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خالصه

آب  واریسد ها، استفاده از د یاز موارد عالج بخش یکی. باشد یم نیاز مهندس ياریاست که امروزه دغدغه بس یاز موضوعات یکید س یعالج بخش

نیدر ا. استيداریآن ها به منظور کنترل پا بیاصالح ش جهیارتفاع سد ها و در نت شیافزا نیبه منظور کنترل تراوش و هم چن کیبند بتن پالست

متر مکعب  انجام  ونیلیم 7/1زانیحجم مخزن به م شیمتر و افزا 2ارتفاع سد به مقدار  شی، افزاپیله سهران نظور حل مشکالت سدبه م مطالعات

 لیتحل تیدر نها. دیاستفاده گرد کیآب  بند بتن پالست واریسد از د ابیدر پا یشدن اراض  یاز مانداب يریبه منظور جلوگ نیهمچن. ه استدیگرد

  .دیبه صورت جدول و نمودار ارائه گرد جیو نتا دیسد  انجام گرد یاز بدنه و پ راوشتو  يداریپا

.Geo Slopeتحلیل اجزاي محدود، تحلیل پایداري، سد خاکی، عالجبخشی،: کلمات کلیدي

  مروري بر مطالعات عالجبخشی و افزایش ارتفاع سدها.1

رب جهت سایر مصارف مرتبط با انسان و طبیعت از اهمیت ویژه اي برخوردار آب به عنوان یکی از عوامل اصلی حیات بشر عالوه بر نیاز ش

نتایجسساابر). 1380کریم کشته و همکاران (بوده، به طوري که در حال حاضر در اکثر کشورهاي جهان به عنوان یک بحران جدي تبدیل شده است

تـعایروتـسدرناايرـجاویـحاطر،عیفـضدیریتـمهعمدرطوبهبیآيهاحطرازريسیاـبناکامیعلل،جهانیسطحدرهشدمنجاايهشهاوپژ

  ).2008،هلقیحمفتا(ستادهبوارينگهدوداريبرهبهر لوـصادنرـنک

و توسعه به شمار يآب از جمله اهداف مهم کاربرد یرهگردد، ذخیخشک جهان محسوب م یمهکه از مناطق خشک و ن یرانمانند ا در کشوري

هستند که به ییهاسدها از جمله سازه. گردد یآب مشخص م یتمناسب آن، اهم یمکان یعو عدم توز يت جوالبودن نزو یبا توجه به فصل. رودمی

به عنوان مثال گاه گاهی به علت نیاز به ذخیره . استلذا عالج بخشی و بهره برداري صحیح از سد ها امري ضروري .شوند یآب ساخته م منظور ذخیره

این افزایش . شود که ارتفاع سد افزایش داده شود، تصمیم گرفته میرآب و یا به علت پرشدن بخشی از مخزن در اثر رسوبات و یا به علل دیگ بیشتر

وش ترا براي کنترلیکی از روش هاي متداول . ارتفاع اگرچه ساده به نظر می رسد ولی از جنبه هاي گوناگون باید مالحظات خاصی در نظر گرفته شود

                                               
  مشاور طرح آب آراز نیعامل شرکت مهندس ریمد ،ياریکارشناس ارشد آب1

  مشاور طرح آب آراز نیمهندس سهران،¬لهیسد پ یپروژه طرح عالجبخش ریعمران آب، مد یسمهند يدکترا2
  کارشناس عمران، مسئول بخش نظارت مهندسین مشاور طرح آب آراز 3
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قرارتوجهموردزمانیسدهاپیآببنديبرايپالستیکیبتنآببنددیوارهايازاستفاده. استبتن پالستیک از دیوار آب بند ها استفادهسداز زیر پی 

چنینازهمچنین.نیازمندیمکافیدواموفرسایشبرابردرکافیمقاومتبامصالحیبهوبودهزیادسدارتفاعوهیدرولیکیگرادیانکهمیگیرد

شرایطوسدبارگذاریهايتحتدیوارهااینبهپیطرفازتحمیلیکرنشهايتاباشندداشتهباالییتغییرشکلپذیريقابلیتکهمیرودانتظاردیوارهایی

سد بزرگ از  70جهان حدود  در سدهاي سراسر 1991تا سال ). 1379شهبازیان اهري و همکاران،(کنندتحملتركوقوعبدونراهیدرولیکیمختلف

و  ت، بتونیلح سنگی و سنگ رس به همراه سیمانمیختگی مصاآبتن پالستیک از در هم  )1385وفاییان،(دیوار آب بند بتن پالستیکی استفاده شده است 

ان مصرفی و استفاده از بتونیک هاي مشخص ایجاد می شود که به جهت داشتن ویژگی هاي منحصر به فرد از جمله پایین بودن سیمب با طرح اختالطآ

ب بند کردن کلیه آجهت کاهش میزان ضریب نفوذ پذیري و کاهش میزان تراوش یکی از کارامدترین و مقرون به صرفه ترین روش هاي معمول جهت 

عات بسیاري درباره عالج در حال حاضر در جهان و کشور ما مطال).1391،گلعلی پور (.باشدبی به خصوص سدها اعم از خاکی و بتنی میآمخازن 

  .بخشی سد ها انجام می شود که در این تحقیق به  چند مورد اشاره نموده ایم

  

Banzhaf 1390(و(Colmorgen در یک پروژه براي افزایش ذخیره سازي محلی و ارائه سیستم هاي انتقال انعطاف پذیر تر براي استفاده در

فوت  117فوتی را در شهر سان دیگو به مقدار  220مقدار آب ورودي منطقه را محدود نماید،سدي به ارتفاع مواقع اضطراري مانند زلزله که می تواند 

این پروژه بلندترین پروژه افزایش ارتفاع سد . هکتار فوت بیشتر خواهد نمود 152000افزایش ارتفاع دادند که ظرفیت ذخیره سازي مخزن سد را 

  .افزایش سد بتنی غلتکی در جهان استدرایاالت متحده آمریکا و بلندترین 

اند که به علت کاهش حجم مخزن سد در اثر واقع بر رودخانه گرگان رود پرداخته به مطالعه مخزن سد وشمگیر) 1390(هلقی و همکاران 

سال  20(فعلی و شرایط آتی  ورود رسوبات و عمر طوالنی تصمیم به افزایش ظرفیت مخزن سد با به کارگیري روشهاي بهینه سازي در دو حالت شرایط

 9نتایج نشان داد که براي بهره برداري بهینه از این سد، افزایش ظرفیت حجم مخزن وشمگیر تا حدود . پرداخته شده است) پس از شروع بهره برداري

  .میلیون متر مکعب جهت تامین کلیه نیاز هاي آبی ضرورري خواهد بود

 2تا  5/0بردن ارتفاع این سد از  ب توسط مخزن سدگلستان با باالور بررسی امکان کنترل سیالبه منظ)1390(کرمی مقدم و حاجی مشهدي

سد  در متر 2و این نتیجه بدست آمد که افزایش ارتفاع بیش از دادند ساله انجام  50و  25ب براي سیل با دوره بازگشت هاي متر، محاسبات پخش سیال

ب، امتر می باشد، با این احتس 2مناطق پایین دست سد نداشته و افزایش ارتفاع بهینه براي این سد معادل  گلستان تأثیري در کاهش دبی پیک ورودي به

  .خواهد شدمیلیون متر مکعب به حجم مخزن افزوده  30و متر 66بر اتراز تاج سد بر

در این مقاله میزان نشتی در سد .سی نمودمیزان نشت در سد کرخه و تاثیر دیوار آب بند در کاهش نشتی را برر) 1390(در تحقیقی دیناشی

خام حاصل از قرائت ابزار از محل سد اخذ شده و مورد گیري مورد بررسی قرار گرفت به این صورت که اعدادهزکرخه با استفاده از ابزارهاي اندا

آببند تکمیلی در کاهش و همچنین تاثیر دیوارشدهاي مختلف، به تفسیر اطالعات پرداخته ه پردازش قرارگرفت و پس از ترسیم نمودارهاي نشتی الی

دهنده روند منطقی رفتار سد بود و مشکل خاصی ها و مطالعات انجام شده روي نتایج نشتی سد کرخه نشانبررسی. میزان نشتی مورد ارزیابی قرار گرفت

  .شتپایداري براي آن وجود ندانیز از لحاظ

. ران به صورت مقابله با نشت از زیر پی به همراه افزایش ارتفاع مورد بررسی قرار گرفته استدر این تحقیق، طرح عالجبخشی سد پیله سه

  . همچنین پایداري سد پس از افزایش ارتفاع به روش اجزاي محدود مورد مطالعه بوده است

  سد پیش از عالجبخشیمشخصات  .2

آبذخیرهوآوريسهران جمع لهیپ یهدف از سد مخزن. شده استاحداث  لیو در مجاورت شهرستان اردب لیدر استان اردب سهرانلهیسد پ

دست با  نییپا يکشاورز یاراض ياریسال است که اجرا شده و در حال حاضر آب 10از  شیسد ب نیا. بوده است لیشوراب یعیطب اچهیمازاد در هاي

 4از  شیمتر با حجم مخزن ب 800متر از بستر و طول تاج حدود  8ن ارتفاع آ ر،یمقطع سد همگن با مصالح نفوذناپذ. ردگییسد صورت م نیااستفاده از 

در  یاحتمال هاي¬از آن با توجه به نشست يبهره بردار هاي	سال یبوده که در ط یسد در ابتدا بتن نیپوشش بدنه باالدست ا. باشد	یمترمکعب م ونیلیم

 نیبه هم. مصالح بدنه سد به داخل مخزن شسته شده است جیشده و بتدر یبتن هیآن، باعث شکست رو یبتن نگینیال رینفوذ موج آب به ز زیبدنه سد و ن

  .رپ مورد استفاده قرار گرفته است پیآن مصالح ر يشده و بجا بیسد تخر یبتن هیگذشته رو هايسال یط لیدل
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وذناپذیر همراه با پرده آببند در طراحی گردید که شامل یک الیه مصالح نف فعلی سد پیله سهران یک مقطع مشخصمنظور اصالح وضعیت ه ب

ست بدنه باالدست بدنه به اضافه اجراي ریپ رپ و الیه هاي انتقالی و نیز اجراي الیه هاي درشت دانه از مصالح رودخانه اي در باالدست و پایین د

  .پالن سد پیله سران مشاهده می شود 2در شکل .بمنظور افزایش پایداري خاکریز سد می باشد

  پالن کلی سد پیله سهران - 1شکل 

  سدو عالجبخشی گزینه هاي ترمیم .3

با توجه به مشکالت پیش آمده براي سد پس از چندین سال بهره برداري و احتماال وجود نواقصی در طراحی، موارد زیر به عنوان گزینه هاي 

: عالجبخشی و ترمیم بدنه و پی سد قابل ذکر بوده اند

در شیب باالدست بدنه سد و اجراي قشر تقویت کننده پوسته در این شیب و سنگ چینی دوباره با  برداشت سنگ هاي ریپ رپ موجود.1

.رعایت معیارهاي توصیه شده در منابع مهندسی براي جلوگیري از تخریب شیب باالدست سد

صورتیه و لحاظ کردن ارتفاع آزاد ب افزایش ارتفاع سد از طریق اجراي الیه هاي پوسته و هسته مایل در باالدست سد براي تثبیت حجم فعلی.2

با افزایش ارتفاع که با نشست بدنه و ایجاد موج در مخزن سد جریان از تاج سرریز نشده و همچنین با توجه به منابع آب موجود در منطقه، 

توسعه روشهاي نوین وجود حجم آب اضافی باعث  است و میلیون مترمکعب حجم مخزن سد افزایش یافته 7/1بیش از متر  2سد در حدود 

.شبکه هاي آبیاري در اراضی پایاب شد

مراه اجراي سیستم زهکشی در پایاب براي احیاي اراضی زه دار پایین دست که در حال حاضر به مشکل عمده اجتماعی در ه آببندي پی سد به.3

ده آببند در زیر سد با بتن پالستیک صورت روش احداث پر ،آببندي پی سد با توجه به نتایج مطالعات ژئوتکنیک. بودمنطقه تبدیل شده 

با توجه به نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک و خاکبرداري هاي صورت . است انجام شدهکه مطالعات زیادي در این خصوص  گرفت

ماندابی شدن  متري پی لنزهاي ماسه اي با نفوذپذیري زیاد وجود دارد که 6مشخص شده که تا عمق حدود  ، گرفته فعلی در محل پی سد
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ادامه این وضعیت عالوه بر گسترش اراضی ماندابی در پایاب سد باعث . اراضی پایاب ناشی از فرار جریان آب از این قسمت پی می شود

. افتادمی وقوع پدیده پایپینگ در پی سد شده و در سالهاي آتی پایداري سد به مخاطره 

  .طراحی شده است 2سد پس از اصالح و افزایش ارتفاع به صورت شکل بر اساس مطالعات و تحلیل هاي صورت گرفته مقطع 

  

  هندسه سد پس از عالجبخشی -2شکل 

  مطالعات تحلیل پایداري سد.4

بایست در کلیۀ این گیرند که میبرداري در معرض شرایط مختلف بارگذاري قرار میبدنۀ سدهاي خاکی درمراحل مختلف ساخت و بهره

آمده با دستدر این قسمت نتایج محاسبات پایداري مقطع طراحی شده، بررسی گردیده و ضرایب اطمینان به. هاي سد تأمین شودمراحل، ایمنی شیروانی

نظر براي سد خاکی پیله جهت محاسبات پایداري طرح مورد. حداقل ضرایب اطمینان الزم در شرایط مختلف بارگذاري مورد مقایسه قرار گرفته است

هاي خاکی و سنگی از افزار جهت محاسبۀ ضریب ایمنی شیروانیدر این نرم. استفاده شده استGEO-SLOPEافزار نرم  SLOPE/Wمۀسهران از زیربرنا

جهت انجام تحلیل . شوداستفاده می) Morgenstern-Priceو  Ordinary ،Bishop ،Janbu(هاي مختلف و روش) Limit Equilibrium(تئوري تعادل حدي 

  .درنظرگرفته شده استg25/0شتاب افقی ناشی از زلزله  برابر با اتیکی هاي شبه است

و  لیتحل يبرا یکژئوتکنیکاملبرنامه  کیمعروف است،  زین Geo Slopeآن به  يکه به خاطر شرکت سازنده  Geo Studioينرم افزار بسته

 يمسلح و به خصوص سدها ریمسلح و غ یخاک يها بینواع شرا در ا يکرنش و لرزه ا- تراوش، تنش ،يداریپا لیست که قادر است تحل یطراح

 لیتحل يبرا Slope/w: عبارتند از ينرم افزار يبسته  نیا ينرم افزارها نیمهم تر. را انجام دهد یکینامیو د یکیشبه استات ،یکیاستات طیدر شرا یخاک

ذکر شده  يهمه نرم افزار ها. یکینامید يها لیتحل يبرا Quake/wو یکرنش -تنش يها لیتحل يبرا Sigma/wتراوش،  لیتحل يبرا Seep/w،يداریپا

 هاي	، تنها از روشPlaxisمشابه مانند  ياز نرم افزارها ياریبرخالف بس زین Slope/wنرم افزار . کنند یمحدود استفاده م ياز روش اجزا Slope/wجزبه 

 تیقابل يزاربسته نرم اف نیا نیهمچن. کند یاستفاده م يداریمحاسبه  پا يند، براهست يداریپا لیدر تحل یمحبوب يکه روش ها ،يو تعادل حد یمیترس

مدل مسلح  نیخاك در جهات مختلف و همچن کیپارامتر يمخزن، تفاوت ها عیو پر شدن سر هیمانند تخل یو مکان یزمان يتوابع رفتار يمدل ساز

  .را دارد)  geograde(دیژئوگر و) nail(  لی، ن)anchor(خاك در انواع مختلف انکر  يکننده ها

  :باشندهاي سد به شرح زیر میشرایط بحرانی درنظرگرفته شده در محاسبات پایداري شیروانی

 پایان ساخت سد پیش از اولین آبگیري(End of Construction)  

 مخزن پر با تراوش دائم)Steady Seepage(  

 تخلیۀ سریع مخزن)Rapid Draw Down(  

 ایمنی براي پایداري سدهاي خاکیحداقل ضرایب  

- گستردگی مصالح مصرفی در بدنۀ سد خاکی و خطاهاي ناشی از شناسایی دقیق مصالح و نیز پارامترهاي مقاومتی خاك از یک سو و تقریب

در . ازه در نظر گرفته شودشود که ضریب اطمینانی براي ایمنی کل سشود از سوي دیگر، سبب میها زده میهایی که در آنالیزهاي پایداري و در مدل
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همچنین .براي انتخاب حداقل ضریب ایمنی جهت پایداري یک سد خاکی آورده شده است) COE(هاي دفتر مهندسی ارتش آمریکا ، توصیه1جدول 

  .فته شده استسد درنظرگر براي پارامترهاي مقاومتی بدنه 2در این تحلیل با توجه به نتایج ژئوتکنیک سد، مقادیر ارائه شده در جدول 

  

  حداقل ضرایب ایمنی جهت پایداري سد خاکی- 1جدول 

  شبه استاتیک  استاتیکحالت آنالیز

  1  25/1  پایان ساخت

  25/1  5/1  تراوش دائم

  1  25/1  تخلیۀ سریع مخزن

  
این برنامه براي تحلیل . استفاده شده است GEO-SLOPEافزارنرم SIGMA/Wبرنامۀزیرازحاضر،طرحدرنشستمیزانکنترلمنظوربه

اینتوسطخاکیسدیکسازيمدلمنظوربه. رودکارمیهاي خاکی بهسازه ،ستیک یا پالستیک، خطی یا غیرخطیاالهاي ، در حالتکرنش-تنش

ال آب و خط فریاتیک نرمپوسته، هسته و پی و نیز تراز شامل  صورت مختصات کارتزین، شکل هندسی تمام اجزاي آن به سدمختلفنقاطبایدبرنامه

سداجزايتااستالزمبنابراین. کندکرنش از روش اجزاي محدود استفاده می -این برنامه براي انجام تحلیل تنش. درون سد به برنامه معرفی شودآب 

اجزاي مختلف سد ) ʋ(ریب پواسون و ض) E(، مدول االستسیته )φو  C(برشیمقاومتپارامترهايبایدهمچنین. شوندبنديی المانمناسبدقتباخاکی

ین ا. شوندمیتعریفمعلومبارهاییتحتهايیا گره) yیا  xراستايدر(صفرجابجاییباییهاگرهصورتشرایط مرزي نیز به. به برنامه معرفی شود

، کرنش zو  x ،yیمم، تنش کل و مؤثر در جهات ، تنش کل و مؤثر ماکزیمم و مین yو xکانتورهاي جابجایی درجهات  يهبرنامه قادر به محاسبه و ارائ

  .استzو  x ،yکل و مؤثر ماکزیمم و مینیمم و کرنش کل و مؤثر در جهات 

  

  پیله سهرانتحلیل نشست بدنه و پی سدخاکی -3شکل 

درنظرگرفته  Linear-Elasticتحلیلنوع. اندشدهبنديوضعیت هندسی سد بطورکامل به برنامه معرفی شده و اجزاي سد با دقت مناسب المان

 یرس يپتو ،يا، مطابق جداول موجود در کتب مرجع مکانیک خاك، مدول االستسیتۀ مصالح رودخانه1عالوه بر اطالعات موجود در جدول . شده است

. در نظرگرفته شده است 4/0و بدنه  25/0یو پ ياو ضریب پواسون مصالح رودخانه لوپاسکالیک 5000و   70000،  90000برابر با   بترتیبه یو بدنه و پ
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صفرجابجاییبایهایگرهصورتشرایط مرزي به. رسم شده است 3مطابق شکلتراوش سد  لیلتحازآمدهدستریاتیک آب نیز باتوجه به نتایج بخط ف

  .باشدسانتیمترمی 50ران برابر با شود ماکزیمم نشست در تاج سد خاکی پیله سهمشاهده می3همانطورکه در شکل .اندشدهمعرفیبرنامهبه

  

  پیله سهرانپارامترهاي مقاومت برشی مصالح بدنه و پی سد خاکی  - 1جدول 

γw  مصالح مصرفی

ton/m3
γsat

ton/m3

  تخلیۀ سریع  تراوش دائم  پایان ساخت

  Cφ  Cφ  Cφ  

  40  0  40  0  38  0  0/22/2  مصالح رودخانه اي پوسته 

  CL(  9/1  2  10  30  9  32  11  32(بدنه  و الیه نفوذناپذیر

  GW-GP(  0/2  1/2  7  57  5  7  5(پی 

  .باشدبرحسب درجه می φبرحسب کیلوپاسکال و cدر جدول فوق * 

ضرایب ایمنی در تمامی شرایط . دهددست آمده از تحلیل پایداري سد خاکی پیله سهران در شرایط مختلف را نشان مینتایج به 3جدول 

. باشدشود در تمامی شرایط ضریب ایمنی محاسبه شده از حداقل قابل قبول آن بیشتر میهمانطورکه مشاهده می .انداسبه شدهمح Bishopبراساس روش 

  . هاي پایداري هستنددست سد، شیبهاي باالدست و پایینهاي درنظرگرفته شده براي شیروانیدهد که شیباین تحلیل نشان می

  

  حلیل پایداري طرح ارائه شده براي سد خاکی پیله سهراندست آمده از تنتایج به-3جدول 

  بحث و نتیجه گیري.5

ل در این تحقیق به منظور ح. آب مازاد دریاچه طبیعی شورابیل احداث شده است سد مخزنی پیله سهران به هدف جمع آوري و ذخیره 

همچنین به منظور جلوگیري از . میلیون متر مکعب  انجام گردید 7/1متر و افزایش حجم مخزن به میزان  2مشکالت این سد، افزایش ارتفاع سد به مقدار 

عایتربارهبادوچینیسنگوباالدست ترمیمشیب سد در  تهـپوس.ماندابی  شدن اراضی در پایاب سد از دیوار آب  بند بتن پالستیک استفاده گردید

استفاده GEO-SLOPEدر نهایت به منظور تحلیل پایداري و نشت و کنترل نشست در سد از نرم افزار. انجام شد مهندسیمنابعدرهشدتوصیهيهارمعیا

ودن شیب هاي جدید است، نتایج تحلیل بدست آمده حاکی از ناچیز بودن مقدار نشت از بدنه و پی سد بعد از عملیات عالج بخشی و مناسب ب. گردید

سانتی متر بدست آمد که در حد قابل  50همچنین ماکزیمم نشست سد در تاج سد به مقدار . لذا مشکل خاصی از لحاظ پایداري در سد وجود ندارد

  .قبولی است

  

  تشکر و قدردانی.6

شرایط بارگذاري

تحلیل شبه استاتیکتحلیل استاتیک

حداقل ضریب ایمنی قابل 

قبول

ضریب ایمنی محاسبه 

شده

حداقل ضریب ایمنی 

قابل قبول

ضریب ایمنی محاسبه 

شده

پایان ساخت
25/151/1103/1پایین دست

25/158/1121/1باال دست

تراوش دائم
5/168/125/137/1پایین دست

----باال دست

تخلیۀ سریع
----پایین دست

25/16/111/1باال دست
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است  رفتهیصورت پذ لیاستان اردب يان جهاد کشاورزسازم یو با اعتبار مال لیاردب سهرانلهیسد پ یعالجبخشمطالعات طرح  هیپژوهش بر پا نیا

کمال  این سازمانیفن تهیکمو کارشناسان یو مهندس یآب و خاك و امور فن تیریکارشناسان محترم مد همفکريوهاکه الزم است از مساعدت

.ردیصورت گ یتشکر و قدردان

مراجع.7

اقتصاد ). مطالعه موردي بخش شیب آب(ستفاده بهینه از آب رودخانه سیستان ا. 1380. کیمیا. ج.، و ا.کوپاهی. ، م.ح.کریم کشته، م] 1[

.221- 197، صفحه 35کشاورزي و توسعه، شماره 

داريبرهبهرسیستمدرشمگیروسدنمخزبهینهحجمدکمبوتعیین. 1390.ر. و اسالمی، ح.، مساعدي، ا.م . ، دهقانی، ا.لقی، مهمفتاح ] 2[

.931اول،رهشما،هجدهمجلدكخاوآبحفاظتيهشهاوپژمجله.يچندسد

المللی و اولین کنفرانس بین. بررسی میزان نشت در سد کرخه و تاثیر دیوار آب بند تکمیلی در کاهش نشتی ها .1390.ب. دیناشی نیا، م] 3[

.هاي برق آبیسومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه

.261.چاپ دوم. انتشارات ارکان. اطالعات اجرایی در مورد سد هاي خاکی. 1385.وفائیان، م] 4[

سد، پی و دیوار آببند بتن پالستیک درپی هاي ناهمگن سدهاي بررسی اندرکنش استاتیکی .1379.ا. و میر قاسمی، ع.شهبازیان اهري، ر] 5[

.سازي ایران سدچهارمین کنفرانس. یخاک

.هاي شرق استان گلستانبدر مبارزه و مهار سیال) 1(بررسی نقش افزایش ارتفاع سد گلستان  .1386.، حاجی مشهدي، س.کرمی مقدم، ا] 6[

.هیدرولیک ایرانششمین کنفرانس 

[7] Banzhaf, p. Colmorgen,e.2011. RELIABLE SEEPAGE CONTROL BY PLASTIC CONCRETE CUT-OFF WALLS. 31st 
Annual USSD Conference San Diego, California.
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