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 خالصه

 یاز انواع سدها یکی(، CFRD) یبتن هیرو زی. سد سنگرباشد یم رانیدر ا یبتن هیرو زیسد اجرا شده از نوع سنگر نیسوم جار،یشهر ب یسد مخزن

 یعدد لینظر به تحل .شود یم دست نییپاطرف  بند عمل نموده و مانع از عبور آب به در باالدست آن، همانند آب یبتن هیرو کیبوده كه  زیسنگر

% از مقدار نشت مخزن كه در مطالعات 11حدود  یمقدار نشت محاسبه شده از محاسبات تراوش سه بعد گردد یصورت گرفته، مالحظه م

به  زیرسر ریدر محدوده ز قیه تزر. طول پردباشد یكمتر م ،متر مکعب در سال در نظر گرفته شده است ونیلیم ۳1/3 زانیمنابع آب به م یزیر برنامه

 یكنترل یگمانه ها جهینت انتخاب شده است. یطوالن یبه اندازه كاف ،لیبه صورت متصل و دوخته شده به ش گاه راست هیمتر در تک 03حدود  زانیم

عمق  شیاست افزا یهیده است. بدبو kg/m 03 ریز یو خورندها ۱ ریز یاخذ لوژن ها مان،یكامل درزه ها با دوغاب س یپرشدگ انگریشده، ب حفر

 مثبت داشته است. جیدر حصول نتا یشده، نقش موثر قیتدق موتیو آز بیپرده با ش یپرده و حفر گمانه ها
 

 و لوژن. یعدد لیتحل ،یبتن هیرو زیپرده آب بند، سد سنگر ق،یتزر: یدیکلمات کل

 
 

 مقدمه   .1
 

خمام،  كوچصفهان،  جار،یعمده استان از جمله رشت، خشکب یشهرها تی% جمع03 ازیرد نآب شرب مو نیتام جاریشهر ب یهدف از ساخت سد مخزن

 3.0 دیتول نیو همچن یكشاورز یهکتار اراض 103 ازیآب مورد ن نیتام ،یلنگرود، بندر انزل اهکل،یس جان،یاله اشهر،یك ه،یاشرف لشت نشاء، سنگر، آستانه

از  یلومتریك 8در  یجنگل ی. ساختگاه سد در منطقه اباشد یمگاوات م ۱هر كدام  دیتول تیبا ظرف نیتوسط سه دستگاه تورب یبرق آب یمگاوات انرژ

 .[1] باشد یشهر رشت م یلومتریك 00از توابع امامزاده هاشم واقع در حدود  جاریشهر ب یآباد
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 بدنه سد یمقطع عرض - 1شکل 

. استمتر مکعب  ونیلیم 130. حجم مخزن حدود ابدی یمتر گسترش م 083به عرض  یمتر بوده و در پ 108متر و طول تاج  ۳1ارتفاع سد 

استفاده  نیریز یبه عنوان خروج یكه تونل انحراف در دوران بهره بردار باشد یم افو تونل انحر یبند خاك بیانحراف پروژه شامل فرازبند و نش ستمیس

كننده و حوضچه آرامش از نوع  هیكانال تقرب، شوت تخل یشده است كه دارا ینیب شیآزاد در ساحل راست پ زیسد از نوع سرر زیسرر هد شد.خوا

USBR III (1)شکل  .[1] باشد یم 

از انواع  یکی(، CFRD) 3یبتن هیرو زی. سد سنگرباشد یم رانیدر ا یبتن هیرو زیسد اجرا شده از نوع سنگر نیسوم جار،یشهر ب یسد مخزن

 .[۱] شود یدست م نییبند عمل نموده و مانع از عبور آب به طرف پا در باالدست آن، همانند آب یبتن هیرو کیبوده كه  زیسنگر یسدها
 

 

 ساختگاه یشناس نیزم   .2
 

ساختگاه سد چندان متنوع در محدوده  یسنگ شناس ی. توالشود یالبرز قرار داده م یساختگاه طرح در زون ساختمان ،یمنطقه ا یشناس نیبر اساس زم

و حفر  جاریسد شهر ب یمراحل مختلف در پ یانجام شده ط ییاست. مطابق با مطالعات شناسا یسازند نیب یها نبوده و شامل سازند شمشک و برش

 یرسوب یها برش ریر زرنگ د اهیس یها لیبا ش یكل یتولوژیسد شامل دو نوع ل یمتر مشخص شده كه توده سنگ پ 1800 یگمانه به طول كل 03 داقلح

. به هاست لیش یاست( بر رو یماسه سنگ یها هیو گهگاه ال یاستون آهک لتیس ای یلتیآهک س ره،یت یاز آهک خاكستر یها هیال نی)كه شامل ب یآهک

رخنمون  یرسوبات آهکها  گاه هیرنگ و در تک اهیس یها لی)در امتداد طول سد( ش یانیدر بخش م نتیپل یاجرا یبرا یكه پس از گودبردار ینحو

 .[0] شوند یم یطبقه بند 5هوا زده یتا كم 4در رده سالم یموجود به لحاظ هوازدگ یها داشتند. برش

 یتلق ریتوده نفوذناپذ کیبه عنوان  تواند یم یکیسنگ در ساختگاه، سازند شمشک به لحاظ ژئوتکن یرینفوذپذ شیآزما جیتوجه به نتا با

لحاظ  به .[0] ردیگ یقرار م 6ریدر رده كم نفوذپذ یبند میه كه به لحاظ تقسبود cm/s  3-13تا cm/s  0-13سازند حدود نیا یرینفوذپذ بیشود. ضر

 03°گاه چپ حدود  هیتک بیمتقارن است. در محدوده محور سد، ش یبطور نسب یو دره محل سد، دره ا یجنگل یمنطقه ا ،ساختگاه سد یژئومورفولوژ

 .[0] متر است 130رودخانه در محل محور حدود  یالبسی بستر عرض و است 10°گاه راست حدود  هیمتوسط تک بشی و
 

 

 قیتزر اتیاهداف عمل   .3
 

كه مقدار  نیانجام گرفته تا ضمن ا زبانیم یشناس نیكوچک موجود در مصالح زم یخال یفضاها ایها،  ها، شکاف پر كردن حفره یبرا قیتزر اتیعمل

 اتیعمل یهدف از اجرا .بخشد یبهبود م زیسازه را ن -نیاندر كنش زم نینموده و همچن میو تحک تیمصالح شالوده را تقو دهند، ینشت را كاهش م

و پر كردن  قیتزر قیتوده سنگ اطراف، از طر شتریب یکپارچگیو  یکنواختی نیسنگ و همچن یکیو ژئوتکن یفیك طی، بهبود شرا7یمیتحک قاتیرتز

 .[1] ردیگ یم صورت 8یق تماسیتزر زیموجود در پشت بتن و سنگ ن یخال یپر كردن فضا ی. براباشد یدرز و ترك م ایسنگ و  یعیدرز و شکاف طب

به سد منجر  یگاه ها هینشت در تک انیكه آثار درازمدت جر ینشت از توده سنگ است به نحو انیبند، كنترل جر پرده آب جادیهدف از ا

توده  یكاهش مقدار فشار منفذ نیداشته باشد، نشود. عالوه بر ا ندهیروند فزا تواند یكه م یگریهر اثر نامطلوب د ای ییمجرا اینشت متمركز  طیشرا

ساختگاه و  یشناس نیبند با توجه به ساختار زم پرده آب یبند است. عمق و گسترش جانب از اهداف مهم احداث پرده آب زیسد ن یگاه ها هیسنگ تک

 دیكه با دهستن یمهم یپارامترها ق،یها و فشار تزر گمانه یحفار هیها، زاو شامل فواصل گمانه ق،یتزر تیفی. كشود یم نییتع رینفوذناپذ یها هیال تیموقع

 .[1] شود یم یدر دو حالت متصل و معلق طراح قیشود. پرده تزر یدر مرحله مطالعات نقد و بررس یشیآزما قیبا انجام تزر

                                                
3 Concrete Face Rockfill Dam 
4 Fresh 
5 Slightly Weathered 
6 Low Permeability 
7 Consolidation Grouting 
8 Contact Grouting 
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 یدر سد ها شود، یم اجرا یدر تراز پ قیتزر یگالر قیمحور تاج سد و بطور عمده از طر ریبند در ز سدها كه پرده آب جیبر خالف ساختار را

CFRDنیا. [0] شود ی، اجرا منامیده شده 9نتیسد )پاشنه باال دست سد( كه سازه پل یو پ نیباالدست با جناح یبتن هیبند در محل اتصال رو ، پرده آب 

محور با  کیمختلف و در كل به صورت  بیو ش موتیبا آز قطعاتی اتصال صورت به همواره پالن در بند پرده آب یمحور طول كند یم جابیامر ا

 لیكه به دال یمحور، در صورت یطول راتییتغ نیكنار ا در است. دهرسی 111°به  جاریشهر ب یچرخش در پرده سد مخزن نیباشد. ا ادیچرخش ز

را  یپرده ا نیچن یها یژگیو ،یهندسه سه بعد نیانحراف از شاقول باشند، آنگاه ا یدارا زیپرده ن یمنطقه، گمانه ها یشناس نیو ساختار زم یکیژئوتکن

 .[3] كند یم زیم و بصورت قائم هستند، متمایمحور مستق یمعمول كه دارا یكامل نسبت به پرده ها یو اجرا یطراح ثیاز ح
 

 

 وژهپر یاجرا نیمطالعات ح.   4

 

 یبردار خاك اتیپس از قطع درختان محدوده ساختگاه و با اتمام عمل اد،یو روباره ز یجنگل نیپوشش سنگ لیبه دل جار،یشهر ب یپروژه سد مخزن در

 یدرزه ها ستمیس یو مطالعه بر رو یشناس نیزم ینقشه ها هیو ته یسطح یها برداشت قیجهت تدق یفرصت مجدد نت،یمحدوده پل یها یروباز و حفار

 نی. آنچه كه در ارفتیانجام پذ یمتر ۱1در فواصل  یاكتشاف یبند، حفر گمانه ها پرده آب ریبه موازات آن و در امتداد مس نکهیشد. ضمن ا سریمنطقه م

 لیش ریناپذنفوذ هیآن )ضرورت اتصال به ال ازیعمق مورد ن ثیبند از ح پرده آب تیوضع یاز همه مورد توجه قرار گرفت بررس شیب یلیمطالعات تکم

در نهایت،  با حداكثر عمق نفوذ دوغاب بوده است. قیپرده جهت تزر یو امتداد گمانه ها بیش یبررس نیپرده معلق( و همچن تیكفا ایو  نیریز

شده در باال، گمانه  نییتع تیدر واقع با وضعتعیین شد. در جناح چپ  03/0۱3و  در جناح راست 03/113 بیپرده به ترت یگمانه ها بیو ش موتیآز

 یگمانه ها نیب یخال یجهت بستن فضا. همچنین به [0]و  [3] ،[1] شد یبه جناح مخالف حفار لمتمای 03° هیبند در هر جناح با زاو پرده آب قیتزر یها

اجرا  10بادبزنی بصورت( 33° مجموع در) هم به نسبت 10° هیگمانه با زاو 0پرده،  فیدو رد انیآب در م انیو عدم جردر تراز های پایین تر ذكر شده 

 .دهد یرا نشان م آنبند  پرده آبسد و  یسه بعد ی، نما۱شکل  .[1] دیگرد

US DS

      

         

         

       

 
 از جناح راست( دیبند سد )د پرده آبو سد  یسه بعد ینما - 2شکل 

 

 

 تراوشتحلیل عددی    .5
 

به شرح  یمصالح و پ ییب تراوایضراستفاده شد.  Seep3D (version 1.15)، از نرم افزار جاریب تراوش از بدنه سد شهر یبعدل سه یتحلبه منظور 

رات ییل تغیا در ساحل راست به دلیمتر از سطح در 108تا  1۳1 ین ترازهایه بیح آنکه در الینکته الزم به توض. در مدل در نظر گرفته شده است 1جدول 

 هیال نیا یآبگذر بیضر نانیاطم منظور به. شده است گرفته نظر در ثابت یآبگذر با هیال کی صورت به ها هین الیها در مدل ا هیال یبگذراد در آیز

در شکل  ع هد فشاریدست توز نییپا ینما .[8] است ه( در نظر گرفته شدهیمتر بر ثان 1*13-0لوژن معادل  133شده ) یریاندازه گ یآبگذر حداقل با برابر

 ارائه شده است. 0

 

                                                
9 Plinth 
10 Fan Drilling 
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 مدل یمصالح و پ ییب تراوایضر - 1جدول 

 مصالح
 ییب تراوایضر

 ه(ی)متر بر ثان
 تیموقع

 گن فرض شده است.ک مصالح و به صورت همیباال كل بدنه از  ییل تراوایبدنه سد به دل 1*13-0 بدنه یزیسنگر

 به باال ۱3۱گاه چپ از تراز حدود هیدر تک، به باال 1۳1گاه راست از تراز حدود هیدر تک 0/0*13-3 لیش - مستونیال

 183تا  ۱3۱گاه چپ از تراز حدود هیدر تک، 108تا  1۳1گاه راست از تراز حدود هیدر تک 1*13-0 سندستون - ایبرش

 نیبه پائ 183گاه چپ از تراز حدود هیدر تک، نیبه پائ 108ت از تراز حدود گاه راسهیدر تک 0*13-0 لیش

 زیسرر یر اوجیگاه راست و زهیتک -نت یر پلیز -گاه چپ هیتک 1*13-0 پرده آب بند

 

ک یدر طول  .مده استست آد به هیثان بر مترمکعب 3۱0۳0۱۳/3 با برابر مدل جینتا از گاه هیاز كل بدنه و تک یمقدار تراوش )نشت( سه بعد  

 گردد. یمحاسبه م ون متر مکعب در سالیلیم 81۳/3 مقدار رابرسال )با فرض حداكثر تراز آب در باالدست( مفدار نشت ساالنه آب ب

 در آب ارتفاع حداكثر مقدار شده انجام تراوش محاسبات در کهیحال در باشد یر میالزم به ذكر است ارتفاع آب در مخزن در طول سال متغ  

 در كه مخزن نشت مقدار از% 11 حدود یبعد سه تراوش محاسبات از شده محاسبه نشت مقدار گردد یم مالحظه. است شده گرفته نظر در مخزن

 .[8]باشد  یكمتر م ،ون متر مکعب در سال در نظر گرفته شدهیلیم ۳1/3زان یمنابع آب به م یزیه ربرنام مطالعات

 

 
 فشار هد عیتوز دست نییپا ینما - 3شکل 

 

 

 بند پرده آب قاتیتزر   .6
 

 ها، فیاز رد کی هر در 0۱3° و 113° یبا امتدادها بی. جهت شباشد یم یمركز یدر پ فیها و دو رد گاه هیپرده در تک فیرد کیشامل  قیپرده تزر

 متر در نظر گرفته شده است. 1.0چهارم   یدر سر تیمتر و در نها 0سوم  یمتر و در سر 3دوم  یمتر و در سر 1۱ها  گمانه هیله اولطرح شده است. فاص

 113۳)شامل  T یگمانه سر 133(، قیمقطع تزر 00۳)شامل  S یگمانه سر 81(، قیمقطع تزر 08۱)شامل  P یگمانه سر 81 یدر كل، پرده آب بند دارا

 .[1] باشد می 0۱3° و 113° ،3° یها موتی( با آزقیمقطع تزر 1۱۳1)شامل  Q یگمانه سر 118( و قیمقطع تزر

شکل،  نیداده شده است. طبق ا شینما كل پرده آب بند، P-S-T-Q یسر یگمانه ها قی، نمودار متوسط خورند مقاطع تزر1در شکل 

 زانیبه م T یسر یگمانه ها ی، براkg/m  ۱33 زانیبه م S یسر یگمانه ها ی، براkg/m  ۱83 زانیبه م P یسر یگمانه ها یبرا مانیمتوسط خورند س

kg/m  103 یسر یگمانه ها یو برا Q زانیبه م kg/m  0۱ باشد یم. 
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 بند کل پرده آب P-S-T-Q یسر یگمانه ها قیاطع تزرنمودار متوسط خورند مق - 4شکل 

 

نمودار،  نیبه ا ینگاه كل کیشده است.  هیبند، ته كل پرده آب یو كنترل یاكتشاف یگمانه ها یاز رفتارنگار یا سهی، نمودار مقا0در شکل 

 کهیاند، بطور شده لیتبد ،یبند، به رفتار مناسب خط آبپرده  یگمانه ها یاجرا یدر ط یو انبساط یشستگ ،ینامناسب آشفتگ یكه رفتارها دهد ینشان م

 .میباش یم قیو بهبود رفتار تزر یدر رفتار خط یدرصد ۱0 شیشاهد افزا

 

 
 بند کل پرده آب یو کنترل یاکتشاف یگمانه ها یرفتارنگار یا سهینمودار مقا - 5شکل 

 

% 1۱كه  دهد ینمودار، نشان م نیبند ارائه شده است. ا كل پرده آب یكنترلو  یاكتشاف یلوژن گمانه ها ریمقاد یا سهی، نمودار مقا3در شکل 

نشان  اطر. خباشند یم 0مقدار لوژن كمتر از  یها دارا % گمانه00و در كل  اند دهیرس 0مقدار لوژن  ریبند به ز ها بعد از احداث پرده آب لوژن گمانه

 یدرزه ها لیبه دل 0 ~ ۱3لوژن  یمقاطع دارا یریپذ قی. الزم به ذكر است كه تزرباشد ی% م1فقط  ۱3از  شیلوژن ب یدارا یكه درصد گمانه ها سازد یم

محدوده از لوژن به  نیبهبود رفتار ا یبرا Q یسر ی. در واقع گمانه هاردیگ یصورت م یبه سخت ینواح شتریدر ب ق،یبسته و عدم پوشش كامل شعاع تزر

 % بهبود داشته است.18محدوده از لوژن،  نی، قابل مشاهده است كه رفتار ا3 طبق شکل کهیاند. بطور ابالغ شده مانکاریپ
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 بند کل پرده آب یو کنترل یاکتشاف یلوژن گمانه ها ریمقاد یا سهینمودار مقا - 6شکل 

 

 

 یریگجهینت   .7
 

 موتیپرده از نظر آز طراحی .باشد ینم 11یپنجره ا چگونهیه دارای آن و هندسه است دهیاجرا گرد لشی به شده دوخته و متصل صورت به بند آب پرده

نظر به داده های بدست آمده از تحلیل پرده آب بند، نتایج حاصل به  .دهد یرا دارند را پوشش م یآب گذر لیكه پتانس ییها یوستگیهمه ناپ ب،یو ش

 شرح زیر ارائه شده اند:

 است. دهیدوغاب به صورت فشار موثر اعمال گرد یلبا توجه به ارتفاع تاج سد، وزن سرباره و چگا قیتزر فشارهای (1

 .[۳] باشد یم یهولسب یدانه بند یدرزها، منطبق بر منحن یو بازشدگ یدانه بند شیبا توجه به آزما مانسی نوع (۱

 .باشد یقابل مشاهده م قاتیدر تزر کیدرولهی روند (0

 .شود یمشاهده م یبه صورت تجمع 1تا  1/3پرده به مقدار  یخور مانسی كاهش راندمان (1

 12نگیدروجکیه چگونهیكه ه دهد یها، نشان م یتگوسیناپ یعالوه بر پرشدگ ،یكنترل یبدست آمده از گمانه ها یها مانسی به توجه با (0

 است. افتهیاتفاق ن

 kg/m 03 ریز یو خورندها ۱ ریز یاخذ لوژن ها مان،یكامل درزه ها با دوغاب س یپرشدگ انگریحفر شده، ب 13یكنترل یگمانه ها جهنتی (3

مثبت داشته  جیدر حصول نتا یشده، نقش موثر قیتدق موتیو آز بیپرده با ش یعمق پرده و حفر گمانه ها شیاست افزا یهیبوده است. بد

 است.

گمانه  یخورند در توال زانیم رد،یگ یقرار م یابیمورد ارز قاتیتزر ریبند و سا پرده آب یاجرا تیفیكه به منظور كنترل ك یاز عوامل یکی (0

 تینشان دهنده موفق Q یسر یا گمانه هات P یسر یخورند از گمانه ها زانیاست. كاهش م یكنترل یدر گمانه ها ژهیشده به و قیتزر یها

 است. قیتزر اتیبودن عمل زیآم

 یطوالن یگاه راست به اندازه كاف هیمتر در تک 03حدود  زانیبه م زیرسر ریدر محدوده ز قیطول پرده تزر ،با توجه به محاسبات انجام شده (8

 انتخاب شده است.

 

 

                                                
11 Window 

1۱
 درزه ها یبازشدگ  

13 Check Hole 
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 مراجع   .8
 

، (قیتزر - یحفار اتی)جلد دوازدهم: عمل جاریشهر ب یپروژه سد مخزن یریمجموعه گزارشات آبگ( 10۳1)، محسن، مهر مطلقو  نیفرد، انیخاموش. 1

 .کمیمشاور  نیمهندس
2. ICOLD, (2004), “Concrete Face Rockfill Dams - Concepts for Design and Construction”, Committee on 

Materials for Fill Dams, Marulanda. 

 نیمهندس جار،یشهر ب یو منابع قرضه سد مخزن یشناس نیمطالعات زم - جاریشهر ب ی( مطالعات مرحله دوم سد مخزن1081) کم،یمشاور  نیمهندس .0

 اول. شیرایو کم،یمشاور 

4. Shroff, A. V., Shah, D. L., (1999), “Grouting Technology in Tunneling and Dam Construction”, 

A.A.Balkema, Rotterdam, Brookfield. 

5. Cruz, P. T., Materon, B., Freitas, M., (2009), “Concrete Face Rockfill Dams”, CRC Press. 

 نیو سوم یالملل نیكنفرانس ب نیتا اجرا، اول یاز طراح جاریشهر ب یبند سد مخزن ( پرده آب10۳3) رضا،یعل ،یمژده یو حقگو دونیفر ،یفرهاد .3

 بهمن. 1۳تا  18 ران،یتهران، ا یالملل نیب یها شیمركز هما ران،یدر ا یبرق آب یها روگاهین سد و یكنفرانس مل

7. Widmann, R., (1996), “International Society for Rock mechanics Commission on Rock Grouting”, Int. J. 

of Rock Mech. Min. Sci. and Geomech. Abs., Vol. 33, Elsevier Science Ltd. 

 .کمیمشاور  نیمهندس ،( تحلیل سه بعدی تراوش از بدنه سد شهر بیجار10۳1) کم،یمشاور  نیمهندس .8
9. Houlsby, A. C. (1990), “Construction and Design of Cement Grouting – A Guide to Grouting in Rock 

Foundation”, John Willey & Sons, New York. 
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