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 چكیده
 یهستند. برا یادیز تیو حساس تیاهم یکه دارا شوندیمحسوب م میعظ یهاسازه ازجمله یازهیسنگر یخاک یسدها

 قیبا کمک ابزار دق ،یبردارو بهرهمناسب در طول ساخت  یدر فواصل زمان هاآنعملکرد سدها، رفتار  ینحوه یبررس

شمال شرق  یلومتریک 22در  دوازیب یازهیسنگر ی. سد خاکردیگیقرار م یابیسد مورد ارز یدر بدنه و پ شدهنصب

 یهسته تیوضع سد نیدر ا شدهنصب قیاحداث شده است. با کمک ابزار دق دوازیب یرودخانه یبر رو نیشهرستان اسفرا

بند آب یکه پرده دهدینشان م جیقرار گرفته است. نتا یموردبررس هاگاههیتراوش در تک و یبند پآب یعملکرد پرده ،سد

سالم  مقطع اصلیدر  ی سدبوده و هسته زیگاه چپ ناچهیتک برخالفراست  گاههیتراوش در تک کند،یعمل م یخوببه

 . است

 

 ، تنش کل، فشار پیزومتریینگاررفتار ق،یابزار دق ن،یاسفرا دوازیسد ب کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 یهااز روش یکیهستند.  یادیز تیو حساس تیاهم یکه دارا شوندیمحسوب م میعظ یهاسازه ازجمله یخاک یسدها

مناسب در طول ساخت  یزمان صلمنظور رفتار سازه در فوا نی. به هم[1] است هاآن یها رفتارنگارسازهگونه این یمنیا یابیارز

تا در صورت بروز هرگونه  ردیگیقرار م یابیمورد ارز هاآنعملکرد  بیترتنیابهثبت شده و  قیابزار دق یلهیوسبه ،یبردارو بهره

و نوع سد انجام  تیاهم یفاع، درجهسدها بر اساس ارت یابزارگذار ی. طراحردیصورت بگ یضرور یریشگیپ اقداماتمشکل، 

 .[2] قرائت ابزار است یزمان یمحل نصب ابزار و بازه از،یمورد ن قیشامل انتخاب ابزاردق یگذارابزار یراح. طشودیم

 ینیبشیپ ،یبردارها با هدف کنترل صحت فرضیات طراحی، کنترل و بررسی رفتار در زمان ساخت و بهرهسازه یرفتارنگار

 ردیگیهای مشابه آتی انجام مبرای طراحی تررفتار سازه جهت ارائه معیارهای دقیق یهای مخرب و اخذ اطالعات دربارهپدیده

 رهینشت و غ زانیم ،ینگارو قائم، دما، لرزه یشکل افق رییمربوط به فشار آب، تنش کل، تغ یهابا ثبت داده ی. رفتارنگار[4, 3]

 یطیعوامل مح ریتأث: یطی. مح1: [6, 5] گرددیانجام م نهیدر چهار زم قیسدها با کمک ابزار دق ی. رفتارسنجردیگیصورت م

)مانند  یکیزیعوامل ف راتیی: تغیکی. ژئوتکن2. گرددیم یابیزله بر عملکرد سد ارزو زل یمنطقه، هواشناس یدرولوژیمانند ه

. شودیم یریگو نشست( در طول عمر سد اندازه یافق ییجا)مانند جابه یتنش کل و تراوش( و عوامل هندس ،یافشار آب حفره

و  ینیزم یابیتیموقع یهاکیاستفاده از تکن نسبت به نقاط مرجع ثابت، با یمجموعه نقاط سطح یهاییجا: جابهکی. ژئودت3

. ردیگیتحت نظر قرار م یمحل یدهایمختلف سد، با بازد یها: عملکرد قسمتیبصر ناتی. معا4. گرددیم نییتع ییفضا
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 یبردارمخزن، زمان وقوع زلزله و دوران بهره آب عی، افت سر[8] هیاول یری، آبگ[7] سدها در مراحل مختلف ساخت یرفتارنگار

 .شودیانجام م

استفاده  ر،یو پردازش تصو یاماهواره ری، مانند استفاده از تصاوسدها یرفتارنگار یبرا یدیجد یهاروش یفناور یتوسعه با

سد با دقت  یشکل کل بدنه رییتغ نییقادر به تع دیجد یهاابداع شده است. روش یکیو امواج مکان سیاز امواج الکترومغناط

 مذکور قابل استفاده هستند یهابه کار رفته، روش نییابزار محدود با دقت پا عدادکه ت یمیقد یدر سدها ی. حتباشندیم ادیز

 ستمیس نیخودکار استفاده نمود. در ا یررفتارنگا ستمیاز س توانیباطله، م یتر مانند سدهاحساس یها. در سازه[9-11, 1]

تراش و  انیجر زانیم تراوش،داخل سد، خط  یسد، فشار آب منفذ یبدنه یداخل یهاییجاتراز مخزن، جابه یهاتیکم

سد را به خطر  یمنیکه ا یبروز هر گونه اتفاق در صورتو  ردیگیصورت خودکار تحت نظارت قرار مبه یکدورت آب نشت

 یابیاز سدها مورد ارز یاریبس یمنیعملکرد و ا ینحوه ،ی. تاکنون با کمک رفتارنگار[12] کندیاعالم هشدار م تمسیس ،ندازدیب

 .[13, 11, 8]قرار گرفته است 

 یکل بدنه تیوضع یبررس ی. برادهدیصورت گسسته نشان مسد در نقاط محدود و به تیوضع قیحاصل از ابزار دق جینتا

سد  یشکل در تمام نقاط بدنه رییتنش، فشار آب و تغ تیروش وضع نیاستفاده نمود. با ا یعدد یسازمدلاز  توانیسد م

حاصل از مدل  جیمنظور نتا نیا ی. براشودیاستفاده م قیابزار دق جیاز نتا یمدل عدد یصحت سنج ی. براگرددیم نییتع

 یپارامترها رییدو مقدار، با تغ نی. در صورت تفاوت اشوندیم سهیمقا قیحاصل از ابزار دق جیدر محل نصب ابزار و نتا یعدد

 .[5] شودیم برهیمدل کال یمدل عدد یورود

-هیتراوش در تک ،یبند پآب یعملکرد پردهی نحوه، بدنه و پی سد بیدوازدر  شدهنصب قیبا کمک ابزار دقدر این پژوهش 

 قرار گرفته است. یموردبررسسد  یبدنه تیو وضع هاگاه

 

 معرفی سد و ساختگاه -2
اجرا  نیشمال شرق شهرستان اسفرا یرلومتیک 22در  دواز،یب یرودخانه دهیآب میو تنظ البیکنترل س هدفا ب دوازیسد ب

شکل با  -U باًیتقرتنگ و  ایدر دره دوازی. سد بهستنازک  لیما یرس یهستهبا  یازهیسنگر یسد از نوع خاک نیشده است. ا

 یهاوارهیدمتوسط  بیمتر در رقوم بستر رودخانه احداث شده است. ش 45متوسط  عرضمتر و  122از  شیب ایوارهیارتفاع د

متر  23متراکم به ضخامت حداکثر  اریبس یدانهدرشت یآبرفت یهیال. در کف دره استدرجه نسبت به افق  62برابر  گاههیتک

 2223 اوت 25سد از  یزیخاکر اتیاست. عمل برخوردارمتوسط تا خوب  تیفیمحاط بر دره از ک یسنگ یتودهوجود دارد. 

متر و عرض  124+(، طول تاج 1534متر )تراز حداکثر  66رتفاع حداکثر سد . ادیبه اتمام رس 2224سپتامبر  5شروع شد و در 

به ارتفاع  لیما یرس یهستهبا  یسد شامل تونل انحراف و فرازبند است. فرازبند از نوع خاک یانحراف ستمی. ساستمتر  11تاج 

 بتن بندآب یوارهید ینترل تراوش از پک یاست. برا شده گرفتهسد در نظر  یاصل یبدنهاز  قسمتی عنوانبهو  استمتر  8/22

 ساخت انجام گرفت. انیماه پس از پا 3سد  یهیاول یرگیسد اجرا شده است. آب یرس یهسته ریدر ز کپالستی

ابزار دقیق سد اسفراین مشتمل بر ابزارهای پیزومتر الکتریکی پی، پیزومتر الکتریکی خاکریز، پیزومتر کاساگرانده، سلول 

. استنشست، کشیدگی سنج خاکریز افقی و قائم  یریگاندازهمیکروژئودزی، ترکیب انحراف سنج و  یبردارنقشهط فشار کل، نقا

. از میان مقاطع مذکور، اندشدهدر بدنه و پی سد جانمائی  (H, F, C)های رفتارنگاری سد در سه مقطع عرضی عمدتاً دستگاه

طولی گذرنده از محور سد و موقعیت مقاطع ابزارگذاری نشان داده شده  مقطع 1در شکل  .استمقطع میانی و بحرانی  Fمقطع 

 .ردیگیقرار م یابیسد مورد ارز یدر بدنه و پ شدهنصب قیحاصل از قرائت ابزار دق جیدر ادامه عملکرد سد با کمک نتا است.
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 یابزارگذارضی عرمقاطع  تیموقع و گذرنده از محور سد یمقطع طول: 1شكل  

 

 اصلیی سد بیدواز در مقطع ههستوضعیت  ارزیابی -3
نشان داده  ی آرایش ابزار دقیق سد در این مقطعو نحوه F-Fمقطع عرضی  2در شکل . است، مقطع میانی سد F-Fمقطع 

 4 در شکل ،میقا تنش کل راتیینمودار تغ 3 در شکل آورده شده است.در این مقطع  شدهنصبابزار  1 در جدولشده است. 

 نشان داده شده است.ی سد در هسته مؤثر تنش راتیینمودار تغ 5در شکل  و یفشار آب منفذ راتیینمودار تغ

که تراز آب مخزن از تراز نصب ابزار کمتر متر بوده است. با توجه به این 1532برابر  باًیتقراولین قرائت  EPF-1در ابزار 

. فشار آب منفذی در این ابزار با استگیری شده در این ابزار، ناشی از زمان ساخت دازهتوان گفت که فشار آب ان، میاست

ی سد از زمان اجرا . لذا هستهاست EPF-1مشابه ابزار  کامالً EPF-13شود. وضعیت در ابزار گذشت زمان مستهلک می

 است. شدهاشباع
  

 

 
 اصلیقیق در مقطع ی آرایش ابزار دنحوه :2شكل  
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  ی سدع اصلی هستهدر مقط شدهنصب: ابزار 1جدول 

 تراز موقعیت نام ابزار نوع ابزار تراز موقعیت نام ابزار نوع ابزار

 پیزومتر خاکریز

EPF-1 1515.9 باالدست هسته 

سلول فشار 

 کل

TPF-4 1485 باالدست هسته 

EPF-5 1485 باالدست هسته TPF-5 1484.5 دست هستهپایین 

EPF-6 1484.5 دست هستهپایین TPF-8 1470.89 باالدست هسته 

EPF-8 1470.89 باالدست هسته TPF-9 1469.60 مرکز هسته 

EPF-9 1469.60 مرکز هسته TPF-10 1485 دست هستهپایین 

EPF-10 1485 دست هستهپایین     

EPF-13 1507 مرکز هسته     

  
 درهرحال. استکه ناشی از نفوذ آب مخزن به این ناحیه از هسته  فشار آب منفذی در حال افزایش است EPF-5در ابزار 

با  TPF-4است. در ابزار  بندآبسالم و  هیناح نیا در هستهو  بودهمخزن  کیدرواستاتیه آب فشار از کمتر آب فشار ریمقاد

ی زمانی از تغییرات تراز ی خاک هسته، نتایج ابزار با فاصلهت رفتار زهکشی نشدهیابد. به علگذشت زمان تنش کل افزایش می

 شود.می متأثرآب مخزن 

 در هسته کامل یبندبشود. آشده و تغییری در فشار آب ایجاد نمی قرائتفشار آب منفذی مقدار ثابتی  EPF-6در ابزار 

های کل با گذشت تنش TPF-5در ابزار  .نمود تصورتایج ابزار دقیق بر روی ن مخزن آب ریتأث عدمتوان علت می را هیناح نیا

 .استکه ناشی از اثرات تحکیم  یابدزمان کاهش می

دهد که حاکی از سالم بودن هسته روند معکوس با تراز آب مخزن نشان می عمدتاًمقادیر فشار آب منفذی  EPF-8در ابزار 

 از یناش یمنفذ فشار شیافزا سرعت از کمتر ،میتحک یدهیپد از یناش هسته در آب فشار استهالک سرعتدر این ناحیه است. 

تنش در  TPF-8در ابزار  .است یشیافزا تاکنون یریآبگ نیاول از ابزار یکل روند لذا و است بوده انهیسال مخزن آب تراز کاهش

 حال افزایش است.

و اشباع  شده است. اما با نفوذ آب به داخل هسته قرائتی به علت اشباع نبودن هسته، در ابتدا اعداد منف EPF-9در ابزار 

یابد وری کاهش میبا افزایش تراز آب تنش کل به علت غوطه TPF-9یابد. در ابزار شدن آن مقدار فشار پیزومتری افزایش می

 .است EPF-6و  TPF-5مشابه ابزار  EPF-10و  TPF-10یابد. تغییرات در ابزار و با کاهش تراز آب تنش کل افزایش می

 

 
 هسته میتنش کل قا راتیینمودار تغ: 3 شكل
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 هسته یفشار آب منفذ راتیینمودار تغ :4 شكل

 

 

 هسته مؤثر تنش راتیینمودار تغ: 5 شكل
 

 بند پیی آبعملكرد پرده ارزیابی -4
شود. در بند، از پیزومترهای الکتریکی پی استفاده میی آبرسی شرایط تراوش از طریق پی و ارزیابی عملکرد پردهبرای بر

 در پی سد آورده شده است. شدهنصبابزارهای  2 جدولدستگاه پیزومتر الکتریکی نصب شده است. در  5هر مقطع عرضی 

 

 در پی سد شدهنصبابزارهای  :2جدول 

 تراز موقعیت نام ابزار مقطع تراز موقعیت نام ابزار مقطع تراز موقعیت نام ابزار مقطع

C-C 

FPC-1 1469 باالدست دیوار 

F-F 

FPF-1 1460 باالدست دیوار 

H-H 

FPH-1 1460 باالدست دیوار 

FPC-2 1469 دست دیوارپایین FPF-2 1460 دست دیوارپایین FPH-2 1460 ردست دیواپایین 

FPC-3 1459 باالدست دیوار FPF-3 1450 باالدست دیوار FPH-3 1450 باالدست دیوار 

FPC-4 1459 دست دیوارپایین FPF-4 1450 دست دیوارپایین FPH-4 1450 دست دیوارپایین 

FPC-5 1449 دست دیوارپایین FPF-5 1440 دست دیوارپایین FPH-5 1440 دست دیوارپایین 
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 C-C مقطع راست -4-1

های پیزومتر الکتریکی رسم شده است. بر اساس داده C-Cنمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع  6 در شکل

متر  12. میان نتایج ابزار و تراز آب مخزن حدود استمشابه با تغییرات تراز آب مخزن  FPC-3تغییرات تراز پیزومتری در ابزار 

. با افزایش تراز آب مخزن این اختالف نیز استدارد که به علت افت هد بر اثر تراوش آب در خاک پی آبرفتی اختالف وجود 

تراز  FPC-5و  FPC-4ثبت شده است. بر اساس نتایج ابزار  86فقط تا شهریور  FPF-4ابزار  هاییابد. دادهافزایش می

کند. تراز پیزومتری کل زیادی از تغییرات تراز آب مخزن پیروی می بند، با اختالفپیزومتری به علت عملکرد مناسب دیوار آب

 .استمتر، یعنی تراز باالی پی آبرفتی  1468 برابر باًیتقردر این ابزار 

 

 
 نمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع راست 6 شکل

 

 F-F مقطع اصلی -4-2

های پیزومتر الکتریکی رسم شده است. بر اساس داده F-Fتراز پیزومتری ابزار پی در مقطع  نمودار تغییرات 7 در شکل

متر  4. میان نتایج ابزار و تراز آب مخزن حدود استمشابه با تغییرات تراز آب مخزن  FPF-1تغییرات تراز پیزومتری در ابزار 

شود که با افزایش تراز آب . مشاهده میاستی آبرفتی اختالف وجود دارد که به علت افت هد بر اثر تراوش آب در خاک پ

 یابد.مخزن این اختالف نیز افزایش می

مشخصات این ابزار آورده  3به عنوان مقطع اصلی، سه پیزومتر لوله ایستا در پی تعبیه شده است. در جدول  F-Fدر مقطع 

های پیزومتر لوله ایستا رسم شده است. بر اساس نتایج نمودار تغییرات تراز پیزومتری در پی بر اساس داده 8 شده و در شکل

. این استمتر  1468ثابت و برابر  باًیتقر SPF-9و  SPF-7 ،SPF-8شود که تراز پیزومتری در سه ابزار این ابزار مشاهده می

 دهند.را نشان میبند . این ابزارها نیز عملکرد مناسب دیوار آباستدست سد مقدار معادل تراز باالی پی آبرفتی پایین

 

 : پیزومترهای لوله ایستای نصب شده در پی3جدول 

 وضعیت تراز موقعیت نام ابزار

SPF-7 سالم 1458 دستپی پایین 

SPF-8 سالم 1444.75 دستپی پایین 

SPF-9 سالم 1440 دستپی پایین 
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 تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع اصلی نمودار تغییرات 7 شكل
 

: نمودار تغییرات تراز پیزومتری در پی بر اساس 8 شكل

 های پیزومتر لوله ایستاداده

 

 H-H مقطع چپ 4-3

ده است. های پیزومتر الکتریکی رسم شبر اساس داده H-Hنمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع  9 در شکل

 FPH-3و  FPH-1. میان نتایج ابزار استمشابه با تغییرات تراز آب مخزن  FPH-3و  FPH-1تغییرات تراز پیزومتری در ابزار 

. در ابزار استمتر اختالف وجود دارد که به علت افت هد بر اثر تراوش آب در خاک  16و  7با تراز آب مخزن به ترتیب حدود 

FPH-3  اما تغییرات تراز پیزومتری در ابزار  .تری قرار داردزیرا این ابزار در تراز پایین استمیزان افت هد بیشترFPH-2 ،

FPH-4  وFPH-5 کنند. تراز بند، با اختالف زیادی از تغییرات تراز آب مخزن پیروی میبه علت عملکرد مناسب دیوار آب

 .استاز پی آبرفتی متر، یعنی تر 1468 برابر باًیتقرپیزومتری کل در این ابزارها 

 

 
 نمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع چپ 9 شكل

 

 هاگاهتعیین وضعیت تراوش از تكیه -5

ها و تعیین وضعیت گاهدر تکیه ینیرزمیزتراز آب مخزن بر وضعیت تراز سطح آب  ریتأثترین روش برای بررسی ساده 

گاه راست و چپ در ای در تکیهمشاهده چاه 9. به این منظور تعداد استای های مشاهدهها، حفر چاههگاتراوش در تکیه

 سد اسفراین حفر شده است. دستنییپا
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نمودار تغییرات  12 اند. در شکلگاه راست سد قرار گرفتهدر تکیه OW-8 و OW-2، OW-4، OW-6ای های مشاهدهچاه

 و OW-2، OW-4ای های مشاهدهگاه سمت راست نشان داده شده است. تراز آب در چاهای تکیهدههای مشاهتراز آب در چاه

OW-6  ای . البته چاه مشاهدهاستمتر آب  1468همواره دارای مقدار ثابتOW-6 ی به علت قرار گرفتن در مسیر جاده

شروع شده است. نتایج این ابزار نشان  قرائت نازآپسبوده و  قرائت رقابلیغ 87دسترسی و پوشیده شدن آن تا اواسط سال 

گاه ندارد. این بدان معناست که تکیه ریتأثگاه راست در تکیه ینیرزمیزدهد که تغییرات تراز آب مخزن بر روی سطح آب می

گاه تکیهبند در ترین گمانه به دیوار آببند شده است. نزدیکای مذکور به خوبی آبهای مشاهدهی چاهراست در محدوده

رسد که شود. به نظر میمی متأثر. تراز پیزومتری در این گمانه از تغییرات تراز آب مخزن است OW-8ای راست، چاه مشاهده

 گاه نفوذ کرده است.آب مخزن به این قسمت از تکیه

نمودار  11 اند. در شکلگاه چپ سد قرار گرفتهدر تکیه OW-9و  OW-1، OW-3،OW-5 ،OW-7ای های مشاهدهچاه

 OW-3ای گاه سمت چپ نشان داده شده است. تغییرات تراز آب در چاه مشاهدهای تکیههای مشاهدهتغییرات تراز آب در چاه

 OW-5ای گاه نفوذ کرده است. چاه مشاهدهکند. در واقع آب مخزن به این ناحیه از تکیهاز تغییرات تراز آب مخزن پیروی می

. تغییرات تراز استمتر  1468همواره مقدار ثابت  OW-7ای . تراز آب در چاه مشاهدهستیناستفاده مسدود شده است و قابل 

گاه نفوذ نکرده است. تراز آب در توان گفت که آب مخزن به این قسمت از تکیهندارد. می یریتأثآب مخزن بر نتایج این ابزار 

. بر اساس نتایج است. تغییرات در این گمانه بسیار شدید و آنی تاساز تغییرات تراز آب مخزن  متأثر، OW-9ای چاه مشاهده

بند بوده، ولی در گاه راست سد آبتوان بیان کرد که تکیهها نسبت به یکدیگر، میای و موقعیت آنهای مشاهدهحاصله از چاه

 گیرد.ی آب صورت میتخلیه OW-3ای رسد در محل چاه مشاهدهگاه چپ به نظر میتکیه

 

 
-ای تكیههای مشاهده: نمودار تغییرات تراز آب در چاه11 كلش

 گاه سمت راست

 
ای های مشاهده: نمودار تغییرات تراز آب در چاه11 شكل

 گاه سمت چپتكیه

 

 گیرینتیجه -6
 .است بندو آب ی سد در مقطع میانی سالمهسته .1

. در پیزومترهای هسته استهسته به علت تراکم با رطوبت کمتر از بهینه، دارای درصد رطوبت پایین  قسمت پایین .2

هسته  ،با گذشت زمان و شروع آبگیری .بودن محیط است راشباعیغشود که به معنای اغلب مقادیر منفی قرائت می

. نتایج ابزار استدارای درصد رطوبت باال  شود. قسمت باالی هسته به علت تراکم با رطوبت بیشتر از بهینه،اشباع می

 دهد.این ناحیه از هسته را اشباع نشان می
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این تراز پیزومتری در شوند. نمی متأثراز تغییرات تراز آب مخزن بند دیوار آب دستنییپاشده در پیزومترهای نصب .3

بند در پی سد به دهد دیوار آبه نشان میک شده استگیری متر )تراز باالی پی آبرفتی( اندازه 1468مقدار ثابت  ابزار

 کند.خوبی عمل می

 گاه چپ ناچیز است.گاه راست سد نسبت به تکیهتراوش از تکیهتوان گفت که ای میهای مشاهدهبر اساس رفتار چاه .4
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