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َا ي پی سذ گاٌبىذ بش کاَص وطت دس تکیٍبشسسی میضان تاثیش پشدٌ آب

  بختیاسی بٍ سيش عذدی

 
1بُمه فتًحی

 2مُذی تلخابلً، *

 ضٌبسی هٌْذسی، داًطىذُ ػلَم صهیي، داًطگبُ خَاسصهی تْشاى، ایشاى داًطجَی وبسضٌبسی اسضذ صهیي -1

 ضٌبسی هٌْذسی، داًطىذُ ػلَم، داًطگبُ خَاسصهی تْشاى، ایشاى  استبدیبس گشٍُ صهیي -2

 

 

 

 

  چکیذٌ
تیبسی،دس حبل احذاث ویلَهتشی ضوبل ضشلی ضْشستبى اًذیطوه ٍ ثش سٍی سٍدخبًِ ثختیبسی  سبختگبُ سذ ثخ 70دس 

-ّب هیگبُتشیي هسبیل دس احذاث سذ،ثشسسی ضشایظ آثگزسی  ٍ جلَگیشی ٍ وبّص تشاٍش اص پی  ٍ تىیِثبضذ.اص  هْنهی

ثبضذ.دس ایي تحمیك ثِ هٌظَس ثٌذ  هٌبست الضاهی هیثبضذ.ثِ هٌظَس وبّص ًطت دس پی ٍ تىیِ گبُ سذ،اجشای پشدُ آة

ّبیی استفبدُ ضذُ است.جْت ثشسسی وبسایی پشدُ تضسیك، هذل seepwاس الوبى هحذٍد تخویي هیضاى ًطت اص ًشم افض

لَطاى  3ّب ویفیت پشدُ آة اص لحبػ هیضاى ًفَرپزیشی ، ّبیی ثب پشدُ تضسیك تْیِ ضذ.دس ایي هذلثذٍى پشدُ تضسیك ٍ هذل

تْیِ گشدیذ.ثب  1ٍ5ت پشدُ تضسیك ّبیی ثب ویفیدس ًظش گشفتِ ضذُ است.جْت تخویي هیضاى ویفیت پشدُ تضسیك،هذل

لیتش ثش حبًیِ 300لَطاى ، همذاس ًطت حذٍد 5ّب هطبّذُ ضذ ثب افضایص همذاس ًفَرپزیشی  اص یه ثِ تحلیل ایي هذل

ّبی هختلف ّبیی ثب ػوكیبثذ.ثِ هٌظَس ثشسسی ًحَُ تغییشات همذاس ًطت ًسجت ثِ افضایص ػوك پشدُ، هذلافضایص هی

لَطاى  3هتش ثب ویفیت 90ى ًطت اص صیش پی هحبسجِ گشدیذ.ثٌبثش ًتبیج اسایِ ضذُ ثب افضایص ػوك تب پشدُ عشاحی ٍ هیضا

 .دسصذ وبّص هیبثذ 78هیضاى ًطت تب حذٍد 

 

 ، ًطت، لَطاى، سذ ثختیبسی seepwپشدُ تضسیك، الوبى هحذٍد،  کلیذی: َای ياطٌ
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 مقذمٍ -1
ًبتشاٍا سبختِ هی ضًَذ، دس اغلت هَاسد، جشیبى آة صیش صهیٌی ٍجَد داضتِ ثِ ًذست ثش سٍی صهیي ّبی اص آًجبیی وِ سذّب 

ٍ ًطت آة ثش سَددّی ٍ وبسائی سذ، وبهالً احش هی گزاسد. چٌبًچِ وٌتشل وبفی ثش سٍی فشاس آة رخیشُ ضذُ دس پطت سذّب اص 

س خبن یىی اص هْوتشیي هسبئل ٍ ػَاهل . ثٌبثشایي تشاٍش ٍ جشیبى آة دپی ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ، هی تَاًذ ثبػج خشاثی سذ ضَد

سٍش ّبی هختلفی ثشای وٌتشل تشاٍش اص عشیك فًَذاسیَى ٍجَد داسد. سٍضی وِ ثشای یه  . هؤحش دس عشاحی سذّب هی ثبضذ

س پشٍطُ هٌبست ثبضذ، ثستگی ثِ ػَاهل فشاٍاًی داسد ٍلی ثغَس ولی ثبیذ اص ایوٌی خبوشیض هغوئي ثَدُ ٍ هسبئل التصبدی سا ًیض د

 .ثبضذثٌذ هیّبی هٌبست ثشای وٌتشل ًطت، احذاث پشدُ آةیىی اص سٍش. ]1[ًظش داضت

تَاًذ ثِ ثبضذ ٍ ًطت دس یه پی ًفَرپزیش هیّبی سذ هیثٌذ، وبّص ًفَرپزیشی پی ٍ تىیِ گبُپشدُ آةّذف اص احذاث 

ّبی آثی ثش اسبس بص ثِ تضسیك دس ضبلَدُ سبصُووه ایجبد یه دیَاسُ حبیل ثب ًفَرپزیشی ون، هبًٌذ پشدُ تضسیك وٌتشل ضَد.ًی

 .]2[ضَدهؼیبسّبی اسایِ ضذُ تَسظ لَطاى ٍ َّلسجی تؼییي هی

-ثٌذ ثب تَجهِ ثهِ هؼیهبس آة   ثبضذ.ػوك ثْیٌِ پشدُ آةثٌذ هیثش هیضاى ًطت،ػوك ًفَر پشدُ آةموثرترین پارامتر پرده تزریق  

ثٌذ هؼیبسّهبی  جْت تؼییي ػوك پشدُ آة .]3[ضَدشی لَطاى ٍ لفشاى اًتخبة هیّبی ًفَرپزیثٌذی ٍ ثب استفبدُ اص ًتبیج آصهبیص

-ثٌذ ثش اسبس استفبع ّیذسٍاستبتیه ثیبى ضذُ است.اسهتفبدُ اص سٍش ّب ػوك پشدُ آةتجشثی هتفبٍتی اسایِ ضذُ است.وِ دس آى

ّبی ضهجیِ سهبصی ٍ   شایي لضٍم استفبدُ اص سٍشثبضذ ثٌبثّبی تجشثی ثب تَجِ ثِ ضشایظ هتفبٍت ّش پشٍطُ چٌذاى لبثل اػتوبد ًوی

ثٌذ ٍ تؼیهیي  ضَد.دس ایي تحمیك ثِ هٌظَس عشاحی پشدُ آةثٌذ احسبس هیهذلسبصی ػذدی ثشای اجشای ثْتش ٍ هَحشتش  پشدُ آة

 استفبدُ ضذُ است. seepwثٌذ اص ًشم افضاس الوبى هحذٍد ػوك هٌبست پشدُ آة
 

 مطخصات پشيطٌ -2
ویلَهتشی ضوبل ضشلی ضْش اًذیطوه)استبى  70دس لسوت جٌَة غشثی ایشاى، دس حذٍد سی سبختگبُ سذ ثختیب

ویلَهتشی جٌَة غشثی ضْش دسٍد)استبى لشستبى( لشاس داسد.ایي سذ ثب ّذف تَلیذ اًشطی اص عشیك  65خَصستبى ( ٍ حذٍد 

حت حَضِ آثشیض سٍدخبًِ ثختیبسی دس احذاث ًیشٍگبُ ثشلبثی دس لسوت پبییي دست سٍدخبًِ ثختیبسی، لشاس گشفتِ است.هسب

 ویلَهتش هشثغ است. 6503هحل سذ ثختیبسی حذٍد 

 325ایي سذ ثب تَجِ ثِ استفبع خَاّذ ضذ. ًیشٍگبُ هحسَة ایي سذ دس صهبى تىویل، ثلٌذتشیي سذ ثتٌی دٍلَسی جْبى 

هیلیَى ویلٍَات سبػت ثشق تَلیذ وٌذ.  3000تَاًذ سبلیبًِ  هیلیَى هتشهىؼت هی 159هیلیبسد ٍ  5هتشی ٍ هخضًی ثب گٌجبیص 

هگبٍات عشاحی ضذُ است. یىی اص اّذاف احذاث عشح ثختیبسی جلَگیشی اص ٍسٍد  1500ظشفیت ًیشٍگبُ ایي عشح ػظین هلی 

 سسَثبت سٍدخبًِ ثختیبسی ثِ هخضى سذ دص ٍ دس ًتیجِ افضایص ػوش سذ دص است.

پزیش است.هَلؼیت گستشُ عشح دس جٌَة اهىبى-سشتبسشی ضوبل آّيتٌْب اص عشیك  ساُدستشسی ثِ هحل سذ ثختیبسی 

  ًطبى دادُ ضذُ است. 2ّبی دستشسی ثِ گستشُ عشح دس ضىل ساُ  1ًمطِ ایشاى دس ضىل 
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 ( هَلؼیت گستشُ عشح دس ًمطِ ایشاى1ضىل)

 

 
 ّبی دستشسی ثِ سبختگبُ سذ ثختیبسی( سا2ُضىل)

 

 .ضىاسی مىطقٍ مًسد مطالعٍصمیه -3
-ّبی سغحی صهیيخَسدُ لشاس داسد. ثب تَجِ ثِ ثشداضتمِ هَسد ثشسسی، دس ثخص جٌَة غشثی صٍى صاگشس چیيهٌغ

خَسدُ وشثٌبتِ سبصًذ سشٍن اص ّبی سسَثی چیيّبی اوتطبفی، سبختگبُ سذ ضبهل سٌگضٌبسی ٍ اعالػبت حبصل اص گوبًِ

 سبصًذّبی گشٍُ ثٌگستبى است.

ّبی هبسى تطىیل ضذُ است ٍ دس ایي گستشُ اص ًظش الیِّبی هبسًی ثب هیبىآّه یب آّه ّبی سبصًذ سشٍن ػوذتب اصًْطتِ

ّب لبثل تمسین ثِ ّفت ثخص است. ایي سبصًذ اص حضَس سیلیس دس تشویجبت وشثٌبتی ٍ ضىل حضَس آى ٍ ًیض ضخبهت الیِ
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دس گستشُ  SV7تب  SV2ّبی اًذ. ثخصضذُ گزاسیًبم SV7 تب SV1ّبی پبییي ثِ ثبال ثِ ّفت ثخص تمسین ضذُ است ٍ ثب ًبم

 (1389:7ّبی جبًجی ٍ ًیشٍگبُ سخٌوَى داسًذ.)ٍصاست ًیشٍسبختگبُ سذ ٍ سبصُ

 

 
 ضٌبسی هٌغمِ هَسد هغبلؼِ( صهیي3ضىل )

 

ّبی ًفَرپزیشی لَطاى ٍ لفشاى ٍ ویفیت تَدُ سٌگ دس همبعغ گوبًِ حفش گشدیذُ وِ آصهبیص 5دس اهتذاد هحَس سذ 

ّب ٍ هشوض دسُ گبُّبی ًفَرپزیشی ًَاحی تحتبًی پی دس صیش تىیِگیشیّب صَست گشفتِ است. هغبلؼبت ٍ اًذاصُایي گوبًِهختلف 

 ثسیبس ون ٍ تمشیجب دس حذٍد ًفَرپزیشی پشدُ تضسیك است.

  

 تحلیل عذدی وطت -4
استفبدُ ضذُ   Seep/wافضاس تحلیل ػذدی ّبی سذ اص ًشمگبُجْت تحلیل ًطت ٍ ثشسسی ٍضؼیت ًفَرپزیشی پی ٍ تىیِ

ثبضذ وِ ثش اسبس سٍش اجضای هحذٍد عشاحی افضاسّبی هَجَد دس صهیٌِ تحلیل ًطت هییىی اص ًشم Seep/wافضاس است. ًشم

سٌگ ثِ وبُ ای دسٍى فضبی خبلی هَادی هبًٌذ خبن یب سبصی دٍ ثؼذی حشوت آة ٍ تَصیغ فطبس  حفشُضذُ است ٍ ثشای هذل

 افضاس ضبهل: سٍد. هشاحل وبس ثب ایي ًشمهی

تؼشیف هسبلِ: تٌظین هحیظ، همیبس ٍ ضجىِ ثٌذی ٍ سسن، تؼشیف ٍ رخیشُ هسبلِ، تؼییي ًَع آًبلیض ٍ تبثغ ّذایت  .1

 .ّب، تؼییي هَلؼیت هشصّب، سسن همبعغ فالوس ٍ هحَسّیذسٍلیىی، تؼشیف خصَصیبت هَاد، ایجبد الوبى

 حبسجِ ثبس ّیذسٍلیىی دس ّش گشُ، سشػت جشیبى دس ّش الوبى ٍ دثی ول.حل هسبلِ: ه .2

ّب ٍ ّب ٍ الوبىضبهل سسن وٌتَس ٍ اسصش ػذدی وٌتَسّب، ثشداس سشػت، سسن هسیش جشیبى ًسجت ثِ گشُاػالم ًتبیج:  .3

 (1386:3سسن ًتبیج ثِ صَست گشاف.)هیٌب،
 

 سيش آوالیض-5
اًجبم ضذ  Geoslope افضاس دٍثؼذی ّب ثِ هٌظَس تحلیل هیضاى ًطت دس ًشمگبُصی تىیِسبثب تَجِ ثِ سغح هغبالػبت، هذل      

ّب ٍ احش آى دس هیضاى ًطت ٍ ّوچٌیي هیضاى ًفَرپزیشی  ّشیه اص ٍاحذّب لحبػ گشدیذ. ًفَرپزیشی پشدُ وِ دس آى جْت الیِ

 2ّب داسای فبصلِ دس ًظش گشفتِ ضذُ دس هذل ّبی هص. الوبىلَطاى فشض گشدیذ 5تضسیك، جْت تحلیل حسبسیت یه لَطاى ٍ 
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دس  830تب تشاص  200هتش اصتشاص  640هتش ٍ دس جْت استفبػی  600پبییي دست  -ثبضٌذ. اثؼبد هذل دس جْت ثبالدستهتشی هی

-ایي هذل ّبیی ثب پشدُ تضسیك تْیِ ضذ. دسّبیی ثذٍى پشدُ تضسیك ٍ هذلًظش گشفتِ ضذ. جْت ثشسسی وبسایی پشدُ تضسیك، هذل

 لَطاى دس ًظش گشفتِ ضذُ است. 3ّب ویفیت پشدُ تضسیك اص لحبػ هیضاى ًفَرپزیشی 

 

 
 هتش ٍ ویفیت سِ لَطاى ، ثذٍى پشدُ تضسیك 90( همغغ صیش پی، ثب پشدُ تضسیك ثِ ػوك 4ضىل)

 

 
 لَطاى 3ویفیت هتش ٍ  90گبُ چپ سبختگبُ ثذٍى پشدُ تضسیك، ٍ ثب پشدُ تضسیك ثِ ػوك ( همغغ تىی5ِضىل)

 

ّبی هختلف پشدُ عشاحی ٍ ّبیی ثب ػوكثِ هٌظَس ثشسسی ًحَُ تغییشات همذاس  ًطت ًسجت ثِ افضایص ػوك پشدُ، هذل

 ضَد.دیذُ هی 1هیضاى ًطت اص صیش پی هحبسجِ گشدیذ وِ ًتبیج آى دس جذٍل 
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 ّبی هختلفكلَطاى ٍ ثب ػو 3( همذاس ًطت هحبسجِ ضذُ ثشای پشدُ تضسیك ثِ ویفیت 1جذٍل)

 
 

 حساسیت وتایج تحلیل بٍ عمق پشدٌ تضسیق -5-1

هتش تْیِ گشدیذ وِ  120هتش ٍ  90هتش، 75ّبیی ثب ػوك پشدُ جْت ثشسسی احش تؼویك پشدُ تضسیك ثش همذاس ًطت هذل

هتشی ػوك  30 ًطبى دادُ ضذُ ثب افضایص 6اسایِ ضذُ است.ثش ایي اسبس ّوبًگًَِ وِ دس ًوَداس ضىل  1ًتبیج آى دس جذٍل 

ثبضذ،لزا ایي افضایص ػوك دسصذ ًطت ول اص پی هی 23یبثذ وِ دس حذٍد لیتش ثش حبًیِ وبّص هی 100پشدُ دس پی، هیضاى ًطت 

هتشی صیش پی لشاس داسدٍلی ثب تَجِ ثِ استفبع صیبد سذ  75ثبضذ.لبثل روش است هحذٍدُ ون تشاٍا  دس ػوك همشٍى ثِ صشفِ هی

ًضدیه ضَد.اهب افضایص  USBRهتش افضایص دادُ ضذُ تب ثِ هؼیبس پیطٌْبدی  15فَق  الؼبدُ آى ،عَل پشدُ ثختیبسی ٍ فطبس آة 

دسصذی  4دّذ وِ ایي وبّص لیتش ثش حبًیِ وبّص هی 15هتشی هیضاى ًطت سا فمظ ووتش اص  120هتش ثِ  90ػوك پی اص 

 ثبضذ.همشٍى ثِ صشفِ ًوی
 

  
 ( هیضاى ًطت اص پی هشوضی6ضىل)

 

 تحلیل حساسیت وسبت بٍ میضان وفًرپزیشی پشدٌ تضسیق  -5-2

لَطاى تْیِ گشدیذ ٍ  5ٍ 1ّبیی ثب ویفیت پشدُ تضسیك ثِ هیضاى ًفَرپزیشی پشدُ تضسیك، هذلجْت تخویي حسبسیت هذل 

ایص همذاس اسائِ ضذُ است. ثش ایي اسبس ثب افض 3ٍ  2هحبسجبت ًطت هشثَط ثِ ّش هذل اًجبم ضذ ن ًتبیج آى  دس جذاٍل 

یبثذ وِ لیتش ثشحبًیِ افضایص هی 300ّب حذٍد لَطاى همذاس ًطت تمشیجب دس توبهی حبلت 5لَطاى ثِ  1ًفَرپزیشی پشدُ تضسیك اص 

 (7دٌّذُ اّویت اجشای پشدُ تضسیك است.)ضىلخَد ًطبى
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 فّبی هختللَطاى ثب ػوك 1(  همبدیش ًطت هحبسجِ ضذُ ثشای پشدُ تضسیك ثب ویفیت 2جذٍل)

 
 

 ّبی هختلفلَطاى ثب ػوك 5( همبدیش ًطت هحبسجِ ضذُ ثشای پشدُ تضسیك ثب ویفیت 3جذٍل)

 
 

 

 
 ( ًوَداس حسبسیت همذاس ًطت ًسجت ثِ ویفیت ًفَرپزیشی پشدُ تضسیك7ضىل)
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 وتیجٍ گیشی -6
 ثب تَجِ ثِ هغبلت اسائِ ضذُ:      

هتش  90سسذ ٍلی ثِ دلیل اّویت سبصُ ػوك پشدُ تب شاٍا هیهتشی صیش پی ثِ صٍى ثسیبس ون ت 75پشدُ تضسیك دس ػوك   -1

 اداهِ پیذا وشدُ است.

تشیي ویفیت ًفَرپزیشی یبثذ ٍ هٌبستلَطام هیضاى ًطت ًیض افضایص هی 5ثِ  1ثب افضایص ًفَرپزیشی پشدُ تضسیك اص  -2
 لَطاى دس ًظش گشفتِ ضذ. 3ثشای پشدُ تضسیك 

هتش هىؼت ثش حبًیِ هحبسجِ گشدیذ وِ ثب احذاث پشدُ تضسیك  68/5ّب  حذٍد گبُثذٍى پشدُ تضسیك، همذاس ًطت اص تىیِ  -3

هیلیَى هتش هىؼت آة دس سبل تَسظ پشدُ تضسیك   140دسصذ اص آى استحصبل ٍ دس ًتیجِ اص ّذس سفتي حذٍد  78

 ضَد.جلَگیشی هی
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