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  :چكيده 

كيلومتري روستاي غالمان از توابع  2در حال اجرا سومبار بر روي رودخانه اي به همين نام  در  سد
شهرستان بجنورد در شمال شرق ايران واقع شده است. اين سد به صورت يك سد خاكي با هسته رسي 

با . شده استخصوصيات ژئوتكنيكي اين سد پرداخته  بررسي به پژوهشطراحي شده است. در اين 
درصد  54 )، بسترPoor-Fair(درصد  53براي سنگ هاي جناح راست   RQDميزان ستفاده از حفاري ا
)Poor-Fair ( درصد 75-90جناح چپ ) وGood .بر اساس طبقه بندي توده سنگ ) به دست آمده استRMR ،

راست و بستر رودخانه در رده سنگ هاي ضعيف و در تكيه گاه چپ در رده سنگ هاي  در تكيه گاه
متوسط تا خوب قرار مي گيرد. نتايج به دست آمده از آزمايش آبگذري توده سنگ (لوژن) در مقاطعي از 

) نشان دهنده آبگذري باال در آن نقاط مي باشد بنابراين براي آب بندي S3 –S7پي سنگي (گمانه هاي 
 ايجاد پرده تزريق در اين مناطق ضروري است. ، ي سنگيپ
 

پارامترهاي ژئوتكنيكي، پارامترهاي ژئومكانيكي،  ساختگاه سد، ،توده سنگ كليدي: هاي واژه
 نفوذپذيري

 
 : مقدمه

سد سومبار، سد خاكي با هسته رسي پيش بيني شده كه در شمال استان خراسان شمالي و در 
مختصات كيلومتري شمال بجنورد با  132مجاورت مرز ايران و تركمنستان واقع شده است. اين سد در 

دسترسي به محل سد  ). 1شمالي قرار دارد (شكل  38 03 59شرقي و عرض  57 09 31طول جغرافيايي 
متر  900متر، طول تاج  5/23طريق جاده آسفالته بجنورد به غالمان امكان پذير است. اين سد به ارتفاع از 

عمده جريان آب ي رودخانه سومبار طراحي شده است. ميليون متر مكعب بر رو 2/6و حجم مخزن 
و سولي دره  رودخانه سومبار به صورت سيالب هاي فصلي مي باشد و از سرشاخه هاي تازه قلعه، پرسه سو

 مطالعات شناخت و مرحله اول و دوم اين سد توسط شركت مهندسي مشاور .سرچشمه مي گيرد
مهار آب انجام شده است. هدف از احداث اين سد ساماندهي رودخانه هاي مرزي و  تحقيقات خاك

از اهداف استفاده بهينه از روان آب هاي فصلي و كنترل سيالب به منظور تأمين آب كشاورزي مي باشد. 
 ديگر اين طرح، تأمين آب شرب روستاي غالمان و هم چنين شهر راز مي باشد.



 
 

 
                         

 راه دسترسي و موقعيت طرح سد سومبار -1 شكل
 

 

 زمين شناسي ساختگاه سد 
سد نقش مهمي را در طراحي و احداث آن نسبت به ساير  ساختگاهمشخصات زمين شناسي 

فاكتورهاي طبيعي ايفا مي كند. همچنين عوامل زمين شناسي در تعيين مصالح مورد نياز براي احداث 
). منطقه مورد مطالعه به لحاظ ساختار زمين شناسي در محدوده Ichikava, 1999( نقش به سزايي دارند

د قرار گرفته است. از نظر زمين شناسي اين زون عمدتاً از رسوبات هزار مسج -گسترش زون كپه داغ
جنوب شرقي در شرق ايران و در حد  -دريايي ميوژئوسنكلينال تشكيل شده كه با روند كلي شمال غربي

(البرز شرقي) از  جنوبي صفحه توران قرار دارد. اين زون از جنوب به سلسله كوه هاي آالداغ و بينالود
عشق آباد و از شرق به گسل هريرود در منطقه سرخس محدود مي شود (افشار حرب، شمال به گسل 

در منطقه،  ). بر اساس نقشه زمين شناسي، قديمي ترين واحد چينه شناسي و سازند شناخته شده1373
اين سازند تكيه گاه چپ و بخشي از ديواره چپ مخزن را در بر مي گيرد. سازند  .سازند سرچشمه است

يز در منطقه به طور هم شيب بر روي سازند سرچشمه قرار دارد، اين سازند بخش وسيعي از سنگانه ن
سنگ بستر و ديواره هاي مخزن را در بر مي گيرد. سازند آيتامير در منطقه مورد مطالعه گسترش زيادي 

انه داشته و به خصوص بخش ماسه سنگ آن به علت مقاومت زياد اغلب به صورت پرتگاه در اطراف رودخ
). عالوه بر موارد گفته شده، 1386مهارآب،  تحقيقات خاك (مهندسين مشاور سومبار مشاهده مي شوند

نهشته هاي عهد حاضر هم در محدوده سد وجود دارد كه بر اساس حفاري هاي صورت گرفته ضخامت 
 متر مي رسد. 32آبرفت در محل محور سد تا 

 
 
 
 



 
 

 زمين ساخت محل سد
انجام شده در محدوده مخزن، نشان دهنده عدم وجود دگرريختي شديد و يا  بررسي هاي زمين شناسي

گسل مهم است. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه شكل گيري مخزن بيشتر تابع عوامل فرسايش و 
 رسوبگذاري است.

 
 مطالعات ژئوتكنيكي در محل سد

مشخصات ناپيوستگي ها و انجام تحقيقات زمين شناسي مهندسي و مطالعات مكانيك سنگ شامل برداشت 
 24در عمليات ژئوتكنيكي، تعداد   .)Ozsan & Aklin, 2002آزمايشات درجا در گمانه هاي حفاري شده است (

حفاري گرديد. اين گمانه ها  مطالعات متر در طي مرحله اول و دوم 701حلقه گمانه در محل سد با عمق كلي 
(مرحله دوم)  نامگذاري شده اند. توزيع سطحي و عمقي  S24تا  S14(مرحله اول) و  S13تا  S1به شماره هاي 

گمانه ها بر اساس شرايط زمين شناسي تنگه و همچنين موقعيت سازه صورت پذيرفته است. بر اساس نتايج به 
با ته اي كه سنگ كف را پوشش مي دهند، دست آمده از حفاري هاي ژئوتكنيكي در ساختگاه سد، مواد ناپيوس

قرار مي گيرند.  CL-MLو  CLنوع دانه بندي و ساير ويژگي هاي ژئوتكنيكي عمدتاً در گروه مصالح  توجه به
نيز در داخل مصالح ريزدانه تشكيل شده اند. بر اساس  SC-SMو  GC-GMهمچنين مصالح آبرفتي در حد 

متر مي  32ر سد به امتداد محونتايج به دست آمده از گمانه هاي اكتشافي، حداكثر ضخامت مواد روباره در 
) Stiffبافت تراكمي مصالح ريزدانه در محدوده سفت (). 1386مهار آب،  تحقيقات خاك رسد (مهندسين مشاور

 ) تا متراكمMedium( و بافت تراكمي مصالح درشت دانه در حد نيمه متراكم )Very stiffتا بسيار سفت (
)Dense.مي باشد ( 

 
 نفوذپذيري-1

مصالح ريزدانه كه عمدتاً سنگ كف را پوشش مي دهند در حد خاك هاي با نفوذپذيري ميزان نفوذپذيري 
 .) مي باشد1*10-8تا  1*10-4( بسياركم تا كم

تكيه گاه چپ از يشات لوژن نشان مي دهد، توده سنگ بررسي و تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده از آزما
در د. ) قرار مي گيرLU 10-3اي با نفوذپذيري كم (متري در رده سنگ ه 25نظر نفوذپذيري تا عمق حدود 

متر داراي  25 تا عمقS3 ل بستر رودخانه ميزان نفوذپذيري كم مي باشد، ولي در بعضي گمانه ها مث
 داراي نفوذپذيري خيلي باال  S7متر در بعضي گمانه ها مثل  50تا  25) و از عمق LU 60-30( نفوذپذيري باال

 ) قرار مي گيرد.LU3-1تكيه گاه راست در رده سنگ هايي با نفوذپذيري خيلي كم (توده سنگ ) است. <60(
ميزان عدد لوژن بين  )،1(جدول به طور كلي در همه گمانه هايي كه در آنها آزمايش لوژن انجام شده است

آب بندي  كه آبگذري بااليي را نشان مي دهند و بايد براي S7و  S3متغير است به جز در گمانه هاي  15تا  1
 ).2و  1پي سنگي در اين نقاط اقدام گردد (شكل هاي 

 
 
 



 
 

 
 متر 25ميزان آبخوري در گمانه ها تا عمق  -1شكل

 
 

 
 متر 50تا  25آبخوري در گمانه ها در اعماق ميزان  -2شكل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سومبار سد ساختگاه در ها گمانه موقعيت -1 جدول
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 نفوذپذيري آزمايش در آب فشار مقابل در سنگ توده هاي ناپيوستگي هيدروليكي رفتار -2جدول

هيدروليكي توده سنگرفتار  درصد  
 4  )Laminar( جريان خطي 

 )Turbulant( جريان آشفته 40
 )Dialation( انبساطي 23
 )Washout( آبشستگي 19
 )Void filling( پرشدگي 8
 )Unknown( نامشخص 6

 )Total( مجموع 100

 
مطالعات رفتار هيدروليكي ناپيوستگي هاي توده سنگي در مقابل فشارآب در آزمايش نفوذپذيري نشان مي دهد  

 ).3و شكل 2يكي، از نوع جريان آشفته مي باشد (جدولكه رفتار غالب هيدرول
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 رفتار ناپيوستگي هاي توده سنگ -3 شكل

 
 )RQD(كيفيت ويژه توده سنگ-2

از لحاظ كيفيت ويژه سنگ، در تكيه گاه چپ در رده سنگ هاي خوب ارزيابي مي  توده سنگ ساختگاه سد
و  4هاي ضعيف تا متوسط قرار مي گيرد (شكل هاي در رده سنگ  رودخانه شود و در تكيه گاه راست و بستر

بعضي گمانه ها  در ،مشاهده مي شود اشكال مربوط به آبخوري و كيفيت توده سنگهمان طور كه در ). 5
)، كه اين موضوع مي تواند ناشي از جهت S7و ميزان آبخوري برقرار نمي باشد (مانند RQDارتباط مناسبي بين 

و ... باشد.و پرشدگيگيري درزه ها، بازشدگي درزه ها



 
 

 
 متر 25در گمانه هاي محور سد تا عمق  RQDميزان   - 4شكل

 

 
 متر 50تا  25در گمانه هاي محور سد در اعماق  RQDميزان  -5 شكل

 
 نيكي ويژگي هاي ژئومكا

، فاكتورهاي اصلي كه خواص ژئومكانيكي سنگ را تحت تأثير قرار مي دهد شامل: ساختارهاي زمين شناسي
 شناسي پي سنگيتركيب كاني شناسي، ناپيوستگي ها و درجه هوازدگي مي باشد، بنابراين خواص ژئوتكنيكي و زمين 

 قبل از ايجاد اين ساختارها بايد در صحرا و آزمايشگاه تعيين شود ساختارهاي مهندسي بزرگ (مثل سدها)
)Kocbay & Kilic, 2006.( 

 
 طبقه بندي توده سنگ 

سيستم هاي طبقه بندي سنگ، وضعيت و كيفيت توده سنگ را باتوجه به پارامترهاي مختلف برآورد مي 
، فشار آب و جهت حفاري و ... مثال هايي از اين پارامترها هستند كه در سيستم هاي وضعيت تنش .كنند

 .) Tzamos and Sofianos; 2007مختلف به كارگرفته مي شود (
است كه به وسيله بينياوسكي ارائه و اصالح  CSIRيا  RMRيكي از اين سيستمها، سيستم طبقه بندي 

 پارامترهايي كه در اين طبقه بندي نقش دارند عبارتند از:). Bieniawski; 1989( شده است
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، فواصل درزه ها، وضعيت درزه ها، شرايط آب زيرزميني، راستاي نسبي RQDمقاومت فشاري يك محوره، 
 درزه ها.

 با توجه به اين طبقه بندي، توده سنگي در تكيه گاه راست و بستر رودخانه در رده سنگ هاي ضعيف  
)IV( گاه چپ در رده سنگ هاي متوسط تا خوب ) و در تكيهIII(  قرار مي گيرد و مقدارC  وØ  براي تكيه گاه

مي باشد (مهندسين  41و  46/0، براي تكيه گاه چپ 32و  23/0، براي بستر 33و  24/0راست به ترتيب 
 ).1386مهارآب، تحقيقات خاك مشاور
 

 طرح آب بندي پي سد
ن با ايجاد هسته مركزي و ايجاد فيلتر و زهكش هاي مناسب انجام داد. كنترل تراوش از بدنه سد را مي توا

تزريق و ايجاد پرده آب بند مي ، ولي روشي كه براي كنترل تراوش از پي و ديواره هاي جانبي مرسوم است
 ).1382(غفوري و همكاران، باشد

و هوازده از ميزان  پذيري توده سنگي، خصوصاً در هر دو تكيه گاه، در بخش هاي سطحينظر نفوذاز 
نفوذپذيري بااليي برخوردار هستند و به سمت اعماق به شدت از نفوذپذيري كاسته مي شود. به طور كلي توده 
سنگ ساختگاه سد و به ويژه در تكيه گاه راست و بستر از نظر ليتولوژي بيش تر شيلي و داراي كاني هاي رسي 

توجه به اين تفاسير اجراي پرده آب بند در بخشي از پي سنگي و  هستند، بنابراين نفوذپذيري پاييني دارند. با
متري مي تواند به  16ديواره آب بند در آبرفت از نظر فني و اقتصادي توجيه پذير است. احداث ديوار آب بند تا عمق 

كننده دوغاب سانتي متر و مصالح پر 80نحو قابل مؤثري از ميزان آبگذري پي آبرفتي بكاهد. ضخامت ديواره آب بند 
 بنتونيت سيمان (بتن پالستيكي) خواهد بود.

به منظور بهبود دائمي هر چه بيشتر هسته رسي در برابر شسته شدن و همين طور هدايت مسير جريان 
آب به سوي پرده آب بند، گمانه هاي تحكيمي طراحي گرديده اند. عمق گمانه هاي تحكيمي در رديف هاي 

 5/2متر حفاري خواهند شد. فاصله گمانه ها از يكديگر  5/2و  3رديف هاي بعدي  متر و 5كناري پرده آب بند 
 ).1386مهارآب، تحقيقات خاك(مهندسين مشاور متر پيش بيني شده است 3متر و فاصله هر رديف 

با توجه به نتايج به دست آمده از آزمايش لوژن، توده سنگي در ساختگاه سد از ديدگاه كلي داراي ميزان 
 راست و بسترژي توده سنگ خصوصاً در تكيه گاه ذيري كمي است و با توجه به اينكه تغييرات ليتولونفوذپ

 نيز تقريباً ثابت مي باشد، پرده آب بند فقط در تكيه گاه ها و بخش محدودي از بستر اجرا خواهد شد. رودخانه
 
 : گيري نتيجه 

، بيش تر شيلي بوده رودخانه كيه گاه راست و بستراز نظر ليتولوژي، توده سنگ ساختگاه سد و به ويژه در ت
 و داراي كاني هاي رسي هستند بنابراين نفوذپذيري پاييني دارند.

 75) و در تكيه گاه چپ حدود Poor-Fair( درصد 60تا  50در تكيه گاه راست و بستر  RQDمقدار متوسط 
 رودخانه توده سنگي در تكيه گاه راست و بستر RMR) مي باشد و با توجه به طبقه بندي Good( درصد 85تا 

 در رده سنگ هاي ضعيف و در تكيه گاه چپ در رده سنگ هاي متوسط تا خوب قرار مي گيرد.
ميزان نفوذپذيري مصالح ريزدانه كه عمدتاً سنگ كف را پوشش مي دهند در حد خاك هاي با نفوذپذيري 

 ) مي باشد.1*10-8تا  1*10-4( بسياركم تا كم



 
 

توجه به نتايج آزمايشات لوژن، توده سنگي در ساختگاه سد از ديدگاه كلي داراي نفوذپذيري كمي است و  با
پرده آب بند فقط در تكيه گاه ها و بخش محدودي از بستر اجرا خواهد شد و رفتار غالب هيدروليكي، از نوع 

 جريان آشفته مي باشد.
 

 
 

 تشكر و قدرداني
مهار آب به خاطر  تحقيقات خاك الزم ميدانند تا از شركت مهندسي مشاور نويسندگان اين مقاله بر خود

 همكاري صميمانه جهت در اختيار گذاشتن اطالعات مورد نياز تشكر و قدرداني نمايند.
 

 : فارسي منابع
 صفحه. 275 زمين شناسي كپه داغ، انتشارات سازمان زمين شناسي كشور. )1373( ع. افشار حرب -١
نقش عوامل زمين شناسي و ژئوتكنيكي در آب بندي پي سد  )1380( . آآريانفر ،م .خامه چيان ،م .غفوري -٢

 سنگرد، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران.
مطالعات  ،طرح احداث سد مخزني بر روي رودخانه سومبار )1386(مهندسين مشاور تحقيقات خاك مهارآب  -٣

 ن شناسي مهندسي.مرحله دوم، جلد پنجم، زمين شناسي و زمي
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