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 چكیده :

توابع  بالادست روستاي بندبن از در آسیابر رودخانه روي بر دست مطالعه آسیابر در هسته رسی خاکی با سد
 این مقاله بررسی خصوصیات کیفیت مغزه هاي حفاري و شمال ایران واقع است. در شهرستان دیلمان در

جناح اطلاعات گمانه هاي  استفاده از با پائین دست محور دست و سد، بالا نفوذپذیري توده سنگ هاي محور
سد براي جناح راست  محور براي سنگهاي مذکور در R.Q.Dایم. میزان  رودخانه پرداخته راست، چپ و بستر

، توده سنگهاي جناح R.M.Rاساس طبقه بندي  بدست آمده است. بر %22رودخانه  بستر و %22،جناح چپ 11%
 گهاي بد قرار می گیرند.رودخانه جزءسن بستر توده سنگهاي جناح چپ و و راست جزء سنگهاي خیلی بد

 محورسد براي جناح راست نشانگر آن است که بیشترین داده ها در میزان نفوذپذیري براي سنگهاي ذکرشده در

براي  دارند. بیشترین داده ها ( قرار%26رده نفوذپذیري زیاد) کمترین درصدآن در ( و%26رده نفوذپذیري کم )
هاي آبگذري  داده بیشترین درصد لوژان( و 2-3کم) نفوذپذیري بسیارحد  نفوذپذیري سنگهاي جناح چپ در

 دارند. قرار لوژان( 3-16رده نفوذپذیري پائین) رودخانه در سنگهاي بستر

توجه به ضخامت  با ثانیه می باشد. بر سانتی متر 1414×16-1هدایت هیدرولیكی جامع مصالح واریزه اي معادل 
مقاطع سنگی، نشان  بعضی از آزمایش لوژان در نتایج بدست آمده از ن وآبگذري به نسبت بالاي آ آبرفت و

این مناطق  پرده تزریق در بنابراین براي آب بندي پی سنگی ایجاد دهنده آبگذري بالا در آن نقاط می باشد.
 ضروري است.
  کیفیت مغزه حفاري، سدمخزنی، حفاري، پارامترهاي ژئومكانیكی، لوژان و تزریق. :کلید واژه ها
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Asiabar dam is located on Asiabar river near the Band Bon village, in the vicinity Deylaman city in 

north Iran. This earthfill dam dsigned with clay core in the Andesit tuff – Dacite and interbedded 

sedimentary rocks as tuffeceous shale, conglomerate, sandston, marl and alluvium deposite. 

In this paper, R.Q.D and permeability properties of Asiabar dam will be discussed. The R.Q.D 

characteristics in rocks right and left sides are 14 and respectively 28 percent and river-bed, 26 

percent. According to RMR classification the rocks right side are very poor and poor. On the basis 

results obtainetly lugeon tests for right side, indicate low permeability (60percent) and high 

permeability 20 percent. Highest permeability leftside is very low (2-3 lu) and highest permeability 

aterials, is Hydrolic conduction comprehensive debrise m 10 lu).-bed is low permeability (3-river

cm/s. In regards to thickness alluvium and high permeability and results lugeon, according  4-4.47×10

to stop leak foundation, constructing curtaion grouting in this zones are necessary. 

Key words: Asiabar Earth Dam, R.Q.D, Reservoire dam, drilling, lugeon, grouting 
 

 مقدمه :

مكعب  میلیون متر 60/1متروحجم مخزن  212متر، طول تاج  31هسته رسی به ارتفاع  آسیابر، سدي خاکی با سد
کیلومتري جنوب غرب شهرستان  0/05فاصله حدود  روي رودخانه آسیابر طراحی شده است. این سد در بر

عرض  دقیقه و 12 درجه و 15شهرستان دیلمان با طول جغرافیائی  کیلومتري جنوب غربی 0/5سیاهكل و 
دقیقه واقع شده است. حوضه آبریز رودخانه آسیابر، دامنه شمالی البرز مرکزي،  01 درجه و 32جغرافیائی 

جنوب غرب سد می باشد. تغذیه این سد توسط جریان دائمی آب  ارتفاعات درفک، شاه شهیدان و میانمرد در
استفاده  انهاي سیلابی صورت می گیرد. هدف از احداث این سد ساماندهی رودخانه هاي منطقه وموجود، جری

بندبن از  شرب روستاهاي آسیابر و منطقه است که تامین آب کشاورزي و بهینه ازپتانسیل آبی رودخانه آسیابر در
 ورد مطالعه را نشان می دهد.( موقعیت طرح و راههاي دسترسی به منطقه م1شماره ) اهداف این طرح است. نقشه

 

 

محل تقریبی  
 سد آسیابر
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 به محل سد آسیابرموقعیت جغرافیایی و راه دسترسی  :(1شماره) نقشه

 زمین شناسی ساختگاه سد
مشخصات زمین شناسی طرح سد نقش مهمی را در طراحی و احداث آن نسبت به سایر فاکتورهاي طبیعی بر عهده 

 1999,زمین شناسی در تعیین مصالح مورد نیاز براي احداث سد نقش به سزائی دارند)دارد. همچنین عوامل 
Ichikava.) 

رفته گرگان قرارگ –منطقه مورد مطالعه به لحاظ ساختار زمین شناسی در محدوده البرز مرکزي و زیر زون رشت 
است که شامل مناطق جنوبی دریاي خزر است، از نظر زمین شناسی این زیر زون شامل بلندیهاي شمال صفحه 

 ,Alaviغربی، از آذربایجان تا خراسان امتداد دارد) –ایران است که به شكل تاقدیسی مرکب با روند کلی شرقی

می شود و از سمنان تا قزوین ادامه دارد. این زیر زون  (. این زیر زون تحدب جنوبی دریاي خزر را شامل1991
( از شمال به تپه ماهورهاي متشكل از 1300(، گسل سمنان)نبوي، 1341از جنوب به گسل شمال تهران)بربریان، 

( محدود می شود. 1300کپه داغ)نبوي،  -نهشته هاي ترشیري و دشت ساحلی خزر، از شرق با زون هزارمسجد
ل کمربند چین خورده هاي از سنگهاي رسوبی دوران مزوزوئیک و سنوزوئیک، بویژه نئوژن این زیر زون شام

 بوده که توسط رخساره هاي مولاس دنبال می شود.
بلندیهاي موجود در محدوده طرح نتیجه اندرکنش فعالیتهاي تكتونیكی و چینه اي به شكل سنگهاي چین خورده 

هوائی موجود)رطوبت و بارش زیاد و زمستانهاي بسیار سرد(، رخنمون  و گسلیده بوده که با توجه به شرایط آب و
هاي سنگی گستره تحت تاثیر هوازدگی و فرسایش قرارگرفته و بطور عمده به شكل خاک روباره دیده می شود. 

ی داسیت -گستره مورد بررسی از دیدگاه لیتولوژي بیشتر از سنگهاي آذراواري و گدازه هاي نظیر توفهاي آندزیتی
و میان لایه هاي از سنگهاي رسوبی همچون شیل هاي توفی، شیل، کنگلومرا، ماسه سنگ، مارن و لایه هاي تخریبی 
تشكیل شده است. محور و بخش اعظم مخزن سد آسیابر را سنگهاي آذراواري و تخریبی تشكیل می دهد. در 

انده و خاکهاي بر جاي سطح منطقه را پوش محل محور سد و بستر رودخانه رسوبات آبرفتی و نهشته هاي واریزه ایی
 و سنگ کف در اعماق مختلف در زیر آن قرار دارد.

 
 زمین ساخت محل سد

تكیه گاههاي راست، چپ و بستر دره در محل سد را طبقات نرم و شكل پذیر مارنی و نهشته هاي آذراواري با 
متداد این لایه ها به دلیل وجود واریزه ها و میان لایه هایی از کنگلومرا و ماسه سنگ تشكیل می دهد. شیب و ا

خاکهاي بر جا و پوشش گیاهی منطقه و خردشدگی سنگها قابل اندازه گیري نبوده و همچنین اندازه گیري شیب 
 و امتداد درزه ها بر روي رخنمون هاي سطحی مقدور نمی باشد. 

اي مهمی در این ناحیه قرار دارد که به ناحیه طرح در محدوده راندگی کوه درفک قرار گرفته است. راندگی ه
 دلیل پوشش گیاهی متراکم، تمامی آنها قابل دید و به نقشه در آوردن نیستند.
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 بررسی پایداری دامنه های سنگی و خاکی
از جمله مسائل مهم زمین شناسی مهندسی در هر طرح عمرانی بررسی پایداري شیروانی هاي سنگی و خاکی می 

 خاکی تكیه گاهها و جناحین مخزن را شامل می شود.باشد که در سدهاي 
تحلیل پایداري شیبهاي بالا دست و پائین دست سد خاکی آسیابر در شرایط مختلف بارگذاري ودر دو حالت 

انجام شد که در آن محاسبات پایداري با استفاده از  STABLاستاتیكی و شبه استاتیكی با استفاده از نرم افزار 
( Bishop Modified Method( و با بكار بردن روش اصلاح شده بیشاپ)Slice Methodروش قطعه ها)

 انجام شد.
( و ناپایداري جناح راست CDنتایج نشان دهنده ناپایداري جناح چپ به هنگام نشت دائم ) در حالت تراوش دائم 

شتر نهشته ضخامت بی به هنگام تخلیه سریع می باشد. که این نتایج فرجام وضعیت ژئومورفولوژي محل طرح و
هاي خاکی در جناح راست و ضخامت کم تر و شیب ملایم تر در جناح چپ می باشد)جدول شماره یک()شكل 

 (.3و  2
 
 
 
 
 
 

 

 پایداری دامنه خاکی در داخل مخزن در دو حالت بدون زلزله وبا اعمال ضریب زلزله در دو حالت تخلیه سریع و نشت دائم 1:جدول 

واحد وزنی  بسترسنگی بدنه خاکی
 سنگ

(Kpa) 

واحد وزنی 
خاک 

(Kpa) 

 مدل
 نوع خاک

 

ضریب 
 (S.Fاطمینان)

 ردیف توضیحات

øo c(Kpa) øo c(Kpa) 

 ML 49004 کولمب -موهر 44944 61944 4162 61 4491 69

جناح راست در حالت پر 
بودن مخزن )بدون شتاب 

 4 زلزله(

 ML 49261 کولمب -موهر 44944 61944 4162 61 4491 69

جناح راست در حالت پر 
بودن مخزن )با اعمال 

 6 شتاب زلزله(

 ML 49264 کولمب -موهر 44944 61944 4162 61 11 41
جناح راست تخلیه سریع 
 1 مخزن )بدون شتاب زلزله(

 ML 29994 کولمب -موهر 44944 61944 4162 61 11 41

جناح راست تخلیه سریع 
مخزن )با اعمال شتاب 

 1 زلزله(

 ML 49211 کولمب -موهر 44944 41 462 61 69 4491

جناح چپ در حالت پر 
بودن مخزن )بدون شتاب 

 9 زلزله(
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 (راست درحالت پر بودن مخزن)بدون اعمال شتاب زلزله جناحبر شیروانی  به روش بیشاپ اصلاح شده نمایش آنالیزتعادل حدي 1:شكل

 ML 294494 کولمب -موهر 44944 41 462 61 69 4491

جناح چپ در حالت پر 
بودن مخزن )بااعمال شتاب 

 1 زلزله(

 ML 69966 کولمب -موهر 44944 41 462 61 11 41
تخلیه سریع جناح چپ 

 0 مخزن )بدون شتاب زلزله(

 ML 4914 کولمب -موهر 44944 41 462 61 11 41

جناح چپ تخلیه سریع 
مخزن )با اعمال شتاب 

 1 زلزله(
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 راست در حالت پر بودن مخزن)با اعمال شتاب زلزله طرح( جناحبر شیروانی  به روش بیشاپ اصلاح شده نمایش آنالیز تعادل حدي :2شكل

 
 مسائل ژئوتکنیکی درمحل سد

حلقه چاه دستی در خاکهاي بر جاي تكیه  1و  BH7تا  BH1گمانه به شماره هاي  4عملیات ژئوتكنیكی شامل 
حفاري شد.از  بصورت قائم SKB4متر توسط دستگاه  222می باشد. در کل  TP4تا  TP1گاهها به شماره هاي 

متر( در جناح چپ و گمانه هاي 36)هر یک به عمق BH2و  BH1میان گمانه هاي ژئوتكنیكی، گمانه هاي 
BH4  وBH5 متر( در جناح راست و گمانه هاي 36)هر یک به عمقBH3 ،)محل محور(BH5  پائین دست(

)داخل مخزن( در امتداد مسیر رودخانه به منظور ارزیابی خواص ژئومكانیكی لایه هاي سنگی و  BH7محور( و
به منظور شناخت آبرفت و مواد پوششی سنگ کف در  TP4تا  TP1موادپوششی حفرشده اند. و چاهكهاي 

 (.1325شرکت خدمات مهندسی آب وخاک کشور ،  -جناحین رودخانه حفاري شده است)مهندسین مشاور
هت نیل به میزان تراکم و قوام نهشته هاي عهد حاضر)بستر رودخانه و جناحین( از آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد ج

استفاده شد. با توجه به ضخامت نسبتاً زیاد مصالح آبرفتی در محدوده شالوده اقدام به انجام آزمایش نفوذاستاندارد 
می باشد،  20-20( مربوط به نفوذ استاندارد بین Nکه عدد )آزمایش در گمانه هاي این محدوده شد.  4به تعداد 

که نشان دهنده تراکم مناسب است. عدد نفوذ استاندارد مربوط به آزمایش ضربه و نفوذ در تكیه گاه چپ در رده 
( قرارمی گیرد. عددنفوذ استاندارد مربوط به 20 -166( وخیلی متراکم)تراکم نسبی 20 -20متراکم )تراکم نسبی 

( بوده که حاکی از تراکم بسیار بالاي مصالح خاکی 20 -166یه گاه راست در رده خیلی متراکم )تراکم نسبی تك
 مورد نظر است.
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 خصوصیات ژئومکانیکی محور سد
بررسی و تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده از آزمایشات لوژان نشان می دهد که پی سنگی سد آسیابر در محل 

 در بعضی نقاط داراي نفوذپذیري متوسط و در هاي آذراواري ورسوبی تخریبی بوده ومحور انتخابی ازگدازه 

محل محور )تكیه  همچنین براي پی بردن به وضعیت آبگذري از نظر گرفته می شود. قابل نفوذ در بیشتر جاها غیر
ان آبگذري در سد نتایج آزمایش لوژان قابل بررسی است. میز پائین دست محور دست و بستر(، بالا گاهها و

 کم می باشد. آبگذري در که نشان دهنده نفوذپذیري بسیار لوژان می رسد 3 تا 2حد  گمانه هاي جناح چپ در

 16بعضی اعماق به بیش از  لوژان بوده که در 16 تا 3حد  حد نفوذپذیري کم در گمانه هاي جناح راست در
 16تا 3حد  رودخانه در گمانه هاي بستر وذپذیري درکه نسبت به تزریق باید اقدام شود. نف می رسد. لوژان نیز

بستر رودخانه  نحوه رفتار توده سنگها در جناحین و لوژان نیز می رسد. 3بعضی نقاط به کمتر از  لوژان بوده که در
 (.Houlsby، 1982می باشد) Turbident flowآزمایش لوژان بصورت  در

نوسان  ( در<16-4( تا نفوذپذیري بسیار پائین)cm/s) 2462×16-0حداکثر  رودخانه از نفوذپذیري آبرفتهاي بستر
از شنهاي دانه ریز تا  رودخانه بیشتر می باشد که نشان دهنده کم بودن نفوذپذیري است. جنس آبرفتها ي بستر

 متوسط با گردشدگی نسبی می باشد. که قطر ذرات از ابعاد متفاوت تشكیل شده است.
را نشان می دهد. میزان نفوذپذیري  محور سد شالوده در و سنگهاي جناحین و ( زون بندي پی آبرفتی2شكل)

جاي جناحین که  بالاخص خاکهاي بر بودن مصالح آبرفتی و بدلیل دانه ریز مصالح آبرفتی بسیار پائین می باشد.
سنگ  و یسیلت می باشد. جریان قابل توجه آب زیرزمینی وجود ندارد. با توجه به شكل پی آبرفت واجد رس و

( با نفوذپذیري کم 1دسته تقسیم می شود. منطقه) 3نظر میزان نفوذپذیري تقریباً به  جناحین سد از بستر رودخانه و
 10 -26( با نفوذپذیري نسبتاً بالا )3لوژان(، منطقه) 16 -10( با نفوذپذیري متوسط) 2لوژان(، منطقه) 0 -16)

شده مشاهده  جناح راست حفر متري که در 10عمق  در BH4گمانه  لوژان(می باشد. بیشترین نفوذپذیري در
 می شود.

 

سنگهاي منطقه مورد مطالعه براي  R.Q.D (1986،Deere ) میزان -نمایش برش مدل نفوذپذیري در راستاي محور سد آسیابر 3:شكل

 (.1356بدست آمده است)جلیلی،  0 -52 وبستررودخانه 52 -20 جناح چپ(، %633.)52 -20( و%6.36)0 -52 جناح راست
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 طرح آب بندی پی
زهكش مناسب انجام داد. ولی  و ایجاد فیلتر هسته مرکزي رسی و ایجاد می توان با بدنه سد را کنترل تراوش از

ایجاد پرده آب بند می  دیواره هاي جانبی مرسوم است، تزریق و پی و روشی که براي کنترل تراوش از
وجود سنگ  جا و خاکهاي بر توجه به تراکم خوب مصالح آبرفتی و نظر آبگذري با (. از1320باشد)رحیمی، 

مقابل نیروهاي  آسیابر در محور انتخابی، ساختگاه سد تخریبی رسوبی در پی از جنس گدازه هاي آذراواري و
بالا می  نسبتبه  جناح راست که نفوذپذیري داشت. بجزء قسمتی از نشت آب مقاومت کافی خواهد حاصل از

 و بعضی مناطق نیاز به آب بندي پی سد خردشدگی سنگ در باشد. بدلیل ضخامت کم آبرفت نفوذناپذیر و
 جناحین آن ضروري به نظرمی رسد.

جذب آب بیش از  بعضی نقاط و شكاف در سنگی پی نشان دهنده توسعه درز و واحد نتایج آزمایش لوژان در
می باشد. که عملیات آب بندي را کامل   نیاز به تزریق ICOLD(1982استاندارد)لوژان است که براساس 26

این صورت با گذاشتن  نماید. راه حل دیگر برداشت رسوبات آبرفتی و سنگهاي خرد شده بستر سد می باشد در
را شكاف وغیر قابل نفوذ احداث دیواره آب بند وتزریق  هسته رسی بطور مستقیم روي سنگ کف بدون درز و

 منتفی می کند ولی باعث بالا رفتن هزینه طرح می شود. که ازنظر اقتصادي مورد تائید نیست.
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 ویژگی های مهندسی واحدهای سنگی
ی شگاهیآزماي آزمونها شالوده و گاهها هیتكي ها سنگ نمونه مهندسی يهایژگیوو اتیخصوص به لین جهت

 ارائهدو  جدول در جینتا . کهرفتیپذ انجام آنهاي بررو ،ASTM ای ISRM هايروش طبق بر سنگ کیمكان
  گردیده است.

 
 نتایج آزمایشات نمونه مغزه هاي حفاري شده طرح سدخاکی آسیابر : 2جدول 

 
BH7 عمق 

 (متری41-41)

BH7 عمق 
 (متری41-44)

BH7 عمق 
 (متری44-1)

BH6 عمق 
 (متری12-64)

BH4 عمق 
 (متری61-60)

BH3 عمق 
 (متری64-61)

BH2 عمق 
 (متری69-61)

 عمق 
 (متری499-1)

آزمایشات ردیف

94921 =
 خشک

مقاومت فشاری تک  = خشک9921 = خشک1990 = خشک60910 = خشک1991 = خشک60991 = خشک1919 = خشک11961
(محوری ) 4

 = اشباع 6994 - - - - = اشباع 6994 = اشباع 6994 -

وزن  = خشک4910 - - - - = خشک4911 = خشک4916 -
(1مخصوص) 6

 = اشباع 6924 - - - - = اشباع 6940 = اشباع 6924 -

تخلخل)%( 64944 - - - - 11911 60911 - 1
جذب آب)%( 44914 - - - - 41961 49926 - 1

- 1116  =vp خشک 
4221  =vp 

 خشک
- - - - 

4062  =vp 
خشک

(سرعت امواج) 9
- 4429  =vs خشک 

خوانا نمی  sموج 
 باشد

- - - - 
146  =vs 

خشک

- 1616  =vp 101 اشباع  =vp اشباع - - - - 
6240  =vp 

اشباع

- 6412  =vs اشباع 
خوانا نمی  sموج 

 باشد
- - - - 

146  =vs 
اشباع

2946  =
 خشک

خوانا نمی  sموج  = خشک 29611
 باشد

 = خشک 2941 = خشک 296 = خشک 2 = خشک 2944
29141  =
خشک نسبت پواسون 1

 = اشباع29164 - - - - = اشباع29164 -

11910  =
 خشک

خوانا نمی  sموج  = خشک 41916
 باشد

 = خشک 1910 - - - -
(مدول االستیسیته) 0

 = اشباع1906 - - - - = اشباع60901 -

- - - - c=0kg/cm6 - - -
برش مستقیم نمونه اشباع 1

- - - - °ø=1191 - - -
 

 ویژگی های مهندسی واحدهای خاکی
جهت دستیابی به ویژگیهای مهندسی نمونه های خاکی تکیه گاهها و شالوده آزمونهای آزمایشگاهی 

ارائه  1و 1روی آنها انجام پذیرفت، که نتایج در جداول  ، برASTMمکانیک خاک بر طبق استاندارد 
 گردیده است. 
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 نتایج آزمایشات آزمایشگاهی نمونه هاي خاکی دست خورده ودست نخورده  3:جدول 

 رطوبت بهینه

)%( 

دانسیته 

 خشک

ماکزیمم  

(gr/cm3) 

شاخص 

 خمیری

PI)%( 

 حدخمیری

 PL)%( 

 حدروانی

LL)%( 

 رده بندی خاک

 )یونیفاید(

عمق نمونه 

 (mگیری)

شماره 

 چاهک
 ردیف

- - 6491 6696 16 MH 2-1909 
BH1 

4 

- - 496 1499 9290 MH 1909-49 6 

- - 1194 11 1494 MH 2-699 

BH2 

1 

- - 4199 91 1199 MH 699-1969 1 

- - 6199 9191 1091 MH 1969-1 9 

- - 499 6191 1994 GM 2-6 

BH3 

1 

- - 496 1190 9994 MH 6-9 0 

- - 191 1294 1190 ML 9-49 1 

- - 1194 1194 0191 CH 2-49 BH4 4 

- - 1194 1194 1496 MH 2-49 BH5 42 

- - 6296 6091 11 GM 2-199 BH6 44 

- - NPI NPL NLL GP 2-1 
BH7 

46 

- - 4099 1191 1691 SM 1-1 41 

41911 49149 6190 1190 0191 MH 2-1 TP1 41 

- - 1191 14 1091 MH 2-1 TP2 49 

- - 40 1991 9691 MH 2-1 TP3 41 

4499 4991 1694 1191 0199 MH 2-1 TP4 40 
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 نتایج آزمایشات مكانیكی  :1جدول 

 تورم پذیری

cc/(1+e0) 

 تخلخل

 
 (e0)اولیه

 ضریب

فشردگی  
CC 

 CUسه محوری  UUسه محوری تک محوری

رده بندی 
 خاک)یونیفاید(

عمق 
نمونه 
 (mگیری)

شماره 
 چاهک

 تغییرشکل ردیف

 
 تورمی)%(

 فشارتورمی

(kg/cm2) 
ø° 

C 

(kg/cm2) 
ø° 

C 

(kg/cm2) 
ø  َ ° 

c  َ
(kg/cm2) 

ø° 
C 

(kg/cm2) 

2.1 0.25 0.1 0.576 0.11 
بافرض 
 صفربودن

1.05 - - - - - - MH 2-1 1TP 1 

- - 0.1 0.581 0.14 
بافرض 
 صفربودن

0.93 8 0.5 25 0.2 16 0.35 MH 2-1 4TP 2 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 
 نتیجه گیری :

 خاکهاي برجا و مخزن سد بر روي سازندهاي آذراواري، کنگلومرا، ماسه سنگ، مارن، سنگهاي آهكی و محور و ●

 کل از آبگذري کمی برخوردارند. در نظر تراکم و آبرفتی قرار گرفته است که از
سطح زمین به علت  تخریبی رسوبی بوده، این سنگها در سنگ پی بستر از تناوب سنگهاي آذراواري و تكیه گاهها و ●

در بعضی نقاط هم که برونزد دارند. به شدت هوازده می  پوشش گیاهی چندان رخنمون نداشته و جا و وجود خاکهاي بر
 20 -06از روي نمونه هاي سالم استخراج شده  R.Q.Dر متوسط فاقد هوازدگی هستند. مقدا اعماق متراکم و باشد. اما در

 مرکز پی می باشد. جناحین و در
 نفوذپذیري اندازه گیري شده براي آبرفت بستر رودخانه به طور متوسط نفوذپذیري پائین می باشد. ●
داخل مخزن براي  حل محور وم آبرفت در جا و تراکم مناسب خاکهاي بر لوفران و با توجه به نتایج آزمایشات لوژان و ●

 آب بندي پی سد دو روش زیر پیشنهاد می شود:
تراکم مناسب آبرفت ایجاد  بدلیل ضخامت کم آبرفت، عرض کم دره، نوع سنگ کف، نفوذپذیري کم و -1

 ( پیشنهاد می شود.Sllury Trenchنوع دیواره آب بند سیمان بنتونیتی) دیواره آب بند از
باتوجه به استاندارد  نفوذپذیري کم بوده و BH5و BH4ب گمانه ها بجزء در اغل در جناحین و -2

(1982)ICOLD  نیاز به تزریق نمی باشد. نتایج بدست آمده از آزمایش لوژان در مقاطعی از پی سنگی ) گمانه
لیات عم ( نشان دهنده آبگذري بالا در آن مناطق می باشد. بنابراین براي آب بندي پی سنگی انجام BH5و  BH4هاي

 این نقاط ضروري است. تزریق در
 

 تشکر وقدردانی
شرکت خدمات مهندسی آب وخاک کشور مطالعات مرکز بدلیل در اختیار گذاشتن اطلاعات  -از مهندسین مشاور

 .وهمكاریهاي لازم سپاسگزاري می شود
 روش تحقیق و بحث:

نیز قسمتی از دبی پایه آن در فصول غیر زراعی از دسترس خارج با توجه به این که آب رودخانة آسیابر در زمان سیلاب و 
میشود، بنابراین نیاز به احداث یک سد در این منطقه کاملاً مشهود بوده، لذا هدف از احداث سد خاکی آسیابر، به وجود 

استفاده از  اعی  وآوردن مخزنی جهت ذخیرة بخشی از سیلابهاي فصلی و تنظیم دبی پایه رودخانة آسیابر در فصول غیر زر
 آن جهت توسعه کشاورزي منطقه می باشد.

هدف از اجراي عملیات ژئوتكنیک شناسائی و جمع آوري داده هاي زیرسطحی، هیدروژئولوژیكی و ژئوتكنیكی از طریق 
و  رنتایج حاصل از حفر گمانه هاي اکتشافی و چاهكهاي دستی در محلهاي مختلف محور، بدنه، بالادست وپایین دست محو

وآزمایشهاي  وغیره ... کیفیت مغزه هاي حفاريولحاظ نفوذپذیري  نظر از بررسی محل مورد آزمایشهاي برجا جهت
 آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل و جمع بندي آنها جهت استفاده در گزارشهاي مهندسی و طراحی می باشد.
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