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آبهاي سطحی و استفاده بهینه از آنها  رود، کنترل و مهار جهان به شمار میباشد و از نقاط خشک با توجه به اینکه کشور ما از نظر بارش و منابع آب بسیار غنی نمی          

هاي مهم و عظیمی هستند که نه تنها پی آنها روي مصالح طبیعی خاکی و سنگی  سدهاي خاکی از جمله سازه .باشد کامالً ضروري می …از جمله آب شرب، کشاورزي و

  .باشد قرار دارد، بلکه مواد اولیه ساخت آنها نیز از مصالح طبیعی خاکی یا سنگی می

گردیدهمدلسازيباشد،پیوسته میهايمحیطتحلیلزمینهدرتواناافزارينرمکهFLAC 2D V5از نرم افزار استفادهباایوشانسدابتدا این تحقیق،در          

سپس با توجه به داده هاي  .استگردیدهلحاظنیزايمرحلهساختتأثیرواستفاده شده کلمب-موهر  رفتاريمدلازافزارنرماینبا سد، مدلسازيدر. است

–تنش تحلیلهمچنین. ، پارامترهاي واقعی مصالح بدست آمد مصالحمشخصهپارامترهايرويمختلفبرگشتیتحلیلهايانجامابزاردقیق نصب شده در سد ایوشان و

و میزان منفذ يآبنسبت فشار،کلتنشمنفذي،آبفشاررويی،ساختمانعملیاتتأثیرو استگرفتهصورتایوشانسددر دوره ساخت  بررسی نشستکرنش و

.قرار گرفتبحثردنشست مو

  .، ابزار دقیق، فشار آب حفره اي، تنش، نشست، ضریب قوس زدگیFLAC 2Dسد ایوشان، نرم افزار : : کلمات کلیدي

  )مقدمه  .1

 49درجه و  48کیلومتري شهرخرم آباد در مختصات جغرافیاي  57گلستان و حدود کیلومتري باالدست روستاي ایوشان  5/1سد مخزنی ایوشان در فاصله 

. سنگریزه اي  با هسته رسی می باشد -این سد ازنوع خاکی .دقیقه عرض شمالی برروي رودخانه هرود واقع شده است 28درجه و  33دقیقه طول شرقی و 

سیستم ابزار بندي سد ایوشان که در چهار مقطع عرضی بدنه سد نصب . از پی می باشد متر  68متر وارتفاع آن  8و  533طول وعرض تاج سد به ترتیب 

نشست سنج برجا        –، سلول فشار کل، ابزار تلفیقی انحراف سنج )کاساگرانده(شده اند شامل، پیزومترهاي الکتریکی پی و خاکریز، پیزومترهاي لوله ایستا 

  .]1[می گردداستفادهسدرفتاریبررسبرايآنهاقرائتهايازوباشندمی

  

  مدلسازي.2

  

دروافقیجابجاییامکانکناريمرزهايدر.متري استفاده شد 108*382با ابعاد کلی  40*92براي مدلسازي سد ایوشان از یک شبکه المان بندي       

ردیف34وپیمدلسازيبرايمتر40عمقبهالمانردیف6قائم،المانردیف40از.است  شدهگرفتهقائمهموافقیجابجاییهمپایین،مرز

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد١
عضو هیات علمی دانشگاه٢
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ارتفاعبهالیه14درسدبدنهوالیهیک.درپیعمقکلاینرواز. رفته استبکاربدنهارتفاعمدلسازيبراي براي متر،68ارتفاعبهباقیماندهالمان

  .گردداعمالنیزمدلدرسدساختدرزماناثروایجادبدنه سد،ساختدورانايمرحلهمدلسازيامکانتاگردیدهمدلمتر4حدودیکهر

  

  FLACافزار  در نرمایوشان بندي و هندسه در نظر گرفته شده براي مدل سد  المان - 1شکل

دارايباشند، میمشابهویژگیهايبایکسانمصالحدارايسدکهپیوبدنهازبخشهاییکهبودهاینبرسعیامکانحدتامدلسازيدرهمچنین

 -موهرپالستیک کامل  - مدل رفتاري االستو پس از ساخت هندسه مدل، براي مصالح بکار رفته در سد،) . 1شکل(باشندمشخصمرزهايباالمانهایی

ن مخصوص، مدول وز: پارامترهاي مورد نیاز در این مدل عبارتند از. باشد، انتخاب شده است ترین مدل در مصالح خاکی می کولمب که شناخته شده

ضریب نفوذپذیري، درجه اشباع و پوکی نیز به  ،االستیسیته، ضریب پواسون، چسبندگی، زاویه اصطکاك داخلی، زاویه اتساع و در تحلیل تحکیم

است،شدهانجامطراحیپیش بینی هايآنهااساسبرکهاولیه ايي پارامترهاازتحلیلانجامابتدايدر. شوند پارامترهاي مورد نیاز قبلی اضافه می

  .استآمده)1(جدولدرکهمی گردداستفاده

  

سد ایوشان مقادیر اولیه پارامترهاي مصالح - 1لجدو

پارامترهاي 

  مصالح

وزن مخصوص 

خشک 

)2(KN/m  

زاویه اصطکاك 

  )درجه(داخلی 

چسبندگی 

(Kpa)  

مدول االستیسیته 

(Mpa)  

ضریب 

  پواسون

زاویه اتساع 

  )درجه(

پوکی 

(%)  

نفوذپذیري  ضریب

(cm/s)  

5/2×10- 9  35  0  28/0  15  20  18  17  هسته

1×10- 3  30  4  22/0  43  0  43  21  پوسته

فیلتر و 

مناطق 

  انتقالی

5/20  25  0  27  27/0  6  35  4 -10×1

1×10- 10  25  3  23/0  2000  3000  27  22  )سنگی(پی 

  

  مدل برگشتیآنالیز .3

  

، بدلیل اینکه زمانی که باشد رسیدن به پارامترهاي واقعی مصالح مصرفی در زمان ساخت سد می ،گشتیدر واقع هدف اصلی از انجام تحلیلهاي بر      

 آزمایشات مکانیک خاك بر روي مصالح قرضه انجام شده و پارامترهاي اولیه بدست آمده این مصالح بعد از این آزمایشات به محل سد حمل شده،

عینی رسیده اند و ما می بایستی با استفاده از نتایج ابزاردقیق و تحلیل برگشتی به پارامترهاي واقعی مصالح در ریخته شده و کوبیده شده و به درجه اشباع م

افزار با توجه به رفتار واقعی سد که از اطالعات  ترین پارامترهاي اولیه ورودي به نرم منظور باید اصلی بدین .زمانی که در بدنه سد قرار دارند برسیم

  . ست آمده است، تغییر داده شوند تا جاییکه رفتار واقعی سد، در مدل هم ایجاد شودابزاردقیق بد
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بقیه پارامترها هم الزم به ذکر است که این کار بسیار پیچیده و حساس است، زیرا تقریباً همه پارامترها به نوعی بر یکدیگر تأثیر دارند و با تغییر یکی،       

لزوم  ،کند تا تأثیر آن بر بقیه پارامترها دیده شود و بر این اساس ر هر بار انجام تحلیل، فقط یک پارامتر بطور منطقی تغییر میبه این دلیل د. نمایند تغییر می

  . تغییر پارامتر بعدي و حدود آن مشخص گردد

  پارامترهاي مؤثر بر تغییرشکل 1- 3

مهمترین پارامترهایی که در این . به نشستهاي مدل با نشستهاي ابزارها گردیده است براي اولین گام در آنالیز برگشتی، سعی بر تطبیق نتایج مربوط      

با مشاهده اولین خروجی مربوط به نشست براي پوسته باال دست و پایین . می باشد) (و ضریب پواسون) E( زمینه موثر می باشد، مدول ارتجاعی مصالح 

د، براي پارامترهاي مؤثر بر تغییرشکلهاي بدنه سد نیز همین کار تکرار یاي تدقیق گرد  ي موثر بر فشار آب حفرهشد پارامترها گفتههمانطوریکه دست 

ت به این منظور پارامترهاي مقاومتی مصالح شامل مدول االستیسیته و ضریب پواسون، طی تحلیلهاي متعدد تغییر نموده تا بر طبق اطالعات بدس. گردید

ارتباط پارامترهاي فوق با نشستهاي ایجاد شده در . براي این پارامترها بدست آید ،نصب شده در بدنه سد، مقادیر واقعی در محل آمده از نشست سنجهاي

جانبه خاك  تابع تنش همه ،از آنجاییکه مدول االستیسیته. شود باشد و با افزایش آنها، از مقادیر نشست ایجاد شده کاسته می بدنه، از نوع معکوس می

بهتر انجام  ،گردد تا تطبیق نشست هسته باشد، جهت اعمال این وضعیت نیمه پایین با مدول بیشتري نسبت به نیمه باالیی آن، در مدلهاي عددي وارد میمی

.گیرد

  اي پارامترهاي مؤثر بر فشار آب حفره 2- 3

  

باشد، در ابتداي کار با انجام تحلیلهاي متعدد سعی  پارامترهاي هسته میترین  هاي خاکی یکی از اصلی اي در هسته رسی سد ازآنجاییکه فشار آب حفره      

بدین منظور از اطالعات . اي ایجاد شده در مدل با مقادیر ثبت شده توسط ابزاردقیق، تطابق قابل قبولی پیدا کند شده است که مقادیر فشار آب حفره

  . شده استفاده بدنه سد است )229- 229(پیزومترهاي الکتریکی موجود در مقطع 

بطوریکه افزایش . باشد اي در هسته رسی سدهاي خاکی یکی از مهمترین مسائل در پایداري سد و مسائل مکانیک خاك می ایجاد فشارهاي آب حفره      

یابد  باشد، کاهش می میانجامد و پیامد آن مقاومت برشی خاك که در ارتباط مستقیم با تنش مؤثر  اي در خاك به کاهش تنش مؤثر می آب حفرهفشار 

اي در سدهاي خاکی و عوامل مؤثر بر آن، در  بدلیل اهمیت این موضوع، علل پیدایش فشار آب حفره. اندازد که این کاهش، پایداري سد را به خطر می

  :]2[گردد ادامه ذکر می

تواند تأثیرگذار باشد که شامل میزان  اي می آب حفرهنوع خاك از دو دیدگاه بر مقادیر فشار : جنس و نوع مصالح مورد استفاده در هسته سد-1

متراکم کردن خاك سبب کاهش نسبت تخلخل و در نتیجه . تأثیر این دو عامل عکس یکدیگر است. باشد پذیري خاك و نفوذپذیري آن می تراکم

رد، درصد رطوبتی که خاك با آن کوبیده در عمل تراکم که با اضافه کردن رطوبت و کوبیدن خاك صورت می گی. گردد کاهش نفوذپذیري آن می

اگر تراکم مصالح هسته با درصد رطوبتی بین یک تا سه  USBRبر اساس توصیه . گذارد اي حین ساخت سد اثر می شود، بر مقادیر فشار آب حفره می

  .کرداي ایجاد شده، در محدوده قابل قبولی تعییر خواهد  فشار آب حفره ،درصد زیر رطوبت بهینه صورت گیرد

شود تا جریان آب به  این امر باعث می. گردد اي می موجب استهالك فشار آب حفره ،وجود زهکش در اطراف هسته: شرایط زهکشی خاك- 2

  .اي کاهش یابد خوبی هدایت و فشار آب حفره

. شود رتفاع خاکریزي ایجاد میاي در هسته سدهاي خاکی بدلیل افزایش سربار ناشی از افزایش ا فشار آب حفره: سرعت اجراي خاکریزي-3

بدین . شود اي ایجاد می شود و با اشباع کامل مصالح، فشار آب حفره افزایش سربار سبب کاهش تخلخل خاك و در نتیجه افزایش درجه اشباع مصالح می

گردد تا از  اي کنترل می ار آب حفرهایجاد شود، افزایش فش اي در هسته ترتیب با کنترل سرعت خاکریزي، بطوریکه فرصت زایل شدن فشار آب حفره

  .محدوده اطمینان خارج نگردد

اي رابطه مستقیم دارد و همانطوریکه قبالً هم بیان شد، با اشباع کامل مصالح، فشار  درجه اشباع با ایجاد و افزایش آب حفره: درجه اشباع مصالح-4

  .انجامد ر به افزایش درجه اشباع میشود و تا قبل از اشباع کامل، افزایش سربا اي ایجاد می آب حفره

گردد و وقوع لغزش و یا پدیده  اي و در نتیجه کاهش تنش مؤثر در هسته سد می این امر سبب افزایش فشار آب حفره: سرعت آبگیري مخزن سد-5

  .کند اب را در باالدست هسته محتمل میگر
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شود،  بررسی نتایج آن، تغییرات الزم در پارامترهاي مصالح با روندي که در ادامه بیان می با در نظر گرفتن عوامل فوق، پس از انجام اولین تحلیل و      

شد، بر مبناي آنچه از بخش اجرایی سد گزارش می بااي  درجه اشباع مصالح هسته که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فشار آب حفره. گردد انجام می

باشد که در عمل با این مقدار درجه اشباع،  می %96گزارش شده براي درجه اشباع مصالح هسته در حدود  مقدار. شود افزار معرفی می شده است، به نرم

  .یعنی حبابهاي هواي باقیمانده در خاك دیگر امکان خارج شدن از آن را ندارند ،گردد اي در مصالح ایجاد می فشار آب حفره

افزار  به نرم% 100گردد، براي تطابق رفتار مدل با واقعیت، درجه اشباع  اي ایجاد می ، فشار آب حفره%100درجه اشباع  باافزار دقیقاً  ازآنجاییکه در نرم      

اي در مدل با رفتار واقعی مصالح، با ثابت نگه داشتن  در ادامه روند تحلیلهاي انجام شده، براي برقراري تطابق هر چه بیشتر فشار آب حفره.گردد معرفی می

  . ]3[اند تغییر داده شده) مدول بالک(ه اشباع، پارامتر نفوذپذیري هسته و مدول حجمی آب درج

مدول . اي دارد اي مستقیم با فشار آب حفره اي دارد ولی مدول بالک آب عاملی است که رابطه نفوذپذیري هسته رابطه معکوس با فشار آب حفره      

ولی در شود براي آن در نظر گرفته می pa2e9آل و بدون هیچگونه حباب هوا مقدار آب ایده بالک آب به نوعی معرف سختی حجمی آب و براي

گردد، براي آن بدست  در نهایت مقدار قابل قبولی که در ادامه ذکر می ،باشد که در روند تغییر پارامترها شرایط واقعی مقدار آن کمتر از این عدد می

هاي به عمل آمده و تحلیلهاي   اي تأثیر دارد ولی با بررسی صد پوکی مصالح هسته نیز بر میزان فشار آب حفرهرد همانطوریکه قبالً هم بیان شد،.آید می

از این رو در تحلیلهاي انجام شده مقدار آن ثابت و همان عددي . اي نسبت به این عامل بسیار ناچیز مشاهده گردید انجام شده، حساسیت فشار آب حفره

  .، استفاده گردید)n= 37/0(د گزارش شده بود که از بخش اجرایی س

اي تأثیر دارند که از نوع تأثیر معکوس  باشند، بر فشار آب حفره پارامترهاي مقاومتی مصالح نیز که شامل مدول االستیسیته و ضریب پواسون می      

به علت تأثیر همه پارامترها بر .شود اي کمتري نیز ایجاد می زیرا هر چه مقاومت مصالح بیشتر گردد، به علت فشردگی کمتر، فشار آب حفره. باشد می

موردي در هر بار  ، تغییرات اعمال شده بر پارامترها بصورت تکییکدیگر، براي دستیابی به مشخصات واقعی مصالح از طریق انجام تحلیهاي برگشت

و نشست، در مورد تغییر پارامتر بعدي و محدوده آن براي تطابق بیشتر رفتار اي  سپس با مالحظه نتیجه آن تغییر در فشار آب حفره. گردد تحلیل انجام می

شود و این روال تا دستیابی به تطابق قابل قبول با رفتار واقعی بدست آمده از اطالعات ابزار  گیري انجام می افزار، تصمیم واقعی با نتایج بدست آمده از نرم

  .یابد دقیق در سد، ادامه می

  

  )بدست آمده از تحلیلهاي برگشتی(ارامترهاي مصالح تعیین پ.4

  

پارامترهاي واقعی مصالح که اندکی با پارامترهاي اولیه متفاوت رفتار واقعی سد در دوران ساخت که از اطالعات ابزار دقیق بدست آمده با استفاده از       

که در شود خالصه می  2الح بدست آمده از تحلیلهاي برگشتی بصورت جدولنهایتاً مشخصات مص. خواهد بود نیز ازطریق آنالیز برگشتی بدست می آید

  .منظور شده است 2E7 =kwآن مدول بالک آب

)بدست آمده از تحلیلهاي برگشتی(مقادیر نهایی پارامترهاي مصالح  -2جدول

مصالح

وزن مخصوص 

خشک 

(3 KN/m)

زاویه 

اصطکاك 

داخلی 

)درجه(

چسبندگی 

(Kpa)

همدول االستیسیت

(Mpa)
ضریب 

پواسون

زاویه 

اتساع 

)درجه(

پوکی 

(%)

ضریب 

نفوذپذیري 

(cm/s)

171820هسته
13

*15
37/00377 -10×1

پوسته

21430

42

*433/06301 -10×1

1×10- 5/202503033/06353فیلتر و مناطق انتقالی

1×10-22273000200023/072511پی 

مدول االستیسیتھ در نیمھ پایین *
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اي در بدنه سد ی فشار آب حفرهارزیاب.5

دستبهبرگشتیتحلیلهايابزار وقرائتهايازکهراساختدوراندرهستهمیانیقسمتدرو فشار آب حفره اي خاکریزيترازتغییرات 1نمودار  

  .دهدمینشانآمده،

  

  EPE229-1تغییرات فشار آب حفره اي در -1نمودار

یج آنالیز برگشتی و قرائت ابزارها روند منطقی را طی می نمایندولی ابزار مقادیري کمتر از آنالیز برگشتی رانشان می دهد که مالحظه می شود که نتا      

زمان شاید دلیل اصلی آن همانگونه که از نمودار ها پیداست وقفه هاي زیاد در عملیات خاکریزي است که فرصت می دهد تا فشار آب حفره اي که در

  .از رطوبت موردنیاز جهت تراکم رس می باشد، زایل شودساخت ناشی 

  .همچنین فشار آب منفذي از روند خاکریزي تبعیت نموده وبا افزایش تراز خاکریزي افزایش فشار منفذي رخ داده است      

  :شود یر تعریف میباشد که به صورت ز اي ماکزیمم می اي، ضریب فشار آب حفره یک شاخص مهم در ارزیابی فشار آب حفره       

)2 (              maxvmax )/u(Ru   

=u  اي  فشار آب حفره(Kpa) و  گیري شده توسط پیزومتر اندازهv = فشار قائم(Kpa) می باشد

                                                    :بدین ترتیب که. نیز به دست آمده است اي محاسبه شده و بر حسب آن ضریب فشار آب حفرهزیر به صورت  v، پارامتر )2(در فرمول 

     

 = وزن مخصوص خاك(KN/m3)  و=h  ارتفاع خاکریزي(m)                             hv .   

 اگرv آید گیري شده به دست می اي اندازه اه ضریب فشار آب حفرهگیري مستقیم با ابزار درنظر گرفته شود، آنگ از طریق اندازه.  

 اگرv  آید اي تحلیل عددي به دست می آنگاه ضریب فشار آب حفرهباشد از تحلیهاي عددي.  

  

اخت سد را گیري شده و حاصل از تحلیل عددي در طول زمان س اي حداکثر محاسباتی، اندازه تغییرات ضریب فشار آب حفره2همچنین نمودار       

بدست آمده که در حدود  حداکثراي  با توجه به پایین بودن ضریب فشار آب حفره.دارند% 22که هردوروند مشابهی با میانگین اختالف  دهد نشان می

یکی از دالیل وقوع زیرا . نیز کمتر گردیده، احتمال وقوع گسیختگی هیدورلیکی وجود ندارد بوده، 6/0که بینی طراحی باشد و از مقدار پیش می2/0

نیز به سمت یک میل کند که باید  حداکثراي  فشار آب حفرهگسیختگی هیدرولیکی این است که تنش موثر به صفر نزدیک شده و در نتیجه آن، ضریب

  .از وقوع آن جلوگیري گردد
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  اي  تغییرات ضریب فشار آب حفره -2نمودار

  بررسی تغییرشکلهاي بدنه سد.6

افتد که در  ز مهمترین رفتارهاي سد خاکی، تغییر شکلهایی است که هم در دوران ساخت و هم پس از آن در داخل و خارج بدنه سد اتفاق مییکی ا      

  .تواند پایداري و یا کارایی سد را به مخاطره بیاندازد صورت عدم کنترل آن می

کار گذاشته شده است، به وسیله دوربینهاي  ،اي که در مناطقی از رویه بدنه نشانهیابی مداوم نقاط  تغییرشکلهاي ظاهري سد نیز از طریق نقطه      

بدین . و تغییر شکلهاي افقی توسط انحراف سنج  انجام می شودسنج   گیري تغییرشکلهاي قائم توسط ابزار نشست اندازه.شود گیري می برداري اندازه  نقشه

باشد، روي  که صفحه مبنا می ،ترین صفحه صفحات مغناطیسی خاصی نصب شده است و پایین متري 3سنج در فواصل ترتیب که درون غالف نشست

1-229سنج به نامهاي  عدد نشست دو229-229در مقطع . شود دهد و تقریباً نقطه ثابتی است، نصب می سنگی که حداقل تغییر مکانها در آن رخ می پی

INP1-229وIS  براي اررزیابی تغییرشکلهاي .داخل هسته قرار دارند درمحور روي و سته در پوسته باالدستمتري محور ه 17به ترتیب در حدود

  .گردد تحلیل می ه و، تجزیعملیات ساخت سدگیري شده توسط ابزار فوق در حین  مقادیر نشست اندازه ،قائم

است، يمتر 64رقوم  دردر زمانیکه خاکریزي سد را دست بدست آمده از تحلیل برگشتی در پوسته باال و گیري شده مقادیر نشست اندازه3نمودار

تا اسفند  سدخاکریزي ارتفاع % 8/0گیري شده در حدو این مقدار نشست اندازه ،باشد سانتیمتر می 54گیري شده  حداکثر نشست اندازه .نشان می دهد

سانتیمتر،  50ف دیگر نشست بدست آمده از تحلیل برگشتی در حدود از طر. قرار دارد) سدارتفاع  %3تاحداکثر(باشد که در محدوده قابل قبول  می 1390

  .دنباش می مشابه همو داراي روندي داشته %8اختالف گیري شده توسط ابزار  یعنی با مقادیر اندازه

  )INP229-1محل نصب (تغییرات نشست در پوسته باالدست - 3نمودار
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است نشان می يمتر 64رقوم  دردر زمانیکه خاکریزي سد را سدهستهبدست آمده از تحلیل برگشتی در  و گیري شده مقادیر نشست اندازه4نمودار       

 1390تا اسفند  سدخاکریزي ارتفاع  %5/1د گیري شده در حدو این مقدار نشست اندازه ،باشد سانتیمتر می 96گیري شده  حداکثر نشست اندازه .دهد

سانتیمتر،  89از طرف دیگر نشست بدست آمده از تحلیل برگشتی در حدود . قرار دارد) سدارتفاع  %3احداکثرت(باشد که در محدوده قابل قبول  می

  .دنباش میمشابه هم داراي روندي نتایج بدست آمده از ابزار وتحلیل برگشتی و داشته % 8اختالفی گیري شده توسط ابزار  یعنی با مقادیر اندازه

  

  )IS229-1محل نصب (هسته در  تغییرات نشست -4نمودار

  

  نتیجه گیري.8

با دقت قابل قبولی توانسته است تغییرات تنش و تغییر شکل بدنه سد را حین عملیات ساخت و پایان ساخت  FLACبطور کلی نرم افزار  -1

  .مدلسازي می کند

گیري شده از دقت مناسبی برخوردار هستند و تنها الزم است که حین پروسه آنالیز برگشتی، بطور کلی مشاهده شد که پارامترهاي اولیه اندازه  -2

.مدول ارتجاعی، ضریب پواسون مصالح هسته و نیز مدول بالک آب اندکی تغییر داده شود

شود  ینی میب باشد که پیش می 1806اي مربوط به پیزومترهاي میانی هسته موجود در تراز  ، بیشترین مقدار فشار آب حفره1864تا تراز خاکریزي -3

.کیلو پاسکال برسد 190مقدار آن در پایان ساخت به 

کمتر  است،6/0بینی طراحی که  باشد و از مقدار پیش می2/0بدست آمده که مقدار آن حداکثراي  با توجه به پائین بودن ضریب فشار آب حفره-4

.وجود ندارد کیهیدرولیاحتمال وقوع گسیختگی  لذا باشند و در محدوده مجاز قرار دارد می

هاي مختلف بدنه  دهند، بطوریکه با افزایش تراز خاکریزي، نشست قسمت هاي موجود در بدنه سد روند منطقی و معقولی را نشان می سنج نشست-5

.ایجاد شده است سد  میانی ارتفاعدر و نشست حداکثر  شود نیز زیاد می
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  مراجع.9
  .لرستانايآب منطقهسهامیشرکتنیرو،وزارت."مخزنی ایوشانسدطرحطرح،کلیسیمايشگزار "مهندسین مشاور آبدان فراز - ]1[

با راهنمـایی دکـتر مـیرقاسمی ، پـایان نامه کارشناسی  "رفتارنگاري سد کـرخه با استـفاده از ابـزاردقیـق در زمان سـاخت"، ) 1379.(نیرومند ، ح - ]2[

  . 120- 85صفحه . تهران ارشد گرایش خاك و پی دانشـکده فنی

تعیینو FLAC 2Dرافزانرمتوسطبرگشتیتحلیلهايانجامباتبارکآبادسدرفتارنگاري") 1389(ر، . ع، مهین روستا. ع، میرقاسمی.فریور - ]3[

  .6-2صفحه. ایرانخاكمکانیکوژئوتکنیکمهندسیالمللیبینهمایش، چهارمین"خاکیمصالحواقعیمکانیکیپارامترهاي
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