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 : چکيده

تزریق یا گروتينگ نام روشی است که سعی در بهبود رفتار مقاومتی خاک و 

سنگ دارد بطوریکه توسط آن ماده تزریق به خلل و فرج و درز و شکاف تشکيالت 

کم، مقاومت آنها ها خاکی و سنگی تزریق شده و در اثر آن نفوذپذیری الیه

افزایش و تغييرشکل پذیری توده سنگ کاهش می یابد. در این مقاله ویژگيهای 

هيدروليکی تشکيالت زمين شناسی تکيه گاه چپ سد خاکی دربند قبل و بعد از 

متر مورد  ۱73اجرای تزریق آزمایشی در سه حلقه گمانه حفاری شده بطول کلی 

ج آزمایشات نفوذپذیری نشان می دهد که تجزیه و تحليل قرار گرفته است. نتای

بوده، بعد از تزریق به  ۱0متوسط عدد لوژن که قبل از عمليات تزریق در حدود 

لوژن کاهش یافته است. همچنين بررسيها نشانگر افزایش شاخص کيفی  ۱کمتر از 

 توده سنگی در محل ساختگاه سد، بعد از اجرای عمليات تزریق می باشد.

 ژئوتکنیک، سد، لوژن، ريق: تزکلمات کلیدي

 

 قدمهم-1

دربند سدی خاکی با هسته رسی است این سد در شمالشرق ایران سد  

حدود  ست  03و در  خش سنخوا جاجرم و ب ستان  نورد و در شهر لومتری بج کي

و80/در موقعيت جغرافيائی 
o

و05/طول شرقی و  85
o

عرض شمالی واقع شده  07

نه  ستر رودخا سد از ب فاع  ست. ارت ت 73ا سد م تاج  طول  تر و  1۱3ر و  م

بی  گام پرآ خزن در هن يد م جم مف شد.   8/۱8ح می با عب  تر مک يون م ميل

مين  شکيالت ز فتن آب از ت هدر ر لوگيری از  سد و ج پی  سازی  ظور به بمن

شناسی بستر، عمليات تزریق سد در دستور کار قرار گرفته است. تزریق 

کردن در پر  با  سنگها  خل و در  کاهش تخل با  ها  شکافها از در خاک ز و 

نفوذپذیری آنها کاسته و خصوصيات مقاومتی آنها را افزایش می ميزان 

هد یق . [1]د پرده تزر حی  هت طرا سی ج مل اسا یک عا نين  پذیری همچ نفوذ

برای جلوگيری از فرار آب از طریق شالوده و جلوگيری از اثر منفی زه 

و شکستگی سنگها دارای درز و شکاف  [.۱]آب از ميان مصالح شالوده است

-. نفوذپذیری سيستم سططو  الیطه[0]تفاوت بارزی با محيط متخلخل دارند
بين  قع در  سنگهای وا پذیری  بيش از نفوذ سيار  شکافها ب ندی و درز و ب

توان تصور نمود که تراوش آب تنها از آنهاست. از این رو بدون خطا می

ررسطی هدف از ایطن تحقيطق ب .[4]گيردهای سنگ صورت میميان ناپيوستگی

کارایی تزریق سيمان در ساختگاه سد دربند و مقایسه ميزان نفوذپذیری 

 توده سنگی محل سد قبل و بعد از عمليات تزریق می باشد

 

 زمين شناسی محل سد-۱

ندی  بق زون ب سی و ط مين شنا ظر ز ند از ن خاکی درب سد  ساختگاه 

پي  توده سنگيواقع شده است.  در زون رسوبی کپه داغ [5]ساختاری نبوی

كه تحت  تشكيل مي دهند سرچشمهسازند های خاکستری  شيل را دربندسد 

تاثير عوامل تكتونيكي بطور موضعي در عمق خردشدگيهاي زیادي داشته و 

در سطح نيز تحت تاثير عوامل جوي شدیدًا آسيب پذیر بوده و خرد شده 

  است.
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 توده سنگی ساختگاه نفوذپذیریویژگيهای  -0

راوش آب در مقطع مورد نظر از یک گمانه در سنگهای گيری تاندازه

-ها و قطع شطدن درزهدرز و شکافدار تحت فشاری که به نحوه توزیع درزه
. [6]شطودبندی در مقطع مورد نظر بستگی دارد، انجام میها بوسيله الیه

باشطد، بایطد از از آنجا که در عمليات تزریق جریان شعاعی مد نظر می

عيين نفوذپذیری استفاده نمود که جریان آب تحت این آزمایشاتی برای ت

آزمایشططات در داخططل درز و شططکافها شططعاعی باشططد. یکططی از مهمتططرین 

آزمایشات نوع شعاعی که استفاده وسيعی در تزریق دارد، آزمایش لوژن 

جهططت تعيططين ميططزان . در ایططن تحقيططق [7]یططا آزمططایش فشططار آب اسططت

يدروژئ صيات ه شناخت خصو پذیری و  سنگیولوژیکی نفوذ سد،  توده  پی  یر  ز

( در زمطان حفطاری Lugeon)مورد آزمایشس فشطار آب یطا لطوژن 53تعداد 

قاطع  شی در م یق آزمای های تزر نه  صورت  8گما تری و ب شار  8م له ای)ف پ

فشار کمينه( انجام  -فشار ميانه -فشار بيشينه -فشار ميانه -کمينه

 (RQD)ویژه توده سنگی کيفيتمتوسط براساس حفاری های مذکور شده است. 

 جنا  چپحفاری شده در  BHDG3و  BHDG1 ،BHDG2گمانه های آزمایشی در 

درصد برآورد شده است. با توجه به نتایج  75و  8/77، 78 به ترتيب سد

بدست آمده از آزمایشات نفوذپذیری و ارزیابی کيفيت توده سنگی، چنين 

بطور متوسط درزه  چپ نتيجه گيری می شود که توده سنگی پی سد در جنا 

جدول باالیی دارد) پذیری  بوده و نفوذ شات 1دار  تایج آزمای نين ن (. همچ

مق  حداکثر ع تا  سطحی  ناطق  سنگی در م توده  که  هد  می د شان   83لوژن ن

ها  پذیری آن یاد از نفوذ ماق ز شته و در اع یادی دا پذیری ز تر نفوذ م

 کاسته می شود. 

 

 سدمتوسط نفوذپذیری در توده سنگی  -1جدول

شماره 

 گمانه

RQD(%) لوژن 

<50m >50m <50m >50m 

BHDG1 65.1 87.3 40 10 

BHDG2 71.4 78.5 35.5 14.5 

BHDG3 58.3 87.5 18.2 3.5 

 
مقادیر لوژن بدست آمده از انجام آزمایش فشار آب برای گمانه های 

نشان داده شده است. بطوریکه  ۱حفاری شده در جنا  چپ در جدول 

متر بطور متوسط  83شود مقادیر لوژن در گمانه ها تا عمق مشاهده می 

لوژن برآورد شده  ۳متر بطور متوسط  83لوژن و برای اعماق بيش از  31

 است.

 

 آزمایشی عمليات تزریق   -7

حلقه گمانه هر کدام با عمق  0جهت انجام تزرژق آزمایشی تعداد 

ک ۳3 ثی  یش مثل با آرا چپ آن  نا   سد و در ج حل  تر در م صله م  1۱ه بفا

متری  5متر از هم قرار گرفته بودند حفاری و عمليات تزریق در مقاطع 

بطار انجطام  17بار و حداکثر  0( با فشار حداقل DUاز پائين به باال)

بویژه در  سب  یق منا شار تزر يين ف که تع ست  کر ا شایان ذ ست.  شده ا

س خوردار ا یادی بر يت ز ند از اهم سد درب ساختگاه  شيل  ثل  ت سنگهایی م

بوده و  تر  سنگ کم شاری  مت ف حداکثر مقاو ید از  یق با شار تزر یرا ف ز

   [.0]باعث شکست هيدروليکی توده سنگ نگردد

 

 

 

 

 

 نقش ناپیوستگی های سنگ در تزريق پذيری -5

چين  جب  که مو ستند  تونيکی ه های تک عرض نيرو موال در م سنگها مع

هطا ناپيوستگی شود. اینخوردگی وگسلش و ایجاد درز و شکاف در آنها می

کند و دهند که آب از طریق آنها در سنگ نشت میمنافذ سنگ را تشکيل می

در  نتيجه تطاثير حركطات كطوهزایي .[۳]شودموجب نفوذپذیر بودن آن می
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  .می باشد ایجاد درز و شکاف در توده سنگی در جهتهای مختلف محل سد
پی  ظور  صيات به من به خصو هایبردن  سی درزه  سنگ مهند سد توده  حل  ی م

اقدام به برداشت ناپيوستگيها در محل سد به کمک کمپاس برانتون و به 

تطوان  از ناپيوستگي هاي ساختگاه سد مي. [13]گردید Dip/Dip Directionروش 

درزه  J1اشاره نمود. بطوریكه دسته درزه (J1,J2,J3)بوجود سه سيستم درزه

هر د لب در  هاي غا ستند و درزه  شي ه مورب و بر گاه را هاي  يه  و تك

هاي عرضي و از نوع كششي مي باشند و  درزه J2هدهند و دسته درز تشكيل مي

كطه درزه هطاي  J3هباشد و همچنين دسطته درز درجه مي 07شيب انها حدود 

 0طولي از نوع فشاري هستند. مشخصات مهندسي درزه ها در جدول شماره 

رسم شده  Dips V2ری و تصویر استریوگرافی درزه ها که در محيط نرم افزا

 نشان داده شده است. 1در شکل

 
 هاي محل محور سد خصوصيات مهندسي درزه -0جدول

طول درزه  محل

 (cm)ها 

بازشدگي 

 ها درزه

(cm) 

تعداد 

ها  درزه 

در واحد 

 سطح

فاصله 

ها  درزه

(cm) 

مواد پر 

 كننده

جناح 

 راست
 آهک -رس 05تا55 3تا  2 2تا  1 < 5

تا155 2 تا 1 <3 < 3 جناح چپ

255 

 آهک -رس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر استریوگرافی درزه ها -1شکل

 

عالوه بر تعيين جهت طراحی پرده تزریق و آرایش گمانه های تزریق، 

تعداد خصوصيات مهندسی درزه ها از قبيل؛ سنگ اطالع از  نفوذپذیري توده

ها و درزه  ميزان بازشدگي، فاصله درزه ها، طول درزه ها، ها درزه

. با استفاده از براي عمليات تزریق ضرورت دارد پرشدگی داخل درزه ها

می توان با آگاهی از خصوصيات مهندسی  4معيار مشخص شده در جدول 

درزه ها در توده سنگی، تا حدودی الگوی پرده تزریق و اطالعات اوليه 

عمق  طراحی پرده تزریق از قبيل آرایش گمانه های تزریق و فاصله و

 ها را مشخص نمود.آن

 

 

 
 

 الگوی طراحی پرده تزریق براساس خصوصيات مهندسی درزه ها -4جدول

خصوصيات مهندسی  ردیف

 درزه

 شر 

متر، شعاع  0درزه های با طول بيش از  (Lengthطول درزه) 1

 نفوذ دوغاب را افزایش می دهند

ری اول در فاصله داری زیاد، گمانه های سفاصله داری درزه  ۱

 

Dam Axix 
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ودر فاصله نزدیک گمانه ها در چند  (Spacingها)

 سری)دوم، سوم( اجرا شود.

بازشدگی درزه  0

 (Openingها)

ميليمتر باشد تزریق  5بازشدگی بيشتر از 

 در چند مرحله انجام شود

پرشدگی درزه  7

 (Fillingها)

اگر پرشدگی از نوع رس باشد نياز است 

 تزریق در چند مرحله انجام شود 

جهت داری درزه  8

 (Directionها)

درجه  53تا  03درزه های با شيب بيش بين 

با گمانه های قائم براحتی تزریق خواهند 

 شد.

 

 تزریق آزمایشینتایج آناليز  -5

با استفاده از ننتایج تزریق آزمایشی می توان پارامترهای 

طراحی پرده تزریق را مشخص نمود و تا حدودی از شعاع نفوذ دوغاب، 

فشار کمينه و بيشينه تزریق، زاویه گسترش سترش عرضی پرده تزریق، گ

. بمنظور ارزیابی مقدار سيمان [7]دوغاب و ترکيبات دوغاب آگاهی یافت

ارتباط  .استفاده شده است 8مطابق جدول  [11]خوری از طبقه بندی دیير

( با عمق در RQDبين مقادیر سيمان خوری، لوژن و شاخص کيفی توده سنگ)

تا بطور کلی ارائه شده است.  5نه های تزریق آزمایشی در جدول گما

 83نسبتا زیاد تا زیاد و بيش از عمق سيمان خوری در حد متری  83عمق 

 ارزیابی می گردد. متر سيمان خوری در حد متوسط 

 

 (Deer,1982طبقه بندی بر پایه مقدار سيمان خوری) -8جدول

مقدار سيمان 

خوری)کيلوگرم در 

 متر(

 صيف کلیتو

 خيلی زیاد >733

 زیاد 733-۱31

 نسبتا زیاد ۱33-131

 متوسط 133-81

 نسبتا کم 83-۱8

 کم <۱8

 

مقادیر سيمان خوری، لوژن و شاخص کيفی توده سنگ نسبت به عمق  -5جدول

 در گمانه ها

سيمانخوری)کيلوگرم  لوژن (%)RQD عمق)متر(

 در متر(

13-5 50.7 40.7 1176 

۱3-11 63.7 35.3 969 

03-۱1 71.2 33.3 897 

73-01 64.5 27 513 

83-71 73.8 25.2 433 

53-81 79.2 17.5 119 

73-51 83.1 11 50 

03-71 83.3 6.8 70 

۳3-01 90.4 3.2 0۱ 

 

نمودار مقایسه ای ميزان تراوائی و مقادیر سيمان خوری  برای گمانه 

 است.  شده نشان داده ۱شکلهای تزریقی در 
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 مقایسه سيمان خوری و آبخوری نسبت به عمق در گمانه های تزریق -۱شکل

 

با توجه به شکلهای فوق الذکر و بررسی های انجام شده در بيشتر 

موارد ارتباط مستقيمی بين مقادیر سيمان خوری و ميزان نفوذپذیری 

ده ولی سيمان خوری کم است وجود دارد. در چند مورد نفوذپذیری باال بو

که مبين وجود درزه های باریک می باشد. در برخی موارد نيز برعکس 

حالت فوق رخ داده است که این امر در اثر پدیده شکست هيدروليکی سنگ 

اتفاق افتاده است. بطوریکه درزه ها در اثر فشار تزریق باز شده  و 

ی افزایش قابل مالحظه یا شکسته شده اند و در نتيجه ميزان سيمان خور

 ای یافته است. 

 RQDبا توجه به نتایج آزمایشات لوژن و ميزان سيمان خوری و مقادیر 

نفوذپذیري معياري است براي اینكه توده سنگی می توان دریافت که 

مشخص شود نياز به تزریق وجود دارد یا خير؟ ولي نمي توان انتظار 

ا كه رشود. زی سنگ هم تعيين  فوذپذیري، سيمان خورينداشت كه بوسيله 

در یك آزمایش فشار آب  [1۱] 1بطهچسبندگي آب صفر است و طبق را

)لوژن( در یك درزه پيوسته و حتي با بازشدگي بيشتر مثاَل در یك سنگ 

 می باشد. maxRو   c=0 شود زیرا  جریان آب قطع نمي ،داراي شكستگي

بندگي دارد هميشه پس از رسيدن به یك ولي یك دوغاب پایدار كه چس

فاصله حداكثر متوقف مي گردد. همچنين آزمایشات لوژن مستقل از تعداد 

ها امكان دارد نفوذپذیري یكساني بدهد. بنابراین عالوه بر تعيين  درزه

ها و ميزان بازشدگي آنها  سنگ اطالع از تعداد درزه نفوذپذیري توده

 براي عمليات تزریق ضرورت دارد

(                                                                                         1رابطه)

ctPR .maxmax  

اندازه   tچسبندگي و  cحداكثر شعاع نفوذ آب،  maxRدر رابطه ذكر شده 

 .باشد ار تزریق ميحداكثر فش maxPدهانه ناپيوستگي، 

 
 نتيجه گيری

آزمایشهای انجام گرفته در گمانه های آزمایشی واقع در جنا  چپ 

برابر  RQDمتر دارای متوسط  53سد نشان می دهد که توده سنگی تا عمق 
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درصد می  08متر  بطور متوسط حدود  83درصد و برای اعماق بيش از  58

سنگی با افزایش عمق می  يت تودهباشد که این امر نشانگر افزایش کيف

باشد. در تفسير نتایج ازمایش لوژن می توان دریافت که در اغلب آنها 

( بوده و این امر بدليل ایجاد شکست Turbulentجریان از نوع آشفته)

هيدروليکی در سنگ است. با بررسی ميزان دوغاب خوری نسبت به عمق می 

ئی و نزدیک سطح زمين توان دریافت که مقادیر جذب سيمان در مقاطع باال

توده  RQDبدليل خردشدگی توده سنگی باال بوده و این امر با مقادیر 

سنگی محل سد رابطه مستقيم دارد. در یک ازمایش لوژن هر چه قدر آب 

در زمين تزریق شود کنتور قرائت دبی آب، متوقف نشده و آزمایش را تا 

ان می یابد که این هر زمانی ادامه بدهيم، زمين آببند نشده و آب جری

( در آب است. C=0امر طبق رابطه لمباردی بدليل داشتن چسبندگی صفر)

اما چون سيمان چسبندگی دارد با ادامه تزریق سيمان، بعد از مدتی 

زمان گيرش سيمان اغاز شده و ذرات بهم می چسبند و ادامه تزریق 

کن است امانپذیر نخواهد بود و بعبارتی سنگ آببند خواهد شد و یا مم

در فواصل دورتر از نقطه تزریق، ذرات سنگ نتوانند از درزه عبور 

کنند و یا ذرات بزرگتر و بهم چسبيده مسير عبور دوغاب را مسدود 

نماید که نتيجه این امر نيز عدم دوغاب خوری گمانه خواهد بود. 

بطورکلی می توان گفت که نتایج آزمایش لوژن به تنهائی نمی تواند در 

پرده تزریق مد نظر قرار گيرد و می بایست عالوه بر مقادیر طراحی 

لوژن در عمقهای مختلف از خصوصيات مهندسی درزه و مقاومت فشاری سنگ 

در کل از بررسی نتایج آزمایشات لوژن قبل و بعد از نيز اگاهی داشت. 

اجرای تزریق آزمایشی می توان دریافت که مقادیر لوژن بعد از تزریق 

بعد از  RQDلوژن رسيده است همچنين مقدار  8/0و به حدود کاهش یافته 

درصد برآورد شده است. این مقادیر  ۳0تزریق افزایش یافته و بيش از 

نشان می دهند که ترکيب دوغاب تزریق جهت بهسازی محل سد مناسب بوده 

و براحتی می تواند در داخل درز و شکاف توده سنگی محل سد جریان 

 یابد.

 

 دانیتشکر و قدر

در اینجا نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند که از 

کارشناسان مهندسين مشاور ترازآب بخصوص سرکار خانم مهندس نسيم معزی 

 کمال تشکر و قدردانی را بجا آورند.
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