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  مقدمه 1-1

شمار شود که دارای تعدادی بیل آب زیرزمینی، توده خاک به عنوان یک محیط پیوسته تلقی میدر مسائ

اگر چه جریان آب  .سازندپذیر میمنافذ متصل به هم است که این منافذ کار انتقال آب از محیط خاک را امکان

در خاک یک جریان سه بعدی است اما جهت سادگی محاسبات، در این مطالعه جریان دوبعدی آب مورد 

سوم که مقدار تراوش در مقایسه با دوبعد دیگر ناچیز است صرفنظر شده  یو از مولفه ،بررسی واقع شده است

 است. 

 فرضیات مطالعه 2-1-

 اند:نشت، موارد اساسی زیر فرض شده یمسأله یدر مطالعه

 باشند.یر قابل تراکم در حین عبور آب مینواحی جریان در چاه و سد بصورت همسان و غ -

 های جریان، هیچ سیالی بجز آب جاری نیست . ناپذیر است، و در محیطسیال عبوری )آب( بصورت تراکم -

 جریان مقدار ثابتی دارد. یپذیری در ناحیهضریب نفوذ -

 م یکسان فرض شده است.ی در راستای افقی و قائپذیر ضریب نفوذ -

 است. ایجریان آب بصورت الیه -

 قانون پیوستگی جریان برقرار است. -

 قانون دارسی برای جریان آب در خاک حاکم است.   -
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 اصول حل مسائل جریان دو بعدی، با استفاده از نگاشت همدیس 3-1-
اند، با تعیین ه شدهبرای حل مسائل دو بعدی جریان آب زیرزمینی ارائهای تحلیلی که ز روشسیاری اب

ی باید در آن پیدا شود، به محدوده مسألهکه حل هندسی  یرا از یک محدوده که مسألهتابعی سروکار دارند 

-ل جریان دوئنگاشت همدیس در مسا ی به کارگیریکنند. فایدهد تبدیل میحل معلوم باش ،آندیگری که در 

های ثیر تبدیلالپالس زمانی که تحت تأ یهای معادلهحلگیرد که راهحقیقت سرچشمه می بعدی از این

ی جریان معلوم در این بررسی، ناحیه  .(1962 ،هار) ارزش خود را حفظ خواهند کرد ،بازگیرند بهمدیس قرار 

ع عمودی و پالن افقی، اطالعات الزم ی جریان مربوط به یک چاه منفرد است که در آن با استفاده از مقطناحیه

های ریاضی و تحلیلی خاص، ر شده و سپس با استفاده از تکنیکجریان در یک سد خاکی تصوی یبه ناحیه

 .گردداد آب در سد خاکی محاسبه میمسیر خط زه آز

 ترتیب پایان نامه 4-1-

. فصل دوم مواد و تحقیق پرداخته است یفصل اول، اهداف کلی پژوهش و به صورت جزئی به پیشینه 

های ی استفاده از روشنحوه کند. در این روش به تفصیل در بارهرا بیان می ی تحقیقو پیشینه روش پژوهش

ی مربوط به جریان آب نیز بر مسائل ویژهو  تحلیلی و علوم ریاضی جهت تعیین مسیر خط زه آزاد آب در سد خاکی 

محوریت  ،مروری بر تئوری اعداد مختلط شده است که در واقع ،ایم. درفصل سومپرداخته ،های خاکیی سددر بدنه

بر روی  اتی ریاضیشوند که حاوی نکاتی راجع به تعریف عدد مختلط و اعمال اولیهاصلی این نوشته را شامل می

ی که در خصوص جریان است. اکثر مسائل های همدیس شدهها و مخصوصاً نگاشتای به نگاشتآن و نیز اشاره

معلوم است و  ی نشت،مسأله کنند که در آن ناحیه حلای تصویر میمسئله را به ناحیه آبهای زیرزمینی است معموالً

تعیین خط زه آزاد آب در  ،در فصل چهارم ند.کنها تفسیر و حل میهای خاص نگاشتتکنیکسپس با استفاده از 

 با استفاده از تئوری اعداد مختلط و استفاده از نگاشت موبیوس محاسبه شده و در پایان این فصل نیز یک سد خاکی

ای با مدلسازی و مقایسه گیری کلی فصل پنجم نتیجه ، درتو در نهای .استیک مثال حل شده  به صورت موردی

 .آمده است ی منابع خطا و فرضیات مسئلههارائ نیزو plaxisدر نرم افزار 
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  مقدمه 1-2-

 های سطحیآب 1-1-2-

زمین داده شده است. زمین را از  یبه کره "آبی یسیاره"ماه، نام جدید  یاز زمان اولین سفر انسان به کره

 اند.ای از سطح زمین را آب اقیانوسها و دریاها تشکیل دادهکه بخش عمدهاند آبی نامگذاری کرده یآن جهت سیاره

شود تنها که روزانه توسط انسان و سایر موجودات طبیعی از آن میهائ انسان به آب و نیز استفاده نیاز  

طالعات مفید و علمی در خصوص اثرات دهد. بنابراین داشتن اای از اهمیت این نعمت بزرگ الهی را نشان میگوشه

تمامی آبهای موجود در سطح های طبیعی و ... خالی از لطف نخواهد بود. ها و شیروانیها و دامنهناشی از آب بر سازه

-و توده ها و حتی بخارات آب موجود در جو زمین و آبهای زیرزمینیزمین، شامل آبهای دریاها، اقیانوسها، رودخانه

اند. گرفتهدرصد سطح زمین را در بر 71حدود  نامیم. اقیانوسها و دریاهامی "آب کره"ف را مجموعاً های یخ و بر

شستگی آب گذاری سواحل دریاها،های سطحی و اثرات آتی آنها ازجمله رسوبحرکت آب یبرای بررسی نحوه

های فنی در ت محاسبات مربوط به ابنیهها و تعیین حوزه آبریز آنها جهسواحل، فرسایش دریایی، تعیین دبی رودخانه

گذاری رودخانه و ها شامل فرسایش، انحالل مواد، حمل مواد، رسوبها و یا بررسی فرایندهای رودخانهمسیر رودخانه

توان با مشاهدات های موجود و یا بررسی آلودگی آبهای سطحی و... میها در مسیلیا آنالیز احتمال رخداد سیل

های نسبتاً پائینی، مطالعات مربوطه را انجام داده و به نتایج مطلوبی در راستای های میدانی با هزینهعینی و برداشت

 .(1379 ،)معماریان مدیریت این بخش رسید

 زیرزمینی هایآب 2-1-2-

های زیرزمینی ها قرار دارند آبخلل و فرج خاک ها ودر زیر سطح زمین و در داخل حفره ی کههائآب      

ند کنباشد که بخش اعظمی از آنها به اعماق زمین نفوذ میمی ها بارش )برف و باران(این آبمنشأ  .شوندنامیده می

دهند ها را میخانهها و رودر سطح زمین جاری شده و تشکیل نهرد نیز بخشی .آورندی را بوجود میهای زیرزمینو آب

کند به عواملی از قبیل قدار آبی که در زیر زمین نفوذ میم گردد.و قسمت دیگر نیز بخار گشته و به اتمسفر بر می

ها وابسته ها و خاکپذیری سنگتخلخل و نفوذ شیب زمین، شدت بارش، ،باران( )برف و نوع بارش مقدار بارش،
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از ماده، آب و مراد  ،قدرت عبور یک سیال از یک ماده است که در اینجا منظور از سیال ،پذیری. منظور از نفوذاست

 .خاک است

ند و سرعت حرکت آن ها بسیار نکل به طور قائم به اعماق نفوذ میثیر نیروی ثقزمینی تحت تأهای زیرآب

است، در حالی که در  در روز متر 4تا  1ها ماسهزمینی در های زیرآب . سرعت حرکتتاس سطحیهای ازآبکمتر 

ریز های خیلی های زیرزمینی در ماسهرسد. سرعت حرکت آبمی متر در روز 15به و گاهی  متر 9تا  6بین ها  شن

خاک عت حرکت آب در زیرزمین بستگی به نوع ود که سرشدر سال است. بنابراین مشاهده می متر 5الی  4بین 

 آب را از پذیری بسیار کمی دارند و معموالًند ولی نفوذباشهای رسی دارای تخلخل زیاد میخاک ،دارد. برای نمونه

  (.1384،دهند )قبادیخود عبور نمی

 ها عموماًسنگ. ماسهبستگی دارد هاذ پذیری آنها نیز به نفوهای زیرزمینی در سنگمیزان حرکت آب

ر صورت داشتن درز و شکاف، آب قادر است از طریق دقابل نفوذ نیستند و  پذیر هستند، آهک و دولومیت معموالًنفوذ

 (.1384 ،)قبادی یا در دامنه ها به صورت چشمه جاری گرددآنها به اعماق نفوذ کند و 

 خوان یا سفره آب زیرزمینیتشکیل آب -2-2

نفوذناپذیر  ییدن به الیهبه طرف پایین تا رس اکنند حرکت خود راعماق زمین نفوذ می که به هاییآب

ها درون ا سنگ شیل و تجمع آنرس ی غیرقابل نفوذ مثل خاک یها بر روی الیهاین آب گیریقرار. دهندادامه می

های دارای درز وشکاف که ها و سایر سنگسنگهای شن و ماسه و یا ماسههای متخلخل و نفوذپذیر مانند الیهالیه

 طور که قبالًشود همانزمینی یا آبخوان میآب زیر یاند، موجب تشکیل سفرهی غیر قابل نفوذ قرار گرفتهروی الیه

مع در جپذیر باشند تا آب ضمن تدهند باید متخلخل و نفوذخوان میهایی که تشکیل آبو سنگها بیان شد خاک

 (.1384 ،)قبادی فضاهای خالی موجود در سنگ و خاک بتواند از درون آنها نیز حرکت کند

 

 زیرزمینیهای ی آبانواع سفره -2-3

ی سفره عبارت است از که ممکن است تشکیل گردد زمینیهای آب زیرانواع سفره ،با توجه به شرایط زمین شناسی

 کنیم.آزاد و تحت فشار، که در اینجا به توضیح کوتاهی بسنده می

 آزاد یسفره -2-3-1
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یر ای غز آن از آب اشباع شده و روی الیهای قابل نفوذ که فقط قسمتی اعبارت است از الیه آبدار آزاد ییک سفره

خوان آزاد سطح گویند. در آبایستابی می آزاد سطح یی آب را در سفرهباالی سطح .قابل نفوذ قرار گرفته باشد

یک یا زه آزاد هم یاترا سطح فر این سطح و فشار آن تقریباً برابر با فشار اتمسفر است. .ایستابی به حالت آزاد قراردارد

یه و ناحیه زیر سطح ایستابی را واشباع یا تهر یغ یاحیهنای را که در باالی سطح ایستابی قرار دارد گویند. منطقهمی

 (.1379)معماریان،  گوینداشباع می یناحیه

عموالً ها ماین نوع سفره متر تغییر کند. چندینآبدار یا سفره آزاد ممکن است از چند متر تا بیش از  یهیضخامت ال

شیل، مارن و یا سنگ هائی همانند  شوند. الیه غیر قابل نفوذ این سفره ها ممکن است از ها تشکیل میدر آبرفت

  .شوندآنها آنقدر کم است که از نظر فیزیکی تقریباً برابر صفر فرض می سنگ های متراکمی باشد که نفوذ پذیری

 

 

 

 (328: 1379منبع: معماریان، ) ی آبرفتی: نمایش آبخوان آزاد در یک درّه1-2شکل 

 

 تحت فشار ی سفره  -2-3-2

سنگ ، کنگلومرا و یا ماسهازجنس  و یل شدهتشکپذیر و اشباع ای نفوذی آبدار تحت فشار از الیهیک سفره

بر اساس  معموالً .است احاطه گشتهغیرقابل نفوذ  یایین توسط دو الیهاز باال و پ که شکافداریک سنگ آهک 

، فشار بیشتر از خوان محصورباشد. در آبی آزاد میهاهای تحت فشار کمتر از سفرهتعداد سفرهاطالعات موجود، 

 یگیرد. آبی که در سفرهآبدار قرار می یباالتر از سطح فوقانی سفرهیک اتمسفر است و آب در چاه حفاری شده 

 رودخانه

 

 بارش

 چاه

 سطح ایستابی

 سنگ کف

 منطقه تهویه

 اشباعمنطقه 
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تحت فشار آبخوان . گویندخوان محصور را چاه آرتزین نیز میمحصور است آب آرتزین و چاه حفاری شده در آب

تحت فشار  هایدر سفرهرسی محصور گردیده است.  یای باشد که بین دو الیهماسهای تواند متشکل از الیهمی

ها به جای سطح رهر شده است. در این سفآبدار به طور کامل از آب پ یه الیهشود زیرا کسطح ایستابی تشکیل نمی

یا سطح فشار، سطحی است فرضی که ارتفاع در هر  پیزومتریکیزومتریک معرفی شده است. سطح ، سطح پایستابی

خوان تحت فشار حفاری شود آب تا است. چنانچه چاهی در آبسفره برابر با ارتفاع نظیر فشار آب درآن  ینقطه

افت کرده  پیزومتریکرفته رفته سطح  ،فوران خواهد کرد. با بهره برداری از آبخوان محصور پیزومتریکارتفاع سطح 

اژ کردن نیازمند خواهیم شد. ممکن است آب موجود در یک رسد که برای خروج آب از چاه به پمپو به ترازی می

یدا کند که در این صورت با فوران طبیعی یک خوردگی نیز به سطح زمین راه پگسلخوان تحت فشار در اثر یک آب

 چاه آرتزین روبرو خواهیم بود.

 

 

 

 

 (328: 1379منبع: معماریان، . )تحت فشار ی: نمایش سفره2-2شکل 

 تغییرات سطح آب های زیرزمینی -2-4

احلی بسیار عمق سطح آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف متفاوت است. در نواحی مجاور دریا یا نواحی س

در متر برسد. عمق این سطح در دیگر مناطق ممکن است به چندین  شود در حالی کهبه سطح زمین نزدیک می

 پیزومتریکسطح 

 شیل 

 

 شیل

 

 ماسه سنگ

 م

 چاه آرتزین
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ها، سدها و اداری، خدماتی، برج ،های مسکونیهای عمرانی از قبیل ساختمانالعات مربوط به انتخاب محل پروژهمط

های عمق سطح آبشود. بررسی می تلفهای زیرزمینی در فصلهای مختراز آب گردد و تغییراتها تعیین میتونل

در  حتی های زیرزمینیآب باشد. تغییرات سطحمی میزان برداشت آب از آبخوانزیرزمینی تابع میزان بارندگی و 

ها و مخصوصاً نامتقارن باعث ایجاد تنشهای که نشست ممکن است به نشست زمین منجر گردد هائیمحل

ضمن نفوذ در زمین از ب های زیر زمینی گردد. آهای احداث شده بر روی زمین میلنگرهای اضافی در اعضای سازه

حل کنند  دخو پذیر را درد و قادر هستند که مواد انحاللنکنتراوایی متفاوت عبور می و سنگ باالیه های خاک 

سرعت حرکت  غلظت این امالح به جنس زمین، .ندها حاوی امالح مختلف به صورت محلول هستبنابراین این آب

 ،زمینیزیر مترین عناصر موجود در آبمه .آب وابسته است در معرض تماس باحرارت و مساحت  یدرجه، آب

کلرورها و  ها،سولفات ها،ها بیکربناتفسفات و ترکیباتی مانند فلوئور آلومینیم، آهن، پتاسیم، سدیم، منیزیم، کلسیم،

های و یا کلروره باشند آب سولفاته، های زیرزمینی ممکن است کربناته،باشند. به همین دلیل ترکیب آبها مینیترات

 (.1384 ،)قبادی باشندبا مصالح ساختمانی مسئله ساز می هستند که در تماسسولفاته همان آبهای خورنده 

 

 جریان آب در خاک  -2-5

 های مختلف از جمله سدهای خاکی وهای مهم و تأثیر گذار بر رفتار سازهجریان آب در خاک یکی از پدیده

تنش موثر شده که این امر باعث به محسوب میگردد. تغییر سطح آب زیرزمینی موجب ایجاد تغییراتی در ها ترانشه

محدودیت منابع آبی  از طرفی دیگر گردد.وجود آمدن یک سری مشکالت بر رفتار سازه های واقع بر روی زمین می

های خانگی،کشاورزی، و صنایع و ... از به وقوع پیوستن یک بحران آبی حکایت رویه در بخشهای بیو مصرف

های کشور موجب نگرانی بیش طح آب زیرزمینی در بسیاری از دشتفت چشمگیر سا (.1978کنند )ون در وییر، می

رویه از منابع آبی حاکی از این است که بایستی این امر به صورت مجاز و بی های غیراز پیش گشته و برداشت

ستن اصولی و علمی مدیریت گردد. و جهت نیل به این هدف، داشتن دانش فنی مناسب امری ضروری است. دان

تواند هایی همانند سد خاکی همواره از جمله مواردی هستند که میسطح آب زیرزمینی و میزان دبی نشت از سازه

های مرتبط، و مدیریت طراحی، اجرا و بهره برداری از سازه نقش مهمی را در مطالعات مربوط به ارزیابی، تحلیل،

 بهتر آنها ایفا نماید. 
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 One of the most important objectives of studying the groundwater flow is to determine 

the phreatic line of earth dams. Determinig the top flow line or the phreatic line is the first 

step for drawing the flownet and calculating the seepage of the dam, which seperates the 

saturated and dry zones of the dam. In this study a section of flowfield of a well has been 

choosen as a known factor of the study, using the complex unmbers and conformal 

mapping techniques. And a sector of the well, similar to the geometry of the dam has been 

mapped onto the flowfield of the dam. Then, by using a certain form of mobious formula 

and mapping three points of top flow line of the well to the phreatic line of the dam and by 

defining the limitations which connect the two flowfields together, one point in phreatic 

line has been defined. Finally, by repeating the same process, several points have been 

defined. And the phreatic line has been calculated and drawn. There is a comparison 

through a simulation using the plaxis software in chapter five. 
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