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 چکیده

در زیر پی سد و  بندآبی هاپردهو یا  پی سدها نیاز به وجود دیوارآب در جلوگیری از نشت  منظوربه

جلوگیری از  منظوربهدر قسمت پیش حفاری  بندآبی هادیوار. هنگام حفر است ضروریهسته رسی آن 

باکت دستگاه حفار درون ترانشه از  رکردنیگی ناشی از آن مانند امدهایپی موضعی خاک و هازشیر

موقت  که بتواند پایداری . بدین منظور تعیین عناصر موجود در دوغابشودیمدوغاب بنتونیت استفاده 

تفاضل  افزارنرمی به کمک بعدسهی سازمدلدر این تحقیق با استفاده از  ایجاد کند امری ضروری است.

با  شدهیحفارمنطقه زنی نهب مورد بررسی قرار گرفت. سد مخ بندآبپایداری دیوار  FLAC3Dمحدود 

جداگانه مورد تحلیل قرار  صورتبهو هر مرحله  شدهمیتقستوجه به ظرفیت باکت حفار به شش قسمت 

ی کیاستات درویهحالت با استفاده از روابط تجربی بیشترین فشار  نیتریبحرانپس از تعیین  گرفته است.

نشان  مدلسازی نتایج شدند.تعیین  موردنظرعناصر دوغاب  تیدرنهاو تعیین  می شوداعمال  دیواربه که 

ی ترانشه تنها با دوغاب بنتونیت قادر به پایداری نیست و عالوه بر بنتونیت بایستی از وارهایدمی دهد 

کیلوگرم در یک  55جهت پایداری ترانشه برابر بنتونیت سیمان نیز در دوغاب استفاده گردد. حداقل 

کیلوگرم در یک  211. این مقدار سیمان حداقلی جهت پایداری ترانشه برابر باشدیمدوغاب  کعبمترم

دوغاب می باشد. حداکثر جابجایی در مرحله چهارم حفاری و در جهت عرضی ترانشه )در  مترمکعب

 نامهنییآی عددی با قوانین موجود در سازمدلاز  حاصلنتایج بررسی . گرددیم( ایجاد Xجهت محور 

نشان دهنده دقت قابل قبول مدلسازی و فرضیات استفاده شده می ی بزرگ سدهای المللنیبکمیته 

 باشد.
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 مقدمه

هستند  نیرزمیزدر  شدهاحداثی هاجداره بندآبدیوارهای 

 به دارند رای و جلوگیری از تراوش بندآبنقش  عمدتاًکه 

به جایگزینی مصالح نامناسب  بندآبی وارهاید گریدعبارت

و دارای نفوذپذیری باال، با  خردشدهمثل خاک یا سنگ 

که شرایط طراحی را برآورده نماید  شدهانتخابمصالح 

مانند دیواری نفوذناپذیر در دل  کهیطوربهگردد اطالق می 

ی هامحلی نفوذپذیر و هاهیالنشت آب از خاک، جلوی 

این دیوار در داخل زمین  .ردیگیمدارای پتانسیل نشت را 

متر و  721تا  71ی متغیر عموماً از هاعمقو به 

، با این توضیح دیوار شوندیماجرا  متر 7 یهاضخامت

در دو مرحله کلی برداشتن مصالح  توانیمرا  بندآب

نامناسب تا بستر نفوذناپذیر یا حفاری و جایگذاری مصالح 

ی هاجداره انواع کرد. خالصه یزیربتنیا  شدهانتخاب

سال اخیر تاکنون ابداع و با  11احداثی زیرزمینی از حدود 

 وارید یپس از اجرا .اندافتهیگسترشی فنّاورپیشرفت 

شود  یم جادیا وارشکلیجداره د کی نیبند، در دل زمآب

از نفوذ و نشت آب به  ینیرزمیپرده ز ایکه مانند غشاء 

بند آب دیوار. به طور کلی کندیدست خود ممانعت م نییپا

به عنوان عامل جلوگیری از انتقال آلودگی از یک محدوده 

به اطراف آن و یا به عنوان یک پرده نفوذ ناپذیر در پی سد 

 از تراوش آب از زیر سد استفاده می شود.برای جلوگیری 

و پروفیل  آب بند دیوار( نمای کلی از موقعیت یک 7شکل )

را نشان می  بند در زیر یک نشیب بنداجراشده دیوار آب

 دهد.

 

)نورزاد آب بند در زیر هسته رسی دیوار(:  اجرای 1شکل)

1931) 

پایانه در  7321بند ترانشه دوغابی در سال اولین دیوار آب

جزیره، النگ بیچ، کالیفرنیا ساخته شده است. در اروپا، 

های روش احداث دیوارهای دیافراگمی با استفاده از مخلوط

مرسوم شد، یعنی  7351سیال پایدار کننده حدود سال 

( مزایای مربوط به مایعات با 7351هنگامی که لورنز )

های مهندسی را روانگرایی کم )تیکسوتروپیک( در پی

یک ( 7359)ناسایی کرد. تقریبا در همین زمان، وودرش

های سری کاربردهای سیاالت تیکسوتروپیک در پی

. وودر پیمانکار ایتالیایی مهندسی کردثبت را مهندسی 

در زمینه احداث  7351خاک، ابتکاری را در سال 

دیوارهایی از شمع های ساخته شده به صورت برجا را که 

ت متحده به ثبت رساند. این همپوشانی داشتند در ایاال

موضوع گام اساسی به سمت فناوری دیوارهای دیافراگمی 

پیشرفته امروزی، محسوب می شود. توسعه بیشتر فناوری 

، کارایی روش دیوارهای 7های کابلیحفاری مانند چنگ

 دیافراگمی را به طور چشمگیری افزایش داده است. 

بند بنتونیتی با استفاده از ترانشه پر شده از آب دیوار

دوغاب ساخته می شود. با استفاده از این روش یک ترانشه 

فوت حفر می شود. ترانشه  5تا  9کم عمق و باریک معموال 

درصد وزن آن  9تا  2آب که معموال  –با دوغاب بنتونیت 

(. 7335را بنتونیت تشکیل داده است پر می شود)بریر،

ارتفاع باالتر از سطح آب در خاک مجاور در  دوغاب

شود این باعث می شود دوغاب به داخل خاک نگهداری می

مجاور جریان پیدا کرده و تشکیل یک الیه نازک از 

دهد که به اصطالح تشکیل بند را میآب دیواربنتونیت در 

(. 7331دهد)فیلز و همکاران، کیک بنتونیت را می

بند به عنوان یک آب دیوارفشارهای جانبی از دوغاب در 

(. برای 7311کند)آپولونیا،نیروی پایدار کننده عمل می

اعمال یک فشار دوغاب کامل در ترانشه ایجاد کیک 

بنتونیتی به عنوان یک الیه نفوذ ناپذیر الزامی است. اگر 

15d  میلیمتر یا  1.2اندازه ذرات خاک مجاور نزدیک به

کمتر از آن باشد کیک بنتونیتی قابل تشکیل خواهد 

(. شرط الزم برای تشکیل کیک 7331بود)فیلز و همکاران 

آن این است که دوغاب در ترانشه  دیوارفیلتر و پایداری 

باالتر از سطح آب قرارگیرد و چگالی دوغاب به اندازه کافی 

 اشد.باال ب

بند و بررسی رفتار االستیک و آب دیواربررسی پایداری 

های زیاد الزامی است بند در عمقآب دیوارپالستیک خطی 

های پایینی ممکن است های زیاد به الیهزیرا با وجود فشار

یا حتی ایجاد شکست و درزه در  دیوارمنجر به تغییر شکل 

                                                      
.Cable grabs 1 
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هد آن شود که منجر به خطرات جبران ناپذیری خوا

های دیوارتغییر شکل  (.2175بود)ژیانگ یو و همکاران ،

بند در برابر فشارهای جانبی منجر به کاهش کارایی و آب

با را استفاده از آن  و شدخواهد  دیوارایجاد ناپایداری در 

 (7331کرد. )ایوانز، مخاطره روبرو خواهد 

 بندآب دیوار یروش اجرا

تحمل وزن  پس از احداث سکوی حفار مستحکم جهت

دستگاه حفار و امکان حرکت راحت جرثقیل و همچنین 

های راهنما  کدیوار ،ویژه تراک میکسرآالت دیگر بهماشین

یا تیغه  7به منظور جلوگیری از انحراف اولیه گراب حفاری

دستگاه حفار و جلوگیری از ریزش دهانه محل حفاری 

متر احداث و  9الی  7.5ناشی از وزن ماشین آالت به ابعاد 

های اولیه برداری محل پانلجانمایی می شوند. پس از نقشه

های راهنما پیاده سازی می شود. و ثانویه بر روی دیوارک

های اولیه نلصورت تناوبی از پا( حفاری به2مطابق شکل )

، 7های فرد ترتیب که ابتدا پانلاینشود بهو ثانویه انجام می

ریزی گردند و پس از بتنریزی میو ... حفاری و بتن 5و  9

های زوج ریزی پانلو بتن های فرد، اقدام به حفاریپانل

ها همواره یک ناحیه هم شود. به منظور اتصال بین پانلمی

ی اولیه و ثانویه در نظر می گیرند. هابین پانل را پوشانی

از درون آن  2پس از شست و شوی کامل پانل و خروج کاتر

ریزی، با استفاده از (، بتن9)در حالت حفاری با هیدروفرز

 شود.لوله ترمی و قیف انجام می

 

های ثانویه پس از (: نمایی شماتیک از حفاری پانل2شکل )

 (1932)محبی پوشانی حین حفاریهمهای اولیه و ریزی پانلبتن

 

                                                      
.Grab Drilling7 

2 .Cutter 

9 .Hydrophores 

 های دسترسیموقعیت جغرافیایی و راه

کیلومتری از  95طرح سد مخزنی نهب در فاصله تقریبی 

کیلومتری جنوب  95قزوین و به فاصله تقریبی  شهرستان

 21غربی شهرستان تاکستان به آبگرم و در فاصله 

ی است. این سد بر رو شدهواقعکیلومتری شهرستان آبگرم 

های رود شور سرشاخه نیتریکی از بزرگ 2رودخانه خررود

و دومین رودخانه استان ازنظر حجم آورد و بزرگی حوزه 

در  9و ارتفاعات قیدار 5قزایگوی یهااست. رودخانه از کوه

کیلومتری جنوب زنجان و منطقه آوج سرچشمه  91

  خرقان است یهاگیرد. قسمت مهم آبگیرهای آن کوهمی

و مقطع کلی سد  راه دسترسی به موقعیت سد (9شکل )

به  را آب بند در زیر هسته رسی دیوارنهب و موقعیت 

( نیز مشخصات سد نهب را 7جدول ).دهدیمنشان  خوبی

 نشان می دهد.

 

 

 

 و مقطع بدنه سد (: راه دسترسی به سد نهب9شکل)
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9 Ghidar 



 آبی/ سال پنجم/ شماره هفدهمپژوهشی سد و نیروگاه برق-....نشریه علمی...................................................................................79

 

 ( : مشخصات کلی سد نهب1جدول)

 اندازه به متر مشخصات

 متر از سطح دریا 7217 سد رقوم تاج

 7219 تراز نرمال

تراز بستر رودخانه در 

 محل سد از سطح

7295 

  7253.5 تراز های آبگیری

 2759 طول تاج سد

 71 عرض تاج سد

 ( آمده است.2آب بند سد در جدول ) دیوارمشخصات کلی 

 آب بند سد نهب دیوار(: مشخصات کلی 2جدول )

 اندازه  مشخصات

 متر 932 طول

 211 تعداد پانل

 متر 21.21 عمق متوسط پانل

 7+932 یال 1+111 کیلومتراژ اجرا شده

 سانتی متر 27 میانگین اسالمپ بتن

 کیلوگرم بر متر مکعب 2151 میانگین مدول االستیسه بتن

 

 

 شناسی محلی محدوده سدزمین

قدیمی  باًیتقر جوان و آبرفتیی هانهشتهدر  غالباًمحور سد 

ی برجا، هانهشتهدر داخل دشت سیالبی رودخانه خررود و 

ی تیز گوشه به همراه شن و ماسه و سیلت هاقلوهدارای 

ی کواترنری قرار دورهکم تا متوسط مربوط به  باضخامت

ی ارودخانهنیز در آبرفت  بندآب دیواردارند. محدوده 

ی شناسنیزم( نقشه 2خررود در بستر آن قرار دارد. شکل )

. الزم به ذکر است که دهدیمی نشان خوببهمحدوده سد را 

با توجه به  .دهدیممحور سد را نشان  قرمزرنگنیچخط

سد نهب در  بندآب دیواری شناسنیزمی هانقشه

ی جوان در داخل دشت سیالبی اپادگانهی هانهشته

در این مطالعه هدف . است  شدهواقعخررود  رودخانه

متر  2.5بررسی پایداری قسمت پیش حفاری است که 

برابر محدوده حفاری  9تا  2عمق دارد پس برای بررسی 

در  موردنظرتماماًکه عمق  باشدیمنیاز به مطالعه و شناخت 

 .ردیگیماین محدوده قرار 

 زمین شناسی مهندسی

 طراحی و ساخت سد مستلزم شناخت شرایط زمین شناسی

و ژئوتکنیکی ساختگاه سد می باشد. بنابر آزمایشات و 

محاسبات انجام گرفته و طبقه بندی ژئو مکانیکی ساختگاه 

شاخص کیفی  RMR7سد نهب بر اساس درجه بندی 

توده سنگ موجود در ساختگاه سد در رده متوسط قرار می 

( طبقه بندی ژئومکانیکی ساختگاه سد را 9گیرد. جدول )

 به خوبی نمایش می دهد. RMRندی بر اساس درجه ب

 

 

                                                      
7 Rock Mass Rating 
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 ی محدوده سدشناسنیزم(: 1شکل )

 

 RMR یساختگاه سد با استفاده از طبقه بند یکیژئو مکان ی(: طبقه بند9جدول )

 

 جدار ترانشه یداریپا هیمحاسبات اول

  لیااابااار تحل یسااااده مبتنااا یلهاااایتوجاااه باااه تحل باااا

 کیاا داریااپا یی( عمااق نهااا 7313)زانتاااکوس،"نیرانکاا"

در خاااک باا مشخصاات  و و  بااا توجاه بااه     یجادار طاوالن  

(، قاباااااااال محاساااااااابه اساااااااات. 5شااااااااکل)

 

 (1911. انی)وفائیاصطکاک -ترانشه در خاک چسبنده داریعمق پا یبررس طی(: شرا5شکل)

 

 ra r RQD r s r j r G RMR(min) RMR(max) RMR(ave) موقعیت

 29 51 95 75-1 27-9 5 79 2 جناح چپ

 51 91 99 75-1 27-2 1-5 79 2 جناح راست

 23 23 23 77 72 1.5 79 2 کل ساختگاه
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هاای کششای   با تصور اینکه در منطقه کششی خاک، تارک 

تشکیل می شوند و مثال تا عماق  
tz     اداماه مای یابناد لاذا

4crعمق بحرانی را باید  tH c z   در نظر گرفات و

چون فرض این است که حداکثر 
tz همان

0z   (مای باشاد

یعنی ترک های کششی حداکثر تا عمق 
0zآیند(، پدید می

بناااااابراین عماااااق بحرانااااای هااااام باااااه مقااااادار  

04cr tH c z z   .محدود می شود 

ی سطح زمین وجود دارد، در ورایطی که روبار ردر ش

( حفاری مقدور 2csq=برسد) 2cصورتی که مقدار روبار به 

در بررسی پایداری ترانشه  می گردد. 0crH =نیست زیرا 

، 9حفاری شده، مبتنی بر آنچه ذکر شد و با توجه به شکل

پایدار سازی جدار را می توان فشار افقی الزم جهت 

(کلیه روابط را در صورت وجود 2جدول )محاسبه نمود. 

که باعث افزایش پایداری fبا وزن واحد  سیال دوغابی

 حالت فقدان سیالو ترانشه افزایش عمق بحرانی می شود 

بدیهی  ای خشکهای ماسهبرای خاک را نشان می دهد.

است هر چه وزن واحد دوغاب بیشتر باشد پایداری و 

شتر است.در صورتی که مقاومت دیوار در برابر ریزش بی

ای مملو از آب هم باشد، با استفاده از رابطه خاک ماسه

تعادل نیروهای عمل و عکس العمل در شرایط گسیختگی 

 خاک:

(7 )/2)-(452= tan aK 

 بنابراین وزن واحد گل حفاری برابراست با:

(2                     )w+  ,a= K f 

حالت عمومی تر این است که سطح آب زیر زمینی تا قاعده 

 nH، و عمق گل حفاری در ترانشه، برابر mHترانشه برابر 

باشد، در این صورت وزن واحد گل حفاری یا دوغاب باید از 

 رابطه زیر محاسبه گردد:

(9 )] /  2mw+  2m a. K ,+  am2)K-(1=[  f
2n 

( حاصل 2باشد همان رابطه ساده ) m=n=1و چنانچه 

 می گردد.

 

 

 

 (: روابط مربوط به پایداری در دو حالت فقدان سیال و فشار هیدرواستاتیک جنبی1جدول )

 حالت فشار هیدرو استاتیک جنبی  حالت فقدان سیال پارامتر قابل محاسبه

)عمق قابل قبول بحرانی )crH  02 4 fZ c     02 4 fZ c    

 عمق بحرانی با وجود بار گسترده 4 2 cc q   4 2 ( )c fc q    

 

 

 (1931)نورزاد ترانشه دوغابی(: پایداری یک 6شکل )

 



 73................................................................................احداث نیدر ح یشده با دوغاب حفار یبند بهسازآب وارید یداریپا لیتحل

 

 تحلیل عددی پایداری ترانشه

افزار کامپیوتری بند با استفاده از نرمآب دیوارتحلیل عددی 

FLAC3D تدوین 7که بر اساس روش تفاضل محدود

 روش مانند محدود تفاضلدرروش  انجام شد. گردیده است،

 حل بایستی جبری ازمعادالت یامجموعه محدودالمان

ها باهم المان ماتریس محدودالمان. درروش شود

 قرارداده کل سختی ماتریس یک ودرون شدهبیترک

 اینصورت بهافزار نرم این در محاسباتی مراحل. شودیم

 وها سرعت حرکت، ازمعادالت بااستفاده ابتدا که است

 .دیآیم دست بهها تنش و نیروها از ناشی یهاییجابجا

 فی( تعرکرنش-تنش) ساختاری ازروابط بااستفاده سپس

 محاسبه جدید یهاتنش وها سرعت از کرنش یهانرخ شده

 یبرا ازیموردن یهاتعداد گام FLAC3D در. شوندیم

 اکدی طور خودکار توسطبه تواندیحل مبه راه دنیرس

توسط کاربر کنترل گردد. هرچند کاربر  یصورت دستبه

به حالت  دنیرس یها را براتعداد گام ستیبایسرانجام م

 ادامه سیکلیصورت به زمانی گاماین کند. نییشده تعحل

 جایگزین جدید درگام قبلی گام از جدید ومقادیر ابدییم

. در روش مذکور رفتار توده سنگ االستوپالستیک شودیم

کلمب -موهر مدلکلمب مدل گردید.-موهربا معیار شکست 

، شوندیم میتسل یبرش یکه تحت بارگذار یمواد یبرا

تنها وابسته به تنش  میکه تنش تسل گرددیاستفاده م

 یتنش اصل کهیحداکثر و حداقل است؛ درحال یاصل

 . ندارد میبر تسل یاثر چیمتوسط ه

درجه، مدول برشی  92خاک با زاویه اصطکاک داخلی 

کیلوپاسکال و  9311کیلو پاسکال، مدول بالک  2111

کیلو پاسکال مورد بررسی قرار گرفت. وزن  5چسبندگی 

کیلو نیوتن بر مترمکعب و نفوذ  72مخصوص خشک خاک 

است. جهت پایدارسازی ترانشه متر بر ثانیه  71-9پذیری 

کیلوگرم  55کیلونیوتن برمتر مکعب،  72بنتونیت با چگالی 

 22در هر متر مکعب دوغاب و همچنین سیمان با چگالی 

 .کیلو گرم لحاظ شده است 211کیلونیوتن بر مترمکعب 

متر در نظر  5ه ارتفاع مدل ترانشبا توجه به ابعاد 

است لذا تنها الیه فوقانی خاک و مرحله پیش  شدهگرفته

و یکنار یمرزهااست. دهشاستفادهی سازمدلحفاری جهت 

در نظر  ی حفاریهادور از محل یاندازه کافمرز کف مدل به
                                                      

7Finite Difference 

 یپوشچشمقابل جینتا یاند تا اثر مرزها روشدهگرفته

زمانی که مرزها با تغییر ابعاد روند ثابتی را طی کند باشد.

 (1مرز در آن بعد ثابت در نظر گرفته می شوند.در شکل )

مربوط به مدل مش  شدهساختهی بعدسههندسه  )الف(

آورده شده است. ابعاد  افزارنرمبندی شده در محیط 

 ی مختلف مدل نیز در اشکال آورده شده است.هابخش

نامتعادل کننده در  یروین)ب( (1در شکل ) همچنین 

مدل است را  طیکه به تعادل رساندن مح لیمرحله اول تحل

 باشدیم مالحظهطور که قابل. هماندیکنیمشاهده م

به  دنیتا رس ینامتعادل کننده در کل روند نزول یروین

دهنده صحت تعادل صورت که نشان کندیصفر را دنبال م

 ت.گرفته اس

 

 )الف(  

 

 )ب(

 ی از هندسه مدلبعدسه(:)الف( نمای 7شکل )

 لنامتعادل کننده در مرحله تعادل مد یروین)ب( 
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 انتخاب ابعاد مدل

ها، ابعاد مختلف در مدل یمناسب براجهت انتخاب ابعاد 

 2*9*5ابعاد  تیدرنها .دندیگرد یجهات سه محور بررس

انتخاب ابعاد مدل بر اساس آزمون  متر در نظر گرفته شد

سعی و خطا صورت گرفته است بدین گونه که تغییرات 

و ثابت می ماند در نظر گرفته شده  ابعادجابجایی پس از 

 باشدیکه ابعاد مدل مناسب م دهنده آن استاین نشان

 هاییجابجا جینتا یبر رو یمدل اثر یچرا که مرزها

 نخواهندداشت.

 شرایط مرزی مدل

اسات.   شاده فیتعراستاندارد  صورتبهشرایط مرزهای مدل 

 مدل در راستای افقی ثابت به این معنی که مرزهای کناری

ی چااپ و راساات کااه عمااود باار محااور  هااااند)وجااهشااده

xدر جهت محور  باشندیمx  ی عقاب  هاوجه شوندیمثابت

ثابات  yهستند در جهت محاور   yو جلو که عمود بر محور 

( و کاف مادل در هار ساه راساتای افقای و قاائم        شوندیم

( ثابت گردیده است. مرز فوقانی مدل نیز z,y,xی محورها)

سطح طبیعی زمین است و نیاز باه تعریاف شارایط مارزی     

گرفته این شرایط برای طرف طبق مدل های صورت ندارد. 

دیگر مسئله نیز صادق است و شرایط تقارن محوری برقارار  

ن می ( شرایط مرزی مدل را به خوبی نشا1شکل )میباشد. 

 .دهد

 

 ل و ثابت شدن در راستاهای مختلف مد یمرز طی(: شرا1شکل)

 مش بندی مدل 

شده استفاده یمکعب یهامدل از المان یمش بند یبرا

در نظر  زیها در مدل نسبتاً رالمان نیا یاست. اندازه کل

عدد و  91111مدل  یهاشده است. تعداد کل المانگرفته

انتخاب المان  .باشدیعددم 99522ها تعداد کل گره

مناسب و ایجاد شبکه ای مطلوب از المان ها، بیشترین 

تاثیر را بر دقت تحلیل المان محدود و همگرایی نتایج آن 

دارد. انتخاب المان نامناسب و اندازه بزرگ المان ها منجر 

به خطای زیاد در مدل عددی و در مقابل تراکم باالی مش 

د کردن و در سبب افزایش زمان تحلیل، تجمع خطای گر

از سوی   .در سازه می گردد سختینهایت سبب القای 

به دلیل وابستگی نتایج حل المان محدود به سایز دیگر 

مش استفاده شده، همواره باید در نواحی از مدل که مقادیر 

و یا هر  (contact pressure) تنش، کرنش، فشار تماسی

، پارامتر دیگری که باید به طور دقیق محاسبه گردد

بهبود سایز مش باید به گونه  . . همگرایی مش چک شود

ای هوشمندانه انجام شود تا سبب افزایش شدید حجم 

 . محاسبات نشود

 تعریف شرایط اولیه مدل

ی اولیه در مدل و هاتنششامل ایجاد  مسئلهشرایط اولیه 

شرایط آب زیرزمینی است. تنش قائم )تنش نرمال در 

ی فوقانی در هاهیالمجموع وزن  صورتبه( yجهت محور 

عمق هر الیه و وزن  بر اساسکه  شودیمنظر گرفته 

ی افقی هاتنشخواهد بود و  محاسبهقابلمخصوص آن 

( برابر مجموع zو محور  x)تنش نرمال در جهت محور 

مربوط به آن الیه  K0در ضریب هاهیالوزن  ضربحاصل

ابطه زیر که برای هر الیه با استفاده از ر باشدیم

 خواهد بود. محاسبهقابل

(2  )𝐾0 = 1 − sin𝜑′ 

 
𝜑′   مربوط به الیه  مؤثرزاویه اصطکاک

.برای ایجاد شرایط آب زیرزمینی با توجه باشدیموردنظرم

از لبه ترانشه  ترنییپابه اینکه سطح آب زیرزمینی یک متر 

سطح آب زیرزمینی  موردنظرمی باشد لذا ابتدا در ارتفاع 

ی احفرهآن محاسبات فشار آب  بر اساستعریف و 

قائم  یهاتنش کانتور های(3شکل )در است.  گرفتهانجام

که از  ترانشه آورده شده است یبرجا در مدل قبل از حفار

 باال به پایین رو به افزایش است.

 

 szz(: تنش قائم3شکل )
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 تشریح  فرآیند حفاری

 باشدیم مترمکعببا توجه به اینکه حجم باکت حفاری یک 

لذا  کندحفر می مترمکعبو در هر مرحله حفاری یک 

 2.5سانتیمتر و عمق  21متر، عرض  9ای به طول ترانشه

( استمتر  7.25متری در دو تراز )هر تراز دارای ارتفاع 

. در هر سطح نیز طول سه متر ترانشه در شودیمحفاری 

 . لذا درشودیمسه مرحله )در هر مرحله یک متر( حفاری 

مرحله با توالی نشان  9کل حفاری ترانشه مدل شده در 

. الزم به ذکر است ردیگیم( انجام 71در شکل ) شدهداده

اما با  باشدیمسانتیمتر  11که عرض اصلی ترانشه برابر 

ی تقارن محوری، نصف عرض ترانشه مدل سازمدلتوجه به 

 گردیده است.

 

 (: ترانشه پس از شش مرحله حفاری11شکل )

های مربوط به ششمین مرحله از در این قسمت خروجی

حفاری ترانشه ارایه می گردد و تحلیل پایداری در این 

های صورت گرفته گیرد. با توجه به تحلیلمرحله انجام می

توان دریافت که بیشترین جابجایی در جهت عرض می

ها عمدتا در لبه باشد این جابجایی( میXترانشه )راستای 

ای رخ هایی به صورت گوهافتد و لغزشتفاق میترانشه ا

خواهد داد اما با تعیین دوغاب بنتونیت با مقادیری که ذکر 

 Zو X،Yتوان تمامی مقادیر جابجایی در سه محور شد می

کلیه  77سانتی متر کاهش داد. در شکل  2کمتر از 

ترسیم  Zو   X ،Yهای جابجایی در سه راستای کانتور

 2ان دریافت کلیه این مقادیر کمتر از شده است و می تو

سانتی متر )بیشترین جابجایی مجاز در ترانشه( خواهند بود 

ها در محدوده مجاز قرار میگیرد لذا ترانشه با و همگی آن

دوغاب مورد نظر پایدار خواهد بود )کلیه مقادیر بر حسب 

 (.متر می باشد

 Xترانشه در جهت )الف(عرض ترانشه  یی( : جابجا11شکل)

 Z)ج( عمق ترانشه  Y)ب( طول ترانشه 

 )الف(

 )ب(

 

 ج((
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با توجه به اطالعات خاک مورد مطالعه میزان تنش برشی 

کیلو نیوتن بر متر مربع می باشد با  2.5حداکثر خاک 

های بدست آمده از توجه به پایداری صورت گرفته و تحلیل

( تنش برشی ماکزیمم برابر  72افزار مطابق شکل )نرم

کیلو نیوتن بر متر مربع می باشد که کمتر از مقاومت  9.72

برشی خاک خواهد بود لذا می توان دریافت که پایداری در 

 ترانشه صورت گرفته است.

 

 در مرحله ششم حفاری sxz(: تنش برشی 12شکل )

 

د از اعمال دوغاب کل جابجایی قبل و بع( میزان 5جدول )

 را نشان می دهد.

 

 ( : میزان کل جابجایی قبل و بعد از اعمال دوغاب5جدول )

                          

 جابجایی

(CM) 

 مراحل حفاری

قبل از اعمال دوغاب  

 پایداری

بعد از اعمال دوغاب 

 پایداری

 1.1 2.75 اول

 7.192 2.219 دوم

 7.115 2.99 سوم

 7.112 2.977 چهارم

 7.77 2.221 پنجم

 7.719 2.229 ششم

ب( نیز -19شکل )های جابجایی قبل و کانتور الف(-19شکل )

بعد از اعمال دوغاب را در مرحله ششم کانتورهای جابجایی 

 حفاری به خوبی نشان می دهد.

 

 )الف(

 

 )ب(

دوغاب (: کانتورهای جابجایی )الف( قبل از اعمال 19شکل )

 پایداری )ب( بعد از اعمال دوغاب پایداری

های صورت گرفته مقدار بنتونیت و سیمان گیریبا اندازه

استفاده شده میدانی جهت پایدار سازی ترانشه به ترتیب 

کیلوگرم بوده است. مقدار بنتونیت و سیمان  229و  99

کیلوگرم  211و  55مصرفی توسط نرم افزار به ترتیب 

ه است. هر چند مدل سازی عددی مقادیر تخمین زده شد

بنتونیت و سیمان را کمی کمتر از مقادیر استفاده شده 

درصدی  72میدانی تخمین زده است اما با وجود اختالف 

تطابق خوبی بین آنها وجود دارد هرچند عدد تخمینی 

توسط مدل سازی عددی صرفه اقتصادی بهتری نیز خواهد 

 داشت.

نامه های کمیته بین المللی سد نهمچنین با توجه به آیی

( و ارتش آمریکا تمامی مقادیر ICOLDهای بزرگ )

استفاده شده در محدوده تعریف شده قرار دارند لذا می 

توان دریافت که مدل سازی عددی با تقریبی خوبی به 
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نامه ها توصیه می کنند که واقعیت نزدیک است. این آیین

 تعریف شوند.اجزای دوغاب بنتونیت در بازه زیر 

 کیلوگرم 711-21                      بنتونیت:                 

 کیلوگرم 911-1                     سیمان:                     

 کیلوگرم 351-151                آب:                          

کیلااوگرم  211کیلااوگرم بنتونیاات و  55بنااابراین وجااود 

 متر مکعب آب منطقی خواهد بود.سیمان در هر 

 گیرینتیجه

ی به کمک بعدسهی سازمدلدر این تحقیق با استفاده از 

 بندآبپایداری دیوار  FLAC3Dتفاضل محدود  افزارنرم

سد مخزنی نهب مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به عرض 

سانتیمتر ترانشه، سه متر حفاری طولی از این ترانشه  11

متر ترانشه در دو مرحله و  2.5ت. عمق مدل گردیده اس

لذا در  گرددیمطول سه متر آن نیز در سه مرحله حفاری 

که در هر مرحله  ردیگیمکل حفاری در شش مرحله انجام 

. با توجه به تقارن ردیگیمحفاری انجام  مترمکعبیک 

سانتیمتر آن در  21محوری مدل، نصف عرض گود یعنی 

هت پایداری دیوارهای این تحقیق مدل شده است. ج

ترانشه از دوغاب بنتونیت به همراه سیمان استفاده شده 

حداقلی بنتونیت و  ریمقاداست و هدف این تحقیق برآورد 

. باشدیمسیمان جهت پایداری سازی دیوارهای ترانشه 

ی ترانشه تنها با دوغاب بنتونیت قادر به پایداری وارهاید

ز سیمان نیز در دوغاب نیست و عالوه بر بنتونیت بایستی ا

استفاده گردد. مقدار بنتونیت حداقلی جهت پایداری 

. باشدیمدوغاب  مترمکعبکیلوگرم در یک  55ترانشه برابر 
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دوغاب می باشد. حداکثر  مترمکعبکیلوگرم در یک 

رضی جابجایی در مرحله چهارم حفاری و در جهت ع

. با مقایسه نتایج گرددیم( ایجاد Xترانشه )در جهت محور 

بدست آمده از مدل سازی عددی و مقادیر استفاده میدانی 

و همچنین روابط تحلیلی می توان دریافت که مدل سازی 

عددی با فرض پیوسته بودن محیط تطابق خوبی دارد و 

 مورد قبول می باشد.
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Stability analysis of cut-off wall during construction– Case study: 

Nohob Dam cut-off wall 

Seyyedmohamadhashemijebbeli*1 

Aliaalianvari 2  

Mohamadaminkarbala 3  

 

Abstract: 
The cut off walls and grout curtains are the common methods to prevent 

or reduce the seepage in the dam’s foundation. When digging cutoff wall 

in the pre-excavation section, in order to avoid the fallout local soil and 

its consequences such as bonding chamber inside the trench excavation, 

bentonite slurry is used. In order to determine the elements in a slurry 

that can provide temporary stability is essential. In this study, due to 

conditions in the dam area NohobTakestan, and assuming continuum 

finite difference method is used for numerical simulation and analysis of 

the pre-excavation. Excavation area is divided into six sections according 

to the digger bucket capacity and each stage is analyzed separately. After 

determining the critical modes using empirical relationships most 

hydrostatic pressure applied to the wall is determined and ultimately 

determined the desired slurry elements. The results of numerical 

modeling with the rules of procedures of the International Commission 

on Large Dams corresponded. And it can be concluded that continuum in 

the region is not far from reality excavated Nohob dam. 

Keywords: 

Cutoff Walls, Stability Analysis, Mud Cake, Numerical Modeling, 

NohobTakestan Dam. 
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