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 هيدروژئومكانيكي و نفوذپذيري پي سد رودبار لرستانارزيابي رفتار 
 رادين اسپندار

 عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
 حسين ذاكرشبستري 

 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته هيدروژئولوژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران 
 

 :چكيده 
. رها در طراحي سازه هاي آبي بزرگ، نفوذپذيري ساختگاه آن سازه ها مي باشد              يكي از مهمترين پارامت   

. مرسومترين روش براي تعيين ضريب نفوذپذيري سنگهاي درزه دار، استفاده از آزمايش لوژان مي باشد              
براي ايـن منظـور،     . در اين مقاله، نفوذپذيري ساختگاه سد رودبار لرستان مورد بررسي قرار گرفته است            

و جنـاح راسـت تقسـيم شـد و هركـدام از             ) پي مركـزي    (گاه سد به سه بخش جناح چپ، بستر         ساخت
اعداد لوژان نيز بـا     . قسمتها نيز براساس ليتولوژي سنگهاي دربرگيرنده به بخشهاي مختلفي تقسيم شدند          

 رده دسـته بنـدي گرديـد،        5توجه به توصيه هاي بين المللي و وضعيت زمين شناسي ساختگاه سـد در               
 گمانـه از مجمـوع گمانـه    43س مقادير لوژان و همچنين نوع رفتارهاي هيدروژئومكانيكي حاصل از     سپ

هاي مراحل اول و دوم مطالعـات، محاسـبه و تعيـين گشـتند و فراوانـي آنهـا در هركـدام از بخشـهاي                         
 در نهايت قسمتهاي مختلف ساختگاه از نظر پتانسيل آبگـذري و نـوع رفتارهـاي              . ساختگاه محاسبه شد  

 . هيدروژئومكانيكي باهم مقايسه شده اند
  

 :مقدمه 
در بررسي هاي ژئوتكنيكي ضريب نفوذپذيري توده سنگ، كاربردهاي ويژه اي در مسائل مرتبط بـا آب                 
زيرزميني دارد كه از جمله مي توان به تعيين ميزان نشت آب و برآورد تزريق پذيري توده سـنگ اشـاره       

ساني هاي متعددي مي باشند كه ناشـي از عـواملي ماننـد نـاهمگوني               توده هاي سنگ داراي ناهم    . نمود
ذاتي سنگ، وجود ناپيوستگي ها به همراه يا بدون مواد پركننده و يا ناشي از پديـده هـاي ثانويـه ماننـد               

اين موارد در ويژگيهـاي فيزيكـي و مكـانيكي سـنگ بازتـاب داشـته و                 . هوازدگي و دگرساني مي باشد    
 .ها و پارامترهاي ژئوتكنيكي سنگ مي شودموجب پراكندگي داده 

ميزان نفوذپذيري در سنگهاي بكر، به عوامل متعددي بستگي دارد كه از مهمترين آنها مي توان به ابعـاد                   
متـداولترين روش بـراي     . فضاهاي موجود در سنگ و نحوة ارتباط آنها و ميزان اشباع سنگ اشاره نمود             

ر، انجام آزمون فشار آب موسوم به لـوژان مـي باشـد كـه در                تعيين ضريب نفوذپذيري سنگهاي درزه دا     
در سـنگهاي درزه دار  . معرفـي شـد   )  M. Lugeon (»  مـوريس لـوژان  « توسـط آقـاي   1933سـال  

همبستگي ميان آبگذري و فشار خطي نبوده و فشارهاي باال موجب پديد آمدن تغييراتي در توده سـنگ                  
  فشار و عدد نفوذپذيري قطعه مورد آزمايش، ديدگاههايهاي  مي شود، به همين دليل در تعيين پله
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مي )  Houlsby( » هولزبي« متفاوتي وجود دارند كه يكي از ارزشمندترين آنها، روش پيشنهادي آقاي            
با استفاده از نتايج اين آزمايش، مي توان توده سنگ را از نظر پتانسيل آبگذري مورد ارزيابي قـرار      . باشد

 [4] و [3]. ئومكانيكي توده سنگ را بررسي نمودداد و رفتار هيدروژ
طرح سد ونيروگاه رودبار لرستان به عنوان اولين سازه آبي برروي سرشاخه هاي رودخانـه دز، بـر روي          

 كيلـومتري جنـوب شهرسـتان اليگـودرز و در محـدوده رشـته               100رودخانه رودبار و در فاصله حدود       
 متـر مـي     158بـه ارتفـاع     )  RCC( نوع بتوني غلطكي     اين سد از  . كوههاي زاگرس واقع گرديده است    

هم اكنون  .   ميليون مترمكعب ايجاد خواهد كرد      225باشد و پس از احداث، درياچه اي به حجم تقريبي           
 در  » Halcrow«مطالعات مرحله دوم اين طرح توسط مهندسين مشاور قدس نيرو و مشاور انگليسـي               

 .حال انجام مي باشد
 زمين شناسي

 سد رودبار لرستان از نظر تقسيمات زمين شناسي ايران ، در منطقه ساختماني زاگرس بلند قرار                 ساختگاه
بـه سـن    ( تكيه گاه هاي راست و چپ و پي مركزي و نيز بخشهايي از مخزن سد از سازند داالن                   . دارد

و ) بيـوميكرايتي   (ليتولوژي اين سـازند در محـل، شـامل سـنگهاي آهكـي              . تشكيل شده است  ) پرمين  
ايـن سـازند    . اسـت ) در برخي قسمتها با ميان اليـه هـاي نـازك شـيلي            (آهكهاي دولوميتي و دولوميت     

  Dn2 و   Dn1براساس بررسي هاي صحرايي و برمبناي خصوصيات اليه بندي چينه ها، بـه دو واحـد                 
  حالت ضخيم اليه تا تـوده اي دارنـد و واحـد   "كه درآن اليه ها عموماDn1  واحد . تقسيم شده است

Dn2                          كه چينه ها حالت متوسط اليه داشته و حالت توده اي در آنها كمتر بـه چشـم مـي خـورد و در  
در جناح چپ سد يك زون برشي و به شدت خردشده در اين سـازند               . باالدست پي سد رخنمون دارند    

 .به چشم مي خورد
 به سن كرتاسـة     )Sv(، رخنموني از سازند سروك      )در هر دو جناح   (همچنين در پايين دست محور سد       

 متري سد در پي، نشيب بند سد برروي ايـن سـازند             160بااليي نيز وجود دارد كه با توجه به ضخامت          
ليتولوژي اين سازند در محل، آهك و آهك دولوميتي خاكستري روشن با ميان اليه              . قرار خواهد گرفت  

. داالن قـرار گرفتـه اسـت   هاي شيلي مي باشد و در اثر عملكرد گسل هاي راندگي در مجاورت سـازند   
بطور كلي ، امكان فرار آب از تكيه گاه هاي چپ و راست و بخشهاي ابتدايي مخـزن بـه دليـل وجـود                        

 نقشه زمين شناسي    .توده هاي گسل خورده ، زون هاي خرد شده و درز و شكافهاي بازشده وجود دارد               
 . آورده شده است1ساختگاه سد در شكل 
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  )1382اقتباس از قدس نيرو، .(  نقشه زمين شناسي ساختگاه سد رودبار لرستان-1شكل 
 

 نفوذپذيري پي سد رودبار لرستان
 گمانه از مجموع گمانـه هـاي مربـوط بـه            43  آزمايش فشار آب در       829با استفاده از نتايج حاصل از        

ژان ونوع رفتار هيدروژئومكانيكي تـوده      مرحله اول و دوم مطالعات و براساس روش هولزبي، مقادير لو          
 .سنگ و يا سطوح ناپيوستگي ها در هر مقطع آزمايش در اين گمانه ها ، مشخص گرديده است

توصيف نفوذپذيري سنگها بصورت كيفي و براساس تغييرات عدد لوژان مي باشد، از اين رو بـا توجـه                   
 ).1جدول . ( بندي شدندبه توصيه هاي بين المللي، اعداد لوژان در پنج گروه دسته

 
  دسته بندي اعداد لوژان-1جدول 

توصيف 
 نفوذپذيري

غير قابل نفوذ تا 
نفوذپذيري خيلي 

 كم
 نفوذپذيري كم

نفوذپذيري 
 متوسط

 نفوذپذيري زياد
نفوذپذيري 
 بسيار زياد

 LU  10≤  LU< 2  30≤ LU < 10  60≤LU   <  30 LU < 60≥ 2 محدوده لوژان
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 در  1مطابق جدول   .  لوژان منظور مي شود    3 يا   2،  1 سد سازي، مرز نفوذناپذيري       در طرح هاي   "معموال
علت اين امر از يكسو مسائل فني و از سوي ديگـر            .  لوژان انتخاب شده است    2اين مقاله، اين مرز برابر      

 بعبارت ديگر با توجه به اقتصاد. مسائل اقتصادي طرح مي باشد
اما از طرف ديگر بـا توجـه بـه اخـتالف نـه              .  انتخاب گردد  1 طرح، تصميم گرفته شد اين عدد بيش از       

(  و همچنين وضعيت زمين شناسي و تكتونيك خاص منطقه           3 و   2چندان زياد فراواني مقاطع با  لوژان        
با تراكم زياد انواع گسل ها، ناپيوسـتگي  » Crushed Zagross « قرارگيري در زون زاگرس خردشده 

امل در فرار آب از مخزن سد و ارجحيت نسبي مسائل فني بـه اقتصـادي                و نقش اين عو   ) ها و درزه ها     
 .  به عنوان مرز نفوذناپذيري سنگ استفاده شد2در اين تحقيق، از عدد لوژان 

 براي مشخص كـردن و ايجـاد تمـايز بـين واحـدهاي مختلـف زمـين شناسـي و تعيـين                       1   از جدول   
در .  هيدروژئومكانيكي اسـتفاده شـده اسـت       مشخصات توده سنگ از نظر ميزان آبگذري و خصوصيات        

اين مقاله، درصد فراواني مقادير لوژان و رفتار هيدروژئومكانيكي هر دسته، براساس موقعيت قرارگيـري               
بدين ترتيب مي تـوان حـدود نفوذپـذيري و نـوع            . مقطع آزمايش در ساختگاه سد، تعيين گرديده است       

براي اين منظـور،  .  واحدهاي زمين شناسي مشخص نمودرفتار سنگ در برابر فشار آب را در هر يك از         
و جناح راست تفكيك و هركـدام از        ) پي مركزي (ساختگاه سد رودبار به سه محدودة جناح چپ، بستر          

 .اين قسمتها نيز با توجه به زمين شناسي آنها به بخشهاي كوچكتري تقسيم شده اند
ر لوژان و رفتارهـاي هيـدروژئومكانيكي سـنگ در    ، درصد فراواني مقادي3 و   2با استفاده از جدول هاي      

هر يك از واحدهاي زمين شناسي و ژئوتكنيكي موجـود در كـل منـاطق سـاختگاه سـد محاسـبه و در                       
 به منظور مقايسه سريعتر و راحت تر، نتايج مربوط به توزيع            "ضمنا.  ارائه شده است   5 و   4جدول هاي   

ژئومكانيكي سـنگ، بـه صـورت نمودارهـاي سـتوني در            و فراواني اعداد لوژان و همچنين رفتار هيدرو       
با توجه به مقـادير حاصـل از محاسـبه فراوانـي لـوژان و رفتـار       .  نشان داده شده است 5 الي   2شكلهاي  

هيدروژئومكانيكي سنگ، قسمتهاي مختلف محور از نظر نفوذپذيري و پتانسيل آبگذري بـه شـرح زيـر                 
 .مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند

 ح چپ جنا
 بيشـترين  L.Dn2 ) (  سـازند داالن  Dn2الف ؛ در اين جناح و در واحد -2 و شكل 2مطابق جدول 

مقدار فراواني مقادير لوژان به دسته نفوذناپذير تا نفوذپذيري بسيار كم مربوط مي شود و فراواني هريك                 
 نيـز   60ير لـوژان بـاالي      باالبودن نسبي مقـاد   . از ساير دسته ها، كمتر از نصف مقدار اين دسته مي باشد           

يكـي از ايـن     .  بدليل وجود زونهاي گسله و برشي در برخي قسمتهاي ايـن بخـش مـي باشـد                 "احتماال
 قرار گرفته كه در آن سنگها بـه شـدت خـرد شـده      Dn2  وDn1زونهاي برشي نزديك مرز دو واحد 

 .هستند
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 اه به تفكيك واحدهاي مختلف زمين شناسي  درصد فراواني مقادير لوژان در هركدام از قسمتهاي ساختگ-2جدول 
جمع در  جناح چپبستر  جناح راست

كل 
 Total R.Sv R.Dn1 R.Dn2 C.Dn Total L.Sv L.Dn1 L.Dn2 ساختگاه

% 

50.9 45.6 98.2 23.8 35.4 82.4 51.4 19 50.3 54.4 LU ≤ 2 

21.9 18.8 1.8 23.8 23.6 11.8 24 42.8 23.9 22.8 2<LU≤10 

7.5 10 0 12.1 13.6 2.9 6.6 9.5 6.6 6.4 10<LU≤30 

4.1 6.4 0 10.7 6.4 0 3.3 9.5 5.6 1.3 30<LU≤60 

15.6 19.2 0 29.6 21 2.9 14.7 19 13.6 15.1 60 < LU 

 
 درصد فراواني رفتارهاي هيدروژئومكانيكي سنگ و ناپيوستگيها در هركدام از قسمتهاي ساختگاه به تفكيك -3جدول 

 زمين شناسيواحدهاي مختلف 
جمع در كل  جناح چپبستر  جناح راست

 Total R.Sv R.Dn1 R.Dn2 C.Dn Total L.Sv L.Dn1 L.Dn2 ساختگاه
% 

9.1 9.7 0 16.7 10.9 2.9 9.4 11.7 11 8.1 L.F 

13.7 11.6 1.8 21.7 10.9 5.9 15.1 17.6 18.3 12.8 T.F 

4.4 5.3 0 5 8.8 0 4.3 5.9 3.6 4.7 DI 

11.1 18.3 0 23.3 26.5 2.9 8.5 35.4 8.4 6.9 WO 

3.3 0 0 0 0 5.9 4.6 5.9 2.6 5.8 V.F 

58.4 55.1 98.2 33.3 42.9 82.4 58.1 23.5 56.1 67.1 
No 

Flow 

 
 No« در دسـته LU ≤ 2 مقـادير   خيلي كم است،2با توجه به اينكه ميزان آبخوري در لوژان هاي زير 

Flow «شــترين فراوانــي را داشــته و فراوانــي ســاير رفتارهــاي طبقــه بنــدي شــدند كــه ايــن دســته بي
 3جـدول   ( . است )Dilation( كمترين مقدار هم مربوط به پديده اتساع        . هيدروژئومكانيكي كم است  

 ) الف -2و شكل 
در ايـن بخـش نيـز بيشـترين     . است L.Dn2  نيز، فراواني مقادير لوژان مشابه بخشL.Dn1در بخش 

  كمترين رفتار مربـوط  L.Dn2 است، ولي برخالف بخش »No Flow«دستة فراواني رفتار مربوط به 
 .مي باشد ) Void Filling( به پرشدگي 

 ، بيشترين مقدار فراواني مقادير لوژان بـه دسـته نفوذپـذيري كـم مربـوط مـي شـود و             L.Svدر بخش   
شـها، دسـته بـا      البتـه نسـبت بـه سـاير بخ        . فراواني ساير دسته ها كمتر از نصف مقدار اين دسته اسـت           

نيـز  ) Wash-Out(همچنين  رفتار آب شسـتگي       . نفوذپذيري بسيار زياد داراي درصد بااليي مي باشد       
 .بيشترين فراواني را در ميان بقيه رفتارها دارد
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 )الف(
 

 )ب (

 )ج(
) ج(زي و پي مرك) ب(جناح چپ، ) الف( نمودار درصد فراواني مقادير لوژان و رفتار هيدروژئومكانيكي در -2شكل 

 . جناح راست
 

به دليل ليتولوژي سازند سروك مي باشد كه از اليه هـاي آهـك و               "باال بودن فراواني اين مقادير احتماال     
آهك دولوميتي همراه با ميان اليه هاي خرد شده شيلي تشكيل شده و يا به علت وجود گسلهاي مهمـي       

در اين بخش چنـدين     . وجود دارند  L.Dn1  و نيز در حدفاصل اين بخش و          L.Svاست كه در بخش     
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دسته درزه هاي ايجادشده در اثر عملكرد اين گسـلها          . گسل به موازات و عمود بر اليه بندي قرار دارند         
البتـه مـواد ريـز دانـه     .  از مواد غير چسبنده حاصل از فرسايش ديواره هاي درزه پـر شـده انـد        "احتماال

 در برخي قسـمتها، حفـرات و بازشـدگيهاي          "ضمنا. چسبنده نيز در بعضي درزه هاي ديگر وجود دارند        
بنابراين وجود درزه هاي باز فراوان باعـث زيـاد شـدن            . عريض و بدون پرشدگي نيز مشاهده مي شوند       

 . فراواني مقادير لوژان باال و نيز پديده آب شستگي شده است
يري خيلي كم بيشـترين     در حالت كلي مي توان گفت كه در جناح چپ دسته غير قابل نفوذ تا با نفوذپذ                

پس . نيز در صدر رفتارهاي مشاهده شده قرار گرفته است» No Flow«همچنين دستة . فراواني را دارد
با توجه به اين مقادير و نيز مقادير ساير دسته ها و رفتارها مي توان گفت كه در اكثـر مقـاطع آزمـايش،                     

 بسته تـا بـا بازشـدگي        "ي با درزه هاي نسبتا    و يا سنگهاي  ) Tight( بكر و متراكم       "زمين از سنگ نسبتا   
 .تشكيل شده است) همراه با پرشدگي ( متوسط
 )پي مركزي ( بستر 

.  متر برآورد شده است    10 "با توجه به گمانه هاي حفاري شده در بستر رودخانه ضخامت آبرفت تقريبا            
ته نفوذناپـذير تـا بـا       آزمايشات لوژان انجام گرفته در پايين تر از ايـن عمـق نشـان مـي دهنـد كـه دسـ                     

 . نفوذپذيري خيلي كم، باالترين فراواني را داشته و فراواني ساير دسته ها خيلي پايين مي باشد
بيشترين مقدار را بـه خـود اختصـاص داده و هيچگونـه     » No Flow«همچنين مانند جناح چپ، دسته 

پس با توجـه بـه      ). ب  2  و شكل  3 و   2جدول هاي   . ( مشاهده نشده است   ) Dilation(رفتار اتساعي   
شواهد زمين شناسي و نتايج بدست آمده از آزمايشات فشار آب مي توان گفت كـه در بسـتر رودخانـه                     

پر ) بار بستر رودخانه  (زون گسله مهمي وجود ندارد و شكستگيهاي موجود نيز توسط رسوبات ريزدانه             
در درز و شـكاف هـاي سـنگ         همچنين نفوذ آب كلسيم دار به اعماق و ته نشيني كلسـيت             . شده است 

 . باعث بهبود نسبي كيفيت درزه هاي سنگ گرديده است
 جناح راست

نيز، بيشترين فراواني مقادير لوژان مربوط به دسته غير قابل نفوذ تا با R.Dn2 در اين جناح و در واحد 
ه چنـد گسـل     در اين تود  . نفوذپذيري خيلي كم است و دسته با نفوذ پذيري كم در رتبه بعدي قرار دارد              

.  شده اسـت 60وجود دارد كه اين گسل خوردگي و خردشدگي باعث افزايش نسبي مقادير لوژان باالي    
 . و پي مركزي ، رفتار پرشدگي ديده نمي شودL.Dn2در اين جناح و برخالف 

ني باالبودن فراوا .  ، دسته با نفوذپذيري خيلي زياد بيشترين مقدار فراواني را دارد           R.Dn1ولي در واحد    
 بدليل تالقي گمانه هاي حفاري شده، با حفرات كارسـتي و يـا گسـلهاي ايـن                  " احتماال 60لوژان باالي   

در حد فاصل اين بخش و سازند سروك، يك زون برشي وجود دارد و بررسـي گمانـه          . بخش مي باشد  
  درحد متوسط تا ضعيف و وجود حفـرات   RQDهاي حفاري شده در اين ناحية خردشده، نشاندهنده         

ولي رفتار آب شستگي درصـد      .   هيچگونه رفتار پرشدگي ديده نمي شود       R.Dn2همانند  . در آن است  
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كششـي  (درصد باالي مقادير لوژان باال و نيز رفتار آب شستگي نشان از بازشدگي درزه هـا  . بااليي دارد 
 .، زبري سطوح شكستگيها و در كل خردبودن ناحيه دارد)بودن آنها
ين فراواني مقادير لوژان متعلق به دسته نفوذناپذير تا با نفوذپـذيري خيلـي كـم                 ، بيشتر  R.Svدر واحد   

.  گزارش نشده است   10است و مقادير ساير دسته ها خيلي پايين است ، بطوريكه مقادير لوژان باالتر از                
 علت ايـن امـر،  . بيشترين فراواني را داشته و بقيه رفتارها گزارش نشده اند» No Flow«همچنين دسته 

 يا بعلت ليتولوژي سازند سـروك مـي         "در اين بخش ، احتماال    ) راندگي  ( عليرغم وجود چندين گسل     
باشد كه داراي ميان اليه هاي نفوذناپذير شيلي است و يا بدليل عملكرد گسـلهاي عمـل كننـده در ايـن                     

 .ناحيه است كه باعث قطع ارتباط هيدروليكي اليه ها شده است
 در جناح راست نيز همانند جناح چپ دسته غير قابل نفوذ تا با نفوذپذيري               بطور كلي مي توان گفت كه     

فراوانـي  . خيلي كم بيشترين فراواني را دارد ولي نسبت بـه جنـاح چـپ، داراي درصـد كمتـري اسـت                    
همچنين باالبودن رفتار آب شستگي نسبت بـه        .  نيز از جناح چپ و بستر بيشتر است        60لوژانهاي باالي   

 .مشخصه ديگر جناح راست مي باشدجناح چپ و بستر 
 
 

 درصد فراواني مقادير لوژان در واحدهاي مختلف زمين شناسي   -4جدول 

Total Sv Dn1 Dn2 % 

50.9 76.6 46.5 49.6 LU ≤2 
21.9 12.9 22.6 23.1 2 <LU ≤10 
7.5 2.6 7.7 8.2 10 <LU ≤30 
4.1 2.6 6.5 2.6 30 <LU ≤60 

15.6 5.3 16.7 16.5 60 < LU 
  درصد فراواني رفتارهاي هيدروژئومكانيكي سنگ و ناپيوستگيها در واحدهاي مختلف زمين شناسي-5جدول 

Total Sv Dn1 Dn2 % 

9.1 2.7 11.5 8.6 Laminar F. 

13.7 5.5 17.7 12.3 Turbulent F. 

4.4 1.4 3.6 5.6 Dilation 

11.1 8.2 11.2 11.5 Wash-Out 

3.3 1.4 1.8 4.8 Void Filling 

58.5 80.8 54.2 57.2 No Flow 
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 نمودار درصد فراواني مقادير لوژان و رفتار هيدروژئومكانيكي در ساختگاه سد به تفكيك واحدهاي واحدهاي -3شكل 
 مختلف زمين شناسي

 
 
 
 

 
 
 

 مجموعه ساختگاه سد
 مي  5 الي   2اي  با مقايسه بين بخشهاي مختلف زمين شناسي در مناطق مختلف ساختگاه و طبق شكل ه              

 .توان مجموعه پي سد را بطور كلي مورد مطالعه و مقايسه قرار داد
 با بررسي شكل هاي باال، مشخص مي شود كه در سازند داالن، در هـر دو جنـاح و نيـز پـي مركـزي،                         

 لوژان بيشترين فراواني را نشان مي دهند و اين فراواني به ميـزان قابـل مالحظـه اي از               2مقادير كمتر از    
 ، 60 و 30كمترين فراواني در سازند داالن مربوطه بـه مقـادير لـوژان بـين     . ساير فراواني ها بيشتر است 

پـس  . در جناحين و بستر، جريان آشفته بيش از جريان خطي است          . يعني دسته با نفوذپذيري زياد است     
 درزه هاسـت؛  و نيز جريان آشفته، مشخص كننده وجود انـواع مختلفـي از  » No Flow«باالبودن دسته 

 با كلسيت و مواد ريزدانه رسي پر شده اند كه عامـل             "دسته اول، درزه هايي با گسترش كمتر كه احتماال        
 مي باشند و دسته دوم، درز و شكافهاي بـازتر بـا زبـري سـطوح                 2اصلي فراواني مقادير لوژان كمتر از       

 الـف و ج،     2مچنين طبـق شـكل      ه. بيشتر كه باعث فراواني جريان آشفته و رفتار آب شستگي شده اند           
  از لحاظ فراواني مقادير لـوژان و رفتارهـاي هيـدروژئومكانيكي تفـاوت     L.Dn2و L.Dn1 واحدهاي

  رفتار مشابهي در     Dn2 و   Dn1،  3 و شكل    5 و 4به همين ترتيب و مطابق جداول       . زيادي باهم ندارند  
 مقــادير لــوژان و رفتارهــاي نكتــه ديگــر تفــاوت فراوانــي. مقابــل فشــار آب از خــود نشــان داده انــد

عالوه براين، سازند سروك از ايـن لحـاظ   . هيدروژئومكانيكي سازند سروك در دو جناح رودخانه است     
 هـم اشـاره شـد ايـن         "البته همانطور كـه قـبال     . هيچ همخواني با واحدهاي سازند داالن نشان نمي دهد        

 .له مهم در آن منطقي مي باشدوضعيت با توجه به ليتولوژي سازند سروك و وجود چندين زون گس
.  مي توان نفوذپذيري كلي قسمتهاي مختلـف سـاختگاه را بـا يكـديگر مقايسـه كـرد                  4با بررسي شكل    

 "ضـمنا . همانطور كه از اين شكل ها مشخص است، نفوذپذيري جناح راست بيش از ساير قسمتهاست              
، در كـل    5چنـين مطـابق شـكل       هم. مي باشـد  ) پي مركزي   ( كمترين ميزان نفوذپذيري مربوط به بستر       

نيـز بـا   » No Flow« لوژان بيشترين فراواني را نشان مـي دهـد، دسـته    2ساختگاه سد، مقادير كمتر از 
 درصد كل رفتارهاي هيدروژئومكانيكي بدست آمده در صدر قرار دارد و فراوانـي سـاير رفتارهـا                  5/58

 .اين مقدار مي باشد% 25كمتر از 
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 واني مقادير لوژان و رفتار هيدروژئومكانيكي در بخشهاي مختلف ساختگاه سد نمودار درصد فرا-4شكل 
 

  نمودار درصد فراواني هريك از دسته مقادير لوژان و رفتار هيدروژئومكانيكي در ساختگاه سد-5شكل 

 
 

 بررسي نفوذپذيري با عمق 
علـت هـوازدگي و     بررسي نتايج حاصله نشان مي دهند كه سنگهاي هردو جناح در قسمتهاي سـطحي ب              

در حالت كلي مقادير لوژان با افزايش عمق كـاهش پيـدا مـي              . داشتن درزه هاي باز نفوذپذير مي باشند      
از علل اين مسئله مي توان به كاهش نفوذ هوازدگي و دگرساني، افزايش ميزان پرشـدگي درزه هـا،    . كند

انه ها، در اعماق زياد هم، افـزايش        ولي در برخي گم   . افزايش وزن روباره و فشار همه جانبه اشاره نمود        
 در كليه قطعات مورد آزمـايش،       "دراين گمانه ها تقريبا   . قابل مالحظه اي در مقادير لوژان ديده مي شود        

نفوذپذيري باال بوده و درپاره اي از موارد حتي فشار مورد نظر براي آزمايش لوژان نيـز بدسـت نيامـده                     
 و مناطق برشي و خردشده ويـا حفـرات كارسـتي در سـازند                وجود زونها  "علت اين امر احتماال   . است

 گمانه هاي حفاري شده در اين مناطق        (RQD)بطوريكه شاخص كيفيت سنگ     . كربناتة داالن مي باشد   
همچنين در مقاطعي از اين گمانه ها حفرات كارسـتي نيـز ديـده              . در حد متوسط تا خيلي ضعيف است      

ترين عامل، عملكـرد نيروهـاي تكتـونيكي مـي باشـد كـه              بطور كلي مي توان گفت كه مهم      .  شده است 
ساختار توده هاي سنگي را به هم ريخته و باعث خرد شدن و ايجاد گسل هـا و درزه هـاي فـراوان در                        

 .خود همين عامل باعث تسريع فرايند كارستي شدن در سنگهاي كربناته گرديده است. آنها شده است
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 نتيجه گيري 
ز فراواني اعداد لوژان و نوع رفتارهاي هيدروژئومكانيكي مشخص مي شود           با جمع بندي نتايج حاصل ا     

 از سـازند داالن     Dn2 و   Dn1كه در جناح چپ نفوذپذيري و رفتارهاي هيـدروژئومكانيكي دو واحـد             
امـا در حالـت كلـي       . همين حالت را مي توان در جناح راست هم مشاهده كرد          .  مشابه هم است   "تقريبا

 .  نسبت به جناح راست نفوذپذيري كمتري دارداين سازند در جناح چپ
بطوريكـه در  . مقادير لوژان و رفتارهاي هيدروژئومكانيكي سازند سروك در هر دو جناح متفاوت اسـت   

همچنين اين سازند در هر دو جناح تفاوتهايي بـا واحـدهاي            .  بااليي دارد  "جناح چپ نفوذپذيري نسبتا   
ه در جناح چپ نسبت به واحـدهاي فـوق داراي نفوذپـذيري             بدين معني ك  . سازند داالن نشان مي دهد    

 .  بااليي است ولي در جناح راست نفوذپذيري كمتري دارد"نسبتا
با مقايسه كلي دو جناح چپ و راست و بستر مشاهده مي شود كه خصوصـيات آبگـذري و رفتارهـاي                     

 يكسـان مـي     " ها تقريبا  هيدروژئومكانيكي دو جناح مشابه هم است، به عبارت ديگر، نفوذپذيري جناح          
 .نفوذپذيري پايين تري نسبت به دو جناح دارد) پي مركزي ( باشد در حاليكه بستر 

از نظـر  .  بـيش از سـاير مقـادير اسـت     2همچنين دركل ساختگاه سد، فراوانـي مقـادير لـوژان كمتـر از              
البتـه بـا اتمـام    . دبيشـترين مقـدار فراوانـي را دار   » No Flow«رفتارهاي هيدروژئومكانيكي نيز ، دسته 

مطالعات ژئوتكنيك مرحله دوم و تزريقات آزمايشي در محور سد كه هـم اكنـون در حـال انجـام مـي                      
 . نتايج ارائه شده دقيق تر خواهد شد"باشند، قطعا

 :تشكر و قدرداني
 طـرح رودبـار     -نگارندگان مقاله برخود الزم مي دانند كه از شركت توسـعه منـابع آب و نيـروي ايـران                  

تان و نيز شركت مهندسين مشاور قدس نيرو جهت فراهم آوردن امكانـات الزم بـراي جمـع آوري                   لرس
 .اطالعات اين تحقيق تشكر نمايند
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Abstract : 
 One of the important parameters in design of massive hydraulic structures is 
permeability of foundation of the structure. In this regard, Lugeon test is the 
most popular method to specify the coefficient of permeability of fractured 
rocks. In this paper, permeability of the foundation Rudbar_e_Lorestan dam 
has been considered. For this purpose, the foundation was divided to three 
zones, i.e. left bank, river bed (central foundation) and right bank. Meanwhile, 
each of these portions was subdivided to various segments based on the 
lithology of the rock masses. The Lugeon values were categorized to five 
categories, based on the international recommendations and geological 
condition of the dam site. Then, Lugeon values, hydro-geomechanical behavior 
and their quantities in 43 boreholes, from phase I and II studies were analyzed. 
Finally, the potential of seepage and hydro-geomechanical behavior of different 
segments of the foundation has been compared. 
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