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بررسي فرار آب از مخزن بااليي دست نيروگاه تلمبهذخيرهاي سد آزاد کردستان ،يکي از عوامل مهم و اثرگذار در
آببندي مخزن است .در اين تحقيق با توجه به مقدار نفوذپذيري ديوارهها و کف مخزن که از آزمايشهاي لوژن به
دست آمده ،ميزان نشت آب به چند روش محاسبه شده است .نتايج معادله تحليلي ودرنيکف ،روش عددي المان محدود
(نرمافزار  ،) SEEP/Wمقدار کل نشت آب از مخزن مورد نظر را در حالت جريان پايدار ،به ترتيب برابر با ،006211
 005511متر مکعب در روز نشان دادهاند .در روش عددي المان مجزا (نرمافزار  )UDECميزان نشت در لحظات
آغازين جريان نشت در حالت جريان ناپايدار  0011111متر مکعب بر روز برآورد شد .اين مقدار نشت که مقداري قابل
مالحظه است .با گذشت زمان از دبي نشت کاسته شده و اين دبي به دبي حالت پايدار يعني  006211متر مکعب در روز
نزديک ميشود .در شبيهسازي سه بعدي مخزن ،از نرمافزار  Seep/3Dاستفاده شد که مقدار نشت کلي آب در حالت
پايدار را در حدود  00،،111متر مکعب (معادل  3درصد از حجم کل) در روز نشان داد .با در نظر گرفتن نتايج بدست
آمده از محاسبات نشت ،احداث المان آببند براي جلوگيري از فرار آب از مخزن ضروري به نظر ميرسد .در اين
تحقيق ،پس از بررسي جنبههاي فني و اقتصادي روشهاي آببندي ،روش بهينه آببندي به کمک ژئوممبرين با صرف
هزينهاي معادل61ميليارد ريال پيشنهاد گرديد.
نيروگاه تلمبه ذخيره اي سد آزاد ،آناليز نشت ،UDEC ،Seep/3D، SEEP/W ،روشهاي ببندي

Upper Reservoir Seepage Analysis of Azad Dam
Pumped Storage Power Station and Selecting the Best
Sealing Method
H. Moeini; H. Katibeh; I. Golaabatoonchi
ABSTRACT
Seepage analysis in the upper reservoir of the Kurdistan Azad pumped storage dam with a volume of
3800000 cubic meter is an important and effective parameter for selecting of the optimized sealing
method. More than 60% of the Lugeon test results show very permeable behavior. In order to calculate
seepage discharge from the reservoir with no sealing element, analytical and numerical methods are used.
Results of the analytical method and finite element numerical method (SEEP/W software) shown the
amount of the seepage discharge in steady state flow is equal to 112600 and 11500 m3/day, respectively.
Unsteady state numerical method (UDEC software) showed initial seepage discharge about 1700000
m3/day, decreasing to 112400m3/day while approaching to steady state conditions. 3D seepage modeling
using Seep3D software shows about 118000 m3/day seepage discharge, means 3% of the total reservoir
volume. Analysis show the necessity of sealing in the reservoir. After feasibility study, the geomembrane
method was suggested as the best sealing method with the implementation cost of 20 billion Rls.
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دست مخزن سد.
ذخيرة آب در مخازن مصنوعي بايد براساس راندماني قابل
قبول انجام پذيرد .تلفات آب از اين مخازن ممکن است به داليل
گوناگون بخصوص مسائل ژئوتکنيکي سنگ بستر باشد [ .]1در
نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي ،آب از مخزن پاييندست به مخزن
باالدست پمپاژ ميشود ،تا انرژي برق در ساعات کم مصرف،
به شکل انرژي پتانسيل در آب ذخيره شده و سپس با تخليه آب
از مخزن باالدست به سمت مخزن پاييندست و با عبور از
توربينهاي نيروگاه برقآبي در ساعات اوج مصرف ،برق توليد
شده به شبکه سراسري برق منتقل شود [ .]6بنابراين با توجه
به صرف هزينه ،و ارزشي که آب پمپاژ شده خواهد داشت،
بررسي ميزان نشت آب از مخزن باالدست و جلوگيري از فرار
آب به کمک روشهاي گوناگون آببندي ،اهميت بسياري دارد.
در اين مطالعه ابتدا مقدار فرار آب و رفتار کلي آن در
ساختگاه مخزن باالدست سد و نيروگاه آزاد سنندج ،بدون در

محدوده موردنظر مخزن باالدست سد آزاد از نظر
واحدهاي ساختماني زمينشناسي در ناحية سنندج-سيرجان
واقع شده که از لحاظ ليتولوژي شامل سنگهاي رسوبي از نوع
ماسه سنگ و کنگلومرا و شيل است .بيشترين قسمت اين معدن
(منبع قرضه) در بخش ماسه سنگي و بخش کوچکي از آن در
تودهسنگهاي شيلي و کنگلومرايي قرار ميگيرد .گسل عمدهاي
از محدودة معدن عبور نمينمايد ولي گسلهاي موضعي و
محلي ،پيت معدني را قطع ميکنند .به طور كلي ميتوان گفت كه
تودههاي ماسه سنگي محدودة مورد مطالعه درزهدار بوده و
درجه شكستگي آنها در نقاط مختلف با گستردگيهاي
متفاوت ،بسيار متغير است [ .]3سه دسته درزه اصلي در منطقه
برداشت شده که با توجه به ميزان بازشدگي ،همگي داراي
پتانسيل آببري هستند .مشخصات اين درزهها به همراه
رزدياگرام آنها در شکل ( )6ديده ميشود.

نظر گرفتن المان آببند و با استفاده از روشهاي تحليلي و
عددي بررسي شده و نتايج آنها مقايسه شدهاند .سپس با
معرفي روشهاي معمول در آببندي مخازن و با بررسيهاي
فني و اقتصادي هر روش در اين مورد مطالعاتي ،روش بهينه
آببندي پيشنهاد گرديد.
شكل ( :)1موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به سد آزاد و نماي

نيروگاه تلمبهذخيرهاي سد آزاد کردستان در  57كيلومتري

سه بعدي ساختگاه سد و منبع قرضه []1

غرب سنندج واقع شده است .اين سد كه از جاده سنندج –

مريوان قابل دسترسي است ،با هدف كنترل سيالبها و تنظيم
آبهاي جاري ،تامين آب شرب و كشاورزي منطقه احداث شده
است .سد آزاد از نوع سنگريزهاي با هسته رسي بوده که در
طرح اوليه داراي تاجي به طول  066متر ،عرض  12متر و ارتفاع
 127متر در نظر گرفته شده است .براي تامين بخشي از مصالح
سنگي مورد نياز ،معدن سنگي در شمالغربي سايت سد ،به
عنوان منبع قرضه در نظر گرفته شد (شکل .)1محل معدن
روباز 1به شكلي انتخاب شده كه در محدوده ماسه سنگها به
شكل يک پيت با عمق  76تا  166متر ،عرض متوسط  266متر و
طولي در حدود  1666متر قرار ميگيرد .حجم تقريبي اين مخزن
 4ميليون مترمکعب گزارش شده است [ .]3استخراج سنگ از
اين معدن طبق طرح اوليه ،براي دستيابي به دو دليل اصلي
خواهد بود:
الف :تامين منابع قرضه مورد نياز بدنه سد آزاد
ب :استفاده از پيت معدني بر جاي مانده به عنوان مخزن باال

شکل ( :)2تمرکز شيب و راستاي شيب درزهها بر روي صفحه
استريونت []1

براي برآورد ميزان نشت در روشهاي موردنظر ،در طول
مخزن 4 ،مقطع در نظر گرفته شد و يا به عبارتي ،مخزن به
چهار بخش تقسيم شد .مالک انتخاب بخشهاي گفته شده ،تغيير
در تراز ارتفاعي کف پيت بوده است زيرا کف مخزن داراي يک
سطح مسطح نيست .به همين دليل تحليلها در چهار حالت براي
ترازهاي ارتفاعي کف مخزن (يعني ترازهاي ،1476 ،1446

 1456 ،1406براي کف پيت در حاليکه تراز بااليي مخزن در
ارتفاع  1066متري قرار دارد) انجام شد .در شکل ( )3محل اين
مقاطع به همراه محل گمانههايي که در آنها آزمايش لوژن
انجام شده (گمانه هاي  4 ،2و  ،)16مشخص شده است .نتايج
آزمايشهاي لوژن انجام گرفته بر روي سه گمانه حفر شده در
محدوده مخزن ،در شکل ( )4ارائه شده است .چنانکه پيداست
در حدود  06درصد از مقاطع آزمايش لوژن ،مقاديرلوژن بيش

شکل ( :)2نتايج آزمايش لوژن در سه گمانه  2 ،6و ]0[ 01

از  3لوژن بوده و در  21درصد از مقاطع مقدار آبخوري بسيار
زياد بوده است .اين امر گواهي بر وجود نواحي خردشده و به

در ادامه با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي ،مقدار

شدت تراوا در ديوارهها و کف مخزن بوده و نشان دهندة

نشت ،بدون در نظر گرفتن المان آببند براي مخزن ،محاسبه

وجود پتانسيل باالي فرار آب از مخزن مورد نظر است.

شده و سپس ميزان اثر روشهاي آببندي در مخزن مورد

بنابراين الزم است که ضمن انجام محاسبات نشت آب ،در

بررسي قرار خواهد گرفت.

مورد آببندي اين مخزن نيز مطالعات مناسب در دستور کار
قرار گيرد [.]1
2

در انجام محاسبات مربوط به نشت در روشهاي مختلف

ودرنيکف  ،روش حلي تحليلي براي محاسبه ميزان نشت از

تحليل نشت ،عامل نفوذپذيري نقشي اساسي دارد .در کل

کانالهاي با اشکال گوناگون و شرايط جريان پايدار آزاد در

محدوده ،فقط از  3گمانه آزمايش لوژن گرفته شده و بنابراين

محيط همگن ارائه داده است [ .]2مقدار نشت جريان آزاد و

به دليل کمبود اطالعات مربوط به عامل نفوذپذيري ،محاسبات

پايدار در کانالي در محيط همگن همسانگرد و با گسترش

در دو حالت بيشينة لوژن و متوسط مقادير لوژن حاصل از

نامحدود در شرايطي که سطح ايستابي آب زيرزميني بسيار

آزمايشهاي لوژن انجام شد .به عبارتي يک بار نفوذپذيري
معادل محيط ،برابر  0/3×01-5متر بر ثانيه و يک بار برابر
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 5/6×01متر بر ثانيه – به ترتيب معادل  166و  43لوژن– در
نظر گرفته شد.

پايين باشد ،به کمک فرمول  0بيان ميشود [:]5
()0

)qs  ky( A  W / y

در به کارگيري اين فرمول ،مقطع مخزن معادل مقطعي از
يک کانال فرض ميشود که در يک محيط پيوسته ساخته شده
است .برآورد ميزان نشت در مقاطع گفته شده در جدول ()2
نشان داده شده است.

روشهاي عددي مورد استفاده در اين مطالعه عبارتند از:
روش عددي المان محدود ( 3نرمافزار  SEEP/Wو نرمافزار
 )Seep/3Dو روش عددي المان مجزا.)UDEC( 4
الف Seep/w :و  :Seep3Dدر به کارگيري اين نرمافزارها
فرض پيوسته بودن محيط الزامي است .ابعاد مقطع شماره 01
مخزن و نماي سهبعدي ساده از کل مخزن به ترتيب در
شکلهاي ( )5و ( )2نشان داده شده است .در مطالعات اوليه
شکل( :)3نماي کلي از مخزن باالدست ،گمانههاي آزمايش لوژن و

زمينشناسي و همچنين در گمانههاي مطالعاتي هيچگونه آب

مقاطع درنظر گرفته شده در محاسبه نشت []1

زيرزميني ديده نشده است .بنابراين در همه روشهاي عددي
تحليل نشت ،سطح آب زيرزميني  611متر پائينتر از کف پيت
فرض شده است .تحليل نشت در  Seep/wبه صورت دوبعدي
و در  Seep3Dبه صورت سهبعدي انجام شده است .نتايج در

در شکل ( )،آخرين پله پيت (مخزن) ،درزهها و جريان آب

جدول ( )2ديده ميشود.
ب :UDEC -براي مدلسازي درزهها و ناپيوستگيهاي

موجود در درزهها به کمک بردارهاي جريان که نشاندهنده

موجود در ساختگاه مخزن از نرمافزار المان مجزاي UDEC

راستاي جريانند ،نمايش داده شده است .گفتني است که نرم-

استفاده شد تا تحليلي دقيقتر دربارة نشت آب از مخزن انجام

افزار  UDECبراي انجام محاسبات ،نيازي به عامل نفوذپذيري

شود .عوامل ژئومکانيکي الزم براي شبيهسازي ناپيوسته اين

ندارد بلکه با ارائه مشخصات درزهداري توده سنگ ،نرمافزار

مخزن در جدول ( )0آورده شده است .ابتدا طرح کلي منطقه

مسئله نشت را حل مينمايد و مقدار دبي آب عبوري از مخزن

طبق شکل ( )0ساخته شد .پس از شبيهسازي حفاري پلهبهپله

را محاسبه ميکند.

معدن (مرحله مکانيکي) ،مخزن ايجاد شده مورد آبگيري قرار
گرفت (مرحله هيدروليکي).

با توجه به بزرگي طرح و نيز با وجود درزهداري بسيار
زياد با فاصلهداري کم ( 1متر) در منطقه مورد مطالعه ،در
شبيهسازي مخزن ،اجراي 7برنامه  UDECبه زمان بسيار
زيادي نياز دارد .بنابراين فقط در مقطع شماره  16به انجام
محاسبات نشت پرداخته شده است.
جدول ( :)0ويژگيهاي ژئومکانيکي محيط در مدلسازي ]1[ UDEC
واحد

مقدار
3

پارامترهاي مدل

6211

kg / m
GPa
GPa
GPa / m
GPa / m

صلبيت قائم

30

درجه

زاويه اصطکاک

1262

MPa

چسبندگي

شکل ( :)5شبيهسازي جريان نشت در مقطع شماره  01مخزن توسط

3

ميليمتر

بازشدگي

نرمافزار ]0[ Seep/w

3

ميليمتر

0211
211
211
0211

چگالي

ويژگيهاي

مدول بالک

سنگ

مدول برشي
صلبيت برشي

ويژگيهاي
درزهها

بازشدگي
باقيمانده

همانطور که گفته شد ،هيچگونه آب زيرزميني در حفاري
گمانهها ثبت نشده و اين به معني اشباع نبودن محيط است.
بنابراين منطقي است که در مراحل اوليه آبگيري مخزن،
سرعت نشت زياد بوده و با گذشت زمان و با اشباع شدن
تدريجي محيط ،از سرعت نشت کاسته شود .همانطور که در
شکل ( )9ديده ميشود ،در ابتدا مقدار نشت کلي مخزن بسيار
باال بوده و  0010111مترمکعب بر روز است .با گذشت زمان و
پس از رسيدن به جريان پايدار ،مقدار نشت کاهش يافته و به
مقدار  006111متر مکعب در روز ميرسد .روند تغييرات
سرعت نشت بسيار مهم است .اين در حالي است که اين نحوه
تغييرات از روشهاي گفته شده قبلي ،قابل استخراج نبود.
شکل ( :)2نماي سهبعدي از مخزن و خطوط جريان نشت در
افزار ]0[ Seep3D

 83

نرم-

بنابراين ،با توجه به حجم نشت آب در آغاز آبگيري مخزن و
نيز به دليل پر و خالي شدن روزانه مخزن در دورههاي مختلف
مصرف برق ،آببند نمودن مخزن بديهي مينمايد.

شکل ( :)0مدل اوليه ساختگاه مخزن قبل از استخراج منابع قرضه از
پيت در نرمافزار ]0[ UDEC

شکل ( :)9تغيير مقدار نشت نسبت به زمان در شبيهسازي جريان

نتايج بدست آمده از تحليل نشت در روشهاي مختلف در

نشت به کمک نرمافزار ]0[ UDEC

دو حالت نفوذپذيري ميانگين و نفوذپذيري حداکثر ،به طور

با اين تفاسير و با توجه به روند تغييرات مقدار نشت در

خالصه در جدول ( )2آمده است .ديده ميشود که مقدار نشت

طي زمان (حالت ناپايدار) بدست آمده در نرمافزار ،UDEC

بدست آمده در نرمافزار  UDECپس از رسيدن جريان نشت به

آببندي مخزن باالدست نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سد آزاد

حالت پايدار ،به مقادير بدست آمده از ساير روشها ،با فرض

کردستان ضروري به نظر ميرسد.

نفوذپذيري معادل ميانگين مقادير لوژن ،نزديک است .اين امر
ميتواند حاکي از آن باشد که استفاده از نفوذپذيري ميانگين در
محاسبات نشت پاسخي نزديکتر به واقعيت را خواهد داشت.

گزينههاي مختلفي براي آببندي سدها ،کانالهاي آب و

بنابراين ميتوان مقدار نشت کل مخزن در حالت پايدار را در

مخازن آبي وجود دارد از جمله :پتوي بتني ،0پتوي رسي ،5بتن

حدود  117،666متر مکعب بر روز تخمين زد که به طور تقريبي

آسفالتي ،4ورقههاي ژئوممبرين ،0تزريق . 16هرکدام از اين

معادل  3درصد از حجم کل مخزن است.

پوششها اثر متفاوتي بر روي ميزان نشت آب دارند.

جدول ( :)6نتايج آناليز نشت مخزن در روشهاي گوناگون ،مقدار
نشت بر حسب مترمکعب بر روز.
ميزان نشت

نفوذپذيري

روش

006205

لوژن ميانگين

ودرنيکوف

620601

لوژن حداکثر

005562

لوژن ميانگين

6،0326

لوژن حداکثر

00،111

لوژن ميانگين

691111

لوژن حداکثر

00632،

Seep/W

با توجه به شيب  01درجهاي ديوارهي پلههاي پيت ،اجراي
المانهاي آببند که به تراکم نياز دارند مشکالت زيادي دارد.
بنابراين ،گزينههاي پتوي رسي و بتن آسفالتي از ديدگاه اجرايي
منتفي است.
با توجه به خطرات ناشي از نشستهاي نامتقارن در برابر
تنشهاي وارده به ويژه در هنگام زلزله ،پوشش بتني ميبايد

Seep3D

به صورت مسلح اجرا شود .استفاده از شبکههاي آرماتور در
ميان بتن ،يکي از روشهاي مسلح نمودن بتن است .تزريق بتن

UDEC

در کف و ديوارههاي پيت نيز از ديگر روشهاي آببندي مخزن
است .براي اجراي پرده آببند دو طرح تزريق داخلي و خارجي
قابل اجرا است .بدين ترتيب که در تزريق داخلي با حفر يک
سري گمانه از داخل مخزن و به صورت مورب سعي بر
طوالني تر نمودن مسير جريان نشت و در پايان کاهش مقدار
جريان ميشود .در تزريق خارجي ،با حفر گمانههايي از خارج
بدنه مخزن و به موازات ديوراههاي آن ،يک ديوار آببند
سراسري در اطراف پيت ايجاد ميشود .در شکل ( )01خطوط
جريان ناشي از نشت آب از مخزن در دو حالت گفته شده ،به

شکل ( :)،بردارهاي جريان ،نشاندهندة ورود آب از مخزن به
درزههاي ديواره و کف پيت ،در نرمافزار ]0[UDEC

دست آمده از نرمافزار  SEEP/Wديده ميشود.

جدول ( :)3ضخامت الزمه روشهاي آببندي پيشنهادي []0
ضخامت المان آببند (سانتيمتر)

روش آبب بندي

31

پوشش بتني

051

پتوي رسي

01

بتن آسفالتي

2111

پرده تزريق

6

ژئوممبرين

شکل ( :)01مقايسه هزينه روشهاي آببندي پيشنهادي []0

در شبيهسازي جريان نشت در حالت ناپايدار از نرمافزار
 UDECاستفاده شد .اين نرمافزار که با شبيهسازي
ناپيوستگيها ،ميزان نشت را محاسبه مينمايد نشان داد که در
شکل ( :)01تزريق داخلي و خارجي (دو رديفه) و خطوط جريان نشت
آب در اين دو روش به کمک نرمافزار ]1[ SEEP/W

زمانبر بودن هر دو روش گفته شده براي تزريق ،مشکالت
اجرايي در نقاط شيبدار ،احتمال ايجاد ناپايداري ناشي از فشار
تزريق در ديوارههاي مخزن ،احتمال به وجود آمدن پنجرههاي
تراوا و همچنين هزينههاي بسيار باالي اجراي اين روش،
استفاده از تزريق را به عنوان آببند مخزن منتفي مينمايد.
مطالعات نشان دادهاند که پوشش ژئوممبرين ،به دليل
مقاومت مطلوب در برابر عوامل جوي و محيطي و به خصوص
اشعه ماورابنفش ،انعطافپذيري مطلوب در برابر تنشهاي
وارده در برابر نيروهاي ديناميك و نشستهاي نامتقارن،
سهولت اجرا و سرعت نصب باال و در نتيجه کاهش زمان
اجراي المان آببند ،از نظر فني ،بهترين گزينه به عنوان آببند
مخزن خواهد بود [.]0
مقايسه اقتصادي آببندهاي گفته شده در نمودار شکل ()01
آورده شده است .برآورد هزينههاي اجرايي در روشهاي گفته
شده ،بر اساس قيمتهاي فهرست بهاي سال  03،،انجام
گرفت .همانطور که ديده ميشود پوشش ژئوممبرين و روش
پرده آببند (تزريق داخلي و خارجي) به ترتيب کمترين و

لحظه شروع جريان نشت ،دبي جريان برابر  0،011،111متر
مکعب در روز ميباشد .از اين ميزان نشت که مقداري قابل
مالحظه است ،با گذشت زمان کاسته شده و به تدريج دبي نشت
به دبي پايدار ( 006،211مترمکعب بر روز) نزديک ميشود.
نرمافزارهاي  SEEP/Wو  Seep3Dميزان نشت

در حالت

جريان پايدار ،را به ترتيب برابر با  005،511و 00،،111
مترمکعب بر روز برآورد نمودند .با توجه به مقدار دبي نشت
بدست آمده از معادله تحليلي ودرنيکف ( 006،211مترمکعب بر
روز) ،مفيد بودن اين روش در تخمين مقدار نشت ،آشکار مي-
شود.
با توجه به نتايج تحليل نشت در روشهاي گفته شده و نيز
به دليل ارزش و اهميتي که آب پمپاژ شده به مخزن باالدست
نيروگاه دارد ،تلفات آب از راه نشت آب به بدنه مخزن ،قابل
چشمپوشي نبوده و در آببند نمودن اين مخزن جاي ترديد
باقي نميماند.
با توجه به بررسيهاي فني و اقتصادي ،پوشش ژئوممبرين
با صرف هزينهاي در حدود  61ميليارد ريال ،به عنوان روش
بهينه در آببندي مخزن ذخيرهاي نيروگاه تلمبهذخيرهاي سد
آزاد پيشنهاد ميشود.

بيشترين هزينه را خواهند داشت.
[]0

معيني رودبالي ،هادي؛ بررسي ويژگي هاي زمين شناسي
مهندسي و هيدروژئولوژيک در گزينش روش بهينه ي آب
بندي مخزن ذخيره اي با نگرشي ويژه به نيروگاه تلمبه-
ذخيره اي سد آزاد کردستان ،پايان نامه کارشناسي ارشد،

 04

دانشگاه صنعتي اميرکبير ،دانشکده معدن ،زمستان .03،9
[]6

وزارت نيرو ،شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران " ،
معرفي طرح سد ونيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياه بيشه" . 03،، ،

Bhagu R.Chahar,Extension of Vedernikov’s graph for
seepage from canals, Vol.32, No. 2-GROUND WATERMrach-April 2001(Pages 272-275).

]5[

 گزارش بررسيهاي ژئوتکنيکي و،شرکت بينالمللي استراتوس
تحليل پايداري ديواره معدن مصالح سنگي (منبع قرضه) سد
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