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 چکیده 

 های آب کنترل، فصلی سیالب مهار جهت در عمدتاً که هستند ایهزینه پر و ارزشمند هایسازه خاکی سدهای

 که دهند¬می نشان آمارها. دارند کاربرد غیره و کتریکیال انرژی تأمین، زیرزمینی های¬سفره تغذیه، سطحی

 دوره یا و ساخت حین در دامنه لغزش همچنین و پی و بدنه داخل به آب نفوذ اثر بر سدها از بسیاری تعداد

 جهت کنترلی مختلف اقدامات دلیل همین به. اندشده تخریب بعضاً  و اساسی مشکل دچار برداری بهره

 جهت مختلف هایزهکش و فیلترها از استفاده آنها مهمترین از یکی که شده انجام سد رد آب نفوذ از جلوگیری

 و شده انتخاب( رسی هسته-ناهمگن) ایزدخواست خاکی سد، پژوهش این در. باشدمی اضافی آب خروج

. شد گرفته نظر در مخزن تخلیه و پر مخزن وضعیت دو در آن در کش زه و فیلتر بکارگیری از مختلفی حالتهای

 گردآوری بر تکیه با و موضوع اصول بر مبتنی تحلیلی -توصیفی روش از تحقیق این در که است ذکر به الزم

 میدانی تحقیقات عمدتا و شده استفاده ها نامه پایان و مقاالت، کتب از اعم ای کتابخانه روش به اطالعات

 اطمینان ضریب همچنین و رونده باال ارفش Geostudio افزار نرم از استفاده با همچنین. است گرفته صورت

 سریع تخلیه در و متر 73 مخزن آب ارتفاع در پر مخزن وضعیت در ترتیب به دست پایین و دست باال شیب

 نقش و شده محاسبه Slope/w و Seep/w هایبرنامه از استفاده با متر 01 مخزن آب ارتفاع در مخزن

 و فیلترها بکارگیری که دادند نشان نتایج. گرفت قرار بررسی و مقایسه مورد هازهکش و فیلترها بکارگیری

 توانندمی اما دارند هاشیروانی لغزش در کمتری اثر و بوده موثر نشت فرآیند در مستقیم بطور و عمدتا هازهکش

 .باشند داشته ثانوی اثر پدیده این در
 

 Geostudio نرم افزار، فیلتر، زهکش، ایزدخواست سد خاکی های کلیدی:واژه
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 مقدمه  -0

درصد از  01ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشك جغرافیائی جزء مناطق کم باران جهان به شمار می رود و حدود      

مساحت آن در مناطق خشك و کم آب قرار دارد. وجود رشته کوههای البرز و زاگرس باعث شده کشور از خشکی و بی آبی 

الیانه حدود یك سوم مقدار متوسط جهانی بارندگی داشته باشد. در این کشور پهناور همانگونه که کامل رهایی یافته و س

های عظیمی های آبی نیز غالباً بارش زیاد در زمان کوتاه، سیالبخشکسالی، مسائل و مشکالتی را به همراه داشته، در سال

ی، حجم قابل توجهی از نزوالت جوی را هدر می دهد. با احداث ایجاد کرده که عالوه بر وارد نمودن خسارت فراوان جانی و مال

)جواهری و پاک ها از هدر رفتن آب جلوگیری به عمل آوردها می توان عالوه بر مهار سیالبانواع سدها در مسیر رودخانه

 شده ساخته هایسد %18 از بیشتر( بزرگ سدهای جهانی کمیسیون) ICOLD آمار طبق (.0711( و )رفیعا و امینی،0711نیت،

 سد، تکنولوژی ساخت یهاهزینه در ای کاهشسنگریزه و خاکی سدهای مزایای مهمترین. ای هستندسنگریزه و خاکی جهان در

طراحی . است مختلف یهاساختگاه متنوع شرایط ای ازی گستردهدامنه با زیاد نسبتاً  تطبیق قابلیت هااین از مهمتر و اجرا در تر ساده

به دلیل استفاده از خاک به عنوان مصالح اصلی، نسبت به دیگر طرح ها از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده که  سدهای خاکی

ناشی از متنوع بودن بافت، جنس، رفتار و نفوذپذیری انواع مختلف خاک های موجود در طبیعت می باشد. بر اساس تعریف 

که از مصالح حفاری از زمین بدون مواد افزودنی برای ایجاد  کمیته سدهای بزرگ دنیا یك سد خاکی به سدی اتالق می شود

پیوند میان دانه ها و کاربرد این مصالح به صورت طبیعی ساخته شود. بر اساس این تعریف سدهای ساخته شده از مصالح 

 برای تواندمی هکمهمی عوامل از یکی (.0711همگن و سدهای با هسته نفوذناپذیر، در این تعریف قرار می گیرند)صدرنژاد،

 می فراهم را خاکی سدهای در شکست ایجاد یزمینه عامل این. باشدمی آبزه یپدیده وقوع باشد آفرین خطر خاکی سدهای

دهند که تعداد آمارها نشان می .شود سد کلی تخریب حتی یا و جدی دیدگی آسیب به منجر تواندمی آن به توجهی بی و سازد

برداری دچار مشکل نفوذ آب به داخل بدنه و پی و همچنین لغزش دامنه در حین ساخت و یا دوره بهرهبسیاری از سدها بر اثر 

اند. به همین دلیل اقدامات مختلف کنترلی جهت جلوگیری از نفوذ آب در سد انجام شده که یکی اساسی و بعضًا تخریب شده

 شکست علل کلی آمار 0جدول  در باشد.خروج آب اضافی می های مختلف جهتها استفاده از فیلترها و زهکشترین آناز مهم

زهاب غیر  اثر در خاکی سدهای خرابی از % 18 حدود که شودمی مشاهده جدول این طبق. است مشاهده قابل خاکی سدهای

فرهادی دهد)می نشان پیش از بیش سد به کارگیری فیلترها و زهکشها را در اهمیت امر این و است مجاز و شسته شدن خاک

 و معجزی(.
 )فرهادی و معجزی(.خاکی سدهای خرابی علل آماری بررسی: 0جدول

 

 

 

 

 

" Rapid Drawdown with Effective Stress" یهاانام با مقاله در دوGEO-SLOPE International (2102 ) شرکت

 بررسای را نشاده یزهکشا و شاده زهکشای حالات دو در اطمیناان ضارایب، "Rapid Drawdown with Multi-Stageو "

 ساسس و اولیاه ماندگار شرایط مرزی، ابتدا شرط دو تعریف و همگن مصالحی تك سد كی سازی مدل با مقاله دو این. کنندمی

 .کنندمی مرور را پایداری تحلیل ابتدایی مخزن، مبانی سریع تخلیه شرایط
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و پایداری سدهای خاکی همگن پرداختند و همچنین ( به بررسی پارامترهای موثر در تحلیل نشت 1107بهروزی نیاو همکاران)

و متعاقاب  تاثیر عوامل مختلف نظیر؛ ضریب نفوذپذیری مصالح سد و سرعت تخلیه و آبگیری، در موقعیت و شکل خاط ماذکور

. بارای ایان منظاور جانس مصاالح ساد از پایگااه نادآن در پایداری شیب در شرایط مختلف مورد بررسای و تحلیال قارار داد

آنالیزهاای نشات و  (slope/wو seep/w هایبرناماه )زیار Geostudio گزینش و با استفاده از نارم افازار UNSODA داده

پایداری الزم انجام گردید. به منظور نزدیك بودن نتایج به واقعیت، مقطع عرضی سد با ابعاد بهیناه انتخااب شاده اسات. نتاایج 

باشاد. در حاالی کاه ار در سدهای همگن مستقل از ضاریب نفوذپاذیری میها نشان داد که منحنی فریاتیك تراوش پایدبررسی

های تحقیق، خط آزاد جریان در سد همگن در حالت تخلیه سریع مخزن کاامال تاابع ضاریب نفوذپاذیری و سارعت طبق یافته

ز تااثیر سارعت تخلیاه باشد. به طوریکه تاثیر کاهنده کاهش نفوذپذیری در پایداری شیب باالدست به مراتب بیشاتر اتخلیه می

های صورت گرفته نشان داد با افزایش ضریب نفوذپذیری از حالت غیر اشباع تا حالات اشاباع، است. نتایج بدست آمده از تحلیل

سرعت افت و صعود آب در بدنه افزایش می یابد که در نهایت منجر به افازایش ضاریب اطمیناان پایاداری شایب باالدسات در 

 باا (0710اساماعیلی ) .شاودو نیز کاهش ضریب اطمینان شیب پایین دست در حالات آبگیاری می حالت تخلیه سریع مخزن

 مشابهی دست پیدا کارد. فرهاادی و معجازی) به نتایج داده و همین تحقیق را اانجام کرمانشاه سلیمانشاه سد ی موردیمطالعه

 مادل دو مقایساه و باا. اندپرداخته ی سدهسته و بدنه تنشی یهابررسی با سد باالدست در زهکش یك ساخت تأثیر ( به0710

 کاه ییهاساد مورد در که است آن، معتقد بدون دیگری و باالدست در افقی زهکش با کیی ABAQUS افزار نرم با شده آنالیز

 را ساد ریپایادا اطمیناان ضریب تواندمی باالدست پوسته در افقی زهکش از دارد، استفادهکمی نفوذپذیریها آن پوسته مصالح

 در ساد پاای در برشای یهااتنش محساوس کااهش بااها زهکش این که کندمی اشاره مقاله این دیگر عبارت به دهد؛ افزایش

( باا 0701کند.شاعبانی و همکااران )می مخازن آب تاراز ناگهاانی تغییرات هنگام پایداری افزایش در شایانی سد، کمك پوسته

از روش شابکه عصابی اساتفاده نماوده و نتاایج را باا  ضریب پایداری شیروانی سد خاکی تأثیر پارامترهای موثر بر رویمطالعه 

مقایسه نمودند. نتایج آنها نشان داد که فاکتورهایی که در ارتباط با مصاالح ماورد  Plaxis الماان محادودهای نرم افزار خروجی

ها توانند نقش کلیادی در پایاداری شایروانیباشند) وزن مخصوص، ضریب اصطکاک داخلی، ضریب چسبندگی( میاستفاده می

 داشته باشند.

 یاتکامسوز یلتارآن باا ف یگزینیای و جاامتاداول ماساه یلتارای فصاالح داناه( در تحقیقای م0701محمد رضایی و صاالحی )

 یج. نتاادادنادقارار  یماورد بررسا یسد خااک یتراوش بر رو یلتحل یثاز ح PLAXIS یعدد مدلسازیبه کمك  یلژئوتکستا

که مصاالح  یدر موارد یژهبو یخاک یدست هسته در سدها یینپا یلتربه عنوان ف ژئوتکستایلها آن است که کاربرد یانگرحاصله ب

 وانادتمیها، یلژئوتکساتا یاجرا االیبه سرعت ب یترا در بر دارد با عنا یادیز هزینه و یستمناسب و مرغوب در محل موجود ن

ی ( تاثیر خصوصیات هیدرولیکی مصالح و همچنین نسابت و شادت تخلیاه0707و همکاران ) نیابهروزی مورد توجه واقع شود.

ای و پایداری شایب باالدسات آب در معیارها و پارامترهای طراحی سد شامل موقعیت و شکل منحنی فریاتیك، فشار آب حفره

ر در دو حالات پایادار و گاذرا و باا سد خاکی همگن در وضعیت تخلیه سریع مخزن بررسی شد. در این کار مدلساازی ماوردنظ

ا متغیار تاأثیری یپذیری ثابت دهد که اعمال ضریب نفوذشدت تخلیه متفاوت اجرا شد. نتایج این تحقیق نشان مینوع  1اعمال 

بر پایداری شیب پایین دست سد خاکی همگن در تحلیل وضعیت پایدار نادارد و در ایان حالات منحنای فریاتیاك مساتقل از 

دهد که با کاهش رطوبت ناحیاه غیراشاباع و کمتار می کند. همچنین دیگر نتایج این تحقیق نشانپذیری عمل میضریب نفوذ

در شارایطی افتد و به طور کمایی کامل اتفاق میشدن قابلیت زهکشی خاک، ضرایب اطمینان حالت بحرانی در نزدیکی تخلیه

 درصد تراز آب مخزن تخلیه شده باشد. 73/1است که 

هاا پژوهش از بیشاتری آزمایشگاهی، تعداد و صحرایی شرایط گوناگونی و تنوع خاطر ژئوتکنیکی، به نگاه با شده انجام یقاتتحق

ها شایب پایاداری تحلیال مختلاف یهااای روشمقایساه بررسای باهها پژوهش این از بسیاری. است داده اختصاص خود به را
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ایان  در موضوعات ترین محبوب حدی، از تعادل یهاروش با محدود جزایا خصوص به عددی یهاروش مقایسه. دارد اختصاص

 Slope Stability Evaluations by Limit Equilibrium and" مانند ییهاپژوهش به توانمی امر این برای. است خصوص

FiniteElement Method" و یافتاه انتشار نروژ صنعت و علم دانشگاه در دکترا صورت دانشنامه به پراساد کریشنا توسط  که 

 مایالدی 1117 ساال در متحاده ایاالت ارتش مهندسی فنی بخش توسط که "Slope Stability" نام باعلمی راهنمای یك یا

 مطالعاات یاا و شاده سااخته یهامادل بررسی با مقاالت بسیارند، این مقاالت دست این از کلی طور به. کرد اشاره شده منتشر

 نیاز حادی تعاادل یهااروش نتاایج اماا هستند پایداری بررسی در تری دقیق یهاروش عددی یهاروش که موردی، معتقدند

 بررسای باه صارفاً کاه هام دیگاری مقااالت از بسایاری در دارناد؛ عددی تعادل یهاروش با نزدیکی بسیار و خوب همبستگی

 دقیاق، مکارر یهااروش باه نزدیکای به توجه با حدی تعادل یهاروش محبوبیت و شده، دقت پرداخته حدی تعادل یهاروش

 توان به :از تحقیقات دیگر خارجی و داخلی می.است گرفته قرار تأکید مورد

، (1118)، پاترا و همکااران(1118)، قوش و همکاران(1118) رانا، دِب و همک(1111)رانا، یون و همک(1111) دش و همکاران

 ، باتورسات و همکااران(1110)هااتف، علمشاهی و(1111)و علیمردانی ی، قضاو(1117) ، الساواف(1117) هوفنوس و همکاران

. علیرغم مطالعات ( اشاره نمود1101) ، مقدس تفرشی و داوسون(1110)و همکاران  ی، عبد(1110همکاران)، شارما و (1110)

 .مسأله ناشناخته مانده است هایاز جنبه یصورت گرفته، بسیار

 . مواد و روش ها1

 مطالعهمنطقه مورد  0.1

کیلااومتری شهرسااتان آباااده و باار روی رودخانااه رحیماای احااداث شااده  78ساادخاکی ایزدخواساات در اسااتان فااارس و در 

گیارد و پااس از عبااور از روسااتای قلعااه گااوری و ایزدخواساات اسات. ایاان رودخانااه از ارتفاعااات کااوه مرواریااد سرچشاامه می

(. مشخصااات عمااومی 0ریزد)شااکلباااتالق گااوخونی میاساافندران جریااان یافتااه و در نهایات بااه  -باه ساامت دشاات رامشاه

 ارائه شده است. 1و شکل 1و مقطع سد خاکی ایزدخواست بر اساس حجم آب کنترل شده توسط آن در جدول 
 

 
 یزدخواستا موقعیت سد خاکی: 0شکل                        یزدخواست                     ا : مقطع سد خاکی1شکل                                       

 
 : مشخصات عمومی سد خاکی ایزدخواست1جدول 

 خاکی با هسته رسی نوع سد

 متر1/1110 رقوم عادی آب

موقعیت سد 

 ایزدخواست
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 متر1/1107 رقوم تاج

 میلیون متر مکعب در سال 08 حجم آب قابل تنظیم

 متر107 طول تاج خاکریز

 متر 73 ارتفاع سد

 متر100 عرض پی

 میلیون متر مکعب 8 نهمیزان سرریز متوسط ساال

 مشخصات مصالح خاکی سد - 1.1

( همااراه بااا هسااته رساای ساااخته شااده اساات. سااایر GCیزدخواساات از خاااک رس شاان دار)ابدنااه اصاالی سااد خاااکی 

 ( آمده است.7) مشخصات مصالح سد خاکی در جدول

 
 یزدخواستا: مشخصات مصالح سد خاکی 7جدول

 مشخصات سد
 ضریب نفوذپذیری

(m/s) 

صوص وزن مخ

 خشك

(2KN/m) 

وزن مخصوص 

 اشباع

(2KN/m) 

زاویه اصطکاک 

 داخلی

 )درجه(

 چسبندگی

(Kpa) 

7101 هسته  20 20.5 10 100 

6103.5 پوسته  21.5 22 26 12 

4101 فیلتر  22 22.5 35 0 

3105 زهکش  22.5 23 40 0 

 0 75 23 22.5 0.15 زهکش پنجه ای

8101 ریپ رپ  20 20.5 12 120 

5102.4 فونداسیون  22.7 23 30 10 

 
 و روش حل مسئله به کمك آن Geo Studioمعرفی نرم افزار  – 7.1

بوده و از طریاق  (Finite Elements)ی محدود از جمله برنامه های ژئوتکنیکی مبتنی بر المان ها Geo Studioنرم افزار 

 ساریع افات شارایط همچنین و دینامیکی ، آنالیزهاشیب کرنش، جریان، تراوش، پایداری-تنشآن می توان آنالیزهایی از قبیل 

باشد که زیر شاخه بوده که هرکدام مربط به آنالیز یك پدیده در سدهای خاکی می  1کرد. این نرم افزار شامل  بررسی را مخزن

که به ترتیب مربوط به آنالیز پایداری شایروانی هاا و آناالیز جریاان  SEEP/Wو  SLOPE/Wدر این پژوهش از نرم افزارهای  

 SLOPE/Wبار دیگر با و  SEEP/W بار با پی ابتدا یك در پی تحلیل هاینشت است، استفاده شده است. جهت حل مسئله با 

 از حصول اطمینان تا روزه 1 و با گامهای زمانی تابع یك با اخیر آنالیز دو انجام شد و پرایس -مورگنسترن به روش تعادل حدی

 (.0711انجام گردید)جواهری و پاک نیت، اطمینان ضریب کاهشی روند خاتمه

 سنجی نرم افزاری صحت 0.7.1

نوان الگو و روش درست مدل سازی در شرکت سازنده نرم افزار اقدام به انتشار راهنما و مدل های استاندارد نموده است تا به ع

 (. 0به کار گرفته شود)نمودارآن هنگام استفاده از 
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 0.100:: مقدار ضریب اطمینان 0نمودار

 

 . روش ها و مبانی پژوهش7

 فرمول ها 0.7

دبای آب  Q کاه در آن(. 0ت )فرمول قانون حرکت آب در محیطهای متخلخل در حالت اشباع توسط دارسی بیان شده اس

. در بسیاری از مواقع چون جریاان آب شیب هیدرولیکی است i سطح مقطع جریان و  Aخاک،  ضریب نفوذپذیری  Kعبوری، 

شاود. بناابراین از معادلاه در خاک در یك امتداد نیست، از رویکرد متفاوت جهات محاسابه مقاادیر دبای جریاان اساتفاده می

میزان دبای  SEEP/Wرا بسط می دهیم و از طریق معادله الپالس و نرم افزار  ( کمك گرفته و معادله دارسی1الپالس)فرمول 

نشت را در راستاهای مختلف، پس از تعیین شرایط مرزی باالدست و پایین دست محاسبه کرده و پس از تعیین میزان هاد آب 

 اص را بدست آوریم.می توانیم گرادیان هیدرولیکی و سرعت جریان و در نهایت میزان دبی عبوری از یك مقطع خ

(0                                                                                                 : )AiKQ .. 

                          (1: )                                                                                     

:خاکی سدهای استاتیکی تحلیل عمده یهاروش 1 .7  

 :از عبارتند گیرندمی قرار استفاده مورد خاکی سد یا و شیروانی یك تحلیل در که عمده روش دسته دو امروزه

 عددی. یهاروش کلی طور به یا محدود و المان . روش1حدی  تعادل یهاروش .0

 از تر محتمل دایروی لغزش سطوح ی لگاریتم حلزونی و با توجه به این کهدر بررسی روش های تعادل حدی به علت پیچیدگ

 (.7از سطح گسیختگی دایروی استفاده شده است )شکل باشدای میصفحه لغزش سطوح

 

 (.0710) شفیع پور و همکاران، عمیق و سطحی لغزش سطوح : 7 شکل     
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 لنگار از اساتفاده باا نیاز روش این در اطمینان باشد، ضریبمی دورانی صورت به دایروی سطوح روی بر لغزش که آنجا از

 برای (.7شود)فرمولمی تعریف دوران مرکز حول محرک یهالنگر به دوران مرکز حول مقاوم یهالنگر نسبت صورت به و نیروها

 شارایط به بنا مقاوم، و محرک یهالنگر محاسبات جهت لغزش، به سطح روی برشی مقاومت همچنین و لغزش توده وزن افتنی

 کاار باه  شارایط با یهاخاک برای توانمی روش توده را معموال شود.می استفاده توده و قطعه روش دو از خاک نوع و

 (. و روش قطعاه بارای1است)شکل  صفر با برابر همواره اطمینان ضریب محاسبات در  عبارت عددی مقدار زیرا برد

 ساطح مختلاف نقاط در  عبارت در تنش مقدار عملی شرایط در زیرا است تر مناسب  رایطش با یهاخاک

 (. 8است)شکل نادرست لغزش سطح روی بر آن بودن ثابت فرض و است متفاوت لغزش

 
 (    0701)کریمی و همکاران، قطعه روش: 8کلش               توده          روش با پایداری تحلیل شکل: 1شکل                     

 (   0701)کریمی و همکاران،                                           

 

(7:)                                                                                                                      

(                            ) 

 

 . مدل سازی و نتایج پژوهش: 1

در این پژوهش مصالح شالوده همواره در حالت اشباع هستند و زمان کافی از آبگیری سد گذشته و تراوش سد در حالت دائم 

 سناریو مورد بررسی قرار گرفته است: 7تثبیت شده است و همچنین 

 هکش هادر حالت عادی یعنی با در نظر گرفتن تمام فیلترها و ز .0

 بدون هیچ گونه فیلتر و زهکش .1

 فقط با زهکش پنجه سنگی .7

الزم به ذکر است که در آنالیز نشت وضعیت تراز آب در تمامی سناریوها نرمال در نظار گرفتاه شاده و در آناالیز پایاداری 

-7ست)شاکلحالت مخزن پر و تخلیه سریع در نظار گرفتاه شاده ا 1شیروانی ها وضعیت تراز آب در تمامی سناریوها در 

71.) 
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 حالت عادی یعنی با در نظر گرفتن تمام فیلترها و زهکش ها

 
 : نمایش خطوط هم پتانسیل1شکل           جریان در سد و پی  شبکه : نمایش3شکل       : نمایش گرادیان هیدرولیکی7شکل

  
 فشار آب حفره ای  :00شکل                      ز نرمالدبی عبوری در ترا  :01شکل         : دبی عبوری در تراز حداقل     0شکل 

 
 ضریب اطمینان بحرانی   :01: ضریب اطمینان بحرانی برای              شکل07شکل          : ضریب اطمینان بحرانی برای   01شکل

 برای شیب باالدست در تراز نرمال                   شیب پایین دست در تراز نرمال                   شیب باالدست در حالت تخلیه سریع     

                 

مشاهده می شود فیلترها و زهکش ها توانسته اند پدیده نشت را به خوبی کنترل کنناد و 01تا  7همان طور که در اشکال  

را قطع نکرده است و از میزان دبی نشت نیز از هسته به سمت پنجه سنگی در حال افزایش است و خط نشت نیز شیروانی 

 داخل پنجه سنگی عبور نموده است.

 بدون هیچ گونه فیلتر و زهکش

 
  جریان در سد و پی شبکه : نمایش03شکل      : نمایش خطوط هم پتانسیل   07شکل              فشار آب حفره ای     نمایش :08شکل 

 
 : نمایش گرادیان هیدرولیکی11شکل              دبی عبوری در تراز نرمال  :00شکل             : دبی عبوری در تراز حداقل  01شکل 
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 ضریب اطمینان بحرانی برای   :17شکل       : ضریب اطمینان بحرانی برای   11شکل           : ضریب اطمینان بحرانی برای  10شکل

 ن دست در تراز نرمال                      شیب باالدست در تراز نرمال     شیب پایی              شیب باالدست در حالت تخلیه سریع     

                       

مشاهده می شود میزان دبی هرچند نسبت به ساناریو اول کااهش یافتاه اماا همچناان  17تا  08همان طور که در اشکال 

شیروانی پایین دست را قطع کارده کاه ایان مای  میزان آن از هسته به سمت پنجه در حال افزایش است ولی الگوی نشت

 تواند باعث ناپایداری در سد شود.

 

 فقط با زهکش پنجه سنگی

 
 : نمایش خطوط هم پتانسیل            17جریان در سد و پی   شکل شبکه : نمایش18فشار آب حفره ای     شکل نمایش :11شکل

 
 : نمایش گرادیان هیدرولیکی10شکل             دبی عبوری در تراز نرمال  :11شکل         : دبی عبوری در تراز حداقل 13شکل 

 
 ضریب اطمینان بحرانی برای   :71شکل        : ضریب اطمینان بحرانی برای  70شکل          : ضریب اطمینان بحرانی برای71شکل

 شیب باالدست در تراز نرمال              ر تراز نرمال                 پایین دست د            شیب باالدست در حالت تخلیه سریع      

          

حاکی از آن است که دبی هرچند نسبت به سناریو اول کاهش یافته و نسبت به سناریو دوم افزایش یافته  71تا  11اشکال 

نشت نیز شیروانی پایین دسات را قطاع است اما همچنان میزان آن از هسته به سمت پنجه در حال افزایش است و الگوی 

 نکرده است که این نشان دهنده نقش بارز فیلتر پنجه سنگی می باشد.
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 بحث و نتیجه گیری

تواند اثر قابال تاوجهی بار الگاوی نشات ها و همچنین وضعیت قرارگیری آنها میهای خاکی نقش فیلترها و زهکشدر سد

لوم است با کاهش دادن زهکشها و فیلتر در سد میزان دبی نشت نیاز کااهش نیز مع 1داشته باشد. به طوری که از جدول 

می یابد اما الگوی خط نشت به سمت شیروانی پایین دست متمایل شده و هماین عامال در جهات ناپایاداری ساد عمال 

  .سناریوهای بررسی شده یکسان استخواهد نمود و این مساله در تمامی

 : مقادیر دبی نشت)در واحد طول( بدست آمده در شرایط مختلف بهره برداری در پایین دست سد1جدول

 

کناد باه لف فیلتر و زهکاش تغییار میتغییرات فشار آب منفذی )باالبرنده( نیز با شرایط مخت 7و  1های با توجه به نمودار

طوری که در شرایط تراز نرمال وجود یا عدم وجود فیلتر و زه کش در باالدست سد نقاش چنادانی نداشاته اماا در پاایین 

دست وجود فیلترها و زهکشها تا حد زیادی فشار آب منفذی را کاهش داده است. در شرایط تراز حداقل هم در باال دسات 

 توان در کاهش فشار باال برنده مشاهده نمود.ست سد نقش فیلترها و زهکشها را میو هم در پایین د
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 متر( 8فشار باالبرنده در زیر سد )تراز آب =  -7نمودار        متر(    73فشار باالبرنده در زیر سد )تراز آب حداکثر= -1نمودار

تاوان تاا حاد بیشاتری در وجود زهکش پنجاه سانگی میتوان گفت که با از طرفی دیگر با توجه به نتایج این تحقیق می

مقایسه با زهکشهای افقی و مایل الگوی خط نشت را اصالح نمود، به همین دلیال اسات کاه معماوال در بیشاتر سادهای 

مذکور)جادول  ساد آناالیز از آمده دست به هایاطمینان ضرایب مقادیر با مقایسه .شودهمگن و ناهمگن از آن استفاده می

 و باالدسات شایب کاه است آن از حاکی برداریبهره مختلف شرایط در (7قبول )جدول قابل اطمینان ضریب حداقل با (8

های در نظر گرفته شده برای ساد خااکی . بنابراین شیبباشندمی پایدار برداریبهره مختلف شرایط در سد این دستپایین

سریع آب دبی نشت قبل از افت شرایط مختلف  

(m3/s) 

 دبی نشت بعد از افت سریع آب

(m3/s) 

 محل پنجه در شیروانی مرکز)هسته( محل پنجه در شیروانی مرکز)هسته( 

51031.3 سد در حالت عادی   
51032.3   

51045.3   
61034.3   

61034.3   
61036.3   

یسد با زهکش پنجه سنگ  51057.2   
51063.2   

51073.2   
61091.2   

61091.2   
61094.2   

51035.2 سد بدون زهکش   
51024.2   

51045.2   
61066.2   

61066.2   
61068.2   
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توانساته ه اثر وجود یا عدم وجود زهکشها و فیلترها تا حادود کمیالبته الزم به ذکر است ک باشند.مورد مطالعه مناسب می

کاه اثار نشات را در ضرائب اطمینان را تغییر دهد و چنین تغییری از دیدگاه تئوری قابل صرف نظر کردن بوده اما هنگامی

در وضاعیت لغازش  تواناد اثارات بسایار بزرگای راترکیب پایداری به صورت توام در نظر بگیریم همین تغییرات جزئی می

 ها داشته باشد.شیروانی

 مقادیر ضریب اطمینان بدست آمده از تحلیل پایداری سد در شرایط مختلف بهره برداری -8جدول

ضریب اطمیناان بعاد از افات ساریع  ضریب اطمینان قبل از افت سریع آب شرایط مختلف

 آب

 پایین دست باالدست پایین دست باالدست

 - 2.118 1.771 2.346 سد در حالت عادی

 - 2.121 1.763 2.351 سد با زهکش پنجه سنگی

 - 2.121 1.681 2.351 سد بدون زهکش

 

 (0700)وفائیان، . حداقل ضریب اطمینان قابل قبول در تحلیل پایداری سدهای خاکی 7جدول 

 پایین دست باالدست شرایط بهره برداری

 0.8 0.8 ضریب اطمینان قبل از افت سریع آب

 - 0.18 یب اطمینان بعد از افت سریع آبضر
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