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صهخال  

ض رف .سد خاکی تنگاب بر روی رودخانه فیروزآباد در محلی به نام تنگاب بر روی پی سنگ کارستی سازند آسماری و در ناحیه ترانزيشن می باشد

اين  جريان آب در خاک دارای شرايط ماندگار است و قانون دارسی، بیان کننده جريان آب در محیط متخلخل به شمار می رود.شده که محیط 

ابتدا هندسه سد در مدل عددی تعريف و  در زمینه جريان آب در خاک صورت می گیرد. seep/wتحقیق از نوع عددی و با استفاده از نرم افزار 

رسم و بررسی  Excelسد در نرم افزار جناح راست  کسپس داده های پیزومتري ختلف و شرايط مرزی اعمال می شود.سپس نفوذپذيری اجزای م

جناح راست که به صورت فرار آب در  می گردد و در نهايت نتیجه آن شد که عمده نشتی از طريق کارستی ها و درزه و شکافها صورت پذيرفته

 ، مربوط به تراز پايین سطح آب زيرزمینی می باشد.نرم افزار و پیزومتر فرياتیکف ارتفاع خط است وعلت اختال نمايان شده سد تنگاب

 

 نشت، تزریق، سد تنگاب واژه های کلیدی:

 
 

 مقدمه .1

 
برای  .[1]گرددنشت از زير پی سد باعث از دست دادن آب، افزايش فشار باالبرنده، فرسايش در طی زمان و در نهايت به خطر افتادن پايداری سد می 

برای تفريح، آبیاری و تولید برق استفاده نموده و سدها قسمت اصلی زير بنای جامعه بوده اند.  قرن ها بشر از سدها برای ذخیره آب، کنترل سیالب،

يک هسته متشکل از جلوگیری از تراوش آب از داخل بدنه سدهای خاکی و يا کاهش مقدار آن، در صورت در دسترس بودن مصالح مناسب، عموما از 

های خاکريزی  به طور کلی سد .[2]مصالح با نفوذپذيری بسیار کم استفاده می شود که ممکن است با اشکال و هندسه مختلفی در بدنه سد قرار بگیرند

بسیاری از طراحان سد،  .[3]شوند میبندی  دسته 8و با هسته آب انباشتی 7ناپذير پیشانی ، با هسته نفوذ6ناپذير مرکزی ، با هسته نفوذ5به چهار نوع همگن

 .[4]/ متر مکعب بر ثانیه ( باشد قابل قبول می دانند30تراوش آب از سد را در حالت مخزن پر در صورتی که کمتر از يک فوت مکعب در ثانیه )
در هر ارتفاع از جسم سد ايجاد گردد.  دشکست از نوع ايجاد لوله، يک شکاف روزنه ای مستطیلی است که در طول زمان توسعه می يابد و می توان

کنگی و . [5]سدهای خاکی، که بیش از انواع ديگر سدها به وفور يافت می شوند، نه تنها به طور کامل بلکه لحظه ای نیز از هم گسیخته می شوند

کارستی به موازات سطوح شکستگی های فصل  در بررسی فرار آب از زير پی سد خلیفان، به اين نتیجه رسیدند که در اغلب موارد حفرات [6]همکاران

                                                             
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ياسوج از عمران)سازه های هیدرولیک( دانشجوی کارشناسی ارشد  -1  

  2-استاديار و عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه ياسوج

و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه ياسوجاستاد يار   -3  

ارشد عمران و بهره بردار سد تنگاب فیروزآباد کارشناسی دانشجوی  -
4  

5
 - Homogenous 

6
 - Central impervious core 

7
 - Sloping impervious core 

8
 - Hydraulic fill  
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های سد خلیفان، بیانگر آن است که  و تکیه گاه مشترک و سطح اليه بندی توسعه يافته است. همچنین نتايج لوژان و مدل سازی سه بعدی بر روی پی

سنگی تراوا و غیر  توسعه يافته، يک واحد به دلیل درز و شکستگی های فراوان و حفرات کارستی 53سنگ آهک های کرتاسه با عدد لوژان بیش از 

در خصوص بررسی نشت در سد تنگاب سمیرم به اين نتیجه رسیدند که با توجه به محاسبه میزان نشت  [7]اجل لوئیان و همکاران. آب بند می باشد

تزريق و اجرای پرده آب بند انجام شود. ساختگاه، در صورت اجرای پرده آب بند و کاهش هشتاد و نه درصدی هدر رفت آب، بهتر است که عملیات 

سازند رازک به سن میوسن پايینی دارای جنس مارن در طی مطالعات خود بر روی سد تنگاب فیروزآباد نتیجه گرفتند که  [8]مهندسین مشاور آب نیرو

قديسهای منطقه رخنمون دارد ولی بیشترين رخنمون آن اين سازند در اطراف تا سیلتی قرمز مايل به سبز تا خاکستری با بین اليه ای آهک سیلتی می باشد.

در بررسیهای انجام  [9]ه شیرازدانشگا . شیب اليه ها ی دره تنگاب در يال شمالی بیشتر از يال جنوبی است.در محدوده درياچه سد تنگاب می باشد

 محل بین هیدرولیکی ارتباط وجود سد تنگاب فیروزآباد به محدوده در شده انجام کارستی رديابی مطالعات گرفته با استفاده از مواد رنگی در خصوص

در تحلیل عددی رفتار سد خاکی بیدواز دريافتند که فشار آب حفره ای پايان  [10]کاربر و سروشآتشکده دست يافتند.  قمپ چشمه و سد درياچه

وم ارتفاع آن از پی دير حداکثر در مرکز هسته و در ترازی حدود يک سساخت سد با هسته قائم بیشتر از مقادير نظیر در سد با هسته مايل است که مقا

به بررسی هیدروژئولوژيکی و هیدروشیمیايی چشمه ها و پیزومترهای تاقديس پودنو در سد تنگاب فیروزآباد پرداخت و در  [11]کريمی. افتاتفاق می 

. همچنین سطح کردگیری  اندازهرا حفر و نفوذپذيری به روش لوژان در آنها  ،پیزومتر در مخزن سد و در حوضه آبگیر چشمه قمپ 30اين راستا تعداد 

نمود که نتیجه آن اين بوده که احتمال وجود جهت جريان ناحیه ای از اندازه گیری را سال  5/3زومترها و بده چشمه قمپ به مدت یآب زيرزمینی در پ

در ايشان در ادامه مطالعات خود به اين نتايج دست يافت که اوال  .وجود دارد پیزومترهای محل سد تنگاب به سمت چشمه های روستای آتشکده

( اليه ها به طرف مجاری کارستی در محدوده strikeتاقديس پودنو آب از يال شمالی در جهت اليه بندی جريان يافته و سپس در جهت امتداد )

ابد. در يال جنوبی نیز آب در ابتدا در جهت اليه بندی و پس از آن در جهت امتداد رودخانه منتقل شده، سپس از يال شمالی به يال جنوبی جريان می ي

 333متر می باشد  و تغذيه از رودخانه به سفره آب زير زمینی  3773آبخوان از نوع آزاد و تراز سنگ کف ، ثانیا اليه به سمت چشمه قمپ انتقال می يابد

محدوده حوضه آبگیر، سازند  بررسی خود از سد تنگاب فیروزآباد به اين نتیجه دست يافتند که  در [13,12] اسدی و طاليی .لیتر بر ثانیه می باشد

قطع  آسماری و زون انتقالی رخنمون دارند. وجود سازند رازک در دره های اطراف ارتباط هیدرولیکی حوضه آبگیر چشمه قمپ را با آبرفتهای اطراف

ل می کند. سازند پابده گورپی، سنگ کف آبخوان را تشکیل می دهد. عالوه بر اين، آبهای يال شمالی می کند لذا به صورت مرز بدون جريان عم

لیتر در  3033تاقديس وارد يال جنوبی گشته و از چشمه های قمپ آتشکده خارج می گردد. چشمه قمپ بزرگترين چشمه در يال جنوبی با میانگین دبی 

های محدود مبتنی بر تعديل انتقال مختصات مرزی به بررسی  روش تفاضل با استفاده از [14]9همکاران جی و باشد.مجرايی می  -ثانیه و جريان افشان

 .ها به کمک معادله پواسون پرداختندها و سدنشت از زير فرازبند
عمق سطح  ،منطقهدر بررسی انجام شده بر روی سد تنگاب فیروزآباد به اين نتیجه رسیدند که در اين  [15]موسسه تحقیقات آب استان فارس  

  متر می باشد و تبخیر از سطح سفره انجام نمی شود. تنها خروجی آب زير زمینی، دبی چشمه می باشد. 5سفره آب زير زمینی بیش از 
بسیار بیشتر از مقدار نشت و فرار آب مشاهده شده  زانیم ،فیروزآباد شهرستان در واقع تنگاب خاکی سد از گرفته صورت یدهايبر اساس بازد

ن سد تنگاب انجام شود و نتايج آن با داده های رومدلسازی جريان از د Seep/w-2007مجاز طراحی می باشد، لذا در نظر است به کمک بسته عددی 

 برای رفع مشکالت ناشی از نشت جريان ارائه شود. پیزومتريک سد مقايسه گردد و در پايان راهکار مناسبی

 

 مشخصات سد تنگاب  .2
 می باشد:  3 جدولبا توجه به اطالعات مهندسین مشاور آب نیرو به صورت  )سد سنگريزه ای با هسته رسی مايل(مشخصات سد تنگاب

 مربوط به سد تنگاب فیروزآبادمشخصات  -1جدول                                                            

 

 

 

 

 

   طع عرضی سد تنگاب فیروزآباد مقا         .3

                                                             
9- Jie et al 

 متر 5/50 ارتفاع سد از روی پی متر 57 ارتفاع سد از روی بستر رودخانه

 متر 75 عرض هسته رسی در قاعده سد متر 30 عرض تاج سد

 متر 5 عرض هسته رسی در تاج متر 773 طول تاج سد
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دقیقتر سد از حیث میزان نشت، مقطع سد را به سه جناح چپ، مرکز و راست تقسیم نموده ايم. جهات انتخاب شده را دقیقا بر روی خطوط جهت بررسی 

ر ت که بعدا دفرضی گذرا از روی ابزار دقیق ها و پیزومترهای کار گذاشته شده روی بدنه و داخل پی سد، انتخاب می نمايیم. اين انتخاب به اين دلیل اس

(، راحتر بتوانیم از داده های بدست آمده از ابزاردقیقها و پیزومترها جهت ترسیم خط فرياتیک)نشت( جهت Seep/wتحلیل سد با نرم افزار مربوطه )

( و E(، مرکز)مقطع Dمقاطع و جناحین سد استفاده نمايیم. خطوط فرضی گذرا از روی ابزاردقیقها و پیزومترهای سد که سه جناح چپ)مقطع 

 می باشد.  3 ( را روی بدنه سد به ما نشان می دهند به صورت شکلGراست)مقطع 

 
 (، همچنین محل و موقعیت پیزومترها G( و راست)E(، مرکز)Dمقاطع عرضی روی بدنه سد تنگاب فیروزآباد در سه جناح چپ) -1شکل 

  

 Seep/wبا نرم افزار  مدلسازی .4

 
هايی از قبیل از طريق آن می توان آنالیز  بوده و (FiniteElements)تکنیکی مبتنی بر المان محدوداز جمله بر نا مه های ژئو Geo-studioنرم افزار 

در همین راستا برای تحلیل تراوش از بدنة  کرنش، جريان، تراوش، پايداری شیب ها، آنالیز دينامیکی و همچنین شرايط افت سريع را بررسی کرد.-تنش

اين بخش  بخش سدهای خاکی ناهمگن استفاده شده است.  Geo-studioافزار  نرم Seep/w-2007برنامة  مطابق با طرح درنظرگرفته شده از زير سد

در خاک است. از قابلیت های اين بخش از برنامه، ترسیم تراز آب عبوری)خط فرياتیک( از  جريان آب از نرم افزار مربوط به بررسی شرايط تراوش و

دارد که  ز خاک است. همچنین اين برنامه اين قابلیت رامحاسبه دبی عبوری برای مقطع مشخصی ا ترسیم خطوط جريان و هم پتانسیل و درون خاک و

از قابلیت های ويژه اين  در خاک را در حالت های مرحله ای بررسی کند. شرايط آب آنالیز انجام دهد و (Steady State)ط جريان ماندگاريدر شرا

از هر  بر نامه قادر است مدل گرافیکی را اين که بر نفوذ پذيری تاثیر دارد. الزم به ذکر است کهبرنامه مدل نمودن شرايط خاک اشباع و نیمه اشباع است 

 7مقطع عرضی مدل در نرم افزار به صورت شکل  سپس مدل گرافیکی موجود را برای آنالیز مورد نظر تکمیل کند. قسمت به قسمت ديگر وارد کرده و

 می باشد.
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(، آرایش شرایط مرزی و المانهای مربعی و مثلثی و شماره الیه Gسد)مقطع  جناح راستصویری از هندسه شبیه سازی مقطع عرضی، ت -2شکل

 Seep/w در نرم افزارها 

  شرایط مرزیو  معادله حاکم  .5

 
 ت زير می باشد:ورصه ای معادله الپالس می باشد که به درون سدهای خاکی و نهشته های سنگريزمعادله حاکم بر مساله نشت 

2 2

2 2
0x y

h h
k k

x y

 
 

 
           (3)  

مقدار بار هیدرولیکی در بدنه  hهدايت هیدرولیکی در جهات افقی و عمودی می باشد و بسته به نوع مصالح مقادير آنها متفاوت است.  ykو  xkکه 

میزان هد آب در  کرده واالدست و پايین دست سد( حل معادله الپالس را با توجه به شرايط مرزی مساله )تراز آب ب SEEP/Wنرم افزار  .سد می باشد

عت جريان و در نهايت دبی جريان عبوری می توان گراديان هیدورلیکی و سر هر نقطه يا المان قابل محاسبه می باشد. با توجه به مقادير هد بدست آمده

 از يک مقطع خاص را بدست آورد.

( هد آب در باال دست و پايین دست سد 7نفوذپذيری اليه ها  (3جهت مدل نمودن سد با نرم افزار نیاز به يک سری اطالعات اولیه از جمله 

( ترسیم دقیق اليه ها ی 0اولین آبگیری سد بوده مورد بررسی قرار گرفته( ماه پس از  5/03که  36/30/3097)که در اين خصوص هد آب در مورخ 

 مقطع و غیره می باشد.

 شده است: ول ذيل مشخصادر جدبه تفکیک داده های ورودی به نرم افزار 

 مشخص شده است. 7در جدول که  36/30/3097مربوط به آمار مورخ الف( اطالعات 

 سد تنگاب 16/33/1322اطالعات مربوط به آمار مورخ   -2جدول                                   

 اطالعات و آمار واحد سال آبی جاری

0.05 m3/s متوسط دبی ورودی 
 ورودی

0.0004 MCM  ورودیحجم 

0.001 MCM نشت 

 خروجی

0.0116 m3/s دبی نشت 

0.0046 MCM حجم تبخیر 

0.0047 MCM کل خروجی از سد 

0.55 m3/s دبی کل خروجی از سد 

1418.92 m تراز مخزن از سطح دريا 

Km 0.9047 وضعیت مخزن
2

 مساحت درياچه 

4.8547 MCM حجم مخزن 
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از حجم مخزن در تراز  شده که حجم مخزن در تراز امروزالزم به ذکر است که مقدار دبی نشت خروجی از مخزن سد به اين شکل محاسبه 

 .شده استديروز به روش بیالن کم 

 مشخص شده است. 0در جدول که اليه ها  ضرايب نفوذپذيریب( 

 (G، مقطع جناح راست) الیه های سد تنگاب ضرایب نفوذ پذیریعات مربوط به اطال -3جدول                            

 شماره اليه ها
K(m/s)  

 شماره اليه ها ضريب نفوذ پذيری 
K(m/s)  

 شماره اليه ها ضريب نفوذ پذيری 
K(m/s)  

 ضريب نفوذ پذيری 

material 1 3.4*e-8 material 6 0.01*e-2 material 11 1*e-13 

material 2 0.1*e-2 material 7 0.01*e-2 material 12 1*e-11 

material 3 0.5*e-2 material 8 95*e-2 material 13 7.05*e-6 

material 4 5*e-2 material 9 55*e-2 material 14 1.65*e-5 

material 5 2*e-2 material 10 15*e-2 material 15 4.2*e-6 

و طبق اصول اليه ها به صورت تقريبا فرضی  PIتیپ دانه بندی و میانگینی از بر اساس  33الی  7ماده های  نفوذپذيریکر است که زم به ذال

 نفوذپذيری ماده هایبیان شده و از داده های واقعی  ینیز به صورت میانگین 35و 30و30 نفوذپذيری ماده هایشده و بیان نفوذپذيری در مکانیک خاک 

 به نرم افزار داده شده است. هاعداد واقعی سد می باشند کنیز  37و33و3

   مشخص گرديده است. 4ساير مشخصات اليه ها که جهت ترسیم مقطع عرضی سد در نرم افزار از آنها استفاده شده است، در جدول  

 (G)مقطعفیروزآباد سد تنگاب جناح راستاطالعات مربوط به  -4جدول                              

 سد راستجناح اطالعات مربوط به 

 m 16.68 3عمق فونداسیون  Cut – Off 18 mارتفاع 

 m 30 7عمق فونداسیون  Cut – Off 0.8 mعرض 

 m 65 0عمق فونداسیون  m 24.5 ارتفاع پرده تزريق

   m 0.6 عرض پرده تزريق

 

 نتایج خروجی از نرم افزار .6
) اندازه ها و تعداد آنها متفاوت می باشد(. از مش بنديهای متفاوت استفاده شده  seep/wمناسب و منطقی از نرم افزار   يک شبکه مشجهت رسیدن به 

د تا اينکه در دو تکرار متوالی مقدار دبی نشت يکسان گردد. يکسان شدن دبی نشت نروش کار به اين ترتیب بوده که مش و شبکه المانها ريز می گرد

منظور از اليه  .می باشدنوع مربعی همراه با مثلثی از مش بندی  در ضمناثری بر محاسبات ندارد. ر بدين معنی است که ريز کردن بیشتر شبکه المانها ديگ

 .می باشد 5جدول  نتايج خروجی به شرح می باشد. 3فونداسیون و  37، 33، 9، 7، 6، 5، 0، 0، 7، 3های شماره اليه ، های اصلی

 (G)جناح راست، مقطع  و دبی نشت مجاز سد تنگاب اطالعات مربوط به مش بندیها -5جدول                  

 رديف
 (m)اندازه مش بندی

sedoN Element 
 مجاز دبی نشت

Q(m3/s) ساير اليه ها اليه های اصلی 

1 10 10 678 677 0.0076099 
2 0.75 0.75 88758 88427 0.0065172 

0 0.7 0.7 101779 101454 0.006516 

0 0.65 0.65 117707 117372 0.0065126 

5 0.25 5 127222 128211 0.0064987 

6 0.3 5 89860 90629 0.0065011 

m 303365333با دبی نشت مجاز  6که رديف مشاهده می شود  5مطابق جدول 
3
/s))   .به عنوان نمونه بعنوان شبکه بهینه انتخاب می شود

که در آن خط نشت، خطوط جريان، روند سرعت جريان  است 0شکل شماره  به صورت  3برای رديف شماره شماتیک خروجی از نرم افزار  پروفیل

 .سد مشهود می باشد پايابآب در 
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 )خط فریاتیک یا نشت با خط چین آبی مشخص شده است(مش بندی 1نرم افزار مربوط به ردیف از پروفیل خروجی  -3شکل        

 قرائت پیزومترها .7

 
می باشد. جهت ترسیم خط نشت واقعی  Eو  G ،Dو به ترتیب در مقاطع  مرکز سدپیزومترهای کار گذاشته شده در سد، در سه جناح راست، چپ و 

که تنها پیزومتر کارگذاشته شده در فاصله  RB-PIZ-4پیزومتر شماره  ازدر پیزومترهای نقاط مختلف در جناحین سد، سد بر اساس اعداد قرائت شده 

-RB سد( به ناچار از پیزومتر جناح راست) G مقطع همچنین برای قريبا دور از هسته سد نیز می باشد، در تمامی مقاطع جناحین استفاده شده است.ت

PIZ_4 مشخص شده است. 6ول در جداعداد قرائت شده پیزومترها . چرا که در راستای آن نمی باشد استفاده شده است          

 (Gسد تنگاب)مقطع  جناح راستاطالعات مربوط به پیزومترهای واقع در  -6جدول                                        

هم ترازی با داده های نرم 

 هد آب H(m)     افزاری

 از کف مخزن ارتفاع 

H(m) هد آب 

 ارتفاع از سطح دريا

H(m) هد آب 

فاصله از سرآب سد به 

 X(m) ندبنشیب  سمت
 شماره پیزومتر

 سرآب سد 3 1418.92 17.92 125.24

94.464 -12.856 1388.144 76.6 SP7 

92.879 -14.441 1386.559 104.98 SP8 

79.705 -27.615 1373.385 139.56 SP9 

83.34 -23.98 1377.02 184.16 FO-PIZ-3 

65.99 -41.33 1359.67 344.52 RB-PIZ-4 

 

 و گرافهای خروجی از نرم افزار Excelبا برنامه  یکپیزومترترسیم خط نشت داده های  .8
  0شکل صورت به استفاده شده که  0و  3شماره مش بندی رديفهای جهت ترسیم گراف خروجی از نرم افزار مربوط به خط فرياتیک)نشت(، از مدل 

 .دمی باش

 
 3و  1 مش بندی ردیفهای شماره ربوط به مدلمنرم افزار از گرافهای خط فریاتیک)نشت( خروجی پروفیل  -4شکل        
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 ن کننده خط فرياتیک)نشت( می باشد.نمايا  5شکل به صورت  نموداربر اساس هد آب و فاصله، در  ی سد تنگاباعداد قرائت شده مربوط به پیزومترها

 
 (G)مقطع  جناح راستپروفیل خط نشت مربوط به پیزومترهای سد،  -5 شکل                                       

 

 نتایج و بحث .9
المان با خطا همراه بوده و دبی های خروجی  303333افزار حاکی از اين مطلب است که اين نرم افزار  برای مش بنديهای باالتراز نتايج خروجی از نرم 

نتايج بدست آمده حاکی از اين . مشخص شده است 7آن غیر منطقی می باشد. دبی نشت مجاز از نرم افزار و دبی نشت از سد و تفاوت آنها در جدول 

از  7مطابق جدول از نرم افزار  )بهینه(دبی نشت مجاز .است که با ريزتر نمودن مش بنديها در نرم افزار، دبی نشت مجازخروجی کمتر شده می باشد

 انتخاب شده است.  (m3/s) 303360987با دبی  5رديف شماره 

 (G)جناح راست، مقطع اضافه دبی نشت سد تنگاب فیروزآباد نسبت به خروجی نرم افزار -7جدول                         

 Q(m3/s)اضافه دبی نشت سد   Q(m3/s)دبی نشت سد  Q(m3/s)دبی نشت مجاز      رديف

1 0.0076099 0.0116 0.0039901 

7 0.0065172 0.0116 0.0050828 

0 0.006516 0.0116 0.0050840 

0 0.0065126 0.0116 0.0050874 

5 0.0064987 0.0116 0.0051013 

6 0.0065011 0.0116 0.0050989 

می باشد. همانگونه  6استفاده شده که به صورت شکل Excelجهت مقايسه خط فرياتیک)نشت( خروجی از نرم افزار و پیزومترها، از نرم افزار 

آنها کامال با هم تطبیق داشته، اما خط فرياتیک مربوط به پیزومترها با چند متر اختالف در زير  0و3که مشاهده می شود خط فرياتیک مربوط به مدلهای 

 دهد آب را نسبت به پیزومترها و ابزار دقیق بیشتر برآورد می کند. البته بیشتر برآور ،مشاهده می شود که نتايج نرم افزار 6مطابق شکل ترسیم شده است. 

ابزار محافظه کارانه تری بکار گیرد. مثال در  ،برای کنترل نشتکه طراح ناچار هست  ا مهندسکردن يک مزيت در طراحی سدهای خاکی می باشد، زير

قتصادی ممکن هزينه های ساخت اين شرايط می تواند عمق پرده آب بند را بیشتر فرض کند يا طول بالنکت رسی باالدست را لحاظ کند. لیکن از جنبه ا

 يابد. می ا افزايش و اجر
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 (Gخط فریاتیک)نشت( نرم افزار با پیزومترها، جناح راست )مقطع  تطبیق -6 شکل                                   

 

 

 گیرینتیجه .10

در امتداد جناح راست سد و گذشت  3093با توجه به طرح و اجرای پرده تزريق در سال در اين مطالعه، با بررسی های صورت گرفته مشخص گرديد که 

، عدم دقت در سد تنگاب فیروزآباد علت اصلی نشت آبماه از اولین آبگیری مخزن، میزان نشت به صورت قابل مالحظه ای کاهش يافته است.  5/03

چون سطح آب زير زمینی در اين  ین شناسی و توزيع درزه ها و شکافها و کارستی ها است.اجرای پرده تزريق، عدم توجه کافی به ساختار زم  الزم در

%( از 53عمده اين مقدار نشتی )حدود  ناحیه پايین می باشد، عمده نشتی از طريق کارستیها و درزه و شکافها و بیشتر از جناح راست صورت می پذيرد.

دلیل اصلی اختالف  حل سد و مابقی در ساير چشمه های اطراف پايین دست سد خارج می گردند.چشمه قمپ آتشکده در چند کیلومتر پايینتر از م

يکی از  ، می تواند پايین بودن سطح آب زير زمینی در محدوده سد تنگاب باشد.به مدلهای نرم افزاری و پیزومترهاارتفاع خط فرياتیک)نشت( مربوط 

ر اين راستا تواند استفاده از طرح پرده تزريق در عمقهای باالتر در جناح راست و افزايش طول بیشتر د راه حلهای مناسب در جلوگیری بهتر نشتی سد می

  )کاهش نشتی( توجیه نداشته باشد. شايد از لحاظ اقتصادی نسبت به نتیجه نهايی اين که اين خود مستلزم صرف هزينه های باالتر می باشد که  باشد.

 

 قدردانی .11

 

، از کلیه افرادی که در اين پژوهش همکاری نمودند، به خصوص از شرکت آب منطقه ای استان فارس و شرکت مهندسین مشاور آب نويسنده مقاله

 .د، تشکر و قدردانی می نمايعمل آوردندکه در اين راستا همکاريهای الزم را به  ،نیرو
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