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تحلیل جریان نشت از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده از روش عددی
تفاضل محدود و روش فشار گسترده
3
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 2 ،1و  -3بهترتیب :دانشیار گروه مهندسی آب؛ دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی؛ و استادیار گروه مهندسیی آب ،دانشیااه ارومییه،
ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت95/7/13 :؛ تاریخ پذیرش96/5/17 :

چکیده
تحليل جریان عبوری از بدنۀ سدهای خاکی پدیدهای مهم در تحليلل و ررایلی سلدهای خلاکی اسل  .در ایل تحقيل  ،بلا
بهکارگيری روشی عددی بر اساس تفاضل محدود موسوم به فشار گسترده ،مقدار فشار آب منفذی ایجاد شلده در بدنلۀ سلد
تحليل و بررسی شد .برای بررسی دق

روش ارائه شده ،نتایج بهدس

آمده در یال

یک بعدی با یل تحليلی معادلۀ یلاکم

و در شرایط دو بعدی نتایج یل عددی با نتایج مطالعات و تحقيقات سایر محققان مقایسه شد .نتایج ای تحقي نيز بر مبنای
دادههای مشاهدهای و نتایج نرم افزار  ،SEEP/Wنرم افزاری پر کاربرد در زمينۀ تحليلل نشل  ،بررسلی شلد .نتلایج ایل
بررسیها نشان میدهد که روش یل عددی پيشنهادی با دق
فشار آب منفذی را در بدنۀ سد با دق

بسيار خوب میتواند موقعي

بسيار خوب تحليل کند .همچني  ،برای تعيي موقعي

خط نش

را تخمي زند و توزیع

سلط آب در بدنلۀ سلد ،یلک

پارامتر بی بعد استخراج گردید.

واژههای کلیدی
تفاضل محدود ،سد خاکی ،فشار گسترده

نشت در بدنۀ سدهای خاکی ،عالوه بر پیچیدگیهای خاص

مقدمه

تحلیل نشت و حرکت آب در بدنۀ سدهای خاکی بهطور

مسیییئله ،وابسیییتای زییییادی بیییه پارامترهیییای ز و

گسترده مورد توجه محققان و مهندسان قرار گرفتیه اسیت

خصوصیات هیدرولیکی مصالح تشیکیل دهنیدۀ بدنیۀ سید

بهطوریکه نشت عالوه بیر ارزییابی تل یات حاصیل از آن و

خیاکی دارد ) .(Ahmadi et al., 2014بورجیا و کیشینانی

خطرهای مرتبط با آن ،در تحلیل پایداری سازه نیی بسییار

) (Borja & Kishnani, 1991با ارائۀ یک تیاب محیدودیت،

مهم است .از روشهای مهم و پرکیاربرد در تحلییل نشیت،

حل با مشبندی ثابت و با بهکارگیری روش عددی اجی ای

بهکارگیری روشهای مختلف عیددی بیرای حیل مالیاد ت

محدود به بررسی موقالیت سطح آزاد نشت پرداختند .نتایج

حاکم بر این پدییده اسیت ) .(Zheng et al., 2015تحلییل

کار آنها نشان از همارایی سری تر روش پیشنهادی نسبت

نشت در بدنۀ سیدهای خیاکی ،بیهدلییل نامشیخ

بییییه الاوریتمهییییای قبلییییی دارد .بییییاردت و توبیتییییا

بیودن

محدودۀ مربوط بیه مالادلیۀ حیاکم ییا بیهعبیارتی هندسیۀ

) (Bardet & Tobita, 2002با ارائۀ روشی کاربردی موسو

حلهمیشییه مییورد توجییه محققییان مختلییف بییوده اسییت

به فشار گسترده ) (EPبرای حل مسیائل نشیت سیطح آزاد

) .(Lacy & Prevost, 1987تالییین موقالییت دقییط خیط

گا هایی برداشتند .این روش بر مبنای اصالح رابطۀ دارسی
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و حل مالادلۀ جریان در محدودۀ محاسیباتی اسیتوار اسیت.

) (Rezak & Senoon, 2011بر مبنای تحقیط آزمایشااهی

جی و همکاران ) (Ji et al., 2005بیا اعمیال اصیالحاتی در

که قبالً روی سد خاکی با هستۀ رسی تحقیط کیرده بودنید

روش فشییار گسییترده ( ،)EPدقییت شبیهسییازی را بهبییود

یک روش تحلیلی برای بررسی اثر ن وذپذیری نسبی هسته

بخشیدند و می ان محاسبات را کاهش دادند .آنها با اصیالح

به پوسته ( ) روی دبی نسبی نشیت و افیت نسیبی خیط

تاب مربوط به موقالیت سیطح نشیت ،میی ان خطیای روش

فریاتیییک بییه سییبب وجییود هسییته ارائییه کردنیید .یکییی از

فشار گسترده ( )EPرا به مقدار قابل توجیه کیاهش دادنید.

مهمتییرین موانیی در بییهکییارگیری روشهییای عییددی،

پیچر) (Pitcher, 2005به مطالالهای پرداخت کیه موقالییت

پیچیدگیهایی است که در کاربرد این روشها وجیود دارد؛

حد با یی محدودۀ نشیت (خیط فریاتییک) بیا اسیت اده از

ایین پیچیییدگیهییا در روشهییای مبتنییی بییر روش اجی ای

فرضیات دوپویی و بر مبنای یک حدس (فیر)) اولییه بیه

محدود ،نسبت به روشهای ت اضیل محیدود ،بسییار قابیل

روش تکرار تالیین میشود و روش حیل عیددی بیر اسیاس

توجه است ).(Athani et al., 2015

اج ای محدود با المانهای مثلثی سه گرهی و شش گرهی

در تحقیط حاضر بیر پاییۀ روش فشیار گسیترده ( )EPو

است .مقایسۀ نتایج این تحقییط بیا نتیایج دیایر تحقیقیات

حل مالادلیۀ حاصیل از ایین روش در محییط برنامهنویسیی

نشان از منطقی بودن این نتایج داشت .فیو و جیین & (Fu

 ،Matlabروش حل عددی برای انتخاب پارامترهیای میورد

) Jin, 2009روشی عددی برای شبیهسیازی جرییان نشیتی

نیاز بر اساس اندازۀ مش ،تالرییف ییک تیاب جدیید و حیل

غیرماندگار از سد خاکی با دو متغیر درجه اشباع و هید آب

مسئلۀ نشت در هندسۀ جدیید بیر اسیاس گسسیتهسیازی

برای تالیین محیدودۀ نشیت فیر) کردنید .آزمیایشهیای

مالاد ت حاکم برای هندسۀ سد خاکی با مقط ذوزنقیهای

جریان نشت غیرماندگار تحقیقات آنها نشان داد که دقت و

شکل بهینهسازی شد .همچنین ،دقت این روش با مقایسیۀ

اطمینان مدل برای مسائل جریان نشتی ،مناسیب و کیافی

نتایج حاصل از بررسی یک مدل آزمایشیااهی از ییک سید

است و میتواند برای جریان نشتی با شرایط پیچیده بهکیار

خاکی و دادههای پی ومتریک مورد تحلیل واق شد.

گرفته شود .لشتهنشیایی و همکیاران (Lashteh-Nashaei

) et al., 2011با ارائۀ میدلی عیددی بیر اسیاس روش حیل

مواد و روشها

اساسی ،که یکیی از روشهیای بیدون شیبکه اسیت ،بیرای

توسعۀ مدل ریاضی

تحلیل تراوش در سیدهای خیاکی اقیدا نمودنید؛ مقایسیۀ

جریان دو بالدی آب در محیطهیای متخلخیل از رابطیۀ

مدل عددی که آنها ارائه دادهاند با نتایج روش عددی المان

دارسی پیروی میکنید؛ ایین رابطیه در فیر ماتریسیی بیه

محدود ،دقت نتایج بهدست آمده را تأیید میکند .همچنین

صورت رابطۀ  1بیان میشود:

ثابت شید کیه روش تالییین سیطح نشیت در اسیت ادههای
واقالی از طریط تالریف اشباع شدن طبیالی ،روشی منطقیی

()1

و کییاربردی اسییت .در کنییار روشهییای عییددی ،محققییان
روشهای تحلیلی مختل ی نی برای تحلییل مسیئلۀ نشیت
ارائییییه دادهانیییید؛ بییییا اییییین حییییال ،اییییین روشهییییا

که در آن،

نسیییبت بیییه روشهیییای عیییددی انالطیییا کمتیییری

و

و

دارنیید ) .(Kacimov & Obnosov, 2012رزک و سیینون

کل (هد کل)؛ و

2

= ضرایب ماتریس ن وذپذیری )(k؛  = hبیار

و

= مؤل ههای بردار سرعت (.)v

تحليل جریان نش

از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده...

در این مطالاله ،جهتهای ناهمسانی میوازی جهتهیای

شرایط مرزی حاکم بر مسئلۀ سیطح آزاد نشیت در فاصیلۀ

 .در

قائم ( )yاز سطح مبنا شیکل  1بیهصیورت روابیط  5تیا 11

محورهای  xو  yدر نظیر گرفتیه شید؛ یالنیی

است:

حالت جریان پایدار ،بقای جر رابطه دی رانسیلی  2حاصل
میشود:

()5
()2
()6
که میتوان آن را بهصورت رابطۀ  3نی بیان کرد:
()7
()3
()8

که در آن،
 = Sیک خط (ناحیه) بسته؛ و  = nبردار یکّیۀ نرمیال بیه .S

()9

ترکیب روابط  1و  ،3مالادلۀ دی رانسییل ج ئیی زییر را
بهدست خواهد داد (رابطۀ :)4

()10
()4
()11
معادالت نشت غیرمحصور

که در آن،

مسئلۀ نشیت بیا سیطح آزاد را میتیوان در قالیب شیکل 1
تالریف کرد .محدودۀ اشباع
دارد و محدوده غیراشباع

 = pبار فشاری (پی ومتری)؛  = nبردار یکّۀ نرمیال بیر میرز؛

بین نقاط  ABCDEقرار

و

با ی سیطح آزاد  AEقیرار

پاییندست.

دارد که دارای موقالیت ناماللومی است (شکل  .)1رابطیه و

شکل  -1شکل عمومی مسئلۀ نش

= بییهترتیییب عمییط آب در وجییه با دسییت و

با سط آزاد )(Bardet & Tobita, 2002
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در حل مسائل نشت با سطح آزاد ،بهجیای بیار کیل ()h

()16

بهتر است از بار فشاری ( )pاست اده شود .بار فشیاری برابیر
نسبت فشیار آب (
(

) بیه وزن مخصیوص آب ( ) اسیت

که در آن،

) .در روش فشییار گسییترده ( ،)EPرابط یۀ دارسییی

ییییک مقیییدار ثابیییت عیییددی اسیییت بیییهطیییوریکیییه

ارائه شده در رابطۀ  1بیهصیورت رابطیۀ  12قابیل تالمییم

اگر به سمت ص ر میل کند،

است:

به  Hتبدیل خواهد شد.

معادالت تفاضل محدود برای نشت غیرمحصور

()12

همانطور که قبالً ذکر گردید ،مالادلیه حیاکم بیر نشیت
پایدار در محیطهیای متخلخیل از جملیه سیدهای خیاکی

که در آن،
= سرعت اصالحشدۀ نشیت؛ و

بهصورت رابطۀ  17است:

= تیاب هویسیاید

(تاب یکه) است که بهصورت رابطۀ  13تالریف میشود:

()17

()13

اگر این رابطه با توجه به رابطۀ اصالحشدۀ دارسی (رابطۀ
 )12نوشته شود ،نتیجه بهصورت رابطۀ  18خواهد شد.

هناامیکه  pمثبت است ،رابطۀ  12به رابطیۀ  1تبیدیل
میشود .در چارچوب روش فشار گسترده ( ،)EPمرز جدید
مسئله از روابط  14 ،12 ،9و  15پیروی میکند.

()18
()14
()15

با بهکارگیری تقریب ت اضل مرک ی ،رابطیۀ  18بیهصیورت
زیر بسط پیدا میکند (رابطۀ  .)19با ضرب کردن عبارتهیا
بییرای اهییدا محاسییباتی ،تییاب خی ی

در  ،تقسیم آنهیا بیر

بییا تییاب

نتیجه میشود:

هویساید ) (Hجایا ین گردید (رابطۀ :)16

()19

4

و بیازآرایی جمیالت ،رابطیۀ 20

تحليل جریان نش

از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده...

()20

بییرای حییل دسییتااه مالییاد ت حاصییل از روش ت اضییل

بییه شییرایط مییرزی و مکییانی بییه صییورت زیییر بیییان

محییییدود بیییییان شییییده ،از روش تخ یییییف تکییییراری

میشود (رابطۀ  .)21در رابطۀ ،21

فاکتور تخ یف است

) (SORاسیت اده شید .طبییط ایین روش ،مالیاد ت حاصییل

و رابطه برای یۀ غیرقابل ن وذ کیف بیهصیورت رابطیۀ 22

برای گرههای مختلیف از نظیر موقالییت قرارگییری نسیبت

خواهد بود.

()21

()22

در سدهای خاکی ناهمان ،ن وذپیذیری هسیته بسییار

بسیار موثر باشد .در این شرایط ،مطیابط شیکل  ،2سید بیه

کمتر از ن وذپذیری پوسیتههیا اسیت و از ایینرو تغیییرات

قسمتهای مختلف تقسیم خواهید شید و روابیط  21و 22

هدایت بیار هییدرولیکی در بخیش هسیته بیشیتر از سیایر

برای هر بخش قابل کاربرد خواهد بود؛ بیا ایین حیال بیرای

قسمتها خواهد بیود؛ در ایین شیرایط ،اسیت اده از شیبکۀ

مرز مشترک شبکههایی بیا انیدازههیای مختلیف ،مالیاد ت

ری تر در بخش میانی سد میتواند در حصول نتیایج دقییط

ت اضل محدود باید اصالح شود.

شکل  -2قلمرو محاسباتی (بدون مقياس) در سد خاکی و شبکهبندی غير هماندازه

نامساوی کیاربرد خواهید داشیت .روش حیل  SORمالادلیۀ

با توجه به شکل  ،2برای حد فواصل قسمت مییانی و

حاکم بر جریان نشت غیر محصور بهصورت زیر است:

شیبدار (نواحی قرم رنگ) ت اضالت محیدود بیا گا هیای
5
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()23

هم چنین برای یۀ کف غیرقابل ن وذ:

()24

روابییط  23و  24بییرای حیید فاصییل وجییه شیییبدار

 3شمای کلی مدل سیاخته شیده را نشیان میدهید .بیرای

با دست و قسمت مییانی سید خیاکی هسیتند .بیرای حید

بررسی فشار آب من ذی در بدنۀ سد ،از  80پی ومتر در سه

فاصل قسمت میانی و وجه شیبدار پاییندست کافی است

ردیف با شمارهگذاری از پایین به بیا در ترازهیای 15 ،5و

قیرار داده شیود .در

 30سانتیمتیر از کیف پیی ن وذناپیذیر و در فواصیل افقیی

نسیبت شیبکه در جهیت افقیی ( ) در دو

مختلف  5و  10سانتیمتری از هم اسیت اده شید .شیکل 3

شبکه غیر هم اندازه است .بیرای کیاربرد روش پیشینهادی،

تصویری از مدل آزمایشااهی بههمراه موقالیت پی ومترهای

کدهایی در محیط نر اف ار متلب برای حیل مسیئلۀ نشیت

نصبشده روی بدنۀ آن را نشان میدهد .در این مطالالیه از

نوشته شد.

دادههای پی ومترهای تراز  5سانتیمتری است اده و بیهازای

که در روابط فوق بهجای ،
ایین رابطیه،

یادآوری میشود که شبکهبندی اسیت اده شیده بیرای

تراز آب مخ ن  60سانتیمتیری نتیایج میدل بیا دادههیای

تحلیل جریان در مدل آزمایشااهی سد خاکی در شیکل 2

حاصل از روش عددی مقایسه شد .با توجه به آزمایشهیای

نشییان داده شییده اسییت .همییانطییور کییه در اییین شییکل

بییار ثابییت روی مصییالح تهیییه شییده از بدنییه مییدل پییس از

اسییت ،بییرای بخییش میییانی از بدن یۀ سیید انییدازۀ

اتمییا آزمییایشهییا و همچنییین کالیبراسیییون نییر افیی ار

مشییخ

شبکههای انتخاب شده به شکل مرب  55و بیرای بخیش

 SEEP/Wبر اساس مقایسۀ مقدار نشت مشاهدهای و مدل،

پوستۀ با دسیت و پیاییندسیت شیبکه مسیتطیلی 58/5

هدایت هیدرولیکی افقی بدنه سد برابر  5/7سیانتیمتیر بیر

سانتیمتر در نظر گرفته شد.

ساعت حاصل شد .عالوه بر این ،با توجیه بیه بررسییهیای
آزمایشااهی در خصوص مصیالح بیهکیار رفتیه در سیاخت

مدل آزمایشگاهی

مییدل و همچنییین شییبیهسییازیهییای صییورت گرفتییه بییا

بهمنظیور ارزییابی دقیت روش  EPدر تحلییل پدییدۀ

مدل اجی ای محیدود  SEEP/Wشیرایطی محیطیی در دو

نشت در بدنۀ سدهای خاکی ،مدل آزمایشیااهی ییک سید

حالییت همرونیید و ناهمرونیید ،نسییبت هییدایت هیییدرولیکی

خاکی همان به ارت اع  70سیانتیمتیر بیه شیکل متقیارن

قائم به افقی برابر با  0/7برای مصالح بدنه سد آزمایشااهی

نسبت به محور سد و شیب بدنۀ  1:1/7ساخته شید .شیکل

لحاظ شد.

6

تحليل جریان نش

از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده...

شکل  -3تصویر مدل آزمایشگاهی سد خاکی و پيزومترهای نصبشده در بدنۀ مدل (عکس از پایي دس )

نتایج و بحث

برای حالت یکبالدی ،روش عددی در برابر تحلیل فشار در

صحتسنجی مدل

ستونی از محیط متخلخل تحلیل شد .در این حالت ،طبیط

بهمنظور بررسی صحت مدل الاوریتم بهکیار رفتیه در

تحقیقات قبلی صورت گرفته در ستون خاکی با ارت یاع 10

روش  EPو همچنییین کییدهای نوشییته شییده ،مس یئلههای

متییر ،سییطح آب در تییراز  5متییری در نظییر گرفتییه شیید.

مختلف نشیت شیامل هندسیههیای سیاده میورد تحلییل و

بدین ترتیب شرایط مرزی بهصورت فشار پی ومتری در کف

بررسی قرار گرفت و نتایج با نتیجۀ تحقیقات سایر محققان

ستون برابر با  5و در سطح فوقانی یه برابر با ص ر انتخاب

و روشهای حل تحلیلی مقایسه شد که در زیر بیه ت صییل

شد و طبط قوانین هیدرواستاتیک ،توزی فشار آب در بیین

ارائه میشود.

این دو نقطه خطی است .فاصلۀ گرهها برای این حالت برابر
با نیم متر لحاظ شد .نتیجۀ این حل در شکل  4ارائه شیده

حالت یک بعدی

است .در این شکل ،جهت محور قیائم از بیا بیه پیایین در

برای بررسی دقت و صحت کارکرد روش حیل عیددی

شکل  -4تغييرپذیری توزیع بار فشاری  pنسب

نظر گرفته شد.

به تعداد تکرار و یل تحليلی در مورد مثال ستون آب تکبعدی
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غیرقابل ن وذ برابر  ،0/3همچنین اختال بار فشیاری بیین
دو تکرار متوالی 1برابر 0/0001در نظر گرفتیه شیده اسیت.
برای این مسئله شیبکهبندی مربالیی و
است ،و نی مقدار فاکتور تخ یف ( ) برابر  1/2لحاظ شده
در نظیر گرفتیه
است .همچنین مقدار پیارامتر برابیر
انتخیاب شید.
شد؛ بهطیوریکیه در ایین مسیئله
همانطیور کیه در شیکل  5مشیخ اسیت ،خیط نشیت
بهدست آمده دارای دقت خوبی اسیت و انطبیاق خیوبی بیا
کارهای قبلی دارد .مقادیر همارا شده بهازای تالیداد تکیرار
 135بهدست آمد .مقایسۀ نتایج حاصل با نتیایج بیهدسیت
آمده از تحقیقات سایر محققان دربارۀ همین مسئله نشیان
از دقت مناسب دارد .نتیجه این تحلیل ،بیهعلیت تشیابه در
چهییارچوب اصییلی روش ،بیشییترین تشییابه را بییا نتییایج
تحقیقات باردت و توبیتیا ) (Bardet & Tobita, 2002دارد؛
بهطوریکه سطح نشیت در وجیه پیاییندسیت در ایین دو
روش کامالً مشابه هم است در عین حال در نیمۀ با دست
از محیط متخلخل ،سطح فریاتیک حاصیل از ایین تحقییط
کمی پایینتر از نتیجیۀ کیار آنهیا و همچنیین نتیجیۀ کیار
محققان دیار است .بهدلیل فقدان حل تحلیلیی بیرای ایین
مسئله و همچنین داده مشیاهدهای نمییتیوان روی مقیدار
دقت روش بهصورت کمی قضاوت کرد .با این حال ،با توجه
به اینکه نتایج کار محققان قبلی که در این تحقیط است اده
شییده ،قییبالً مییورد تأیییید قییرار گرفتییه اسییت ،نتیجیۀ اییین
تحقیییط نی ی قابییل پییذیرش خواهیید بییود .البتییه ،بییهعلییت
تشییابه در چییارچوب اصییلی روش ،بییا کییار بییاردت و توبیتییا
) (Bardet & Tobita, 2002بیشیترین تطیابط را داراسیت.
نکتۀ دیار اینکیه چیون فقیط در روش بورجیا و کیشینانی
) (Borja & Kishnani, 1991فرضییات دوپیویی اسیت اده
شییده ،خییط فریاتیییک محییدود بییه دو تییراز با دسییت و
پاییندست شده است.

برابییر محاسییبات ،در صییورت کییارکرد صییحیح روش
عددی ،سطح آب باید در وسط ستون خاک قرار باییرد .بیا
توجه به شکل  ،4روش عددی  EPیک شیب همواری از بار
فشییاری بییین محیییط تییر و خشییک را نشییان میدهیید ،در
حالیکه حل فی یکی دارای یک شییب گسسیته در تیراز 5
است .از اینرو ،روش  EPموقالیت سیطح آزاد را بیهصیورت
دقیط نشان نمیدهد و موقالیتی تخمینی از طریط مقایسیۀ
حل تحلیلی و عددی میدهد .بیا ایین حیال ،بیا توجیه بیه
نتیجۀ حل تحلیلی و انطباق روش حیل عیددی بالید از 15
تکرار روی آن میتوان این روش را روش مناسیبی ارزییابی
کرد .نتیجۀ قابل تأمل حاصل از این تحلیل این است که بیا
توجه به انطباق حیل عیددی و تحلیلیی بیر هیم ،موقالییت
سطح آب در فشیاری برابیر بیا

قیرار مییگییرد

( eعدد نپر است) .این موضوع قبالً با حل تحلیلیی مالادلیۀ
یکبالیدی نشیت اثبیات شیده اسیت (Bardet & Tobita,

2002; Ji et al., 2005؛ این یافته در تالیین موقالیت سطح
نشت در جریان دو بالدی است اده شده است.
حالت دو بعدی

برای ارزیابی کیارایی روش حیل عیددی در حالیت دو
بالدی ،حالتهای مختل یی شیامل هندسیههایی اییدهآل از
سییدهای خییاکی تحلیییل و بررسییی شییدند و روش  EPبییا
روشهای مختلف و نتایج محققان دیار مقایسیه و ارزییابی
شد .این نتایج با توجه به هندسههای مختلف بررسی شیده
ارائه شده است.
سد مستطیلی با آب در دو طرف

مقادیر اولیه برای شروع فرآیند محاسیبات تکیراری در
گرههییای میییانی برابییر صی ر و در گرههییای واقی بییر ییۀ

1- Tolerance
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شکل  -5سد مستطيلی با آب در دو سم

از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده...

آن

تقریباً یکسان است بهطوریکه سطح نشت در وجه پیایین-

سد مستطیلی با دیوار صفحهای نفوذناپذیر

دست و نی سطح فریاتیک بر هم منطبط شدهاند.

مسئله دو بالدی دیاری که بررسی شد ،شامل هندسۀ
یک سد مستطیلی با دییوار صی حهای ن وذناپیذیر در وجیه

سد با وجه باالدست قائم و پاییندست شیبدار

با دسییت اسییت ،کییه در شییکل  6نشییان داده شییده اسییت.
فرآیند حل بهازای مقادیر اولیۀ ص ر برای گرههای مییانی و

شکل  ،7هندسیۀ سید بیا وجیه شییبدار پاییندسیت

 0/15برای گرههای روی ییه ن وذناپیذیر کیف و بیا دقیت

مطالاله شده را نشان میدهد .بیرای تحلییل نشیت در ایین

 0/0001آغییاز شیید .بییرای گرههییای میییانی از رابطییۀ ،22

)

هندسه ،اندازه شبکهبندی مربالیی (

گرههای واق بر یۀ کف ن وذناپذیر از رابطۀ  21و گرههای

بوده و

روی دیوار قائم ن وذناپذیر از رابطۀ  22و بیا اعمیال شیرایط

برابر ص ر و  0/15متر آب بهترتیب برای گرههیای مییانی و

آینهای برای گرههای افقی است اده شد .شبکهبندی مشیابه

کف است .شکل  7وضالیت سطح آزاد نشت و همارا شیده

مسائل قبلی مربالی است با ایین ت یاوت کیه انیدازۀ شیبکه

بار فشاری در سید بیا وجیه پاییندسیت شییبدار را بییان

.

میدارد .به اینترتیب که سطح نشت بهدسیت آمیده دارای

همچنین پارامتر فاکتور تخ یف ( ) برابر  1/2لحیاظ شید.

دقت خوبی است و انطباق خوبی با نتیایج تحقیقیات سیایر

با توجه به شکل  ،6بیشترین انطبیاق نتیجیه ایین تحقییط

محققان دارد .همچنین ،در این هندسه سد خیاکی از روش

مشابه نتایج تحقیقات باردت و توبیتا (Bardet & Tobita,

حل تحلیلی کاساگرانده و کاساگرانده اصیالحشیده و بیا در

) 2002است؛ با این حیال ،در ایین مسیئلۀ خیاص انطبیاق

نظر گرفتن

(شیب وجه پیاییندسیت) اسیت اده

نتیجۀ تحقیط با نتایج تحقیقات این محققان بسیار بیشتر و

شده است ،همانطور که در شیکل  7مشیهود اسیت ،روش

ری تر شده است (

)و
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 ،EPدر مقایسه با روشهای عیددی دیایر محققیان ،دارای

بهنظر میرسد که در این شیرایط نتیجیۀ روش پیشینهادی

دقت قابل قبولی نسبت به حل تحلیلی کاسیاگرانده اصیالح

اندکی با واقالیت اختال دارد که جهت بررسی دقییط ایین

شده است .نکتۀ قابل بیان در خصوص نتیجیۀ ایین بخیش

اختال  ،نیاز به بررسیهای بیشتر کارایی روش در مسیائلی

این است که خط فریاتیک حاصل در این مسئله ،مشابه بیا

با زوایای مختلف شیب پاییندست دارد .همچنین ،با نتایج

نتایج تحقیقات باردت و توبیتا )،(Bardet & Tobita, 2002

تحقیقات لیسی و پروسیت ) (Lacy & Prevost, 1987نیی

بییدون برخییورد بییه وج یه پییاییندسییت بییه سییطح آب در

ن دیکییی خییوبی دارد و هماننیید حالییت قبییل ،در وجییه

پاییندست رسیده است در حالیکیه در چهیار روش دیایر

پییایین دسییت ،اخییتال آن بییا نتییایج برجییا و کیشیینانی

اشاره شده سطح نشت در پیاییندسیت سید وجیود دارد و

) (Borja & Kishnani, 1991زیاد است.

شکل  -6سد مستطيلی با دیوار صفحهای نفوذناپذیر

شکل  -7سد با وجه پایي دس
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از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده...

در تیییراز  5سیییانتیمتری از ییییۀ ن وذناپیییذیر کیییف

سد خاکی مدل آزمایشگاهی

در تحقیقات قبلی عیددی محققیان مختلیف ،مسیئلۀ

که از آزمایشهای تحت تراز ثابت با دست بهدسیت آمیده

نشت از محیطی که دارای دو وجه شییبدار باشید تحلییل

اسییت ،نتییایج تحلیییل بییا نییر افی ار  SEEP/Wمبتنییی بییر

نشیییده اسییییت .در تحلیییییلهییییای بییییاردت و توبیتییییا

روش اجیی ای محییدود نییی بییهکییار گرفتییه شییده اسییت

لحیاظ

) .(Krahn, 2004همییانطییور کییه از شییکلهای  8و 9

) (Bardet & Tobita, 2002نی مقیدار برابیر

شده و هیچ تحلیلی روی دقیت مسیئله در اثیر تغیییرات

مشخ

نشده است .در این بخش ،با بررسی این موضوع سد خاکی

به مدل  SEEP/Wانطباق بهتری بیا دادههیای مشیاهدهای

همان بهصورت دو وجه شیبدار تحلیل و بهمنظور حصول

دارد .این دقت در حالت ن وذپذیری همروند بیشتر مشیهود

انتخییاب شیید و مییدل

است و بهنظر میرسد با ناهمروند شدن از دقیت ایین روش

نتیجییۀ صییحیح مقییدار

است ،روش  EPدارای دقت خوبی اسیت و نسیبت

کمی کاسته میشیود .جیدول  ،1مقیدار مجمیوع مربالیات

آزمایشااهی با پارامترهای زیر مورد تحلیل قرار میگیرد:

خطییای روش عییددی  EPدو حالییت محیییط همرونیید و
ناهمروند را نسبت به دادههای آزمایشااهی نشان میدهید.
باید به این نکته توجه داشت که خصوصییات مصیالح بدنیۀ
سد خاکی است اده شده در تحلیلهای عیددی و همچنیین
با تحلیل حساسیتی که در ازای انتخاب مقدار فیاکتور

در تحلیل میدل SEEP/Wبیر اسیاس نتیایج کالیبراسییون

تخ یییف ( ) در اییین مییدل صییورت گرفییت ،اییین نتیجییه

مقدار نشت جم آوری شده و پروفیل سطح آب در بدنه بیه

کمترین تالیداد

کمک  SEEP/Wحاصل شده است؛ بیا ایین حیال ،نتیجیۀ

حاصل شد که در صورت انتخاب

تکرار و حداکثر سرعت همارایی بهدست مییآیید .بیا حیل

روش  EPبه دادههای واقالی ن دییکتیر اسیت .نکتیۀ حیائ

روابط  21تا  24برای قلمرو محاسباتی نشان داده شیده در

اهمیت دیار این است که تالداد تکرارهای مورد نییاز بیرای

شکل  2و با در نظر گرفتن پارامترهای فیوق و ن وذپیذیری

همارایی در این مدل برای ن وذپذیری همروند  46و بیرای

در دو حالت همروند و ناهمروند ،نتایج بهصورت شکلهیای

ن وذپذیری ناهمروند  39است؛ این تالداد تکرارهیای پیایین

 8و  9بهدست آمد .در این شیکلهیا ،عیالوه بیر دادههیای

در ازای بررسی مقادیر

و انتخیاب مقیدار بهینیه حاصیل

مشاهدهای برای مسئلۀ نشت مربوط به بار فشیاری حاصیل

آمده است.

شکل  -8مقایسۀ نتایج نش

پایدار در روش  EPبا دادههای پيزومتری آزمایشگاهی و نتایج مدل Seep/w

) =x ،فاصله از پاشنۀ سد

(نفوذپذیری همروند
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شکل  -9مقایسۀ نتایج نش

پایدار در روش  EPبا دادههای پيزومتری آزمایشگاهی و نتایج مدل Seep/w

(نفوذپذیری ناهمروند
جدول  -1دق

روش  EPنسب

) =x ،فاصله از پاشنۀ سد
به نتایج دادههای آزمایشگاهی

RMSE

نفوذپذیری

0/0094

همروند

0/014356

ناهمروند

بر اساس نتایج بهدست آمده ،روش  EPبیرای حالیت

خواهد بود ( eعدد نپر اسیت) .موقالییت خیط فریاتییک در

شبکهبندی نامینظم نتیجیه بسییار قابیل قبیول ارائیه کیرد

بدنه در حا ت مختلف از هندسه بهخوبی تالییین گردیید و

بهطوریکه طبط شکل  ،2اندازۀ شبکههیای بخیش مییانی

دقت روش عددی بهکار رفته از این نظر وابسته به هندسیه

مدل ری تر از اندازۀ شبکۀ مربوط به بدنه انتخاب شده بود.

مسئله نیست .در تحلیلهای دو بالدی در حا تی که شیب
وجه پاییندست کمتر از  90درجه باشد (حالت مربوط بیه
شییکل  ، )7سییطح نشییت در وجییه پییاییندسییت تشییکیل

نتیجهگیری

نمیشود .ولی برای سایر شرایط برای موقالیت سطح نشیت

از تحلیلهای صیورت گرفتیه ،نتیایج بیهدسیت آمیده
بهصورت زیر قابل جم بندی است.

نتایج دقیط و صحیح حاصل میشود .جهت بررسی صیحت

با توجه به تحلیل عددی یکبالدی ،موقالییت سیطح آب در

و دقت این موضوع نیاز به بررسیهای بیشتری خواهد بیود.

قرار میگیرد .بهعبیارتی ،مکیان

در بررسی نشت از بدنۀ سیدهای خیاکی حیداقل تکیرار در

فشاری برابر با
هندسی نقاطی که برابر با

باشد موقالیت خط فریاتیک

و همچنین مقدار

حاصل گردید.
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Analysis of flow passing through earth dam as an important problem is included in analysis and design of
earth dams. In this research by using a numerical method based on finite difference; called extended
pressure, location of the first seepage stream in earth dam as well as developed pore pressure in the dam
body was investigated. In order to assess the accuracy of the applied method, results with analytical
solution in one dimensional condition and in case of two dimensional conditions. The numerical results
were compared with results obtained from earlier experimental data and other methods. Furthermore, the
results obtained were compared with results of SEEP/W as popular software in seepage analysis. The
results of this investigation confirmed that the presented method estimates the location of phreatic line and
pore pressure distribution very well in earthen dam. Finally, a dimensionless parameter was presented for
determination of exact height of water table.
Key Words: Earth Dam, Extended Pressure, Finite Difference
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