
 
 

 
 



 
 به نام خدا

 پيشگفتار 
 

امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از به كارگيري مناسب و مستمر                     

نظر به وسعت دامنه علوم     .  آنها در پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است             

 تخصصي واگذار شده –، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني و فنون در جهان امروز، تهيه ضوابط

 . است

 
با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران تهيه استاندارد در                        

شور وزارت  بخش آب از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب ك                 

 ‐ با مشخص نمودن رسته هاي اصلي مهندسي آب اقدام به تشكيل مجامع علمي            فنيرو در جهت نيل به اين هد      

 . تخصصي با عنوان كميته ها و زيركميته هاي فني نموده كه وظيفه تهيه اين استانداردها را به عهده دارند

 : ن مي گردديتدواستانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و 

 ران شاغل در بخش عمومي و خصوصي ظاستفاده از تخصص ها و تجارب كارشناسان و صاحبن -

 استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي  -

طراحي بهره گيري از تجارب دستگاههاي اجرايي، سازمانها،  نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه،             -

 و ساخت 
 هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره برداري و ارزشيابي طرحهاايجاد  -

 پرهيز از دوباره كاريها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  -

توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤسسات معتبر                    -

 تهيه كننده استاندارد 

 
احبنظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از مهندسي آب مرتبط مي باشد موجب             آگاهي از نظرات كارشناسان و ص     

 . امتنان كميته فني بهره برداري از منابع آب زيرزميني خواهد بود
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  :مقدمه 
 

 .سد از جمله بزرگترين و پيچيده ترين سازه هاست كه با هدفهاي گوناگون عمراني، بنا مي گردد

اتي و طراحي سدها، تا حدامكان، پارامترهاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي، ضوابط و             در مراحل مختلف مطالع   

معيارهاي سازه اي و پارامترهاي ژئو تكنيكي زمين زير پي و شعاع تأثير سازه برزمين زير پي و مصالح شناسائي           

 .  زمين مورد توجه بوده است –و ارزيابي شده و اثر اندركنش سازه 

عي برآن بوده است كه عالوه بر كنترل كيفت مصالح، نظارت دقيق بر عمليات اجرايي                در مرحله ساختمان، س   

سدها،  سازه هاي جنبي، بهسازي پي و كارگذاري ابزار دقيق رفتار سنجي، صورت گيرد تا بتوان اخت پذيري                  

ساس مي باشد و   از آنجائيكه اخت پذيري سازه ها با پي امري بسيار ظريف و ح          .  بين سازه ها و زمين ايجاد نمود     

اين حالت زماني حاصل مي گردد كه هر يك از پارامترهاي سازه ها و زمين پي كامالً و بطور دقيق شناسايي                      

چنين كاري با در نظر گرفتن زمان محدود مطالعات و هزينه گزاف تحقيقات مترتب بر آن غالباً غير                  .  شده باشند 

دها،  تعبيه مي گردد تا با اندازه گيري پارامترهاي مختلف         از اين رو، سيستم ابزاربندي در س       .  عملي مي باشد   

سازه ها، پي و گستره زير تأثير سازه ها به طور غير مستقيم زير نظر و مراقبت ويژه  قرار گرفته و رفتارنگاري                       

 . گردد

 . با بازرسيهاي عيني، وضعيت واقعي سد،  تكيه گاهها و پي سازه ها مورد توجه قرار مي گيرد

به (نتايج بازرسيهاي عيني و بررسي يافته هاي رفتارسنجي انجام شده، در دوره هاي مختلف بارگذاري                تحليل  

، مي تواند حركتهاي نسبي سازه ها و زمين پي و باالخره تثبيت حركت نسبي                 )ويژه اولين آب گيري مخزن    

طمينان از ايمني و پايداري     عمليات مذكور به منظور ا    .  سازه ها،  همچنين تغييرات ساير عوامل را روشن سازد        

 .  آنها صورت مي پذيرد زسد و سازه هاي وابسته و در نتيجه،  بهره برداري بهينه درازمدت ا

در صورتيكه نتايج اندازه گيريها و بررسيها ايجاب نمايد،  بايد مطالعات به منظور تصميم  گيري و ارائه تمهيدات                 

 . مناسب انجام شود

 توصيه شده   ICOLDگهداري سدها، تابع مقررات و ضوابط خاصي است كه توسط             اصوالً بهره برداري و ن   

كميته ملي سدهي بزرگ هر كشوري با توجه به شرايط ويژه كشور خود،  اين مقررات را به صورت                     .  است

 . استاندارد تدوين مي نمايد

هاي بزرگ ژاپن در مه     توسط كميته ملي سد   »    استاندارد مديريت بهره برداري سدها در ژاپن      «نشريه حاضر،   

 .  تدوين و ارائه شده است١٩٨٦

در اين نشريه به اختصار ابتدا به دامنه كار، بخشهاي مختلف استاندارد، تفكيك دوره هاي مديريت بهره برداري                 

و داده هاي پايه در مديريت بهره برداري پرداخته شده، سپس رفتار سنجي ها ، انواع بازرسيها، قضاوت                      

نهايتاً نمونه هايي از فرم ثبت اطالعات و       .  هداري سيستمهاي رفتارسنجي تشريح گرديده است     كارشناسي و نگ  

 . بازرسيها و راهنماي ضبط اطالعات ارائه شده است

با توجه به مطالب فوق، كميته فني سدها، به منظور آگاهي بيشتر دست انداركاران كادر مديريت بهره برداري                   

 . شريه باال نموده استسدهاي كشور، اقدام به ترجمه ن



 ٢

  كليات: فصل اول 
 
  هدف ‐١‐١
 

استاندارد حاضر بعنوان راهنمايي عمومي براي رفتارسنجي و بازرسي سدها و بمنظور حصول اطمينان از ايمني                

 . آنها تهيه شده است

 
  :توضيح 

 
ها بوده و مقررات     اين استاندارد در برگيرنده رهنمودهاي عمومي براي رفتارسنجي سازه اي و بازرسي سد              

 پي، زمين طبيعي در    استاندارد حاضر در بدنه سد،    .  تفصيلي براي هر نوع سد بطور جداگانه ارائه شده است           

. تكيه گاهها و محيط اطراف آنها كاربرد داشته و ليكن شامل تجهيزات بهره برداري نظير دريچه ها نمي گردد                  

ضعيت زيست محيطي مخزن براي هر سد بصورت جداگانه  دستورالعمل بهره برداري از مخزن،  رسوبگذاري و و      

 . تهيه خواهد شد

 
 دامنه كاربرد ‐٢‐١
 

 معذالك، براي سدهاي نگهدارنده خاك.  متر مي باشد١٥دامنه كاربرد اين استاندارد براي سدهاي بزرگتر از 

) Soil- retaining  dams(  مجاز نمي باشد . 

 
  بخشهاي مختلف استاندارد  ‐٣‐١
 
 استاندارد در برگيرنده قسمتهاي مختلف مشتمل بر رفتارسنجي، بازرسي، مطالعه و بررسي، تعميرات و                  اين

 .ساير تمهيدات مي باشد

  
 : توضيح

استاندارد در برگيرنده مطالب مربوط به بازرسيهاي ادواري و يا ويژه،  مديريت بهره برداري و رفتارسنجي                    

 .مي باشد

ر در مورد مطالعه و بررسي،  بازرسيها، تعميرات و ساير تمهيدات در صورت               بر اين اساس، مطالب تفصيلي ت    

 . نياز در جاي خود تشريح شده است

 
 تفكيك دوره هاي مديريت بهره برداري در طول عمر سد ‐٤‐١
 

 :از نظر ايمني،  عمر سدها بشرح زير تقسيم مي گردد

 . ني پس از پر شدن مخزن را در بر مي گيرداين مرحله از شروع آب اندازي مخزن تا مدت معي : ١مرحله 

 .  تا زماني است كه رفتار سد حالتي ثابت و يكنواخت بخود مي گيرد١اين مرحله از پايان مرحله  : ٢مرحله 



 ٣

 .  مي باشد٢اين مرحله پس از پايان مرحله  : ٣مرحله 

 : توضيح 

تفاع آب پشت سد قرار گرفته و بدين لحاظ،          تحت تأثير تغييرات باز ناشي از افزايش ار        ١رفتار سد در مرحله     

در مورد سدهاي   .   ماه پس ازپر شدن مخزن ادامه يابد       ٢رفتارسنجي بايد از شروع آب اندازي آغاز و تا حداقل          

خاكي كه در اثر كاركرد نيروگاه تلمبه ذخيره اي، كنترل سيالب و اقداماتي مشابه در معرض افت سريع سطح                   

اري سد و محيط اطراف بطور جدي تحت تأثير قرار گرفته و بايستي در چنين مواردي،                آب قرار مي گيرند،  پايد   

بمفهوم سطح آب     »  High Water Level سطح آب پر يا «اصطالح .  منظور گردد١اين دوره نيز جزو مرحله 

ترل سيالب كه در آنها كن) دريچه دار(معذالك، در مورد سدهاي با سرريز كنترل شده   .  حداكثر معمولي مي باشد  

بمفهوم     )H.W.L(انجام مي شود،  تراز مورد بحث        »  Surcharge Space«با استفاده از حجم ذخيره اضافي        

 . سطح آب سورشارژ مي باشد

اين .   پايداري سد بايستي از طريق ضبط آمار ثبت شده مربوط به رفتار متعادل سد به تأييد برسد                  ٢در مرحله   

قول بين ارقام اندازه گيري شده پارامترهاي مختلف با تراز سطح آب مخزن               تأييد با دستيابي به روابطي مع      

 . حاصل مي شود و عالوه  برآن، ارقام اندازه گيري شده نيز بايستي ارقامي منطقي و قابل قبول باشند

 ٣ متر و يا سدهايي با طراحي ويژه، بايستي حداقل ١٠٠ در مورد سدهاي با ارتفاع بيش از         ٢مدت زمان مرحله    

 . سال باشد

 پس از بررسي و ارزيابي ارقام اندازه گيري        ٣ به مرحله    ٢، و از مرحله     ٢اتخاذ تصميم در مورد گذار از مرحله        

 . شده مرحله قبل عملي خواهد بود

 
  داده هاي پايه قابل استفاده مديريت بهره برداري ‐ ٥‐١
 

تي، نقشه برداري، طراحي و اجراي سد بدست آمده        داداه هاي مورد نياز دوران بهره برداري كه از مراحل مطالعا        

 . بايستي در وضعيت مناسبي به ترتيب نگهداري شود

 :توضيح 

 : داده هاي مورد نياز دوران بهره برداري بشرح زير مي باشند 

 ١مشخصه هاي عمومي سد و سازه هاي وابسته -

 داده هاي زمين شناسي -

  هيدرولوژي ‐داده هاي هواشناسي  -

اتي مربوط به دوران مطالعاتي و طراحي مخزن، جسم سد، تأسيسات تخليه كننده، و                    محاسب اوراق -

 اطالعات مربوط به بهسازي پي

 نقشه هاي اجرا شده  -

 سوابق ساختماني در حين اجرا  -

                                                      
 براي  ٢ براي سدهاي بتني و فرم شماره        ١فرم شماره   .   تهيه شده است     JANCOLD فرم اختصاصي توسط     ٢به عنوان نمونه،      ‐١

 .  تحويل شودJANCOLDاني، فرم مربوطه بايستي تكميل و به به محض اتمام عمليات ساختم. سدهاي خاكي



 ٤

 ساير مدارك ضروري  -

 
  سوابق فني دوران بهره برداري  ‐٦‐١
 

 و  يايج بدست آمده از كارهاي تحقيقاتي، تعميرات      نتايج بازرسيها و رفتارسنجي ها و همچنين، شرح ماوقع و نت         

 . ساير اقدامات بايستي ضبط و نگهداري شود

 : توضيح 

الزمست كه آمار   .  آمار و اطالعاتي كه در اين بند مورد نظر است بايستي بصورت زير مرتب و نگهداري شود                 

 آسان بوده و بتوان مقايسه هاي       و اطالعات دوران بهره برداري بنحوي مرتب شوند كه دسترسي به آنها بسيار             

 . الزم را بسهولت انجام داد

ارقام اندازه گيريها مي بايست بصورت جداول و نمودارهاي مناسب          :   مربوط به اندازه گيريها      داده هاي -

 . ضبط شوند

 ١يك نمونه از اين قبيل فرمها در پيوشت شماره         .  فرمهاي مربوطه بايد از قبل تدارك ديده شده باشند         

 .  داده شده است نشان

جزئيات سوابق بازرسيها بايستي ثبت شده و در صورت لزوم همراه بانقشه، عكس و               :  سوابق بازرسيها    -

يك نمونه بعنوان مثال    .  نحوه ثبت اطالعات بايستي از قبل تدارك ديده شده باشد          .  ساير مدارك باشند  

 .  نشان داده شده است٢در پيوست شماره 

اين سوابق مشتمل بر علت انجام بررسي، روش مطالعه، وضعيت پيشرفت            :   اسوابق مطالعات و بررسيه    -

 . كار و نتايج خواهد بود

اين سوابق بايد در برگيرنده زمان انجام و دليل اقدامات           :  سوابق مربوط به تعميرات و ساير اقدامات          -

ظير مشخصات فني،   بكار گرفته شده، روشهاي مورد استفاده و نتايج حاصله بوده و همراه با مداركي ن                

نقشه، داده هاي مربوط به آزمايشهاي انجام شده، عكس و ساير اطالعات ضروري باشد تا بتوان از                     

 . جزئيات اقدامات انجام يافته مطلع گرديد



 ٥

  : مطالعه و بررسي رفتار سنجي، بازرسي،: فصل دوم 
 
   رفتارسنجي‐١‐٢

 
 . يت سد،  بايستي اندازه گيريهاي ضروري انجام شودبمنظور سنجش رفتار و وضع:   دامنه كار     ١‐١‐٢

 :  رفتارسنجي بسته به نوع و ارتفاع سد،  در گروههاي زير طبقه بندي گرديده است:  طبقه بنديها      ٢‐١‐٢

 
  سدهاي بتني–الف 

  
 سدهاي وزني و پايه دار سدهاي قوسي

(Gravity & hollow  gravity) 
 نوع

 ارتفاع متر٥٠كوتاهتر از  متر و بلندتر۵۰  متر٣٠ر ازكوتاهت  متر و بلندتر٣٠

 نشت آب −

 تغيير شكل −

 زير فشار −

 نشت آب −

 تغيير شكل −
 نشت آب −

 تغيير شكل −

 زير فشار −

 نشت آب   ‐

 زير فشار   ‐
 اقالم اندازه گيري

 
   سدهاي خاكي– ب 

 
 يكنواخت يا همگن

(Homogeneous  type) 
 ناحيه بندي شده

(Zoned  type) 
 باالدستپوشش شيب 

(Facing  type) 
 نوع

 نشت آب −

 تغيير شكل −

 )تراوش(مسير نشتاب −

 نشت آب −

 تغيير شكل −
 نشت آب −

 تغيير شكل −
 اقالم اندازه گيري

 
 جدول فوق نشاندهنده اقالمي است كه بايد بمنظور سنجش رفتار و وضعيت سد مورد اندازه گيري                  :توضيح  

 گرديده اند نيز بايستي در مورد سدهاي با ارتفاع بيش از            ساير اقالم رفتارسنجي كه ذيالً توصيف     .  قرار گيرند 

 متر و يا با طراحي ويژه و يا مواردي كه در حين اجرا با مشكالتي مواجه بوده اند،  براي دوره زماني                          ١٠٠

 . معقولي اندازه گيري شوند

 
  سدهاي بتني

 
 گ پي تنش و يا تغيير مكان نسبي، دماي بتن، بازشدگي درزها و تغيير شكل سن

 
  سدهاي خاكي

 
فشار حفره اي، فشار خاك، تغيير شكل داخلي، تغيير شكل برشي در سطح تماس بين سد و پي، تغيير شكل پي                    

فشار حفره اي ). در مورد سدهاي ناحيه بندي شده و احتماالً با قابليت زهكشي در قسمت پاياب(و مسير نشتاب 



 ٦

تراز آب    اخت كه در معرض نوسانات سريع و قابل مالحظه         در مورد سدهاي خاكي ناحيه بندي شده و يا يكنو        

مخزن قرار داشته باشند، يا در موارديكه خاك داراي فشار حفره اي اضافه باقيمانده پس از اتمام ساختمان                     

(residual  excess pore pressure)باشد بايستي اندازه گيري شود  . 

ين وقوع زلزله، بايد آنها به دستگاههاي لرزه نگار مجهز          بمنظور شناسايي رفتار بدنه و پي سدهاي مهم در ح          

 . گردند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧

 ٤‐١فواصل رفتار سنجي براي هر گروه از سدها مطابق شرايط ارائه شده در بند                  :   فواصل زماني  ٣‐١‐٢

 . خواهد بود

 :توضيح 

 :  گردد فواصل رفتار سنجي در هر مرحله بايستي با توجه به موارد زير تعيين
 سدهاي بتني سدهاي خاكي

 وزني و پايه دار قوسي
 

 مالحظات
 ناحيه بندي

 و داراي   شده

پوشش شيب  

 باالدست

 
 يكنواخت

٣٠> 
 متر

٣٠< 
 متر

 <متر١٠٠
 متر

تا٥٠

 متر١٠٠
 > ٥متر

 
 مرحله

 
اقالم 

 اندازه گيري

 روزانه 
 هفتگي
 ماهانه

 روزانه
هفتگي

 ماهانه

 روزانه
 هفتگي
 ماهانه

 انهروز
 هفتگي
 ماهانه

 روزانه
 هفتگي
 ماهانه

 روزانه
 هفتگي
 ماهانه

١ 
٢ 
٣ 

 
 نشتاب

باستثناء (در مورد سدهاي بتني     

سدهاي قوسي با ارتفاع بيش      

چنانچه نتايج   )   متر  ٣٠از   

ارزيابي  ها نشان دهد كه تغيير      

عمده اي در تغيير شكلها رخ       

نداده،  نيازي به ادامه            

 ٣اندازه گيري ها در مرحله        

 در مورد سدهاي. ي باشدنم
 متر، ٧٠خاكي كوتاهتر از 

 ٣فاصله اندازه گيري در مرحله 

 ماه يكبار ٦مي تواند  به هر 

اندازه گيري هاي  .محدودشود

مربوط به شيب باالدست 

سدهاي خاكي بايد بهنگام 

پائين بودن سطح آب مخزن 

 . انجام شود

 
 
 
 
 
 

 هفتگي
 ماهانه
 فصلي

 
 
 
 
 
 

 روزانه
هفتگي

 هماهان

 
 
 
 
 
 

 هفتگي
 ماهانه
 فصلي

 
 
 
 
 
 

 روزانه
 هفتگي
 ماهانه

 
 
 
 
 
 

 هفتگي
 ماهانه
 فصلي

 
 
 
 
 
 
‐ 
‐ 
‐ 

 
 
 
 
 
 
١ 
٢ 
٣ 

 
 
 
 
 
 
 

 تغيير شكل

درمورد سدهاي بانشتاب ناچيز    

نيازي به       ويازيرفشاركم

. نمي باشد٣اندازه گيريدر مرحله

‐ 
‐ 
‐ 

هفتگي

 ماهانه
 فصلي

‐ 
‐ 
‐ 

 هفتگي
 ماهانه
 فصلي

١ 
٢ 
٣ 

 
 فشارزير

 ‐ 
‐ 
‐ 

 هفتگي
 ماهانه
 فصلي

‐ 
‐ 
‐ 

١ 
٢ 
٣ 

 
مسير نشتاب

صل زماني رفتارسنجي ها در مرحله     ا پس از جمع آوري، تحليل و ارزيابي داده هاي هر مرحله، فو           –توضيحات  

 . بعدي مي تواند تغيير داده شود

ايط نامساعد جوي، و    در مورد سدهاي كوتاه ممكن است كه هيچگونه اندازه گيري در فصل زمستان بدليل شر              

 . يا در ايامي كه مخزن براي مدت زمان طوالني خالي است مقدور نباشد



 ٨

٢‐١‐٢  بمنظور حصول اطمينان از دقت نتايج رفتارسنجي هاي مورد نظر در بند                   :   روش ٤‐١‐٢

 . مقتضي است كه روشهاي مناسب بكار گرفته شود 

 
  :توضيح

با مد نظر قراردادن    .  نعكس كننده وضعيت ايمني سد باشند      رفتارسنجي بايستي در نقاطي صورت گيرد كه م        

 ، سيستم مناسب رفتارسنجي  و روشهاي مطلوب بايستي بنحوي انتخاب              نقاط اندازه گيري و فواصل زماني     

استفاده از سيستمهاي   .  گردند كه ضمن تسهيل در امر اندازه گيري اطمينان كافي از دقت نتايج حاصل شود                

  . يستي در مواردي كه امكان پذير است استفاده شودخودكار رفتارسنجي با

آب نفوذي در بدنه و پي سد بايستي با وسيله مناسبي جمع آوري و مقدار آن                     :  نشتاب    ١‐٤‐١‐٢

ميزان آب نفوذي در سدهاي بتني بايد علي االصول در نقاط نشت و يا در                 .  اندازه گيري شود 

در سدهاي خاكي بايستي نقاط اندازه گيري به . موارد خاص بصورت مجموعه اندازه گيري شوند   

تدارك ديده شده باشند كه بتوانند ميزان آب نفوذي را از سمت چپ و راست و از كف          ترتيبي

الزمست وسيله مناسبي بكار گرفته شود تا بتوان          .  رودخانه بطور جداگانه اندازه گيري نمايند     

 و زيرزميني اطراف و يا آب باران         جريانات نفوذي از بدنه و پي سد را از جريانات سطحي            

 . جاري شده از روي سد متمايز نمود

تغيير شكل ناشي از خمش در سدهاي بتني، و جابجايي هاي عمودي و افقي در               :   تغيير شكل    ٢‐٤‐١‐٢

 . سدهاي خاكي بايستي اندازه گيري شوند

هاي قوسي مرتفع و     در مورد سد  .  رفتارسنجي بايد در يك مقطع تيپ سد بعمل آيد          :  سدهاي بتني    -

سدهاي با طول زياد، الزمست كه رفتارسنجي اضافي در كناره هاي سمت چپ و راست مقطع تيپ نيز                   

 . انجام شود

بسته به اندازه   .  اندازه گيري تغيير شكل خارجي سد بايد در يك مقطع تيپ بعمل آيد              :  سدهاي خاكي    -

 انتخاب و رفتارسنجي صورت گيرد تا       سد و وضعيت پي، يك مقطع اضافي در هر طرف مقطع تيپ بايد            

 . بتوان تغييرات در پالن، در برشهاي عرضي و طولي سد را مشخص نمود

 
 . جابجايي هاي مختلف در داخل بدنه سد نسبت به نقاط نشانه خارجي بايد اندازه گيري شوند

 
تهاي مختلف  زير فشار بايستي در قسم     )  :  و يا فشار حفره اي در سدهاي خاكي        ( زير فشار  ٣‐٤‐١‐٢

سدهاي بتني وزني و پايه دار كه بوسيله درز از يكديگر جدا شده و سطح پي را با بتن                         

در مورد سدهاي قوسي، اندازه گيري زير فشار بايستي در محل            .  پوشانده اند اندازه گيري شود  

 . مقطع تيپ و مقاطع اضافي در طرفين آن انجام شود

 
ر حاالتي كه ناحيه خوردشده اي در محل وجود          نظي(چنانچه وضعيت پي سد نامساعد باشد      

اين .  ، در صورت لزوم بايستي نقاط اندازه گيري بيشتري مورد توجه قرار گيرد               )داشته باشد 



 ٩

موضوع در مورد قسمتهايي از سدهاي بتني كه در معرض فشار آب كم قرار دارند و همچنين                   

 . در مورد سدهاي نازك قوسي ضروري نيست

 
ي زير فشار سدهاي بتني توسط فشارسنج متصل شده به چاهك زهكشي در               هنگام اندازه گير 

پي، الزمست بمحض تكميل اندازه گيري ها پس از اينكه فشارسنج رقم ثابتي را نشان دهد، شير                

در مورد سدهاي خاكي ارجح است توزيع فشار حفره اي در            .  قطع و وصل زهكش باز شود      

 . عرض مقطع تيپ اندازه گيري شود

 نقطه اندازه گيري و يا بيشتر در سمت پاياب محور سد و در               ٣مقتضي است كه    :  مسير نشتاب   ٤‐٤‐١‐٢

يك مقطع تيپ يا بيشتر انتخاب و اندازه گيريها انجام شود بنحوي كه بتوان در مورد تغييرات                   

 . مسير نشتاب قضاوت نمود

در پي و بر روي تاج سد استقرار يابند         علي االصول لرزه نگارها بايد    :  رفتارسنجي در مقابل زلزله      ٥‐٤‐١‐٢

تا بتوان در زمان وقوع زلزله، اقدام به اندازه گيري نموده و بر آن اساس، در مورد نياز به انجام                     

همچنين، اندازه گيريها بايستي تصوير روشني از       .  اتخاذ تصميم نمود  )  ويژه(بازرسيهاي اضافي 

ا بايستي قارد به اندازه گيري حداكثر شتاب باشند،         لرزه نگارها نه تنه  .  رفتار سد را ارائه نمايند     

 . بلكه بايد بتوانند شكلهاي موج ناشي از زلزله را ثبت نمايند

بمنظور قضاوت در مورد وضعيت ايمني سد،         :   قضاوت كارشناسي پس از ارزيابي نتايج          ٥‐١‐٢

ق موجود و شرايط    الزمست نتايج رفتارسنجي ها بالفاصله جمع آوري و تحليل گرديده و با سواب          

 . طراحي مقايسه گردد

 
  :توضيح 

در مواقعي كه بدنه يا پي سد تغييرات عملكردي يا سازه اي نشان مي دهد، معموالً عالمت مشخصه آن در آمار                    

بنابراين، تحليل دقيق داده ها مي تواند كمك به تشخيص هر          .  و اطالعات مختلف رفتارسنجي منعكس مي باشد     

 . ده و ايمني سد را تضمين نمايدگونه ناهنجاري نمو

يافته هاي رفتارسنجي بايستي بصورت نمودارهايي ترسيم گردند كه تغييرات لحظه اي و همچنين همبستگي آنها              

 . با سطح آب مخزن و درجه حرارت هوا بوضوح نشان داده شود

 
ري هاي آب نفوذي با    مقادير غير عادي نشتاب با توجه به رابطه همبستگي اندازه گي         :  نشتاب    ١‐٥‐١‐٢

تراز سطح آب مخزن قابل رديابي مي باشند بمحض مشاهده آب گل آلود بايستي اقدامات               

 . ضروري بعمل آيد

وضعيت غير عادي تغيير شكل در سدهاي بتني را مي توان از طريق مراجعه به               :  تغيير شكل   ٢‐٥‐١‐٢

در دماهاي تقريباً   .  ودرابطه همبستگي آن با تراز مخزن و درجه حرارت هوا رديابي نم               

مشابه،  غالباً تغيير شكل بطور تقريب تابعي از تراز مخزن مي باشد،  تغيير شكل سدهاي                  

خاكي در اثر فشار آب و تغيير شكل بدنه و پي سد ايجاد مي شود و معموالً روند افزايش آن            



 ١٠

 نفوذي و زير    غالباً تغيير شكل غير عادي با تغيير ميزان آب        .  با گذشت زمان كاهش مي يابد    

 . همراه مي باشد) يا فشار حفره اي در سدهاي خاكي(فشار

يا فشار  (معموالً زير فشار    :   و مسير نشتاب  )  يا فشار حفره اي در سدهاي خاكي     ( زير فشار    ٣‐٥‐١‐٢

ارقام اندازه گيري شده زير    .  با تغيير تراز مخزن تغيير مي نمايد     )  حفره اي در سدهاي خاكي   

در مورد  .  ني وزني با ارقام پيش بيني شده در طراحي بايد مقايسه شوند           فشار در سدهاي بت   

سدهاي خاكي، بايستي نحوه توزيع فشار حفره اي و مسير نشتاب در جسم سد با                      

 . وضعيت هاي پيش بيني شده در طراحي مقايسه گردند

د كه  سيستمهاي رفتارسنجي بايد بنحوي نگهداري شون      :  نگهداري سيستمهاي رفتارسنجي   ٦‐١‐٢

 . همواره در شرايط مناسب بهره برداري قرار داشته باشند

 
 :توضيح

 سيستمهاي رفتارسنجي براي اندازه گيري نشتاب،  تغيير شكل، زير فشار و مسير نشتاب بايستي دائماً كنترل شده 

كابلها ابزار رفتارسنجي و     .  و بنحوي نگهداري شوند كه در شرايط مناسب بهره برداري قرار داشته باشند                 

بايستي بدقت از خسارات خارجي، رطوبت و اتصال كوتاه جريان در اثر صاعقه يا جمع شدگي آب محافظت                  

  .شوند

لرزه نگارها كه در وضعيت عادي در حال سكون مي باشند بايستي بمنظور كنترل صحت عملكردشان، بطور                  

 . ادواري آزمايش شوند

 
   بازرسي‐٢‐٢
 
بازرسي بايد بمنظور مشاهده وضعيت واقعي سد،  پي و تخليه كننده ها صورت             عمليات  :   دامنه كار    ١‐٢‐٢

 . اين عمليات مشتمل است بر بازرسيهاي ادواري و ويژهگيرد

 :توضيح

عمليات بازرسي بايستي بمنظور تشخيص هر گونه تغيير غير منتظره در رفتار سد، پي و تخليه كننده ها                 

بازرسيهاي ادواري بايد در فواصل زماني معين و           .  گيردو رديابي روند و حدود تغييرات انجام           

 .  صورت گيرند٣‐٢‐٢بازرسيهاي ويژه پس از وقوع سوانح اشاره شده در بند 

بازرسيهاي ادواري بايد بمنظور ارزيابي وضعيت واقعي سد، پي و تخليه  كننده ها           :   بازرسيهاي ادواري    ٢‐٢‐٢

 .  انجام شود٤‐١مرحله بايد مطابق بند فواصل زماني بازرسيها در هر . صورت گيرد

 
  :توضيح

 : مواردي كه بايد بطور ادواري مورد بازرسي دقيق قرارگيرند عبارتند از 

 : بازرسي ادواري سد  ١‐٢‐٢‐٢

 



 ١١

طي بازرسي بايد روشن شود كه آيا ميزان آب نشتي در هر نقطه و ميزان گل آلودگي آن                    :   نشتاب –الف 

 . ه يا خير و آيا نقاط نشت جديد ايجاد شده يا خير نسبت به قبل تغيير نمود

 مشاهده هر گونه ترك و حدود گسترش آن :  ترك خوردگي سطح بتن   –ب 

وضعيت خارجي ديوار ديافراگم، بازشدگي        :  Superficial Diaphragm Wall ديوار ديافراگمي  ‐ پ

 درزها، اختالف سطح بين درزها و مواد پركننده آنها 

 اثرات يخ  زدگي بتن، وضعيت شيبها در سدهاي خاكي:  موارد  ساير  ‐ ت

  
نشتاب، ترك خوردگي، فروريختگي، زمين    :  بازرسي ادواري تكيه گاهها و محيط اطراف آنها         ٢‐٢‐٢‐٢

 . لغزش و غيره

 :  تخليه كننده ها ٣‐٢‐٢‐٢

 بررسي امكان نشت جريان و ميزان آن در محفظه دريچه ها : شت     ن –الف 

 فرسودگي و خوردگي سرريز: سرريز        ‐ب

وجود دانه هاي شن، قطعات چوب و غيره كه ممكن است باعث انسداد يا محدوديت عبور                 :   موانع ‐پ

 . جريان شود

وضعيت آسيب ديدگي، تغيير شكلها، سيستمهاي روغن كاري، عملكرد سيستمهاي            :    ماشين آالت   ‐ت

 انتقال نيرو و كنترل كننده ها 

وضعيت كاركرد ژنراتورهاي اضطراري، سيستمهاي خنك كننده و ذخيره سوخت : هيزات پشتيباني  تج ‐ث

 ذكر گرديده و بشرح     ٤‐١فواصل زماني استاندارد بازرسيهاي ادواري مربوط به هر مرحله در بند             .  

 : زير مي باشد

 هفته، در مرحله دوم     در مرحله اول بيش از يك بازديد در        :  بدنه سد، تكيه گاهها و محيط اطراف آنها          -

قبل و بعد از دوره سيالبي و در دوره ذوب (بيش از دو بار در هر دو ماه، در مرحله سوم سه بار در سال         

 ) . برف

 . بصورت ماهانه در مراحل اول، دوم و سوم: تخليه كننده ها  -

 رگبارهاي شديد صورت    بازرسيهاي ويژه بايد بالفاصله پس از وقوع زلزله، سيل و         :  بازرسي هاي ويژه    ٣‐٢‐٢

 . شدت يا كميت هر رويداد بايد قبالً توصيف شده باشد. گيرد

 
 :توضيح

استانداردهاي الزم براي شدت زمين لرزه در محل سد و دبي سيالب و شدت رگبار بايد قبالً بشرح زير                      ‐١ 

  :تعريف شده باشند

 



 ١٢

 :  زلزله –الف 

رهاي مسقر در سد بيش از     چنانچه شدت زمين لرزه ثبت شده توسط لرزه نگا        -
3

1
طراحي   لرزه زمين   شدت  

 . باشد

در مواردي كه لرزه نگار در محل سد موجود نبوده و يا نتايج لرزه نگاشتها بسرعت مهيا نگردد، شدت                     -

 .   كه توسط سازمان هواشناسي اعالم شده باشد(MM) درجه مركالي اصالح شده ٤زلزله بيش از 

  ساله ٣سيالب با دوره برگشت : الب  سي  ‐ب

  ساله در محل سد ٣با دوره برگشت )  ساعته٢٤(بارش روزانه : رگبار شديد   ‐پ

 : موارد زير بايد طي بازرسيهاي ويژه بدقت مورد توجه قرار گيرند     ‐٢

 ضروريست كه اقدام    چنانچه زمين لرزه اي با شدت بيش از آنچه فوقاً اشاره شد به وقوع پيوندد،             :   زلزله -الف  

ارقام اندازه گيري شده در هر مورد بايد جداگانه        .   گردد ٢‐١‐٢به انجام اندازه گيري هاي مشروحه در بند       

 نيز ٢‐٢‐٢بازرسيهاي مشروحه در بند . با آمار موجود مقايسه شده و نتايج مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد

 . بايد انجام شود

نچه سيالب يا رگباري با شدت بيش از آنچه فوقاً ارائه شد بوقوع پيوندد،                چنا:  سيالب يا رگبار شديد     ‐ب

 ٢‐٢‐٢بازرسي تخليه كننده ها، تكيه گاهها و پيرامون آنها، و سطح شيب ها در سدهاي خاكي، مطابق بند                

 . الزامي مي باشد

 
   مطالعه و بررسي ‐٣‐٢
 
ا ايجاب نمايد، بايد مطالعات به منظور اتخاذ تصميم         چنانچه نتايج اندازه گيريها و بازرسيه    :  دامنه كار  ١‐٣‐٢

 . در مورد ارائه تمهيدات مناسب صورت گيرد

 
  :توضيح

چنانچه اندازه گيريها و بازرسيها داللت بر غيرعادي بودن رفتاربدنه سد، تكيه گاهها و پيرامون آنها و يا                       

رزيابي دقيقتر باشد، مطالعات مشتمل بر        تخليه كننده ها نمايد و نياز به دريافت جزئيات بيشتر بمنظور ا              

اندازه گيري هاي تكميلي و بازرسي براي روشن نمودن ابعاد قضيه بايد انجام شود تا متعاقباً در مورد ضرورت                  

يا عدم ضرورت انجام تعميرات اتخاذ تصميم نموده و در صورت نياز، اقدام به انتخاب روش مناسب ترميمي                   

 . گردد

انجام مطالعات بايد طبق روش مناسبي مبتني بر مطالعه دقيق مدارك دوران             :  ه و بررسي  انجام مطالع   ٢‐٣‐٢

 . طراحي و ساخت، آمار و اطالعات مربوط به اندازه گيريها و بازرسيها و ساير داده هاي ذيربط باشد

 
 :توضيح 

سط كارشناس مطلع و    كارهاي مطالعاتي طبق فهرست خدمات، مراحل كار، و روشهاي اندازه گيري كه قبالً تو             

افزون بر اين، هر يك از      .  با تجربه در زمينه هاي طراحي، ساخت و نگهداري سدها تهيه شده،  بايد دنبال شود              



 ١٣

ارزيابي قرار گيرد تا هيچگونه       رديفهاي كاري جهت انجام مطالعات محلي انتخاب شده، بايد قبالً بدقت مورد            

  .ردداثرات سوئي به سد و تأسيسات وابسته وارد نگ

 
 
 
 
 



 ١٤

  تعميرات و ساير تمهيدات: فصل سوم
 
   تمهيدات اضطراري ١‐٣
 

با توجه به نتايج رفتارسنجي، بازرسي يا مطالعات، در صورت لزوم بايد تمهيدات مناسب بمنظور تأمين ايمني                  

 . سد ملحوظ گردد

 
 : توضيح

نشتاب و يا تغيير شكل سازه باشد،        چنانچه نتايج رفتارسنجي و بازرسيها نشاندهنده وضعيت غيرعادي ميزان           

در صورتيكه وضعيت غيرعادي . الزمست تمهيدات مناسب نظير تزريق اضافي، يا كنترل تراز مخزن اتخاذ گردد

 . داراي روند سريع صعودي باشد، بايد فوراً تمهيدات احتياطي مناسب بكار گرفته شود

 
   تعميرات ٢‐٣

انجام اقدامات ترميمي باشد، بمنظور حصول اطمينان از ايمني سد و            چنانچه نتيجه بررسيها نمايانگر ضرورت      

تعمير هر قسمت آسيب ديده كه      .  تأمين شرايط عادي بهره برداري الزمست تعميرات در اسرع وقت انجام شود          

متعاقب بازرسيها شناسائي شده، حتي اگر نيازي به انجام بررسي اضافي نباشد، بايد بنحو مقتضي بطريقي                     

 . رد كه عملكرد عادي سد فراهم گرددصورت گي

  :توضيح 

چنانچه نتيجه بررسيها نمايانگر ضرورت انجام تعميرات باشد، در اينصورت طراحي و نحوه اجرا بايد هماهنگ                

 . با بررسيهاي بعمل آمده انجام شود

 جزئي باشد،   در صورتيكه خسارات حاصله از فرسودگي، آبشستگي، ترك خوردگي ناشي از يخ بندان و امثالهم            

برخي اوقات تعميرات مي تواند بدون انجام بررسيهاي ويژه، با انتخاب راه حلهاي محافظه كارانه متناسب با زمان               

 . صورت گيرد

 
 
 
 
 



 ١٥

 نمونه اي از فرم ثبت اطالعات : ١پيوست شماره 
 
  ثبت ارقام اندازه گيري نشتاب   ‐١
 

  ١نمونه 

  روز                    ماه

  سطح دريا متر از

 ميليمتر 

 درجه سانتيگراد 

 سال                    :  تاريخ اندازه گيري 

    : رقوم سطح آب مخزن

 : ميزان بارش

  :دماي هوا

 
 دماي آب     توضيحات 

Cº)( 
 ميزان نشت 

 )ليتر در دقيقه (
قرائت دستگاه   

 اندازه گيري 
نقطه 

 اندازه گيري 

  آب يدرباره مواردخاص نظيرگل آلود  

 . توضيح داده شود
    

 
  ٢نمونه 

مالحظات  Aنقطه اندازه گيري  نقطه 

اندازه گيري 

B  
دماي 

 آب 

)oC( 

ميزان نشت  

 ليتردر(

 )دقيقه

قرائت 

 دستگاه

دماي 

 هوا

)Cº( 

ميزان بارش  

 )ميليمتر(
رقوم سطح   

متر (مخزن   

ازسطح 

 )دريا

 تاريخ 

  ٣نمونه 

                               

 
 
 

 



 ١٦

 
 
 
 )تغيير مكان(ثبت ارقام جابجايي    ‐٢
 

 :  سدهاي بتني –الف 

  ١نمونه 

  روز                 ه ما

 متر از سطح دريا 

 درجه سانتيگراد

 ل سا                      :تاريخ اندازه گيري 

 : رقوم سطح آب مخزن

  :دماي هوا

 
 توضيحات هت جرياندر ج در جهت محور سد

 جابجائي

 )ميليمتر(

 جابجائي قرائت دستگاه

 )ميليمتر(

 قرائت دستگاه

 نقطه اندازه گيري

 
 
 

 سال اندازه گيري                  ٢نمونه 

 Aنقطه اندازه گيري 
 در جهت جريان در جهت محور سد

 توضيحات

 يجابجاي

 )ميليمتر(
قرائت 

 دستگاه
 جابجايي

 )ميليمتر(
قرائت 

 دستگاه

دماي 

 هوا

)Cº( 

رقوم سطح مخزن 

 )متر از سطح دريا(
 تاريخ

 
 



 ١٧

 : سدهاي خاكي‐ب

  ١نمونه 
 سال ماه روز

 متر از سطح دريا 

 ميليمتر 

 درجه سانتيگراد

 : تاريخ اندازه گيري 

 : رقوم سطح آب مخزن

 : ميزان بارش

 :دماي هوا

 
 توضيحات  )نشست(در جهت عمود  در جهت جريان 

 جابجايي 

 )ميليمتر(
قرائت دستگاه   جابجايي 

 )ميليمتر(
 قرائت دستگاه

ازه گيري نقطه اند

  ٢نمونه 

 Aنقطه اندازه گيري 
 )نشست (در جهت عمود در جهت جريان 

 توضيحات 

جابجايي 

 )ميليمتر(
قرائت 

 دستگاه 
جابجايي 

 )ميليمتر(
 قرائت دستگاه 

   

 ٣نمونه

 



 ١٨

 )و يا فشار حفره اي در سدهاي خاكي(گيري زير فشار ثبت ارقام اندازه  ‐٣
 

 ١نمونه 

 
 روز                           ماه                        سال                        : تاريخ اندازه گيري 

 
 : رقوم سطح آب مخزن 

 ه اندازه گيري نقط قرائت دستگاه   (kgf/cm 2))و يا فشار حفره اي(مقدار زير فشار  توضيحات 

 
 

  ٢نمونه 

  توضيحات  Aنقطه اندازه گيري  Bنقطه اندازه گيري 
 زيرفشار

kgr/cm 2 
قرائت 

 دستگاه
 زيرفشار

kgr/cm 2  
قرائت 

 دستگاه 

سطح مخزن    مرقو

 )متر از سطح دريا(
 تاريخ 

 ٣نمونه 

 

 



 ١٩

  ثبت ارقام مربوط به تراز مسير نشتاب ‐٤
 

  ١نمونه 

 
 روز                          ماه                     سال                          :   گيري تاريخ اندازه

 متر از سطح دريا  : رقوم از سطح آب مخزن 

 ميليمتر : ميزان بارش 

 نقطه اندازه گيري  قرائت دستگاه  )متر از سطح دريا(تراز مسير نشتاب  توضيحات 

 
  ٢نمونه      

  مالحظات  Aنقطه اندازه گيري  Bقطه اندازه گيري ن
ترازمسيرنشتاب 

متر از سطح     (

 )دريا

قرائت 

 دستگاه
تراز مسير نشتاب   

متر از سطح      (

 )دريا

قرائت 

 دستگاه

ميزان 

بارش 

 )ميليمتر(

سطح   رقوم

متر از    (مخزن

 )سطح دريا

تاريخ 

 
 ٣ نمونه 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠

 
 زرسي نمونه اي از نحوه ثبت با‐ب: ١پيوست شماره 

 
 : نام 

 تاريخ بازرسي   سال            ماه             روز

 تاريخ بازرسي قبلي   سال            ماه             روز

 نوع بازرسي   ويژه‐ادواري وضعيت زلزله ها، سيل يا بارش سنگين توصيف شود

 تأسيسات  اقالم بازرسي  شرح

 نشت − 

 ترك در سطح  −

 بتن  −

− facing  
 ردساير موا −

 بدنه سد

 نشت  − 

 ترك  −

 تخريب −

 زمين لغزش  −

تكيه گاهها و  

پيرامون آنها 

 نشت  − 

 سرريز −

 مانع  −

 ماشين آالت  −

ژنراتور  −

 اضطراري

سيستم 

 تخليه 

 توضيحات  

 ارزيابي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١

 ٢پيوست شماره
 راهنماي ضبط اطالعات

 
 انواع بازرسيها ‐١
 
 .قه بندي كرده وعالمت مشخصه اي براي هر كدام تعيين كنيدطب» ويژه«و » ادواري«بازرسيها را بصورت  ‐١‐١

  .وضعيت رخداد را توصيف كنيد.ويژه پس از وقوع زلزله ، سيل يا بارش سنگين،  در صورت بازرسي‐٢‐١

 
  مطالب تشريحي ‐٢
 

چنانچه شرايط غيرعادي در هر يك از اقالم بازرسي مشاهده شود، وضعيت مشاهده شده را بكمك اطالعات                   

 . براي هر مورد توصيف نمائيد)  كروكيها و غيرهعكسها،(دقيقي ت

زير مطالب مهم   »  وضعيت طبيعي   «در صورتيكه هيچگونه وضعيت غيرعادي مشاهده نشود، صرفاً نوشته شود            

 . خط كشيده شود

 
  مالحظات ‐٣

 
 . عالوه بر اقالم مورد بازرسي، اقالم ضروري را در صورت وجود، توصيف نمائيد

 
  زيابيار ‐٤

 
 . نتايج بازرسي را جمع بندي نموده و به ضرورت بازرسي دقيقتر و هر مورد ديگر اشاره شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


