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صهخال  

سد خاکی تنگاب بر روی رودخانه فیروزآباد در محلی به نام تنگاب بر روي پي 

ض شده که محیط رف .سنگ كارستي سازند آسماري و در ناحیه ترانزيشن می باشد

در خاک دارای شرايط ماندگار است و قانون دارسی، بیان کننده جريان آب 

اين تحقیق از نوع عددی و با  جريان آب در محیط متخلخل به شمار می رود.

ابتدا  در زمینه جريان آب در خاک صورت می گیرد. seep/wاستفاده از نرم افزار 

ايط مرزی هندسه سد در مدل عددی تعريف و سپس نفوذپذيری اجزای مختلف و شر

 Excelسپس داده های پیزومتری نقاط جناحین سد در نرم افزار  اعمال می شود.

رسم و بررسی می گردد و در نهايت نتیجه بر آن شد که عمده نشتی از طريق 

که به صورت فرار آب در چشمه قمپ  کارستی ها و درزه و شکافها صورت پذيرفته

)نشت( نرم افزار و  فرياتیکخط  است وعلت اختالف ارتفاع آتشکده نمايان شده

 ، مربوط به تراز پايین سطح آب زيرزمینی می باشد.پیزومتر

 

 واژه های کلیدی: نشت، تزریق، سد خاکی، سد تنگاب، پدیده كارستي

 
 

 مقدمه .1

 
نشت آب در پايین دست سدها می تواند به صورت افزايش رطوبت، ايجاد نرمی در خاک 

گیاهی، جريان های متمرکز و کانالی شکل از آب و يا به همراه با توسعه پوشش 

آمدن سطح پیزومتری آب زيرزمینی در پايین  شکل افزايش آب دهی چشمه ها و باال

همچنین، فرار آب می  [1].دست مشاهده شود و تا غیر اقتصادی شدن سد پیش رود

حدود ده تا كنون  .[2]تواند باعث ناپايداری در سد يا سازه های وابسته گردد

كه در اغلب آنها توصیه هاي  .[3]متر بنا شده است 03هزار سد با ارتفاع بیش از 

ضوابط  موجود كمیسیون بین المللي سدهاي بزرگ در رابطه با مباني، معیارها،

سازند طراحي، ساخت، بهره برداري و نگهداري مد نظر قرار گرفته است. مطالعات،

(  high heterogeneityرفتي ناهماهنگي زيادي )هاي كارستي بر خالف آبخوان هاي آب

ر ظمتفاوت از نمعموال آبخوانهاي كارستي را مي توان به سه محیط  .[4]ددارن

خصوصیات هیدرولیكي تقسیم كرد. اين محیطها شامل خلل و فرج متخلخل يا زمینه، 

ت درز و شكافها و مجاري كارستي مي باشند. مجاري كارستي داراي ذخیره كم و سرع

 جريان زياد هستند در حالیكه سیستم درز و شكافها و زمینه متخلخل داراي ذخیره

 .[7 , 6 , 5] زياد و سرعت جريان كم مي باشند

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

 1  

استاديار و عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه ياسوج
 2  

استاد يار و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه ياسوج
 3  

ارشد عمران و بهره بردار سد تنگاب فیروزآباد کارشناسی دانشجوی
 4  
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به آنالیز نشت غیر دائم عبوري از بدنه و پي سدهاي [8] 5نیومن و ويترسپون

اولین خاكي با كمك روش اجزاي محدود پرداختند. در واقع اين محققین از جمله 

كساني بودند كه موضوع نشت را به كمك روش اجزاي محدود بررسي كردند. كلكاني و 

به آنالیز نشت غیر دائم عبوري از پي سد با يك پرده آب بند با عمق  [9] 6همكاران

و  kzهاي مختلف پرداختند. ايشان براي نسبتهاي مختلف نفوذپذيري قائم و افقي 

kx 033و 03وذ پذيري در جهت افقي به قائم برابرپي كه به دو نسبت متفاوت نف 

از پي، نتايج كار خويش  03/3-033/3بند از  خالصه شده بود و دامنه عمق پرده آب

به  M-SEEPبا استفاده از نرم افزار  [10]را ارائه دادند. جوان و فرجود 

ارزيابي نشت از پي و تكیه گاههاي سد درودزن پرداختند. شايان ذكر است كه نرم 

بر اساس روش اجزاي محدود مي باشد توسط محققین آزمايشگاه مكانیك  M-SEEPافزار 

يك روش عملي را  [11]  7خاك دانشگاه دلف هلند تدوين شده است. باردت و توبیتا

، اثر [12]ائه دادند. صدقي اصل و همکاران براي حل مسائل نشت با سطح آزاد ار

موقعیت بهینه ديواره سپري را در کاهش نشت جريان و نیز کاهش سرعت جريان در 

هاي آبي با استفاده از روش تفاضالت محدود بررسي کردند و نتیجه گرفتند زير سازه

صل و ا بهترين مکان براي کنترل نشت و زيرشويي، پاشنه و پنجه سد مي باشد. صدقي

به بررسي مساله نشت از پي دايکهای ساحلی و كنترل پیزومتريك  [14 , 13] همكاران

فشار باالبر توسط يك مدل آزمايشگاهی پرداختند. آنها با توجه به اينكه بهترين 

بند و در شرايط خاصي  آب  روش برای كنترل نشت از پي دايكهاي ساحلي را نصب پرده

تعیین بهینه عمق پرده استفاده از بالكت رسي تشخیص دادند، روابطي را براي 

 بند و طول بالنكت، چه به صورت مجزا و چه به صورت تلفیقي ارائه دادند.  آب

 شهرستان در واقع تنگاب خاکی سد از گرفته صورت یدهايبر اساس بازد

بسیار بیشتر از مقدار مجاز طراحی نشت و فرار آب مشاهده شده  زانیم ،فیروزآباد

مدلسازی جريان از دورن  Seep/w-2007مک بسته عددی می باشد، لذا در نظر است به ک

سد تنگاب انجام شود و نتايج آن با داده های پیزومتريک سد مقايسه گردد و در 

 پايان راهکار مناسبی برای رفع مشکالت ناشی از نشت جريان ارائه شود.

 

 

   [15]مشخصات سد تنگاب .2

 
  0جدول مشخصات سد تنگاب با توجه به اطالعات مهندسین مشاور آب نیرو به صورت 

 می باشد:
مشخصات مربوط  -1جدول                                                            

 به سد تنگاب فیروزآباد

 

 

 

 

 هیدروژئولوژي موقعیت جغرافیایي و .3

 
كیلومتري جنوب شیراز در تاقديس پودنو در طول  03مورد مطالعه در  منطقه

دقیقه شرقي و عرض جغرافیايي  03درجه و  35دقیقه تا  53درجه و  35جغرافیايي 

دقیقه شمالي در شمال شهرستان فیروزآباد  05درجه و  50دقیقه تا  00درجه و  52

گورپي، آسماري، -پابدهقرار دارد. در اين ناحیه از قديم به جديد سازند هاي 

رازك رخنمون دارند. سد تنگاب در دامنه شمالي تاقديس و در زون انتقالي و 

كیلومتر مربع  000ورودي دره تنگاب احداث شده است. مساحت حوضه آبگیر چشمه قمپ 

                                                           
5 Neuman and Witherspoon 
6 Kalkani and etal 
7 Baredet and Tobbita 

 نوع سد
سنگريزه اي با هسته 

 رسي مايل

عرض هسته رسي در قاعده 

 سد
 متر 53

 متر 3 هسته رسي در تاج عرض

 متر 3/30 ارتفاع سد از روي پي

ارتفاع سد از روي بستر 

 رودخانه
 متر 35

 متر 00 عرض تاج سد

 متر 573 طول تاج سد
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مي باشد كه در بر گیرنده بخشي از يال شمالي، يال جنوبي تاقديس پردنو و 

از شمال و جنوب به سازند رازك و از شرق و غرب به  رودخانه فیروزآباد بوده و

  مرز تقسیم آب محدود شده است.

 
 

 Seep/wبا نرم افزار  مدلسازی .4

 
تکنیکی مبتنی بر المان از جمله بر نا مه های ژئو Geo-studioنرم افزار 

کرنش، -از طريق آن می توان آنالیز هايی از قبیل تنش بوده و (FiniteElements)محدود

جريان، تراوش، پايداری شیب ها، آنالیز دينامیکی و همچنین شرايط افت سريع را 

مطابق با طرح  سددر همین راستا برای تحلیل تراوش از بدنة  بررسی کرد.

بخش سدهای خاکی   Geo-studioافزار  نرم Seep/w-2007برنامة  درنظرگرفته شده از زير

 اين بخش از نرم افزار مربوط به بررسی شرايط تراوش و ناهمگن استفاده شده است.

قابلیت های اين بخش از برنامه، ترسیم تراز آب در خاک است. از  جريان آب

محاسبه  ترسیم خطوط جريان و هم پتانسیل و عبوری)خط فرياتیک( از درون خاک و

 دبی عبوری برای مقطع مشخصی از خاک است. همچنین اين برنامه اين قابلیت را

در  شرايط آب آنالیز انجام دهد و (Steady State)ط جريان ماندگاريدارد که در شرا

از قابلیت های ويژه اين برنامه مدل  خاک را در حالت های مرحله ای بررسی کند.

نمودن شرايط خاک اشباع و نیمه اشباع است که بر نفوذ پذيری تاثیر دارد. الزم 

از هر قسمت به قسمت ديگر  بر نامه قادر است مدل گرافیکی را اين به ذکر است که

مقطع  سپس مدل گرافیکی موجود را برای آنالیز مورد نظر تکمیل کند. کرده ووارد 

 می باشد. 0عرضی مدل در نرم افزار به صورت شکل 

نمایی از مقطع  -1شکل                                                      

 در نرم افزارتنگاب سد عرضی 

 

 

  شرایط مرزیو  معادله حاکم  .5

 
ه ای معادله حاکم بر مساله نشت درون سدهای خاکی و نهشته های سنگريزمعادله 

 ت زير می باشد:ورصالپالس می باشد که به 

2 2

2 2
0x y

h h
k k

x y

 
 

 
           (0)  

هدايت هیدرولیکی در جهات افقی و عمودی می باشد و بسته به  ykو  xkکه 

مقدار بار هیدرولیکی در بدنه سد می  hنوع مصالح مقادير آنها متفاوت است. 

معادله الپالس را با توجه به شرايط مرزی مساله )تراز  SEEP/Wنرم افزار  .باشد

میزان هد آب در هر نقطه يا المان قابل  کرده واالدست و پايین دست سد( حل آب ب

می توان گراديان هیدورلیکی  محاسبه می باشد. با توجه به مقادير هد بدست آمده

 عت جريان و در نهايت دبی جريان عبوری از يک مقطع خاص را بدست آورد.و سر
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 (0جهت مدل نمودن سد با نرم افزار نیاز به يک سری اطالعات اولیه از جمله 

( هد آب در باال دست و پايین دست سد )که در اين خصوص هد آب 5نفوذپذيری اليه ها 

اولین آبگیری سد بوده مورد بررسی قرار ماه پس از  00که  00/00/0020در مورخ 

 ( ترسیم دقیق اليه ها ی مقطع و غیره می باشد.0گرفته( 

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

 مشخص شده است. 5در جدول که  00/00/0020مربوط به آمار مورخ الف( اطالعات 

اطالعات مربوط به آمار مورخ   -2جدول                                   

 سد تنگاب 14/11/1331

سال آبی 

 جاری
 اطالعات و آمار واحد

0.23 m
3
/s 

متوسط دبی 

 ورودی ورودی

0.02 MCM حجم ورودی 

0.05184 MCM نشت 

 خروجی

0.6 m
3
/s دبی نشت 

0.003 MCM حجم تبخیر 

0.055 MCM کل خروجی از سد 

0.6366 m
3
/s 

دبی کل خروجی 

 از سد

1423.8 m 
تراز مخزن از 

وضعیت  سطح دريا

Km 1.7724 مخزن
2

 مساحت درياچه 

11.442 MCM حجم مخزن 

الزم به ذکر است که مقدار دبی نشت خروجی از مخزن سد به اين شکل محاسبه 

از حجم مخزن در تراز ديروز به روش بیالن کم  شده که حجم مخزن در تراز امروز

 .شده است

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

الیه های  ضرایب نفوذ پذیریعات مربوط به اطال -3جدول                            

 (E)مرکز سد، مقطع  سد تنگاب

شماره 

 اليه ها

K(m/s)  
ضريب نفوذ  

 پذيری

شماره اليه 

 ها

K(m/s)  

ضريب نفوذ  

 پذيری

شماره 

 اليه ها

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 0.1*e-2 material 8 95*e-2 material 13 1.95*e-6 

material 4 5*e-2 material 9 55*e-2 material 14 4.5*e-6 

material 5 2*e-2 material 10 15*e-2 material 15 7.5*e-7 

 PIبر اساس تیپ دانه بندی و  03الی  5ماده های  نفوذپذيریکر است که زم به ذال

شده و بیان و طبق اصول نفوذپذيری در مکانیک خاک اليه ها به صورت تقريبا فرضی 

بیان شده از داده های واقعی  ینیز به صورت میانگین 03و 00و00 نفوذپذيری ماده های

ار به نرم افز اعداد واقعی سد می باشند کهنیز  05و00و0 نفوذپذيری ماده هایو 

 داده شده است.

ساير مشخصات اليه ها که جهت ترسیم مقطع عرضی سد در نرم افزار از آنها  

   مشخص گرديده است. 4استفاده شده است، در جدول 

اطالعات مربوط به مرکز سد  -4جدول                                           

 (E)مقطعفیروزآباد تنگاب

 اطالعات مربوط به مرکز سد

 Cutارتفاع 

– Off 
29.7 m 

عمق 

فونداسیون 

0 

16.68 m 

عمق  Cut – 0.8 mعرض  30 m 
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Off  فونداسیون

5 

ارتفاع 

 پرده تزريق
68.8 m 

عمق 

فونداسیون 

0 
65 m 

عرض پرده 

 تزريق
0.6 m   

 

 

 نتایج خروجی از نرم افزار .6

 

از مش بنديهای  seep/wمناسب و منطقی از نرم افزار   يک شبکه مشجهت رسیدن به 

روش کار به ) اندازه ها و تعداد آنها متفاوت می باشد(. متفاوت استفاده شده 

اين ترتیب بوده که مش و شبکه المانها ريز می گردد تا اينکه در دو تکرار 

متوالی مقدار دبی نشت يکسان گردد. يکسان شدن دبی نشت بدين معنی است که ريز 

نوع از مش بندی  در ضمناثری بر محاسبات ندارد. کردن بیشتر شبکه المانها ديگر 

، 5، 0های شماره اليه ، منظور از اليه های اصلی .می باشدمربعی همراه با مثلثی 

 3جدول  نتايج خروجی به شرح می باشد. 0فونداسیون و  05، 00، 0، 7، 6، 3، 0، 0

 .می باشد

اطالعات مربوط به مش بندیها و  -5جدول                                      

 دبی نشت مجاز سد تنگاب

 رديف

اندازه مش 

 (mبندی)
Nodes Element 

 دبی نشت

 مجاز

Q(m
3
/s) 

اليه های 

 اصلی
ساير 

 اليه ها

1 10 10 676 672 0.0078348 

2 0.75 0.75 88800 88532 0.0066995 

0 0.7 0.7 101838 101492 0.0066982 

0 0.65 0.65 117631 117249 0.0066948 

3 0.25 5 129975 131165 0.0066799 

6 0.3 5 92131 93068 0.0066824 
 

m 393366700با دبی نشت مجاز  6که رديف مشاهده می شود  3مطابق جدول 
3
/s)  )

شکل شماتیک خروجی از نرم به عنوان نمونه بعنوان شبکه بهینه انتخاب می شود. 

است که در آن خط نشت، ذيل ، در 5شکل شماره  به صورت  0برای رديف شماره افزار 

 .آب در پشت سد مشهود می باشد خطوط جريان، روند سرعت جريان

 
)خط فریاتیک یا 1خروجی نرم افزار مربوط به ردیف شماره  -2شکل                

 نشت با خط چین آبی مشخص شده است(
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 قرائت پیزومترها .7

 
و به ترتیب  مرکز سدپیزومترهای کار گذاشته شده در سد، در سه جناح راست، چپ و 

می باشد. جهت ترسیم خط نشت واقعی سد بر اساس اعداد قرائت  Eو  G ،Dدر مقاطع 

که  RB-PIZ-4پیزومتر شماره  ازدر پیزومترهای نقاط مختلف در جناحین سد، شده 

تنها پیزومتر کارگذاشته شده در فاصله تقريبا دور از هسته سد نیز می باشد، در 

مرکز سد( به ناچار ) E مقطع همچنین برای تمامی مقاطع جناحین استفاده شده است.

اعداد . چرا که در راستای آن نمی باشد استفاده شده است RB-PIZ_4 از پیزومتر

 مشخص شده است. 6ول در جدقرائت شده پیزومترها 

                                            

 

اطالعات مربوط به پیزومترهای واقع در  -6جدول                                        

 (Eمرکز سد تنگاب)مقطع 

هم ترازی با 

داده های نرم 

 H(m)     افزاری

 هد آب

از  ارتفاع 

 H(m) کف مخزن

 هد آب

ارتفاع از 

 سطح دريا

H(m) هد آب 

فاصله از 

سرآب سد به 

 ندبنشیب  سمت

X(m) 

شماره 

 پیزومتر

 سرآب سد 3 1423.8 22.8 130.12

88.72 -18.6 1382.4 78.95 SP4 

88.09 -19.23 1381.77 104.26 SP5 

82.82 -24.5 1376.5 139.37 SP6 

71.84 -35.48 1365.52 185.13 FO-PIZ-1 

74.99 -32.33 1368.67 336.09 RB-PIZ-4 
 

 

و گرافهای خروجی از نرم  Excelترسیم خط نشت داده های پیزومتر با برنامه  .3

 افزار

 
مش جهت ترسیم گراف خروجی از نرم افزار مربوط به خط فرياتیک)نشت(، از مدل 

 .می باش  0شکل صورت به استفاده شده که  0و  0شماره بندی رديفهای 

 
ربوط به منرم افزار از گرافهای خط فریاتیک)نشت( خروجی پروفیل  -3شکل             

 3و  1 مش بندی ردیفهای شماره مدل

 

بر اساس هد آب و فاصله،  ی سد تنگابقرائت شده مربوط به پیزومترهااعداد 

 ن کننده خط فرياتیک)نشت( می باشد.نمايا  0شکل به صورت  نموداردر 
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مربوط  )نشت(خط فریاتیک -4 شکل                                            

 تنگاب به پیزومترهای سد

 

 

 نتایج و بحث .1

 
افزار حاکی از اين مطلب است که اين نرم افزار  برای مش نتايج خروجی از نرم 

المان با خطا همراه بوده و دبی های خروجی آن غیر  003333بنديهای باالتراز 

منطقی می باشد. دبی نشت مجاز از نرم افزار و دبی نشت از سد و تفاوت آنها در 

که با ريزتر  اکی از اين می باشدنتايج بدست آمده ح. جدول ذيل مشخص شده است

دبی نشت  .است نمودن مش بنديها در نرم افزار، دبی نشت مجازخروجی کمتر شده

 393366700با دبی  3از رديف شماره  7مطابق جدول از نرم افزار  )بهینه(مجاز

(m
3
/s)  .انتخاب شده است 

نسبت به خروجی نرم  اضافه دبی نشت سد تنگاب فیروزآباد -7جدول                     

 افزار

 رديف
دبی نشت مجاز     

Q(m
3
/s) 

دبی نشت سد 

Q(m
3
/s) 

اضافه دبی نشت 

Q(mسد  
3
/s) 

1 0.0078348 0.6 0.5921652 

5 0.0066995 0.6 0.5933005 
0 0.0066982 0.6 0.5933018 

0 0.0066948 0.6 0.5933052 

3 0.0066799 0.6 0.5933201 

6 0.0066824 0.6 0.5933176 

جهت مقايسه خط فرياتیک)نشت( خروجی از نرم افزار و پیزومترها، از نرم 

می باشد. همانگونه که مشاهده می شود  3استفاده شده که به صورت شکل Excelافزار 

کامال با هم تطبیق داشته، اما خط فرياتیک  0و0خط فرياتیک مربوط به مدلهای 

مطابق شکل مربوط به پیزومترها با چند متر اختالف در زير آنها ترسیم شده است. 

هد آب را نسبت به پیزومترها و ابزار مشاهده می شود که نتايج نرم افزار  3

بیشتر برآورد می کند. البته بیشتر برآور کردن يک مزيت در طراحی سدهای دقیق 

طراح ناچار هست برای کنترل نشت ابزار محافظه  ا مهندسخاکی می باشد، زير

کارانه تری بکار گیرد. مثال در اين شرايط می تواند عمق پرده آب بند را بیشتر 

قتصادی ممکن لیکن از جنبه افرض کند يا طول بالنکت رسی باالدست را لحاظ کند. 

 يابد. می ا افزايش هزينه های ساخت و اجر
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 3و  1تطبیق و مقایسه خط فریاتیک مدلهای  -5 شکل                               

 نرم افزاری با پیزومترها

 

 

 گیرينتیجه .10

 
در  علت اصلي نشت آبدر اين مطالعه، با بررسي هاي صورت گرفته مشخص گرديد كه 

تراکم و دانه حین اجراي پرده تزريق،  ، عدم دقت الزم درسد تنگاب فیروزآباد

عدم توجه كافي به ساختار زمین شناسي و توزيع درزه ها و شكافها بندی اليه ها، 

در ضمن با توجه به اينکه نشتی سد فقط در گالری زير پی و  و كارستي ها است.

، لذا می توان گفت که چون سطح آب زير ( می باشدlit/s0آنهم به مقدار ناچیز )

زمینی در اين ناحیه پايین می باشد، عمده نشتی از طريق کارستیها و درزه و 

%( 03عمده اين مقدار نشتی )حدود  شکافها و بیشتر از جناح راست صورت می پذيرد.

از چشمه قمپ آتشکده در چند کیلومتر پايینتر از محل سد و مابقی در ساير چشمه 

دلیل اصلی اختالف ارتفاع خط  اطراف پايین دست سد خارج می گردند. های

، می تواند پايین بودن به مدلهای نرم افزاری و پیزومترهافرياتیک)نشت( مربوط 

راه جلوگیری از اين فرار آب می  سطح آب زير زمینی در محدوده سد تنگاب باشد.

 تواند طرح پرده تزريق در جناح راست سد باشد.

 

 

 قدرداني .11

 
نويسنده مقاله، از كلیه افرادي كه در اين پژوهش همكاري نمودند، به خصوص از 

كه در اين راستا  ،شركت آب منطقه اي استان فارس و شركت مهندسین مشاور آب نیرو

 .د، تشكر و قدرداني مي نمايعمل آوردندهمكاريهاي الزم را به 
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