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 خالصه

موضوع نشت آب از  تيشمال غرب شهر مرند واقع شده است. با توجه به اهم یلومتريك 40و  يشرق جانیسد هرزندات مرند در استان آذربا 

 نیا یروش برا نیتر. متداولباشديم یضرور سد یگاههاهيو تک يپ رندهيدر برگ یاهتوده سنگ یرینفوذپذ تيوضع يمخزن سدها، بررس

روش، در پژوهش  نیا یهاداده ليوارد بر تحل راداتیاما با توجه به ا ،آزمون لوژان است ای (W.P.T)فشار آب  شیاز آزما ادهاستف ها،يبررس

 يبررس ردمو (S.P.I) هیثانو یریو همکاران موسوم به شاخص نفوذپذ ویفو یوش آقاساختگاه سد هرزندات با استفاده از ر یهاحاضر، توده سنگ

در جناح راست  یریانجام شده، نفوذپذ یهاياست. بر اساس بررس دهیگر شنهاديمناسب پ یبندآب یحاصل، راهکارها جینتا بر اساسقرار گرفته و 

شده در  یحفار یاهگمانه یبرا یرینفوذپذ شاتیآزما جینتا سددر جناح چپ  ولي قرار گرفته است Bتا  Aساختگاه عمدتاً در رده  یو بخش بستر

با استفاده از  يکينامیدرودي. از نظر رفتار هشوديكاسته م یرینفوذپذ زانيشدن به بستر از م کیقرار گرفته و با نزد Dاكثراً در رده  محور هيال يمنته

با  بيبه ترت زين B, C, D یهاشده و رفتار يمعرفسد  درصد به عنوان رفتار غالب ساختگاه 62 يبا فراوان Aرفتار نوع  Pt-SPI ینمودارها پيت

 شیآزما نيتوده سنگ در ح یرفتار پيت افته،یانجام  شاتیدرصد از آزما 3در  نيقرار دارند. همچن یبعد یهادرصد در رده 6و  8، 21 يفراوان

 نبوده است. صيقابل تشخ
 

 توده سنگ ،یکینامیدرودیرفتار ه ،SPI هیثانو یریت، لوژان، شاخص نفوذ پذسد هرزنداکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
آن است كه عالوه  یگاههاهيو تک سد ينشت آب از پ زانيم يبررس رد،يگيسدها مورد توجه قرار م یو اجرا يكه در طراح ياصل یهاتیاز اولو يکی

و  یريگشي. پشوديم زيخود سازه سد ن یداری، باعث اختالل در پا(Uplift)باالبرنده  یفشارها جادیشده در پشت سد، با ا رهيبر هدر رفتن آب ذخ

 یرفتارها نييتع زيو ن یرینفوذپذ تيوضع ،يشناس نيزم طیشرا قيو مطالعه دق یيسد مستلزم شناسا نيو جناح يموجود در پ يكنترل نشت احتمال

 اختگاه،س يکينامیدروديه تيحاكم بر وضع طیشرا ريو تفس يبررس یروش برا نیتر. مرسومدباشيساختگاه سد م یهاتوده سنگ يکينامیدروديه

كرد. اما با توجه به  لیتبد K یرینفوذپذ بیآن را به ضر دیاعداد لوژان با ليتحل یروش برا نی. در اباشديلوژان م ای استفاده از آزمون فشار آب

اكثر دانشمندان باشد، وجود  دیيكه مورد تأ يقيهنوز رابطه دق اند،دهیارائه گرد K یرینفوذپذ بیبه ضر اعداد لوژان لیتبد یكه برا یمتعدد یهافرمول

روش  نیابداع نمودند كه در ا (S.P.I) هیثانو یریرا تحت عنوان شاخص نفوذپذ یدیروش جد (Foyo, 2005)و همکارانش  ویاساس فو نیندارد. بر ا

 . دیآيبدست م لیبه تبد ازيبدون ن K یریمقدار نفوذپذ ميبه طور مستق

قرار گرفته  يمورد بررس (S.P.I) هیثانو یریشاخص نفوذپذ روشساختگاه سد هرزندات مرند با استفاده از  یریپذنفوذ تيمقاله وضع نیدر ا

واقع  راسحقيپ زال و یو روستاد نيشمال غرب شهرستان مرند در حد فاصل ب یلومتريك 40و در  يشرق جانیاست. سد هرزندات مرند در استان آذربا

دره  کی. محل سد به صورت باشديم شمالي عرض 38° 42' 56"و  شرقي طول 45° 35' 18" بيسد به ترت لمح یيايشده است. مختصات جغراف

 یساز رهيث آن، ذخو هدف از احدا شوديمتر ساخته م 60به ارتفاع حدود  يبا هسته رس يسد از نوع خاك نی(. ا1شکل پهن است )شکل  یاذوزنقه

 د.شويمنتقل م کاناتیدشت هرزندات و  ياراض یاريباست كه از رودخانه ارس جهت آ ياز آب يبخش



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

2 

 

 

 
  نمایی از ساختگاه سد هرزندات )دید به سمت باالدست مخزن( ( 1شکل )

 

 

 منطقه يشناس نیزم طيشرا .2

 
 يآتشفشان یهاتوده نيب رانیا يشمال غرب یهايخوردگ نيمنطقه جلفا در قسمت چ جلفا است. يکیژئومورفولوژمنطقه جزئي از مورد مطالعه  محدوده

 ني. از نظر زم]1[ باشديم يکیژئومورفولوژ یهايناهماهنگ یقرار گرفته و دارا يو آرارات بزرگ و كوچک در شمال غرب يسبالن در جنوب شرق

شده  یطبقه بند یآذرآوار یهادهنده جناح راست در رده سنگ ليتشک یهاست. سنگواقع شده ا جانیمحدوده مورد نظر در زون البرز ـ آذربا يشناس

pیورقه جلفا با نام اختصار 1:100000و در نقشه 

uE (. 2الف ـ   اند )شکلمشخص گشته یيتا ائوسن باال يانيشده و با سن ائوسن م ینامگذار

1طبقات با عالمت  نیمذكور جلفا ا يشناس نيبناته( بوده و در نقشه زمكر یجناح چپ از جنس آهک )سازندها یهاسنگ

kgP 
و با عنوان سنگ آهک  

 ینامگذار کيو خاچ کيشيطبقات گن يو با نام اختصاص یيدر بخش باال یدار و مارن خاكسترچرت نهيتوميرنگ، سنگ آهک ب رهيت یخاكستر

و به احتمال  دهیشده مشاهده نگرد دیبازد یهامارن در بخش یهاهیو ال باشنديم یيو باال يانيم نيطبقات مربوط به پرم نیا ينه شناسياند. از نظر چشده

 یهايبررس جینتا نيهمچن .]2[ سد برونزد ندارند نيو در جناح باشنديم یتولوژيل نیمجاور مربوط به ا یكوهها يفوقان یطبقات مربوط به ترازها یقو

برخورد  پسیژ یهايپرشدگ از مارن و يبا تناوب يآهک یهابه گل سنگ یآذرآوار یهاكه در جناح راست بعد از سنگ دهدين منشا يسطحریز

 يمتفاوت تيضعهمراه است. اما جناح چپ و تيو توف يماسه سنگ یها هیال انينقاط با م يادامه دارد و در برخ زين سددر بستر  تيوضع نیكه ا شوديم

 شود.يبرخورد م تياز جنس داس نیبه سنگ آذر نیيمتر به پا 70و از عمق  یيانتها یهاكربناته در قسمت يآهک یهااز سنگداشته و بعد 

 
 های حفاری شده در ساختگاه سد هرزنداتب( موقعيت گمانه       جلفا(منطقه  1:100000نقشه )قسمتي از  منطقه مورد مطالعه الف( نقشه زمين شناسي

 زمین شناسی و توپوگرافی ساختگاه سد هرزندات  نقشه( 2شکل)
 

 (SPI) هيثانو يريشاخص نفوذپذ .3
 

از  يكم سهیمقا توانيم شیآزما نیحاصل از ا جیلوژان است كه با توجه به نتا شیآزما ،يسنگ یهادر توده یرینفوذپذ نييروش جهت تع نیمهمتر 
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 بیعدد بدست آمده بر حسب لوژان به ضر دیفشار آب با شیسنگ با استفاده از آزما یریذنفوذپ نييبرجا بدست آورد. اما در تع یریمقدار نفوذپذ

توسط افراد مختلف ارائه  یارياست. هر چند كه روابط بس امدهيبدست ن بیدو ضر نیا نيب يقيگردد. تاكنون ارتباط دق لیتبد (K) يکيدروليه تیهدا

 شاخص. ]3[ كردند يتوده سنگ را بررس یریپذقیتزر (SPI) هیثانو یریشاخص نفوذپذو همکارانش با استفاده از  ویشده است. پروفسور فو

 راتييتغ ازمنديشاخص بر خالف لوژان ن نیا نيمانند فشار و جذب آب بنا نهاده شده و همچن کيكالس یهابر حسب پارامتر هیثانو یرینفوذپذ

فشار آب به صورت  شیآزما يمقدار جذب آب، ط یدرزه دار بر مبنا یهاسنگدر توده  هیثانو یرینفوذپذ .]4[ ستيو روش انجام ن کيستماتيس

اما در عمل .نخواهد داشت یریبر مقدار نفوذپذ یرياست و تأث زيناچ اريبس ،يكه تخلخل ذات كنديم اني( ب1985. اورت )شوديم انيب یریوذپذنف بیضر

 .]5[ رديگيجنس آنها قرار م وجود مواد پركننده و ها وطول درزه رها،يمس يار بازشدگمقد ريها نظدرزه اتيخصوص ريتحت تأث يکيدروليه تیمقدار هدا

. شوديم نييبرجا در مقطع گمانه تع شیآزما نيح يکيدروليه یهاريها و مسمقدار جذب آب در طول درزه یدر توده سنگ بر مبنا زين هیثانو یرینفوذپذ

 :كند يارائه م ریرا به صورت رابطه ز (SPI) هیثانو یریشاخص نفوذپذ ویمبنا فو نیبر ا

                                                                                               ( 1فرمول )

 

SPI : هیثانو یریشاخص نفوذپذ ،C : آن  یقرار دارد و مقدار عدد گراديتدرجه سان 10 یبه دما يدر سنگ اليس تهیسکوزیبه و يكه بستگ يثابت بیضر

بر  قیطول قطعه تزر : Le، )عدد كنتور( تريسنگ بر حسب ل یهاجذب آب توسط درزه زاني: م Q(، ,Snow 1968) باشديم 49/1× 10-10برابر 

 باشد.مي سب ستون آب )متر(بر ح يفشار كل : Hو  هيمدت زمان اعمال هر پله فشار بر حسب ثان : t، شعاع گمانه بر حسب متر : r، حسب متر

 نیشاخص، نسبتًا با توده سنگ در ارتباط بوده و به ما ا نیا جهيكه در نت باشديم (2L/Sm)در متر مربع  هيبر ثان تريل ه،یثانو یریشاخص نفوذپذ واحد

 شوديم یبند هگروه طبق 4سنگ به  ه،یثانو یری. بر اساس شاخص نفوذپذكرد یبندتا بتوان بر حسب آن، توده سنگ را طبقه دهديامکان را م

 .]6[ رديگيسنگ مورد توجه قرار م یریبلکه تنها نفوذپذ شودينم انيسنگ ب يکيژئومکان اتيخصوص یطبقه بند نی(. در ا1)جدول
 

 هیثانو یریتوده سنگ بر اساس شاخص نفوذپذ ی: طبقه بند(1) جدول

 
 

 

 (SPI) هيثانو يريفاده از شاخص نفوذپذبا استسد  ساختگاه يرينفوذپذ تیوضع يبررس .4
 

مختلف جناح راست، بستر و جناح چپ از  یهادر بخش یرینفوذپذ تيمطالعه وضع یساختگاه برا نیشده در ا یحفار یهاگمانه ادیبا توجه به تعداد ز

قسمت  نآ ندهیانب امر دارا باشد، به عنوان نماجو هيآن بخش از ساختگاه را با در نظر گرفتن كل يكل تيوضع شینما یيهر قسمت سه گمانه كه توانا

 .باشديم ریآن به صورت ز جیكه مشروح نتا هقرار گرفت يو مورد بررس دهیانتخاب گرد

 

 (SPI) هيثانو يريدر جناح راست بر اساس شاخص نفوذپذ يرينفوذپذ تیوضع  -4-1
 

 به شرح زیر است: هیثانو یریپذجناح راست بر اساس شاخص نفوذگمانه های شاخص  در  یرینفوذپذ وضعيت

( 3) شکلطور كه در همان SPIمتر است. در این گمانه نوسانات نفوذپذیری از نظر نفوذپذیری ثانویه یا  113عمق نهایي این گمانه  :ZH9گمانه 

این مقطع اولين مقطع آزمایش در این  .نظر نفوذپذیری استقرار دارد كه نشان دهنده وضعيت آسيب پذیر از  Cمتر در رده  13ـ  18پيداست از عمق 

 قرار دارد. Aو در بقيه مقاطع در رده  Bمتری سنگ در رده  98ـ  103و  83ـ  88، 33ـ  38، 23ـ28اعماق باشد. درگمانه مي

ها به وسيله پر کیعني رفتار آب بند شدن تر Dدر این گمانه از نوع تيپ  Pt-SPIشود، اكثر تيپ نمودارهای ( دیده مي2كه در جدول )چنان

بيشترین  Aرفتار  Dگردد. بعد از رفتار در طول فشارهای افزایشي مي SPIهای پيشرونده باعث كاهش های موجود در مقطع است. این پركنندهكننده

. ه استدر این گمانه مشاهده نگردید (B , C)باشد كه در فشارهای مختلف رفتار نسبتاً ثابتي دارد. سایر رفتارها فراواني را داشته و نشانگر رفتار آرام مي
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 از نظر آسيب پذیری چون پدیده شکست هيدروليکي رخ نداده است بنابراین در حين انجام آزمایش آسيب چنداني به سنگ وارد نشده است.

 

 سدست جناح راگمانه های های حفاری شده در به همراه تیپ رفتاری مقاطع مختلف گمانهRQD و  SPI مقادیر(: 2جدول )

 

 

 
 سدهای حفاری شده در جناح راست و عمق در گمانه RQDبا  SPI(: ارتباط بین 3شکل )

 

( مشخص گردیده است، در 3طور كه در شکل )همان SPIمتر است. در این گمانه نوسانات نفوذپذیری از نظر  77عمق نهایي این گمانه ZH7: گمانه 

 Aاند. بنابراین از نظر وضعيت نفوذپذیری در حد بسيار خوب )مقاطعي كه در رده واقع گردیده Bتا  Aده اكثر مقاطع نفوذپذیری در فصل مشترک بين ر

 باشند. قرار دارند( مي Bقرار دارند( تا مناسب )مقاطعي كه در رده 

باشد كه یعني رفتار آرام مي Aيپ در این گمانه از نوع ت Pt-SPIگردد كه تمام تيپ نمودارهای ( مشخص مي2جدول ) مقادیر موجود در با بررسي

 با توجه به این كه پدیده شکست هيدروليکي در حين ZH9دهد. در این گمانه نيز همانند گمانه در فشارهای مختلف، رفتار نسبتًا ثابتي را نشان مي
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 .سنگ وارد نشده است، بنابراین آسيب چنداني به رخ ندادهآزمایش 

تا رده  Aمقاطع مورد آزمون در این گمانه بين رده  SPIمتر در جناح راست ساختگاه واقع گردیده است. از نظر  60این گمانه با عمق  : ZH24گمانه 

B (.3 بندی ندارند )شکلنوسان دارند. بنابراین از نظر نفوذپذیری در حد مطلوب تا مناسب بوده و نياز چنداني به آب 

قرار دارند. اما بصورت مقطعي سایر رفتارها نيز با فراواني خيلي  A( اكثر مقاطع در رده 2دول )جمقادیر از نظر رفتار هيدرودیناميکي با توجه به 

كند. با توجه خود نمایي مي Cمتر رفتار  55ـ  60بوده و در عمق  Dمتر رفتار از نوع تيپ   50ـ 55و  5/5ـ 10شود. به طوری كه در اعماق كم دیده مي

تر شود، متر رخ داده است اما در حدی نبوده كه باعث افت كيفيت سنگ به یک رده پایين 55ـ  60به این كه پدیده شکست هيدروليکي در عمق 

كه معرف شرایط  ZH9,ZH7,ZH24نتایج بدست آمده از سه گمانه  به طور كلي .بنابراین از نظر آسيب پذیری در رده آسيب پذیری كم جای دارد

در حد مناسب تا مطلوب قرار گرفته است و  SPIنفوذپذیری ثانویه یا  این جناح از دیدگاه شاخص كه گرددباشند، مشخص ميجناح راست ساختگاه مي

 دهد.از نظر هيدرودیناميکي نشان نمي خاصيمشکل 

 

 (SPI) هيثانو يريبر اساس شاخص نفوذپذ سددر بستر  يرينفوذپذ تیوضع -4-2
 

 به شرح زیر است: هیثانو یریبر اساس شاخص نفوذپذ بسترهای شاخص گمانه در  یرینفوذپذ وضعيت

های این گمانه از نظر شاخص نفوذپذیری تحليل نتایج آزمون .متر در بخش بستری ساختگاه حفاری گردیده است 70این گمانه تا عمق : ZH4گمانه 

قرار دارند. بنابراین از نظر  Bبوده و بقيه مقاطع در رده  Aمتر در رده  50ـ  65متر و  20ـ  25گردد كه در اعماق ( مشخص مي4) شکلثانویه با توجه به 

 بندی داشته باشند.صورت موضعي نياز به آب بندی نداشته یا شاید بهباشند كه نياز به اقدامات آبنفوذپذیری در حد مطلوب تا مناسب مي

قرار  Bدر رده  Pt-SPIمتركه از نظر نمودارهای  10ـ  15دهد كه به غير از اولين مقطع یعني عمق ن گمانه نشان ميمطالعات رفتارسنجي در ای

را به خود گرفته و جریان آرام و نسبتاً ثابتي را در فشارهای مختلف  Aدهند، بقيه مقاطع تيپ رفتاری رده گي از خود نشان ميتشسداشته و حالت آب 

 دهند. نشان مي

 سدهای بستر به همراه تیپ رفتاری مقاطع مختلف گمانهRQD و  SPI مقادیر(: 3جدول )

 
 

( 4) شکلطور كه در همان SPIمتر در نظر گرفته شده است. در این گمانه نوسانات نفوذپذیری از نظر  56عمق نهایي برای این گمانه ZH5: گمانه 

باشند. بنابراین از مي Aقرار گرفته است بقيه مقاطع در رده  Bمتر كه در رده  20ـ  25یعني عمق مشخص گردیده است، به غير از اولين مقطع آزمایش 

در این گمانه از نوع  Pt-SPIگردد كه تمام تيپ نمودارهای ( مشخص مي3جدول )مقادیر با بررسي  باشند.نظر وضعيت نفوذپذیری در حد مطلوب مي

A دهند. ای مختلف، رفتار نسبتاً ثابتي را نشان ميباشد كه در فشارهیعني رفتار آرام مي 

، به غير از اولين مقطع  SPIباشد. در این گمانه نوسانات نفوذپذیری از نظر نفوذپذیری ثانویه یا متر مي 60عمق نهایي برای این گمانه ZH6: گمانه 

 Aیا فصل مشترک بين  A باشد، بقيه مقاطع در رده شدید سنگ ميقرار گرفته است و مربوط به هوازدگي  Dمتر كه در رده  5ـ 10آزمایش یعني عمق 

 (. 4باشند )شکل مي Bو 

باشد كه در فشارهای یعني رفتار آرام مي Aدر این گمانه از نوع  Pt - SPI گردیده است، تمام تيپ نمودارهای( ارائه 3طور كه در جدول )همان

این كه پدیده شکست هيدروليکي رخ نداده است، بنابراین از نظر آسيب پذیری سالم  ر این گمانه با توجه بهدهند. دمختلف، رفتار نسبتاً ثابتي را نشان مي

 باشد.مي
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 سدشده در بستر  یحفار یهاو عمق، در گمانه RQDبا  SPI نی(: ارتباط ب4شکل )

 

 (SPI) هيثانو يريبر اساس شاخص نفوذپذ سددر جناح چپ  يرينفوذپذ تیوضع -4-3
 به شرح زیر است: هیثانو یریبر اساس شاخص نفوذپذ جناح چپ سدهای شاخص گمانه در  یرینفوذپذ يتوضع

در اكثر مقاطع با . است نشان داده شده( 5) شکلدر  SPIمتر است. در این گمانه نوسانات نفوذپذیری از نظر  100عمق نهایي این گمانه ZH1: گمانه

متر نفوذ پذیری  77ـ  100متر و  67ـ  72و در اعماق  Bمتر در رده  52ـ  62اما از عمق  ،اندواقع گردیده D نفوذپذیری شدید همراه بوده و در رده 

(. 4گردد )جدول مشاهده مي Dتا  Aاز نظر رفتار سنجي در این گمانه رفتار غالب مشخص نيست و تنوعي از انواع رفتارهای  قرار گرفته است. Aدر رده 

نفوذپذیری شدید است امکان تشخيص نوع رفتار وجود ندارد. از نظر ميزان آسيب پذیری در این گمانه با توجه به وجود شکست در برخي از مقاطع كه 

متر در رده  57ـ  62متر مقطع مورد آزمایش در رده آسيب پذیری كم، در عمق  10ـ  15گردد كه در عمق هيدروليکي در اعماق مختلف مشخص مي

توان به یک رابطه تجربي بين عمق و ميزان آسيب پذیری در متر در رده آسيب پذیری زیاد جای دارد پس مي 77 - 82ر عمق آسيب پذیری متوسط و د

 شود.این گمانه دست یافت به طوری كه با پيشروی در عمق بر ميزان آسيب پذیری توده سنگ افزوده مي

( 5) شکلكه در چنان SPIمتر است. در این گمانه نوسانات نفوذپذیری از نظر  ZH1 ،100عمق نهایي در این گمانه همانند گمانه ZH2: گمانه 

تا  Aدهد اما در سایر مقاطع در رده قرار گرفته و نفوذپذیری نسبتاً باالیي را نشان مي Cمتر در رده  73ـ  83متر و  9ـ  18مشخص گردیده است، از عمق 

B  گردد كه رفتار غالب از روی تيپ ( مشخص مي4جدول )مقادیر با توجه به  مناسبي را دارند.جای دارند و از نظر نفوذپذیری وضعيت مطلوب تا

شود. از نظر آسيب پذیری در مقاطعي باشد. سایر رفتارها نيز به صورت پراكنده دیده ميیعني رفتار آرام مي Aدر این گمانه از نوع  Pt - SPIنمودارهای 

تر شده است بنابراین ميزان آسيب پذیری برای این چون باعث افت كيفي سنگ به یک پله پایين ،ق افتاده استاز این گمانه كه شکست هيدروليک اتفا

 گمانه در حد آسيب پذیری متوسط قرار دارد.
متر در  15 ـ 20( از عمق 5) شکلبر طبق  SPIاست. در این گمانه نوسانات نفوذپذیری از نظر  شدهمتر حفاری  80این گمانه تا عمق ZH3: گمانه 

قرار دارند. با توجه به بررسي وضعيت  Aقرار داشته و مابقي مقاطع در رده  Bمتر در رده  30ـ  35و از عمق  Dمتر در رده  20ـ  25، از عمق Cرده 

 كمنسبت به اعماق تری عمق از ميزان نفوذپذیری كاسته شده و شرایط مطلوب افزایششود كه در این گمانه با نفوذپذیری نسبت به عمق مشخص مي

 .شوددیده مي

باشد كه در مي Aدر این گمانه از نوع  Pt-SPIقرار دارند، تمام تيپ نمودارهای  A, B, Cهای غير از سه مقطع اوليه گمانه كه به ترتيب در رده به

 . قرار داردرده آسيب پذیری متوسط متر در  25ـ  30دهند. وضعيت آسيب پذیری در مقطع فشارهای مختلف، رفتار نسبتًا ثابتي را نشان مي
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 سدهای جناح چپ به همراه تیپ رفتاری مقاطع مختلف گمانهRQD  و SPI(: اعداد 4جدول )

 

 
 سدهای جناح چپ و عمق در گمانه RQDبا  SPI(: ارتباط بین 5شکل )

 

  توده سنگ (RQD)و درجه درزه داري  (SPI) هيثانو يريبررسي تطابق شاخص نفوذپذ .5

 
بين این دو  ZH9باشد. در گمانه در مقاطع مختلف متفاوت مي SPIميزان تطابق درجه درزه داری و  سدجناح راست  درهای بررسي شده در گمانه

فقط در بعضي مقاطع بصورت نسبي با كاهش ميزان نفوذپذیری شاخص كيفي سنگ نيز افزایش یافته است. در  و شاخص تطابق خاصي وجود ندارد

آلي را وجود دارد به طوری كه هر دو نمودار به صورت موازی با هم قرار داشته و یک شرایط ایده RQDو  SPIیک رابطه منطقي بين  ZH7گمانه 
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متر كه وضعيت كيفي سنگ در رده متوسط به  25ـ  35ای نسبي بين این دو شاخص وجود دارد و در عمق نيز رابطه ZH24گمانه دهند. در نشان مي

 شود.باشد، نياز به تزریق موضعي با یک دوغاب رقيق احساس ميميB نيز در رده  SPIگرفته است و متعاقب آن ميزان  پایين قرار

های مورد بررسي برای این بخش هر رابطه بين درجه درزه داری و شاخص نفوذپذیری ثانویه به طور واضح مشهود است. در گمانه سد در بستر

هایي دیده روند. تنها در یکي دو مقطع ناهمگونيرار داشته و بصورت نسبتًا موازی با هم تا عمق نهایي گمانه پيش ميدو نمودار در وضعيت مطلوبي ق

قرار گرفته است اما از نظر B در رده  SPI در این مقطع با وجود این كه. اشاره نمود ZH6گمانه  از 55ـ  60عمق  توان بهبرای نمونه مي ،شودمي

باشد باشد و در عمل غيرقابل تزریق ميباشد كه این امر نشانگر خردشدگي شدید سنگ در مقطع مورد آزمون ميسيار ضعيف ميشاخص كيفي سنگ ب

 شود.بند دارد مانع باال رفتن نفوذپذیری مياما با توجه به جنس سنگ كه یک حالت خود آب

های حفاری باشد به طوری كه در گمانههای مختلف متفاوت ميگمانه در SPIو  RQDهای حفاری شده برای جناح چپ نيز تطابق بين در گمانه

اند قرار گرفته Dشدید كه در رده  (SPI)شاهد شاخص كيفي ضعيف در مقابل نفوذپذیری  ZH1مانند گمانه گاه چپ های انتهایي تکيهشده در قسمت

های رقيق دوغاب استفاده كرده و قبل ای تزریق این چنين مناطقي باید از نسبتباشد. برهستيم. در این شرایط نياز به بهسازی گسترده توده سنگ پي مي

باال رفته و از درجه درزه  (RQD)های جناح چپ ساختگاه با نزدیک شدن به بستر از نظر شاخص كيفي از تزریق مقطع شستشو داده شود. توده سنگ

قرار دارد. این  Cاخص كيفي توده سنگ باال بوده ولي از نظر نفوذپذیری در رده ش ZH2متری گمانه  73ـ  83شود. در مقاطع داری سنگ كاسته مي

های غليظ دوغاب جهت تزریق استفاده نمود. در باشد كه برای بهسازی این مناطق باید از نسبتشرایط نشانگر وجود یک یا دو درزه با بازشدگي زیاد مي

 ندارد. تزریقبه  ر حالت مطلوبي قرار داشته و نيازید RQDمق وضعيت نفوذپذیری و افزایش عباشد، با كه نزدیک به بستر مي ZH3گمانه 

 

 گیرينتیجهجمع بندي و  .6

 
به گل سنگهای آهکي با تناوبي از مارن و  آذرآواریهای بر اساس نتایج حفاریهای انجام شده، جنس سنگهای جناح راست با عبور از الیه (1

نيز ادامه دارد اما جناح چپ وضعيت متفاوتي داشته و بعد از سنگ آهکهای كربناته  سداین وضعيت در بستر كه  دكنپرشدگيهای ژیپس برخورد مي

 ند.كت برخورد مييمتر به پایين تر به سنگ آذرین داس 70در قسمت های انتهایي و از عمق 

از نظر  سد ت انجام یافته در جناح راست و بستركه آزمایشا دهدنشان مي (SPI)های نفوذپذیری به روش شاخص نفوذپذیری ثانویه بررسي (2

قرار دارد و آن هم به دليل هوازدگي و  Cقرار گرفته و فقط در اعماق اوليه از سنگ كف نفوذپذیری در دره  Bتا  Aنفوذپذیری، عمدتاً در رده 

 محور سدهای منتهي اليه ت نفوذپذیری برای گمانههای موجود در این عمق است. اما در جناح چپ نتایج آزمایشاسيستم درز و شکاف در توده سنگ

یابد و همانند بستر و جناح راست تنزل مي Aو  Bقرار گرفته و با نزدیک شدن به بستر از ميزان نفوذپذیری كاسته شده و به رده  Dاكثراً در رده 

 شود.ساختگاه ميزان باالی نفوذپذیری، منوط به اعماق اوليه گمانه از سنگ كف مي

 Dباشد و بعد از آن رفتار مي Aدرصد از نوع  62رفتار غالب ساختگاه با فراواني  Pt-SPIنظر رفتار هيدرودیناميکي با استفاده از تيپ نمودارهای  از (3

  .نددارهای بعدی قرار درصد به ترتيب در رده 6درصد و  8با فراواني  Bو  Cدرصد قرار گرفته و رفتارهای  21با فراواني 

محدوده محور و مخزن سد  شتريدر ب ریقسمتها، مارن سنگ نفوذناپذ يو در بعض يدهد وجود سنگ رس آهکينشان م يشناس نيزم یهايبررس (4

 گردد.يم رینفوذپذ یهاهیال يکيدروليكاهش ارتباط ه ایموجب قطع و 
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