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 هيدروگراف خروجي شكست سد

2رضا غياثي–1ميالد افسانه
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 عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران، پرديس فني، دانشگاه تهران-2

Milad.Afsaneh@yahoo.com , Rghiassi@ut.ac.ir 

 خالصه

دو آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. عمده در اين تحقيق، شكست سد خاكي در مقياس و شكست در سدهاي خاكي به ترين شكل خرابي

و فرسايش داخلي كه عموما به صورت رگاب است، اتفاق مي افتد. رگاب عبارت است از عبور جريان آب از داخل بدنه صورت فرسايش سطحي

و توسعه اين جريان تا حدي كه جريان آب مصالح بدنه سد سد ميي و شكست در سازه و باعث ناپايداري با استفاده شود. آزمايشات را خارج كرده

و شكست در مدل آزمايشگاهيي در طرفين به همراه يك هسته سد خاكي شامل دو پوسته يك مدل كاملاز  ي رسي انجام گرفت. شكل خرابي

ي در دبي پيك تخليه، دامنهي سد بود؛ه مجراي رگاب در بدنهي تسريع كه به منزل در طي پژوهش تاثير نغييرات طولي لوله بررسي شد.

و ارزيابي قرار گرفت و نيز زمان رسيدن به دبي پيك مورد بررسي .هيدروگراف خروجي

)، سد خاكي، مدلسازي آزمايشگاهي، شكست سد، هيدروگراف خروجيPipingرگاب(كلمات كليدي:

 مقدمه.1

و رايج سدهاي خاكي معمول و آگاهي ترين نوع سدها مي باشد. اين مسئله ترين لزوم توجه ويژه به مسائل مربوط به اين نوع سدها را نشان داده

و محققين كشور را براي آشنايي با آنچه كه عملكرد سدهاي خاكي را تحت الشعاع قرار مي مي مهندسين يك دهد، طلبد. شكست سدهاي خاكي در

مي دسته و فرسايش داخلي دو بندي كلي به دو شكل رخ و شكست سدهاي خاكي است. فرسايش سطحي دهد. فرسايش سطحي روال غالب در خرابي

و خرابيي شكستشود، عمدهديده مي1كه بيشتر به شكل روگذري آب از تاج سد ميها شود. بسياري از آمارها حاكي از هاي سدهاي خاكي را شامل

نش نقش پررنگ فرسايش سطحي در شكست سدهاي خاكي است. با اين مي دهندهانحال، مطالعات جديد % از شكست46تواني اين نكته است كه

) و يا رگاب دانست. )Foster et al., 2000سدهاي خاكي را متاثر از فرسايش داخلي

ميرگاب فرآيندي است كه در طول زمانيافرسايش داخلي و پي سدهاي خاكي توسعه و عبارت است از عبور جريان آب از داخل بدنه يابد

ميي موضعو توسعه و شكست سد انجامد. اين فرآيند بعلت ماهيت مخفي آن نسبت به نوعي اين جريان بصورتي كه به خروج مصالح از بدنه، ناپايداري

و بايستي بصورت ويژه ديگر شكست خطرناك  اي مورد توجه قرار گيرد. تر بوده

 مروري بر پيشينه تحقيق.2

و تشريح پديده اولين گام 1910در سال)Bligh(اشاره كرده است كه بليگ)Sellmeijer, 1988(ميجر سل ي رگاب ها را براي توصيف

و شكسته بودند، خاكي زمان خود را كه به رگاب در بدنه هاي ميجر، بليگ بسياري از سازه برداشته است. به نقل از سل و پي آن مرتبط بوده ي سازه

كهي زير، رابطه اش توسعه داد. رابطه هاي تحت بررسين هد بحراني در سازهبررسي كرد. او روشي را براي تخمي و هد آب است اي بين طول مسير نشت

:  بليگ آن را پيشنهاد داد. او پيشنهاد كرد كه

1. Overtoping 
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و آب يا طول مسير نشت آب، جريانبر عمود خاكريز پايه طولLآندر كه��آب هد� كهE مقدار. است بحراني  ضريب ايمني است

و در سالEبليگ جدولي را باتوجه به مقدار.دارد استفاده مورد مواد نوعبه بستگي را برايEضريب 1913براي چهار نوع مختلف از خاك تهيه كرد

 بقيه انواع خاك توسعه داد.

( يك دهه بعد از بليگ، رااز رگاب شكل خاصيهايي را بر روي ) آزمايشTerzaghi, 1922ترزاقي و ناميد، مي1جوشش كه خود آن انجام داد

دا جوششبيني يك چارچوب نظري براي پيش خاص از رگاب است كه در آن نيروي نشت درجهت خالف نيروي گرانش شكليكد. جوشش توسعه

ميكند عمل مي كه شكل3و فرسايش نشت متمركز2كند كه بعدها فرسايش رو به عقب . كارهاي صورت گرفته توسط ترزاقي از آنجا اهميت پيدا

و آزمايشگاهي تاييد نشدهي ترزاقي اقتباس از معادله معمول رگاب هستند، برپايه  اند. ي، مبناي نظري يافتند. هرچند كه توسط آزمايشات تجربي

و همكارانش)Terzaghi, 1939(ترزاقي به) Sherard et al., 1963(و بعدها شرارد مدلي را به نمايش گذاشتند كه در طي آن ذرات

ت تودهتدريج از  مي رواش شده بين دانهخاك بعلت نيروي كششي توليد شده توسط نيروي آب كهشوند. ها جدا سطحكي شروع فرسايش زماني است

خروجي متمركزي نيروهاي فرسايشي در نقطه.گيري يك شكاف باز امكان دهند هاي مرتبط به آن به شكلههاي مناسب يا ساير ساز از خاك با ويژگي

و قوي مي شده و زماني كه ذرات خاك توسط فرسايش حذف  شوند، دامنه نيروي فرساينده به علت تمركز جريان بيشتر مي شود.تر مي شوند

از)Pavlov, 1989(و پاولف)Jones, 1981a(جونز سعي در توصيف خروج تدريجي موادي،محققان اروپاي شرقبه همراه برخي ديگر

و نهايتا شكست ريزدانه مي كه داراي ريشه التين است.) نام گرفت، suffosion(از كلمه4اين فرآيند كه روند داشتند.خاكريز از يك توده درشت

 نفوذ باال باشد.با در اثر جريانات هاي ريزدانه خروج خاكبه خاطر چارچوب خاك سست شدنتواند در نتيجه

) ويژگي6ا آهسته دويدني5زني تونل") با مطالعاتي كه بر روي فرآيندهاي مختلفي از رگاب داشت، اذعان كرد كه؛ Jones, 1981bجونز

مي هاي پراكنده بعلت تجمع آب حاصل از باران در يك قسمت از توده معمولي است كه در خاك از"شود.ي خاك مشاهده اين فرآيند در قسمتي

مي توده و بعلت خاصيت شيميايي خاك رس در عبور آب باران از ميان تركي خاك كه داراي هوا است، رخ  هاي طبيعي است.الهاي باز يا كان دهد

و اوالفس با ادامه مطالعات انجام گرفته شده بر روي شناسايي رگاب با مفهومي به نام)Worman and Olafsdottir, 1992( دوتير وارمن

ت خاك را نيروي كششي ذرادر هر دو حالت به طوريكه، شباهت بسياري به فرسايش رو به عقب دارد فرسايش داخليمواجه شدند.7فرسايش داخلي

كهحذف مي كند. و يا حفرهمها در ميان مواد هاي موجود همچون ترك جريان از ميان بازشدگيعبور فرسايش داخلي بعلت با اين تفاوت هاي تراكم

و سازه است. با اين تعريف، فرسايش داخلي وابسته به حركت جريان در ميان دانه موجود در امتداد و تماس خاك مسئله كامال متفاوت صورت ها نبوده

.با فرسايش رو به عقب است

و نيز بررسي مدل) McCook, 2004( كوك مك و فرسايش در بحثهاي طبيعي، با يك ارزيابي كلي از سدهاي شكسته شده هاي مربوط به رگاب

و يا ناپيوستگي مابين اين دو تفاوت قائل شد. فرآيند رگاب، جريان را با فضاي منافذ توده خاك كه بصورت دست،داخلي و بدون ترك داخلي نخورده

 
1. Heave 
2. Backward erosion 
3. Concentrated seepage erosion 
4. Suffosin/Suffusion 
5. Tunneling 
6. Jogging 
7. Internal erosion 
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و يا تركآفرسايش داخلي شامل جريان ولي كند. است، درگير مي حدب در ميان معايب پوسته و يا در مي هاي خاكريز و خاكريز باشد. فاصل بين پي

نست، اما خاطر نشان كرد كه نبايد از اهميت همچنين وي براساس اين تعريف، بيشترين داليل شكست سدهاي خاكي را با فرسايش داخلي مرتبط دا

 رگاب نيز صرفنظر كرد.

 بررسي عمومي فرآيند رگاب.3

و با بر يابد.مي توسعهو شده گيري آن آغاز توجه به عوامل موثر در شكل رگاب فرآيندي است كه در طول زمان اساس مكان رگاب را

و رگاب دسته مي فيزيكي مسير نشت (بندي كرد طبقهمرحله كنند. براي درك درست از فرآيند رگاب بهتر است آن را به طور كلي در چهار بندي .Fell 

et al., 2000(

 شروع فرسايشمرحله اول.

 ادامه روند فرسايشمرحله دوم.

و پيشرفت فرسايشمرحله سوم.  توسعه

 شروع شكستمرحله چهارم.

عواملي ديگرو پذيري خاك بندي خاك، فرسايش توان به هندسه سد، دانهمي اند، شروع رگاب آوردهبراي محققيناز جمله عواملي كه توسط

مي اشاره كرد. سدهاي خاكي در طول عمر خود با پديده و تراوش زيرزميني مواجه و نفوذ آب در بدنهو شوندي نشت ي سدها در كل يك مسئله طبيعي

و همين مسئله باعث بروز مشكالتي در اين زمينه شده استشناسايي شروع فرساي.ناپذير است اجتناب نيم شروعاچرا كه اگر بتو.ش غيرممكن است

و  ميشكست فرسايش كه منجر به تخريب ر،شود سد .خواهيم داشتا شناسايي كنيم، زمان الزم را براي اقدامات آتي در برابر اين مشكل

و پاييني شكل گرفته در داخل بدنه در مرحله دوم، مجراي مي سد مسير خود را در ميان باالدست گاه در طول خود، اين مسير. دهد دست سد شكل

و گاه در طول پي، گاهي نيز مسير خود را از بدنه مي بدنه سد است و در پاييني سد به درون پي باز مي كند ي خروج رسد. نقطه دست سد به اتمام

ب تواند بر روي شيب پايين مي و يا سدا كمي فاصله در پاي پاييندست باشد د قرار گيرد.دست

مي شكل گرفته بيشتر به توسعه در فاز سوم، مجراي ي سد بايستي قادر باشد تا در برابر اين مرحله از خود مقاومت پردازد. خاك بدنهي قطري خود

و دخيل در اين مرحله از فرسايش بيشتر به ويژگ اين مرحله آغاز سرعت. هاي خاك مورد استفاده وابسته استينشان دهد. از اين رو بيشتر عوامل موثر

فر گرفتن فرآيند رگاب است. رگاب شكستهاي واضحي از رگاب در سد خاكي قابل مشاهده است، كه آغاز يند نشانهآدر پايان اين مرحله از

و مجاورت سد، تخليه مقدار كم ولي قابل مشاهده گيري گودال . شكلشود محسوب مي گلآها بر اثر نشست در بدنه آبب و يا حجم بسيار زياد آلود

و بخصوص در وجه پايين مي مجرايي دست، همه نشان از گسترش زالل در هر قسمتي از خاك و شكست مواجه است كه تواند سد را با خطر رگاب

 سازد.

بهه آخر در مرحلهايي مكانيزممجموعه ميو شكل خرابيمنجر و فرسايش داخلي آنها را بصورت توانميكهشوند گيري شكست در اثر رگاب

:زير برشمرد

 بزرگ شدن ناخالصو نامطلوب سوراخ لوله.1

و شكل.2  دست تاج يا شيب پايين گيري گودال بر روي نشست تاج

و يا مداوم تخريب شيب پايين.3  بودن اين جرياندست سد در اثر شدت جريان تراوش
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و يك نقطه خروجي با ظاهر1سه گام مندرج در فوق مربوط به مرحله چهارم در شكل نشان داده شده است. فرآيند شكست در وجه پايين دست

و به سرعت تسريع مي و شدت خود شدن يك رطوبت سطحي در بدنه ظاهر را افزايش يابد. جريان فرسايش از داخل بدنه خود را به پايين دست رسانده

و پايين دهد. فرسايش مصالح موجود در پايين مي و رگاب موجب تخريب بدنه در دو وجه باالدست مي دست سد شدت بيشتري گرفته شود. دست

و پايين هاي فوقاني بدنه قسمت راي سد در هر دو وجه باالدست از دست بر روي مجراي رگاب به علت ناپايداري ريزش كرده، جريان رگاب مصالح

و شكست كامل اتفاق مي  افتد. بدنه خارج

(شكل-1شكل و شكلaهاي مراحل شروع شكست در فرآيند رگاب؛ مي نماي پايينbهاي مقطع عرضي و2-1دهد. ). مراحل دست سد را نشان شروع شكست

و بزرگ شدن لوله. مراحل ظاهر شدن نقطه مرطوب در پايين و ايجاد گودال. مراحل نشست بدنه در پايين4-3دست دست به علت شدت تخريب پوسته پايين6-5دست

 جريان.

 هاي آزمايشگاهي آزمون.4

و نيز بررسي تاثير پديده آزمايشات با استفاده از فلوم و مشخصههاي آزمايشگاهي براي شناخت هاي شكست حاصل از اين فرآيند بر رويي رگاب

يك هيدروگراف خروجي در طول شكست انجام شد. در طي آزمايشات، تغييرات بر روي پارامترهاي دخيل بر شكل گيري رگاب اعمال شد تا تاثير هر

با گراف خروجي مشاهده شود. آزمايشات بر روي نمونهاز اين پارامترها بر روي هيدرو و دو پوسته در طرفين، ي كامل از سدهاي خاكي شامل يك هسته

و 0,5متر طول، 1,3اي انجام شد كه مدل فيزيكي در قسمتي از فلوم به ابعاد استفاده از فلومي فلزي با يك وجه شيشه متر عرض ساخته 0,1متر ارتفاع

آب فاع آب در يك تراز مشخص براي انجام آزمايشات در وجه باالدست مدل سد، خروجي لولهشد. براي حفظ ارت اي شكل در مخزن قرار داشت كه

 داشت. را در تراز مورد نظر براي آزمايش ثابت نگه مي

و خاك ظروف مدرج در قسمت پايين دست مدل براي جمع ن طريق بتوان اطالعات الزم هاي فرسايش يافته بكار گرفته شده است، تا بدي آوري آب

و نيز فرآيند خروج مواد از بدنه ي سد را مشخص كرد.براي هيدروگراف خروجي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسي، دانشگاه بين، پانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشكده فني
 1395آذر25و 24

5

 شكل شماتيك فلوم-2شكل

و رس بود. خاك ماسه از الك استاندارد شماره و با دانه8#خاك مورد استفاده در طول آزمايشات، تركيبي از خاك ماسه و كامال همگن بندي گذشته

به بود. براي ساخت دو پوسته مناسب % مخلوط را خاكرس20خوبي تركيب شده بود. در اين تركيب حدودي مدل خاك ماسه به همراه خاك رس،

به داد. براي هسته تشكيل مي ي مدل نيز از خاك رس به تنهايي استفاده شده بود. پس از تعيين اندازه مدل با توجه به شيب مورد نظر براي آزمايش، خاك

ميبهصورت اليه و متراكم هاي با ارتفاع اوليه برابر در حدود سازي نمونه، خاك ها در اليه شد. سعي بر آن بود كه در طول آماده اليه در فلوم ريخته شده

و طي يك فرآيند يكسان با استفاده از وزنه5 مي15كيلوگرمي كه از ارتفاع5ي سانتيمتر ريخته كرد. در اين آزمايشات براي شد متراكم سانتيمتري رها

مي گيري رگاب در داخل مدل سد از لوله استفاده شد. لوله شكل بهي تسريع قبل از شروع آزمايش از داخل مدل خارج و خرابي مدل شد تا شكست

و رفتار مدل در اين شرايط كامال ارزيابي شود.  شكل طبيعي انجام گيرد

تا3با استفاده از تعداد و هيدروگراف خروجي آنها"تاثير تغييرات طول لوله تسريع رگاب"بتوان تاثير آزمون سعي شد را در فرآيند رگاب

 بررسي كرد.

و نتايج آزمون.5 ها بررسي مشاهدات

و تا جايي كه مجموعه ي سانتيمتري برا45و35،40هايي شرايط اجازه ميداد، سه طول مختلف براي آزمايشات به طول با توجه به شرايط مدل

مي طول لوله3آزمايش انتخاب شد. شكل و شكل شماتيكي از وضعيت قرارگيري آنها را نشان  دهد هاي مورد بررسي

و شكل شماتيك قرارگيري آنها لوله-3شكل هاي به كار رفته در آزمايشات
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وي تسريع رگاب قرار داده شده در داخل بدنه نتايج آزمايشات، هرچه لولهبا توجه به ي سدها طول بيشتري داشته باشد، سرعت رشد شكست باال

و دامنه هيدروگراف نيز كوچكتر رسيدن به دبي پيك تخليه نيز در زمان كوتاه تري رخ خواهد داد. در اين حالت، فرآيند شكست به سرعت رخ داده

و دورتر از شيب اما هرچه طول لوله خواهد بود. و دبي پيك ديرتري رگاب ايجاد شده در بدنه كوتاه هاي دامنه باشد، فرآيند شكست با تاخير آغاز شده

ي بزرگتري خواهد داشت. دهد. در اين حالت دبي پيك كمتر از حالت قبل بوده، اما دامنه خود را نشان مي

ا در حالت دوم، حتي گاهي نشانه و خودي در بدنهز ترميم خودبههايي و مجراي رگاب با استفاده از مصالح باالدست مسدود شده ي سد مالحظه شد

و توقف رگاب مي و طول لوله مانع از انتقال مواد ي عكسي رگاب در طي فرآيند شكست رابطه شد. اين مورد، در مصالح فرسايش يافته نيز نقش داشته

. با مقادير مصالح فرسايشي دارد

و دبي پيك براي حالت4با توجه به شكل با45و35،40، نتايج سه آزمايش مربوط به تغييرات طول لوله انجام و 0,43سانتيمتري به ترتيب برابر

مي70و80و85ليتر بر ثانيه است كه در زمان 0,51و 0,46  شود. ثانيه پس از شروع آزمايش مشاهده

 هيدروگراف خروجي مربوط به تغييرات طول لوله در آزمايشات-4شكل

با مشابه با ساير مطالعاتي كه توسط محققين در اين زمينه انجام گرفته است، مشاهده شد كه فرآيند شكست در پديده رگاب از وجه پايين و دست شروع

و گسترش خرابي به سمت باالدست حركت مي ذ ادامه جريان فرسايش دست خود را نشان رات در اين فرآيند از يك نقطه در وجه پايينكند. خروج

مي دهد، عبور جريان ذرات پايين مي و دست را در اثر فرسايش از بدنه خارج كند. بعلت ناپايداري ذرات قرار گرفته در باالي مجراي رگاب سقوط كرده

مي كند . با ادامه اين جريان فرسايش اين ذرات را نيز از بدنه خارج مي و ذرات باالدست نيز از بدنه خارج روند، خرابي به سمت باالدست حركت كند

مي مي و شكست به شكل روگذري آب اتفاق  افتد. شوند. در پايان اين مراحل، كليه مصالح موجود در باالي مجرا سقوط كرده

 گيرينتيجه.4

و پايين نزديكي مجرا در بدنه ميي سدها به دو شيب باالدست و در نتيجه خروج آنها را فراهم كند. در نتيجه طول دست امكان حركت سريع مصالح

ميي پايين تر در پوستهي تسريع، باعث فرسايش سريع لولهبيشتر  مي دست مدل و شكست سد افزايش در طول لولهد.شو شود؛ كه منجر به تخريب سريع

همچنين با افزايش در طولي سدهاي خاكي است. شود كه بعلت كاهش احتمال گرفتگي مجرا در بدنه باعث افزايش احتمال شكست در سد نيز مي

و دامنه هيدروگرافي سدهاي واقعي است؛ دبي پيك افزايش يافته، دبي پيك سريعتر مشاهدي تسريع كه به منزله افزايش طول مجرا در بدنه لوله ه شده

 يابد. كاهش مي

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0 100 200

��
د

)
L/
s

(

)S(ز	�ن

L35

L40

L45

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسي، دانشگاه بين، پانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشكده فني
 1395آذر25و 24

7

 مراجع.5

1. Bligh, W. G. (1910). “Dams, barrages, and weirs on porous foundations.” Engineering News 64(26), 
708-710. 

2. Bligh, W. G. (1913). “Lessons from the failure of a weir and sluices on porous foundations.” 
Engineering News, 69(6), 266-270. 

3. Fell R, Wan CF, Cyganiewics J, Foster M (2003) Time for development of internal erosion and piping 
in embankment dams. J Geotech Geoenviron Eng 129(4):307–314 

4. Foster, M. A., and Fell, R. ~2001!. ‘‘Assessing embankment dam filters that do not satisfy design 
criteria.’’ J. Geotech. Geoenviron. Eng., 127~5!, 398–407. 

5. Foster, M. A., and Fell, R. ~1999!. ‘‘A framework for estimating the probability of failure of 
embankment dams by internal erosion and piping, using event tree methods.’’ UNICIV Rep. No. R-
377, School of Civil and Environmental Engineering, Univ. of New South Wales, Sydney, Australia. 

6. Foster, M., R. Fell, and M. Spannagle (2000). A method for assessing the relative likelihood of failure 
of embankment dams by piping. Canadian Geotechnical Journal 37 (5), 1025–1061. 

7. Jones JAA (1981) The nature of soil piping: a review of research. BGRG research monograph 3. Geo 
Books, Norwich 

8. McCook, D. (2004). A comprehensive discussion of piping and internal erosion failure mechanisms. 
Proceedings: The Annual Conference of the Association of State Dam Safety Officials, Dam Safety 
2004, Sept. 26-30, 2004. 

9. Pavlov AP (1898) Concerning the contour of plains and its change under the influence of the action of 
subterranean and surface waters. Zemlevedeniye 5:91–147. 

10. Sellmeijer, J. B. (1988). ‘‘On the mechanism of piping under impervious structures.’’ PhD thesis, 
Technical University, Delft, The Netherlands. 

11. Terzaghi K (1922) Der Grundbruch an Stauwerken und seine Verhutung (The failure of dams by 
piping and its prevention). Die Wasserkraft, vol 17, pp 445–449. Reprinted in (1960) From theory to 
practice in soil mechanics. Wiley, New York. 

12. Terzaghi K (1939) Soil mechanics: a new chapter in engineering science. J Instn Civ Eng 12:106–141. 
13. Woerman A, Olafsdottir R (1992) Erosion in a granular medium interface. J Hydrol Res 30:639–655.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

