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چکیده :
سدهای خاکی از سازه هایی با درجه اهمیت باال می باشند زیرا سبب رونق اقتصادی در بخشهای کشاورززی و انرژی و همچنین جلوگیری
از سیالب های ویرانگر  ،می شوند.در این تحقیق  ،با نرم افزار دو بعدی پالک سیس  ،یک سد درحال ساخت مدل می شود .سرریز سد در
فاصله ده متری تاج واقع شده ا ست.پس از مدل کردن سد و آبگیری تا نقطه سرریز ،تنش آب منفذی و تغییر شکل سد بد ست می آید.
در نهایت ضریب پایداری سد که مالک پایداری آن ا ست ،محا سبه می شود.در مرحله دوم افت آب ده متری را برای این سد در نظر می
گیریم و تنش ها و تغییر شکل سد و همچنین ضریب اطمینان سد بد ست می آید.نتایج حا صله ن شان می دهد که افت اندک سطح آب
تاثیری در پایداری سد نخواهد داشت و اگر سدها به گونه ای طراحی شوند که مصالح زهکشی و فیلتر در رنج متوسط باشد و سریع تخلیه
آب صورت نگیرد  ،سد دچار ناپایداری استاتیکی نخواهد شد.

کلمات کلیدی :
سد خاکی  ،نرم افزار پالکسیس  ،سرریز ،نتش بدنه سد  ،افت آب ،ضریب اطمینان.

مقدمه :
از زمانهای بسیییار دور  ،بنای سییدهای خاکی به منظور کنترل و هخیره آب معمول بوده اسییت .اما بعلت امکانات محدود و ادم شییناخت
قوانین مکانیک خاک و هیدرولیک  ،ارتفاع سدها و بناهای خاکی از یک مقدار محدودی بیشتر نمیشده است.
امروزه با پیشرفت الم مکانیک خاک و توسعه ام کانات تکنولوژی و مطالعات دقیق تر توانسته اند سدهای خاکی را با ارتفااات قابل مالحظه
ای احداث کنند  ،بطوریکه در حال حاضر  ،از مرتفع ترین سدهای دنیا  ،سدهای خاکی و پاره سنگی هستند.
اما بعلت پیچیدگی های خاص سدهای خاکی  ،همواره طراحی این سدها بر خالف اجرای شان  ،از سدهای دیگر م شکلتر ا ست.از جمله
م شکالت این سدها  ،آب ش ستگی م صالح ،دنفوه آب به داخل سد و در نهایت تخریب آن می با شد .برای ایجاد اایق رطوبتی در ه سته
مرکزی سد  ،هسته سدهای خاکی را اموما از رس می سازند.
جدا از مشکل طراحی این سدها  ،ناپایداری شدید این سدها در برابر افت ناگهانی سطح آب مخزن سد می باشد.
برای ارزیابی سدهای خاکی  ،می توان از روشهای اددی المان محدود استفاده نمود. .در این مطالعه  ،با نرم افزار  ، plaxis 8.2به تحلیل
پایداری سد خاکی در دراز مدت  ،می پردازیم.

مشخصات هندسی ح ژئوتکنیکی سد خاکی سک:
هندسه محل  ،شامل مشخصات ابعادی سازه و پیرامون آن را شامل می شود .اولین گام مدل سازی  ،تهیه ابعاد فیزیکی و مشخصات
ژئوتکنیکی آن است سد السک به طول  054متر و ارتفاع  7.16متر از گف رودخانه میباشد .محدوده ترسیم را در طول544متر و در
ارض ( محور ،با توجه به ارتفاع سد وهفتاد متر اضافه بر آن جهت تحلیل بستر سد .04 ،متر در نظر گرفتیم تاج  ،ده متر  ،ارتفاع از پی ،
 2618متر  ،ارتفاع از بستر رودخانه  7.16متر ،می باشد،

مصالح شیب باالدست و پایین دست (،خاک  ،).شن رس دار می باشد.
مصالح هسته ،رس( خاک  )8می باشد.مصالح فیلتر و زهکش پنجه سنگی (،خاک  ، ) 3ماسه است.

مصالح پی (خاک،) 0ماسه رسی است.
مشخصات قراضه به کار رفته این سد  ،به شرح زیر می باشد (.جدول 1
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شماتیک هندسی سد نیز در باال نمایش داده می شود.

مش بندی سد بصورت زیر است.ما از المان شش گره ای استفاده نمودیم.

فاصله سرریز سد تا نوک سد  ،ده متر می باشد.حداکثر آبگیری را در نظر میگیریم.یعنی ده متر مانده به تاج سد.

تنش های بدنه سد بصورت زیر نشان داده می شود.

در تصویر فوق سطح آب را در نقطه سرریز سد در نظر گرفتیم.مرحله بعدی  ،خروجی گسیختگی و تنش
های بدنه سد بدست می آید

گسیختگی سد و تنش های بدنه سد بصورت زیربه ترتیب ،قابل مشاهده هست

در تصویر زیر هد آبی نقاط مختلف سد بدست آمده است.

در نهایت ضریب اطمینان سد پس از آبگیری تا نقطه سرریز بدست می آید.عدد بدست آمده 74.1،است که
نشانگر این است سد فوق پس از ساخت در صورت آبگیری پایداری خود را حفظ خواهد نمود.
در تصویر زیر ،خروجی ضریب اطمینان سد ،نمایش داده شده است.

در مرحله دوم افت ده متری برای سد در نظر گرفته می شود .سپس تنش ها و جابجایی سد بدست می آید.در آخر
ضریب پایداری سد نتیجه می شود.

در تصاویر فوق تنش های بدنه و تغییر مش پس از افت ده متری
قابل مشاهده است.بیشترین میزان تنش در سطح آب در قسمت باالدست سد وجود دارد.

در تصویر فوق گسیختگی سد مدل شده است.مالحظه می شود که خط گسیختگی از نقطه سطح آب شده شده و بطور
مورب با شیب مالیم تری نسبت به مدل قبل(سرریزی سد ) ،می باشد و در زهکش سد بطور کامال افقی می باشد.
همچنین جابجایی و تغییر شکل ناشی از افت ده متری آب در تصویر زیر قابل مشاهده است.

در نمودار فوق  ،خروجی ضریب اطمینان سد پس از افت ده متری آب می باشد.ضریب اطمینان بدست آمده عدد 74.1
می باشد.
ضریب اطمینان با وجود افت آب  ،بزرگتر از قبل بوده است.چون افت آب با مقدار کمی بوده است تاثیری چندانی در
ناپایداری سد نداشته است.از طرفی  ،سرریز شدن سد در کاهش پایداری تاثیر گذار است.ولی اختالف بسیار کمی بین
این دو حالت وجود داشته است.
نتایج:
در سدهای خاکی با ابعاد و مشخصات معمول در ایران  ،پایداری استاتیکی سدها در حالت سرریز شدن آب و افت به
میزان اندک سطح آب ،ناچیز و قابل صرفنظر کردن است .در نتیجه اگر بتوان سرعت افت آب را در سدها با طراحی
درست زهکش و دانه بندی اصولی آن ،در حدی که زهکش دارای مکش کم تا متوسط باشد  ،در نظر گرفت  ،در این
صورت سد با هیچ گونه ناپایداری استاتیکی مواجه نخواهد شد.
با توجه به اینکه سد مورد مطالعه که سد السک نام دارد و در شهرستان شفت از توابع استان گیالن  ،در دست احداث
است ،پیش بینی پایداری این سد پس از آبگیری با توجه به تحقیق حاضر  ،پس از ساخت و آبگیری  ،پایداری خود را
حفظ خواهد نمود( با توجه به ضرایب اطمینان بدست آمده).
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