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خالصه

ـ ، عملکرد مناسب این اّترسیيبند به هستهبصال دیوار آبند و هسته و هم چنین تمرکز گرادیان هیدرولیکی در محل اّتدلیل اختالف سختی دیوار آبه ب ت صال از اهمی

سد مخزنی خاکی عنبران با . ي رسی عالوه بر کنترل تراوش ، مانع بروز فرسایـش در این ناحیـه خواهد شدمیزان عمق نفوذ مناسب دیوار در هسته. بسیاري برخوردار است

در این تحقیق هدف بررسی تأثیر میزان عمق نفـوذ  . باشدمتري شهر نمین، از توابع استان اردبیل در حال احداث میکیلو 10يمتر در فاصله 523متر و طول تاج  33ارتفاع 

Geo Studioافزار ي رسی می باشد که با استفاده از نرمبند بتن پالستیک در داخل هستهدیوار آب  اي وفشار آب حفره از زیر سد، مدل گردیده و میزان تراوش2007

ارزیابی گردیده و در پایان نتایج مورد تجزیه و تحلیل قـرار  دیوار  ارتفاعدر ي خمیريناحیهي تشکیل چنین نحوهو همصال دیوار و هسته یان هیدرولیکی در محل اتّگراد

  .گرفته است

بند، بتن پالستیک، سد عنبرانگرادیان هیدرولیکی، عمق نفوذ، دیوار آب: کلمات کلیدي

  مقدمه.1

  
ي بندآب يهااز روشیکی . بی کل میباشددو لیکی روشیب هیدزه، تخریبی ر کاستن فشار به منظوآب مسیر دن طوالنی کر، پی سددر بندها آبنقش 

عمالی ايهارمتناسب با فشاري مت فشاومقاو کم ي پذیرذ نفو، باالي تغییر شکل پذیراز ها اریوع دین نوا. ستابند بتن پالستیک ار آبیوده از دستفاا

غالباً سی سدهار يجهت ترمیم هستهچنین همو نه دایز ري هاك خاع، شباو اسست ي هامین، زیزشیي رهاك خادر نها از آ دهستفاو اهستند ردار وبرخ

يهاه به تغییرشکلبا توجّ. دشوتشکیل میو آب مصالح سنگی ، تونیتبنن، ترکیب سیمااز بتن پالستیک . ستاها روشسایر از به صرفهتر ون مقر

وارده رايهاتغییرشکلي، بندآبطریق کاهش یا به هر و ها لبین پاني هادرزهشدگی ز باك، شتن تردابرون بدباشد در بند باید قاار آبیو، دمیلیتح

،   ����ICOLDبولتن س ساابر . باشداف طرك امشابه خار بسیاي آن پذیرشکلت است که خصوصیّامصالحی ب نتخا، احلراهبهترین . ل کندتحمّ

مونی اپیرك بر خاابر5تا 4از بتن پالستیک باید يالستیسیتهاضریب ، بند کم باشدار آبیودنسبت به عمق اف طرك اخاالستیسیتهاضریب ات تغییراگر 

ده ستفاای بر ست که عمدتاً مبتنه ابتن پالستیک معرفی شدط ختالح اتعیین طراي هایی برروش. یدد آجووبرفتی به آپی ر در گازیطی سااتا شرده بوتر کم

. [2,3]هستندط ختالح اتعیین طراي تجربی بري هادارنمواز

يهااز روشیکی .باشدبی کل میو دلیکی روشیب هیدزه، تخریبی ر کاستن فشار به منظوآب مسیر دن طوالنی کر، پی سددر بندها آبنقش 

پذیري باال، نفوذپذیري کم و مقاومت فشاري متناسب ات انعطافصوصیداراي خ این نوع دیوارها.ستابند بتن پالستیک ار آبیوده از دستفاي ابندآب

عـدم  از آنجـایی کـه   .رونـد کار میهبیستندپذیر نو تزریقدارند نفوذپذیري باالییبا با فشار اعمالی بوده و از این رو در مناطقی که پی سست، ضعیف و 

mailto:behzad.shakouri_hse@yahoo.com
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آیـد کـه   ي سـد، پـیش مـی   بند و هستهصال دیوار آببند و یا نفوذ آب در محل اّتیوار آببند غالباً در اثر گسیختگی و یا شکستگی دکارآیی دیوار آب

در  تـنش بند در خاك رس هسته، گاهی منجر به کـاهش تمرکـز   مقدار نفوذ دیوار آبچنینو هم باشدي آن نشست هسته و گاهی تخریب سد مینتیجه

[2].ت بسزایی برخوردار استبررسی عملکرد این ناحیه از اهمی شودرداري از سدها میصال و گاهی منجر به سرعت بخشیدن به بهره باتّ يمنطقه

برخی در ي رسـی  هستهدر بند ار آبیوذ دنفوان میزکهحالیدر ند ادهسی نموربررا برفتی آپی و ستیک بند بتن پالار آب یودکنش رنداقین مختلفی محقّ

ــمرود، میر کایی سدها به اجرت انیز جهت تسریع عملیاه گال و صاتّا يودهمحدن در کاهش تمرکز جریار قع به منظوامو ــرک گرفته ارسی قرربررد موت

[2].است  هسی شدرین مسئله برل امعقوي مترهاراپاو خاکی مقطع عرضی عمومی یک سّدده از ستفااین مطالعه با در ا. ستا

  

  ديعدزي مدلسا  .2

ار یود،نظررد مواز تراز سپس ه و شدم نجاامشخص از بدنه سد تا یک تري خاکریزا بتد، اسداي جردر اع به علت تسریزي سد ساي هاوژهپراز برخی در 

هر ، باشدند باالاتوخاکریز میاي جراکه سرعت آن ه بهبا توجّ. ددگرمیا جراگ بستر سنو برفتی آسی تا پی ر يهستهاز درون پالستیک بند بتنآب

بند بتن پالسـتیک در  بررسی تأثیر میزان عمق نفوذ دیوار آب، ین تحقیقدر اصلی ف اهد.ددگرتسریع میوژه پرايجرد، ابیشتر شوي چه عمق خاکریز

ار یوذ دعمق نفوات ثر تغییرو در آن است ه اسی شدربرGeo Studio 2007ارفزم اله به کمک نرأین مسا. باشـد مـی  ي رسی سد مخزنـی عنبـران  هسته

ي چنـین نحـوه  اي و گرادیان هیدرولیکی در محل اتّصـال دیـوار و هسـته و هـم    میزان تراوش از زیر سد، فشار آب حفرهدر سد يخل هستهدابند به آب

33ین سد ع اتفاار. دمی شوه مشاهدآن پی و سد خاکی ي بعدل دومد، )1(شکل در .دمیگیرار سی قرربررد موي خمیري در ارتفاع دیوارتشکیل ناحیه

ــتهست دیب باالش.دمتر ساخته می شو15برفتی به عمق ك آخاروي که بر ده متر بو فقی به ا 6/2ست پوسته دپایین و فقی به یک قائم ا 6/2سد ي پوســــ

8سد ج تاض عرو برفتی آبستر از متر 5/29سد ن مخزنهاییع تفاار. قائم می باشد5فقی به ا یـــــکسد يست هستهدپایین و ست دشیب باالو یک قائم 

آن در ارتفــاع کــل کــه ه شدده ستفاابرفتی آدر کــلّ ارتفــاع  متر6/0بند بتن پالستیک با ضخامتار آبیواز دبرفتی آپی ي بندآبهت ج. باشــدمــیمتر 

هايلمددر . ستده انکرذ خل هسته نفودابه ار دارد و پی قرع تفاارکلدر بند ار آبیودکه ه شدض فرل لین مددر او. باشدمتر می 15ترین مقطع بزرگ

د، مالحظه می شو)1(شکل در که ر طون هما.باشـد متـر مـی   5/1بسـتر سـنگی   در اریوذ دعمق نفو.متر فرض شده است 3و  2،1ار یوذ دعمق نفوي دبع

ع تفاارکـه ایـن ه به با توجّ. دمی شول لیه مداوتنش عنوان شـرایط مین به زین انتیجه در . ددگراث حدابرفتی آمین زیک روي خاکریز سد باید بر يبدنه

کل ساخت بدنه ن مات زمّد. دشوم نجااکامل تحلیــــــل  تادد گرالیه تعریف می11ي، متر3ي الیه هاض با فر، ستامتر 33بر با اخاکریز بريکل بدنه

 کّلن مات زمّد. دشومیل متر مد6/26سدن مخزع تفاارسد تاي بگیرآ يمرحله، ساخت سدن پایااز پس . سته انظرگرفته شدل در سا3خاکریز سد 

 يشبکه.سدرمی ار پایداوش حالت تردر یا داري و برهبهردرشرایط تحلیلينوبت به مرحله، سدن مخزن پر شداز پس . سته اشدض فره ما6ي بگیرآ

اي هحفرآب ریش فشاافزاه به با توّجدد، گرین شکل مالحظه میدر اکه ر طون هما. می باشد)2(نظر مطابق شکل ردمولمدود در محداي جزا

ه نظرگرفته شدط در سایر نقااز یزتر ربند ار آب یود محلّدر ها نلماا يشبکه، مختلفي هاعتفااردربند ار آبیوددجوو هـــم چنـــین   وسد يهستهدر 

  .[2]آورده شده است) 1(مشخّصات مصالح در جدول  .ستا

  

  
  زيجهت مدلساه شدب نتخاامقطع عرضی -1شکل 
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نظررد خاکی موسّدود محداي جزي اهانلماايشبکه- 2شکل

[4]خاکیسّدزي سالمدده در ستفارد امصالح موت صامشّخ-1جدول  

وزن مخصوص   نوع خاك

خشک 

KN/m�

وزن مخصوص 

تر

KN/m�  

چسبندگی

KN/m�  

ي زاویه

اصصکاك 

  )درجه(

ضریب 

االستیسیته

KN/m�  

ضریب 

  پواسون

نفوذپذیري

m/s  

7-10*1  33/0  400000  40  100  5/2  2/3  سنگ بستر

  6-10*1  3/0  50000  30  5  95/1  1/85  پی آبرفتی

  6-10*3  25/0  90000  34  5  2/2  2/05  پوسته

  8-10*1  4/0  25000  22  20  2/1  1/95  هسته

  3-10*1  3/0  1500000  38  0  2/8  2/55  ریپ رپ

فیلتر و فیلتر 

  ریپ رپ

1/9  2/0  0  38  90000  3/0  1*10-4  

  4-10*5  3/0  90000  38  0  2/0  1/9  زهکش

بند دیوار آب

  بتن پالستیک

2/2  2/4  1300  25  4000000  25/0  1*10-9  

  

  میزان تراوشسی بر رهسته در ستیک بند بتن پالارآب یوذ دنفوان ثر میزاسی ربر  .3

یابد، البتّه نرخ ایـن کـاهش   ق نفوذ کاهش میي سریع با افزایش عممیزان ترواش از زیر سد در هر دو حالت تراوش پایدار و تخلیه) 2(با توجه به جدول 

توان بـا افـزایش عمـق نفـوذ از میـزان تـراوش زیـر سـد کاسـت و بـیش از آن ایـن کـار             یابد به عبارتی تا یک حدي میبا افزایش میزان نفوذ کاهش می

. اي دیگر اندیشیده شودرسد و بایستی چارهغیراقتصادي و غیرعملی به نظر می

6-10(تراوش از زیر سد  میزان- 2جدول  m3/s*(  

  عمق نفوذ                     

  حالت  

  متر 3  متر 2  متر 1  بدون عمق نفوذ

  402/4  418/4  447/4  598/4  ترواش پایدار

  076/2  182/2  201/2  297/2  ي سریعتخلیه
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  ايفشار آب حفرهسی بررهسته در ستیک بند بتن پالارآب یوذ دنفوان ثر میزاسی ربر  .4

بند در حالت تراوش دیوار آبدر اي کنتور فشار آب حفرهايفشار آب حفرهسی بررهسته در بند بتن پالستیک ارآب یوذ دنفوان ثر میزاسی ربربراي 

به سمت باال فشار با توجه به این شکل با افزایش عمق نفوذ، خط هم آورده شده استکنار هم ) 3(رسم شده و در شکل  وتمتفاذ نفوي عمقهادر  پایدار

اي داراي فشار آب حفرهچنین خود دیوار و همعمق نفوذیابد و قسمت کمی از در محل اتّصال کاهش میاي کند به عبارتی فشار آب حفرهحرکت می

رخ ر داخل سنگ بستر و دباشد که نزدیک محل اتّصال دیوار با سنگ بستر می 306ر اي در دیواحداکثر فشار آب حفره) 4(با توجه به شکل .باالست

  .دهدمی

  

  
وتمتفاذ نفوي عمقهادر  بند در حالت تراوش پایداردیوار آبدر ايکنتور فشار آب حفره- 3شکل

  

  
  متر 3ارتفاع دیوار در حالت تراوش پایدار و با عمق نفوذ در ايتغییرات فشار آب حفره- 4شکل
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  گرادیان هیدرولیکیسی بررهسته در  ستیکبند بتن پالارآب یوذ دنفوان ثر میزاسی ربر  .5

در شکل  وتمتفاذ نفوي عمقهادر  اطراف محل اتّصال در حالت تراوش پایداردر کنتور گرادیان هیدرولیکی یافته، هاي تحلیلمدل بههبا توج

با افزایش عمق نفوذ از مقدار آن  ودهد و ي این است که حداکثر گرادیان در نزدیکی محل اتّصال رخ میدهندهآورده شده است که نشان) 5(

مقدار گرادیان  دهدمتر نشان می 3ادیان را در ارتفاع دیوار براي عمق نفوذ گرتغییرات که ) 6(با توجه به شکل چنین هم.شودکاسته می

  .باشدمی 16/39هیدرولیکی حداکثر برابر 

  

  
  وتمتفاذ نفوي عمقهادر  لت تراوش پایداراطراف محل اتّصال در حادر هیدرولیکی کنتور گرادیان - 5شکل

  

  
  متر 3با عمق نفوذ و ارتفاع دیوار در حالت تراوش پایدار در هیدرولیکی گرادیان تغییرات - 6شکل

  

يخمیري سی بر تشکیل ناحیهرهسته در ستیک بند بتن پالارآب یوذ دنفوان ثر میزاسی ربر  .6
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  .دشوخته میداپري خمیري بر تشکیل ناحیهسی ر يهستهدر بند بتن پالستیک ار آبیوذ دثر عمق نفواسی رین قسمت به بردر ا

در که ر طون هما. یر می باشدزشکل رت به صوسـاخت  ن پایايمرحلهدر  ’q/pنسـبت  ، سی ر يخل هستهدابند به ار آبیوي دمتر2ذ عمق نفودر 

متري دیوار  7تر از محل اتّصال تا عمق متر پایین 2ي و در محدوده یابدیش میاین نسبت افزادر اطراف دیوار و داخل آن دمیشوه مشاهدنیز)7(شکل 

  . رسدمی 4/1مقدار این نسبت به 

  سی ر يخل هستهدابه بندار آبیوي دمتر2ذ حالت عمق نفودر ساخت ن پایايمرحلهدر  ’q/pنسبت کنتور - 7شکل
  

هاي نفوذ ي پایان ساخت، اولین آبگیري و تراوش پایدار در عمقند در مرحلهدر ارتفاع دیوار آب ب ’q/pدر ادامه کنتور نسبت 

-ي پایان ساخت رخ میترین حالت در مرحلهشود که بحرانیمشاهده می) 10(و ) 9(، )8(با توجه به اشکال .شودآورده میمتفاوت 

چنین با افزایش عمق نفوذ از هم. هستیم 4/1یعنی  ’q/pمتري محلّ اتّصال شاهد حداکثر نسبت  7متري تا  2دهد و از عمق حدوداً 

  .رسدي خمیري میناحیه دیوار بهارتفاع کمتري از دیگر ، به عبارتی شودکاسته میزیاد ’q/pهاينواحی با نسبتمیزان 

  وتمتفاذ نفوي هاعمقدر ساخت ن پایايمرحلهدر بند ار آبیودر د ’q/pنسبت کنتور - 8شکل
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  وتمتفاذ نفوي هاعمقدر  آبگیري اولیهيمرحلهدر بند ار آبیودر د ’q/pر نسبت کنتو- 9شکل

  

  
  وتمتفاذ نفوي هاعمقدر حالت ترواش پایدار در بند ار آبیودر د ’q/pکنتور نسبت - 10شکل
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رسد و کار غیراقتصادي و غیرعملی به نظر می توان با افزایش عمق نفوذ از میزان تراوش زیر سد کاست و بیش از آن اینتا یک حدي می .1

  .اي دیگر اندیشیده شودبایستی چاره

چنین خود دیوار داراي فشار آب یابد و قسمت کمی از عمق نفوذ و هماي در محل اتّصال کاهش میبا افزایش عمق نفوذ، فشار آب حفره. 2

  .اي باالستحفره

  .شوددهد و با افزایش عمق نفوذ از مقدار آن کاسته میل اتّصال رخ میحداکثر گرادیان هیدرولیکی در نزدیکی مح. 3

متري محلّ اتّصال شاهد  7متري تا  2دهد و از عمق حدوداً ي پایان ساخت رخ میترین حالت در مرحلهبحرانیي خمیري در مورد تشکیل ناحیه.4

به عبارتی دیگر  شود،کاسته میزیاد ’q/pهاياز میزان نواحی با نسبت چنین با افزایش عمق نفوذهم. هستیم 4/1یعنی  ’q/pحداکثر نسبت 

  .رسدي خمیري میارتفاع کمتري از دیوار به ناحیه



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٨
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شرکت ر، ستوه اگاونیرو سد ح طر، "رستوه اگاونیرو نشیب بند سد و بند ازبند فري آب هاار یود "،  (1381)ع، .ي، ممجتهد، ن و فرري حید. 1
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