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 خالصه
 آنها معمولترین كه نمود اتخاذ مختلفي راهکارهاي توانمي باشدپي مي زیر و بدنه داخل از نشت سد كه تخریب عوامل مهمترین ممانعت یکي  از به منظور

نرم افزار المان  توسط شده برآورد زهکش هايطول محدوده در افقي زهکش الیه ضخامت تأثير تحقيق این در .باشدمي افقي هايزهکش از استفاده

 افزایش زیادي مقدار به دست پائين شيب پوشش پارامتر زهکش، طول و ضخامت افزایش با كه داد نشان نتایج .گرفت قرار بررسي مورد  seepwمحدود 

 ضخامت افزایش با نشت دبي شدت همچنين .است نگردیده لحاظ بطه چهار بهاگو(اموجود )ر تحليلي روابط در ضخامت پارامتر تأثير كه حالي در یابدمي

همچنين با افزایش  .یافت كاهش متوسط ضخامت به نسبت حداكثر ضخامت به ازاي دبي افزایش نرخ این كه یابدمي افزایش ايمالحظه قابل بطور زهکش

با افزایش ضخامت به ضخامت ماكزیمم ضریب اطمينان افزایش گذارد ولي ضخامت زهکش از مينيمم به متوسط تاثير چنداني بر روي ضریب اطمينان نمي

 .یابدمي

 

 .کلمات کلیدی: زهکش افقی، سد خاکی، دبی نشت، فشار پیزومتریک، ضریب اطمینان
 

 

 مقدمه   .1

 
 .گيرد مي قرار امر متخصصين خاص توجه مورد سدها برداري بهره و طراحي در كه است مسائلي مهمترین از یکي خاكي سدهاي در آن كنترل نحوه و آب نشت

 و خاكي سدهاي جمله از آبي هايسازه در فرسایش از جلوگيري براي الزم تدابير اتخاذ منظور به آن زدگي بيرون محل و آزاد نشت خط دقيق موقعيت تعيين لذا

 به شدن باتالقي و زیاد خروجي گرادیان دليل به رگاب تانسيلپ وجود خاطر به را سد پایداري فریاتيک، خط موقعيت .است اهميت حائز بسيار آب انتقال كانالهاي

 كه موقعي .دهد مي قرار تاثير تحت رسدمي آن به یا كند مي قطع را دست پایين شيب فریاتيک خط اینکه دليل به خاک، جرم شدگي ضعيف و شدگي نرم علت

 امکان تا شود مي استفاده سد بدنه داخل فریاتيک خط داري نگه براي افقي زهکش زا دارد، مشکوک نفوذپذیري دست پایين ناحيه یا و است ناهمگن سد خاكریز

 سيستم .كند قطع را دست پایين شيب نباید فریاتيک خط رو این از .شود محدود آنها داخل از رگاب ترتيب بدین و داده فونداسيون و خاكریز به را زهکشي

 تقریبي هايفرمول چون تحليلي مختلف هايروش از نشت آزاد سطح محل تعيين منظور به كلي طور به .رددا مي نگه سد بدنه داخل در را فریاتيک خط زهکشي

 و محدود اجزاي روش محدود، هايتفاضل روش نظير عددي مختلف هايروش از توانمي همچنين .شودمي استفاده جریان شبکه رسم طریق از حل یا و تجربي و

 دوبعدي آناليز یک سد شکل دليل به .است آزاد سطح با جریان پدیده یک همگن سدخاكي یک بين از نشت همچنين .[1گرفت] بهره نيز محدود حجم روش

زهکش افقي در  هایي جهت تخمين عملکردبا مدل كردن چند سد خاكي، گراف 3تساریک وكيلي .[۲] باشد سه بعدي آناليز به نياز و نباشد كافي است ممکن
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 طول با زهکش)  افقي زهکش وجود با و زهکش وجود بدون حالت در خاكي سد دو گرافها این براساس محققان این .زاد تهيه كردندپایين انداختن خط زه آ

 به محدود، اجزاي و تصادفي ميدان توليد هايتکنيک تركيب با 1فنتون و گریفيتس [3]اندكرده مدل آزمایشگاهي مدل و كامپيوتري مدل وسيلهه ب را( مشخص

مصالح سدهاي خاكي با دو مصالح مختلف از طریق پایين انداختن خط  جهت بهينه كردن ۲زو، یونامي وكاواچي .[4]پرداختند ماندگار بعدي سه نشت ردنك مدل

ستفاده از روش با ا 3چهار بهاگو .[5]اندزه آزاد در بدنه سد خاكي جهت افزایش درصد حجم مصالح خشک بدنه نسبتبه مصالح اشباع بررسي هایي انجام داده

آزاد آب را تعيين كرد و یک راه حل براي حداقل طول زهکش افقي )با ضخامت خاص( مورد نياز براي نگه داشتن زه آزاد آب در  ترسيمي كاساگرانده محل زه

پوشش و یا اي براي ماكزیمم ن معادلهو همچنيهایي براي مينيمم و ماكزیمم طول زهکش پایين دست سد خاكي او معادله .داخل بدنه سد خاكي را برآورد كرد

 فرایتيک خط هندسي مکان و تراوش مقدار تعيين براي عددي هاي روش مطالعه به 4سينگ و ميشرا .[6]ماكزیمم فاصله خط زه آزاد از دامنه پایين دست ارائه كرد

 كامپيوتري مدل یک آشتياني و زادهرفيع .[7]كردند پيشنهاد آن براي نيز را مناسبي موقعيت و دادند قرار بررسي مورد را فيلتر یک كاربرد همچنين ایشان .پرداختند

 باشدمي نشت مسائل حل در عددي و ریاضي مدل دقت دهنده نشان نتيجه .دادند توسعه محدود مرزي روش برپایه غيرهمگن محيط یک در نشت آناليز براي را

 مدل دقت دهنده نشان نتایج .پرداختند مرزي عناصر روش برپایه غيرهمگن محيط در تراوش آناليز براي وتريكامپي برنامه یک ارائه آشتيان  به و رفيعي زاده .[8]

 به زمان هم طور به بدنه و پي از سه بعدي حالت در آب نشت بررسي [ به۹وكرمي مقدم ] سيدي .[8]است تراوش مسایل حل براي شده ارائه عددي و ریاضي

 و آزمایشگاهي مدل با ايپنجه زهکش و خاكي سدهاي بدنهي از نشت الگوي بررسي به[ 10] پور نجف .پرداختند عددي روش به Seep-3D افزار نرم وسيله

 ميزان و شده اجرا پنجه، در زهکش مختلف زاویه سه با آزمایشگاهي فلوم یک در همگن خاكي سد یک از فيزیکي مدل یک تحقيق این در .پرداخت عددي مدل

 با آزمایشگاه در شده گيرياندازه هايودبي فشار آخر در و شد گيرياندازه حجمي صورت به نشت دبي ميزان و فلوم بدنه در شده نصب يزومترهايپ با منفيي فشار

 .شد تعيين پنجه، زهکش اجراي براي زاویه بهترین و مقایسه  PLAXIS افزارنرم نتایج
 

 ها روش و مواد   .2
 

ارتفاع آب در  شود، مي فرض سد این در كه مرزي شرایط است ذكر به الزم .است شده فرض ( 1)شکل در شده داده نشان ابعاد اب همگن خاكي سد مطالعه دراین

 بررسي تأثير ابعاد سيستم زهکشاین تحقيق در مورد شرایط پي، باتوجه به اینکه هدف اصلي در  .شودمي درصد ارتفاع كل سد فرض  80مخزن سد برا بر با 

ها به صورت صلب و نفوذپذیري آن سدهاي خاكي در مدل لذا پي ،ضرایب اطمينان پایداري بدنه سد مي باشد دبي نشت، نيروي زیر فشار و بر روي داخلي سد

  برابر خاكي سد پوسته دست پایين و باالدست شيب .گرفتيم نظر در )صفر برابر فشار( اتمسفر فشار را زهکش حول پيرامون ضمن در .برابر با صفر منظور شده است

3V:1H نرم از استفاده با محدود اجزاي روش از حاالت تمام در خروجي گرادیان و نشت دبي محاسبه .شود مي گرفته نظر در مبنا مدل عنوان به كه باشد مي 

 محدودیت گرفتن نظر در با و سد ي بدنه از آب خروج تراز بر مدل پي عمق و طول تغيير گذاري تاثير عدم به توجه با .گردید انجام  SeepWالمان محدودافزار

 عبوري دبي مقدار كه داد نشان هاي انجام شده سازي شبيه .شد گرفته نظر در متر 30پي عمق و متر ۲50 طولي گستردگي تعدادالمان و سازي مدل نظر از افزار نرم

 )1 (جدول شرح به خاكي سد دهنده تشکيل اجزاي نفوذپذیري .دارد اندكي اربسي تفاوت خود از تر طویل وتر عميق هايمدل با هيدروليکي هاي گرادیان نيز و

شود )صدر مياستفاده  زیرطبق جدول [ 11] از مقادیر نفوذپذیري ارائه شده توسط شرارد و همکاران این تحقيقنفوذپذیري مصالح سد خاكي در  براي .باشد مي

 .فرض شده استنفوذپذیري در جهات قائم و افقي یکسان  و [1۲] نژاد(
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 seepwدر نرم افزار  مدل سازی سد خاکی -1شکل

 
 هانفوذپذیری خاک بدنه و زهکش در مدل -1جدول 

 حد متوسط نفوذپذیري

 )متر بر ثانيه(

 حد باال نفوذپذیري

 )متر بر ثانيه(

 حد پایين نفوذپذیري

 )متر بر ثانيه(

 دانه بندي خاک

سيستم متحد در  

00/5 E 8-  00/1 E-7 00/1 E- 01  GC 

00/5 E 4-  00/1 E 3-  00/1 E 5-  GW 

 

وابط چهار بهاگو در مدل ها از ر طول زهکششود و براي تعيين متر براي ارزیابي تأثير ضخامت زهکش در مدل ها استفاده مي 3و  ۲و  1همچنين از سه ضخامت 

 آوریم:كه از روابط زیر بدست مي شودميعمال ها احداكثر و متوسط در مدل سه حالت مختلف حداقل، راتغييرات این طول  استفاده كرده و
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     اد بي بعد سد خاكيارتفاع آز   متر افقي( m متر قائم به 1شيب باال دست خاكریز )  m متر افقي( nمتر قائم به 1شيب پایين دست خاكریز ) nدر این روابط 

از رابطه زیر بدست  حداكثر طول بي بعد زهکش افقي و   حداقل طول بي بعد زهکش افقي عرض تاج بي بعد سد خاكي 

 :آیدمي

  (3) 

 با توجه به همگن بودن خاک داریم: .باشدنفوذپذیري خاک در جهت قائم مي نفوذپذیري خاک در جهت افقي و  در این رابطه 

                                         (4) 

 رها به ارتفاع سد خاكي تقسيم شود:بایست مقادیر این پارامتمي كردن هر یک از پارامترهاي مزبور به منظور بي بعد

                        (5) 
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 (m) طول زهکش -2جدول 

 طول زهکش حداكثر طول زهکش متوسط طول زهکش حداقل ارتفاع سد خاكي

30 5/11 5/37 64 

 

 .استفاده شده است 7/0و  4/0،  1/0به ترتيب بنابراین در این تحقيق سه طول مينيمم، متوسط و ماكزیمم با نسبت طول زهکش به طول پوسته باال دست 

 

 ها رفته درتحلیل کار ت اساسی بهمعادال   .3
 

 x و yشود و سرعت جریان درامتداد درنظرگرفته مي dyو  dxبه ابعاد  یک المان كوچک واشباع براي یافتن معادله حاكم برجریان آب دریک محيط متخلخل،

 ترتيب به yv, xv تنش مؤثر و نوشتن قانون بقاي دراثرعوامل مختلفي مانند تغييراتصرفنظركردن ازتغييرات حجم المان  با .گرددمنظورمي و  به ترتيب 

  x , y ،به المان برابراست با مقدارخالص جریان ورودي جرم: 

 (6 )     

المان  در آب تغييرات جرمي نرخ استفاده از روابط با .باشد مي المان سطح واحد در شده دبي اضافه مقدار Qو  دوگانه جهات در خالص جریان مقدار qكه  

 داشت: خواهيم جرم بقاي قانون و خاک المان حجمي رطوبت درصد تغييرات نرخ و خاک

      (7)                

  بدست وشترا دیفرانسيل معادله جریان، پيوستگي دیفرانسيل ومعادله دارسي رابطه تركيب با .است معروف جریان پيوستگي دیفرانسيل معادله به (7) معادله

 .آید مي

    (8)      

 

 :داشت خواهيم (8) درمعادله مخصوص ذخيره ضریب كردن وارد با

 (۹)               

          (10)                     

كند، زمان تغيير نمي با  hمقدار  ر،ماندگا جریانهاي در كه آنجایي از .باشد مي نفوذپذیري ماتریس Cو  (10رابطه )درآن كه  باشدمعادله تراوش مي ،(۹) معادله

 شود:معادله تراوش به شکل زیر ساده مي

 (11)             

كاربرد  مهندسي در باشدكه امروزهمي ازجمله معادله حاكم برمسأله تراوش معادالت دیفرانسيل، ها درحل عدديقویترین روش روش اجزاء محدود یکي از

وكمينه كردن اختالف  با فرض یک جواب تقریبي براي معادله دیفرانسيل جزءتقسيم شده ومحدودي  مسأله به تعدادمحدوده  روش، دراین .فراواني یافته است

 شوند،نقاط خاصي كه گره ناميده مي مجهول در شود و مقادیرمعادله دیفرانسيل به فرم انتگرال تبدیل مي ،)سيستم كمينه كردن انرژي( تقریبي واقعي مسأله جواب

اعمال شرایط مرزي، فرم ماتریسي معادله تراوش  مشتق معادله دیفرانسيلي تراوش و در جایگذاري توابع شکل و یابي یااستفاده ازتوابع درون با .آیدست ميبد

 .بدست خواهدآمد

 (1۲)     
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 شود:به صورت زیر ساده مي این معادله باشد چون در تحليل هاي جریان ماندگار معادله كلي تراوش در روش اجزاي محدود مي( 1۲)معادله 

 (13)      

حل دستگاه معادالت، مقادیر  محاسبه ماتریس هاي فوق واعمال شرایط مرزي و با .شوندهاي انتگرال گيري عددي محاسبه مياستفاده ازروش ماتریس هاي فوق با 

 .بدست مي آید هاي شبکهگره بارآبي درنقاط مورد نظر

 

 نیروی زیر فشار   .4

 

 
 توزیع زیر فشار در پی سد ناشی از طول زهکش افقی -1نمودار 

 

 عامل زیرفشار نيروي عموما كه است ذكر به الزم .گرددمي صفر فشار زیر مقادیر زهکش، محدوده در كه رسيد نتيجه این به توان مي (1نمودار) به توجه با

  زیاد وزن با ايگسترده مقطع ایجاد موجب خاكي سدهاي دست پایين و باالدست شيبهاي زیرا روندينم شمار به خاكي سدهاي پایداري در خطرسازي

 .باشد نمي خطرسازي عامل و بوده فشار زیر نيروي از بيشتر مراتب به سد وزن نيروي كه گرددمي
 

 دبی نشت   .5
 

 
 زهکش مختلف های متضخا به ازای نشت درصد افزایش دبی و زهکش سبین طول رابطه -2 نمودار
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 نرخ این كه یابدمي افزایش محسوس شکل به متوسط به حداقل مقدار از ضخامت افزایش با ،زهکش از خروجي نشتي جریان دبي( ۲با توجه به نمودار )

 با كه باشدمي كم دبي تتغييرا شيب ابتدا زهکش درطول تغيير با همچنين .یافت كاهش متوسط ضخامت به نسبت ،ضخامت حداكثر ازاي به دبي افزایش

 زیاد دبي تغييرات شيب ابتدا زهکش در ضخامت تغيير با همچنينو  یابدمي افزایش نشتي جریان نمودار شيب حداكثر به متوسط از پارامتر این افزایش

 .یابدمي كاهش نشتي جریان نمودار شيب حداكثر به متوسط از پارامتر این افزایش با كه باشدمي

 

 طمینانضریب ا  .6
 

كنيم كه استفاده مي مي باشد، (Geo Studio2007) زیر مجموعه نرم افزارهاياز كه  slopwبراي بدست آوردن ضریب اطمينان در این تحقيق از نرم افزار 

 نتایج به شرح زیر است:

 

 
 slopwمدل سازی سد خاکی در نرم افزار  -2شکل 

 

 
 افقی طول نسبی زهکش ت بدون زهکش )درصد افزایش( باحال افزایش ضریب اطمینان نسبت به -3نمودار 

 

 وضعيت این .یابدمي افزایش ايمالحظه به شکل قابل  صله خط نشت تا شيب پایين دست()فاd  پارامتر طول افزایشبا   شودمشاهده مي (3)همانطور كه در شکل

افزایش ضخامت  باشدمي موئينگي اثرات و نشتي جریان از ناشي دروني سایشفر پدیده مقابل در دست پائين شيب پایداري اطمينان ضریب افزایش بيانگر

 امر این .یابدگذارد ولي با افزایش ضخامت به ضخامت ماكزیمم ضریب اطمينان افزایش ميزهکش از مينيمم به متوسط تاثير چنداني بر روي ضریب اطمينان نمي

 .باشدنان در مقابل لغزش شيب پایين دست سد ميطول و ضخامت بر روي ضریب اطمي توأمان تأثير بيانگر

 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 7

 *d  تاثیر ضخامت بر روی پارامتر  .7
 

 
  (2004)چاهر رابطه نتایج و زهکش مختلف های ضخامت به ازای دست پائین شیب پوشش و زهکش بعد بدون طول مقایسه -(4)نمودار

 

 ضخامت افزایش با .باشد نمي قبول قابل زهکش عملکرد ضخامت، حداقل و  ( 2004 )چاهر پيشنهادي زهکش طول حداقل ازاي به كه است حاكي نتایج

 از كمتر دارد اهميت موئينه جریانهاي و دروني فرسایش مقابل در دست پائين شيب محافظت لحاظاز    *d مقدار كماكان اما یافته بهبود زهکش كارایي 

  .باشند مي مناسب نشت آزاد سطح رقوم كاهش در هازهکش عملکرد اه ضخامت و هاطول بقيه ازاي به .باشد مي قبول قابل مقدار

 

 

 نتایج  .8

 
 كنترل سد باالدست بخش كه داد نشان متغيرها مطالعه با نتایج .پرداخت همگن سدهاي در آب حركت الگوي بررسي به seepw افزار نرم از استفاده با تحقيق این

 تابع مختلف ورودي هاي داده براي و بوده خطي غير صورت به مخزن در آب سطح و نشت مقدار بين رابطه .سدرمي دست پایين به كه است نشتي جریان كننده

 بر توجهي قابل اثر افقي زهکش مکاني موقعيت كه دهدمي نشان مورد افقي زهکش مکاني موقعيت در تغيير اثرات بررسي .بود خواهد متفاوت هيدروليکي هدایت

 مثال شودنمي مهار سد بدنه داخل در خوبي به حداقل طول با زهکش براي ضخامت سه هر ازاي به نشت آزاد خط .دارد خاكي سدهاي بدنه در نشت آناليز روي

 خطوط كم فاصله به توجه با اما نميکند تالقي شيب با نشت سطح و یابد مي بهبود اندكيبه ازاي ضخامت هاي بيشتر وضعيت زهکشي براي زهکش مينيمم، 

با افزایش طول به طول  .باشدمي موئينه جریانات دليل به تخریب از ناشي معرض خطرات در دست پائين شيب باالیي، هاي قسمت در دست پائين يبش از نشت

 تموقعي در چنداني تغييرات زهکش مختلف هايضخامت ازاي به و اند گردیده مهار سد بدنه داخل در خوبي به نشت آزاد خطوط زیممكهاي متوسط و ما

 شيب تحتاني نواحي در همچنين .ميباشد نشت آزاد سطح رقوم كاهش در زهکش طول غالب تأثير دهنده نشان مسأله این كه گرددنمي ایجاد نشت آزاد سطح

 .یابدكاهش مي خوبي به جریان پتانسيل و یافته افزایش جریان خط شيب زهکش طول مناسب كارایي دليل به خاكي سد دست پائين

 عملکرد آنها بررسي جهت  ( 2004 )تحليلي چاهر روابط توسط پيشنهادي هايطول محدوده مختلف در هايضخامت با افقي زهکش در این تحقيق  همچنين ما

 مودارهاين و روابط در زیرا شود مشاهده ضخامت و طول پارامتر دو تركيب با نشت خط كلي رفتار تا دادیم قرار استفاده مورد ماندگار نشت جریان كنترل در

 حداكثر )سطح ایستایي شده ایجاد حداكثر هيدروليکي گرادیان ازاي به .است نگردیده لحاظ زهکش ضخامت پارامتر تأثير ( 2004 )چاهر توسط شده ارائه

 به كه است حاكي تایجن .گردید مقایسه (4)در شکل  چاهر نتایج با حاصل نتایج خاكي سد بدنه در نشت آزاد سطوح بررسي از پس و براي باال دست سد(
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 اما یافته بهبود زهکش كارایي از ضخامت افزایش با .باشدنمي قبول قابل زهکش عملکرد ضخامت، حداقل و چاهر پيشنهادي زهکش طول حداقل ازاي

-طول بقيه ازاي به .باشدمي قبول لقاب مقدار از كمتر دارد اهميت موئينه هايجریان و دروني فرسایش مقابل در دست پائين شيب محافظت لحاظمقدار  كماكان

 از ضخامت افزایش با نيز زهکش از خروجي نشتي دبي جریان همچنين .باشندمي مناسب نشت آزاد سطح رقوم كاهش در هازهکش عملکرد هاضخامت و ها

 این .یافت كاهش متوسط ضخامت به نسبت اكثرحد ضخامت ازاي به دبي افزایش نرخ این كه یافت افزایش اي مالحظه قابل شکل به متوسط به حداقل مقدار

همچنين با  .یابدنمي ايمالحظه قابل افزایش زهکشي قابليت (خاكي سد ارتفاع سوم یک) معين حد از زهکش ضخامت افزایش با كه است این مؤید مسأله

ضخامت بر روي ضریب اطمينان در مقابل لغزش شيب پایين دست  طول و توأمان تأثير بيانگر امر اینیابد كه افزایش طول و ضخامت ضریب اطمينان افزایش مي

 .است توجه قابل آب زه تخليه قابليت افزایش در ضخامت به نسبت زهکش طول تأثير كلي طور به .باشدسد مي
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