
  شناسي ايرانزمين چهاردهمين همايش انجمن
 دانشگاه اروميه؛ 1389ماه   شهريور 27الي  25

 

)1(  

                             بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و هيدروژئولوژي ساختگاه سد خيرآباد
Considering hydrogeological and engineering geological characteristics foundation of 

Kheir Abad dam 
  

  2غالمرضا لشكري پور ،2، محمد غفوري1محمدرضا افكار

  شناسي ارشد زمين شناسي مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي كار -1
Afkar.M.R@gmail.com 

  عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد -2
  

 چكيده

   
در اين پژوهش با استفاده از نتايج حاصل از گمانه هاي . مطالعات زمين شناسي مهندسي از اركان اصلي محاسبات در طراحي و اجراي سازه هاي عمراني به شمار مي رود

براساس نتايج حاصل از اين . و هيدروژئولوژي پي سنگ ساختگاه سد خيرآباد پرداخته شده است مهندسي اكتشافي و مطالعات آزمايشگاهي به بررسي وضعيت زمين شناسي
به لحاظ هيدروژئولوژي نيز . طبقه بندي شده اند EL و در ردهماسه سنگ و سيلت استون تشكيل شده اندازه گيري ها، پي سنگ ساختگاه سد از سنگهاي رسوبي ماداستون، 

كرانه چپ سطح آب پايين تر  سطح آب زير زميني در كرانه راست ساختگاه باالتر از سطح آب رودخانه بوده و رودخانه توسط كرانه راست خود تغذيه مي شود، در حاليكه در
   .ت و رودخانه كرانه چپ خود را تغذيه مي نمايداز سطح رودخانه اس

  
 .خيرآباد ،يدروژئولوژي، ساختگاه سد، هگمانه  :هاي كليديواژه
 

Abstract 

Engineering geological study is one of the main pillars of calculations in planning and manipulation of civil constructions. In 
this investigation, the engineering geological and hydrogeological conditions of foundation rocks in Kheir Abad dam is 
studied using the results obtained from boreholes and laboratory studies. Based on the results of measurements, the foundation 
rocks are made of mudstone, sandstone and siltstone sedimental rocks , classified as EL. Also hydrologically, the underground 
water level in the right bank is higher than the river level, the right bank feeding the river, while in the left bank this level is 
lower than the river level, the river feeding its left bank. 

Keywords; borehole, hydrogeology, foundation dam, Kheir Abad.   

 مقدمه 

 
عالوه بر اين، زمان و محل بارندگي نيز با نياز بخش كشاورزي به عنوان مصرف كننده . ايران سرزميني خشك تا نيمه خشك با نزوالت جوي كم است

در همين راستا سد مخزني خيرآباد بر روي . بنا بر اين لزوم ايجاد سازه هايي براي ذخيره آب مورد نياز احساس مي شود. ر مطابقت ندارداصلي آب در كشو
 –ته بهبهان كيلومتري جنوب بهبهان در مجاورت جاده آسفال 32در  30ْ   21َ   4/8و  ً  50ْ 19َ   41رودخانه خيرآباد و در محلي با طول و عرض جغرافيايي  ً

هزار هكتار از اراضي پائين  10نياز آبي حدود هدف از احداث اين سد كنترل سيالبهاي فصلي رودخانه خيرآباد، تأمين . بندر ديلم در حال احداث مي باشد
ه اي  با هسته رسي قائم، تراز نوع سد سنگريز. گيگاوات ساعت بر سال و ايجاد جاذبه هاي گردشگري است 2/15دست سد، توليد انرژي برق آبي به ميزان 

ميليون مترمكعب  2/179متر و حجم مخزن  720طول تاج  سد . متر است 60متر از سطح آزاد دريا و ارتفاع سد از پي 5/1531كف پي سد در  زير هسته 
شمس عرب از كرانه چپ به رودخانة رودخانه ديگري بنام ) متري 700حدود (در باالدست محل ساختگاه سد  ).1383،مهندسين مشاور دزآب( مي باشد

شود و به سمت شمال  كيلومتري پايين دست ساختگاه به رودخانه زهره ملحق مي 10رودخانه خيرآباد در ادامه و در فاصلة حدود . شود خيرآباد ملحق مي
  .شود از شهر هنديجان بسوي خليج فارس روانه ميسپس به سوي جنوب تغيير مسير داده و بعد از عبور . دهد غربي، ميان دشت بزرگ سردشت ادامه مسير مي



  شناسي ايرانزمين چهاردهمين همايش انجمن
 دانشگاه اروميه؛ 1389ماه   شهريور 27الي  25

 

)2(  

حي در اين تحقيق خواص زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد مخزني خيرآباد جهت برآورد پارامترهاي ژئوديناميكي و هيدروژئولوژيكي مورد نياز طرا
و زير سطحي فاز اول، آزمايش هاي درون گمانه اي و تحقيقات انجام شده شامل كاوش هاي سطحي . سد و سازه هاي هيدروليكي مطالعه و بررسي مي شود

  .موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي به سد را نشان مي دهد) 1(شكل. آزمون هاي آزمايشگاهي بر روي مغزه هاي بازيافتي است
 

 
 

 موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به سد) 1(شكل

 

  زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد

جنوب شرقي است و شيب  -اين  تاقديس نامتقارن و داراي روند شمال غربي. ساختگاه سد خيرآباد بر روي يال شمال شرقي تاقديس پازنان قرار دارد   
تعلق ) سنن بااليي تا پليوميوس( واحد هاي سنگي تشكيل دهنده تاقديس از نظر سني به ترشياري . يال شمالي آن كمتر از شيب يال جنوبي آن مي باشد

اين واحدهاي سنگي متعلق به سازند آغاجاري مي باشد و بطور عمده شامل الي سنگ، مارن هاي قرمز و خاكستري رنگ و ماسه  .)1383آقانباتي، (دارند
   .وضعيت زمين شناسي منطقه را توصيف مي كند) 2(شكل . سنگ هاي قهوه اي با ميان اليه ها و رگه هايي از ژيپس هستند

در تكيه گاه . باشد درجه مي 15و مقدار شيب آنها حدود ) N030حدود (ها به سمت كرانه چپ و باالدست رودخانه  د، جهت شيب اليهدر محل س
 Eدر تكيه گاه چپ سد، سطوح اليه ها داراي امتداد . مي باشند 16است و اليه ها داراي شيب ْ E ْ60 Sو  E ْ70 S راست سد، سطوح اليه ها داراي امتداد

ْ65 S ْ به منظور بررسي وضعيت ناپيوستگي ها و تعيين تعداد دسته درزه و جهات غالب آنها در ساختگاه عمليات درزه . است 15است و اليه ها داراي شيب
صل از اين نتايج حا) 4(و ) 3(و شكل هاي ) 1(جدول. متردر هر دو تكيه گاه  انجام گرفته است 1000نگاري به روش برداشت خطي در مسافتي به طول 

 .برداشتها را نشان مي دهد
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  نقشه زمين شناسي محل سد -)2(شكل
  

 خصوصيات دسته درزه هاي اصلي در ساختگاه سد خيرآباد ‐ )1(جدول 

 
 
 

   
 

   
 

   
   

 
     
  
  

  در كرانه چپ) بندي جهت شيب اليه( نمودار گلسرخي درزه ها ).4(شكل         در كرانه راست) يبند جهت شيب اليه( نمودار گلسرخي درزه ها ‐)3(شكل 

هدسته درز كرانه شيب  
)درجه(ميانگين  

جهت شيب 
 ميانگين

(m)بازشدگي تداوم
(mm) 

درزه  ميانگين فاصله
)متر(ها

 سطح درزه پرشدگي

 J1 75 

80 

170 

350 

10-3  

3-1  

5/2-5/0  

5/0-1/0  

1-2/0  

1- 2/0  

وخرده سنگ و  رس و الي
 ژيپس

 مسطح و ناهموار

J2 75 210 3-1 راست  10-5/2  3/0 وخرده سنگ رس و الي   مسطح و ناهموار 

 J3 60 240 3-1  5/0-1/0 وخرده سنگ رس و الي 1   مسطح و ناهموار 

 J1 75 چپ

80 

170 

350 

15-5  

5- 15  

10-5/2  

5/0- 5/2  

1-3/0  

3/0- 1  

وخرده سنگ رس و الي  مسطح و ناهموار 

 J2 80 270 3-1  5/2- 10  6/0-2/0 وخرده سنگ رس و الي   مسطح و ناهموار 

 J3 80 290 3-1  5/0-1/0 وخرده سنگ رس و الي 1   مسطح و ناهموار 



  شناسي ايرانزمين چهاردهمين همايش انجمن
 دانشگاه اروميه؛ 1389ماه   شهريور 27الي  25

 

)4(  

گمانه از آنها براي شناسايي وضعيت  13گمانه حفر شده است كه  22به منظور شناسايي خصوصيات سنگ پي ساختگاه سد تعداد 
،  KH6 ،KH7هاي  در كرانه راست، گمانه KH11و  KH4  ،KH5هاي  هگمان. هاي جانبي مي باشد سنگ پي بدنه سد و مابقي مربوط به سازه

KH8 ،KH12  ،KH13  ،KH20  ،KH21  وKH22 هاي   در بستر رودخانه و گمانهKH9  وKH10  ترين آن  عميق. اند حفر شده چپدر كرانه
تمامي گمانه هاي ساختگاه به . ر مي باشدمت 20هر كدام به عمق  KH22و   KH21ها  ترين گمانه متر و كم عمق 94به عمق  KH20گمانه 

و تقريباً عمود بر جهت شيب اليه بندي ) درجه نسبت به قائم 15(درجه نسبت به افق  75اين گمانه با زاويه . قائم  هستند KH7جز گمانه 
)N210/75  ( شكل. متر حفاري شده است 90به عمق)در ساختگاه سد خيرآباد نشان مي دهد موقعيت گمانه ها را) 3. 

 

ساختگاه سد خيرآباددر  گمانه ها موقعيتنقشه  -)3(شكل  

  مقاومت فشاري تك محوري

آزمايش بار نقطه اي بر روي نمونه هاي سنگي حاصل از گمانه ها در آزمايشگاه انجام گرفته و به منظور تعيين مقاومت فشاري  23تعداد 
)مادة سنگ از رابطة )5025 sc I=σ اين آزمايشات در دوحالت خشك و اشباع انجام شد كه نتايج حاصل از بررسي . استفاده شده است

بطوريكه در حالت خشك بيشترين مقاومت . اين آزمايش ها حاكي از تفاوت مقاومت فشاري اليه هاي سنگي در حالت خشك و اشباع است
 kg/cm2 فشاري مربوط به ماداستون با ميانگين          kg/cm2و در حالت اشباع ماداستون با كمترين مقاومت فشاري با ميانگين  96/183 

سپس براساس . مي باشدنتايج حاصل از اين آزمايش ها نمايان ) 4(بوده و اين در مورد سيلت استون برعكس است كه در شكل44/153
مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول  (Deere and miller ,1966) اين نتايج، سنگ هاي محدوده ساختگاه بر اساس طبقه بندي

 . نشان داده شده است) 2(

 
 

  ميانگين مقاومت تك محوري  سنگ بكر در حالت خسك و اشباع -4شكل 
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  (Deere and miller,1966)طبقه بندي مهندسي سنگ بكر ساختگاه-)2(جدول

 

   
 
 
 
 
 
  

  (Youngs Modulus) مدول االستيك
مدول كه  استفاده شده استخشك  وحالت اشباع  دو در نمونه هااز آزمايش فشار تك محوري  ،تعيين مدول االستيك نمونه هاي سنگي جهت  

 )3(جدولدر نتايج حاصل از بررسي مدول االستيك نمونه هاي سنگي . مورد ارزيابي واقع شده است  }Es )50({ يتيك مواد سنگي بصورت مدول وترالسا
   .ارائه شده است

  مدول االستيك نمونه هاي سنگي بر اساس آزمايش فشاري تك محوري –) 3(جدول 

  
اين سنگها در  ،)2(و با توجه به جدول) 4(جدول ،سنگهاي ساختگاه در گروه سنگهاي با نسبت مدولي كم   (Deere & Miller,1955)طبقه بندي براساس

  .ي گردندطبقه بندي م EL مقاومتي رده
 

  نسبت مدولي نمونه هاي سنگي  –) 4(جدول 
گنوع سن (kg/cm2)مقاومت فشاري  توصيف مقاومت گروه  

L200 كم < mudstone 

L200 كم < Sandstone 

L200 كم < Siltstone 

  
  مشخصات فيزيكي و ضريب پواسون

  
ارائه ) 5(جدول  سد درنتايج حاصل از آزمايشات تعيين وزن مخصوص، درصد جذب آب ، درصد تخلخل و ضريب پواسون سنگهاي مختلف ساختگاه  

  . گرديده است

مقاومت فشاري توصيف مقاومتگروه
(kg/cm2) 

ع سنگنو  

E280 <بسيار كمmudstone 

E280 <بسيار كمSandstone 

E280 <بسيار كمSiltstone 

(Gpa)  جنس سنگ  شاري تك محوريمدول االستيك حاصل از آزمايش ف

 حالت اشباعحالت خشك

 

انحرافحداكثرميانگين حداقل 
 معيار

انحراف  حداكثر ميانگينحداقل
 معيار

Mudstone99/0250/420/192/070/1  40/2  72/0  

Sandstone70/050/120/282/018/004/2  50/6  50/3  

Siltstone 07/160/12/280/067/090/3  20/7  60/4  
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  ضريب پواسون و درصد جذب آب –تخلخل  –شات وزن مخصوص نتايج آزماي –) 5(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
 

 هيدروژئولوژي ساختگاه  سد

اندازه گيري سطح آب زير زميني درگمانه هاي حفاري شده در ساختگاه سد همزمان و پس از حفاري گمانه هـا در مـاه هـاي آذر، دي و       
 عات با استفاده از نـرم افـزار   سپس اين اطال .ئه شده استاراميانگين سطح آب زير زميني در اين ماه ها ) 5(شكل  و در بهمن ماه انجام شد

Surfer8  نشان داده شده است) 6(مورد تحليل قرار گرفت كه نتايج آن در شكل . 

 

نمودار تغييرات سطح آب زير زميني در گمانه هاي حفر شده در ساختگاه سد -)5(شكل  

 

  Surfer8نرم افزار  تحليل تراز سطح ايستابي با استفاده از -)6(شكل 

(%)تخلخل درصد جذب آبGSوزن مخصوص نوع سنگ  ضريب پواسون 

 اشباع خشكاشباعخشك

mudstone 37/253/274/24/4  10 27/0  26/0  

Sandstone 33/257/274/245/7  8/15  23/0  31/0  

Siltstone 39/263/272/275/6  15 26/0  27/0  
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، سطح آب زير زميني در كرانه راست ساختگاه باالتر از سطح آب رودخانه بوده و رودخانه توسط كرانه راست خود تغذيه )6(يج حاصل از شكل بر اساس نتا
فـرار آب  بنابراين از كرانه چپ امكـان   .مي شود، اما در كرانه چپ سطح آب پايين تر از سطح آب رودخانه مي باشد و رودخانه كرانه چپ را تغذيه مي نمايد

  .اين مسئله بايد با دقت مورد بررسي قرار گيرد د پرده آب بند،كه با تزريق و ايجا وجود خواهد داشت

  نتيجه گيري

پتانسيل جذب آب سطحي و هوازدگي  از سنگهاي رسوبي سازند آغاجاري، شامل ماداستون با خيرآباد پي سنگ ساختگاه سدبا توجه به نتايج حاصله، 
كه  اليه هاي ماسه سنگ و سيلت استون با ضخامت هاي كم در ميان  تشكيل شده استو سيلت استون با ميان اليه هاي بسيار ضعيف گچ نگ سريع، ماسه س

در بيشتر مغزه هاي بدست آمده از حفاري گمانه هاي اكتشافي در )  RQD(باال بودن مقدار شاخص كيفي سنگ  .اليه هاي ماداستون تكرار شده است
    .است طبقه بندي شده  )EL(در ردة  به لحاظ مقاومتي نيز سنگ بكر ساختگاه سد. كي از تاثير نا چيز تكتونيك بر توده هاي سنگي بوده استساختگاه، حا

يني در و پايين ترين تراز آب زير زم) مترKH4   ) 19/241مانه باالترين تراز آب زير زميني در گبا توجه به بررسي هاي هيدروژئولوژي انجام گرفته، 
رودخانه از كرانه راست ساختگاه سد تغذيه و در كرانه چپ زهكش مي شود كه بايد اقدامات الزم جهت همچنين  .قرار دارد) مترKH15  ) 35/211گمانه

 .آب بند نمودن آن انجام گردد
 

  تشكر و تقدير

  .قدير مي گردداز شركت مهندسين مشاور دزآب، بخاطر در اختيار گذاشتن گزارشات و اطالعات الزم ت
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