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 خالصه
های طولی سدهای خاکی بر اساس مطالعه در این مقاله به بررسی علل بروز ترک

-ز بارندگیسد خاکی خشکه سيل پس از برو .موردی سد خشکه سيل پرداخته شده است
های شدید در منطقه و پر شدن مخزن سد پيش از پایان مراحل احداث و تکميل سد 

های ها پدیدار شدن ترکدچار اشکاالتی در بدنه سد شده است. یکی از این آسيب

طولی سرتاسری در امتداد تاج سد و در مجاورت شيب باالدست سد بوده است. لذا 

سد صورت گرفته است. نتایج حاصل مطالعات  مطالعات مربوط به عالجبخشی و مرمت

گسترده ژئوتکنيک صورت رفته بر روی تاج و بدنه سد خاکی احداث شده نشان 

های بيش از حد استاندارد در مصالح پوسته سد بوده است دهنده وجود ریزدانه

لغزش شيب باالدست سد شده است. همچنين عواملی چون وقوع که سبب گسيختگی و 

بوده ها آسيب باعث تشدیدو پيش از موقع و سنگينی الیه سنگچين  آبگيری سریع

 . است

 
 سد خاکی، ترک طولی، عالجبخشی، مطالعات ژئوتکنیک.کلمات کلیدی: 

 مقدمه  .1

و بروز آن اجتناب  یاتفاق معمول کی یخاک یترک در سدها شود کهگفته می

ها بعلت ترک نیاز ا یاريتواند رخ دهد. بسیسد م کیاست و در تمام مقاطع  ریناپذ

و تنها در  نخواهند بود تیقابل رو یاز لحاظ ظاهر ییرو یها هیقرار گرفتن ال

 یبررس کی یط برد. یتوان به وجود آنها پیصورت وجود ابزار مناسب در محل ترک م

 ،شده دهیمخزن سد د 241که در  یخاک یمربوط به سدها آسيبمورد  1000، از نيدر چ

دهد که در  یگزارش نشان م نيهم ه است.شدیمربوط م یرک خوردگدرصد آنها به ت 26

بوده  یکشور در اثر ترک خوردگ نیسد متوسط و کوچک در ا 40شکست  ريسه دهه اخ

 . [1]است 
اگر  یسد خاک کیباورند که در  نیبر ا عموما   یطراحان و کارشناسان سد ساز

نخواهد  یمشکل یدارینظر پااز  رخ ندهد سد عمال   یادر چند سال اول حادثه عمده

پس از شروع،  یهابر حسب سال یخاک یدر سدها یبه آمار خراب یداشت. اما نگاه

از مخزن  یبهره بردارها پس از دهه  ات یتواند حت یها میدهد که خرابینشان م

 متحده التیا یداهویآدر  کیکر نکريسمثال سد  ی. برا[2] ادامه داشته باشد زين

ارتفاع  1918ساخته شده و در سال  1910همگن بوده که در سال  یکخااز نوع  آمریکا

داد که به یاز سد نشان م یساله بهره بردار 25است . آمار  دهيمتر رس 70آن به 

 ليدل ني. به همشدیدست مرطوب م نیيپا زیاز خاکر یقسمت ،هنگام پر بودن مخزن سد

با و از این رو  رديکن قرار گارتفاع آب مخزن در حداقل رقوم مم شده استمی یسع

سد متصور  یبرا ی، مشکلداریپا سال از عمر سد و حالت نسبتا   25توجه به گذشت 

                                                 
 کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، مهندسین مشاور طرح آب آراز  1
 دکتری مهندسی عمران آب، مهندسین مشاور طرح آب آراز  2
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، مخزن سد زودتر از زمان دیشد یهایبه دنبال بارندگ 1943. در بهار  ه استشدینم

را  یعاد ريغ زيچ چيمعمول ه یها یمربوطه با بازرس نيو مسئول همعمول پر شد

دست  نیيپا زیاز خاکر یقبل قسمت بزرگ یلهاسا رينظ نکهیدند بجز امشاهده نکر

دست لغزش  نیيپا زیاز خاکر یژوئن قسمت کوچک 19اشباع شده بود. سرانجام در 

 وارهیشد . با تکرار عمل لغزش د جادیا یعمود با  یکوتاه و تقر وارید کینمود و 

لغزش و  نياول نيان ب. زمدیسد منجر گرد یینها یرفته رفته بزرگتر و به خراب

 . [3] ديساعت طول کش 8سد  یینها بیتخر

برداری در ایران نيز مواردی از وقوع ترک در سدهای خاکی در دست بهره

توان نام گزارش شده است. به عنوان نمونه وقوع ترک در سد درودزن شيراز را می

در زمره  کعبمترمميليون  993متر و حجم آب  57 سد خاکی درودزن با ارتفاعبرد. 

در سالهای شروع بهره برداری ترک های  حال حاضر کشور بوده است. سدهای مفيدترین

با حفر گمانه های شناسایی  کوچک و بزرگ زیادی بر روی تاج این سد مشاهده شد.

سد در دو مرحله به فواصل  یبرای عالجبخش سطحی بودن ترک ها به اثبات رسيده است.

بررسی های  صورت گرفته است. زریق بوسيله قير مذابتزمانی چند ساله عمليات 

و ابزار دقيق طی سال های اخير نشان داده است  انجام شده به کمک نصب پيزومتر

  .[4] طی فرآیند تزریق مسئله نشت و گسترش ترک مهار نشده استکه 
سد است.  گزارش شدههای طولی در سد شورک نمونه دیگر مربوط به وقوع ترک

ای با هسته رسی قائم سنگریزهاز نوع  شيروانکيلومتری غرب شهرستان  25در  شورک

در  احداث شده است. 78در سال  ميليون مترمکعب 5/6 حجم مخزنو  متر 36ارتفاع با 

بر روی تاج  متر 2عمق حداکثر سانتی متر و  5به عرض  هاییبازشدگی 85اوایل سال 

با  .اندسانتيمتر افزایش یافته 30با افزایش آب مخزن ترک ها تا مشاهده شد. 

نصب ابزار دقيق بر روی سد مشخص شده است که سد دچار جا به جایی های افقی تا 

با بررسی های صورت گرفته علت بروز ترک ها نشست  سانتيمتر شده است. 40حداکثر 

هسته و پوسته در محل  جداشدگیو  و جا به جایی قابل توجه در شيروانی باالدست سد

 .[5] اعالم شده است فيلتر
با توجه به  سيلدر این مقاله به بررسی علل بروز ترک در سد خاکی خشکه

 پرداخته شده است.انجام مطالعات گسترده صحرایی و آزمایشگاهی 

 علل بروز ترک در سدهای خاکی .2

ها و حجم بسيار باالی عمليات خاکی به هنگام با توجه به تنوع خصوصيات خاک

توان انتظار داشت توان گفت به منظور احداث یک سد نمیی میاحداث یک سد خاک

وجود با توجه به  مصالحی با خصوصيات کامال  مشابه با یکدیگر تهيه کرد.

های متفاوت در مصالح استفاده شده در بدنه یک سد خاکی، سرعت حرکت نفوذپذیری

ر طی اولين نفوذ آب در بدنه در نقاط مختلف متفوت خواهد بود. به همين دليل د

توان آبگيری پروفيل سطح آب در بدنه به شدت متأثر از تنوع مصالح خواهد شد و می

گفت در مناطقی که ضریب نفوذپذیری مصلح کمتر است جبهه آب عبوری با سرعت کمتر 

کند و های با ضریب نفوذپذیری  باال نشت آب با سرعت باالتری عبور میو در محل

شود که ممکن است در ن تغييراتی در تنش مناطق مختلف میهمين امر باعث بوجود آمد

ترین دليل بروز های غيرهمگن و ترک در بدنه گردد. محتملنهایت سبب بروز نشست

شدن در های نامتقارن و پدیده قوسیپذیری مصالح به علت بروز نشستترک، تغييرشکل

و یا یک سد همگن که شود. احتمال قوسی شدن در امتداد طولی هسته سدها قلداد می

شود بسيار زیاد است. به علت نشست زیاد قسمت مرکزی گاه حمایت میبوسيله دو تکيه

و ها از جنس سنگ گاههای تکيه گاهی خصوصا  در مواقعی که تکيهو نشست کمتر قسمت

کند. ناپذیر باشند اثر قسی شدن در هسته با عریض شدن هسته افزایش پيدا میتراکم

شود با استفاده از منابع قرضه مناسب برای تامين واردی توصيه میدر چنين م

های مطلوب نزدیک شد. با این مصالح سد و بدنه آن بتوان تا حد امکان به خواسته

های نامتقارن در پی سد نيز از عوامل دیگر بروز ترک های طولی و وجود وقوع نشست

سد مورد بازبينی و مطالعات  شود که بایستی پيش از احداثعرضی در سد محسوب می

  ژئوتکنيک قرار گيرد.
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 های طولی در سدترین علت بروز ترکهای نامتقارن محتمل محتملنشست -1شکل 

 مطالعه موردی سد خاکی خشکه سيل .3

منطقه  ییروستا آبه حق ذخيره و آوريجمع ليخشکه س یسد مخزناحداث هدف از 

اجرایی سد در حدود دو سال به طول مدت زمان فرآیند عمليات . طرح بوده است

متر  6آن  عبوده و ارتفا ریهمگن با هسته نفوذناپذ ريمقطع سد غانجاميده است. 

 کیارتفاع نزد نیباشد. حجم مخزن سد در ا یمتر م 1040از بستر و طول تاج حدود 

با  ییسد در قسمتها نیباشد. پوشش بدنه باالدست ا یمترمکعب م ونيليم 1به 

های از آن در حال اجرای سنگچينی بوده یشده و قسمت دهيرپ پوش پیز راستفاده ا

 اطالعات اصلی مربوط به هندسه سد آورده شده است.  1در جدول . است

قبال  سد  محدوده طرحبراي استحصال و یا استفاده از منابع آب جاري در حوضه 

رداری قرار بهزار متر مکعب احداث شده و مورد بهره 300مخزنی خاکی به حجم 

گرفته است. ولی با توجه به وسعت اراضی کشاورزی آن، این مقدار آب ذخيره شده 

خشکه  سد مخزن از برداري بهره با  برای عمليات کشت و زرع کافی نبوده است. 

 سطح خواهد گردید . ميسر پایاب اراضي در كشاورزي آبي نيازهاي تامين امكان سيل

 این رو از گردد. مي هكتار 40 حدود حالت این در خشکه سيل سد توسعه كشت زیر

 نقطه تحول نسبی خوبی از خشکه سيل ، افزایش حجم و  بهره برداري از مخزن سد

 .گذارد محدوده طرح بر جاي خواهد در اجتماعي و اقتصادي نظر

-به سبب بروز بارندگی مخزن سد عیسر یريبا توجه به آبگ 1392سال بهار در 
که سبب پر شدن کامل مخزن سد گشته  و عدم اجرای سرریز سدهای شدید در منطقه 

در تاج سد مشاهده شده است.  یطول یباالدست دچار لغزش شده و ترکها بيش است،

و  یزیخاکر یها هینشست التمال اوليه احمطالعات صحرایی و بازدیدهای ميدانی 

ت اصلی بروز ترک را عل باالدست سد بيو لغزش ش عیسر یريسد در اثر آبگ یپ احتماال  

 معرفی کرده است. 

 مشخصات فنی اجرا شده سد خشکه سیل -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی از وقوع ترک در تاج سد و امتداد طولی آن نشان داده ونهنم 2 در شکل

شده است. الزم به توضيح است مشاهدات اوليه در غياب ابزار دقيق سد نشان دهنده 

 متر 6 ارتفاع تاج

 متر 5/4 عرض تاج

 متر 1040 طول تاج

 متر مکعب 1000000 ظرفيت سد

 مترمکعب 6000 حجم خاکبرداری

 مترمکعب 29000 حجم خاکریزی

 مترمکعب 5000 حجم رس هسته
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ها بوده است که نشان های بعد از مشاهده اولين ترکها در ماهافزایش امتداد ترک

 باشد.ها میاز فعال بودن ترک

 
 های طولی در تاج سد خشکه سیلداد بروز ترکعمق و امت -2شکل 

 مطالعات ژئوتکنيک جهت بررسی ترک ها .4

ها، طرح مطالعالتی عالجبخشی نظر به اهميت اقتصادی طرح و امکان گسترش آسيب

و بررسی علل بروز ترک در سد خشکه سيل در دستور کار مطالعات کارفرما و 

ار مطالعات رای این منظور در کنمهندسين مشاور طرح آب آراز قرار گرفته است. ب

اوليه مربوط به کنترل پایداری سد و بررسی مجدد طرح اوليه سد، مطالعات 

ای جهت بررسی علل بروز ترک در این سد مد نظر قرار گرفته است ژئوتکنيک گسترده

که در ادامه به برخی از مطالعات صورت گرفته و نتایج حاصل از آنها اشاره 

 یشگاهیو آزما ییصحرا یها شیآزمات ژئوتکنيک در دو مجموعه خواهد شد. مطالعا

 به در قالب کلی موارد زیر قبل بيان خواهند بود. صورت گرفته است

 شامل: ییصحرا یها شیآزما 

o از تراز تاج تا چند متر پایين تر از  ینيحفر چهار حلقه گمانه ماش

 پی سد

o  چند حلقه چاهک دستی از تاج سد تا تراز پی سدحفر 

o در سرتاسر طول تاج سد الکتریکژئو یها شینجام آزماا 

o یها شیآزما SPT های حفاریدر نمونه و لوفران 

 شامل یشگاهیآزما یهاشیآزما: 

o هاگمانه یهاخاک یدانه بند یبررس 

o هاس  شیانجام آزماSPT , CPT 

o یرینفوذ پذ شیآزما 

o های شيمياییآزمایش 
o آزمایش های واگرایی خاک 

های صحرایی صورت گرفته و استانداردهای مربوط به مایشليست آز 2در جدول 

 نحوه انجام آمده است.

 جدول مطالعات صحرایی انجام یافته -2جدول 
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از تراز تاج تا عمق پی سد ميزان تراکم دهد که ینشان م SPT آزمایش جیتان

ا های در محدوده سست بوده است. لذب و در برخی از گمانهها مناسدر برخی گمانه

ال مشاهده شده کام های از پوسته سد بویژه در ترازهای باالترقسمت پذیریعدم تراکم 

 یمتراکم م یليسد در حد خ یپ ریزهای الیهدر است. با این وجود ميزان تراکم 

برای یک  SPTنمودار عدد  کند.های پی را کمتر میکه احتمال وجود نشست باشد

 ترسيم شده است. 2بل عمق از تاج سد در شکل های حفر شده در مقانمونه از گمانه

دهد نوع مصالح  یمصالح پوسته سد نشان م یدانه بند جینتا  گریاز طرف د

مصالح نشان  نیا یپوسته نامناسب بوده است. نمودار دانه بند یانتخاب شده برا

و  یلتيواقع شده است که شامل مصالح س 200الک  ریدرصد مصالح ز 23 یدهد باال یم

مراجع مختلف مصالح مورد استفاده در پوسته هر چه  هيطبق توص .(4)شکل  است یرس

پوسته  رایباشد بهتر است، ز یشتريب یاصطکاک داخل هیو زاو تهيدانس یدارا

اشباع شدن  ندیدر فرآ یستیرو با نیاست . از ا دارتریگردد و سد پا یمقاومتر م

که   یگونه ا بهد داشته باشد، وجو یتراز آب در مخزن فاصله زمان رييپوسته و تغ

گردد، به همراه آن آب در پوسته هم در همان سطح  نیيپا ایهر چه تراز آب باال 

 جادیمخزن و پوسته ا نيب یباشد و با نوسانات آب درون مخزن اختالف فشار منفذ

 زدانهیدرصد ر 5حداکثر  ایدانه و  زیاز ر یعار دیرو پوسته با نینشود از ا

 آزاد را داشته باشد. یزهکش ییاباشد تا توان

پر شده است فلذا به  زيفصل به طور کامل ن کیسد در  نکهیبا توجه به ا

دانه  زیمصالح ر یبدنه سد و خصوصا پوسته باالدست که حاو ینشست ها ادیاحتمال ز

اتفاق  زيباشد بصورت ناهمگون ن یم یميو تحک یبوده و نشست آن شامل نشست آن

 بيش یختگيسطح آب باعث گس فتنر نیيپا نيمناسب بدنه در ح یافتاده و عدم زهکش

 شده است. زيباالدست سد ن
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 SPTجدول ارزیابی مصالح خاکی بر اساس عدد  -3جدول 

 
 

 
 در مقابل عمق SPTنمودار ارزیابی عدد  -3شکل 

 شیترک ها در عمق و طول بدنه سد دو مجموعه آزما یگستردگ یبررس جهت

 یوستگيناپ یجهت بررس ینيو ماش یدست یها یحفار ،اول است. هرفتیصورت پذ ییصحرا

گسترش ترک ها در  نييجهت تع کیژئوالکتر یهاشیآزما دومو  در تراکم و بافت خاک

-های نزدیک پی میگر گستردگی ترک ها تا عمق. نتایج آزمایش ژئوالکتریک نشانعمق

 ه است.قابل مشاد 5ها در شکل ای از این گزارشباشد که نمونه

مضاعف مصالح رس  یدرومتريه شاتیتوان گفت که طبق آزما یم یاز نظر واگرائ 

واگرا  ريهول رس از نوع غ نيو طبق پ رواگرايکرامپ غ شیواگرا و طبق آزما ريغ

 .واگراست یتا کم
تراکم نامناسب، مصالح نامرغوب و شامل از عوامل مذکور  کیهر صورت هر  در

باالدست  بيو لغزش ش یختگياز سه عامل فوق باعث گس یبيترک ایسد و  عیسر یريآبگ

 سد شده است.
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 بندی مصالح پوسته سد خشکه سیلای از منحنی دانهنمونه -4شکل 

 

 تصویری از نتایج آزمایش های ژئوالکتریک -5شکل 

 گيرینتيجه .5

 تا 89های مقاله به بررسی علل بروز ترک در سد خاکی خشکه سيل که طی سال ایندر 

در دست احداث بوده پرداخته شده است که به سبب آبگيری پيش از تکميل مراحل  92

های طولی در امتداد تاج سد در آن رخ داده، پرداخته شده است. احداث سد ترک

های دهنده تراکم مناسب الیههای تراکم صحرایی نشانبررسی نتایج حاصل از آزمایش

عدم دهد. از طرفی های ناهمگن را کاهش میزیر پی بوده است که احتمال وقوع نشست

های پوسته در محدوده تاج سد از یک سو و وجود ریزدانه بيش از تراکم مناسب الیه

های پوسته بر روی هم و جدا شدن از درصد در مصالح پوسته امکان لغزش الیه 5

 سازد.های صحرایی و آزمایشگاهی را آشکار میمصالح هسته رسی بر اساس نمونه

های دهنده گسترش ترکهای ژئوالکتریک نشانهمچنين نتایج حاصل از گزارش آزمایش

ای از دهد. در نهایت مجموعههای نزدیک به بستر سد را نشان میروی تاج تا عمق
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علل بيان شده فوق به همراه آبگيری سریع و نابهنگام مخزن سد سبب تشدید نواقص 

 که سيل نتيجه شده است.تر ترک را برای سد خشو بروز گسترده

 تشکر و قدردانی .6

این پژوهش بر پایه طرح عالجبخشی سد خشکه سيل و با اعتبار مالی سازمان جهاد 

ها و همفکری کشاورزی استان اردبيل صورت پذیرفته است که الزم است از مساعدت

کارشناسان محترم مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی این سازمان و مدیریت 

 م جناب آقای مهندس فرد کمال تشکر و قدردانی صورت گيرد.فهي

 مراجع .7

های کششی در سدهای خاکی"، مجموعه مقاالت اولين [ وفائيان، م.، "بررسی ترک1]

 .1376همایش سدهای خاکی، تهران، شرکت شپاسد، 

ای"، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، [ وفائيان، م.، "سدهای خاکی و سنگریزه2]

1377. 

[3] Sherard J.L.,Woodward R.J.,Ginzienski S.F., “Earth & Earth Rockfill Dams”, John Wiley & Sons.1976. 
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