1

أثر ضػط ماء املصاو السائد على توازٌ امليخدر األمامي
لصد احلصلة الصرقي عيد التفريؼ الصريع
الدكتور املهيدس صبخي دراق الصباعي
اجلنهورية العربية الصورية
جامعة البعح – كلية اهليدشة املدىية
قصه اهليدشة اجليوتلييلية

Email: s-sobhee@live.com
TEL: 00963966515824

اخلالصة:
ٜعسض ٖرا ايبشح طسٜك ١حتدٜد عاٌَ ْطب ١ضػط املا ٤املطاّ( )ruايالشّ يتشدٜد ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د ايٓاتر عٔ ايصٜاد ٠يف
اإلدٗاد ايؿعّاٍ داخٌ دطِ ايطد بطبب اهلبٛط ايطسٜع ملٓطٛب ضطض َٝا ٙحبري ٠ايطد َٔ املٓطٛب األععُ ٞست ٢املٓطٛب املٝتٚ ،ذيو
َٔ أدٌ حتدٜد عاٌَ األَإ ملٓشدز ايطد ايرتاب ٞاألَاَ ٞعٓد ايتؿسٜؼ ايطسٜع.
َٔ أدٌ ذيو متّ اضتدداّ ايهٛد ايسٚض(:ٞضٓٝب)( )Снйп 2.06.05-84يتشدٜد عاٌَ ْطب ١ضػط املا ٤املطاّ( َٔٚ ،)ruثِّ
متّ اضتدداّ ٖرا ايعاٌَ يف بسْاَر( َٔ )Geostudio 2007أدٌ حتدٜد عاٌَ األَإ يًُٓشدز األَاَ ٞيطد اذتطه ١ايػسق ٞعٓد
مت حتدٜد عاٌَ األَإ يًُٓشدز األَاَ ٞيطد اذتطه ١ايػسق ٞعٓد ايتؿسٜؼ ايطسٜع بد ٕٚإدخاٍ عاٌَ
ايتؿسٜؼ ايطسٜع ،نُا أْ٘ أٜطاً ّ
ْطب ١ضػط املا ٤املطاّ( )ruيف اذتطابات َٔ أدٌ املكازْٚ ١حتدٜد ايتٛصٝات.
نًُات َؿتاس:١ٝ
 .0ايتؿسٜؼ ايطسٜع.
 .4تٛاشٕ ط ٌٜٛاألَد.
 .3تٛاشٕ قصري األَد.
 .2عاٌَ ْطب ١ضػط املا ٤املطاّ(.)ru
َ .5طت ٟٛاالْصالم اذتسز.
 .6اذتت ايرتادع.ٞ

 – 1مقدمة:

يًطد ايرتابْٛ ٞعني َٔ ايتٛاشْات:
تٛشإ قصري األَد :سٝح ٜه ٕٛضػط املا ٤املطاّ َتػري
ايكٚ ،١ُٝحيدخ ذيو يف اذتاالت ايتاي:١ٝ
 .0عٓد تٓؿٝر ايطد.
 .4عٓد اهلصات األزض.١ٝ
 .3عٓد ًَ ٧حبري ٠ايطد أ ٚتؿسٜػٗا.
 .2عٓد ايتؿسٜؼ ايطسٜع.
تٛاشٕ ط ٌٜٛاألَد :يف ٖرا ايتٛاشٕ ٜه ٕٛضػط َا٤
املطاّ ثابت يف ايكٚ ،١ُٝحيدخ ذيو يف اذتاي ١اييت ٜهٕٛ
َٓطٛب ضطض حبري ٠ايطد ثابتاً يؿرت ٠ط َٔ ١ًٜٛايصَٔ.
يف نٌ ساي َٔ ١اذتاالت ايطابكٜ ١تِّ خالهلا دزاض١
تٛاشٕ َٓشدز ٟايطد ايرتابٖ َٔٚ ،ٞر ٙاذتاالت ساي١
ّ.د .صبش ٞدزام ايطباعٞ

ايتؿسٜؼ ايطسٜعٚ ،ايطؤاٍ ملاذا متّ اختٝاز ٖر ٙاذتاي١
بايرات؟
قد ْططس يف سايَ ١ا ٚيطسٚزات َؿسٚض ١إٔ ْؿتض
املؿسؽ ايطؿً ٞبايهاٌَ ٚتؿسٜؼ حبري ٠ايطد خالٍ شَٔ
قصري سطب نُ ١ٝاملا ٤املدصْٚ ١سطب قدز ٠املؿسؽ،
ٚزمبا ٜٓطًل ٖرا ايتؿسٜؼ ايطسٜع َٔ ساي ١ايبشري ٠يف
أعًَ ٢طت ٟٛختص ٜٔهلا ،أ َٔ ٟساي ١ايتٛاشٕ طٌٜٛ
األَد سٝح إٔ ضػط َا ٤املطاّ ثابتٚ ،يف ٖر ٙاذتاي١
تتشسى املٝا ٙاملتطسب ١داخٌ دطِ ايطد ايرتاب ٞاْطالق ًا
َٔ املٓشدز األَاَ ٞباجتا ٙاملصؿا ٠املٛدٛد ٠يف أضؿٌ
املٓشدز ارتًؿ ٞسطب َعادي ١بسْٛيٚ ٞقاْ ٕٛدازضٞ
يًذسٜإ بطبب ايطاغط املا ٞ٥ايهً )H(ٞأَاّ ايطد
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ايٓاتر عٔ َٓطٛب ايتدص ٜٔاألععُ ٞنُا َٖٛ ٛضض يف
ايػهٌ(.)0
عٓد ايتؿسٜؼ ايطسٜع ٜبدأ ايطاغط املا ٞ٥بايتٓاقص
ست ٢تٓعدّ قُٝت٘ ٚايٛص ٍٛملٓطٛب ايتدص ٜٔاملٝت
يبشري ٠ايطد ٚبايتاي ٞتبدأ املٝا ٙبايكسب َٔ املٓشدز
األَاَ ٞيًطد بتػٝري اجتا ٙسسنتٗا ،أ ٟتصبض سسنتٗا
باجتا ٙايٛد٘ األَاَ ٞيًطد باإلضاؾ ١ذتسنتٗا باجتاٙ
املٓشدز ارتًؿٚ ٞذيو بطبب بكآَ ٤طٛب املا ٤داخٌ
دطِ ايطد َستؿع األَس ايرٜ ٟؤد ٟيٓػ ٤ٛضاغط َاٞ٥
نبري داخٌ دطِ ايطد ٜدؾع املا ٤باجتا ٙايٛد٘ األَاَٞ
ٚايٛد٘ ارتًؿ ٞنُا َٖٛ ٛضض يف ايػهٌ( ،)4باإلضاؾ١
يريو ٜطبب ٖرا اهلبٛط املؿادٚ ٧ايطسٜع يف َٓطٛب
ضطض حبري ٠ايتدص ٜٔإىل شٜاد ٠اإلدٗادات ايؿعّاي ١داخٌ
دطِ ايطد بايكسب َٔ املٓشدز األَاَٚ ،ٞبطبب ٖرٙ
اإلدٗادات ايصا٥د ٠ضٝتٛيد ضػط َاَ ٤طاّ شا٥د
(َٛضٛع ايبشح) حيتاز يٛقت َٔ ايصَٔ يتصسٜؿ٘
سطب ْعس ١ٜتسشان ٞيًتػدٜدٚ ،ضػط املا ٤املطاّ
ايصا٥د ٖرا ضٝؤثس عً ٢تٛاشٕ َطت ٟٛاالْصالم اذتسز
يًُٓشدز األَاَ ٞيًطد اير ٟنإ ي٘ عاٌَ أَإ ستكل
يػسط تٛاشٕ حتت غسٚط ايتٛاشٕ ايط ٌٜٛاألَد ،األَس
اير ٟقد ٜؤد ٟيتدؿٝض ق ١ُٝعاٌَ األَإ ٖرا عٔ
ايك ١ُٝايػسط ١ٝاحملكك ١يًتٛاشٕ مما ٜؤد ٟالْٗٝاز
ايٛد٘ األَاَ ٞيًطد.
ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د ٖرا ٜتِ حتدٜد قُٝت٘
باالعتُاد عً ٢عاٌَ ْطب ١ضػط املا ٤املطاّ(ٜٚ ،)ruتِ
ذيو إَا َٔ ْعس ١ٜتسشان ٞيًتػدٜد أ َٔ ٚخالٍ ايهٛد
ايسٚض.ٞ

 - 2عامل ىصبة ضػط املاء املصاو ()ruر1د:
 – 1 – 2ضػط ماء املصاو عيد مصتوي االىسالق
احلرج يف احلالة الصتاتيلية:

يف ساي ١ايتٛاشٕ ايط ٌٜٛاألَد ٚعٓد ٚقٛع قاعد٠
غسحيَ َٔ ١طت ٟٛاالْصالم اذتسز أضؿٌ ارتط
ايبٝصَٚرت(ٟضطض املا ٤ادتٛيف) نُا يف ايػهٌ( )3ؾإٕ
َٓتصـ ٖر ٙايكاعد ٠ضتتعسض إىل ضػط َاَ ٤طاّ
َٛدب حتدد قُٝت٘ َٔ ايعالق )0(١اآلت:١ٝ
u = Hw . w
()0
أَا عٓدَا تكع قاعد ٠ايػسحي ١ؾٛم ارتط
ايبٝصَٚرت ٟؾإٕ(َ )u = 0ا مل ْأخـر بعني االعتباز
خاص ١االَتصاص يًرتب ١سٝح عٓدٖا ضٝه ٕٛضػط
املا ٤املطاّ ضايب.
 – 2 – 2ضػط ماء املصاو عيد مصتوي االىسالق احلرج
الياتج عً وزٌ الرتبة يف احلالة الصتاتيلية:

ّ.د .صبش ٞدزام ايطباعٞ

يف ساي ١ايتٛاشٕ ايكصري األَد ٚعٓدَا ته ٕٛقاعد٠
ايػسحي ١أضؿٌ َٓطٛب املٝا ٙادتٛؾ ١ٝؾإٕ ٚشٕ ٖرٙ
ايػسحي ١ضٛٝيّد ضػط َاَ ٤طاّ شا٥د باإلضاؾ ١يطػط
َا ٤املطاّ احملطٛب َٔ ايعالقٜ )0(١تِّ سطاب٘ َٔ
خالٍ عاٌَ ْطب ١ضػط املا ٤املطاّ(.)ru
ُٜعسَّف عاٌَ ْطب ١ضػط املا )ru(٤بأْ٘ ضػط َا٤
املطاّ ايصا٥د( )uايٓاتر عٔ ٚشٕ تسب ١ايػسحيَ ١كطًَٛا
عًٚ ٢شٕ تسبٖ ١ر ٙايػسحي )b. HS( ١سطب
ايعالق )4(١اآلت:١ٝ

ru  u  b H s
()4
نُا ٚميهٔ نتابٖ ١ر ٙايعالق ١بايػهٌ اآلت:ٞ
u  ru . b .H s
()3
سٝح إّٔ:
( )HSازتؿاع ايػسحي ١ايهاٌَ ؾٛم ٚحتت َٓطٛب
ايبطاط املا.ٞ٥
(ٚ )bشٕ ٚسد ٠اذتذِ ايهً ١ٝيًرتب ١ذات
االزتؿاع(.)HS
إٕ إسد ٣صعٛبات َؿٖٗ ّٛرا ايعاٌَ (ٖٛ )ru
تػري ٙعً ٢ناٌَ املٓشدز إذا نإ ضطض املٝا ٙادتٛؾ ١ٝال
ٜٛاش ٟضطض األزضٚ ،بايتاي ٞؾإْ٘ َٔ ايطسٚزٟ
حتدٜد( )ruعٓد عدد َٔ ايٓكاط أضؿٌ ضطض املٝاٙ
ادتٛؾ َٔٚ ،١ٝثِ سطاب قٚ ١ُٝضط ١ٝهلرا ايعاٌَ.
َٔ أدٌ َكطع ايرتب ١املتعدد ايطبكات ؾإْ٘ ٜتِّ
سطاب( )ruيهٌ طبك ١تكع حتت َٓطٛب ايبطاط املا،ٞ٥
ؾإذا ناْت قاعد ٠ايػسحي ١تكع حتت َٓطٛب ايبطاط
املا ٞ٥ؾإْ٘ َٔ خالٍ ايٛشٕ ايهً ٞيًػسحيٜ ١تُِّ سطاب
ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د ايٓاتر عٔ ٖرا ايٛشٕ.
َجــاٍط1ص:
يٓعترب ايػسحي ١ايعاغس ٠املب ١ٓٝيف ايػهٌ(ٚ )3بؿسض
إٔ:
ٚشٕ ٚسد ٠اذتذِ ايهً )b(١ٝيًسٌَ ٚايػطاز
تطا.)20 kN / m3 (ٟٚ
ٚعاٌَ ْطب ١ضػط املا ٤يًػطاز(.)ru = 0.2

اذتٌ:
بتطبٝل ايعالقٜ )2(١تِّ سطاب ضػط َا ٤املطاّ
ايٓاتر عٔ ٚشٕ ناٌَ ايػسحي(١ؾٛم ٚحتت َٓطٛب
املٝا ٙادتٛؾ:)١ٝ
) ( 7.22 m + 2.14 m ) (20.0 kN / m3
ٚبتطبٝل ايعالق( 0.2 ) = 37.44 kPa )0(١
ٜتِ سطاب ضػط َا ٤املطاّ ايٓاتر عٔ ٚشٕ املا: ٤
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( 2.14 m )( 9.81 kN / m3 ) = 20.99
kPa
ؾٝه ٕٛضػط َا ٤املطاّ ايهًَ ٞطاٜٚاً:
37.44 + 20.99 = 58.43 kPa
َالسعـــــــــــٜ :١ؿٝد عاٌَ ْطب ١ضػط َا ٤املطاّ
( )ruيف حتدٜد ضػط َا ٤املطاّ املتصاٜد ايٓاتر عٔ ٚشٕ
تسب ١ايسدّ ايرتانُ ٞعٓد ايتٓؿٝر ٚايالشّ يدزاض١
تٛاشٕ َٓشدز ٟايطد ايرتاب ٞخالٍ َساسٌ ايتٓؿٝر،
نُا ٜؿٝد يف حتدٜد ضػط َا ٤املطاّ املتصاٜد ايٓاتر عٔ
ٚشٕ تسب ١ايٓاتر عٔ اهلبٛط ايطسٜع يططض حبري ٠ايطد
عٓد ايتؿسٜؼ ايطسٜع هلر ٙايبشري ،٠يتشدٜد ٖرا ايعاٌَ
يدٜٓا طسٜكتني:
سطب ْعس ١ٜتسشان ٞيًتػدٜد.
سطب ايهٛد ايسٚضٞط4ص.
َالسعـــــــــــٜٛ :١دد عاٌَ ْطب ١ضػط َا٤
املطاّ( )ruيف اذتاي ١ايدٜٓاَٝهْ ١ٝاتر عٔ اهلصات
األزض ١ٝبطبب َٛدات ايكص ايصيصايٚ ١ٝي٘ طسٜك١
خاص ١يتشدٜد قُٝت٘.
 – 3 – 2اللود الروشير2د لتخديد عامل ىصبة ضػط
ماء املصاو السائد يف الصدود الرتابية (:)ru
َٔ ايطسٚز ٟدزاض ١اضتكساز ايطد ايرتاب ٞيف
ساي ١ايتٛاشٕ ايكصري األَد ،سٝح تتػري ق ١ُٝضػط
املطاّ األٚي ٞشٜاد ً٠أْ ٚكصاْاً ،باإلضاؾ ١إىل أْ٘ قد ٜتٛيد
ضػط َاَ ٤طاّ شا٥د ْاتر يف اذتاي ١ايطتاتٝهْ ١ٝاتر
عٔ إدٗاد ددٜد َطبل بػهٌ ضسٜع عً ٢طبكات
ايطد(تػدٜد) ،ايرْ ٟطتطٝع حتدٜد َٔ ٙخالٍ حتدٜد
عاٌَ ْطب ١ضػط َا ٤املطاّ(.)ru
يكد سدد ايهٛد ايسٚض ٞايطسٜك ١ايعًُ ١ٝيتشدٜد
ٖرا ايعاٌَ باالعتُاد عًْ ٢تا٥ر جتسب ١ايتػدٜد َٔٚ
خالٍ املساسٌ ايتاي:١ٝ
ُٜ .0ؤخَر بعني االعتباز ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د يف
دزاض ١تٛاشٕ َٓشدز ٟايطد ايرتاب ٞإذا ناْت ق١ُٝ
عاٌَ ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د د ٕٚخسٚز املأَ ٤
َطاَات ايرتب )ruc(١أنرب َٔ(ٖٞٚ )run = 0.1
ايك ١ُٝاملعٝاز ١ٜيعاٌَ ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د،
سٝح حيدد عاٌَ ْطب ١ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د
( َٔ )ru.maxايعالق ١ايتاي:١ٝ
)ru.max( = ruc × ruo
()2
باعتباز إٔ:
( )ruoعاٌَ ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د َع خسٚز املأَ ٤
َطاَات ايرتب.١
 .4حتدٜد عاٌَ ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د د ٕٚخسٚز
املاَ َٔ ٤طاَات ايرتب:)ruc(١

ّ.د .صبش ٞدزام ايطباعٞ

حيدد ٖرا ايعاٌَ َٔ ايػهًني(ٚ )6(ٚ )5ؾل
املساسٌ ايتاي:١ٝ
 )aحتدٜد ق )av(١ُٝعاٌَ االْطػاط َٔ جتسب١
ايتػدٜد ٚاسدت٘(ٚ )MPa-1ذيو سطب
ق ١ُٝاإلدٗاد املطبل ٚاملطا ١ٜٚيك ١ُٝاإلدٗاد
ايصا٥د املطبل عٓد املطت ٣ٛاملدزٚع ،ثِ حندد
ايٓطب )MPa-1()av/eo( ١سٝح(ْ )eoطب١
ايؿساؽ األٚي ١ٝعٓد بدا ١ٜتطبٝل اإلدٗاد يف
جتسب ١ايتػدٜد.
 )bحتدٜد ق ١ُٝايعاٌَ( َٔ )Pايػهٌ( )5سطب
ق ١ُٝدزد ١اإلغباع(ٚ )Srسطب
ايٓطب.)av/eo(١
 )cحتدٜد ق َٔ )ruc(١ُٝايػهٌ( )6سطب ق١ُٝ
اإلدٗاد املطبل( )MPaايٓاتر عٔ ٚشٕ ايرتب١
ٚايعاٌَ ( )Pاحملدد أعال.ٙ
 )dإذا نإ( )ruc ≤ run = 0.1عٓدٖا ميهٔ
إُٖاٍ تأثري عاٌَ ْطب ١ضػط َا ٤املطاّ.
 .3سطاب عاٌَ ضػط َا ٤املطاّ ايصا٥د َع خسٚز املا٤
َٔ َطاَات ايرتب:)ruo(١
ٜتِ حتدٜد ٖرا ايعاٌَ َٔ ايػهًني( )8(ٚ )7إذا
نإ(ٚ )ruc > run = 0.1ؾل املساسٌ ايتاي:١ٝ
 )aحتدٜد ق ١ُٝعاٌَ ايصَٔ( َٔ )Tvايعالق١
ايتاي:١ٝ
2
Tv = Cv t / d
( )5
سٝح إٔ:
( )tشَٔ تصاٜد اذتُٛالت ٚاسدت٘(.)ّٜٛ
( )Cvعاٌَ ايتػدٜد ٚاسدت٘(.)m2/day
سٝح حيدد( َٔ )Cvجتسب ١ايتػدٜد سطب اإلدٗاد
املتصاٜد احملدد.
( )dط ٍٛايتصسٜـ ٚاسدت٘(َرت) ٚحيدد يًطدٚد َٔ
ايػهٌ( )7سطب ايعالقات ايتاي:١ٝ
 ايطد املتذاْظ:
d = m. h
()6
ايطد بٓٛا ٠غطاز:١ٜ
d = bum / 2
()7
سٝح إٔ:
( )hازتؿاع ايطد(َرت).
(َٓ ٌَٝ )mشدز ايطد.
( )bumعسض قاعدْٛ ٠ا ٠ايطد ايرتابٚ ،ٞاسدت٘ (َرت)
نُا َٖ ٛبني يف ايػهٌ(.)7
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 )bحتدٜد( َٔ )ruoايػهٌ( )8سطب ق١ُٝ
عاٌَ ايصَٔ(.)Tv
َالسع :١يف ساي ١ايطد ايرٜ ٟته َٔ ٕٛزتُٛع ١تسب
غري َتذاْطٜ ١تِ اعتُاد ايرتب ١ذات ارتصا٥ص ايكِٝ
ايععُ ٢يـ(.)av, Sr, eo

 – 3قوة التصربر3د:

إٕ ايصٜاد ٠يف ايطاغط ايطه ْٞٛيًُا ٤عً ٢ايطسف
ايعً ٟٛيًذسٜإ يف عٓصس َهعيب ذ ٟضًع(()aاملسبع
املٗػّس عً ٢ايػهٌ(:ٖٞ ))9
()a2(8 – 2) h w
ٚتهٖ ٕٛر ٙايصٜاد ٠عً ٢ايطسف ايطؿً ٞيًذسٜإ
َٔ املسبع املٗػّس ْؿط٘ ٖ:ٞ
2
()a (8 – 3) h w
ٚبايتايٜ ٞه ٕٛايؿسم بُٗٓٝا َطاٜٚاً يك٠ٛ
ايتطسب(:)Ps
2
Ps = a h w
Ps = a3 (h / a) w
Ps = a3 i w
ٚمبا إٔ( ٖٞ )a3سذِ ايعٓصس ايرتاب ،ٞيريو ؾإٕ املا٤
ٜؤثس عً ٢ايرتب ١بك ٠ٛيف ٚاسد ٠اذتذِ قدزٖا:
Ps = i w
( )8
ٖر ٙايك ٠ٛتصٜد َٔ َكا ١َٚايرتب ١إذا ناْت ٖ ٞأٚ
إسدَ ٣سنباتٗا باجتا ٙايجكاي ١األزض ١ٝألْٗا تصٜد ق١ُٝ
اإلدٗادات ايؿعّايٚ ،١تكًٌّ َٔ َكا ١َٚايرتب ١إذا نإ
اجتاٖ ٙر ٙايك ٠ٛيألعً ٢أ ٟعهظ اجتا ٙايجكاي ١األزض١ٝ
ؾإْٗا تطبب دسف سبات ايرتبٚ ١إقالٍ حتانٗا ،ؾإذا
بًػت ق ١ُٝامل ٌٝاملا ٞ٥اهلٝدزٚيٝه ٞسداً سسداً()ic
تصبض اإلدٗادات ايؿعّاي ١عً ٢ايرتبَ ١طا ١ٜٚيًصؿس
عً ٢أ ٟعُل َٔ ايرتبٚ ١بريو تبد ٚظاٖس٠
ايــــــــــسٌَ ايطـــــــــسٜع أ ٚظاٖس ٠ايسَاٍ املتشسن١
( )quick sandأَ ٚاٜعسف بعــــــاٖس ٠ؾـــــــــٛزإ
ايسَــــــــٌ(ٚ ،)boiling of sandضبب ذيو أْ٘
عً ٢أ ٟعُل ٜه ٕٛضػط ايرتب ١املػُٛز ٠باملاَ ٤طاًٜٚا
إىل ايطػط املا ٞ٥يف ذتع ١ايؿٛزإ أ ٟإٔط3ص:
Z ' = Ps Z = ic w Z
ic = ' / w
)ic = (G – 1)(1 – n
()9
ٜٚه ٕٛعاٌَ األَإ ضد سدٚخ ؾٛزإ ايسٌَ ٖٛ
ايٓطبَ ١ا بني اإلدٗاد ايؿعّاٍ يًرتبَٓ ١طٛباً عً ٢ضػط
ايتطسب عٓد ذات ايٓكط.١
ٜٓٚتر أٜطاً يف ايطدٚد ايرتاب ١ٝعٔ شٜاد ٠املٌٝ
اهلٝدزٚيٝهٚ ٞبايتاي ٞضػط ايتطسب عٔ ايك ِٝاذتسد١
ّ.د .صبش ٞدزام ايطباعٞ

حتسى ادتص٦ٜات ايٓاعُ َٔ ١ايرتب ،١أ ٟسص ٍٛاْٗٝاز
يف تسب ١ايطد ْاتر عٔ سادث ١اذتت
ايداخًٚ )Internal Erosion(ٞظٗٛز سادث ١اذتت
ايرتادع )Backward Erosion(ٞاييت تطبب يف
اْٗٝاز ايطد.
إٕ ايتػًب عًَ ٢جٌ ٖاتني ايعاٖستني ارتطريتني
عً ٢ضالَ ١ايطد ٜه ٕٛبإْػاَ ٤صؿا ٠تساب)Filter(١ٝ
تٛضع ؾٛم املٓطك ١اييت ضٝؿٛز بٗا ايسٌَ أ ٚؾٛم
َٓطك ١ظٗٛز سادث ١اذتت ايرتادعٚ ،ٞحتٌُّ حبُٛالت
َٝت ١تؿٝد يف شٜاد ٠ايطػٛط ايؿعّاي ١عً ٢ايرتب١
ٚبايتايَٓ ٞع ٖاتني ايعاٖستني َٔ اذتدٚخٜٓٚ ،صض
يتذٓب سص ٍٛسادث ١اذتت ايرتادع ٞحتكٝل
املرتادش ١يف دطِ ايطد ٚأضاضات٘:
)

()

(

()9
سٝح إٔ:
( )عاٌَ أَإ ضد اذتت ايرتادع.)5 - 3(ٞ
( )icامل ٌٝاهلٝدزٚيٝه ٞاذتسز.
( )iavامل ٌٝاهلٝدزٚيٝه ٞايٛضط.ٞ
(ْ )nطب ١ايؿساؽ يًرتب ١يف املٓطك ١املدزٚض َٔ ١ايطد.
( )Gايٛشٕ ايٓٛع ٞيًرتب ١يف املٓطك ١املدزٚضَٔ ١
ايطد.
( )Lط ٍٛخط ايتطسب.
( )Hايطاغط املا ٞ٥ايهً ٞنُا َٖٛ ٛضض ايػهٌ(.)9
عٓدَا ته ٕٛحبري ٠ايطد يف َطتٛاٖا ايتدصٜين
األععُٜ ٞه ٕٛاجتا ٙسسن ١املٝا ٙداخٌ دطِ ايطد
ٚأضاضات٘ َٔ املٓشدز األَاَ ٞيًطد إىل املٓشدز ارتًؿٞ
َٓشسؾاً باجتا ٙاملصؿا ،٠أ ٟإٔ ضػط ايتطسب()Ps
تطاِٖ يف شٜاد ٠اضتكساز ايٛد٘ األَاَ ٞيًطد ٚأضاضات٘.
عٓد ايتؿسٜؼ ايطسٜع ؾإٕ املاٜ ٤تشسى داخٌ دطِ
ايطد باجتاٖني َتعانطني نُا ذنسْا أعال ،ٙاألٜ ٍٚبك٢
باجتا ٙاملصؿاٚ ،٠ايجاْ ٞباجتا ٙاملٓشدز األَاَٚ ،ٞبايتايٞ
تتػري ق ِٝامل ٌٝاهلٝدزٚيٝه ٞداخٌ دطِ ايطد
ٚأضاضات٘ ،نُا إٔ ضػط ايتطسب( )Psيف ٖر ٙاذتاي١
ٜدؾع املا ٤يًدسٚز َٔ ايٛد٘ األَاَ ٞيًطد ،ؾإذا اْعدّ
اإلدٗاد ايؿعّاٍ يف املٓاطل ايكسٜب َٔ ١ضطض ايٛد٘
األَاَ ٞيًطد أ ٚأضاضات٘ بدأت تسب ١ايطد أ ٚأضاضات٘
ختسز َع املاٚ ٤تبدأ سادث ١اذتت ايرتادع ٖٞٚ ،ٞبدا١ٜ
اْٗٝاز ايطد إذا مل ٜتِ تاليف األَس.
⁄

θ

 – 4التطبيق العنليرللباححد:

يف ٖرا ايتطبٝل ضٝتِ بٝإ نٝؿ ١ٝدزاض ١تٛاشٕ
املٓشدز األَاَ ٞيطد اذتطه ١ايػسق ٞعٓد ايتؿسٜؼ
ايطسٜع.
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 – 1 – 4شد احلصلة الصرقي:
ضد تسابَ ٞتذاْظ بازتؿاع(َ )24.33رتٜ ،كع يف
ادتٗ ١ايػُاي ١ٝايػسق ١ٝيطٛزٜاٜ ،ته َٔ ٕٛتسب١
غطازْٛ ١ٜع( )CIهلا املٛاصؿات ايتاي:١ٝ
ٚ شٕ ٚســـــــد ٠اذتذِ ايسطب:)b(١
(.)19.9 kN/m3
ٚ شٕ ٚســــــــد ٠اذتذِ املػبع20.2 ( :)s(١
.)kN/m3
ٚ شٕ ٚســــــــد ٠اذتذِ يًُا10 ( :)w(٤
.)kN/m3
 ايٛشٕ ايٓٛع.)G = 2.7(ٞ
 عاٌَ ايٓؿاذ.)K = 0.001 m/day(١ٜ
 شا ١ٜٚاالستهاى ايداخً.)= 27 o(ٞ
 متاضو ايرتب.)C = 72 kPa(١
 سد ايطٝالٕ(.)WLL = 41
 دي ٌٝايًد.)PI = 18(١ْٚ
َ د ٠تؿسٜؼ ايبشري ٠بػهٌ ضسٜع عرب املؿسؽ
ايطؿً.)45 day(ٖٛ ٞ
 ق ١ُٝمتاضو طبك ١ايؿالتس ٚطبك ١محا١ٜ
ايٛد٘ األَاَ.)C = 0(ٞ
 شا ١ٜٚاالستهاى ايداخً ٞيطبك ١ايؿالتس
ٚيطبكـــــــــ ١محاٜــــــــــ ١ايٛدــــــــــ٘
األَــــــــــاَ.)( ٞ
 – 2 – 4جتارب التصديد:
يكد متّ تكط ِٝدطِ ايطد ألزبع َٓاطل ٚذيو
عٓد املكطع األععُ ٞدتطِ ايطدٚ ،متّ أخر
ايعٓٝات َٔ دطِ ايطد َٔ املطتٜٛات املب ١ٓٝعً٢
ايػهٌ(.)10
عً ٢عُل َرت َٔ ٜٔقُ ١ايطد متّ أخر عٓٝات
ْؿرت عًٗٝا جتازب ايتػدٜدٚ ،مت اختٝاز ْتا٥ر
َسسً ١شٜاد ٠اإلدٗاد َٔ ايك0.025 ( ١ُٝ
 )mPaإىل ايك.)0.05 mpa(١ُٝ
عً ٢عُل( َٔ )5 mقُ ١ايطد متّ أخر عٓٝات
ْؿرت عًٗٝا جتازب ايتػدٜدٚ ،مت اختٝاز ْتا٥ر
َسسً ١شٜاد ٠اإلدٗاد َٔ ايك)0.05 mPa( ١ُٝ
إىل ايك.)0.1 mpa(١ُٝ
عً ٢عُل( َٔ )20 mقُ ١ايطد متّ أخر
عٓٝات ْؿرت عًٗٝا جتازب ايتػدٜدٚ ،مت اختٝاز

ّ.د .صبش ٞدزام ايطباعٞ

ْتا٥ر َسسً ١شٜاد ٠اإلدٗاد َٔ ايك0.2 ( ١ُٝ
 )mPaإىل ايك.)0.4 mpa(١ُٝ
ٚعً ٢عُل( َٔ )24.33 mقُ ١ايطد متّ أخر
عٓٝات ْؿرت عًٗٝا جتازب ايتػدٜدٚ ،مت اختٝاز
ْتا٥ر َسسً ١شٜاد ٠اإلدٗاد َٔ ايك0.4 (١ُٝ
 )mPaإىل ايك.)0.6 mpa(١ُٝ
يكد متّ إدسا ٤مجٝع جتازب ايتػدٜد يف شترب
َٝهاْٝو تسب ١ايػسن ١ايعاَ ١يًدزاضات املا،١ٝ٥
سٝح ٜٛضض ايػهٌ(ْ )10تا٥ر ٖر ٙايتذازب.
 – 3 – 4حتديد عامل ىصبة ضػط املاء ()ru max
لرتبة شد احلصلة:
مت سطاب عاٌَ ْطب ١ضػط املا )ru max( ٤يهٌ
ّ
طبكٚ ١ذيو سطب ايهٛد ايسٚض ٞاملبني يف
ايؿكس )3 – 4(٠أعال.ٙ
ؾُجالً  َٔٚأدٌ ايطبك ١األٚىل ٚعٓد ايعُل( 2
 َٔ )mقُ ١ايطد ناْت َساسٌ حتدٜد عاٌَ
ْطب ١ضػط املا )ru max( ٤نُا :ًٜٞ
 حتدٜد ايعاٌَ(ٚ )Pايعاٌَ(:)ruc
َٔ جتسب ١ايتػدٜد متّ حتدٜد ق:)av(١ُٝ
av = e / 
)av = (0.765 – 0.759) / (0.05– 0.025
av = 0.24 mPa-1
av / eo = 0.24 / 0.765 = 0.31 mPa-1
 َٔٚايػهٌ( )5متّ حتدٜد ايعاٌَ( )Pسطب
ايٓطب )av / eo(١احملدد ٠أعالٚ ٙسطب دزد١
اإلغباع( )Sr = 77.47 %ؾهاْت قُٝت٘ ( = P
.)0.13
 َٔٚايػهٌ( )6متّ حتدٜد ق ١ُٝايعاٌَ( )rucسطب
ق ١ُٝايعاٌَ( )Pاحملدد أعالٚ ،ٙسطب ق ١ُٝاإلدٗاد
ايٓاتر عٔ ٚشٕ ايرتبٚ ١اير ٟقُٝت٘:
()= 2 x 0.0199 = 0.0398 mPa
ؾهاْت ايكٖٚ ،)ruc = 0.12(١ُٝر ٙايك ١ُٝأنرب
َٔ(ٚ )0.1بايتاي َٔ ٞايطسٚز ٟحتدٜد (ru (ٚ )ruo
.)max
 حتدٜد ايعاٌَ(:)ruo
مت حتدٜد ق:١ُٝ
َٔ جتسب ١ايتػدٜد ّ
2
Cv = 0.74 m / day
T = 0.92
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باعتباز إٔ عاٌَ ايٓؿاذ ١ٜدتطِ ايطد ( = K
.)0.001 m/day
ٚباعتباز إٔ ط ٍٛايتصسٜـ( )d = 6 mنُا ٖٛ
َٛضض يف ايػهٌ(ٚ ،)10إٔ َد ٠تؿسٜؼ ايبشرئَ ٠
املؿسؽ ٖ.)45 day(ٛ
 َٔٚايػهٌ( )8متّ حتدٜد ق ١ُٝايعاٌَ(ٚ )ruoذيو
سطب ق ١ُٝعاٌَ ايصَٔ( )Tاحملدد أعال ٙؾهاْت
قُٝت٘(.)ruo = 0.5
 حتدٜد ايعاٌَ(.)ru max
ٜتِ حتدٜد ايعاٌَ( َٔ )ru maxايعالق:)4(١
ru max = 0.12 x 0.5 = 0.06
ْٚتابع برات ايطسٜك َٔ ١أدٌ حتدٜد ايعاٌَ( ru
 )maxيباق ٞطبكات دطِ ايطدٚ ،ايٓتا٥ر َب١ٓٝ
مجٝعٗا عً ٢ايػهٌ(.)10
 – 4 – 4دراشة توازٌ امليخدر األمامي جلصه شد
احلصلة الصرقي:
ٜب ّٔٝايػهٌ( )11عاٌَ أَإ َطت ٟٛاالْصالم
اذتسز يًُٓشدز األَاَ ٞيف ساي ١تٛاشٕ ط ٌٜٛاألَد( F
()= 5.75اضتكساز ضػط َا ٤املطاّ بطبب ثبات
َٓطٛب ضطض ايبشري ٠األععُ ،)ٞسٝح ُٜبّٔٝ
ايػهٌ( )12ق ِٝايطػط ايؿعّاٍ داخٌ دطِ ايطد
ُٜٚالسغ أٜطاً تٛاش ٟخطٛط ايطػط ايؿعّاٍ.
عٓد تؿسٜؼ حبري ٠ايطد خالٍ(ُٜ ّٜٛ )45السغ
شٜاد ٠ايطػط ايؿعّاٍ داخٌ دطِ ايطد نُا ٖٚ ٛاضض يف
ايػهٌ(ٖٚ ،)13را ضٝطبب تػدٜد طبكات ايرتب١
املػبع ١املػهً ١دتطِ ايطد ٚبايتاي ٞضٝتٛيد ضػط املا٤
املطاّ ايصا٥د ايٓاتر عٔ عاٌَ ْطب ١ضػط َا٤
املطاّ(.)ru
بًػت ق ١ُٝعاٌَ أَإ(َ )Fطت ٟٛاالْصالم اذتسز
()F = 3. 39
يًُٓشدز األَاَ ٞيطد اذتطه١
ٚذيو بد ٕٚاعتباز ضػط املا ٤املطاّ ايصا٥د أ ٟإٔ( = ru
 ،)0ايٓاتر عٔ ازتؿاع االدٗادات ايؿعّاي ١بطبب اهلبٛط
ايطسٜع ملٓطٛب حبري ٠ايتدص َٔ ٜٔاملٓطٛب األععُٞ
ست ٢املٓطٛب املٝت ،نُا َٖٛ ٛضض يف ايػهٌ (.)02
يف سني ُٜالسغ اخنؿاض ق ١ُٝعاٌَ أَإ َطتٟٛ
االْصالم اذتسز يًُٓشدز األَاَ ٞيطد اذتطه ١إىل( = F
ٚ )2.09ذيو َع اعتباز ضػط املا ٤املطاّ ايصا٥د أٟ
إٔ( ،)ru ≠ 0ايٓاتر عٔ ازتؿاع االدٗادات ايؿعّاي١
بطبب اهلبٛط ايطسٜع ملٓطٛب حبري ٠ايتدصَٔ ٜٔ
ّ.د .صبش ٞدزام ايطباعٞ

املٓطٛب األععُ ٞست ٢املٓطٛب املٝت ،نُا َٖٛ ٛضض
يف ايػهٌ(.)05
ُٜالسغ إٔ عاٌَ األَإ ملطت ٟٛاالْصالم اذتسز
يًٛد٘ األَاَ ٞيطد اذتطه ١ايػسق ٞذ ٚق ١ُٝستكك١
يًتٛاشٕ ،نُا أْ٘ ُٜالسغ إٔ ضد اذتطه ١ايػسق ٞآَٔ
عٓد تؿسٜؼ ايبشري ٠بػهٌٍ ضسٜع(خالٍ )ّٜٛ 25
ٜٚعٛد ذيو يًطببني ايتايٝني:
 .0إضاؾ ١طبكات ايؿًرت ٚطبكات محا ١ٜايٛد٘
األَاَ ٞيطد اذتطه ١ايرَٓ ٟع خسٚز املا ٤أثٓا٤
ايتؿسٜؼ ايطسٜع َٓ٘ٚ ،ايطُاح يًُا ٤بارتسٚز َٔ
طبكات األضاع.
ٚ .4دٛد طبكات ايؿًرت ٚطبكات محا ١ٜايٛد٘
األَاَ ٞيطد اذتطه ١قد َٓع ٚص ٍٛق ١ُٝاإلدٗاد
ايؿعّاٍ بايكسب َٔ ايٛد٘ األَاَ ٞيًصؿس.
َٔ ٖٓا ْتٛصٌ يًٓتا٥ر ايتاي:١ٝ

 – 5اليتائج:
.0
.4

.3

.2

أُٖ ١ٝحتدٜد عاٌَ ْطب ١ضػط َا ٤املطاّ
ايصا٥د( َٔ )ruأدٌ دزاض ١تٛاشٕ املٓشدز األَاَٞ
يًطد ايرتاب ٞعٓد ايتؿسٜؼ ايطسٜع.
حتدٜد ق ِٝاإلدٗاد ايؿعّاٍ داخٌ دطِ ايطد
ايرتاب ٞعٓد ايتؿسٜؼ ايطسٜع يًتأند َٔ عدّ
ٚص ٍٛق ١ُٝاإلدٗاد ايؿعّاٍ بايكسب َٔ ايٛد٘
األَاَ ٞيًصؿسٚ ،حتكٝل املرتادش.)9( ١
إضاؾ ١طبكات ايؿالتس ٚطبك ١اذتذاز ٠اذتاَ١ٝ
يًٛد٘ األَاَٚ ٞاييت تطاِٖ يف زؾع ق ِٝاإلدٗاد
ايؿعّاٍ عٓد ايٛد٘ األَاَ ٞباإلضاؾ ١ملٓع املأَ ٤
ارتسٚز عرب ايٛد٘ األَاَ.ٞ
ٜتِ حتدٜد مسان ١طبك ١اذتُا ١ٜحبٝح حتكل َا
ٚزد يف ايؿكس ٠ايطابك.١
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Abstract:
This search shows method for determining Pore Water Pressure Ratio Coefficients (ru)
that is necessary to determine the excess pore water pressure caused by rapid drawdown,
in order to estimate the factor of safety for upstream slope of the earth Dam using developed software.
For that, use the Russian Code Method in order to determine Pore Water Pressure Ratio
Coefficients (ru), and then use this Coefficient (ru) in the program (Geostudio 2007) in order to estimate the factor of safety for upstream slope of the Eastern Al-Hasakah earth
Dam during rapid drawdown.
Also, estimate the factor of safety of upstream slope of the Eastern Al-Hasakah earth Dam
during rapid drawdown without use value of Pore Water Pressure Ratio Coefficients (ru)
in the accounts.
Finally comparison between the two values of the safety factor of upstream slope of the
Eastern Al-Hasakah earth Dam during rapid drawdown.
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