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 خالصه

 درحال ساخت می باشد.، )استان اردبیل( ، بر روی رودخانه دره رود در بخش انگوت شهرستان گرمیبا هسته ناتروای میانیعمارت خاکی سد 

راساس ب تشکیل شده است.متعلق به پالئوژن  آذرآواری-و رسوبی  سنگ های آذرین ی،واترنرکهای رسوبی مجموعه ای از نهشتهاز ، ساختگاه سد

به   چپ و راست هایتکیه گاه در آذرین هایسنگشاخص کیفی تودهمحدوده ساختگاه سد، در  حفاری شده گمانه اکتشافیحلقه  33 اطالعات 

 شناسی زمین خصوصیاتبررسی  باشد.می در حد ضعیف درصد 27 انه با میانگینو در بستر رودخدرصد در حد خوب   67و 67با میانگین برابرترتیب 

ن نتیجه عملکرد دو گسل عمارت و باال که در دهدنشان می لوژان های نفوذپذیریآزمایشنتایج  بر اساسوضعیت آبگذری توده سنگ  مهندسی و

به اجرای عملیات  و نیاز بودهباال متری  01 حدود تکیه گاه چپ تا عمق در متری و 111در تکیه گاه راست تا عمق  ینفوذپذیردر ساختگاه سد، 

  بندی دارد.آب

 

       RQDنفوذپذیری، سد عمارت، کلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه         .1

 

تحلیل  ونالیز نشت و آببندی پی و تکیه گاه یکی از مراحل اساسی و ضروری در طراحی سدها است و در بسیاری ازموارد احداث سد را از نظر اقتصادی آ

شاخص کیفی،  ،قابلیت انحالل ،داریهویژگیهای درز نوع سنگ،توجه به  ساختگاه پایداری غیر قابل توجیه می کند. در برآورد میزان نشت خصوصیات 

 های موجودیشکستگ نفوذپذیری با مقایسه در بکر نفوذپذیری سنگ شناسی، زمین ساختارهای از بسیاری . در[1]اهمیت است بسیار حائزو غیره  هوازدگی

سنگ  توده ییدرولیکه رفتار و برآورد شودمی لکنتر هاشکستگی وسیله به سنگ توده یرفتار هیدرولیک حالت این در. است ناچیز بسیار سنگ توده در

در سال های اخیر بر روی مشکل نشت تحقیق های زیادی انجام شده  .[7]استا ویژگیهای آنه و هاشکستگیشبکه  هیدرولیک از رفتار مناسبی فهم نیازمند

شرایط  Plaxisآنها با استفاده از مدل  انجام دادند را چپرآبادسد  ساختگاهدرپی بررسی عالج بخشی نشت ( 7116)  گریای و برزارومیهبرای مثال است. 

مطالعه ای بر روی نشت سد باطله ( 7112) نجودت و همکارا .[3]اندکردهپیشنهاد  رابندی آب به منظوردر نهایت روش تزریق  و هکرد پی و بدنه را مدل

نسبت به عمق  یریذنفوذپ راتییو روند تغ یکیدرومکانیاعداد لوژان، رفتار ه یها بر روآن یبررس مس سونگون با استفاده از نرم افزار پلکسیس انجام دادند

 ی ه هادرزاز وجود  یو رفتار آشفته که حاک یبازشدگ یکیدرومکانیه یغالب بودن رفتار ها زی( و ن31تا11متوسط )اعداد لوژان یرینشان دهنده نفوذ پذ

فشار  شیا افزادست سد باطله ب نیها به پائ ندهیها نشان داد که احتمال نشت آال یبررس. باشد یم یاصل یها رزهقابل توجه و ارتباط دسته د یبا بازشدگ

انجام  seep/wاستفاده از مدل  با( مطالعه ای برروی نشت از سد آغ چای 1333) همکاران درپژوهشی اسماعیل نیا و ، [2] باشد یم ادیز یکیدرولیه

لیتر در ثانیه در عرض واحد  10/0متری در تکیه گاه چپ منجر به کاهش دبی به  37که اجرای یک پرده تزریق  ه استادنتایج شبیه سازی نشان د، دادند

به ارزیابی ساخت دیوار آب بند بتن پالستیک در تکیه گاه راست و چپ سد خاکی  seep/w( با مدل 7113پاکباز و همکاران ).[0]خواهدشدخواهد 
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درصدکاهش می  21و  71رداختند. نتایج آن ها نشان داد که با ساخت دیوار آب بند چپ و راست مقدار تراوش به ترتیب کرخه در کاهش مقدارتراوش پ

سد عمارت یک سد  خاکی هسته ناتروای میانی، در حال ساخت بر روی رودخانه دره رود در بخش انگوت شهرستان گرمی،  پائین دست   .[7]یابد

متر بوده و میزان حجم مخزن سد  117مترو 27و پی به ترتیب  لومتری شمال غرب اردبیل قراردارد. ارتفاع سد از بسترکی131روستای عمارت به فاصله 

ه گردید گمانه اکتشافی حفاری 33 سنگی و خاکی مصالح و هیدروژئولوژی شناسی زمین خصوصیات شناخت میلیون متر مکعب می باشد. به منظور127

در عملیات حفاری طی دو   ،گمانه در پی ساختگاه می باشد  13گمانه در تکیه گاه چپ و 0انه در تکیه گاه راست بوده، گم 3از این تعداد،  که ،است

و هم چنین آزمایش فشار آب)لوژان ولفران( انجام گرفت. در این تحقیق بااستفاده از  RQDمرحله، مطالعات اول و دوم، نمونه های مغزه جهت محاسبه 

   .بررسی قرار گرفت موردسد  ی حفاری و زمین شناسی محل نفوذپذیری ساختگاهاطالعات گمانه ها

  

 

 هزمین شناسی منطقه مورد مطالع       .2 
 

ساختگاه سد عمارت با توجه به  ( قرار دارد.1300آذربایجان)نبوی،-ساختگاه سد از لحاظ زمین ساختی و لرزه زمین ساختی در پهنه زمین ساختی البرز

 درونی و ای از نهشته های رسوبی متعلق به کواترنر و سنگ های آذرین اصل از گمانه های اکتشافی، مجموعهو اطالعات ح زمین شناسیبررسی های 

دامنه چپ و قسمت عمده دامنه راست از سنگ های آذرین گرانودیوریت،  آذرآواری)توف( متعلق به پالئوژن تشکیل شده است. –سنگ های رسوبی 

فته، توجه به اطالعات گمانه ها و مطالعات صحرایی صورت گر بااست، که ترکیبی حدواسط تا بازیک دارند.ده مونزونیت تشکیل ش دیوریت و بیشتر

اینچ و ماسه به همراه سیلت تشکیل شده است.  11آبرفت بستر رودخانه در محل ساختگاه سد از شن، قلوه سنگ و تخته سنگ های گردشده تا قطر 

 ساختمان متر می باشد. که با حرکت به سمت دامنه راست از مقدار آن کاهش می یابد. مهمترین 2/13یر محور سد تکیه گاه چپ ضخامت آبرفت در ز

 چین ساختگاه محل است. در گرفته شکل سد ساختگاه باالدست در صفرعلی باالن روستای باالن که در دره  تاقدیس از عبارتند شناسی زمین های

 گسل مانند بزرگی های گسل با ها ساختمان است. است این جنوبی یال از بیشتر بسیار آن شمالی یال شیب که شود یده مید نامتقارنی خوردگی

تکتونیکی محدوده  این گسلها ساختار .(1330)مهندسین مشاور بند آب  اند شده قطع ساختگاه های فرعی گسل و ،BAF))باالن ، گسل(EMF)عمارت

    . (1)شکلساختگاه را تشکیل می دهند

               

                 

 
                                                                                       قشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعهن -1شکل
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 .           مواد و روش ها3

 
گمانه در جناح  حلقه 3حلقه گمانه در جناح چپ و  0گمانه اکتشافی  حفر شده است. از مجموع گمانه های حفر شده تعداد  33در محدوده ساختگاه سد 

متر حفر گردیده اند و در حین حفاری آزمایش های  130الی  17حلقه گمانه در بستر رودخانه حفر گردید. عمق گمانه ها متغیر بوده و بین  13راست و 

 شده است.( نشان داده 7های اکتشافی و موقعیت آنها نسبت به محود سد در شکل )است. جانمایی گمانهلوژان و لوفران انجام شده 

 

 
            جانمایی گمانه های اکتشافی در ساختگاه سد عمارت              - 2شکل                                   

 

 بررسی سیستم ناپیوستگی ها  .3-1

 

 وضروری الزم آببندی و ویژگی آبگذری در ها درزه اثرات تحلیل در هندسی، مشخصات کنار در ای درزه های ویژگی سایر و ها درزه شیب مقدار بررسی

 مشابه ایه ویژگی و است یکسان ساختگاه سراسر در سنگ های درزه سیستم که شودمی مالحظه ها درزه از برداشتی اطالعات همه مقایسه باشد. با می

 شمال امتداد یکی. اند شده سو هم غالب امتداد دو در سنگ های درزه. دسته درز تقسیم شدند 6مجموع به در که درزه برداشت گردید 3111  تعداد دارند

 یکیتونتک نیروهای همان قالب در نیز ها درزه دسته این که می دهد نشان پدیده این. است شرق جنوب غرب شمال امتداد دیگری و غرب جنوب  شرق

 سوی نیز و ها درزه امتداد ،است بیشتر دارند شرق جنوب و شرق شمال سوی به رو که هایی درزه فراوانی. (3اند)شکل گرفته شکل عمارت گسل عامل

 مشخص نیهمچن ،دارند کمتری فراوانی غربی شرقی یا جنوبی شمالی صرفاً های جهت اما دارد زیادی پراکندگی سد محور امتداد به نسبت آنها شیب

  .(3)شکلشیب دارند درجه 61از بیش و هستند ها پرشیب که اغلب درزه گردید
 

 
 

             رز دیاگرام امتداد ناپیوستگی                   رز دیاگرام سوی شیب ناپیوستگی                                            

  

 رام دسته درزهای جناحین سدرز دیاگ -3شکل
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ای ه درزه پراکندگی دارند اندکی فراوانی بسته های درزه. است آنها آمده بازشدگی، فاصله داری براساس ها درزه آماری ( نسبت2درشکل)

درصد درزه ها را شامل می 31تا 70بین سانتی متر به یک نسبت هریک  71-711، 71-71، 7-71داری  فاصله با های درزه .است زیاد باز کامال تا باز نیمه

 .(0)شکلشود
 

 
 نمودار فراوانی بازشدگی ناپیوستگی ها -4شکل

 
 نمودار فراوانی فاصله داری ناپیوستگی ها -5شکل

 

 کیفیت توده سنگ  .    3-2
 

 در یا گسلی شده خرد نهای تداد زوام در مگر است درصد 71 باالی نیز نگس  RQDاغلب مونزودیوریتی های سنگ توده کامل سالمت دلیل به

 ها، گاه تکیه ظاهری نمای در آنکه وجود با .هستند آلتراسیون همراه و سطحی های بخش در هوازدگی با گاهی که سنگ های درزه تمرکز نواحی

 خردشدگی چنین سنگ،ودهت سالمت و ها درزه زیاد داری فاصله به دلیل زمین عمق در کمی اما است زیاد زیاد سنگ داری درزه و خردشدگی

 است. این که قسمت عمده تکیه گاه را تشکیل می دهد باال مونزودیوریتی های سنگ داری درزه علت به سنگ توده نفوذپذیری وجود ندارد. اما

به  ییانگین شاخص کیفبا مراست  چپ و های گاهتکیهدهنده تشکیلهای آذرین است. توصیف کلی سنگ داری سنگ درزه با مرتبط کامالً نفوذپذیری

 (7گردد. در شکل شماره )درصد در حد ضعیف ارزیابی می 27و در بستر رودخانه با میانگین شاخص کیفیت درصد در حد خوب   67و 67ترتیب برابر

 نشان داده شده است. RQDسنگ بر اساس نیمرخ تغییرات کیفی توده
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 در ساختگاه سد عمارت       RQD)یفیت توده سنگ)شاخص ک مفهومیمدل  -6شکل                                           

 

         .          بحث و نتایج4
 

 ساختگاه سدنفوذ پذیری    . 4-1  

 

ر بر مت)سانتی e1-0تا  e 1-1 بین دهد آبگذری این مصالحلوفران انجام گرفته نشان می هایآزمایش بر اساس بررسی نفوذپذیری پی آبرفتی ساختگاه سد

که نشانگر آبگذری متوسط تا زیاد آبرفت بستر  باشدمی سانتی متر بر ثانیه  e1-7در حد  نفوذ پذیری موارد درصد  44 و در حدود متغیر بوده) ثانیه

 .(6)شکل رودخانه می باشد

 0در  عمدتاْمتری و  0درحین حفاری در مقاطع حدود ام یافته انج لوژان  های آزمایشبر اساس  به منظور بررسی وضعیت آبگذری توده سنگ 

  هستند.آبگذری  دارای پتانسیل، 0پله فشار انجام گرفت. سنگ های آذرین و رسوبی تشکیل دهنده ساختگاه سد عمارت با داشتن اعداد لوژان بزرگ تر از 

این آبگذری  ثیر بیشتری برأدرصد، ت 77ذرین بستر رودخانه با داشتن فراوانی درصد و سنگ های آ 03سنگ های رسوبی تکیه گاه راست با داشتن فراوانی 

  .(1)جدولدارند

 

 

 
 مقادیر فراوانی ودرصد فراوانی نفوذپذیری آبرفت رودخانه -7شکل                                                              
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 ر ساختگاه سد عمارت   فراوانی و درصد فراوانی عدد لوژان د -1دولج

 موقعیت لوژان  سنگ های آذرین سنگ های رسوبی آذرآواری کل توده سنگ

 درصد فراوانی    فراوانی      درصد فراوانی

 

 فراوانی

 

 درصد فراوانی 

 

 فراوانی

 

 تکیه گاه چپ < 0 72 77 1 1 72 77

12 12 1 1 12 12 71-0 

2 2 1 1 2 2 01-71 

10 10 1 1 10 10 >01 

 بستر 0> 2 10 12 02 77 31

32 72 13 7 27 77 0-71 

12 17 7 7 13 11 71-01 

71 16 17 0 73 17 >01 

 تکیه گاه راست <0 111 73 12 21 112 02

77 20 76 17 71 33 0-71 

2 16 11 0 2 17 71-01 

11 73 71 3 3 12 >01 

 کل ساختگاه  0> 167 07 37 22 712 02

73 26 72 12 77 77 0-71 

3 33 3 6 2 77 71-01 

12 00 13 12 13 21 >01 

    

 

  نفوذپذیری بستر و تکیه گاه هامفهومی مدل    . 4-2

 

جهت زون Rock work14 های زمین شناختی و ژئوتکنیکی انجام شده در ساختگاه سد توسط نرم افزارمدل نفوذپذیری براساس نتایج حاصل از بررسی

 111تا عمق   0متری وجود دارد درحالی که لوژان باالی  01تا عمق  0ژان باالی لو یردمقا چپ هگادر تکیه نفوذپذیری تهیه گردیده است.بندی مناطق 

 ،نهاآ تالقی محل در شده است که ییشناسا فرعی و صلیاگسل  ینچند سد هساختگا ودهمحدمتری در تکیه گاه راست و بستر رودخانه وجود دارد. در 

بررسی رفتار هیدرودینامیکی درزه ها نشان  رودخانه(. بستر  و سترا هگاتکیه  در هیژو به ) یابد می یشافزا تشد به مصالح شدگیدخرل لید به یهاربگذآ

 اعی،اتس درصد 6 آشفته، درصد 71 آرام، درصد 12، میگردند محسوب ناتراوا که یک( لوژن کمتراز عدد) بسته نوع از جریانها از درصد 37 دهدمی

 (2است( می باشد)شکل نگرفته فشار باال آبگذری دلیل به گمانه مواردی در عمدتاً ، )ناشناخته درصد 11 و شستشویی درصد 3 مسدودکننده، درصد 0
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 نتیجه گیری           . 5

 

بررسی نفوذپذیری پی آبرفتی ساختگاه سد، نشان می دهد که،  و ژئوتکنیکی انجام شده در ساختگاه سد رسی های زمین شناختی ونتایج حاصل از بر

 آبرفت بستر رودخانه می که عمدتًا مربوط به را است نفوذ پذیری متوسط تا زیادلوژان  های آزمایشدرصد  22و در آبگذری این مصالح بسیار متغیر بوده 

مناطقی که درزه ها دارای باز شدگی بیشتر به خصوص  در 0لوژان باالی  که دهد می مدل دو بعدی درتکیه گاهها و بستر نشان و لوژان آزمایش تایجباشد. ن

گاه راست متری تکیه 111تا عمق   0گسلی هستند وجود دارد. لوژان های باالی  فعالیتمناطقی که تحت تاثیر  در 111های باالی بعضی اعماق لوژان در

فرعی درتکیه گاه ها )به خصوص تکیه گاه راست( می باشد.  براین اساس  اصلی و هایوجود دارد، که به علت عملکرد گسلمتری تکیه گاه چپ  01و 

گاه راست و  ها به خصوص تکیهبندی در تکیه گاهساختگاه سد عمارت ساختگاهی تراوا با نفوذ پذیری باال بوده و پیش بینی تمهیدات الزم جهت آب

 بستر سد که آبگذرتر از تکیه گاه چپ می باشد الزم و ضروری است.
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