
 

 

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

 1396  شهریور  16و  15

 

 1

از زیر پی و خطوط هم  شبکه جریان عبوریتأثیر دیوارهای آب بند بتن پالستیک در رفتار 

 سدهای بتنی وزنی پتانسیل 

 

 

 2عادل فردوسی، 1وحید اصولی

 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران. سازه های هیدرولیکی. -1

 می دانشگاه آزاد اسالمی تبریز. دکتری عمران. عضو هیئت عل استادیار -2

 

sos2004o@gmail.com 

 
 خالصه

د بتن یکی از راه های کنترل تراوش و آب بندی سدها ، استفاده از دیواره های آب بند می باشد. از جمله انواع این دیوار ها ، دیوار های آبنن

یی می باشد.تحقیق حاضر تأثیر وجود یا عدم وجود این نوع دیوار که با توجه به روش اجرا و جنس مواد بکار رفته دارای مزیت ها استپالستیک 

ک را ها بر شرایط جریان آب عبوری از زیر سازه سدهای بتنی وزنی ، خطوط هم پتانسیل ،دبی و همینطور نیروی فشاری بر بدنه دیواره بتن پالستی

با ابعاد واقعی مدل  SEEP/Wو ماژول  GetStudioه در نرم افزار مورد مطالعنمونه مورد بحث قرار می دهد. سد بتنی وزنی پاین فلت بعنوان 

نشان دهنده تأثیر  Blighحالت مختلف ، استخراج شد. که خروجی نرم افزار پس از کنترل با روش دستی  3گردید و نتایج آن پس از تحلیل در 

همچنین دبی عبوری و فشار وارد بر دیوار های آببند از نتایج  باشد.مثبت این نوع دیوار ها بر پایداری و افزایش طول عمر مفید این نوع سد ها می 

 این تحقیق می باشد.

 

 سد بتنی وزنی ،شبکه جریان ،خطوط هم پتانسیلبتن پالستیک ، ، دیوار آب بند کلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

 حفر با آن ذخیره و کنترل و های سطحی جریان مهار به دور سالیان از بشر و بوده خلقت بدو از بشر نیازهای ترین ضروری از همواره آب مینأت

 بلند سدهای مختلف انواع احداث، آب منابع از بهینه استفاده ضرورت تکنولوژی و و علم پیشرفت با ت.اس گمارده همت سدها احداث و ها قنات

سد ها برای مقاصد مختلفی چون ذخیره کردن آب برای مصارف شهری یا کشاورزی ، تولید نیروی الکتریسیته ، مقابله با  .است یافته توجهی قابل توسعه

ختلفی مورد ن ایجاد می شوند و بسیاری از سد ها حالتی چند منظوره دارند و به طور همزمان به صورتهای مکشتیرانی ، پرورش ماهی و مانند آ سیل ،

 استفاده قرار می گیرند.

بطور کلی هیچ سدی را نمیتوان های جانبی آن یا از جسم سد تراوش نماید.  گاهآب جمع شده در مخزن ممکن است از محل پی سد یا تکیه              

در مناطق کارستی ، احداث سد در آنها  آب بند کامل در نظر گرفت و مسأله فرار آب در کلیه سد ها وجود دارد. اما به دلیل وجود آبخوان های عظیم

این  نباید بدون مطالعات کافی منتفی شود. عموماً تمام سد ها به گونه ای طراحی می شوند تا مقداری آب به صورت نشت یا تراوش از دست بدهند.

شده و قابل قبول است. لیکن فرار آب از  موضوع خود به پایدار سازی سد کمک می کند و بطور کلی این مقدار گذر آب از مخازن سد ها پیش بینی

  مخزن یک سد هنگامی رخ می دهد که نشت در یک قسمت ضعیف دیواره یا بدنه سد متمرکز شده و با تخریب آن محل عبور می کند.
 

 رابطه پایداری و فرار آب 1-1

 

  .ان آب نشتی و تحت کنترل در آوردن آن وجود داردفرار آب از جسم سد اهمیت خاصی در پایداری سد دارد. روشهای متنوعی برای کاستن از میز

های آن ، مصالح در دسترس برای ساختمان سد ، نحوه طراحی و شکل انتخاب شده برای سد و  گاههای سنگ و خاک سازنده پی سد و تکیه ویژگی

  .ثر واقع شوندؤم ندی سدآب ب توانند در انتخاب روشهای مناسب برایهر یک به نحوی می، های اجرایی  سرانجام محدودیت
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درصد خرابی سد ها ناشی از تراوش  38تراوش از زیر سازه سد پس از آبگیری از اهم مخاطرات سد ها محسوب می شود ، بطوری که بیش از                

ام داد. برای این منظور روش باید اقداماتی جهت آب بندی پی سد ها انج ،بی رویه پی و بدنه سد بوده است. بنابراین برای کنترل  پدیده نشت و تراوش

  های مختلفی چون پرده تزریق ،  آب بند سپری ، دیوار  آب بند ، ایجاد ترانشه خاکی و غیره وجود دارد.
 

 دیوار آب بند بتن پالستیک 1-2

 

مقاومت و دوام کافی در برابر فرسایش ،  عالوه بر یکی از بهترین روش های آب بندی سد ها استفاده از آب بند بتن پالستیکی در زیر آنها می باشد.

دادن آب  دیوار آب بند بتن پالستیک باید تغییر شکل پذیری قابل مالحظه ای داشته باشد تا بتواند بارگذاری زلزله را بدون ترک برداشتن و از دست

یازمند بررسی اندرکنش بین دیوار آببند، پی مجاور و بدنه بندی تحمل نماید. یک طرح مناسب دیوار آببند بتن پالستیکی که شرایط باال را داشته باشد ن

 .]1[جابجایی های دیوار آببند می باشدسد جهت تعیین وضعیت تنش ها و 

              ICOLD  پیشنهاد می کند که اگر تغییر مدول االستیسیته در خاک نسبت به عمق دیوار کم باشد) خاک تقریباً همگن و هموژن باشد(، مدول

 .]2[( برابر مدول االستیسیته خاک اطراف باشد، تا تغییر شکل پذیری بتن پالستیک مناسب باشد 5الی  4ه بتن باید حداقل) االستیسیت

اولین دیواره آب بند با شمع کوبی مماسی و شمع های قفل شده به هم و شمع های صفحه ای انجام می گرفت.اما روش های نوین صنعت                

سال پیش  70آغاز گردید و در دنیا گسترش یافت. روش گودال گل بیش از  1940نی در خاک های ناپایدار در ایتالیا و دهه ساخت دیواره های  زیر زمی

متر  15در ترمینال ایسلند کالیفرنیا ساخته شد و نزدیک  1948( به سال Slurry Trenchدر آمریکا ایجاد شد، ولی دیوار آب بند با روش گودال گل)

 .]3[عمق داشت

( تمهیدات و روش های اجرایی دیوار های آب بند را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در دیوار های 1389قلهکی و ناطقی)              

رک بتن پالستیک، مدول ارتجاعی پایین و شکل پذیری زیاد جهت سازگاری در عملکرد با پی و در عین حال تغییر شکل تحت بار های وارده بدون ت

 . ]4[خوردگی از الزامات است

( با حل یک مدل دو بعدی ، تحلیلی از سیستم آب تراکم پذیر و سد صلب قائم ارائه نمود و نشان داد که با Chopraچاپرا ) 1967در سال               

ا به یک سیستم آب تراکم پذیر و مدل تحلیلی خود ر 1968صرف نظر کردن از تراکم پذیری آب ، خطای زیادی وارد محاسبات می شود. وی در سال 

 .]5[سد انعطاف پذیر توسعه داد

 سد پاین فلت استفاده شده است. و ابعاد در مدل سازی از مشخصات ،منظور انجام مطالعات و تحلیل هاب در این مقاله

 

 معرفی سد پاین فلت 1-3

 

لیفرنیا در ایاالت متحده آمریکا ساخته شده است. از لحاظ مکانی در سد پاین فلت از نوع سدهای بتنی وزنی است که بر روی رودخانه کینگز ایالت کا

و در محدوده دریاچه پاین فلت قرار گرفته است. هدف از ساخت این سد کنترل متر  560طول تاج  ،متر  130ارتفاع آن  ،کیلومتری شرق فرنسو  32

 سیالب ها ، آبیاری اراضی تحت پوشش، تولید نیرو و ... بوده است.

احداث گردیده است. از زمان بهره برداری  1954تا  1947ما بین سال های  ،( USACEاین سد توسط گروه مهندسین ارتش ایاالت متحده )               

 1984کنترل و کشاورزی در اراضی منطقه رودخانه گینگز رشد چشمگیری داشته است. از سال ،ها دالر از بابت خسارات سیالب هااز این سد، میلیون 

 میلیارد متر مکعب می باشد. 2/1این سد به نیروگاه برق آبی نیز مجهز شده است. حجم مخزن این سد در حدود 
 

 

 مواد و روش ها  .2
 

 به طور کلی برای حل مسائل فیزیکی ، روش های زیر موجود است:

 ( Exact Solutionحل تحلیلی دقیق )  -1

 ( Numerical Solutionحل عددی )  -2

 ( Experimental Methodی ) روش تجرب -3
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در حل دقیق همانطور که از نام آن پیدا است، به محاسبه دقیق پارامتری معادالت دیفرانسیلی حاکم بر میدانهای فیزیکی همچون میدان                

    ه حل تقریبی و عددی این مسائل الکتریکی، میدان تنش، میدان جریان، میدان مغناطیسی ، میدان حرارتی و ... می پردازند. در حالیکه در روش دوم ب

 روش اجزاء محدود یکی از روش های حل عددی می باشد. می پردازند.

 از جمله مزیت های حل عددی و به خصوص روش اجزاء محدود نسبت به حل دقیق به شرح زیر است :

به خصوص اجزاء محدود در این زمینه  روش حل دقیق غالباً از تحلیل مدل های با هندسه پیچیده عاجز است و تنها روش های حل عددی -1

 کارگشا است. به عنوان مثال محاسبه تنش ماکزیمم در دریچه سد و ... .

در حل سیستم های با شرایط مرزی و اولیه کمی پیچیده نیز حل دقیق ناتوان است و تنها روش های مرسوم عددی در حل این مسائل به کار   -2

 سد در پدیده روگذری آب از تاج سد. می رود. به عنوان مثال تحلیل پایداری

در روش اجزاء محدود کل مدل هندسی به اجزاء ریزتری با نام المان تقسیم بندی می شود و تحلیل بر اساس المان های قرار گرفته بر روی                

تصاص داده می شود. هر المان با یک تابع مدل انجام می شود. هر المان خود از گره هایی تشکیل شده است که مقادیر ورودی و خروجی به آنها اخ

ار شکل معرفی می شود که این تابع شکل می تواند خطی و یا غیر خطی باشد. در هنگام تحلیل یک مدل با روش اجزاء محدود ، تعداد معادالت بسی

الت بستگی مستقیم با تعداد گره ها و المان های معادله می رسد ، همزمان باید حل شود. تعداد این معاد 20000زیادی که در بعضی مدل ها به بیش از 

ی کمتری قرار گرفته روی مدل دارد. به همین دلیل در هنگام مدلسازی می بایست تا حدی که به دقت جواب های خروجی لطمه نزند ، از تعداد المان ها

تی از مسأله داشته باشد تا بتواند با توجه به نوع مسأله، درجات در مدل مسأله استفاده نمود. با توجه به موارد فوق مشخص است که کاربر باید دید درس

 کند.آزادی مدل ، شرایط مرزی، شرایط اولیه، بارگذاریها و ... مدل هندسی مسأله را به تعدادی المان تقسیم بندی و یا به اصطالح شبکه بندی 

حائز اهمیت بوده ، میزان دبی عبوری ، شبکه جریان عبوری و همچنین در بحث دیوار آب بند و تراوش آب از زیر بدنه سد،  آنچه همیشه                

می باشد. در طول مقاله خطوط هم پتانسیل در بدنه و بستر سد می باشد. بررسی تأثیر وجود یا عدم وجود دیوار آب بند در سد ، از مهم ترین مباحث این 

این اوامر پیشنهاد شد که در نهایت استفاده از روش نرم افزاری و البته اجزاء محدود انجام مراحل این پژوهش ، راهکار های مختلفی جهت تحلیل 

 .]6[انتخاب گردید

 

 GeoStudio نرم افزار  معرفی 2-1

 

باشد که کاربرد فراوانی در مهندسی ژئوتکنیک  یک نرم افزار ژئو تکنیکی مبتنی بر روش المان های محدود می  GeoStudioمجموعه نرم افزاری

توانیم به تحلیل پایداری شیروانی ها ، پایداری سد های خاکی ، آنالیز تراوش ، آنالیز تنش و  اگر بخواهیم به قابلیت های نرم افزار اشاره کنیم می. دارد

نرم افزار فوق استفاده شده است که  SEEP/Wی از زیر سد از ماژول بمنظور بررسی جریان عبور مقالهدر این . کرد اشاره …کرنش در شیروانی ها و 

 می پردازیم: بطور مختصر به معرفی این ماژول

              SEEP/W توان در مدل سازی نحوه جابجایی و توزیع فشار آب منفذی در یک محصول نرم افزاری با المان های متناهی است که از آن می

صخره استفاده کرد. فرموالسیون جامع و گسترده آن امکان آنالیز مسائل ساده و بسیار پیچیده نشت آب را فراهم  داخل مواد متخلخل مثل خاک و

 های ژئوتکنیکی، عمرانی، هیدرولوژیکی و معدن کاربرد دارد.آورد. این نرم افزار در آنالیز و طراحی پروژهمی

              SEEP/W کند. خیلی بهتر از دیگر جریان محیط های اشباع و هم غیر اشباع را مدل سازی می یک برنامه کلی آنالیز نشت آب است که هم

دهد. برای اینکه نتایج آنالیز به طور فیزیکی واقعی باشند الزم تواند مسائل واقعی را حل کند و محدوده وسیعتری را نیز پوشش مینرم افزارهای مشابه می

راشباع را نیز در نظر بگیریم. در خاکها، ضریب هدایت هیدرولیکی و میزان گنجایش حجمی آب، یا است که در مدل سازی آب زیرزمینی جریان غی

ای مدل سازی می کند. ، این روابط را به صورت تابع پیوسته SEEP/W کند. نرم افزارآب ذخیره شده به صورت تابعی از فشار آب منفذی تغییر می

کنند که در واقع گیرند. که به جای آن از یک سری فرضیات غیر واقعی فیزیکی استفاده میرا در نظر نمی های مشابه این مسئلهاکثر دیگر نرم افزار

ای هستند. به عنوان مثال، درفشار آب منفذی صفر و بزرگتر از آن )یعنی زیر سطح ایستابی آب(، مقدار هدایت هیدرولیکی آب به صورت توابعی مرحله

ار آب منفذی کوچکتر از صفر )یعنی باالی سطح ایستابی آب(، مقدار هدایت هیدرولیکی آب صفر است. استفاده از شود و یا در فشاشباع فرض می

 تواند منجر به نتایج نادرست شود.ای غیر واقعی در مدل سازی قابلیت هدایت هیدرولیکی خاک و میزان گنجایش حجمی آب میچنین توابع مرحله

 

 

 



 

 

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

 1396  شهریور  16و  15

 

 4

 تراوش آب در سد  2-2
 

گردند. لذا کنترل نشت از  احداث می، ای برخوردار هستند  های آبرفتی که از نفوذپذیری قابل مالحظه سدها بر روی الیه ، مروزه در بسیاری از مواردا

مدت، با  که نشت آب از پی سدها کنترل نشود ممکن است در دراز پی و محاسبه مقدار جریان آب از پی از اهمیت باالیی برخوردار است. در صورتی

ناپذیری به سد وارد شود. بر این اساس کنترل تراوش در پی سدها به منظور محدود کردن میزان تراوش آب،  وقوع پدیده رگاب در پی، خسارات جبران

ری و خطوط هم بررسی میزان تراوش و آنالیز موقعیت جریان عبو .و جلوگیری از فرسایش ذرات ریز خاک، اهمیت باالیی دارد بدنه سدحفظ پایداری 

شد تحلیل پتانسیل نیازمند آشنایی با قوانین حاکم بر حرکت آب در خاک است که بطور خالصه به روابط موجود اشاره می کنیم. همانطور که قبال گفته 

 تراوش آب در سد مورد مطالعه ، توسط نرم افزار ذکر شده صورت پذیرفته است.

 

 قانون دارسی -

 

                   (1)  

 که در آن :

 : دبی جریان 

 : هدایت هیدرولیکی 

 سطح مقطع جریان می باشد. شیب یا گرادیان هیدرولیکی و   

 

 
 : سرعت حقیقی و ظاهری آب در خاک1شکل 

 

                                                                                                                                               سرعت ظاهری ) سرعت تخلیه(( 2)   

                ( سرعت نشت3)                                                   

 = درجه پوکی خاک است.= نسبت تخلخل خاک و که در آن 

 

 خطوط جریان و خطوط هم پتانسیل -

 

 
 : خطوط هم پتانسیل و جریان آب در خاک2شکل
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        (4)  

(5)  

 

 شیب خط جریان: -
 

 

(6) 

 

 

 شیب خط پتانسیل : -
 

(7) 

 

 

 

 : فرضیات معادله جریان -

 قرار دارد. steady stateجریان در حالت  -1

 ست.آب تراکم ناپذیر ا -2

 خاک تراکم ناپذیر است. -3

 جریان الیه ای است. -4

 جریان عمود بر صفحه وجود ندارد. -5

 خاک زیر سد همگن است. -6

 

 معادله جریان -

 

 
 4شکل

 

 

(8) 

 

 

 انواع شبکه جریان : -

 جریان محدود در یک خاک -1

 جریان محدود در دو یا چند نوع خاک -2
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 جریان نامحدود در یک خاک -3

 خاکجریان نامحدود در دو یا چند نوع  -4

 

 بستر و دیوار آب بند ، مدلسازی سد  2-3

 

ثیر وجود یا عدم وجود دیوار آب بند و همچنین محل أدر این مقاله بمنظور تحلیل شبکه جریان، خطوط هم پتانسیل ، دبی جریان عبوری از زیر سد ، ت

و مشخصات خواص مواد بکار رفته در مدل، مطابق جدول  هدیدمدل گر GetStudio 2016قرارگیری آن ، سد پاین فلت با ابعاد واقعی در نرم افزار 

و ضخامت  متر و عمق دیوار آب بند از جنس بتن پالستیک نیز با همین مقدار 18/116ماکزیمم هد دریاچه سد برای اعمال شرایط مرزی ،  زیر می باشد.

آب در پایین دست برابر صفر و از اعمال گالری زهکش صرف نظر بمنظور کنترل شرایط در بدترین حالت ممکن،  هد  مدل شده است. متر 1آن بطول 

 همچنین پی سد و پایین ترین ضلع بستر سنگی بعنوان خطوط غیر قابل نفوذ تعریف شده اند. شده است.

 

 مشخصات هیدرولیکی مواد بکار رفته در مدل -1جدول

 یک ) کیلو پاسکال(مکش ماتر هدایت هیدرولیکی ) متر بر ثانیه( عنوان محل مدل شده ردیف

 1E^-8 100 بدنه سد بتنی وزنی 1
 1E^-8 200 بدنه سد بتنی وزنی 2
 1E^-10 100 دیوار آب بند بتن پالستیک 3
 1E^-10 200 دیوار آب بند بتن پالستیک 4
 1E^-5 100 بستر سنگی 5
 1E^-5 200 بستر سنگی 6

 

        

 ر آب بند ، مدل سازی و آنالیز در سه حالت انجام گرفته است:تأثیر دیوامناسب  برای انجام تحلیل و ارزیابی

 سد بتنی وزنی با بستر سنگی و بدون دیوار آب بند -1

 سد بتنی وزنی با بستر سنگی و با دیوار آب بند منفرد میانی از جنس بتن پالستیک -2

 ن پالستیکسد بتنی وزنی با بستر سنگی و با دیوار آب بند منفرد ابتدایی) پاشنه سد( از جنس بت -3

 .می باشد 5برای نمونه سد مدل شده با دیوار آب بند میانی و پس از مش بندی و اعمال شرایط مرزی مطابق شکل 

 

 
 GetStudioمدل سد بتنی وزنی با دیوار آب بند میانی در نرم افزار  – 5شکل

 

 ثنتایج و بح  .3

 

و دبی عبوری از زیر سازه  یله نرم افزار و انجام تحلیل های شبکه جریان، خطوط هم پتانسیلحالت مورد بحث در این مقاله بوس 3پس از مدل سازی هر 

 سد ، نتایج بصورت زیر حاصل شد :
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 نتیجه تحلیل حالت اول) سد بتنی وزنی بدون دیوار آب بند( – 6شکل

 
 

 
 با دیوار آب بند میانی() سد بتنی وزنی نتیجه تحلیل حالت دوم –7شکل

 

 

 

 
 (نتیجه تحلیل حالت سوم ) سد بتنی وزنی با دیوار آب بند ابتدایی -8شکل
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که از نرم افزار  ،مورد تحلیل تحال 3و فشار وارده بر دیوار آب بند در مقاطع مورد مالحظه در نتایج  upliftهمچنین مقادیر دبی جریان عبوری ، فشار 

 استخراج گردیده است مطابق جدول زیر می باشد.

 

 ج استخراج شده از نرم افزارنتای  -2جدول
 (kPa)فشار وارد بر دیوار آب بند uplift (kPa)فشار  دبی جریان عبوری)مترمکعب بر ثانیه( مدل ردیف

 - 54593 00683/0 مدل بدون دیوار آب بند 1

 58696 35882 00046/0 مدل با دیوار آب بند میانی 2

 104769 15605 00045/0 مدل با دیوار آب بند ابتدایی 3
 

 

 نتیجه گیری .4
 

مخاطرات  همانطور که قبال نیز گفته شد ، حفظ سالمت سازه ای سد ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تالش برای کنترل پایداری بدنه سد در مقابل

ه برداری از آنها می باشد.اجرای دیواره گوناگون از جمله وظایف و اولویت های مهندسین و کارشناسان قبل از احداث سد ها و همچنین در طول بهر

 آب بند از جمله راهکارهای کنترل پایداری سد هاست.

مطابق نتایج حاصل شده از این تحقیق که در بخش قبل مالحظه کردیم ، اصل وجود دیواره آب بند بسیار ضروری به نظر می رسد. چرا که با                

رو به بهبود رفته و نیروی زیرفشار کاهش چشم گیری را  ای جریان و خطوط هم پتانسیل بطور قابل مالحظه اعمال این دیوار از نوع بتن پالستیک ، شبکه

دست ، فشار  نشان می دهد. همچنین با حرکت دیوار آببند به سمت باالدست و پاشنه سد ، این تغییرات بیشتر است. البته با حرکت دیوار آب بند به باال

شایان ذکر است نتایج حاصل از نرم افزار بوسیله محاسبات  ش می یابد که این بحث خود تحقیقات مبسوط تری را می طلبد.وارده به خود دیوار افزای

 نداشتند. هم نیزکنترل شد و دو جواب دستی و نرم افزار تفاوتی با Blighدستی به روش 

وارد بر دیوار آب بند بتن پالستیک را در حالت استاتیکی مورد بحث این تحقیق شرایط شبکه جریان، خطوط هم پتانسیل ، دبی جریان و فشار                

       از به آن احساس می شود و بررسی و تحقیق در مورد آن قرار داد. بررسی شرایط مذکور در حاالت مختلف دینامیکی از جمله مواردی است که نی

 مهندسین قرار دهد. می تواند دید وسیع تری در زمینه کنترل پایداری این گونه سد ها در اختیار

 
 

 

 مراجع .5
 

ک . اولی پور،مسعود،ستاری،دانش،المان درزه و کاربرد آن در بررسی اندرکنش دیوار آب بند و پی سد ها، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنی1

 ،دانشگاه محقق اردبیلی1392ایران،

 1376، 13آب بند، نشریه شماره  . کمیته ملی سد های بزرگ ایران، مصالح پر کننده برای ایجاد دیوار2

. یزدانی پور،محمدرضا،جوادی،محمد،روش ساخت و اجرای دیوار آب بند جهت آب بند نمودن پی سد، کنفرانس بین المللی دست آورد های نوین 3

 پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب  . قلهکی،م. و ناطقی،ف، دیوار آببند بتن پالستیک، مجموعه مقاالت4

 1389شرب،رشت،گیالن،

 . حجتی،مریم،تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی در محدوده فرکانس با در نظر گرفتن المان نیمه بینهایت سیال بهینه،پایان نامه کارشناسی5

 1387ارشد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

 ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهرانANSYS، 1379ان ، م. اشراقی ، م. جاهد مطلق، ح. نوب .6

 


