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 (Rowshanbakht@gmail.com) 

 
 خالصه

 3كيلومتري غرب شهرستان خلخال و  60در فاصله  ل،يآباد در استان اردبسد زرج

متري جنوب روستاي اكبرآباد واقع  1800آباد و كيلومتري شمال غربي روستاي زرج

متر است  20با ارتفاع حدود  یبا هسته رس یا زهیسنگر یسد، سد نیشده است. ا

دست سد  نیيزرج آباد که در پا یو باغات روستا یآب اراض نيتامکه با هدف 

در این مقاله ویژگی های توده سنگ باشد.  یواقع شده اند در حال مطالعه م

ساختگاه با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون مورد بررسی قرار می گيرد. 

به این منظور ابتدا ویژگی های زمين شناسی و زمين شناسی مهندسی ساختگاه 

داده شده و سپس بر مبنای داده های بدست آمده نسبت به طبقه بندی توضيح 

شاخص مقاومت  و RMR بر مبنای سيستم های طبقه بندی ژئومکانيکی توده سنگ

 اقدام شده است. GSI زمين شناسی 

 
 طبقه بندی توده سنگ، سد زرج آبادکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
كيلومتري غرب شهرستان  60در فاصله  در استان اردبيل، آبادساختگاه سد زرج

متري جنوب روستاي  1800آباد و كيلومتري شمال غربي روستاي زرج 3خلخال و 

، سدی سنگریزه ای با هسته رسی با ارتفاع حدود واقع شده است. این سداكبرآباد 

 500حدود  با هدف تامين آب ميليون متر مکعب است که 2.4و حجم مخزن متر  20

راضی و باغات روستای زرج آباد که در پایين دست سد واقع شده اند در ا هکتار از

ویژگی های توده سنگ محل ساختگاه سازه های مهندسی نقش حال مطالعه می باشد. 

مهمی در طراحی انواع سازه ها مانند سد، تونل، مغارها و پی سازه ها دارد. 

بقه بندی آن برمبنای ابزار اساسی برای تعيين ویژگی های مهندسی توده سنگ، ط

در این مقاله ویژگی های ویژگی های ماده سنگ و ناپيوستگی های آن است. لذا 

توده سنگ ساختگاه با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون مورد بررسی قرار می 

. به این منظور ابتدا ویژگی های زمين شناسی و زمين شناسی مهندسی ساختگاه گيرد

س بر مبنای داده های بدست آمده نسبت به طبقه بندی توده توضيح داده شده و سپ

 سنگ اقدام شده است.

.   

 شناسي محدوده طرحزمین .2

 
  آباد در ناحيه قفقاز گذريساختگاه و مخزن سد زرج (Berberian 1997) دهيبه عق

(Transcaucasia) ز و ایران مركزي( قرار ناحيه زمينساختي ما بين قفقا  یبه معن

شناسان در  نياز زم یآنچه که به صورت کتب و مقاالت توسط برخ یول است گرفته

 یاز اسام شتريسد و مخزن زرج آباد منتشر شده است، ب رندهيمورد گستره در برگ

استفاده شده است. مراحل تکوین زمين ساختى  جانیپهنه آذربا لياز قب ییايجغراف

  :گستره عبارتست از

                                                 
 کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی 1
 طرح های مطالعاتی نماینده مجری-ارشد زمین شناسی )رسوب شناسی( کارشناسی2
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قارهاى از نوع گندوانایى در پرکامبرین پسين و  ( تشکيل پى سنگ با پوستهالف

  نهشته شدن رسوبات پالتفرمى پالئوزوئيک ـ تریاس ميانى روى آن؛
( متاثر شدن پى سنگ شکل گرفته کهن در زمان ژوراسيک ميانى ـ کرتاسه هم سو  ب

با پدیده هاى ساختارى و اقيانوسى شدن تتيس و در بخش هاى شمالى رخساره و 

  د هایى همسان با سازندهاى اقيانوسى قفقاز؛سازن ليتشک

 .کيدر طول دوران سنوزوئ دیشد سميهمراه با ماگمات سي( بسته شدن تتج
است که   یبه حد یدر گستره مورد بررس یاريدر زمان ترش زميماگمات ريتاث 

آنچه که در حال حاضر گستره اطراف سد و مخزن سد زرج آباد را پوشانده است 

غالبا  بيبا ترک ینفوذ یو سنگ ها کياز مواد ولکانو کالست یر مترضخامت چند هزا

 .باشد یحدواسط م
و  کيولکانوکالست یشامل دو دسته سنگ ها یگستره مورد بررس یسنگ شناس یها واحد

مانند توف  یمتنوع باتياز ترک کيولکانو کالست یباشند. سنگها یم ینفوذ یتوده ها

توف و برش  یليالپ ،یتيوداسیر یرنگ و خاکستر ها یصورت یها سيپوم ک،يتيل یها

و  یتيولیر یو خاکستر توف و گدازه ها راآگلوم ،یتا توده ا هیال ميضخ یکيولکان

قرار  یتوده نفوذ یسد زرج آباد بر رو یشنهاديشده است ساختگاه پ ليتشک یتیآندز

دهد. نقشه  یم ليتشک کيولکانوکالست یسنگ مخزن آن را سنگ ها یگرفته است و پ

مختلف در  یشده که گسترش واحدها هيته 1:50.000 اسيمحدوده در مق یشناس نيزم

 نمایش داده شده است. 1این نقشه در شکل  کند. یم مشخصرا
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 . نقشه زمین شناسی محدوده طرح1شکل 

 

 
 مهندسي محور سد یشناس نیزمین شناسي و زم .3

 
 (سنگ چینه شناسي )لیتوالتراتیگرافي 

مختلف در محدوده ساختگاه و مخزن سد،  یگسترش واحدها ییمنظور شناسابه 

موجود  یدر محدوده و ساختارها افتهیمختلف رخنمون  یواحدها ییاقدام به شناسا

( 2)شکل و مخزن  محور یشناس نيزم 1:2.000مختلف در نقشه  یشده گسترش واحدها

  ت.داده شده اس شینما
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 و مخزن . نقشه زمین شناسی محور2شکل 

 

 بستر سنگ

محل ساختگاه و مخزن سد، رخنموني یكسان از سنگهاي آذرین نيمه عميق  در

گاه  و پي در محل محور متعلق به سنگهاي شود. جنس طبقات هر دو تكيهمشاهده مي

باشد، بطور كلي این واحد سنگي داراي تركيب عمومي شامل ریوليت، مي Ng ta واحد

آتشفشاني در واحدهاي سنگي  اياست كه بصورت گنبدهویوداسيت و تراكي آندزیت 

اند. رنگ عمومي این سنگها روشن و ميوسن و ما قبل آن نفوذ كرده و باال آمده

متمایل به خاكستري تا صورتي است. بلورهاي سفيد فلدسپات و كوارتز شيري با چشم 

شوند. بافت این سنگها پورفيري با زمينه غير مسلح در آن دیده مي

اي بوده و الیه بندي خاصي در . این سنگها بصورت تودهدباشپتوكریستالن ميكری

 .باشدها ميشود. سطوح ضعف موجود در این سنگها عمدتًا شامل درزهآنها مشاهده نمي
كلي تغييرات ليتولوژي در محدوده طرح و مخصوصًا به سمت پائين دست  بطور

ارائه شده براي محور و مخزن،  1:2000باشد. در نقشه زمين شناسي بسيار شدید مي

شود. سنگهاي این محدوده شامل تراكي تنوع زیادي در جنس سنگ محدوده مشاهده مي

توف سنگي سفيد، ریوداسيت و  ي،آندزیت پورفيري، ایگنمبریت، توف پوميسي صورت

  .باشدخاكسترهاي آتشفشاني مي

 

 یسطح یها پوشش

 یسطح یپوشش ها یا زهیو وار یمخروط افکنه ا ،یرودخانه ا یها آبرفت

از پوشش  یباشند.گسترش قابل مالحظه ا یموجود در ساختگاه و مخزن سد زرج آباد م

 .شود یدر محدوده مخزن مشاهده م یسطح یها
 

 شناسي ساختماني زمین

مهمترین ساختارهای محل سد شامل یک گسل و درزه ها و ناپيوستگی ها می 

اي بودن سنگ، الیه بندي خاصي در محل ساختگاه مشاهده توجه به توده باباشند. 

هاي درزه شود. مهمترین ناپيوستگي موجود در توده سنگ جناحين، سيستمنمي

ها در گاه چپ، عمده برداشتوجود واریزه و پوشيده شدن تكيه به دليلباشند. مي

اکبر آباد از محدوده  جنوباز گسل  یگاه راست صورت گرفته است. شاخه ا هيتک

که اثر آن با توجه به گسترش قابل مالحظه روباره در  کنديگاه چپ عبور م هيتک

 .ستيگاه مشخص ن هيمحدوده تک
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 . مشخصات درزه های توده سنگ1جدول 

 جهت شيب شيب دسته درزه موقعيت

راست گاه تكیه  

J1 70 120 

J2 65 50 

J3 20 60 

J4 60 345 

 

 

 هاي ژئوتكنیكيدادهارزیابي  .4

 
گمانه در محل محور و  12به منظور بررسي شرایط ژئوتكنيكي ساختگاه تعداد 

هاي بدست و دو گمانه در داخل مخزن حفر شده است. مهمترین داده یجانب یسازه ها

هاي نفوذپذیري، كيفيت توده سنگ و ضخامت آبرفت ها شامل ویژگيآمده از این گمانه

هاي آزمایشگاهي به آزمون نجامهاي بدست آمده نيز جهت اباشند. نمونهمي

  ارسال شده اند. شگاهیآزما

 

 (R.Q.D)شاخص كیفي توده سنگ 

هاي اكتشافي بدست آمده است. براي كليه حفاري (R.Q.D)شاخص كيفي توده سنگ 

هاي به تفكيك گمانه RQDتر از كل مجموعه، ميانگين به منظور ارزیابي دقيق

 RQDارائه شده است. مشاهده می شود که ميانگين   3اكتشافي محاسبه و در جدول 

 بوده و کيفيت آنها خوب تا عالی است. 80در همه گمانه ها باالتر از 

 

 در گمانه های اكتشافي محدوده محور سد زرج آباد. تغيرات شاخص كيفي سنگ 3جدول 

 
 

 هاي نفوذپذیري ساختگاهویژگي

گيري نفوذپذیري مصالح به كمك آزمونهاي صحرایي و آزمایشگاهي ممكن اندازه

به شرایط ساختگاه، نوع مصالح و دقت باالتر آزمونهاي صحرایي،  باشد. با توجهمي

باشند لذا تر ميبراي بررسي وضعيت نفوذپذیري مصالح، آزمایشات صحرایي مناسب

  ت.لفران در مصالح سست انجام شده اسآزمایش لوژن در مصالح سنگي و 

متري و با  5انجام آزمایش نفوذپذیري لوژن در توده سنگي عمدتًا در قطعات 

استفاده از پكر منفرد صورد گرفته است در برخي از مقاطع بنا به ضرورت، طول 

اند. نتایج مقطع كمتر نيز انتخاب گردیده و نتایج با معيار لوژن ارائه شده

ك عمق انجام آزمایش در هر یك هاي نفوذپذیري توده سنگ به تفكيمربوط به ویژگي

 2ها در جدول هاي انجام آزمایش، به تفكيك موقعيت گمانهها، در بازهاز گمانه
هاي لوژن در پيوست شماره یك ارائه شده است.نمودارها و جزئيات انجام آزمایش

 .ارائه گردیده است
 

 آباداول ساختگاه  سد زرج نتايج آزمايشهای نفوذپذيری سنگ درگمانه های اكتشافي مرحله. 2جدول 

شماره گمانه عمق گمانه RQD ن میانگی کیفیت

Z-1 50 82 خوب

Z-3 40 87 خوب

Z-7 50 80 خوب

Z-8 60 83 خوب

Z-9 50 99 عالی

Z-10 55 84 خوب

Z-11 25 75 خوب

Z-12 40 86 خوب

Z-21 25 99 عالی

Z-22 25 92 عالی

Z-23 50 82 خوب

Z-24 25 98 عالی
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 ارزیابي توده سنگ .5

 
در مسائل  یمهندس دگاهیسنگ از دتوده یبندطبقه یتجرب یهاروش ربازیاز د

 : ها عبارتند ازروش نیا نیترشدهمورد توجه قرار گرفته است. شناخته یکاربرد

RMR:  1989سال شده آن در و اصالح 1976روش پيشنهادي بنياوسكي در سال 

GSI: سنگشناسي تودهروش شاخص مقاومت زمين 

سنگ در محدوده ساختگاه شده توده برداشت یهایوستگيتوجه به اطالعات ناپ با

سنگ بکر،  یکيژئومکان یهايژگیآنها و اطالعات موجود از و ليوتحل هیو تجز

 و RMR یهاسنگ بستر ساختگاه سد ماربره با استفاده از روشتوده یمهندس یبندطبقه

GSI است رفتهیصورت پذ. 
مطرح در رده بندي به تفكيك بهمراه مقادیر منتسب به هر یك از  پارامترهاي

 ت.ارائه گردیده اس 4آنها در جدول 

 60سنگ بستر ساختگاه سد برابر با  RMR پایه نتایج حاصله، مقادیر بر 

تا خوب با  III هاي متوسط یا كالسرده سنگ نيسنگ در محدوده مرز بد كه تودهباشمي

سنگ ها نشانگر آن است كه از دیدگاه ژئومكانيكي توده. بررسيرديگقرار مي II کالس

 .گرددبندي ميهاي متوسط طبقهبستر ساختگاه در گروه سنگ

 0.2 نيب یچسبندگ بیتوده سنگ، ضر یکيژئومکان یرده بند ستميس نیا هیپا بر

شکل توده سنگ  رييدرجه و مدول تغ 35تا  25 نيب یاصطکاک داخل هی، زاو(Mpa) 0.3تا 

  .گردد یم شنهاديپ (Gpa) 16معادل 

 RMR كيفيت توده سنگ براساس رده بندی تعيين. 4جدول
 امتیاز مقدار منتسب پارامترهاي رده بندي

 مقاومت فشاري تك محوري اشباع 

 RQDشاخص كيفي توده سنگ 

 ها شرایط درزه

 

 ها فاصله تكرار درزه

 شرایط آب زیرزميني 

 مگا پاسكال 60

85% 

سطوح نسبتًا ناهموار، جدایش بيشتر از یك 

 ميليمتر 

 ها كمي هوازدهدیواره

 متر 2/0-6/0

 خيس یا تر

7 

17 

12 

 

10 

7 

از تا از تا از تا از تا

1.5 5 21.5 10 12.3 0 6 10 20 7 10 30.5

5 9.3 20.5 14.5 17.7 12 10 15 30 10 15.05 16

10 15 32.5 17.7 22.5 19.5 15 19.9 63.5 15.05 20.3 55

15 20 0 22.5 26.25 6 19.9 24.8 39 20.3 25 31.5

20 25 >>100 26.25 30.1 23 24.8 30.15 39 5 9.7 15.5

25 30 >>100 30.1 34.8 10 30.15 35.25 >>100 10 15 19

30 34.8 >>100 34.8 40.1 11 35.25 37.8 >>100 15 20.2 0

35 36.85 >>100 40.1 45.3 4 37.8 41 >>100 20.2 24.9 0

36.85 42 >>100 45.3 50 4.5 41 44 85 13 17 0

42 46.7 46 25 29.7 0 44 47.3 79 17 22 0

46.85 50 66.5 30 34.3 0 47.3 50.1 77 22 27 0

0 5 60 34.3 39.6 0 50.1 55 41 27 31.3 0

5 10 0 39.6 45 0 10.3 15.3 5 31.3 35 0

10 15 0 45 49.75 0 15.3 20.55 5 35 40 7

15 20 5 49.75 55 0 20.55 25 3 40 45 15

20 25 55 60 29 10 14.25 70 45 50 12

25 30 6 8 13 81 14.25 19.1 19 3 8.05 79

30 35 0 13 18.2 70 19.1 23.95 20.5 8.05 13.3 42

35 40.8 0 18.2 23.1 0 23.95 29 15 13.3 17.65 53

23.1 28.2 0 29 33.8 5 17.65 22.65 48

28.65 33 32 33.8 37 6 22.65 25 >>100

33 37.7 25 37 40 6

37.7 42.5 36.5

42.5 45.7 49

45.7 50 32

شماره گمانهعدد لوژنعدد لوژن
عمق
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 60 مجمــــــــوع

 

 (GSI) یشناسنیمقاومت زم شاخص

قابل  یو سطح ینيرزمیز یهادر سازه (GSI) سنگتوده یشناسنيمقاومت زم شاخص

،  1999شده است. در سال یو باودن معرف زریتوسط هوک، کا 1995استفاده و در سال 

، هوک،  2002در سال تیرا به آن اضافه کرده و در نها یاصطالحات ،یولسایسانمز و 

. در نهایت توسط اندآن انجام داده یرورا  یکارانزا، تورس و کورکام  اصالحات

 ارائه شدند.  2007در سال مارینوس و همکاران 

سطوح  طیسنگ و شرابا استفاده از دو پارامتر ساختار توده GSI  مقدار

ساختار  تيو وضع هایوستگيسطح ناپ طی. با توجه به شراگرددیم نييتع یوستگيناپ

موجود،  یکنتورها یاز رو (GSI) نيمقاومت زم سیاند نيانگيسنگ، مقدار متوده

نشود،  انيعدد مشخص ب کی صورتبه  GSI شده است که مقدار هي. توصشودیم یابیارز

  .گردد انياز اعداد ب یادامنه یستیسنگ باحاکم بر توده GSI یبلکه برا
 

 
 GSI. طبقه بندی توده سنگ بر اساس 3شکل

 

توده سنگ،  یخرد شدگ زانيتوده سنگ ساختگاه و م یتوجه به سنگ شناس با

 در نظر گرفته شده است. 50و بطور متوسط معادل   55تا  45شاخص  نیا زانيم

 

 

 گیرينتیجه .6

 
شود. جنس رخنموني یكسان از سنگهاي آذرین نيمه عميق مشاهده ميدر محل محور سد 

 که باشدمي Ng taگاه  و پي در محل محور متعلق به سنگهاي واحد طبقات هر دو تكيه

. با بطور كلي داراي تركيب عمومي شامل ریوليت، ویوداسيت و تراكي آندزیت است

در همه گمانه ها باالتر  (R.Q.D)شاخص كيفي توده سنگ توجه به نتایج حفاری ها، 

سنگ بستر ساختگاه سد  RMR مقادیر .بوده و کيفيت آنها خوب تا عالی است 80از 

 III هاي متوسط یا كالسرده سنگ نيمحدوده مرز ب سنگ درباشد كه تودهمي 60برابر با 

تا  45 (GSI) سنگتوده یشناسنيمقاومت زم شاخص زانيم .رديگقرار مي II تا خوب با کالس

 .در نظر گرفته شده است 50و بطور متوسط معادل   55
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