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 16/10/91پذيرش    1/3/91دريافت                                                                                                                      نويسنده مسئول* 

هاي ساختاري توده سنگ براي طراحي موقعيت معرفي رهيافت نوين مبتني بر ويژگي
  )مطالعه موردي سد خرسان(بند  پرده آب بهينه

  
  3 عارف عليپور و 2 ، رسول دروگري1∗ جعفر عبدالهي شريف

  استاديار دانشكده فني دانشگاه اروميه 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه 2

  اه صنعتي اروميهمربي دانشگ 3

 
  چكيده

طور ه هاي ژئومتري اين پرده بدر حال حاضر موقعيت و ويژگي. كند بند و طراحي مناسب آن نقش انكارناپذيري درعملكرد بهينه سد ايفا ميپرده آب     
هاي تجربي  گ و فقط با اتكا به روشسن هاي ساختاري تودههاي ژئومكانيكي توده سنگ و موقعيت ناهنجاريبدون در نظر گرفتن كامل ويژگي عام و

اختصار ه كه در ادامه ب III موقعيت اين پرده در گستره سد خرسانو بند  در نوشتار حاضر با نگرش متفاوتي به فرايند طراحي پرده آب. شود طراحي مي
هاي  حور سد، نتايج حاصل از مطالعه واريوگرافي و مدلها و م گاه سنگ تكيه  هاي ژئومكانيكي توده اساس ويژگي برپرداخته شده و  شودخرسان ناميده مي

 و RQDهاي دادهي دهاي واريوگرافي و محور ناهمسانگر در اين رهيافت با اتكا به بررسي. تعيين شده است ، اين موقعيتوسيله رهيافت نوينيه بلوكي ب
عمق، شيب و ضخامت مناسب آن تعيين شده  ،هاي بلوكي و تهيه مدلي ستيكهاي ژئواستاتي بند تعيين و سپس با تحليل ه پرده آبنراستاي بهي، لوژان
همچنين  .استدرجه  51آن و شيب مناسب  N34Wبند سد خرسان د راستاي مناسب براي احداث پرده آبنده نتايج حاصل نشان مي. است

  . باالتري برخوردار باشد بايست از ضخامت بندي كامل مي پيكره پرده براي آب ،هاي انجام شده مشخص نمود در عمق بررسي
  .آمار، سد خرسانهاي ژئومكانيكي توده سنگ، زمينبند، ويژگيپرده آب :كليدي واژگان

  
  مقدمه -1

كـره  توجه به قرارگيري كشورمان در كمربند خشـك نـيم  با 
ميــانگين نــزوالت جــوي ســاليانه در آن پــائين بــوده و  ،شــمالي

ـ    ژهاستفاده بهينه از منابع آبي و اجراي پـرو  منظـور    ههـاي سـد ب
اي برخـوردار   اين اقليم خشك از اهميت ويژه سازي آب در ذخيره
بنـد  پرده آب ،هاي مهم در عملكرد مطلوب سد يكي از سازه. است

-است كه مانع از فرار آب ذخيره شده در درياچه سـد بـه پـايين   
احداث اين پرده قبل از اجراي ساختمان بدنـه  . شود دست آن مي
روش متـداول  . گيرد اجراي عمليات تزريق انجام مي اصلي سد، با

براي ايجاد اين پرده حفر يك يا چند رديف گمانه قـائم و تزريـق   
ولـي ايـن نحـوه طراحـي و     . هاسـت  دوغاب سيمان در اين گمانـه 

. كنـد  احداث پرده به هيچ وجه عملكرد بهينه آن را تضمين نمـي 
محققين متعددي در زمينه طراحي موقعيـت ايـن پـرده و نحـوه     

هــا و مطالعــاتي را انجــام تزريــق دوغــاب ســيمان در آن بررســي
 ها از روابط تجربي و فقط بـا اتكـا بـه نتـايج    ولي اكثر آن .اند داده

 .اند آزمايش لوژان به طراحي موقعيت اين پرده پرداخته حاصل از
هاي مبسـوطي در  مطالعات و بررسييكي از محققين برجسته كه 

باشد كـه بـراي طراحـي    عمل آورده است لوژان ميه اين زمينه ب

ستانداردي را در اين زمينـه ابـداع   ابند آزمايش موقعيت پرده آب
هـاي تجربـي معيـاري را بـراي     لوژان با بررسـي  .]1[ نموده است
بنـد در سـال   منظور تخمين عمق مناسـب پـرده آب  ه اولين بار ب

-با توجه به اهميت پرده آب .]1[به جهانيان معرفي نمود  1933
ناپذير كميت و كيفيت تزريق سيمان در عملكرد بند و نقش انكار

اي را بـراي  رابطـه  Grundyمحققين ديگـري از جملـه    بهينه آن
 .]2[ دنه نموئارا 1955تعيين فشار تزريق برحسب عمق در سال 

يـز در همـان سـال رابطـه     زابـورا ن  ،Grundyدنبال تحقيقات ه ب
از . ]3[ اي را براي افزايش كيفيت تزريق معرفي كـرد اصالح شده

آمـار توسـط   هاي دهه هفتاد و با ابـداع علـم زمـين   نخستين سال
Matheron  ــال ــت    ]4[ 1962در س ــه اهمي ــين ب ــه محقق توج
-پرده آببهينه عملكرد  ها دري آنـها و موقعيت فضايشكستگي

-با لحاظ نمودن ويژگـي  1964ر سال د Grundy. بند جلب شد
هاي ساختاري مطالعاتي را انجام داد و در خالل آن مقدار بهينـه  
فشار تزريق را به اندازه دو برابر وزن رو باره مقطع بـاالي تزريـق   

ـ  يوسط پژوهشگر ديگرت Grundyتحقيقات  .]5[ برآورد نمود ه ب
 ايهـ ررسيـطي ب 1991ادامه يافت و وي در سال  Weaverنام 

  قــعمق روباره به عم بر زريق فزونـت ارـي دريافت كه فشـمفصل
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وابسـته اسـت و مقـدار فشـار     در سنگ نيز  كننده موجود مسدود
مناسب براي هر فوت عمق را معـادل يـك پونـد بـر ايـنچ مربـع       

رهيـافتي را بـراي    Ewertنيـز   1997در سـال   .]6[ تعيين كـرد 
متـري ابـداع و معرفـي نمـود و      150عمـق   امكان تعميق پرده تا

بـا  . ]7[ كـرد  هاي عميـق را تشـريح  شرايط الزم براي ايجاد پرده
هـاي  بند بيشتر با تكيه بـر مـدل  آغاز هزاره سوم احداث پرده آب

يكي از نخستين محققين در ايـن زمينـه   . سه بعدي انجام گرفت
Bushara  مــدل ســه بعــدي را بــراي  2002اســت كــه در ســال

ـ  .]8[ها در مخازن ارايه نمود بررسي تراوايي شكاف دنبـال وي  ه ب
هـا در  ثير توزيع فضايي گمانهأن تو همكارا Peng 2009در سال 

هاي سه بعدي موضـوع پـژوهش   عملكرد تزريق را با تكيه بر مدل
و همكـاران   Gothällدر ادامه كـار ايشـان    و ]9[ خود قرار دادند

ها را بر عملكرد تزريق طي مقاله مفصـلي  ثير فضايي ناپيوستگيأت
ــد  ــرار دادن  ،در تكميــل كارهــاي قبلــي و ]10[ مــورد بررســي ق

هاي سه بعدي با الهام از مدل 2010يكبخت و همكاران در سال ن
هاي ثانويه در خاك رهيافتي را براي جلوگيري از ايجاد شكستگي

 ها و فشار تزريق ارايه كردندوسنگ با توزيع مناسب فضايي گمانه
هاي ژئومكـانيكي  هاي اخير توجه زيادي به ويژگيدر سال .]11[

و نقش آن در عملكـرد بهينـه پـرده     هاي سد گاه سنگ تكيه  توده
عنـوان شـاخص    هب RQD عمل آمده است و استفاده ازه بند ب آب

سنگ در كنار نتايج حاصل از آزمـايش لـوژان توسـط      كيفي توده
در نوشـتار  . كيد قـرار گرفتـه اسـت   أبرخي از اين محققين مورد ت

هـاي   آمـاري بـر روي گمانـه    هاي زمـين  لحاضر ضمن انجام تحلي
اي بـه   با نگرش ويژه ،كي حفر شده در گستره سد خرسانژئوتكني

هـاي   تلفيقي از تحليل ،بند فرايند طراحي موقعيت بهينه پرده آب
ـ  آماري و زمين واريوگرافي، زمين كـار گرفتـه   ه شناسي مهندسي ب

ـ   RQD هـاي بلـوكي   شده است و با تهيه مـدل  روش   هو لـوژان ب
سـنگ   اي از تـوده  كننـده   هاي ساختاري خيره واقعيت ،گنكريجي

كار گرفتـه شـده     هنمايان و در طراحي شيب و عمق بهينه پرده ب
 .است

  
  معرفي ساختگاه سد خرسان -2
 موقعيت جغرافيايي گستره سد -2-1

  جنوب كيلومتري 46محل ساختگاه سد خرسان در فاصله      
محال و بختياري و  شرقي شهرستان لردگان از توابع استان چهار

هاي  انه خرسان كه يكي از بزرگترين سرشاخهروي رودخ بر
سد در مختصات . رود قرار دارد شمار مي  هرودخانه كارون ب

054131جغرافيايي  ′′′o  528550طول شمالي و ′′′o  عرض

دسترسي به محل سد از طريق جاده . شرقي گسترده شده است
پذير بوده و از امكان آسفالته لردگان به روستاي آتشگاه و طاليه

متر فاصله وجود دارد  900كنار جاده مذكور تا محل سد حدود 
هاي دسترسي به آن در  موقعيت جغرافيايي محدوده طرح و راه

   .ارائه شده است )1(شكل 
  

  
  هاي دسترسي موقعيت جغرافيايي گستره طرح و راه -1شكل 

  به آن
  

 شناسي گستره طرح  هاي زمين ويژگي - 2-2

شناسي  محدوده محل سد و درياچه خرسان در زون زمين     
رسوبات  ،در اين محدوده. خورده واقع شده است زاگرس چين

 - زايي آلپي يعني زمان پليو ضخيم زاگرس در مراحل آخر كوه
اي موجود در گستره  واحدهاي چينه. اند پليوستوسن چين خورده

سازند  طرح از قديم به جديد شامل واحدهاي سازند پابده،
آسماري، سازند گچساران، سازند بختياري و رسوبات كواترنري 

هاي متعددي نظير خطواره لها و گس خطواره. عصر حاضر است
بختياري، گسل خمش لبه، گسل دوپالن، گسل دنا، گسل اردل، 

در گستره طرح رخنمون ... گسل دالون، گسل كوه زيتون و 
  .دارند

  
  ن مشخصات طرح سد مخزني خرسا -2-3

  .ارائه شده است )1(خالصه مشخصات سد خرسان در جدول      
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  مشخصات كلي سد خرسان  -1جدول 
نوع يا مقدار شرح مشخصات

 بتني دو قوسي  نوع سد
 195 )متر(ارتفاع سد از پي 

 421 )متر(عرض دره در تراز تاج 
 40 )متر(عرض بستر رودخانه 

 1440 )متر(رقوم تاج سد 
 1432 )متر(برداري آباكثر عادي بهرهرقوم حد

 1400 )متر(برداري آبرقوم حداقل عادي بهره
 1262 )متر(رقوم كف رودخانه 

 1245  )متر(رقوم پي 
ميليون متر(برداريحجم درياچه تا رقوم عادي بهره

  )مكعب
1158  

  
  مطالعات انجام شده در گستره طرح  -2-4

متر  7/5303ه طرح شامل حفر مطالعات انجام شده در گستر     
سيمان در توده سنگ در دو محل  يگمانه و تزريق آزمايش

گالري ژئوتكنيكي در جناح  متر، حفر دو 1042طول ه مختلف ب
. متر است 384طول ه چپ جمعاً ب جناحگالري در  راست و دو

گمانه  79هدف از انجام اين مطالعات كه در قالب حفر 
شناسي  شناخت دقيق ستون چينه ،تژئوتكنيكي انجام گرفته اس

هاي ژئومكانيكي  منظور تعيين ويژگي  برداري به منطقه، نمونه
ها  هاي آن، مطالعه وضعيت آبرفت گاه سنگ محور سد و تكيه  توده

اي و بررسي وضعيت آب زيرزميني و  هاي دامنه و واريزه
ژئوتكنيكي در گستره طرح هاي  حفاري. نفوذپذيري منطقه بود

سنگ ساختگاه   تغيير وسيع در كيفيت و نفوذپذيري توده نشانگر
هاي حفر شده  شايان ذكر است از ميان گمانه. سد خرسان است
هاي تحت فشار  گمانه ژئوتكنيكي به سفره 12 ،در ساختگاه سد

. صورت آرتزين آب را به سطح زمين منتقل نمودند  هبرخورد و ب
ز وجود طبقات ها حاكي ا اي اين گمانه مطالعه ستون چينه

  .هاستپذير مارني در راستاي آننانفوذ
  
هاي ژئوتكنيكي حاصل از حفر  بررسي آماري داده -3

  ها  گمانه
هاي انجام شده در گستره طرح شامل ترين آزمايشمهم     

و آزمايش  RQD)(سنگ توده آزمايش تعيين شاخص كيفي 
درصد عنوان   شاخص كيفي توده سنگ به. نفوذپذيري لوژان است

متري و ميلي 100هاي سالم  ه حفاري بازيابي شده با طولمغز
  . شود تعريف مي) 1(شرح رابطه ه ببيشتر 

  

100mmi100,1     %RQD ≥×
∑
== x
h

n

i
ix

            )1(     

  
ه بيانگر شاخص كيفي توده سنگ است كه بRQD  ،)1(دررابطه 

معرف طول  Xi .شودصورت درصد بيان ميه طور معمول ب
  .هاي اكتشافي استطول كلي گمانه hو  هاقطعات مغزه

 گيري مستقيم، شاخص كيفي توده ه غير از محاسبه و اندازهب     
ها و در خالل مطالعات  داري درزه توان از طريق فاصله سنگ را مي 

آزمايش  ، RQD ون بر محاسبهزف .دست آورده نگاري نيز ب درزه
  . شده است تعيين نفوذپذيري لوژان نيز در گستره طرح انجام

گمانه در گستره طرح  79 ،كه پيشتر نيز اشاره گرديد چنان     
گمانه در محدوده محور و  26 ،حفر شده است كه از اين ميان

ها كه  در تمامي اين گمانه. هاي سد واقع شده استگاه تكيه
شاخص كيفي توده  ،ارائه شده است )2(ها در شكل موقعيت آن

نيز آزمايش نفوذپذيري لوژان انجام سنگ در قطعات پنج متري و 
  . گرفته است

 

 
هاي حفر شده در محدوده محور و  موقعيت گمانه - 2شكل 

 هاي سد خرسان  گاه تكيه

 
  RQD بررسي توزيع فراواني -3-1

هاي واقع در محور و  در ستون گمانه RQD مقادير     
توزيع . متري محاسبه شده است 5گاههاي سد براي فواصل  تكيه
ها  تا حدود زيادي تبعيت اين داده) )3(شكل (اواني اين مقادير فر

 و ها براي مطالعه بيشتر ويژگي. دهد از خصلت نرمال را نشان مي
ها و  ها، منحني فركانس تجمعي اين داده توزيع آماري اين داده

   .رسيم شدت )4(نرمال مطابق شكل   ها از توزيعميزان انحراف آن
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  هاي ژئوتكنيكي ر نمونهد  RQDني مقاديرتوزيع فراوا -3شكل 

  
هاي  در نمونه RQD منحني فركانس تجمعي مقادير - 4شكل 

توزيع نرمال  و انطباق آن با ژئوتكنيكي گستره سد خرسان
  گستره سد خرسان

  
توان  با سطح اعتماد باالئي مي ،شود كه مالحظه مي طوريه ب     
نظر  ع نرمال اظهارخصوص انطباق اين توزيع با نمودار توزي در

ها نشانگر آن است  در ستون گمانه  RQD  بررسي تغييرات. نمود
يافته و  ها بهبود گمانهدر بيشترRQD  مقدار ،كه با افزايش عمق

 توجه به روند افزايشي مقادير با. كند روند افزايشي طي مي
RQD از ديدگاه تغييرات  ،توان گفت كه گستره سد خرسان مي

  . گردد محسوب مي حدوده نرماليم ،اين پارامتر
  
هاي حاصل از آزمايش  بررسي توزيع فراواني داده -3-2

  نفوذپذيري لوژان 
پراكندگي  ژئوتكنيكيهاي  هاي لوژان در ستون گمانه داده     

بررسي انطباق اين . دنده بسيار زيادي را در نتايج نشان مي

 ،فته استانجام گر )5(ها با توزيع نرمال كه مطابق شكل  داده
ها ها با توزيع نرمال و پراكندگي زياد در آن عدم انطباق اين داده

ها  هاي تفصيلي بر روي اين داده بررسي. رساند را به اثبات مي
تبعيت نرمال هاي لوژان از خصلت الگ د كه دادهنده نشان مي

بيشتري دارند ولي در حالت استفاده از لگاريتم نتايج نيز توزيع 
  . شود حاصل نميقابل قبولي 

دهد كه مقادير بسيار باالي  كاوي بيشتر نتايج نشان مي داده    
فوقاني  هاي افق(ها  هوازده گمانه زونطور عام در  ه لوژان ب
با حذف اين مقادير و استفاده از لگاريتم . افتد اتفاق مي) ها گمانه

هاي لوژان مطابق  مقادير تا حدودي منحني توزيع فراواني داده
  .شود به منحني نرمال نزديك مي )6(ل شك

نيز نشانگر   RQDبررسي همبستگي نتايج آزمايش لوژان و     
اين بررسي كه مطابق . هاستهمبستگي نسبتاً ضعيف بين آن

رغم ضريب همبستگي را علي ،عمل آمده است  هب )7(شكل 
درصد نشان  51 ،هاي لوژان الزم بر روي داده هاي حيحاعمال تص

   .دهد مي

 
هاي حاصل از آزمايش لوژان با  بررسي انطباق داده -5شكل 

  توزيع نرمال

  
هاي حاصل از آزمايش لوژان پس از  توزيع فراواني داده - 6شكل 

هاي هوازده و استفاده از لگاريتم  ونزحذف مقادير مربوط به 
  مقادير



  ...معرفي رهيافت نوين                                           74، پياپي 1393، بهار 1شماره ، 44ندسي عمران و محيط زيست، جلد مه ريهنش/  63
  
  
 

  و لوژان   RQDآماري هاي زمين تحليل -4
آماري كه ابزار بسيار   هاي زمين از تحليل ،در پژوهش حاضر     

استفاده  ندستهها  نيرومندي براي مطالعه ارتباط فضائي داده
ها  داده يابيدرونها كه شامل واريوگرافي،  اين تحليل. شده است

در  ،هاي ژئوتكنيكي است و تعيين محور ناهمسانگردي داده
مختلف اجراي پژوهش براي تعيين راستا، شيب و عمق  مراحل

  . كار گرفته شده استه ب بنده پرده آببهين

  
   RQD نمودار همبستگي بين نتايج آزمايش لوژان و - 7شكل 

 
منظور   هب ژئوتكنيكيهاي  تحليل ناهمسانگردي داده -4-1

  بند  تعيين راستاي بهينه پرده آب
 ثير و يا سقفأبه تغييرات دامنه ت) آنيزوتروپي(ناهمسانگردي      

همين   شود و به در جهات مختلف اطالق مي) مواريوگرا( تغييرنما
. ها است دليل واريوگرام ابزار مناسبي براي تشخيص ناهمگوني

-ها اجتناب رسم واريوگرام ،هاي آنيزوتروپي براي انجام تحليل
در گام  ،ها در سد خرسان براي انجام اين تحليل. ناپذير است

نخست بررسي جامعي در خصوص گسترش و تغييرات عمقي 
منظور   بههاي بعدي  عمل آمد و در گام  ههاي ژئوتكنيكي ب داده

ابتدا با تغيير بسيار اندك در هاي واريوگرافي  انجام تحليل
شد تا در  جور و اي جفت گونه  ها به ها، داده موقعيت مكاني گمانه

هاي انتخابي  در گام ها ها بيشترين تعداد زوج داده رسم واريوگرام
) واريوگرام 112(تعداد زيادي واريوگرام  مشاركت نمايند سپس

هاي ژئوتكنيكي و نيز در راستاهاي مختلف  ستون گمانه در
گستره كلي سد خرسان ترسيم و مورد تجزيه و تحليل قرار 

تعريف و با برازش  متفاوتيهاي  براي هر واريوگرام گام. گرفت
پارامترهاي زون تأثير و  ،است رويمدل مناسب كه عمدتاً مدل ك

بررسي واريوگرام ستون . ها محاسبه شداي براي آن اثر قطعه
هائي است كه عمدتاً هاي ژئوتكنيكي حاكي از وجود نوسان گمانه

ا عوارض ساختاري كه يواسطه تغيير در ساخت توده سنگ و ه ب
و لوژان همراه هستند، حاصل  RQD با تغيير ناگهاني در مقادير

هاي  اي از واريوگرام ونهنم )9(و  )8(هاي در شكل. شوند مي
مربوط به  )8(واريوگرام شكل . ترسيم شده ارائه شده است

 )9(ح و واريوگرام شكل رهاي لوژان براي كل گستره ط داده
 طوريه ب. استKT19  هاي ستون گمانه شماره مربوط به داده
هاي  ها متناسب با ويژگي واريوگرام ،مشهود استكه از اشكال 

هاي مختلفي  توانند شكل ها ميهاي آن هساختاري و تنوع داد
چه مسلم ولي آن. هاي متفاوتي تبعيت نمايند داشته و از مدل

تواند خصلت  هاي انفرادي نمي رسم و تحليل واريوگرام ،است
طور دقيق مشخص نمايد و براي بررسي   هآنيزوتروپي منطقه را ب

ا ي هاي سطحي رسم واريوگرام ،و مطالعه آنيزوتروپي در منطقه
براي  .نمايد ناپذير مي دار اجتناب هاي جهت تجمعي از واريوگرام

 RQD هاي ترسيم شده براي لوژان و واريوگرام ،نيل به اين هدف
ها و تعداد گام يكساني هستند و راستاي بين صفر راي گاماكه د

با . اند دهند مورد استفاده قرار گرفتهدرجه را پوشش مي 360تا 
ترين تطابق با  مناسب ،ها ل از ترسيم واريوگرامتوجه به نتايج حاص

طور عام در گام ه جهت ب دار و بي هاي جهت مدل كروي براي داده
اين  ،روي اين اصل. شود حاصل مي 70متري و تعداد گام  5

  . ندهاي سطحي قرار گرفتمقادير مبناي تهيه واريوگرام
 

  
  

براي كل  هاي حاصل از آزمايش لوژان واريوگرام داده -8شكل 
  گستره طرح

  

 
  

 هاي ستون گمانه شماره واريوگرام مربوط به داده - 9شكل 
KT19  
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و لوژان در گستره سد  RQD تحليل آنيزوتروپي -4-2
  بندخرسان براي تعيين راستاي بهينه پرده آب

واريوگرام سطحي ساختار كارآمدي است كه آنيزوتروپي      
براي . گذارد نمايش مي  هاي ژئوتكنيكي را به موجود در داده

طور معمول از   هب ژئوتكنيكي هاي ترسيم واريوگرام سطحي داده
اساس اين  بر. شود استفاده مي Curvatureالگوريتم كمينه 
دار  هاي جهت براي داده γ)(مقادير واريوگرام  ،الگوريتم پردازش

درجه انجام  360تا  0با گام و تعداد گام يكسان در راستاي 
 كه است خطوط ترازيصورت   هگيرد و محصول فرايند ب مي

 .بيانگر بيشترين تغييرات واريانس در راستاهاي مختلف هستند
براي تحليل آنيزوتروپي در پژوهش حاضر نيز از ترسيم 

و لوژان استفاده شده  RQD مقادير هاي سطحي براي واريوگرام
نمايش داده  )11(و  )10(ها كه در اشكال  اين واريوگرام. است
 هاي ژئوتكنيكي خوبي راستاي ناهمسانگردي دادهه ب ،اند شده

RQD طوري  هب. كنند و لوژان را براي تمامي مقادير مشخص مي 
 كه مشهود است ناهمسانگردي براي مقادير لوژان از وضوح بسيار

  . بااليي برخوردار است
  

 
  

هاي حاصل از آزمايش  دار داده واريوگرام سطحي جهت - 10شكل 
RQD  

  

  
  

هاي حاصل از آزمايش  دار داده واريوگرام سطحي جهت -11شكل 
  لوژان

علت   به RQD ولي اين راستا در مقادير واريوگرام سطحي     
با . ودش وضوح كمتري مشاهده مي توزيع نرمال با تبعيت آن از

راستاي مناسب براي احداث پرده  )11(و  )10(انطباق اشكال 
  .شود حاصل مي N34W به صورت آب بند

  

و لوژان براي تعيين  RQD هاي كريجينگ داده -4-3
  بند  شيب بهينه پرده آب

شيب بهينه  عييندر اين پژوهش از رهيافت نويني براي ت     
هاي متداول كه وشخالف ر بر. بند استفاده شده استپرده آب

در نوشتار حاضر  ،شود نظر گرفته مي ها پرده اغلب قائم دردر آن
مدل  و و لوژان RQD هاي حاصل از با نگرش جديدي به داده

سد هاي گاه  بلوكي اصالح شده گستره طرح در حد فاصل تكيه
شيب مناسب ، هاي ساختاري عمقي اساس واقعيت و بر ،تهيه

  .دشو بند تعيين مي پرده آب
  
هاي عمقي با استفاده سازي موقعيت گسلعريان -4-3-1

  هاي ژئوتكنيكي از كريجينگ داده
 ،هاي بلوكي هاي ژئوتكنيكي و تهيه مدل براي كريجينگ داده     

استفاده شده  RQD از واريوگرام بدون جهت مقادير لوژان و
و  )12(هاي  با توجه به واريوگرام اين مقادير كه در شكل. است

پارامترهاي آماري مورد نياز براي تهيه  ،ارائه شده است )13(
ها استخراج و  از اين واريوگرام )2(شرح جدول   ههاي بلوكي ب مدل

  .ندافتهگرمبناي محاسبات قرار 
  

هاي  كار رفته براي تهيه مدل  هپارامترهاي آماري ب - 2جدول 
  بلوكي

  لوژان  RQD  شرح پارامتر
  36  0 اي اثر قطعه

  متر 136  متر 187  اثردوده حم
  متر 1207  متر 552  دامنه

 

 
 

 RQD هاي واريوگرام بدون جهت براي تمامي داده -12شكل 
 موجود در گستره طرح
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هاي لوژان  واريوگرام بدون جهت براي تمامي داده - 13شكل 
  موجود در گستره طرح

  
هاي  و لوژان واقعيت RQD تهيه مدل بلوكي مقادير     

هاي تكتونيكي گستره سد خرسان را  بي از ويژگيجالساختاري 
علت پوشش منطقه شناسائي   آشكار نمود كه در فاز مطالعاتي به

 ،از نتايج جالب توجه در اين قسمت از مطالعات .نشده بودند
عمقي موازي بود كه در  شكستگي دوآشكار شدن موقعيت 

ده بود هاي سد و دقيقاً در زير محور سد واقع شگاه محدوده تكيه
ها كه در مرحله اوليه  شناسايي اين شكستگي .))14(شكل (

موضوع تعيين  ،پنهان مانده بود مطالعاتيمطالعات از ديد تيم 
  . بند را به چالشي جدي تبديل نمود شيب بهينه پرده آب

  

  
  

-هاي عمقي در مدل سازي موقعيت شكستگيعريان -14شكل 
  گستره طرح  RQDسازي بلوكي مقادير

  
  آب بند  پرده تعيين شيب بهينه -4-3-2
ها گاه سنگ زير تكيه  منظور استفاده از بيشينه توان توده  هب     

طراحي شيب بهينه اين  هاي مختلفي براي گزينه ،براي مهار آب
ها گزينه مبتني بر قرار دادن پرده آب پرده تدوين و از بين آن

ه بهينه پرده بمنظور عملكرد ه اال بب RQD بند در سنگ سالم با
  .شرح زير انتخاب گرديد

مناسب در حد فاصل دو سطح  RQD سنگ سالم باتحكيم      
شكستگي موازي و تقويت اين توده سنگي با تزريق سيمان 

 ،هاتوانست ضمن جلوگيري از فرار آب از زون خرد شده گسل مي
ها ايجاد گاه را در مقابل فرار آب و در زير تكيه ستحكميديواره م

 هاي سنگ كه با فيلتر نمودن داده  اين بخش از توده. مايدن
RQD اي با شيب  صفحه ،شود حاصل مي )15(شرح شكل   هب
از سنگ سالم در زير محور سد را كه راستاي درجه  51 تقريبي

 دارد، محور ناهمسانگردي عمومي منطقه همخواني مناسبي باآن 
توان  مي ،اين پهنهبا تحكيم و تزريق سيمان در . سازد نمايان مي

كار ه بند ب عنوان پرده آب  ههاي آن را بهبود بخشيد و بويژگي
هاي  اي كه راستاي آن منطبق بر يافته بدين ترتيب پرده. گرفت

كه  درجه 51حاصل از مطالعات آنيزوتروپي است و با شيب 
درصد و  70باالي  RQD موقعيت آن منطبق بر توده سالم با

-عنوان موقعيت بهينه براي پرده آب  هب ،تاس 30لوژان كمتر از 
  .بند تعيين شد

  

  
  

راستاي تقريبي گسترش سنگ سالم موجود در زير  - 15شكل 
  هاي سد كه در حد فاصل دو شكستگي عمقي قرار داردگاه تكيه

  
  بندتعيين عمق مناسب پرده آب - 4-4

براي تعيين عمق مناسب پرده نيز از  ،در پژوهش حاضر    
هاي  خالف روش ويني بهره گرفته شده است و بررهيافت ن

 مشخص 3معمول كه عمق پرده را با نفوذپذيري لوژان كمتر از 
ينگ بهره جسته و با جهاي روش كري از توانايي ،نمايند مي

ها بر ثير آنأاستفاده از عوارض ساختاري موجود در منطقه و ت
  .عمق مناسب آن تعيين شده است ،عملكرد بهتر پرده
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شرح   هگمانه آرتزين ب 12در گستره سد خرسان تعداد      
شناسايي شده است كه با توجه به عمق قرارگيري  )3(جدول 

توان  اند مي ها و افقي كه به سفره تحت فشار برخورد نمودهآن
شرح   هموقعيت اليه نفوذناپذير طبيعي را در گستره سد خرسان ب

به اين صفحه  شناسايي نمود كه با اتصال پرده )16(شكل 
بدين منظور . گردد بندي مناسبي براي سد حاصل مي طبيعي آب

گسترش سطحي اليه  ،ابتدا با استفاده از روش كريجينگ
نفوذناپذير طبيعي تعيين و عمق برخورد اين اليه با راستاي 

. عنوان عمق بهينه انتخاب شد هبند ب تعيين شده براي پرده آب
بند طراحي شده براي سد  آب موقعيت كامل پرده )17(در شكل 

  .خرسان ارائه شده است
  

  هاي آرتزين موجود در گستره طرح مشخصات گمانه - 3جدول 
BHID X Y Z 

KT-2 497967.1 3457105 1103.2 

KT-4 497752 3457025 1163.2 

KT-6 497534.5 3457094 1178.1 

KT-8 497683.8 3457103 1162.3 

KT-11 497313.2 3457033 1182.9 

KT-17 497801.2 3457064 1207.5 

KT-19 497825.3 3456983 1199.4 

KT-34 497863.9 3457143 1175.1 

H1 498057.3 3457076 1074.6 

H3 497693.2 3457136 1114 

BH9 497471.6 3457023 1165 

BH7 497904.3 3457147 1153 
  
  تعيين ضخامت مناسب پرده آب بند - 4-5

از نحوه گسترش عمقي توده  يهاي با ارزش دادهمدل بلوكي      
با توجه . نمايد درصد را ارائه مي 70بيش از  RQD سنگ سالم با

ضخامت سنگ سالم كه پيكره اصلي پرده را  )15(به شكل 
هاي فوقاني به تحتاني يكسان در گذر از افق ،تشكيل خواهد داد

به بايست متناسب با گستردگي سنگ سالم نسبت  نبوده و مي
هاي مهندسي سنگ سالم  گيري از انديس ايجاد اين پرده با بهره

هاي بلوكي و بررسي هاي مدل با توجه به توانائي. برجا اقدام گردد
 ،متري 1050 تا 1150ها مشخص گرديد كه از افقتفصيلي آن

هاي داخلي توده سنگ كه تشكيل  ضخامت سنگ سالم در بخش
يابد و در اين  كاهش مي ،بند است دهنده پيكره اصلي پرده آب

بايست تزريق سيمان با حجم و با تعداد گمانه بيشتري  ها مي افق
  . انجام گيرد

  

 
  

موقعيت پرده نفوذناپذير طبيعي در زير سطح زمين  -16شكل 
  هاي آرتزينبه همراه گمانه
  

 
  

  خرسان بند سدموقعيت كامل پرده آب - 17شكل 
 

از روش كريجينگ و بدون شايان ذكر است بدون استفاده     
امكان دسترسي به چنين  ،سنگ يهاي مهندستخمين ويژگي
ضخامت و  ،ها پذير نبوده و بدون اين داده امكان ينتايج با ارزش

شد كه  ميزان تزريق سيمان در تمامي طول پرده يكسان اجرا مي
هاي هنگفت اقتصادي از كيفيت و  اين امر ضمن تحميل هزينه

چرا كه تزريق سيمان در حجم  ؛كاست ميكارايي پرده نيز 
هاي ضروري و ضعيف از نظر ساختاري، به  مناسب براي بخش

  .گرفت مقدار كافي انجام نمي
  
  نتايج حاصل از اجراي پژوهش  - 5
  :شود شرح زير خالصه مي  هنتايج حاصل از اجراي پژوهش ب     
 شود كه موقعيت بند زماني تضمين مي عملكرد بهينه پرده آب -

آن با عوارض ساختاري موجود در منطقه بيشترين همخواني را 
  . داشته باشد
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تواند عملكرد بهينه  هيچ عنوان نمي  بند به طراحي قائم پرده آب -

  . آن را تضمين نمايد
گيري از  هاي روش كريجينگ و با بهره با استفاده از توانايي -

و  RQD توان مدل بلوكي تغييرات آماري مي هاي زمين روش
سنگ را   اي از توده هاي ژئوتكنيكي را ترسيم و گستره لوژان داده

 دارايهاي مهندسي مناسبي برخوردار بوده و  كه از انديس
  . ها است براي احداث پرده مشخص نمود يگكمترين تعداد شكست

توانند  و لوژان در مواردي مي RQD هاي بلوكيمدل -
هاي  يت شكستگيهاي پنهان تكنوتيكي منطقه و موقع ويژگي

بند  عمقي را كه تأثير انكارناپذيري در عملكرد بهينه پرده آب
  .دارند مشخص نمايند

همخواني راستاي مناسب احداث پرده راستايي است كه  -
 راستاي اين .داشته باشدمحور ناهمسانگردي منطقه مناسبي با 

 تعييندار هاي جهتمحور با استفاده از ترسيم واريوگرام
  . گردد مي

بند عمقي است كه  ترين عمق براي احداث پرده آب مناسب -
سنگ به كمينه مقدار خود رسيده و يا گستره   نفوذپذيري توده

هاي نفوذناپذير طبيعي موجود در ساختگاه سد  پرده به اليه
  . منتهي گردد

علت   كه به ندهاي بلوكي مشخص نمود اطالعات حاصل از مدل -
متري در  1150 تا 1050هايگ افقسن  ضعف ساختاري در توده

بايست حجم تزريق سيمان و به  هاي داخلي توده سنگ مي بخش
  . ها تقويت گرددتبع آن ضخامت پرده در اين افق

 
  تشكر و قدرداني-6

مديريت محترم شركت  از زحمات آقاي مهندس گلشن،     
مهندسين مشاور آبان پژوه و جناب آقاي مهندس مهدي 

عات مفيدي را براي انجام اين پژوهش در اختيار آشتياني كه اطال
  .نمايدصميمانه سپاسگزاري مي ،اندتيم پژوهشي قرار داده
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