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Abstract: The diversion systems of Beheshtabad Dam consist of two tunnels in left em-
bankment. With notice to surface Joint study and the laboratory test results thatcarried 
out on cores, tunnel route is classified to four sections and the GSI parameter by using 
engineering rock mass classification is determined for each sections. Then byapplication 
of Hoek’s method, host rock mass parameters are determined. Evaluation of appropriate 
pillar in diversion system is carried out by using of numerical modeling and with notice to 
expansion of plastic zone in 12 sections and a sensitivity analysis are did on spread of 
plastic zones by varying tunnels distance in each of geotechnical classes. Because of little 
distance between tunnels and dam reservoir slopes, Peak ParticleVelocity and dynamic 
tensile stress caused by blasting are determined and slope spalling and stability are inves-
tigated. Finally the maximum charge per delay and distancebetween diversion tunnels is 
evaluated in each section by notice to the results ofinvestigation. 

Keywords: Beheshtabad, Dam Diversion System, Numerical Modeling, Peak Particle 
Velocity  

 

 يعدد يساز مدل توسطآباد  انحراف سد بهشت هاي بهينه ميان تونل ةفاصلن ييتع

 يد مهدوريسع
  اصفهان، دانشکده معدن، اصفهان  يدانشگاه صنعت

 مسعود هاشمي
  ندآب، اصفهانيمشاور زا ينمهندس

هـاي   درزهبا توجه بـه  . گاه چپ  از دو تونل تشکيل شده است آباد در تكيه سيستم انحراف سد بهشت : چكيده
ها، مسير تونل به چهـار پهنـه     هاي حاصل از گمانه سطحي برداشت شده و نتايج حاصل از آزمايش بر روي مغزه

سـپس بـا   . هاي مهندسي براي هر پهنه تعيين شده اسـت  بندي با استفاده از طبقه GSIتقسيم و مقدار پارامتر 
تعيين . بان تونل در هر پهنه ارزيابي شده استگيري از روش پيشنهادي هوک، پارامترهاي توده سنگ ميز بهره

سازي عددي و با توجه  مقطع عمود بر امتداد آنها با استفاده از مدل ۱۲هاي انحراف، در  فاصله بهينه ميان تونل
به گسـترش زون پالسـتيک ارزيـابي شـده و در هـر رده از پارامترهـاي ژئومکـانيکي پيشـنهاد شـده، تحليـل           

به دليل فاصله کـم  . ها انجام شده است زون پالستيک با توجه به تغيير فاصله تونلحساسيتي بر روي گسترش 
هاي مشرف به مخزن، بيشينه سرعت ذرات و تنش کششي حاصل از انفجار تعيين و  سيستم انحراف با شيرواني

جـه بـه نتـايج    در نهايت با تو. و امکان پوسته شدن آنها تحت تاثير انفجار بررسي شده است ها پايداري شيرواني
 .هاي انحراف در هر مقطع تعيين شده است ها، حداکثر خرج قابل کاربرد در هر تاخير و فاصله بين تونل تحليل

ّ
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  مقدمه ١
ع مهم مادر و رشد جمعيت در منطقه مركـزي ايـران، نيـاز بـه آب در ايـن منطقـه       يل تمرکز صنايبه دل

ميليـون مترمكعـب جهـت     ۱۰۷۰ ةآورد ساالن با آباد لذا طرح انتقال آب بهشت. همواره رو به افزايش بوده است
. ه اسـت كشاورزي فالت مركزي ايران مورد مطالعه قرار گرفت و هاي شرب، صنعت رفع كمبودهاي آبي در بخش

ل يلـومتر تشـک  يک ۶۵ حدود متر و تونل انتقال آب به طول ۱۸۴به ارتفاع  يدوقوس يک سد مخزنين طرح از يا
کيلومتري شهرسـتان   ٥حدود  ةتري غرب روستاي شيخ محمود و در فاصلم ١٥٠٠در ساختگاه سد . شده است

سيسـتم انحـراف سـد در     .اسـت شـده  بهشت آبـاد واقـع    ة، روي رودخاناردل در استان چهارمحال و بختياري
 يها مقطع حفاري تونل. شود مي متر ۶۹۳و  ۷۶۶ يها شامل دو تونل انحراف به طول قرار گرفته وگاه چپ  تكيه

ميزان روباره . باشد متر مي ۴۰/۹هاي قائم و قطر مقطع حفاري صورت نعل اسبي با كف صاف و ديواره انحراف به
حـداقل   يعـدد  يسـاز  ق با استفاده از مـدل ين تحقيدر ا. متر متغير است ۲۳۰متر تا  ۱۰نيز از حدود  ها تونل

و پوسـته   يداريـ پا يانحراف، بر رو يها در تونل يرات آتشباريو سپس تاث يابيان دو تونل ارزياز ميلنگه مورد ن
 .است شده يمشرف به مخزن سد بررس يها يروانيشدن ش

  شناسي سيستم انحراف سد زمين ٢
بر اساس نتايج . آسماري قرار دارد -سد در زون ساختاري زاگرس رورانده و در سازند جهرمساختگاه 
 را کور در محدودة ساختگاه سداكتشافي حفر شده، سازند مذ هاي نههاي صحرايي و گما حاصل از بررسي

  :زير قرار دادتوان در چهار بخش  مي
  گاه چپ آهك ضخيم اليه، در رقوم باالي تكيه) الف
  گاه چپ هاي آهكي و آهك مارني تكيه آهك دولوميتي و دولوميت متوسط تا ضخيم اليه، ميان توده سنگ) ب
  و در محدودة پي گاه چپ كيهمارن آهكي و مارن متوسط تا نازك اليه، در رقوم پائين ت) ج
  گاه راست  آهك دولوميتي و دولوميت متوسط تا ضخيم اليه، در محل پي و تكيه) د

در بخش ب که شامل آهك دولوميتي و دولوميت ها  با توجه به رقوم احداث سيستم انحراف سد، تونل
هاي حاصل  ده بر روي مغزههاي صحرايي و آزمايشگاهي انجام ش بر اساس نتايج آزمايش. شود است احداث مي
هاي واقع در مسير  هاي برداشت شده و با توجه به شرايط متفاوت توده سنگ آماري درزه عهاز حفاري و مطال

، توده سنگ مذکور در چهار رده قرار گرفته، F11و  F8,F7,F2هاي  هاي انحراف تحت تاثير عملکرد گسل تونل
  : که عبارتند از

(I گسل ا قبل از محدوده تحت تاثير از محل ورودي تونلها تF2  
 (II  گسل محدوده تحت تاثيرF2  
(III  گسل بعد از محدوده تحت تاثيرF2  هايگسلتا قبل از محدوده تحت تاثير مجموعه F8 ،F11  وF7  

 (IV هاي گسلمحدوده تحت تاثير مجموعهF8 ،F11  وF7 

  بندي مهندسی توده سنگ طبقه 3
تر از  نييمگاپاسگال، وضعيت سطح آب زيرزميني که پا ۷۰ تا ۵۰کر سنگ ب يبا توجه به مقاومت فشار

ها و به طور مشخص  ب درزهيب و جهت شيها و ش ت درزهي، وضعRQDقرار گرفته،  ها تراز احداث تونل
وط به هر بمر RMR89است امتياز درجه به سمت جنوب  ۲۵در حدود  آن در حالت كلي بيبندي که ش اليه

  .است  ش داده شدهينما ۱ ن و در جدولييرده تع

  برآورد پارامترهاي ژئومکانيکي توده سنگ  ۳-۱
 Hoek & Diederichs يشنهاديهاي مسير تونل از روش پ برآورد پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ يبرا

  و  miب يـ، ضر) σci(كر ـمحوري سنگ ب فاده از مقاومت تكـن روش با استيبهره برده شده است، در ا (2006)
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 هاي انحراف هاي سنگي ميزبان تونل براي رده RMR89بندي  نتايج طبقه: ۱ل جدو  

  RMR GSI  متراژ متناظر در تونل دوم  متراژ متناظر در تونل اول  رده
I ۳۳۵-۰  ۴۰۵-۰  ۶۵-۵۸  ۷۳-۶۶  
II ۳۵۵-۳۳۵  ۴۲۵-۴۰۵  ۴۱-۳۲  ۴۶-۴۰  
III ۶۷۰-۳۵۵  ۷۱۵-۴۲۵  ۵۹-۴۹  ۶۷-۵۷  
IV ۶۹۳-۶۷۰  ۷۶۶-۷۱۵  ۳۶-۲۷  ۴۴-۴۰  

  
موهر با واير شده، سپس د يساز هيشب يسه محوره برجا به صورت عدد يش مقاومت فشاري، آزماGSIشاخص 

پارامترهاي . شود يم يابيارز يه اصطکاک داخليو زاو ير چسبندگيش رسم و مقاديج آزماياستفاده از نتا
مدول تغيير شكل و  هاي سنگي مختلف مسير تونل شامل چسبندگي، زاويه اصطكاك داخلي، رده يکيژئومکان

  .ارائه شده است ۲مقاومت فشاري توده سنگ در جدول 
  

  هاي سنگي مختلف مسير تونل پارامترهاي ژئومكانيكي رده: ۲جدول 
چسبندگي   رده

(Mpa) 
زاويه اصطکاک 

  )درجه(
مدول تغييرشکل 

(Gpa) 
مقاومت فشاري 

(Mpa) 
ضريب 
  پوآسون

I 
7/1  کمينه  48 8/9  15 3/0  

3/2  بيشينه  49 8/11  18 29/0  

II 
84/0  کمينه  41 4/2  8 39/0  

97/0  بيشينه  43 6/3  10 37/0  

III 
3/1  کمينه  46 8/6  12 33/0  
8/1  بيشينه  48 1/10  16 30/0  

IV 
8/0  کمينه  40 1/2  7 40/0  

92/0  بيشينه  42 1/3  9 38/0  

  انحراف يها ان تونليه الزم مايحداقل پن ييتع ۴
 ۱۲ه الزم در يحداقل پا يابيانحراف، ارز يها دور احداث تونليدر کر يافرات توپوگرييبا توجه به تغ

ه الزم در هر ين حداقل پاييبه منظور تع). ۱شکل (انحراف انجام شده است يها مقطع عمود بر امتداد تونل
 يک، بر رويان دو تونل لحاظ و سپس بر اساس گسترش زون پالستيبه عرض شش متر م يا هيمقطع، ابتدا پا

  . ن شده استيينه در هر مقطع تعيه بهيت عرض پايشده و در نها يريگ ميه تصميش عرض پايا افزايهش کا

  سازي عددي مدل ١-٤
  . ر انجام شده استيدر هر مقطع به صورت ز يعدد يساز مدل

  يط مرزيها و اعمال شرا جاد هندسه مدل و تونليا: الف
  ط تنش برجا در مدل يجاد شرايا: ب
که  يکار حفار تا جبهه يتنش در هر مقطع با توجه به هندسه تونل و فاصله نگهدار يزان رهاسازين مييتع: ج

  .Hoek (1999)ي لحاظ شده است بر مبناي رابطه پيشنهادي توسط کل آتشباريدر هر س يشرويمعادل پ
  .ه استن شدييها که در بند قبل مقدار آن تع بعد از آزاد شدن تنش يها و نصب نگهدار حفر تونل: د
 کلمب-ک بر اساس مالک شکست موهريزان گسترش زون پالستين مييتع: ه
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ان دو تونل بر اساس گسترش زون يه منظور شده ميت پايا عدم کفايت يدر ارتباط با کفا يريگ ميتصم
  .رامون تونل انجام شده استيه و پيک در پايپالست

 

  
  موقعيت تونل و هندسه توپوگرافي در هر مقطع: ۱شکل 

  9الی  1اطع مق 4-2
 ۹ يال ۱ه در مقاطع يرامون تونل و پايک پيسطح پالست يعدد يساز ج حاصل از مدلينتا يابيارز يبرا

از  ييها بخشن مقاطع به جزء يزبان تونل در ايم يها سنگ. ش داده شده استينما ۳محاسبه و در جدول 
 ۸به  ۶ه از يش عرض پايشود با افزا يم همانگونه که مالحظه. قرار دارند I يکيرده ژئومکان ، در٨و  ٧مقاطع 

سطح  يش جزئيمتر باعث افزا ۱۰ش عرض تا يافزا يشود ول يه و تونل کاسته ميرامون پايک پيمتر سطح پالست
زان يش ميه و به تبع آن افزايش عرض پايش روباره با افزاين امر افزيعلت ا. ک در اکثر مقاطع شده استيپالست

  . متر است ۸ن مقاطع يدر ا يشنهاديه پين عرض پايتر ذا مناسبه است، ليتمرکز تنش در پا
  

  ۹ يال ۱در مقاطع  يد عد يساز ج مدلينتا: ۳جدول 
  )m2(سطح پالستيک پيرامون پايه   )m2(سطح پالستيک پيرامون تونل   

  ۱۰  ۸  ۶  ۱۰  ۸  ۶  )متر(پايه 
  ۶/۱۲  ۲/۱۲  ۶/۱۲  ۸/۱۱۱  ۶/۱۱۲  ۱۱۵  کمينه 
  ۵/۱۴  ۱۴  ۷/۱۴  ۵/۱۸۵  ۵/۱۸۱  ۷/۱۸۲  بيشينه
  ۴/۱۳  ۷/۱۲  ۸/۱۳  ۵/۱۲۸  ۴/۱۲۷  ۸/۱۲۹  متوسط

  ٨و  ٧مقاطع  ٣-٤
با  هاي انجام شده بر اساس بررسي. قرار دارند IIن مقاطع در رده يزبان تونل در ايم ياز سنگها يبرخ

د رس يمتر م ۱۴ه به يز پايکه سا يزمان يه کاهش وليرامون پايک پيمتر، سطح پالست ۱۲ه تا يز پايش سايافزا
که سنگ  ۸و  ۷از مقاطع  ييها بخش يلذا برا. يابد ميافته يش يک افزايش روباره، سطح پالستيل افزايبه دل

  . شود يشنهاد ميمتر پ ۱۲ه يقرار دارد، عرض پا IIزبان آنها در رده يم

  ١٢و  ١١، ١٠مقاطع  ٤-٤
. قـرار دارنـد   III در رده ۱۲و مقطع  IXو  IIIدر رده  ۱۱، مقطع IXدر رده  ۱۰زبان مقطع يم يسنگها

ش داده ينمـا  ۲ه در نمـودار شـکل   يه بر حسب مترمربع در مقابل عرض پايرامون پايک پيرات سطح پالستييتغ
و  IIIنـه رده  ينه و کميشـ يب يکيط ژئومکـان ي، مربـوط بـه شـرا   ۲و  ۱ يهـا  سيدر نمودار مذکور اند. شده است
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رات سـطح  ييـ بـا توجـه بـه تغ   . اسـت  IXنه رده ينه و کميشيب يکيط ژئومکانيمربوط به شرا ۴و  ۳ يها سياند
  .  شود يشنهاد ميمتر پ ۱۲ن بخش يه در ايپا ين عرض برايتر ک در نمودار ارائه شده مناسبيپالست
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  عرض پایه ( متر) 
  ۱۲و  ۱۱، ۱۰ه در مقاطع يش عرض پايه با افزايک پايرات سطح پالستييتغ: ٣شکل 

  از انفجار يرزش ناشر ليمشرف به مخزن سد تحت تاث يها يروانيش يداريپا يبررس ٥

  نه سرعت ذراتيشيب ١-٥
مناسبترين پارامتري است که با استفاده از ، سرعت ةبيشين McGarr et al. (1984)مطابق با پيشنهاد 

زيرا اين پارامتر به طور مستقيم با بيشينه تنش . بيني کرد ديدگي و گسيختگي را پيش توان ميزان آسيب آن مي
کـه بيشـينه    بر اساس مطالعات انجام شده در صورتي. ارتباط دارد ي ديناميکيانرژي کرنشگذرا و مجذور آن با 

متر بر  ميلي ۴۰۰تا  ۲۰۰از . ميلي متر بر ثانيه باشد، سازه بدون آسيب ديدگي است ۲۰۰سرعت ذرات کمتر از 
  .مي شودو متر بر ثانيه با آسيب ديدگي کلي روبر ميلي ۴۰۰ثانيه، سازه دچار آسيب ديدگي جزئي و در بيش از 

Persson (1994) کند يم يابيارز ۱بکر توسط رابطه  يها سنگ ينه سرعت ذرات را برايشيب.  
  
 )۱(  ( ) ( ) ( )mDKgQsmmv 5.17.0700 −××=  

بيشينه خرج مجاز در هر تـاخير در   ۱با استفاده از رابطه مذکور و با توجه به مقاطع نمايش داده شده در شکل 
  .م استکيلوگر ۱۹۵نزديکترين فاصله به تونل 

  امکان پوسته شدن سطح آزاد يبررس ۵-۲
شـود کـه اگـر     يجاد مـ يا يسطح آزاد موج کشش ياز انفجار بر رو يناش ير انعکاس موج فشاريتحت تاث

ن يـ شتر باشد، سطح آزاد پوسته شده و ايسنگ ب يکيناميد ين موج از مقاومت کششيحاصل از ا يتنش کشش
از انفجـار   يناشـ  يتنش کشش Lopez (1995). کند يدا ميپوسته شدن از سطح آزاد به سمت چال گسترش پ

  . کند يم ارزيابی ۲توسط رابطه را 
)۲(      Pri V××= νρσ  



 

٤٠١ 
 

  : که در آن
iσياز انعکاس موج فشار يناش يتنش کشش ،ν نه سرعت ذرات، يشيبVPاست يسرعت امواج فشار .  

هـا، بـا    درزه يهـا  با توجه به امپـدانس سـنگ و امپـدانس پرکننـده     ياز انعکاس موج فشار يناش يتنش کشش
  .شود ياصالح م ۳استفاده از رابطه 

)۳(  ( ) ( )( )RJRJir IIII +−×= 11σσ  
  :که در آن

RI  ،امپدانس سنگJI  امپدانس درزه وrσ نش کششی ناشی از انعکاس موج فشاری با منظـور کـردن اثـر    ت
  . ها است درزه

 ۵۰۰۰زبان تونـل حـدود   يدر سنگ بکر م يانجام شده سرعت متوسط موج فشار يها شيآزما يبر مبنا
، مقـدار  )مترمربـع  ۸۰(و با توجه به سطح مقطع تونل  يمتداول آتشبار يبا استفاده از الگوها. ه استيمتر بر ثان
ر يانفجار مقدار خرج در هـر تـاخ   ير برايتاخ ۱۰لوگرم بر مترمکعب و با منظور کردن يک ۲۵/۱ژه حدود يخرج و

از انفجـار   يناش ينه مقدار تنش کششيشيب ۲و  ۱با استفاده از روابط .  لوگرم خواهد بوديک ۳۲به طور متوسط 
شات انجام شده، حداقل يج آزماينتا بر اساس. مگاپاسگال است ۷۶/۰ها، حدود  بدون منظور کردن اثر درزه يحت

ر يمگاپاسگال است، لـذا امکـان پوسـته شـدن سـطح آزاد تحـت تـاث        ۳۸/۱زبان تونل يسنگ م يمقاومت کشش
  . وجود ندارد يآتشبار

  

  نتيجه گيري  ٦
سازي عددي و با توجه به گسترش زون پالستيک پيرامون تونـل و پايـه کـه بـر اسـاس       بر اساس نتايج مدل •

 Iتعيين شده است، مناسبترين عرض پايـه در مقـاطعي کـه شـرايط ژئومکـانيکي       کلمب -هرمومالک شکست 
 . شود متر پيشنهاد مي ۱۲متر  و در ساير مقاطع  ۸حاکم است 

متر بر ثانيه لحاظ شود، حتـي در نزديکتـرين فاصـله بـه      ميلي ۲۰۰که بيشينه سرعت مجاز ذرات  درصورتي •
رج در هر تاخير وجود دارد لذا با توجه به مقادير معمول خـرج مصـرفي   کيلوگرم خ ۱۹۵شيرواني امکان کاربرد 

 .شود در هر تاخير، پايداري شيرواني تحت تاثير آتشکاري دچار مخاطره نمي

هاي انجام شده بيشينه مقدار تنش کششي ناشي از انعکاس موج فشـاري بـر روي سـطح     با توجه به بررسي •
  . وجود ندارد ۸/۱شرايط امکان پوسته شدن سطح آزاد با ضريب ايمني مگاپاسگال است و در بدترين  ۷۶/۰آزاد 
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