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و بدنه سد و شبهتحليل پي هاي استاتيكي با استفاده از مدلهاي خاكي در حالت استاتيكي

 عددي

3زاديان،يوسف كوه2زاده، ميكائيل يوسف1مسعود فتاحيان

 دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه آزاد واحد مهاباد-1

 مهاباداستاديار دانشگاه آزاد واحد-2

 اي هيدروليكيهكارشناس ارشد سازه-3

masuod.fatahian20@gmil.com 

 خالصه
و شبه استاتيكي تحليل  تحقيق ايندر باشدمي برخوردار زيادي اهميتاز برداري بهرهو ساخت مختلف مراحلدر خاكي سدهاي استاتيكي

و شبه استاتيكي در شتاب نامبرده مراحلدر سد ايالم شيرواني پايداري زلاستاتيكي شتاب15/0و1/0،12/0،13/0،14/0زله به بزرگي هاي افقي

 مؤيد آمريكا ارتش مهندسين گروه با استاندارد مدلاز حاصل نتايج مقايسه است. شده بررسي slope/w نرم افزاراز استفادهبا گرانش زمين 

و شبه استاتيكي سد ايالمشيرواني پايداري مباشدمي ها در دو حالت استاتيكي سدافت سريع نتايج.خزن تأثير چنداني بر پايداري شيب پايين دست

كه طوريبه نموده مقاومتسد داخلبه شده تراوشآب مقابلدر خوبيبهكم نفوذپذيريبا دهند كه هسته مايلتحليل اين گونه نشان مي

..ماندمي خشك باقي همواره خاكيسد پائين دست شيب بنابراين، قسمت كند.مي افت شدتبه هسته داخلدر جريان

، تحليلشيرواني پايداري خاكي،سدكلمات كليدي:  استاتيكي، شبه استاتيكي ها

 مقدمه.1

 باالو منظورذخيرهبه مالت بدون مصالحاز استفادهبا مسيليا خانهرود رويبركه است تأسيساتييا خاكي، ساختمانسد گفت توانمي كلي طور به

و بياورد باال خود پشتدرراآب سطح بتواند بايدهم بتنيسد مانند نيز خاكيسديك ديگر عبارتبه. شودمي ساختهآن پشتدرآب سطح آوردن

آبدر باشد، يعنيآب ذخيرهبه قادرهمو كند مقاومتآب فشار مقابل در فني علومازايمجموعه توانميراسد مهندسي. باشد نفوذ قابل غير مقابل،

درو وارده هاي بارگذاري نظرازراسد سازهو سازدمي ممكنراسد اجرايو طراحي يكديگر كناردركه دانست مهمي پايهو  عوامل برابر مقاومت

ا.]1[دهندمي قرار بررسي مورد مخرب و پي سد و بسيار مهم در پايداري سدهاي خاكي، مقاومت برشي مصالح خاكي در بدنه ست. يكي از عوامل مؤثر

و در مورد خاكها تابع اندازة ذرات، دانهمقاومت برشي خاك و شرايط زهكشي در حين برش، سرعت برش هاي بندي، تراكم، ساختمان، رطوبت

تواند براي مقابله با گسيختگي يا لغزش چسپنده، تاريخچه بارگذاري است. مقاومت برشي تودة خاك،مقاومت داخلي واحد سطح آن خاك است كه مي

 خسارات موضوع اين اهميت داليلاز يكي باشد.مي مهندسين توجه مورد مهم مباحثازهاشيرواني امتداد هر صفحة داخلي، بروز دهد پايداري در

 ناپذير جبران خرابي باعث مثال طوربهياوهاانسان جان رفتن بيناز باعث شيبيك لغزشكه است بطوري خاكي هايشيرواني لغزشاز ناشي

ونيروي تأثير خاكي هاياهميت شيروانيبه توجهبا لذا شود.مي خاكيسد يك ايالعاده فوق اهميتازآن پايداريدر زلزله هاي استاتيكي

ياو حجم خاكبرداري كاهش باعث بهينه لغزش سطحو ضريب اطمينان آوردن بدست همچنين مهندسي اقتصاد ديدگاهاز است. برخوردار

ومي بزرگ سازه هايدر شيرواني شيب اندكتغييربا خاكريزي توانميكه است شده ارائه مختلفي هايروشهاشيرواني بررسي پايداري براي شود

و پايداري در].2[بندي كرد تقسيم استاتيكي شبه هايروشو ديناميكي تحليل لغزان، بلوك روشسهبههاشيروانيايلرزه روش تحليل استاتيكي

هاي شيب تحت شرايط بارندگي را در مناطق گرمسيري هاي خاكي در برابر گسيختگيهاي افقي در پايداري شيبوان تأثير زهكشتحقيقي تحت عن

ميبررسي كردند. نتايج حاصل نشان داد كه گذاشتن زهكش و گذاشتن زهكشهاي افقي در قسمت تحتاني شيب تأثير در پايداري شيب بوجود ها آورد

ش ميدر مناطق فوقاني مييب تأثير ناچيزي بر پايداري شيب در طي مدت زمان طوالني ايجاد و باعث افزايش نشت در تحقيقي به بررسي].3[شودكند
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و در شرايط زلزله پرداختند. يكي از خطرناك ترين شرايط براي لغزش شيب آناليز پايداري شيب سد خاكي مندلي در عراق در حالت افت سريع مخزن

خباال اكي هنگام افت سريع مخزن مخزن، زماني ايست كه فشار آب در پائين دست از بين مي رود. در اين تحقيق با بكار بردن روش مورگان دست سد

براي محاسبه ضريب اطمينان استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه ضريب اطمينان شيب باال دست سد مندلي slideپراس باستفاده از نرم افزار 

ميبطور فاح ].4[يابد. اما هنوز تحت شرايط افت سريع ايمن استشي كاهش

.

و روش.2 هامواد

و در فاصله سد مخزني ايالم بر روي رودخانه كنجان سد22چم در استان ايالم و حوزه جنوبي كبيركوه احداث شده است. كيلومتري جنوب شهر ايالم

و اينت طبقه بندي شده با هسته نفوذ ناپذير است كه هسته مركزي سد به سمت باالصوراي به سنگريزهـمخزني ايالم يك سد خاكي دست متمايل بوده

و پاياب حفاظت مي گردد. قسمت خارجي پوسته باالدست به  بههسته به وسيله فيلتر در دو طرف سراب وسيله يك اليه صورت سنگريز ساخته شده كه

.]3[شودسنگ چين محافظت مي

و مشخصات فني سد ايالم)1شكل( ].1[مقطع عرضي

و استاتيكي شبه هاي تحليل-2-1  خاكي هاي شيروانياي لرزه پايداري استاتيكي

)و اينرسي( هاي نيروكه استاتيكي شبه هاي شتاب بوسيلهرا زلزله ارتعاشات اثرات خود شكل ترين معمولدر استاتيكي شبه هاي تحليل

:است زير قراربه استاتيكي شبه هاي نيرو مقادير كنندمي منظور نمايدمي يجادا لغزش توده مركز رويبر موثر

ومي قائمو افقي استاتيكي شبه شتابهاي ترتيب بهوروابطآندر كه و شتابg، لغزش سطح باالي وزنwباشند  مقدارkزمين

دو استاتيكي شبه ضريب زلزله  شبه هاي تحليلدر دارد اطمينان ضريببر تاثير كمتري قائم استاتيكي شبه مي باشد. نيرويو قائم افق جهت در

.شودمي نظر صرف قائم هاي شتاب اثراتاز معموال استاتيكي

 خاكي هاي شيرواني استاتيكي تحليل روشهاي
 مقاومتاز بزرگترياو مساوي صفحات بعضي رويدر ايجاد شده برشي تنشهايكه شرايطيدر خاكي شيرواني هاي استاتيكي تحليليروشها در

اي گشتاوربا نيروها تعادل حدي، تعادل شد. تحليل خواهند ناپايداري دچارها شيرواني گردند صفحاتآن رويدر برشي بالقوه  روي خاكاز توده

 بود. خواهد ثابت شكست سطح نقاط تمام رويبر اطمينان ضريب نتيجهدرو گيردمي قرار بررسي مورد بالقوه تگيسطح گسيخ يك
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و نتايج.3  بحث

و كفايت مشخصات سد خاكي مورد مطالعه مي و شبه بايست توسط آناليزهاي مختلف تأييد گردد. آناليز پايداري شيب صحت ها براي حالت استاتيكي

مي Slope/Wافزاري در سه حالت كلي توسط نرماستاتيك  گيرد.. انجام

 پس از پايان ساخت.)1

 در حالت نشت دائم.)2

 در حالت افت ناگهاني آب مخزن.)3

و هم شيب پايين دست تحت آناليز پايداري شيب استاتيكي قرار خواهند گرفت. در حالت براي آناليز در حالت پس از پايان ساخت، هم شيب باالدست

مي مداوم نيز شيب پايين نشت و باالدست سد تحت آناليز پايداري قرار خواهد گرفت. حالت سوم كه حالت افت ناگهاني سطح آب مخزن با دست باشد،

و معرفي تراز پيزومتريك آب كه به طور تقريبي معادل با نتايج آناليز تراوش به نرم معرفي اليه مي هاي مختلف خاك مي افزار داده  گيرد. شود انجام

 كليات آناليز تعادل3-1
ميپايداري شيب و نتيجه گيري و پائين دست سد ايالم آنچنانكه در طراحي در نظر گرفته شده بر اساس تعادل حدي بررسي -هاي پوسته باال دست

و پائينهاي باالشود. بررسي پايداري شيب ندست و شبه استاتيك با استفاده از صورت گرفته است. نرم افزار slope/wافزاررمدست دو حالت استاتيك

slope/w مي بر اساس روش اصالح شده و مورگان پراس...  باشدبيشاپ

و افت سريع مخزن در حالت استاتيكي3-2  نتايج آناليزهاي پايداري در مرحله پايان ساخت، تراوش پايدار
و ملحوظ نمودن صفحات گسيختگي هاي پايداري براي مقطع بحراني در شيب باالتحليل و پايين دست با در نظر گرفتن آب در سطح زمين طبيعي دست

و در حالت افت سريع آب مخزن براي افت سطح آب به مقدار دايره و حداقل ضريب اطمينان درحاالت پايان ساخت، تراوش پايدار اي انجام گرفت

ميميمتر12% ارتفاع آب پشت سد كه معادل 20  باشد.باشد مطابق جدول زير

و پايين دست در حالت استاتيكي: نتايج تحليل1جدول  هاي پايداري شيب باال دست

 حداقل ضريب اطمينان صفحه گسيختگي شيب پوسته شرايط تحليل

987/1 دايره اي باال دست پايان ساخت

ايدا پائين دست پايان ساخت يره  967/1

 1/857 دايره اي باال دست تراوش پايدار

اي پائين دست تراوش پايدار 87/1 دايره

476/1 دايره اي باال دست تخليه سريع

اي پائين دست تخليه سريع 881/1 دايره

و پايين دست در پايان ساختم: ضريب اطمينان استاتيكي براي مقطع بحراني در شيب باال2شكل اندست
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اب: ضريب اطمينان استاتيكي براي مقطع بحراني در شيب باال3شكل و پايين دست در افت سريع دست  

(محاظه كارانه) وجود سطح آزاد آناليزهاي پايداري شيب باال دست براي مقطع بحراني در حالت تراوش پايدار با فرض (Phreatic Surface) در  آب

و با  اي انجام يافته استاستفاده از صفحه گسيختگي دايرهرقوم حداكثر در هسته رسي  

و باال دست سد در مرحله تراوش پايدار در حالت4شكل  ستاتيكا: ضريب اطمينان پشيب پائين

(PSEUDO STATIC) آناليزهاي تعادل حدي در حالت شبه استاتيك3-3  
و پائينهاي باالدر اين قسمت نتايج آناليز نتايج آناليزهاي پايداري شيب و صفحه شكست دايرهدست اي دست در مقاطع بحراني با احتساب نيروي زلزله

و پارامترهاي ژئوتكنيكي كه ذيال توضيح داده شده است، ارائه شده است.  بر اساس مفروضات

(وقوع زلزله) در حاالت پايان ساختمان سد، تراوش پايدار و مخزن نيمه پر در نظر گرفته شده است. بررسي پايداري شيبهاي سد در شرايط شبه استاتيك

 نيروهائي كه در آناليزهاي شبه استاتيك در نظر گرفته شده است بشرح ذيل مي باشد:

و نيروهاي مقاومتي)1  نيروهاي خاك اعم از نيروهاي رانش

آب)2  نيروي

 نيروي زلزله)3
 (MAXIMUM CREDIBLE EARTHQUAKE)كثر براي اعمال نيروي زلزله در آناليزهاي پايداري، شتاب مؤثر ناشي از شتاب حدا

(ديناميكي) (H.B.SEED) در شكست مربوطه، از روش توصيه شده توسط آقاي پرفوسور سيد (كه روش توصيه شده در بولتن آناليزهاي پايداري
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مي (ICOLD)كميسيون بين المللي سد سازي در اينروش آقاي].1[ارائه گرديده است (RANKIN LECTURE)باشد) اين روش در مقاله نيز

و خصوصيات زلزله تعيينيااند كه اگر ضريب شتاب زلزله را برابر پرفوسور سيد اظهار نموده (كه با توجه به بزرگي

و حداقل ضريب اطمينان برابر گردد) در تحليلمي و تغيير باشدهاي پايداري شبه استاتيك در نظر گرفته شود پايداري تأمين بوده

هاي پايداري شبه استاتيكي سد ايالم ضريب شتاب هاي تاج سد در حد قابل قبولي كوچك خواهند بود. لذا با توجه به موارد فوق الذكر در تحليلمكان

].1[(با توجه به خصوصيات ريسك زلزله سد ايالم) بكار گرفته شده استرا برابر 

 تايج آناليزهاي پايداري شبه استاتيك در مرحله پايان ساختمان سدو پيش از آبگيري در زمان وقوع زلزلهن-3-4

و سطح آب در رقوم بستر طبيعي با مل و پايين دست در حالت پايان ساختمان با در نظر گرفتن شتاب زلزله فوظ نمودن آناليزهاي پايداري شيب باال دست

 باشد.ميزير افقي مطابق شكل15/0و1/0،12/0،13/0،14/0هاي ام گرديد. حداقل ضرايب اطمينان در شتاباي انجصفحه گسيختگي دايره

و باال دست در حالت شبه استاتيكي در شتاب5شكل حا: ضريب اطمينان شيب پايين لت پايان ساختهاي مختلف در  

و پائين3-5 دست در مرحله تراوش پايدار در زمان وقوع زلزله نتايج آناليزهاي پايداري شبه استاتيك شيب باال  
دست در حالت تراوش پايدار با فرض محاظ كارانه وجود سطح آزاد آب در رقوم حداكثر در هسته در اين قسمت آناليزهاي پايداري شيب پائين

و ملحوظ نمودن شتاب زلزله مربوطه انجام گرديد. . حداقل ضرايب اطمينان شيب از صفحات گسيختگي دايره رسي با استفاده اي براي مقطع بحراني

و با شتابباال مي6مطابق شكل(15/0و1/0،12/0،13/0،14/0هاي افقي دست در حالت تراوش پايدار  باشد.)
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و باال دست در حالت شبه استاتيكي در شتاب: ضريب اطمينان6شكل هاي مختلف در حالت تراوش پايدارشيب پايين  

و پائين دست در مرحله افت سريع مخزن در زمان وقوع زلزله3-6  نتايج آناليزهاي پايداري شبه استاتيك شيب باال

.15/0و1/0،12/0،13/0،14/0هاي افقي دست در حالت افت سريع مخزن با در نظر گرفتن شتابه استاتيك شيب باالآناليزهاي پايداري شب

و با ملحوظ نمودن صفحه گسيختگي دايره ميمربوطه و حداقل ضريب اطمينان به دست آمده مطابق شكل زير .باشداي انجام گرفت

و باال دست در حالت شبه استاتيكي در شتاب: ضريب اطمينان7شكل هاي مختلف در حالت تراوش پايدارشيب پايين  

 نتايج-5

به سدهاي پايداري در بررسي دقيقيو ارزشمند بسيار توانايي Geostudioافزار نرم و دارد. پايداري ژئوتكنيكييهاسازهترعمومي عبارت خاكي

سدشيب و دستور العملو نتيجه گرفت قرار تحليل مورد خاكي ايالم به وسيله اين نرم افزار هاي هاي بين المللي مورد مقايسه به دست آمده با معيارها

.قرار گرفت

و باالشيب پائين.1 و تخليه سريع در شرادست در حالتدست و شبه استاتيكي پايدار هاي پايان ساخت، تراوش پايدار يط تحليل استاتيكي

 باشد.مي

و باالشيب پائين.2 ميدست در حالتدست و تخليه سريع در شرايط تحليل شبه استاتيكي پايدار  باشد.هاي پايان ساخت، تراوش پايدار
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شي.3 ب پايين دست در حالت افت افت سريع مخزن تأثير چنداني بر پايداري شيب پايين دست سد ندارد بعارت ديگر ضرايب اطمينان

و تراوش پايدار تقريباً برابر مي  باشند.سريع

مي.4  شود.تنها در مرحله افت سريع مخزن شيب باال دست ضريب اطمينان نزديك ناپايداري

مي.5  باشد.هر چه سرعت افت ارتفاع مخزن سد زيادتر باشد سد ناپايدارتر

مي.6  نموده مقاومتسد داخلبه شده تراوشآب مقابلدر خوبيبهكم نفوذپذيريبالدهند كه هسته ماينتايج تحليل اين گونه نشان

.ماندمي خشك باقي همواره خاكيسد پائين دست شيب بنابراين، قسمت كند.مي افت شدتبه هسته داخلدر كه جريان طوري به
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