
ارائه راهکار برای پایدارسازی جناح راست سد مسجد سلیمان با توجه به شرایط 
هیدروژئولوژی ساختگاه

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس* میرزاییآرام 
استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرسشعاعی غالمرضا 

 هاناپیوستگیوشکستگی هاطریقازآبجریانمسیرمدل سازیازاستفادهبامطالعهموردبخشپایدارسازیمنظوربه
درراتأثیرترینبیشکهشکستگی هاییشناساییونفوذپذیریمؤلفه هایحداقلوحداکثرراستایتعیینبرای(عددیمدل سازی)

درآبجریانمسیرمدل سازیبرای.می گیردقراربررسیموردزهکشوتزریقگمانه هایمحلراستاینیزودارند،امراین
درسیمهندزمین شناسیمطالعاتمنظورهمینبهناپیوستگی هاستمورددرموردکاملاطالعاتوشناختنیازمندتوده سنگ
.گرفتصورتساختگاه

برداشت ناپیوستگی ها در ساختگاه سد مسجد سلیمان. 1جدول

.]3[پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های ساختگاه سد مسجد سلیمان . 2جدول

نسبتدرجه214زاویهدرمقطعیکسپسوشدگرفتهکمکاتوکدبرنامهازمدلهندسهساختومقطعتهیهبرایاولقدمدر
همراهبهاتوکدبرنامهازشدهتهیهمقطع(6شکل)شدگرفتهاستدادهرخریزشآندرکهناحیه ایازجغرافیاییشمالبه

مسیرهمراهبهرانظرموردمدلوکردهUDECافزارنرمواردتوده سنگپارامترهایوناپیوستگی هاخصوصیاتدستور نویسی
شدهدادهنشان،4شکل،3شکلدرترتیببهآننتایجوکردیممدل سازیسیکل10000درآبمنفذیفشارمقداروجربان،
.است

مسیر جریان آب زیرزمینی مدل سازی شده در جناح راست سد مسجد سلیمان  به همراه جنس الیه های مربوط به آن . 3شکل
(نرخ جریان بر حسب مترمکعب بر ثانیه)

(فشار بر حسب پاسکال)فشار منفذی آب توزیع شده در جناح راست سد مسجد سلیمان . 4شکل

اجتنابوضروریامریشدهریزیبرنامهودقیقصورتبهسدهاازبرداریبهرهونگهداریاهمیتامروزه
،استدشواروبرزمانبسیارکاریسدهاهمچونعظیمیسازه هایساختوطراحیچهاگر.می باشدناپذیر
آثارشدنمشاهدهمی باشد،آنمجاورسازه هایوسدبدنهرفتارمنظمپایشوکنترلآنازمهم تراما

ریناپایداازنشانسد،راستجناحازبخش هاییدربلوک هالغزشوچرخشبازشده،درزه هایچونناپایداری
سجدمسدساختگاهراستجناحپایدارسازیبرایراهکارارائهمطالعه،ایندرمی رساند،راسدازبخشایندر

.گرفتقرارمطالعهموردعددیروش هایازاستفادهبازیرزمینیآبجریانوجودتحتسلیمان
درموده،نمعلقآبسفره هایتشکیلباعثساختگاههیدروژئولوژیشرایطکهمی دهدنشانمطالعاتنتایج
دروصاًخصامرایناست،الیه هابرشیمقاومتکاهشنهایتدرومنفذیفشارافزایشبازمانمروربهنتیجه

ودنببنابراینمی شود،آنناپایداریموجبنهایتاًوفشارافزایشوتورمباعثرس،دارایالیه هایمجاورت
ولوژیهیدروژئوضعیتبامتناسبشدهنصبزهکش هاینامناسبعملکردیامناسبهندسیطرحبازهکش
ظیرننیازموردالمان هایبکارگیریعدمعلتبهآن هاهنگامزودوسریعشدنمسدودوآنپیرامونیسازند

.شدشنهادپیآنپایدارسازیبرایراهکارهاییادامهدرومی گرددتلقیناپایداریاصلیعامل،...وژئوتکستایل

دارندیتماسارتباطهمباکهدرزه هاییازسنگبهنسبتدرزه هازیادپذیرینفوذدلیلبهUDECافزارنرمدر
آن هاطریقازمی تواندآبزیرا،]11[می شوداستفادهآبجریانمسیرعنوانبهباشند،کردهقطعراهمدیگریا
روزبباعثوکند پیداجریانسنگدرونفرجوخُللبهنسبتبیشتریفاصلهدروبیشترسرعتبا

درودهکرعبورکنگلومراورس سنگ هاازآبجریانپایینبهباالازشدهمدل سازیمقطعدر شوند،ناپایداری
درستایافتهجریانالیه بندیبهمربوطدرزه هایراستایدرونکردهحرکتپایین ترطرفبهماسه سنگمرز
بستهینهمچنویکدیگربادرزه هاکمترارتباطدرزه،کمتراثرطولدلیلبهماسه سنگبهمربوطالیه هایواقع
میتمازمانمروربهکهکردهعملنفوذناپذیرالیهیکعنوانبهروبارفشارازناشیدرزه هاازبعضیشدن

می شوندتخلیهالیه بندیمربوطدرزه هایداخلبهجریانات
درجویبارش هایازناشیآب جریانونفوذسببسطحدربازشدهناپیوستگی هایحضورهیدروژئولوژی،نظراز
زشلغازناشیواریزه هایوبازشدهناپیوستگی هایباهمراهواحدهااینرخنمونحقیقتدرمی شود،واحدهااین

ونمودهجمع آوریراجویبارش هایآب وکردهفرآهمرانازکآبخوان هایایجادامکانآن ها،رویبربلوک ها
ازکهزیرینالیه هایسمتبهالیه بندیدرزه هایطریقازتدریجیبصورتراآبزمان،گذشتباسپس

.می دهدانتقالبرخوردارند،کمتریشکستگی
 هایآبشده،بازدرزه هایدربارانریزش ازناشینفوذیآب هایتاثیراتوشیروانیدرآبوضعیتبهتوجهبا

بختیاری،دسازنسنگیتشکیالتتنوعبهتوجهباآبجریانشبکهطورهمینوسدتاجازباالترترازدرمعلق
ختلفمبخش هایدرسنگیشیب هایناپایداریبرزیادیتاثیرباالپراکنشباوموضعیبصورتمی تواند
شاملسددودهمحدربختیاریسازندسنگیتشکیالتمهندسی،زمین شناسیمنظراز.باشدداشتهسدساختگاه
فشارتحتهالیاینشدناشباعوکنگلومرابیندرگل سنگالیه هایوجود.است(رس سنگ)گلسنگوکنگلومرا
دگیبارنبروزناپایداری هااینعاملمهم ترینبنابراینمی گردد،الیهایندر(Swelling)تورمایجادباعثمنفذی

ارایدالیه هایمجاورتدرخصوصاًامراین.استالیه هابرشیمقاومتکاهشنهایتدرومنفذیفشارافزایشو
اختگاهسازگرفتهصورتبازدیدهایطبقمی شود،آنناپایداریموجبنهایتاًوفشارافزایشوتورمباعثرس،
رااجونصبنظرموردطراحیازکمترطولباماسه سنگیالیه هایدرمحلدرشدهنصبزهکش هایبیشتر
بازهکشنبودبنابراین،(5شکل)شده اندمسدودوپرتخریبیموادبازهکش هاازدیگربعضیدرواستگردیده
دسازنهیدروژئولوژیوضعیتبامتناسبشدهنصبزهکش هاینامناسبعملکردیامناسبهندسیطرح

نظیرنیازموردالمان هایبکارگیریعدمعلتبهآن هاهنگامزودوسریعشدنمسدودوآنپیرامونی
.می گرددتلقیناپایداریاصلیعامل،...وژئوتکستایل

زهکش تخریب و مسدود شده در جناح راست سد مسجد سلیمان. 5شکل

ایگالری هداخلدرزیراقدام هایسلیمان،مسجدسدراستجناحپایدارسازیبرایراهکارهاییارائهمنظوربه
:شوداجراموجودزهکشیسیستمکاراییافزایشبرایزهکش

دنرسیتاماسه سنگیالیه هایدرشدهنصبزهکش هایخصوصبهزهکش،گمانه هایقطروطولافزایش(1
الیه بندیمرزبه
الیه هایداخلبهنفوذمتر2حدودیاوطراحیطولبهآن هارساندنبرایزهکشگمانه هایعمقافزایش(2

کنگلومرا،
رقیق،اسیدیاوفشارتحتآبازاستفادهباشدهمسدودزهکشگمانه هایشستشوی(3
ژئوتکستایل،پوششبامناسبجدیدلوله هایباکهنهمشبکلوله هایجایگزینی(4
.ژئوتکستایلپوششبامناسبمشبکلوله هاینصبومایلزهکشگمانه هایحفاری(5

ن بور وجود فشار آب منفذی همواره یکی از بحرانی ترین پارامترهای موثر در شکست شیب ها بووده اسوت، آب و تواثیرات آ
، از حوواد  اتفوا  ]7[پایداری شیب، باعث کاهش ضریب ایمنی دیواره گردیده و خالف جهت پایداری سازه عمل می کند 

ه ی افتاده در این زمینه می توان به شکسوت سود مالپاسوه ، در فرانسوه اشواره کورد  کوه بوه علت ناپایوداری، در اثور پدیود
شودن آثوار مشواهده. ]8[به همراه داشت هیدرومکانیکی در تکیه گاه چپ آن تخریب شد و خسارات مالی و جانی بسیاری 

، ضورورت انجوام (2شوکل)در جنواح راسوت سود ( 1شوکل )ناپایداری چون درزه های بازشده، لغوزش و چورخش بلوک هوا 
پایدارسازی در این بخش از سد را می رساند، 

ناحیه لغزش، چرخش بلوک ها و ناپایداری های به وجود آمده در ( درزه های باز شده در جناح راست سد، ب( الف. 1شکل
جناح راست سد مسجد سلیمان

شهرستانشر شمالکیلومتری25دروخوزستاناستاندرآنموقعیتکهکارونرودخانهرویبرسلیمانمسجدپروژه
استفتهقرارگربختیاریسازندوآغاجاریسازندبیندرسدساختگاهسازند،نوعلحاظزا،استشدهواقعمسجدسلیمان

دورهبهمربوطبختیاریسازندهایاستگرفتهقرارآنبختیاریسازندبخشدرمطالعهموردسدراستجناحکه
شاملبیش ترهکداردراارتفاعاتفرسایشازحاصلکوهپایه ایوآبرفتیرسوباتویژگیکهاستکواترنریتاپلیستوسن
دهایسازنرویبردارزاویهدگرشیبیصورتبهگاهیو شیبهمصورتبهگاهیاست،آهکیماسه سنگوکنگلومرا
ازسازندینا.می باشدکوارترنرآبرفتیرسوباتآنباالییحداست،شدهنهشته(آغاجاریسازندلهبریبخش)قدیمی تر،

،باالسمتبهحرکتباآندرکهآمدهبوجودکنگلومراوماسه سنگالی سنگ،رس سنگ،الیه هاینامنظمتوالی
دارایباالترواحدهایورس سنگیالیه هایاززیادتریمقادیردارایپایین ترواحدهای.می شوددرشت تردانه بندی ها
مسجدشمالدرسازنداینالگویبرشمی شود،دیدهزاگرسنواحیاکثردرسازنداین.هستندبیشتریکنگلومرای
کهاستگوناگونسن هایبهریگوقلوه سنگخرده سنگ،ابعادبهقطعاتیباکنگلومرامتر550شامل(گدارلندر)سلیمان

ونهنمعنوانبهدارد،قرارآننزدیکیدرفعالگسلچندینهمچنینشده اند،سیمانیرسودانهدرشتکلسیتبا
.(2شکل)کرداشارهسدساختگاهشمالکیلومتری2/5فاصلهدراندیکاگسلبهمی توان

]3[از ساختگاه سد مسجد سلیمان 1:100000نقشه زمین شناسی . 2شکل
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