


 

 

ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار فرسایش داخلی در بدنه وقوع ارزیابی احتمال 

 دقیق

 

 

 2علی اخترپور ،1فردامین اکرامی

 دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد -1

 ی مشهد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوساستادیار گروه عمران -2
akhtarpour@um.ac.ir 

 

 خالصه

شوند که دارای اهمیت و حساسیت زیادی هستند. برای جلوگیری از آسیب دیدن و های عظیم محسوب میسازه ازجملهای سدهای خاکی سنگریزه

در بدنه و پی سد  شدهنصب یقدق برداری، با کمک ابزارها در فواصل زمانی مناسب در طول ساخت و بهرهها، عملکرد آنگونه سازهخرابی این

ی بیدواز احداث شده کیلومتری شمال شرق شهرستان اسفراین بر روی رودخانه 02بیدواز در ای خاکی سنگریزهگیرد. سد مورد ارزیابی قرار می

 دادی نتایج ابزار دقیق نشان هایی ظاهر شد. بررسی سد فرونشستدست بدنه، در جناح چپ بر روی وجه باالدست و پایین1931است. در اواخر سال 

گر این . این موضوع بیانه استدنه برابر تراز پیزومتری آب مخزن شتا مقدار صفر کاهش یافته و فشار آب داخل بد مؤثرکه در جناح چپ، تنش 

 طور مستقیم با پیزومتر داخل بدنه در ارتباط است.آب مخزن بهکه خاک هسته دچار فرسایش شده و است 
 

 سد بیدواز اسفراین، ابزار دقیق، رفتارنگاری، فرسایش داخلییدی: کلمات کل

 

 

 مقدمه .1
 

ها گونه سازهو خرابی این سیب دیدند. آارای اهمیت و حساسیت زیادی هستنشوند که دهای عظیم محسوب میسازه ازجملهسدهای خاکی 

رفتار  همین منظوربه  .[1]استها آنرفتارنگاری ها سازهایمنی  زیابیهای ارروشیکی از شود. شدیدی می خسارات جانی و مالی باعث متحمل شدن

تا  گیردمیی قرار ها مورد ارزیابعملکرد آن بیترتنیابهو  شدهدقیق ثبت  ی ابزاروسیلههب ،برداریدر فواصل زمانی مناسب در طول ساخت و بهره سازه

ی اهمیت و نوع سد انجام ذاری سدها بر اساس ارتفاع، درجهگ. طراحی ابزارصورت بگیرد پیشگیری ضروری اقدامات ،در صورت بروز هرگونه مشکل

  .[0] ی زمانی قرائت ابزار است، محل نصب ابزار و بازهازیموردن قیدقابزار شود. طراحی ابزار گذاری شامل انتخاب می

و های مخرب پدیده ینیبشیپ ،برداریبهرهدر زمان ساخت و ت طراحی، کنترل و بررسی رفتار کنترل صحت فرضیا باهدفها رفتارنگاری سازه

جهت ارائه معیارهای سازه رفتار  یربارهو اخذ اطالعات د سازههای منفی در پایداری ، کنترل و جلوگیری از رشد پدیدهمیزان عدم قطعیت در ایمنی

 یدرولوژیه) یطیمح. 1 گردد:رفتارسنجی سدها با کمک ابزار دقیق در چهار زمینه انجام می .[4, 9]گیردانجام میهای مشابه آتی برای طراحی رتدقیق

 .[6, 5] یبصر ناتیمعا .4و  کیژئودت. 9 (،و نشست یافق ییجاجابه ،تنش کل ،یافشار آب حفره) یکیژئوتکن. 0 (،و زلزله یمنطقه، هواشناس

ی شود. با توسعهانجام میبرداری ، افت سریع آب مخزن، زمان وقوع زلزله و دوران بهره ، آبگیری اولیه[7]رفتارنگاری سدها در مراحل مختلف ساخت

امواج  و امواج الکترومغناطیس و پردازش تصویر، استفاده از ایهای جدیدی برای رفتارنگاری سدها، مانند استفاده از تصاویر ماهوارهفناوری روش

باشند. حتی در سدهای قدیمی که تعداد ابزار محدود ی سد با دقت زیاد میهای جدید قادر به تعیین تغییر شکل کل بدنه. روشابداع شده است مکانیکی

توان از سیستم رفتارنگاری تر مانند سدهای باطله، میهای حساسدر سازه .[12-8, 1]هستند استفادهقابلهای مذکور ، روشکاررفتهبهبا دقت پایین 

میزان جریان ی سد، فشار آب منفذی داخل سد، خط تراوش، های داخلی بدنهجاییهای تراز مخزن، جابهخودکار استفاده نمود. در این سیستم کمیت

، سیستم اندازدیماتفاقی که ایمنی سد را به خطر  هرگونهبروز  در صورتگیرد و صورت خودکار تحت نظارت قرار میتراش و کدورت آب نشتی به

 .[10, 12]دها مورد ارزیابی قرار گرفته است ی عملکرد و ایمنی بسیاری از ستاکنون با کمک رفتارنگاری، نحوه .[11]کنداعالم هشدار می

توان از ی سد میدهد. برای بررسی وضعیت کل بدنهصورت گسسته نشان مینتایج حاصل از ابزار دقیق وضعیت سد در نقاط محدود و به

گردد. برای صحت سنجی مدل ی سد تعیین میآب و تغییر شکل در تمام نقاط بدنهعددی استفاده نمود. با این روش وضعیت تنش، فشار  یسازمدل



 

 

شوند. شود. برای این منظور نتایج حاصل از مدل عددی در محل نصب ابزار و نتایج حاصل از ابزار دقیق مقایسه میعددی از نتایج ابزار دقیق استفاده می

 .[5]شود ی ورودی مدل عددی مدل کالیبره میدر صورت تفاوت این دو مقدار، با تغییر پارامترها

وقوع  مشاهده گردید.چپ جناح  یدیواره مجاور سد یی در رویهفرونشست گیری،آب و نیم سال بعد از شروع 7حدود اسفراین  بیدوازدر سد 

از نتایج  صحت این فرضیهبرای بررسی عنوان یکی از فرضیات برای توضیح این پدیده ارائه گردید. ی سد، بهفرسایش داخلی و شسته شدن مصالح هسته

 در جناح چپ شدهنصبابزار در روند تغییرات با توجه به محل وقوع فرونشست،  .شده استاستفاده  شده در بدنه و پی سداز ابزارهای نصب آمدهدستهب

 و دهیردگ متأثر مقطع نیا یابزارها سد یهسته در شیفرسا وقوع صورت در رود کهگیرد. انتظار میقرار می یموردبررسبا دقت و حساسیت بیشتری 

لوله  زومتریپ ،زریخاک یکیالکتر زومتریشامل پ قیابزار دق جیاز نتا ،مؤثرو تنش  یفشار آب منفذ تیوضع یبررس یبرا .یافته باشد کاهش کل تنش ریمقاد

 .شودیو سلول فشار کل استفاده م ستایا
 

 

 ساختگاه معرفی سد و .2
 

کیلومتری شمال شرق شهرستان اسفراین اجرا شده است. این سد از نوع  02ی بیدواز، در رودخانه یآبدهکنترل سیالب و تنظیم  باهدفسد بیدواز 

متر و عرض متوسط  122ای بیش از شکل با ارتفاع دیواره -U باًیتقرای تنگ و . سد بیدواز در درهاستی رسی مایل نازک ای با هستهخاکی سنگریزه

-ی آبرفتی درشتالیه . در کف درهاستدرجه نسبت به افق  62گاه برابر های تکیهیب متوسط دیوارهمتر در رقوم بستر رودخانه احداث شده است. ش 45

عملیات خاکریزی  است. برخورداری سنگی محاط بر دره از کیفیت متوسط تا خوب متر وجود دارد. توده 09ی بسیار متراکم به ضخامت حداکثر دانه

متر و عرض تاج  124+(، طول تاج 1594متر )تراز حداکثر  66به اتمام رسید. ارتفاع حداکثر سد  0224امبر سپت 5شروع شد و در  0229 اوت 05سد از 

عنوان و به هستمتر  8/02ی رسی مایل به ارتفاع . سیستم انحرافی سد شامل تونل انحراف و فرازبند است. فرازبند از نوع خاکی با هستهاستمتر  11

 .ی رسی سد اجرا شده استبند بتن پالستیک در زیر هستهی آبنظر گرفته شده است. برای کنترل تراوش از پی دیواره ی اصلی سد درقسمتی از بدنه

 .فتماه پس از پایان ساخت انجام گر 9ی سد گیری اولیهآب
 

 

 ی سدمعرفی ابزار دقیق پی و بدنه .3
 

. است سنجو نشست ، پیزومتر الکتریکی خاکریز، پیزومتر کاساگرانده، سلول فشار کلمشتمل بر ابزارهای پیزومتر الکتریکی پی بیدواز سد قیابزار دق

 و محور سدگذرنده از  یمقطع طول 1 در شکل. اند( در بدنه و پی سد جانمائی شدهH, F, Cهای رفتارنگاری سد در سه مقطع عرضی )عمدتاً دستگاه

ق سد ابزار دقی شیآرا یو نحوه H-H طع عرضیمق 9شکل عارضه و در وقوع و محل  وازدیپالن سد ب 0 در شکل ،یابزارگذارعرضی مقاطع  تیموقع

حاصل از قرائت  جیادامه عملکرد سد با کمک نتا درآورده شده است.  H-Hابزار نصب شده در مقطع  1در جدول  .نشان داده شده استدر این مقطع 

 .ردیگیمقرار  یابیسد مورد ارز یشده در بدنه و پنصب قیابزار دق

  

 ی سدبدنهH-Hدر مقطع  شدهنصبابزار  -1جدول 

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

 پیزومتر خاکریز

EPH-5 1484.5 باالدست هسته 

سلول فشار 

 کل

TPH-4 1484.5 باالدست هسته 

EPH-6 1485 دست هستهپایین TPH-5 1485 دست هستهپایین 

EPH-7 1484.5 دستفیلتر پایین TPH-6 1484.5 دستفیلتر پایین 

EPH-8 1470.35 باالدست هسته TPH-7 1484.5 دستپوسته پایین 

EPH-9 1469.60 دست هستهپایین TPH-8 1470.35 باالدست هسته 

EPH-10 1469.60 دستزهکش پایین TPH-9 1469.60 دست هستهپایین 

پیزومتر 

 کاساگرانده

SPH-1  1515.1 متری باالدست 9/1فاصله TPH-10 1469.6 دستزهکش پایین 

SPH-2  1515.1 متری باالدست 3/2فاصله TPH-11 1471.07 دستپوسته پایین 

SPH-3  1515.1 متری باالدست 15/0فاصله TPH-12 1471.07 دستپوسته پایین 

 



 

 

 
 یابزارگذارعرضی مقاطع  تیموقع و گذرنده از محور سد یمقطع طول -1 شکل

 
 و محل عارضه دوازیپالن سد ب - 2 شکل

 
 H-Hی آرایش ابزار دقیق در مقطع نحوه -3 شکل

 

 

 هسته در وضعیت تنش و اشباع شدگی .4
  

و در  نمودار تغییرات تنش کل قایم 5در شکل تراز پیزومتری آب، نمودار تغییرات  4پ سد واقع شده است. در شکل در جناح چ H-Hمقطع 

 قرائتمقادیر منفی  85تا خرداد سال  EPH-5نشان داده شده است. در ابزار بیدواز  ی سدههستاز  H-Hمقطع در  مؤثرنمودار تغییرات تنش  6شکل 

یابد. در ی سد و اشباع شدن آن، فشار آب منفذی افزایش میتاریخ با نفوذ آب مخزن به هسته نیازاپس. استع بودن هسته شود که به علت غیراشبامی

 در توانیم را هسته تراز از محدوده نیا به عارضه یوسعهبنابراین ت؛ شودمقادیر فشار آب منفذی، برابر فشار هیدرواستاتیک آب مخزن می 83آبان سال 

ی پوسته ورییابد. با شروع آبگیری تنش کل به علت غوطهدر دوران ساخت تنش کل افزایش می TPH-4در ابزار  .گرفت نظر در 83 سال آبان

در این ابزار به  مؤثرتنش  83در فروردین سال  کهیطوربهکند، شروع به کاهش می 87در این ابزار از خرداد سال  مؤثریابد. تنش کاهش میباالدست 

 حدود در. استشود که حاکی از ارتباط مستقیم بین مخزن و این ابزار معادل فشار هیدرواستاتیک آب مخزن می باًیتقررسد. تنش کل صفر میمقدار 

 .دباش ابزار کابل قطعو  مصالح یاحتمال زشیر تواند به علتیم که ستین قرائت قابل و ازکارافتاده ابزار نیا 31خرداد سال 

. با نفوذ آب به داخل استمنفی گزارش شده که به علت غیراشباع بودن هسته  83تا فروردین سال  EPH-6فذی در ابزار مقادیر فشار آب من

-کند. اختالف میان مقدار تراز پیزومتری در ابزار و فشار هیدرواستاتیک آب مخزن بیانهسته و اشباع شدن آن فشار آب منفذی نیز شروع به افزایش می

بر یکدیگر منطبق  کامالًمقادیر تراز پیزومتری در ابزار و فشار هیدرواستاتیک آب مخزن  83اما در آبان سال ؛ هستی زمانی این بازه گر سالمت هسته در

 مؤثرتنش  TPH-4همزمان با ابزار  83در فروردین سال  کهیطوربهکند، شروع به کاهش می 87از خرداد سال  مؤثرتنش  TPH-5شوند. در ابزار می



 

 

 قطعو  مصالح یاحتمال زشیر تواند به علتیم که ستین قرائت قابل و ازکارافتاده ابزار نیا 1983 آذرماه حدود دررسد. این ابزار به مقدار صفر میدر 

 .دباش ابزار کابل

 ابزار با مخزن آب میمستق تماس یدهندهنشان که بوده مخزن کیدرواستاتیه آب فشار بر منطبق کامالً آب فشار قدارم EPH-8در ابزار 

از مقادیر فشار هیدرواستاتیک  شدهقرائت پیزومتری رسد، مقادیر فشارزمانی که تراز آب مخزن به حداکثر مقدار خود می 31در سال  .است یموردبررس

در ابزار  .باشد سد یهسته در هحفر ایجاد و شیفرسا علتبه ،زومتریپ تراز در ییجابجا از یناش تواندیم یجزئ شیافزا نیا. شودیم شتریبآب مخزن 

TPH-8  یعنی سربار ؛ رسددر این ابزار به مقدار صفر می مؤثرتنش  87در اسفند  کهیطوربهکند، شروع به کاهش می 87از خرداد سال  مؤثرتنش

-از تراز آب مخزن تبعیت می کامالًکل تاریخ، منحنی تنش  نیا از پسشود. خاک در این موقعیت حذف شده و بار آب مخزن مستقیم به ابزار وارد می

 .استمعادل فشار آب هیدرواستاتیک مخزن در آن ناحیه  شدهقرائتکند و مقدار 

 یتوسعهتواند ناشی از . تغییرات ناگهانی در مقادیر فشار آب میاستمنطبق بر تغییرات تراز آب مخزن  کامالً EPH-9تغییرات در ابزار 

. روند تغییرات باشد( مؤثر تنش شیافزا) جادشدهیا یفضا داخل به مجاور مصالح زشیفرور سپس و( مؤثر تنش کاهش) دیجد حفرات جادیا و شیفرسا

رسد و پس از آن تنش کل از به مقدار صفر می 87در خرداد سال  مؤثر، با این تفاوت که در این ابزار تنش است TPH-8مشابه ابزار  TPH-9در ابزار 

ی آن به سمت باالدست هسته دست و توسعهتواند ناشی از شروع فرسایش از پایینمی TPH-9تر در کند. روند کاهشی سریعتراز آب مخزن تبعیت می

توان گفت که عارضه از ترازهای پایین شروع و به سمت ترازهای ، می83در فروردین سال  TPH-5در  مؤثرباشد. همچنین با توجه به صفر شدن تنش 

 ت.باال توسعه یافته اس

تا  SPH-3و  SPH-1 ،SPH-2موقعیت ابزار ی سد نشان داده شده است. ی هستهستایلوله ا زومتریپنمودار تغییرات تراز آب در  7در شکل 

برابر  84در سال  SPH-1. بنابراین نباید فشار آب در این ابزار مشاهده شود. اما تراز پیزومتری در ابزار استباالتر از تراز آب مخزن  31فروردین سال 

. استهای خاک مربوط به زمان ساخت و تراکم الیهناشی از آب مخزن نبوده و  جادشدهیافشار آب منفذی  بنابراین گیری شده است.متر اندازه 5/1504

ابل قرائت مسدود بوده و ق SPH-3و  SPH-2متر کاهش یافته است. ابزار  1502و تراز پیزومتری به  شدهمستهلکزیرا با گذشت زمان فشار آب 

 نیستند.

 
 ی سددر هسته تراز پیزومتری آب نمودار تغییرات 4 شکل

 
 ی سددر هسته نمودار تغییرات تنش کل قایم 5 شکل

 
 ی سددر هسته مؤثرنمودار تغییرات تنش  6شکل 

 
 ی سدی هستهستایه الول زومتریپنمودار تغییرات تراز آب در  7شکل 

 



 

 

 وضعیت تنش و اشباع شدگی فیلتر، زهکش و پوسته .5
 

در ابزار  نشان داده شده است. فیلتر، زهکش و پوسته در نمودار تغییرات تنش کل قایم 3در شکل  و تراز پیزومتری آبنمودار تغییرات  8در شکل 

EPH-7  بر اساس نبوده و فقط  اعتمادقابلنتایج مطلق این ابزار رسد. ه منطقی به نظر نمیک استکیلوپاسکال  52فشار آب دارای مقدار ثابت در حدود

آمده و  به دستمقادیر فشار منفی  TPH-6در ابزار پذیرد. نمی ریتأثتوان گفت که این ابزار از تغییرات تراز آب مخزن میتغییرات آن ی نحوه

ی عارضه ن در هسته از کار افتاده و قابل قرائت نیستند. بنابراین توسعهتراز آابزار هم کهیدرحال، بوده این ابزار همچنان قابل قرائت اما .ستین اعتمادقابل

 دست نرسیده، یا به علت ماهیت ریزشی مصالح فیلتر، ابزار صدمه ندیده است.به فیلتر پایین

های مجاور تکیه خواهد ی هسته که سالم است بر پوستهدچار فرسایش شده است. بنابراین قسمت فوقان H-Hهسته در ترازهای پایین مقطع  

 ،شدهثبت یهاقرائت یهیپا بر حال هر دردارای روند افزایشی است.  درمجموعشود، مقادیر فشار کل مشاهده می TPH-7طور که در ابزار نمود. همان

 .است نداشته گسترش هیناح نیا تا عارضه که نمود فرض توانیم

 دهیدبیآسی تواند به علت فرسایش و ریزش مصالح هسته در ناحیهکه می است یدارای نوسانات شدید EPH-10در ابزار  شدهقرائتمقادیر 

 درواقع. گرددیم مشاهده کل تنش در یتوجهقابل کاهش یریآبگ شروع با اما. ابدییم شیافزا کل هایتنش ساخت زمان در TPH-10 ابزار در باشد.

. است انتظار مورد مقدار از کمتر اریبس که کندیم رییتغ لوپاسکالیک 022 تا 122 یمحدوده در ابزار در مؤثر تنش ریمقاد. دابییم کاهش مؤثر تنش

 در که TPH-5 با ابزار نیا جینتا یسهیمقا با. است بوده هیناح نیا به شیفرسا یتوسعه از یحاک دستنییپا فیلتر در شدهنصب ابزار عملکرد درمجموع

 در مؤثر تنش ریمقاد رسد،یم TPH-5 ابزار یهیناح به عارضه یتوسعه که یزمان شودیم مشاهده دارد قرار TPH-10 ابزار یباال تراز در قاًیدق و هسته

 است نییپا به هسته یباال بخش از مصالح زشیر بر یگرید دییتأ که ابدییم شیافزا TPH10 ابزار

 TPH-12 ابزار در .استیابد. اما پس از ساخت، ابزار دارای روند کاهشی شدید اخت افزایش میدر طول س TPH-11مقادیر تنش در ابزار 

 در نوسان نیهمچن. گرددیم مشاهده کمتر زانیم به اما تنش کاهش ،است دهیردنصب گ هسته از تردور یفاصله در یول TPH-11با ابزار  ترازهم که

 .خوردیم چشم به هاقرائت ریمقاد

 
 فیلتر، زهکش و پوسته درتراز پیزومتری آب نمودار تغییرات  -8 شکل

 
 فیلتر، زهکش و پوسته در نمودار تغییرات تنش کل قایم -9 شکل

 

 

 

 گیرینتیجه .8
 

 توان نتایج زیر را بیان نمود:در بدنه و پی سد می شدهنصببا کمک رفتارنگاری سد با کمک ابزار دقیق 

به  کینزد مؤثرهسته، تنش  یابزارها یدر عمده کهیطوربه افتهیکاهش  مؤثرتنش  ریمقاد 87و  86ز سال ا (H در جناح چپ سد )مقطع. 1

-آب مخزن اندازه کیدرواستاتیدر هسته برابر فشار ه یفشار آب منفذ ن،ی. عالوه بر ااستسد  یدر بدنه شیاز وقوع فرسا یکه حاک شدهصفر قرائت 

 .استآب مخزن با ابزار  میشده که به علت ارتباط مستق یریگ

 .است افتهیباال توسعه  یهسته شروع شده و به سمت باالدست و ترازها دستنییکم و پا یهسته از ترازها شیفرسا. 0



 

 

 مؤثرتبع آن تنش و به یدر فشار آب منفذ یادی. نوسانات زشودیمشاهده نم داریپا H-Hدر مقطع  تیوضع یموردبررسی زمانی در بازه. 9

 .است هاآنمجدد  شیمصالح هسته و فرسا زشیاز فرور یکه حاک شودیم مشاهده

در پایین به  جادشدهیای های قایم، به علت حفرهفرسایش یافته است. در ترازهای باالی این مقطع تنش Hهسته در ترازهای پایین مقطع . 4

 شود.مقطع مجاور منتقل می

شود که به . در پیزومترهای هسته اغلب مقادیر منفی قرائت میتر از بهینه بوده استپایینقسمت پایین هسته دارای درصد رطوبت اجرایی . 5

دارای رطوبت اجرایی بیشتر از بهینه بوده  شود. قسمت باالی هستهاما با گذشت زمان و شروع آبگیری هسته اشباع می؛ بودن محیط است راشباعیغمعنای 

 دهد.اشباع نشان می. نتایج ابزار این ناحیه از هسته را است

و مطالعات ژئوفیزیک انجام گردید. نتایج این  هی سد حفر شدهای اکتشافی در بدنهگمانه سد بیدواز، تر وضعیتدر ادامه برای بررسی دقیق

-عالجطرح ات اجرایی باشند. الزم به ذکر است که شرایط در حال حاضر تحت کنترل بوده و عملیوقوع فرسایش داخلی در هسته می دیمؤمطالعات نیز 

 بخشی آغاز گردیده است.
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