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 خالصه مقاله

سد صفا با هدف تامین آب . ده است کیلومتري شمال خاور شهرستان بافت واقع ش30 در استان کرمان و در ، آب سد صفاچاه انتقال

در .  آب منظور گردیده استانتقال، جهت  که با چاه مورد نظرتقاطع داردآنتقال  انتونلشرب شهرستان کرمان در حال احداث است و 

 در چاه  به بررسی پایداريQ و RMR این مطالعه ابتدا جهت تحلیل پایداري مورد نیاز با استفاده از روش هاي تجربی موجود نظیر

در ادامه نیز با داشتن . و سیستم نگهداري مورد نیاز تعیین گردیده است پرداخته شده) سنگ تناوب مارن و گل( سازند مربوطه 

هاي هاي مختلفی با استفاده از نرم افزار ، مدلچاهو در نظر گرفتن مقاطعی از  پارامترهاي ژئومکانیکی مسیر چاه، اعمال شرایط مرزي

 بالفاصله  چاه، مرحله، قبل از حفرودکلیه محاسبات در . ساخته شده است D3FLACو  D2FLAC بعدي وبعدي و سهتفاضل محدود د

 با درنظرگرفتن ،در نهایت.  محاسبه شده استچاهها در اطراف  جایی ها و جابه  انجام شده و در هر مرحله، کلیه تنشچاهبعد از حفر 

مشخص شد که چاه مورد نظر از کردن آنها در شرایط منطقه،  و مدل D3FLACو  D2FLAC هايافزار هاي مختلف موجود در نرم المان

  .پایداري الزم برخوردار بوده و نیاز به نصب هیچگونه سیستم نگهداري ندارد

ABSTRACT  

Shaft of Safa dam is under construction about 30 Km far from the north-east of Baft city which is 

located in kerman province and the tunnel intersect whit this shaft. . In this paper, at first the 

stability of shaft in the formations have been investigated by using empirical methods such as RMR 

and Q and then the required support system has been determined. In following by using numerical 

software Flac5.0, with having shaft way geomechanic parameters and putting boundary conditions 

for some sections of shaft, different methods have also been produced. All of the computations was 

performed in two steps: the first step was before excavation, the second step was immediately after 

excavation and in each step all stresses and displacements around the tunnel were computed. Then, 

for controlling the displacement around of tunnel with considering the different elements in flac5.0 

and simulating them in regional conditions determine the shaft don’t need support for stability. 

  تحلیل پایداري، روش عددي، روش تجربی، سیستم نگهداري، پارامترهاي ژئومکانیکی: کلمات کلیدي
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  مقدمه

 و شده تغییرات خوش دست زمین در ها تنش اولیه وضعیت شود یم موجب چاه حفر

 اطراف محیط العمل عکس تمرکز، این که گردد ایجاد تنش ، تمرکزچاهاطراف  در

 با مقایسه در سنگ مقاومت بودن کمتر صورت  در.داشت اهدخو دنبال به را تونل

 در هـا  شـکل  تغییر ،)شرایط ژئوتکنیکی و روباره میزان با مرتبط(شده  اعمال تنش

 در .چاه خواهد بود تخریب و همگرایی افزایش آن نتیجه که یابد می افزایش سنگ

 ها ناپیوستگی اختاريس شرایط از بیشتر پایداري بر ها تنش تأثیرات ،ها چاه گونه این

 نگهداري وسائل و حفاري ویژه هاي تکنیک بکارگیري با اینربناب .حائز اهمیت هستند

 و نگهداري و حفاري سیستم بهینه طراحی به توان موقع آنها می هب نصب و مناسب

 شناخت مناسب، سیستم اینکه الزمه طراحی ضمن .پرداخت چاه پایداري نتیجه در

 بـر  تـوده سـنگ در   رفتـار  نحوه بتواند که است روشی از فادهاست و محیط از کافی

 طراحـی  را مناسـب  نگهداري و حفاري سیستم و نموده بینی پیش را چاه گیرنده

  .نمود

 ه متر و داراي دو مقطع ب21چاه انتقال آب سد صفا به ارتفاع چاهشناسی مسیر  زمین

طالعـات حاصـل از   بر اسـاس ا   .  در جناح چپ سد واقع شده است       4/3 و   3 هاي قطر

جـا   نـابر  هاي اکتشافی در محدوده خروجی چاه، حداکثر ضخامت مواد          گمانه  حفاري

سازه چاه انتقال تماماً در الیه هـاي سـنگی قرمـز       .  متر برآورده شده است    23حدود  

بندي در مسیر چاه حدود  شیب الیه. باالیی و با روباره کافی در نظر گرفته شده است    

N23/19 کند هاي سازند قرمز باالیی را قطع می حاده الیه انتقال با زاویه بوده و چاه .

ایـن گـسل بـا    . دست ساختگاه قرار گرفتـه اسـت   از نظر ژئوتکنیکی، گسلی در پایین   

صورت نرمـال بـوده کـه حـداکثر       باختري و شیب نزدیک به قائم به– راستاي خاوري 

ـاوري در سـازند قرمـز   الیـه قـسمت خـ     متر در منتهی   3 تا   2جــایی آن حدود     جابه

  ].3[باشد  باالیـی می

  تجربی روش به نگهداري سیستم طراحی و پایداري تحلیل

  استفادهQ و RMRتجربی هاي   روش از سد صفـا چاه انتقال آب در تحلیل پایداري

سـنگ مـسیر چـاه     ، تـوده RMRبنـدي ژئومکـانیکی    براي انجـام طبقـه   .است شده

واحـدهاي داراي مشخـصات   (قـسیم شـده اسـت    هـاي سـاختمانی ت    تعدادي واحد  به

شده،  بر اساس مطالعات انجام). اند شناسی نسبتا مشابه در یک واحد قرار گرفته      زمین

 برآورد 30 تا 20 براي توده سنگ مسیر تونل برابر با RMRبندي  مقدار امتیاز طبقه

مـشخص  )  1( در جـدول   RMRبنـدي    گردد و تحلیل پایداري بر اساس طبقـه        می

  .باشد می

  RMR :30-20امتیاز   ارزیابی

  ضعیف  سنگ توده کالس

 زمان متوسط

  پابرجایی
  متري 5/2دهانۀ  براي ساعت10

 توده چسبندگی

  سنگ
  پاسکال کیلو200 تا 100

 اصطکاك زاویۀ

  سنگ توده
15-25  

  حفاري نحوة

نصب  اول، مرحله در پیشروي  متر5/1 تا 1

 از متر 10حفاري  با همزمان بطور ساپورت

  کار جبهه

  راکبولت
فاصلۀ  و  متر5 تا 4طول  به منظم گذاري بولت

  تور سیمی با ها دیواره و تاج در  متر5/1 تا 1

  شاتکریت
متر   میلی100متر در تاج و   میلی150 تا 100

  در اطراف

ي
نگهدار

  

  فلزي هاي قاب
 متر در 5/1فاصلۀ  به سبک فلزي هاي قاب

  هاي مورد نیاز محل

  RMRتایج حاصل از تحلبل با استفاده از طبقه بندي ن): 1(جدول 

) 2جـدول  (دهنـد    نشان میQبندي  همانگونه که امتیازهاي محاسبه شده براي رده    

هـا را در   توان آن باشند و می ها، داراي محدوده کامالً مشخص نمی     ها و گلسنگ   مارن

بنـدي   دهبراي برآورد سیستم نگهداري پیـشنهادي ایـن ر     . یک محدوده درنظرگرفت  

الزم است دهانه معادل تونل با توجه به نوع کاربري و نـوع نگهـداري تونـل در بلنـد           

ـ  ان بهرهـباتوجه به اینکه این تونل در زم     .مدت محاسبه شود   رداري داراي پوشـش  ـب

ادلـذا اندازه معـد بود لـی مسلح خواهــبتن
65.3

6.1

85.5
cD

  

 بـه  ESR، 6/1 ارتفاع بزرگترین مقطع تونل و 85/5 واهد بود که                       خ

بنابراین سیستم نگهداري پیشنهادي این روش براي تونـل در هـر       . دست آمده است  

متـر    سـانتی 25 تا 5/7: ها ها و گلسنگ  مارن. ها به شرح زیر است     کدام از توده سنگ   

  . متر5/1 تا 1شاتکریت مسلح و پیچ سنگ به فواصل 

  

امترهاپار  و گلسنگ مارن  

50-20  RQD 

15-12  Jn 

2-1  Jr 

3 Ja 

1/0 -66/0  Jw 

1 SRF 

5/2 -25/0  Q 

 کیفیت سنگ بسیارضعیف تا ضعیف

   و امتیازهاي آنQبندي  هاي مربوط به رده ردیف): 2(جدول

  عددي روش به نگهداري سیستم طراحی و پایداري تحلیل

 تنهـایی رفتـار   اننـد بـه  تو نمـی  اي مـشاهده  و تجربی هاي روش که داده نشان تجربه

 بـا  قـسمت  ایـن  کنند در شکل مناسب و مطمئنی تحلیل به را هاي زیرزمینی سازه

 سنگ توده ،)به دلیل خرد بودن توده سنگ منطقه(محیط  بودن شبه پیوسته نگرش

 منظور تحلیل عددي تونل مـورد نظـر از   به .شود می تلقی  پیوسته محیط عنوان به

 بـا  سد صـفا  چاه انتقال پایداري تحلیل در. است شده  استفادهFLAC.5افزار  نرم

با در نظر گرفتن شرایط منطقه  مقاطع مختلفی از چاهFLAC 5 افزار نرم از استفاده

  .]2[به ترتیب زیراقدام به مدلسازي شد

  ).مش بندي، مشخصات مصالح و شرایط داخلی و مرزي( ایجاد مدل  .1

 .حل مدل اولیه و رساندن آن به تعادل اولیه .2

 .حفر و حل مدل تا رسیدن به تعادل نهایی بدون نگهداري .3

 .ها و زون پالستیک در اطراف حفره جایی کنترل جابه .4

 و نصب نگهداري و در نهایت حل مدل     3در صورت نیاز مراجعه به بند        .5

 .تا رسیدن به تعادل نهایی

  K)(تعیین نسبت تنشهاي افقی به قائم 

هاي افقی به قائم،  هاي برجا براي تعیین نسبت تنش عدم انجام آزمایش    با توجه به 

بایستی از قضاوت مهندسی، روابط تجربی و بررسی موارد مشابه براسـاس اطالعـات            

توده سنگ در برگیرنده تونل و اساساً توده سنگ ساختگاه سد    . موجود استفاده نمود  

 آنکه این توده سنگ تحت اثـر     ضمن. گیرد  هاي نرم قرار می    صفا در زمره توده سنگ    

هـاي   باشد و مشاهدات انجام شده در گـالري       دار می   هاي تکتونیکی، بسیار درزه    تنش

هایی با جابجایی نـسبتاً کـم    هاي متعدد و گسل اکتشافی، حاکی از وجود دسته درزه  

باشند، بدون در نظر گرفتن   ها که داراي منشاء رسوبی می       باتوجه به نوع سنگ    .است
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 است ولی باتوجه به وجود ایـن  5/0 تا   4/0اي تکتونیکی این نسبت در حدود       ه تنش

از سـوي دیگـر   . توان با اطمینان این نسبت را بیش از این مقادیر دانست      ها می  تنش

هـاي   هاي متعدد حاصل از تـنش  ها و گسله نرم بودن جنس سنگ، وجود درزه، ترك    

 حاصـل از فرسـایش رودخانـه     تکتونیکی در توده سنگ و نزدیکی محل تونل به دره         

جملـه روابـط    سایر روابط موجـود از ]. 3[عواملی در جهت کاهش این نسبت هستند    

هـاي   رنظرگرفتن تـنش د نیز بدون 2001 و 1994 در سال    1ارائه شده توسط شوري   

هاي سـاختگاه سـد در     را براي توده سنگ نظیر توده سنگ       K)(تکتونیکی مقادیر 

  ].4[نمایند  برآورد می1وردنظر کمتر از اعماق م

هاي برجا در محدوده مسیر تونل و به طورکلی  توان گفت که نسبت تنش درنتیجه می

تواند بـراي   ها می بر این اساس تحلیل تونل   .  است 1 تا   5/0توده سنگ ساختگاه بین     

ترین مقـدار   هاي انجام شده، بحرانی براساس تحلیل.  انجام شودKترین مقدار   بحرانی

گیري در شـرایطی بدسـت    الزم به توضیح است که این نتیجه.  است K=1مربوط به   

. باشند هاي قائم داراي مقادیر زیادي نمی آمده که به علت کم بودن عمق تونل، تنش    

عالوه بر مـوارد  .  بحرانی شوند  1ها کمتر از     در غیراینصورت ممکن است نسبت تنش     

آنالیز حساسیتی جهت تعیین مقدار تنش منطقه به عمل آمـد کـه در نمـودار           فوق،  

بـا افـزایش    شود   مشاهده می ) 1(همانطور که از نمودار     .نشان داده شده است   ) 4-1(

اي افزایش  جایی صورت گرفته در تونل به طور قابل مالحظه        نسبت تنش مقدار جابه   

 برابـر یـک در   Kترین حالت مقدار  نیبنابراین بر طبق نمودار زیر در بحرا. یافته است 

  .نظر گرفته شد
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  K چاه به ازاء مقادیر مختلف هجایی دیوار تغییرات جابه): 1(نمودار 

  

  مقدار  پارامترها

  2470 (kg/m3)  دانسیته

  گیگاپاسکال 3/0  سنگ مدول االستیسیته توده

  35/0  سنگ ضریب پواسون توده

 مگاپاسکال11/0  سنگ ودهچسبندگی ت

   درجه20  زاویه اصطکاك داخلی

  پاسکال700  سنگ مقاومت کششی توده

   درجه0  زاویه اتساع

سد  آب مشخصات ژئومکانیکی مواد تشکیل دهنده مسیر چاه انتقال): 3(جدول

  ]11[صفا

  

  تحلیل پایداري چاه انتقال آب سد صفا با روش دو بعدي

 و 7/1هـاي    به مدلسازي مقاطع مختلف چاه با شعاعجهت تحلیل پایداري چاه اقدام 

پس از تخصیص مواد و رساندن مدل بـه تعـادل اولیـه، مـدل حفـر           .  متر گردید  5/1

                                         
Sheory 1   

هـاي مختلـف چـاه میـزان        اي در قسمت   سپس با قرار دادن نقاط مشاهده     . گردد می

 9/6و  متـر  5/1متر در مقطـع    میلی6/6 جایی انجام گرفته در داخل چاه برابر با  جابه

هاي سـنگی مـسیر    سپس پایداري زون.   متر محاسیه گردید7/1متر در مقطع     میلی

این روش کـه موسـوم بـه    . شود تونل از روش ارائه شده توسط ساکورایی استفاده می     

. کنترل مستقیم کرنش است بر مبناي پارامتر کرنش بحرانی پایه نهـاده شـده اسـت    

ائـه داده اسـت کـه بـر اسـاس مـدول       ساکورایی سه اخطار کرنش را بـراي سـنگ ار       

کـرنش  (حد باالي کرنش ) 1(بر این اساس، رابطه . االستیسیته سنگ استوار هستند  

میانگین لگاریتمی ) 2(رابطه . دهند حد پایین کرنش را ارائه می) 3(و رابطه ) شکست

سنگ بر حسب  پذیري توده مدول دگرشکلی: Eکه ] 6[دهد  این دو رابطه را نشان می

صـورت   افزار عددي به با توجه به اینکه خروجی نرم  . متر مربع است   رم بر سانتی  کیلوگ

منظـور محاسـبه    شـود، بـه   جایی است و کرنش از روابط باال محاسبه مـی       میزان جابه 

 aجایی مجاز و   جابهUcکه در آن . شود زیر استفاده می) 4(جایی مجاز از رابطه  جابه

  .  استچاهشعاع معادل 

 8/2جایی مجـاز کـه از روابـط سـاکورایی بدسـت آمـد برابـر بـا             ان جابه بنابراین میز 

نحوه .  محاسبه گردید7/1متر براي مقطع   میلی41/3 متر و 5/1متر براي مقطع  میلی

هاي به وجود آمده بعد از حفر چاه، میزان جابه جایی صورت  مدلسازي، وضعیت تنش

جـایی در   ضـعیت بردارهـاي جابـه    متر، و7/1 و 5/1گرفته در دیواره چاه براي شعاع     

) 6(تا ) 1(داخل چاه و زون پالستیک ایجاد شده در اطراف چاه به ترتیب در اشکال      

  .نشان داده شده است

  

 )1(  85.0log25.0log  Ec  

)2(  22.1log25.0log  Ec  

)3(  59.1log25.0log  Ec  

)4( c = Uc/a 

  

  
  نحوه مدلسازي): 1(شکل 

  

  
  هاي به وجود آمده در اطراف چاه وضعیت تنش):  2 (شکل
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   متر3جایی صورت گرفته در دیواره چاه با مقطع  جابه): 3(شکل 

  
   متر4/3جایی صورت گرفته در دیواره چاه با مقطع  جابه): 4(

  

 
  جایی صورت گرفته در اطراف چاه شکل بردارهاي جابه): 5(شکل

  

  
  زون پالستیک اطراف چاه): 6(

  

  

  

  

  تحلیل پایداري چاه انتقال آب سد صفا با روش سه بعدي

همانطور ]. 4و1[مراحل مدلسازي سه بعدي همانند مدلسازي دو بعدي است        

که در قسمت قبل در مورد روند مدلسازي صـحبت شـد، در ایـن قـسمت             

همانند قبل مدلسازي به صورت سه بعـدي انجـام شـده اسـت وحـداکثر                

اي در داخـل چـاه     نقطـه مـشاهده  5ار دادن جایی مورد نظر پس از قر  جابه

جایی انجـام شـده در    سپس با مقایسه حداکثر جابه . گیري شده است   اندازه

جایی بدست آمده از روابط ساکورایی پایداري  داخل چاه و مقایسه آن با جابه

جایی صورت گرفتـه در داخـل    میزان جابه. یا عدم پایداري چاه بررسی شد   

جایی مجازي   متر محاسبه گردید که در مقایسه با جابه        ی میل 1/2چاه برابر با    

، پایدار بودن چـاه اثبـات   )متر  میلی6/6(که از روابط ساکورایی بدست آمد       

جایی صورت گرفتـه در   نحوه مدلسازي، جابه) 10(تا ) 7(در اشکال   . شود می

  .داخل چاه و زون پالستیک اطراف تونل نشان داده شده است

  
  انجام شده  بنديمشنحوه ) 7(شکل 

  

  
  نحوه مدلسازي صورت گرفته) 8(شکل 

  

  
  جایی صورت گرفته در دیواره چاه شکل جابه): 9(شکل
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  زون پالستیک اطراف چاه): 10(

  

  گیري  و نتیجه،جمع بنديبحث

  بحث

هـاي خـرد شـده، خـاك و یـا       هایی را که در سـنگ    ، رفتار سازه  FLAC.5نرم افزار   

یابنـد را   دن بـه حـد تـسلیم، جریـان پالسـتیک مـی           مصالح دیگري که هنگام رسـی     

شوند  کند و طی آن مصالح به وسیله عناصر و یا مناطقی نشان داده می   مدلسازي می 

اي تعـدیل   این شـبکه بـه وسـیله کـاربر بـه گونـه          . سازند اي را می   که مجموعاً شبکه  

ناصر بر هر یک از ع. یابد شود که با شکل هدفی که باید مدلسازي شود تطابق می         می

 کرنش از قبل تعیین شده خطی و یا غیرخطی، در برابر نیروهاي -اساس قوانین تنش

اگر تنش اعمالی به انـدازه    . دهند اعمال شده و یا محدودیت مرزي واکنش نشان می        

کافی بزرگ باشد که سبب تسلیم مصالح و جریان یافتن آنها شـود، شـبکه طراحـی             

ه سوي مصالحی که نماینده آن اسـت حرکـت   دهد و ب  شده نیز عمال تغییر شکل می     

هاي منطقـه، داراي درزه شـکاف متعـدد     با توجه به اینکه خصوصیات سنگ   . کند می

و خصوصیات محیط شـبه پیوسـته را داراسـت، بنـابراین        ) کامالً خرد شده  (باشد   می

  .باشد  میFLACهاي انحراف، نرم افزار  بهترین نرم افزار جهت تحلیل پایداري تونل

 قرار جدید بارگذاري معرض در اطراف محیط سنگ، توده یک در تونل حفاري ا  ب

 نمـودار  یـک  صورت به عموما بارگذاري مقابل این در سنگ توده رفتار گیرد، می

 با خصوصیات خوب هاي سنگ در  .شود می داده نشان مکان تغییر مقابل در تنش

 سنگ در اما .مانند می پایدار یحائل گونه هر از استفاده بدون ها تونل باال، مقاومتی

 رابطـه  ایـن  در .گیـرد  صـورت  مقطـع  پایدارسـازي  است سـریعاً  الزم ضعیف هاي

 مـورد  حفـاري شـده   سـنگ  توده و استفاده مورد حائل میان اندرکنش بایست می

 - همگرایـی  روش مطالعـات  گونـه  ایـن  بـراي  مرسـوم  روش. گیـرد  قـرار  مطالعـه 

 در حایل پاسخ منحنی با زمین پاسخ منحنی این روش، در. باشد می محصورشدگی

  .درسن تعادل می به نقطه این در اصطالح به که گردند می متقاطع اي نقطه

و رفتـار سـنگ بـا      در این تحقیق با استفاده از منحنی اندر کنش زمـین، وضـعیت      

 سپس با استفاده استفاده از روش عددي دو بعدي و سه بعدي به تصویر کشیده شده

رسـم  بـا  . استجایی مجاز توده سنگ به دست آمده   مشهور ساکورایی، جابه از روابط 

نـشان داده   2جایی مجاز توده سـنگ کـه در نمـودار      و جابهمنحنی اندرکنش زمین 

گردد که چاه حفر شده از پایداري الزم برخوردار بوده وهیچ نیلزي  شده، مشخص می

  .به طراحی و نصب سیستم نگهداري ندارداست
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چاه انتقال آب جایی مجاز محاسبه شده در  منحنی واکنش زمین و جابه): 2(ر نمودا

 سد صفا
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