
 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 1

  

عملکرد و موقعیت کف بند و پرده آب بند در کاهش گرادیان  و عددی بررسی آزمایشگاهی

 سد انحرافی  خروجی از پی
 

 4، صمد امامقلی زاده3سید حسین حسینی ،2 خلیل اژدری، 1*مصطفی اشرفی سید

 شاهروددانشگاه صنعتی های آبی ، ارشد سازه یکارشناسدانش آموخته  -1

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود دانشیار گروه آب و خاک، -2

 استادیار گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود -3

  دانشیار گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود -4
 

* Corresponding author: mostafa_ashrafi15@yahoo.com 
 

 خلاصه

ه مورد توجه محققین قرار داشته است. در این تحقیق به بررسی  آزمایشگاهی عملکرد کف بند و پرده پدیده نشت از زیر سدهای انحرافی هموار 

کاربرد کف بند در پایین دست در مقایسه با کف بند در آب بند در کاهش گرادیان خروجی از پی سدهای انحرافی پرداخته شد. نتایج نشان داد که 

سانتی متر)لحظه  11میزان گرادیان بحرانی در هد دارد، به طوری که برای مدل کف بند در بالادست  بالادست، تأثیر بیشتری در کنترل خط نشت

سانتی متر)لحظه وقوع جوشش( برابر با  00بود و برای مدل کف بند در پایین دست میزان گرادیان بحرانی در هد  359/0وقوع جوشش ( برابر با 

 019/0سانتیمتر به  05علاوه بر کنترل پدیده جوشش، مقدار گردیان خروجی را به ازای هد بالادست کاربرد دو پرده آبند و کف بند  بود 050/0

 بود. %5نتایج شبیه سازی عددی نیز مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی نشان داد به طوریکه خطای شبیه سازی کوچکتر مساوی  کاهش داد.

 

 ی.گرادیان خروجی، مدل آزمایشگاهی و عدد ، کف بند،سد انحرافیند، بپرده آبکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه .1
نشت از پی سدها یکی از پدیده های قابل توجه در ارزیابی پایداری سدها بوده که چنانچه از یک مقدار مجاز بیشتر گردد، فرسایش تدریجی 

به گرادیان خروجی ارزیابی دقیقی داشت به طوریکه  بنابراین همواره باید نسبت  .را به دنبال خواهد داشت 1یا وقوع پدیده جوشش درونی مصالح پی

  .باشدمقدار آن کمتر حد بحرانی باشد. ازجمله اقداماتی که برای این منظور میتواند مورد توجه قرار گیرد، احداث دیوار آب بند و کف بند می

اولین  در ادامه به برخی از این تحقیقات اشاره خواهد شد.محققین مختلفی به بررسی پدیده نشت پرداخته و راهکارهای زیادی را ارائه داده اند. 

( تئوری طول معادل خزش را معادل مسیر خط تماس بین کف سازه و خاک فونداسیون ارائه نمود و اظهار داشت که شیب هیدرولیکی 1310بار بلای )

های افقی به طول 9/0( تئوری طول معادل را با اعمال ضریب 1395در طول مسیر ثابت و افت انرژی به صورت خطی با طول خزش تغییر می کند. لین )

درجه به عنوان طولهای قائم در نظر گرفته می  55های افقی وبالاتر از درجه به عنوان طول 55ارائه نمود. در قوانین لین و بلای دیواره های با زاویه کمتر از 

فشار، گرادیان خروجی، دبی نشت در شرایط حضور یک دیوار سپری و بلانکت در بندهای (، به بررسی نیروی زیر1931شود.  خلیلی شایان و تکلدانی )

(، با استفاده از 9003بند و فاصله از مبدا ارائه نمودند. پاکباز و همکاران )انحرافی پرداختند و معادلات بدون بعد برای تغییرات عمق پرده آب

نتایج  استیک در تکیه گاه راست و چپ سد خاکی کرخه درکاهش مقدار تراوش پرداختند.به ارزیابی ساخت دیوار آب بند بتن پل  SEEP3Dمدل

(، اثر 1905یابد. صدقی اصل و همکاران )درصد کاهش می 90و  10مطالعات آنها نشان داد که با ساخت دیوار آبند چپ و راست مقدار تراوش به ترتیب

های آبی را با استفاده از مدل عددی مورد بررسی قرار دادند و موقعیت بهینه ریان در زیرسازهبند قائم درکاهش نشت وسرعت جموقعیت بهینه پرده آب

                                                                                                                                                    
1Piping 
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بند به عدم حضور آن ارائه نمودند. صدقی بند و زهکش را در زیر سد نشان داده و روابطی برای نسبت دبی نشت در حالت وجود دیوار آبدو پرده آب

گیری از یک مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار های ساحلی را با بهرهختلف کنترل اثرات در زیر دایکهای م(، اثرات روش9011اصل و همکاران )

ای ارائه کردند که مقدار نیروی زیرفشار وارد بر دایک حداقل گردد. ابول پور های سپری را به گونهدادند. ایشان طول بهینه بلانکت و عمق بهینه دیواره

کرد، مدل فوق در محاسبه زیرفشار و کرد که زیرفشار وارد بر سازه های هیدرولیکی را با چند روش متفاوت محاسبه می (، مدلی را پیشنهاد1909)

های پیزومتریک سد درودزن حدود های لین، بلای، خوسلا و شبکه جریان استفاده کرده و میزان خطای بدست آمده در مقایسه با دادهزیرشویی از روش

را در کاهش نیروی زیرفشار بررسی کردند. نتایج آن ها نشان داد که زاویه  cut off( تاثیر موقعیت و زاویه 9015ی و همکاران )منصور درصد بود. 5

را بر روی  cut off( تاثیر 9011در بالادست سد انحرافی نسبت به راستای قائم تاثیر زیادی در کاهش نیروی زیرفشار دارد. زینال ) cut offدار کردن 

 195و  190، 10ها بررسی کرد و نتیجه گرفت که بهترین زاویه برای کاهش دبی نشت، نیروی زیرفشار و گرادیان خروجی به ترتیب از ریز سدنشت 

جی درجه است. در این تحقیق با استفاده از مدل آزمایشگاهی و عددی عملکرد کف بند و پرده آبند در کاهش نشت، نیروی زیرفشار و گرادیان خرو

 ها ارائه گردید.ی شده و نهایتا موقعیت بهینه آنبررس

 

 مواد و روش ها .2
آزمایشات این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. مدل آزمایشگاهی تانک نشت و 

 05تایی تعداد 15ردیف  5متر بود. بر روی دستگاه در  سانتی 100سانتی متر و ارتفاع  50سانتی متر، عرض  900زهکش از جنس پلکسی گلاس به طول 

سانتی متر در نظر گرفته شد. در آزمایشات از ماسه   90(. سد انحرافی مورد نظر از جنس پلکسی گلاس بود و عمق پی آن  1پیزومتر تعبیه شد )شکل 

 استفاده شد. 1-1بادی با مشخصات اشاره شده در جدول 

 آزمایشمشخصات خاک مورد   -1جدول 

 مقدار خصوصیت

 9/0 (mm)(50dاندازه متوسط ذرات )

 0000050/0 (m/s)(Kهدایت هیدرولیکی )

 099/9 (uCضریب یکنواختی )

 939/1 (cCضریب انحنا )

 

، 59، 50 ،59سانتی متر در نظر گرفته شد و قرائت پیزومترها برای هدهای بالادست  90عمق آب پایین دست در طول آزمایشات ثابت و برابر  

سانتی متر بالا برده تا زمانی که به هد مد نظر برای 1دقیقه به اندازه  9میزان عمق آب را با فاصله زمانی هر انجام گردید.  سانتیمتر 05و 09، 10، 19، 50

ق افتاد و همچنین پیزومترهای انجام شد تا زمانی که پدیده جوشش مشاهده شود. سپس هد آبی که در آن جوشش اتفا پیزومترها برداشت و قرائت برسد

  بحرانی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. دبی نشت خروجی نیز به روش حجمی اندازه گیری شد.

 
 ابعاد مدل آزمایشگاهی و محل قرار گیری پیزومترها و سایر اجزای دستگاه  -1شکل
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دی آزمایشات به کمک آن انجام گردید. در نهایت با توجه به دقت سازی، مدلسازی عددر شبیه Seep/wهمچنین به منظور بررسی قابلیت مدل عددی 

 مدل عددی از نتایج آن برای ترسیم شبکه جریان و تحلیل استفاده گردید.

 

 نتایج و بحث .3
 در این قسمت نتایج آزمایشگاهی و عددی مدل های مختلف در بررسی گرادیان خروجی ارائه شده است.

 

 مدل شاهد -3-1

سانتی متر مقدار گرادیان خروجی از حد بحرانی تجاوز کرده که  5/55مشخص شد که برای مدل شاهد به ازای عمق بالادست  با انجام آزمایش

ردیف نتیجه آن تخریب پی سد بود. همچنین بررسی ها نشان داد که برای ردیف های پایین تر روند تغییر فشار پیزومتری خطی است در حالیکه برای 

نتیجه انحنای بیشتر خطوط جریان و افت بیشتر انرژی است در ر ناگهانی در مقدار فشار پیزومتری در زیر سد مشاهد می شود که های بالاتر یک تغیی

 (. 9)شکل 

 

 
 نمای روبروی پیزومترهای آزمایشگاهی -2شکل 

  

ر فشار پیزومتری دارد به طوری که حداکثر خطای سازی مقادیمدل عددی دقت قابل قبولی در شبیه  مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی نشان داد که

با توجه به قابلیت های مدل عددی به منظور ترسیم خط جریان و بررسی تغییرات گرادیان خروجی از نتایج مدل  (.9می باشد )شکل ± %5مدل سازی 

 عددی استفاده گردید.

 
 یمقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی مقادیر فشار پیزومتر  -3شکل     
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 مقایسه عملکرد کف بند در پایین دست و بالادست سد -3-2

مشخص است  5به کمک مدل عددی تغییرات گرادیان خروجی در پی سد برای مدل کف بند در بالادست ترسیم شد. همانطور که در شکل 

شود. با بند گرادیان خروجی صفر میدر ابتدای کف بند گرادیان خروجی به دلیل حرکت آب به سمت پایین منفی است سپس در طول مسیر کف 

د شده در رسیدن جریان به پی سد به دلیل حرکت رو به پایین جریان میزان گرادیان خروجی دوباره منفی گشته و بعد از سد گرادیان خروجی یکباره زیا

 رسد و همین امر جوشش و تخریب پی را به دنبال دارد.می 1/1سانتی متر به حدود  11هد 

 

 
 تغییرات گرادیان خروجی باحضور کف بند در بالادست -4شکل 

 

 00استفاده از کف بند در قسمت پایین دست با توجه به افزایش طول مسیر حرکت سبب کاهش گرادیان خروجی می شود به طوریکه برای هد 

( افزایش یافت. شکل %90سانتی متر )در حدود  15با سانتی متر( هد بالادست تقری 5/55سانتی متر پدیده جوشش مشاهده شد که در مقایسه با مدل شاهد )

مشخص است در بالادست  5 تغییرات گرادیان خروجی را از مقطع قبل از سد تا پایین دست و بعد از کف بند را نشان می دهد. همان طور که در  شکل 5

ریان به قسمت کف بند این مقدار کاهش پیدا کرده و در قسمت خروجی با توجه به پتانسیل جریان، مقدار گرادیان بالا بوده )بالاتر از یک( و با رسیدن ج

 می رسد.  35/0متر از ابتدا( مقدار آن به کمتر از یک و در حدود  9/1)فاصله افقی 

 

 
 تغییرات گرادیان خروجی باحضور کف بند در پایین دست  -5شکل 

 

ج آن با کف بند پایین دست نشان داد که کاربرد کف بند در پایین دست، تأثیر نتایج مربوط به کف بند بالادست نیز برداشت شد و مقایسه نتای

سانتی متر)لحظه وقوع جوشش ( برابر با  11میزان گرادیان بحرانی در هد بیشتری در کنترل خط نشت دارد. به طوری که برای مدل کف بند در بالادست 

 بود. 050/0سانتی متر)لحظه وقوع جوشش( برابر با  00رای مدل کف بند در پایین دست میزان گرادیان بحرانی در هد بود و ب 359/0

بررسی تغییرات فشار پیزومتری در پیزومترهای محل سد در حضور کف بند نشان داد که با حرکت از سطح به عمق تغییرات فشار در پیزومترها 

 فشار در آن ها کاهش خواهد یافت. در پیزومترهای نزدیک سطح و زیر کف بند به دلیل کوتاهتر بودن خط نشت نسبتخطی می گردد و دامنه نوسانات 

است )شکل با توجه به اختلاف پتانسیل طرفین مدل میزان افت پتانسیل بین پیزومترها بیشتر بوده که نتیجه آن دامنه تغییرات بیشتر فشار پیزومتری  به کف و

1.) 
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 تغییرات فشار پیزومتری در پیزومترهای محل سد برای ردیف های مختلف  -6 شکل

 حضور پرده آب بند در پی سد -3-3

سانتی متر در قسمت پی سد نصب شد. کاربرد پرده آب بند با افزایش طول مسیر و انحنای خطوط  5/0در این حالت پرده آب بند به عمق 

آن کاهش گرادیان هیدرولیکی در قسمت پایین دست سد است. در این حالت به ازای ماکزیمم هد جریان، طول خط نشت را افزایش داده که نتیجه 

سانتی متر( جوشش مشاهده نشد. بررسی نتایج همچنین نشان داد که اصولا کاربرد پرده آب بند در مقایسه با کف بند در کنترل گرادیان  05بالادست )

غییر شکل خطوط جریان عبوری از زیر سد از حالت تقریبا افقی به حالت قائم دانست که افت انرژی بیشتر خروجی مؤثرتر است که دلیل آن را می توان ت

 جریان را به دنبال دارد. 

-تغییرات فشار پیزومتری را برای پیزومترهای قبل و بعد سد انحرافی در حضور پرده آب بند برای مدل آزمایشگاهی و عددی نشان می 0شکل 

ه در شکل مشخص است در ردیف اول به دلیل وجود پرده آب بند انحنای خطوط جریان زیاد بوده و مقدار افت فشار بیشتر است، دهد. همانطور ک

تر تغییرات فشار پیزومتری خطی و دامنه همچنین دامنه تغییرات فشار پیزومتری در ردیف های نزدیک سطح زیاد است، اما برای ردیف های پایین

ست و دلیل آن انحنای کمتر خطوط جریان می باشد. در روی شکل نتایج شبیه سازی مربوط به مدل عددی ارائه شده که دقت بالای تغییرات آن کمتر ا

 مدل عددی را این زمینه نشان می دهد.

 
 تغییرات فشار پیزومتری برای پیزومترهای ردیف های مختلف -7شکل 

 روجیتاثیر موقعیت پرده آببند بر روی گرادیان خ  -3-4

با توجه به افزایش خط نشت، گرادیان خروجی کاهش یافت به طوریکه به  ،کف بند در پایین دست سد و پرده آب بند در پی سد با کاربرد

سانتی متر جوشش مشاهده نشد. نتایج مدل عددی نیز صحت نتایج فوق را تأیید می کند. با افزایش خط نشت، به ازای  05ازای هد ماکزیمم بالادست 

ی هد کف بند در پایین دست سد و پرده آب بند در پایین دست به ازابرای مدل  رسید. 3/0سانتی متر مقدار گرادیان خروجی به حدود  05مق ع

ای بود. اصولا کاربرد پرده آب بند در ابتدا و انته 3/0سانتی متر پدیده جوشش مشاهده نشد. گرادیان خروجی در انتهای سد نیز در حدود  05بالادست 

در شرایطی که  کف بند تاثیری بر روی گرادیان خروجی نداشت، زیرا جابجایی آن عملا تاثیری بر روی طول خط نشت و انحنای مسیر جریان نداشت.
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ه ای نشان با کف بند استفاده گردد به دلیل افزایش طول خط نشت میزان گرادیان خروجی کاهش قابل ملاحظ همراه از دو پرده آب بند در ابتدا و انتها

سانتی متر  05بررسی تغییرات گرادیان خروجی در مدل حاضر نشان داد که به ازای هد داد و این مدل در واقع بهترین مدل کنترل گرادیان خروجی بود. 

 بود.  019/0گرادیان خروجی 

 

 تاثیر کف بند و موقعیت پرده آبند در شکل خط جریان   -3-5

ین عامل در کاهش گرادیان خروجی در واقع افزایش طول خط نشت می باشد که با استفاده از کف بند و همانطور که قبلا اشاره شد مهمتر

با استفاده از مختلف مسیز و طول این خط تغییر کرده که نتیجه آن افت بیشتر جریان و کاهش گرادیان خروجی می باشد.  موقعیت هایپرده آببند در 

همانطور که در شکل مشخص است  ، ترسیم شد.نشت را در داخل پی برای مدل های مختلف نشان می دهد تغییرات خط که 0شکل نتایج مدل عددی 

. برای مدل پرده آبند در انتها نقطه خروج دورتر است که این در طولانی ترین خط نشت مربوط به مدل کف بند و دو پرده آبند در ابتدا و انتها می باشد

نشت در این شرایط است زیرا مدل عددی قادر به ترسیم خطوط شکسته نمی باشد. در شرایطی که از یک کف  واقع خطای مدل عددی در ترسیم خط

کل خط بند استفاده گردد بهترین مدل را می توان شرایطی دانست که در آن پرده آببند در وسط قرار دارد، که کمترین تغییرات گرادیان خروجی و ش

 نشت را برای آن شاهد هستیم.

 
 موقعیت های مختلفبند در خطوط جریان حضور کف بند در پایین دست و پرده آب -8 شکل

 

 مقایسه نتایج مدل های مختلف در کاهش گرادیان خروجی -3-6

سانتی متر ارائه شده که می توان عملکرد مدل های مختلف  59نتایج مربوط به گرادیان خروجی در مدل های مختلف به ازای هد  9در جدول 

همانطور که مشخص است بهترین عملکرد مربوط به مدل دو پرده آبند و کف بند می باشد که در مقایسه با مدل شاهد مقدار  رد بررسی قرار داد.را مو

عملکرد تاثیر چندانی بر روی در ابتدا و انتها کاهش داد. برای مدل پرده آب بند و کف بند، جابجایی پرده آب بند  %0/09گرادیان خروجی را در حدود 

 (.3اگرچه این جابجایی بر روی تغییرات گرادیان خروجی در پی و زیر کف بند تاثیر خواهد داشت )شکل  نداشت.

 سانتی متر برای بالادست 52مقادیر گرادیان خروجی برای مدل های مختلف در هد  -2جدول 

 مشخصات عملکرد

 

 گرادیان خروجی
کاهش 

گرادیان 

 خروجی )%(

 کف بند

 بالادست

(cm) 

 کف بند

 پایین دست

(cm) 

 پرده آب بند

 بالادست

(cm) 

 پرده آب بند

 پایین دست

(cm) 

- - - - - 15/1 

59/50 90 - - - 500/0 

51/10 - 90 - - 901/0 

1/50 - - 5/0 - 509/0 

99/01 - 90 5/0 - 990/0 

05/13 - 90 - 5/0 959/0 

0/09 - 90 5/0 5/0 900/0 
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ادیان هیدرولیکی خروجی را برای مدل های مختلف در طول نشان می دهد. همان طور که در شکل مشخص است، نحوه تغییرات گر 3شکل 

البته موقعیت کاربرد کف بند در  روند کلی تغییرات برای مدل های مختلف تقریبا یکی است تنها مقادیر آن ها برای مدل های مختلف متفاوت است.

ان خروجی در ابتدا یا نتهای کف بند تاثیر گذار است به طوریکه در حالتیکه پرده آبند در ابتدا است مقدار گرادیان ابتدا یا انتها بر روی مقدار گرادی

سبت به بلافاصله بعد از پرده آبند )ابتدای کف بند( حداقل است و در شرایطی که کف بند در انتها است مقدار گرادیان خروجی در انتهای کف بند ن

است. این تغییرات در واقع ناشی از انحنای شدید جریان در این مناطق است که اتلاف انرژی و کاهش گرادیان خروجی را به دنبال سایر مدل ها کمتر 

 دارد.

 

 
 مقایسه تغییرات گرادیان هیدرولیکی مدل های مختلف  – 9شکل 

 

 

 نتیجه گیری -4

ی به صورت آزمایشگاهی و عددی بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده در این تحقیق تاثیر پرده آب بند و کف بند بر روی گرادیان خروج

ی از کف بند و پرده آب بند نقش بسزایی بر روی گرادیان خروجی دارد و سبب کاهش آن شده و وقوع پدیده جوشش را کنترل کرده و یا به تاخیرم

با کاربرد  بود. 050/0سانتی متر)لحظه وقوع جوشش( برابر با  00انی در هد برای مدل کف بند در پایین دست میزان گرادیان بحربه طوری که اندازد، 

بود که  پرده آبند در پی گرادیان خروجی بسیار کاهش یافته و پدیده جوشش کنترل شد. بهترین عملکرد نیز مربوط به مدل    دو پرده آبند و کف بند

کاهش داد. نتایج شبیه سازی عددی نیز مطابقت  019/0سانتیمتر به  05ای هد بالادست علاوه بر کنترل پدیده جوشش، مقدار گردیان خروجی را به از

 بود. %5خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان داد به طوریکه در اکثر موارد خطای شبیه سازی کمتر از 
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