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 محدود و مقایسه با مقادیر واقعی يروش اجزا ن در طول ساخت بهیارزیابی رفتار سد خاکی نهر
 هاي ابزار دقیقحاصل از داده

  
  2زاد ینیمحسن مب و*1بزاز جعفر بلوري

  
  چکیده 

اي برخوردار ميت ويژه از اهيبردار  و نيز در زمان بهرهيحين ساخت، اولين آبگير  و پايداري سدهاي خاكي دريکنترل مستمر ايمن
در دوران ساخت، . است از نشت آب ي رس، جلوگيريدليل پايين بودن نفوذپذير گونه سدها به  هسته در اينينقش اصل. است

 که ممکن است در اولين دوره شوديثر در هسته منجر مؤهش تنش م و کايا به افزايش فشار حفرهيافزايش سرعت خاکريز
با توجه به . توان کنترل کرديها، پايداري آن را مگونه سد با کمک ابزار دقيق نصب شده در اين. کندديد  سد را تهي پايداريآبگير

در تحقيق حاضر بر . هاي رفتاري مناسب بهره جسترفتار غيرخطي سد خاكي براي تحليل آن بايد از روش عناصر محدود و مدل
ر حاصل از اي ايجاد شده و نيز نشست سد در دوران ساخت با مقاديههاي ابزار دقيق سد خاكي نهرين طبس، تنشاساس داده
شونده، تحليل كلمب و سخت-منظور دوران ساخت سد با استفاده از دو مدل رفتاري مور اين به. ده استش مقايسه يتحليل عدد

هاي ابزار جه به همخواني دادهبا تو. هاي ابزار دقيق مقايسه شده است ايجاد شده در هسته و نشست آن با دادهيهاگشته و تنش
دست آمده، به واقعيت نزديک بوده و نيز  هتوان گفت پارامترهاي مقاومتي خاك که از آزمايشات بيدقيق و نتايج حاصل از تحليل، م

  .ندهستاسب رفتار سد در اين مرحله  منيبينهاي رفتاري انتخاب شده قادر به پيشمدل
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  مقدمه
 از مهمترين ييا بتن ي بزرگ اعم از خاکيامروزه سدها

نياز  مين آب موردأروند که در ت يشمار م  بهي آبيها سازه
 يبنابراين پايدار. ندکني را ايفا مي نقش اساسيجوامع انسان

 اخير مورد توجه خاص مهندسين يها ويژه در دهه سدها به
طبيعت متفاوت .  بوده استي و بتني خاکيطراح سدها

 از يک ي خاکيدها در محل احداث سي طبيعيسازندها
 ي سد از طرف ديگر ارزيابيطرف و رفتار پيچيده مصالح خاک

. نمايد ي مي خاک را ضروري رفتاريمترهاا پاري و کيفيکم
گونه پارامترها   غلط اينيدهند که ارزياب يتحقيقات نشان م

 بوده ي خاکي سدهاياغلب علت به مخاطره افتادن پايدار
 در دوران ساخت و  آنهايرنصب ابزار دقيق و رفتارنگا. است

 اين پارامترها ي اوليه کمک شايان به ارزيابيبردار دوره بهره
 انجمن مهندسين راه و ساختمان يکميته راهبرد(کند يم

اهميت ويژه ابزار دقيق در سدها به نقش ). ٢٠٠٠ ،آمريکا
گردد، ي کوتاه و دراز مدت سدها برميآنها در کنترل پايدار

 سدها مورد توجه مهندسين يرفتارنگار که در ياگونه به
 ،سازمان مهندسين ارتش اياالت متحده(واقع شده است 

 با ي خاکي در سدهايدر حال حاضر، رفتارنگار). ١٩٩٥
 ي از برنامه جامع کنترل پايداريرفتار بسيار پيچيده بخش

 که تشخيص هرگونه مشکل ي هدف اصليعبارت به. است
 با ي به خوباستد کنيد  سد را تهديايدار که پياحتمال

ميرس و (شود ي توسط ابزار دقيق برآورده ميرفتارنگار
  ).٢٠٠٨ ،استتلير

 ي و عملکرد يک سد بايد در حين ساخت، اولين آبگيريايمن
 ياولين دوره آبگير. دشو کنترل يبردار و در دوران بهره

با افزايش . ترين زمان در طول عمر سد استي بحراناحتماالً
 ي و بدنه سد مورد ارزيابي از پيميزان آبگذرسطح مخزن 

 در ي ايجاد شده و نيز فشار آب منفذيهاتنش. گيرديقرار م
 آنها با ابزار دقيق در يگيرهسته با توجه به تراز آب و اندازه

 و يمديريت انرژ(اين دوره از اهميت ويژه برخوردار است 
 ي ايمن پذيرفته شده کهيکل طور به). ٢٠٠٤ ،منابع آب نروژ

گردد، بلکه به يم  و ساخت آن بريسد نه تنها به طراح
 کامل از عملکرد آن در دوران ساخت و ينگار رفتار
در دوران ساخت يك سد .  وابسته استيبردار بهره

پارامترهاي رفتاري خاك نظير تنش كل، فشارمنفذي و 
اثر عواملي نظير حركات پي، تحكيم هسته و  بر كرنش

اي گونه م در حال تغيير است بهيمصالح، داتغييرات رطوبت 
رفتارسنجي سدها . نمايدكه رفتارسنجي سد را ضروري مي

 منجر به ارزيابي پارامترهاي طراحي، كاهش ريسك اصوالً
خطرپذيري، كنترل كيفيت در حين ساخت و نيز بررسي 

 دراز يبردار  و بهرهيبردار دقيق پايداري در دوران اوليه بهره
با توجه به عدم حضور بارهاي خارجي در . شودمدت مي

دوران ساخت، سنجش تغييرات تنش، فشار منفذي و 
توانند مورد ارزيابي نشست مهمترين عواملي هستند كه مي

طورخالصه براي به حداقل  به). ١٩٩٣ ،دانکليف(قرار گيرند 
 در نظر شودرساندن خطراتي كه منجر به ناپايداري سد مي

 سد، يمل نصب ابزار دقيق  در بدنه و پگرفتن نكات مهم شا
هاي ابزار نصب شده در كليه مراحل اجرايي، ثبت ثبت داده

دن روند پيشرفت پروژه، کرهرگونه حادثه غير معمول، مدل 
هاي ابزار دقيق و مقايسه آنها با تحليل سريع داده

پارامترهاي طراحي و در صورت تحليل برگشتي ضروري 
 .است

 در داخل هسته و در دوران ينفذگسترش فشار آب م
 ارتفاع سد ممکن است يساخت که در نتيجه افزايش تدريج

. رخ دهد نيز هميشه مورد توجه مهندسين بايد باشد
 آن در دوران ساخت به اين ي سد و رفتارنگاريبند ابزار

 که ممکن است ياگونه کند بهي ميموضوع کمک زياد
د شوپيشنهاد  مراحل ساخت ي موقت سد در بعضيآبگير

رفتار غيرخطي و غير ارتجاعي ). ٢٠٠٥ ،ي و احمديحسين(
مصالح سدهاي خاكي در بارگذاري و باربرداري و در حالت 

هاي رفتاري زهكشي شده يا زهكشي نشده استفاده از مدل
تر خاك را باشند سازي رفتار هرچه دقيق كه قادر به مدل

نياز به هاي رفتاري ساده اگرچه مدل. سازدضروري مي
پارامترهاي رفتاري را ندارند اما نتايج حاصل از تحليل با 

ها با نتايج واقعي ممكن است اختالف زيادي گونه مدل اين
هاي رفتاري پيچيده نياز به از طرف ديگر مدل. داشته باشند

تري دارند كه تعيين آنها از نظر پارامترهاي ژئوتكنيكي دقيق
بنابراين انتخاب . اده نيستاقتصادي و آزمايشگاهي چندان س

 مناسب يكي از وظايف مهم مهندسين ييك مدل رفتار
  . استطراح سد 

هاي ابزار دقيق در در تحقيق حاضر سعي شده است داده
دوران ساخت كه شامل مقادير واقعي تنش و نشست سد 

گيري شده توسط ابزار دقيق نصب مقادير اندازه(هستند 
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مقادير (ت آمده از تحليل سد دس هبا مقادير ب) شده در سد
كلمب و -هاي رفتاري موراساس مدل بر) محاسبه شده

 .  ندشوشونده مقايسه و بررسي  سخت
  

  ها مواد و روش
  مشخصات عمومی سد نهرین

 ٢١ نهرين در ناحيه شمال استان يزد در ياسد ذخيره
 ي شرق شهرستان طبس و در موقعيت جغرافياييکيلومتر

 واقع شده يشمال  عرض٣٣° ٣٩′  وي طول شرق٥٧° ٣١′
  است که باي رسي با هسته مرکزياين سد از نوع خاک. است

، قادر يسنگي متر از پ٦٠ متر از بستر رودخانه و ٤٨ارتفاع 
ا ب. استآب مکعب   ميليون متر٨٦/٤به ذخيره سازي حدود 

مکعب آب رودخانه   ميليون متر٢/٨تکميل سد، حدود 
مکعب   ميليون متر٥مين أ بر ت كه عالوهشدتنظيم خواهد 

 ي هکتار از اراض٣٢٥آب شرب شهرستان طبس، حدود 
طول تاج سد نهرين با خاکريز .  خواهد شديپاياب نيز آبيار

گزارش . ( متر است١٠ متر و عرض تاج آن ٣٠٧جناح راست 
 ي توپوگراف١شکل ). ١٣٨١ ، نهرين طبسيا سد ذخيرهيفن

  .دهديمحدوده سد نهرين طبس را نشان م

  
   توپوگرافی محدوده سد نهرین-1شکل 

 

 يا نهرين نيز مشهور يحوضه آبريز طبس که به حوضه مهربان
حوضه مساحت . است در شرق شهرستان طبس قرار دارد

. است کيلومتر ٧٧مربع و محيط آن  کيلومتر ١٨٨آبريز 
 از يبخش.  قرار دارديمحل سد نهرين در ارتفاعات شتر

 حاشيه ي در ارتباط با رسوبات تراسارتفاعات محدوده سد
گاه جناح راست رودخانه بوده که با شيب بسيار تند، تکيه

 تر عمدتاًگاه چپ با شيب ماليمتکيه. دهديسد را تشکيل م
از رسوبات شيل و ماسه سنگ تشکيل شده است و از 

 يهااليه. دکني محدوده تبعيت مي زمين شناسيساختارها
جنوب غرب امتداد -ند شمال شرقشيل و ماسه سنگ با رو
- مذکور را با روند جنوب شرقيدارد و رودخانه نهرين سر

 نهرين يا سد ذخيرهيگزارش فن (کندشمال غرب قطع مي
  ).١٣٨١ ،طبس

   مصالح سدی ژئوتکنیکيپارامترها
 ١٢ و ٣٠نياز سد از دو منبع قرضه در محدوده  مصالح مورد

 و ي رفتاريمترهاپارا. دشمين أکيلومتري از محل سد ت
مشخصات مصالح تشکيل دهنده بدنه سد نهرين که شامل 

، در جدول استلتر و پوسته ، فيي هسته رسيسه بخش اصل
 مصالح در يهمچنين مشخصات تکميل.  آورده شده است١

 بيان شده است ٢ سخت شونده نيز در جدول يرفتارمدل 
 و وزن مخصوص γwetمقادير وزن مخصوص مرطوب، 

دست آمده  هب) تراکم% ٩٨(از آزمايش تراکم  γdخشک، 
 خاک در اين جدول از آزمايشات ي رفتاريپارامترها. است

 که با همان وزن مخصوص يهاي نمونهي روCD يسه محور
آزمايشات . دست آمده است ه بودند ب تهيه شدهγwetمرطوب، 

 و ي گوناگون سد هم در فاز مطالعاتيها مصالح بخشيرو
 سد يگزارش فن(خت انجام شده است هم در زمان سا

در طول ساخت در صورت ). ١٣٨١ ، نهرين طبسياذخيره
 در نوع خاک منابع قرضه، يمشاهده هرگونه تغيير احتمال

 يگير  اندازهيآزمايشات طبق نظر مشاور انجام و پارامترها
  .نددشي کنترل مشده مجدداً

   مورکلمبشونده و  سختي مشخصات مصالح در مدل رفتار-1جدول 
 γd  

(kN/m3) 
γwet  

(kN/m3) 
E  

(kN/m2) 
c  

(kN/m2) 
φ 

 )درجه(
ν kx  

(m/day) 
ky  

(m/day) 

 ٠٠١٣/٠ ٠٠٠٩/٠ ٣٥/٠ ٢٩ ٢٠ ٦٠٠٠٠ ٢٠ ١٩ يهسته رس
 ٣٢ ٣٩ ٢٥/٠ ٣٥ ٢/٠ ١٠٠٠٠٠ ٢١ ٢٠ فيلتر

 ١٨/٠ ١٥/٠ ٢٥/٠ ٣٨ ٢/٠ ٨٠٠٠٠ ٥/٢٢ ٥/٢١ پوسته
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 سخت يتار مصالح در مدل رفی مشخصات تکمیل-2جدول 
  شونده

  ref
urE  

(kN/m2)  
ref
oedE  

(kN/m2)  

refE50  
(kN/m2)  

  ٦٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  هسته رسي
  ١٠٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  فيلتر

  ٨٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  پوسته
 

  سیستم و مقاطع ابزار دقیق سد نهرین
منظور ثبت هرگونه تغيير شكل سد در دوران ساخت و  به

. ده استشحي ه كاملي از ابزار دقيق طرابرداري مجموعبهره
. دشبا توجه به طول سد ابزار دقيق آن در چهار مقطع نصب 

 ابالغ شده توسط يهاابزار دقيق سد نهرين براساس نقشه
مربوطه نصب  ي در ترازهادستگاه نظارت شركت مشاور

 آمده ٣فهرستي از اين ابزار و تعداد آنها در جدول . اند شده
-Bن را در مقطع  ابزار دقيق سد نهريي جانماي٢شکل . است

Bاز ي بستري بوده و بر رويترين مقطع ابزارگذار که کامل 
 نيز از لحاظ C-Cمقطع . دهديسنگ بنا شده است نشان م

دليل   است که بهB-B مشابه مقطع يشکل، ابعاد و ابزارگذار
 از آوردن B-Bنيز مشابهت نتايج با مقطع   شدن ويطوالن

 . شده استيددار ابزار آنها خويها دادهينمودارها
  

   شرح ابزار نصب شده در سد نهرین-3جدول 
 تعداد محل نصب نوع ابزار

  سلول فشارسنج
  پيزومتر تار مرتعش

  اگراندهسپيزومتر كا
مغناطيسي  صفحه
  سنج نشست

  ايسنج تك نقطه كشيدگي
  ايسنج چهار نقطه كشيدگي
  سنج انحراف
  سنج آب و هوا حرارت

 

    هسته 
 فيلتر  وهسته،پوسته

  يپ
  هسته و پوسته

  هسته
  گاهتكيه

  سرريز
  هسته
  بدنه

 

٢٣  
٦٣  
٣  

٢٥  
٢٤  
٢  
١  

٢٠  
١ 
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0

15
01050

1060
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1080
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1110

1120
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1140
1130

2.7
1

2.5
1

Pressure cell
Piezometer
Tiltmeter
Settlement 
Casagrande Piezometer
Temperature sensor

  
  B-B  جانمایی ابزار دقیق سد نهرین در مقطع -2شکل 

  کرنش سد-تحلیل تنش
  و خاكريزها معموالًي خاکيکرنش سدها- تحليل تنشيبرا

 در شرايط کرنش يصورت دو بعد  محدود بهياز روش اجزا
 ساده شدن محاسبات گشته استفاده  كه موجب١ياصفحه

 ي سدهايتحقيقات نشان داده كه تحليل دو بعد. دشويم
 دارند، ي نسبت طول تاج به ارتفاع بزرگي که دارايخاک
 ،پاتس و زراکويک (است از واقعيت ي تقريب خوبيرادا

 تنگ ساخته يها كه در درهيتنها در مورد سدهاي). ٢٠٠١

                                                 
1- Plane strain condition 

استفاده از   شدن وجود دارد،يشوند و احتمال پديده قوسيم
 . توصيه شده استيتحليل سه بعد

 PLAXISافزار کرنش سد نهرين از نرم-منظور تحليل تنش به
 محدود قادر به يکه بر اساس روش اجزا) ٢/٧نسخه ( 

 در ي ژئوتکنيکيها سازهيتغيير شکل و پايدار-تحليل تنش
ونه گ  و نيز محاسبه جريان آب در اينيا حالت کرنش صفحه

). ٢٠٠١ ،برينکگريو و ورمير(هاست، استفاده شده است سازه
 و وابسته ي رفتار غير خطينرم افزار مزبور قادر به شبيه ساز

 دوران ساخت و نيز در به زمان خاک و نيز تحليل سد در
. است يبا در نظر گرفتن فشار آب منفذ يبردار دوران بهره
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تحليل اي و همچنين تحليل پالستيك، ساخت مرحله
با استفاده از اين . افزار ممكن استديناميكي با اين نرم

االستيك هاي رفتاري گوناگون خاك، نظير افزار مدل نرم
شونده و سخت  شونده، نرم كلمب، خزشي نرم-خطي، مور

توان براي رفتارهاي گوناگون خاك در دوران شونده را مي
سد نهرين براي تحليل  .نظر گرفت برداري درساخت و يا بهره

  . استفاده شده استزير  دو مدل از
  کولومب-مدل مور -الف

 متعدد، ي و عدم نياز به پارامترهايدليل سادگ اين مدل به
مفهوم . شود  از تحقيقات مورد استفاده واقع مييدر بسيار

قابل برگشت مربوط هاي غير به كرنشپالستيسيته اصوالً
عنوان  كرنش به-منظور يك تابع تسليم تنش اين به. شودمي

قاط د تا نشوهاي اصلي معرفي مييك سطح در فضاي تنش
بديهي است نقاطي داخل . دکرپالستيك را بتوان ارزيابي 

براساس اين مدل، . سطح تسليم رفتار ارتجاعي كامل دارند
ش االستيك و پالستيك كرنش و نرخ كرنش از دو بخ

   يعبارت به. ندشوتشكيل مي
)١(  )(DD peeee ε−ε=ε=σ &&&&  
هاي كرنش) ١٩٥٠ ،هيل(ي پالستيسيته اساس تئور بر

ها سليم نسبت به تنشتيك متناسب با مشتق تابع تپالس
 صورت توان بههاي پالستيك را ميعبارتي كرنش به. باشدمي

ساس بر اين ا. نظر گرفت بردارهايي عمود بر سطح تسليم در
دست  هثر را بؤثر و كرنش مؤتنش متوان رابطه بين نرخ مي

  .آورد
)٢(  

ε










σ∂
∂

σ∂
∂α

−=σ &e
T

ee D
'

f
'

gD
d
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در اين رابطه
'' σσ ∂

∂
∂
∂

=
T

e fDgd معيار تسليم . است

 هاي اصليحسب تنش كلمب از شش تابع تسليم كه بر-مور
هاي اصلي بوده و يك مخروط شش وجهي را در فضاي تنش

  :صورت رابطه كلي زير نشان داد توان بهميدهند تشكيل مي
)٣(  

0cossin]''[
2
1

]''[
2
1
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≤φ−φσ+σ

+σ−σ=

c
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 و  دو پارامتر .  هستند٣ و ٢، ١رابر ترتيب ب  بهk  و i ،jكه 
c هستند در اين مدل چسبندگي و زاويه اصطكاك خاك .

نين شش تابع پتانسيل پالستيك را براي اين مدل را چهم
  :کردتوان تعريف رابطه كلي زير ميصورت  به
)٤(  

0sin]''[
2
1

]''[
2
1

),,(),,(

),,(),,(),,(

≤ψσ+σ

+σ−σ=

jikikj

jikikjkjig
  

توان  زاويه اتساع بوده که كه به كمك آن ميψپارامتر 
  . کردهاي متراكم را مدل ش حجمي خاككرن
  شونده مدل سخت -ب

شونده سطح تسليم در فضاي  در مدل رفتاري سخت
هاي  علت وجود كرنش هاي اصلي محدود نبوده و به تنش

ار در اين مدل دو رفت. يابدپالستيك سطح مزبور توسعه مي
ترتيب براي مدل كردن  شونده كه به برشي و فشاري سخت

ستيك غيرقابل برگشت در اثر تنش انحرافي و هاي پالكرنش
همچنين . روند وجود داردكار مي تنش فشاري همه جانبه به

ي نرم و سخت هاسازي رفتار انواع خاكاين مدل براي شبيه
كه خاك تحت تنش انحرافي قرار  هنگامي. كاربرد دارد

ك هاي پالستيگيرد، سختي خاك كاهش يافته و كرنش مي
گونه رفتار توسط مدل  اين. يابدغيرقابل برگشت توسعه مي

 . كردن استقابل مدل) ١٩٧٠ ،دانکن و چانگ(هيپربوليك 
گيري از تئوري پالستيسيته و  دليل بهره شونده به مدل سخت

دن پارامتر اتساع و نيز وابستگي سختي خاك به کروارد 
يكي از . استتري تنش و كرنش، جايگزين مناسب

هاي اين مدل وابستگي سختي خاك به تنش است  ويژگي
  :صورت زير قابل بيان است كه در شرايط تحكيمي به

)٥(  mrefref
oedoed )p/(EE σ=  

در .  به واقعيت نزديك استm=1هاي نرم فرض براي خاك
  حالت اين

)٦(  *refref
oed /pE λ=  

)٧(  )e1/( 0
* +λ=λ  

فشردگي  انديس λ* تنش مرجع وrefp ابطودر اين ر
 ارتجاعي اي مشابه، ضريبگونه به. استه شد اصالح

توان به ضريب تورم بارگذاري مجدد را مي-باربرداري

  عبارتي ، بهکرد مرتبط κ*شده  اصالح
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)٨(  *
ur

refref
ur /)21(p3E κν−=  

)٩(  )e1(/ 0
* +κ=κ  

.  ضريب پواسون باربرداري و بارگذاري مجدد استurνكه 
 در در اين مدل اثر خزش يا نشست ثانويه كه معموالً

بديهي است  .شود  گرفته نميافتد درنظردرازمدت اتفاق مي
هاي اوليه  نشستطول ساخت معموالً با توجه به اينكه در

تواند يي بهتري ميآشونده كار افتد مدل سختاتفاق مي
  .داشته باشد
  سازي روش مدل

ا  ر١يا  ساخت مرحلهيساز  قابليت مدلplaxisزار اف نرم
 ي را طتوان رفتار سد يافزار م با استفاده از اين نرم. داراست

 ياين منظور براساس ابعاد واقع به. دوران ساخت تحليل كرد
 بدنه ياجرا شده و نيز با توجه به سرعت و ارتفاع خاکريز

يه ته) طول دوران ساخت در(سد، مدل پيشرفت ساخت سد 
افزاري، براي تهيه مدل نرم. دشافزار  و اطالعات وارد نرم

همراه  آن بهد و مدل ش مرحله تقسيم ١٦ساخت اين سد به 
دست آمده از  هاساس اطالعات ب بر(مشخصات رفتاري مصالح 

. كرنش انجام گرفت-ده و تحليل تنششتهيه ) کارگاه
-گونه كه بيان شد تحليل براساس مدل رفتاري مور همان

شونده و با توجه به رطوبت پايين مصالح  كلمب و سخت
  .  شده براي آن درنظر گرفته شديهسته، شرايط زهکش

 ١٦ ابزار دقيق در يهامنظور مقايسه نتايج تحليل با داده به
عنوان مثال،  در مرحله اول، به. مرحله تحليل انجام پذيرفت

تراز ( تا بستر رودخانه يترين نقطه پارتفاع خاکريز از پايين
 از و يا در مرحله دوم ارتفاع خاکريز مجدداً) ١٠٧٦

تراز ( رودخانه  بستري تا يک اليه بااليترين نقطه پ نيپاي
 نتايج تحليل يساز در نظر گرفته شد و پس از مدل) ١٠٨٤
)  در همان مرحله ساختدقيقاً( ابزار دقيق يها با داده

 شانزدهمين مرحله يتحليل تنش تا انتها. دشمقايسه 
 ٣شكل . انجام شد)  ساخت سد استيکه انتها(ساخت 

ششمين مرحله تحليل تنش سد را در دوران ساخت 
با )  قرار داشته١٠٩٨ارتفاع خاکريز در تراز که  يمهنگا(

گونه که  همان. دهدكلمب نشان مي-استفاده از مدل مور
د بيشينه تنش قائم در تراز کف پي حدود شومالحظه مي

kN/m2 ست که با توجه به وزن مخصوص مصالح و  ا٤٥٠
                                                 

1- Staged construction 

هاي در بخش. رسدنظر مي شکل سد مقدار آن منطقي به
  .تجزيه و تحليل واقع شده استمورد  بعدي اين موضوع

 kN/m2

-450.000

-425.000

-400.000

-375.000

-350.000

-325.000

-300.000

-275.000

-250.000

-225.000

-200.000

-175.000

-150.000

-125.000

-100.000

-75.000

-50.000

-25.000

 0.000

25.000

  
 توزیع تنش کل قائم در مقطع سد در ششمین مرحله -3شکل 

   کولومب- موريمدل رفتار(تحلیل 
  

   و بحثنتایج
م بررسي يبايد دامهمترين عواملي را كه در دوران ساخت 

هاي ايجاد شده و نشست هسته  فشار آب منفذي، تنشکرد
اجراي هسته رسي سد رطوبت نظر به اينكه براي . استرسي 

 درصد ٩٨خاك حوالي رطوبت بهينه و درصد تراكم بيش از 
است، هنگام متراكم كردن هسته، خاك حالت بيش تحكيم 

كند و ممكن است فشار منفذي منفي در  يافته پيدا مي
با پيشرفت ). ١٩٩٢ ،فل و همکاران(وجود آيد  ههسته ب

تدريج  ي منفي بهخاكريزي هسته و افزايش سربار فشار منفذ
مرور  خنثي شده و فشار منفذي مثبت ايجاد شده و به

 طبس و گرم يبا توجه به شرايط آب و هواي. يابدافزايش مي
رسيد رطوبت هسته  نظر مي و خشک بودن آن منطقه به

رسي خيلي كمتر از شرايط اشباع باشد و بنابراين شرايط 
توان  يم شده را در دوران ساخت هنگام تحليل سد يزهکش

 . نظر گرفت در
 نصب شده در سد از ابتداي ي الکتريکيچه پيزومترها اگر

 بسيار اندك را در هسته نشان يشروع ساخت فشار منفذ
 ي در هسته رسيا حصول اطمينان گمانهيدادند اما برايم

 ي رطوبت اندکيمصالح خارج شده از گمانه دارا. دشحفر 
بنابراين بررسي فشار كرد و ييد ميأکه اين نظر را ت بود

 يفشار منفذدليل . منفذي در دوران ساخت مورد نداشت
طول ساخت، هوای گرم منطقه و طوالنی شدن  اندک در

  .دوران ساخت و زايل شدن تدريجی فشار آب منفذی بود
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   تحلیل تنش
 ١١١٠ در دو تراز B-B نصب شده در مقطع يهاسنجتنش

ترتيب  سنج بهد تنشدر اين دو تراز سه عد.  بودند١١٢٠و 
 درجه ٤٥و با زاويه ) عمود بر محور سد(در جهت افقي، قائم 

 ي هسته رسيدر بخش مرکز) سنج قائم نسبت به تنش(
گيري شده شامل هاي اندازهبنابراين تنش. اندنصب شده
تنش کل  و يتنش کل افق، تنش کل قائم :استموارد زير 

 . محور سديا درجه نسبت به افق در راست٤٥ يدر راستا
يك از ابزار دقيق كه از ابتداي نصب برداشت  هاي هرداده

نتايج  اهاي الزم بشده است پس از فرآوري و انجام تبديل
 -و مدل رفتاري موهراساس د  بر کهتحليل سدحاصل از 

مقايسه انجام شده شونده در دوران ساخت  کولومب و سخت
 ران ساخت سد در دوگونه که ذکر شد تحليل همان. نددش

  .انجام شد مرحله ١٦سد در 
 براي ١١٢٠ و ١١١٠نتايج تحليل تنش در ترازهاي 

ترتيب در  بهB-Bقائم و مايل در مقطع هاي افقي،  تنش
ها  شكلدر هر يك از .  داده شده است نشان٥ و ٤هاي  شكل

هاي نصب گيري شده توسط فشارسنج مقادير تنش اندازه
 مقادير تنش محاسبه شده همراه شده در هسته رسي سد به

 شونده نشان داده شده اساس مدل موركلمب و مدل سخت بر
 روند افزايش تنش در شود ميديدهگونه كه  همان. است
  .هاي ابزار دقيق مطابقت خوبي دارندهاي تحليلي و دادهمدل

  تحلیل نشست 
 در سدهاي خاكي در بخش مركزي گيري نشست معموالً اندازه

رار دادن صفحات مغناطيسي در ترازهاي هسته رسي، با ق
و قرار دادن )  متر از يكديگر٣ تا ٢ به فاصله معموالً(گوناگون 

ترين تراز ممكن هسته رسي يينصفحه مغناطيسي مبنا در پا
عنوان نقطه مبنا و ثابت و سنجش نشست ساير نقاط نسبت  به(

نشست سد را به دو بخش نشست . شودگيري مياندازه) به آن
توان  مي) برداري در دوران بهره(طول ساخت و پس از ساخت در

 ).١٩٩٨ ،پاگانو و همکاران. (دکرتقسيم 
  

0 50 100 150 200 250
Days after installation

0

10

20

30

40

σ
(p

si
)

Horizontal stress - Level 1110

Measured
Calculated (Mohr Coulomb)
Calculated (Hardening)

h

  
  تنش افقي: الف
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  تنش قائم: ب
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  تنش افقي: الف
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   متر١١٠٤تراز : الف

0 100 200 300 400 500 600 700
Days after installation

0

50

100

150

200

250

Se
ttl

em
en

t (
m

m
)

Settlement - Level 1102

Measured
Calculated (Mohr Coulomb)
Calculated (Hardening)
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   متر١١٠٠تراز : ج
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   متر١٠٩٨تراز : د

   نتایج نشست در ترازهاي گوناگون-6شکل 
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 حدود مياني ارتفاع حداكثر نشست در طول ساخت معموالً
هاي تراز حدود مياني  به اين لحاظ نشست. افتداتفاق ميسد 

 و ١١٠٢، ١١٠٠، ١٠٩٨اي يعني مقدار نشست در ترازه
 نشان داده ٦ محاسبه شده كه جزئيات آن در شكل ١١٠٤

، نمودارها مقادير گونه مشابه با تحليل تنش به. شده است
همراه  گيري شده را در هسته رسي سد به نشست اندازه

اساس مدل موركلمب و مدل  مقادير نشست محاسبه شده بر
ه مالحظه كه از گونه ك همان. دهندشونده نشان مي سخت

شود ميزان نشست با گذشت زمان داشته كه علت شكل مي
 اما نرخ افزايش آن يكسان استآن افزايش ارتفاع خاكريزي 

بنا به (نيست كه علت آن متوقف شدن عمليات خاكريزي 
 .و ثابت ماندن ميزان سربار است) داليل اجرايي

  ارزیابی ضریب فشار جانبی خاك
نام ضريب فشار جانبي   قائم كه بهنسبت تنش افقي به تنش

 ١٠ معادلهشناخته شده و از  شناختهحال سكون خاك در 
قابل تعيين است، هميشه مورد توجه مهندسين ژئوتكنيك 

 .بوده است
)١٠(  vh0 /k σσ=  

هاي ارزيابي روابط ارائه شده توسط محققين  روشيكي از
هاي ابزار دقيق است كه براي تعيين آن، استفاده از داده

تدريج  ه بهر واقعي اين ضريب را براي خاكريزهايي كمقدا
اين ضريب با . دهددست مي هند بشوايجاد و متراكم مي
هاي قائم و افقي در ترازهايي كه داشتن مقادير تنش

. سنج  افقي و قائم نصب شده است قابل محاسبه است تنش
 نشان ١١٢٠ و ١١١٠ را براي دو تراز k0 مقدار ٧شكل 

دهد كه در ابتداي خاكريزي كه فوق نشان ميشكل . دهد مي
هاي محصوركننده بسيار اندك است مقدار اين ضريب  تنش

سمت مقداري   بهk0متغير است اما با افزايش تنش قائم مقدار
   .كند ميل مي k0=0.4ثابت در حدود 
  هاي اصلیتعیین تنش

ند شو هايي كه در سدهاي خاكي نصب ميسنج تنشاصوالً
ده و قادر به کرگيري ي عمودي را اندازههافقط تنش

اساس  حالت كلي بر در. هاي برشي نيستندگيري تنش اندازه
هاي عمودي كه مقادير تنش روابط مكانيك جامدات هنگامي

هاي در يك نقطه و در سه جهت دلخواه مشخص باشند تنش
 ،اگورال و فنستر(د کرتوان محاسبه اصلي را در آن نقطه مي

١٩٨٤.( 
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   متر1120 و 1110 ضریب فشار جانبی در تراز -7ل شک
  

-صورت سه اند بههايي كه در سد نهرين نصب شده سنج تنش
دو عدد عمود بر يكديگر و سومي با زاويه (گانه در يك نقطه 

براي مقايسه . هستند) رجه نسبت به دو عدد ديگر د٤٥
هاي اصلي  گيري شده تنش نتايج تحليل با مقادير اندازه

علت مشابه  به. اند  نشان داده شده٨ه و نتايج در شكل محاسب
اساس دو مدل مورد بحث، فقط نتايج تحليل بر  بودن نتايج بر

 .ده استشكلمب ارائه -اساس مدل مور
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   متر١١١٠تراز : الف
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   متر١١٢٠تراز : ب

  1120 و 1110هاي اصلی در تراز  تنش-8شکل 
  



  . . . محدوديدر طول ساخت به روش اجزاین ارزیابی رفتار سد خاکی نهر      10
  

 گیري نتیجه
هاي   که نتايج حاصل از قرائتدر اين تحقيق سعي شده است
كلمب -اساس مدل رفتاري مور ابزار دقيق با نتايج تحليلي بر

كه پارامترهاي  ناي با توجه به. دشوشونده مقايسه  و سخت
شود، حاصل از  سازي استفاده ميمقاومتي خاك که در مدل

اي نتايج آزمايشگاهي است و از طرفي فرضيات ساده شونده
گرد بودن خاك  اي و يا همسانحهمانند فرض كرنش صف

طور كامل با واقعيت منطبق نيست، بنابراين وجود اختالف  به
  . هاي ابزار و نتايج دور از انتظار نيستبين داده

تراز متوسط (نشست سد كه در تراز حدود ارتفاع مياني آن 
 ميليمتر ٢٠٠گيري شده است حدود  ، اندازه)٦، شكل ١١٠٠
تر مصالح از حد اشباع وبت پايين كه با توجه به رطاست

هر دو مدل همخواني خوبي . رسدنظر مي هبمقدار آن منطقي 
شونده  دهند اما مدل سختهاي ابزار دقيق نشان ميرا با داده

  . همخواني بهتري را ارائه كرده است
 ينظر گرفتن پارامترها دليل در شونده به  مدل سختاصوالً
. نمايديمصالح را بهتر مدل م از خاک رفتار اين نوع يبيشتر

 پالستيک يدليل حضور کرنشها سطح تسليم در اين مدل به
) تکلمب با سطح تسليم ثاب- موريخالف مدل رفتار بر(

شونده اتساع خاک در   در مدل سختياز طرف. استبزرگتر 
 ياين موضوع بيشتر برا. هنگام برش ديده شده است

 يت روند خاکريز که به مرور با پيشرفي تحتانيها اليه
 مدل يعبارت به. کنديکنند اهميت پيدا ميتحکيم پيدا م

 ي عاديهاپالستيک رفتار خاک را در حوزه تنش-االستو
 شونده رفتار کند، حال آنکه در مدل سختي مدل ميارتجاع

. شودينظر گرفته م پالستيک در-خاک از ابتدا االستو
ه پارامترهاي همچنين عدم انطباق كامل نمودارها مربوط ب

يش  با گذشت زمان و افزامقاومتي خاك است كه اصوالً
 . شودد كه در مدل ديده نميبايسربار مقدار آنها تغيير مي

در دو تراز متفاوت بيانگر ) ٥ و ٤شكل (تحليل تنش 
علت اصلي . سازي استها و مدلهمخواني خوب بين داده

ربوط به ابزار دقيق و مدل تحليلي م اختالف ميان نتايج
مقادير پارامترهاي مقاومتي مصالح هسته است كه براي 

صورت همسانگرد مدل شده است ولي در عمل  تحليل به
ناهمسانگرد بوده و برخي مشخصات مکانيکي مصالح در 

  .راستاي قائم و افقي متفاوت است
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