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  چكيده
در اين مقاله با استفاده از نتايج حاصل . سد خاكي گلمندره در جنوب غرب شهر بجنورد در استان خراسان شمالي قرار دارد

كنيكي توده سنگ هاي ساختگاه سد پرداخته شده و هاي اكتشافي و مطالعات آزمايشگاهي، به بررسي وضعيت ژئوتاز گمانه
بر روي اين سنگ ها، كيفيت   DMRسرانجام با مطالعه وضعيت زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد و انجام طبقه بندي 

نه حلقه گما 8براي اين منظور، از اطالعات . مورد ارزيابي قرار گرفته است) در ارتباط با پايداري سد در مقابل لغزش(آنها 
  .متر در محور سد استفاده شده است 346حفر شده به طول 
  .، سد گلمندره، كيفيت توده سنگDMRگمانه، ژئوتكنيك، طبقه بندي  :كلمات كليدي
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Investigation of foundation of Golmandarreh dam site by use of DMR 

classification 
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Abstract: Golmandarreh earth fill dam has located in southwest of Bojnord city in north-khorasan 
province. In this paper by use of borehole samples, disk studies and laboratory works, geotechnical 
properties of dam foundation is estimated. At last, by study of engineering geology and use of 
DMR classification on rocks, quality of rock mass (related to the dam stability against sliding) were 
studied. For this purpose, we use information of 8 boreholes totally 346 meters is drilled on axis of 

dam.  
  
Key words: Bore hole, Geotechnic, DMR classification, Golmandarre Dam, Rock mass quality 

  

  مقدمه -1
ميليون متر  32متر و حجم مخزن آن  3/49ارتفاع سد . سد گلمندره يك سد خاكي با هسته رسي است

كيلومتري جنوب غربي شهر بجنورد استان خراسان  114ساختگاه سد در حال مطالعه  در . مكعب مي باشد
تا   55˚ 43΄شمالي و در طول  37˚ 17΄تا  37˚ 5΄ساختگاه سد از نظر جغرافيايي در عرض . ردشمالي قرار دا

هدف اصلي از احداث اين سد مخزني، تأمين آب كشاورزي و همچنين كنترل سيالب . شرقي قرار دارد 56˚ 13΄
  .موقعيت سد در منطقه را نشان مي دهد 1شكل . باشدورودي به محدوده جنگل گلستان مي

  زمين شناسي  -2
شناسي تشكيل شده كه عموماً آهكي،  ليتولوژي ساختگاه سد گلمندره اغلب از سازندهاي دوران دوم زمين

به طور كلي گسل . اند اي روي آنها قرار گرفته رسوبات عهد حاضر و رسوبات واريزه مارني و ماسه سنگي بوده و
عدادي گسل فرعي در محدوده مخزن و ساختگاه وجود كند، ولي تمهمي از محدوده مخزن و ساختگاه عبور نمي

همچنين چهار سيستم غالب ناپيوستگي در محل سد وجود دارد كه اين چهار سيستم عبارتند از ). 2شكل(دارد 
. سه سيستم درزه و يك سيستم اليه بندي كه امكان فرار آب را از تكيه گاه چپ، راست و بستر فراهم  مي نمايند

در گمانه هاي  RQDمقادير ميانگين لوژن و  2مشخصات گمانه هاي اكتشافي و در جدول 1ل در ادامه در جدو
  . اكتشافي آورده شده است
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  موقعيت سد در منطقه -1شكل
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  مشخصات گمانه هاي اكتشافي  -1جدول 
تراز گمانه   سطح تراز آب زيرزميني  )متر(عمق گمانه

  )متر(
  گمانه  موقعيت

 BHD1  جناح راست  1112  2/1092  59
  BHD14  جناح راست  1095  2/1059  30
  BHD2  بستر  1079  2/1059  60
  BHD3  بستر  1079  6/1058  40
  BHD4  بستر  1079  6/1058  45
  BHD5  بستر  1080  4/1058  30
  BHD15  جناح چپ  1095  1059  31
  BHD6  جناح چپ  1112  6/1074  51

 
  هاي اكتشافيدر گمانه  RQDمقادير ميانگين لوژن و  - 2جدول

  گمانه  متوسط لوژن  RQDمتوسط
52  20  BHD1 
69  35/24  BHD14  
46  5/7  BHD2  
41  5/1  BHD3  
64  9/10  BHD4  
38  1/17  BHD5  
74  3/5  BHD15  
70  16  BHD6  

  DMRطبقه بندي  -3
توسط  2004براى پى سدها است كه در سال  RMRدر واقع نوع سازگارشدة  DMR طبقه بندى

Romana مانع استفادة موثر از طبقه بندى  ،از آنجا كه بعضى موارد. ه استارائه شدRMR شود، براى پى سد مى
باشد و در مورد  هاى مهندسى سد مىبراى راهنمائى در مورد بعضى جنبه RMRسازگارسازى  DMRرده بندى 

شالوده، تزريق ارزيابى مقدماتى پى سنگ سد شامل پايدارى در مقابل لغزش، مقدار عمق الزم براى حفارى 
تحكيمى، اهميت نسبت مدول االستيسيتة پى سنگ نسبت به بدنة سد، اثر انيزوتروپى سنگ و اشباع شدن سنگ 

 2002در معيار هوك و براون D، تعيين فاكتور Emهمچنين در مورد فرمول هايى براى تخمين  .از آب كاربرد دارد
يت ايمنى سدهاى قديمى كه مدارك فنى خوبى از براى ارزيابى وضع DMRروش . براى پى سد بحث شده است

هاى كمترى در مورد سدهاى خاكى دارد اين رده بندى به نسبت توصيه. آنها وجود ندارد نيز قابل استفاده است
سدهاى خاكى را در دامنة وسيع ترى (كه شايد علت آن حساسيت كمتر سدهاى خاكى به شرايط ساختگاه باشد 

  . )ا كردتوان بناز شرايط پى مى
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 DMR از معادله زير محاسبه مي شود :  
 RSTA RMRBD + CF × =  DMRSTA    )1معادله(

 
پايه  RMR( RMRBDابتدا بايد  ،)مربوط به پايداري سد در مقابل لغزش( DMRSTAبراى بدست آوردن 

  :پارامتر زير بدست آورد 5حاصل جمع جبري صورت ه را ب )خشك
شـود و در  نه با وضعيت آن در آينده، مثالً اشباع شده، اگر سـنگ اشـباع مـى   مقاومت فشارى تك محورى نمو -1

  .آب  PHهمان 
1- RQD توده سنگ.  
  .فاصله درزه هاى مهم -3
  ).شودخشك فرض مى بصورت سنگدر اين رده بندي توده (  = 15WRامتياز آب  -4

  .بدست مى آيد 3جدول  طبق) فاكتور تعديل براي پايداري سد( RSTAسپس 
  

  RSTAنحوه تعيين پارامتر  -3جدول 
 

VU  U FA F VF خيلي مناسب  مناسب  متوسط  نامناسب  خيلي نامناسب  نوع سد  
-  -  0-10A 10-30 DS خاكي و سنگريزه اي  حاالت ديگر  
-  0-10A  10-30US  30-60US 

60-90A  10-60DS  بتني وزني  

0-10A  10-30US  30-60US 
60-90A 10-30DS  30-60DS  بتني قوسي  

 RSTAامتياز   0 2- 7- 15-  25-

  :كه در آن
DS:  شيب به سمت پايين دست  
US: دست شيب به سمت باال  

A: مي باشد) نيستآن مهم  جهت( هاي اصلي توده سنگناپيوستگي تنها شيب.  
شود كه اين حالت خطر لغزش در اثر هندسه درزه ها كم مي, چون معموال درزه ها امتداد موازي محور سد ندارند

  .طبق معادله زير اصالح كرد) CF(توان بوسيله فاكتور تصحيح هندسي ا مير

))                                                                                  2معادله( )( )
( )( )

2

2

1 sin ( )

1 sin ( )

d j d j

j d j d

CF

CF

α α α α

α α α α

= − − → >

= − − → >
  

αd:  شيب باالدست و پايين دست بستر رودخانه در محل محور سد جهت  
αj:  موثر بر ناپايداري شالوده سديب درزة اصلى شجهت  
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  :  خواهد بود 4جدول بصورت   DMRSTAطبقه بندى نتايج در نهايت، 
  براي ساختگاه سد و مسئله داري آن DMRامتياز توده سنگ به روش  -4جدول 

  اهميت  امتياز توده سنگ
DMRSTA > 60 مسئله مهمى وجود ندارد 

60 > DMRSTA > 30 سئلهاحتمال وجود م  
DMRSTA < 30 نگرانى جدى  

  
  

   RMRBDامتياز بندي پارامترهاي  -5جدول
 موقعيت و امتياز

  پارامتر
  توده سنگي جناح چپ  توده سنگي جناح راست

  امتياز  وضعيت  امتياز  وضعيت
  MPa(  50-100  7  100  12(مقاومت فشاري تك محوري اشباع 

RQD  25-50  8  90-75  17  
  mm(  m 2-6/0  15  m 2>   20(فاصله داري 

  25  پارامتر 5مجموع   20  پارامتر 5مجموع   وضعيت ناپيوستگي
  15  خشك  15  خشك  وضعيت آب زيرزميني

  RMRBD(  65  89(امتياز 
  
  

  هاي سد گلمندرههاي تكيه گاهوضعيت ناپيوستگي ها در توده سنگ  -6جدول 
 امتياز  تكيه گاه چپ امتياز  تكيه گاه راست  پارامتر
  m(  m 1<  6  m 1<  6(ها گيتداوم ناپيوست

  mm(  m 1-1/0  4  m 1-1/0  5(باز شدگي 
  5  زبر  3  نسبتا زبر  زبري

  4  عمدتا كلسيت  2  كلسيت و ناقص  پر كننده
  5  كمي هوازده  5  كمي هوازده  درجه هوازدگي
  25  20  مجموع امتياز

  
شود كه در جدول مندره، صفر ميبراي سد گل 1با توجه به جدول ) فاكتور تعديل براي پايداري سد(   RSTAمقدار 

 .آورده شده است 7

  RSTAامتياز دهي پارامتر   - 7جدول 
VFخيلي مناسب  نوع سد  

  خاكي  حاالت ديگر
 RSTAامتياز   0
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  ).8جدول (شود مي RMRBD  =   DMRSTA   در نهايت مقدار
  

 DMRامتياز نهايي توده سنگ هاي ساختگاه سد گلمندره به روش  -8جدول 
 تكيه گاه چپ تكيه گاه راست  يتموقع
  DMR65  89امتياز 

  
هاي راست و چپ دهد كه براي هيچكدام از تكيه گاهبه دست آمده نشان مي  DMRبا توجه به جدول فوق، مقدار 

  .ولي تكيه گاه راست ممكن است مسئله ساز شود. مسئله مهمي وجود ندارد؛ يعني لغزش نداريم
  

  
  

  ناسي محور سد گلمندرهمقطع عرضي زمين ش -2شكل
  

  نتيجه گيري -4
گاه راست داراي كيفيت نسبتاً بدي بوده، هوازدگي پايين هاي آهكي، شيلي و ماسه سنگي تكيهتوده سنگ -1

  . گاه، لغزش نداريميعني در اين تكيه ، مسئله مهمي ندارند؛DMRداشته، ولي از لحاظ رده بندي 
گاه چپ داراي كيفيت خوب بوده، هوازدگي پايين داشته و از لحاظ ههاي آهكي و ماسه سنگي تكيتوده سنگ -2

  .گاه هم لغزش نداريميعني در اين تكيه. نيز مسئله مهمي ندارند  DMRرده بندي 
  .دركل، كيفيت توده سنگ در تكيه گاه چپ بهتر از تكيه گاه راست است -3
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صورت گيرد؛ زيرا  DMRي سنگ سد بر اساس پيشنهاد مي گردد تا مطالعه بيشتري بر روي رده بندي جديد پ
  :اين معايب عبارتند ار. اين رده بندي داراي معايبي بوده كه بايستي رفع گردد

. بـه آن تعلـق گرفتـه اسـت     15در اين رده بندي، شرايط آب زيرزميني پيوسته خشك فـرض شـده و امتيـاز     -1
تي است كه پي سنگ ممكـن اسـت در اولـين    اين در صور). RMRمعادل امتياز شرايط آب زيرزميني خشك در (

  .اشباع شود  آبگيري سد،
  .امتياز حاصله به صورت سه مقدار مقايسه اي آمده و تنها  نتيجه اي تئوري مي دهد -2
توان بر روي هاي خاكي كارايي چنداني ندارد؛ چون اوالً سدهايي خاكي را تقريباً ميدر مورد سداين رده بندى  -3

ساخت و ثانياً در دره هايي كه ضخامت آبرفت زياد باشد، ممكن است اصالً نيازي به برداشت هر نوع مصالحي 
  .  آبرفت نباشد

شود كه متوسط در نظر گرفته مي  RQD، براي كل تكيه گاه يك مقدار RMRدر اين رده بندي نيز همانند  -4
  .گاه باشديك تكيه تواند بيانگر بازه وسيع كيفيت توده سنگ در كلاين مقدار متوسط نمي

  

  تشكر و قدر داني - 5
  .از شركت مهندسي مشاور كاوش پي مشهد به دليل در اختيار گذاردن اطالعات قدرداني مي شود
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