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بر اساس شاخص نفوذپذیري  سیازاخبررسی نفوذپذیري ساختگاه سد 
 (SPI)ثانویه
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   چکیده

نفوذپذیري سنگهاي درزه دار به شدت با ویژگی هاي ناپیوستگی ها مانند درجه درزه شدگی، بازشدگی 
بررسـی جعبـه هـاي مغـزه هـاي      . درزه و حضور مواد پرکننده هوازده، در ارتباط اسـت  یوستگیدرزه، پ

درجه درزه شدگی و بازشدگی درزه ها را تخمین بزنیم اما با ایـن   حفاري شده، این اجازه را می دهد که
گ از ایـن رو کیفیـت تـوده سـن    . تشخیص نیسـتند  وجود پیوستگی درزه ها ومواد پرکننده هوازده قابل

مقاله نفوذپذیري تـوده سـنگ    دراین. تشخیص داده می شود  (SPI) توسط شاخص نفوذپذیري ثانویه
نهایـت   در. با اسـتفاده از روش شـاخص نفوذپـذیري ثانویـه ارزیـابی شـده اسـت         سیازاخساختگاه سد 

    .راهکارهاي مناسب براي بهسازي توده سنگ پیشنهاد شده است
  : واژگان کلیدي

  .کیفیت توده سنگ تزریق، پذیري ثانویه، بهسازي،، نفوذسدسیازاخ
Evaluation of permeability through Foundation of Syazakh 

dam on base of SPI  
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Abstract  
The permeability of fissured rock masses is strongly related to joint characteristics; degree of jointing, 
opening, continuity and presence of weathering in-fill. Inspection of the drill core boxes allows for 
estimating to the degree of jointing and opening. Nevertheless, continuity and weathering in-fill cannot 
be detected. In this sense, the rock mass quality is defined by the Secondary Permeability Index (SPI). In 
this paper evaluated of permeability through foundation of Syazakh dam on base of Secondary 
Permeability Index (SPI). Finally suggested of suitable methods for improvement of rock mass. 
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  مقدمه 
متداولترین و مرسومترین روش براي تعیین نفوذپذیري پی هاي سـنگی در محـل، آزمـایش     

پیشنهاد و به همین نام معروف (Lugeon) توسط لوژون 1933فشار آب می باشد که در سال 
 شیب و درزهها آرایش از سد آب بندي براي را زمین شرایط)  Kutznert )1996. شده است

تحقیقـاتی در بـاره مفهـوم بـاز شـدگی       ،) Priest)1993 . داد قرار بررسی دمور الیه ها نوع و
 بـزرگ  علـت  بـه  ) Foyo )2005 جملـه  از دیگري دانشمندان. هیدرولیکی درزهها انجام داد

 استفاده صدد در آزمایش درزهها برنتایج تاثیر وضعیت و سنگها در هیدرولیکی مسیرهاي بودن
 .آمدند بر سنگها نفوذپذیري تخمین جهت SPI نظیر دیگري شاخصهاي از
  موقعیت جغرافیاي سد 

سد سیازاخ بر روي یکی از سر شاخه هاي رودخانه قـزل اوزن در اسـتان کردسـتان  احـداث     
متري پایین دست تقاطع دو رودخانه  کاقلی و شـیخ حیـدر و در    300این سد در . .خواهد شد

کیلـومتري شـمال غـرب     100فاصـله   کیلومتري جنوب غرب شهر دیواندره و نیـز در  9فاصله 
عـرض شـمالی واقـع      51 ˚ 35  26 ˝  طول شـرقی      00 ˚ 47 16 ˝سنندج با مختصات 

 74سنگریزه اي است و ارتفاع آن از بستر رودخانه در حـدود   -این سد از نوع خاکی. شده است
یـون متـر   میل 230متر میباشـد و حجـم مخـزن ایـن سـد       84متر و ارتفاع آن از پی در حدود 

  ).1381مهندسان مشاور آب نیرو، ( مکعب است
 زمین شناسی  سد

آتشفشانی مربوط به دوره کربونیفر  -پی سنگ ساختگاه سد  مجموعه اي از سنگهاي رسوبی 
پرمین می باشد که در اثـر رویـداد سـیمیرین پسـین و پیشـین و همچنـین الرامـی، دچـار          –

نظر لیتولوژي سنگهاي  جایگاه سد به چهـار نـوع    در یک دید کلی از. دگرگونی خفیف شده اند
در قسمت هـاي تحـت   ). 1شکل(شیست و توف، آهک،  شیل و آندزیت تقسیم بندي می شوند

فیلیت، داسیت، شیل آهکی و بازالت -اسلیت: االرضی عالوه بر سنگهاي فوق، سنگهایی همچون
  ).2شکل(نیز وجود دارد 

  زیرزمینی آب بررسی
، باشد می متفاوت یکدیگر با رودخانه بستر و راست و چپ جناح دو در هیدرولیکی گرادیان

 جناح دو از کمتر رودخانه بستر و راست جناح از بیشتر چپ جناح در هیدرولیکی گرادیان



  

ن ش  ھار ورما م  ه  ا ی د نا ن  ی ز   م

ان ماه  ۱۴   ۱۲ ھد ۱۳۸۹آب ور  م  ه  ا   د

 

 
 

142 
 

 بودن زهکش، زیرزمینی آب سطح بودن باال، منطقه زیرزمینی آب وضعیت به توجه با.است
 در آب سطح ناچیز نوسانات رودخانه سمت به جانبی هاي جریان جهت نتیجه در و رودخانه

 سنگ ناچیز نفوذپذیري و نداده نشان را مهمی افتادگی پایین موارد اکثر در که حفاري حین
 نموده تبدیل سد احداث براي مناسبی محور به را محل این نظر نقطه این از جناحین و پی

  .سطح آب زیرزمینی را نشان می دهد 3شکل  .است

  
مقطع زمین شناسی  -2شکل      قشه زمین شناسی ساختگاه سد            ن -1شکل 

  در امتداد محور سد
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  تغییرات تراز سطح آب زیر زمیننی - 3شکل  
  )SPI(شاخص نفوذپذیري ثانویه

در تعیین نفوذپذیري سنگ با استفاده از آزمایش فشار آب باید عدد به دست آمده بر حسـب  
تاکنون ارتباط دقیقی بین ایـن دو ضـریب   . تبدیل گردد Kیدرولیکیلوژون به ضریب هدایت ه

پروفسـور  . به دست نیامده است، هرچند که روابط بسیاري توسط افراد مختلف ارائه شده اسـت 
تزریـق پـذیري    SPIبا استفاده از شاخص نفوذپذیري ثانویـه   2005فویو و همکارانش در سال 

. اخص تـوده سـنگ را میتـوان طبقـه بنـدي کـرد      بر حسب این ش. توده سنگ را بررسی کردند
  رابطه شاخص نفوذپذیري ثانویه به شکل زیر می باشد

2ln 1

2

e

e

l
QrS P I C

l H tp

æ ö+ç ÷
è ø=

  

  .l/s×m²شاخص نفوذپذیري ثانویه بر حسب  = SPI: در این فرمول
C =درجـه سـانتی    10ال در سنگی بـه دمـاي   یته سیسکوزیب ثابتی است که بستگی به ویضر

زان آب جـذب شـده توسـط    یم=  Snow, 1968.(Q( 49/1×10 -10برابر است با و  گراد دارد
مدت زمان اعمـال  =  t. بر حسب متر قیطول قطعه تزر=  le. تریهاي سنگ بکر بر حسب لدرزه

 کی کلـی سـتون آب  یدرولیبار ه= H. رشعاع گمانه بر حسب مت = r. هیهر پله فشاربر حسب ثان
در . مطابق جدول زیر صـورت مـی گیـرد    SPIبر اساس  طبقه بندي توده سنگ. بر حسب متر

  .این طبقه بندي سنگها به چهار رده طبقه بندي می شوند
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  و نیاز به بهسازي زمین SPIرده بندي توده سنگ بر اساس  -1جدول

  
  و عمق شاخص نفوذپذیري ثانویهارتباط 

ت، ارتباط شاخص لوژون انجام گرفته اس شیکه آزما یدر محدوده مورد آزمایش در قطعات
-2است و به شرح جداول قرار گرفته یمورد بررس يمتر 5ثانویه با عمق در قطعات  ينفوذپذیر

4   
طور که در این جـداول نشان داده شده است، بیشـترین درصد فراوانی همان شد يبند میتقس

  . می باشد Aدر کل ساختگاه متعلق به رده 
  جناح چپ

است که نیاز به تزریق گسترده دارد و علت آن هم  Cو D متر در رده 10عمق  جناح چپ تا
باشد، اما با افزایش گاه و همچنین هوازدگی سطحی میهاي فراوان در این قسمت از تکیهدرزه

پس از  BH-4و  BH-1 ،BH-2که در گمانه هاي طوريعمق کیفیت سنگ بهتر شده، به 
. هستیم Aو  Bحفاري در رده  متري شاهد بهبود این وضعیت و قرار گیري کل 20عمق 

به علت حفاري در آهک در رده هاي ضعیف قرار دارند، اما  BH-12و  BH-3گمانه هاي 
  .قرار دارد Aبه علت حفاري در بازالت کل گمانه در رده  BH-5گمانه 

  هاي  جناح چپدر گمانه SPIبررسی ارتباط عمق با شاخص نفوذپذیري ثانویه  - 2جدول 
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  عدم انجام آزمایش لوژن= آ.ع                 
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  جناح راست

متري در  20جناح راست تا عمق 
که بر  BH-11و  BH-10گمانه هاي 

قرار  Dروي محور سد قرار دارند در رده 
دارد که به تزریق گسترده نیاز دارد اما 
با افزایش عمق شاهد بهبود این شاخص 

به جز عمق  BH-10بوده که گمانه 
در . قرار دارد Aمتري در رده  37-32

این عمق به علت وجود اسلیت سیاه 
گمانه . قرار دارد Bنفوذپذیري در رده 

BH-11  متري نیاز به تزریق  40تا عمق
اما پس از این عمق نفوذپذیري در دارد 
متري به  80قرار گرفته و تا عمق  Bرده 

موضعی نیاز به تزریق دارد و در طور 
تا  80مانه عمق هاي انتهایی گ

قرار  Aمتري نفوذپذیري در رده 100
-BHگمانه . گرفته و نیاز به تزریق ندارد

قرار  Cمتري در رده  13تا عمق  14
قرار گرفته و به  Bمتري در رده  42گرفته  و نیاز به تزریق دارد اما پس از این عمق تا عمق 

ر دارد که به تزریق نیازي قرا Aطور موضعی نیاز به تزریق دارد و پس از این عمق در رده 
  ).3جدول (ندارد

  بستر رودخانه
قرار دارد که نیاز به تزریق دارد اما پس از  Cو  Dمتري در رده  10بستر رودخانه تا عمق 

از عمق  BH-7این عمق شاهد بهبود شاخص نفوذپذیري ثانویه هستیم به طوري که در گمانه 
که در  BH-9ه و به تزریق نیازي ندارد، گمانه قرار گرفت Aمتري تا پایان حفاري در رده  17

بررسی ارتباط عمق با شاخص نفوذپذیري  -3جدول 
  هاي  جناح راستدر گمانه SPIثانویه 
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پایین دست محور سد قرار دارد تا عمق 
قرار دارد و به تزریق  Cمتري در رده  20

متري در  30نیاز دارد پس از این عمق تا 
قرار دارد که به تزریق موضعی نیاز  Bرده 

دارد از این عمق تا انتهاي حفاري نیز در 
زریق نیازي قرار گرفته که به ت Aرده 
که بر روي محور  BH-8اما گمانه . ندارد

وضعیت بهتري است و سد قرار داردداراي 
موضعی به تزریق تا انتهاي گمانه به طور 

نیز که در پایین  BH-13گمانه . نیاز دارد
دست محور سد قرار دارد بعد از عمق 

قرار گرفته که گواه  Aمتري در رده 14
گمانه می  ایین ایننفوذپذیري بسیار پ

 ).4جدول (باشد
  کل ساختگاه

بقیه  )متري10(به جز عمق هاي اولیه گمانه هادر کل ساختگاه سد نیز می توان گفت که 
درصد در رتبه اول قرار  52.74با  Aدر جناح چپ رده . ساختگاه به تزریق گسترده نیازي ندارد

 Aرد، در جناح راست نیز رده درصد در پایین ترین مقدار قرار دا 9.77با  Dگرفته است و رده 
درصد کمترین مقدار را به خود اختصاص داده  10.52با  Cدرصد در رتبه اول و رده  39.47با 
درصد کمترین  2.4با  Dدرصد بیشترین مقدار و رده  47.61با  Aدر بستر رودخانه رده . اند

راي وضعیت بهتري از مقدار را به خود اختصاص داده اند، بستر رودخانه از دو جناح دیگر دا
طبقه بندي توده سنگهاي 4شکل ). 5جدول (لحاظ شاخص نفوذپذیري ثانویه می باشد

  .ساختگاه سد را نشان می دهد
  در کل ساختگاه SPIدرصد فراوانی نوع رده  - 5جدول 

بررسی ارتباط عمق با شاخص نفوذپـذیري   -4جدول 
 بستر رودخانههاي  در گمانه SPIثانویه 
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  نتیجه گیري
ــتر    ــد بس ــاختگاه س ــل س در ک

از لحــــاظ شــــاخص رودخانـــه  
ــر  يرینفوذپـــذ از دوجنـــاح دیگـ

ري داردو جناح راست وضعیت بهت
  .بدترین وضعیت را دارا می باشد

ــذ   يریاز لحــاظ شــاخص نفوذپ
متـر   10جناح چپ تا عمق  هیثانو

ــه   CوDدر رده  ــاز ب اســت کــه نی
تزریــق گســترده دارد و علــت آن 

ــم درزه ــايه ــن   ه ــراوان در ای ف
ــمت از تکیه ــین  قس ــاه و همچن گ

امـا بـا    یباشد،م یسطح هوازدگی
تـر  افزایش عمق کیفیت سـنگ به 

قـرار   Bو A يشده، و در رده هـا 
  .ردیگ یم

  
  

که بر روي محور سد قرار  BH-11و  BH-10متري در گمانه هاي  20جناح راست تا عمق 
قرار دارد که به تزریق گسترده نیاز دارد اما با افزایش عمق شـاهد بهبـود ایـن     Dدارند در رده 

  .هستیم شاخص

منطقه بندي محور سد سیازاخ با استفاده از شاخص  -4شکل 
 نفوذ پذیري ثانویه
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