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 چكيده
طرآفرين تواند براي سد و تاسيسات دائمي آن خ  تراوش و نشت آب در پي سد وجود دارد كه ميلذا  ،وجود فنداسيون هاي ناتراوا براي ساخت سدها به ندرت يافت مي شود

تخمين تزريق پذيري و يا به . امروزه در بسياري از سدها تزريق به عنوان يك راه حل مناسب براي آب بندي و جلوگيري از نشت آب و تثبيت پايداري سد كاربرد دارد. باشد
به همين خاطر جهت بدست آوردن پارامترهاي  .ذير نيستبه دليل پيچيدگي هاي ساختگاها به راحتي امكان پ ،عبارتي ميزان خورند پي سدها جهت طراحي پرده آب بند

با ارزيابي و كنترل نتايج تزريق آزمايشي مي توان به برخي از ويژگي هاي ساختگاه در ارتباط . طراحي پرده آب بند در مرحله مطالعاتي اقدام به انجام تزريق آزمايشي مي نمايند
  .با طراحي پرده آب بند دست يافت

جنوب  كيلومتري  20گراتي  يك سد سنگريزه اي با هسته رسي مي باشد كه بر روي رودخانه كال واليت در باالدست روستاي گراتي و در فاصله حدود عه در حال مطالسد 
 16قسمت آبرفتي و سنگي  و تعداد متر در دو  3/511گمانه ماشيني جمعا به متراژ  17در مرحله مطالعاتي تعداد . باشد  شهر اسفراين در استان خراسان شمالي واقع ميشرقي 

نتايج حاصل از تزريق . دراين مرحله جهت شناخت تزريق پذيري سد اقدام به تزريق آزمايشي گرديد .متر در اين پروژه حفر گرديده است 3/68گمانه دستي جمعا به متراژ 
 .اي پرده آب بند مي توان از ميزان فرار آب غير مجاز جلوگيري به عمل آوردكه با اجر ،آزمايشي صورت گرفته درتكيه گاه راست نشانگر تزريق پذيري سد مي باشد

  
 .يريذنفوذپ ،پرده آب بند ،تزريق ،سد گراتي  :هاي كليديواژه

  
Abstract 
Water seepage from dam foundation is one of the most important problems in dam projects. Today, injection is considered as an effective 
solution to prevent seepage and as an appropriate for preserving dam stability. Estimation of injection or evaluation of cement take in dam 
base for designing waterproof curtain is not easily achieved due to complexity of the structures. Based on this, Tentative injection is carried 
out in preliminary studies to determine parameters involving in designing waterproof curtain. Some features of the structure related to design 
of waterproof curtain can be determined through evaluation and controlling the experimental injection results. 
In the present paper, groutability of  Graty dam is investigates. This dam is a earth fill dam with clay core, located over Kalvelayat river, 
upstream of  Graty village in Espharaien, North Khorasan. In study stage, 17 mechanical borehole overall  equal to 511/3 meters in two rock 
and alluvium regions and 16 hand – made wells overall reaching 683 meters were drilled in this project. Also, tentative injection was done to 
identify dam groutability. Result obtained from tentative injection  carried out in right abutment indicate dam groutability, so that by 
accomplishing  waterproof curtain operation, leakage of impermissible water can be prevented.  

 
Keyword: Graty , Dam, Injection, waterproof curtain, Permeability.  
  

 مقدمه
  

 54 36و عرض  شرقي 34 57محور سد در طول . مي باشد متر 57است و ارتفاع سد از كف رودخانه  سنگريزه اي با هسته رسي يسد گراتي  سد
ن شمالي كيلومتري شهر اسفراين در استان خراسا 20بر روي رودخانه كال واليت در باالدست روستاي گراتي و در فاصله حدود  اين سد.  قرار دارد شمالي

اين رودخانه در پايين دست روستاي گراتي به رودخانه بيدواز اسفراين پيوسته و وارد كال شور اسفراين ). 1386 ،مهندسين مشاور آب پوي( باشد واقع مي
ر از ارتفاعات جنوبي رودخانه غيردائمي گراتي از ارتفاعات شرق و جنوب شرق سلسله جبال آالداغ اسفراين سرچشمه مي گيرد و پس از عبو .مي گردد
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 1شكل . هدف از ساخت اين سد مهار سيالب هاي رودخانه مذكور به منظور توسعه كشاورزي در منطقه است.  اسفراين به رودخانه كال شور مي پيوندد
 .نشان مي دهد ايتصاوير ماهوارهدر  موقعيت سد گراتي را

 
 

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ايوير ماهوارهتي در تصاموقعيت سد گرا  -)1شكل 

 
 زمين شناسي

 
 متر از سطح دريا 4/1270شكل به نام كال گراتي مي باشد كه ارتفاع بستر آبراهه در محل دره  Vمنطقه اي كه محل سد در آن واقع شده است دره اي 

متر از  1270.4جه و ارتفاع تكيه گاه چپ در 25با شيب متوسط  متر از سطح دريا 3/1266ارتفاع تكيه گاه راست. درصد مي باشد 3/2و شيب عمومي بستر 
در تكيه گاه راست ضخامت واريزه تا حدودي كمتر از تكيه گاه چپ بوده و توپوگرافي داراي پيچيدگي و . درجه مي باشد 15سطح دريا و با شيب متوسط 

ومرا و مارن و اختالف زياد مقاومت اين دو  در برابر عبور گسل در كنتاكت واحد كنگل ،به خصوص در قسمت باال دست تكيه گاه راست .تنوع بيشتري است
  .فرسايش باعث بوجود آمدن حالت پرتگاهي و شيب تند در اين محل شده است

كه رسوبات عهدحاضر و واريزه اي روي آن قرار گرفته ،از سازندهاي دوران سوم زمين شناسي تشكيل شده است محل سد در زون بينالود قرار گرفته و 
بر روي اين . و به سن  ائوژن مي باشد 200-250با ضخامت ي ترين سازند در محل محور سد واحد مارني آهكي به رنگ خاكستري تا سبز تيره قديم. اند

واحد كنگلومرايي ليتولوژي غالب در . واحد كنگلومرايي با رنگ قرمز و قهوه اي به سن اليگوسن با شيب به سمت پايين دست قرار گرفته است ،واحد
رسوبات . ل كنددوده محور سد و پرده آب بند بوده و شايد طرز قرار گيري اليه ها در اين واحد به عنوان انتقال دهنده آب از  باالدست به پايين دست عممح

قه بندي يونيفايد بر اساس طب. پوششي محدوده محور بر روي واحد كنگلومرايي به دوصورت رسوبات واريزه اي و رسوبات درون كانال آبراهه وجود دارند
اين رسوبات گسترش عرضي چندان زيادي در . قرار مي گيرند MLو  GP-GMو رسوبات كانال در محدوده  GP-GCرسوبات واريزه اي در محدوده 
ه روش بار متغير و ب cm/s 2-10×3/4در  گمانه هاي بستر رودخانه به روش ثابت برابر متوسط نفوذپذيري اين رسوبات . محدوده محور سد گراتي ندارند

اين مقادير از ديدگاه فرار آب از زير پي مقادير نسبتا بااليي محسوب مي شوند و مي توانند حجم زيادي از مخزن را به سمت . است cm/s  4-10×05/6برابر
نقشه زمين شناسي مربوط به محل  2كل در ش. به همين دليل پيشنهاد مي شود كه اين رسوبات در محور به طور كامل برداشت شوند. پايين دست منتقل كنند
 .طرح ارائه شده است
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 نقشه زمين شناسي محل سد -)2شكل 

 
 تكتونيك

  
اين  امتداد محور. از ديدگاه زمين ساختي ساختگاه سد روي يال جنوبي طاقديسي قرار گرفته  كه خط الراس و يال شمالي آن فرسايش يافته است

اين طاقديس توسط . درجه به طرف جنوب غرب مي باشد 25-15جنوب شرق و شيب يال جنوبي آن در محل محور سد متغير و بين  –طاقديس شمال غرب 
جنوب  -با امتداد شمال غرب  F1در محدوده محور سد سه گسل . گسل ها و درزه هاي متعدد قطع شده كه فرسايش و اضمحالل آن را سرعت بخشيده است

در پايين   F4محور سد و گسل  عمود بر شمالي درجه 55هم و امتداد  به صورت موازي با F2  و  F3گسل  ،كنگلومرايي –رني شرق و حدفاصل واحد ما
 .جهت يابي درزه ها در محدوده محور سد را نشان مي دهد 1جدول  .درجه وجود دارند 85دست محور سد با شيب 

 
  در محدوده سد  جهت يابي درزه ها -) 1جدول 

  مقدار شيب  جهت شيب  درزه  موقعيت
  J1120  75  تكيه گاه راست

J2 190  74  
Bedding 215  20  

  J1 125  85  تكيه گاه چپ
J2 120  45  

Bedding 175  15  
  

 40ا زاويه به صورت مورب و ب BH14حفر تمام گمانه ها  قائم و تنها گمانه (متر  3/511گمانه به متراژ  17به منظور انجام مطالعات ژئوتكنيك تعداد 
  .گمانه مربوط به عمليات تزريق آزمايشي مي باشد 3گمانه اكتشافي و  14اين تعداد گمانه  از .در محدوده ساختگاه سد حفاري شد) درجه

ط جناح چپ در رده خيلي بد تا بد و پي در رده خوب تا متوس ،در رده متوسط تا خوب RQDجناح راست از لحاظ  واحد هاي سنگي سد 3مطابق شكل
  .گيرد قرار مي

  

  
 در ساختگاه سد RQDنمودار تغييرات  -)3شكل 
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واحدهاي سنگي تشكيل دهنده ساختگاه سد از لحاظ نفوذپذيري در رده نفوذناپذير تا نفوذپذيري كم قرار مي گيرند كه به علت عبور  4مطابق شكل 
د مارني آهكي به سبب داشتن نفوذپذيري پايين و شاخص كيفيت نسبتا خوب مي واح. باشند گسل ها از محوده سد در برخي نقاط داراي نفوذپذيري باال مي

 .تواند به صورت يك زون آب بند عمل نمايد
 

  
 نمودار تغييرات لوژن در ساختگاه سد -)4شكل 

 

                                                                  

 چپجناح نمودار رفتار آزمايش لوژن در  -)6شكل                                                                    جناح راستمايش لوژن در نمودار رفتار آز  -)5شكل            

  

  
 پينمودار رفتار آزمايش لوژن در   -)7شكل

  
گمانه هاي اين جناح درز و شكاف  ،دهد تار هاست كه نشان ميفراواني رفتار آشفته در گمانه هاي جناح چپ بيشتر از ساير رف  ،5-7با توجه به اشكال 

مقدار رفتار آشفته در گمانه هاي پي كمتر از جناح چپ و در گمانه هاي جناح راست كمتر از پي است كه نشان مي . بيشتر و پتانسيل بيشتري براي تزريق دارند
 .دهد تزريق پذيري جناح چپ بيشتر از پي و جناح راست است

  
 تزريق پذيري بررسي

  
 بزرگ سدهاي ملي كميته(است  شده نصب مناسب محل هاي در كه لوله هايي از استفاده با خاك درون به تزريق ماده راندن از است عبارت تزريق

 منظور به تزريق عمليات .)Foyo, 2005( نمود استاندارد آنرا توان نمي ها اليه  تغييرپذيري و نامنظم طبيعت علت به كه است روشي تزريق .)1375 ،ايران
 به كامل بستگي كه شود مي اجرا خاصي اعماق و فواصل در تزريق ).1385 اورت،( گيرد مي صورت سنگ در تراوايي كاهش يا و مقاومتي خواص افزايش
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 وايلر،( است مشابه فوذپذيرين شرايط در ها سنگ از بدتر بسيار آبرفتي رسوبات پذيري تزريق قابليت). Ewert, 1997( دارد پي شناسي زمين وضعيت
1375.(   

هدف از اجراي عمليات تزريق آزمايشي در . تزريق آزمايشي مرحله اي از مطالعات اوليه است و از نظر ماهيت تفاوت چنداني با تزريق معمولي ندارد
با استفاده از نتايج تزريق . آزمايش نفوذپذيري نهشته هاي ساختگاه و به دست آوردن معيارهاي الزم براي اجراي پرده تزريق در اين نهشته هاست ،تكيه گاهها

  :آزمايشي مي توان پارامترهاي زير را بدست آورد
 ميزان عمكرد مسير انتخاب شده جهت اجراي عمليات  -1

 ي تزريقبررسي آرايش و خطوط گمانه ها -2

 ميزان فشار آب و فشار مجاز تزريق -3

  خورند دوغاب -4

در جناح راست جهت انجام عمليات تزريق  BH5محل گمانه  ،هاي موجود در سنگ منطقهبه منظور برررسي ميزان نفوذ و تاثير دوغاب سيمان در درزه
  . آزمايشي انتخاب و عمليات تزريق در آن صورت پذيرفت

متر  5/2به عنوان رئوس ديگر مثلث با ضلع  5Aو  5Bهاي به عنوان يك راس و از دو گمانه ديگر به نام 5زريق آزمايشي از گمانه جهت انجام عمليات ت
به منظور كنترل عمليات . گرديد BACK FILLروش تزريق از پايين به باال بوده و در پايان عمليات تزريق گمانه بوسيله سيمان خشك . استفاده گرديد

نحوه آرايش گمانه هاي تزريق آزمايشي را نشان مي  8شكل  .آزمايش لوژن در آن صورت گرفتحفر و  5Cاي به نام در مركز مثلث مذكور گمانهتزريق 
  .دهد

 
 

    BH5  

                                      a/2  

  

BH5C  

  

                                                     BH5A                          60                                        BH5B 

a  

 نحوه آرايش گمانه هاي تزريق آزمايشي -)8شكل 

  
 ،شوديم پر خالص سيمان با تنها هاشكاف و درز خالي فضاي كه است اين تزريق سوسپانسيون مصرف ميزان جاي به خوريسيمان واژه از استفاده علت

 .)Ping Yang, 2004( شودمي اشاره خوريسيمان ميزان به تزريق با مرتبط تحقيقات اكثر در و اينكه است سيمان ميزان تزريق حين در مواد برتريننههزي
ان تزريق شده در نكته قابل توجه ميزان سيم. در گمانه هاي تزريق آزمايشي پرداخته شده استي ارتباط بين سيمان خوري و لوژن به بررس 9 -11در اشكال 

هاي   مقادير سيمان خوري در گمانه. توان آن را به عنوان يك نقطه ضعف در جناح راست مدنظر قرار دادكه مي ،باشدمي  5Bو   5Aگمانه  17-21مقطع 
مان خوري نسبتا زياد  قرار مي با سي17متري  -21تنها در مقطع  5Bو   5Aدر محدوده كم و دو گمانه ) Deere )1982تزريق آزمايشي بر طبق طبقه بندي 

همچنين الزم  .حد يك لوژن بدست آمداكثر مقاطع در  در   5cپس از تزريق در گمانه كنترلي آزمايش لوژن انجام شد و مقادير نفوذپذيري در گمانه. گيرند
   .يمان مشاهده نگرديدس 5cهاي اخذ شده از گمانه در نمونه5A،  5B ، 5هاي رغم تزريق سيمان در گمانهبه ذكر است علي
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 5نمودار مقايسه اي مقاديرسيمان خوري و آبخوري در گمانه  -)9شكل

 

   5Aنمودار مقايسه اي مقاديرسيمان خوري و آبخوري در گمانه -)10شكل 

 

 

 5B نمودار مقايسه اي مقاديرسيمان خوري و آبخوري در گمانه  -)11شكل
 

 :ري و خورند دوغاب را مي توان در چهار حالت زير با هم مقايسه كرددو پارامتر نفوذپذي 12با توجه به شكل 
 

  
  )1997اورت، (و خورند آب در مقاطع مختلف  WPTارتباط بين نتايج  –)12شكل 

  
A -  مقادير WPT موراد ينا در. است نداشته را تزريق مواد همچنين و آّب جذب توانايي زيرا است نفوذناپذير سنگ توده. كم خوري سيمان و كم 
  .يستن الزامي تزريق
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B-  مقادير WPT بندي آب. نيستند هم پذير تزريق كه بوده باريك بسيار درزه بيشماري تعداد از ناشي سنگ توده نفوذپذيري. كم خوري سيمان و باال 
  .نيست پذير امكان تزريق روش با امر اين اما باشد الزامي است ممكن سنگ توده

C -  مقادير WPT توجه قابل مقادير جذب به قادر آنها همچنين و شده باال نفوذپذيري به منجر باز و وسيع هاي درزه. باال خوري سيمان و باال 
 .باشد مي نيز اجرا قابل و بوده الزامي موارد اين در تزريق. بود خواهند سوسپانسيون

D -  مقادير WPT باالي و نامناسب فشار اما است، باريك هاي درزه كمي بسيار عدادت از ناشي سنگ توده نفوذپذيري. باال خوري سيمان و پايين 
 تزريق. است خوري سيمان باالي مقادير اصلي علت امر همين و است شده تزريقي مواد با ها درزه اين پرشدن سپس و پنهان هاي درزه شكاف به منجر تزريق

  ).Ewert, 1985 & 1997( ندارد لزومي موراد گونه اين در
ولي در بعضي موارد  ،شود در بيشتر موارد با توجه به شكل هاي فوق ارتباط تنگاتنگي بين ميزان آبخوري و سيمان خوري ديده مي 13به شكل با توجه 

 :عكس اين موضوع هم ديده مي شود كه به صورت زير قابل توضيح است
 

 
 

  و خورند آب در مقاطع مختلف WPTارتباط بين نتايج  -)13شكل 
  

 و   5Aدر گمانه هاي . قرار گرفته است Bكه در گروه  گمانهاين متري 16-20مقطع به استثناء  ،گيرندقرار مي Aتمامي مقاطع در گروه  5 گمانهدر 

5B  در گروه  5تمامي مقاطع  مانند گمانهA   ه گروهر دو گمانه در اين مقطع در اين دو گمانه است كهمتري  17-21مقطع  اند و استثناء قرار گرفته C  رار ق
و نفوذپذيري توان توده سنگ پي را نفوذناپذير يا با نفوذپذيري كم دانست اند، ميقرار گرفته Aبا توجه به اينكه اكثر مقاطع مورد آزمايش در گروه  .دنگيرمي

  5Aخوري در دو گمانه ودن مقادير لوژن و سيمانبا توجه به باال بمتري  21 – 16اما در  اعماق .  تعدار بسيار كمي درزه باريك است در اين مقاطع ناشي از
در مقاطع مورد آزمايش مشاهده نشده است، بنابراين فشار كاربردي مناسب بوده و پديده شكست هيدروليكي در توده  Dمورد  .تزريق الزامي است 5B و 

  .سنگ رخ نداده است
  

  نتيجه گيري
  

خوري  سيمان ،توان با استفاده از نتايج نفوذپذيري  سد گراتي نشان مي دهد كه به طور دقيق نمي بررسي نتايج حاصل از تزريق پذيري پي سنگي ساختگاه
و گيرند  واحدهاي سنگي تشكيل دهنده ساختگاه سد از لحاظ نفوذپذيري در رده نفوذناپذير تا نفوذپذيري كم قرار ميبا توجه به اينكه  .سنگ را تعيين كرد

ايجاد پرده آب بند كم عمق جهت انسداد مسير عبور آب از طريق درزه هاي سطحي  ،نفوذپذيري باال مي باشند گسل داراي تنها در برخي نقاط به علت عبور
پيشنهاد ) متر 5/6حداكثر ضخامت (با توجه به نفوذپذيري نسبتا باالي رسوبات در محدوده سد و ضخامت كم آنها  .براي آب بندي محور سد كفايت مي كند

تزريق به روش نصف كردن فاصله هاي متوالي  و درسه  سري گمانه با توجه به نتايج تزريق آزمايشي،  .در محدوده محور سد برداشت شوند مي شود كه آنها
 تصميم گيري در مورد حفاري و تزريق در گمانه هاي سري چهارم با توجه به نتايج تزريق در سري سوم خواهد. متر انتخاب شد 5و  10 ،20به فاصله هاي 

فشار تزريق نيز بايد در محدوده اي انتخاب گردد تا مواد . سيمان و بنتونيت مي باشد ،آميزه مناسب جهت تزريق يك دوغاب نسبتا پايدار با تركيب آب. بود
در گمانه  21-16ر اعماق با توجه به نفوذپديري و خورند نسبتا باال در د. پركننده قابل فرسايش درزه ها شسته شده اما منجر به شكست هيدروليكي نگردد

براي تزريق در اين قسمت بايد از ذرات ماسه درشت تر براي تهيه  و متر پايين تر از اين زون صورت بگيرد 3تزريق حداقل هاي تزريق آزمايشي، بايستي 
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وجه بسيار زيادي در انتخاب فشار مناسب همچنين با توجه به پتانسيل خردشوندگي و اتصال درزو شكاف ها در اين قسمت بايستي ت.  دوغاب استفاده كرد
  .تزريق داشت

  
  تقدير و تشكر

  
داني تشكر و قدر ،نويسندگان اين مقاله بر خود الزم مي دانند كه از شركت مهندسين مشاور آب پوي به خاطر در اختيار قرار دادن اطالعات مورد نياز

  .نمايند
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