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 3، سیامك خیاط رستمي2سید نادر زکوی ،1کاظم عزیزمقدم

 شرکت آب منطقه ای اردبیل کارشناس ارشد خاک و پی، -1

  ، شرکت آب منطقه ای اردبیلعمران -کارشناس عمران -2

 جانمشاور كران آب آذربای نآب، مهندسی -كارشناس عمران -3

 

 
 خالصه

عایق هايپرده رس ، ژئوممبران وانواع ناپذیر باالدست سدها از  پوشهاي نفوذکف

GCL  ...اجرا.. به داخل زمين .ها وجهت جلوگيري از نشت آب و شيرابۀ زبالهو 

استعداد لغزش کلی و جزئی  بررسی ساختار و تاریخچۀ زمين شناسی، می شوند. 

ترک و  با بروز که هاپی سد ای کارستيکالیه هترکها، ، درز و ساختگاه

کانيکی و شيميایی مخصوصيات  و کنند، کف پوشها را مختل میها کارایی فروچاله

در انتخاب و...(  PIواگرایی، رمبندگی، درصد گچ، )کف پوش مصالح پی و رس 

و کنترل سرعت تراوش  کف پوش رسی و رعایت معيار فيلترمصالح مورد استفاده 

اهميت تارابال و اونار  سقزچي ، هایسدبررسی رفتار کف پوش رسی  .دناهميت دار

( 14-10نفوذپذیري )و  باال مت حرارتیومقا، کرنش .رسانداثبات به موارد فوق را 

ترميمی و آبندی در  خودخاصيت  GCL  هايست. پردها از خواص ژئوممبرانها

 مجاورت آب را دارند. 

 
  کارستیک، GCL  ، فروچاله، ژئوممبران،  پوشکفکلمات کلیدي: 

  

 

 مقدمه  .1
 

 (Seepage Control)اي كنترل ترواش یا نشت طراحي سدهاي خاكریزهدر عوامل مهم یکی از 

به مصالح پی و هسته ناتراوای  و جلوگيري از فرسایش داخلي از پی و بدنه سد 

از خابي انتمصالح  می بایست بنابر اینمی باشد .  (Piping)علت پدیده رگاب 

، فشار (Hydraulic gradient) تراوش آب از بدنه و پي سد كنترل شده و شيب هيدروليكینظر

پشت سدهاي خاكي دائمًا در از آب  . [1] دتراوش  در حد مجاز نگه داشته شوسرعتو

، جوشش خاك  (Piping)است و همواره امكان بروز مشكل رگاب  فرارجستجوي راه 

(Boiling)  از حد آب ، اتالف بيش(Leakage)  تورم خاك ،(Heave) تعبيه و  وجود دارد

ن فيلتر مناسب ،كاهش تراوش و زهكشي جهت كنترل تراوش و یا پيامدهاي مخرب آ

 [2بکار می روند. ]
كنترل تراوش از زیر اگر برايکه تجربيات طراحي و ساخت سدهای خاكي نشان داده 

گران تمام شود، بسيارآن  و یا اجراي اي موردنياز نبودهیك سد، دیوار جداكننده

( همراه یا بدون Impervious Upstream Blankets) باالدست نفوذغير قابل  هايبالنكت

نتایج خوبي بهمراه دارند. در ، اغلب  (Relief wellsچاههاي زهكش یا كاهش فشار )

با صرفه است ،  اقتصادي بسيارباالدست از نظرخاكي، پوششسدهايهاي بزرگپروژه

 بخصوص 

( گسترده و عميق یا Grouted zoneهاي تزریق )، پرده بنديحل دیگر آباگر تنها راه

( انواع 1-1در شکل ). جداكننده بتني باشددیوار( و Cutoff wallsبند )دیوارهاي آب

 ]3[روشهای آبندی و زهکشی در سد ها مالحظه می شود.
ها اغلب بوسيله الیه رودخانه هاياي در دشتها و درهرودخانههاي آبرفتچوناز طرفي

 توان از این قشر به، مي شوندنفوذي پوشيده ميخاكي نسبتًا غيرقابل

                                                 
 به اردبیلنماینده مجری طرحهای احمد بیگلو، آبگیر ترازهای باالی سد اردبیل و انتقال آب از قزل اوزن  1

 نماینده مجری طرح سد وشبکه عمارت 2

 كارشناس فني -3
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اگرچه خطرات برد ، تراوش بهره عنوان یك پوشش طبيعي و جزیي از سيستم كنترل

رد در مو)  را نباید از چشم دورداشتها ناشي از توسعه زیر فشار بر این پوشش 

هایي صادق است كه داراي ميزان رسوبات ریز دانه قابل توجهي هستند(. رودخانه

ها و خطر شسته شدن دانه و نيز كاهشزیر کف پوشها كاهش فشار منظورهمچنين به

[ و 4از فيلتر مناسب استفاده نمود. ] آنهاتوان در زیر اختالط و غليان آنها مي

[5.] 

 
ناحیه  A( روشهاي كاهش تراوش؛ 1): تراوش در سدهاي خاكي( المانهای كنترل 1ـ1شكل )

 بالنكت نفوذناپذیر باال دست؛ Bنفوذناپذیر؛

 C  دیوار آبند؛D ( .روشهاي زهكشي؛ 2ناحیه پرده تزریق )E  زهكش قائم؛F  بالنكت زهكش

 [17؛ چاه كاهش فشار]Gوزني با 

 

آنچه كه ذیاًل از نفوذناپذیر براي موارد مشتمل بر هايپوشاستفاده از كف

 شود:گذرد، توصيه ميمينظر

هاي آبرفتي عميق با نفوذپذیري زیاد و غيراقتصادي الف ـ قرارگرفتن سد روي پي

. ب ـ در اجراي مخازن بزرگ، توسعه ]4[ا پرده تزریق  یبند بودن اجراي دیوار آب

ارستيك در مخزن هاي كج ـ در صورت وجود الیه .]4[ها كانالها و اصالح مسير رودخانه

هاي سمي و آلوده كننده محيط زیست . د ـ سدهاي باطله و جمع كننده پساب]6[سدها 

 و سدهاي تبخيري جهت جلوگيري از آلودگي آبهاي زیرزميني و خاك.

افزایش پوش نفوذناپذیر موجب افزایش طول خطوط جریان و در نتيجه وجود كف

پوش هيدروليكي فعال باال، از ميان كفپتانسيل می گردد .گرادیان تعداد خطوط هم

پوش تأثير كف ]4[ .و فرار آب گردد پایپينگ و خطر نشتممكن است منجر به 

ناپذیر بصورت محسوسي بهتر خواهد  نفوذناپذیر باالدست با اتصال به هسته نفوذ

پوش بستگي به طول، ضخامت و نفوذناپذیري قائم مصالح آن و نحوه تأثير كف ]3[.شد

پوش نسبت كفهر چه نفوذپذیري .]6[آن دارد  زیر و بستربندي و نفوذپذیري پی الیه

پوش بيشتر باشد، اثر آن در كاهش نشت و فشار به مصالح زیرین خود كمتر و طول كف

 منفذي بيشتر خواهد بود.

 

 پوش( نفوذناپذیر برکاهش نشت آب( اثر طول بالنكت)كف2ـ1شكل )

 

 

 ی رسی در دست بهره برداریبررسی رفتار کف پوشها  .2
 

رفتار کف پوش رسی سد سقزچيبررسی . 1.2  

با اي به همين نام بر روي رودخانه كيلومتري شرق شهر اردبيل 35سد سقزچي در 

متر )قسمتي از  350پوش رسي باالدست به طول كف"  خاكي با هسته رسي ومشخصات 

متر  2متر با ضخامت  490رض و به ع یی است (پوش فوق طبيعي و قسمتي دیگر اجراكف

ـ  متر 19ـ حداكثر ارتفاع تاج سد از بستر رودخانه متر  1در كف دره و حداقل 
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حداكثر ارتفاع آب از   مترـ 6/16( M.W.Lحداكثر ارتفاع آب از بستر رودخانه )

عمق پي  ـ  متر 2عمق كات اف سد ـ  متر 70/15( N.W.Lبستر رودخانه تالبه سرریز )

ن حجم كل مخز ـ  متر 7عرض تاج  ـ  متر 530طول تاج  ـ  متر 60ثر حداك آبرفتي

(MCM) 5/3 ـ حجم مفيد مخزن(MCM) 2/3  ظرفيت تنظيم  ـ (MCM) 4  ـ سرریزلبه

هدف توسعه   و بامترمكعب در ثانيه  5/11ظرفيت تخليه  با متر 6تيز جانبي بطول 

 از طریق يات رودخانهححفظ  با اراضی آبی کشاورزی و تامين حق آبه پایين دست

-2شکل ) ]7 [" احداث شده است.رسیوش پزیر سد و کف  اجازه گذر آب زیر سطحی از

روز، از تراوش سد سقزچي در محل چشمه  15ماه و به فواصل زماني  (چندین1

سرریز مثلثي كلكتور زهكش پنجه سد و زهكشي  و دست سد واقع در جناح چپپائين

كه شامل تراوش چشمه و سرریز مثلثي هم )دست سد در پائين شده ترانشه حفاري 

درج  ( 1ـ1) روی گرافنتایج  آب پشت سد با ارتفاع متناظرگيري و، اندازه( شودمي

 . گردید

ليتر  2، مقدار  دست سدوجود چشمه قبل از اجراي سد در پائين با توجه به  

كسر  ی آب در مخزنمتر به باال 4زهكش ترانشه در ترازهاي کل بر ثانيه از مقادیر 

نفوذپذیري پي سد  براساس اطالعات بدست آمده از نتایج آزمایشات. ( گردیده است

، ضریب  سقزچي و همچنين مصالح بكار رفته در ساخت هسته و پوسته سد سقزچي

هاي بكار رفته ضریب نفوذپذیري وهاي بكار رفته در ساخت هسته و پوسته نفوذپذیري

. الزم به توضيح است كه فرض شده است ( 1ـ1ول )در تحليل تراوش طبق جد
hV KK  

اسباتی با حدبی مشخص است م( 1-1) گرافهمانطوریکه در  . درنظر گرفته شده است

از نظر پایداری و کارایی کف پوش سد دبی اندازه گيری شده انطباق خوبی داشته و 

و اهداف طرح را تامين نموده اده تاکنون نشان دخوبی  با طراحی انطباقاجرا شده 

ت کنترل نشت و جلوگيری از پاپينگ يبه جهت اهمسد کنترل پایداری جهت لذا است . 

 ]8 [. توصيه می گرددالزم  ات ددر صورت نياز تمهينشت وپایش دائمی 
 

 

دبی به ازای ( 1ـ1)گراف              

 ارتفاع آب 

  فتار کف پوش رسی سد تارابالربررسی  .22.

تـر ، م 145ارتفاع سد  آن عبارت است ازاین سد در پاکستان اجرا شده که  مشخصات 

الح مصو سنگ بندي بين شن و قلوهبا دانه یآبرفت متر و پي عمدتًا   3745تاج طول 

ـــه ـــده ماس ـــطپركنن ـــت ) ریزدانه متوس ـــه درش ـــن و ماس ـــه ش ـــد الی هرچن

 220. حداكثر عمق رسـوبات آبرفتـي( می باشددار( )حفره ندهپركنریزدانهماسهبدون

ابعـاد ماسـه  85dمرتبـه بزرگتـر از  100الـي  50ابعاد شن درشت دانه  15D)متر 

درشت دانه شن از درونماسه  آسان خروجیي اموضوع بر توان که اینریزدانه آن است 

و رسـوبات آبرفتـي یـاد عمق زبه  با توجه بندي پي انتخاب المان آب .داللت دارد

انتخاب دیوار آبند و یـا در صورت دشواري حفاري در شن درشت دانه سخت و متراكم 

تثبيت ماسه بـا دوغـاب مشکالت ، و نيز  به سنگ بسترآن  دوخت و مشکلپرده تزریق 

مـی شـد ، با فشار زیاد تزریق دوغاب سـيماني اجـرا  می بایستمواد شيميایي که 

 ازموجب شـد  آلحالت ایدهنسبت به یب اطمينان در این روش ضربودن پائين همچنين 

 ).شـوداسـتفاده پوش نفوذناپذیر باالدست سد اجراي كفیعنی بندي پي، روش دیگر آب

تراوش دبي( می باشدمتغيير  در باالدستمتر 5/1سد تا پنجهدرمتر8/12از کف پوشضخامت

جه پـوش زهكـش افقـي و چاكف با اجرایزیر سطحي  ههـاي زهكـش منفـرد خطـي در پن

شوند. مطابق معيار طراحي متداول فيلترهـا، از آوري و هدایت ميدست سد جمعپائين

هـا پوش به داخل حفرهبایستي در مقابل رگاب مصالح كفپوش نفوذناپذیر ميمصالح كف

 ( مشخصات مصالح سد و پي1ـ2جدول )

محل مورد 

 نظر

عمق یا ضخامت 

(m) 

ضریب 

 نفوذپذیري

(K( )Cm/s) 
d)

2Kg/cm( 

پوش كف

 رسي
 75/1 10ـ7 2

 هسته سد
برابر بزرگترین 

 مقطع
 75/1 10ـ7

پي 

 آبرفتي

از بستر 

رودخانه تا عمق 

10 

 9/1 10ـ2

تا  10از عمق 

30 
 2 10ـ3

تا  30از عمق 

50 
 1/2 10ـ4

 
ز
ا
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ت
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پایش و  .مي شدحفاظت ضریب اطمينان قابل قبولي با تا حد زیادي  مراقبـت بـرای 

و از این طریق براي نظارت و شده اي تعبيه ابزار مشاهده، ایجاد امنيت الزم جهت 

% 80سـد تـا ، مخزن1974سالپوش استفاده شده است.در تابستانكفبازدید رفتار پي و 

نيـاز بـه تخليـه  هـااي در تونل حادثه با وقوعآبگيري شده بود  ارتفاع بيشينه

  362وش آشكار و معلوم شد در داخـل مخـزنپتخليه مخزن سطح كف شد . با مخزن پيدا

متر به اضافه تـرك  4متر و حداكثر عمق  12الي  3/0( به قطر  Sinke-holes فروچاله)

 (.1-2شکل )  ]9 [است. پوش ایجاد شدهو شكاف در كف

شدن مصالح ریزدانـه قسـمت  ها داللت بر شستهپوش در فروچالهبررسي مصالح كف

در اثر پر شدن فضـای خـالی پوش به نشست ناهماهنگ پي فك یتركهاپوش رسی داشت.كف

پـي و در نتيجـه قابليـت تـراكم و سـختی ضـخامت تغييرات  بين دانه های درشت ،

 ، ربط داده شـد وشده استتوسعه تركها  موجب بروز و كه موضعیسختي و پي متفاوت 

فرسایش و  پوش به درون تركها حركت كرده و بابا توسعه تركها، مصالح ریزدانه كف

 ریزش 

 

 
 (1974سد تاربال )اكتبر وش پ( فروچاله در كف1ـ2شكل )

 

ها تشـكيل پـوش شسـته شـده و فروچالـهریزدانه به داخل حفرات، مصـالح كف مصالح

امـا اسـت،  كـردهپوش خود فيلتـر عمـل ميكفمصالح رفته كه انتظار مي اند.یافته

پـوش بـه بنـدي مصـالح كفر دانهمشاهدات و تجربه عكس آنرا نشان داده اسـت. اگـ

( نشان داده شده است تقسـيم گـردد، مطـابق معيـار 1ـ2) نمودارهایي كه در قسمت

بایسـتي خيلـي پـوش نميقسمت درشـت دانـه كف 15Dهاي معمول فيلترها اندازه دانه

پـوش باشـد. در قسمت ریز دانه كف 85Dهاي برابر اندازه دانه 5الي  4بزرگتر از 

بایستي مثل تغييرات ابعـاد بندي ميشود كه شيب منحني دانه( دیده مي1ـ2) نمودار

برابـر  15برابر كه بـراي قسـمت ریزدانـه  5الي  4بندي باشد نه بيشتر از دانه

نخورده پوش دسـتبندي مصالح كفاتفاق افتاده است. استفاده از این معيار در دانه

راین نسبت قسمت درشـت دانـه بـه بناب دهد.برابر را نشان مي 25الي  20تغييرات 

 كند.پوش معيار فيلتر را ارضاء نميقسمت ریز دانه كف

 عامـلتعمير شدند اما  1974هاي بوجود آمده در تخليه مخزن سالكليه فروچاله

پوش هنـوز حـذف نشـده پوش در زیر كفها از طریق تركها در كففروچاله تشکيلاصلي 

تا رسيدن به دامنـه تغييـرات بـاالي تـراز  ، بتدریج مخزن مجددبا آبگيري  بود.

پوش اتفـاق افتـاده و ، باز هم نشست ناهماهنگ در كف1974حداكثر آب در تابستان 

 .رفته استها ميانتظار تشكيل تركهایي كه منجر به تشكيل فروچاله

 

 
                         نمودار رس( معیار براي خودفیلتري مصالح 1ـ2) نمودار               

     دست نخورده    بندي مصالح شسته شده و ( دانه2ـ2)

                                      

هاي امـواج صـوتي كـه كنندهنتيجه كار با پيمایش ردیاب صوتي بر روي منعكس
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هرگونه سوراخ و فروچاله جدیـد توسـط قـایق الیروبـي مـورد بخشي عالجو براي كشف 

فروچالـه  429، 1975گيـري سـال ته بود نشان داد كه در مـدت آباستفاده قرار گرف

و  هها بطور اساسي كـاهش یافتـپس از آن افزایش فروچاله جدید تشكيل یافته است.

 .]9 [عمالً متوقف گردید 1978تا سال 

 اونارپوش رسی باالدست سد بررسی كارایي كف. 3.2

در سال  که قرار گرفتهشهر ناز توابع شهرستان مشگي اوناردر روستاي  اونارسد 

( Homogeneus Earth Damتوسط جهادسازندگي و با مشخصات "سد خاكي هموژن )1368-1367

( Crest)تاج ـ طول m11ـ ارتفاع در خارج از بستر رودخانه و در دامنه کوه سبالن 

m305 عرض وm4ـ پوشش باالدست سد ( سنگریزRock Rip-rap) ( ـ حجم مخزنReservoir) 

(MCM) 2/1 براساس مشاهدات محلي و گزارشات رسيده از اولين  .است  شده" اجرا

فرار كرده  ساعت پس از آن آب مخزن این سد به طور كلي 48آبگيري و به فاصله 

شناسي منطقه تشخيص داده است. علت فرار آب براساس مطالعات مشاور، ساختار زمين

 78رسي توسط مشاور کاراب در سال  پوش نفوذناپذیربخشي سد طرح كفشد و جهت عالج

با تسطيح بستر مخزن و اصالح شيب جناحين  79توسط شرکت آلتایی در سال و ارائه 

(Abutment ) ضخامت یك متر در كف بستر مخزن و در جناحين بصورت دیوار به عرض  با

متر تا ارتفاع سد و با پوشش حفاظتی سنگریز در جناح چپ و حداكثر تا ارتفاع  3

، اجرا (پوش بصورت برمانتهاي كف )تر از بستر و بدون پوشش در جناح راست م 6

پوش در كف مخزن و متري مصالح توونان جهت حفاظت از كفسانتي 30. یك الیه گردید

در مجدد پس از اتمام عمليات عالج بخشي، با آبگيري  پوش رسي پهن گردید.روي كف

دًا فرار آب از ضلع غربي مخزن و به مجد برداري قرار گرفت.مورد بهره 81سال 

كيلومتري )در طرف پشت مخزن سد( بصورت متمركز گزارش شد. با دریافت  6/2فاصله 

( بررسي و تحقيق درخصوص 1ـ3گزارش نشت متمركز آب از ضلع غربي مخزن برابر شكل )

هاي اوليه مقدار نشت آب از چشمه واقع در ضلع علت فرار آب انجام گرفت.طي بررسي

گيري گيري شد و با اندازهليتر بر ثانيه اندازه 36( 1ـ3غربي مخزن برابر شكل )

مطالعه  .به اثبات رسيد آن دومرتب دبي چشمه و ارتفاع آب دریاچه ارتباط بين 

شناسي اجمالي از طریق پيمایش و مشاهدات صحرائي حاكي از وجود چند گسل زمين

گيري هاي طبيعي و شكلكه توامان با ناپایداري شيرواني سدفعال در محل 

از  فرا گرفته و آنراهاي متعدد كوچك و بزرگ از همه سو مخزن این سد لغزهزمين

در جناح  پوش واقعطي بازدیدهاي بعدي در برم كف . بندي خارج ساخته بودندآب

 (2-3شکل )ور سد موازات جناح راست و تقریبًا عمود بر مح  راست سد تركهایي به

را اثبات گردید. آزمایش پمپاژ آب به داخل تركها فرار آب از داخل تركها مالحظه 

 داياز آب پ ینشان چيسد تا چشمه ه ريدر مس یگمانه دست نیچند یبا حفار نمود.

آزاد خارج  انیو بصورت جر یمرتبط شن یلنزها درز و قینشد لذا مشحص شد آب از طر

  .]8 [ شود یم

 

  
ترک عمیق به موازات (2-3شکل )        اثر فرارآب         در(چشمه ایجاد شده 1-3شکل )

 عمود بر محور سد در جناح راست

 
کت سوماج در دستور کار اجرا توسط شر مشاور پویاب وتوسط  مجددًا مطالعه ترميم

ير نزدیک دهانه آبگ با آبگيری مجدد فروچاله هایی در 88. در سال ] 8 [قرار گرفت

 یليخ یکيدروليه انی)ارتفاع آب و گرادتشکيلو حاشيه سد و جناح چپ ( 3-3شکل )

 –اتفاق افتد که مطالعه آن به مشاور خاک پایه مجددًا و فرار آب  (نیيپا

وردار بوده و خزمين ساختي براز پيچيدگي این پروژه  گاماسياب واگذار گردید.

 .بود ارتعيين یا عوامل مؤثر در فرار آب از مخزن دشو
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( Impervious blanketپوش ناتراوا )كه متكي به احداث یك كفاول لذا روش ترميم 

بوده توانسته است در ماههای اول بمقدار قابل توجهي از فرار آب جلوگيري كند. 

بطور كامل متوقف  ولیپوش ناتراوا كاهش ليكن ميزان فرار آب پس از احداث كف

 (ژئورادار)ن شناسی کاملتری از طریق ژئوفيزیک در ادامه مطالعات زمي نشده است.

ماسه  یمتر10الیه بطور متوسط   وجود انجام گرفته و نتایج حاکی ازداخل مخزن 

متر ماسه و کنگلومرا  22الی  15متر ماسه کنگلومرایی و  12الی  5رسی شن دار ، 

ز بستر ساختگاه سد خارج امشکالت اصلی  .]10 [( بودبهم ریخته بصورت واریزه و)

بودن و نحوه شکل گيری مخزن سد از لغزش بزرگ و سپس پر شدن از آذر آور ناشی از 

پخش توف های آتشفشانی سبالن و واریزه های ناشی از لغزشهای متعدد بوده و 

، لنزهای شنی در ميان خاکهای ریز دانه ،  ی سطحی و عمقیلند اسالید هاهمواره  

و ترک و درزهای کششی  گسلها ،رن و کنگلومرا() ماپتانسيل شدید هوازدگی سنگ ها 

( برونزدی در 4-3آورده اند . شکل ) وجودرا ب اساسی برای آبندی سد شکلمها 

از دیدگاه  حوالی سد است که نمونه ای از وضعيت ساختگاه را نشان می دهد. 

شناسي این بخش در حاشيه شمالي مخروط آتشفشاني سبالن قرار گرفته که زمين

  شناسي در گستره ساختگاه سد به شرح زیر است:ن واحدهاي زمينمهمتری

 
( 4-3شکل )                   یکی از فروچاله های اونار (3-3شکل )                   

 بخوبی دیده می شوند( و درز لنزهای شنی)برونزد الیه های مارن 

 

 واحد الهار

تا  10شيب عمومي  وبا مراه با رساین واحد به صورت كنگلومرا و ماسه سنگ سست ه

را  اونار، دیواره شمالي، جنوبي و همچنين بستر سد درجه به سمت شمال منطقه  15

اي اندونزیایي است كه براي جریان سریع مخلوطي از الهار واژهتشكيل داده است. )

آب به كار  به همراه به صورت تناوبي از كنگلومرا، ماسه و رس هاي سنگيواریزه

آتشفشاني  شود. به جریانهاي گليرود كه روي شيب دامنه آتشفشان تشكيل ميمي 

جریانهاي واریزه اي هم به یا  هاي ماسه و كنگلومرا()عمدتا رسي با ميان الیه

در اثر ذوب  بيشترشوند اما الهار گفته مي شود. الهارها به طرق مختلفي تشكيل مي

، بارندگي زیاد روي نهشته هاي سست آواريجریانهاي آذر و توسطسریع برف و یخ 

الهار، معموال در  .اي به وجود مي آیندآتشفشاني و در نتيجه بهمن هاي واریزه

مناطق نزدیك به مخروط آتشفشاني به صورت مجموعه رسوبي درهم و با جورشدگي ضعيف 

 ]10 [تشکيل می گردد. 

 واحد كنگلومرا همراه با برش آندزیتی

 4متر و طول  1000اي به ضخامت كمتر از نري به صورت پهنهاین واحد با سن كواتر

متري محل سد قرار  300تا  200و در فاصله  اوناركيلومتر در بخش خاوري سد  6تا 

 -دارد. این واحد به رنگ خاكستري روشن تا تيره است. روند این واحد شمالي

نشاء این واحد م. درجه به سمت باختر منطقه گزارش شده است  13جنوبي و شيب آن 

هاي آندزیتي هاي پيروكالستيك همراه با گدازهسنگ آتشفشاني بوده و در اثر فوران

 ]33 [شكل گرفته است

 هشته های واریزه ای جوانن

نهشته های واریزه ای به عنوان جوانترین رسوبات در كف بستر دریاچه سد نهشته 

دهد كه این واحد در بخش مي هاي حفر شده در بستر سد نشاناند. بررسي ترانشهشده

هاي شامل شن و ماسه با ميان الیه باختري سد به طور عمده از رسوبات درشت دانه
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شود. در تر ميرسي شكل گرفته  و به تدریج به سمت خاور منطقه بافت آن ریزدانه

اي هاي شني و ماسهالیهبندي غالب این واحد رسي با ميانبخش خاوري منطقه دانه

 است. 

و  شودداث اح سد تباید در چنين سازندینظر نگارنده اوالً مطالعات  در نتيجه

در اثر وضعی وبروز فروچاله ها همچنين بعلت استعداد زیاد لغزشی ، نشست های م

، و استعداد نشست ناهاهنگ بزرگ بهم ریختگی پی ، لغزش ، وجود حفره ها ودرز ها 

د رمبندگی و انحالل مصالح پی استفاده وجود درز و ترک های زیاد در پی و استعدا

از مصالح صلب و شکننده و یا مصالحی با خواص االستيسيته پایين برای استفاده در 

سد استفاده  آبندیو در صورت اصرار برای ندارد توجيه ناپذیر اونارکف پوش سد 

 ]10 [با تمهيدات الزم توصيه می شود . ژئوممبرن از 
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توانند جایگزین و مصالح جدیدي كه ميسه سد هاي رسي پوشدر این تحقيق، عملكرد كف

بررسـي و  قرارگيرنـدشوند و یا بصورت تركيبي با آنها مـورد اسـتفاده رس شوند 

بندي مراجع مختلف مورد استفاده در این نتایج ذیل حاصل از جمع مطالعه شده است.

پوش سد سقزچي با استفاده از تحليل بـه روش كرد كفتحقيق و نيز بررسي موردي عمل

گزارش خرابی کف پوش رسـی سـد بررسی ،  PLAXISافزار هاي محدود و توسط نرمالمان

 حاصل گردیده است:بال و مطالعات و بررسی و تجارب مشکالت آبندی سد اونار اتار
ري از جلـوگي با توجه به گرادیان باالی هيدروليکی در ضـخامت کـف پـوش  وـ 1

پوشـها در نتيجه ایجاد فروچاله و ترك و سوراخ در كفو احتمال بوجود آمدن رگاب 

  الزم است تمهيدات بشرح ذیل به عمل آید:
عمـدتا از سـاختگاهایی کـه خـارج از بسـتر بـوده و سدهای احـداثی روی در -الف

ل ، و اگـرا و انحـالهرمبنـد" الیه های خاک واریزها ، نهشته های سست آتشفشانی ،

و همچنين در پی های بـا سـختی و ضـخامت  تشکيل شده اندو الیه های کارستی " پذیر

تشکيل فرو چاله در آنها زیاد اسـت ترک خوردن کف پوش رسی و که استعداد  غييرمت

مصـالح از درصورت استفاده از کـف پـوش  وشده سایر روشهای آبندی استفاده ، از 

فـوق و از مصـالح   (1-3شـکل ) رهيز شدهصلب و کم مقاومت در برابر برش و کشش پ

 استفاده شود و با تمهيدات کافی زهکشی و حفاظتیمثل ژئوممبران العاده ارتجاعی 

.                                                                                                                                               

پذیر جربه سد سقزچی و تاربال نشان داد که احداث کف پوش ت-ب روی بسـتر نفـوذ نا

ساليان طوالنی اشباع بوده و مشکل درز ، ترک ، حفره و انحالل خاک  آبرفتی کهی ها

 [که استعداد فروریزی و نشست موضعی زیاد را ندارند ، با موفقيت عمل کرده است.

8[ 
مورد اسـتفاده مصالح رسي يه می شود صتو،  در ساختگاههای مناسب کف پوش رسیـ  ج

) قسمت ریزدانه رس و قسمت درشت دانه آن شرایط فيلتر را باشد.پوش خود فيلتر كف

 و الیـه حفـاظتی روی آن  وشپـارضاء نمایند( واز فيلتر و زهکشی مناسب زیـر کـف 

 ]8 [استفاده شود.
آب ناشي از و تخليه زهآب )تراوش( مجاز ـ در پنجه پایين دست سد جهت تخليه زه د

(، Upliftیا هر عارضه دیگر و نيز كاهش فشار بـاالبر ) بوجود آمدن فروچالهاحتمال 

 طراحي و اجرا گردد.الزم ترانشه ها یا چاههاي زهكشي جهت كاهش فشار و زهکشی 

پوشهاي رسي در اثر انقباض و انبساط ـ جهت کاهش تركهاي عميق و سوراخ در كف2

هاي ناهماهنـگ بـدليل ضـخامت ليل تر و خشك شدن متوالی و یا نشسـتپوشها به دكف

 به عمل آید: زیرمتغير پي آبرفتي الزم است تمهيدات 

گيرد و امكان تر شـدن پوش كه باالي تراز نرمال آب قرار ميالف ـ در سطوحي از كف

شـده( بنديناحيهپوش به هسته رسـي)در سدهايكفاتصالآن خيلي كم است و نيز در محل

امکـان سد)در سدهاي هموژن( در كف و جناحين بعلت گرادیان زیـاد فشـار، یا بدنه

جهت افزایش ضریب اطمينان دركاهش در هاي زیاد افقي و قائم نشست و تغييرشكلبروز

 پوش افزایش یابد.ضخامت كف  ، پوش رسينفوذپذیري و افزایش مقاومت برشي كف

خالي و فرسـایش پوش رسي در حالتكفـ جهت جلوگيري از خشك شدن سریع ب  هاي مخزن 

به  ناشي از عوامل جوي )یخ بستن و ذوب شـدن، بـاد، مـوج آب و ...( كـه منجـر 

خوردن و در نتيجه كاهش ضخامت، افزایش نفوذپذیري )بدليل پوك شـدن فرسایش و ترك

 جهـت،  تیگـردد، الزم اسـت الیـه محـافظو سوراخ و ... مي خاك( و ایجاد فروچاله

صورت الیـه خـاكي و در سـطوح شـيبدار حفاظت كف پوش در سطوح افقي و با شيب كم ب

 ]9 [ فرش و فيلتر اجرا گردد.بصورت سنگ

 زیاد استشناسي و ژئوتكنيك در محدوده مخزن و جناحين مطالعات زميناهميت ـ 3
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ز بـرو هاي فعال در داخل مخزن كه امكانهاي لغزشي و گسلو در صورت وجود پتانسيل

يه مـی شـود از صـتوتركهاي عميق و در نتيجه فرار آب را به وجود خواهـد آورد، 

بيني حركت سطوح لغزشـي تمهيدات الزم با پيشسایر المانهای آبندی استفاده شده و 

 ]8 [ ها درنظر گرفته شود.و گسل

هاي اي داراي تختـه سـنگبصورت سنگي و یا واریـزهسد ـ در صورتي كه جناحين 4

شي ها و مسطح كردن سطوح شـيب، جنـاحين بـا بتنباشد، پس از اصالح شيببزرگ مي پا

(Shotcreteآب )آید. پوش به عملتصال الزم با كفبندي شده و ا 

های تماسـی پوش با هسته و یا سد )در سدهاي هموژن( توسط رس ـ محل تقاطع كف5

 اجرا گردد.( باال  PIبا ) 

ي پائيني دارند، لـذا الزم اسـت آنهـا را عمدتًا مقاومت برش ی رسیپوشهاـ كف6

ظت فقط براي آب بندي طراحي و اجرا نمایند. جهت تحمل مقاومت برشـي زیـاد و حفا

 هاي مناسبي طراحي و اجرا گردد.ها الزم است الیهپوشسطحي كف

وجــــود دارد اســــتفاده از  رســــی پوشكفدیدنصــــدمهامكانكهــــ درسطوحي7

 ]13 [ باشد.مناسب مي GCLعایقهايپرده

هـاي هاي زیـاد وجـود دارد اسـتفاده از عایقـ در سطوحي كه امكان تغييرشكل8

، مقامـت % حالت اوليه( 700باشد )امكان تغيير شكل زیاد تا ژئوممبران مناسب مي

  ]12 [ ]8 [ ]5 [+(80تا-40در بابر تغييرات دمایی )

توان با اهداف مختلف ميها براي بندي سدها و حوضچهتر كردن آبـ جهت اقتصادي9

خاك رسي و خـاك محـل مخلوط كردنالزم، با استفاده از روشجزئياتدرنظر گرفتن كليه

پس از طـرح اخـتالط و آزمایشـات نفوذپـذیري، مقاومـت برشـي و سـایر آزمایشـات 

 ]11 [ پوش نفوذناپذیر اقدام كرد.موردنياز نسبت به احداث كف

% سـنگدانه الیـه نفوذپـذیر مناسـبي را 40ـ مخلوط رس ـ سنگدانه به نسـبت 10

 ]11 [ هاي دیگر الزم است آزمایشات موردنياز به عمل آید.آورد و جهت نسبتبوجود مي

ـ در صورت استفاده از مخلوط رس و سنگدانه با درصـد ثابـت سـنگدانه، بـا 11

 ها و متعاقبًا تشـكيل موضـعيها بدليل اینكه احتمال تماس دانهكاهش قطر سنگدانه

یابد، لذا اسـتفاده از شـن شود، نفوذپذیري افزایش مياي بيشتر مياي دانهمجموعه

 ]11 [ نسبت به ماسه در كاستن نفوذپذیري مخلوط مؤثرتر خواهد بود.

تـا 15حدودًا بيش از طول منوثر)بيش از طول موثر پوش طول زیاد كفافزایش ـ 12

تـاثير چنـدانی در کـاهش ( شـدمی با برابر حداكثر ارتفاع آب پشت سد 20حداکثر 

پوش مـورد نيـاز تـا یـك حـد الزم لذا طول كف تراوش و گرادیان هيروليکی ندارد.

 ]8 [ محاسبه و اجرا گردد.

باشد بدليل اینكه تجمع خطوط جریـان بندي نميبند ناقص مناسب آبـ دیوار آب13

دد. در صـورت گرو در نتيجه سرعت زیاد و امكان افزایش فرسایش داخلي را موجب مي

 ]8 [ هاي موردنياز انجام گيرد.بند ناقص الزم است كنترلاستفاده از دیوار آب
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