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 چکیده
نظیـر سـد و تونـل، شـناخت ویژگـی       یپروژههای توده سنگهاي محل دقیق رفتار مهندسی به منظور بررسی     

یکـی  . رسدضروري به نظر می و معیارهاي شکست مهندسی توده سنگهاي ساختگاه، از جمله کیفیت توده سنگ،
 بـا طبقـه بنـدي تـوده سـنگهاي     . از روشهاي رایج بررسی کیفیت توده سنگها، طبقه بندي مهندسـی آنهـا اسـت   

بـدینمنظور، تـوده    .توان اقدامات الزم را براي طراحی و نگهداري آنها فراهم نمودساختگاه در واحدهاي مشابه می
پارامترهاي مهندسی نظیر مقاومت تراکمـی  . واحد مجزا تقسیم بندي گردید چهار، به ترازسنگهاي ساختگاه سد 

ناپیوستگی ها براي هرکـدام از   نیکیمکاو ویژگی هاي  (RQD)، شاخص کیفی سنگ(UCS)تک محوره ي سنگ
انجام گرفته  GSIو  (RMR)بر اساس این اطالعات، طبقه بندي هاي ژئومکانیکی. واحدها مورد بررسی قرار گرفت

و در انتها نیز معیارهاي شکست هوك و براون براي توده سنگهاي محل سد تعین و خصوصـیات مقـاومتی تـوده    
   .سنگها برآورد گردید

  :یديهاي کلواژه
  معیار هاي شکست، کیفیت توده سنگ ، کنگلومرا بختیاري، سد تراز

Abstract  
     In order to understand engineering behavior of rock masses at projects like dams and tunnels, 
recognition of rock masses engineering characteristics and fracture criteria such as their qualifications 
are necessary. One of the common methods in rock mass qualification assessment is the rock mass 
engineering classification. Regarding to rock mass classification in similar units, it is possible to 
perform required measures in order to design and support them. For this purpose, Taraz dam site rock 
masses are classified in 4 specific units. UCS, RQD and discontinuity mechanical characteristics as 
engineering parameters are evaluated for all of these units. On the basis of these parameters, the rock 
masses are classified according to RMR and GSI classifications and fracture criteria is determined 
 

  مقدمه
بررسی کیفیت تودة سنگ، از پارامترهاي مهمی است که نقشی اساسی در طراحی و سـاخت یـک سـد ایفـا          

رسوم براي شناسایی کیفیت آنها بـوده کـه بـه طـور گسـترده      طبقه بندي توده سنگها، یکی از روشهاي م. میکند
درمهندسی سنگ و در مرحلۀ طراحی مقدماتی استفاده میشود و ابزاري مناسب براي برآورد پایداري تـوده اي در  

 ,Rahmannejad and Mohammadi)هر سنگ و پیشبینی برخـی خصوصـیات رفتـاري سـنگ میباشـد     
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 زمـین  و سـاختاري  که داراي  دیها، ساختگاه مورد نظر باید به تعدادي واحدجهت استفاده از این رده بن. (2007
 یکنواخـت و توده سنگهایی که مشخصات زمین شناسی آنها کم و بیش  دهتقسیم بندي ش هستند شناسی مشابه

تـر  م 430متر و طول تـاج سـد    80سد تراز از نوع بتنی غلتکی و با ارتفاع .  باشد در داخل یک واحد قرار گیرند
که هدف اصلی از احداث آن تامین آب شرب شهر اللی و روستاهاي اطراف به دلیـل کیفیـت بـاالي آب    . باشدمی

باشد که حجم آب قابل بهره بـرداري از آن  کیلومتر مربع می 323مساحت حوضه آبریز . باشدرودخانه هرکش می
 . باشدمیلیون متر مکعب در سال می 162

  
 زمین شناسی منطقه

 
 250الی  150این زون داراي پهناي حدود . ه مورد مطالعه در زون زاگرس چین خورده قرار گرفته استمحدود

جنوب  -هایی است که در اکثر آنها محوري در امتداد شمال غربیاین زون مشتمل بر تاقدیس. کیلومتر است
و مخزن و حوزه آبریز ها ي مهم زمین شناسی موجود در ساختگاه سد ساخت 1در شکل شماره  .شرقی دارند

نشان داده شده است از ساخت هاي مهمی که در این شکل پیداست یکی تاقدیس گورپی است که در شمال 
  . شرق مخزن، گسل زاگرس در مخزن سد و دیگري گسل اللی می باشد که در جنوب ساختگاه سد قرار دارد

  
  )ی اللی، شرکت ملی نفت ایراننقشه زمین شناس(نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه . 1شکل 
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در ناحیه مورد نظر سازند هایی . در بررسی هاي زمین شناسی ساختگاه سد مشخص شد گسلی در آن وجود ندارد
به سن کرتاسه تا میوسن گسترش یافته اند، ساختگاه سد بر روي رسوبات عهد حاضر و کنگلومراي بختیاري قرار 

 .دارد

  آبرفت  1-1
شود البته این فت چندانی وجود ندارد و بیرون زدگی سنگ کف در بعضی قسمت ها مشاهده میدر ساختگاه سد آبر

متر بیشتر نیست و براي اجراي سد در  2است ستبراي آن از ) USCSدر رده بندي  GP(آبرفت که بیشتر درشت دانه 
  .  مرحله پی کنی برداشته و پاکسازي می شوند

 سازند بختیاري   1-2
. باشدازند این ناحیه که اطراف ساختگاه سد و مخزن را فرا گرفته، سازند کنگلومراي بختیاري میگسترده ترین س

شامل قطعات قلوه سنگی و ریگ است که با کلسیت اسپاري و رس . این سازند که متعلق به اواخر پلیوسن است
ختیاري را در محل ساختگاه سد با توجه به لیتولوژي و شاخص هاي مورفولوژیکی کنگلومراي ب. اندسیمانی شده

  .بخش تقسیم کرد 4میتوان به 
و ) W1(هوازدگی کم. بخش پایینی سازند که ستبر الیه است و سخت ترین قسمت سازند است) Bct(واحد 

متر داراي گسترش  2-1کنگلومرا با ماتریکس رسی، ضخامت در حدود ) Bcs( باشد،  واحدنفوذپذیري هم کم می
و ) W2(هوازدگی آن متوسط. گیردقرار می) Bct(ه صورت یک درون الیه روي واحد باشد بمحدودي می

باشد الیه بخش اصلی سازند بختیاري است، ماتریکس آن ماسه اي می)Bci( واحد. نفوذپذیري خیلی کم است
ی سازند بخش باالی) Bcc( واحد.  باشندمتر کمی هوازده و داراي نفوذپذیري کم می 9/0هاي با ستبراي متوسط 

متر کمی هوازده و داراي نفوذپذیري کم  4تا  3باشد الیه هاي با ستبراي بختیاري است، این واحد دیواره ساز می
گیرد بنابراین تنه سد روي آن قرار نمیو باالتر از تراز تاج سد قرار می. باشدباشد ماتریکس آن ماسه اي میمی

  .گیرد
 (RMR)رده بندي ژئومکانیکی توده سنگ 

ایـن  . بنیاوسکی می باشد RMRیکی از مهمترین و متداولترین روش هاي طبقه بندي، سیستم طبقه بندي      
در طی چند سالی که از عمـر ایـن   . ارائه شده است 1976سنگی توسط بنیاوسکی در سال  بندي توده روش طبقه

زات تخصیصی به پارامترهاي مختلـف،  بندي گذشته، بنیاوسکی تغییرات قابل توجه و مهمی را در روند امتیا طبقه
  . انجام داده است

این سیستم بهترین کارایی در زمان برنامه ریزي پروژه هاي تونل سازي و در هنگامی دارند که بـرآورد اولیـه        
نیازهاي سیستم نگهداري بر اساس مطالعات اولیه مغزه ها، برداشت هاي زمین شناسی و مطالعـات لـرزه خیـزي    

بـر اسـاس طبقـه    (در حین ساخت، کاربرد این سیستم ضروري می باشد و گروه نگهداري. ابی قرار گیردمورد ارزی
مطرح نمـودن اینکـه سیسـتمهاي طبقـه     . باید همواره با افزایش اطالعات و به صورت روزانه تدقیق گردد) بندیها

 Barton and(بنــدي در زمــان ســاخت یــا طراحــی نهــایی نقشــی ندارنــد، یــک ادعــاي اشــتباه مــی باشــد 
Bienioweski,2008.(  
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علیرغم تمامی حقایقی که در مورد این روش وجود دارد و به اثبات رسیده، ولی هنوز ابهامات و سوءبرداشـت       
 Pells and( و (Goodman, 2006)هایی از این روش وجود دارد، که به عنوان نمونه می توان به مقاله هاي

Bertuzzi, 2007 (نظور جلوگیري از سوء تفسیر در درك مفاهیم این سیستم آقاي بنیاوسکی به م. اشاره نمود
 Barton and(اصــل اساســی در اســتفاده از ایــن سیســتم را یــادآور شــده اســت         10در مقالــه اي  

Bienioweski,2008.(  
سنگی محل  بندي مهندسی توده ، اقدام به طبقهRMRبندي  طبقه 1989در این تحقیق براساس نسخه سال      

پیشـنهاد   0براي کاربرد این روش توده سنگ محل سد مقدار پارامتر جهت یابی ناپیوستگی ها از  . د شده استس
 ).Aksoy, 2008( شده است

سـنگی سـد    هاي  توده بدست آمده مجموع امتیازات را با توجه به پس از تعیین امتیاز مربوط به هر پارامتر،      
زمین شناسی مهندسی ناپیوستگی ها در واحد هاي سنگی  محل سد را  ویژگی هاي 1جدول . بندي گردید طبقه

در سـنگهاي محـل سـد،     انجام شده بـر روي تـوده   RMRبندي  براساس این جدول وطبق طبقه. نشان می دهد
  .وضعیت مناسبی قرار دارند

  
  ترازویژگی هاي زمین شناسی مهندسی ناپیوستگی ها در واحد هاي سنگی سد  -1جدول 

  سنگیواحدهاي 
زاویه با محور 

  سد
 (mm)بازشدگی JRCضریب زبري  مواد پرکننده

 

فاصله داري درزه 
 (m)ها

  35  کنگلومرا
  کلسیت و اکسید آهن ،لوم 

  
13  5-1  2-8/0  

  
  RMRرده بندي توده سنگی ساختگاه سد سیازاخ بر اساس سیستم  -2جدول 

Parameter (rating) 

Bct        Bci         Bcs Bct              Bci             Bcs 
13  20  20  13  17  17  RQD  
15  15  15  15  15  15  Discontinuities spacing  
6  8  8  6  8  8  Condition of discontinuities  
15  15, (5)  5  15  15, (5)  5  Groundwater  
2  4  4  2  4  4  Strength of intact rock  
50  61, (50)  52  52  59, (49)  48  Total  
III  III, II  III  III  III  III  Class/description  

II: good rock quality; III: suitable rock quality. 
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  )GSI(شناختی بندي اندیس مقاومت زمین طبقه
، 1994که توسط هوك و همکارانش در طی سالهاي  ، روش نوپایی است)GSI(اندیس مقاومت زمین شناسی      

این سیستم روشی براي برآورد کاهش مقاومت توده سـنگ در شـرایط مختلـف    . ارائه شده است 1998و  1995
به ،ولی نقطه قوت این سیستم طبقه بندي. زمین شناسی بوده که مقدار آن با مشاهدات صحرایی تعیین می گردد

، رابطه مستقیم این سیستم با پارامترهاي مقاومتی تـوده سـنگ   )Cai et al., 2004(و همکارانش  Caiعقیده 
نوشـته شـده    GSI در طی دهه گذشته اکثر روابط پارامترهاي مقاومتی توده سنگ بر مبناي سیسـتم . می باشد

این عوامل باعث شده که این سیستم به سرعت گسترش یافته و حتی از حالت توصیفی مطلق خـارج شـده   . است
.  بندي براي تعیین پارامترهاي مقاومتی توده سـنگ محـل سـد اسـتفاده شـده اسـت       از این سیستم طبقه. تاس

براي طبقه بندي توده سنگ محل سد برطبق  .پیشنهاد شده است GSIروشهاي زیادي براي بدست آوردن مقدار 
GSI از روش پیشنهادي آقاي بنیاوسکی(Bienuawski, 1989)    مقـدار  چـون  . اشـتفاده شـده اسـتRMR 

  .بدست آورد) 1(توان از رابطه شناختی را می باشد مقدار اندیس مقاومت زمین می 23بیشتر از 
ــه                                                                                            1رابطـــ

5- 89RMRGSI =  
  .آمده است 3بندي شده و نتایج آن در جدول طبقهسنگی محل سد با استفاده از این سیستم  توده

  
  وتوصیف آن ترازسنگی محل سد  برآورد شده براي توده GSIمقادیر  -3جدول

 جناح چپ جناح راست  موقعیت

GSI 55 -43  55 -47  

  توصیف سنگ
B/F  

  مناسب -بلوکی
B/F  

  مناسب -بلوکی

  
 

  شکست سنگ هاي معیار
محوري  براون، مدول االستیسیته و مقاومت فشاري تک -بیل؛ ثابتهاي هوكسنگ از ق پارامترهاي مقاومتی توده    

بهمین منظور . باشند هاي مورد نیاز در مراحل اولیه طراحی سد می سنگ از جمله ضروریترین داده و کششی توده
آن بـه   براي آنکه بتوان تخمینی از میزان تنشهاي وارده بر سنگ را تحت شرایط مختلف بررسی نمـود و از نتـایج  

هاي وارده پی برد نیاز به معیارهایی است کـه بـه آنهـا معیارهـاي      میزان مقاومت سنگ و رفتار آن در تحت تنش
کـه از آنجملـه   ارائـه شـده    هاي سنگی تودهبراي  تاکنون چندین معیار گسیختگی . شکست یا گسیختگی گویند

 و (Ramamurthy, 1985) امامورتی، ر)Bieniawski, 1974(توان به معیارهاي گسیختگی بنیاوسکی  می
براون با توجه بـه  -در این مطالعه از معیار شکست هوك. اشاره نمود) Hoek and Brown,1980(هوك وبراون
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هاي مکانیک سنگ براي تخمـین  و دادهبراي توده هاي سنگی محل سد   RMR ،GSIبندي هاي طبقهشاخص
  .سنگ استفاده شده استپارامترهاي رفتاري توده

  
  نمونه هاي سنگی محل سدبراون براي  -معیار هوك

و همچنـین نتـایج آزمـایش مقاومـت فشـاري تـک        براي نمونه هاي سنگی مختلـف  miبا استفاده از مقادیر      
  .به صورت زیر ارائه شده استبه ترتیب  معیار شکست براي  واحدهاي سنگی بکر  ساختگاه سد، محوري

                                             2 رابطه                         
5.0

3
31 1

35
δ

2239δδ ++=  
                                             3رابطه                          

5.0
3

31 1
35
δ

2225δδ ++=  
                                           

  ل سدی محسنگ هاي  براون براي توده -هوك شکست معیار
 GSIو  RMRتعیین معیار شکست توده هاي سنگی محل سد  با توجه به مقـادیر   در این تحقیق براي 

اسـتفاده  ) Hoek et al., 2002(ارائه شده توسط هوك و همکـاران   روش از واحد هاي مختلف کنکلومرایی
  .شده است

=                                                            4 رابطه               
D

GSI
m
m

i

b

1428
100exp  

=
D

GSIsm 39
100exp                                                                       5رابطه      

    [ ]30/2015/
6

1
2

1 eea GSI+=                                                        6رابطه    
سنگی که در معرض انفجار و بارهاي تنش قـرار گرفتـه،    ریختگی توده که به درجه بهم فاکتوري است Dدر اینجا 

ریختـه تغییـر    سـنگی بهـم   بـراي تـوده   1سـنگی بهـم نریختـه تـا      بستگی داشته و مقدار آن از صـفر بـراي تـوده   
  .ارائه شده است 4که نتایج بدست آمده در جدول شماره  ).Hoek, et al. 2002(کند می
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  سنگی محل سد مقادیر ثابتهاي توده -4جدول 

mi GSI (Mpa)  جنس سنگ ciσ  mb s a D 

  0  /.504 0084/0  306/4  25- 39  55  20  کنگلومرا

                     
  .معیارهاي زیر براي توده سنگهاي کنگلومرایی بدست آمد 4سپس با توجه به اطالعات موجود در جدول 

  
                                     7  رابطه                 

504/0
3

31 0084.0
25
δ

036.425δδ ++=  

                                    8   رابطه                
504.0

3
31 0084.0

39
δ036.439δδ ++=    

                                                     

  کولمب  -پارامترهاي معادل با معیار شکست موهر
پارامترهاي معـادل بـا معیـار     Roclabنرم افزار با استفاده از  براون،-عالوه بر پارامترهاي معیار شکست هوك    

   گردیدکولمب را براي توده سنگ محاسبه -شکست موهر
                               کولمب عبارت است از–ارتباط خطی بین تنش هاي اصلی بیشینه  و کمینه  براي معیار موهر

31 σσσ Kcm +=  
شـیب خـط مـرتبط     Kو . گـردد تعریف مـی   9مقاومت فشاري تک محوره توده سنگ که با رابطه cmσکه در آن 

  .آیدبدست می روابط زیرو مقدار آن توسط . است 3σو  1σکننده 

                  

                  φsin1
φcos2σ c

cm =                                                                     9رابطه         

     

                  φsin1
φsin1+

=k
                                                                                10رابطه          
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توان رابطه خطی موهر کولمب را به صورت زیر تعریف ، می10در رابطه  kو  cmσبه جاي  فوق با جایگزینی روابط
  :نمود

31    11رابطه               σ
φsin1
φsin1

φsin1
φcos2

σ
++= c  

که نتـایج   استفاده شده است،نیز   RocLabافزار  از نرم خصوصیات مقاومتی توده سنگ و  Φ ،Cبراي محاسبه  
 .ارائه شده است  6و جدول  4آن در شکل 

  
  Roclab1.0پارامتر هاي ورودي و مقدار آنها به نرم افزار .  5جدول

 پارامتر
تک محوري مقاومت
 )MPa(سنگ بکر

GSI  شاخص مقاومت
 زمین شناسی

Mi ثابت ماده سنگ Dگفاکتور آشفتگی سن 

 0 22 55 25- 39 مقدار

 
  Roclab1.0 نرم افزار در  و مقدار آنها خروجیپارامتر هاي . 6جدول

 ثابت هاي هوك
φ)چسبندگی )درجه(c) 

Mpa 

 مقاومت کششی
Mpa 
 

(E)  Mpa 
مقاومت فشاري تک 

 Mpa محوري 
 موقعیت جنس سنگ

 mb s a 

306/4  0084/0  504/0  
4/38  

 
640/2-69/1  076/0-034/0  9343-7481  13/3-25/2  جایگاه سد تراز کنگلومرا 

  
  

براي توده سنگهاي محل سـد   jو  Cمقادیر  Roclabبا توجه به شکلهاي فوق و نتایج بدست آمده از نرم افزار 
  :به شرح زیر می باشد

درجه ،  38اك داخلی برابر و مقدار زاویه اصطک C=2.64 Mpa مقدارBci و  Bctبراي واحد هاي کنگلومرایی  
  .درجه بدست آمده است   36 مقدار زاویه اصطکاك داخلی برابرو  C=1.64 Mpa مقدارBcsبراي واحد 

  
 
 
 
 
 
   

  
  

  کنگلومرایی سنگی هايدر واحد RocLabبررسی معیارهاي شکست با نرم افزار  -4شکل 
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  نتیجه گیري 
  

شاخص کیفـی  ي سنگ، ی نظیر مقاومت تراکمی تک محورهبا توجه به خصوصیات مکانیکی و پارامترهاي مهندس
و  RMRواحدهاي سنگی ساختگاه سد بر طبق رده بندي ناپیوستگی ها  مکانیکیو ویژگی هاي  (RQD)سنگ
GSI نتایج بدست آمده نشان می دهد که سنگهاي ساختگاه سـد در طبقـه بنـدي    .طبقه بندي گردیدRMR  از

. نیز این مجموعه سنگی بلـوکی آشـفته مـی باشـند     GSIطبق طبقه بندي مناسب تا خوب متغیر می باشند، بر 
و استفاده از رابطه هوك و بـراون معیارهـاي شکسـت     RMR  ،GSIهمچنین با توجه به داده هاي بدست آمده 

نمونه هاي سنگی و توده سنگ محل سد تعیین شد، که نتایج با نتایج بدست آمده در نرم افزار هم خوانی خـوبی  
یا استفاده از معیار هاي شکسـت  هـوك و بـران بـرآورد       Roclabبنابراین  می توان با استفاده از نرم افزار . دارد

  .خوبی از  خصوصیات مقاومتی توده سنگ بدست آورد و از این نتایج استفاده کرد
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