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 اندازه گیری میزان نشت در سد خاكي مسجد سلیمان به روش المان محدود  

  Seep-wنرم افزار  از با استفاده

 

 2احمد شرافتی،1محمدجواد کیهان پور
  دانشجوی دوره دکتری عمران مهندسی و  مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسالمی -1

 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد هدانشگا مهندسی، و فنی دانشکده استادیارعنوان و   -2

 
 Keyhan_dam@yahoo.com   

 
 خالصه

سدهاست. در  نگونهیاز ا یبردارو بهره یساخت، نگهدار ،یمسائل در طراح نیاز مهمتر یکی یخاک یکنترل آن در سدها یهاآب و روش نشت

از  یآگاهبا ز بروز اثرات نامطلوب، نظير آبشستگی جلوگيری گردد.ای کنترل و محدود شود که ابایست به گونهمیجریان نشت یک سد خاکی 

 یو جان یمال یاحتمال یهاانیروش کنترل و کاهش نشت را در سدها اعمال و از ز نیمتخصصان بهتر یحاکم بر آن برا نينشت و قوان ميزان 

به روش المان  Seep/wنرم افزار  ی و بدنه با استفاده ازشبيه سازی عددی نشت دو بعدی در محدوده پمدل تحقيق،  در این .می گردد یريشگيپ

تر استفاده شود. مقایسه نتایج حاصل از مدل با مقادیر  های مؤثروکاربردی ر ساخت این مدل سعی شده است تا از روشد. استفاده شده استمحدود 

قابل  افزارفوقکه آناليز نشت سد خاکی مسجدسليمان توسط نرم دهد، که موید این است گيری شده اختالف بسيار ناچيزی را نشان میواقعی اندازه

ی که درآینده باشد همچنين و با توجه به سادگی حل مسئله و همچنين داده های مورد نياز کمتر، می توان از تجربه آن درساخت سایرسدهایمیقبول 

 شوند بهره برد.ساخته مي

 

  Seep/wار نرم افز، سد خاکی، نفوذپذیری، نشتکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه -1
 

 نشتسدها مطرح بوده است، مسئله  یکه از گذشته تا حال برا دهیپد نیکه مشـکل سازتر افتیتوان دریشکست سدها م خچهیبه تار ینگاه با

شود از ه می. چون بدنه سد از مصالح خاکی یعنی ذرات جدا از هم و بدون مالت ساختاست مطرح یخاک یموضوع به خصوص در سدها نیاست و ا

شود یم رهيکه در پشت سدها ذخ یآباین رو در مقابل آب نفوذپذیر خواهد بود و باید برای جلوگيری از نشت و تلفات آب تدابير الزم اتخاذ گردد. 

نيروها در حد مجاز  شود که اگر مقدار اینی مینشتای و نيروی که این موضوع باعث بوجود آمدن فشار حفرهفرار است  یبرا یبه دنبال راه شهيهم

و  دهیگرد یموارد موجب بروز مشکالت جد یکه در برخای از قبيل آبشستگی خواهد شد نباشد پایداری مصالح بدنه و پی سد دچار مشکالت عمده

است. امروزه به دليل  انیفراو اهميت لذا محاسبه دقيق مقدار دبی نشت از بدنه و پی از جهات فنی و اقتصادی حائز .سدها منجر شده است بیگاه به تخر

پيشرفت کامپيوتر، روش های عددی بيش از پيش برای حل معادله حرکت آب در خاک مورد استفاده قرار می گيرند. در این روش ها، هدف به دست 

رد نظر را می توان با هر آوردن مقدار تابع )جواب معادله( در نقاط مشخصی از شبکه می باشد. یکی از محاسن روش های عددی این است که مسئله مو

و تفاضلهای محدود  (Finite Element Method)نوع شرط اوليه و شرایط مرزی حل کرد. معروفترین روش ها عبارتند از روش اجزاء محدود 

(Finite Difference) نرم افزار  .در این تحقيق ازSeep/w  از مجموعه نرم افزارهایGeo-Office 2004   .استفاده شده استSeep/w   می

تواند با آن مواجه شود را خيلی گسترده  ای که محدوده مسائلی را که این نرم افزار میتواند جریان های اشباع و غير اشباع را مدل سازی کند. مشخصه

توان آناليز ميزان نشت آب را به میهای اشباع و غيراشباع سازد. عالوه بر آناليز جریان اشباع در شرایط ماندگار، با استفاده از فرموالسيون در محيطمی

توان توان به عنوان فرایند نفوذ سریع آب در سد در نظر گرفت. با استفاده از آناليز شرایط گذرا میصورت تابعی از زمان انجام داد و این آناليزها را می

هدف از انجام این  فشار آب منفذی مازاد را آناليز کرد. مسائلی مثل مهاجرت آب از محل تماس آب مخزن با خاک سد به بيرون از سد و ميزان اتالف

پایان نامه ذکر کلياتی در مورد موضوع نشت از سدهای خاکی و به عنوان مطالعه موردی، به دست آوردن مقدار عددی نشت از بدنه سد خاکی 

جست.   تحقيق برای سدهای خاکی مشابه این سد بهرهباشد که بتوان از راهکارهای ارائه شده در این  می Seep/wمسجدسليمان توسط نرم افزار 
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 ضرورت انجام این کار از آنجا مشخص می شود که بدانيم سدخاکی مسجد سليمان یکی از بزرگترین سدهای خاکی کشور بوده که هم از لحاظ توليد

تحقيق، روش کار بدین صورت است که ابتدا کند. در این  انرژی برقابی و هم ذخيره آب و مصارف کشاورزی نقش مهمی را در منطقه ایفا می

انجام خواهد گرفت. سپس مقادیر به دست آمده از نرم افزار با  Seep/wبرای مدل های مختلف، در سد مسجدسليمان به وسيله نرم افزار  نشتمحاسبات 

 خواهد شداندازه گيری شده از دبی سنج ها مقایسه شده و در نهایت راهکارهای مناسبی ارائه  نشتمقادیر 

 

 

 روش تحقیق -2

 

 معرفی سد مسجد سلیمان -2-1

 

توليد و  افزایش توان برق آبی کشورباشد. اهداف اصلی از ساخت این سد، متر بلندترین سدخاکی کشور می 111با ارتفاع مسجدسليمان  سد

یک هزار مگاوات در مرحله اول و چهار واحد دیگر با ميليون کيلوات ساعت انرژی برق آبی در سال از طریق نصب چهار واحد به ظرفيت   0133حدود 

احداث یک منطقه سياحتی  ،ميليون دالر در سال از محل توليد برق 181حصول درآمد تقریبی و در نتيجه  ظرفيت یک هزار مگاوات در مرحله توسعه

ای با هسته رسی سد از نوع سنگریزه د.شدر دریاچه  پذیر ساختن پرورش ماهیامکانو  زمستانی و جذب گردشگر برای بازدید سد و ورزش های آبی

دار با کانال شوت که حداکثر باشد. سرریز آن نيز از نوع اوجی دریچهمی ميليون مترمکعب 03/201 متر و حجم مخزنی معادل 791با طول تاج  بوده

متر  1033تا  233از  ییهایناهموار و برآمدگ یتوپوگراف کیبا  مانيمسجد سل ۀمنطقه پروژ باشد.مترمکعب در ثانيه می 21133ظرفيت تخليه سرریز 

 .  شودیمشخص م

 
 سد مسجدسلیمان وابسته هایوسازه پالن (نقشه1شکل)

 
 نیا یمنطقه غالب است. در باال نیبر ا یاريمقاوم سازند بخت یهابه نام کوه شور، متشکل از سنگ یغرب- یشمال ضیرشته کوه عر کی       

کم  یهابا مقاومت کمتر، بخش ییرشته کوه، سنگ ها نیا یو جنوب غرب یگسترده است. در شمال شرق نمتر دام 1033تا  133با ارتفاع  یکوه، فالت

از  یبخش بزرگ، 1و سدکارون مانيمسجدسل ۀپروژ نيپوشانده اند. رودکارون در حد فاصل ب ایمتر از سطح در 133متر تا  233ارتفاع آن را از حدود 

دره و  نیا یغرب هيال یمنته یکیدر نزد مانيکند. ساختگاه سد مسجدسلیم یشور طمتر در دل کوه  833تا  133یبیتقربا عمق  یاد را در درهخو ريمس

 (، نشان داده شده است.2.مقاطع مورد تحليل در شکل )گدارلندر واقع شده است یدرست در باالدست روستا

 

 
 مقطع طولی سدمسجدسلیمان( 2شکل )

 
 باشد.( می1ها مورد استفاده قرار گرفته است به شرح جدول شماره )ارامترهای نفوذپذیری مصالح بدنه و پی سد که در تحليلپ
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 ( مشخصات نفوذپذیری مصالح مختلف به کار رفته در سد مسجدسلیمان1جدول )
 

 

 

 

 

 

 

 روش آنالیز و نرم افزار مورد استفاده -3
کند. روش حل ریاضی باید یک نظام مطالعه ریاضی حرکت آبهای زیر زمينی از دو قانون بنام قانون دارسی و قانون ميزان نگهداشت تبعيت می

ين زمينه فيزیکی )شامل ژئومتری الیه، همگن و غيرهمگن بودن و قابليت نفوذ و شاید پایدار و غيرپایدار بودن در هر الیه( با دار از معادله که از بجهت

حل های تحليلی برای مشکالت آبهای زیرزمينی های جریان، ریشه گرفته شده است، ایجاد کند.راهشرایط مرزی بروز داده شده از هد، فشارها یا سرعت

ال دارند و های زیرزمينی شرایط غيرایدهباشد. ولی اکثر مسائل آبال یا ساده شده در کتاب های هيدروژئولوژیکی موجود میا شرایط ایدهمتعدد ب

با چندین  توانندها برای این مسائل میهای نفوذناپذیر خاکریزها. بنابراین راه حلحل تحليلی آنها در دسترس نيست. مانند شرایط نشت از بين مغزهراه

 روش بدست آیند:
گيرد و نيز یک روش گراف دستی شبکه جریان ارزانترین روش است. این روش برای مسائل پایدار کاربرد دارد و نشت غيراشباع را نادیده می

راشباع را باز هم نادیده غي نشتسازد ولی جزء های حالت پایدار یا ناپایدار را ميسر میسازی وضعيتتقریبی است. روش مقياسی الکتریکی، شبيه

 کمتر به کار رفته است. 1913دهه گيرد. عالوه بر این کار پر زحمتی است و از می

 

 

 مدل سازی سد -4

 
های عددی کار های زیرزمينی فراهم سازد. روشهای معقولی را برای مشکالت اصلی آبحلتوانند راهعددی می سازیهای مدل روش 

برای حل  Seep/wتوانند نشت غيراشباع را به حساب آورند. در ت پایدار و ناپایدار موجود است و بسياری از آنها میآمدی، برای حل مسائل حال

یک محصول نرم افزاری با المان   Seep/w  استفاده می شود. (Jacobian matrix method)معادالت و درونيابی از روش عملگر ماتریس ژاکوب 

توان در مدل سازی نحوه جابجایی و توزیع فشار آب منفذی در داخل مواد متخلخل مثل خاک و صخره استفاده کرد. های متناهی است که از آن می

های آورد. این نرم افزار در آناليز و طراحی پروژهفرموالسيون جامع و گسترده آن امکان آناليز مسائل ساده و بسيار پيچيده نشت آب را فراهم می

است که تحت ميکروسافت ویندوز کار  bit 32یک محصول گرافيکی با حافظه  Seep/w درولوژیکی و معدن کاربرد دارد.ژئوتکنيکی، عمرانی، هي

  کند.می

 
 

 های نشت تهیه مدل -5

 
-رسی)رنگ نارنجی(، پوستهسد مسجد سليمان تهيه شد که شـامل پنج الیه هستههای عرضی سدمسجدسليمان مدلی از بدنهبا مطالعه مقطع

( 0است که در شکل )بستر)رنگ خاکستری( تشـکيل شدهدست )رنگ لجنی(وسنگپایينانتقالی )رنگ سبز(، پوستهزرد(، منطقهدست )رنگباال

 . مشخص است

 (m/s) نفوذپذیرینوع مصالح

 × رسیهسته

 × انتقالیمنطقه

 × االدستبپوسته

 × دستپایينپوسته

 × بسترسنگ
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 افزارسدمسجدسلیمان در حالت عادی نرم a-aبندی مقطع (  الیه3شکل)

 

  يافته ها -6

 
افزارمحاسبه ط نرمبينی شده توس( مقدار دبی پيش2در چهار مقطع با توجه به شکل ) آناليز بدین صورت است که ابتدا برای هر تراز روش

شده )برای مقایسه با گيریشود. مرحله دوم محاسبه مقدار نشت واقعی اندازهبينی شده برای هرتراز محاسبه میشود سپس مقدارکل دبی نشت پيشمی

توان به راحتی درمورد نشت سد مسجدسليمان میها باشد. بامحاسبه و مقایسه این دبیتراز می افزار( سد مسجدسليمان در هربينی شده نرمدبی پيش

-سازی شدند. پسشبيه Seep/wهای مختلف بدنه سد مسجدسليمان با توجه به نفوذپذیری آنها در نرم افزار قضاوت کرد. دراین آناليز ابتدا قسمت

مقدار دبی  009های ليتر در ثانيه برآورد شد و همچنين درتراز 10030متر از سطح دریا( برابر  011رازمخزن )در بيشترین ت نشتافزار ميزان ازآناليز نرم

گيری شده از دبیاندازه نشتبينی شده است. در ادامه، با مقایسه ميزان ليتر در ثانيه پيش 1010 نشتمقدار  001ليتر در ثانيه  و درتراز  1070نشت برابربا 

ليتر در ثانيه و در تراز  100 نشتمقدار 009ليتر در ثانيه و در تراز 10010برابر با  مقدارآن 011درتراز مسجدسليمان کهدر سدخاکیشده  های نصبسنج

-آبیطفریاتيک )خافزارشامل خط ، خروجی نرمSeep/w افزاراز آناليزنشت توسط نرمگيری شده است پيشليتر در ثانيه اندازه 10231مقدار آن  001

باشد. جریان)فلش مشکی(، مسيرجریان)خطوط سبز( و مقدار نشت میشود(، خطوطپتانسيل )به ترتيب رنگ از قرمز تا آبی فشارکمتر میرنگ(، خطوط

. وضعيت و باالی این خط، منطقه آب مویينی و با فشارمنفذی منفی قراردارد مثبت فریاتيک سطحی است که در زیرآن فشارآبالزم به ذکراست خط

دست دارد. در این مقاله آناليز زهکشی در پایاب و ارتفاع آب در باالدست و پایين دهد، بستگی به شرایطجریان را نشان میاین خط که باالترین خط

 توضيح داده شده و برای سایر ترازها به نتایج حاصله اکتفا شده است. 011نشت برای تراز 

 

 متر 371ر برای ترازافزاآنالیز نشت توسط نرم-6-1

 

 متر  به شرح زیر می باشد. 011افزاربرای چهارمقطع ترازنتایج آناليز نرم

 

 متر 371درتراز a-aافزار برای مقطع  آنالیزنشت توسط نرم-6-2

 

باشد. نمایش خطوط( مشـخص می1باشد. مدل ریاضی نشت نيز در شکل)( می7این مقطع به صورت شکل) در افزاربندی عادی نرمالیه نقشه و

 .( مشخص گردیده است1جریان، ومقدارنشت شکل)(و  خطوط 0پتانسيل شکل)

 

 متر 371در تراز  a-a( مقدارنشت مقطع5شکل )   متر371در تراز a-a پتانسیل مقطع( نمایش خطوط4شکل )

 
 ×    مترمکعب در ثانيه که برابر  ×   1.68،  011در تراز  a -aافزار برای این مقطع بدست آمده توسط نرم نشتمقدار دبی 

 باشد.ليتر در ثانيه می 1.68
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 متر 371درتراز  b-b افزاربرای مقطع آنالیزنشت توسط نرم-6-3

-( می8)این مقطع به صورت شکل در افزاربندی عادی نرمالیه می باشد با این تفاوت که نقشه وa-a افزار در این مقطع مانند مقطعآناليز نرم

 باشد.( مشـخص می9باشد. مدل ریاضی نشت نيز در شکل)

 
 

 

 

 

 

 

 متر 371سد درتراز b-bمقطع بندی(  الیه7شکل)  متر 371سد مسجدسلیمان درتراز  b-b( نقشه مقطع 6شکل) 

 

ليتر درثانيه       × 2.61راست درثانيه که برابمترمکعب   ×  2.61بدست آمده برای این مقطع توسط نرم افزار،  نشتمقدار دبی  

باشد. جریان، مسيرجریان ومقدارنشت میپتانسيل، خطوطفریاتيک ، خطوط(شامل خط11( و )13. هچنين خروجی نرم افزار باتوجه به شکل )باشدمی

ها باهم متفاوت ینکه نفوذپذیری این الیهرسد به دليل اها میشود مسيرجریان هنگامی که به فصل مشترک الیه( مالحظه می13همانطور که در شکل)

 شود.است، شکسته می

 
 

 

 

 

 

 

 

 متر 371( سد در تراز 9شکل)  متر 371سد در تراز  b-bجریان، مقدارنشت مقطع( نمایش خطوط8شکل)
 

 

 متر371درتراز  c-c افزاربرای مقطعآنالیزنشت توسط نرم-6-4

-( می12این مقطع به صورت شکل) در افزاربندی عادی نرمالیه می باشد با این تفاوت که نقشه وa-a افزار در این مقطع مانند مقطعناليز نرم

 باشد.( مشـخص می10مدل ریاضی نشت نيز در شکل) باشد.

 
 

 

 

 

 

 

  پتانسیل ومقدارنشت(  نمایش خطوط11)شکل  متر 371سد درتراز c-cالیه بندی مقطع ( 11شکل )

 متر 371سد درتراز c-cقطعم 

 

در همانطور که ليتر درثانيه ميباشد. ×5.31مترمکعب درثانيه است که برابر   ×5.31افزار بدست آمده بوسيله نرم نشتمقدار دبی 

يکه ( هنگام11ترخواهد بود. با توجه به شکل )دست سد، پایين الترین مسيرجریان در منطقه پایينفریاتيک یا باشود موقعيت خط مي ( مشاهده17شکل )

باهسته درسدهای  يابد، همچنينمي رفته کاهش های جامد خاک، رفته جود اصطکاک ميان آب و دانهدليل و ميکند بار آبی به نشتآب از درون خاک 

 .ددست سد،پایين ترخواهد بو االترین مسيرجریان درمنطقه پایينفریاتيک یاب موقعيت خط مرکزی، هر اندازه نسبت نفوذپذیری هسته کمتر باشد
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 متر 371در ترازd-d افزاربرای مقطع آنالیزنشت توسط نرم-6-5

 

( 10این مقطع به صورت شکل) در افزار بندی عادی نرمالیه می باشد با این تفاوت که نقشه وa-a افزار در این مقطع مانند مقطع آناليز نرم

 راین مقطع همانند مقاطع باال بوده و نتایج آن به شرح زیر ميباشدفزار دا باشد تحليل نرم( مشـخص مي11باشد. مدل ریاضی نشت نيز در شکل)بم

 
 371افزار در تراز بینی شده نرمهای پیش( دبی2جدول)

 )ليتر در ثانيه ( 011بينی شده در نرم افزار در تراز دبی نشت پيش مقطع

a-a  × 1.68 

b-b 2.61 ×  

c-c 5.31× 

d-d 4.734× 

 

 

 371پتانسیل مقدارنشت در تراز فریاتیک وخطوط(نمایش خط13شکل)  371 سد در تراز d-d بندی مقطع(  الیه12)شکل 

 
باشد می  ليتر در ثانيه ×4.734مترمکعب در ثانيه است که برابر    ×4.734افزار برابر با بدست آمده توسط نرم نشتمقدار دبی 

-بينیهای پيششود نتایج دبیمشاهده می.دهدپتانسيل، مسيرجریان ومقدارنشت را به ما نشان میفریاتيک ، خطوط( خط18افزار،در شکل )خروجی نرم

 باشد.نزدیک می c-cافزار در این مقطع تقریبا به مقطع  شده از آناليز نرم

 

 متر 371نتایج بدست آمده از آنالیز دبی  نشت در تراز -6-6

مدل توسط نرم افزار، نتایج دبی محاسباتی برای مدل در مقاطع مختلف و در تراز  آناليز و سليمان های سد مسجده الیهس از ورود اطالعات مربوط بپ 

 باشند.( می2متر به شرح جدول ) 011

 

 

 (Qt)نشتكلمحاسبه دبيروش -7

 
 افزار برای هرتراز به قرار زیر است: مروش محاسبه دبی بدست آمده در مقاطع  مختلف برای سد مسجدسليمان با استفاده از نتایج نر

 چنانچه:

Qa مقطع     افزار براینشتی محاسبه شده توسط نرم: دبیa-a 

Qb افزار برای  مقطع    : دبی نشتی محاسبه شده توسط نرمb-b 

Qc افزار برای  مقطع     : دبی نشتی محاسبه شده توسط نرم c-c 

Qd فزار برای  مقطع    ا: دبی نشتی محاسبه شده توسط نرم        d-d 

 متر 103 راست:سمت انتهایی تالبه a مقطع  فاصله

 رمت b  :  133 تا a  فاصله مقطع

 متر b  :   133تا cفاصله مقطع  

 متر   d  :   03تا cفاصله مقطع  
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 متر   11 : چپسمت انتهایی لبه تا c مقطع فاصله

 شود:( محاسبه می1رابطه)باشند، دبی کل برای هرتراز با استفاده از

 
 (1رابطه)

گردد. افزار هر تراز مشخص میبينی شده توسط نرمکل نشتی پيش ( ، دبی1ها وفواصل بين مقاطع باتوجه به شکل)جایگزینی دبی با درنتيجه

می ليتر در ثانيه 78/1متر برابر با  011ه برای ترازبينی شدافزار و فواصل بين مقاطع سد، دبی کل نشت پيشآمده از نرمبنابراین با جایگزینی نتایج بدست

 شود. 

 

 

 های سدمسجدسلیمانسنجگیری شده ازدبيمحاسبه دبي نشت كل اندازه -8

 

استفاده شد.  1081های سال افزار، ازدادههای محاسباتی توسط نرمبرای بدست آوردن دبی نشت واقعی درترازهای مختلف جهت مقایسه با دبی

برداری های اوليه بهرهسالهای به حالت اشباع برسد. بنابراین داده برداری چندسال نياز دارد تاازاین دادها به این دليل است که سد پس از بهرهاستفاده 

-نشت اندازه گين دبیهای نصب شده در بدنه سد، ميانسنجها دبیگيری نشت واقعی سد باشد. بنابراین باتوجه به دادهتواند معيارخوبی برای اندازهنمی

درصد اختالف دارد که نشان  00/2ليتر درثانيه یا  23/3باشد . که با مقدار محاسبه شده  ليتر درثانيه می 09/1تقریبا برابر با  011گيری شده برای تراز 

 باشد.دهنده دقت نرم افزار در محاسبات می

 لیتر بر ثانیه(دبی بر حسب ) افزار در مقاطع مختلف برای سایر تراز ها( نتایج بدست آمده از آنالیز نشت توسط نرم 3جدول شماره )
083تراز 010تراز 017تراز 009تراز 008تراز 001تراز مقطع

a-a × × × × × × 

b-b × × × × × × 

c-c × × × × × × 

d-d × × × × × × 

 
 )دبی بر حسب لیتر بر ثانیه((  میزان دبی نشت خروجی از سد برای سایر تراز ها4جدول) 

 درصد خطا ميزان اختالف هاسنجشده توسط دبیدبی اندازه گيری اتی توسط نرم افزاردبی محاسب تراز سطح آب

367 4.97 5.25 0.28 5.33 
368 5.74 6.033 0.29 4.77 

369 7.28 7.60 0.32 4.15 

371 7.48 7.69 0.2 2.63 

 * * تراز مخزن به این ارتفاع نرسيده 7.78 374

 * * نرسيدهتراز مخزن به این ارتفاع  8.13 376

 * * تراز مخزن به این ارتفاع نرسيده 8.47 380

 

 اشل پیشنهادی برای سدمسجدسلیمانمنحني دبي  -9

 
سليمان ترسيم اشل برای سد خاکی مسجد -توان منحنی دبیافزار، میباتوجه به نتایج بدست آمده از آناليزنشت درترازهای مختلف توسط نرم

 شود. می( مشاهده 19کرد که درشکل  )

 
 اشل پیشنهادی(منحنی  دبی14شکل)
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  گیرینتیجه -11

 
باشد. آن می نشتمی توان گـفت که یک نرم افزار قابل اعـتماد برای مـدل کردن یک سد و اندازه گيری ميزان  Seep/wدر مورد نرم افزار 

با کمی ممارست امکان پذیر  Seep/wدهد، ضمن آنکه مسلط شدن به از یک مقطع سد را به کاربر نشان می نشتاین نرم افزار به راحتی ميزان عددی 

 .بندی و مدل کردبندی پيچيده را به راحتی المانتوان مقاطع دارای الیه می Seep/wمی باشد. همچنين با 

ان نتيجه گرفت که آناليز نشت توگيری شده، میهای اندازهشده ودبیبينیهای پيشباتوجه به نتایج بدست آمده، به دليل اختالف کم بين دبی

توان دریافت که باشد. همچنين از آناليز دبی نشت انجام شده توسط مدل در این سد خاکی میمی قبولقابل Seep/w افزارمسجدسليمان بانرمسدخاکی 

ای نصب شده در هسنجشده توسط دبی با افزایش تراز سطح آب در مخزن سد درصد اختالف بين دبی محاسباتی توسط نرم افزار و دبی اندازه گيری

توان گفت که نرم افزار برای آناليز نشت سد مسجدسليمان در شرایط پرآبی که ارتفاع آب در مخزن بيشتر شود.  لذا میبدنه سد مسجدسليمان کمتر می

است که سد مسجدسليمان از  این خوزستان نيز موید قو بر آب های ساالنه سازمانباشد. الزم به ذکر است که گزارشتری میشود دارای نتایج دقيقمی

در بخش نتيجه گيری، نکات مهم انجام شده در کار، به صورت خالصه توضيح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش لحاظ نشت مشکلی ندارد.

ده و مشخص می نماید که  تا چه حد یافته های او در )قسمت بحث(، پژوهشگر یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار دا

 راستای یافته های دیگران و یا با آنها مغایر است. در پاراگراف دوم این بخش باید پيشنهادات ارائه شود.
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