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   چكيده
. كه با ذخيره آب در زير سطح زمين، در نقاط خشك و نيمه خشك دنيا كارايي مطلوبي را از خود نشان داده اند ه هايي هستندسدهاي زيرزميني از جمله ساز

مشاهدات صحرايي، آزمونهاي برجا و مطالعات آزمايشگاهي به بررسي وضعيت ژئوتكنيكي  در اين پژوهش با استفاده از نتايج حاصل از گمانه هاي اكتشافي،
 بر GSIو  RMRبراين اساس با مطالعه وضعيت زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد و انجام طبقه بندي هاي . سد زيرزميني ريخان پرداخته شده استساختگاه 

شده  رس تشكيل از ماسه و شن همراه با ذرات ريزدانه سيلت و تشكيل دهنده مخزن سد عموماآبرفت  ،و مقايسه نتايج حاصل با هم روي توده سنگي محل سد
ساختگاه سد بر . مشاهده مي شوند اندازه هاي بلوكي تا خيلي بلوكيكه در تشكيل شده ديوريت پورفيري از تشكيل دهنده ساختگاه سد  هايتوده سنگ .است

ي ساخت براسد وده سنگ ساختگاه تژئوتكنيكي  ضخامت آبرفت و همچنين براساس خصوصياتو  زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي اساس خصوصيات و
   .سد زيرزميني مناسب ارزيابي شده است

  
    .، سد زيرزميني ريخانGSIو  RMRگمانه، ژئوتكنيك، طبقه بندي هاي  :هاي كليديواژه

Abstract 
Underground dams are constructions for subsurface water storage which are suitable in arid and semi arid areas. In this study, 
geotechnical situation of Rikhan underground dam foundation has been considered based on the results of borehole 
excavation, field studies, in situ tests and desk. According to study over engineering geological situation of dam foundation 
and RMR & GSI classifying on the rock mass and comparing the results with each other, covering materials of dam reservoir 
is generally of kind SM with low to medium permeability and composed rock mass of dam foundation are Monzodiorite 
porphyry, which are crushed blocky to very blocky. Finally, based on the geotechnical characteristics of rock mass in  dam 
foundation is seems the site is suitable for construction of underground dam. 
Keywords; Borehole, geotechnical, classifying RMR & GSI, Rikhan underground dam.  

  مقدمه
عالوه براين، زمان و محل ريزش نزوالت جوي نيز با ميزان مصرف . بيشتر سرزمين ايران در منطقه خشك تا نيمه خشك با نزوالت جوي كم قراردارد 

ز نزوالت جوي در استان خراسان جنوبي با قرار گرفتن در كنار كوير، نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بيشتر آب مورد نياز آن ا. آب در كشور مطابقت ندارد
  .فصل زمستان و اوايل بهار تامين مي گردد

كيلومتري بخش مركزي بيرجند با مختصات جغرافيايي  40در شمال شرق شهرستان بيرجند و در حدود ريخاندر حال مطالعه سد زيرزميني 
در استان خراسان  منطقه مورد مطالعهراههاي دسترسي  موقعيت جغرافيايي و) 1(شكل. شرقي قرار گرفته است 59°26'27"شمالي و   33°01'33"جغرافيايي

  .جنوبي را نشان مي دهد
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  موقعيت و راههاي دسترسي به حوزه آبريز ريخان -1شكل

  زمين شناسي
كتور نقش فاكتورهاي طبيعي هيچكدام مهمتر از فا. پارامترهاي زمين شناسي نقش بسيار مهمي در طراحي و نحوه اجراي سد زيرزميني خواهند داشت

دارند كه  رخنمونOMda ،OMad  ،OMa ،OMatاليگوميوسندر محدوده مورد مطالعه چهار واحد ولكانيكي ). Ichikava, 1999(زمين شناسي نمي باشد
ها قرارگرفته قديمي ترين واحد هاي سنگ چينه اي منطقه را تشكيل مي دهند و  نهشته هاي پليوكواترنري و كواترنري به صورت ناپيوسته بر روي اين واحد 

 ).2(است، شكل 

 يوريتهمچنين با توجه به بررسي هاي پتروگرافي انجام شده، توده سنگي تكيه گاه راست ساختگاه، براساس طبقه بندي اشتراكايزن، پيروكسن مونزود
ده سنگ تكيه گاه چپ هورنبلند ولي تو. مي باشد MPa  98/58و ميانگين مقاومت فشاري تك محوري gr/cm344/2پورفيري، با ميانگين وزن مخصوص 

اين . )1(، جدولمي باشد MPa   93/40و ميانگين مقاومت فشاري تك محوري gr/cm3   16/2مونزوديوريت پورفيري بوده و با ميانگين وزن مخصوص 
چگالي بيشتري نسبت به كاني تفاوت در وزن مخصوص به لحاظ پترولوژي مي تواند به دليل وجود كاني پيروكسن در توده سنگي تكيه گاه راست كه 

اختالف مقاومت فشاري تك محوري نيز بدليل سختي بيشتر كاني پيروكسن نسبت به هورنبلند، و . هورنبلند كه در توده سنگي تكيه گاه چپ وجود دارد، باشد
روگرافي به وضوح ين دگرساني در مطالعات پتنيز دگرساني كمتر پيروكسن مونزوديوريت پورفيري نسبت به هونبلند مونزوديوريت پورفيري مي باشد كه ا

  )4و  3(، اشكالقابل مشاهده است
  
  

  
 

 

  

  
  پيروكسن مونزوديوريت پورفيري، توده سنگ تكيه گاه راست -4شكل                             هورنبلند مونزوديوريت پورفيري، توده سنگ تكيه گاه چپ -3شكل   
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  ه مورد مطالعهنقشه زمين شناسي محدود  -2شكل

  خصوصيات مهندسي توده سنگ ساختگاه  -1جدول

  

  زمين ساخت محل سد
براين اساس، به منظور تعيين . ده در محل ساختگاه سد، سيستم هاي درز و شكاف موجود در توده سنگ مي باشدبارزترين عناصر زمين ساختي قابل مشاه

 (ISRM, 1981)ويژگيهاي ساختاري ومهندسي توده سنگي، پارامتر هاي شيب، جهت شيب، فاصله داري، بازشدگي و پرشدگي درزه ها براساس استاندارد

  .استفاده شد Dips v5.102 افزاربراي تحليل ترسيمي و تفسير آماري ناپيوستگي هاي غالب، از نرم سپس . در ساختگاه سد انجام گرديد
مي  287/42و  274/78،  238/82با توجه به تحليل هاي انجام شده، در تكيه گاه راست، سه دسته ناپيوستگي غالب، به ترتيب با شيب و جهت شيب 

تكيه گاه چپ نيز ). 5(درجه مي سازد، شكل 80بوده كه با محور سد زاويه  188اح راست ساختگاه داراي امتداد باشد كه بيشترين تعداد درزه هاي غالب  جن
، امتداد درزه هاي )6شكل(مي باشد كه با توجه به نمودار گلسرخي  78/81و  100/87داراي دو دسته ناپيوستگي غالب، به ترتيب با شيب و جهت شيب 

  .درجه مي سازد كه اين خود نشان از آبگريز بودن ناپيوستگي هاي توده سنگي ساختگاه سد دارد 70زاويه  بوده و با محور سد N10غالب 
  

  تكيه گاه راست  تكيه گاه چپ
UCS(MPa) ) gr/cm3 (γ  UCS(MPa)  ) gr/cm3    (γ  

65.25  2.164 33.946  2.442  
17.97  2.168 62.81  2.462  
39.57  2.162 80.146  2.44  
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  دياگرام صفحات ناپيوستگيهاي غالب تكيه گاه چپ  -6شكل                           دياگرام صفحات ناپيوستگيهاي غالب تكيه گاه راست  -5شكل
     
  

  مطالعات ژئوتكنيكي
رايي منظور ارائه پارامترهاي مورد نياز طراحي از مواد پوششي و توده سنگ پي، عالوه بر مطالعات سطح االرضي، عمليات اكتشافي و آزمايشات صحبه 

  . ستعمليات ژئوتكنيكي نيز با هدف بررسي و شناخت كمي و كيفي توده سنگ و رسوبات پوششي در دو گمانه انجام شده ا. در محدوده سد انجام گرديد
  

  دانه بندي
كيل ميزان موفقيت سد زيرزميني به ميزان آبي كه در بين رسوبات مخزن ذخيره شده است بستگي دارد، لذا در اين پژوهش به بررسي مواد پوششي تش

  .دهنده مخزن سد زيرزميني ريخان پرداخته شده است
مهندسين مشاور .()2(جدول ، نمونه هاي اخذ شده بر روي دي و حدود آتربرگدانه بنپس از گرفتن نمونه ها و انجام آزمايش هاي  در اين مطالعه،   

  ).7(مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، شكل Rockwork14اطالعات بدست آمده در نرم افزار ). 1388مهار سيالب خراسان،

با ميان اليه   SM ،در پروفيل رسوبات مخزن سد، نوع خاك عموما)USCS(طبقه بندي خاك بر اساس نظام متحد  و با توجه به بررسي هاي انجام شده
  ).8شكل (متري از سطح زمين قرار دارد  2/10سطح آب در زمان حفاري در عمق . مي باشد GPتا  GWاز نوعهايي 

نتايج آزمايشات دانه بندي  -2جدول  
طبقه بندي خاك 

USCS 

(%)حدود آتربرگ    (%)دانه بندي     )m(عمق نمونه 
PI  LL و رسسيلت    ماسه  شن

SM 6 30 22 44 34 0-2 
SM 10 34 14 50 36 2-4 

GP - GC 12 35 11 14 75 4-6 
SM 5 27 12 51 37 6-8 

GW - GM 4 26 7 30 63 8-10 
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  دانه بندي خاك در ساختگاه سد تغييرات -7شكل                   بندي خاك و سطح آب در چاهك حفر شدهتغييرات دانه -8شكل  
  

  نفوذپذيري مواد پوششي     
) افتان(نفوذپذيري به روش لوفران در داخل گمانه ها با بار آبي ثابت و متغير  از آزمايشبه منظور تعيين و ارزيابي كلي از ميزان نفوذپذيري مواد پوششي 

مي توان  كه پذيري كم تا متوسط قرار مي گيرنداين مواد در رده خاكهاي با نفوذ ،دست آمدهبنابراين با توجه به نفوذپذيري به ). 3جدول ( استفاده گرديد،
  .  گردد گفت عامل اصلي كنترل كننده ميزان نفوذپذيري، دانه بندي رسوبات بوده و با افزايش ذرات ريزتر، از ميزان نفوذپذيري كاسته مي

 
 نتايج آزمايش هاي لوفران  -3جدول

  
  

  

  

 مطالعات ژئومكانيكي توده سنگ

و سيستم ) RMR )Bienioweski,1989ژئومكانيكيسنگي محل سد، بر اساس طبقه بنديهاي  شناسي مهندسي توده جهت ارزيابي خصوصيات زمين   
شناسي  به ارزيابي شرايط زمين سپس گرديده وبندي  سنگي محل سد طبقه  توده )1998 هوك و همكارانش GSI (شناختي بندي انديس مقاومت زمين طبقه

  .پرداخته شده استمهندسي سنگهاي پي سد 
ي تكيه گاه چپ و راست ساختگاه سد براي فنداسيون سد مناسب، توده سنگسنگهاي محل سد،  انجام شده بر روي توده  RMRبندي  براساس طبق طبقه
 ).4جدول(ارزيابي شده است،   MPa300  – 200چسپندگي و  25 – 35زاويه اصطكاك داخلي 

 
 

 )m(عمق نمونه    )UTM(مختصات  در (ضريب نفوذپذيري 
 cm/s X Y Z) محل

1.5 727930 3656763 1992 1.2*10-3 

7.5 727930 3656763 1992 2.92*10-4 
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  RMRبر اساس سيستم ساختگاه سد زيرزميني ريخان رده بندي توده سنگي   -4جدول 

 پارامتر

 
 تكيه گاه چپ تكيه گاه راست

 امتياز
ارمقد  

 مقدارامتياز
UCS (Mpa) 7 100- 50  4 50- 25  
RQD(%) 13 75- 50 شاخص  13 75 - 50  

ها  فاصله داري ناپيويستگي
(m)

10 60-20 cm 10 60  - 20 cm 

 

 وضعيت ناپيوستگي ها

 

10 

سطوح جانبي صاف با 
پرشدگي كمتر از 

5mm  با جدايش      
1-5mm  

 

25 

سطوح نسبتا زبر، جدايش 
، 1mmكوچكتر از 

  ديواره ها كمي هوازده

آب زيرزميني شرايط  خشك 15 خشك 15 
تعديل امتياز جهت 

ها يافتگي درزه  
7- -15 نسبتا خوب   نا مطلوب 

 52 48 جمع امتياز

 III III گروه سنگ

 سنگ مناسب سنگ مناسب توصيف سنگ
 
 

،  GSI بوده و بر اساس نمودار سيستم 58تا  48با مقادير  GSI دارايه سد، هاي سنگي تكيه گاه راست ساختگا تودهبا توجه به بررسي هاي انجام گرفته، 
 تا خوب قرار مي مناسباز نظر شرايط سطح درزه در محدوده  ، در هم قفل شده و با توده سنگي آشفته، همچنيناز نظر اندازه بلوك در رده بسيار بلوكي

  .گيرند
، ، از نظر اندازه بلوك در رده بسيار بلوكيGSIبوده و بر اساس نمودار سيستم  53تا  45ا مقادير ب GSIداراي هاي سنگي تكيه گاه چپ،  تودههمچنين 

 .)5جدول(،گيرند قرار مي اندكي هوازدهتا  مناسباز نظر شرايط سطح درزه در محدوده  در هم قفل شده و با توده سنگي آشفته، همچنين
  

  
 GSI قه بندياي از نتايج بدست آمده از طبخالصه -27-4جدول 

 GSIمقدار  فاكتور شرايط 
 JCدرزه 

JA  JS  JW  Vb cm حجم بلوك
3  تكيه گاه

48‐58  1.125‐4  1‐2  1.5‐2 1.5‐2 20400  راست

45‐53  1.125‐3  1‐2  1.5 1.5‐2 3000  چپ

 

 

 

  

  نتيجه گيري
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و در  GWبا ميان اليه هاي  SMرت كلي خاك از نوع بصو مواد پوششي تشكيل دهنده مخزن سد زيرزميني ريخان، با توجه به بررسي هاي انجام گرفته،
  .متغير مي باشدسانتيمتر برثانيه  92/2×10-4تا  2/1×10-3 بوده كه نفوذپذيري آن براساس آزمايش لفران بين   GPبرخي مناطق 

،  238/82با شيب و جهت شيب  سه دسته ناپيوستگي غالب، به ترتيب نشان دهنده تكيه گاه راستتوده سنگي  در رز و شكستگيبررسي سيستم د
. درجه مي سازد 80بوده كه با محور سد زاويه  188مي باشد كه بيشترين تعداد درزه هاي غالب  جناح راست ساختگاه داراي امتداد  287/42و  274/78

ا بوده و ب N10امتداد درزه هاي غالب  هك مي باشد 78/81و  100/87تكيه گاه چپ نيز داراي دو دسته ناپيوستگي غالب، به ترتيب با شيب و جهت شيب 
  .درجه مي سازد 70محور سد زاويه 

 سد مناسب احداثتوده سنگي تكيه گاه چپ و راست ساختگاه سد براي سنگهاي محل سد،  انجام شده بر روي توده  RMRبندي  براساس طبق طبقه
  ه .ارزيابي شده است  Mpa300  – 200و چسپندگي  25 – 35اين سنگها زاويه اصطكاك داخلي  .مي باشند

از نظر اندازه بلوك ،GSI بوده و بر اساس نمودار سيستم 58تا  48با مقادير  GSI دارايهاي سنگي تكيه گاه راست سد،  توده، GSIبراساس طبقه بندي
هاي سنگي  توده .گيرند تا خوب قرار مي اسبمناز نظر شرايط سطح درزه در محدوده  ، در هم قفل شده و با توده سنگي آشفته، همچنيندر رده بسيار بلوكي

از نظر  ، در هم قفل شده و با توده سنگي آشفته، همچنيناز نظر اندازه بلوك در رده بسيار بلوكي كهبوده  53تا  45با مقادير  GSI داراي، نيز تكيه گاه چپ
  .گيرند قرار مي اندكي هوازدهتا  مناسبشرايط سطح درزه در محدوده 
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