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  چكيده
تـوده   در نفوذپـذيري  انجـام آزمايشـات    يكي از مشخصاتي كه در بررسي هاي ژئوتكنيكي سدها مورد ارزيابي قرار ميگيـرد 

 متداولترين روش جهت تعيين اين امر انجام آزمون صحرايي لوژون مي باشد كه در مقاطع .سد مي باشد ساختگاه هاينگس
 -مقادير فشار وآبگذري در هر پله به صورت نمودارهاي فشار .گمانه هاي اكتشافي و در فواصل معين انجام مي شود مختلف
با توجه به رفتار توده سنگ در برابر جريان و فشار اعمال شده ارزيابي كه مي توان آن را  ،شوند ترسيم مي (P_Q)آبگذري

قطعـه مـورد بررسـي قـرار      175حلقه گمانه اكتشـافي در   13در اين تحقيق آزمايشات نفوذپذيري به روش لوژون در  .كرد
نفوذپـذيري مـورد بررسـي     با استفاده از نتايج اين آزمايشات رفتار توده سنگ هاي ساختگاه سد سيازاخ از نظر. گرفته است

  . قرار گرفته است
  .، توده سنگنفوذپذيري آزمايش لوژون، سد سيازاخ، رفتار هيدروليكي، :كليدي كلمات
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Abstract 
One of the characteristics that in dam site investigation is the permeability coefficient of rock mass 
in site. The commonly method for determination of permeability coefficient is water pressure test 
(WPT). This test is done in excavated borehole and pressure and discharge in each step showed in 
the form of P-Q diagrams. With attention to the behavior of mass rock against the water pressure, 
these diagrams have been evaluated.  In this project permeability experiments in the Lugeon way in 
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13 core loop in 175 piece was investigated. With use of result this experiments behavior of rock 
mass site Syazakh dam in the respect of permeability was investigated.         

 
Key words: hydraulic behavior, Syazakh dam, water pressure test, permeability, rock mass. 

  مقدمه

متداولترين و مرسومترين روش براي تعيين نفوذپذيري پي هاي سنگي در محل، آزمايش فشار آب مي باشد كـه   
در  )1386بخـش،  .. عظيمـي،ا . (پيشنهاد و به همين نام معروف شده است(Lugeon) توسط لوژون 1933ل در سا

. بار ميباشد 10مورد آزمايش تحت فشار  ن برابر يك ليتر در دقيقه نشت آب از يك متر طول گمانهوواقع يك لوژ
Kutznert )1996  (قـرار  بررسي مورد اليه ها نوع و شيب و درزهها آرايش از سد آب بندي براي را زمين شرايط 

 از ديگـري  دانشـمندان . تحقيقاتي در باره مفهوم باز شدگي هيدروليكي درزههـا انجـام داد   ،) Priest )1993. داد
 آزمايش درزهها برنتايج تاثيروضعيت و سنگها در هيدروليكي مسيرهاي بودن بزرگ علت به ) Foyo )2004 جمله

   .آمدند بر سنگها نفوذپذيري تخمين جهت SPI نظير گريدي شاخصهاي از استفاده صدد در
آزمايش لوژون با تزريق آب تحت فشار در يك قطعه از گمانه به منظور تعيين آب خوري سنگ انجام مـي  

در سنگ به دليل ساختار متفاوت آن با خاك مسـئله هـدايت هيـدروليكي در جريـان آب متفـاوت بـوده و       . گيرد
از شرايط ناپيوستگي ها است به گونه اي كه جهت و موقعيت ناپيوستگي هـا، فاصـله آن   شرايط حاكم كامال متاثر 

ها از همديگر، ميزان درز و شـكاف، بازشـدگي شـكاف هـا، شـكل ديـواره درزه، مـواد پركننـده ان هـا همگـي از           
  ) 1386صنايعي و همكاران، . (فاكتورهاي مهم حاكم بر شرايط هيدروليكي محسوب مي گردند

  جغرافيايي سدموقعيت 

ايـن  . احداث خواهد شد  زاخ بر روي يكي از سر شاخه هاي رودخانه قزل اوزن در استان كردستاناسد سي
كيلومتري جنوب غرب شهر  9كاقلي و شيخ حيدر و در فاصله  رودخانه متري پايين دست تقاطع دو  300در  سد

          و طـول شـرقي       00 ˚ 47 16 ˝تصـات  كيلـومتري شـمال غـرب سـنندج بـا مخ      100ديواندره و نيز در فاصـله  
˝ 26   51 ˚ 35 سـنگريزه اي اسـت و ارتفـاع آن از بسـتر      -ين سد از نوع خـاكي ا .عرض شمالي واقع شده است

ميليـون متـر    230حجم مخزن اين سـد   و متر ميباشد 84متر و ارتفاع آن از پي در حدود  74رودخانه در حدود 
  .وقعيت سد نشان داده شده استم) 1(در شكل  .مكعب است

  
  



  
  

                             رانيا ستيز طيو مح يمهندس يشناس نيكنفرانس زم نيششم
 
 

 

949 

  
  موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي  -1شكل 

  زمين شناسي  سد

پرمين مي  –آتشفشاني مربوط به دوره كربونيفر  -پي سنگ ساختگاه سد  مجموعه اي از سنگهاي رسوبي 
در حـال  .  شـده انـد  باشد كه در اثر رويداد سيميرين پسين و پيشين و همچنين الرامي، دچار دگرگـوني خفيـف   

حاضر مي توان اليه هاي مختلف دگرگوني، ولكانيكي و رسوبي را بشرح زير در اين جايگاه و در مغزه هاي حفاري 
  .شده مشاهده نمود

  فيليت-اسليت •
كه در جناح چپ و بخوصوص بخش زيرين گمانه هاي آهكي را تشكيل داده كـه قـديميترين اليـه هـاي سـنگي      

  .هستند
  سنگ آهك •

تهاي برجسته جناح چپ را تشكيل مي دهد كه به رنگ كرم و خاكستري و نـازك اليـه و تيغـه اي و تـا     كه قسم
  .ضخيم اليه در بخش زير مي باشند

  اسليت هاي سياهرنگ •
كه عمدتا در جناح راست و دربستر رودخانه و در بخش زيرين گمانه هاي حفاري شده بدست آمده كه بسيار خرد 

  .شده و فرسايش پذير هستند
  اسليت آهكي •

  .كه در ضخامت هاي مياني تا بااليي گمانه هاي نزديك به بستر رودخانه يا بستر رودخانه را تشكيل داده اند
  ريو داسيت وداسيت •

  .كه عمدتا در جناح راست وجود دارند كه سخت ومقاوم و به رنگهاي سبز روشن مي باشند
  سنگهاي دگرگون شده شيستي •
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  .ستر رودخانه در بخش اوليه تا ميانه گمانه ها وجود داردكه عمدتا در جناح راست و ب
  آندزيت و بازالت و يا توف •

مي باشد كه گا ها تحت تاثير متامورفيسـم قـرار   ... شامل تناوب و يا تداخلي از سنگهاي آندزيت و بازالت و يا توف
اي انحـراف و تخليـه كننـده    اين سنگها سخت و مقاوم بوده و قسمت زيادي از مسير سرريز و تونـل هـ  . گرفته اند

  .تحتاني آبگير در آن قرار دارند
  اسليت–فيليت  •

كه شامل سنگهاي با دگرگوني خفيف، متورق و سست مي باشد كه قسمت انتهايي تونل ها و سرريز را شامل مـي  
درصد از محدوده مخزن در واحد ليتولوژي شيل سياه مـي باشـد كـه در عمـل نفوذناپـذير       80-85بيش از . شود
  .است

از نظر لرزه خيزي جايگاه سد سيازاخ در استان لرزه زمين ساخت ايران مركزي در زون سـنندج سـيرجان   
كيلومتري عبارتند از گسلهاي كاقلي، شيخ حيدر ،كـاني   20نزديكترين گسلها به ساختگاه سد تا فاصله . قرار دارد

نقشـه زمـين شناسـي    ) 2(در شكل . نيا مده استچرمه، كالنه اما نشانه اي از جنبش آنها در زمان كواترنر بدست 
  .ساختگاه سد نشان داده شده است

  هاي ساختگاه سدتوده سنگ يبررسي رفتار هيدروليك

چگونگي تغيير مقادير لوژون در فشارهاي مختلف اعمال شده در آزمايش نفوذپذيري سـنگ لـوژون را بـر    
انحاللي و نحوه گسترش حفرات در سنگ تقسـيم   اساس رفتار هيدروليكي سيستم درز وشكافها، تخلخل، حفرات

  .بندي مي كنند
در قطعات مختلف گمانه هاي اين سايت مورد بررسـي قـرار گرفتـه و     )لوژون(كليه آزمايشهاي نفوذپذيري

آمده  )1(يابي قرار گرفته است كه خالصه نتايج آن در جدول زتوده سنگ پي در دو جناح و بستر رودخانه مورد ار
مربوط به آن دسته از قطعات آزمايشي مي باشد كه انجام آزمايش در آنها به طور كامل و  نا مشخص، پديده .است

به بررسي رفتار هيدروليكي توده سنگ در آزمايشهاي لوژون  پس از شرح مقدمه فوق، .درست انجام نگرديده است
  :پرداخته مي شوددر بخشهاي مختلف اين سايت 
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  )سازمان زمين شناسي كشور(ساختگاه سدنقشه زمين شناسي   -2شكل 

  جناح چپ -الف

كـه از ايـن    قطعه آزمايش لـوژون صـورت گرفتـه اسـت ،     78  حلقه گمانه حفاري شده 6در اين جناح در 
قطعـه   7و (Laminar Flow=A) داراي رقتار هيدروليكي با جريان يكنواخت يـا آرام   % 62 قطعه معادل 48تعداد،
 داراي پديده بـاز شـدگي   %5قطعه معادل  4و (Turbulant Flow=B) ش فته يا مغشوداراي جريان آش %9 معادل

(Dialation=C)  داراي پديده آب شستگي %8قطعه معادل  6و (Wash out=D)  نيـز داراي  %6قطعـه معـادل    5و
زمايش نيز به علت عدم انجام كامل و درست آ %8قطعه معادل  8بوده اند در  (Void Filling=D) پديده پرشدگي

  .(Undeterminted=U) رفتار هيدروليكي نا مشخص مانده است
در حـداقل قـرار    %5 در حداكثر و پديده باز شدگي با % 62جريان يكنواخت با همانطوريكه ديده مي شود،

در مطالعات نفوذ پذيري زير پي سد و انجام تزريق و تشكيل پرده آب بند امتياز  رفتار هيدروليكي يكنواخت دارد،
در اين  .بت تلقي شده و باال بودن درصد آن مناسب بودن سنگ پي زير محور سد را در هر نقطه نشان مي دهدمث

در حـداكثر قـرار گرفتـه و نشـاندهنده مناسـب بـودن پـي سـنگ از نظـر رفتـار            %62 جناح از سايت اين رفتار با
  .هيدروليكي مي باشد
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متري بيشترين نفوذپـذيري را بـا    10حل چپ در عمق با توجه به نتايج آزمايشات لوژون انجام شده در سا
لـوژون وجـود    5متر كمترين نفوذ پذيري را با مقـدار   80لوژون اندازه گيري شده ودر اعماق بيش از  150مقدار 

تغييـرات نفوذپـذيري سـد     . دارد كه اين مقادير  نشان دهنده اين است كه نفوذپذيري در اين جناح باال مي باشـد 
  .نشان داده  شده است) 3(در جناح چپ در شكل نسبت به عمق 

  جناح راست  -ب
قطعـه معـادل    17قطعه آزمايش لوژون صورت گرفتـه كـه    51حلقه گمانه مجموعاً در  3در اين جناح در 

   (TurbulantFlow=B) داراي جريان آشفته %8قطعه معادل 4و(Laminar Flow=A) تداراي جريان يكنواخ 33%
داراي پديـده آب   %10قطعـه ديگـر معـادل     5و (Dialation=C)داراي پديـده بـاز شـدگي     %10قطعه معادل  5و

قطعه  13در  بوده اند،  (Void Filling=E ) يداراي پديده پرشدگ %14قطعه معادل  7و (Wash out=D)شستگي 
 نيز بعلت عدم انجـام كامـل و درسـت آزمـايش رفتـار هيـدروليكي قطعـه نـا مشـخص مانـده اسـت            %25معادل 

(Undeterminted=U).  اكثر اين قطعات بعلت باال آمدن آب به باالي گمانه و وجود قطعات نفوذ ناپذير در قطعات
باالئي و زيرين مشابه با آن داراي نفوذپذيري ضعيف بوده و رفتار هيدروليكي آنها با توجه به شـواهد بايـد از نـوع    

  . ن يكنواخت باشداجري
آزمايشها در اين جناح در اختيار داشـت بـا در   % 33حداكثر مقدار را با  به اين ترتيب جريان يكنواخت كه

  محور سد در ايـن جنـاح را مشـخص    افزايش زيادي يافته و مناسب بودن سنگ پي زير و نظر گرفتن اين قطعات،
مـي  ز مثبت تلقـي  اضمنًا پديده پر شدگي كه خود از نظر رفتار هيدروليكي در مطالعات سد سازي امتي .مي سازذ

كه خود بر مناسب بودن سنك پي اين  پس از جريان يكنواخت در مرتبه دوم قرار دارد، %14شود در اين جناح با 
قطعـات   %10قطعـه و معـادل    5در ضمن پديده آب شستگي در ايـن جنـاح فقـط در     .جناح از اين نظر ميافزايد

قشر هوازده اتفاق افتاده كه در محدوده تزريق اتفاق افتاده كه بيشتر آن نيز در قشر اوليه پي سنگ و در  آزمايشي
كليه گمانه هاي اين جناح از نظر بـاال بـودن رفتـار     .تحكيم زير پي سد قرار گرفته و مشكلي را به وجود نمي آورد

از آزمايشـها در هـر گمانـه رفتـار      %45هيدروليكي يكنواخت رفتار مشابهي را نشان داده اند و در مجموع بيش از 
   .از خود نشان داده است يكنواخت را

متري بيشترين نفوذپذيري را با  10با توجه به نتايج آزمايشات لوژون انجام شده در ساحل راست در عمق 
لوژون وجـود دارد   1متر كمترين نفوذپذيري با مقدار  60لوژون اندازه گيري شده و در اعماق بيش از  120مقدار 

لوژون نيز كمتر وعمال نفوذناپـذير   1به شدت كاهش يافته بطوريكه از نفوذپذيري قشر سطحي زياد ولي در اعماق 
  .نشان داده  شده است) 4(تغييرات نفوذپذيري سد  نسبت به عمق در جناح راست در شكل . خواهد بود

  بستر رودخانه -پ
 قطعـه  29 قطعه آزمايش لوژون صورت گرفته است كه از ايـن تعـداد،   46حلقه گمانه  4در اين قسمت در 

         داراي جريـان آشـفته   %9قطعـه معـادل    4و  (Laminar Flow=A)داراي جريـان يكنواخـت    %63معادل 
(Turbulant Flow=B)   داراي پديده آب شستگي  %4قطعه معادل  2و(Wash out=D)  15قطعـه معـادل    7و% 
انجام كامل و درست آزمايش  نيز به دليل عدم %9قطعه معادل  4و در  (Void Filling=E)داراي پديده پر شدگي 

  .(Undeterminated=U) رفتار هيدروليكي نا مشخص مانده است
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پديده پر شدگي در اين قسـمت و نيـز    %15با توجه به باال بودن درصد جريان يكنواخت و همينطور وجود 
صـد بسـيار   قطعات با رفتار هيدروليكي مشخص كه اكثر آن به صورت جريان خطي بوده اند و وجـود در  %7وجود 

مناسب بودن سنگ پي بستر رودخانـه از نظـر نفوذپـذيري و     كمي پديده آب شستگي در آزمايشهاي اين قسمت،
  .رفتار هيدروليكي به وضوح مشخص است

متري بيشترين نفوذپذيري را با  10با توجه به نتايج آزمايشات لوژون انجام شده در بستر رودخانه در عمق 
لوژون داريم  نفوذپذيري بستر  1متر كمترين نفوذپذيري را با مقدار  50راعماق بيش از لوژون داريم و د 40مقدار 

. در زون هوازده سطحي نسبتا زياد ولي در اعماق به شـدت كـاهش يافتـه بطوريكـه عمـال نفوذناپـذير مـي باشـد        
خالصـه  ) 1(جـدول . نشان داده  شده اسـت ) 5(تغييرات نفوذپذيري سد  نسبت به عمق در جناح راست در شكل 

  .حفر شده در سد نشان ميدهدمشخصات مربوط به رفتار هيدروليكي سنگها در آزمايش لوژون كليه گمانه هاي 
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  تغييرات نفوذپذيري نسبت به عمق در جناح چپ  -3شكل  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تغييرات نفوذپذيري نسبت به عمق در جناح راست  -4شكل  
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  تغييرات نفوذپذيري نسبت به عمق در بستر رودخانه  -5شكل  

  

  نتيجه گيري

آزمايش قطعه  175 مجموعاً در حفر و  حلقه گمانه اكتشافي 13سيازاخ  ساختگاه سد در حال ساخت در •
ش نشـان دهنـده آن   نتايج حاصل از رفتار هيدروليكي اين قطعات مورد آزماي. لوژون صورت گرفته است

قطعـه   15و  (Laminar Flow=A) داراي جريـان يكنواخـت  % 54قطعه معادل  94از اين تعداد  است كه
 داراي پديـده بـاز شـدگي   % 5قطعـه معـادل    9و  (Turbulant Flow) داراي جريـان آشـفته  % 9معـادل  

(Dialation=C) داراي پديـده آب شسـتگي   % 7قطعه معادل  13و(Wash out=D)  طعـه معـادل   ق 19و
نيز با توجه بـه عـدم   % 14قطعه معادل  25در  .بوده اند (VoidFilling=E) داراي پديده پر شدگي% 11

رفتـار   انجام كامل و درست آزمايش به دليل شسته شدگي جدار سست گمانه ويا آبگـذري زيـاد قطعـه،   
  .است نشان داده شدههيدروليكي نا مشخص 

در % 54رفتـار هيـدروليكي جريـان يكنواخـت بـا      ، ان نامشـخص بدون در نظر گرفتن قطعات داراي جري •
  .در حداقل مقدار قرار گرفته است% 5اشته و پديده باز شدگي با دحداكثر مقدار قرار 

با بررسي توزيع رفتارهاي مختلف هيدروليكي نسبت به عمق در گمانه هاي مختلف مشاهده ميشود كـه   •
اوليـه   عمـق هـاي   يان آشفته و پديده بازشدگي اكثراً دررفتارهاي هيدروليكي پديده آب شكستگي و جر

در  اتفاق افتاده و جريان يكنواخت در كليه گمانه هـا   متري 50تا  حداكثر و متري  20الي  10گمانه ها
 سـاختگاه سـد  به اين ترتيب با افزايش عمق توده پي سـنگ   .است اتفاق افتادهمتري  80الي  60اعماق 

  از خود نشان مي دهدفوذپذيري و رفتارهاي هيدروليكي شرايط مناسبتري از نظر ن
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حفر شده در خالصه مشخصات مربوط به رفتار هيدروليكي سنگها در آزمايش لوژون كليه گمانه هاي  -1جدول 
  )1381مهندسان مشاور آب نيرو(سد 

تعداد 
قطعات 
آزمايش 
  لوژون

ي رنفوذپذي
  پر  معيننا  نامشخص

  شدگي
آب

يان جر  باز شدگي  شستگي
  آشفته

 جريان
شماره   يكنواخت

  گمانه
موقعيت 
د       تعدا  گمانه

  قطعه
    تعداد
  قطعه

    تعداد
  قطعه

 تعداد
   تعداد  قطعه تعداد  قطعه

  تعداد قطعه  قطعه

 (%)  (%) (%) (%) (%) (%)  (%)  

17   -  - - 2 2  -  13  
BH_1  

  
  
  
  
  
  

  جناح چپ

 -  - - 12% 12%  -  76%  

11   -  1 1 - -  -  9  
BH-2   -  9% 9% - -  -  82%  

15   -  4 1 1 1 4  4  
BH_3   -  26% 7% 7% 7% 26%  26%  

14   -  - - 2 1  -  11  
BH-4   -  - - 14% 7%  -  79%  

7  1  - - - -  -  6  
BH-5  14%  - - - -  -  86%  

14  1  1 3 1 - 3  5  
BH-12  7%  7% 21% 7% - 21%  37%  

  %62  %9 %5 %8 %6 %8  %2  اح چپجمع جن  48  7 4 6 5 6  2  78

19  8  1 1 2 2 3  2  
BH-10 

  
  
  
  

جناح 
  راست

42%  5% 5% 10% 10% 16%  10%  

22   -  - 5 3 3 1  10  
BH-11  -  - 22% 14% 14% 5%  45%  

10  3  1 1 - -  -  5  
BH-14 30%  10% 10% - -  -  50%  

  %33  %8 %10 %10 %14 %4  %21  جمع جناح راست  17  4 5 5 7 2  11  51

11   -  - 2 1 -  -  8  
BH-7   

  
  
  
  

بستر 
  رودخانه

 -  - 18% 9% -  -  73%  

15  1  1 3 - - 2  8  
BH-8 7%  7% 20% - - 13%  53%  

15  2  - 2 1 - 2  8  
BH-9 13%  - 13% 7% - 13%  54%  

5   -  - - - -  -  5  BH-
13  -  - - - -  -  100%  

  %63  %9 - %14 %15 %2  %7  جمع بستر رودخانه  29  4 - 2 7 1  3  46

  %54  %9 %5 %7 %11 %5  %9  جمع كل سايت  94  15 9 13 19 9  16  175
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