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قرار گیری ساختگاه بر روی یال شمال غربی تاقدیس چنگال

مخزن سد



چنگالتاقديسهيدروژئولوژيكينقش

  شیب هیدرولیکی در هر دو جناح باالتر از رودخانه
.است
و بخشی )سازند پابده در فازهای مطالعاتی در باالدست

چشمه كه برخی از آنها 40حدود ( از آسماری پايینی
.چشمه های آبگرم بوده  شناسايی شده است

 ه های شامل الي)قرار گیری سازند پابده و آسماری پايینی
در هسته تاقديس چنگال ( مارن وآهک مارنی

اثری در پايین دست سازند پابده  و همچنین در دشت قیر
. از ارتباط هیدروژئولوژيکی با مخزن ديده نمی شود





42)آّبگرمآرتزين
ازگوگردي(  درجه

عواقاكتشافيگمانه

سدپيگودالدر



تاثير سيستم ناپيوستگي در تكامل كارست

 و دسته درزه های ( درجه60حدود )شیب تنداليه بندیj1 وj2
حركت ثقلی آب را تسهیل كرده و نقش مهمی در ( درجه80حدود )

یکی اين دسته درزه ها می توانند ارتباط هیدرول. تکامل كارست دارند
.بین مخزن با پايین دست سد را برقرار كنند

غاج  تنگه محل سد  بواسطه عملکرد فرسايشی سريع رودخانه قره آ
ه سمت بوجود آمده  و در زمان تشکیل تنگه شیب هیدرولیکی مرتبا ب

پس از)بنا بر اين كف رودخانه . كف دره افزايش می يافته است
 karst base)را می توان سطح اساس كارست  ( برداشت آبرفت

level)دانست.
 اما در مقیاس)به دلیل وجود جريان آبگرم، كارست های رو به باال

.نیز تشکیل شده است(  های محدود



و در جناح 21تا 19پرده آب بند در جناح چپ در زیر واحدهای -1گزینه 
.جا نمایی شد18تا 16راست در زیر واحدهای 

و بطور موضعی در 15پرده آب بند درهر دو  جناح  در زیر واحد -2گزینه 
.  جا نمایی شد16زیر واحد  

مطالعاتیفازهایدرشدهمطالعههایگزينه



فارسيسلمانسدبندآبپردهنهاييجانمايي



ندبآبپردهگستردهمقطعوپالن



مزايا و معايب گزينه نهايی انتخاب شده
:مزايا
 ل قابغیردارا بودن كوتاهترين مسیر ممکن به سمت اليه های

نفوذ در پايین دست
 ( گسل ها ) كنترل كردن مسیرهای اصلی زه آب
 (در صورت نیاز) امکان توسعه پرده به سمت سازند پابده
 رت در صو)انعطاف داشتن پرده برای تغییر مسیرهای موضعی

(لزوم 
امکان دسترسی دائم از پايین دست  در زمان بهره برداری



مزايا و معايب گزينه نهايی انتخاب شده
:معايب

آب پرده به سمت پايین دست آمده و بنا بر اين مسیر نشست
.كوتاهترشده است

ل به آب از طريق غارها و كانالهای كارستی و بدون افت پتانسی
پرده خواهد رسید و لذا پرده در معرض ماكزيمم فشار آب قرار

.  خواهد گرفت

در . ودانتهای پرده بايد حتماً به يک زون غیر قابل نفوذ دوخته ش
غیر اين صورت آب ، پرده را دور خواهد زد و از پايین دست 

.  فرار خواهد كرد



معیارهای طراحی پرده آب بند سد سلمان فارسی

آب بندی قابل قبول<<<مشخص نمودن هدف عملیات حفاری و تزریق پرده آب بند •
اد تعد<<<مشخص نمودن معیارهای حفاری و تزریق با توجه به مشخصات توده سنگ •

تركیب دوغاب ، فشار تزريق ،  مواد افزودنی +  رديف های پرده 
پیش بینی +شرايط هیدروژئولوژيکی ساختگاه <<<گسترش کافی پرده در بخش انتهایی آن •

گسترش  پرده 
وجود كارست  بر اثر حركت رو به باالی آب <<<عمق گمانه ها در زیر بدنه سد •

معلق بودن پرده+ هیدروترمال
بررسی وپويش توده سنگ  <<<جستجوی کارست در مسیر پرده •
آزيموت و شیب گمانه های پرده<<<قطع کردن دسته درزه های اصلی •
انتخاب نوع سیمان <<<مقاوم بودن دوغاب در مقابل یون های مخرب محلول در آب •
ن وبرخورد با غار گلش<<<انعطاف پذیری طراحی بر اساس یافته های جدید در حین اجرا •

چگونگی بهسازی آن
یزومترها  و مانیتورينگ منظم پ+ نصب ابزار دقیق <<<کنترل کارآیی  پرده بعد از آبگیری •

تحلیل رفتار آنها



 مین آبیاری ز+ نیازهای زيست محیطی )با توجه به اهداف پروژه
(های پايین دست

دستیابی به  آب بندی کامل هدف طرح محسوب         ” 
“.نمی شود

ری از آنچه که به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته می شود جلوگی
آيی لذا اين موارد  برای ارزيابی كارفرسایش پبش رونده است 

:پرده آب بند در نظر گرفته شد
 گمانه های كنترلی% 90لوژون برای حدود 3نفوذ پذيری كمتر از

+
 كیلوگرم در متر طول مقاطع تزريق50خورند سیمان كمتر از

آب بندی قابل قبول<<<مشخص نمودن هدف عملیات حفاری و تزریق پرده آب بند 



مشخصات اصلی توده سنگ  ساختگاه سد سلمان فارسی

گ نفوذ پذیری کم و مقاومت فشاری متوسط تا زیاد توده سن

 درجه و دو 60تا 55سیستم ناپیوستگی شامل الیه بندی با شیب
با شیب های بسیار تند  که دارای j2و j1دسته درزه اصلی 

.پتانسیل زیاد برای  انتقال آب به پایین دست است

ا و  کارست شدگی شدید توده سنگ که عموما در تقاطع گسله
.بزرگ درزه ها  دیده  می شود



جانمایی گمانه های اکتشافی در 
ساختگاه سد سلمان فارسی



مشخصات اصلی کارست ها در  ساختگاه سد سلمان 
فارسی

كارست ها در امتداد گسل ها و درزه های اصلی تشکیل شده اند  و معموال
.شامل كانال ها و بخصوص شفت های پر شیب هستند

ده استكف كانالهای كارستی معموال از رس های پالستیک متراكم پوشیده ش  .
 كلیه كارست ها خشک می باشند اما در برخی از آنها آثار داغ آب های

.قديمی ديده می شود
 در كف غارهای بزرگ ، توده  بزرگی از بلوک های سنگی  وجود دارد

.بطوريکه تراز كف غار مشخص تیست
وددر ديواره كانال های كارستی شیب دار، معموال هیچ رسوبی ديده نمی ش .
مده و كارست های رو به باال بر اثر حركت آب گرم از عمق به سطح بوجود آ

.معموال ابعاد محدودتری دارند



چپ775گالري-بندياليهامتداددركارستتشكيل

j2Schmidt net, lower hemisphereSchmidt net, lower hemisphereدرزهدستهامتداددركارستتشكيل



سلهاگوبندياليهتقاطعدرغارتشكيل



مشخص نمودن معیارهای حفاری و تزريق بر اساس 
مشخصات اصلی توده سنگ

 نهايی با فاصله( و نه چند رديفه)احداث پرده تزريق يک رديفه فشرده
نیم متر برای دو گمانه مجاور هم 

انجام عملیات حفاری و تزريق گمانه ها با روش نیمه كردن
استفاده از دوغاب تزريق غلیظ و پايدارw/c=1/1   تا

w/c=1/2
 زايش كاهش ويسکوزيته و چسبندگی واف)استفاده از فوق روان كننده

(شعاع تاثیر دوغاب
راهیابی اعمال فشار تزريق باال و قبول شکست هیدرولیکی محدود برای

دوغاب به كارست
انجام بهسازی كارست از گالری های تزريق يا اديت های اكتشافی  +

اجرای تزريق+ چند رديفه كردن پرده در محدوده كارستهای بزرگ 
بمنظور يکپارچه كردن  كارست و پردهfan groutingبادبزنی  



گسترش كافی پرده در بخش انتهايی

ذ پذير قرار داشتن سازند نفوذ ناپذير پابده و بخش كم نفو
آسماری پايینی در پايین دست سد

رسیدن وگسترش پرده آب بند درتوده سنگ های فوق
 متر در 20پیش بینی گسترش  گالری های تزريق  به میزان

بدون اجرای گمانه )انتهای پرده در توده سنگ های مذكور 
ورت در ص)و آمادگی برای گسترش بیشتر پرده آب بند ( ها

(لزوم



معیارهای طراحی پرده آب بند سد سلمان فارسی

ولآب بندی قابل قب<<<مشخص نمودن هدف عملیات حفاری و تزريق پرده آب بند •
گسلهاوجود+ شرايط هیدروژيولوژيکی <<<گسترش كافی پرده در بخشانتهايی آن •
ب گرم وجود كارست  بر اثر حركت رو به باالی آ<<<تعیین عمق گمانه ها در زیر پی •

معلق بودن پرده+ هیدروترمال
بررسی وپويش توده سنگ  <<<جستجوی كارست در مسیر پرده •
آزيموت و شیب گمانه های پرده<<<قطع كردن دسته درزه های اصلی •
انتخاب نوع سیمان <<<مقاوم بودن دوغاب در مقابل يون های مخرب محلول در آب •
و برخورد با غار گلشن<<<انعطاف پذيری طراحی بر اساس  يافته های جديد  اجرا •

چگونگی بهسازی آن
ردهمانیتورينگ پ+  نصب ابزار دقیق <<<كنترل كارآيی  پرده بعد از آبگیری •



تعیین عمق گمانه ها در زير پی

درجه 42شناسايی چشمه های آب گرم  با بیشینه حرارت •
سانتیگراد در هر دو ساحل رودخانه در زمان مطالعات

ق وجود كارست های رو به باال بر اثر حركت آب گرم از عم•
به سطح

معلق بودن پرده آب بند •
دهضرورت طوالنی كردن مسیرجريان آب نشتی از زير پر•
.متر تعیین شد140عمق گمانه ها در تحتانی ترين گالری •



مقطع بخش میانی سد

رديف كمکی پرده در زير پی سد
(از اين رديف صرفنظر شد)

پرده عمودی  اصلی در زير پی سد
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ی از سد مقايسه بین ارتفاع  و عمق پرده آب بند در زير پی  برخ
های ساخته شده

El Cajon/Honduras                         226/230

Oymapinar/Turkey                         185/60*

Berke/Turkey                                 201/90*

Mratinje/Yugoslavia                       220/140

Dokan/Iraq                                     116/95

Salman Farsi 125/140 



معیارهای طراحی پرده آب بند سد سلمان فارسی
آب بندی قابل قبول<<<مشخص نمودن هدف عملیات حفاری و تزريق پرده آب بند •
وجود +شرايط هیدروژيولوژيکی ساختگاه <<<گسترش كافی پرده در بخش انتهايی آن •

گسلها
مقادير نفوذ پذيری+ وجود آب هیدروترمال<<<عمق گمانه ها در زير بدنه سد •
بررسی وپويش توده سنگ  <<<جستجوی كارست در مسیر پرده •
جهت گمانه های پرده<<<قطع كردن دسته درزه های اصلی •
يقانتخاب نوع و بلین سیمان تزر<<<مقاوم بودن در مقابل يون های مخرب محلول در آب •
لزوم انعطاف پذيری پیمانکار  <<<استفاده از يافته های جديد حین عملیات اجرايی •
مانیتورينگ پرده+  نصب ابزار دقیق <<<كنترل كارآيی  پرده بعد از آبگیری •



وده بررسی وپويش ت<<<جستجوی کارست در مسیر پرده
سنگ

 30ط بطور متوس)گالری  تزريق در هرتکیه گاه با فاصله عمودی كم  5طراحی
(متر
ی، احداث انجام عملیات اكتشافی سنگین و فشرده شامل حفاری گمانه های اكتشاف

اديت های اكتشافی  در زمان مطالعات و حین عملیات اجرايی 
 ط راد سقو+ قطع و يا ضعف آب برگشتی  )استفاده از نتايج حفاری گمانه ها

(حفاری
 یری برای تصمیم گ+خورند بسیار زياد دوغاب )استفاده از نتايج تزريق گمانه ها

(ادامه عملیات تزريق
 انجام مطالعات دقیق غارشناسی و بدست آوردن هندسه كارست
 ار كانالهای غ)عبور دادن گالری های تزريق به درون كارست های اصلی مفروض

(گلشن



كارستابعاد
مقياسكوچككارست-3مقياسميانكارست-2مقياسبزرگكارست-1

2

31



برخورد گالري با دهانه غار

چپ835سعيدي در گالري 

بيرون زدن گمانه به درون غار

چپ835گالري -سعيدي





آزيموت و شیب <<<قطع كردن دسته درزه های اصلی 
گمانه های پرده

 با توجه به شیب نزديک به قائم دسته درزه هایj1 وj2
ايین كه پتانسیل زيادی را نیز برای فرار دادن آب به سمت پ
خاب دست دارا بودند، شیب و آزيموت گمانه ها بصورتی انت

.شد كه اين دسته درزه ها را پوشش دهد



Schmidt net, lower hemisphere

N24W

N30E



<<<مقاوم بودن دوغاب در مقابل يون های مخرب محلول در آب 
انتخاب نوع و بلین سیمان 

 با توجه به مقادير موجود يون سولفات در آب، سیمان
رار پورتلند تیپ دو برای عملیات تزريق مورد استفاده ق

.گرفت
 ديد كارست شدگی ش+ نظر به نفوذ پذيری كم توده سنگ  +

ن با استفاده از سیما( آب بندی قابل قبول) هدف از عملیات 
مان بلین باال توجیه فنی و اقتصادی نداشت و لذا از سی

.استفاده شد3000پورتلند تیپ دو با بلین حدود 



معیارهای طراحی پرده آب بند سد سلمان فارسی

معیار های حفاری و تزريق<<<آب بندی قابل قبول پرده •
ساختگاه شرايط هیدروژيولوژيکی<<<گسترش كافی پرده در بخش انتهايی آن •

وجود گسلها+ 
مقادير نفوذ پذيری+ آب هیدروترمال<<<عمق گمانه ها در زير پی •
بررسی وپويش توده سنگ  <<<پیدا كردن كارست در مسیر پرده •
جهت گمانه های پرده<<<قطع كردن دسته درزه های اصلی •
انتخاب نوع سیمان <<<مقاوم بودن در مقابل يون های مخرب محلول در آب •

تزريق

<<<انعطاف پذيری طراحی بر اساس  يافته های جديد حین اجرا •
چگونگی بهسازی آنبرخورد با غار گلشن و

ينگ منظم مونیتور+ نصب ابزار دقیق <<<كنترل كارآيی  پرده بعد از آبگیری •
پرده



راست802برخورد با غار گلشن در گالري 



بندآبپردهمقطعدرگلشنغارموقعيت



پالن و پروفیل غار گلشن و دو كانال كارستی آن



سه گزينه موجود برای پرده آببند در محدوده غار گلشن

:گزينه شماره يک 
احداث پرده در امتداد مسیر موجود 

:گزينه شماره دو
دور زدن غار گلشن از سمت باالدست آن

:گزينه شماره سه
دور زدن غار گلشن از سمت پايین دست آن



نقشه شماتیک محدوده غار گلشن و مسیر 

گزینه های پیشنهادی



احداث پرده در امتداد مسیر موجود :  گزينه يک 

Golshan’s Cave

upstream



راست769بخشي از غار گلشن واقع در گالري 



احداث پرده در امتداد مسیر موجود :  گزينه يک 
:مزايا
.هندسه موجود پرده آب بند تغییری نمی كند•

:معايب
می محدوده پیچیده  غار گلشن در معرض ماكزيمم فشار آب قرار•

گیرد
ک نیاز به پاكسازی غار از انبوهی از بلوک های سنگی در حد ي•

تا چند متر مکعب است
ريسک تاثیر زلزله و ناپايدار كردن ديواره های غار وجود دارد•

وجود اشکال متنوع كارستی در محدوده غار و عدم اطمینان از آب 
بندی كامل غار بدلیل پیچیدگی های زياد آن 



کصفحه فرضی پرده آب بند در گزینه شماره ی



دور زدن غار گلشن از سمت پايین دست: گزينه دو

Golshan’s Cave

upstream



دور زدن غار گلشن از سمت پايین دست: گزينه دو

:  مزایا
.نیازی به پاكسازی غار نیست•
:تغییرات كمتر در مسیر پرده آب بند بوجود خواهد آمد و بنا بر اين•
مقادير كمتر حفاری و تزريق گمانه ها نسبت به گزينه باالدست •

:معایب 
مسیر پرده به ديواره های دره نزديکتر می شود و مسیر كانال های كارستی به سمت•

.رودخانه نامعلوم است
. بررسی ها و حفاری های اكتشافی جديدی مورد نیاز خواهد بود•
.در محدوده ای از پرده كه نزديک به غار است فشار هیدرولیکی زيادی وارد می آيد•



:گزينه  سه
دور زدن غار گلشن از سمت باالدست غار

upstream

Golshan’s Cave

1
4
0
m



:مزایا
.نیازی به پاكسازی غار نیست•
مسیر پرده  دو كانال كارستی مهم موجود را كه از غار منشعب می •

.شوند قطع می كند
.  عوارض كارستی در مسیر جديد كمتر خواهد بود•
محدوده غار گلشن در حالت خشک باقی می ماند ومیتوان برای •

.  مانیتورينگ پرده از آن استفاده كرد
:معایب 

.مسیر پرده تغییرات زيادی خواهد داشت•
گسترش زيادی پیدا می كند3و 1سطح پرده در مقايسه با گزينه های •
.  بررسی ها و حفاری های اكتشافی جديدی مورد نیاز خواهد بود•
.گراديان هیدرولیکی تندی بین پرده و غار بوجود خواهد آمد•

:گزينه  سه
دور زدن غار گلشن از سمت باالدست



مراحل بهسازی كارست در سد سلمان فارسی

تعیین موقعیت وهندسه دقیق کارست با عملیات غار شناسی

 ا رسیدن ت( یه روش دستی)تخلیه کارست از مصالح سنگی و رسوبات رسی
به سنگ سالم

 متری 5متری باالدست و 10پر کردن کارست با بتن پر کننده در محدوده
پایین دست پرده

اجرای گمانه های تزریق تماسی در داخل کارست

  ارتباط بین انسداد بتنی(concrete plug)و پرده آب بند



استزنمخبهروبندياليهشيب. هاگسلواصليهايشكستگيبهتوجهباسدجناحينبزركهايكارستموقعيت



karst treatment

بهسازی کارست در 
محدوده غار سعیدی
GG 835L



جناح چپ775بهسازی کارست دریکی از غارهای  گالری  
GG 775L

karst 
treatment



معیارهای طراحی پرده آب بند سد سلمان فارسی

آب بندی قابل قبول<<<مشخص نمودن هدف عملیات حفاری و تزريق پرده آب بند •
ود گسلهاوج+ شرايط هیدروژيولوژيکی ساختگاه <<<گسترش كافی پرده در بخش انتهايی آن •
لق مع+ وجود كارست  بر اثر حركت رو به باالی آب هیدروترمال<<<عمق گمانه ها در زير پی •

بودن پرده
بررسی وپويش توده سنگ  <<<پیدا كردن كارست در مسیر پرده •
آزيموت و شیب گمانه های پرده<<<قطع كردن دسته درزه های اصلی •
انتخاب نوع سیمان تزريق<<<مقاوم بودن در مقابل يون های مخرب محلول در آب •
لشنچگونگی بهسازی غار گ<<<انعطاف پذيری طراحی بر اساس  يافته های جديد حین اجرا •
ویل یر اساس نصب شبکه فشرده پیزومترها یصورت د<<<کنترل کارآیی  پرده بعد از آبگیری •

رینگ مانیتو+ موقعیت گسلها و کانالهای کارستی و همچنین بر اساس خورند نامتعارف دوغاب
+  یت آب انجام نمونه گیریهای موردی برای کنترل کیف+  منظم پیزومترها  و تحلیل رفتار آنها

اندازه گیری دبی چشمه های پایین دست و یرآوردمیزان کل نشت 



تزريقپردهمشخصات

Name    >>> Salman Farsi

Dam height [m] 125

Surface of curtain [m 2 250,000

Total length of drill holes [m] (570,000)

Density of drill holes [m/m2] 2

Grout consumption per [kg/m] (79)

Volume of largest cavity [m3 ] 150,000



كارستبادرگيرطرح74درسيمانجذبدياگرام



كارستيهايطرحبرخيدرشدهاجرابندآبپردهاحجام

Name    >>> Salman Farsi

Pueblo 

Viejo 

Guatemala

El Cajon 

Honduras
Dokan/Iraq

Keban  

Turkey

Canelles 

Spain

Khao 

Laem 

Thailand

Dam height [m] 125 140 226 116 212 151 115

Surface of curtain [m
2
] 260,992 261,500 550,000 471,000 570,000 240,000 580,000

Total length of drillholes [m] (570,000) ? 620,000 301,000 338,000 162,000 560,000

Density of drillholes [m/m2] 2.0 ? 1.1 0.7 0.6 0.7 1.0

Grout consumption per [kg/m] (77) 90 225 226 400 316 115

Volume of largest cavity [m
3
] ≈150000 60,000 5,000 5,000 > 600,000 10,000 ?



:جمع بندی
گ تعیین معیارهای طراحی بايد بادقت و وضوح با در نظر گرفتن شرايط توده سن

.شوند
ن كارست در طراحی پرده آب بند سد سلمان فارسی تاكید زيادی بر روی پیدا كرد

.در مسیر پرده و بهسازی آنها صورت گرفت
شناسايی هندسه كارست و داشتن  نفشه های دقیقبهسازی كارست  نیازمند

.غار شناسی است
د كه احداث پرده در مناطق كارستی می تواند با شگفتی های بزرگی مواجه شو

گی و بنا بر اين همواره بايد آماد. هزينه و زمان زيادی را بر پروژه تحمیل می كند
.انعطاف پذيری الزم برای  روبرو شدن با شرايط جديد وجود داشته باشد

طراحی به دلیل ناشناخته هايی كه در مناطق كارستی وجود دارد بهتر است كه در
.ودو اجرای پرده آب بند محافظه كارانه عمل شود و تمهیدات الزم پیش بینی ش




