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 خالصه

مورد  قيعملکرد ابزار دق یبه بررس ،یدوست سد یبا مطالعه مورد مقاله نیا در

مدارک و گزارشات  یمنظور با بررس نیسد پرداخته شده است. بد نیاستفاده در ا

و  دهیسد انتخاب گرد نیشده در ا یگذارمقطع ابزار 6ساخت سد،  یفن

رفتار  جینتا سهیمقارفتار سد و  یبه عنوان شاخص، جهت بررس ،ییابزارها

 قياز قرائت ابزار دق یناش یقيو رفتار حق یعدد یها ليحاصل از تحل کیتئور

 زومتريسنج و پ نشست سنج، تنش یابزارها شامل ابزارها نیشده است. ا دهیبرگز

مذکور براساس سه دسته اطالعات از جمله گزارشات مشاور،  یابزارها باشد. یم

موجود  یها از قرائت یفن یها برداشت نيو هم چن یسد دوست یعدد یها ليتحل جینتا

قرار  یمورد بررس گریکدیسه دسته اطالعات با  نیا سهیو مقا قيابزار دق

است که با توجه به  دهیبه دست آمده مشخص گرد جیاند. بر اساس نتا گرفته

منصوبه در  یعملکرد ابزار ها ،یجهت ابزارگذار ازيمورد ن ادیز یگذار هیسرما

سه نوع ابزار  نیر مجموع کل ا. چرا که دستين نانيچندان قابل اطم یسد دوست

بوده است و  یمطمئن جینتا یها دارا % از آن44به کار برده شده در سد، تنها 

را نشان  یجینتا ایبوده و  ینقص فن اربه کل دچ ایابزار ها  نی% از ا66

صورت  یابزارگذار فيتوص نیباشد. با ا ینم هياند که چندان قابل توج داده

کرد. نکته قابل توجه درصد  انيتوان در حد متوسط ب یرا م یگرفته در سد دوست

 چيکار ه یموارد از ابتدا ی. که در برخباشد یم ینقص فن یابزار دارا یباال

 0 نی% از کل ا14در حدود  ینقص فن یدارا یاند. ابزارها نداشته یعکس العمل

 دهند.  یم لينوع ابزار را تشک

 سنج سنج، پیزومتر، نشست کلمات کلیدی: ابزار دقیق، سد خاکی، تنش

 مقدمه .1

معيارها  و مفروضات سری یک گرفتن نظر در بر عالوه خاکی، سد یک نظير ای سازه هر طراحی در

 گيری اندازه برداری، بهره و آبگيری ساخت، های دوره در آن رفتار کنترل و بررسی برای
 عملکرد همچنين و طراحی مفروضات آنها کمک به بتوان که پارامترهاییاز برخی  واقعی

( انجام می شود. instrumentابزاردقيق) بنام تجهيزاتی توسط نمود، کنترل را سد رفتاری

کنترل رفتار سدها، از آن جهت پر اهميت است که در صورتی که درک درستی از این 

موارد داشته باشيم می توانيم از بروز موقعيت ها و شرایط پيش بينی نشده، تا 

يری کنيم. با توجه به کاربرد زیاد و نقش پررنگ ابزار دقيق در حد زیادی جلو گ
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های هيدروليکی در زمان حاضر، در این بخش به بررسی خالصه ای از انواع ساخت سازه

 این ابزار ها و روش های اندازه گيری توسط آن ها می پردازیم.

 رفتارسنجی .۱

 برداري بهره مرحله و ساخت دوران طي در سازه یك عملكرد بررسي از رفتارسنجی عبارت است
طراحي. با توجه به اهميت و هدف مورد نظر طراحان،  هاي پيش بيني با آن مقایسه و

دسته  ۱اندازه گيری هایی را که به منظور رفتار سنجی در سازه انجام می شود به 

 تقسيم می کنند.

 زمان ساخت و اولین آبگیری در 

آن درحين ساخت و دستيابی به نکاتی که به  به منظور اطمينان از ایمنی سد و پی

دليل پيچيدگی های زیاد این سازه ها ممکن است در زمان طراحی در نظر نگرفته 

 شده باشند، اندازه گيری های مرحله اول انجام می گيرد.

 در زمان بهره برداری 

 از رفتار تمام سازه یا بخش های ویژه اندازه گيری های این مرحله، یک شمای کلی
ای از آن را می دهد. به عالوه از این نتایج می توان در تحليل های علمی نيز 

استفاده کرد و هم چنين ميزان دقت فرضياتی را که در هنگام طراحی در نظر گرفته 

عبارت است از جمع آوري نتایج  ها رفتار نگاري این شده بود را کنترل کرد.

 ،پي و تنظيم آمار به گونه اي گویا وهاي ابزار دقيق منصوبه در سد اندازه گيري

 هاي مستقيم دیگر از جمله شوره زدگي ها واندازه گيري همراه با مشاهدات عيني و

دراز مدت ایمني و پایداري  رفتار نگاري از اركان بسيار مهم ارزیابيغيره. 

و  ضعفبسياري موارد مي توان جنبه هاي  بطوریكه به كمك آن در ،ستا سدها

به نوع سد یک سری از پارامترها جهت  بسته .را تشخيص داد ین سازه هااستواري ا

ارزیابی قرار می گيرد. کنترل و  رفتارنگاری و تداوم سالمت سازه مورد سنجش و

بروز فرسایش داخلی،  پایداری فونداسيون سد، اطمينان از عدم تراوش و عدم

آببند، عملکرد  پرده نفوذپذیری بين پی و محيط اطراف مخزن، عملکرد دیواره یا

جمله  دست، تغيير شکل و بررسی حرکات افقی و قائم سد ازشبکه زهکشی پایين

 پارامترهایی هستند که کليه سدها و خصوصًا سدهای خاکی و سنگریزه ای را مورد
 د.ندهتهدید قرار می

توده خاک و تغيير  در تمام سدهای بزرگ با نصب ابزارهای الزم مقادیر فشارهای

اندازه گيری شده و ، ها در زمان ساخت، اولين آبگيری و دوران بهره برداریشکل

رفتارنگاری می  گيرد. همچنين عملکرد سد مورد ارزیابی و تجزیه و تحليل قرار می

 .تواند تجربه ای جهت طراحی سدهای دیگر در آینده باشد

 معرفی سد دوستی .0

 ۱63کيلومتری جنوب شهر سرخس و  75سد دوستی، در استان خراسان شمالی، در فاصله 

شمالی  75 05کيلومتری شمال شرق مشهد واقع شده است. این سد در عرض جغرافيایی 

شرقی، در مرز مشترک ایران و ترکمنستان قراردارد. سد  ۳  61و طول جغرافيایی 

بر روی رودخانه مرزی هریرود احداث شده است. این   30تا  76دوستی بين سال های 

دخانه از ارتفاعات باالدست شهر هرات در افغانستان آغاز شده و پس از ورود به رو

سد  ایران، به طرف شمال جریان یافته و وارد مرز ایران و ترکمنستان می شود. 

متر و با حجم مخزنی  15متر و عرض تاج  655متر، طول تاج  7۳دوستی با ارتفاع 

سيلتی، بر  –کی با هسته قائم رسی ميليون متر مکعب، از نوع خا 1۱53در حدود 

روی سنگ های آرژیليت در سمت ایران و الی و سنگ و ماسه سنگ در سمت ترکمنستان 

 .احداث شده است

 اهداف موردنظر در ساخت سد دوستی عبارتند از:
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  ميليون مترمکعب در سال . 153تأمين آب شرب مشهد به مقدار 

  کتار در ایران و به همين ميزان ه ۱5333تأمين آب کشاورزی دشت سرخس برای

 در ترکمنستان.

 .مهار سيالب و جلوگيری از خسارت سيل و فرسایش رودخانه 

  احداث نيروگاه برق آبی و تامين نيروی برق برای روستاهای اطراف و شهر

 سرخس.

 ( آمده است.1مشخصات کلی سد دوستی در جدول )

 مشخصات کلی سد دوستی -1جدول 

 ه ای با هسته سيلتیخاکی سنگریز نوع سد

 هریرود  نام رودخانه

 متر 7۳ ارتفاع

 655متر   طول تاج

 متر 413 عرض سد در پی 

 متر 15 عرض سد در تاج

 ميليون متر مکعب 1۱53 حجم در تراز نرمال

 ميليون متر مکعب 033 حجم مرده

 

 معرفی مقاطع مورد بررسی .4

(، تحليل های ۱نشان داده شده در شکل)گانه  6عالوه بر نصب ابزار دقيق در مقاطع 

گانه انجام یافته است. هندسه  6کرنش( سد دوستی نيزدر همين مقاطع  -عددی )تنش

سد به همراه موقعيت ابزار دقيق در این مقاطع در شکل های مرتبط عالوه بر این 

 ودر توضيحات مربوط به هر مقطع نيز به نمایش درآمده است. 4بخش، در فصل 

 

 

 مقطع طولی سد دوستی -2 شکل

 (INCخالصه وضعيت نشست سنج ها ) .5
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این ابزارها ابزار به منظور کنترل جابجایی های قائم در بدنه سد مورد استفاده 

قرار گرفته است. در مجموع تعداد ابزار مورد استفاده در مقاطع گوناگون سد به 

 ( می باشد.0شرح شكل )
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 ه سدتعداد نشست سنج ها در بدن -3 شکل

 0تا  ۱با توجه به اعداد ارائه شده مشخص می گردد که در اکثر مقاطع سد بين 

(، درصد نتایج قابل قبول 4نشست سنج نصب شده است. در ادامه و در نمودار شکل )

 ابزار نشست سنج در مقاطع گوناگون سد دوستی نمایش داده شده است.
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 گانه 6قاطع درصد نتایج قابل قبول نشست سنج ها در م -4 شکل

بهترین عملکرد از ابزار  1۱-1۱و  ۳-۳همان طور که مشاهده می گردد در مقاطع 

% از نتایج ارائه شده قابل قبول 67مقاطع نشست سنج مشاهده می گردد. در این 

به دست آمده هيچ یک از  16-16بوده است. همچنين در بدترین وضعيت که در مقطع 

ابزار نصب شده دارای نتایج قابل قبول و مطمئنی نبوده است. در سایر مقاطع سد 

 نتایج می باشد. 0/1تا  4/1مقدار نتایج قابل قبول در حدود 

 (TPCنش سنج ها )خالصه وضعيت ت .6

(، نشان 5تعداد ابزار دقيق تنش سنج مورد استفاده در مقاطع گوناگون در شكل )

 داده شده است .
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 تعداد تنش سنج ها در بدنه سد -5 شکل

عدد ابزار تنش سنج  01بر اساس اطالعات ارائه شده در این بخش در مجموع تعداد 

می باشد.  4و  0بزار در مقاطع در بدنه سد نصب شده است. بيشترین تعداد این ا

عدد می باشد. کمترین تعداد این  3در این مقاطع تعداد ابزار نصب شده برابر 

 به کار رفته است. 1۱و  ۳عدد و در مقاطع  0ابزار نيز به مقدار 

در ادامه به بررسی درصد نتایج قبولی ابزار تنش سنج در مقاطع گوناگون سد 

 پرداخته شده است.

40%

25% 25%

67% 67%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

                                                

Sec 2-2

Sec 3-3

Sec 4-4

Sec 9-9

Sec 12-12

Sec 16-16

 

 گانه 6رصد نتایج قابل قبول تنش سنج ها در مقاطع د -6 شکل

بدترین عملکرد برای  16-16(، مشاهده می گردد که در مقطع 6با توجه به شکل )

% از نتایج به دست آمده 133ابزار تنش سنج به دست آمده است. در این مقطع 

در مجموع دارای عملکرد مناسبی در این  1۱-1۱غيرقابل قبول می باشد. مقطع 

% ابزار با نتایج مورد تائيد می 67زمينه بوده است. زیرا این مقطع دارای 

% از نتایج مورد تائيد می باشد که با توجه به ۱5نيز تنها  4-4در مقطع  باشد.

 اینکه این مقطع، مقطع اصلی می باشد، مقدار فوق بسيار نااميد کننده است. 

 (EPEخالصه وضعيت پيزومترها ) .7
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زومتر در بدنه سدها به منظور بررسی فشارهای منفذی در مقاطع ابزار دقيق پي

گيرند. همچنين نگرانی از شکست هيدروليکی از جمله مختلف مورد استفاده قرار می

مقطع  6باشد. در مجموع عواملی است که با بررسی پيزومترها قابل پيشگيری می

ه شده است كه در شكل پيزومتر استفاد 51ابزارگذاری مورد استفاده در سد دوستی، 

 (، به تفكيك نشان داده شده است.7)
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 تعداد پیزومترها در بدنه سد -7 شکل

با توجه به اعداد ارائه شده در نمودار مشخص گردیده است که بيشترین تعداد 

با  1۱و  ۳مورد نصب و کمترین آن در مقطع  10با  4و  0ابزار پيزومتر در مقاطع 

در ادامه درصد نتایج قابل قبول ابزار پيزومتر در  ابزار می باشد. 5تعداد 

 (، ارائه شده است:3مقاطع گوناگون، در شكل )
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 گانه 6درصد نتایج قابل قبول پیزومترها در مقاطع  -8 شکل

با توجه به نتایج ارائه شده مشاهده می گردد که در هيچ کدام از مقاطع درصد 

هميشه نتایج بيش از نيمی از  % درصد نرسيده است و53نتایج قابل قبول به 

ابزارها نامطمئن بوده است. تفاوت چندان خاصی بين مقاطع مختلف وجود ندارد. در 

% از 53-%03حالت کلی مقدار درصد نتایج قابل قبول برای ابزار تنش سنج در حدود 

 باشد.نتایج برداشت شده می
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 نتایج تحليل .3

(، ۳دست آمده می پردازیم. شكل )در این بخش به جمع بندی موارد تحليلی به 

 نمایش دهنده كل سه نوع ابزار مورد بررسي، در سد دوستي است. 

ه اد ل ابزار مورد استف داد ک تع
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 تعداد کل ابزار مورد استفاده در سد -9 شکل

 6با توجه به نمودار مشاهده می گردد که در مقاطع گوناگون سد دوستی که شامل 

ابزار  51سنج و  ابزار تنش 01ابزار نشست سنج،  15مقطع می باشد در مجموع 

 پيزومتر استفاده و نصب گردیده است.

این ابزار همان طور که پيش تر بيان شد دارای عملکرد مختلفی در مقاطع گوناگون 

 بودند. در نمودار های ذیل نتایج هر ابزار به صورت کلی ارائه شده است.

64%

36%

0%

                                       

 م  ر     ل   ول

 م  ر  مور  تر ی 

نق   ن 

 

 گانه 6بررسی عملکرد کلی نشست سنج ها در مقاطع  -11 شکل

(، ابزار نشست سنج به کار رفته در بدنه سد دارای رفتار و 13ل)بر اساس شك

از نتایج به  0/۱عملکرد نسبتا قابل قبولی می باشد. به گونه ای که در حدود 

 دست آمده قابل اطمينان بوده است و می تواند مورد تحليل های بيشتر قرار گيرد.
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37%

45%

18%
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 م  ر  مور  تر ی 

نق   ن 

 

 گانه 6اطع بررسی عملکرد کلی تنش سنج های نصب شده در مق -11 شکل

نمودار ابزار گذاری ابزار تنش سنج در مقاطع گوناگون نشان می دهد که این امر 

چندان به درستی صورت نگرفته است. گواه این ادعا درصد نتایج قابل اطمينان می 

% از ابزار نصب شده منجر به 13% می باشد. همچنين نقص فنی در 07باشد که تنها 

 (.11است )شكل اتالف هزینه های زیادی شده 

31%

45%

24%
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نق   ن 

 

 گانه 6بررسی عملکرد کلی پیزومتر ها در مقاطع  -12 شکل

مقطع سد دوستی،  6پيزومتر نصب شده در هر  51(، از مجموع 1۱با توجه به شكل)

گردد که باشد. این ميزان باعث می% از آن ها دارای عملکرد قابل قبولی می01

تا ضعيف در نظر بگيریم. وجود عملکرد ابزار گذاری پيزومتر در سد دوستی را نسب

تواند دليلی بر لزوم افزایش دقت در اجرای این % نقص فنی در این ابزارها می۱4

 نوع ابزار باشد.
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44%

42%

14%

                                      

 م  ر     ل   ول

 م  ر  مور  تر ی 

نق   ن 

 

 بررسی عملکرد کلی ابزار دقیق نصب شده در سد دوستی -13 شکل

 

(، نمایان است مي توان بيان كرد، در مجموع کل ابزار گذاری 10از آنچه در شكل )

% از آن ها دارای نتایج مطمئنی بوده است که 44ورت گرفته در سد، های ص

گذاری سد دوستی را در حد متوسط بيان می دارد. نکته قابل توجه درصد باالی ابزار

 % می باشد.14باشد. این ميزان در حدود ابزار دارای نقص فنی می

 جمع بندی .۳

صورت خالصه و تفکيک شده، در این بخش و به عنوان جمع بندی ضروری است تا به 

 نتيجه گيری های الزم و نيز توصيه های کاربردی ارائه گردد.

  با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان مشاهده کرد که در بين سه

نوع ابزار منتخب، نشست سنج ها باال ترین درصد اطمينان را دارا بوده 

 ابزار هستند.  اند. این در حالی است که پيزومترها نامطمئن ترین

  از ۱4پيزومترها را می توان حساس ترین ابزار تلقی کرد چرا که حدود %

 آنها دارای نقص فنی بوده و به طور قطع از کار افتاده اند.   

  که در تکيه گاه  16-16در مقایسه با مقاطع دیگر عملکرد ابزار های مقطع

نيز با  4-4قطع قرار دارد، بسيار ضعيفتر بوده است. هم چنين عملكرد م

توجه به تعداد زیاد ابزار به كار رفته در آن چندان قابل توجيه نمي 

 باشد.

  تعيين ميزان قوس زدگی سد با توجه به درصد خرابی های باالی سلول های

 به درستی قابل اندازه گيری نيست. 4-4و  0-0فشارکل در مقاطع اصلی 

 اص، می توانست عملکرد طراحی و اجرای ابزار گذاری ها توسط یک شرکت خ

 ابزار ها را قابل قبول تر نماید.
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