
OHN10101180735 

تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و تزریق 

پذیری تکیه گاه چپ ساختگاه سد کمال صالح 

 اراک

 

 

; سید 1نام و نام خانوادگی مؤلفان: جواد قاسم زاده

 4;مجتبی زارع3; لهراسب فرامرزی2زانیار سید موسوی

 

  دانشجوی مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان -1،2،4

 اصفهان یمعدن دانشگاد صنعت یشکده مهندسدان اریاستاد -3

javadghasemzadeh2@gmail.com 
 
 

 چكیده

 

 72سد مخزنی کمال صالح بر روی رودخانه تیره در استان مرکزی و در فاصله 

 100متر، ظرفیت  762متر ،طول تاج  80کیلومتری جنوب غربی شهر اراک با ارتفاع 

از سطح دریا قرار گرفته است. محدوده متر  1868میلیون متر مکعب آب و تراز تاج  

ی پی از سنگهای دگرگونی درجه پایین فیلیت و اسلیت به سن ژوراسیک و نفوذیهای 

 آذرین تشکیل یافته است. 

ژئوتکنیکی این ساختگاه، نتایج آزمایشات صحرایی  -براساس مطالعات اکتشافی

ازشاخص کیفی توده نفوذپذیری )لوژان( ،بررسی وضعیت ناپیوستگی ها با استفاده 

متری مشخص گردید ساختگاه نیاز  90( و برداشت لوگ گمانه ها تا اعماق RQDسنگ )

به تزریق داشته و تزریق در گمانه های اکتشافی انجام گردیده که نشانگر کاهش 

 نفوذپذیری در این محدوده است.

عیت در این پژوهش ضمن بررسی خصوصیات ژئومکانیکی ، پارامترهای موثر در وض

آبگذری تکیه گاه چپ ، راهکارهای مناسب جهت آب بندی ، تعیین محدوده ی پرده آب 

 بند و میزان خورند دوغاب درتکیه گاه چپ سد مورد بحث قرار می گیرد.
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 مقدمه  -1

هندسي سنگ )درز و شكافها و یا شاخص كیفي سننگ ( بررسي رابطه بین پارامترهاي م

اهمینت زینادي دارد. اینن ارت ناط م ه و نفوذپذیري در مطالعات مربوط به سناختگا

یتواند در برآورد حجم و هزینه عملیات تزریق در فازهاي مطالعناتي پنروژه بانیار 

نشت اید. شود و ارزیابي صحیحي از حجم و هزینه عملیات اجرایي ارائه نم مفید واقع

متداول بنوده واینن  آب از پي و تكیه گاه ها در بیشتر سدهایي كه آبگیري شده اند

 خنا  و سنگ توده مهندسي شناسي زمین خواص و شناسي زمینمائله به شدت تحت تاثیر شرایط 

در این .دبایارهزینه بروسنگین می اشسد  احداث از پس آب نشت سد می اشد.كنترل ساختگاه

کمنال روي گمانه هاي اكتشافي سد  رسیهاي انجام شده در مطالعه مورديخصوص نتایج بر

 در زیر ارائه میگردد. صالح اراک

 شخصات کلي سد کمال صالح م -2

 73سد مخزني کمال صالح برروي رودخانه تیره در استان مرکزي و در فاصله 

چنین کیلومتري جنوب غربي شهرستان شازند و هم 45کیلومتري جنوب غربي شهر اراک و 

 48˝کیلومتري شمال غربي شهرستان ازنا قرار گرفته است و داراي طول جغرافیایي  54

 .مي باشد 33˚و 37´و

 زمین شناسي کلي منطقه -3

سیرجان را شامل مي گردد. اینن -گاترده مورد بررسي بخشي از حوضه رسوبي سنندج

کرد -منطقه که گاهي با اسامي دیگر نظیر اسفندقه نندج نینز سن -مریوان و یا شهر 

شناسنان  نامیده مي شود، در غرب و جنوب غربي کشورمان قنرار دارد. بعيني از زمنین

آنرا جزئي از زاگرس داناته و برخي دیگر آنرا یک زون حد واسط بین زاگرس و ایران 

سیرجان پر تحرک ترین منطقنه اینران در طنول -مرکزي مي دانند. زون ساختاري سنندج

جننوب خناوري -بیشتر شنمال بناختري-است. روند این زوندوره هاي زمین شناسي بوده 

ینده هناي متامورفیانم، داست. این زون در طول تاریخ زمین شناسي مجموعنه اي از پ

 [.5]پلوتونیام و ولکانیام را شاهد بوده است

 زمین ریخت شناسي -4

سیرجان با  –ریختار اصلي گاترده سد کمال صالح به ت عیت از ساختار زون سنندج 

 –جنوب خاوري شکل گرفته است. از ناحیه کمال صالح تا شازند –شمال باختري روندي 

لیتولوژیهاي مختلفي رخنمون دارند که هر واحد سنگي داراي شرایط ریخت شناسي 

مخصوص بخود مي باشد. بعيي از واحد هاي سنگي داراي مرفولوژي برجاته و برخي دیگر 

متر از  5/1788محدوده محور سد حدود  افتاده و پات هاتند. رقوم رودخانه تیره در

 .سطح دریا است

 راه دسترسي به منطقه احداث سد -5

کیلومتر(،جاده 28شازند )-راه دسترسي از طریق جاده آسفالته و درجه یک اراک

نور  2کیلومتر(جاده آسفالته و درجه 18نور آباد)–شازند  2آسفالته فرعي و درجه 

محور سدبه طول -درراهي سد2جاده آسفالته درجه  کیلومتر(و باالخره13آباد دوراهي سد)

تامحل محور 2کیلومتر مي باشد.از محل ابتداي دوراهي سد وجاده آسفالته درجه  15



 و کمال صالح قرار دارند. -ده نصیر-قلعه نو-سلمان-خلج پایین-سدروستاهاي خلج باال

 

 ((%)RC(%),RQD) تفایر گمانه های جناح چپ -6

 

 ،ازنظر میزان مقاومت مکانیکی  سد سنگهای جناح چپ ساختگاه به منظور بررسی وضعیت

ظرفیت بارپذیری و نفوذپذیری ، عملیات میدانی حفاری ومطالعات ژئوتکنیکی انجام 

 90متر و حداکثر  25حلقه گمانه با متراژهای حداقل  6است .در مجموع تعداد  گرفته

 .ورد مطالعه قرار گرفته استمتر در محدوده ی تکیه گاه چپ م 355متر وبه متراژ کل 

در صد  -یکیتولوژیل راتیی( شامل تغLogging) یحاصل از مطالعات واقعه نگار جینتا

 ی)%( نا ت به عمق در گمانه هاRQD یدرزه دار یفکی شاخص–)%( RCمغزه  افتیباز

(BHL1,RTB3,RTB36 ,RTA26ساختگاه سد کمال صالح در ا )آورده شده است. الزم  مقاله نی

گمانه ها با  یواقعه نگار یآورده شده در نمودارها یرامترهاذکر است که پابه 

در  یدرزه دار یشاخص کم ریتأث نیو همچن یموضوع درزه دار تیو اهم تیتوجه به حااس

سنگ های باشد.  یساختگاه سد م یآبگذر زانی، م یریو نفوذپذ یریبارپذ تیظرف

شده همراه با متاولكانیك ها و نیز  ساختگاه از اسلیت ها و ماسه سنگ هاي دگرگون

در متن اسلیت ها سیلیس وجود دارد كه باته به وجود  رگه هاي سلیاي تشكیل شده است

پذیري و فرسودگي  سایر كاني ها بمانند سریایت و كلریت ها مقاومت و تغییر شكل

متفاوتي را در اعماق مختلف ، از خود نشان مي دهد به طوري كه اسلیت هایي كه 

مي باشند بایار مقاوم بوده در حالي كه اسلیت هایي كه حاوي  اوي كوارتز بیشتريح

طرفي فرسایش این سنگ ها . از كاني هاي رسي هاتند بایار ماتعد هوا زدگي مي باشند

عمدتًا در امتداد الیه بندي مي باشد كه همراه با دسته درزها ، توده سنگ ساختگاه 

 قرار مي دهند. را تحت تاثیر

رسی لوگ گمانه ها نشان می دهد که هیچ کدام از گمانه هنا بنه حفنرات و مجناری بر

در آنهنا  ) (Core Lossبزرگی در عمق برخورد نکرده اند ودر نتیجنه ن نود مغنزه هنای 

 مشاهد نمی گردد. 

 )%(  متر اول پوشیده از رس بوده که میزان 20تا  10حدود  BHL1در محدوده ی گمانه 

RQD    متری شاخص کیفی سننگ نان تا ضنعیف  40تا  20از عمقمی رسد . 10  به کمتر از

 70متری کیفیت سنگ ضعیف بوده و با افزایش عمنق از  70تا  40ارزیابی می شود و از 

 متری کیفیت سنگ باال رفته و خوب ارزیابی می شود.90تا 

 (%)RQDمتری شاخص کیفیت سننگ  50به طور میانگین از سطح تا عمق  RTA26در گمانه ی 

متری شاخص کیفی شاخص سنگ باال رفته و خنوب ارزینابی  70تا  50ضعیف بوده و در عمق 

می شود که به دلیل برخورد با الیه های کوارتزیت می باشد که باعننث افنزایش شناخص 

  .درزه داری و افزایش فاصله درزه ها  بوده است

% 10حتنی کمتنر از بانیار ضنعیف بنوده و  (%)RQDمتنری  30تا عمنق   RTB3در گمانه 

متری این میزان به مقندار متوسنط  50تا  30ارزیابی می شود وبا افزایش از عمق از 

 . می رسد

 ها ناپیوستگي مهندسي ویژگي -7

 در برداشت صحرایي گااتگي ها سعي بر آن شده كه بر دو پارامتر :

عداد دسنته درزه هنا ، فاصنله ،  -1 موقعیت فيایي گااتگي ها، ) جهت یابي ، ت

 (زه قطعات و تداوماندا

وضعیت سطح درزه ) ناهمواري ، مقاومت دیواره ، باز شدگي ، پر شدگي و نشنت  -2

 آب (



در همین راستا جهت تعیین پارامترهاي ژئومكانیكي توده سنگي  .توجه ویژه م ذول شود

یادداشت اطالعات ، كوشش شده تا دسته درزه هاي مننظم  در زمان بررسي هاي صحرائي و

 منظم و تصادفي تفكیك شوند .از انواع نا

که در تکیه گاه چپ ساختگاه  نتایج حاصل از برداشت صحرائي ناپیوستگي ها حاكي است

موقعینت فينایی و ( 1)و جدول (2)سه دسته درزه و یک برگوارگی وجود دارد که در شکل

 ویژگیهای هرکدام از دسته درزه ها آورده شده است.

 (F*=Foliation)قع در تكیه گاه چپ سد كمال صالحمشخصات نا پیوستگي هاي وا.1جدول 

Apperture(mm) Perssistance(m) Roughness infilling Spacing(cm) Dip/Direction  

Very tight 3 Smooth Ironoxide 20-60 54/248 J1 

Close 3 Smooth clay 6-20 60/84 J2 

Close 1-3 Smooth Quartze 20-60 70/338 J3 

Close 3 Smooth clay 6-20 68/180 F* 

 

 

 صالح كمال مخزني سد جناح چپ در ها درزه مطالعه از حاصل گرافي استریو تصاویر. 2شکل

 

لوژن های بدست آمده از گمانه های حفاری در عمق و  RQD بررسی ارت اط بین -8

 های مختلف

از نرم  با استفاده در شکلهای زیر برای هریک از گمانه های موجود در تکیه گاه چپ

 در عمق های مختلفمتری( 5)فواصل حداکثر  و لوژن RQDنمودارهای  Rock Workافزار 

 .بهتری از وضعیت توده سنگ وجود داشته باشد دید آورده شده تا 

 



 
 BHL1 گمانه 

 

 

  

 . درصد بازیافت مغزه، تغییرات لیتولوژیکی ،شاخص درزه داری نسبت به عمق3شکل  

 BHL01 گمانه

 

 BHL01 عمق گمانه -نمودار میزان  تغییرات نفوذ پذیری )لوژن(.  4شکل 

 
آورده شده است.  1در شکل  BHL1 ی گمانه عمق –مقدار لوژن معرف  راتیینمودار تغ

و  میلوژن ندار یرس هیوجود ال لیبه دل 10تا  0شود، از عمق  یهمچنانکه مشاهده م



( و از  ادیمتوسط تا نا تا ز یری)نفوذپذ 20لوژن حدود  یمتر 20تا  10سپس از عمق 

لوژن  زانیم 50تا  35کم( و از عمق  یری)نفوذپذ10لوژن حدود  یمتر 35تا  20عمق 

 یرینفوذپذ زانیم نیانگیباشد بطور م ینفوذ( م رقابلیغ ایکم  اریبا یری)نفوذپذ1

مقطع  7شود. که  یم یابیگمانه ارز نیا یکم ( برا یری)نفوذپذ 10حدود  یمقدار

 یقامتها دردرزه ها  ینا  یشکاتگ یبازشدگ انیمقطع جر کیآرام بوده و انیجر یدارا

 افتهی شیافزا 28لوژان به مقدار  زانیباشد که در آن م ی( م20تا  5)عمق  یسطح

 است.

 RTB3 گمانه 

 
.درصد بازیافت مغزه، تغییرات لیتولوژیکی، شاخص درزه داری 5شکل                    

 RTB3 نسبت به عمق گمانه

 

نمودار  میزان تغییرات نفوذ . 6شکل                                  

              RTB3 عمق گمانه -پذیری )لوژن(

متری میزان  10تا  1.5مشاهده می شود، از عمق  RTB3همچنانکه نفوذپذیری گمانه 

دهنده ی  )نفوذپذیری کم( و رفتارجریان بازشدگی شکاتگی ها که نشان 10لوژان حدود 

باز شدگی نا ی درزه ها در اعماق سطحی است و این درزه پتانایل شاته شدن و حالت 

اتااع که تأثیرپذیری زیاد این قامتها از فرآیند هوازدگی فیزیکی، جدایش و 

بازشدگی ثانویه صفحات فولیاسیون در اثر حفاری و برداشته شدن بار از روی سنگ ها 

) نفوذپذیری متوسط تا نا تا زیاد(  18میزان لوژان متری  15تا  10است. از عمق 

 45تا  35محاس ه شده که رفتار جریان پدیده آب شاتگی را نشان می دهد و از عمق 

)نفوذپذیری خیلی کم نفوذناپذیر( رسیده  2میزان لوژن به حد قابل ق ول کمتر از 

ش عمق میزان ورفتار جریان خطی می باشد و هم چنین در این گمانه نیز با افزای

)نفوذناپذیری( رسیده  2تر از لوژن کاهش یافته است و حتی به میزان قابل ق ول کم

هم  RQDدر این گمانه همخوانی دارد زیرا   RQDاست، که این روند با نمودار تغییر

 متری به بعد افزایش می یابد. 35از عمق 

 



 TA26R گمانه 

 

 

 ژیکی ،شاخص درزه داری نسبت به عمق گمانه.درصد بازیافت مغزه ، تغییرات لیتولو7شکل 

 RTA26 

 

.نمودار  میزان تغییرات 8شکل                                     

    RTA26 عمق گمانه -نفوذ پذیری )لوژن(

بین خیلی ضنعیف  RQDمتری  50تا عمق  RTA26همانطور که مشاهده می شود در کمانه 

بین خیلی خوب و عالی است که اینن تغیینر  RQD متری 70تا  50و ضعیف است و از عمق 

اینن تغیینرات در  به خاطر افزایش میزان کوارتز موجود در سنگ هنای اسنلیت اسنت.

و لوژن رو به وضوح دید ،  RQDنمودار لوژن نیز ملموس است و می توان رابطه ی بین 

تنا  50منق لوژن است اما ازع 20تا  10متری مقادیر لوژن اکثرا بین  50تا عمق حدود 

 لوژن می رسد. 10متری این مقدار به زیر  70



 RTB36 گمانه 

 

 . درصد بازیافت مغزه ، تغییرات لیتولوژیکی و شاخص درزه داری نسبت به عم گمانه9شکل 

RTB36 

 
 RTB36 عمق گمانه -.نمودار  میزان تغییرات نفوذ پذیری )لوژن(10شکل 

 

 
لوژن  زانیم یمتر 75تا  0شود ، ازعمق  یممشاهده  RTB36گمانه  یریهمچنانکه نفوذپذ

شدن  کیبا نزد یخط انی( و رفتار جر ریکم تا نفوذناپذ یلیخ یری)نفوذپذ 1کمتر از 

منطقه  نیا تیواسل تیلیف نییدرجه پا یدگرگون یساختگاه ، با وجود سنگها یبه پ

 .باشد یم هیقابل توج

: چگونه مي توان نفوذ  مائله اي كه در اینجا قابل طرح مي باشد این است كه

در اعماق زیاد تحلیل نمود ؟ این مائله با  ناپذیري سنگ را با شاخص كیفي ضعیف آن

هاي  شرایط زمین شناسي مهندسي منطقه و ماهیت ساختاري و سطوح فولیاسیون سنگ

فیلیت و اسلیت رابطه تنگاتنگي دارد به گونه اي كه چنین سنگ هاي دگرگوني درجه 

خود مقاومت پاییني را دارا هاتند و چنین  داد سطوح فولیاسیونپاییني در امت

حفاري،  سطوحي نشانگر سطوح ضعف مقاومتي مي باشد به همین منظور در هنگام عملیات

بایار شدید سنگ ، س ب خرد شدن مغزه هاي بازیافتي از گمانه ها مي گردد  قتور

 ضعیف می باشد. RQDقدار ( ، مLu<2ناپذیری سنگ) بدین ترتیب است كه در عین نفوذ

 
 نتایج -9

 

با توجه به تحلیل آماري رفتار هیدوژئومكانیكي ، در مقاطع مختلف ، بیشترین  -1

  (Dilation)و بعد از آن به رفتاراتااعي( Laminar) درصد فراواني، به رفتارخطي
 كه چنین نتایجي منط ق بر نتایج بررسي هاي آماري رفتار تعلق دارد

مي باشد و بروز فراواني زیاد رفتار اتااعي  ده سنگيهیدروژئومكانیكي تو

توده سنگي فیلیت و اسلیت مي باشد كه به دلیل  ناشي از مقاومت نات ًا پائین

تغییر  تورق زیاد و برگوارگي ، مدول االستیایته سنگ كاهش یافته و به ت ع آن

 پایین شكل پذیري آن زیاد شده و مقاومت كششي بین صفحات ناپیوستگي ها نا تاً 

این سطوح، دچار باز شدگي مي شوند ال ته  بوده كه تحت فشا رهاي معمولي

 رفتار اتااعي در اعماق كم و در مناطق سطحي مشاهده مي شود .



این مطلب مي باشد كه  دنتایج حاصل از گمانه هاي اكتشافي پرده آب بند مؤی -2

را طي نموده  عمق، یك سیر نزولي میزان نفوذ پذیري بر حاب لوژن از سطح به

 تا اینكه برابر یا كمتر از یك مي گردد .

نتایج حاصله از رفتار هیدر وژئومكانیكي توده سنگي فیلیت واسلیت در مقاطع  -3

سیاتم ناپیوستگي  نشان مي دهد كه تحت آزمایشهاي فشار آب گمانه هاي اكتشافي

 شوند. هاي فیلیت و اسلیت دچار باز شدگي مي

كلي تكیه گاه چپ نا ت به تكیه گاه راست و پي مركزي بر اساس یك تقایم بندي  -4

دهد كه علت این امر ،تغییر موقعیت فيائي  ، نفوذ پذیري بیشتري را نشان مي

 ساختارهاي زمین شناسي در این بخش مي باشد به گونه اي كه در تكیه گاه چپ

اوج دگر شكلي هایي كه ناشي از فشارهاي تكتونیكي منطقه مي باشد را شاهد 

و شكل گیري پهنه هاي برشي و خرد  هاتیم كه موجب افزایش تعداد دسته درزه ها

 .چپ گردیده است شده سنگ وافزایش نفوذپذیري در اعماق مختلف در تكیه گاه

و لوژن می توان مشاهده کرد به غیر از گمانه  RQDبا مقایاه نمودارهای  -5

RTB36  با هم دارند و با در سایر گمانه ها این دو نمودار همخوانی زیادی

از میزان لوزن کاسته میشود و همچنین با افزایش عمق  RQDافزایش میزان 

RQD.سیر صعودی و لوژن سیر نزولی دارد 
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(، ، گزارش زمین شناسي ،  1386مهندسین مشاور تماوان ومهندسین مشاورالر)  -1

  گزارش خدمات مهندسي ژئوتكنیك
 انتشارات ، خاكي سدهاي مورد در اجرائي العاتاط ، 1384 بهار ، محمود ، وفائیان  -2

 اركان

، زمین شناسي مهندسي و ژئوتكنیك ، انتشارات  1381معماریان ، حاین ،زماتان  -3

 دانشگاه تهران

نان وایلر ، ای؛ عملیات مهندسی تزریق ، ترجمه مهندسان مشاور زایند آب  -4
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