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چکیده
یکی از پارامترهاي مهم در بررسی هاي ژئوتکنیکی جهت طراحی سازه هاي آبی ،نفوذپذیري ساختگاه و
انجام آزمایش هاي نفوذپذیري در توده سنگ ها است .مرسومترین روش براي تعیین ضریب نفوذپذیري
سنگها ،استفاده از آزمایش لوژان می باشد .دراین مقاله نفوذپذیري ساختگاه سد غدیر باباحیدر مورد
بررسی قرار گرفته است .براي این منظور ساختگاه سد به سه بخش تکیه گاه چپ ،بستر (پی مرکزي) و
تکیه گاه راست تقسیم شده است .نتایج حاصل از نفوذپذیري ساختگاه سد نشان می دهد که فرار آب
بیشتر در تکیه گاهها رخ میدهد.
واژگان کلیدی :نفوذ پذیري ،رفتار هیدرولیکی ،لوژان ،سد غدیر بابا حیدر
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 -1مقدمه
از آنجـا کـه کشـور ایـران در منطقـه اي خشـک و نیمـه خشـک قـرار گرفتـه اسـت ،همـواره از کـم آبی و خشکسالیهاي
متمادي رنج مـی بـرد .لـذا مسـئله مهـار و ذخیـره آبهـا و سـیالب هاي سـطحی در فصول پر باران و استفاده آنها در
فصول خشک سال امري حیاتی و اجتناب ناپذیر می باشد [.]1
هر مانعی که در مسیر جریان آب قرار گیرد و باعث شود تا ارتفاع آب در باالدست آن افزایش یافته ،مقداري آب ذخیره گردد،
سد نامیده می شود .یکی از مهمترین اهداف سد نگهدراي و ذخیره آب می باشد و می بایست مطالعات الزم جهت اطمینان از
آب بندي مخزن و جلوگیري از فرار نامطلوب آن بعمل آید .به طور کلی ارزیابی کامل زمین شناسی براي این منظور ،بویژه در
در مناطقی که سابقه معدنکاري وجود دارد الزم است .بر حسب ضرورت الزم است که کناره هاي مخزن ،خصوصاً مناطقی که
با اشباع شدن سطوح زیر آن ها امکان ناپایداري دارند از نظر پایداري کامال بررسی شوند .ناپایداري در دیوارهاي مخزن می
تواند خطرات بالقوه زیادي از جمله حجم ذخیره و یا تولید امواج بزرگ در مخزن را سبب گردد.
نفوذپذیري برجاي سنگ معموالً با استفاده از آزمایش لوژن تعیین میگردد .این آزمایش با تزرق آب تحت فشار در یک قطعه
از گمانه به منظور تعیین آبخوري سنگ انجام می شود .در سنگ بدلیل ساختار متفاوت آن با خاک مسئله هدایت هیدرولیکی
در جریان آب متفاوت بوده و شرایط حاکم کامالً متاثر از شرایط ناپیوتگی هاست ،به گونه اي که جهت و موقعیت ناپیوتگی ها،
فاصله آن ها از همدیگر ،میزان درز و شکاف ،بازشدگی شکاف ها ،درجه زبري و شکل دیواره درزه ،مواد پرکننده آنها همگی از
فاکتورهاي مهم حاکم بر شرایط هیدرولیکی محسوب میگردند.
در سدها فرار آب بیشتر از درز وشکاف سنگ ها در اثر فشارهاي هیـدرولیکی آب پشـت سـد رخ مـی دهـد .بنـابراین موضـوع
نفوذپـذیري حـائزاهمیـت مـی باشـد و از جمله موضوعات مهمی است که باید در طراحـی و سـاخت سدها مورد توجه قرار
گیرد [ .]2پریست در سال  1991به مطالعه در مورد باز شدگی هیدرولیکی درزههـا پرداخت [.]1
آزمایش فشار آب ( )WPTیا لوژان اصالح شـده بـه عنـوان رایــج تــرین روش ارزیــابی هیــدرولیکی جهــت تعیــین
نفوذپذیري و تزریق پذیري توده سـنگ اسـتفاده مـی شـود [ .]4براساس طبقه بندي ارائه شده ،توده سنگ بر اساس عدد
لوزون به  5زون تقسیم بندي می شود [ .]5معمـوالً در لــوژان کمتــراز  5نیــاز بــه عملیــات تزریــق نمــی باشــد [.]6

 -2موقعیت جغرافیایی سد
سد غدیر باباحیدر ،در  44کیلومتري شهرکرد ،مرکز استان چهارمحال و بختیاري واقع شده است .سد غدیر باباحیدر ،در ارتفاع
 66متري از سنگ بستر در حال احداث بوده و حجم بدنه آن 2 ،میلیون متر مکعب ،طول آن  624متر و عرض آن نیز  12متر
است .با بهره برداري از سد غدیر باباحیدر ،زمینه ذخیره ساالنه  14میلیون لیتر آب ،فراهم میشود .احداث شبکه شیببند،
براي جلوگیري از ورود آب به بدنه و احداث تونل انحرافی به طول  113متر ،از مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستاي
افزایش ایمنی سد غدیر باباحیدر به شمار میرود .مناسبترین راه دسترسی به ساختگاه سد ،از طریق جاده آسفالته شهرکرد-
باباحیدر و چلگرد امکان پذیر است .شکل ( )1موقعیت جغرافیایی سد غدیر بابا حیدر را نشان می دهد.
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شکل -1نقشه جغرافیایی نشان دهنده منطقه ی سد

 -3طبقه بندی سنگ های ساختگاه سد بابا حیدر
توصیف(آبگذاري) نفوذپذیري سنگ ها به صورت کیفی و بر اساس تغییرات عدد لوژان است ،ازاین رو با توجه به توصیه هاي
بین المللی ،اعداد لوژان در پنج گروه دسته بندي شده اند[ .]6در جدول ( )1که در زیر نمایش داده شده ،داده هاي آزمایش
هاي لوژان با استفاده از طبقه بندي بین المللی ذکرشده در جدول ( )1مورد برسی قرار گرفتند .سنگ هاي ساختگاه سد ازنظر
نفوذپذیري بر اساس لوژان طبقه بندي شدند که شرح اطالعات آن در زیر آمده است .از جدول ( )1براي مشخص کردن و ایجاد
تمایز بین واحدهاي مختلف زمین شناسی و تعیین مشخصات توده سنگ از نظر میزان آبگذري و خصوصیات هیدروژئومکانیکی
استفاده می شود

جدول -1طبقه بندی نفوذپذیری سنگ ها بر اساس عدد لوژان []8

توصیف نفوذپذیري

غیرقابل نفوذ تا
نفوذپذیري
خیلی کم

نفوذپذیري کم

نفوذپذیري متوسط

نفوذپذیري زیاد

محدوده لوژان

LU ≤ 2

2 < LU ≤ 10

10 < LU ≤ 30

30 < LU ≤60

نفوذپذیري بسیار
زیاد

60 < LU

با توجه به نتایج آماري و محاسبات انجام شده ،سنگ هاي ساختگاه سد را می توان ازنظر نفوذپذیري بر اساس آزمایش هاي لوژان
انجام شده تقسیم بندي نمود که در جدول ( )2این داده ها نمایش داده شده اند .طبقه بندي هاي انجام شده بر اساس بیشینه و
کمینه مقدار لوژان ،آزمایش شده و درآخر طبقه بندي کلی بر اساس میانگین) میانگین لوژان گمانه ها (و میانگین وزنی لوژان
)میانگین لوژان کل قطعات مورد آزمایش( ،بدست امده است .بر اساس مقدار بیشینه لوژان و با توجه به جدول ( )2توده سنگ ها
اکثراً داراي نفوذپذیري بسیار زیاد می باشند ولی با در نظر گرفتن کمینه مقدار لوژان اکثرتوده سنگ ها در رده غیرقابل نفوذ قرار
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می گیرند .مطالعات نشان می دهد توده سنگ هاي تکیه گاه راست و داراي مقدار میانگین لوژان باالتري نسبت به سایر قسمت
ها می باشند .درنهایت با توجه به میانگین گیري وزنی و میانگین کل داده ها توده سنگ هاي کل ساختگاه ازنظر نفوذپذیري در
رده متوسط قرار می گیرند.

جدول -2نتایج آماری آزمایش لوژان و طبقه بندی سنگ های ساختگاه سد

موقعیت

بیشینه
مقدار
لوژان

طبقه بندي سنگ
هابر اساس
نفوذپذیري
بیشینه

کمینه
مقدار
لوژان

تکیه گاه

65

بسیار زیاد

>1

طبقه بندي
سنگ ها بر
اساس
نفوذپذیري

میانگین
مقدار
لوژان

میانگین
وزنی مقدار
لوژان

طبقه بندي سنگ ها
براساس نفوذپذیري
میانگین و میانگین
وزنی

کمینه
غیر قابل نفوذ

16

14

متوسط

راست
تکیه گاه

43

بسیار زیاد

>1

غیر قابل نفوذ

14

14

متوسط

چپ
بستر

116

بسیار زیاد

>1

غیر قابل نفوذ

12

11

متوسط

کل ساختگاه

91

بسیار زیاد

>1

غیر قابل نفوذ

14

14

متوسط

-4رفتار هیدرولیکی سنگ های ساختگاه سد باباحیدر
جهت بررسی وضعیت توده سنگ هاي ساختگاه نیاز است تا نوع جریان بر اساس مقادیر لوژان در پله هاي مختلف فشار ،براي هر
قطعه از آزمایش ،ارزیابی گردد .چگونگی تغییر مقادیر لوژان در فشارهاي مختلف اعمال شده در آزمایش نفوذپذیري لوژان را بر
اساس رفتار هیدرولیکی سیستم درز و شکاف ها ،تخلخل ،حفرات انحاللی و نحوه گسترش حفرات در سنگ تقسیم بندي می
کنند[.]9
برخالف نظر بسیاري از مولفان که مقادیر باال و پایین را به ترتیب متناظر با تزریق پذیري بیشتر و کمتر می دانند ،به سبب
ناهمسانگردي مسیر هاي آبی و ویژگی هاي متفاوت جریان ،همواره نمی توان تناسب مستقیمی میان مقادیر لوژان و خورند مایع
تزریق) دوغاب جهت آب بندي سد (بدست آورد .یافتن رابطه میان مقادیر لوژان و خورند آمیزه تزریق بر اساس شرایط زمین
شناسی ساختگاه و در نظر گرفتن هدایت هیدرولیکی سنگ می باشد[.]13
نوع و مقدار پرشدگی درزه ها عامل مهمـی در نفوذپـذیري تــوده ســنگ مــی باشــد[ .]4تفسیرهاي انجام شده در جهت
بررسی رفتار هیدرولیکی ساختگاه سد بر اساس روش هالسبی است .هالسبی جهت بهتر شدن تزریق آب بندي سد پیشنهادتی
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ارائه کرد .وي بیان نمود که مقدار هدایت هیدرولیکی باید بر اساس رفتار مشاهده شده در مقادیر لوژان محاسبه شده ازمراحل
مختلف فشار آب در گمانه صورت گیرد .هالسبی( )1946بر اساس مشاهداتش رفتارهاي هیدرولیکی را به پنج گروه زیر تقسیم
بندي نمود.
جریان خطی یا آرام  :هدایت هیدرولیکی توده سنگ در این حالت مستقل از فشار آب بکار گرفته شده است .این رفتار مشخصه
توده سنگ هاي با هدایت هیدرولیکی پایین است که مقادیر نشت در آن نسبتاً پایین می باشد) کمتر از  5لوژان(.
جریان آشفته  :هدایت هیدرولیکی توده سنگ با افزایش فشار آب ،کاهش می یابد .این رفتار مشخصه توده سنگ هایی است که
ترک هاي نسبتاً تا به طورمتوسط باز دارند.
انبساط درزه ها  :رفتار مشابهی بین لوژان و مقدار فشار آب اعمال شده در مقادیر پایین و متوسط فشار ،مشاهده می گردد .در
فشارهاي باال حداکثر مقدارلوژان قابل دستیابی است .این رفتار که معموالً در فشارهاي متوسط مشاهده می گردد زمانی رخ می
دهد که فشار آب اعمال شده بیشتر از تنش اصلی حداقل توده سنگ باشد .این فشار آب سبب انبساط موقت شکاف هاي موجود
در توده سنگ می گردد .انبساط درزه ها باعث افزایش مقطع عرضی جریان آب می گردد و درنتیجه ،هدایت هیدرولیکی افزایش
می یابد.
آب شستگی  :با انجام آزمایش و ادامه آن هدایت هیدرولیکی باوجود تغییر مراحل فشار ،به طور پیوسته افزایش می یابد .این
رفتار نشان می دهد که نشت آب سبب ایجاد تخریب ماندگار و غیرقابل برگشت در توده سنگ می گردد.
پر شدن درزه ها  :هدایت هیدرولیکی حتی با افزایش فشار آب به طور مداوم کاهش می یابد .این رفتار نشان می دهد که:
( )1آب به طور پیوسته ناپیوستگی هاي انفرادي و غیر متداوم را پر می کند )2(،در ناپیوستگی ها تورم رخداده است )1(،ذرات به
طور آهسته به سمت ناپیوستگی ها حرکت می کنند و الیه اي را تشکیل می دهند که سبب بسته شدن ناپیوستگی ها می
گردد[.]11
در شکل ( )2نمودارهاي درصد فراوانی نوع جریان هاي هیدرولیکی ساختگاه سد غدیر باباحیدر ترسیم شده اند.
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شکل -2نمودارهاي نوع جریان هیدرولیکی در ساختگاه سد

 -5نتیجه گیری
با مطالعه رفتار هیدرولیکی سد غدیر بابا حیدر نتایج زیر بدست آمده است:




نتایج نشان می دهد توده سنگ هاي تکیه گاه راست داراي مقدار میانگین لوژان باالتري نسبت به سایر قسمت ها
می باشند و با توجه به میانگین گیري وزنی و میانگین کل داده ها توده سنگ هاي کل ساختگاه از نظر نفوذپذیري
در رده متوسط قرار می گیرند.
نوع و درصد جریان هاي هیدرولیکی در هر بخش از ساختگاه سد می تواند مشخص کننده میزان نفوذپذیري سنگ ها
باشد و در تعیین نحوه تزریق آب بندي ساختگاه مؤثر است .سنگ هاي بستر سد داراي بیشترین نوع جریان آرام
میباشند و این نشان دهنده نفوذپذیري کمتر این بخش نسبت به سایر قسمت ها می باشد.




نتایج آزمایش لوژان نشان می دهد با افزایش عمق میزان نفوذپذیري سنگ هاي ساختگاه سد کاهش می یابد.
بررسی نتایج حاصل از نفوذپذیري ساختگاه سد نشان دهنده این است که فرار آب بیشتر در تکیه گاهها رخ میدهد و
باید براي بررسی تزریق پذیري ساختگاه سد ،تزریق آزمایشی در تکیهگاهها انجام شود.
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 -6منابع
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