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ارزيابي خصوصيات ژئوتکنيکي سدهاي زيرزميني
(بررسي موردي)
عزت صفاری* ،رسول اجل لوئیان؛ دانشگاه اصفهان ،گروه زمین شناسی
چکيده
تاريخ :دريافت 33/6/31

پذيرش 31/6/36

سدهاي زیرزمینی از فنآوريهاي سازگار با طبیعت است که در مدیریت منابع آب،
بهویژه جلوگیري از خروج بدون استفادۀ آبهاي زیرزمینی قابل مصرف ،بسیار کارآمد هستند.
بررسی خصوصیات زمینشناسی مهندسی و ژئوتكنیكی آبرفتهاي مخزن این نوع سدها حائز
اهمیت است .بدین لحاظ در تحقیق حاضر ویژگی آبرفتهاي مخزن سد زیرزمینی ماستبندي
واقع در جنوب اردستان (شمال شرق اصفهان) بررسی شده است .در این راستا خصوصیات
فیزیكی و مكانیكی آبرفتهاي پوششی مخزن بهصورت آزمایشگاهی و برجا تعیین شده است.
نتایج بهدست آمده از آزمایشها نشان میدهد این آبرفتها از نوع خاک دانهاي متراکم و

با نفوذپذیري متوسط تا زیاد قرار میگیرند .با توجه به تخلخل بهدست آمده از این آزمایشها
و عمق رسوبات مخزن ( 5تا  31متر) در صورت اجراي سد زیرزمینی همسطح ،حجم مخزن
معادل حدود  100‚000متر مكعب است .بهطورکلی بارگذاري و باربرداري در اثر پر و خالی
شدن مخزن از آب ،منجر به نشست میشود .در حالی که در مخزن این سد با توجه به اینکه
ذرات تشكیلدهنده بیشتر از نوع ماسه و گراول و بهمیزان کمتري سیلت است ،نشست
صورت گرفته از نوع آنی است .با توجه به پارامترهاي مكانیكی بهدست آمده ،میزان نشست
آنی براي واحد سطح در حالتی که مخزن از آب تخلیه شده برابر با  36میلیمتر است.

واژههای کليدی :سدزیرزمینی ،مكانیک خاک ،آبرفت ،اردستان

* نويسنده مسئول
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مقدمه
استان اصفهان بهدلیل واقع شدن در منطقۀ خشک و نیمهخشک ،از نظر زمانی و مكانی
توزیع بارندگی نامنظم دارد .عالوه بر این رشد غیرعادي نیازهاي مختلف آبی (کشاورزي،
صنعتی و شرب) ،محدودیت فوقالعاده منابع آب سطحی ،تغییرات اقلیمی و کاهش روزافزون
منابع آب زیرزمینی ،باعث شده شرایط حادي از لحاظ کمبود آب در این استان بهوجود آید.
احداث سدهاي زیرزمینی راهکاري عملی براي استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت صحیح
آبهاي زیرزمینی بهشمار میرود .با توجه به هزینۀ کم ،روش ساخت آسان ،ذخیرۀ آب
بهداشتی و مزایاي بسیاري که این سدها نسبت به سدهاي سطحی دارند ،میتوانند روشی
مقرون بهصرفه و ساده براي ذخیرهسازي و استفاده از آبهاي زیرزمینی باشند.
در اجراي سدهاي زیرزمینی مانند هر پروژۀ عمرانی دیگر زمین بهعنوان پی یا بستر ،اولین
و مهمترین عامل پژوهشی است و بررسیهاي زمینشناسی مهندسی ،اصولیترین موارد بررسی
در پژوهشهاي اولیه را بهخود اختصاص میدهند .مسائل ژئوتكنیكی میتواند باعث تغییر
روشها ،برنامهها و عملیات اجرایی در این سدها شده و هزینهها را تحت تاثیر قرار دهد .بنا
بر این آگاهی از مشخصات فیزیكی و مكانیكی آبرفتهاي تشكیلدهندۀ مخزن براي درک
عملکرد آن در حین اجراي پروژه و نیز موفقیت پروژه براي استحصال آب زیرسطحی

سد زيرزميني
سدهاي زیرزمینی سازههایی هستند که جریان طبیعی آبهاي زیرزمینی را مسدود میکند و
سبب ایجاد ذخایر آبی در زیرزمین میشوند .بهطورکلی ارتفاع دیواره در سدهاي زیرزمینی
برخالف سدهاي معمولی باالتر از سطح رودخانه نخواهد بود .در این سدها با خاکبرداري
بستر رودخانه و پر کردن آن با خاکها و مواد نفوذناپذیر ،الیه نفوذناپذیري در مقابل جریان
آب زیرزمینی ایجاد میکنند که منجر به تشكیل مخزن آب زیرزمینی میگردد .در این سدها با
توجه به پارامترهاي مختلفی از قبیل عرض مقطع ،عمق سنگ کف ،دبی عبوري ،نوع آبرفت در
منطقه ،ممكن است الیه نفوذناپذیر بهصورت پرده غیرقابل نفوذ رسی ،بتنی ،پالستیكی ،سپر
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فلزي و یا مصالح بنایی در نظر گرفته شود .بدیهی است اجراي اینگونه موانع که بهعنوان سد
زیرزمینی نام برده میشود ،نیاز به بعضی تأسیسات دارد .این تأسیسات بسته به شرایط
توپوگرافی ،نوع و محل تغذیه متفاوت هستند .از جمله این تأسیسات میتوان به ایستگاههاي
پمپاژ ،سرریز ،کانال انتقال آب و سیستم خدمات و نگهداري اشاره کرد [،]4[ ،]1[ ،]1[ ،]3
[ .]5سدهاي زیرزمینی بهطورکلی به دو دستۀ سدهاي زیرزمینی 3و سدهاي ذخیره ماسهاي

1

تقسیم میشوند [.]7[ ،]6
از مهمترین محاسن این سدها با توجه به نوع و شرایط احداث آنها؛ کمتر بودن میزان
تبخیر آب ذخیره شده در مخزن این سدها نسبت به مخازن سطحی و تأثیر کمتر بر اکوسیستم
منطقه نسبت به حالتی که مخزن در سطح زمین تشكیل میشود .خسارت مخزن نظیر
جابهجایی روستاها ،تغییر جاده ،خط انرژي و ...ندارد و از زمین سطح مخزن میتوان براي
مصارف دیگري مانند کشاورزي ،صنعت و  ...استفاده کرد و در بسیاري از موارد این نوع
سدها میتوانند مانعی در برابر هجوم آبهاي شور و آلوده به حوضۀ آب سالم باشند [،]8
[ .]3مهمترین معایب این سدها در قیاس با سدهاي متداول سطحی؛ عدم امكان تولید نیروي
برق آبی در این سدها ،دشوار بودن تخمین صحیح حجم آب انباشته شده و قابل برداشت از
مخزن ،ذخیره حجم آب کمتر نسبت به سدهاي متداول که روي زمین احداث میشوند و نیز
با توجه به موقعیت و اهداف بهرهبرداري ،کاربردهایی از جمله مدیریت منابع آب (مانند
مسدود کردن چند چشمه یا قنات) ،تأمین آب مصرفی (آشامیدنی ،کشاورزي و صنعتی)،
توسعۀ روستاها و جلوگیري از مهاجرت روستاییان ،تغذیۀ مصنوعی سفرههاي زیرزمینی و باال
آوردن سطح ایستابی ،جلوگیري از نفوذ آب شور ،تصفیه فاضالبها و بهبود بخشیدن کیفیت
آب ،کنترل سیالبها ،پایین آوردن سطح آب زیرزمینی در پایین دست و جلوگیري از فرسایش
خاک براي سدهاي زیرزمینی قابل ذکر است [.]33

1. Sand storge dams
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موقعيت جغرافيايي و زمينشناسي منطقۀ بررسي شده
سد زیرزمینی ماستبندي در صد و بیست کیلومتري شمال شرق اصفهان و پانزده
کیلومتري جنوب اردستان واقع است .محل احداث این سد زیرزمینی در حدود  600متري
حاشیۀ جنوب غربی روستاي ماستبندي واقع شده است .موقعیت جغرافیایی محور این سد
زیرزمینی در " 11˚31΄31/3شمالی و" 51˚33΄16/6شرقی واقع است .منطقۀ مذکور از نظر
تقسیمات زمینساختی در زون ایران مرکزي و زیر زون آتشفشانی -رسوبی ،ارومیه -دختر
قرار گرفته است .جنس سنگهاي موجود در این منطقه از نوع سنگهاي آندزیتی ،توف برشی،
توف ماسهاي ایگینمبریت و سنگهاي آذرآواري است .با توجه به لیتولوژي محدودۀ بررسی
شده که عمدتاً از سنگهاي آذرین اسیدي تا متوسط با قابلیت انحالل ناچیز تشكیل شده است،
کیفیت شیمیایی آبهاي زیرزمینی با عبور از آنها تغییر زیادي نداشته و آب ذخیره شده در
مخزن این سد براي شرب و کشاورزي مناسب است.
مخزن سد زیرزمینی ماستبندي از رسوبهاي عهد حاضر شامل پادگانههاي آبرفتی جوان
و نهشتههاي بستر رودخانه تشكیل گردیده است .آبرفتهاي منطقه بهصورت قطعات
کموسعت و نواري نسبتاً باریک ،حاشیۀ بستر اصلی را در حوضه بررسی شده تشكیل میدهند.
ضخامت رسوبات مخزن با توجه به حفاريهاي صورت گرفته و بررسیهاي ژئوالكتریكی بین
برشی قرار گرفته است .در شكل  3موقعیت جغرافیایی و راههاي دسترسی به منطقه و در شكل
 1موقعیت محور سد زیرزمینی نسبت به روستاي ماستبندي نشان داده شده است.

روشها
شرایط الزم براي موفقیت پروژۀ احداث سد زیرزمینی ،وجود الیههاي آبرفتی با تخلخل
زیاد و ضخامت کافی براي ذخیرۀ مناسب و هرچه بیشتر آب است .بهدلیل اینکه در سدهاي
زیرزمینی مخزن در زیر سطح زمین و در سازندهاي اطراف محور سد ذخیره میشود ،براي
ایجاد مخزنی با آبدهی مناسب وجود تشكیالت زمینشناسی با تخلخل مؤثر

3

زیاد ضروري است.
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 5تا  31متر متغیر است .این واحد آبرفتی بر روي سنگ بستري از جنس توف ماسهاي و توف

3. Effective porosity
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شکل  .4موقعيت جغرافيايي منطقۀ بررسي شده
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .3محور سد زيرزميني و موقعيت آن نسبت به روستای ماستبندی (ديد به سمت شمال)

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1393.8.4.3.5

3142

نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد هشتم ،شمارۀ  4زمستان 3131

در سفرههاي با مصالح ریزدانه معموالً آب کافی درون فضاي خالی خاک وجود دارد ولی
امكان بهرهبرداري از آن بهدلیل ضریب آبگذري کم ،محدود است .بنا بر این بررسی
خصوصیات زمینشناسی مهندسی و ژئوتكنیكی آبرفتهاي مخزن این نوع سدها اهمیت دارد.
در این منطقه با انجام پژوهشهاي ژئوفیزیكی عمق سنگ کف ،ضخامت آبرفت و تغییرات
آن و همچنین عمق آب زیرزمینی تعیین شده است .بهعالوه پژوهشها و بررسیهاي انجام
شده در محل اجراي پروژه سد زیرزمینی ماستبندي با حفر  5گمانه ماشینی بهعمق حداکثر
 35متر بهوسیلۀ منابع طبیعی استان اصفهان انجام یافته است .شكل  1محل و موقعیت این
گمانهها را نشان میدهد.

محور این سد در نزدیكی گمانه دوم ( )BH1از سمت شرق واقع است ،این گمانه نسبت
به سایر گمانهها عمق بیشتري داشته و براي شناسایی وضعیت پی سنگ در محل محور،
حدود  3متر داخل سنگ بستر ادامه یافته است .قابل ذکر است در چهار گمانه دیگر حفاري با
رسیدن به سنگ بستر متوقف شده و بررسیهاي صورت گرفته در آنها تنها بر روي آبرفت
بوده و عمق این گمانهها بین  7تا  30متر متغیر است.
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براي تعیین خصوصیات ژئوتكنیكی این آبرفتها ابتدا الزم است ویژگیهاي فیزیكی این
رسوبات مشخص گردد ،در این راستا با توجه به امكانات موجود  1چاهک دستی به عمق 1
متر حفاري شده و آزمونهایی نظیر دانهبندي ،وزن مخصوص ،تعیین دانسیته در محل ،نسبت
پوکی ،میزان دانسیته حداقل و حداکثر ،درصد رطوبت و نفوذپذیري بر روي نمونههاي بهدست
آمده از آنها صورت گرفته است .شكل  4موقعیت این چاهکها نسبت به محور سد زیرزمینی
و نمونهاي از رسوبات داخل آنها را نمایش میدهد .در این تحقیق سعی شده مكان حفاري
این چاهکها بهگونهاي انتخاب شود که حداکثر اطالعات از محدودۀ مخزن سد زیرزمینی
مورد نظر بهدست آید.

شکل  .1الف) موقعيت چاهکهای حفاری شده در محدودۀ مخزن و نتايج آزمون نسبت پوکي در
آنها ،ب) نمايي از رسوبات در چاهکها

همچنین در  14نقطه از سطح مخزن پس از کنار زدن قسمتهاي هوازده رویی (عمق 0/5
متر) ،نمونهبرداري شده که در شكل  5موقعیت این نقاط نشان داده شده است .این شكل در
حقیقت نمایانگر آبراهههاي واقع در بین ارتفاعات است که در صورت احداث سد زیرزمینی،
آب در آبرفتهاي موجود در آنها ذخیره میشود.
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شکل  .2موقعيت نقاط نمونهبرداری شده از سطح مخزن

در ادامه با توجه به نتایج آزمایشهاي انجام شده بر روي این نمونهها اقدام به تهیۀ نقشۀ
سطحی شده است .این نقشههاي سطحی با استفاده از امكانات رایانهاي و نیز بهکارگیري
سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISکه ابزاري براي جمعآوري ،مدیریت ،تجزیه و تحلیل و
ویژگی مهم تكنیک میانیابی به طریق ژئواستاتیستیک این است که میتوان با جمعآوري
دادههاي کمتر نقشههایی با دقت منطقی تهیه کرد .در این روش با استفاده از متد درونیابی 1و
با استفاده از مقادیر اندازهگیري شده نسبت به برآورد مقادیر ،در نقاطی که فاقد نمونه هستند
اقدام و اطالعات نقطهاي را به اطالعات سطحی تبدیل کرد .نقشههاي تهیه شده به این روش
عالوه بر کاربرد ساده آن داراي اطالعات مفید از رسوبات منطقه هستند [.]31[ ،]31
در این پژوهش براي برآورد میزان مقاومت و تراکم مواد پوششی و مصالح خاکی موجود
در محل سد زیرزمینی ماستبندي از آزمون برش مستقیم و نفوذ استاندارد ( )SPTاستفاده
شده است.

2. Interpolation

1. Geostatistical
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نمایش اطالعات زمینی است ،بهروش ژئواستاتیستیكال (زمین آماري )3تهیه شده است .از
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آزمون برش مستقیم از آزمونهاي مهم خاک در مسائل مربوط به طراحی ساخت سدها
است که براي تعیین خصوصیات مكانیكی الیههاي خاک و مشخص کردن پارامترهاي مقاومت
برشی آبرفتهاي مخزن سد استفاده میشود و آزمون نفوذ استاندارد نیز ویژگیهایی نظیر
مقدار ( φزاویۀ اصطكاک داخلی) در خاکهاي دانهاي و ( cچسبندگی) در خاکهاي چسبنده
را برآورد میکند.
در این منطقه پس از اجراي سد زیرزمینی و افزایش سطح آب در پشت دیواره ،از رسوبات
منطقه باربرداري شده و با برداشت آب و تخلیه مخزن ،مجددا بارگذاري میگردد .بهطوريکه
با خارج شدن آب فشار آب منفذي کاهش یافته و تنش مؤثر افزایش مییابد .با باال رفتن میزان
تنش مؤثر انتظار میرود آرایش اجزاي خاک بههم خورده و تجدید آرایش اجزاي خاک باعث
متراکم شدن و در نتیجه نشست خاک گردد .بنا بر این تخلیه مخزن میتواند ،فضاهاي خالی را
کاهش داده و از میزان ضریب آبگذري و همچنین حجم ذخیره آب بكاهد .در این پژوهش
میزان نشست ( )Sدر مخزن با استفاده از رابطه نشست آنی خاک (رابطۀ  )3محاسبه شده است.
بدینمنظور پارامترهاي مكانیكی بهدست آمده از آزمونهاي فوقالذکر با جدولهاي موجود
مقایسه شدده و مقادیر مدول االستیسیته ،ضریب پواسان و ...تعیین شده است .سپس با توجه به

بررسي ضخامت آبرفت و وضعيت سنگ بستر
چنانکه اشاره شد در این منطقه با استفاده از روش ژئوفیزیكی و حفر گمانه ،عمق آب
زیرزمینی ،ضخامت آبرفت و تغییرات آن بهدست آمده است .در شكل  6نماي شماتیک از
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این مقادیر میزان نشست در اثر افت سطح آب بهدست آمده است:
) (1   2
()1
H  S  qB
IP
E
 =µنسبت پواسان خاک
 =Eمدول االستیسیته
 =qفشار تماسی که با توجه به  𝛾dو ارتفاع خاک بهدست میآید
 =IPضریب تأثیر
 =Bعرض موقعیت

محور این سد با استفاده از دادههاي بهدست آمده از پژوهشهاي ژئوالكتریک ترسیم شده
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است .چنانکه در تصویر مشاهده میشود در منطقه دو نوع آبرفت دانهریز و دانهدرشت وجود
دارد که سطح آب زیرزمینی منطبق بر حدفاصل این دو الیه است .عمق پی سنگ در محل
محور حدود  7متر است و عرض آن در محل انتخابی  50متر است .بهطورکلی ضخامت
آبرفت در این روش بین  5-31متر تعیین شده است.

شکل  .2نمايي از رسوبات در محل محور با توجه به نتايج بهدست آمده از ژئوالکتريک

ضخامت آبرفت (عمق سنگ کف) در گمانههاي حفاري شده برابر 6-3متر است که
بهدست آمده از گمانه ( )BH1نشان میدهد ،سنگ بستر در محل محور از جنس توف ماسهاي
و توف برشی با کیفیت مقاومتی ضعیف تا متوسط و حاوي شكستگیهاي تقریباً باز است.
همچنین بررسی درصد مغزه بازیافتی نشان میدهد تا عمق  4متري سطح سنگ بستر از خرده
سنگهاي هوازده تشكیل یافته است .باید توجه داشت که عدم برداشت این مواد سنگی خرد
شده در موقع حفر ترانشه براي احداث سد زیرزمینی منجر به فرار آب از زیر بدنه سد و در
نتیجه کاهش سطح آب در مخزن میشود.
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ضخامت بهدست آمده به روش ژئوفیزیكی را تأیید میکند .همچنین بررسی نمونههاي سنگی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1393.8.4.3.5

3132

بررسي خصوصيات ژئوتکنيکي آبرفتهای مخزن
آزمون دانهبندي در گمانهها و چاهکها نشاندهندۀ خاک غیر یکنواخت با درصد ریزدانه
کم است .با توجه به نتایج این آزمون ،ریزدانه رسی تنها در گمانه واقع در محل محور مشاهده
گردید ،از این رو آزمون حدود آتربرگ تنها در نمونههاي بهدست آمده از این گمانه انجام
گرفت .مقدار شاخص خمیري و حد روانی بهدست آمده حاکی از خاصیت خمیري کم این
خاک داشته و آن را در گروه خاکهاي ماسهاي سیلتی و رسی با خاصیت خمیري کم قرار
میدهد .شكل  7بلوک دیاگرامی از وضعیت دانهبندي رسوبات مخزن سد را که در محیط ()

3

ترسیم شده ،نشان میدهد.

چنانچه از تصویر بلوک دیاگرام منطقه برمیآید وسعت زیادي از مخزن با ذرات در اندازۀ
ماسه پوشیده شده است که با افزایش عمق ،ماسه با دانهبندي یکنواخت جايگزین ماسه با
دانهبندي غیریکنواخت میگردد .این مطلب میتواند علتی بر افزایش تخلخل رسوبات مخزن
در این عمق باشد .همچنین ذرات در اندازۀ شن بهسمت غرب افزایش داشته و عدسیهاي
رسی بهطور محدود بهویژه در نزدیكی محور سد بهچشم میخورد.
پس از مشخص شدن وضعیت دانهبندي رسوبات پوششی با تعیین درصد ذرات تشكیل
دهنده مخزن (سیلت ،گراول و ماسه) نقشه سطحی به روش ژئواستاتیستیک ارائه گردیده است.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .2بلوک دياگرام وضعيت دانهبندی رسوبات منطقه

3. Rock Work
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در این روش هر چه تعداد نقاط نمونهبرداري با توزیع مناسب بیشتر باشد ،دقت نقشههاي
حاصل بیشتر است .نتایج این بررسیها حاکی از آن است که درصد ذرات ریزدانه در
رسوبات پوششی سطح مخزن (درصد سیلت) بین  3تا  8و درصد دانههاي گراول بین 7 -57
درصد متغیر است .این نقشهها حاکی از دانه درشت بودن آبرفتهاي پوششی مخزن این سد
زیرزمینی هستند ،که بسته به شرایط رسوبگذاري درصد این ذرات دچار نوسان شده است.
(شكل  )8نقشۀ سطحی از درصد ماسه موجود در سطح مخزن را نشان میدهد .این مقدار بین
 15-86درصد متغیر است و بسته به شرایط رسوبگذاري در قسمتهاي مختلف مخزن مقدار
آن افزایش یا کاهش داشته است .با توجه به این شكل مقدار ماسه در محل محور کاهش یافته
و به کمترین مقدار خود رسیده است.

بهطورکلی با توجه به بررسیهاي انجام شده رسوبات مخزن بهطور متناوب از شن و ماسه
و به میزان کمتري سیلت تشكیل شده است .مقدار ریزدانه چسبنده در این رسوبات ناچیز و
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شکل  .2نتايج آزمون دانهبندی در نمونههای سطحي (درصد ماسه)

اکثر نمونهها غیر پالستیک ( )NPاست .بر اساس طبقه بندي یونیفاید ( )USGSجنس این
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آبرفتها از نوع خاک دانهاي و در محدودههاي GP ،GW ،SP ،SW ،SM ،GM ،SC -SM

و  GC -GMاست.بهمنظور تعیین و ارزیابی کلی از میزان نفوذپذیري مواد پوششی مخزن سد
زیرزمینی ماستبندي ،آزمون لوفران در داخل گمانههاي موجود بهروش بار آبی ثابت و متغیر
(افتان) انجام گرفته است .با توجه به نفوذپذیري زیاد این خاکها انجام آزمون صحرایی تعیین
نفوذپذیري ،تنها در دو گمانۀ  BH1و  BH5میسرشده است و در سایرگمانهها با توجه به مقدار
فوقالعاده زیاد آب مورد نیاز امكان تعیین نفوذپذیري وجود نداشته است .براساس نتایج
آزمایش لوفران ،نفوذپذیري نهشتههاي موجود بین 3/3×30-1تا  )cm/sec( 6/6×30-1متغیر
است که دلیل این تغییرات درصد ذرات ریزدانه داخل رسوبات و میزان یکنواختی ذرات
تشكیلدهنده است .بنا بر این بر اساس نفوذپذیري بهدست آمده این مواد در ردۀ خاکهاي با
نفوذپذیري متوسط تا زیاد قرار میگیرند .بهطورکلی عامل اصلی کنترل کننده میزان نفوذپذیري،
وضعیت دانهبندي رسوبات است .با کاهش میزان یکنواختی مواد تشكیلدهنده و افزایش
ذرات ریزتر از میزان نفوذپذیري کاسته میشود.
بهعالوه نفوذپذیري آبرفتهاي تشكیلدهندۀ مخزن بهروش آزمایشگاهی بر روي
نمونههاي بهدست آمده از چاهکها و همچنین  14نمونه سطحی تعیین شده است .قابل ذکر
است بهدلیل دانهدرشت بودن نمونههاي خاک از آزمون بار ثابت براي تعیین نفوذپذیري
زمین آماري درونیابی شده که نقشۀ سطحی بهدست آمده از آن در شكل  3بهنمایش در آمده
است .مقدار نفوذپذیري بهدست آمده از این نمونهها بین  1/1×30-4تا )cm/sec( 7/3×30-1
نوسان داشته است .این نوسانات بهعلت تغییر رژیم رسوبگذاري و افزایش یا کاهش ذرات
ریزدانه در محل مخزن است .بهطورکلی بررسی نتایج بهدست آمده از این آزمایشها بیانگر
نفوذپذیري باالي این آبرفتها است.
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استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمایشها در محیط  GISبهروش ژئواستاتیستیكال یا
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شکل  .2نقشه نفوذپذيری آبرفتهای سطح مخزن

با توجه به این که اکثر محاسبات وزنی و حجمی نیازمند دانستن مقادیر وزن مخصوص
است .با توجه به نتایج این آزمون ،وزن مخصوص جامد رسوبات مخزن  1/71الی  1/75است.
بررسی مقاطع نازک گرفته شده از آبرفتها نشان میدهد ،این آبرفتها متشكل از خردههاي
آندزیت ،بازالت ،پیروکسن آندزیت ،توف ریولیتی ،میكرودیوریت ،آندزیت تلوریتی ،ماسه
سنگ توفی با کانیهایی نظیر کوارتز ،کلسیت ،پیروکسن و پالژیوکالز است که وزن مخصوص
بهدست آمده در آزمایشهارا تائید میکند.
چنانکه ذکر شد براي تعیین ویژگیهاي فیزیكی آبرفتهاي مخزن عالوه بر موارد فوق
آزمایشهاي نظیر تعیین دانسیته در محل ،نسبت پوکی ،میزان دانسیته حداقل و حداکثر و
درصد رطوبت بر روي نمونههاي بهدست آمده از چاهکها انجام یافته است.
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ذرات جامد خاک است ،آزمایش تعیین وزن مخصوص بر روي تمامی نمونهها صورت گرفته
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با توجه به نتایج بهدست آمده درصد رطوبت و وزن حجمی با افزایش عمق افزایش یافته
و نسبت پوکی کاهش مییابد .همچنین میزان دانسیته خشک در دو حالت حداقل و حداکثر
بهطور نامنظم و بدون الگوي خاصی ،متأثر از رژیم رسوبگذاري افزایش یا کاهش نشان
میدهد .قابل ذکر است درصد تخلخل بین  0/15تا  0/11متغیر است که نشاندهندۀ تخلخل
مناسب رسوبات پوششی تشكیلدهندۀ مخزن و قابلیت زیاد این رسوبات براي ذخیرۀ آب
است .وزن حجمی رسوبات (دانسیته) در محل چاهکها بهدست آمده و سپس با استفاده از
روابط فازي موجود نسبت پوکی خاک در حالت طبیعی تعیین شده است (شكل .)30

نتایج بررسی نشان میدهد نسبت پوکی و در نتیجه تخلخل ،بهویژه در نزدیكی محور سد
با افزایش عمق کاهش یافته است .علت این نوسانات میتواند تغییر وضعیت رسوبگذاري در
محدوده مخزن باشد .با توجه به اینکه محل محور در گلوگاه یا خروجی آبراهه واقع شده
است ،رسوبات در این قسمت تراکم بیشتري دارند .کاهش سرعت حفاري مشاهده شده
ضمن حفر چاهکها نیز میتواند دلیلی بر این موضوع باشد.
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شکل  .42بلوک دياگرام نسبت پوکي طبيعي در آبرفتهای مخزن
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میزان مقاومت و تراکم مواد پوششی و مصالح خاکی موجود در محل سد زیرزمینی با
استفاده از آزمون برش مستقیم و نفوذ استاندارد ( )SPTتعیین شده که نتایج این بررسیها در
ادامه آمده است .مقادیر زاویۀ اصطكاک داخلی و چسبندگی بهدست آمده در حالتهاي
مختلف آزمایش برش مستقیم در جدول  3آورده شده است.
جدول  .4نتايج آزمايش برش مستقيم []34
نام گمانه

عمق ()m

USGS

زاويه اصطکاک داخلي (درجه)

چسبندگي )(kg/cm2

روش آزمايش

BH2

0-1

SC-GM

11

0/37

CD

BH2

1-6

GC-GM

17

0/06

CU

BH2

1-6

GC-GM

15

0/33

UU

براي احداث سد زیرزمینی هر چه زاویۀ اصطكاک داخلی بهدست آمده و چسبندگی خاک
بیشتر باشد ،براي حفر ترانشه میتوان شیب حفاري را افزایش داد .افزایش شیب حفاري
باعث کاهش حجم خاکبرداري و در نتیجه کاهش هزینه پروژه میشود .نتایج آزمایش برش
مستقیم نشان میدهد که این خاک تا عمق  6متر تقریباً فاقد چسبندگی است و تنها پارامتر
مقاومتی آن اصطكاک بین دانههاي خاک است .بنا بر این هنگام حفاري همواره امكان
نتایج آزمون نفوذ استاندارد بر روي رسوبات مخزن این سد زیرزمینی ،نشان میدهد ،اعداد
بهدست آمده ( )Nبجز عمق  0 -1متر در گمانههاي  BH4 ،BH1و  BH5که مقدار بین 10 -50
دارد در دیگر موارد مقدار بیشتر از  50را نشان میدهد .نتایج بهدست آمده حاکی از آن است
که دانسیته نسبی منطقۀ بررسی شده بین  85الی  300درصد و در موارد معدودي بین 65 -85
درصد واقع است .از این رو ،مقاومت فشاري تکمحوري بیشتر از  40کیلو پاسكال است و
این رسوبات در ردۀ متراکم تا بسیار متراکم قرار میگیرند [.]36[ ،]35

با توجه به نتایج آزمون  SPTو مقایسه آن با جدولها و نمودارهاي ترسیمی موجود
ظرفیت باربري مجاز این منطقه حداقل برابر  410 kN/m2بهدست میآید .این مقدار بیانگر
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ناپایداري و ریزش دیواره وجود داشته و باید براي آن تمهیدات الزم در نظر گرفته شود.

مقاوم بودن این آبرفتها در مقابل بارهاي وارده است [.]37
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چنانکه میدانیم طراحی یک فونداسیون ایمن تحت تأثیر عواملی نظیر گسیختگی برشی
خاک و نشست اضافی است .با تعیین مقاومت برشی محدود شده خاک که با عنوان ظرفیت
باربري نهایی )qu( ،معرفی شده است ،میتوان ایمنی سازه را مشخص کرد .ظرفیت باربري
استفاده شده براي طراحی ،نشاندهندۀ دامنه و اندازۀ نشست خاکی و تأثیر آن بر سازه است.
ترزاقی بري تعیین ظرفیت باربري نهایی از رابطۀ ( )3استفاده کرده است.
()2
qu  cNc  qNq 1 / 2 BN
در این رابطه ضرایب  Nq ،Ncو 𝛾( Nفاکتورهاي اساسی براي محاسبه شكل پی ،عمق و  )...با
توجه به زاویۀ اصطكاک بهدست آمده از آزمونهاي فوق و مقایسۀ با جدول ضرایب ظرفیت
باربري ترزاقی بهترتیب برابر  /1/51 ،44/01و  17/43بهدست میآید .همچنین  Bیا عرض پی
برابر  3و  qنیز با توجه به 𝛾 خاک و ارتفاع خاک روي دیواره برابر  33 kN/m1و متوسط
چسبندگی خاک ( kN/m1 3/3 )cدر نظر گرفته شده است.
بدینترتیب مقدار ظرفیت باربري نهایی با توجه به این رابطه برابر  760/1 kN/m1بهدست
میآید .این مقدار تقریباً دو برابر ظرفیت باربري مجاز منطقه است (نتایج آزمون  .)SPTبنا بر
این در اثر بار وارده پس از احداث سازه در این منطقه ،احتمال ایجاد گسیختگی خاک وجود
نداشته و ضریب اطمینان در این شرایط برابر  3/8است.

حجم کل این مخزن با نرمافزار سورفر 3 3بهدست آمده است .بدین منظور دو فایل اکسل

1

با محتواي سه ستون اطالعاتی  Y ،Xو ( Zطول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به سطح
دریا) از گمانهها و سونداژهاي الكتریكی ،براي دو سطح فوقانی و تحتانی (ابتدا و انتهاي
گمانهها) تهیه میشود .این نرمافزار با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر مقدار  Y ، Xو  Zدر هر
دو سطح فوقانی و تحتانی معرفی شده است ،مساحت و حجم مخزن را محاسبه میکند .نتایج
بهدست آمده نشان میدهد ،مساحت مخزن برابر  350‚000متر مربع و حجم آن در صورتی که
تاج سد هم سطح زمین اجرا شود با توجه به ضخامت متوسط آبرفتها برابر  630‚000متر
مكعب است.
1. Excel
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برآورد حجم مخزن و آب قابل ذخيره

3. Surfer
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با توجه به اینکه متوسط تخلخل در این رسوبات  10درصد است ،حجم آب ذخیره شده
در این مخزن زیرزمینی که از حاصلضرب حجم کل مخزن در تخلخل موجود بهدست میآید،
حدود  100‚000متر مكعب خواهد بود .اجراي سد زیرزمینی هم سطح منجر به باتالقی شدن
زمین سطح مخزن میگردد .با توجه به پتانسیل زیاد منطقه براي اکتشاف معادن و همچنین
استفاده از این زمینها بهمنظور کشاورزي ،بهتر است تاج سد یک متر در زیر زمین قرار گیرد.
در این حالت حجم آب ذخیرهاي به حداکثر حدود  50‚000متر مكعب خواهد رسید .این
کاهش حجم با توجه بهوسعت اراضی پاییندست قابل توجیه است و از ارزش پروژه نخواهد
کاست .شكل  33وضعیت سنگ بستر را با توجه به حفاريها و بررسیهاي ژئوالكتریكی نشان
میدهد .این تصویر در محیط سورفر  3تهیه شده است.

برآورد ميزان نشست آبرفتها
ذرات تشكیلدهندۀ مخزن این سد زیرزمینی بیشتر از نوع ماسه و گراول و بهمیزان
کمتري سیلت هستند ،بنا بر این نشست صورت گرفته از نوع آنی است .با توجه به دانهاي
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شکل  .44مورفولوژی سنگ بستر در زير مخزن سد زيرزميني ماستبندی (تهيه شده در محيط
سورفر) با استفاده از دادههای ژئوفيزيکي و حفاریها

بودن رسوبات بخش اعظم این نشست در زمانهاي قبل اتفاق افتاده و از این به بعد به نظر
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میرسد مقدار کمی از نشست محاسبه شده اتفاق بیفتد .بهر حال در ادامه با استفاده از رابطۀ
( )3میزان نشست کلی ( )Sدر مخزن محاسبه شده است .در این رابطه؛
( 3= B ،]38[0/55 = IP ،334 kN/m1 = P ،1500 kN/m1 = E ،µ=0/1واحد سطح) در
نظر گرفته شده و میزان نشست در حالتی که مخزن از آب تخلیه شده ،برابر  36میلیمتر
بهدست آمده است .این میزان نشست از نظر کاهش حجم آب قابل ذخیره و میزان نفوذپذیري،
با توجه به جنس و ارتفاع آبرفتهاي موجود چندان مشكل ساز نیست .همچنین با توجه به
اینکه بخش اعظم این نشست در قبل اتفاق افتاده ،حتی در صورت اجراي سد آبرفتی که بدنه
بر روي سطح زمین قرار میگیرد ،در اثر نشست خطر ایجاد ترک ،سازه را تهدید نمیکند .بهتر
است براي جلوگیري از این مسئلۀ احتمالی و همچنین جلوگیري از فرار آب از زیر بدنه،
دیواره بر روي پی سنگ سالم اجرا شود .بدینمنظور الزم است تمامی آبرفتهاي محدودۀ
محور تا رسیدن به سنگ کف سالم برداشت شده و پس از اجراي سد مجدداً با این مواد پر
شود.

نتيجهگيری
احداث سدهاي زیرزمینی از روشهاي ساده و نوین ذخیرهسازي منابع آب زیرزمینی از
طریق ایجاد سد در مسیر آب زیرزمینی است .از مسائل مهمی که در اجراي سدهاي زیرزمینی
فیزیكی آبرفتهاي مخزن سد زیرزمینی ماستبندي حاکی از آن است که این آبرفتها از نوع
خاک دانهاي متراکم و غیر یكنواخت با خاصیت غیرخمیري هستند .ساختمان ذرات خاک
نسبت به همدیگر و عدم وجود ذرات ریزدانه رس باعث افزایش تخلخل مؤثر در نهشتههاي
موجود شده است .نتایج آزمون لوفران تاییدي بر این مطلب است و این رسوبات از نظر
نفوذپذیري در ردۀ خاکهاي با نفوذپذیري متوسط تا زیاد قرار میگیرند .با توجه به
خصوصیات آبرفتهاي پوششی مخزن ،این محدوده در صورت وجود نزوالت جوي پتانسیل
زیادي براي ایجاد سفرۀ آبدار با ضریب آبگذري مناسب براي استحصال آب دارد.
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باید به آن توجه شود ،بررسی ویژگیهاي ژئوتكنیكی آبرفتها است .بررسی خصوصیات
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حجم کل این مخزن در صورتی که تاج سد هم سطح زمین اجرا شود برابر  630000متر
مكعب است .با توجه به تخلخل  10درصدي این رسوبات ،حجم آب ذخیره شده در این
مخزن زیرزمینی حدود  100000متر مكعب خواهد بود .در حالتی که تاج سد زیرزمینی یک
متر در زیر زمین قرار گیرد ،حجم آب ذخیرهاي به حداکثر  50000متر مكعب خواهد رسید.
این کاهش حجم با توجه بهوسعت اراضی پایین دست قابل توجیه است و از ارزش پروژه
نخواهد کاست.
بررسی پارامترهاي مكانیكی نشان میدهد این رسوبات در ردۀ متراکم تا بسیار متراکم با
دانسیتۀ نسبی باال قرار میگیرند .بنا بر این امكان فشرده شدن و کاهش حجم در این آبرفتها
کم و ظرفیت باربري این رسوبات زیاد است .بهطوريکه مقدار ظرفیت باربري نهایی برابر
 760/1 KN/m1و ظرفیت باربري مجاز برابر  410 KN/m1بهدست آمد.
با توجه به اینکه این ذرات بیشتر از نوع ماسه و گراول و بهمیزان کمتري سیلت هستند،
نشست صورت گرفته در آبرفتهاي مخزن از نوع آنی و غیرماندگار است .با در نظر گرفتن
وزن حجمی خشک خاک و پارامترهاي مكانیكی آن ،میزان نشست در حالتی که  6متر از آب
مخزن تخلیه شده است ،برابر  36میلیمتر است .این میزان نشست در اجراي بدنه نسبتاً زیاد و
قابل توجه است و میتواند باعث ترکخوردگی و شكست سازه گردد .اما از نظر کاهش حجم
مشكل ساز نیست .همچنین این خاک تقریباً فاقد چسبندگی است و اصطكاک بین دانههاي
خاک تنها پارامتر مقاومتی است ،از این رو ،هنگام حفاري همواره امكان ناپایداري و ریزش
دیواره وجود داشته و باید براي آن تمهیدات الزم در نظر گرفته شود.
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