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 چکیده
خاکی اهمیت ویژه ای دارد. افزایش فشار آب در بدنه سدهای خاکی موجب کاهش تنش موثر و در نتیجه کاهش  سدهاییری فشار آب منفذی در کنترل پایداری گزهاندا

مهم ترین موارد در ارزیابی و آنالیز مقاومت برشی مصالح بدنه سد می شود که این امر می تواند نتایج خطرناکی در برداشته و باعث عدم پایداری سدهای خاکی گردد. لذا از 

مورد ارزیابی قرار گرفته است. سد خاکی  رودبال دارابسدهای خاکی ، اندازه گیری فشار آب منفذی و نشت از بدنه سدها است. در این پژوهش فشار آب در بدنه سد خاکی 

باشد. تراز آب در داخل هسته رسی در اثر تغییرات تراز مخزن در دوران بهره برداری و با استفاده می سنگریزه ای با هسته رسی مایل -خاکی  از نوع سد، سد  این نوع رودبال داراب

مدل و با نتایج ابزار دقیق موجود در بدنه سد مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده تطابق خوبی با داده های ابزار دقیق و معیارهای   FLACخصات واقعی مصالح توسط نرم از مش

 دارد و عملکرد مناسب هسته رسی و پرده آب بند و اثر تغییرات تراز مخزن آب بر عملکرد هسته رسی را نشان می دهد.  رودبال دارابوشی لحاظ شده در طراحی اولیه سد ترا
 

 .FLAC، رودبال داراب، ایفشار آب حفره، عددیمدلسازی ،  سد خاکی: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

رسی عملکرد یک سازه در دوران ساخت و مرحله بهره برداری و تطبیق آن با پیش بینی های زمان طراحی می باشد. رفتارنگاری به معنای بر 1رفتارنگاری

اری نشده گردد. رفتار نگ به منظور اطمینان از طراحی بوده و در صورت متفاوت بودن رفتار با پیش بینی های زمان طراحی، می تواند مانع از بروز اتفاقات پیش بینی

ری کلیه اطالعات صحیح، مستلزم داشتن اطالعات صحیح و سامان یافته می باشد که در نتیجه کارایی خوب ابزار به دست می آید. برای این منظور پس از جمع آو

طراحی و ساخت آن مربوط نمی شود، گردد. به طور کلی ایمنی سد تنها با و قرائتهای موجود ابزار دقیق نصب شده در سد، اقدام به ساماندهی و غربال آنها می

. اندازه گیری فشار آب ]5[بلکه به رفتارنگاری کاملی از عملکرد آن در سال های اولیه بهره برداری و همچنین سرویس دهی منظم در طول عمر سد وابسته است

تغییرات فشار آب منفذی و نحوه گسترش آن در بخش  منفذی در کنترل پایداری پی و جسم سازه های خاکی اهمیت ویژه ای دارد. در سدهای خاکی بررسی

امروزه اندازه گیری فشار آب .]7[فید استهای ناتروای سد و پی آن در مرحله ساختمان و یا مراحل مختلف عمر سرویس سد، جهت تفسیر رفتار عملکرد سد م

 منفذی در برنامه رفتارنگاری سدهای بزرگ به صورت یک استاندارد درآمده است. 

 بررسی عملکرد سیستم زهکشی   -

 احتمال بروز گسیختگی هیدرولیکی، آب شستگی و ترک در هسته   -

 زیاد  2شرایط بحرانی بوجود آمده در اثر تراوش، نظیر فشارهای برکنش  -

                                                           
1 Monitoring 
2 Uplift 
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 ) نسبت فشار آب به سربار( در حین ساخت جهت تامین پایداری سد و تنظیم سرعت ساخت ( Ruکنترل مقادیر   -

 یی سیستم آب بندی پی. کارا  -

د ندارد دامنه در وضعیت مخزن پر، سطح شیروانی باالدست تحت تاثیر فشار آب مخزن قرار دارد که پایداری آن بیش از حالتی است که چنین فشاری بر آن وجو

حتماً دامنه پایین را باید از نظر پایداری بررسی  پایین دست تحت تاثیر فشار زه می باشد که موجب کم شدن پایداری آن است و به این علت در شرایط زه ثابت

دارد کاهش  نمود. در ضمن تخلیه سریع آب مخزن ، دامنه باالدست سد وضعیت بحرانی پیدا می کند زیرا از فشار آب موجود در مخزن که روی باالدست قرار

 .]7[می یابد 

به درجه فشردگی پذیری مواد تشکیل دهنده سد بستگی دارد. در تحلیل سد خاکی در  وضعیت فشار آب منفذی بعد از تخلیه سریع آب مخزن ، تا حد زیادی

اد شده براثر نشت ثقلی شرایطی که مخزن آن پر و نشت دائم و پایدار برقرار است، روش تقریباً مورد پذیرش همگان استفاده از تنش موثر بر مبنای فشار منفذی ایج

توزیع فشار منفذی ناشی از نشت ثقلی با استفاده از روش ترسیمی شبکه .]1[منفذی ناشی از نشت ثقلی از داخل سد است از داخل سد است. معموالً توزیع فشار 

 Woodwardط )جریان تعیین می شود، اگرچه روش اجزای محدود نیز در این زمینه قابل استفاده است. روش اجزا محدود اولین بار برای مسائل ژئوتکنیک توس

& clough 1967سال ( در ( میالدی مطرح گردید، اما استفاده از این روش برای تحلیل سازه های بزرگ ماند سدهای خاکی توسطDuncan در سال )1996 

در مطالعه حاضر .]7[( گزارشات کلی برای تحلیل استاتیکی سدهای خاکی را ارائه داده اند Clough &Zienkiewiczمیالدی، ) 1967ارائه گردید، در سال 

 در طی دوره بهره برداری مورد ارزیابی قرار گرفته است.  FLACو تغییرات گرادیان هیدرولیکی توسط نرم رودبال دارابیرات فشار آب در بدنه سد خاکی تغی

 

 

 رودبال داراب.   معرفی سد 2
سطح حوزه تا محل ، متر از سطح دریا  1310گاه ساختقوم بستر رودخانه در [. ر2]استهبان واقع شده است  -جاده داراب  25سد رودبال  در کیلو متر 

( 49 - 50میلیون متر مکعب)سال آبی  62/28و حداقل   9/110میانگین آورد سالیانه  ، میلیمتر در سال 365بارندگی میانگین حوزه )سالیانه(، کیلومتر مربع 910سد: 

کیلو متر مربع حجم مخزن در  27/3: (متر 4/1380ساله .سطح مخزن در تراز حداکثر ) 30( در دوره آماری 71 -72میلیون متر مکعب )سال آبی   9/386و  حداکثر 

سیلهای ورودی به مخزن با دوره ، متر مکعب بر ثانیه 1000 :ساله   100سیلهای ورودی به مخزن با دوره بازگشت  میلیون متر مکعب 95متر(: 4/1380تراز حداکثر )

  [.این نوع سد از نوع سد2است ] متر مکعب بر ثانیه  3100:ساله 10000سیلهای ورودی به مخزن با دوره بازگشت  ، انیهمتر مکعب بر ث 1950ساله 1000بازگشت 

، متر 71ارتفاع از بستر سد: ، متر 10عرض تاج سد ، فیوز پالگ و پل روی سرریز، متر به غیر از طول 485طول تاج سد: ، سنگریزه ای با هسته رسی مایل –خاکی 

حجم ، متر از سطح دریا 1378تراز نرمال مخزن سد: ، متر 330عرض قاعده در بزرگترین مقطع : ، متر از سطح دریا 1381تراز تاج سد: ، متر 77ع از روی پی: ارتفا

متر مربع در  44000ده تزریق:  پر[ . همچنین دارای 2باشد]می کیلومتر مربع 7/2: این سد سطح مخزن در تراز نرمالو  میلیون متر مکعب 82 مخزن در تراز نرمال

است که نقشه های جانمایی ابزار بندی سد در ادامه نشان شده است. در این سد  Hو B، Eاست. سد رودبال داراب دارای سه مقطع ابزار بندی توده های آهکی 

شست سنج های هیدرولیکی و مغناطیسی، انحراف سنج پروپی و ابزار های مختلفی از جمله پیزومترهای الکتریکی، فنداسیون و لوله قائم، سلول های فشار سنج، ن

 در جا و سیستم شتابنگاری و سیستم هواشناسی استفاده شده است.

 

 

 . پالن جانمائی ابزارقیق سد رودبال داراب و مقطع سد رودبال داراب1شکل
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 : مشخصات تجهیزات ابزار دقیق سد رودبال داراب 1جدول 

 نوع ابزار ردیف

 داد ابزارتع

خریداری 

 شده

تعداد 

تحویل 

 شده

هکارخانه سازند  
شرکت 

 فروشنده

 Soil 10 10 پیزومتر لوله قائم 1

Instrument 
 پرس صانکو

 Soil   شیب سنج دو محوره 2

Instrument 
* 

 *  8 8 فشار سنج 3

 Soil 12 12 نشست سنج هیدرولیکی 4

Instrument 
* 

 Soil 6 6 انحراف سنج پروپی 5

Instrument 
* 

 Soil 3 3 انحراف سنج قائم در جا 6

Instrument 
* 

 * Geosig 4 4 شتابنگار 7

 Soil 35 35 پیزومتر الکتریکی خاکریز 8

Instrument 
* 

 Soil 8 8 پیزومتر الکتریکی فنداسیون 9

Instrument 
* 

 *  1 1 باران سنج 10

 *    رطوبت سنج 11

 *    دما سنج 12

 *  2 2 باد سنج 13

 *    تشت تبخیر 14

 *  1 1 تشعشع نگار 15

 *    افتاب نگار 16

 *    دبی سنج 17

18     * 

 .    مشخصات مصالح 3
از مدل  5-5مورد بررسی قرار گرفته است. در مقطع  5-5بر طبق نقشه های اجرایی ارائه شده مقطع عرضی سد نشان داده شده است که در این مقاله مقطع 

به  ، برای پالستیسیته خاک و  ,Cبرای آالستیسیته خاک،  و  Eپارامتر ورودی است،  5( که یک مدل آالستوپالستیک و شامل MCکلمب ) -موهر

، در شرایط بهره برداری پارامترهای نهایی مصالح سد به گونه ای انتخاب گردید  عنوان زاویه اتساع پذیری استفاده شده است. پس از مدل سازی سد در نرم افزار
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را در پارامتر خروجی مورد  که خروجی های نرم افزار نهایت انطباق را با داده های ابزار دقیق داشته و از طرفی پارامترها به لحاظ تئوریکی و منطقی حد اکثر تأثیر

 .]2[نظر داشته باشند

 
 

 رامترهای مورد نیاز برای مصالح. پا2جدول

 مصالح
3mKNY /, 2/, mMNE  2/, mKNC deg, deg, x,m/sK Ky,m/s e 

 2 30 50 25/0 200 3/21 پی 
-10

10×1  
1×10-11 25/0 

 30/0 7-10×1 8-10×1 1 20 17 38/0 15 18 هسته

 33/0 3-10×1 4-10×1 6 31 0 35/0 24 19 فیلتر

 35/0 2-10×1 3-10×1 4 32 0 32/0 28 5/19 زهکش 

 36/0 1-10×1 2-10×1 5 33 0 31/0 29 20 ناحیه انتقالی

 34/0 1-10×1 1-10×1 1 38 0 37/0 33 5/18 پوسته

 32/0 3-10×1 4-10×1 3 30 0 36/0 40 21 فراز بند

 FLACافزار لسازی در نرم.  مد4
 نیباشد. ا یم یریاندازه گ یدستگاه ها یدانیحاصل قرائت م جیآن با نتا جینتا سهیو مقا فشار آب منفذی و گرادیان هیدرولیکی راتییمطالعه تغ ،یهدف اصل

و مشخصه های  یآبرفت یبه داخل پ دآب بن واریهمچون عمق نفوذ د یعوامل مختلف راتییشده است و در آن اثر تغ یبررس FLAC مساله به کمک نرم افزار

پوسته سد از  یجهت جداساز ییها لتریف زین یباال دست هسته سد خاک بیقسمت ش درگرفته است. قرار  یمورد بررس یآبرفت یو پ یمصالح هسته رس یمقاومت

از ورود  یریاز حرکت دانه ها و زهکش جهت جلوگ یریوگجهت جل لتریف زین یدست هسته سد خاک نییپا بیدر ش نیهمچن است. دهیاعمال گرد یهسته رس

 هینشان داده شده است. کل  FLAC در نرم افزار رودبال دارابمدل ساخته شده سد  زیرشکل  در.است دهیدست پوسته اعمال گرد نییپا بیبه ش انیخطوط جر

 5-7که مقطع  یآب بند عبور نموده در حال واریخط تقارن مقطع و داخل د از روی 5-5قرار خواهد گرفت. مقطع یمورد بررس 5-7،  5-5مقطع دوبر روی  جینتا

 .دینما یمعبور  یآبرفت یاز  وسط عمق پ
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  FLACدر نرم افزار  رودبال دارابمدل ساخته شده سد خاکی   -2شکل

 
 

 تغییرات گرادیان هیدرولیکی.  5
میزان تغییرات گرادیان هیدرولیکی ،  زیر. شکل پرداخته شده استعمق و در راستای افقی  در این قسمت به بررسی تغییرات گرادیان هیدرولیکی در راستای

همانطور که در نمودار مالحظه می گردد میزان  نشان می دهد. رودبال دارابو در جهت های مختلف را در سد خاکی  5-5در راستای عمق ، در مقطع 

با توجه به  ادیان هیدرولیکی در جهت قائم است که این مساله با توجه به خطوط جریان منطقی است.تغییرات گرادیان در جهت افقی بزرگتر از میزان گر

اله با توجه به نمودار مربوط به گرادیان هیدرولیکی در جهت افقی با افزایش عمق در هسته سد خاکی از میزان گرادیان هیدرولیکی کاسته می شود که این مس

منطقی است.اما در ناحیه پی آبرفتی و در محل اتصال دیوار آب بند به هسته سد خاکی میزان گرادیان هیدرولیکی افزایش نفوذ پذیری کم هسته سد خاکی 

ولیکی در جهت خواهد داشت که این مساله ناشی از افزایش نفوذ پذیری مصالح در پی آبرفتی نسبت به هسته سد خاکی است. میزان تغییرات گرادیان هیدر

کی در جهت افقی بدلیل این فرض که نفوذ پذیری پی آبرفتی در تمام عمق ثابت است،بدون تغییر خواهد ماند.در مورد نمودار مربوط به گرادیان هیدرولی

واخت است و تنها در محل اتصال قائم می توان بیان نمود که میزان تغییرات گرادیان هیدرولیکی در جهت قائم و در راستای عمق در این حالت تقریبا یکن

ی خواهد دیوار آب بند به هسته سد خاکی حالت بحرانی خواهد داشت و همچنین مالحظه می گردد که در تمام طول دیوار آب بند نیز مقدار تقریبا ثابت

 ی افقی می باشد.نیز وضعیت نمودار مانند میزان تغییرات در راستا XYداشت.در مورد تغییرات گرادیان هیدرولیکی در جهت 

 

 

 

 
،الف :در  رودبال دارابو در جهت های مختلف ، در سد خاکی   A-Aمیزان تغییرات گرادیان هیدرولیکی ، در راستای عمق ، در مقطع   -3شکل

 XY، ج :در جهت  Y،ب :در جهت  Xجهت 

 

 بررسی فشار آب منفذی در پی و بدنه سد .  6
کنترل پایداری پی و جسم سازه های خاکی اهمیت ویژه ای  دارد .در سدهای خاکی بررسی تغییرات فشار آب منفذی و  اندازه گیری دقیق فشار آب منفذی در

د می باشد. نحوه گسترش آن در بخش های ناتراوای سد و پی آن در مرحله ساختمان و یا مراحل مختلف عمر سرویس سد ، جهت تفسیر رفتار و عملکرد سد مفی

ی فشار آب منفذی در برنامه رفتار نگاری سد های بزرگ به صورت یک استاندارد در آمده است.اندازه گیری فشار آب منفذی حین ساخت و امروزه اندازه گیر

 در طول عمر سرویس سد به دالیل زیر حایز اهمیت می باشد:

 به سربار در حین ساخت جهت تامین پایداری سد و تنظیم سرعت ساخت ببررسی نسبت فشار آ 

 ی عملکرد سیستم زهکشیبررس 
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 احتمال بروز گسیختگی هیدرولیکی،آب شستگی و ترک در هسته 

 شرایط بحرانی بوجود امده در اثر تراوش ، نظیر فشارهای برکنش زیاد 

  کارآیی سیستم آب بندی پی 

 

 

 رودبال داراببررسی فشار آب منفذی در بدنه سد .  7
 رودبال دارابسد  547نصب گردیده است. در جدول زیر مشخصات نصب پیزومترهای بدنه در مقطع کیلومتر متر  110پیزومتر در تراز  8تعداد  5-5مقطع  در

 اورده شده است.

 

 

 رودبال دارابسد  547در مقطع  110مشخصات نصب پیزومترهای تراز  -3جدول

 
 

 ه شده است:پرداختارائه نمودار هر یک ازاین پیزومترها به تفسیر نتایج حاصل از آنها با در ضمن 

VP1411 در این پیزومتر هم افزایش فشار آب منفذی دیده می شود هر چند که نوسانات با دامنه زیاد و تکرار کم در این ابزار دیده  رودبال داراب:با آبگیری سد

 می شود که نتیجه خروج از حالت تعادل قبل می باشد که در چند قرائت اخیر تعادل نسبی برقرار شده است.

VP1412ابل : این پیزومتر کمی بعد از آبگیری یک نوسان شدید داشته است که بعد از مدت کوتاهی برطرف شد و با تداوم آبگیری دریاچه روند معقول و ق

 قبولی از افزایش فشار آب منفذی را نشان داده است.

VP1413ند که در قرائت اخیر نوسانی نیز داشته و باید منتظر عملکرد این پیزومتر در : در این پیزومتر نیز کمی بعد از پابگیری فشار منفذی افزایش یافته است هر چ

یین دست کم می شود که ماه های بعد ماند. نکته قابل تامل در عملکرد این سه پیزومتر این است که همانطور که انتظار می رود فشار منفذی از سمت باالدست به پا

 باشد هر چند که رقم نشان داده شده از مقدار پیش بینی کمتر می باشد.حکایت از عملکرد صحیح این پیزومترها می 

VP1414ذی در این : در این پیزومتر با اولین افزایش تراز آب دریاچه هیچ تغییری مشاهده نشده ولی در ماه های اخیر متناسب با آبگیری های بعدی فشار منف

 ریاچه فشار آب منفذی نیز تغییر کرده است.پیزومتر نیز تغییر کرده و متناسب با شرایط تراز آب د

متر نشان می دهد که از باالدست به سمت پایین دست فشار منفذی کاهش یافته که این مساله در بحرانی ترین مقطع سد  110بررسی کلی عملکرد پیزومترهای تراز 

 توان نتیجه گرفت دیوار آب بند عملکرد مناسبی را از خود نشان داده است.بیانگر حضور شبکه جریانی مناسب و عادی می باشد و بدین ترتیب می  رودبال داراب
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 متری 110تراز  547نمودار مقایسه ای زمان فشار آب منفذی در مقطع کیلومتراژ  -4شکل

 
ئه گردیده است.به همین منظور مقادیر مقادیر فشار آب منفذی ارائه شده از نتایج ابزارگذاری و نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی ارا زیردر نمودار شکل 

ذکر این نکته الزم است که  مقایسه گردیده است. رودبال داراببا نتایج فشارمنفذی نقاط معادل در مدلسازی عددی سد  زیرفشارمنفذی قرائت شده از نمودار 

نشان دهنده این مساله است که  مقادیر بدست آمده از نتایج  زیرمحل بررسی نقاط نسبت به مرکز تقارن هسته سد رسی مکان یابی گردیده است. بررسی نمودار 

از مدل رفتاری  ابزار دقیق و نتایج مدلسازی عددی وضعیت رفتاری مشابهی خواهند داشت ولی مقادیر بدست آمده در دو حالت متفاوت بوده که این مساله ناشی

ز شرایط واقعی )همگن در نظر گرفتن الیه های خاک(می باشد.مساله دیگری که باید در نظر کولمب( و همچنین دور بودن ا-در نظر گرفته جهت مدلسازی )موهر

مدلسازی با استفاده از نرم گرفته شود این مساله است که تغییرات تدریجی تراز آب در پشت سد نیز بر مقادیر فشار منفذی تاثیر خواهد داشت که این موضوع در 

 طور کلی مقادیر ارائه شده با نرم افزار قابل قبول خواهد بود. لحاظ نمی گردد ولی به FLAC افزار

 

 
 

 مقایسه مقادیر فشار آب منفذی نتایج ابزارگذاری و نتایج مدلسازی عددی -5شکل
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 1381کانتور فشار آب حفره ای تا تراز خاکریزی  .6شکل

 

 .   نتیجه گیری 8
در داخل پی و طرفین پرده آب بند، افت قابل مالحظه ای در تراز پیزومترهای پائین دست پرده  براساس داده های ارائه شده توسط پیزومترهای نصب شده

نوع از سدها عمل  آب بند مشاهده می شود که عملکرد مناسب این پرده را نشان می دهد. این افت در داخل هسته رسی که به عنوان یک هسته نفوذ ناپذیر در این

ملکرد مناسب هسته دارد. در این تحقیق، مقایسه نمودارهای بدست آمده از نتایج ابزار دقیق و نیز تحلیل های عددی صورت گرفته می کند نیز به وضوح نشان از ع

رد سد می توان به عملکنشان داد که در هسته رسی سد تطابق خوبی ما بین داده های اندازه گیری شده توسط پیزومترهای الکتریکی و نتایج نرم افزار وجود دارد و 

سازی سد خاکی ، جهت بررسی و مقایسه روشهای جانمایی سدهای  برنامه قوی و مناسبی برای مدل  FLACنرم از لحاظ تراوش اطمینان نمود. ایان امر است که 

 عبارتند از:ی مناسبی برای شبیه سازی عملیات احداث سد خاکی است. همچنین دیگر نتایج مهم این تجقیق هاخاکی می باشد و دارای گزینه

تا قبل از رسیدن به هسته  نشان دهنده این مسله است که  رودبال داراببررسی تغییرات گرادیان هیدرولیکی در راستای افق در سد خاکی  .1

شیب زیادی کاهش می یابد و پس از عبور  سد خاکی میزان تغییرات هد بسیار کم می باشد و پس از رسیدن به هسته سد خاکی میزان هد با

این موضوع بیانگر این مساله است نفوذ پذیری در طراحی  هسته سد خاکی نیز میزان تغییرات دوباره به مقدار بسیار کمی کاهش می یابد. از

 و اجرای هسته سد خاکی در پایداری سد خواهد داشت.

غییرات گرادیان در جهت افقی بزرگتر میزان ت نشان داد رودبال داراببررسی تغییرات گرادیان هیدرولیکی در راستای عمق در سد خاکی  .2

از میزان گرادیان هیدرولیکی در جهت قائم است که این مساله با توجه به خطوط جریان منطقی است. با افزایش عمق در هسته سد خاکی 

ما در ناحیه پی آبرفتی ا از میزان گرادیان هیدرولیکی کاسته می شود که این مساله با توجه به نفوذ پذیری کم هسته سد خاکی منطقی است.

و در محل اتصال دیوار آب بند به هسته سد خاکی میزان گرادیان هیدرولیکی افزایش خواهد داشت که این مساله ناشی از افزایش نفوذ 

 پذیری مصالح در پی آبرفتی نسبت به هسته سد خاکی است. 

تقریبا یکنواخت است و تنها در محل   رودبال دارابسدخاکی در میزان تغییرات گرادیان هیدرولیکی در جهت قائم و در راستای عمق  .3

اتصال دیوار آب بند به هسته سد خاکی حالت بحرانی خواهد داشت و همچنین مالحظه می گردد که در تمام طول دیوار آب بند نیز مقدار 

 تقریبا ثابتی خواهد داشت. 

که از باالدست به سمت پایین دست فشار منفذی کاهش یافته که این  دادنشان  رودبال دارابسد متر  110بررسی کلی عملکرد پیزومترهای تراز  .4

بیانگر حضور شبکه جریانی مناسب و عادی می باشد و بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت دیوار  رودبال دارابمساله در بحرانی ترین مقطع سد 

 آب بند عملکرد مناسبی را از خود نشان داده است.

بیانگر این مساله  رودبال دارابسد شار آب منفذی ارائه شده  از نتایج ابزارگذاری و نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی مقادیر ف بررسی  .5

نتایج ابزار دقیق و نتایج مدلسازی عددی وضعیت رفتاری مشابهی خواهند داشت ولی مقادیر بدست آمده در دو حالت متفاوت بوده  است که 
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کولمب( و همچنین دور بودن از شرایط واقعی )همگن در نظر گرفتن -ل رفتاری در نظر گرفته جهت مدلسازی )موهرکه این مساله ناشی از مد

تغییرات تدریجی تراز آب در پشت سد نیز بر مقادیر فشار منفذی تاثیر خواهد داشت که این موضوع در  همچنین  الیه های خاک(می باشد.

 لحاظ نمی گردد ولی به طور کلی مقادیر ارائه شده با نرم افزار قابل قبول خواهد بود. FLAC مدلسازی با استفاده از نرم افزار 
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