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چکيده

اطمينان از رفتار مناسب سدهای خاک ریزه در شرایط مختلف دوران ساخت ،آبگيری و بهرهبرداری با توجه به خطرات جدی ناشی
از شبکسبت سبد ازیکطرف وجود عدم قطعيتهای متعدد در مبان  ،فرضبيات و پارامترهای طراحی این سدها از طرف دیگر امری
مهم و اجتنابناپذیر خواهد بود .رفتار نگاری سبدها با کمک نتایج قرائت ابزار دقيق سبدها بهمنظور نيل به این هدف میباشبد .سد
سبنگریزهای مارون در  91کيلومتری شبهرسبتان بهبهان در اسبتان خوزستان با ارت از از پی  961متر یکی از سدهای مرت ع ایران
میباشبد .در این تحقيق سبعی شبده اسبت در یک دوره بهرهبرداری از سد (انتهای سال پنجم بهرهبرداری) و با توجه به حجم زیاد
دادههای ابزار دقيق این سد و پس از ترسيم نمودارهای مربوط به تغييرات برخی از پارامترهای مهم از قبيل نشست ،فشار من دی و
تنش کل ،کرنش و نشت آب ،به بررسی و ارزیابی رفتار سد پرداخته شود.

کلمات کليدی :سد سنگریزهای ،ابزار دقيق ،رفتار نگاری ،مارون.
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Abstract
Ensuring proper behavior of rockfill dams in several conditions such as during construction,
dewatering and operation with considering serious damages due to failure of the dam and
existence of multiple uncertainities in basics, assumptions and design parameters of dam is
important object and inevitable. Main idea of this paper is study of behavioral dams with using
instrumentations. Maroon rockfill dam is located in 19 kilometers of behbahan city in Khuzestan
province. This dam with 165 meter heigth is one of the high dams in Iran. In this research in five
years of operation period behavioral of Maroon dam was performed. With considering numerous
data of instrumentations in dam with design diagrams for important parameters such as
settlement, pore water pressure, total stress, strain and water leakage behavior of dam was
evaluated.
Keywords: Rockfill Dam, Instrumentations, Behavioral, Maroon Dam.
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 -1مقدمه
سبدهای خاک ریزهای (خاکی -سنگریزهای) مجموعهای از
عوامبل زیر باع بروز عدم قطعيت در فرضبببيات و مبانی
اتخاذشده برای انجام تحليل و طرح سد میگردند:
 -9عدم برآورد دقيق پارامترها و خصوصيات رفتاری مصالح
به لحاظ تعدد عوامل مؤثر در آن
 -2کوچک بودن ابعاد نمونههای مورداسببت اده در آزمایش
در مقایسه با ابعاد واقعی دانهها
 -3پيچيدگی رفتار سبببازه در شبببرایط مختلف بارگذاری
(حين ساخت ،آبگيری ،افت سریع و شرایط تراوش پایدار)
 -4کمبود دادههای آماری موردنياز طراحی
 -1ضبببعف مبدلهبای عبددی و رفتاری رایج در تحليل و
طراحی مهندسی سازههای ژئوتکنيکی
اهميت سازه سد به لحاظ تأمين هر چه بيشتر ایمنی آن و
ميزان ریسببکپذیری باالی ناشببی از ش بکسببت سببد ،لزوم
کنترل مبداوم رفتبار این سبببازههبا را ایجاب میکند .این
کنترل با اندازه گيری تغييرات پارامترهای رفتاری سبببد از
قبيل نشبست ،فشار آب من ذی و تنشها تحت اثر بارهای
وارده واکنش سازه نسبت به آن صورت میگيرد .از مقایسه
مقببادیر انببدازه گيری شببببده این پببارامترهببا بببا مقببادیر
پيشبينیشده منتج از تحليلها ،واکنش رفتاری سد مورد
ارزیابی قرار میگيرد .درصورتیکه دادههای حاصل از رفتار
نگاری سببد با نتایج پيشبينیشببده تطابق داشببته باشببد
میتوان نتيجبه گرفبت که آناليز انجامشبببده گویای رفتار

واقعی سبببد بوده و نتبایج حباصبببله را میتوان در تعميم
اطالعبات مربوط ببه بخشهبایی از ببدنه که در آنها ابزار
دقيق وجود ندارد بکار برد .بدیهی است در صورت مغایرت
نتبایج قرائت با پيشبينیها با انجام پایش روی پارامترهای
مربوطه و اخذ اطالعات تکميلی الزم اسببت بهطورجدی به
دنببال علبت یا عوامل دخيل در موضبببوز بود .به طورکلی
اهداف رفتار نگاری را در سبببه مورد زیر میتوان خالصبببه
نمود:
•
•
•

بررسی و ارزیابی روشهای طراحی و تحليل
ایجبباد امک بان هشببببدار بببه منظور جلوگيری از
شکست احتمالی سد و کاهش خسارت
تببأمين اطالعببات الزم جهببت انجببام تعميرات و
نگهداری سازههای سد در زمان بهرهبرداری

 -2مشخصات سد مارون
سببد مارون از نوز سببنگریزهای با هسببته رسببی در اسببتان
خوزسببتان 222،کيلومتری اهواز و  91کيلومتری شببمال
شرقی شهرستان بهبهان در تنگ تکاب در کوههای زاگرس
و یبال شبببمبالی طباقبذیس خاویز بر روی رودخانه مارون
احداثشببده اسببت .مطالعات این سببد در طول سببالهای
 9341الی  ،9361عمليات اجرایی آن در سببالهای 9366
الی  9331انجامشبده و آبگيری این سبد در اردیبهشتماه
 9331آغاز گردیده است .نمای کلی و موقعيت جغرافيایی
سببد در شببکل شببماره  9و اطالعات کلی سببازهای آن در
جدول  9ارائهشده است.[9].
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شکل ( :)1نمای کلی و موقعيت سد مارون
جدول  :1مشخصات کلی سد مارون

نوز سد

حجم مخزن

9222 mcm

ارت از از پی

 961متر

تراز نرمال

121 msl

ارت از از بستر

 919/9متر

تراز تاج سد

191 msl

طول تاج

 341متر

تراز حداکثر سيالب

194/11 msl

عرض تاج

 91متر

ظرفيت تخليه عمقی

122m3/s

عرض در پی

 992متر

ظرفيت سرریز

92122m3/s

عرض در بستر

 622متر

نوز سرریز

شوت دریچه دار

سنگریزهای با هسته رسی

اهداف سد مارون عبارتاند از:
الف-تامين آب موردنياز  12222هکتار از اراضی دشتهای بهبهان ،جایزان ،خلف آباد و شادگان
ب -مهار ،کنترل سيالب و تنظيم جریانهای رودخانه مارون
ج -توليد  312گيگاوات ساعت انرژی ساليانه

 -3وضعيت زمينشناسي ساخت گاه سد
محببدوده طرح مببارون در جنوب غربی کوه هببای زاگرس
واقعشده است .رسوبات اصلی این منطقه با برآورد ضخامت
تا چندین هزار متر ،بهطور عمده شبامل سنگآهک ،مارن،
شيل ،ژیپس ،ماسهسنگ و کنگلومرا میباشد .محل سد در
تنگبه باالدسبببت (تکاب) رودخانه مارون ،جائيکه رودخانه
سببنگهای آهک آسببماری تشببکيلدهنده یال شببمالی

طباقبدیس خباویز را قطع میکنبد ،قرارگرفتبه اسبببت .در
پبایين دسبببت تنگبه محل سبببد بهطرف محور طاقدیس،
رسببوبات رسببی و مارنی قرارگرفتهاند .سببنگهای آهکی
سبازند آسبماری که ضخامت آن در این بخش بالغبر 332
متر تخمين زده میشبود ،پی سد و سازههای وابسته آن را
تشکيل میدهد.
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وضعيت و نحوه قرائت کل ابزار نص شده در جدول شماره
 3ذکرشده است .در کل  33درصد از ابزار نص شده سالم
و قابل قرائت میباشند .هدف نص ابزارهای مذکور بهطور
خالصه تعيين مقادیر پارامترهای زیر میباشد:

 -4ابزار دقيق سد مارون
ابزار دقيق سبببد مبارون از شبببرکبت انگليسبببی SOIL
 INSTRUMENTتأمينشببده و زیر نظر این شببرکت
نص و راهاندازی شده است .کليه دستگاههای رفتار نگاری
سببد مارون در پنج مقطع عرضببی بدنه و پی توزیعشببده
اسبببت .این مقباطع به ترتي از تکيهگاه چپ به راسبببت
عببارتاند از  .91-91 ،92-92 ،1-1 ،1-1 ،2-2همچنين
بهمنظور تعيين حرکات سطحی و ارت اعی بدنه شبکهای از
نقاط نشبانهروی بدنه ایجادشبده است که با انجام عمليات
دقيق نقشهبرداری اندازهگيری مختصات نقاط نشانه صورت
میگيرد .توزیع و نوز ابزارهای نص شده در مقاطع مذکور
در جدول شبببماره  2ارائهشبببده اسبببت .همچنين تعداد،

•
•
•
•
•
•

تعيين فشار آب من ذی
کرنش هسته
انببدازه گيری آب هببای ن وذی از پرده تزریق و
تکيهگاهها
اندازهگيری حرکات جانبی و قائم گالری تزریق
تعيين تنش کل
ميزان انحراف بدنه و نشست آن

جدول  :2توزیع ابزار منصوبه در مقاطع پنجگانه سد مارون
شماره مقطع

فشارسنج

پيزومتر الکتریکی

پيزومتر SP

انحراف سنج

2-2

21

92

6

9

1-1

3

22

3

3

1-1

36

22

4

4

92-92

31

91

4

3

91-91

21

1

1

2

جمع

924

36

21

93

جدول  :3تعداد وضعيت کل ابزار دقيق سد مارون
نام ابزار

تعداد

دوره قرائت

نام ابزار

تعداد

دوره قرائت

گمانههای هيدرولوژیکال

99

یکبار در ه ته

فشارسنج الکتریکی

924

 2بار در ه ته

درز سنج

23

یکبار در ه ته

پيزومتر الکتریکی

36

 2بار در ه ته

پيزومتر الکتریکی کنترلی

1

 2بار در ه ته

پيزومتر سنگ پی

92

 2بار در ه ته

ژئواسکن

9

 2بار در ه ته

کرنشسنج

11

 2بار در ه ته

اشل اندازهگيری رقوم دریاچه

9

 2بار در روز

پيزومتر قائم

33

یکبار در ه ته

دبی سنج گمانههای زهکش

1

نص نشدهاند

انحراف سنج

93

یکبار در ه ته
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شکل ( :)2پالن شماتيک موقعيت مقاطع ابزاربندی سد

 -5بررسي نمودارها و رفتار نگاری سد در پایان
سال پنجم بهرهبرداری

 -1-5جابجایيهای قائم بدنه سد

قبل از پرداختن به تغييرات برخی از پارامترهای مهم رفتار
نگاری ،الزم است به وضعيت تغييرات تراز و حجم مخزن
سد در دوره موردبررسی توجه گردد .تغييرات حجم در
شکل  3ارائهشده است .چنانچه مالحظه میگردد حداکثر
حجم مخزن در این دوره  9261/13ميليون مترمکع ،
متوسط آن  341/31ميليون مترمکع و حداکثر تراز آب
مخزن  411/41متر از سطح دریا و متوسط آن  419/2متر
از سطح دریا بوده است.

جابجاییهای قائم (نشست و احياناً" تورم) در هر نقطه از
هسته رسی با کمک نص ص حات مغناطيسی در آن نقطه
قابلتعيين میباشد .بدین ترتي که تراز نص هریک از
ص حات مغناطيسی نشست سنج در هنگام نص توسط
عمليات دقيق نقشهبرداری قرائت میگردد .این ص حات در
فاصله  3الی  1متری در امتداد لوله قرائت و در ارت از کل
هسته در مقاطع موردنظر ابزاربندی اجرا گردیدهاند .در
لحظه قرائت موقعيت جدید هر ص حه که متناس با
جابجایی آن نقطه تغيير نموده توسط دستگاه نشست سنج
تعيين گردیده و با به دست آمدن تراز ص حه و مقایسه با
تراز قبلی آن جابجایی نقطه نص ص حه به دست میآید.
اطالعات هر نشست سنج بهصورت دو سری نمودار رسم
گردید .در سری اول نمودارها ،تغييرات نشست ص حات در
طول لوله قرائت (ارت از هسته) در زمانهای مختلف ترسيم
و مورد ارزیابی قرار گرفت.
بهعنوان نمونه نمودار مربوط به نشست سنج شماره  9مقطع
 2در شکل  3ارائهشده است .سری دوم نمودارها بر اساس
تغييرات نشست یک ص حه نسبت به زمان و در مقایسه با
تغييرات تراز آب مخزن رسم گردید .بهعنوان نمونه در شکل
 4نتایج مربوط به نشست سنج شماره  9در مقطع 2

شکل ( :)3تغييرات حجم آب مخزن
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ابزاربندی را نشان میدهد .با توجه به حجم زیاد دادهها و
نمودارهای حاصله ،مقادیر حداکثر نشست ص حات به همراه
تراز و عمق قرارگيری و حداکثر نشست پيشبينیشده در
مقطع مربوطه در جدول  4جمعبندی و ارائهشده است.
چنانچه مالحظه میگردد بيشترین نشست مربوط به
ص حات واقع در بخش ميانی ارت از هسته میباشد که با
مبانی تئوری رفتار نشست تحکيم در داخل هسته مطابقت
دارد .همچنين روند تغييرات نشست هر ص حه نسبت به
زمان کاهشی بوده و بهمرورزمان به حالت پایدارتری
میرسد.

شکل ( :)4تغييرات مقادیر نشست هسته رسی بر اساس نتایج
ص حات نشست سنج الف) تغييرات نشست نسبت به عمق هسته ب)
تغييرات نشست نسبت به زمان و تغييرات تراز مخزن

جدول  :4خالصه بيشترین نتایج نشست سنجها
تراز
masl
434

عمق ص حه (متر)

مقدار نشست حداکثر (متر)

مقدار نشست پيشبينی
حداکثر (متر)

شماره ابزار

شماره
مقطع

49

9/364

9/346

(S)2-9

2-2

439

44

2/239

2/224

(S)1-2

1-1

432

13

2/322

2/211

(S)1-2

1-1

412

61

2/114

2/132

(S)92-3

92-92

431

42

9/291

9/911

(S)91-9

91-91

 -2-5نتایج فشار آب حفرهای
تغييرات فشار آب ح ره قرائتشده توسط پيزومترهای
الکتریک نسبت به زمان و به همراه تغييرات تراز آب مخزن
ترسيم گردید .از بررسی نمودارهای رسم شده بهطور
خالصه نتایج زیر را میتوان به دست آورد:
 -9کاهش مقادیر فشار آب من ذی در داخل هسته در جهت
حرکت به سمت پایيندست که با توجه به روند کاهش
گرادیان جریان با مبانی تئوری تطابق داشته و عملکرد
صحيح پيزومترها نشان میدهد (شکل  )1تغييرات فشار

آب من ذی پيزومترهای داخل فيلتر باالدست تقریباً" با افت
کمی از تغييرات تراز مخزن تبعيت میکند درحالیکه این
تغييرات در پيزومترهای منصوبه در داخل فيلتر پایيندست
تقریباً" ص ر میباشد که حاکی از عملکرد مناس فيلتر
میباشد (شکل  .)6پس از رسم نمودار تغييرات نتایج
فشارسنجهای نص شده در مجاورت پيزومترهای الکتریکی
و محاسبه نسبت فشار آب من ذی  Ruمالحظه میگردد
مقادیر نسبتها پایين بوده که نشانگر اطمينان کافی سد
در مقابل گسيختگی هيدروليکی میباشد .نتایج مربوط به
تراز حدود  433در مقطع  2و دو نمودار نتایج فشارسنج
بهعنوان نمونه در جدول  1و شکلهای  6و  3ارائهشده
است.
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شکل ( :)5تغييرات مقادیر فشار آب من ذی داخل هسته رسی مقطع  2تراز  464/91لف) پایيندست هسته ب) باالدست هسته

الف) مقطع  2تراز  433/99پایيندست هسته ب) مقطع  2تراز  433/314باالدست هسته
شکل ( :)6تغييرات مقادیر فشار آب من ذی داخل فيلتر هسته رسی
جدول شماره  :4مقادیر نسبت فشار آب من ذی در دوره موردبررسی (حداقل و حداکثر تراز مخزن  412و )122
ابزار

حداقل مقدار kg/cm2

حداکثر مقدار kg/cm2

پيزومتر EP2-2 437.15

4/3

1/91

حداقل

حداکثر

فشارسنج TP2-6 437.201

1/1

6/3

2/34

2/33

فشارسنجTP2-7 437.021

1/9

1/3

2/13

2/11

فشارسنجTP2-8 437.184

92/2

99/3

2/42

2/46
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شکل ( :)7تغييرات تنش کل داخل هسته رسی بر اساس نتایج فشارسنجها

 -3-5رفتار نگاری آب نشتي
آبهای نشتی از بدنه سد به همراه نشت آب از تکيهگاهها
و پی از طریق زهکش افقی پوسته پایيندست
جمعآوریشده و با است اده از گمانههای زهکش پشت پرده
تزریق و درنهایت سه رشته کالورت از بدنه سد خارجشده و
اندازهگيری میشود .ميزان حداکثر نشت مجاز طبق
گزارشات طراحی مشاور مربوط به تراز حداکثر  92ال 22
ليتر در ثانيه برآورد شده است .با توجه به نتایج اندازهگيری
نشت مربوطه طبق شکل  1رسم گردید که حداکثر مقدار
نشت در دوره موردبررسی به حدود  92ليتر بر ثانيه میرسد
که با مقادیر پيشبينی تطابق دارد.

شکل ( :)8تغييرات نشت آب کل

 -4-5رفتار نگاری کرنشسنجها
با توجه به عرض کم دره در محور سد مارون (طول تاج
 341متر) و شي نسبتاً" تند تکيهگاه (حدود  12درجه)،
اختالف ارت از ستون خاک در مقاطع عرضی مختلف در
فاصله کم قابلتوجه بوده و درنتيجه به دليل بروز
نشستهای تحکيم مختلف در این مقاطع ،امکان به وجود
آمدن نشستهای نسبی قابلتوجه در امتداد محور طولی
سد محتمل میباشد ..این نشست نابرابر موج حرکت و
رانش مصالح هسته به سمت مرکز دره و مقاطع ميانی شده
و باع بروز کرنش کششی در هسته میگردد .چنانچه
میدانيم این شرایط پتانسيل بروز پدیده قوسی کردن رس
( (Archingمیباشد .این پدیده میتواند به تشکيل
ترکهای عرضی در قسمتهای فوقانی هسته منجر گردد
که از نکته نظر نشت آب و فرسایش هسته خطرناک خواهد
بود .بهمنظور رفتار نگاری این پدیده ،درمجموز  11عدد
کرنشسنج الکتریکی در چهار ردیف بهموازات محور سد در
رقومهای فوقانی و نزدیک به تکيهگاهها (دو ردیف در تراز
 431و دو ردیف در تراز  )411نص گردیده است .موقعيت
دستگاههای مذکور در شکل  1ارائهشده است.
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نتایج قرائتهای انجامشده نسبت به موقعيت نقاط
کرنشسنج به ت کيک برای  4ردیف اشارهشده رسم گردید.
نتایج اندازهگيریهای کرنشسنجهای تکيهگاه راست در
نمودارهای شماره  1ارائهشده است .بيشترین کرنش مربوط
به ابتدای کرنشسنج در فاصله  1/31متری تکيهگاه به
مقدار  2/1درصد میباشد و از نوز کششی (مثبت) است.
کرنش کششی تا فاصله حدود  24متری تکيهگاه بهصورت
کاهشی تغيير نموده و در این نقطه ص ر میگردد .بعدازاین
نقطه کرنش بهصورت فشاری (من ی) بوده یعنی نقاط
اندازهگيری به هم نزدیکتر شدهاند .بهطورکلی تغييرات

کرنش در طول کرنشسنج از نشست نسبی بين نقاط
مختلف مقطع عرضی سد تبعيت میکند .حداکثر کرنش
کششی طبق گزارشات طراحی بدنه سد  2/1درصد فرض
شده که کرنش  2/1درصد اندازهگيری شده در تراز 431
بيشتر از مقدار پيشبينی بوده و الزم است بررسی و پایش
بيشتری در این زمينه انجام شود .همچنين در این نمودارها
نتایج کرنشها مربوط به زمانهای دوره موردبررسی بوده و
چنانچه مالحظه میگردد تغييرات کرنش در هر نقطه
نسبت به زمان جزئی میباشد و نمودارهای زمانهای مختلف
تقریباً" بر رویهم منطبق شده است .در تکيهگاه چپ کليه
کرنشها فشاری (عالمت من ی) بوده و به نظر میرسد
پتانسيل تشکيل پدیده تشریح شده در این تکيهگاه تا زمان
آخرین قرائت مطرح نبوده و لذا این تکيهگاه از وضعيت
مناسبی از این نظر برخوردار میباشد.

شکل ( :)9موقعيت کرنشسنجهای هسته

الف) تراز  411هسته ب) تراز  431هسته
شکل ( :)11تغييرات نتایج کرنشسنجهای نص شده در تکيهگاه راست داخل هسته
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 -6جمعبندی و نتيجهگيری
بررسی نتایج قرائتهای ابزار دقيق ،اطالعات م يد و مهمی
از رفتار سببد در اختيار بهرهبردار قرار میدهد و الزم اسببت
این نتبایج ببا نتبایج تحليبل و مقادیر پيشبينیشبببده در
طراحی بررسی و ت سير گردیده و در صورت نياز از تحليل
برگشبببتی نيز برای ارزیبابی رفتار سبببد با توجه به نتایج
قرائتها بهره گرفته شود .از بررسی نتایج ابزار رفتار نگاری
سبببد مارون در یک دوره بهره برداری (پایان سبببال پنجم
بهره برداری) می توان نتيجببه گرفببت ک به رونببد تغييرات

پارامترهای اندازهگيری شبببده با توجه به تغييرات تراز آب
مخزن عمدتاً" منطقی و با پيشبينیهای طراحی مطابقت
دارد.
 -7تقدیر و تشکر
نگارندگان از سبازمان آب و بر استان خوزستان و شرکت
بهرهبرداری از سد و شبکههای مارون که ما را در تهيه این
مقاله یاری نمودند ،کمال تقدیر و تشکر رادارند.
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