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 چکیده

الزامی است. توجه به دو و جلوگیری از آبشستگی شیروانی پایین دست آب نشت یافته در بدنه سد ایمن در سدهای خاکی همگن وجود زهکش برای تخلیه 

فاصله  ،ه سدتوانایی تخلیه جریان نشت یافته به داخل بدن عالوه بر از نظر فنی، زهکشی مطلوب است که دیدگاه فنی و اقتصادی در طراحی زهکش مهم است.

شوند باید کیفیت داشته باشد. مصالحی که برای زهکش انتخاب می وجودشود می نامیده پایین دست سد که طول پوشش شیروانی و مناسبی بین خط فریاتیک

در این مطالعه با استفاده از روش گردند. و بایستی تولید این مصالح با ابعاد و به مقدار مورد نظر در طبیعت موجود نیست  معموالً وو دوام باالیی داشته باشند 

 ه عنوان زهکش افقی،استفاده از بخشی از مصالح ب درصد و 02تا  02با کاهش ارتفاع آن بین  ایعملکرد زهکش پنجه SEEPWعددی و با کمک نرم افزار 

  .ای تنها داردزهکش پنجه در مقایسه با حالت زهکش حجم مصالحنتایج حاکی از افزایش طول پوشش و کاهش  .بهینه شده است

 

 مدل سازی عددی ،زهکش ترکیبی ،ای زهکش پنجه تیک،اخط فری سدخاکی همگن، کلمات کلیدی :

 

 

  مقدمه .1

 

سد خاکی همگن  ،ل آن یک سیستم زهکش نیز تعبیه شودحتی اگر در داخ دنه آن از یک نوع مصالح ساخته شده باشد،ب عمدهسد خاکی که قسمت  هر

ای گذشته رویکرد کلی برای ساخت سد و از جمله سد خاکی همگن جلوگیری از نشت آب از بدنه سد بوده است که با توجه به ساختاردانهدر .(1شود )نامیده می 

 درنتیجه امروزه تالش برهای نامتقارن و نیز اثر بارهای خارجی مانند زلزله وقوع ترک در بدنه سد اجتناب ناپذیر است و غیریکپارچه خاک و احتمال وقوع نشست

خاکی  هایزهکش حتی در سد کنترل و به خارج از بدنه سد هدایت کنند. از این رو امروزه استفاده ازی این است که دبی نشت یافته از بدنه سد را به روش مناسب

و زهکش  0ایزهکش پنجه ،1افقیزهکش به  توانمیجمله  آن از شوند کهتقسیم میانواع گوناگونی به زهکش ها  شود.محسوب میحتمی  یهمگن امر

بیشتر از نفوذپذیری در راستای قائم است به  ،قابلیت نفوذپذیری در راستای افقی به دلیل فرایند متراکم سازی در خاک کوبیده شده معموالً اشاره کرد.  3دودکشی

عملکرد مطلوب تری نسبت به زهکش  توجه به مطلبی که ذکر گردیدزهکش پنجه ای با  .مد نباشدهکش افقی به تنهایی ممکن است کارآهمین دلیل استفاه از ز

در ارتفاع سد گسترش یافته است، بهترین شود زهکش دودکشی که از ترکیب یک زهکش افقی و یک زهکش مایل یا قائم ساخته میبا توجه به اینکه  د.افقی دار

 و معایب دو زهکش قبلی را ندارد.نوع زهکش  بوده 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Blanket drain 

2. Toe drain 

3. Chimney drain 
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از طرفی این خروج آب نباید از هر محلی در  به طور کلی زهکش باید توانایی جمع آوری و خروج آب نشت یافته از بدنه سد به بیرون را داشته باشد

از طرفی در طراحی و ساخت سد های خاکی که سد خاکی همگن  شود.ته شدن و تخریب شیب پایین دست میموجب شس ذیرد زیراپایین دست بدنه صورت ب

که در زمان اعمال بار دینامیکی مثل زلزله  ای دینامیکیهم از همین دسته است خشک نگه داشتن بخش بزرگی از بدنه سد به منظور کنترل اضافه فشارآب حفره 

به همین منظور در طراحی  شود.سد شود یک اولویت مهم محسوب می تواند منجر به تخریب شود و میایجاد می سددر اثر نبود فرصت زهکشی درقسمت اشباع 

 راهم نموده و دستیابی به یک طرحاده از شیب های بیشتر در پایین دست سد را فتیک عالوه بر تامین این هدف امکان استفانگه داشتن خط فری سدهای خاکی دور

 سازد.هینه از لحاظ اقتصادی را ممکن میب

. خواهد شد (تیکاخط فری)همچنین موقعیت اولین خط تراز آب در بدنه سد  وه سد نتغییر در ابعاد زهکش موجب تغییر در میزان دبی عبوری از بد

هکش در نظر زعملکرد مناسب یک  معیار. از جمله مواردی که بعنوان دست را طول پوشش می نامند یک و شیب پایینعمودی بین خط فریاتکمترین فاصله 

فاصله عمود بر شیب در محل تماس خط  برای تعیین طول پوشش کافیست یک خط موازی با شیب پایین دست سد رسم شود و .، طول پوشش استشودته میگرف

و افقی( و طول  ایکلی یک سد خاکی همگن با زهکش ترکیبی)ترکیب زهکش پنجه مقطع( 1در شکل شماره )د. ازه گیری گردتیک انداخط فری مذکور با

 .نشان داده شده استپوشش آن 

 
  تیکاخط فری پوشش. مقطع مورد مطالعه و طول 1شکل 

  

 تساریک و اند.تر آنها مربوط به زهکش افقی بودهانجام شده است که بیشدر سدهای خاکی ها تاکنون تحقیقات متعددی در مورد هندسه زهکش

برای تخمین عملکرد زهکش افقی در موقعیت  با مدل کردن چند سد خاکی در حالت با زهکش افقی و بدون زهکش افقی نمودارهایی را 1891( در سال 3کیلی)

براساس حداقل طول  پوششروابطی را برای تعیین طول  ،تیکاکاساگرانده برای ترسیم خط فری کمک روش با 0221در سال  (1چاهار ) تیک ارائه دادند.اخط فری

سد خاکی  MATLAB 362 و SEEPW، SLOPEWبا استفاده از نرم افزارهای  1398( درسال 0) و زمردیان علی نژاد بالعکس ارائه نمود. زهکش افقی و

زهکش مایل در حدود و ارتفاع سد برابر  1200تا  1بهینه برای زهکش افقی در محدوده طول  ،این مطالعهبراساس  بررسی نمودند.ا ر دودکشی یزهکشهمگن با 

متر  32تا 02درجه و برای سد با ارتفاع  130تا  82متر بین 02تا 12با ارتفاع  برای زهکش مایل برای سدنیز آب نرمال تخمین زده شد. زاویه بهینه  درصد ارتفاع 02

با استفاده از را روی پی نفوذ ناپذیر واقع بر خاکی همگن  سد ایارتفاع بهینه زهکش پنجه 1381سال  در (6) و همکاران نجف پور .ه استددرجه بیان ش 82

زاویه بهینه برای شیب داخلی زهکش پاشنه  و ارتفاع آب مخزن 2230 ،های آماریبا بهره گیری از روش و PLAXISحل عددی با نرم افزار  مدلسازی فیزیکی و

دبی نشت از پی و بدنه و گرادیان خروجی حداکثر در SEEPW  افزارم با بهره گیری از نر 1380در سال  (7)و همکاران  محمود .پیشنهاد کردنددرجه  62و 10را 

کمی به گرادیان هیدرولیکی  افزایش یافته و مقدارافزایش طول زهکش افقی دبی نشت یافته نشان داد با  انمودند. مطالعات آنه یرا بررس خاکی همگن پنجه سد

 افزوده می شود.

 02تا  02ای با کاهش ارتفاع آن بین عملکرد زهکش پنجه SEEPWبا استفاده از روش عددی و با کمک نرم افزار حاضر، سعی بر این است  مقالهدر 

گرفته و ابعاد بهینه با حفظ مشخصات فنی و کاهش حجم مصالح زهکش پیشنهاد مورد ارریابی قراربه عنوان زهکش افقی،  درصد و استفاده از بخشی از مصالح

 گردد. 
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 مدلسازی عددی .2
)معادله الپالس( است. روشهای مختلفی برای حل این معادله پیشنهاد  1معادله حاکم بر حرکت آب در خاک در حالت دائمی و دو بعدی بصورت رابطه 

قرار گرفته  گیرد، مورد استفادهکه از روش یاد شده بهره می SEEPWنرم فزار شده است که روش حل عددی المان محدود از جمله آنها است. در این تحقیق، 

 .است

𝐾𝑥
𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
+ 𝐾𝑧

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
 =2                                                                                                                                                                            (1) 

 است. به ترتیب نفوذپذیری در راستای افقی و قائم zKو  xKو  بار هیدرولیکی کل h در رابطه فوق

یک . مقادیر یاد شده (9)بیان شده است یک چهارم ارتفاع سد تامنفرد بین یک سوم  ایبرای ارتفاع زهکش پنجه پیشنهادی در منابع موجود مقدار

درجه  10نیز برابر با   ایشیب مناسب برای زهکش پنجهای بودن مصالح زهکش، به دانه با توجه .نماید تغییر اد سدبا توجه به ابع بوده و ممکن استپیشنهاد اولیه 

که در  ایو شیب پایین دست زهکش پنجه شودمیاعمال  ،گرفته استست زهکش که در داخل بدنه سد قراراین مقدار فقط برای شیب باال د کهاست شده پیشنهاد

در منابع بسیاری استاندارد مشخصی وجود ندارد اما  ،در مورد ابعاد زهکش افقی کند.تبعیت میسد ادامه شیب پایین دست بدنه سد قرار دارد از شیب پایین دست 

 ارائه نشده است. خاصی برای طراحی زهکش ترکیبی در منابع همچنین ضوابط یک سوم طول قاعده سد بیان شده است.طول مناسب برای زهکش افقی 

 30و  00، 10برای سه سد با ارتفاع های متری  1با توجه به پیشنهادهای کلی و دستیابی به طول پوشش  منفرد ایارتفاع زهکش پنجه ابتدا در این مطالعه

( شکل 0شکل شماره ) با استفاده از مدلسازی عددی تعیین گردید. قائم 1به  افقی 020 دستو شیب پایین قائم 1به  افقی 3 دستمتر و شیب باال 1متر با طول تاج 

برای  برابر نسبت نفوذپذیری قائم لحاظ شده است. 12نسبت نفوذ پذیری افقی و  GCجنس مصالح  برای بدنه سد از نوع کلی مقاطع مدل شده را نشان می دهد. 

ات هر یک از مدل ها مشخصاست.  پی بصورت نفوذ ناپذیر در نظر گرفته شدهو ثانیه  بر متر 12-3و  12-6 به ترتیب برابر با  قائم زهکش نفوذ پذیریبدنه و مصالح 

  ( نشان داده شده است.1نها در جدول شماره )آای منفرد و میزان دبی عبوری و طول پوشش با زهکش پنجه

 

 
 .ابعاد مقطع مورد مطالعه2شکل

 های با زهکش منفرد .مشخصات مدل1جدول

30m 00m 10m ارتفاع سد   

 )متر(ارتفاع زهکش  120 9200 10280

 منفرد ایزهکش پنجه

 نسبت ارتفاع زهکش به ارتفاع سد 323 333 373

 )مترمکعب(حجم  3021370 1182128 0832178

 متر مکعب بر ثانیه(×  12-6دبی نشت) 02103 32823 6229

 )متر( پوششطول  1203 1210 1213
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ی مصالح باقیمانده بصورت زهکش افقنیمی از  ودرصد کاهش داده شد  02و  32،12، 02ای منفرد به میزان درگام بعدی ارتفاع زهکش پنجه

 شده در جدول شماره محاسبهمیزان دبی نشت و طول پوشش  ،ها. ابعاد هر یک از مدلای کاهش یافته، ترکیب گردیدمتر با زهکش پنجه 0/1ضخامت  به

کاهش یافته مصالح حجم از پنجاه درصد ای منفرد و اضافه نمودن شود با کاهش ارتفاع زهکش پنجههمانگونه که مالحظه می شده است. ارائه (0)

  دهد.ای را نشان میزهکش به صورت زهکش افقی، طول پوشش در تمامی مدلها افزایش قابل مالحظه

 با زهکش ترکیبیمشخصات مدل های -2جدول

30m 00m 10m ارتفاع سد 

کاهش ارتفاع زهکش 

 منفرد ایپنجه

 )درصد(

 )متر( زهکش ترکیبیارتفاع  326 626 1221

 درصد 02
 زهکش ترکیبیطول قسمت افقی  1200 1123 3127

 متر مکعب بر ثانیه( × 12-6) دبی نشت 02006 12301 72670

 )متر( پوششطول  1216 0279 1238

 )متر( زهکش ترکیبیارتفاع  320 029 8

 درصد 32
 زهکش ترکیبیطول قسمت افقی  029 02 0226

 متر مکعب بر ثانیه( × 12-6دبی نشت) 02030 12016 9266

 )متر( پوششطول  12011 32310 0229

 )متر( زهکش ترکیبیارتفاع  027 0 729

 درصد 12
 زهکش ترکیبیطول قسمت افقی  726 00 6023

 متر مکعب بر ثانیه( × 12-6دبی نشت) 02026 12601 82131

 )متر( پوششطول  12001 32601 023921

 )متر( زهکش ترکیبیارتفاع  0200 1 620

 درصد02
 زهکش ترکیبیطول قسمت افقی  929 3221 73

 متر مکعب بر ثانیه(×  12-6دبی نشت) 02016 1279 12213

 )متر( پوششطول  1211 328037 026361

 

 بحث   .3
ای های با زهکش پنجههای با زهکش ترکیبی نسبت به مدلدر مدل در بدنه سد خاکی همگن میزان درصد تغییرات طول پوشش و دبی نشت

ای با ارتفاع لب هستند که چنانچه از زهکش پنجههای بررسی شده در این مطالعه بیانگر این مطلمدنتایج  .ارائه شده است( 3منفرد در جدول شماره)

زهکش در ترکیب با( متر 0/1ضخامت  )بهبصورت زهکش افقی  باقیمانده هریزدرصد مصالح سنگ 02استفاده شود و کاهش یافته نسبت به زهکش منفرد 

ابد و این به معنی افزایش یهی افزایش میتیک به میزان قابل توجّاارتفاع کاهش یافته به کار رود میزان طول پوشش قرار گرفته بر روی خط فری پنجه ای با

یابد اما تا جایی که این تا حدودی افزایش مینیز بدیهی است که با افزایش قدرت زهکشی میزان دبی قابل عبور از بدنه سد  .قدرت زهکشی است

از نظر صرفه جویی در  هماستفاده از زهکش ترکیبی هم از نظر افزایش میزان طول پوشش و عنوان نمودتوان می ،افزایش مقدار قابل توجهی نداشته باشد

 ای است.شوند، روش مناسب و بهینهقیمتری نسبت به مصالح خاکریز محسوب می مصرفی که مصالح گران هریزمصالح سنگ
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 ای منفردهای با زهکش پنجهبه مدلبا زهکش ترکیبی نسبت درصد تغییرات طول پوشش و دبی نشت در مدل های. 3جدول

 

30m 00m 10m ارتفاع سد 

کاهش ارتفاع زهکش 

 منفرد ایپنجه

 )درصد(

06203300063 11217931888 32382617713 
 منفرددرصد تغییر دبی نسبت به حالت پنجه 

3 

 درصد 02
09929319091 11928076138 19217618818 

نسبت به حالت پوشش درصد تغییر طول 

 3 منفردپنجه 

 حجم صرفه جویی شده3 2219 221788 17270

 منفرددرصد تغییر دبی نسبت به حالت پنجه  32668089603 10272096709 10213101203

 

درصد 32  
31828110211 18620166199 01297911129 

نسبت به حالت پوشش درصد تغییر طول 

 منفردپنجه 

 حجم صرفه جویی شده 3 220171 220009 00290

 منفرددرصد تغییر دبی نسبت به حالت پنجه  02161691370 18201162820 00211013109

 
درصد 12  

37621102110 0062011000 03200768901 
نسبت به حالت پوشش درصد تغییر طول 

 منفردپنجه 

 حجم صرفه جویی شده 3 2230 223163 223196

 منفرددرصد تغییر دبی نسبت به حالت پنجه  02806118008 00216898180 66261191011

درصد 20  38927861620 00226131316 16268367828 
نسبت به حالت پوشش درصد تغییر طول 

 منفردپنجه 

 حجم صرفه جویی شده 3 22370 223901 22371

 

 مقداراست که طول زهکش افقی در آنها بیشتر از مهم این دهد و موید در تعدادی از مدلهای مورد بررسی، طول پوشش افزایش بسیار زیادی را نشان می

در نظر  ایگونه قسمت افقی زهکش ترکیبی بهدر ادامه طول  .گرددافزایش دبی نشت از بدنه سد که مطلوب نیست، میاین امر موجب  .مورد نیاز است

 1ر جدول شماره نتایج این بررسی د .نمودپنجه منفرد ایجاد میکه زهکش  ایجاد کندروی خط قریاتیک  شود که همان مقدار طول پوششی رامیگرفته 

 ده است.آم
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 کنندایجاد می منفردای های با زهکش ترکیبی که طول پوشش یکسان با حالت زهکش پنجهمشخصات ونتایج مدل .4جدول

 

 

 

 

گیری حجم به کار کاهش ارتفاع زهکش منفرد و توان بااز زهکش ترکیبی میست که در صورت استفاده گر این ابیان 1نتایج جدول شماره 

ای منفرد همگن ایجاد نمود که با زهکش پنجههمان میزان طول پوششی را در سد خاکی  ،و بدون تغییر محسوس در دبی نشت کمتر مصالح زهکش

  .گرددایجاد می

 

 نتیجه گیری   .4
درصد و  02تا  02ای با کاهش ارتفاع آن بین عملکرد زهکش پنجه SEEP-Wبا استفاده از روش عددی و با کمک نرم افزار  در این تحقیق

در گرفت و نتایج ذیل  رمورد بررسی و ارزیابی قرامتر  30و  00، 10در سه سد خاکی همگن به ارتفاع  استفاده از بخشی از مصالح به عنوان زهکش افقی

 حاصل گردید:

 . یابدافزایش میای منفرد توان زهکشی در حالت ترکیبی نسبت به پنجه .1

  نشان داد.هی افزایش تیک به میزان قابل توجّ امیزان طول پوشش روی خط فری  .0

30m 00m 10m ارتفاع سد 

  
 )متر( زهکش ترکیبیارتفاع  326 626 1221

کاهش ارتفاع زهکش 

 02پنجه به میزان 

 درصد

 زهکش ترکیبیطول قسمت افقی  328 620 1120

 متر مکعب بر ثانیه( × 12-6دبی نشت) 02026 3283 62106

 درصد تغییرات دبی  نشت 3 0216 3283 2270

 حجم صرفه جویی شده 3 1820 0729 08

 )متر( زهکش ترکیبیارتفاع  320 029 8

کاهش ارتفاع زهکش 

 32میزان پنجه به 

 درصد

 زهکش ترکیبیطول قسمت افقی  129 821 16

 متر مکعب بر ثانیه( × 12-6دبی نشت) 02197 3283 62291

 درصد تغییرات دبی  نشت  1209 2209 2220

 درصد حجم صرفه جویی شده   08 39273 0020

 )متر( زهکش ترکیبیارتفاع  027 0 729

کاهش ارتفاع زهکش 

 12پنجه به میزان 

 درصد

 زهکش ترکیبیطول قسمت افقی  620 10 0223

 متر مکعب بر ثانیه( × 12-6دبی نشت) 02103 3281 62290

 درصد تغییرات دبی  نشت  2 2209 2223

 درصد حجم صرفه جویی شده   3620 19 03231

 )متر( زهکش ترکیبیارتفاع  0200 1 620

کاهش ارتفاع زهکش 

 02پنجه به میزان 

 درصد

 زهکش ترکیبیطول قسمت افقی  9 1029 00

 متر مکعب بر ثانیه( × 12-6دبی نشت) 0219 3283 62293

 درصد تغییرات دبی  نشت  123 2269 22218

 درصد حجم صرفه جویی شده   1121 0626 60
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 02متر محسوس نبوده ولی در ارتفاع های بیشتر قابل توجه است بگونه ای در حالت کاهش ارتفاع  10سد به ارتفاع دبی نشت در  افزایش .3

 یابد. درصد افزایش می 66دبی نشت به مقدار  ،به زهکش افقیدرصدی زهکش منفرد و تبدیل نیمی از مصالح 

در تمامی مدلها کند میزان افزایش دبی در صورت ثابت نگه داشتن طول پوشش به اندازه طول پوششی که زهکش پنجه ای منفرد ایجاد می .1

 .خواهد بود)بسته به ارتفاع سد( د درص 60تا  1820درصد و میزان صرفه جویی در حجم مصالح سنگریزه ای مصرفی بین  1کمتر از 

 

 منابع   .5
 انتشارات دانشگاه تهران.سدهای خاکی (.1390رحیمی.ح. ).1

0. Cedergren .H .R (1877).Seepage ,drainage and low nets .Wiley- Interscience publication. 

3 Tesarik . D.R and Kealy C.D. 1891. Estimation horizontal drain design by the Finite-Difference method. 

International journal of mine water, vol. 3 (3), 1-18 . 

1. Chahar R.(0221). Determination of length of a horizontal drain in homogeneous earth dams .Journal of irrigation 

and drainage engineering. 
 16تا11(.بهینه یابی زهکش مایل و افقی درسدهای خاکی همگن.پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران،1398م.ع.)علی نژادح.وزمردیان .0

 .9تا1اردیبهشت ماه،دانشگاه فردوسی مشهد صفحات 

(.بررسی الگوی عبور خط نشت و طراحی زهکش پنجه ر سدهای خاکی همگن روی پی 1380ح.) صمدی م.و شایان نژادن.و .نجف پور6

 .1383شهریور-مرداد 3شماره09.نشریه آب و خاک جلدPLLAXISیر با استفاده از مدل فیزیکی و نرم افزار نفوذناپذ

(.اثر طول زهکش افقی بر دبی نشتی،نیروی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی درسد خاکی همگن 1380ا.) وسیفی م. دخشان.وبع محمود .7

 .1380توسط شبیه سازی عددی.فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت سال اول،شماره سوم،پاییز 

 (.سدهای خاکی.انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.1377.وفاییان م.) .9

 

 

 

 


