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خالصه

از میان . شود ها روش مختلفی ارائه شده که با توجه به کاربري شیروانی و امکانات موجود، بهترین روش ممکن انتخاب میري شیروانیبراي تحلیل پایدا

به بایست که دیدي اولیه نسبت تواند بهترین نتیجه را در اختیار قرار دهد ولی براي تعریف دقیق نوع مدلسازي می مدلسازي عددي میروشهاي ارائه شده، 

تحلیل پایداري شیروانی محدوده پرتال . منطقه داشت تا براساس نوع شکستهاي موجود و نیز با توجه به پیوسته یا ناپیوسته بودن محیط اقدام به مدلسازي نمود

 با مدلسازي عدديترکیب آن و صحیح با استفاده از برداشتهاي صحرایی، قضاوتهاي مهندسی ) سد و نیروگاه راغون کشور تاجیکستان(راغون  3ورودي تونل 

که در تدوین مقاله از آن استفاده شده  با استفاده از نرم افزارهاي رایج تحلیل پایداري جهت تدوین تحکیمات جواب بهینه و اقتصادي را به دست می دهد

  . است

  ، سد و نیروگاه راغون، تاجیکستان  3تحلیل پایداري، پرتال تونل : کلمات کلیدي

  مقدمه.1

و در  N″01 .03′41°38و  69°46′78.25″در جنوب غربی کشور تاجیکستان داراي طول و عرض جغرافیایی (Rogun)نیروگاه برقابی راغون سد و 

رودخانه وخش یکی از بزرگترین . کیلومتري شرقی شهر دوشنبه پایتخت جمهوري تاجیکستان بر روي رودخانه وخش واقع شده است 110فاصله حدود 

  .باشد مگاوات می 8950میلیون مترمکعب بوده و داراي پتانسیل تولید برق حدود  20500تان، با آورد متوسط ساالنه رودهاي تاجیکس

سري . باشد مگاوات می 3600گانه برقابی بوده که سهم تولید برق نیروگاه این سد معادل  9سد و نیروگاه راغون جزو سري سدهاي پیاپی 

  :باشند دست، به شرح زیر می دست به پایینسدهاي پیاپی فوق به ترتیب از باال

  مگاوات 3600با ظرفیت  (Rogun)سد و نیروگاه راغون .1

  مگاوات 600با ظرفیت  (Shurob)سد و نیروگاه شورآب .2

مگاوات 3000با ظرفیت  (Nurek)سد و نیروگاه نارك .3

مگاوات 600با ظرفیت  (Baipazi)سد و نیروگاه باي پازي .4

مگاوات 670با ظرفیت  (Sangtuda)1سد و نیروگاه سنگ توده.5

مگاوات 220با ظرفیت  2سد و نیروگاه سنگ توده .6

مگاوات 210با ظرفیت  (Golovneya)سد و نیروگاه گلونیا .7

مگاوات 6/29با ظرفیت  (Perepadnaya)سد و نیروگاه پریپادنیا .8

مگاوات 18با ظرفیت  (Central)سد و نیروگاه سنترال .9

سد . باشد برداري می و سنترال ساخته شده و در دست بهره  2و  1توده پازي، گلونیا، پریپادنیا و سنگ دهاي نارك، باياز سري سدهاي فوق، س

  .باشند ها مطالعاتی می راغون در دست اجرا بوده و بقیه طرح

متر ارتفاع  335اص داده و داراي مرتفع ترین سدهاي دنیا را بخود اختصسد راغون در تقسیم بندي کمیته جهانی سدهاي بزرگ، مقام نخست 

میالدي توسط شرکت هیدروپروجکت انجام و عملیات  1965میالدي شروع و در سال  1959اولین بار در سال هاي راغون مطالعات و طراحی. باشد می

                                               
کارشناس ژئوتکنیک١

mailto:Ghader1356@yahoo.com
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لیت اجرایی خود را با مدیریت فعا 2008با فروپاشی شوروي سابق متوقف و در سال  1991این پروژه در سال . شروع شد 1976اجرایی آن در سال 

  . وزارت نیروي خود کشور تاجیکستان آغاز کرد

یکی از . و با دعوت کشور تاجیکستان فعالیت و همکاري خود را در قسمتهاي مختلف این پروژه آغاز کردند 2010شرکتهاي ایرانی در سال 

آب بر سرریز بود که در نوع خود جزء تونلهاي   3انرژي آغاز کرد، تونل قسمتهایی که شرکت مهندسین عمران مارون با همکاري مهندسی مشاور تانا 

  . باشد متر قطر داخلی می 15متر و تمام شده بعد از پوشش نهایی  19الی  17شود که داراي قطر حفاري  قطر بزرگ دنیا محسوب می

  

  
  جانمایی کلی پروژه سد و نیروگاه راغون) 1تصویر 

متر  110امنه کوه با شیب تند قرار گرفته بود که جهت اجراي سازه ورودي نیاز به اجراي پرتالی به ارتفاع حدود قسمت ورودي این تونل در د

در زمان . بود که طراحی اولیه آن توسط شرکت مشاور و طراح هیدروپروجکت انجام شده بود اما هیچگونه تحکیماتی براي آن در نظر طراحی نشده بود

بینی شده تحکیمات آن پیشنهاد و با  م اجراي تحکیمات، تحلیلهاي پایداري آن انجام و سپس با توجه به وضعیت ناپایداري پیششروع عملیات نظر به لزو

  . تایید مشاور پروژه اجراي آن انجام گردید

تحلیلهاي آن خواهیم  افزارهاي رایج مکانیک سنگ بهره جستیم که در این مقاله به روشها و نتایج جهت تحلیل پایداري این سازه از نرم

  .پرداخت

شناسی و سنگ شناسی قسمت سازه پرتال   زمین.2

ارائه شده، محدوده پرتال  2009در سال )Гидропроект им. С.Я. Жука(شناسی که توسط شرکت  از لحاظ زمین شناسی، طبق گزارش زمین

اي که  بندي در محدودهشیب و امتداد کلی الیه. هاي رسی پر شده استالیه باشد که با میان شامل سنگهاي تناوبی از ماسه سنگ، مارن و ژیبس می

  . باشدمی D/D.D= 65/155نگاري انجام شده است درزه

نشان بررسی شد که نتیجه بررسی Rocscience.Slide.v5.014به منظور تحلیل پایداري ابتدا شیب کلی سازه با استفاده از نرم افزار 

سپس با بررسیهاي ناپیوستگیهایی که از مطالعات صحرایی به دست آمده بود به . ناپایداري کلی اتفاق نخواهد افتادکه پس از اجراي سازه داد 

  .اي و واژگونی پرداخته شداي، شکست گوه امکان وقوع ناپایداري ساختاري از قبیل شکست صفحه

بندي دو سته درزه غالب و دو به غیر از الیه DIPSافزار  در نرم براي این منظور ابتدا طبق برداشت صحرایی انجام شده و تحلیل آماري آنها

  :باشند گسل در محدود فوق قرار دارد که به شرح ذیل می

  

  

DIPS V5نگاري انجام شده در محدوده پرتال خروجی نرم افزار  نتایج حاصل از درزه) 1جدول 
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DIP/DIPDIRECT
ION  

LABEL  ID  

65/155  BEDDING  1  

65/55  JOINT SET 1  2  

40/240  
JOINT SET 2 

& FAULT1
3

40/185  FAULT 2  4

  

  
3استریوگرافی درزه نگاري انجام شده در محدوده پرتال تونل ) 2تصویر 

  

  .راغون 3موقعیت محدوده پرتال ورودي تونل ) 3تصویر 

  

  

  : وضعیت و شکل هندسی شیروانی در محدوده پرتال.3
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هاي  کند بنابراین شکل هندسی آن جزء داده شیب و امتداد خود شیروانی به صورت یک ناپیوستگی جدید عمل میها از آنجائیکه در تحلیل پایداري

. باشد الزم براي این نوع تحلیلها می

  
  3شکل هندسی شیروانی در پرتال ورودي تونل ) 4تصویر 

  

تهایی که اتفاق خواهد افتاد و شکل هندسی شیروانی متغیر با توجه به شکل هندسی پرتال و چرخش شیب و جهت شیب در محدوده مورد بحث حال 

  . خواهد بود

براي رسیدن به نتیجه بهینه، تمامی حالتهاي ممکن با توجه به شکل هندسی شیروانی و شیب و جهت شیب ناپیوستگی در این تحلیل مورد 

زون مختلف تقسیم  7ه به صورت یک مخروط طراحی شده است به براي این منظور ابتدا با توجه به شیب و جهت شیب شیروانی ک. بررسی قرار گرفت

همانطور که در شکل فوق نیز نشان داده شده است، این محدوده با توجه به شیب . توان مشاهده نمود می 3شکل این ناحیه بندي را در شکل . بندي گردید

باشد جهت شیب بوده  در این شیروانی شیب ثابت بوده و آنچه متغیر میالزم به ذکر است که . زون مختلف تقسیم بندي گردیده است 7و جهت شیب به 

  .باشد که در حال چرخش حول یک محور می

پله به ارتفاع  5می باشد که در ) درجه 63شیب (1به  2الزم به ذکر است که شیب طراحی انتخاب شده بر اساس طرح پرتال موجود به صورت 

  :باشد بر اساس این تقسیم بندي شکل هندسی شیروانی و مشخصات هر ناحیه به شرح جدول زیر می. د گردیدمتري اجرا خواه 5متري و عرض پله  15

  

  مشخصات هندسی شیروانی بعد از حفاري) 2جدول

DIPDIRECTION OF SLOPEDIP OF SLOPZONE ID

320631

345632

30633

75634

120635

165636

210637
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٣مقاطع چھار گانھ محدوده پرتال تونل )٥تصویر 

یب و امتداد مشابه ها با ش شد تحلیلها براي یک پله انجام و براي کلیه پله هاي شیروانی پس از اجرا یکسان می با توجه به اینکه ابعاد و اندازه پله

  .تعمیم داده شد

  

  :تحلیل پایداري.4

  :تشخیص نوع شکست با استفاده از تصاویر استریوگرافیک.4.1

هاي  درزه عالوه بر دسته. شوند معرفی می DIPSافزار  هاي اصلی با نرم نگاري در منطقه انجام شده و دسته درزه براي نوع شکست ابتدا مطالعات درزه

هر ناپیوستگی و یا ترکیبی از ناپیوستگی و یا ترکیبی از ناپیوستگی ها  شود و شرایط شکست براي ها و گسلهاي موجود برداشت می منطقه سایر ناپیوستگی

  . شود کنترل می

:شرایط الزم براي وقوع انواع شکست بر اساس ژئومتري شیب: ٣جدول 

: اي تحلیل شکست صفحه.4.2

با در نظر . باشند اي موثر می ر شکست صفحهنیروهایی مانند وزن توده، نیروهاي هیدروستاتیکی، نیروهاي دینامیکی، نیروي اصطکاك و چسبندگی د

، ضریب ایمنی براي این نوع شکست براي دو حالت وجود ترك کششی و عدم وجود )5تصویر (اي از شیب  گرفتن تمام نیروهاي وارد و ژئومتري ساده

  : هاي زیر قابل محاسبه است ترك کششی از رابطه

  :بصورت زیر محاسبه می شود براي دو حالت بدون ترك و همراه با ترك SFمقدار 

  : همراه با ترك کششی - الف

  : بدون ترك کششی -ب

  .باشد استفاده گردید که اساس محاسبات و آنالیز آن روابط فوق می v2.02 (RocPlane)براي انجام این تحلیل از نرم افزار 
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هاي موجود، این شرایط در زون  دسه شیب و ناپیوستگیاي آمده و با توجه به بررسی و مقایسه هن همانطور که در شرایط ایجاد شکست صفحه

  :افزار فوق تعریف و نتایج به شرح زیر به دست آمد براي این منظور ابتدا شکل هندسی در نرم. وجود دارد 7

  

  ROCPLANاي و نتایج حاصل از نرم افزار  شکل هندسی شکست صفحه) 6تصویر 

  :اي نتایج عددي تحلیل شکست صفحه.4.3

میلیمتر  32متري با سایز  6راك بلت  9تن خواهد بود، براي تحمل این تنش تعداد حداقل  170که در باال نیز آمده است بار وارده بر راك بلت  همانطور

  .  متري الزم است 2و با توجه به عرض صفحه گسیختگی با فواصل حداقل 

:اي تحلیل شکست گوه.4.4

اي شرایط وقوع شکست گوه.4.4.1

  : افتد که کلیه شرایط شکست بصورت زیر وجود داشته باشد تفاق میاي هنگامی ا شکست گوه

وجود دو صفحه ناپیوستگی مورب شیبدار ضروري است.

دو صفحه ناپیوستگی به طور مورب در لبه و دامنه شیب گسترش یافته و همدیگر را قطع کنند.

خط حاصل از تقاطع دو صفحه در دامنه شیب ظاهر شود.

7تصویر (ع دو صفحه ناپیوستگی از زاویه اصطکاك داخلی سنگ بیشتر و از زاویه شیب پله کمتر باشد شیب خط حاصل از تقاط.(

  Φ<ΨI<ΨF

  . با توجه به شرایط سنگی شیروانی محدوده مورد بحث احتمال رویداد این بحث بسیار ناچیز است

نتایج تحلیلهاي انجام شده در محدوده شیروانی .5

براي این . زون مختلف تقسیم بندي کردیم 7اي قبلی نیز اشاره شد براي انجام تحلیلها با توجه به شیب و امتداد شیروانی آن را به همانطور که در بخشه

منظور با توجه به مشخص بودن شکل هندسی شیب شیروانی و ترکیب آن با ناپیوستگی تمامی حالتهاي ممکن بررسی گردید که به شرح جدول ذیل 

  :باشد می

  

تمامي حالتھاي ممکن در برخورد ناپیوستگیھا و شیروانیھاي سنگي) ٤ل جدو

SLOPE GEOMETRY ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7

JOINT SET GEOMETRY 63/320 63/345 63/30 63/75 63/120 63/165 63/210

BEDDING 65/155
N.W.F*

N.W.F N.W.F WEDGE WEDGE N.W.F N.W.F
JOINT SET 1 65/55

BEDDING 65/155

N.W.F N.W.F N.W.F N.W.F N.W.F WEDGE WEDGEJOINT SET 2 & 

FAULT1
40/240

BEDDING 65/155 N.W.F N.W.F N.W.F N.W.F N.W.F WEDGE WEDGE
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FAULT 2 40/185

JOINT SET 1 65/55

WEDGE WEDGE WEDGE N.W.F N.W.F N.W.F N.W.FJOINT SET 2 & 

FAULT1
40/240

JOINT SET 1 65/55
N.W.F N.W.F N.W.F WEDGE WEDGE WEDGE N.W.F

FAULT 2 40/185

JOINT SET 2 & 

FAULT1
40/240

N.W.F N.W.F N.W.F N.W.F N.W.F WEDGE N.W.F

FAULT 2 40/185

*N.W.F: NO WEDGE FORMS

.ھاي مختلف آنھاي ایجاد شده در شیرواني سنگي و جھتایمني گوهضریب) ٥جدول 

SLOPE GEOMETRY Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

JOINT SET 
GEOMETRY

63/320 63/345 63/30 63/75 63/120 63/165 63/210

BEDDING 65/155
* * * 0 0 * *

JOINT SET 1 65/55

BEDDING 65/155
* * * * * 0.23 0.87JOINT SET 2 

& FAULT1
40/240

BEDDING 65/155
* * * * * 0.27 2.3

FAULT 2 40/185

JOINT SET 1 65/55
37.6 36.26 18.99 * * * *JOINT SET 2 

& FAULT1
40/240

JOINT SET 1 65/55
* * * 1.44 1.98 1.7 *

FAULT 2 40/185

JOINT SET 2 
& FAULT1

40/240
* * * * * 0 *

FAULT 2 40/185

  :نتایج تحلیل.6

که حالت پایدار دارد بقیه زونهاي  3و2و1دهد به غیر از سه زون  همانطور که در جدول فوق آمده است پس از تحلیل تمامی حالتهاي ممکن، نشان می

  . باشد دار بوده و احتمال ریزش و ناپایداري بسیار باال خواهد میاي برخور محدوده پرتال از شکست گوه

با توجه به اقلیم منطقه و . ها اعمال شده است اي ناشی از انفجار و فشار آب موجود در درزه الزم به ذکر است در این تحلیل نیروهاي امواج لرزه

  . پرباران در نظر گرفته شده استکاري اجراي پرتال فشار آب اعمال شده براي حالت اشباع و فصل فصل

با مقایسه این ضریب . باشد می1.2و براي شیبهاي موقت  1.5طبق استاندارد طراحی شیروانیها ضریب ایمنی طراحی براي شیبهاي دائم حداقل 

بر این اساس نتایج زیر به دست . باشد ار میناپاید 7الی  4هاي زون  توان به این نتیجه رسید که گوه هاي آمده در باال می اطمینان با ضریب پایداري گوه

  :آمد

از پایداري خوبی برخوردار هستند اما براي جلوگیري از هوازدگی و فرسایش سنگ و در نتیجه امکان ایجاد ناپایداري باید  3الی  1زون .1

.الیه محافظی از جنس شاتکریت به منظور محافظت از هوازدگی سطح باید انجام شود



  رانیا کیژئوتکن یسکنفرانس ملی مهنداولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٨

. امکان دو حالت ناپایداري ریزشی و لغزشی در شیروانیها وجود دارد 7الی  4جدول نتایج نیز آمده است، در زونهاي همانطور که در .2

اي، امکان رویداد  در زون هفت با توجه به مشخصات هندسی آن و همچنین مشخصات ناپیوستگیها از جمله گسل عالوه بر شکست گوه.3

. اي نیز وجود دارد شکست صفحه

:اتپیشنهاد.7

هاي زیر جهت اجرا پیشنهادات و طراحیبا توجه به نتایج آنالیزهاي آمده در متن و همچنین قضاوتهاي مهندسی از وضعیت سازه و محدوده آن 

  . رسیده و اجرا گردید) مهندسین مشاور هیدروپروجکت روسیه(تحکیمات به تایید مشاور پروژه 

. فقط از یک الیه شاتکریت استفاده گردد 3الی  1گردد در زونهاي  فرسایش پیشنهاد می به دلیل نوع لیتولوژي و بمنظور جلوگیري از.1

نتایج تحلیلھا با توجه به. هاي ناپایدار باید از انکر به همراه شاتکریت استفاده گردد به دلیل شکل گرفتن گوه 6الی  4در زونهاي . 2

یمتر و میل٧٥با توجھ بھ نوع سنگ، ضخامت مش و شاتکریت حداقل 
. میلیمتر باشد٢٥متر و بھ قطر ٦بھ طول ٣×٣مشخصات انکرھا شبکھ 

اي و با توجھ بھ نتایج با توجھ بھ امکان شکست صفحھ٧در زون . ٣
تحلیل جھت پایدار سازي آن نیاز بھ اجراي راک بلت با شبکھ حداقل 

.باشدمیلیمتر مي٣٢متر و قطر ٨بھ طول ٢×٢

مراجع.8
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