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  :چكيده
هكتار با استفاده  1800تامين آب كشاورزي دشت سروك در سطح ميليون متر مكعب با هدف  9با حجم مخزن سد شاه قاسم 

هاي  ساختگاه سد در مرز سازند. ساخته شده استهاي فصلي شاه قاسم و انتقال آب از حوزه جانبي پريكدون  از چشمه
ست بر روي شناسي پابده و آسماري قرار گرفته و به خصوص تكيه گاه راست آن و بخشي از پي آن در سمت تكيه گاه را زمين
پس از آبگيري پديده نشت و تشكيل . كه داراي شيبي به سمت پايين دست سد هستند هاي آهكي واقع شده است سازند

عدم مشاهده تراز آب زيرزميني . فروچاله در تكيه گاه جناح راست مخزن از مسائل بهره برداري ايمن و بهينه از سد بوده است
، كمبسيار  RQDهاي وسيع با مقادير  وجود زونشده طي مطالعات اكتشافي، هاي حفاري  طبيعي در برخي از گمانه

در اين زمينه در اختيار داشتن . دهد ضرورت دقت نظر در عالج بخشي سد را نشان مي پي سدپيزومتري در هاي باال  گراديان
  .نشت ضرورت داردبرآوردي دقيق از ميزان آب نشتي از مخزن سد و اثرات عمليات عالج بخشي بر ميزان كاهش 

  مقدمه
هدف اصلي از  .كيلومتري شهر ياسوج و بر روي مسيل شاه قاسم احداث گرديده است 15سد شاه قاسم در 

هاي فصلي شاه  هكتار با استفاده از چشمه 1800احداث اين سد تامين آب كشاورزي دشت سروك در سطح 
در ساليان اخير و با توسعه جامعه شهري و نزديكي . باشد ميقاسم و انتقال آب از حوزه جانبي پريكدون 

مطالعات سد در . ساختگاه سد به شهر ياسوج اهداف جنبي تفريحي و توريستي نيز مد نظر قرار گرفته است
، آبگيري سد 1375عمليات اجرايي آغاز و نهايتا در سال  1374شروع و پس از خاتمه در سال  1373سال 

لي شامل سد اصلي، سيستم انتقال از حوزه پريكدون، دايك خاكي جانبي، سيستم كنترل اجزاء اص. آغاز شد
اي با هسته ضخيم رسي است كه  سد از نوع سنگريزه. باشد سيالب و سيستم آبگير و تاسيسات كنترل آن مي

 .مي باشد متر 220متر و طول تاج  8عرض تاج . متر از بستر رودخانه است 36متر از پي و  47داراي ارتفاع 



 2  1390اسفند  تهران، ها و تاسيسات وابسته، مديريت بهره برداري، عالج بخشي و ارزيابي ايمني سدپنجمين كارگاه تخصصي 
  

 

  
5th Workshop on Operation, Rehabilitation and Safety Evaluation of Dams and Related Facilities, Tehran, March 2012 

 

ميليون مترمكعب مي  12ميليون متر مكعب و ميزان تنظيم ساليانه  9حجم مخزن در تراز نرمال حدود 
  .]1[ باشد

هاي آهكي و مارني بوده و با توجه به عدم  سد شاه قاسم شامل سازند مخزنها، پي و  گاه تكيه
در . هاي پس از آبگيري با مسئله نشت آب مواجه بوده است طراحي و اجراي المان آب بند، از اولين سال

بخشي سد در سالهاي اخير با  بندي آن مد نظر بوده و عمليات عالج بخشي سد و آب ساليان مختلف عالج
هاي  گزينه اين مقاله با مروري بر زمين شناسي ساختگاه، تاريخچه نشت و. ري دنبال شده استجديت بيشت

  .نموده استاشاره  در سد شاه قاسمهاي عمليات عالج بخشي  ضرورتمباني اصلي و عالج بخشي به 

  سد زمين شناسي ساختگاه
ساختگاه سد و مخزن در . دهد مينقشه زمين شناسي ساختگاه و مخزن سد شاه قاسم را نشان ) 1(شكل 

 هاي موجود در منطقه متاثر از چين شناسي ارتفاعات و دره زون زاگرس چين خورده قرار گرفته و ريخت
 –شمال غربي  نوزها در اين  راستاي اصلي چين خوردگي .باشد خوردگيهاي منظم اين زون ساختاري مي

بندي  ها بوده و با امتداد اليه با محور چين محور سد به صورت تقريبي موازي .باشد جنوب شرقي مي
جنوب شرقي كشيده شده و  –مخزن سد نيز در راستاي شمال غربي . شناسي در يك راستا قرار دارند زمين

 را سازند گورپي و پابده تشكيل داده است آنهسته كه  باشد منطبق بر محور يك تاقديس زمين شناسي مي
هاي مارن و ماسه سنگ و سازند پابده متشكل از  هاي سفيد با ميان اليه سازند گورپي شامل شيل. ]3و  2[

ارتفاعات مشرف به مخزن سد در دو سوي . باشد مي هاي آهك مارني هاي خاكستري، مارن و ميان اليه شيل
شيب اين اليه هاي آهكي با توجه به وضعيت . شمال شرقي و جنوب غربي، سازند آهكي آسماري است

. است شمال شرقي به سمت شمال شرق و در سمت جنوب غربي به سمت جنوب غرب ساختاري در سمت
شناسي پابده و آسماري قرار گرفته و به خصوص تكيه  هاي زمين رسد ساختگاه سد در مرز سازند به نظر مي

اين . هاي آهكي واقع شده است گاه راست آن و بخشي از پي آن در سمت تكيه گاه راست بر روي سازند
  .گرديده استهاي زمين ساختي سبب ايجاد پتانسيل نشت آب  در كنار خردشدگي ناشي از تنشمسئله 

  تاريخچه نشت از سد
در بازديد از وزارت نيرو هاي مخزني جديداالحداث  در اولين سال آبگيري، كميته بررسي امكان آبگيري سد

بند براي كنترل  سد شاه قاسم، كه پس از آبگيري سد به انجام رسيده بود، با اشاره به عدم احداث پرده آب
ها حفر تعدادي چاه مشاهده اي در پاياب سد اصلي و بازوي  گاه هاي نفوذي از مخزن، پي و تكيه احتمالي آب

هيه بيالن ماهيانه و ساليانه مخزن، احداث ايستگاه همچنين با تاكيد بر ت. خاكي سمت چپ را پيشنهاد نمود
اولين بار فرار آب از مخزن سد در تاريخ ]. 4[هيدرومتري در ورودي اصلي سد ضروري اعالم گرديد 

در . متري تكيه گاه راست سد توسط بهره بردار سد گزارش  شده است 9از نقطه اي در فاصله  21/3/77



 3  1390اسفند  تهران، ها و تاسيسات وابسته، مديريت بهره برداري، عالج بخشي و ارزيابي ايمني سدپنجمين كارگاه تخصصي 
  

 

  
5th Workshop on Operation, Rehabilitation and Safety Evaluation of Dams and Related Facilities, Tehran, March 2012 

 

رز شايسته مورد توجه قرار نگرفته و بررسي آن به كاهش تراز مخزن مقطع مورد اشاره اين موضوع به ط
. ]5[گردد بند، طبيعي تلقي مي ضمن آنكه وقوع اين پديده با توجه به عدم اجراي المان آب. گردد موكول مي

گاه  هاي نشت آب از تكيه هاي واقع شده و كاهش تراز مخزن، محل و در پي خشكسالي 1379نهايتا در سال 
. گيرد و داخل مخزن ظاهر گرديده و با مستند سازي شواهد، موضوع به طور جد مورد پيگيري قرار ميراست 
شكل . دهد گاه راست و جريان آب به داخل آن را نشان مي نمايي از فروچاله ايجاد شده در تكيه) 2(شكل 

  .ا نشان داده استنيز محل نقاط داراي اثرات جريان گردابي در پاشنه سراب را در داخل مخزن ر) 3(
  

  
  قاسم اي سد شاه نقشه زمين شناسي و تصوير ماهواره): 1(شكل 

  

  
  گاه راست سد شاه قاسم نمايي از فروچاله ايجاد شده در تكيه): 2(شكل 
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  1379موقعيت نقاط با جريان گردابي در پاشنه سراب بعد از خشك شدن سد در تابستان ): 3(شكل 

  
گاهها حفاري و به  گاهها تعدادي گمانه در پي و تكيه از پي و تكيه به منظور بررسي وضعيت نشت

همچنين ميزان نشت از مخزن بر اساس  .گردند منظور سنجش تراز آب پس از آبگيري مخزن تجهيز مي
هاي مختلف حاكي از روند افزايشي نشت  گيرد؛ بررسي نشت از مخزن سد در تراز بيالن مورد بررسي قرار مي

هاي صورت گرفته و برونيابي نتايج حاصله ميزان نشت  گيري بر اساس اندازه. از مخزن بوده استبا افزايش تر
از مهمترين نكات مطالعه صورت گرفته عدم . گردد بيني مي ليتر بر ثانيه پيش 200در تراز نرمال حدود 

 RQDمقادير ي همچنين بررس. هاي حفاري شده است مشاهده تراز آب زيرزميني طبيعي در برخي از گمانه
دهد  وچك و حتي صفر را نشان ميكبسيار  RQDهاي وسيع با مقادير  هاي حفاري شده وجود زون در گمانه

نتايج بررسي تراز آب زير زميني در داخل . ]6[باشد هاي بسيار خرد شده يا حفرات انحاللي مي كه معرف زون
هاي باال و مناطق با اختالف تراز  وجود گراديانهاي تجهيز شده در دوران آبگيري مجدد نيز حاكي از  گمانه

مسائل مورد اشاره فوق در كنار مقادير باالي نفوذپذيري اشاره شده در برخي  .باشد پيزومتري قابل توجه مي
و نيز شواهدي نظير افت  ]8[ دست در فاصله زياد هاي پايين ، ظهور و فعال شدن چشمه]7[ از گزارشات فني

هاي با نفوذپذيري بسيار باال است كه  يني در سالهاي خشكسالي، حاكي از وجود زونشديد تراز آب زيرزم
در ساليان اخير . گردند سبب هدايت آب هاي زيرزميني به پايين دست سد و تراز هاي پايين سنگ پي مي
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مي و هاي ك اگرچه تحليل دقيقي از داده. ليتر بر ثانيه نيز گزارش شده است 800حدود دبي نشت تا  ميزان
بيني  روند نشت در طي ساليان اخير وجود ندارد، اما درصورتي كه دبي نشت حال حاضر با مقادير پيش

هاي اوليه نشت مد نظر قرار گيرد، روندي فزاينده براي نشت مشاهده مي شود كه  حاصل برونيابي سال
  .نمايد ضرورت اصالح آن را دو چندان مي

  سد شاه قاسم عالج بخشي
سازي  ذخيرهبه منظور  آب بندي بدنه، پي، تكيه گاه ها و مخزنها   اصلي كنترل تراوش در سد اهدافيكي از 
و پي در اثر  نهبد جلوگيري از ناپايداريها به منظور  از سوي ديگر كنترل تراوش در سد. باشد آب مي
هاي بتني  در سد و ناپايداري سد فشار بركنشو ايجاد  هاي خاكي در سد روانگرايي، رگابهايي چون  پديده

هاي آبرفتي عموما  روش هاي آب بندي بر اساس شرايط ساختگاه انتخاب شده و در محيط .ضرورت دارد
در . باشد تزريق مي پردهو يا  ديوار آب بند، احداث پوشش آب بند، اجراي گودبرداري آبرفتشامل 
رايي و عملكرد هر يك از كا .باشد مي تزريقهاي سنگي روش اصلي آب بندي استفاده از پرده  محيط
در . شناسي آن وابسته است هاي مورد استفاده به شرايط ساختگاه و به طور خاص به وضعيت زمين روش

استفاده از پرده تزريق يا ديوار آب بند به عنوان روش آب بندي اتصال المان آب بند به منطقه نفوذناپذير پي 
هاي هوازده سطحي از  بندي سنگ ها و به منظور آب برخي ساختگاهاگرچه در . باشد گاه مورد تاكيد مي و تكيه

  .شود پرده تزريق معلق استفاده مي
براي . توان بر اساس شرايط آن روش آب بندي مناسب را انتخاب نمود براي يك سد در بدو امر مي

 منتخب نيز ي ها روشخواهد بود، چرا كه اجرايي بودن هاي ساخته شده مالحظات بيشتري مورد نياز  سد
رسد  شناسي مورد اشاره قرار گرفت، به نظر مي براساس آنچه در بخش زمين .نيازمند بررسي خواهد بود

گاه راست عامل اصلي نشت از مخزن سد  هاي خرد شده و داراي پتانسيل انحالل در پي و تكيه حضور آهك
ها و آزمايش هاي انجام شده در  فاريهاي حاصل از ح اين مسئله با شواهد صحرايي آثار نشت، داده. باشد مي

هاي آهكي كه در محل محور  بندي، واحد با توجه به جهت شيب اليه .گيرد يگمانه ها نيز مورد تاييد قرار م
يكي از داليل . اند دست محور در اعماق بيشتري توسعه يافته در پايين  اند، سد در سطح زمين مشاهده شده
هاي آهكي است  بندي واحد شناسي و جهت اليه اب سد نيز وضعيت زميناصلي عدم وجود آثار نشت در پاي

با توجه به وضعيت زمين شناسي ساختاري ذكر شده، . كه سبب هدايت آب نشتي به اعماق گرديده است
هاي مشاهده شده در  فروچاله  هاي آهكي، آثار انحالل قابل توجه در سطح منطقه، خردشدگي شديد واحد

دقت نظر در طرح عالج ...  گاه راست، گراديان قابل توجه آب زيرزميني در پي سد و  هاي آهكي تكيه بخش
برآوردي دقيق از ميزان آب نشتي از مخزن سد و در اين زمينه در اختيار داشتن . بخشي سد ضرورت دارد

  .اثرات عمليات عالج بخشي بر ميزان كاهش نشت ضرورت دارد
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  بندي و نتيجه گيري جمع
هاي آهكي است كه عموما با  هاي ساخته شده در ساختگاه هاي سد ه قاسم يكي ديگر نمونهنشت از سد شا

با اين حال روند فزاينده ميزان نشت از مخزن سد شاه قاسم . ها مواجه هستند مسئله نشت از پي  وتكيه گاه
ساختگاه در شناسي  بررسي دقيق زمين .به آن را دو چندان نموده استطي ساليان اخير ضرورت توجه 

هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي موجود و تبيين دقيق  مقياس مناسب، بازنگري و بازپردازش داده
اي هاي اصلي بر هاي كمي مورد نياز گام هاي كمي موجود يا توليد داده ميزان نشت بر اساس تحليل داده

ي مناسب با توجه به خردشدگي بند آب روشنكه ارائه آضمن . باشند اجراي عمليات عالج بخشي سد مي
ضرورت هاي موجود  با در نظر گرفتن محدوديت هاي انحاللي احتمالي در اعماق زمين شديد و وجود زون

نيز از اركان يك  اثر عمليات عالج بخشينشت در  كاهشبينانه از ميزان  برآوردي واقعاز سوي ديگر . دارد
  . برنامه عالج بخشي خواهد بود

  ع مناب
سد پروژه بروشور راهنماي اي فارس، بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد،  امي آب منطقهشركت سه .1

  .شاه قاسممخزني 
  .20511بهبهان، برگه شماره  250000/1نقشه زمين شناسي شركت ملي نفت ايران،  .2
 .6351ياسوج، برگه شماره  100000/1  نقشه زمين شناسيسازمان زمين شناسي كشور،  .3

بازديد سد شاه قاسم بررسي  گزارش  كميته بررسي سد هاي در دست اجرا قبل از تحويل موقت، .4
 .1376  ،11گزارش شماره   سازمان مديريت منابع آب ايران،  مسائل سد قبل از تحويل موقت،
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