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 UDECتحليل عددی نشت از پی سد به کمک نرم افزار  به منظورمدل سازی 
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

: دهيچك  
  
بطوریکه  سد سازی، ارزیابی نشت و تراوائی از پی و تکيه گاه های سد است. از مهمترین بخش ها در عمليات کیی

ه های عمرانی استفاده از نرم افزارهای تحليلی در پروژنتایج آزمایشات لوژن، لزوم احداث پرده تزریق را تعيين می کند. 
در  توده های سنگی قدمت چندانی ندارد. نشت ازاز دیرباز رواج داشته است، ولی استفاده از این روش ها در تحليل 

و به کمک نرم  یبه روش تحليل عدد سد بهشت آباد یو تکيه گاه ها یاز پ یشده که وضعيت آبگذر یاين مقاله سع
نسبت به وضعيت نشت و تعيين عمق پرده تزريق حاصل آيد. به  یتر یبرآورد شود تا نتيجه قطع UDEC 4.0افزار 

مختلف محاسبه شده و در نهايت  یاز روش ها توده سنگ مورد نياز نرم افزار یمهندس یهمين منظور پارامترها
هاي موجود، مدل درزه ها و دستههاي زمين شناسي منطقه و خصوصًا توجه به گسلسعي شده تا بر اساس داده

آب در  ختلفافزار ساخته شده و سپس با اعمال شرايط مرزي از جمله فشارهاي ماري سد و پي آن در نرمساخت
هاي حاصل از ساختگاه مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. به اين ترتيب به آمك داده یاز پ یپشت سد، ميزان آبگذر

  شود. یتزريق برآورد م هعمق مناسب پرد ،تحليل عددي ضمن برآورد ميزان نشت از زير پي سد
  
  آبگذری، بهشت آباد، پرده تزریق، تحليل عددی، رفتار هيدرومکانيکی ، لوژن، نشت د واژه ها:يآل
  
  

Abstract: 
 
Seepage and permeability analysis in foundation and abutments are very important in dam construction 
projects. The water pressure tests indicate the necessity of providing a grout curtain below the dam 
foundation. Numerical analyses have been used widely in civil projects since before. It has been tried to 
evaluate the seepage of Behesht-Abad dam foundation and its abutments by the help of numerical analysis 
and UDEC software. 
To perform this research، firstly، geological data during a study phase in Behesht Abad dam site was 
gathered، and then different methods have been used to calculate the engineering properties of rock mass. 
Therefore the structural model of dam foundation based on the geological data constructed and various 
boundary conditions including different heads were applied on the model and the amounts of seepage was 
evaluated. 
 
 
Keywords: Hydro-mechanical behavior، Lugeon، Numerical analysis، Seepage، UDEC software 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  مقدمه :
  

 یول ،رباز رواج داشته استیاز د یعمران یدر پروژه ها یليتحل یواستفاده از نرم افزارها یل عدديتحل یاروش ه
و همكاران  هسلر ،1992ندارد. در سال  یقدمت چندان یسنگ یتوده ها یریل نفوذ پذين روش ها در تحلیاستفاده از ا

آن در نرم  یسد و پ ین منظور مدل ساختاریدادند. به اقرار  یل عدديدرزه ها را مورد تحل یریق پذیو تزر یرینفوذ پذ
آب مختلف در پشت  یساختگاه ساخته شده و سپس با اعمال فشارها ین شناسيزم یافزار با استفاده از داده ها

در نظر گرفته  ینکه مسأله دو بعدیط تنش بسته به ایشرا رد.يگ یو نشت مورد مطالعه قرار م یریزان نفوذ پذيسد م
شود و از یصرفنظر م 2σ یانير تنش ميفرض شود از تأث یمتفاوت خواهد بود. اگر مسأله دو بعد یا سه بعدیشود و 

توان مقدار تنش قائم را با توجه به ین حالت میشوند. در ایگر در نظر گرفته میکدیاز  یبیو قائم ضر یتنش افق یطرف
را مجهول  K◦ب تنش یا ضریو  یبدست آورد و مقدار تنش افقن روباره یاز ا یک ناشيدرواستاتيمقدار روباره و فشار ه

  فرض کرد. 
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م. به يز در مسأله وارد کنيرا ن یانير تنش ميتأث ید به نحویدر نظر گرفته شود، با یچنانچه مسأله به صورت سه بعد
 یان نرم افزارهاياز م ندارد. یريدهد و در روند کار تأثیش میش تعداد مجهوالت فقط مراحل کار را افزایهر حال افزا

تر هستند، دار مناسبل مناطق درزهيتحل یپردازند برایه معادالت المان مجزا به حل مسأله میآن دسته که بر پا یعدد
  کنند.یها را بهتر مدل میوستگير حضور ناپيو تأث یها رفتار برشنگونه نرم افزاریرا ایز

ن طراح بوده يمورد استفاده مهندس یتا به امروز به خوب Itascaگروه  یارهاموجود در بازار، نرم افز ین نرم افزارهاياز ب
ن نرم افزار در سال ین منظور است. ایا ین نرم افزار برایترباشد، مناسبیم 3DEC یکه نسخه دو بعدUDEC است.
  د.  یه گرديوته یزیاالت متحده برنامه ریا یايلوانيالت پنسیدر ا Itascaشرآت  یتوسط دآتر آاندال با همكار1971
UDEC وسته به کار يناپمحيط های  یمدلساز یبوده و برا روش المان مجزا یاست که بر مبنا یدو بعد ینرم افزار عدد

 یک مدلسازينامیک و دياستات یوسته (مانند توده سنگ درزه دار) را در حالتهايناپ یها طين نرم افزار محیرود. ا یم
  کنند.ین بلوک ها عمل ميب یط مرزین شراها به عنوا یوستگيناپ کند.یم

UDEC یهاستمير شکل سييبزرگ و تغ یهاییجابجا یبنا شده که مناسب برا یالگرانژ یه روش محاسباتیبر پا 
بزرگ  یهایین نرم افزار جابجایآند. در ا یتم آار مین نرم افزار بر اساس روش محاسبه الگوریعنی ای ،باشدیم یبلوک

 یر باشند. بلوکهایر شکل پذييا تغیتوانند صلب و یها و چرخش بلوکها مجاز است. بلوک ها م یگوستيدر طول ناپ
 - تنش یر خطيا غیو   ین خطيشوند که هر المان مطابق قوانیم ميتفاضل محدود تقس یر به المانهایر شکل پذييتغ

 –روين یر خطيا غیو  یروابط خطبا  یها در دو جهت نرمال و برش یوستگين حرکت ناپيکند. همچنیکرنش عمل م
سالم و  یبلوکها یه سازيشب یبرا یف شده ایش تعرياز پ یمدلها یدارا UDECشود. یکنترل م ییجابجا
ال از يان سیل جريت تحليکند. نرم افزار قابلیط درزه دار را فراهم ميمح یباشد که امکان مدلسازیم یوستگيناپ

ن رابطه از نوع یموجود در ا یهاير را داراست. تحلینفوذ ناپذ یاستم بلوآهيك سیموجود در  یها یشكستگ
وابسته است و بالعكس فشار  یكير  شكل مكانييدرزه ها به تغ یكيدروليت هیآه هدا ین معنیبد ،است یكيدروليه

  .]10[ دهد یر قرار ميرا تحت تأث یكيآب درزه ها محاسبات مكان
UDEC به نام  قدرتمند یسیک زبان برنامه نوی یداراFISH را  یتواند توابعیم یسین زبان برنامه نویباشد. کاربر با ایم

خواهند یکه م یکاربران یت منحصر بفرد را برايک قابلی یسین زبان برنامه نویسد. ایبنو UDEC ییش کارایافزا یبرا
 یدستور ینرم افزار UDECمه، برنا یکير از مد گرافيبه غ کند.یق دهند فراهم ميژه خودشان تطبیاز ويل را با نيتحل
 یژه ایو یهاتیمز UDECدر  یآسان ترند، ساختار دستور ییآموزش ابتدا یمنو دار برا یهاباشد. اگر چه نرم افزاریم

  .دهدیارائه م یمهندس یهاليرا در تحل
ن یاز ا یرخل شده اند. به عنوان مثال بيو پشت سر هم تشک یمعموًال از مراحل طوالن یمهندس یهایمدلساز

د يق صفحه کلیاز دستورها ( از طر یک سریروها و ... . وارد کردن يمراحل عبارتند از : محاسبه تنش درجا، وارد کردن ن
شگر یرایک ویتواند در یباشد میل که شامل دستورات میک فای باشد.یکار م یکیزيبًا مشابه مراحل فیل) تقریا فایو 

 یت براين قابلیتواند به برنامه اتصال داده شود. ایل ميتحل یدر هنگام اجرا یمختلف یلهاین فايه شود. همچنيمتن ته
له يل به صورت پشت سر هم، وسیباشد. وارد کردن دستورات در فایده آل میر چند پارامتر و مشاهده جواب آنها اييتغ
 یهادهد که برنامهیکاربر اجازه مبه  یباشد. ساختار دستوریل ميمراحل انجام کار تحل یمستند ساز یبرا یعال یا
رد. به عنوان مثال ممکن يبه طور مطلوب به کار گ UDEC یهایو خروج یورود یش پردازنده و پس پردازنده را برايپ

د. یبه کار ببر UDEC یهایاز مدلساز ید که آن را در چند سريسیساخت درزه بنو یرا برا ید تابعياست شما بخواه
شود. یل الحاق ميل تحلیمًا به فايکه الزم باشد مستق یليرد و در هر تحليگیانجام م FISHا ب ین تابعينوشتن چن

  توان انجام داد عبارتند از :یم FISHرا که به کمک  ییاز کارها یبرخ
  ش عمق)یمدولها با افزا یر خطيش غیات ساختار بلوک ( مثًال افزايرات در خصوصيياعمال تغ - 
  رامترها ک کردن مطالعه پاياتومات - 
  درزه یهابه کار گرفتن سازنده - 
  ط نسبت به مکان و فضا)یرات در شرايياعمال تغ یعنیر معمول ( يغ یط مرزیمشخص نمودن شرا - 

UDEC مطالعه شکست سنگ در اثر  ،باشد که محدوده کار آنیسنگ مورد نظر م یمهندس یکارها یدر درجه اول برا
باشد.  یها م یو پ ینير زمیز یهاسازه یره رويو غ یه بندیصفحات ال ر درزه ها، گسل ها،يتأث یابیلغزش تا ارز

 .باشدیده آل میم دارد ايباط مستقها ارت یوستگيل شکست که با حضور ناپيمطالعه پتانس یبراهمچنين 
UDEC یبلوکها یبراوسته يون ناپين نرم افزار با فرموالسیجاد شد. ایسنگ درزه دار ا یداریل پايانجام تحل یدر ابتدا برا 

ن یکند. ایل ميدرزه دار را تسه یسنگ یبهايبزرگ در ش یهال حرکتيه معادالت حرکت، تحليح کلیسخت و حل صر
 یکينامیل ديو هم تحل یکيل استاتيباشد. هم تحلیمعدن مناسب م یمهندس یهاپروژه ینرم افزار اغلب برا

 یکیکنند، یالقا م ینير زمیز یکست را در اطراف فضاهاقابل انجام است. لغزش گسلها که ش ینير زمیز یهاسازه
مدل  یا امواج سرعت در مرزهای یکينامید یبا اعمال تنشها یرات آتشباريتأث یبررس آن است. یاز کاربردهادیگر 

  یگر از کاربردهاید یکی شود.یبها استفاده ميش یداریل پاينه تحليدر زم UDECن از  يقابل انجام است و همچن
UDEC شود. یزلزله م یق در مورد سطح لغزش گسل است که باعث القايتحق  

 UDEC باشند مورد استفاده یو سطح باال ميو اکتیراد یهاباطله یق که حاويعم ینير زمیز یهال سازهينه تحليدر زم
 ین برايهمچن ربرد دارد.کا یاتم یهادر ارتباط با دفن زباله یحرارت یر بارگذاريتأث ینه مدلسازيدر زم و رديگیقرار م
مورد  ینير زمیز یهاروگاهين یداریط پایل شراين تحليه آن سنگ درزه دار است و همچنیکه پا یرفتار سد بتن یمدلساز

  .]10[رد يگیاستفاده قرار م
 یتايانجام هر گونه عمل یشوند. برایشود، آنترل میپ میآه در آن تا یاساسًا به آمك دستورات UDECمحاسبات در 

  ف شود:یتعر UDECدر  یسه جزء اصل یستیابتدا با
  دهد.یل ميبلوك آه هندسه مسأله را تشك یـ مدل عموم1
  ها.یوستگيها و ناپات و رفتار بلوكيـ خصوص2
  ه.يط تنش اولین مرزها و شراييـ تع3
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  بحث :
  

نفوذ  یستم بلوآهايك سیموجود در  یها یال از شكستگيان سیل جريت تحلينرم افزار قابلهمانطور که گفته شد، 
ها و دهیه پدير دادن آليانجام داد. تأث یمختلف یهااسيتوان در مقیل رفتار توده سنگ را ميتحل ر را داراست.یناپذ
بر  یادیر زيمدل و انتخاب محل آنها تأث یخارج یمرزها یر است. از طرفیزم رفتار سازه امكان ناپذيات در مكانيجزئ

مقطعی عمود بر  ،ستم شکستگی های پی سنگی ساختگاهيل آبگذری از سيدارد. برای انجام تحل جواب مسأله
رد. يمتر را در بر می گ 300ن دست تا عمق يمتر پائ 400متر باالدست تا حدود  400م شده که از حدود يمحور سدترس

ن بلوك یباشد آه ایتر عرض مم 505) و - 400و  400متر طول ( 800 یجاد شده دارایا یب بلوك اصلين ترتیبه ا
تا عمق  یپ یمتر رو 35و عرض  205با ارتفاع  یدو قوس یسد شكسته شده و بدنه سد بتن یبراساس شكل فرض

 یل عدديبه منظور تحلسد آه عمود بر محور  یب مدل حاضر، هندسه مقطعين ترتیمتر مدل شده است. به ا 300
  .)1ل (شک دهدی، زده شده است را نشان مینشت از پ

  
  : الف: طره مرکزی بدنه سد بتنی دوقوسی ب:مدل ساختاری سد و پی آن در نرم افزار1شکل 

  
ن شکل مورد استفاده قرار یتواند به بهتریف شده باشد نرم افزار میتعر یبه خوب ین شناسيکه ساختار زم یزمان
ا دسته درزه ی یک بصورت تکيو هم اتومات یتوان درزه ها را هم بطور دستیم ین شناسيجاد ساختار زمیا یرد. برايگ
 PGENش پردازنده به نام يک برنامه پیاد باشد. یتواند زیشوند، میف میکه در مدل تعر ییهاجاد نمود. تعداد درزهیا
مدل شامل سازه ها و  کاربرد دارد که یه شده که مخصوصًا زمانيته DXFاتوکد با پسوند  یلهایخواندن فا یبرا
  .],109[ ده باشديچيبا اشکال پ یهادرزه

 یات هندسيالمان مجزاست. با ورود خصوص یهالين آننده در تحليياز مراحل تع یكیها یوستگيانتخاب هندسه ناپ
ن يدر ب gapانًا وجود يها و احدرزه ین فاصله داريب، طول و محل درزه، همچنيب، جهت شيهر دسته درزه شامل ش

محل سد را تحت  یه گاه هايتك یمتعدد یشوند. درزه هایم ميتقس یآوچكتر یهابه بلوك یپ یها، بلوك اصلدرزه
 یم یحرائبرداشت شده از آار ص یدرزها منطبق بر درزه ها یابیو جهت  یات هندسير قرار داده اند. خصوصيتأث

اطمينان ازاینکه درزه ر صحرا برداشت شده و پس از افته وشناخته شده دیتوسعه  ی، درزه هاه گاهيباشد. در هر تك
وارد نرم  یاصلهای  Faultو Beddingت سه دسته درزه همراه یدرنهاسطحی نبوده و اثر آن در گمانه برداشت شده، 

 .افزار شد
هنگام  از دارد. دريها ن یوستگيسالم و هم ناپ یات مربوط به بلوکهايهم به خصوص UDECبرای انجام تحليل مورد نظر 

چ وجه يباشند و به هین نکته در ذهن باشد که اطالعات موجود اغلب محدود مید ایبا یکيژئومکان یهاليانجام تحل
ه اطالعات در یات بر پايباشند. اگر چه با انتخاب مناسب خصوصیت به طور کامل در دسترس نمیاطالعات سا

  ممکن است.  یکیزيکامل نسبت به مسأله ف ینشيبه ب یابيدسترس، هنوز دست
نانی که در اطالعات موجود يل عدم اطميبدل ،ات مواد استيانتخاب خصوص ،ل عددیيک تحلین بخش انجام یمشکل تر

ا یتوانند صلب و یبلوک ها م UDECدر  شود. یها انتخاب میوستگيها و ناپبلوک ین مرحله مدل رفتاریدر اوجود دارد. 
ک را فراهم ينامیک و دياستات یلهاين نرم افزار امکان انجام تحلیح در ایصر تم حلیر باشند. الگوریر شکل پذييتغ
م در ي، تصمیل عدديک تحلین مراحل یاز مهمتر یکیباشد. یش فرض ميک به عنوان مد پيل استاتيسازد. تحلیم

ا مقاومت ین و يلی پائيکه سطوح تنش خیر است. فقط در مواردیپذر شکلييا تغیصلب و  یهامورد استفاده از بلوک
 یهاار اندک است می توان از بلوک های صلب استفاده کرد. چنانچه از بلوکيری بسیرشکل پذييلی باال و تغيمواد خ

ل واضح یاز دال یکیر شکل بلوک وجود دارد. ييتغ یه سازيشب یر استفاده شود، پنج مدل مختلف برایپذر شکلييتغ
ك سنگ يها است. مسائل مكانتوده سنگ یب پواسون برایر ضريان دادن تأثها، نشبلوک یریپذر شکليياستفاده از تغ

ار حساس اند. چون شكست در سنگ تابع تنش محصور است. نسبت پواسون يبس یمعموًال به نسبت پواسون انتخاب
   .ک ماده سنگيات االستيخصوصو توده  یت است: درزه داريتوده متاثر از دو خاص

کر اثر قابل توجهی روی نسبت پواسون توده دارد. در اعماق کم و تنش های محصور چنانچه نسبت پواسون سنگ ب
. اثر نسبت پواسون به عنوان نسبت توده خواهد داشت یریدر تراآم پذ یادیسهم ز ،ری سنگ بکریتراکم پذ ،نيپائ

  ك يك توده االستی یبرا .شود یان ميوارد شود، ب یبار بطور عمود یوقت یبه عمود یافق یتنش ها
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)/( nSKE1(نمودار عبارت است از صالبت سنگ بكر در رابطه با صالبت درزه ها . (  

  
  ]10[)0.3: اثر پواسون توده(نسبت پواسون سنگ بکر=1 نمودار

  
)/(نير پائیدر مقاد nSKE، آن  یر باالیمقاد یشود و برا یك سنگ بكر آنترل ميات االستياثر پواسون توده با خصوص

مختلف، اثر  یبدار در جهت هايش یبا درزه ها یشود. در مورد توده ها یسنگ،آنترل م یاثر پواسون  با درزه دار
به صالبت نرمال به طور موثر،  یك درزه است. نسبت صالبت برشيات االستياز جهت درزه و خصوص یپواسون تابع

اثر پواسون  صفر است. برای  ،با صالبت نرمال برابر باشد یدهد. اگر صالبت برش یر قرار ميپواسون توده را تحت تاث

sn KK   شود.  یده مید 2،اثر پواسون در نمودار 2-10حدود /

  اثر پواسون توده :
 

  )KSK2/()KK(E/)1)(1(
)KSK2/()KK(E/)1(

snsn

snsn

yy

xx











  
)/(ر مختلف یمقاد یه بران رابطیا nSKE 2.0 یبرارسم شده است.  

  
  ]2.0 ]10: اثر پواسون توده برای سنگ با2 نمودار

  
ر یپذر شکلييتغ یهام می شوند. در انتخاب بلوکيک متن و اجزای اختالف محدود تقسین حالت بلوک ها به یدر ا
رند. يگیممورد استفاده قرار یبندمش یاست که برا یچهاروجه یهاال بلوکین مسأله انتخاب طول یتریاساس

UDEC که  یمناطق یکند. برایم ميها در هر بلوک آن را به بلوک های کوچکتر تقسییها و جابجامحاسبه تنش یبرا
  .استفاده شود  یال کوچکتریاز طول  دیده هستند، بايچيپ ین شناسيب زميا ترکیو  یاز لحاظ شکل هندس

ک طرف یت سازه از ي، کاربرد و اهمین شناسيط زمی، شراین وضع هندسيب یتقابل یبندانتخاب نحوه مش یبطور کل
تر و با قياستفاده شود جواب دق یزتریر یبندگر است. مسلمًا هر چه از مشیانه از طرف دیل و حافظه رايو نحوه تحل

شود. در کل بهتر است هر ین انتخاب میل مانع از ايتحل یت خواهد آمد. اما مدت زمان طوالنبدس یشتريات بيجزئ
  کرد. یبندمش یال متفاوتیط، با طول یمنطقه از مدل را مطابق با شرا

اما تنش برشی وابسته به  ،م می شونديموهر کلمب برای موادی که در معرض بارهای برشی تسلپالستيسيته مدل 
ن مدل یم ماده ندارد. ايری در نقطه تسليتأث 2ن مواد تنش اصلی یبه کار می روند. در ا ،دارند ,31تنش اصلی 

 یار مناسب است. زمانيبارگذاری روی پی و ...بس ،دارییل پايتحل ،ک سنگ مثل حفاری تونليبرای منظورهای مکان
  از هستند:ير مورد نیز یشود، پارامترهایها استفاده مبلوک یه سازيشب یبراکه از مدل موهر کلمب 

 .توده سنگ یمقاومت کشش و ه اتساعیزاو، یچسبندگ، یه اصطکاک داخلیزاو، مدول برشی، مدول بالک، یچگال
به هم  یسنگ یبلوآها یدرزه های سنگ است. مدل لغزش آلمب برا یكیزيانگر پاسخ فيدرزه ها ب یمدل رفتار

معمول است و  یمطالعات مهندس ین مدل برایتر ین مدل آاربردیرود. ا یرده با سطح تماس مختلف به آار مفش
گر یاز د معموًال در دسترس تر ،از استين مدل مورد نیدرزه که در ا یه اصطكاك داخلیو زاو یات چسبندگيخصوص
 یمًا پارامترهايدرزه هاست آه مستق یبرا یر خطيغ یك مدل رفتاریهم  سیباند- ات درزه است. مدل بارتنيخصوص
س از یو پرفسور باند دهد و توسط پرفسور بارتن یرا مورد استفاده قرار م یشگاهیآزما یشده از آزمون ها یرياندازه گ

  ك نروژ نوشته شده است . يموسسه مطالعات ژئوتكن
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درزه ها  یمدلساز یش فرض برنامه برايو پ یباشد. مدل اصلیرفتار درزه ها موجود م یبررس یبرا یمتفاوت یمدلها
و  ی، مقاومت کششیه اصطکاک، چسبندگیک، زاوياالست مدولاز جمله  یاتيباشد. که خصوصیار لغزش کلمب ميمع

، اول براساس مدل ییشود آه مطالعات ابتدا یه ميدهد. معموًال توصیک درزه اختصاص میرا به  یات انبساطيخصوص
ده تر به آار يچيپ یر خطيغ ید و سپس مدل هایاز پاسخ درزه بدست آ یدرك اساس كیرد تا يلغزش آلمب صورت گ
از ير مورد نیز یها از مدل لغزش کلمب استفاده شود، پارامترهایوستگيرفتار ناپ یه سازيشب یگرفته شود . اگر برا

  :هستند
 بت برشی و صالبت نرمال.، صالیمقاومت کشش، ه اتساعیزاو، سطح درزه یچسبندگ، درزه یه اصطکاک داخلیزاو

آمده و در م در راستای درزه بدست يشات برش مستقیمثل آزما یشگاهیآزما یهاج آزمونیات درزه عمومًا از نتايخصوص
   مدل اعمال می شوند.

) ی(مرز بلوک اصل یمصنوع ی(مرز سازه، پی سنگی) و مرزها یقيحق یتوان به دو دسته مرزهایمرزها را مدر کل 
ندارند. مرزها  یوجود خارج یمصنوع یمرزها یدارند ول یوجود خارج یقيحق یقت، مرزهاينمود. در حق یم بنديتقس
ن ييشامل تع یط مرزیرد. شراير قرار نگيل تحت تأثيد به حد کافی دور از منطقه مورد مطالعه باشند تا پاسخ تحلیبا

بدون تنش  ،ش فرضيا در نرم افزار به طور پل است. همه مرزهيموجود در مرزها قبل از تحل یهاییتنشها و جابجا
ا به صورت تابع زمان یتنش ها به مرزها اعمال می شوند. تنش ها می توانند ثابت و  ،هستند و طی دستورات خاصی

  کی) به مرزها اعمال شوند.ينامیل های دي(برای تحل
ن وجود يك سطح تنش بر جا در زمی ا ساخت سازه مورد نظری یا معدن قبل از حفاریو  یعمران یدر همه پروژه ها

چون ممكن  ،جاد شودین سطح تنش بر جا ایشود آه ا یم یسعUDEC ه در مدل يط تنش اولیدارد. با اعمال شرا
  .دیآ یبدست م ییصحرا یها یرين اطالعات با اندازه گیر قرار دهد. مسلمًا ايمدل را تحت تاث یبعد یاست رفتارها

مراحـل   یه سـاز ين مرحلـه شـب  یـ در ا یشـود. منظـور اصـل   یالزم انجام مـ  یهااعمال تنشها و ین مرحله بارگذاریدر ا
 یهـا از جمله اعمـال تـنش   یمختلف یهاتوان از راهیرا م یر در بارگذارييا ساخت سازه است. تغیمختلف حفر سازه و 

ن مرحله ین مسأله در ایکرد. مهمترجاد یها ال دهنده بلوکير جنس مواد تشکييا با تغیها در مرزها و ییا جابجاید و یجد
ها دخالت دهـد.  ليمًا گذر زمان را در تحليتواند مستقینم UDECاست.  یشده با مراحل کار یمطابقت مراحل مدلساز

انتخـاب   ین ابـزار بـرا  یبهتـر  ین مشکل را حل نمود. قضاوت مهندسـ ید ایل بايط در مراحل مختلف تحلیر شراييبلکه با تغ
از اعمال سطوح تنش برجا که از نتایج آزمایشات در محل بدست آمده است، می توان حل مسـاله  پس  رات است.ييتغ

  را آغاز کرد.
نرمـال و برشـی اتفـاق     ییتوده سنگ در درزه ها بصورت جابه جا یهار شكلييكس محكم سنگ، اآثر تغیماتر هبواسط

دهد. یر مييدرزه را تغ یكيدروليت هیتًا هدایارند و نهاگذیر ميها تأثدرزه یبازشدگ یها، رویین جا به جایافتد آه ایم
UDEC یكيمكـان  –یكيدروليز هيناتراوا را دارد. آنال یستم بلوك هايك سی یها یال از شكستگيان سیز جريت آناليقابل 
اسـت و بـر عكـس     یكير شـكل مكـان  ييـ ها وابسته بـه تغ  یشكستگ یكيدورليت هیشود آه هدا یانجام م یبه صورت
 2در شـكل   ،مـدل مـی شـوند    UDECرشکل ها کـه در يينگونه تغیگذارد. ا یر ميتاث یكيب درزه بر محاسبات مكانفشار آ

  خالصه شده است. 

  
  ]UDEC]10ال در درزه ها در ي: برهم کنش سنگ/س2 شکل

  
تعادل که آب آنقدر زمان داشته باشد که به يآب تحت فشار باشد، درصورت یآه سطح برش حاو یبه طور کلی در صورت

ن حالـت  یـ ابـد. در ا ی یآـاهش مـ   یجـه مقاومـت برشـ   يو در نت یر فشار آب، تـنش مـؤثر عمـود   يبه خاطر تاث ،ابدیدست 
  گردد. ین مييتعزیر از رابطه  یمقاومت برش

 tan)( uc n   
  باشد. یه اصطكاك میز زاوين و یچسبندگ cفشار آب در سطح درزه،  uآه در آن 
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ر ييـ در اثـر نفـوذ آب تغ   یو شـن  یاماسـه  یآن دارد. خاآهـا  هعت مواد پرآننديبه طب یبستگ هدرز یر آب بر چسبندگيتاث
ش بـرش  ین آزمـا یگردند. بنـابرا  یم یادیرات زييدچار تغ یريتبخ یها یاز رس ها و آان یاريآنند، اما بس ینم یچندان

  رد.يانجام گ یعيط طبیبا شرا یینمونه ها یاالمكان رو ید حتیبا
آه  یمًا اثر مقاوم آردن تنش نرماليك درزه مستقیكه فشار آب در یآنند. به طوریم یرويز از اصل تنش موثر پيها ندرزه

از اسـت، مقـدار   يـ شـود، ن یآه باعث لغزش درزه مـ  یمحاسبة فشار آب یآند. برایاثر م یشود را بیبه درزه اعمال م
به سمت چپ جا به جـا شـود تـا پـوش شكسـت درزه را قطـع        یستیبا یره ُمر مربوط به حالت تنش فعلیه داآ یتنش

  ).3(شکل خواهد بود wPن مقدار تنش برابر ین شود. اييآند، تع

) 1σنسـبت بـه جهـت     جهـت صـفحه درز (   یستیه باياول یهامقاومت و تنش ین محاسبات عالوه بر پارامترهایدر ا

ــ يــن ترتیــتــر خواهــد بــود. بــه ا   دهيــچين جهــت پیــز لحــاظ شــود و از ا يــن   آــه منجــر بــه لغــزش درزه     یب فشــار آب
  شود.یمحاسبه مشود از رابطه زیر یم

)
jtan
cosψ.sinψψ2)(Sin3σ1(σ3σjtan

jS
wP 



  

  
  ]8[ ر مریروی دواWPش مقداری: نما3 شکل

  
 ین حفـار يسـنگ، نـرخ نفـوذ آب حـ    در  یعـ يگـاز طب  یهـا ال از مخـزن يمطالعه نفوذ س یبرا UDECال در يان سیمدل جر

ان یـ ك مـدل جر يكو ـ پالسـت   ين فرمول وسيرود. همچنیر سدها و ... به آار میدرزه دار ز یسنگ یان آب از پیها، جرتونل
ان بـا سـطح آزاد   یـ ان محصـور و جر یشده است. هر دو حالت جرز بسط داده ين یسنگ یهاطيمان در محيق سیتزر یبرا
 ینوشـته شـده امـا راه حـل مناسـب بـرا       یانتقـال  یان هایز جريآنال یبرا  ،هیتم پایمدل شود. الگور UDECتواند در  یم

  شود.  یر قابل تراآم فرض ميال غيس ،افته است. در هر حالتیز گسترش يدار نیان پایمسائل جر
دار مناسـب اسـت.   یان پایز جرياستفاده از آنال ،یل نشت از پيك در باال دست سد و تحليدرواستاتيه اعمال فشار یبرا
ن یـ آنـد. ا  یدار را فراهم میان پایز جرين آناليع حیموجود است که همگرائی سر UDECژه ای در یتم وین مورد الگوریدر ا
  دهد.  ین درزه ها محاسبات را انجام ميب یر حجم فضاهاييال و تغير مدول بالك سیتم براساس مقادیالگور
ن صورت است آه در هر یمحاسبات به ا یمبنا یده و از حوصله بحث خارج است وليچيتم پین الگوریح محاسبات ايتوض

ر یشـود آـه مقـاد    ین مـ يـي ستم تعيد سیها محاسبه و هندسه جد ییجا به جا UDECدر  یكيلحظه از محاسبات مكان
ان يـ ال از ميان سـ یـ دهـد. سـرعت جر   ین آنتاآت ها  ارائه ميب یاآت ها و حجم حوضه هاآنت یباز شدگ یبرا یدیجد

ان و یـ ز بـا توجـه بـه شـبكه جر    يد نیجد یر فشار آب منفذیشود. مقاد ق قانون مكعب محاسبه مییز از طرينآنتاآت ها 
بصـورت   ،به دست آمـده  یر فشار آب منفذیشود. مقاد یاطراف محاسبه م یش حرآت بلوك هایاز افزا یرات ناشييتغ
آـه بـه    یقبلـ  یرو هـا يـ رو هـا بـه ن  ين نیعمل آرده و ا ،شوند یاطراف اعمال م یال بر بلوك هايآه توسط س ییروهاين

در محل آنتاآـت   ،ر و تنش موثرینفوذناپذ یداخل بلوك ها ،تًا تنش آلیشوند. نها یشدند، اضافه م یبلوك ها اعمال م
بنابراین تنش بلوك ها تنش آل و تنش درزه ها تنش موثر هستند. به منظـور ایجـاد   . دیآ یها (داخل درزه ها) بدست م

  انتصاب تنش های بلوك/درزه و فشارهای آب منفذی بایستی بطور پيوسته صورت گيرند.  ،یك تعادل برجا
هـای  تنش در درزه ها با اضافه آردن فشار منفذی به تنش ها ی بلوك هـا محاسـبه مـی شـود. توجـه آنيـد آـه تـنش         

تراآمی بلوك ها منفی و فشار منفذی و تنش های تراآمی نرمال درزه ها مثبت اند. به این ترتيب تنش درزه ها به طور 
تا تعادل بين تنش بلوك و فشـار منفـذی موجـود برقـرار شـود       ،خودآار با تعيين محل سطح ایستابی محاسبه می شود

]10,13,14[ .  
شود. خصوصيات سيال، هندسـه فضـاهای خـالی و فشـار     با سه فاآتور آنترل میجریان مایع از یك توده سنگ معموًال 

مانـده تحـت   يباق یه درزه در تـنش نرمـال صـفر و بـاز شـدگ     يـ اول یبـاز شـدگ   ،درزه یفـاآتورتراوائ  مایع در مرزهـای درزه. 
درزه است (بواسـطه   یدًا وابسته به باز شدگیدرزه شد ییف شوند. تراوایدرزه ها تعر یبرا یستیبا یژه ایدستورات و

 شـود.  ین مـ ييتع یز تحت دستورات خاصيال نيات سيخصوص کی درزه در قانون مکعب).يدروليه یتوان سوم باز شدگ
 یز برايب بالك نین شود. ضرييتع یستیته بایاز گراو یك ناشيدوراستاتيال به منظور بدست آوردن فشار هيه سيدانست

  دار الزم است. یان پایمحاسبات جر
 ی هسـتند و مهمـ  یاصل یدرزه پارامترها یجهت دار و درزه یدرزه، پرشدگ یدرزه، فراوان یك سنگ، بازشدگينامکدر 

  د. نباشیمهم م ،پی ین آب بنديرا در حرآت آب و همچنیباشد زیآنها الزم م نآه در نظر گرفت
ن دسـتورات فقـط   یـ ا یبصورت فشار آب مخزن در مرز محل باال دست سد اعمـال شـود. طـ    یستیمدل با یط مرزیشرا
ل يـ ن دليط مدل اسـت بـه همـ   يال در خارج مدل مستقل از محيس یكيشود. فشار مكان یان اعمال میجر یط مرزیشرا
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در اثر فشار ستون آب مخـزن در   ییر در نظر گرفته می شوند. جا به جاینفوذناپذ ،مرزهای خارجی مدل یدستورات یط
  شوند.  یم FIXافق،  یمرزها در راستا یآزاد است ول عمودی یراستا
ان یـ اسـت. پـس از پا   یكيمكان یكل هايكل و زمان محاسبات وابسته به زمان سيدار تعداد سیان پایمحاسبات جر یبرا

توانـد   یمـ  یكـ يا گرافیـ و  یان در طول هر درزه بصورت عددیو سرعت جر یفشار منفذ ،درزه ها یباز شدگ ،محاسبات
ز يل نيدر هر نقطه از مدل در طول تحل یرات فشار منفذييا تغی ،در هر آنتاآتان یرات سرعت جرييش داده شود. تغینما
  .ش داده شودیتواند نما یم

متـر) و مخـزن پـر (ارتفـاع      100مه پر (ارتفاع آب يبدون وجود پرده آب بند در دو حالت مخزن ن یت آبگذريوضعدر این مدل 
ان از هـر  یـ مقدار جر برآورد شد.مختلف  یدر عمق ها m/sبرحسب  یزان آبگذريشد و م بررسی یر پیمتر) درز 200آب 

نمونه ای از این گراف ها است.  یرسم شده توسط نرم افزار، قابل دسترس یر سد بطور مجزا توسط گراف هاینقطه ز
   نشان داده شده است. 4در شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )گراف های خروجی نرم افزار (فشار سيال در نقطه ای زیر بدنه سد :4شکل 
  

با توجه به داده های حاصل از تحليل می توان مشاهده نمود آه ميزان نشـت از زیـر پـی در حالـت مخـزن نيمـه پـر، تـا         
لوژن است. و در اعماق بيشتر، نفوذپذیری آاهش یافته و وضعيت مناسـبی را داراسـت.    5متر، بيش از  60عمق حدود 

ون آب، آبگـذری در اعمـاق آمتـری بـه وضـعيت مناسـب مـی        همچنين در تكيه گاه ها با توجه به وجود فشار آمتـر سـت  
  رسد. 

متر وضعيت نشت مورد تحليل و بررسی قرار گرفت و داده  80و  60سپس با مدل آردن پرده آب بند در زیر پی تا اعماق 
. ها به خوبی نشان می دهند آه با افزایش عمق پوده آب بند از ميزان نشت به ميزان قابل توجهی آاسـته مـی شـود   

درجـه بـه    10متر و با شيب  60جهت نشان دادن تاثير جهت راستای درزه ها بر روی نفوذپذیری، پرده آب بندی تا عمق 
سمت باالدست سد، در زیر پی سد،  مدل شد آه نتایج حاصل از تحليل این مدل نشان می دهد آه با وجـود پـرده آب   

  ه پرده آب بند عمودی است، آاهش قابل مالحظه ای دارد.بند شيبدار، ميزان آبگذری از پی سد، نسبت به حالتی آ
  توجه به پارامترهای زیر است : با معيارهای طراحی پرده آب بند و گسترش آن در هر جناح 

ـ آرایـش     یایشـ متوپوگرافی ـ ليتولوژی ـ تراز آب زیرزمينی ـ تراز مخزن ـ نتایج لوژن، ارتفاع و طول سد ـ نتـایج تزریـق آز        
  .... ها و گمانه

باید توجه داشت آه مسلمًا اطالعات آامل صحرائی شامل وضعيت تنش های برجـا، خصوصـيات مـواد و اشـكال زمـين      
 ینكه ممكـن اسـت در  شناسی در دست نبوده و برخی پارامترها تنها با یك تخمين بر آورد و بكار گرفته شده اند. ضمن ا

تایج آناليز تـوده هـای نـا پيوسـته شـدیدًا بـه تغييـرات انـدك         . همچنين نخطا وجود داشته باشد برداشت درز و گسل ها
شرایط اوليه یا تغييرات جزیی در مراحل بار گذاری حساس اند. در نگاه اول در این شرایط یك عـدم اطمينـان نسـبت بـه     

ه بـه  نتایج محاسبات ممكن است بوجود آید ولی به هر حال یك آناليز عددی در فراهم آوردن تصـویری از مكانيسـمی آـ   
  وقوع می پيوندد، مفيد است . 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : یريجه گينت

 5متر، بيش از  60ميزان نشت از زیر پی در حالت مخزن نيمه پر، تا عمق حدود  عددی، تحليل نتایج حاصل ازبا توجه به 
ت. همچنـين در  و در اعماق بيشتر، نفوذپذیری آاهش یافته و وضعيت مناسبی را داراس و نياز به تزریق دارد لوژن است

تكيه گاه ها با توجه به وجود فشار آمتر ستون آب، آبگذری در اعماق آمتری بـه وضـعيت مناسـب مـی رسـد. بـا مـدل        
متر وضعيت نشت مورد تحليل و بررسی قرار گرفت و داده ها بـه خـوبی    80و  60آردن پرده آب بند در زیر پی تا اعماق 
همچنـين بـا   ند از ميزان نشت به ميزان قابل توجهی آاسـته مـی شـود.    ده آب بنشان می دهند آه با افزایش عمق پر

  می شود. استهبه ميزان قابل توجهی ک ميزان آبگذری از پی سداز ، به سمت باالدست وجود پرده آب بند شيبدار
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  

  : یمنابع فارس
  
 & Singhترجمه  ،سی عمرانتوده سنگ روشی کاربردی در مهند یرده بند ،1382،یو د. محمد ،ان، ر.ياجل لوئ .1

Goel ،صفحه. 349: انتشارات فن آوران 
 شده در تونل سوم کوهرنگ: یرياندازه گ یها ییهای حاصل از جابجاداده یل برگشتيتحل ،1384 ،ارباب زاده، ع .2

  صفحه. 131د باهنر آرمان، يك سنگ، دانشگاه شهيارشد مكان یان نامه آارشناسیپا
  صفحه. 512: انتشارات دهخدا، Hoekترجمه  ،یسنگ آاربرد ی، مهندس1381ان، ع.، یطاهر .3
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ک يو مکان یشگاه فنی: انتشارات آزماHoek & Brownترجمه  ،در سنگ ینيرزمیز یها، سازه1376فر، ا.، یميفه .4
 .یخاک وزارت راه و ترابر

و  یشگاه فنیماو استانداردها: آز ینظر یك سنگ مبانيمكان یش های، آزما1380فر، ا.، و ح . سروش،  یميفه .5
  صفحه. 719، جلد اول، یك خاك وزارت راه و ترابريمكان

 Hoek، Kaiserترجمه  ،سخت یدر سنگها ینيرزمیات زیحفر ینگهدار ،1380، یازنيك، م.، و م. همزه ابين یقارون .6
& Bawdenصفحه. 270نص،  یفرهنگ ی: انتشارات مؤسسه علم  

سد و مخزن مطالعات شناخت طرح انتقال آب بهشت  یناسن شي، گزارش زم1384ند آب، ین مشاور زايمهندس .7
  آباد.

  نه های مخزن طرح انتقال آب بهشت آباد.ی، گزارش گز1385ند آب، ین مشاور زايمهندس .8
  صفحه. 400 ،ند آبیانتشارات زا :Nonveillerترجمه  ،قیتزر یات مهندسي، عمل1375ند آب، ین مشاور زايمهندس .9

  ك سد بهشت آباد.يك گمانه ها، مطالعات ژئو تكنيشات مكانیج آزماینتا ،1385ن مشاورخاآواران، يمهندس .10
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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