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 :چكيده 

سدهاي مختلفي در دنيا بر روي آبرفت با عمق زياد احداث شده اند از جمله مي توان سد آسوان در مصر با عمق آبرفت 
 متر كه  همه اكنون تحت بهره برداري مي باشند در سدهاي ١٠٠ سد ماتمارك در سوئيس با عمق آبرفت – متر ٢٢٥

 .فاده شده است فوق الذكر ، از روش تزريق در آبرفت براي آب بندي است

در ايران كاربرد روش تزريق در آبرفت تجارب جواني را مي گذراند و اولين سد كه با اين روش ، آبرفت پي آببندي شده 
 متر مي باشد كه اين سد از نوع سد ٤٠با عمق )  كيلومتري شهرستان سميرم استان اصفهان ٣٥در ( است سد حنا 

 ٥١ر كه برروي  رودخانه حنا احداث شده است و داراي مخزن با ظرفيت مت٣٦خاكي با هسته رسي است به ارتفاع 
 به بهره برداري رسيده است كه در پي آن نيز از روش ١٣٧٦ميليون متر مكعب در تراز سرريز مي باشد كه در سال 

 .مانشت تيوپ تزريق صورت گرفته است 

بحث تزريق درپي،  با توجه به آبرفتي بودن پي سد ، شروع شد و درابتداي كار ١٣٧٣عمليات اجرايي سد سيوند در سال 
به عنوان دستوركار مشاور و كارفرما قرار گرفت از آنجا كه اين اقدام از تخصص پيمانكار خارج بود بنابراين عمليات 

و اجرايي تزريق پس از مذاكرات انجام شده با شركت خدمات اكتشافي كشور، بعنوان پيمانكار دست دوم ، حفاري شروع 
با توجه به پيچيدگي كار و مشكالت عديده در روش اجرايي متوقف و در ادامه پس از وقفه طوالني در كار و پيگيري 

توافق حاصل گرديد و قرارداد منعقد گرديد وعمليات ) sine coal(با شركت چيني  موضوع از طرف كارفرما و  مشاور ،
 . تزريق شروع شد 
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 :مقدمه  -۱

 كيلومتري شمال باختري شهرستان پاسارگاد در استان فارس بر ١٤ كيلومتري شمال شرقي شيراز ،٩٠محدوده  سد مخزني سيوند در 
رودخانه سيوند پس از عبور از دشتهاي مرغاب ، سعادت شهر ، مرودشت در محل پل خان . روي رودخانه اي بنام سيوند  واقع شده است 

 .به رودخانه كر مي پيوندد

 : يوند مي توان از اهداف احداث سد س

يك هزار و هفتصد ( هكتار ١٧٠٠تامين حقابه به كشاورزان از محل احداث سد تا پل خان و تامين آب مورد نياز جهت بهبود آبياري -١
  هكتار از اراضي توابع ارسنجان ٥٢٠٠از اراضي قصرالدشت و توسعه ) هكتار

 يوند  كنترل سيالبهاي زمستانه و بهاره حوزه آبريز رودخانه س-٢

  تامين آب شرب و صنعت منطقه -٣

  تامين نيازهاي زيست محيطي -٤ 

 :مشخصات سد

 :نوع سد 

 خاكي ، سنگريزه اي با هسته رسي 

 :رقوم تاج سد 

  متر باالتر از سطح دريا ١٨٣٠ 

 :رقوم پي

  متر باالتر از سطح دريا ٧٧٣/١ 

 :ارتفاع سد از كف پي 

  متر ٥٧ 

 :٥/١٨١٨حجم كل مخزن تا تراز

 مكعب ميليون متر ٢٢٥ 

 : عمق  پي آبرفتي 

  متر١٤٠ 

 : مهندسين مشاور 

 سكو 
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 :پيمانكار عمليات ساختماني 

  شركت پارس گرما 

 :سطح اراضي كشاورزي بهبود 

  هكتار ١٧٠٠ 

 :سطح اراضي كشاورزي توسعه 

  هكتار ٥٢٠٠ 

 : تاريخچه تزريق در آبرفت سد سيوند  -۲

در مشخصات فني خصوصي پيمان تصريح شده بود كه عمليات تزريق در آبرفت مي .  شروع شد ١٣٧٣ر سال عمليات اجرايي سد سيوند د
حفاري گمانه  شركت خدمات اكتشافي كشور به عنوان پيمانكار دست دوم ،. بايست توسط شركت با سابقه كار تزريق در آبرفت انجام شود 

 .هاي آبرفت را آغاز نمود 

شركت خدمات اكتشافي عمال با . لذا با ابالغ كار آزمايشي شروع شد . م بود تا تزريق آزمايشي به انجام برسدمطابق مشخصات ابتدا الز
در ( متر حفاري در سنگ و انجام تزريق آزمايشي با دوغاب سيماني ١٥٦٠ متر حفاري در آبرفت و ١٢٠٠ حلقه گمانه ، ٢٧حفاري تعداد 

، تزريقي دوغاب بنتونيتي و تست پمپاژ در آن را انجام داد و با بروز مشكالت هزينه اي و ، تست پمپاژ در گمانه كنترلي)مرحله اول 
 .كارگاه متوقف و عمليات اجرايي ناتمام ماند  پيچيدگي كار،

 بدليل) sine coal( پس از مذاكرات طوالني با شركت چيني ١٣٧٥پس از چند ماه بالتكليفي و پيگيري جديد و تعطيلي كارگاه در سال 
 .نداشتن چنين تكنولوژي در بين شركتهاي ايراني ، قرارداد تزريق منعقد گرديد

 : مشخصات فني تزريق در آبرفت به روش لوله مانشت 

با استفاده از پكر دوبل در فواصل تقريبا يك متري در هر گمانه انجام ) مانشت تيوپ( تزريق در آبرفت با استفاده از لوله هاي غالف دار 
ر عمق از گمانه مي بايست بنحوي باشد كه دوغاب پس از باز كردن غالف الستيكي و شكستن دوغاب دور مانشت وارد بافت ه. مي شود 

 .خاك شده و جايگزين آب و يا فضاهاي خالي گردد

 : عمليات تزريق آزمايشي 

مرتبط با نوع رياضي و .  بدست مي دهند روشهاي محاسباتي رياضي از هر نوع كه باشد باتوجه به مفروضات ومدل بكار رفته نتايجي را
دقت آن ، جوابهائي براي پارامتر هاي مورد نظر حاصل مي شود البته برد اعتبار نتايج ، فارغ از نوع روش ، محدود است و نتايج عينا تجلي 

آزمايشي در ساختگاه سد در برنامه كار قرار لذا در كنار آناليزهاي فراوان ، از ابتداي كار، انجام تزريق . و انعكاس كامل واقعيت نخواهد بود 
مشاهده و بررسي مقادير خورند دوغابهاي مختلف در اعماق مختلف با فشارها و معيارهاي حجمي منظور شده از يك طرف و از .گرفت 

سيوند از نظر سوي ديگر آزمايش ميزان ضريب نفوذيذيري در هر قدم ، در حصول شناخت نسبت به ويژگي هاي ّآبرفت و سنگ پي سد 
 آرايش مثلثي انتخاب و سه گمانه در  در مرحله تزريق آزمايشي در آبرفت سد سيوند ،. تراوائي و آب بندي كمك تعيين كننده مي نمايد

حفاري گمانه ، نصب لوله مانشت، اجراي دوغاب دورمانشت ، تزريق مرحله اول با . متر از يكديگر حفاري شدند٣رئوس مثلث به فاصله 
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ب سيماني ، آزمايش تعيين نفوذپذيري پس از تزريق دوغاب سيماني ، تزريق دوغاب بنتونيتي، آزمايشي نفوذپذيري پس از تزريق و دوغا
 .باالخره در صورت لزوم تزريق دوغاب سيليكاتي و آزمايشي نفوذپذيري نهائي

 : بررسي مقادير خورند و مشاهدات حين تزريق -

 اختگاه سد سيوند قابل تزريق است  سfm2 دوغاب سيماني در آبرفت -

مشاهده شده است كه شعاع )در برخي مواقع فواصل بيشتر نيز(  متر ٦و ٣ در حين تزريق ، سرايت دوغاب سيمان به گمانه با فاصله -
 تاثير و سرايت دوغاب سيماني را نشان مي دهد 

 تعارف است  روند نزولي مقادير خورند در گمانه هاي متوالي تزريق شده موجه و م-

 كيلوگرم در متر عمق آبرفت ٢٥٧ ليتر در متر و ٨٠١ بطور تئوريك متوسط خورند دوغاب سيماني در سه گانه موضوع تزريق آزمايشي -
 متر بطور بالقوه و معرف مي تواند حدود ٣دوغاب تزريق شده با شعاع تاثير موثر و مفروض  بوده است و با عنايت به ضريب پوكي خاك ،

 .ي حفرات آبرفت را پر كرده باشد فضا% ٤٨

 .  مقاديرخورند در اعماق مختلف از تغييرات زيادي برخوردار است و خورندهاي قابل توجه مشابه الزاما در عمقهاي نظير تكرار نشده اند -

 :آزمايش پمپاژ

سطح آب قبل از . ي وتوري مجهز شد  ميليمتر١١٠ متر با لوله مشبك ٥/٥٤ سانتي متر تا عمق ١٤بدين منظور گمانه كنترلي به قطر 
 .انجام شده اند   ساعت انجام و قرائتها در رئوس برنامه زماني،٤آزمايش به مدت .  متر بوده است ١٦آزمايش در اين گمانه در عمق 

 ليتر بر ٦٠ دبي  پمپ  سانتي متر بوده و در گمانه هاي مجاور افت تراز آب همراه با پمپاژ مشاهده نگرديد٥٠ميزان افت در گمانه پمپاژ 
 .ثانيه بوده است 

 cm/sec ۳-۱۰*۳ضريب نفوذپذيري را .  ساعت ادامه داشته است ٤محاسبه نفوذپذيري با آزمايش پمپاژ و براي حالت تعادل كه به مدت 
وذپذيري آبرفت با قبل از تزريق دوغاب سيماني نشان مي دهد كه ضريب نف بدست مي دهد مقايسه ضريب نفوذپذيري در آزمايش پمپاژ ،
 تزريق دوغاب سيمان در مقياس لگاريتمي كاهش يافته است 

 :دانه بندي وبافت آبرفت پي سد سيوند

بخش ريز دانه كه بطور عمده از سيلت تشكيل شده است و بخشي : آبرفت پي سد رادر يك نگاه مي توان به دو بخش عمده  تقسيم كرد
از آنجا كه در تزريق آبرفت . بندي هاي متفاوت از ماسه ريز گرفته تا قلوه هاي درشت استدرشت دانه كه آبرفت رودخانه اي با دانه

نتايج اين مطالعه . العه دقيقي بر روي بافت و دانه بندي آبرفت صورت گرفت شناخت بافت و دانه بندي آبرفت اهميت ويژه اي دارد مط
همچنين .  متري غلبه داشته وبصورت پوششي بر روي بخش درشت دانه قرار دارد ٢٠ تا حداكثر ١٠نشان داد كه بخش ريز دانه تا عمق 

اشكال مختلفي است كه در كنار هم جفت و جور شده بخش درشت دانه تركيب يكنواختي نداشته و بيشتر بصورت عدسي ها و احجام با 
 .بيشترين ميزان نفوذپذيري مربوط به مناطقي است كه آبرفت در آن مناطق از ماسه و شن تميز تشكيل شده است . اند 

 : آرايش گمانه ها 

رديف پايين دست .  يكديگر طراحي شدبراي تزريق در آبرفت پي سه رديف تزريق به موازات هم و به موازات محور سد با فاصله سه متر از
)A ( منطبق بر محور سد است و رديفC  متر از رديف ٦ در باالدست به فاصله A  است و رديف B يعني رديف مركزي در بين رديف هاي 
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A و Cبطوريكه فاصله گمانه  متر از يكديگر قرار گرفته اند٣با فاصله )  سوم  يكم ، دوم ،( در هر رديف  سه دسته گمانه .  قرار مي گيرد 
 متر از گمانه هاي سري يكم قرار مي ٦متر است و در وسط هر دوگمانه يكم ، يك گمانه سري دوم با فاصله ١٢هاي سري يكم از يكديگر 

اع آرايش فوق شع. گيرد و در وسط هر جفت گمانه يكم و دوم يك گمانه سوم به فاصله سه متر از هر گمانه مجاور خودش قرار مي گيرد 
 . متر را براي هر گمانه در نظر گرفته است ٥/١تاثير

 : طول قطعات 

 متر در نظر گرفته شده است البته در مواردي كه به ١٠ متري ، ١٤٠ متري تا ٨٠ متر و از عمق ٥ متري ٨٠طول قطعات تزريق تا عمق 
متر نيز كاهش داده شده است طول قطعات به /. ٥ داليل درشت دانه بودن آبرفت جدار گمانه دچار ريزش گرديده ، طول قطعات حتي تا

 . متر در نظر گرفته شده است ١٠دليل كيفيت خوب سنگ درتمام موارد 

 :فشار 

 گرديده  و چندان كم Hydraulic Fracturingاعمال فشار مناسب در عمليات تزريق به گونه اي است كه انقدر زياد نباشد كه منجر به 
ي محدوده پرخالي بماند افزايش غير عادي فشار در حين عمليات تزريق عالوه بر گسيختگي باعث اتالف منابع نباشد كه فضاي بين دانه ا

 .، هزينه ، انرژي و گسترش ناخواسته شعاع تاثير خواهد شد و كاهش آن باعث عدم اطمينان از پيوستگي پرده ايجاده شد خواهد گرديد 

هرچقدر گرانروي يك دوغاب زيادتر باشد توانايي آن دوغاب در نفوذ به . وغاب تزريق دارد تعيين فشار بهينه وابستگي زيادي به نوع د
اين امر بعنوان تك نكته منفي تلقي مي شود چرا كه فشار .فضاهاي خالي آبرفت كمتر و در نتيجه نياز به اعمال فشارهاي بيشتري است 

بنابراين ميزان نرمي سيمان ، گرانروي دوغاب و بطور كلي توانايي دوغاب  . زياد گسيختگي و شكاف برداشتن حجم آبرفت را به دنبال دارد
 P=0.2H+S در تزريق پي آبرفتي سد سيوند فشار از معادله . در نفوذ به فضاي بين دانه اي آبرفت تعيين كننده فشار تزريق ميباشد 

 .رحسب متر است  عمق وسط قطعه بH فشار برحسب بار و  Pبدست آمده است كه در اين معادله 

 :اختالط و دوغاب ومصالح بكار رفته 

 بوده است كه از افزودني هاي ديگر به ٢دوغاب مورد استفاده در تزريق پي آبرفتي سد سيوند يك دوغاب سيمان با سيمان پرتلند تيپب 
اي متعددي از نرمي سيمان، زمان همچنين قبل و در طي انجام عمليات تزريق آزمايشه. منظور بهبود كيفيت آن استفاده گرديده است 

 .گيرش سيمان، گرانروي به منظور دستيابي به كيفيت مطلوب و حفظ آن انجام شده است 

 .  به قرار زير بوده است W/C=1مصالح بكاررفته در ساخت دوغاب براي نسبت  

 گرم تري اتانول آميد ،                      ٥٠       ، w  =              ۱۰ ليتر دوغاب بنتونيتي      ٥٠ كيلوگرم سيمان ، ١٠٠ –ليتر آب ١٠٠
   گرم نمك ٨٧٠ گرم سيليكات سديم ، ١٥٠

  :sine coalروش بكار رفته توسط شركت چيني 

 استفاده بدون« روش بكار رفته توسط شركت لينوكول در حقيقت تزريق به روش از باال به پايين بدون استفاده از لوله جدار است تاكيد بر
« ذكر . به اين سبب است كه در غالب روش هاي تزريق آبرفت جهت نگهداري ديواره گمانه از لوله جدار استفاده مي شود» از لوله جدار

مبناي روش فوق  بر اساس تزريق هاي . اين روش  را از روش هاي مرسوم تزريق آبرفت متمايز مي سازد » بدون استفاده از لوله جدار
 متر دارد و ٢٠بخش اول كه ضخامت حداكثر . پي آبرفتي سد سيوند در يك نگاه كلي تقسيم مي شود . شارهاي نسبتا زياد است مكرر با ف

 

B 1
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 متري ادامه پيدا مي كند اين بخش بطور  عمده از سيلت و رس تشكيل شده است و ضريب نفودپذيري آن در ٢٠از سطح زمين تا عمق 
 شروع و تا FM1بخش دوم آبرفت كه از زير .  ناميده شده استFM1اين بخش .  سانتي متر در ثانيه مي باشد  تا مرتبه   

 FM2.  متر مي باشد ١٤٠ در بخش مياني محور سد بالغ بر  FM2ضخامت . ناميده شده است  FM2.سنگ كف ادامه پيدا مي كند 
در تزريق پي . هاي تميز و آبگذر  از سيلت و رس متراكم گرفته تا شن و قلوه سنگ. شود مجموعه متنوعي از انواع دانه بندي را شامل مي 

 . تا كف اين اليه حفاري و كيسينگ گذاري شده است FM1آبرفتي سد سيوند ابتدا اليه 

 اين مرحله و گذشت پس از. سپس با بستن پكر سر چاهي دوغاب سيمان به درون گمانه تزريق شده تا اطراف كيسينگ كامال آببند شود 
 ساعت دوغاب سخت شده در داخل گمانه مجددا حفاري گرديده و گمانه تا عمق حفاري و تزريق شده قبلي بازگشايي ٦ تا ٣مدت زمان 

. مي شود پس از اين مرحله حفاري گمانه ادامه داده مي شود تا قطعه اول به طول مورد نظر در زير كيسينگ حفاري و آماده تزريق گردد
 اين حالت با بستن پكر سر چاهي دوغاب سيمان به درون گمانه تزريق مي شود واين كار تا آنجا ادامه داده مي شود كه خورند قطعه در در

 ساعت به منظور گيرش سيمان صبر كرده ٦تا٣در پايان تزريق قطعه اول ، به مدت .  ليتر در دقيقه برسد٣فشار مورد نظر به كمتر از 
عمل حفاري و تزريق . ده در داخل گمانه حفاري وپس از رسيدن به عمق قبلي ، حفاري قطعه دوم آغاز مي شود وسپس سيمان سخت ش

در اين روش قطعات بااليي با هر بار تزريق قطعات پاييني مجددا در معرض تزريق . به همين منوال براي قطعات بعدي نيز انجام مي شود 
 با افزايش عمق ، فشار تزريق افزايش مي يابد  قطعات باالتر با ضريب اطمينان بيشتري تزريق مي دوغاب قرار مي گيرد و با توجه به اينكه

بخش هاي حفاري در سنگ كف تنها بصورت تزريق از پايين به باال با استفاده از پكر پنوماتيك تزريق مي شوند كه روش پايين به .شود 
ز در اين مرحله ادامه پيدا كرده و در حقيقت پس از رسيدن گمانه به عمق نهايي باال و استفاده از پكر پنوماتيك در بخش آبرفتي ني

 .سرتاسر عمق گمانه با روش پايين به باال تزريق مي گردد

 :مشاهدات كارشناسي به موازات عمليات تزريق 

 .في به شرح زير بدست داد از يكديگر مشاهدات  مختلف كارشناس موارد كي  : BوC  وA به موازات حفاري و تزريق در رديفهاي 

سهولت حفاري گمانه هاي مرحله آخر نسبت به مرحله هاي قبل از آن به علت تحكيم بيشتر و پايداري گمانه ، مخصوصا در دو رديف -
 مياني 

  سهولت نصب پكر در گمانه هاي مرحله آخر نسبت به مرحله هاي قبل از آن -

  هاي مرحله آخر به مراحل قبل  مشاهده برگشت بيشتر مايع حفاري در گمانه-

  كاهش ميزان خورند در گمانه هاي رديف مياني در مراحل آخر نسبت به ساير گمانه ها -

  آرتزين شدن چاههاي قبلي باالدست محدوده پرده تزريق  در گودال كف پي در مراحل نهايي تزريق -

مكانيكي حفاري مي شد و  ه دوغاب در اليه هاي پي كه با بيل از مصالح تزريق شدPLastic Cutoff مشاهدات ضمن حفاري ترانشه -
 پايداري ترانش

 :نتايج خورندها 

.   در هر رديف نشان ميدهد Tو SوP جدول زير مقادير خورند سيمان را بر حسب كيلوگرم بر متر طول گمانه به تفكيك براي گمانه هاي
 . را بطور كلي نشان مي دهد CوB وAهمچنين اين جدول متوسط خورند در گمانه هاي رديف  
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T 

(Tertiary) 

 

S 

(secondery) 

P 

(primary) 
TOTal Average رديف تزريق 

٣٤٦ ٤٩٣ ٣٩١ ٢٤٣ A 

٣١٤ ٤٦٧ ٣٥٦ ٢٢٠ B 

٢٥٣ ٣٨٠ ٣٢٣ ١٥٤ C 

   

 پر كردن فضاي  نشانگر عملكرد خوب عمليات تزريق درS نسبت به T و در گمانه ها P، نسبت به Sكاهش مصرف دوعاب در گمانه هاي 
 است كه ناشي از كم بودن تاثيرپذيري AوCنكته قابل تامل در اين جدول اختالف كم بين ارقام مربوط به رديف هاي . بين دانه اي است 

 L11-26.9 .گمانه هاي اين دو رديف از يكديگر است 

 

 


