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چكیده
سدهای خاکی سنگریزهای ازجمله سازههای عظیم محسوب میشوند که دارای اهمیت و حساسیت زیادی هستند .برای
بررسی نحوهی عملکرد سدها ،رفتار آنها در فواصل زمانی مناسب در طول ساخت و بهرهبرداری ،با کمک ابزار دقیق
نصبشده در بدنه و پی سد مورد ارزیابی قرار میگیرد .سد خاکی سنگریزهای بیدواز در  22کیلومتری شمال شرق
شهرستان اسفراین بر روی رودخانهی بیدواز احداث شده است .با کمک ابزار دقیق نصبشده در این سد وضعیت هستهی
سد ،عملکرد پردهی آببند پی و تراوش در تکیهگاهها موردبررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که پردهی آببند
بهخوبی عمل میکند ،تراوش در تکیهگاه راست برخالف تکیهگاه چپ ناچیز بوده و هستهی سد در مقطع اصلی سالم
است.
واژههای کلیدی :سد بیدواز اسفراین ،ابزار دقیق ،رفتارنگاری ،تنش کل ،فشار پیزومتری

 -1مقدمه
سدهای خاکی ازجمله سازههای عظیم محسوب میشوند که دارای اهمیت و حساسیت زیادی هستند .یکی از روشهای
ارزیابی ایمنی اینگونه سازهها رفتارنگاری آنها است [ .]1به همین منظور رفتار سازه در فواصل زمانی مناسب در طول ساخت
و بهرهبرداری ،بهوسیلهی ابزار دقیق ثبت شده و بهاینترتیب عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد تا در صورت بروز هرگونه
مشکل ،اقدامات پیشگیری ضروری صورت بگیرد .طراحی ابزارگذاری سدها بر اساس ارتفاع ،درجهی اهمیت و نوع سد انجام
میشود .طراحی ابزارگذاری شامل انتخاب ابزاردقیق مورد نیاز ،محل نصب ابزار و بازهی زمانی قرائت ابزار است [.]2
رفتارنگاری سازه ها با هدف کنترل صحت فرضیات طراحی ،کنترل و بررسی رفتار در زمان ساخت و بهرهبرداری ،پیشبینی
پدیدههای مخرب و اخذ اطالعات دربارهی رفتار سازه جهت ارائه معیارهای دقیقتر برای طراحیهای مشابه آتی انجام میگیرد
[ .]4 ,3رفتارنگاری با ثبت دادههای مربوط به فشار آب ،تنش کل ،تغییر شکل افقی و قائم ،دما ،لرزهنگاری ،میزان نشت و غیره
صورت میگیرد .رفتارسنجی سدها با کمک ابزار دقیق در چهار زمینه انجام میگردد [ .1 :]6 ,5محیطی :تأثیر عوامل محیطی
مانند هیدرولوژی منطقه ،هواشناسی و زلزله بر عملکرد سد ارزیابی میگردد .2 .ژئوتکنیکی :تغییرات عوامل فیزیکی (مانند
فشار آب حفرهای ،تنش کل و تراوش) و عوامل هندسی (مانند جابهجایی افقی و نشست) در طول عمر سد اندازهگیری میشود.
 .3ژئودتیک :جابهجاییهای مجموعه نقاط سطحی نسبت به نقاط مرجع ثابت ،با استفاده از تکنیکهای موقعیتیابی زمینی و
فضایی تعیین میگردد .4 .معاینات بصری :عملکرد قسمتهای مختلف سد ،با بازدیدهای محلی تحت نظر قرار میگیرد.
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رفتارنگاری سدها در مراحل مختلف ساخت [ ،]7آبگیری اولیه [ ،]8افت سریع آب مخزن ،زمان وقوع زلزله و دوران بهرهبرداری
انجام میشود.
با توسعهی فناوری روشهای جدیدی برای رفتارنگاری سدها ،مانند استفاده از تصاویر ماهوارهای و پردازش تصویر ،استفاده
از امواج الکترومغناطیس و امواج مکانیکی ابداع شده است .روشهای جدید قادر به تعیین تغییر شکل کل بدنهی سد با دقت
زیاد میباشند .حتی در سدهای قدیمی که تعداد ابزار محدود با دقت پایین به کار رفته ،روشهای مذکور قابل استفاده هستند
[ .]11-9 ,1در سازههای حساستر مانند سدهای باطله ،میتوان از سیستم رفتارنگاری خودکار استفاده نمود .در این سیستم
کمیتهای تراز مخزن ،جابهجاییهای داخلی بدنهی سد ،فشار آب منفذی داخل سد ،خط تراوش ،میزان جریان تراش و
کدورت آب نشتی بهصورت خودکار تحت نظارت قرار میگیرد و در صورت بروز هر گونه اتفاقی که ایمنی سد را به خطر
بیندازد ،سیستم اعالم هشدار میکند [ .]12تاکنون با کمک رفتارنگاری ،نحوهی عملکرد و ایمنی بسیاری از سدها مورد ارزیابی
قرار گرفته است [.]13 ,11 ,8
نتایج حاصل از ابزار دقیق وضعیت سد در نقاط محدود و بهصورت گسسته نشان میدهد .برای بررسی وضعیت کل بدنهی
سد میتوان از مدلسازی عددی استفاده نمود .با این روش وضعیت تنش ،فشار آب و تغییر شکل در تمام نقاط بدنهی سد
تعیین میگردد .برای صحت سنجی مدل عددی از نتایج ابزار دقیق استفاده میشود .برای این منظور نتایج حاصل از مدل
عددی در محل نصب ابزار و نتایج حاصل از ابزار دقیق مقایسه میشوند .در صورت تفاوت این دو مقدار ،با تغییر پارامترهای
ورودی مدل عددی مدل کالیبره میشود [.]5
در این پژوهش با کمک ابزار دقیق نصبشده در بدنه و پی سد بیدواز ،نحوهی عملکرد پردهی آببند پی ،تراوش در تکیه-
گاهها و وضعیت بدنهی سد موردبررسی قرار گرفته است.

 -2معرفی سد و ساختگاه
سد بیدواز با هدف کنترل سیالب و تنظیم آبدهی رودخانهی بیدواز ،در  22کیلومتری شمال شرق شهرستان اسفراین اجرا
شده است .این سد از نوع خاکی سنگریزهای با هستهی رسی مایل نازک هست .سد بیدواز در درهای تنگ و تقریباً  -Uشکل با
ارتفاع دیوارهای بیش از  122متر و عرض متوسط  45متر در رقوم بستر رودخانه احداث شده است .شیب متوسط دیوارههای
تکیهگاه برابر  62درجه نسبت به افق است .در کف دره الیهی آبرفتی درشتدانهی بسیار متراکم به ضخامت حداکثر  23متر
وجود دارد .تودهی سنگی محاط بر دره از کیفیت متوسط تا خوب برخوردار است .عملیات خاکریزی سد از  25اوت 2223
شروع شد و در  5سپتامبر  2224به اتمام رسید .ارتفاع حداکثر سد  66متر (تراز حداکثر  ،)+1534طول تاج  124متر و عرض
تاج  11متر است .سیستم انحرافی سد شامل تونل انحراف و فرازبند است .فرازبند از نوع خاکی با هستهی رسی مایل به ارتفاع
 22/8متر است و بهعنوان قسمتی از بدنهی اصلی سد در نظر گرفته شده است .برای کنترل تراوش از پی دیوارهی آببند بتن
پالستیک در زیر هستهی رسی سد اجرا شده است .آبگیری اولیهی سد  3ماه پس از پایان ساخت انجام گرفت.
ابزار دقیق سد اسفراین مشتمل بر ابزارهای پیزومتر الکتریکی پی ،پیزومتر الکتریکی خاکریز ،پیزومتر کاساگرانده ،سلول
فشار کل ،نقاط نقشهبرداری میکروژئودزی ،ترکیب انحراف سنج و اندازهگیری نشست ،کشیدگی سنج خاکریز افقی و قائم است.
عمدتاً دستگاههای رفتارنگاری سد در سه مقطع عرضی ) (H, F, Cدر بدنه و پی سد جانمائی شدهاند .از میان مقاطع مذکور،
مقطع  Fمقطع میانی و بحرانی است .در شکل  1مقطع طولی گذرنده از محور سد و موقعیت مقاطع ابزارگذاری نشان داده شده
است .در ادامه عملکرد سد با کمک نتایج حاصل از قرائت ابزار دقیق نصبشده در بدنه و پی سد مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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شكل  :1مقطع طولی گذرنده از محور سد و موقعیت مقاطع عرضی ابزارگذاری

 -3ارزیابی وضعیت هستهی سد بیدواز در مقطع اصلی
مقطع  ،F-Fمقطع میانی سد است .در شکل  2مقطع عرضی  F-Fو نحوهی آرایش ابزار دقیق سد در این مقطع نشان داده
شده است .در جدول  1ابزار نصبشده در این مقطع آورده شده است .در شکل  3نمودار تغییرات تنش کل قایم ،در شکل 4
نمودار تغییرات فشار آب منفذی و در شکل  5نمودار تغییرات تنش مؤثر در هستهی سد نشان داده شده است.
در ابزار  EPF-1اولین قرائت تقریباً برابر  1532متر بوده است .با توجه به اینکه تراز آب مخزن از تراز نصب ابزار کمتر
است ،میتوان گفت که فشار آب اندازهگیری شده در این ابزار ،ناشی از زمان ساخت است .فشار آب منفذی در این ابزار با
گذشت زمان مستهلک میشود .وضعیت در ابزار  EPF-13کامالً مشابه ابزار  EPF-1است .لذا هستهی سد از زمان اجرا
اشباعشده است.

شكل  :2نحوهی آرایش ابزار دقیق در مقطع اصلی
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جدول  :1ابزار نصبشده در مقطع اصلی هستهی سد
نوع ابزار

پیزومتر خاکریز

نام ابزار

موقعیت

تراز

نوع ابزار

نام ابزار

موقعیت

تراز

EPF-1

باالدست هسته

1515.9

TPF-4

باالدست هسته

1485

EPF-5

باالدست هسته

1485

TPF-5

پاییندست هسته

1484.5

TPF-8

باالدست هسته

1470.89

TPF-9

مرکز هسته

1469.60

پاییندست هسته

1485

EPF-6

پاییندست هسته

1484.5

EPF-8

باالدست هسته

1470.89

EPF-9

مرکز هسته

1469.60

EPF-10

پاییندست هسته

1485

EPF-13

مرکز هسته

1507

سلول فشار
کل

TPF-10

در ابزار  EPF-5فشار آب منفذی در حال افزایش است که ناشی از نفوذ آب مخزن به این ناحیه از هسته است .درهرحال
مقادیر فشار آب کمتر از فشار آب هیدرواستاتیک مخزن بوده و هسته در این ناحیه سالم و آببند است .در ابزار  TPF-4با
گذشت زمان تنش کل افزایش مییابد .به علت رفتار زهکشی نشدهی خاک هسته ،نتایج ابزار با فاصلهی زمانی از تغییرات تراز
آب مخزن متأثر میشود.
در ابزار  EPF-6فشار آب منفذی مقدار ثابتی قرائت شده و تغییری در فشار آب ایجاد نمیشود .آببندی کامل هسته در
این ناحیه را میتوان علت عدم تأثیر آب مخزن بر روی نتایج ابزار دقیق تصور نمود .در ابزار  TPF-5تنشهای کل با گذشت
زمان کاهش مییابد که ناشی از اثرات تحکیم است.
در ابزار  EPF-8مقادیر فشار آب منفذی عمدتاً روند معکوس با تراز آب مخزن نشان میدهد که حاکی از سالم بودن هسته
در این ناحیه است .سرعت استهالک فشار آب در هسته ناشی از پدیدهی تحکیم ،کمتر از سرعت افزایش فشار منفذی ناشی از
کاهش تراز آب مخزن سالیانه بوده است و لذا روند کلی ابزار از اولین آبگیری تاکنون افزایشی است .در ابزار  TPF-8تنش در
حال افزایش است.
در ابزار  EPF-9به علت اشباع نبودن هسته ،در ابتدا اعداد منفی قرائت شده است .اما با نفوذ آب به داخل هسته و اشباع
شدن آن مقدار فشار پیزومتری افزایش مییابد .در ابزار  TPF-9با افزایش تراز آب تنش کل به علت غوطهوری کاهش مییابد
و با کاهش تراز آب تنش کل افزایش مییابد .تغییرات در ابزار  TPF-10و  EPF-10مشابه ابزار  TPF-5و  EPF-6است.

شكل  :3نمودار تغییرات تنش کل قایم هسته
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شكل  :4نمودار تغییرات فشار آب منفذی هسته

شكل  :5نمودار تغییرات تنش مؤثر هسته

 -4ارزیابی عملكرد پردهی آببند پی
برای بررسی شرایط تراوش از طریق پی و ارزیابی عملکرد پردهی آببند ،از پیزومترهای الکتریکی پی استفاده میشود .در
هر مقطع عرضی  5دستگاه پیزومتر الکتریکی نصب شده است .در جدول  2ابزارهای نصبشده در پی سد آورده شده است.
جدول  :2ابزارهای نصبشده در پی سد
مقطع

C-C

تراز

مقطع

نام ابزار

موقعیت

FPC-1

باالدست دیوار

1469

FPC-2

پاییندست دیوار

1469

FPC-3

باالدست دیوار

1459

FPC-4

پاییندست دیوار

1459

FPF-4

FPC-5

پاییندست دیوار

1449

FPF-5

F-F

نام ابزار

موقعیت

FPF-1

باالدست دیوار

1460

FPF-2

پاییندست دیوار

1460

FPF-3

باالدست دیوار

1450

پاییندست دیوار

1450

FPH-4

پاییندست دیوار

1440

FPH-5
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تراز

مقطع

H-H

تراز

نام ابزار

موقعیت

FPH-1

باالدست دیوار

1460

FPH-2

پاییندست دیوار

1460

FPH-3

باالدست دیوار

1450

پاییندست دیوار

1450

پاییندست دیوار

1440

 -1-4مقطع راست C-C

در شکل  6نمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع  C-Cبر اساس دادههای پیزومتر الکتریکی رسم شده است.
تغییرات تراز پیزومتری در ابزار  FPC-3مشابه با تغییرات تراز آب مخزن است .میان نتایج ابزار و تراز آب مخزن حدود  12متر
اختالف وجود دارد که به علت افت هد بر اثر تراوش آب در خاک پی آبرفتی است .با افزایش تراز آب مخزن این اختالف نیز
افزایش مییابد .دادههای ابزار  FPF-4فقط تا شهریور  86ثبت شده است .بر اساس نتایج ابزار  FPC-4و  FPC-5تراز
پیزومتری به علت عملکرد مناسب دیوار آببند ،با اختالف زیادی از تغییرات تراز آب مخزن پیروی میکند .تراز پیزومتری کل
در این ابزار تقریباً برابر  1468متر ،یعنی تراز باالی پی آبرفتی است.

شکل  6نمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع راست
 -2-4مقطع اصلی F-F

در شکل  7نمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع  F-Fبر اساس دادههای پیزومتر الکتریکی رسم شده است.
تغییرات تراز پیزومتری در ابزار  FPF-1مشابه با تغییرات تراز آب مخزن است .میان نتایج ابزار و تراز آب مخزن حدود  4متر
اختالف وجود دارد که به علت افت هد بر اثر تراوش آب در خاک پی آبرفتی است .مشاهده میشود که با افزایش تراز آب
مخزن این اختالف نیز افزایش مییابد.
در مقطع  F-Fبه عنوان مقطع اصلی ،سه پیزومتر لوله ایستا در پی تعبیه شده است .در جدول  3مشخصات این ابزار آورده
شده و در شکل  8نمودار تغییرات تراز پیزومتری در پی بر اساس دادههای پیزومتر لوله ایستا رسم شده است .بر اساس نتایج
این ابزار مشاهده میشود که تراز پیزومتری در سه ابزار  SPF-8 ،SPF-7و  SPF-9تقریباً ثابت و برابر  1468متر است .این
مقدار معادل تراز باالی پی آبرفتی پاییندست سد است .این ابزارها نیز عملکرد مناسب دیوار آببند را نشان میدهند.
جدول  :3پیزومترهای لوله ایستای نصب شده در پی
نام ابزار

موقعیت

تراز

وضعیت
سالم

SPF-7

پی پاییندست

1458

SPF-8

پی پاییندست

1444.75

سالم

SPF-9

پی پاییندست

1440

سالم
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شكل  7نمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع اصلی

شكل  :8نمودار تغییرات تراز پیزومتری در پی بر اساس
دادههای پیزومتر لوله ایستا

 3-4مقطع چپ H-H

در شکل  9نمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع  H-Hبر اساس دادههای پیزومتر الکتریکی رسم شده است.
تغییرات تراز پیزومتری در ابزار  FPH-1و  FPH-3مشابه با تغییرات تراز آب مخزن است .میان نتایج ابزار  FPH-1و FPH-3
با تراز آب مخزن به ترتیب حدود  7و  16متر اختالف وجود دارد که به علت افت هد بر اثر تراوش آب در خاک است .در ابزار
 FPH-3میزان افت هد بیشتر است زیرا این ابزار در تراز پایینتری قرار دارد .اما تغییرات تراز پیزومتری در ابزار ،FPH-2
 FPH-4و  FPH-5به علت عملکرد مناسب دیوار آب بند ،با اختالف زیادی از تغییرات تراز آب مخزن پیروی میکنند .تراز
پیزومتری کل در این ابزارها تقریباً برابر  1468متر ،یعنی تراز پی آبرفتی است.

شكل  9نمودار تغییرات تراز پیزومتری ابزار پی در مقطع چپ

 -5تعیین وضعیت تراوش از تكیهگاهها
سادهترین روش برای بررسی تأثیر تراز آب مخزن بر وضعیت تراز سطح آب زیرزمینی در تکیهگاهها و تعیین وضعیت
تراوش در تکیهگاهها ،حفر چاههای مشاهدهای است .به این منظور تعداد  9چاه مشاهدهای در تکیهگاه راست و چپ در
پاییندست سد اسفراین حفر شده است.
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چاههای مشاهدهای  OW-6،OW-4 ،OW-2و  OW-8در تکیهگاه راست سد قرار گرفتهاند .در شکل  12نمودار تغییرات
تراز آب در چاههای مشاهدهای تکیهگاه سمت راست نشان داده شده است .تراز آب در چاههای مشاهدهای  OW-4 ،OW-2و
 OW-6همواره دارای مقدار ثابت  1468متر آب است .البته چاه مشاهدهای  OW-6به علت قرار گرفتن در مسیر جادهی
دسترسی و پوشیده شدن آن تا اواسط سال  87غیرقابل قرائت بوده و پسازآن قرائت شروع شده است .نتایج این ابزار نشان
می دهد که تغییرات تراز آب مخزن بر روی سطح آب زیرزمینی در تکیهگاه راست تأثیر ندارد .این بدان معناست که تکیهگاه
راست در محدودهی چاههای مشاهدهای مذکور به خوبی آببند شده است .نزدیکترین گمانه به دیوار آببند در تکیهگاه
راست ،چاه مشاهدهای  OW-8است  .تراز پیزومتری در این گمانه از تغییرات تراز آب مخزن متأثر میشود .به نظر میرسد که
آب مخزن به این قسمت از تکیهگاه نفوذ کرده است.
چاههای مشاهدهای  OW-7 ،OW-5،OW-3 ،OW-1و  OW-9در تکیهگاه چپ سد قرار گرفتهاند .در شکل  11نمودار
تغییرات تراز آب در چاههای مشاهدهای تکیه گاه سمت چپ نشان داده شده است .تغییرات تراز آب در چاه مشاهدهای OW-3
از تغییرات تراز آب مخزن پیروی میکند .در واقع آب مخزن به این ناحیه از تکیهگاه نفوذ کرده است .چاه مشاهدهای OW-5
مسدود شده است و قابل استفاده نیست .تراز آب در چاه مشاهدهای  OW-7همواره مقدار ثابت  1468متر است .تغییرات تراز
آب مخزن بر نتایج این ابزار تأثیری ندارد .میتوان گفت که آب مخزن به این قسمت از تکیهگاه نفوذ نکرده است .تراز آب در
چاه مشاهدهای  ،OW-9متأثر از تغییرات تراز آب مخزن است .تغییرات در این گمانه بسیار شدید و آنی است .بر اساس نتایج
حاصله از چاههای مشاهدهای و موقعیت آنها نسبت به یکدیگر ،میتوان بیان کرد که تکیهگاه راست سد آببند بوده ،ولی در
تکیهگاه چپ به نظر میرسد در محل چاه مشاهدهای  OW-3تخلیهی آب صورت میگیرد.

شكل  :11نمودار تغییرات تراز آب در چاههای مشاهدهای تكیه-

شكل  :11نمودار تغییرات تراز آب در چاههای مشاهدهای

گاه سمت راست

تكیهگاه سمت چپ

 -6نتیجهگیری
 .1هستهی سد در مقطع میانی سالم و آببند است.
 .2قسمت پایین هسته به علت تراکم با رطوبت کمتر از بهینه ،دارای درصد رطوبت پایین است .در پیزومترهای هسته
اغلب مقادیر منفی قرائت میشود که به معنای غیراشباع بودن محیط است .با گذشت زمان و شروع آبگیری ،هسته
اشباع می شود .قسمت باالی هسته به علت تراکم با رطوبت بیشتر از بهینه ،دارای درصد رطوبت باال است .نتایج ابزار
این ناحیه از هسته را اشباع نشان میدهد.
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 تراز پیزومتری در این. پیزومترهای نصبشده در پاییندست دیوار آببند از تغییرات تراز آب مخزن متأثر نمیشوند.3
 متر (تراز باالی پی آبرفتی) اندازهگیری شده است که نشان میدهد دیوار آببند در پی سد به1468 ابزار مقدار ثابت
.خوبی عمل میکند
. بر اساس رفتار چاههای مشاهدهای میتوان گفت که تراوش از تکیهگاه راست سد نسبت به تکیهگاه چپ ناچیز است.4
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