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 چکیده 
را در  ریتأث نیشتریحجم مصالح ب کمترینبا  کهیطوربرخوردار است. به یادیز تینوع مصالح، ابعاد و شکل آن از اهم ،یخاک یهسته سدها نهیبه یدر طراح

بر  تبریز یلرچایسد حاج تههندسه هس سازینهیبه یبرا یحاضر توسعه مدل قیآن داشته باشد. هدف از انجام تحق یداریتراوش از بدنه سد و حفظ پا زانیکاهش م

 یکیمطالعه دو تابع هدف  نیاست. در ا Simplex تمیبا الگور یداریپا نانیاطم بیو ضر یکیدرولیه انیتراوش، گراد سازیهیمعادالت حاصل از شب قیاساس تلف

و با استفاده از  یمقطع مختلف از هسته سد خاک 50 فیتراوش از بدنه سد در نظر گرفته شد. سپس با تعر زانیم  یگریدر واحد طول سد  و د یحجم مصالح خاک

 ،یداریاپ بیضر ریمقاد  ،یونیروابط رگرس سنجیبدست آمد. جهت صحت یکیدرولیه انیو گراد یداریپا بیتراوش، ضر یونیروابط رگرس ،یعدد لیتحل جینتا

 سهیمقا نیقرار گرفت. ا سهیدر سه مقطع مورد مقا GeoStudioیافزارنرم یهادلحاصل از م جیهسته با نتا نهیآمده از مدل بهدستو تراوش به یکیدرولیه انیگراد

ورد م زیتبر یلرچایسد حاج یواقع یهابا اندازه  یهسته سد خاک نهیابعاد به نییتع یشده برامدل توسعه داده جنتای. بود ٪99باال در حدود  یدهنده همبستگنشان

 است. زیالزم ن یداریپا کنندهنتأمی که بود ٪12جهت ساخت هسته سد در حدود  ازیموردن مصالحکاهش حجم  انگریقرار گرفت که ب سهیمقا

 کلیدیکلمات 
 . GeoStudio، شکست هیدرولیکی، روش رگرسیونی،یسازنهیبهسدهای خاکی، 
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 مقدمه -1

. شکست هیدرولیکی استبررسی پایداری و ایمنی تحت شرایط مختلف، سدهای خاکی  یاز مباحث و مراحل اساسی در طراحی و اجرا

 .افتدیمو رگاب اتفاق  ]1و  2[یزدگ، قوسیخوردگترک ازجملهاست که به دالیل مختلفی سدهای خاکی یکی از دالیل مهم تخریب 

انتخاب نوع مصالح، ابعاد و شکل هسته سد از اهمیت  رونیازا. استو کنترل تراوش از بدنه سد  یبندآبهسته سدهای خاکی عامل مهم 

قاومت م ناچاربهساخته شود،  زدانهیرباید از مصالح  الزاماًار کم یهسته به دلیل نیاز به نفوذپذیری بس ازآنجاکه. ]3[زیادی برخوردار است

باشد بهتر است از طرف دیگر هر  ترنازکپایداری سد، هرچه هسته آن  ازلحاظ. بنابراین استبدنه سد  یهاقسمتبرش آن کمتر از سایر 

و فرسایش داخلی بیشتر خواهد بود و خطر ایجاد شکاف یا ترک حاصل از  باشد مقاومت آن در برابر نشت آب ترمیضخجه هسته سد 

اقتصادی یکی از  مالحظاتدر تعیین هندسه هسته، امروزه  ادشدهیبر اهمیت عوامل  . عالوه]4و 5[ابدییمکاهش  کنواختیریغنشست 

از مصالح طبیعی برای ساخت هسته سد  شودیمتصمیم گرفته  کهیهنگام رونیازا. استعوامل در انتخاب هندسه هسته سد  نیترمهم

 قرار گیرد. موردتوجهنیز  استفاده گردد، الزم است عالوه بر خصوصیات فیزیکی و ژئوتکنیکی این مصالح در دسترس بودن آن

 یسازنهیبههای مختلف شود. استفاده از روشتجربی و بر اساس نظر مهندس طراح انجام می صورتبهطراحی سدهای خاکی  معموالً

سازی هسته رسی سدهای مربوط به بهینه . مطالعات]6و7[استمحققین امر بوده  موردتوجهدر مسائل سدهای خاکی در چند دهه اخیر 

های آزمون عامل کامل و تحلیل عوامل انجام شد. با استفاده از روش 1توسط گلدین و راسکازو 1985همگن اولین بار در سال  خاکی

متر به کار برده شده است. عواملی چون عرض سد، زاویه محور هسته نسبت به خط شاقول، وزن  70برای سدی با ارتفاع  موردنظرروش 

ک ی عنوانبهمتغیر طراحی در نظر گرفته شد بنابراین  عنوانبه دستنییپاویه شیب باالدست و واحد حجم خشک مصالح هسته و زا

های متفاوت طرفین سد ارائه متری، چهار گزینه مختلف برای منابع قرضه و شیب 70طرح بهینه یک سد  مسئلهنتیجه نهایی برای 

 .] 8[گردیده است

( استفاده EP) 3ریزی تکاملیدر پی سدهای خاکی از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم دیگری به نام برنامه تراوش تحلیلبرای  2یوو

و زراعت پرور با  5نظری گیزلو .]10[کردند ینیبشیپتراوش در سدهای خاکی را نوشتن یک کد کامپیوتری، با  4. آکیوز و مردان]9[کرد

سد تراوش در سدهای خاکی را بررسی  دستنییپادر نظر گرفتن پارامترهای هندسی و فیزیکی مانند نفوذپذیری، شیب باالدست و 

همچنین منتصری و  .]11[این پارامترها در تراوش در سد خاکی بوده است توجهقابل ریتأث دهندهنشان آمدهدستبهکردند که نتایج 

پیشینه تحقیق مشخص  هبا مطالع .]12[ابعاد هسته رسی سدهای خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداختند یسازنهیبهه همکاران ب

های اخیر در سالمختلفی نیز وجود دارد که محققان  یافزارهانرمها و هسته سدهای خاکی روش یسازنهیبهشود که در خصوص می

اشاره های مبتنی بر محاسبات نرم سازی عددی به روشتوان عالوه بر شبیهدر این بین می .]15-13[اندنمودهاستفاده  هاآناز  نیز

به تحلیل و طراحی هسته  بر تجارب گذشته و تحلیل شبکه جریان در اکثر تحقیقات با فرض ثابت بودن پارامترهای هسته و بنا .]16[کرد

در تحقیق حاضر ابعاد  شوند.و مشکالت داخلی مانند شکست هیدرولیکی در شرایط مختلف نظر گرفته نمی شدهپرداختهسدهای خاکی 

یکی و با تعریف قیود شکست هیدرول شدهگرفتهعنوان متغیرهایی در طراحی در نظر هسته، مایل یا قائم بودن هسته و جنس هسته رسی به

ای هدهد نسبت به طراحیآمده که نشان می به دستبهینه به روش رگرسیونی  سازی تعریف شده است. نتایج طرحبهینه مسئلهیک 

اما پدیده شکست هیدرولیکی در نظر گرفته نشده است.  شدهمطرحسازی هسته بهینه مسئلهتر است. در برخی تحقیقات معمول اقتصادی

 یألهاخآن بهینه نشده است. در این تحقیق  یا در برخی تحقیقات شکست هیدرولیکی در هسته سد بررسی شده اما هسته سد برای

 موجود لحاظ شده است.

                                                           
1 Rasskazove and Goldin 
2 Wei 
3 Evolutionary Programming (EP) 
4 Akyuz and Merdun 
5 Gizlu 
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 مشخصات سد خاکی حاجیلرچای -2

و مساحت  ساخته شدهسال  10های رودخانه ارس در مدت ای به همین نام از سرشاخهرودخانه بر رویسد مخزنی حاجیلرچای 

قرار دارد.  هیققرهروستای  Km 2شمال غربی ورزقان و Km50شمال تبریز و  Km  135دراست که  2Km 536 حوضه آبریز تا محل سد

است که ساخت آن از سال  مترمکعبمیلیون  9/48سد مخزنی حاجیلرچای سد خاکی با هسته ناتراوای رسی و حجم مخزن با ظرفیت 

ارائه شده  (1)دهد. مشخصات هندسه سد نیز در جدول مقطع سد را نشان می لندترینبموقعیت سد و  2و  1آغاز شد. شکل  1388

ای از خصوصیات مصالح بدنه در تحلیل پایداری و همچنین ضرایب نفوذپذیری و مکش خالصهنیز  (3)و (2)در جداول  .]17[است

Matric .مصالح آورده شده است 

 
 : موقعیت محور سد حاجیلرچای تبریز1شکل 

Fig. 1. The location of Hajilerchai dam axis in Tabriz 

 

 الف(

 ب(

 .]17[مختلف بدنه و پی یهازونشامل نمایش حاجیلرچای  سدمقطع  نیتربزرگعرضی -ل واقعی مقطعمد (الف :2شکل 
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 سه و چهار گرهیمثلثی  یهاالمانمدل اجزای محدود مش بندی بدنه و بستر سد توسط ب( 

Fig. 2. a) The real cross-sectional model of the largest section of the Hajilerchai dam, including the display of different zones of the 

body and foundation [17] 

b) Finite element model of meshing the body and bed of the dam by three- and four-node triangular elements 

 چای: مشخصات هندسی سد خاکی حاجیلر1جدول

Table 1. Geometric characteristics of Hajilerchai earth dam 

 (mطول تاج )   265

 (mعرض تاج )   10

 از بستر رودخانه 71
 (mارتفاع سد )

 از پی 95

 (mعرض فوقانی هسته )   4

 (mعرض هسته روی پی )   50

 باالدست 2/4 : 1
 شیب وجوه سد

 دستنییپا 2/1 : 1

4  :1  باالدست 
 شیب وجوه هسته

4  :1  دستنییپا 

 
 خصوصیات مصالح بدنه سد در تحلیل پایداری: 2جدول

Table 2. Properties of dam body materials in stability analysis 

 پی فیلتر هسته پوسته پارامتر

 18 22/2 18 24 (3N/mk) وزن مخصوص

 3 15 1 1000 (2N/mk) چسبندگی

 35 34 30 36 کاک داخلیطزاویه اص

3/0 (Saturated Wc)  رطوبت حجمی اشباعدرصد   5/0  28/0  25/0  
 

 1 15 0 1 (Residual water content) ماندهیباقدرصد رطوبت 
 

 

شوند، این در حالی است که مکانیک خاک غیراشباع به دلیل پیچیده بودن های ژئوتکنیکی با خاک غیراشباع تحلیل میبسیاری از مدل

ها تا حدی با آب و تا با توجه به اینکه در خاک غیراشباع فضای بین حفره .ستا روروبهرفتار خاک در این وضعیت با ابهامات فراوانی 

های شود، تفسیر مکش خاک برای درک رفتار خاکمییا مکش در خاک  یمنفذ آبحدی با هوا پر شده است و این امر منجر به فشار 

ترین شود و از مهم، یافت میاندقرارگرفته  1هایی که در باالی سطح آزاد نشتمکش خاک در تمامی خاک .ضروری است راشباعیغ

از آب که در حفرات های غیراشباع، حجمی در خاک .کندهای غیراشباع را توصیف میپارامترهایی است که شرایط فشار رطوبت خاک

کند اصطالحاً نیروی مکش رطوبتی خاک نام وابسته است. نیرویی که آب را به خاک جذب می Matricشود به مکش خاک ذخیره می

سد و رچنانچه خاکی از آب اشباع شده باشد این نیرو به صفر میاست.هر چه خاک، آب بیشتر داشته باشد، نیروی مکش آن کمتر  .دارد

های رسی به علت نفوذپذیری کم در قیاس با تحت نیروی مکش مساوی، خاک .ابدییمتر شود، این نیرو افزایش خشک هر چه خاک

، بنابراین تحت درصد برابری از رطوبت، خاک شنی دارندیمشن مقدار بسیار زیادتری آب در خود نگه  خصوصبهو  دانهدرشتهای خاک

مصالح  Matricضرایب نفوذپذیری و مکش  3در جدول  .دارداس با خاک رسی در خود نگه میآب را با نیروی مکش بسیار کمتری در قی

 آورده شده است.

 

 

                                                           
1 Phreatic Line 

A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T



5 

 

 مصالح بدنه Matricوذپذیری و مکش ف: ضریب ن3جدول 

Table 3. Matric permeability and suction coefficient of body materials 

 
(m/s) xK 

 

(Matric مکش)  

 نداسیونوف زهکش هسته پوسته 

01/0  10 -5 10 -7 0001/0  10 -8 

172/0  8× 10-6 8× 10-8 8× 10-5 8× 10-9 

31 5× 10-7 5× 10-9 5× 10-6 5× 10-10 

500 10 -8 10-10 10-7 10-11 

 سازیبهینه مسئلهتعریف  -3

زمینه علوم آب و اهمیت دستیابی به یک  در ]19و18[مستقیم ( گر حل) Simplex روشدر مطالعه حاضر با توجه به کاربردهای 

ر نظر ها دی مانند تراوش از بدنه، گرادیان هیدرولیکی و ضریب اطمینان پایداری شیروانیی، قیدهایخاک سدهندسه بهینه برای هسته 

 یافزارنرمبا استفاده از بسته  رینفوذناپذمقطع سد با ابعاد فرضی بر روی یک بستر  50گرفته شده است. برای معرفی این قیود به برنامه 

GeoStudio   استفاده گردیده است. محدوده تغییرات ابعاد هندسه سد در  ،محدود بوده المان برژئوتکنیکی مبتنی  یهابرنامه ازجملهکه

تراز  lارتفاع سد،  Hدر این شکل،   ارائه گردیده است. افزارنرمای از سدهای مدل شده در نمونه 3ارائه شده است. در شکل  5و  4جدول

 شیب هسته است.  mشیب پوسته و  Mعرض تاج سد،  Wعرض تاج هسته،  bعرض هسته بر روی پی،  dعرض سد بر روی پی،  Xآب، 

های آماری و ساخت مدل رگرسیونی است. شود. این برنامه قادر به انجام تحلیلانجام می SPSS افزار آماری ها با نرمداده لیوتحلهیتجز

از قیود تعریف  هرکدامو محدوده مجاز برای  شده هیتههای ساده به روش رگرسیون خطی به برنامه، مدل مسئلهمعرفی قیود  منظوربه

احی، ه است در طرسازی ابعاد هسته رسی سد خاکی نیاز به تعیین تعدادی قید وجود دارد که سعی شدگردد. برای توسعه مدل بهینهمی

یک طرح  عنوانبهسد بهینه تمام شرایط الزم یک سد واقعی را داشته باشد و بتواند  یآمدهدستبهقیودی در نظر گرفته شوند که نتایج 

 اند.دهش عملی قرار گیرد. بدین منظور قیودی از قبیل قید پایداری، گرادیان هیدرولیکی و تراوش در نظر گرفته مورداستفادهاولیه و کامل 

 

 
 افزارنرماز مقطع مدل شده در  یانمونه: 3شکل 

Fig. 3. An example of a section modeled in the software 
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 : محدوده تغییرات پارامترهای هندسی 4جدول 

Table 4. The range of changes in geometric parameters 

 

 پارامتر حد پایین حد باال

 (m) ارتفاع هسته 94 94

 (mعرض فوقانی هسته ) 2 6

 (mعرض هسته روی پی ) 40/5 86

 شیب باالدست هسته 2/3 : 1 5/1 : 1

 هسته دستنییپاشیب  2/3 : 1 5/1 : 1

 شیب باالدست پوسته 2/4 : 1 2/4 : 1

 پوسته دستنییپاشیب  2/1 : 1 2/1 : 1

 

 
 سازی در مدل شدهفیتعرمقطع فرضی  50: مشخصات  5جدول 

Table 5. Specifications of 50 hypothetical sections defined in the modeling 

Model b d L Model b d L 

1 2 26 95 26 4 54 95 

2 3 28 95 27 4.5 54.5 95 

3 3 29 95 28 5 55 95 

4 3 31 95 29 6 56 95 

5 2 38 95 30 4 59 95 

6 2 40.5 95 31 4.5 59.5 95 

7 3 40.5 95 32 5 60 95 

8 3.5 40.5 95 33 6 61 95 

9 2 42.5 95 34 4 64 95 

10 3.5 41.5 95 35 4.5 64.5 95 

11 3 42.5 95 36 5 65 95 

12 4 42 95 37 6 66 95 

13 2 44.5 95 38 4 69 95 

14 3.5 43.5 95 39 4.5 69.5 95 

15 3 44.5 95 40 5 70 95 

16 4 44 95 41 6 71 95 

17 2 46.5 95 42 4 74 95 

18 3.5 45.5 95 43 4.5 74.5 95 

19 3 46.5 95 44 5 75 95 

20 4 46 95 45 6 76 95 

21 3.5 47.5 95 46 6 78 95 

22 3 48.5 95 47 6 80 95 

23 4 48 95 48 6 82 95 

24 3.5 49.5 95 49 6 84 95 

25 4 50 95 50 6 86 95 

 سد خاکی مشخصات مدل اجزای محدود -4

یه ته طورمعمولبهشود. بدنه سدهای خاکی و برآورد میزان تراوش در آن از شبکه جریان استفاده می  تحلیل دقیق جریان دربرای 

شامل شده و در صورت هرگونه تغییر در مقطع و مصالح سد خاکی این پروسه  را یانهیپرهزگیر و و ترسیم شبکه جریان یک پروسه وقت

و بدون  یآسانبهتوان است که می شده هیتهبایستی تکرار گردد. لذا در این مطالعه برای تخمین اولیه میزان تراوش یک مدل ریاضی 

در تهیه مدل، ارتفاع آب باالدست، عرض هسته روی پی،  رمؤثاده از شبکه جریان مقدار تراوش از بدنه سد را محاسبه نمود. عوامل فاست

 ارتفاع سد و ضریب هدایت هیدرولیکی مصالح هسته در نظر گرفته شده است.

غیر  یبندشبکهاستفاده کرد. در تحقیق حاضر از  افتهیساختارو غیر  افتهیساختار یبندشبکهتوان از دو نوع مدل می یبندشبکهبرای 

ود شایجاد می افزارنرمتوسط  یچهارضلعهای و مثلثی استفاده شده است. در این حالت ابتدا المان یچهارضلعهای با المان افتهیساختار
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 کند. این نوع المان بندی برای نواحیاز المان بندی مثلثی برای دقت بیشتر استفاده می افزارنرمسپس هر جا که ضرورت داشته باشد 

و مثلثی به  یچهارضلعهای گیری برای المانمتر بوده و مرتبه انتگرال 2ها قابل استفاده است. اندازه المان مختلف برای هر نوع شکلی

توان از چهار نقطه نیز برای های ثانویه میبا گره یچهارضلعهای . البته باید به این نکته توجه داشت که برای الماناست 3و  9ترتیب 

ه دهد. استفاده از چهار نکته برای مرتباستفاده از چهار نقطه نیز نتایج قابل قبولی ارائه می معموالًود. گیری استفاده نممرتبه انتگرال

دهد. و به همین ترتیب استفاده از تحلیل را کاهش می مدت زمانآن  تبعبهمیزان محاسبات و  یتوجهقابل صورتبهگیری، انتگرال

 افزاررمنتواند موجب بهبود نتایج حاصل از نشود، می استفادههای ثانویه مثلثی حتی اگر از گرههای برای المان یانقطهسهگیری انتگرال

انی که ها بخصوص زمهای مثلثی، عملکرد مناسبی برای المانای برای المانگیری یک نقطهشود. ذکر این نکته ضروری است که انتگرال

 هایبندی، از گرهاست که جهت همگرایی المان ذکرانیشاشود. نداده و لذا پیشنهاد نمی اند، ارائهواقع شده راشباعیغها در نواحی المان

های مختلف اعمال شود. همگرایی های المانهای ثانویه در وسط هر یک از لبهشود که گرهثانویه نیز استفاده شده است. این کار باعث می

 مشاهده نشود. مسئلهها دیگر تغییرات محسوسی در جواب شتر اندازه المانافتد که با کاهش هرچه بیبندی زمانی اتفاق میالمان

در گیرداری مرزی  به شرطتوان به مدل می شدهاعمالترین شرایط مرزی (، از مهمSigma/wمربوط به تنش و کرنش ) یهالیتحلدر 

در راستای قائم و افقی جابجایی نداشته باشد.  شود که کف سداعمال شرط مرزی مذکور به کف سد باعث می درواقعکف سد اشاره کرد. 

ن در ای حالنیباا قائم و افقی آن برای کف سد صفر در نظر گرفته شده است. یهامؤلفه این نوع شرط مرزی از نوع جابجایی است که

. این تاسزی بار مخزن شرط مرزی دیگر مربوط به شرط مر . پی وابسته است یسختبه گیرداری کف سد سازی پی سد،  با مدلتحقیق 

 یهالیتحلنوع شرط مرزی از نوع تنش بوده و مقدار آن ثابت و  برابر با ارتفاع نرمال آب در مخزن سد در نظر گرفته شده است. در 

و مقطع  2، سطح مستعد تراوش1( نیز از شرایط مرزی هد باالدست  جهت اعمال بار مخزن به مدل، فشار صفرSeep/wمربوط به تراوش )

االستیک مدل شده و هسته رسی سد  صورتبهپوسته سد  جهت تخمین دبی عبوری از یک مقطع مشخص استفاده شده است. 3جریان

 پالستیک کامل مدل گردیده است.-االستیک صورتبهبا استفاده از مدل رفتاری مورکولمب، 

 روابط رگرسیونی -5

 رگرسیونی تراوش رابطه -5-1

سازی از یک مدل رگرسیونی استفاده بهینه مسئلهقید در طرح  عنوانبهمحاسبه  تراوش از بدنه سدهای خاکی و معرفی آن  منظوربه

با حل  SEEP/Wافزار نرم توسطمقطع سد با هندسه فرضی مختلف  50از  شدهمحاسبهشده است. این مدل بر اساس مقادیر تراوش 

گرهی استفاده سه گرهی و مثلثیچهار طیلیتهای مساز المان در مدل اجزای محدودآمده است.  دست بهعددی معادله تراوش الپالس 

اند، به این نقاط مقادیری از بار کلی برابر با شده است. شرایط مرزی اول مربوط به نقاط باالدست سد است که زیر بار آب قرار گرفته

. ردیگیمسد است که به این نقاط بار آبی صفر تعلق  دستنییپابه نقاط  ارتفاع آب پشت سد تعلق گرفت و شرایط مرزی دوم مربوط

 .دهددبی عبوری در واحد طول سد را نشان می( 1رابطه). شوندمی لیوتحلهیتجز SPSS افزارنرمبا  دشدهیتولهای داده

(1) 
21.933 2.234

q b

kl H
    

عرض  b( و mارتفاع سد) H(، mارتفاع آب مخزن) l(، m/sضریب نفوذپذیری هسته) k(، s.m3m/دبی عبوری در واحد طول سد) qکه 

 .است( mهسته در قسمت فوقانی )

 
 پایداری شیروانی رابطه رگرسیونی ضریب -5-2

                                                           
1 Zero pressure 
2 potential seepage face 
3 Flux Section 
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. تاسیکی از عوامل مهم که در طراحی سدهای خاکی باید مورد بررسی قرار گیرد پایداری شیروانی سدهای خاکی در شرایط بحرانی 

( مصالح خاکی ، ارتفاع سد، عرض هسته روی پی، عرض تاج هسته، عرض Фو  cضریب اطمینان پایداری، پارامترهای ) محاسبهبرای 

و باالدست  در نظر گرفته شده است. در اینجا پایداری سدهای خاکی تحت شرایط تراوش دائم با  دستنییپاسد روی پی  و شیب 

 استفاده از روش تعادل حدی مورد بررسی قرار گرفته است.

از مدل رگرسیونی استفاده شده  یسازنهیبهقید در طرح  عنوانبههای سد و معرفی آن محاسبه ضریب پایداری شیروانی منظوربه

های که بر خالف سایر بخش SLOPE/W افزارنرممقطع سد توسط  50برای  شدهمحاسبهمدل موجود بر اساس ضرایب اطمینان  است.

 یهابیشهای ترسیمی برای آنالیز پایداری ای از روشکند شامل مجموعهاز روش اجزا محدود استفاده نمی GeoStudioبسته نرم افزاری 

همچنین قابلیت تحلیل پایداری با اکثر  SLOPE/W افزار. نرمشودهای تعادل حدی انجام میاین فرآیند از طریق روش است.خاکی 

 یهاالمانمذکور از  افزارنرم. برای تحلیل پایداری با داردروش مورگن اشترن و پرایس و بیشاپ را  ازجملههای مربوط به تعادل حدی روش

  ردید.شرایط مرزی تعیین گ عنوانبه دستنییپااستفاده شده است. سپس بار آبی باالدست و  گرهیسهگرهی و مثلثی چهارطیلی تمس

 به( 2طبق رابطه ) SPSS افزارنرمبا  دشدهیتولهای پس از تجزیه تحلیل بر روی داده SFضریب پایداری سد  (2رابطه)تهیه شده است. 

 آید.می دست

(2) 
1.975 0.169 0.003

d b
SF

x y
    

یکی از موارد دیگر  است. (m)تاج سد  :yو  (m)عرض هسته در قسمت فوقانی b (،m)عرض سد  x(، mعرض هسته روی پی)  dکه 

گیرد مسئله گرادیان هیدرولیکی جریان عبوری از بدنه طراحان و متخصصین امر قرار می موردنظرکه در حین طراحی سدهای خاکی 

و شروع به  افتهیکاهش. چنانچه گرادیان هیدرولیکی از مقدار گرادیان هیدرولیکی بحرانی بیشتر شود نیروی بین ذرات خاک استسد 

سرعت حرکت آب بیشتر شده و ذرات بیشتری شسته و به  جیتدربهکند، ذرات خاک مانند مایعات عمل می درواقعکند و حرکت می

و درنهایت سبب تخریب سد  افتهیگسترششده، فرسایش داخلی  تربزرگبزرگ و  جادشدهیاتونل  هدر نتیجشوند که خارج حمل می

 گردد. در اینجا برای تخمین گرادیان هیدرولیکی سدهای خاکی با هسته مرکزی یک مدل ریاضی جدید تهیه شده است.خاکی می

 
 گرادیان هیدرولیکیرابطه رگرسیونی  -5-3

 SPSS افزارنرمبا استفاده از  دشدهیتولای هو دادهمحاسبه شده  SEEP/Wمقطع سد توسط نرم افزار  50 گرادیان هیدرولیکی

ک ی عنوانبهدو فرض وجود دارد: بر اساس فرض اول محاسبات بر روی مدل هسته  برای تعیین رابطه رگرسیونی. ندشد لیوتحلهیتجز

مستقیم در نظر گرفته شده است. هرچند که در نظر گرفتن فرض  صورتبه. و در فرض دوم خط نشت شودیمسد خاکی همگن انجام 

دوم ممکن است در محاسبه طول خط نشت و شیب هیدرولیکی مقداری خطا ایجاد کند ولی به علت اینکه محاسبه طول واقعی خط 

دار جزئی مق شدهانجامهای توجه به بررسیکه با  جادشدهیاتوان از مقدار خطای می نیست محاسبهقابل یراحتبهنشت کار مشکلی بوده  و 

 دهد:گرادیان هیدرولیکی را نشان می تابع (3رابطه )کرد.  یپوشچشماست 

(3) 
2.42 0.97 2.08

b d
i

l l
    

 است.( mارتفاع آب مخزن)  l( و mعرض هسته روی پی) d(، mعرض هسته در قسمت فوقانی )  b، یکیدرولیهگرادیان   iکه 

 هسته رسی یسازنهیبه -6

تراوش، حفظ پایداری و جلوگیری  کنترل منظوربهو نیز  شودیماستفاده  هاآنبدنه سدهای خاکی به علت نوع مصالحی که در ساخت 

ات باشد که عالوه بر رعایت مالحظ یاگونهبه. انتخاب هندسه و مصالح هر ناحیه باید اندشدهاز نشست و ترک از نواحی مختلفی تشکیل 

مالحظات اقتصادی نیز قابل توجیه باشد. برای جلوگیری از تراوش آب از داخل بدنه سدهای خاکی و یا کاهش مقدار آن،  ازنظرطراحی، 

که ممکن  شودیماز یک هسته متشکل از مصالح با نفوذپذیری بسیار کم استفاده  عموماًدر صورت در دسترس بودن مصالح مناسب، 

و  مؤثردر عین تعیین هندسه مناسب برای هسته، بر اساس عوامل  . گاهی]20[قرار بگیرندبدنه سد اشکال و هندسه مختلفی در  است با

مالحظات اقتصادی  ازلحاظمهم در طراحی سد، تهیه مصالح مناسب برای این هسته با مشکل مواجه شده و یا تهیه این مصالح 
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نخواهد بود. همچنین دالیل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که ایجاب نمایند مصالح کمتری مورد استفاده قرار  صرفهبهمقرون

کی خصوصیات الزم فیزی دربرداشتنو الزامات طراحی و نیز   هاتیمحدود نیتأمکه عالوه بر  یانهیبهتهیه هندسه مناسب و  رونیازاگیرد. 

 .]21[ستاقتصادی نیز داشته باشد از اهمیت بسزایی برخوردار ا و ژئوتکنیکی مصالح، توجیه

 طراحی یرهایمتغ

یم. اول، متغیرهای محیطی که وابسته به محل اجرای طرح دارددر طراحی مقطع سدهای خاکی دو نوع متغیر وجود  یطورکلبه

و دیگری متغیرهای  اندشده فیتعرمتغیرهای پارامتری در برنامه  صورتبهمانند منابع قرضه و خصوصیات مصالح که در اینجا  باشند

رهای متغی عنوانبه سدمحور هسته ثابت بوده و بعضی دیگر مانند ارتفاع و عرض تاج  هیزاوهندسی مقطع سد که بعضی از آنها مانند 

. بردار متغیرهای طراحی )متغیرهای تصمیم، اندهشدمتغیرهای طراحی در تابع هدف ادغام  عنوانبهو تعدادی دیگر  شدهفیتعرپارامتری 

{3X،2X،1X:}X)  1شاملX،)عرض تاج هسته( 2X )عرض قاعده هسته روی پی( 3وX )هستند.)عرض سد روی پی 

 توابع هدف

 .استدر این مطالعه دو تابع هدف به شرح زیر مطرح 

 حجم مصالح خاکی در واحد طول سد -1

استفاده نمود. با توجه به اینکه  (5رابطه)توان از پایداری آن با توجه به هندسه سد می نیتأمبرای حداقل کردن حجم مصالح هسته و 

 آید.یم دست بهعالوه بر بهینه نمودن ابعاد هسته، شیب مناسب پایداری بنابراین ، استقید پایداری تابعی از پارامترهای بدنه سد 

3 2 1

1 1
( ) ( )

2 2
F X W H X X H                                                                                                                              )4( 

 است.( mعرض تاج سد) W( و mارتفاع سد) H(، m3m/حجم مصالح خاکی) Fکه در آن 

 

 میزان تراوش از بدنه سد -2

 .شده است مسئلهیک تابع هدف وارد  عنوانبه (5)همعادل صورتبه(، 1بدنه سد معادله )برای حداقل نمودن میزان تراوش از 

(5) 
21.933 2.234

q b

kl H
    

 قیود طراحی

 .]22[است 5/1قید ضریب اطمینان پایداری در شرایط تراوش پایدار که حداقل مقدار آن برای پایداری استاتیکی سدهای خاکی  -1

1.5SF   

 قید گرادیان هیدرولیکی که مقدار آن باید کمتر از مقدار بحرانی باشد.  -2

cri i 

                        

1 3i  

 نتایج و بحث -7

برای محاسبه متغیرهای طراحی شامل:   SPSSافزار های رگرسیونی جدید با استفاده از نرمدر این بخش از تحقیق ، ابتدا مدل

( تهیه گردید. پس از تعیین متغیرهای طراحی و 3)معادله ی( و گرادیان هیدرولیک2(، ضریب اطمینان پایداری)معادله 1تراوش)معادله 

اجرای برنامه از  منظوربه انجام گردید. Simplexابعاد هسته رسی سدهای خاکی در محیط  یسازنهیبههمچنین توابع هدف و قیود، 

جرای از ا آمدهدستبهمشخصات مصالح بدنه سد و یک سری از پارامترهای معلوم مانند ارتفاع و عرض تاج هسته سد استفاده شد. نتایج 

 آمده است. 6ابعاد هسته رسی این سد در مقایسه با ابعاد واقعی هسته رسی آن در جدول  یسازنهیبهبرنامه 
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 برای سد حاجیلرچای با ابعاد واقعی آن آمدهدستبه: مقایسه نتایج بهینه 6جدول 

Table 6. Comparing the optimal results obtained for the Hajilerchai dam with its actual dimensions 

   ابعاد واقعی هسته رسی ابعاد بهینه هسته رسی

 عرض فوقانی هسته)متر( 4 3/5

 روی پی)متر(عرض هسته  50 44

1 : 4/6 4  :1  شیب وجوه  هسته 

 (m3m/حجم مصالح هسته) 2565 2256

 

 یسازنهیبهمتر در مدل   44  به متر   50 ازو عرض هسته روی پی متر   5/3متر به   4از برای نمونه مقادیر واقعی عرض فوقانی هسته 

 .است % 12جهت ساخت هسته سد در حدود    ازیموردنکاهش حجم مصالح  دهندهنشانکاهش داشته است. که این واقعیت 

 بررسی دقت مدلصحت سنجی و   -8

 ، کوچکتربزرگتصادفی )با ابعاد  صورتبهمقطع فرضی مختلف سه مقطع  50بین  صحت سنجی نتایج حاصل از تحقیق، ابتدا از منظوربه

قطع م هر سهنر و برابر نمونه اصلی( انتخاب گردیده است. سپس مقادیر ضریب اطمینان پایداری، تراوش و گرادیان هیدرولیکی برای 

محاسبات در  (.7) جدولو محاسبه گردیده است یسازمدل GeoStudio افزارنرمدیگر در محیط  بارکیو  SPSSدر فضای  بارکیمذکور 

از مشخصات مصالح و یک سری  GeoStudio افزارنرم سازی مقاطع دربه تولید معادالت رگرسیونی شده و جهت مدلمنجر  SPSSفضای 

 یهادادهضریب همبستگی پیرسون بین  تاً ینهاپارامترهای معلوم مانند ارتفاع هسته و عرض تاج هسته سد استفاده گردیده است. 

یممشاهده ( 8در جدول)که  طورهمان. گرددمیمحاسبه  GeoStudio یافزارنرم یهامدلو اجرای  SPSSاز اجرای برنامه   آمدهدستبه

برای مقاطع مختلف، دارای همبستگی باال و در حدود   GeoStudio یافزارنرم یهامدلاز اجرای برنامه و اجرای  شدهمحاسبهمقادیر  شود

 وجود ندارد. هاآنای بین مالحظهقابلو اختالف  استدرصد  99

 
و مدل های نرم  SPSS:  مقادیر پارامترهای ضریب اطمینان پایداری، گرادیان هیدرولیکی و میزان تراوش محاسبه شده از برنامه 7جدول

 چایبرای چند مقطع سد خاکی حاجیلر GeoStudioافزاری 

Table 7. The values of parameters of reliability coefficient of stability, hydraulic gradient, and seepage rate were calculated from 

SPSS program and GeoStudio software models for several sections of Hajilrechai earth dam 

 ضریب پایداری تراوش یگرادیان هیدرولیک مدل عرض هسته روی پی عرض فوقانی هسته

b(m) d(m)     m3/year.m   

2 38 GeoStudio 58/1  54/5  97/1  

 SPSS 56/1  27/5  96/1  

4 50 
GeoStudio 2/1  98/3  96/1  

SPSS 3/1  91/3  95/1  

5 75 
GeoStudio 8/0  74/2  94/1  

SPSS 73/0  22/3  95/1  

   
1 ≤ i≤ 3 

 
FS≥ 5/1  

 
 GeoStudio و  SPSS مدل : ضریب همبستگی پیرسون بین داده های محاسبه شده از اجرای  8جدول 

Table 8. Pearson's correlation coefficient between the data calculated from the implementation of SPSS and GeoStudio model 

 SPSS Geostudio مدل

SPSS 1 991/0 
GeoStudio 991/0 1 
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 یریگجهینت -4

، قادر به طراحی بهینه هسته سد بوده و این مسئلهمناسب  یهاجنبهروش پیشنهادی حاضر در این تحقیق در کنار در نظر گرفتن 

. شودیمروش تالش اضافی برای دستیابی به یک طرح بهینه را کاهش داده و منجر به کاهش صرف زمان الزم برای انجام سعی و خطا 

لف های مختمتقابل بخش ریتأثا توجه به سازی ابعاد و حجم هسته رسی، پایداری سد نیز بررسی گردید. بدر این روش در حین حداقل

ی های اجرایو هزینه هاآنگذاشته و سبب کاهش حجم  ریتأثمختلف سد  یهابخشیک سد بر روی یکدیگر، کاهش ابعاد هسته بر روی 

دهد که مدل رگرسیونی جدید عملکرد شده است که فاکتور مهمی در انتخاب یک طرح و عملیاتی شدن آن هستند. نتایج نشان می

 یسازنهیبهموفقی در تخمین مقدار تراوش، گرادیان هیدرولیکی و ضریب اطمینان پایداری سدها، تحت شرایط تراوش دائم داشته و مدل 

 .است یامنطقهموجود قادر به تهیه طرح بهینه هسته رسی سدهای خاکی 
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Optimization of the Clay Core of Earth Dams with 

Regression Method 
 

 

ABSTRACT  
In the optimal design of the core of earthen dams, the type of material, its dimensions and shape are very 

important. So that with the least volume of materials, it has the greatest effect in reducing the amount of seepage 

from the dam body and maintaining its stability. The purpose of this research is to develop a model for optimizing 

the core geometry of Hajilerchai dam near  Tabriz city based on the integration of the equations obtained from 

the simulation of seepage, hydraulic gradient and stability reliability factor with the Simplex algorithm. In this 

study, two objective functions were considered, one is the volume of soil material per unit length of the dam and 

the other is the seepage rate from the dam body. Then, by defining 50 different sections of the core of the earth 

dam and using the results of numerical analysis of seepage regression relationships, stability coefficient and 

hydraulic gradient were obtained. In order to validate the regression relationships, the values of stability 

coefficient, hydraulic gradient and percolation obtained from the optimal core model were compared with the 

results obtained from GeoStudio software models in three sections. This comparison showed a high correlation 

of about 99%. The results of the model developed to determine the optimal dimensions of the earth dam core 

were compared with the actual dimensions of  Hajilerchai dam  which indicated a reduction in the volume of 

materials required for the construction of the dam core by about 12%, which also provides the necessary stability. 
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