
CSGساخت سد های 

(سد آبپا)

نادر جعفری

بزرگ ایرانسدهایملّي کمیته
1393اسفند7



تعریف مسئله•

CSGچرا •

معرفی سد آبپا•
زمین شناسی و ژئوتکنیک•
منابع قرضه•

CSGطراحی سد آبپا با مصالح •
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

تعریف مسئله
معرفی طرح
واقعهربوشاستاندرکشورشرقجنوبدربرازجانشهرستانمرکزیتبهدشتستانبخش•

خرماواعانتولیدلحاظبهبخشاین.داردفاصلهاستانمرکزباکیلومتر80حدودکهاستشده
هایسیلوقوعمتاسفانه.میشودمحسوبکشورواستانکشاورزیمهممراکزازیکی
ضرورتآینده،درسیالبتکراراحتمالازناشیهاینگرانیومنطقهایندرساالنهمکرر
رلکنتمطالعاتاساساینبرکه.دهدمینشانرامنطقهدرسیلجامعمطالعاتانجام

.گردیدواگذارپایدارتوسعهوآبمشاورمهندسینبهآردودرهسیالب
ودموجوضعیتازجامعوکلیتصویریآوردندستبهمطالعاتیچنینانجامازهدف•

اندهیساممناسبکارهایراهوهاطرحارائهاساس،آنبروسیلخیزینظرنقطهازمنطقه
وخطراترساندنحداقلبهمنظوربهمحدودهداخلهایرودخانهوآبریزهایحوزه

.استبودهآیندهاحتمالیهایسیلوقوعازناشیخسارات
اقلیمی،مصالح،ومنابعبرداریبهرهمورفولوژیکی،نظرازآردوحوزهاولوهلهدربنابراین•

ایرودخانهمسیستوهیدرولیکیهیدرولوژی،گیاهی،پوششقرضه،منابعوشناسیزمین
هایگزینهنهادپیشبهنتایجسنتزومطالعاتتلفیقاساسبروگرفتهقراربررسیمورد
.گردیداقدامسیالبکنترلموثر
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

 کشور و استان بوشهرمنطقه طرح در موقعیت
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 
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منشاء تولید بخشی از سیالب شهر برازجان و روستاهای پائین دست

ردوخانه آردو



(سد آبپا)CSGساخت سد های 

نقش هر زیرحوزه در تولید حجم سیالب
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

کارهای انجام گرفته
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گابیونی یا سنگی مالتیتاخیری گزینه جهت احداث بندهای 10•

گزینه با سناریو های مختلف8•

(گزینه های منتخب)جهت احداث سد9و 4محور •



(سد آبپا)CSGساخت سد های 

 انتخاب محل سد
 گرفتدر انتخاب محل سد موارد ذیل مد نظر قرار:
با توجه به هدف طرح حداالمکان قرار گیری محل ساختگاه در قسمت های -1•

آبراهه های انتهایی حوزه آبریز باشد بطوریکه مخزن سد بتواند حداکثر آبهای حاصل از
.اصلی و فرعی را جمع آوری نموده و از ایجاد سیل بزرگ جلوگیری نماید

ازشدگی مطالعه توپوگرافی و مورفولوژی حوزه آبریز و انتخاب دره مناسب از نظر ب-2•
.که حداقل حجم بدنه و سازه های جنبی داشته باشد

رل بدلیل کنت. قسمت عمده حوزه آبریز واحدهای مارنی سازند میشان می باشد-3•
اده سیالب و پر و خالی شدن های مکرر مخزن سد، ساختگاه سد در موقعیتی قرار د

ش و هوازدگی شده که توده سنگهای ساختگاه حداقل شرایط حساسیت نسبت به فرسای
. داشته باشد

ذیری و کیفیت شرایط ژئوتکنیکی ساختگاه در شرایط مناسب از نظر پایداری، نفوذپ-4•
. سنگ باشد

.طرحعدم نیاز به احداث راه دسترسی به ساختگاه و به تبع آن کاهش هزینه های–5•

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

 چراCSG

ونیکیژئوتک،مسائلدرهشکلو،مورفولوژیتوپوگرافیسدشرایطنوعانتخابدر•
امه،برنمنطقهخیزی،لرزهسداحداث،هدفقرضهمنابع،ساختگاهشناسیزمین

توجه،زسریعملکردو،اندازهسد،ارتفاعسدساختجهتنیازموردسرعتوزمانبندی
.هستندندهکنوتعیینمهمفاکتورهایازاقتصادیمسائلومحیطیزیستشرایطبه

دسمخزنوبوده(کنترلی)تاخیریسداحداثآبپاطرحهدفاینکهبهعنایتبا•
سدبدنهرویازمکررسرریزهایاحتمالوباشدمیشدنخالیوپرشرایطدرهمواره
.پذیردانجامتریمناسبانتخابشرایطاینباشدهسعیلذارودمیانتظار

همچنین عدم وجود مصالح مناسب ریزدانه در منطقه هم به لحاظ کمیت و نیز کیفیت و•
.پارامترهای تاثیر کذار بوده استدیگر بعد مسافت از 

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

ازآبرعبوامکانانحرافسیستماحداثعدمنیزورودخانهبودنفصلیبهتوجهبا•
درپذیریفرسایشبهنسبتسدبدنهکمترحساسیتسدوساختحیندربدنهروی

.آنرویازآبعبورصورت

کاهش احجام بدنه و امکان اجرای آن در یک فصل خشک هم به لحاظ کاهش •
.زمانبندی اجرای طرح و هم کاهش هزینه ها

رین کمتایجاد تامین مصالح از حفاریهای داخل مخزن و نیز پی و تکیه گاه سد و •
.دست خوردگی در شرایط زیست محیطی

(  ه گاه راستمخصوصا در تکی)بر روی پی نسبتا ضعیف و نامتقارق درهی آن قابل اجرا •

.تجربه پذیری برای احداث این نوع سد در موقعیت های مشابه استان بوشهر•

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

معرفی سد آبپا
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

معرفی سد آبپا
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

معرفی سد آبپا
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

معرفی سد آبپا
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 
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آب پامحور سد پروفیل طولی 



(سد آبپا)CSGساخت سد های 
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مقطع تیپ سد آبپا



(سد آبپا)CSGساخت سد های 
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 
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0



شناسی و ژئوتکنیک ساختگاهزمین •

2
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

 ساختگاهزمین شناسی و ژئوتکنیک

میتجانسناملیتولوژینظرازامامتقارنتقریبامحوریدارایآبپاسدساختگاه•
ارنیمواحدورودخانهبستروچپجناحدهندهتشکیلگوریمقاومآهک.باشد

سدختگاهسا،شناسیزمیننظراز.باشدمیراستجناحدهندهتشکیلمیشان
گوریآهکواحدومیشانمارنیسازندوداردقرارخوردهچینزاگرسزوندر

.باشندمیسدمخزنوساختگاهسنگهایتودهدهندهتشکیل

نتایج.استشدهحفاریمتر173عمقبهاکتشافیگمانه هایحلقه6تعداد•
برجاخاکمتر2راست،جناحدربرجاخاکمتر5اکتشافیگمانه هایازحاصله

درارنمنفوذپذیری.باشدمیرودخانهبستردرآبرفتمتریکوچپجناحدر
میلوژان20حدوددرآهکیواحددرولوژانواحد3حدوددرراستجناح
مارنیواحدوخوبطبقهدرآهکیسنگتودهمهندسیخصوصیاتنظراز.باشد

.داردقرارضعیفطبقهدر

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

زمین شناسي و ژئوتکنیک ساختگاه
 (باال دستدید از )نمایی از محل محور سد آب پا

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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جناح چپ

مارنهای میشان

جناح راست

آهکهای گوری

محور سد

-تکیه گاه چپ
آهک گوری

-تکیه گاه راست
سازند میشان



(سد آبپا)CSGساخت سد های 

 شناسی و ژئوتکنیک ساختگاهزمین

 عرضی زمین شناسی محور سدمقطع

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

 شناسی و ژئوتکنیک ساختگاهزمین
 ژئوتکنیک انجام شده در ساختگاهعملیات

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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اهداف 
حفاری

آزمایش نفوذاستاندارد آزمایش نفودپذیری

(m)سنگ 
حفاری 
آبرفت (متر)عمق گمانه   موقعیت گمانه

شماره 
گمانه ردیف

C.P.T S.P.T لوژن لفران

A-B-C 0 0 8 0 39/6 0/4 40 محور-تکيه گاه چپ  Ar-01 1

A-B-C 0 0 6 0 33/1 0/5 33/6 محور-بستر رودخانه  Ar-02 2

A-B-C 1 0 7 1 36 4 40 -تکيه گاه راست 

محور Ar-03 3

A-B-C 0 0 4 0 18/6 1/4 20 ورودی کالورت Ar-04 4

A-B-C 0 0 4 0 19 1 20 خروجی کالورت Ar-05 5

A-B-C 0 0 4 0 20 0 20 حوضچه سرریز Ar-06 6

1 0 33 1 166/3 7/3 173/6 جمع

تعيين تراز آب زیرزمينی-Cتعيين نفوذپذیری در آبرفت و سنگ-Bتعيين ضخامت آبرفت-A      :توضيحات



(سد آبپا)CSGساخت سد های 

 شناسی و ژئوتکنیک ساختگاهزمین
 ژئومکانیکی توده سنگهای ساختگاهپارامترهای

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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(درجه)زاویه اصطکاك داخلي  توده سنگ ((Mpaچسبندگي توده سنگ نوع سنگ

0/632آهک

0/2522مارن

مارنآهکپارامتر

(2)ضعیف (7)محکم (مگاپاسکال)مقاومت فشاری سنگ بکر 

(13)خوب تا خوب "نسبتا(17)خوب درصد متوسط شاخص کیفي سنگ 

(8-10)متوسط تا کم (10-15)متوسط تا زیاد (متر)فاصله تکرار ناپیوستگي ها 

شرایط سطوح درزه ها

مسطح ، زبر کمي هوازده تا هوازده ، 
1جدایش سطح سنگ کمتر از 

(20)میلیمتر

مسطح ، زبر کمي هوازده تا هوازده ، 
1جدایش سطح سنگ کمتر از 

(20)میلیمتر

(7)خیس تا مرطوب (7-10)خیس تا مرطوب  شرایط آب زیرزمیني

خوب"نسبتاتصحیح نسبت به جهت ناپیوستگي ها

40-6545-70جمع امتیازها برای سنگ بعد از اعمال تصحیحات



(سد آبپا)CSGساخت سد های 

زمین شناسی و ژئوتکنیک ساختگاه
پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای ساختگاه

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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نوع سنگپارامترهای  شاخصنمیانگی

2/60
(gr /cm3  ) دانسیته 

خشک

آهک

2/62(gr /cm3  ) دانسیته
اشباع

)%(رطوبت 1

)%(جذب آب 2

)%(تخلخل 3

نوع سنگ پارامتر میانگین

آهک
(Mpa)مقاومت فشاری نا محصور سنگ بکر 55-45

(Gpa)مدول تغییر شکل پذیری یا مدول االستیسیته توده سنگ  3/8
نسبت پواسن 0/25

نوع سنگپارامترهای  شاخصمیانگین

2/46
(gr /cm3  ) دانسیته 

خشک

مارن

2/59(gr /cm3  )عدانسیته اشبا

)%(رطوبت 4

)%(جذب آب 16

)%(تخلخل 13

نوع سنگ پارامتر میانگین

مارن
(Mpa)مقاومت فشاری نا محصور سنگ بکر 15-10

(Gpa)مدول تغییر شکل پذیری یا مدول االستیسیته توده سنگ  0/5
نسبت پواسن 0/3



منابع قرضه•
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

قرضهمنابع
:مطالعات منابع قرضه در سه بخش قرضه ریزدانه، قرضه سنگی و قرضه درشت دانه انجام گرفته است •
کیلومتری ساختگاه مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد20برای شناسایی قرضه ریزدانه تا فاصله حدود : قرضه ریزدانه •

عوامل زیر باعث شده است که قرضه ریزدانه مورد توجه . متر حفاری شده است2عدد چاهک به عمق متوسط 9
:طراحی سد قرار نگیرد

.نتایج حفاری قرضه ریزدانه حاکی از سیلتی و ماسه ای بودن مصالح با درجه کم خمیری می باشد–1•
عمده قرضه ریزدانه در محدوده سازند گچساران قرار دارد و این مصالح دارای امالح انحاللی مانند گچ می–2•

.باشند
ایستی از برای حمل مصالح ب. راه دسترسی و حمل مصالح به ساختگاه کامال سخت و صعب العبور می باشد–3•

.دروستایی در حاشیه دره های عمیق تردد نمود که شرایط ناامن ترافیکی وجود دار2گردنه نینیزک با جاده درجه 
بلوک سنگی آهکی اخذ و نتایج آزمایشگاهی حاکی5. قرضه سنگی در جناح چپ ساختگاه قرار دارد: قرضه سنگی •

.از کیفیت عالی مصالح سنگی می باشد
متر حفاری شده که 1.5عدد چاهک در مصالح نامحدود بستر رودخانه با عمق متوسط 11تعداد : قرضه درشت دانه •

.  نتایج آزمایشگاهی نیز حاکی از کیفیت خوب مصالح شن و ماسه می باشند

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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CSGطراحی سد آبپا از نوع •
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(سد آبپا)CSGساخت سد های 

31

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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محورمحلدرزمین شناسیمقطع



(سد آبپا)CSGساخت سد های 

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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مصالحمقاومتیپارامترهای

E (GPa)C (MPa)f’C (MPa)

CSG40.7302.5مصالح 

--40.632سنگ آهک

--0.50.2522سنگ مارن



(سد آبپا)CSGساخت سد های 

لوگو مورد نظر 
نویسنده
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مقاطع آنالیز
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آنالیزمقاطع
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بارگذاریترکیب

ترکیب شرایط
بارگذاری

بارهای وارده

-پایان ساخت
مخزن خالی

نیروی رسوب-وزن بدنه سدعادی

-نیروی رسوب-وزن بدنه سدغیر عادیسیالب
فشار برکنش-نیروی آب

ینیروی اینرس-نیروی رسوب-وزن بدنه سدغیر عادیزلزله
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مجازتنش هایواطمینانضرایب

ترکیب 
بارگذاری

حداقل ضریب 
اطمینان لغزش

محل عبور 
از برایند نیروها

پی

تنش مجاز وارد
بر پی

تنش فشاری 
مجاز مصالح 

سیمان-خاك

ی تنش کشش
مجاز مصالح 

سیمان-خاك
 ≥میانی21/3عادی

Allowable

0.3 f 'c

=750KPa

0

 ≥میانی1.71/2غیر عادی

Allowable

0.5 f 'c

=1.25MPa

R/3 

=200KPa

f 'c : مقاومت فشاری محصور نشده مصالحCSG 2.5برابر باMPa

R : مقاومت کششی مصالحCSG 0.6برابر باMPa

R = 0.51 (f 'c)می باشدpsiبا واحد f 'cو Rدر این رابطه 
0.88
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حداکثرمقطعآنالیزهاینتایج

ان ضریب اطمینبارگذاری
لغزش

محل عبور برایند 
نیروها از پی

رتنش حداکث
(Kpa)

تنش حداقل
(Kpa)

316309میانی101/3<مخزن خالی

382243میانی8.31/3زلزله

87-820میانی7.081/3سیالب
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راستگاهتکیهمقطعآنالیزهاینتایج

ان ضریب اطمینبارگذاری
لغزش

محل عبور برایند 
نیروها از پی

رتنش حداکث
(Kpa)

تنش حداقل
(Kpa)

232232میانی101/3<مخزن خالی

286178میانی5.021/3زلزله

58-596میانی4.591/3سیالب
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واژگونیولغزشمقابلدرپایداری
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راستتکیه گاهمقطععددیآنالیزهای
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ساختانتهایدرنشست
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ساختانتهایدرافقیتغییرشکل های
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 تنشهای اصلی حداکثر در مصالحCSG
انتهای ساخت
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 تنش های اصلی حداقل در مصالحCSG
انتهای ساخت
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آنالیزهای عددی مقطع حداکثر
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 سیالب-تغییرشکل های قائم
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 سیالب-تغییرشکل های افقی
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 تنش های اصلی حداکثر در مصالحCSG
سیالب
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 تنش های اصلی حداقل در مصالحCSG
سیالب
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 تنش های برشی در مصالحCSG
سیالب
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با تشکر از توجه شما


