه محافظه نيتخم کي يبعد دو يها حل راه
 لغزش هيناح عرض اگر و است يبعد سه حالت در بيش
   .کرد نظر صرف يبعد  سه حالت از توان يم باشد اديز افتهي

 هيتخل لهئمس جامع و کامل يبررس پژوهش اين از هدف
 يرينفوذپذ ه،يتخل سرعت تأثير نظرگرفتن در با عيسر

 باالدست يروانيش يداريپا يرو باالدست زهکش و مصالح
 ،پژوهش نيا ياصل تيمز نيهمچن .است يخاک سد

 اطالعات که است يمورد بررسي عنوان به سد کي انتخاب
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 نيا بيترک با و دارد را يمناسب دقت آن قيدق ابزار
 ،يبرگشت ليتحل روش از استفاده و قيدق ابزار اطالعات

 يسنج صحت و يواسنج محدود ياجزا يددع يساز مدل
 اعتبار حاصله جينتا گفت توان يم نيبنابرا .است دهش
  دارند. يشتريب
  

  يشهرچا سد يمعرف
 استان در شهرچاي رودخانه روي بر اروميه شهرچاي سد

 در و غربي جنوب كيلومتري ١٢ فاصله در غربي آذربايجان
 در سد تاج تراز .است شده احداث اروميه شهر باالدست
 و است دهش تعيين دريا آزاد سطح از متر ١٥٨٨ ارتفاع
 بدنه خاكريز مقطع .است متر ٥٥٠ حدود سد تاج طول
 زهكش، و فيلتر يها هيال رسي، بند آب هسته شامل سد

 كه فرازبند و دست نييپا و باالدست يا زهيسنگر يها پوسته
 رسي بند آب هسته .است رد،يگ يم قرار سد بدنه داخل در
 ارتفاع با و متر ١٥٨٦ تاج تراز با سد مقطع مركز در

 به نسبت كه دارد قرار بستر سنگ از متر ١١٦ حداكثر
 نگاري رفتار براي ١ شكل براساس .است متقارن سد محور
 كه CH+١٧٠ شده ابزاربندي عرضي مقطع ،سد

  .است شده گرفته نظر در ،است نيز سد مقطع نيتر مرتفع
  

  
  )٠+١٧٠( شهرچاي سد عرضي مقطع - ١ شکل

  

  يعدد مدل يواسنج و يساز مدل
 مشخصات با يشهرچا سد هندسه ابتدا امر نيا انجام يبرا

 و يساز مدل SEEP/W افزار نرم طيمح در شده ارائه
 افزار نرم و SEEP/W افزار نرم بيترک با سپس و شد ليتحل

SLOPE/W، هيتخل  حالت در بررسي مورد سد يداريپا  
 توجه با و يبررس متفاوت هيتخل يها سرعت با مخزن عيسر
 در ييجو  صرفه يبرا .شد انجام يبند شبکه ٢ شکل به

 فيتظر يبند شبکه روش از يعدد مدل ييهمگرا و زمان
 يبند شبکه از الزم يها قسمت در و استفاده ١يقيتطب
  .دش استفاده زير اريبس
آوردن  دست بهبراي  سد طراحي و ساخت هنگام در

مصالح اعم از  ، مشخصاتافزار نرم نياز مورد پارامترهاي
 انجام با مشخصات تراوشي و مشخصات مقاومتي مصالح،

                                                        
1- Adaptive mesh refinement 

که البته  آيند مي به دست قرضه منابع روي هايي آزمايش
 اوليه هستند و به دليل مقدار صورت بهاين مشخصات 

 زمان، با خصوصيات تغيير مصرفي، مصالح رفتار پيچيدگي
 خاکريز، اجراي هاي روش دقيق سازي شبيه امکان عدم
 ديگر، عوامل از بسياري و پارامترها در قرضه قطعيت عدم
 در مشخصات اين همچنين نيستند. قطعي مشخصات اين

 در آن صاتمشخ با آزمايشگاهي نخورده دست شرايط
 مدل تحليل از بعد لذا. باشند مي تغييراتي داراي سد محل

 دقيق، ابزار اطالعات با ها آن مقايسه با و نتايج مشاهده و
 از پس رو اين از. شد مشاهده ها آن بين زيادي بسيار تفاوت
 مدلي برگشتي آناليز كمك به ،افزار نرم در سد سازي مدل
 دقيق ابزار اطالعات با را بيشترين هماهنگي که شد تهيه
 اطالعات از افزار نرم کردن کاليبره براي باشد. داشته

 استفاده مرتعش تار پيزومترهاي و ايستا لوله پيزومترهاي
 داده نشان ٣ شکل در ها آن گيري قرار موقعيت که شد
 تراز در نوسان هرگونه که آنجا همچنين از .است شده

 تأثير خود تا داردزمان الزم  زيادي مدت ،مخزن سطح آب
 يک افزار نرم واسنجي براي بنابراين بگذارد، پيزومترها بر را

 کامل بررسي در اين راستا با شد. انتخاب پايدار حالت
 تراز نوسان با حداقل زماني محدوده دقيق، ابزار اطالعات
 ۴ شکل با توجه به. گرديد انتخاب مخزن، آب سطح

 محدوده در مخزن سطح آب شود که تراز مشاهده مي
 برابر و ثابت به طور تقريبي ٩١ اسفند تا ٩١ مهر زماني
  .است دريا سطح از متر ١٥٦٩

و به  آب مخزن يبرا يمتر ۱۵۶۹با در نظر گرفتن ارتفاع 
روش سعي و خطا، آناليز برگشتي انجام شد و در هرحالت 

مقايسه  قياطالعات ابزار دقنتايج حاصل از مدل عددي با 
شده و حالتي را که بيشترين هماهنگي بين اين دو وجود 

مقايسه اطالعات ابزاردقيق  ۱داشت، انتخاب گرديد. جدول 
سطح آزاد آب  تيموقع ۵شکل  با مدل عددي و در

و مدل  قيبا استفاده از اطالعات ابزار دق محاسبه شده
 همچنين براي شده نشان داده شده است. برهيکال يعدد

، بازه خرداد عيسر هيتخل يبررس يافزار برا  نرم ينجس  صحت
 اًنسبت که در آن مخزن با سرعت ۱۳۹۲تا اسفند ماه سال 

به سطح  يمرز طيشرا صورت بهشده بود،  هيباال تخل
افزار با شرايط   بعد از تحليل نرم .دشباالدست مدل اعمال 

اطالعات مرزي اشاره شده، نتايج حاصل از مدل عددي با 
 ۷و  ۶ شکل درمقايسه و  زومتريچند پ يبراپيزومتريک 

 نشان داده شده است.
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  يعدد مدل در شده انجام يبند شبکه -٢ شکل

  

  
  ٠+١٧٠ ابزار دقيق به کار رفته در مقطع - ٣ شکل

  

  
  يشهرچا سد مخزن آب سطح رقوم راتييتغ -٤ شکل

  

  
  شده  برهيکال يو مدل عدد قيدق  ا استفاده از اطالعات ابزارآب محاسبه شده ب سطح آزاد تيموقع - ٥شکل 
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  مدل عددي واسنجي شدهمقايسه اطالعات ابزار دقيق با  -١جدول 
  (m)تراز آب 

 پيزومتر
  (kpa)فشار آب منفذي 

 پيزومتر
 ابزاردقيق يمدل عدد قيابزاردق يمدل عدد
٠٠/٠ ٠٠/٠ SP10 ١٧/٧٥ ١٠/٧٩  V1  
٣٧/١٥١٠ ١٩/١٥١٢ SP13 ٠٠/٠ ٠٠/٠ V2 

٠٠/٠ ٠٠/٠ SP14 ٥٤/٣٥١ ٢٢/٣٥٣ V3 
١٠/١٥٠٦ ٨٦/١٥٠٩ SP17 ٩٢/١٤٩ ١٢/١٥٩ V4 

٠٠/٠ ٠٠/٠ SP18 ٠٦/٧ ٠٣/١٩ V5 
   ١٧/٤٨٤ ٢٤/٤٩٨ V6 
   ٩٩/٣٠٧ ٢٥/٣١٩ V7 
   ٦٤/٨٠ ٩١/١٠٠ V8 
   ٩٥/٣٩٦ ٧٠/٤٠١ V9 
   ١٣/٦٦٤ ٢٠/٦٦٠ V10 

  

  
 V1 رزومتيپ يبرا کيزومتريپ اطالعات با يعدد مدل از حاصل يمنفذ آب يفشارها يسنج صحت -٦ شکل

  

  
  V5 زومتريپ يبرا کيزومتريپ اطالعات با يعدد مدل از حاصل يمنفذ آب يفشارها يسنج صحت -٧ شکل

  
  کار انجام روش

 آناليزهاي ،مخزن آب سطح سريع افت حالت ليتحل در
 صفحات گرفتن نظر در با باالدست شيرواني براي پايداري

 نرمال آب تراز از آب سطح افت براي ،اي  دايره گسيختگي
 نيا در .شد انجام تحتاني آبگير كف رقوم به )N.W.L( سد

 ،٤/٠ ،٩/٠ ،٨/١  هيتخل يها سرعت با آب ارتفاع زها،يآنال
 هاي بيضر که است شده آورده نييپا روز در متر ٢/٠

 است. دهش ارائه ادامه در حالت هر يبرا يبحران نانياطم
 و منيا عيسر هيتخل حالت کي آوردن دست هب يبرا
 جمله از .دش انجام آب افت نرخ يروبر  ييها يبررس ،داريپا
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 باال، در شده اشاره هيتخل يها سرعت يبررس بر عالوه نکهيا
 هيتخل نيهمچن و يرخطيغ تابع صورت به مخزن هيتخل

 از نمونه چند .شد يبررس زين يا پله تابع صورت به مخزن
 يمرز طيشرا عنوان به شده فيتعر عيسر هيتخل توابع
 که آنجا از نيهمچن .است شده ارائه ٨ شکل در افزار، منر

 حالت در باالدست يروانيش يداريناپا در مهم اريبس عامل
 يخاک سد داخل يمنفذ آب يفشارها وجود ع،يسر هيتخل

 با عيسر هيتخل حالت در که گفت توان يم نيبنابرا است،

 تراز در هسته داخل آب خاک، يرينفوذپذ بيضر کاهش
 يمنفذ آب يفشارها نيبنابرا و رديگ يم قرار يباالتر
 نيز نانياطم بيضر امر نيا جهينت در که ابدي يم شيافزا
 موضوع نيا يبررس يبرا ابد.ي يم کاهش لغزش برابر در
 ٥×١٠- ٩ با برابر که يشهرچا سد هسته  يرينفوذپذ بيضر
 و هيثان بر متر ٥×١٠-٧ مقدار به بار کي ،است هيثان بر متر
 و شد داده رييتغ هيثان بر متر ٥×١٠-١٠به گريد بار
 گرديد. محاسبه حالت هر يبرا نانياطم هاي بيضر

 

  
 يمرز يطشرا عنوان بهشده  يفتعر يعسر يهتوابع تخل -٨شکل 

  
  جينتا ليتحل و هيجزت
 R=1.8 ,0.9 ,0.4عيسر هيتخل متفاوت حالت چهار ليتحل با

,0.2 m/day هيتخل سرعت آوردن نييپا با دش مشاهده، 
 امر نيا که ابدي يم شيافزا لغزش برابر در نانياطم بيضر

 سرعت کي به دنيرس هدف نيبنابرا است. يهيبد كامالً
 )USBR( نامه نييآ با برابر مناسب نانياطم بيضر و هيتخل
 هيتخل يها سرعت يبرا نانياطم هاي يبضر راتييتغ .است
 نيا در .است شده داده نشان ٩ شکل در باال در شده اشاره
 شتريب هيتخل سرعت هرچه که شود يم مشاهده شکل
 V شکل به شتريب نانياطم بيضر راتييتغ باشد،

 يزودتر زمان در يبحران نانياطم بيضر و است تر منطبق
  .دهد مي رخ

جهت تعيين بيشترين نرخ تخليه که ضريب اطمينان 
نامه را ارائه نمايد، نمودار کمترين ضريب اطمينان در  آيين

ترسيم و  ۱۰شکل  براساس  هاي متفاوت تخليه برابر نرخ
بنابراين آمد.  دست بهمتر در روز  سانتي ۳۲حداکثر  مقدار

شود براي جلوگيري از به خطر افتادن شيب  يمپيشنهاد 
 ۳۲باالدست، سد شهرچاي در موارد ضروري حداکثر با 

 متر در روز تخليه شود. سانتي

  

  
  R=1.8 ,0.9 ,0.4 ,0.2 m/day هيتخل يها سرعت يبرا نانياطم بيضرا راتييتغ -٩ شکل

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000

W
at

er
 L

ev
el

 (
m

) 

Time (sec) 

R=0.2

R=0.4

R=0.9

8step 2mounth

R=1.8

4step 1mounth

R=1.8,0.2

0.8
0.9

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

0 100 200 300

M
in

 F
oS

 

Time (day) 

R=1.8 R=0.9

R=0.4 R=0.2



  ٤٣                                                                                                       ١٣٩٦/ پاييز ٢٦/ پياپي ٣/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

 
 متفاوت يها نرخ برابر در نانياطم بيضر نيکمتر -١٠ شکل

  هيتخل
  

 هب باالدست بيش يداريناپا ياصل علت نکهيا به توجه با
 يمنفذ آب فشار استهالک يبرا يکاف فرصت عدم ليدل

 يا پله هيتخل روش الزم، زمان شيافزا يبرا لذا ،است
 تراز از مخزن آب ارتفاع که صورت نيبد .شد انتخاب
 شرح به يا پله تابع چند صورت به مقدار، ممينيم به نرمال

 توابع نيا از مورد دو ۸ شکل در که شد آورده نييپا ريز
  است: شده داده نشان

   ماه کي مدت در و گام چهار در الف)
  ماه کي مدت در و گام شش در ب)
  ماه کي مدت در و گام هشت در ج)
  ماه دو مدت يط و گام چهار در د)
  ماه دو مدت در و گام شش در ه)
 ماه دو مدت در و گام هشت در و)
 يبرا زمان گذشت با نانياطم بيضر راتييتغ ۱۱ شکل در

 ها حالت يتمام چون البته که شده، داده نشان يا پله توابع
 ،۱۲ يها شکل در لذا ستين صيتشخ قابل شکل نيا در
 ارائه حالت هر يبرا جداگانه صورت به نمودارها ۱۴ و ۱۳
 تابع ها حالت يتمام در نکهيا ليدل به نيهمچن است. شده
 R=1.8, 0.9m/day يخط تابع و گام ۴و  ۶ ،۸ يا پله افت

 شده هيتخل ماه کي و دو يزمان بازه در ترتيب به مخزن
 با مذکور هاي شکل در زين ها حالت نيا نيبنابرا است،

  .ندا  شده سهيمقا گريکدي

 

  
  يو مقايسه با حالت توابع خط يا توابع پله ينان با گذشت زمان برايب اطميتغييرات ضر -١١شکل 

 

  
 چهار گام يا توابع پله ينان با گذشت زمان برايب اطميتغييرات ضر -١٢شکل 
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  شش گام يا توابع پله يتغييرات ضريب اطمينان با گذشت زمان برا -١٣شکل 

 

  
 هشت گام يا توابع پله يتغييرات ضريب اطمينان با گذشت زمان برا - ١٤شکل 

  
 مقدار ممينيم سهيمقا و يا پله و يخط هاي حالت ليتحل با

 صورت در دشو يم مشخص حالت، هر در نانياطم بيضر
 يا پله به يخط تابع رييتغ ماه، کي مدت در مخزن هيتخل
 نانياطم بيضر شيافزا سبب ترتيب به گام ۴ و ۶ ،۸
 و درصد ۷/۵ و ۸/۴ ،۷/۳ زانيم به باالدست بيش يداريپا
 يخط تابع رييتغ ماه، دو مدت در مخزن هيتخل صورت در
 بيضر شيافزا سبب ترتيب به گام ۴ و ۶ ،۸ يا پله به

 ۵ و ۲/۴ ،۴/۳ زانيم به باالدست بيش يداريپا نانياطم
 تعداد هرچه که شود مي ديده همچنين است. شده درصد
 ليم يخط تابع سمت به يا پله تابع شود، يم شتريب ها گام
 .شود مي كم نانياطم بيضر و کند يم
 هيتخل ،يسرعت چند تابع صورت به مخزن هيتخل روش در

 .شد انجام سرعت دو با مختلف يزمان بازه دو در مخزن
 فرازبند) يفوقان (قسمت اول يزمان بازه در که صورت نيبد
 .شد انجام )R=1.8 m/day( باال سرعت با مخزن هيتخل

 رقوم تا فرازبند تاج تراز از يعني دوم يزمان بازه در سپس
 محصور دليل به لغزش سطوح ربيشت (که يتحتان ريآبگ

 ياصل هسته و فرازبند هسته دو نيب آب آزاد سطح شدن
 به مخزن هيتخل سرعت )دهد مي رخ هيناح نيا در سد،

 امر نيا که )R=0.2 m/day( شد داده کاهش اديز مقدار
 آب فشار شدن مستهلک يبرا يکاف زمان جاديا براي زين

 لغزش سطح از يا نمونه ۱۵ شکل در .گرديد انجام يمنفذ
 و يمرکز هسته نيب آب ماندن محصور دليل هب شده جاديا

 دو هر نکهيا ليدل به است. شده داده نشان فرازبند هسته
 بازه در چندسرعته يرخطيغ و يخط تابع هيتخل حالت
 شکل در حالت دو نيا لذا است، شده انجام ماه چهار يزمان
 مشاهده حالت دو نيا ليتحل با است. دهش سهيمقا ۱۶
 سبب چندسرعته يرخطيغ به يخط تابع رييتغ که شود يم

 زانيم به باالدست بيش يداريپا نانياطم بيضر شيافزا
  است. شده درصد ۷ حدود

 يداريپا يرو هسته  يرينفوذپذ بيضر تأثير يبررس يبرا
 با برابر که سد هسته  يرينفوذپذ بيضر باالدست، يروانيش
 بر متر ٥×١٠- ٧مقدار به بار کي ،است هيثان بر متر ٥×١٠- ٩
 و شد داده رييتغ هيثان بر متر ٥×١٠-١٠ به گريد بار و هيثان
 در که گرديد محاسبه حالت هر يبرا نانياطم هاي بيضر

 يکل نمودار کي در گريکدي با حالت هرسه ۱۷ شکل
  .اند شده سهيمقا
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  از سطح لغزش ايجاد شده به دليل محصور ماندن آب پشت فرازبند يا نمونه -١٥شکل 

  

  
 چند سرعته يرخطيغ و يخطتوابع  يتغييرات ضريب اطمينان با گذشت زمان برا -١٦شکل 

  

  
 ترانشه باالدست در حالت تخليه سريع يپايدار يرو يمصالح هسته رس يريتاثير تغييرات نفوذپذ -١٧شکل 

  
 پوسته داخل آب افت ،مخزن سريع تخليه هنگام در

 و شود نمي انجام آب تراز رفتن پايين با همزمان باالدست
 جهينت در بماند. باالدست بدنه در آب شود مي سبب
 كردن كم هاي راه از يكي يابد. يم كاهش ثرؤم هاي تنش
 مخزن، تخليه هنگام در باالدست پوسته يمنفذ آب فشار
 زهكش وجود است. ها شيرواني اين در زهكش كردن آماده

 ارتفاع در مانده محبوس آب كه شود يم سبب سد بدنه در
 يمنفذ آب فشار آمدن وجود هب از و دشو مي يزهكش سد

 زهکش تأثير زانيم مشاهده يبرا نيبنابرا .شود جلوگيري
 با زهکش مخزن، باالدست يروانيش يداريپا يرو باالدست

 شد داده قرار سد باالدست قسمت در مختلف حالت سه
  .است شدهارائه  ۱۸ شکل در حالت سه نيا که
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البته اجراي زهکش از زير فرازبند از نظر اجرايي شايد 
باشد. اما از آنجا که کمترين ضريب اطمينان در  رممکنيغ

دهد که آب خروجي از هسته  برابر لغزش در حالتي رخ مي
شود،  مرکزي سد بين خود هسته و فرازبند محبوس مي

يا تعبيه  رود با حذف هسته فرازبند انتظار مي بنابراين
محبوس بین هسته مرکزی سد و که بتواند آب  زهکشی

ضريب اطمينان در برابر لغزش در  ،کند تخلیهفرازبند را 
اين حالت بررسي  لذاحالت تخليه سريع افزايش يابد، 

، R=0.9m/dayبراي سرعت تخليه  ۱۹شود. در شکل  مي
حداقل ضريب اطمينان پايداري شيب باالدست در سه 

هاي اشاره شده و حالت بدون زهکش با  حالت زهکش
  اند. يکديگر مقايسه شده

  

 
  سد باالدست در زهکش هيتعب -١٨ شکل

 

 مشاهده ،ها ليتحل از آمده دست هب نتايج به توجه با
 محصور ضمن زهكش، ييجانما وضعيت در كه دشو يم

 فشارهاي و زه از زيادي مقدار سد، بدنه در زه فضاي كردن
 مخزن آب تراز رفتن پايين با همزمان يمنفذ آب

 نانياطم بيضر مقدار ممينيم سهيمقا با .شود مستهلك
 با گفت توان يم ۱۹ شکل در موجود حالت چهار در

 به نانياطم بيضر ترتيب به ۳ و ۲ ،۱ يها زهکش ييجانما
 جهينت توان يم و ابدي يم شيافزا درصد ۷ و ۱۳ ،۱۰ مقدار
 آب هيتخل يبرا يشتريب ييکارا يافق زهکش که گرفت
 سهيمقا با دارد. عيسر هيتخل حالت در سد بدنه در موجود

 زاده عبداله و انيزمرد پژوهش از حاصل جينتا با ريمقاد نيا
 جينتا نيب يخوب تعامل که گردد يم مشاهده )۲۰۱۰(

 بکار يها زهکش که است ذکر به الزم البته .دارد وجود
 .دارند يتر بزرگ اريبس ابعاد محقق نيا توسط شده برده
 سهيمقا با نيهمچن ند.هست متفاوت يمقدار جينتا نيبنابرا
 يعني( آن ريز و فرازبند هسته يباال يافق زهکش حالت
 نيب شده محبوس آب هيتخل گفت توان يم )۲ و ۱ حالت

 نانياطم بيضر شيافزا در ييسزا هب تأثير هسته دو
 شيافزا سبب و دارد مخزن عيسر هيتخل حالت در يداريپا

  د.شو يم درصد ۳ حدود در نانياطم بيضر

 

  
  ترانشه باالدست در حالت تخليه سريع يپايدار يو قائم رو يتأثير زهکش افق -١٩شکل 

  
  گيري نتيجه

 نمودار راتييتغ باشد، شتريب هيتخل سرعت هرچه •
 و دشو يم  منطبق V شکل به شتريب ،نانياطم بيضر
 .دهد مي رخ يزودتر زمان در يبحران نانياطم بيضر

 خطر به از يريجلوگ براي شود يم شنهاديپ نيهمچن
 يضرور موارد در يشهرچا سد باالدست، بيش افتادن
 شود. هيتخل روز در متر يسانت ۳۲ با حداکثر

 در دش مشخص يا پله و يخط هاي تحاال ليتحل با •
 تابع رييتغ ماه، کي مدت در مخزن هيتخل صورت
 شيافزا سبب ترتيب به گام ۴ و ۶ ،۸ يا پله به يخط
 ،۷/۳ زانيم به باالدست بيش يداريپا نانياطم بيضر
 مدت در مخزن هيتخل صورت در و درصد ۷/۵ و ۸/۴
 ۵ و ۲/۴ ،۴/۳ با برابر ترتيب به ريمقاد نيا ماه، دو

 هرچه که شود مي ديده همچنين خواهند شد. درصد

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

0 50 100 150 200 250 300 350

M
in

 F
oS

 

Time (day) 

R=0.9- No Drain
R=0.9 -Drain 1
R=0.9 -Drain 3
R=0.9 -Drain 2



  ٤٧                                                                                                       ١٣٩٦/ پاييز ٢٦/ پياپي ٣/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

 تابع سمت به يا پله تابع شود، يم شتريب ها م گا تعداد
 .ابدي يم کاهش نانياطم بيضر و کند يم ليم يخط

 يرخطيغ تابع به مخزن عيسر هيتخل يخط تابع رييتغ •
 يداريپا نانياطم بيضر شيافزا سبب چندسرعته

  شود. يم درصد ۷ حدود زانيم به باالدست بيش
 بر متر ٥×١٠-١٠برابر هسته يرينفوذپذ بيضر اگر •

 زين نييپا اريبس هيتخل سرعت در يحت باشد، هيثان
 امر نيا و ديآ ينم نييپا هسته داخل آب آزاد سطح

 يداريناپا سبب و باشد خطرناک اريبس تواند يم
  شود. باالدست يروانيش

 از هسته يرينفوذپذ بيضر کاهش R=1.8m/day يبرا •
 سبب هيثان بر متر ٥×١٠-١٠ به هيثان بر متر ٥×١٠- ٩

 و درصد ۷ حدود زانيم به نانياطم بيضر کاهش
 زانيم به نانياطم بيضر کاهش R=0.8m/day يبرا

 بيضر کاهش R=0.4m/day يبرا درصد، ۵ حدود
 يبرا و درصد ۴ حدود زانيم به نانياطم

R=0.2m/day حدود زانيم به نانياطم بيضر کاهش 
  .شود يم درصد ۲

 هسته يرينفوذپذ بيضر شيافزا ،R=1.6m/day يبرا •
 بسب هيثان بر متر ٥×١٠-٧ به هيثان بر متر ٥×١٠- ٩ از
 و درصد۱۱ حدود زانيم به نانياطم بيضر شيافزا
 زانيم به نانياطم بيضر شيافزا R=0.8m/day يبرا

 بيضر شيافزا R=0.4m/day يبرا درصد، ۸ حدود
 يبرا و درصد ۴ حدود زانيم به نانياطم

R=0.2m/day حدود زانيم به نانياطم بيضر شيافزا 
 د.شو يم درصد ۲

 كردن محصور ضمن زهكش، ييجانما وضعيت در •
 فشارهاي و زه از زيادي مقدار سد، بدنه در زه فضاي
 مخزن آب تراز رفتن پايين با همزمان منفذي آب

 ۳ و ۲ ،۱ يها زهکش ييجانما با و شود مي مستهلك
 درصد ۷ و ۱۳ ،۱۰ مقدار به نانياطم بيضر ترتيب به
 ابد.ي يم شيافزا

 (زهکش قائم و يافق زهکش حالت دو سهيمقا در •
 ۶ مقدار به يافق زهکش دش مشاهده )،۳ و ۲ حالت
 بدنه در موجود آب هيتخل يبرا يشتريب ييکارا درصد
 حالت در يمنفذ آب فشار کاهش جهينت در و سد
 دارد. عيسر هيتخل
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