
 

 
 

 

 

قاالت تو  سا د ز ی و  ند ی  س م ا ن     او
   1388ماه آبان  7تا  5

 هاي فني دانشگاه تهران پرديس دانشكده

 

 www.RDT.irالمللي راهبران  گروه بين: مجري برگزاري

  دانشگاه تهران پرديس دانشكده هاي فني
  

  ها قطب علمي مهندسي و مديريت زيرساخت

 

  پوستري

 

   ارزيابي نشت از پي سد درونگر بر اساس آزمايش فشار آب
  

  2، فهيمه صالحي متعهد2، طاهر مرادي1، غالمرضا لشكري پور1محمد غفوري
Moradi.taher@gmail.com 
fahimehsalehi@ymail.com 

  گروه زمين شناسي دانشگاه فردوسي مشهداستاد  )1
  شجو كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي دانشگاه فردوسي مشهددان )2

 چكيده

سد سازي بررسي وضعيت نشت پي سد از جمله مهمترين بخشهاي مرا حـل شناسـايي،    هاي در پروژه 
كيلـومتري شـمال    35سد خاكي در حـال احـداث درونگـر در    . طراحي، اجرا و بهره برداري از سد است

. تاي فيروزه در استان خراسان رضوي در شمال شـرق ايـران قـرار دارد   غرب شهر درگز در مجاورت روس
از مهمتـرين مسـائل    هيدروليكي منطقه وضعيت نفوذپذيري و، صحيح وضعيت زمين شناسي شناسايي

كه در صـورت شـناخت صـحيح پارامترهـاي فـوق و اجـرا صـحيح         مي باشددر طراحي عمليات تزريق 
بگذري از پي سد به حداقل رسيده و بهره بـرداري از سـد بـه    عمليات تزريق و بهسازي پي سنگ سد، آ

آزمون فشار با استفاده از نتايج در اين مقاله، نفوذ پذيري ساختگاه سد . طور بهينه امكان پذير مي باشد
موجود در توده هـاي سـنگي   و خصوصيات درزه ها ) RQD(شاخص كيفي توده سنگ ، )Lugeon(آب 

براي اين منظور، ساختگاه سد به سـه بخـش جنـاح چـپ،     . گرفته استساختگاه سد مورد بررسي قرار 
رده دسـته بنـدي گرديـد، سـپس       5اعداد لوژن بدست آمده در . بستر و جناح راست تقسيم شده است

مقادير لوژن و همچنين انواع رفتارهاي هيدروژئومكانيكي شامل خطي، شستشويي، اتساعي، پركننـده و  
در . عيين و فراواني آنها در هركدام از بخشهاي ساختگاه محاسبه شده استگمانه، ت  16 آشفته حاصل از

نهايت قسمتهاي مختلف ساختگاه از نظر پتانسيل آبگذري و نوع رفتار هاي هيدروژئومكانيكي و شاخص 
  .كيفي توده سنگ با هم مقايسه شده اند

 :كلمات كليدي

.نگنفوذپذيري، سد درونگر، لوژن، شاخص كيفي توده س       
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 مقدمه

با پيشرفت چشمگير صنعت و افزايش نياز روزافزون جوامع بشري به آبهاي شيرين يكي از گزينه هاي مناسب 
از مهمترين پارامترها در طراحي   يكي. براي دست يابي به اين منابع، مهار آبهاي سطحي توسط احداث سد مي باشد

ن روش براي تعيين ضريب نفوذ پذيري سنگ هاي درزه دار، متداولتري سد نفوذپذيري ساختگاه اين سازه ها مي باشد
ده و ودر سنگ هاي درزه دار غالبأ رابطه ميان آبگذري و فشار خطي نب. وژن مي باشدلانجام آزمون فشار آب موسوم به 

فوذ دد نعمين دليل در تعيين پله هاي فشار و هفشارهاي باال موجب پديد آمدن تغييراتي در توده سنگ مي شود، به 
كه يكي از ارزشمندترين آنها، روش پيشنهادي هولزبي مي  دپذيري قطعه مورد آزمايش، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دار

با استفاده از نتايج اين آزمايش، مي توان توده سنگ را از نظر پتانسيل آبگذري مورد ارزيابي قرار داد و رفتار . باشد
نشت در پي سدها باعث از دست دادن آب، بروز فشار باالبرنده  ).11(و)10(ومكانيكي توده سنگ را بررسي نمودئهيدروژ

درونگر واقع شده و دسترسي به محل  برروي رودخانه درونگرساختگاه سد ). 6(گرددمي و به خطر انداختن پايداري سد 
نمايي از  1درشكل . كيلومتر امكان پذير است 79احداث سد از طريق جاده آسفالت قوچان به درگز پس از طي مسافت 

سد استفاده بهينه از آب هاي جاري منطقه جهت تامين آب  هدف از احداث .پالن سد درونگر نشان داده شده است
مورد نياز بخش كشاورزي وشرب شهر در گز بوده زيرا مسير رودخانه درونگر به گونه اي است كه همواره بخشي از روان 

تركمستان مي ريزد بنابراين احداث سد بر روي رودخانه درونگر موجب آبهاي آن از دسترس خارج شده و به خاك 
 428 به طول تاج و قوسي از نوع خاكي با هسته رسي درونگرسد . ذخيره سازي و كنترل جريان اين رودخانه مي شود

 .مي باشد ميليون متر مكعب 35 اين سد طراحي شده است حجم مخزنمتر از پي  57ارتفا ع متر و 

 پالن سد درونگر: 1شكل 

 زمين شناسي
محل سد بروي يال شمالي . منطقه مورد مطالعه قسمتي از حوضه رسوبي كپه داغ در شمال شرق ايران مي باشد       

نيز  NE-SWو  NW-SEاست و تعدادي گسل با روند  NW-SEيك ناوديس قرار مي گيرد كه داراي روند عمومي 
ه و ديواره هاي مخزن سد را واحدهاي سنگي متعلق به كرتاسه تشكيل مي دهند ساختگا. طبقات آن را قطع نموده اند

بروي . كه شامل ماسه سنگهاي آهكي و آهكهاي ماسه اي سازند اتامير و ماسه سنگهاي مارني سازند آبدراز مي باشند
فت و واريزه نيز در رسوبات عهد حاضر به صورت آبر. اين تشكيالت كنگلومراي پليستوسن به صورت دگرشيب قرار دارد

به طور كلي گسل . حوضه آبريز رودخانه درونگر جزئي از حوضه آبريز كويرقره قوم است. كف دره قابل مشاهده مي باشد
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. مهمي از محدوده مخزن و ساختگاه عبور نمي كند، ولي تعدادي گسل فرعي در محدوده مخزن و ساختگاه وجود دارد
سد درونگر شامل سه سيستم ناپيوستگي مي باشد كه شامل دو سيستم درزه و سيستم غالب ناپيوستگي در ساختگاه 

  . كه امكان فرار آب را از تكيه گاه چپ، راست و بستر قوت مي بخشد. يك سيستم اليه بندي
  

  نفوذپذيري و خصوصيات ژئوتكنيكي 
اي مربـوط بـه مرحلـه اول و دوم    گمانـه هـ   وعگمانـه از مجمـ    16آزمايش فشار آب در   87با استفاده از نتايج حاصل از 

ومكانيكي توده سنگ و يا ناپيوستگي ها در هر مقطع آزمايش در ايـن گمانـه   ئع رفتار هيدروژون و نژمطالعات مقادير لو
يك واحد لوژن برابر با عبور يك  .ن در پنج گروه دسته بندي شدندژاعداد لو 1 مطابق جدول. ها، مشخص گرديده است

از ايـن دسـته    ). 5(بار در طول يك متر از گمانه حفر شده مي باشـد   10يك دقيقه تحت فشار  ليتر آب در مدت زمان
سنگ از نظـر ميـزان     تعيين مشخصات توده بندي جهت مشخص كردن و ايجاد تمايز بين بخشهاي مختلف ساختگاه و

جنـاح   هبـه سـه محـدود    درونگر   براي اين منظور، ساختگاه. است  هشد  هومكانيكي استفادئصوصيات هيدروژخآبگذري و 
و درصـد  ومكانيكي سـنگ  ئفتارهاي هيدروژرن و ژدرصد فراواني مقادير لو. است  چپ، بستر و جناح راست تفكيك شده

 هارائـه شـد    3و 2و   1جـدول هـاي   در محاسبه و  در هر يك از بخش هاي ساختگاهفراواني شاخص كيفيت توده سنگ 
ن و همچنـين رفتـار   ژتر، نتـايج مربـوط بـه توزيـع و فراوانـي اعـداد لـو        ر و راحتضمنا به منظور مقايسه سريعت. است 

فـوق، قسـمت هـاي     دبـا توجـه بـه مـوار    . است  شده ه ومكانيكي سنگ، به صورت نمودار هاي ستوني نشان دادئهيدروژ
  .فته انداز نظر نفوذ پذيري و پتانسيل آبگذري به شرح زير مورد بررسي و تحليل قرار گر  مختلف ساختگا ه

  
 درصد فراواني مقادير لوژن قسمتهاي مختلف ساختگاه: 1جدول 

 كل ساختگاه ناح راستج بستر جناح چپ لوژن

LU≤3 27.5 21.42 54.54 30.76 
3≤LU≤10 7.5 14.28 9.1 9.23 
10≤LU≤30 20 14.29 9.1 16.92 
30 ≤LU≤60 20 42.86 27.27 26.15 

60≤LU 25 7.1 0 16.93 
 

  رصد فراواني رفتارهاي هيدروژئومكانيكي قسمتهاي مختلف ساختگاهد: 2جدول
 كل ساختگاه ناح راستج بستر جناح چپ نوع رفتار هيدروژئومكانيكي

Laminar 14.29 0 0 8.95 
Dilatation 11.9 20 0 11.94 
Turbulent 40.47 33.34 90 46.26 
Wash-out 30.95 46.67 10 31.34 

Void Filling 2.38 0 0 1.49 

  
  قسمتهاي مختلف ساختگاه RQDدرصد فراواني مقادير : 3جدول

RQD كل ساختگاه جناح راست بستر جناح چپ كيفيت سنگ 

0≤RQD≤25 7.35 17.65 13.34 0 بسيار سست 

25≤RQD≤50 7.35 8.9 6.67 7.31 متوسط 

50≤RQD≤75 28 17.64 13.34 34.15 سست 

75≤RQD≤90 28 29.4 33.33 34.15 خوب 

90≤RQD≤100 29.3 29.4 33.32 24.4 عالي 
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جهت بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي توده سنگ با توجه به طبقه بندي هاي مرسوم، كيفيت توده سنگ در تكيه گاه 
براساس طبقه بندي . خالصه شده است 4چپ و راست و بستر مورد ارزيابي قرار گرفته است كه در جدول شماره 

RMR همچنين براساس طبقه . گردد بستر در رده سنگهاي متوسط طبقه بندي مي چپ و ه راست،سنگهاي تكيه گا
چپ در رده سنگهاي باكيفيت خوب وتوده سنگي بستر در رده  تشكيالت سنگي تكيه گاههاي راست و Q بندي

 .گيرد سنگهاي باكيفيت متوسط قرار مي

  

  Qو  RMRد درونگر بر اساس روشهاي نتايج طبقه بندي مهندسي واحدهاي سنگي ساختگاه س - 4جدول 
  

  رده بندی                   

 واحدهای سنگی    

RMRQ  

  توصيف  امتياز  توصيف  امتياز

  Kad( 52 Fair  10.1  Good(تكيه گاه چپ  آهک 

  تكيه گاه راست   ماسه سنگ مارني
)Kad(  

53  Fair  16  Good  

  Kad(  49  Fair  6.6  Fair( بستر   ماسه سنگ 

 
  

ناح چپ ج  

كه عموما با افزايش عمق  مورد بررسي قرار گرفته است گمانه 6 در جناح چپ جمعأاز ميان گمانه هاي حفر شده        
براساس مطالعات صحرايي جنس تشكيالت تكيه گاه چپ ماسه سنگ آهكي و كنگلومراي . عدد لوژن كاهش مي يابد

تشكيالت ماسه . سد در اين تكيه گاه فرسايش يافته است كنگلومراي پليستوسن در امتداد محور. پليستوسن است
اند عمدتاً حالت  سنگ اتامير در اين تكيه گاه بجز در قسمتهاي گسليده وپر درزه كه به صورت موضعي خرد شده

وذ دراين جناح بيشترين مقدار فراواني به دسته نفوذ ناپذير تا نف 2و شكل  1 مطابق جدول. اي و ستيغ مانند دارد صخره
ررتبه بعدي د) LU ≤60(نفوذپذيري بسيار زياد مربوط مي شود و فراواني مربوط به دسته  )LU≤3(لي كم يپذيري خ

. ممكن است نشانگر وجود زون گسلي و خرد شده در اين جناح باشد 60در صد باالي لوژن بيش از . قرار مي گيرد
با توجه به وجود زون خرد . مر را تاييد مي كنداين ا BH-22سنگ در گمانه  همچنين كم شدن مقدار شاخص كيفي

هاي مختلف در اعماق يكسان  اي كه توسط گسل واقع در اين جناح بوجود آمده است مقادير نفوذپذيري در گمانه شده
واحد لوژن ودر  79برابر BH-5متري در گمانه  25به عنوان مثال نفوذپذيري تا عمق . تفاوت زيادي با يكديگر دارند

از لحاظ رفتار هيدروژئومكانيكي . باشد واحد لوژن مي 100بيش از  GL-1واحد لوژن ودر گمانه  3.5برابر  BH-8گمانه
كه درصد نسبتا  در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرد آشفته به ترتيب بعد از دسته رفتار خطي  و  آبشستگي رفتارفراواني 

كمترين مقدار فراواني . ي سنگها در اين بخش مي باشدباالي جريان از نوع آبشستگي بيانگر شكستگي و خرد شدگ
از نظر ميزان درزه داري سنگهاي ).  2و شكل   2جدول (مي باشد پرشدگي ومكانيكي هم مربوط به پديده ئرفتارهيدروژ

تا اين عمق كمتر از  RQDمتري در رده سنگهاي با كيفيت متوسط كه ميانگين مقدار  25اين جناح تا اعماق حدود 
  . متري به بعد در رده سنگهاي با كيفيت خوب قرار دارند 25مي باشد و از عمق  70
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نمودار درصد فراواني مقادير لوژن و رفتار هيدروژئومكانيكي در جناح چپ  -2شكل     

  بستر
 ي شدهبا توجه به گمانه هاي حفار. بررسي قرار گرفته است دگمانه مور 6در بستر جمعأ از ميان گمانه هاي حفر شده 

ماسه سنگهاي مارني سـازند   و در زير آبرفت است  همتر برآورد شد 50حدود آبرفت ضخامت  حداكثردر بستر رودخانه، 
 ن انجام گرفته نشان مي دهد كهژآزمايشات لو .اي سازند اتامير قرار دارند آبدراز و ماسه سنگهاي آهكي و آهكهاي ماسه

دسـته نفـوذ    ترين فراواني را به خود اختصاص مي دهد و فراوني مربوط بهباال LU≤60≥30)( دسته با نفوذپذيري زياد
توده سـنگي بسـتر از نظـر     در كل ). 3شكل  1جدول( در رتبه بعدي قرار دارد )LU≤3( لي كميناپذير تا نفوذ پذيري خ

ر اعماق كم سست همچنين سنگهاي بستر د. گيرد نفوذ پذيري در رده سنگهاي با نفوذ پذيري متوسط تا پايين قرار مي
بيشـترين فراوانـي   ومكانيكي ئهيـدروژ از نظـر رفتـار   . گيرند تر و در اعماق زياد در رده سنگهاي با كيفيت خوب قرار مي

 است كه نشان دهنده سست بودن مواد پركننده درزه ها و قابل شستشو بودن آنها مي باشـد  آبشستگيدسته مربوط به 
همچنين . جريان آشفته در رتبه بعدي قرار مي گيردبعد از آبشستگي  .)مي باشدجنس مواد پركننده درزه ها ليمونيت (

  ).  3شكلو   2جدول ( جريان خطي و پرشدگي اصال مشاهده نمي شود

 
نمودار درصد فراواني مقادير لوژن و رفتار هيدروژئومكانيكي در بستر -3شكل   

  جناح راست
ايـن جنـاح شـامل ماسـه      .گمانه مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت    4أ از ميان گمانه هاي حفر شده در جناح راست جمع

با توجه به فرسايش پـذيري بـاالي   . باشد سنگهاي مارني سازند آبدراز وكنگلومراي ضخيم اليه متعلق به پليستوسن مي
نـاح  اي در ايـن ج  واحدهاي سنگي اين تكيه گاه بخصوص واحدهاي كنگلومرايي، قشر ضخيمي از مواد پوششي و واريزه

درصد فراواني مقادير لوژن مربوط به دسـته نفـوذ    50در اين جناح بيش از  4و شكل 1مطابق جدول . بوجود آمده است
رتبه بعدي قرار مـي  در  LU≤60≥30)(مي باشد و دسته با نفوذپذيري زياد ) LU≤3(ناپذير تا نفوذپذيري خيلي كم 

است كه به دليل داشتن سيمان ضعيف وجورشدگي نامناسـب   واحدهاي كنگلومراييبه  د كه اين مقدار لوژن متعلقگير
 .در اين جناح ديـده نمـي شـود   ) LU≤60(د زيا بسيارنفوذ پذيري  با ستهدهمچنين . داراي  نفوذپذيري بااليي هستند

يري نفوذپذ .سنگهايي با درزه هاي نسبتا بسته و يا با پرشدگي مي باشد توده هاينشانگر وجود  3مقادير لوژن كمتر از 
بيشـترين  . باشـد  پايين ماسه سنگهاي مارني سازند آبدراز كه در زير كنگلومرا پليستوسن قرار گرفته بيانگر اين امر مـي 
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 .باشـد  مـي )  BH-15گمانه( لوژن  1و كمترين آن   BH-16)گمانه (لوژن  55ميزان نفوذ پذيري در اليه ماسه سنگي 
متـر عـدد لـوژن كـاهش      30جمع بندي نتايج آزمايشات لوژن در جناح راست نشان مي دهد كـه در اعمـاق بيشـتر از    

است كه نشانگر كاهش نفوذپذيري در اعماق و ورود به  1ناگهاني پيدا مي كند كه متوسط لوژن در اين اعماق در حدود 
درصـد  10ئومكانيكي مربوط به جريـان آشـفته اسـت و    درصد از رفتار هيدروژ 90ر اين جناح د .اليه ماسه سنگي است

).   4و شكل   2جدول ( و هيچ درصدي به ديگر انواع جريان تعلق نمي گيرد باقيمانده مربوط به جريان آبشستگي است 
در  RQDدهـد كـه مقـدار     هاي حفاري شده در اين جناح نشان مـي  در گمانه) RQD(بررسي كيفيت ويژه توده سنگ 

در رده سـنگهاي خيلـي سسـت قـرار     ) Deere(باشد و با توجه به طبقه بندي دير مي% 10ومرايي حدود واحدهاي كنگل
باشـد كـه در رده سـنگهاي بـا      مـي  %83در ماسه سنگهاي مارني سـازندآبدراز حـدود    RQDهمچنين ميزان  .گيرد مي

  ).3جدول (گيرد كيفيت خوب قرار مي

 
و رفتار هيدروژئومكانيكي در جناح راستنمودار درصد فراواني مقادير لوژن  -4شكل   

  مجموع ساختگاه
مي توان مجموعه ساختگاه سد را به  ) 2و   1همچنين جداول ، 6و  5شكل (با مقايسه بين قسمت هاي مختلف ساختگاه 

م در كل ساختگاه دسته نفوذ ناپذير تا نفوذ پـذيري خيلـي كـ     5مطابق شكل . طور كلي مورد بررسي و مطالعه قرار داد
)LU≤3(  درصد مقاطع مورد تست لوژن را بخود اختصاص داده است، همچنين كمتـرين فراوانـي مقـادير     31در حدود

را درصـد كـل مقـاطع     10است به طوريكه ايـن مقـاطع كمتـر از    ) (LU≤10≥3لوژن مربوط به دسته با نفوذپذيري كم 
به جز مواردي مانند گمانـه   mm 1ازشدگي حدود اغلب درزه ها در ساختگاه سد داراي سطوح زبر، با ب. شامل مي شود

ميليمتر در اعماق مختلف مي باشند و سـطحي تقريبـا هـوازده     6تا  3كه بندرت بازشدگي بين  GL-2و   BH-6هاي 
ــد ــار     . دارن ــد از آن رفت ــي را دارد بع ــان آشــفته بيشــترين فراوان ــي در ســاختگاه، دســته جري ــه طــور كل ــين ب همچن

دسته پرشـدگي  . ي است و دسته اتساع و جريان خطي در رتبه هاي سوم و چهارم قرار دارندهيدروژئومكانيكي آبشستگ
بنابراين پر شدگي درزه ها و حفرات كمترين تاثير را در بهبود آب . حفرات از نظر فراواني داراي كمترين مقدار مي باشد

عمـق  (هده مي شود مقاطع عميق بوده به طور كلي بيشتر مقاطعي كه در آنها پديده شستگي مشا. بندي خواهد داشت
  .كه نشان دهنده سست تر بودن مواد پركننده درزه ها در اين اعماق مي باشد) متر 20بيشتر از 

 
نمودار درصد فراواني مقادير لوژن و رفتار هيدروژئومكانيكي در كل ساختگاه - 5شكل   
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  نمودار درصد فراواني مقادير لوژن و رفتار هيدروژئومكانيكي در بخش هاي مختلف ساختگاه -6شكل 

  
  بررسي تغييرات نفوذپذيري نسبت به عمق

بـه طـور كلـي    . مي توان تغييرات نفوذ پذيري را نسبت به عمق بررسي كرد RQDو مقادير لوژن و  7 با توجه به شكل
ني سازند آبدراز ديواره هاي شمال و شمال غربي مخزن را آهكهـاي ماسـه   سنگ كف اصلي مخزن را ماسه سنگهاي مار

اي و ماسه سنگهاي آهكي سازند آتامير و ديواره هاي شرقي جنوب شرقي و جنوب غربي مخزن را نيز ماسـه سـنگهاي   
  .مارني اتامير تشكيل مي دهند

  
  د محور سدآنها در امتدا  RQDبررسي موقعيت گمانه ها و مقادير لوژن و -7شكل 

  
نتايج حاصله نشان مي دهندكه سنگ هاي هر دو جناح در قسمت هاي سطحي به دليل هوازدگي و وجود درزه 

بر اساس نتايج حاصل از حفاريهاي ژئوتكنيكي و آزمايشهاي . نفوذپذيري بيشتري نسبت به سنگهاي عميق تر دارند
 10متري حدود  20تا عمق ) ماسه سنگ مارني(كف نفوذ پذيري در محدوده محور سد متوسط نفوذ پذيري در سنگ 

از علل اين مساله مي توان به كاهش  تاثير . واحد لوژن مي رسد 3لوژن و از اين عمق به پايين به كمتر از  40تا 
ها در اثر افزايش فشار ليتواستاتيكي و كاهش   هوازدگي، افزايش ميزان پرشدگي درزها، كاهش ميزان بازشدگي درزه

ولي در بعضي از گمانه هاي جناح چپ . نمود  يستم درز و شكستكي ناشي از چين خوردگي ناوديس اشارهتعدد س
)BH-8  وBH-22 ( با افزايش عمق روند منظمي از تغييرات نفوذپذيري مشاهده نمي شود) چنانچه در گمانه ). 8شكل

BH-22  ماق با افزايش نفوذپذيري مواجه مي شويم بوده كه با پيشروي در اع 2در شروع آزمايش مقدار لوژن كمتر از
كاهش يافته و سپس افزايش ناگهاني آن را شاهد هستيم كه اين امر بدليل وجود  1بعد دوباره مقدار لوژن به حدود 

  .نيز صادق مي باشد BH-8احتمالي زون گسلي و خرد شده مي باشد كه روند فوق براي گمانه 
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    BH-8و     BH-22تغييرات نفوذپذيري نسبت به عمق در گمانه هاي– 8شكل 

  

  )SPI( بررسي نفوذپذيري توده سنگ با استفاده از روش شاخص نفوذپذيري ثانويه
 و تزريق پذيري توده سنگ را بررسي كردند روش هاي مختلفيبا استفاده از  2005پروفسور فويو و همكارانش درسال 

شاخص نفوذپذيري ثانويه بر حسب پارامترهاي كالسيك مانند ). 8( پيشنهاد نمودند را )SPI(يه نفوذپذيري ثانو شاخص
فشار و جذب آب بنا نهاده شده و همچنين اين شاخص بر خالف لوژن نيازمند تغييرات سيستماتيك و روش انجام 

يري توده سنگ ارتباط ذبا نفوذ پكه ) L/s*m²( برابر است با  ليتر بر ثانيه در متر مربع )SPI(واحد شاخص . نيست
همچنين اين شاخص مبنايي جهت طبقه بندي توده سنگ  و نشانگر ميزان نفوذپذيري و هدايت ). 7( ردزيادي دا

 )SPI(در اين بخش نتايج بدست آمده از اين تحقيق با نتايج بدست آمده از روش . )9(هيدروليكي توده سنگ است 
  كمك اينبا  و به چهار رده طبقه بندي مي شوندبا توجه به نفوذپذيري سنگها  )SPI( در طبقه بندي. مقايسه مي گردد

جهت بررسي . مي توان طراحي مناسبي جهت بهسازي زمين و تزريق انجام داد ،طبقه بندي و درجه درزه داري سنگ
و درصد  سيم شدهبه پنج قسمت تق از لحاظ عمقي ارتباط شاخص نفوذپذيري ثانويه با عمق محدوده مورد آزمايش

همان طور كه در جدول ). 5جدول ( متر در جناحين و بستر سد بررسي شده است 15متر به  15هر  SPIفراواني رده 
متعلق به  SPIطبقه بندي  A,B,C,Dاز ميان چهار رده بيشترين درصد فراواني در كل ساختگاه نشان داده شده است 

. )نشانگر بيشترين نفوذپذيري واحد سنگي مي باشد Dپذيري و رده نشان از كمترين نفوذ Aرده ( مي باشد Cرده 
و بيش از نفوذپذيري افزايش مي يابد است اما با افزايش عمق  )Aرده(متر نفوذناپذير  15در اعماق كمتر از جناح راست 

با گذر از عمق . دظهور پيدا مي كن Cرده  نفوذپذيري باالقرار مي گيرد و سنگ با  Bتوده سنگ اين جناح در رده  70%
رده (متر دوباره شاهد بهبود كيفيت سنگ هستيم و توده سنگ با نفوذپذيري باال  30در اعماق بيش از متري  15-30
C (ديگر مشاهده نمي شود.  

  )SPI( بررسي ارتباط عمق با شاخص نفوذپذيري ثانويه :5جدول 
عمق CLASS A CLASS B CLASSC CLASS D CLASS A CLASS B CLASSC CLASS A CLASS B CLASSC

0-15 50 50 33.3 66.7 100

15-30 7.7 77 15.3 14.3 85.7 14.3 71.4 14.3

30-45 30.8 23 46.2 20 80 25 75

45-60 22.3 44.4 33.3 33.3 16.7 50 100

60-75 33.3 33.4 33.3

راوانی رده SPI در جناح چپ درصد ف راوانی رده SPI در بستر درصد ف راوانی رده SPI در جناح راست درصد ف

ــق  ــر  60-45در عم ــنگ  مت ــذيري س ــود   نفوذپ ــي ش ــم م ــيار ك ــي     . )Aرده ( بس ــوق م ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــرد   ــري ك ــه گي ــوان نتيج ــه  ت ــي ك ــور كل ــه ط ــق       ب ــز عم ــه ج ــدارد ب ــترده ن ــق گس ــه تزري ــاز ب ــت ني ــاح راس جن
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ــه           15-30 ــد ب ــي توان ــنگ م ــوده س ــت ت ــاهش كيفي ــن ك ــد، اي ــي ده ــان م ــزايش نش ــذيري اف ــه نفوذپ ــري ك مت
ــدگ   ــاز شـ ــا، بـ ــي درزه هـ ــل فراوانـ ــاوتي از قبيـ ــل متفـ ــق  داليـ ــن عمـ ــلي در ايـ ــود زون گسـ ــا و وجـ ي درزه هـ

ســـنگ بـــا  ( Bو  Aدر رده  )SPI(درصـــد تـــوده ســـنگ از لحـــاظ     90درجنـــاح راســـت بـــيش از   . باشـــد
ــايين  ) كيفيـــت خـــوب  ــيار پـ ــا كيفيـــت بسـ ــاح اصـــال يافـــت نمـــي  )  Dرده (اســـت وســـنگ بـ در ايـــن جنـ

ذيري ثانويـــه در بررســي كيفيـــت تـــوده ســنگ بســـتر ميتــوان گفـــت كـــه شــاخص نفوذپـــ    ). 9شـــكل (شــود 
تقريبـــا بـــه طـــور متوســـط در همـــه اعمـــاق . مـــي باشـــد Cدرصـــد تـــوده ســـنگ بســـتر در رده  70بـــيش از 

ــا عبـــور از عمـــق   Cتـــوده ســـنگ بســـتر در رده  ــا بـ متـــري شـــاهد بهبـــود كيفيـــت ســـنگ و   30اســـت امـ
كــه احتمــاال بــه دليــل    ) 5جــدول شــماره  ( هســتيم) Aرده (ظهــور ســنگ بــا نفوذپــذيري بســيار پــايين      

ــته  ــت    بسـ ــادتر اسـ ــاق زيـ ــتاتيك در اعمـ ــار ليتواسـ ــزايش فشـ ــكافها و افـ ــدن درز و شـ ــپ در  . شـ ــاح چـ جنـ
مقايســـه بـــا كـــل ســـاختگاه ســـد بيشـــترين  نفوذپـــذيري و پـــايين تـــرين كيفيـــت تـــوده ســـنگ را دارد و در 

ــا     ــنگ ب ــاح س ــن جن ــاال  اي ــيار ب ــذيري بس ــد   ) Dرده ( نفوذپ ــي كن ــدا م ــور پي ــكل (ظه ــدول 9ش ــل ). 5و ج دلي
ــور ا  ــر حض ــن ام ــلي   اي ــده و گس ــرد ش ــالي زون خ ــد  حتم ــي باش ــاح م ــن جن ــدول   . در اي ــه در ج ــه ك ــان گون هم

ــكل  5 ــه           10و ش ــق ب ــد متعل ــاختگاه س ــل س ــي در ك ــد فراوان ــترين درص ــي بيش ــور كل ــه ط ــت ب ــخص اس مش
ــق           Cرده  ــات تزري ــرا عملي ــين و اج ــازي زم ــه بهس ــاز ب ــاال و ني ــبتا ب ــذيري نس ــان از نفوذپ ــه نش ــد ك ــي باش  م

ــت آ   ــاهش نش ــدي و ك ــت آبن ــد  بجه ــي باش ــاختگاه     . م ــل س ــه در ك ــت ك ــوان گف ــي ت ــه م ــور خالص ــه ط ــا  ب ب
  ).4(كاهش يافته كه بيانگر بهبود كيفيت توده سنگ است  )SPI(افزايش عمق مقدار 
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در جناحين و بستر ) SPI( درصد فراواني  -9شكل 
  سد

  عمق در ساختگاه سدبا ) SPI(ارتباط  -10شكل 

  
  نتيجه گيري

ومكانيكي مشخص مي شود كه در قسمت ئفتارهاي هيدروژرع ون و نژبا جمع بندي نتايج حاصل از فراواني اعداد لو
. تا حدودي تفاوت وجود داردومكانيكي ئفتارهاي هيدروژرن و ژ، از لحاظ فراواني مقادير لوسد هاي مختلف ساختگاه

 و پراكندگي درز و شكافها مختلف ساختگاه سد از نظرليتولوژي بخشهايبودن نها، يكسان  تفاوتاين  احتمالي دليل
در )نفوذپذيري بسيار كم( Aو بيشترين درصد فراواني رده  3ن كمتر از ژبا توجه به اينكه بيشترين مقادير لو .مي باشد

كيفيت ساختگاه  بخشهاي ره با سايدر مقايستوده سنگ در اين جناح ، جناح راست است متعلق به )SPI(طبقه بندي 
 از نظرجناح راست و با رسيدن به ماسه سنگ آبدراز  بهتري داشته و پس از عبور از تشكيالت سست كنگلومرايي

 Qو  RMRقه بندي بهمچنين بهترين كيفيت توده سنگ با توجه به ط .بهبود نسبي رخ خواهد داد آب بندي شرايط
در جناح چپ نيز بيشترين مشكل در زون گسلي است و تغييرات نفوذپذيري در  .هم مربوط به جناح راست مي باشد



 

 
 

 

 

قاالت تو  سا د ز ی و  ند ی  س م ا ن     او
   1388ماه آبان  7تا  5

 هاي فني دانشگاه تهران پرديس دانشكده
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  ها قطب علمي مهندسي و مديريت زيرساخت

 

  پوستري

 

متري در رده سنگهاي با نفوذپذيري بسيار باال،  25اين جناح زياد است به طور كلي توده سنگي تكيه گاه چپ تا عمق 
وذپذيري كم قرار مي متري در رده سنگهاي با نف 50-75در رده سنگهاي با نفوذپذيري باال و در عمق  25-50درعمق 

. هم متعلق به اين جناح است )SPI(همچنين بيشترين نفوذپذيري و نياز به بهسازي با توجه به طبقه بندي . گيرد
لوژن مي   30متوسط نفوذپذيري كل توده سنگ محدوده ساختگاه سد در گستره اي كه مورد حفاري واقع شده، حدود 

در بستر و جناحين سد مي توان نتيجه گيري كرد كه كمترين  )SPI(بندي با بررسي متوسط عدد لوژن و طبقه . باشد
دليل اين  .نفوذپذيري مربوط به جناح راست و بعد از آن بستر و بيشترين نفوذپذيري مربوط به جناح چپ سد مي باشد
وجود زون وضعيت فراواني بيشتر سنگ بكر و سنگ با درزه هاي بسته و يا با پرشدگي در جناح راست و بستر و 

  .خردشده و گسلي در جناح چپ مي باشد
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