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Abstract 
     Shahidan Amirteimori dam site is located at the confluence of two rivers named Rudbar 

and Rabor, at a distance of about 10 kilometers from southeast of Rabor in Kerman province. 

This under construction dam is a type of earth-fill dams with clay core. Dam has a height of 

78 meter from foundation and volume of 51 million cubic meters. Geological and 

geotechnical conditions of dam site rocks is necessary to designe and foundation of dam. For 

this purpose, Field and laboratory experiments are necessary.Field studies in this dam 

includes joints journalism operations, drill exploration bore holes and getting cores, 

permeability experiment and prepar sample to do laboratory experiments. Laboratory and 

Field studies indicated that dam site rocks are located in weak to medium category according 

to RMR classification, in medium category according to RQD and in low permeability to 

Impermeable category. 
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 چکیده

کيلو متري جنوب شرقي شهر رابر  11در محل تالقي دو رودخانه رودبر و رابر، در فاصله حدود شهيدان امير تيموري ساختگاه سد 

ميليون  11متر و حجم آن  87ارتفاع سد از پي .  ل احداث از نوع خاکي با هسته رسي استاین سد در حا. در استان کرمان قرار دارد

. باشدهاي ساختگاه سد ميطراحي و ساخت سد مستلزم شناخت شرایط زمين شناسي و ژئوتکنيکي توده سنگ. متر مکعب مي باشد

مطالعات صحرایي در این سد شامل عمليات درزه نگاري، حفر . براي این منظور آزمایشات صحرایي و آزمایشگاهي الزامي است

مطالعات . آزمایش نفوذ پذیري و تهيه نمونه به منظور انجام آزمونهاي آزمایشگاهي است هاي اکتشافي و مغزه گيري،گمانه

در رده ضعيف تا متوسط، از نظر  RMRس رده بندي هاي ساختگاه سد بر اساآزمایشگاهي و صحرایي نشان داد که توده سنگ

RQD پذیر قرار دارنددر رده متوسط، و از نظر نفوذ پذیري در رده نفوذ پذیري کم تا نفوذ نا. 
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 .، خصوصيات ژئومکانيکيرابر سد شهيدان امير تيموري، : واژگان کلیدی

 

 مقدمه -1
ي بهينه از آب ها و استفادهسدها به عنوان یکي از بزرگ ترین و مهم ترین سازه هاي هيدروليکي نقش مهمي در مهار روان آب     

گاه و پي سد شود و فشار هيدرواستاتيک زیادي بر تکيهذخيره ميبا ساخته شدن سد حجم عظيمي از آب در مخزن آن . دارند

(. Shi and Tang, 2003)هاي خاکي نقش مهمي بر پایداري سد دارد فرار آب از مخزن سد، بویژه از سد. شوداعمال مي

سد، مواد منابع قرضه، نوع نوع مواد ساخت و ساز براي پي . ها استفاده شده استي کاهش فرا آب از طریق سدروشهاي متفاوتي برا

از این رو شناخت تمامي (. Chen and Zhang, 2006)بر فاکتور توقف آب از سدها موثر است ... طراحي، شکل هندسي و 

جوانب ساختگاه و محل اجراي سد از نظر خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي به ویژه در بحث آب بندي، کاهش 

ميزان نشت آب از پي . از اهميت باالي برخوردار است و باید با دقت و معيار هاي علمي صورت پذیرد ...نفوذپذیري، تحکيم پي و

که با نفوذپذیري طبيعي زمين رابطه مستقيم دارد و اگر به . (Ewert, 1985)ها مي باشد وتکيه گاه از مسائل مهم در طراحي سد

 .  (Osazuwa and Chinedu, 2008)هایي را براي پروژه ایجاد کند شتواند چالدرستي مورد ارزیابي و بررسي قرار نگيرد مي

 زمین شناسی  -2
محدوده ي مورد مطالعه براساس تقسيمات زمين شناسي ساختماني ایران در زون ساختاري ایران مرکزي واقع شده است و     

هاي سنگي مربوط به دوره ر محدوده سد سازندد .دختر قرار گرفته است -اي، در کمربند آتشفشاني اروميه براساس تقسيمات ناحيه

سنگ هاي رسوبي . اند غالب این سازندها از سنگهاي آذرآواري، آذرین و رسوبي تشکيل شده. ميوسن به بعد قابل مشاهده است

مجموعه . مربوط به دوره ميوسن که قسمت وسيعي از محدوده طرح را شامل مي شوند با نام سازند قرمز باالیي شناخته مي شوند

اي متمایل به قرمز و  هاي سنگي این سازند در محدوده ساختگاه سد عمدتاً متشکل از تناوب مارن و گل سنگ به رنگ قهوه الیه

هاي مارن سيلتي و سيلت و بصورت بين انگشتي  ماسه سنگ خاکستري رنگ ریزدانه بصورت ممتد بوده که با بين الیه

(Interfinger )که سازند قرمز باالیي را در محدوده ساختگاه سد پوشاندهیت رسوبات کواترنري را داریم در نها. باشد همراه مي-

 .اند

 بحث و بررسی  -3

 بررسی سیستم ناپیوستگیها  -3-1

 Joint)نگواري   بمنظور بررسي و شناسایي شکستگيها و سيستم ناپيوستگيهاي موجود در تووده سونگ هواي سواختگاه سود درزه     

Survey )ها برداشت شده است گاه درزه از محل تکيه 718رهمين اساس در مجموع تعداد ب. صورت گرفت. 

ایون  . باشود  ها مي ماسه سنگ( Bedding)بندي  یکي از مهمترین سطوح ناپيوستگي موجود در محدوده ساختگاه سد صفحات الیه

 .ناپيوستگيها طویل و ممتد هستند

  گاه راست های تکیه درزه  -3-1-1

پرشدگي سطوح ناپيوسوتگي عمومواً   . سطح ناپيوستگي متعلق به سازند قرمز باالیي برداشت شده است 311جمعاً  گاه در این تکيه

گاه راست مجموعاً چهار سيستم ناپيوستگي مشخص شده  در تکيه. باشد رس و سيلت با پوشش زنگ زدگي ودر مواردي ژیپس مي

 (.1جدول)است 
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 گاه راست یههای تک ويژگیهای مجموعه دسته درزه -1جدول

 ها فاصله درزه وضعيت آب

Spacing (cm) 

 (m)طول 

Persistence 

جهت شيب 

 (درجه)

مقدار شيب 

 (درجه)

 دسته درزه

 )J1وBedding) 76 117 <21 6-11 خشک

 J2 88 123 3-21 21-11 خشک

 J3 77 291 11-21 71-61 خشک

 J4 81 177 1-3 6-21 خشک

 

 گاه چپ های تکیه  درزه  3-1-2 

سطح ناپيوستگي برداشت شده است پرشدگي سطوح ناپيوستگي در این تکيه گواه نيوز مشوابه     118گاه جمعاً تعداد  در این تکيه       

 . تکيه گاه راست است

 گاه چپ های تکیه ويژگیهای مجموعه دسته درزه -2جدول 
 ها فاصله درزه وضعيت آب

Spacing (cm) 

 (m)طول 
Persistence 

 دسته درزه (درجه)دار شيب مق (درجه)جهت شيب 

 )J1وBedding) 19 168 <21 6-11 خشک

 J2 71 326 1-11 31-11 خشک

 J3 17 111 1-11 31-61 خشک

 J4 61 211 1-3 21-61 خشک

 J5 87 181 1-3 21-61 خشک

 J6 66 111 1-3 21-61 خشک

 J7 78 293 1-3 21-61 خشک

و سويلت و رس  %( 11)پي و تکيه گاهها پرشدگي داشته که توسط ژیپس حودود   هاي محدوده ها در گمانه درصد درزه 61بيشتر از 

 . توسوط کلسويت پرشودگي دارنود    ( حدود یوک درصود  )ها  پرشده و یا جوش خورده اند و درصد بسيار کمي از درزه%( 77حدود )

سطح . متر مي باشد شتر از یک ميليدهند که بازشدگي آنها عموماٌ بي هاي ساختگاه را تشکيل مي درصد درزه 71هاي باز حدود  درزه

ها داراي سطحي زبر  درصد درزه 21ها داراي سطحي نرم و  درصد درزه 11بوده بطویکه نزدیک به ( Smooth)ها عموماً نرم  درزه

(Rough )آثار سطح صيقلي . باشند مي(Slick )درصود از سوطح    28 اي که حودود  شود بگونه ها مشاهده مي عموماً در سطح درزه

  .ها داراي این ویژگي هستند درزه

در کوران بواالیي شواخص شکسوتگي     ( Sneep 1977)با توجه به مطالب فوو  شواخص شکسوتگي تووده سونگ طبوق رده بنودي        

(Moderately Fracture )گيرد قرار مي. 

 ارزيابی توده سنگهای ساختگاه-4

توان گفت کوه  في حفر شده و نتایج آزمایشهاي آزمایشگاهي بطورکلي ميهاي اکتشا هاي صحرائي، گمانهبراساس نتایج بررسي

 .(1377شرکت مهندسين مهاب قدس، )توده سنگ ساختگاه سد در رده سنگهاي نرم قرار مي گيرند

 بندی براساس شاخص کیفی توده سنگ طبقه  -4-1 

گيوري   یک شاخص کمي براي اندازهتعریف شد بعنوان  (Deere)توسط دیر  1967که در سال  (RQD)شاخص کيفي سنگ 

هواي سواختگاه سود مطوابق     محودوده تغييورات شواخص کيفوي سونگ در تووده سونگ       . رود شدگي بکار مي درجه شکستگي و درزه

 .باشدمي( 3)جدول
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 (RQD)توصیف کیفی سنگ براساس شاخص کیفی سنگ  -3جدول

 

 

 

 
 

 (RMR)بندی ژئومکانیکی توده سنگ  طبقه -4-2

 .ماسه سنگها آمده استبراي توده سنگهاي مارن و سيلت مارني و  RMRبندي  نتایج محاسبات طبقه( 7)در جدول 
 برای توده سنگهای ساختگاه RMRبندی  نتايج طبقه -4جدول

 

 

 

 

 GSIبندی  طبقه -4-3

براي تعيين مقاومت توده ( انتقالي)کاهنده ارائه شده است در حقيقت یک فاکتور  Hoekتوسط  1991که در سال  GSIشاخص 

توده سنگهاي ساختگاه سود   GSIشاخص ( 1)در جدول .سنگ از مقاومت سنگ بکر با توجه به شرایط ساختاري توده سنگ است

 .ارائه شده است

 
 برای توده سنگهای ساختگاه سد GSIشاخص   -5جدول 

 

 

 

 

 

 نفوذپذيری  -5

قطعوه آزموایش نفوذپوذیري انجوام      311در مجمووع در  . حلقه گمانه اکتشوافي حفور شوده اسوت     31در محدوده ساختگاه سد تعداد 

متري و در قسومت   3آزمایشهاي نفوذپذیري در قسمت هاي آبرفتي در قطعات . پذیرفته و محاسبات مربوط به آنها انجام شده است

از نتایج آزمایشات نفوذ پذیري مي توان پي . متري انجام شده است 1در قطعات ( U.R.F)سنگي مربوط به سازند قرمز باالیي  هاي

باشد و بعبارت دیگر نفوذپذیري این پادگانه از نوع اوليه  برد که نفوذپذیري توده آبرفتي، منبعث از درز و ترکها و یا شکستگيها نمي

(Primary )خلخل بين ذرات و ميزان تراکم آنها بستگي دارد بر مبناي آزمایشات انجام شده نفوذپوذیري متوسوط تووده    بوده و به ت

در بخوش تووده   . و در حدمتوسط برآورد شوده اسوت   cm/s 3-11*117/1تا   cm/s  7-11 *2/7آبرفت واقع در جناحين سد حدود

متوري   11هاي سطحي تا حوداکرر عموق    در بخش( پ و راستچ)ميزان نفوذپذیري در جناحين( U.R.F)سنگي سازند قرمز باالیي 

شوود هرچنود قطعوات کموي بطوور پراکنوده بوا         توده سنگ داراي نفوذپذیري بوده، اما از این عمق به بعد توده سنگ نفوذناپذیر مي

ر نفوذپذیري توده سونگ  هاي محدوده بستر رودخانه نيز بيانگ مقادیر نفوذپذیري درگمانه. نفوذپذیري کم تا متوسط نيز وجود د ارد

گاههوا در   در مجمووع مقوادیر نفوذپوذیري تووده سونگ در محودوده پوي و تکيوه        . باشود  متور موي   11هاي سطحي و تا عمق  در بخش

 توده سنگ Deere RQDتوصيف  توصيف ترزاقي

توا خورد   دار  بسيار بلوکي و درزه

 شده

 مارنها و گلسنگ 11-31 ضعيف

 مارنهاي سيلتي 81-11 متوسط دار بسيار بلوکي و درزه

 ماسه سنگ 91-71 خوب شدگي متوسط بلوکي با درزه

 توده سنگ RMRامتياز  رده توده سنگ

 گلسنگ، مارن و مارن سيلتي 21-21 ضعيف

 ماسه سنگ 31-71 متوسط

GSI  

131 مارنها و گلسنگها 

131 مارنهاي سيلتي 

171 ماسه سنگها 
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ها و کمتر بودن شاخص کيفي توده سنگ در  متر بدليل تاثير هوازدگي، گسترش و ارتباط درز و ترك( 11تا  1)هاي سطحي  بخش

البته نقش ماهيوت ليتولووژیکي سوازند قرموز     . یابد فزایش عمق و برطرف شدن موارد فو  نفوذپذیري کاهش ميحد باال بوده که با ا

ها و ارتباط آنها بوه   باالیي که غالباً نرم و قابل انعطاف است در این پدیده بسيار موثر است زیرا این ویژگي سبب عدم گسترش درزه

 . یکدیگر شده است

 ر توده سنگ محل سد رفتارنگاری جريان آب د -6

 17-71)دهد که تا عمقي کوه آبرفوت قودیمي گسوترش دارد     به طور کلي تيپ غالب نمودارهاي رفتار در تکيه گاه راست نشان مي

 بعد از آبرفت قدیمي که به سازند قرموز . باشد و رفتار تيپ خطي در مرحله بعدي قرار داردمي (Dilation)رفتار بازشدگي( متري

-7/11)گواه چوپ  عمق آبرفت قودیمي در تکيوه   (.1شکل)مي باشد  (Impermeable)م تيپ غالب نفوذناپذیراسترسيباالیي مي

در ایون تکيهگواه   . باشدو نفوذپذیري در آن زیاد مي (Laminar)تيپ غالب رفتار در این آبرفتها خطي  . متر ضخامت دارد( 1/18

در بستر رودخانه حداکرر ضخامت آبرفوت   (.2شکل)الب نفوذناپذیر است نيز پس از آبرفت سازند قرمز باالیي قرار دارد که تيپ غ

 (.3شکل)باشد و تيپ غالب نفوذ ناپذیر است متر مي 6قدیمي 
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 فراوانی تیپ رفتار در تکیه گاه راست -1شکل
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 پفراوانی تیپ رفتار در تکیه گاه چ  -2شکل
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 فراوانی تیپ رفتار در بستر  -3شکل

 نتیجه گیری -7

-cm/s 3توا    cm/s  7-11 *2/7بر مبناي آزمایشات انجام شوده،  نفوذپوذیري متوسوط تووده آبرفوت واقوع در جنواحين سود حودود         

ميزان نفوذپذیري در جناحين در ( U.R.F) در بخش توده سنگي سازند قرمز باالیي. و در حدمتوسط برآورد شده است 117/1*11

متري توده سنگ داراي نفوذپوذیري بووده اموا از ایون عموق بوه بعود تووده سونگ نفوذناپوذیر            11هاي سطحي تا حداکرر عمق  بخش

ایون شواخص در    اسوت  درصد 61تا  11حدود  RQDشاخص ميانگين وزني  در سنگهاي مارني ،گلسنگي و مارني سيلتي . شود مي

سونگهاي موارني،    RMRبنودي  بور اسواس رده  . رسود  درصود موي   61درصد متغيير است و به ندرت بوه   91تا  71گ ها بين ماسه سن

 .دگيرنها در رده متوسط قرار ميگلسنگي در رده ضعيف و ماسه سنگ
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