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  چکيده
  
با استفاده از مدل نرم  همگن خاکي سدهاي بدنه در آب آزاد نشت خط بر اي پنجه زهکش ابعاد و زاويه تأثير مقاله اين در
 وجود عدم و يخاک يسدها يا پنجه زهکش نهيبه ارتفاع مورد در يمطالعات خأل به توجه با است. شده بررسي يشگاهيآزما

 مدل منظور بدين است. شده بحث کار روش و پرداخته مهم موضوع نيا به پژوهش نيا در ملزوم، و معروف استاندارد
 از استفاده با و شد انجام همگن خاکي سد ديواره پشت در آب مختلف هاي ارتفاع با ها آزمايش .ايجاد شد يمناسب آزمايشگاهي

 نوع سه سد پنجه در .شد مقايسه اي پنجه زهكش مختلف هاي حالت در آب آزاد نشت خط وضعيت پيزومتريك، هاي داده
 يها حالت در يخاک سد بدنه در نشت خط روند و شدند ساخته مختلف ارتفاعات در درجه ۹۰ و ۶۰ ،۴۵ هاي زاويه با زهکش
واره يزومتر در ديپ ۳۰در بدنه سد و  يبا استفاده از هفت چاهک مشاهدات يخاک سد آب ارتفاع حداکثر در و شيآزما مختلف

 يها آماده شد و داده يشگاهيمدل آزما ۹در سه مقطع با سه ارتفاع ساخته شدند که در ادامه ها  زهکش شد. برداشتفلوم 
ن امر يکردند ا يت ميتبع ياز روند خط خط نشت ييبرداشت شده در نقاط انتها يها يمنحن .ده شديبرداشت گرد ينشت و دب

و محل برخورد خط با بدنه  .م گردديورود به زهکش ترس يبدنه سد و ابتدا ينشت در انتها خط ياضيموجب شد معادالت ر
الزم به ذکر است  شد.برداشت  ک دستگاه حل معادالتيدر  ياضيخط نشت و خط ر ياضيمعادالت ر يزهکش از حل عدد

ن مبدا يبر اساس ام شده ين محور مختصات ترسيدر امعادالت  يو تمام ه استمبدا مختصات در پاشنه سد قرار داده شد
 ن نقطه با حالت شاهديکه اختالف ارتفاع ا .شد يمعرف Aبا زهکش به صورت نقطه ادامه نقطه برخورد خط نشت  درباشند.  يم

رجه د ۴۵ن زهکش که زهکش يها بهتر ن افتيا سهيشد و با مقا يزهکش معرف ييزان افت حاصل از جا نماي) م(بدون زهکش
  د.يگرد يم يمعرف ،باشد يم
  

  .سد خاکي، اي زهکش پنجه، زاويه زهکش، نشتزهکش، خط   ارتفاع :كليدي يها واژه
  

هاي خاکي  سد در بهترين خط نشت بر اساساي  زهكش پنجه بهينه تعيين ابعاد .۱۳۹۵ .پور ن نژاد م. اخروي س. س. و نجف صالحي س. شايان ارجاع:
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  ...با استفاده  هاي خاکي همگن سد در بهترين خط نشت بر اساساي  زهكش پنجه بهينه ابعاد تعيين                                                        ٢

  مقدمه
 ريز از نشت خاکي، سدهاي تخريب در مهم عوامل جمله از
 گسترده هاي بررسي .است زه از حاصل خرابي و سد بدنه و
 آن دهنده نشان جهان در شده بيتخر سد ۶۰۰ يرو

 آزاد سطح برخورد خاکي، سدهاي خرابي عمده که است
 با داخلي شستگي آب ايجاد و سددست  پايين شيب با نشت
 در ها زهکش طراحي با. است بوده سد درون نشت جريان
 برطرف اين چالش تا حدي خاکي سدهاي دست پايين
  ).۱۳۸۵ (رحيمي، شد خواهد
 به آب هاي مولکول که است صورت بدين آب زه کار اساس
 خاک متخلخل محيط در پتانسيل انرژي وجود دليل
 به را خود انرژي كم كم مسير طي با و يابند مي جريان
 نام نشت پديده اين دهند. مي دست از اصطکاک واسطه
 دباش مي خاکي يسدها در نامطلوبي اثرات داراي و داشته

 مصالح نفوذ تيقابل دليل به ).۲۰۰۵  نگ،يس و شراي(م
 پي و بدنه طريق از آب مقداري همواره خاکي سدهاي
 براي و کند مي پيدا نفوذدست  پايين به خاکي سدهاي
 پديده از جلوگيري براي و سد از ها آب اين ايمن خروج
 ايجاد جمله از مختلفي اقداماتدست  پايين شستگي آب

 در سددست  پايين در اجرا سادگي علت به اي پنجه زهکش
 هاي کميت و ها ويژگي ترين مهم از شود. مي گرفته نظر 

 گيري اندازه خاکي، سدهاي تحليل و بررسي نظر مورد
 که است آن پي و بدنه از خروجي آب زه و منفذي آب فشار
 شروع سد ساخت شروع همان از ها کميت اين گيري اندازه
  ).۱۳۸۵ (وفائيان، شود مي

 خاکي سد کردن مدل با )۱۳۸۳( پور باقري و مرندي
 در نومروف تحليلي مدل ارزيابي به ايزوتروپ غير و همگن
 پرداختند. همگن خاکي سدهاي از آب نشت کنترل

 يدارا همگن يخاک سد کي در نشت روند) ٢٠٠٨( نگيس
 و يبررس محدود اجزاء روش با را يافق يا پاشنه لتريف

 درون در کيزومتريپ فشار يعدد زيآنال که كرد مشاهده
 کي يليتحل مدل کهيحال در داشته يکاهش روند سد لتريف

 .است هداد شينما لتريف درون در را صفر ليپتانس هم خط
 يخاک سد در نشت نحوه) ۲۰۰۶( هيباقر و رو رخشنده
 هب SEEP3D افزار نرم با يريآبگ از پس را خرداد پانزده
 يها يژگيو که كردند مشخص و يبررس يبعد سه صورت
 اشباع منطقه لهيوسه ب باًيتقر آن زانيم و سد از نشت

 ريتأث مکش منطقه اي اشباع ريغ منطقه و شود مي مشخص
 همکاران و يگانيخو پور نجف دارد. نشت بر يکم اريبس

 زهکش ريثأت همگن، يخاک سد يساز مدل با) ۱۳۹۰(
 خط روند يرو را مختلف يها ارتفاع و طول ا،يزوا با پنجه
 و PLAXIS افزار نرم با يساز مدل کردند. يبررس نشت
SAS شد انجام.  
 طول و زهکش ارتفاع شيافزا با که دندكر مشاهده ها آن
 نيهمچن و يخاک سد وارهيد پشت آب ارتفاع به نسبت آن

 ها آن است. افتهي شيافزا نشت يدب زانيم α هيزاو کاهش
 زهکش يطراح در ارتفاع نيبهتر انتخاب که گرفتند جهينت

 خود حداقل به نشت يدب که شود يم حاصل يزمان پنجه
  برسد.

ن زهکش پنجه از لحاظ يبهتر ين پژوهش معرفيهدف از ا
ر ييباشد که با تغ ين افت خط نشت ميتر جاد مناسبيا

در  ير آن بر خط نشت سعيثأدادن زهکش پنجه و ت
  ن نوع زهکش شد.يا يمعرف

  
  ها روش و مواد
 به آزمايشگاهي فلوم يک در ها آزمايش آزمايشگاهي: فلوم
 در متر ۲/۱ ارتفاع و متر سانتي ۶۰ عرض متر، ۶ طول

 با .شد انجام شهرکرد دانشگاه خاک مکانيک آزمايشگاه
 يها مدل نيچن جاديا در شده انجام يها يبررس به توجه
 فوالد از نظر مورد فلوم دسترس، در امکانات و يشگاهيآزما
 فلوم پشت ديواره و فلوم کف .شد ساخته گالس پالکسي و
 هاي ديواره و متر ميلي ۲ ضخامت با گالوانيزه ورق جنس از

 ۱۵ ضخامت با گالس پالکسي جنس از فلوم جانبي
 بندي آب آکواريوم چسب از استفاده با که است متر ميلي
  ).۱ (شکل است شده
 زهکشي از حاصل آب آوري جمع براي زهکشي: باکس
 و متر ۹/۰ طول متر، ۶/۰ عرض با باکسي خاکي، سد مدل
 يک داراي که شده ساخته گالوانيزه ورق با متر ۴/۰ ارتفاع
 و بوده کف در تخليه شير يک و ديواره در دسترسي دريچه
 زهکشي از حاصل آب تصفيه براي ماسه و شن از آن داخل

   است. شده پر متري سانتي ۲۰ ارتفاع تا
 عدد ۳۰ فلوم داخل آب فشار گيري اندازه براي پيزومترها:
 گالس پالکسي ديواره روي بندي شبکه صورت به پيزومتر

 است شده بند آب و آماده فلوم انتهاي سمت به وسط از
   .)۱ (شکل
 سد مدل دو از پژوهش اين بررسي براي اجرايي: هاي مدل
 اول مدل در شد. استفاده متفاوت شرايط در همگن خاکي

 براي و است شده استفاده کمتري ريزدانه خاک ميزان از
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 خط ميترس و انيجر خطوط شينما و نشت روند بررسي
 و پتاسيم) منگنات پر (محلول رنگي مواد تزريق از کياتيفر

 روش به افقي زهکش و سد پنجه از نشت دبي گيري اندازه
 رنگي مواد که است ذکر به الزم شد. استفاده حجمي
 و نشت روند خوبي به سد) (باالدست ابتدا در شده تزريق
 دوم مدل در ).۲ (شکل دندكر مشخص را جريان خطوط
 استفاده اول مدل به نسبت بيشتري دانهريز خاک ميزان
 بدنه داخل در فشار و نشت روند بررسي براي است. شده
 (خط فرياتيک خط محل تعيين براي و پيزومتر از سد

  ).۳ (شکل شد استفاده اي مشاهده هاي چاهک از نشت)
  

  
 هازومتريپمدل فيزيكي فلوم ساخته شده و  -۱ل شک

  

 
  تزريق مواد رنگي -۲شکل 

  

  
  اي مشاهده هاي چاهک -۳ شکل

  
 و آزمايشگاهي شرايط ليدل به مدل: اصلي بدنه مصالح
 جلوگيري و اصلي نمونه به نسبت مدل ابعاد بودن کوچک

 مصالح براي رس) و (ماسه SC جنس آب، زياد نشت از
 مورد ماسه است. شده انتخاب همگن خاکي سد بدنه

 ۵ تا۰۵/۰ بندي دانه دامنه داراي آزمايش در استفاده
رس مورد استفاده در اين آزمايش از رسوبات  .بود متر ميلي

 کيلومتري ۲۰ درواقع  بلوط پير سد مخزن درتجمع يافته 
 شهرکرد دانشگاه محوطه رسي نيز از خاك و شهرکرد

 رسي خاک کاني که موضوع اين به توجه با .انتخاب شد
 چسبندگي دليل به کائولينيت جنس از بايد استفاده مورد
نسبت برابر  با رس دو اين باشد، باال پذيري تراکم م باتوأ
حدود  کاساگراند به روش ها آن رواني حد و ترکيب هم با

) اين جد ۱۳۸۵طاحوني ( بر اساسبه دست آمد كه  ۴۸
 کائولينيت رس رواني حد محدوده دهنده نشان رواني
  است.
 با زه خط که باشد چنان بايد سد پنجه حداقل ارتفاع

 شود. داشته نگه دور دست پايين دامنه از کامل اطمينان
 حدود سنگي پنجه دهنده تشکيل هاي سنگ قطعات اندازه
 با بايد نيز سنگي پنجه .است معمول متر سانتي ۲۰ تا ۱۵
(رحيميان،  کند پيدا اتصال سد بدنه به فيلتر هاي اليه

 مذکور آزمايشگاهي مدل در .)۱۳۸۵و وفاييان،  ۱۳۸۵
 مصالح براي متر سانتي ۴ تا ۱ سنگ قطعات و درشت شن

 سد اصلي بدنه به فيلتر اليه يک با که شد استفاده زهکش
 شسته عدم لتر،يف هيال از استفاده ياصل ليدل .شد متصل
 (اسکروچي، است خاکي سازه ريزدانه مواد حرکت و شدن
 وجود کلي معيار دو فيلتر مصالح انتخاب براي ).۱۳۸۴
  شود. مينأت فيلتر هر براي است الزم که دارد

 فيلتر مصالح حفرات اندازه :شستگي آب معيارالف. 
 مورد خاک شدن شسته از تا باشند ريز قدري به بايد

 .شود جلوگيري آن داخل به حفاظت
 قدري به بايد فيلتر مصالح پذيري: نفوذ معيار  . ب

 نشت نيروي آمدن وجود هب از تا باشند پذير نفوذ
 جلوگيري مصالح در هيدرواستاتيک فشار و زياد
 .شود

 و انتخاب زير محدوده دو تجربي هاي پژوهش اساس
  :)۱۳۸۵ ،يمي(رح است شده توصيه

(خاك)   (فیلتر)     )١( < 4 − 5 

(خاك)   (فیلتر)     )٢( < 4 − 5 

 و SC خاک D15 و D85 مقدار به توجه با ها پژوهش اين در
 و سعي روش با پذيري نفوذ و شستگي آب نسبت رعايت
  .شد انتخاب فيلتر مصالح خطا
 هاي آزمايش از مدل ساخت در بندي دانه تعيين براي
 بخش براي هيدرومتري روش و استاندارد الک با بندي دانه
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 چهار از خاک نمونه چهار اجرا هنگام .شد استفاده ريزدانه
 در .)۲(جدول  شد برداشت بندي دانه براي مختلف اليه
 پنجه زهکش و فيلتر پوسته، بندي دانهمنحني  ۵ شکل
  است. شده آورده

  
  

 متر ميلي /٠٧٥ از تر کوچک ذرات درصد -٢ جدول

 ٤ ٣  ۲  ۱ شماره اليه

 ٥/٢٥ ٢٣ ٢٤  ٢٢ درصد ريز دانه

  

  
  زهکش و فيلتر ،پوسته بندي دانه منحني -۵ل شك

  
 تراکم آزمايش صحرايي: و آزمايشگاهي تراکم آزمايش
 وزن حداکثر و بهينه رطوبت درصد تعيين براي استاندارد

 دو هر در استفاده مورد هاي خاک روي خاک خشک واحد
  ).۶ل (شک شد انجام مدل

ساخت مدل سد خاکي: در اين مرحله ابتدا مصالح الزم 
رس و مصالح فيلتر فراهم شدند. با  شامل ماسه و خاک

خاکي همگن  هاي مناسب براي ساخت سد توجه به شيب
دست بدنه انتخاب و  براي باالدست و پايين 1V:2Hشيب 

اي با  اي مدل ابتدا اليهروي فلوم ترسيم شد. براي اجر
متر  سانتي ۹۰متر از فيلتر به طول  سانتي ۱۰ضخامت 

متر در  سانتي ۵۰(برابر با طول زهکش افقي) و عرض 
دست مدل (از محل پنجه) اجرا شد. سپس ماسه با  پايين

خاک رسي نرم مخلوط شده و در حدود رطوبت بهينه 
ماسه  مرطوب شدند. الزم به ذکر است که در مدل اول کل

کيلوگرم  ۳۵۰۰مصرف شده براي ساخت مدل که حدود 
کيلوگرم خاک رسي مخلوط شد. در  ۳۵۰بود با حدود 

متر از ماسه و رس در  سانتي ۱۰تا  ۵هاي  اجراي مدل اليه
دست بدنه مدل  طول فلوم بر اساس شيب باالدست و پايين

دور  ۲۵کيلوگرمي در مدل اول با  ۳۰پهن شده با غلطک 
دور رفت و برگشت و  ۲۰شت و در مدل دوم با رفت و برگ

هاي  درصد (با توجه به نتايج آزمايش ۹۰تراکم باالي 
  تراکم) رسيد.

 

  
  

  در دو نمونه رس استاندارد تراکم آزمايش نتايج -۶ل شک
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 ها آزمايش پژوهش اين در ها: داده برداشت و ها آزمايش
 خاکي سدهاي بدنه از نشت الگوي تعيين براي شده انجام
 در که است ذکر قابل است. شده بندي تقسيم عدد ۱۳ به

 ۳ با نشت الگوي و ميزان بررسي شده انجام هاي آزمايش
 افقي زهکش بدون و با حالت در و باالدست در آب ارتفاع

  .شد بررسي پنجه و
 مواد از نشت روند بررسي براي اول: مدل هاي آزمايش
 خطوط شد گفته  که طور همان ولي شد استفاده رنگي
 خاک در رنگي مواد اين شدن پخش با نشت جريان رنگي

دست  پايين انتهاي تا جريان خطوط محل و رفته بين از
 ميزان بودن کم دليل به مدل اين در نشدند. مشخص مدل
 افقي نفوذپذيري به نسبت سد بدنه قائم پذيري نفوذ رس،
دست  پايين در تقريبي طور به نشت خطوط و بوده زيادتر

 باز افقي زهکش که يحالت در و کرده افت كامل طور به
 افقي زهکش که حالتي در و افقي زهکش از است بوده
 از دليل همين به شدند. مي خارج فلوم کف از بود بسته
  است. نيامده دست هب مطلوبي نتايج مدل اين

 در زهکش: حضور بدون نشت روند بررسي هاي آزمايش
 و ۳۰ ارتفاع ۳ در سد باالدست در آب هاي آزمايش اين
 به آب آزمايش هر در شد. تنظيم متري سانتي ۸۰ و ۵۵

 آزمايش هر پايان تا و رسيد نظر مورد ارتفاع به تدريج
 (اشباع شد داشته نگه ثابت مذکور سطح سه در آب ارتفاع
 داخل در آب نشت، جريان عبور با .خاک) محيط شدن

 خاک محيط شدن اشباع و آمد باال تدريج به پيزومترها
 ۷ حدود در خاک متخلخل محيط شدن اشباع .شد ثابت
 ۵۰ و ۳۰ ارتفاع در انجاميد. طول به آزمايش هر در ساعت
 نقطه هيچ فرياتيک) (خط جريان خط اولين متري سانتي

 ۸۰ ارتفاع در و است نکرده قطع را دست پايين شيب از
 شيب فرياتيک خط باالدست در آب متري سانتي
 قطع سد پنجه از يمتر يسانت ۸۶ فاصله در را دست پايين
 مقايسه معيار يک يافتن براي ها آزمايش مجموعه اين .دكر

 در اي پنجه و افقي زهکش عملکرد بررسي براي (شاهد)
 انجام جريان خط اولين خصوصاً ،جريان خطوط افت ميزان
  .شد

 بدون آزمايش ۳ مدل اين در دوم: مدل هاي آزمايش
 حضور با شآزماي ۹ و افقي زهکش حضور با و زهکش
 ها آزمايش از گروه هر زير در شد. انجام پنجه زهکش
  است. شده داده توضيح

 و افقي زهکش حضور با نشت روند بررسي ها آزمايش
 شاهد ها آزمايش در که طور همان پژوهش نيا در پنجه:
 ۸۶ فاصله در دست پايين شيب با فرياتيک خط شد معلوم
 عبور و کنترل براي د.كر برخورد سد پنجه از متري سانتي
 شده استفاده پنجه و افقي زهکش نوع دو از آن ايمن
  است.
 آب ارتفاع h و زهکش ارتفاع p(    شاخص از منظور نيبد

 بي نسبت اين انتخاب دليل است. شده دهاستفا مخزن)
 طراحي در پارامتر يک عنوان به پژوهش اين در بعد

 با )h( مخزن در آب سطح مستقيم رابطه پنجه زهکش
 شيب از آن خروج محل و فرياتيک خط موقعيت
 است. پنجه زهکش ارتفاع در تغيير همچنين و دست پايين
 پنجه زهکش براي درجه ۴۵ زاويه که است توجه قابل
 هاي پژوهش در موضوع نيا صحت که بوده بهينه زاويه
 و شرايم ؛۱۳۹۰ ،يگانيخو پور (نجف است شده انيب زياد
 اين در ).۱۳۸۳ پور، يباقر و يمرند و ۲۰۰۵ ،نگيس

 است. شده گرفته نظر در مختلف    شاخص سه تحقيق
 طول يک در ديبا    شاخص از استفاده يبرا نيهمچن
 عبور زهکش سيستم داخل از فرياتيک خط زهکش، بهينه
  ).۷ (شکل کند

  

  و سه زاويه    زهکش پنجه در سه شاخص -۷شکل 
  

 فشار برداشت بر عالوه پژوهش نيا در است ذکر به الزم
 با آن سهيمقا و مختلف نقاط در زومترهايپ با يمنفذ آب
 فشار يها داده از که است شده تالش يافزار نرم مدل

 هاي حالت در کياتيفر خطوط با ها آن سهيمقا و زومتريپ
 استفاده ها حالت گريد نشت خطوط ميترس يبرا موجود

 قابل بزرگ يطراح اسيمق در روش نيا يخطا شود.
موقعيت نصب پيزومترها در مدل  است. کردن نظر صرف

 پنجه هاي زهکش مشخصاتو  ۳آزمايشگاهي در جدول 
  است. شده آورده ۴ جدول در مدل



 ...با استفاده  هاي خاکي همگن سد در بهترين خط نشت بر اساساي  زهكش پنجه بهينه ابعاد تعيين                                                       ٦

 

  در مدل آزمايشگاهي پيزومترها موقعيت نصب -٣جدول 

  
  در مدل آزمايشگاهي اي مشخصات زهکش پنجه -۴جدول 

  
 هاي شيآزما همگن: خاکي سد مدل از نشت هاي شيآزما

 ۱۴ در پژوهش اين در آزمايشگاهي مدل با نشت بررسي
 بدون و با هاي شيآزما شامل که شد بندي طبقه دسته

 انجام هاي گيري اندازه و مشاهدات است. اي پنجه زهکش
 ۳۰ در آب ارتفاع گيري اندازه شامل آزمايشگاه در شده

 ۷۰و  ۵۰ ،۳۰ ،۱۰ هاي ارتفاع در شده نصب پيزومتر
 داده سري دو اين از حاصل نتايج است. بوده متري سانتي

 هاي تحال براي مخزن در آب متر سانتي ۸۰ ارتفاع در
  است. شده آورده مختلف
 مختلف هاي حالت در فرياتيک خط آوردن دست هب براي
ک ياتيخط فر شود. يم استفاده پيزومترها در آب ارتفاع از
  .واقع در بدنه فلوم برداشت شد يزومتر هايپ ياز رو تاًينها
  

  بحث و نتايج
 ۱۰ فاصله در که پيزومترهاييتراز آب در  پژوهش نيا در

 فرياتيک خطوط با داشتند قرار کف از متري سانتي
  .شدند مقايسه ۵ جدول در )ها (با چاهک شده گيري اندازه
سه يمقا ين خط نشت از رويياز تع يا نمونه ن جدوليا در
ن صورت قابل يبد، يمشاهدات يها ها و چاهکزومترين پيب
  .ان استيب
ها  ن چاهکيب يخطا( T مقادير گرفتن نظر در با

ش شده يموارد مختلف آزما ي) برازومترهايو پ يمشاهدات

خط برداشت  يدر ادامه از تالق .خط نشت برداشت شد
نشان داده  Aنقطه ( ين دست سد خاکييشده با بدنه پا

 ياضيروابط ردادن،  يدست آمد. مراحل تالقه ب )شد است
ب يبا زهکش، ش يشگاهيآزما يدر مدل ها نشتخطوط 

ش ون زهکدر حالت بد نشتن خط ين دست و همچنييپا
ت اختالف ارتفاع ينها درنشان داده شده است.  ۶در جدول 

 مدآدست ه در حالت با زهکش و بدون زهکش ب نشتخط 
در نقاط باشد.  ينده افت حاصل از زهکش ميکه نما
ش داده ينما S) با دو خط نشت (با زهکش و شاهد يانتها

 )(افت حاصل از زهکش Sزان يشده است. پس هر قدر م
الزم به ذکر است  .استتر  زهکش مناسب شتر باشديب

(بدون  نمونه شاهد ن دو خط با زهکش ويمقدار افت ب
ز ئحانکته  ها نشان داده شده است. در شکل Sزهکش) با 

ن نقطه با حالت بدون زهکش يسه ارتفاع ايت مقاياهم
ن ارتفاع نقاط يسه بيمقا ،سهين مقايباشد. ا يشاهد) م(

اختالف ارتفاع خط  در نهايترفت و يصورت پذ ييانتها
مختلف با حالت بدون زهکش  يها ک در مدلياتيفر
 p/hه و شاخص يزوا ين حالت برايسه شد و بهتريمقا

 ين موارد برايا ۱۳در شکل شد.  يمعرفزهکش پنجه 
ن يهمچن است.مختلف زهکش قابل مشاهده  يها مدل

 کردن اضافه با و نييتع بيترت نيهم به يها حالت گريد
 Tمقدار  زومترهايپ از يبرداشت خط به ياصالح زانيم نيا

  ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ پيزومتر
x(m) ٦/٣ ٤/٣ ٢/٣ ٣ ٨/٢ ٦/٢ ٤/٢ ٢/٢ ٢ ٨/١  
y(m) ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠  
  ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ پيزومتر

x(m) ٤/٣ ٢/٣ ٣ ٨/٢ ٦/٢ ٤/٢ ٢/٢ ٤ ٤ ٨/٣  
y(m) ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ١/٠ ١/٠  
  ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ پيزومتر

x(m) ٤/٢ ٢/٢ ٢ ٣ ٨/٢ ٦/٢ ٤/٢ ٢/٢ ٣ ٦/٣  
y(m) ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٣/٠  

 ۳ ۲ ۱ وضعيت
 cm ( ۸۰ ۸۰ ۸۰(ارتفاع آب درمخزن 

 cm ( ۱۷ ۲۰ ۲۸(ارتفاع زهکش 
 cm ( ۳۸ ۴۴ ۶۲(طول زهکش 
p/h ۲۱۲۵/۰ ۲۵/۰ ۳۵/۰ 
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  است. شده يمعرف يبعد محاسبات يبرا کياتيفر خط وزومترها) اضافه شد يپ ها و از چاهک ياختالف خط برداشت
  

  ).است شده داده شينما T پارامتر با را پيزومترها در آب ارتفاع و فرياتيک خط بين تغيير (ميزان (T) آوردن دست هب روش -۵ جدول

  

  ).است ۱درجه در مقطع  ۴۵) زهکش با زاويه ۴۵و  ۱تعيين بهترين زهکش (منظور از پنجه ( -۶جدول 
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s 
x  y  x p 

 y=-0.217x+110.4   y=-0.5x+210 ۹/۳۵۱ ۰۲/۳۴ بدون زهکش
    

  * y=-0.23x+112.4  y=x-382 y=-0.5x+210 ۲/۴۰۱ ۲/۱۹ ۵/۳۹۴ ۶/۱۲ )۴۵و  ۱پنجه(
  * y=-0.24x+114.8  y=x-376 y=-0.5x+210 ۲/۳۹۴ ۲/۱۸ ۴/۳۹۰ ۶/۱۴ )۴۵و  ۲پنجه(
 y=-0.48x+182  y=x-385 y=-0.5x+210 ۶/۳۶۴ ۶۱/۶ ۶/۳۷۸ ۶/۲۰ )۴۵و  ۳پنجه(

 
۷/۱۹ 

  * y=-0.245x+114.1  y=1.73x-662.4 y=-0.5x+210 ۴/۳۹۳ ۸۱/۱۷ ۵/۳۹۰ ۶۲/۱۴ )۶۰و  ۱پنجه(
 y=-0.258x+116  y=1.73x-652 y=-0.5x+210 ۳۸۵ ۶/۱۶ ۸/۳۸۵ ۸/۱۶ )۶۰و  ۲پنجه(

 
۲۸/۰ 

 y=-0.305x+123.9  y=1.73x-620 y=-0.5x+210 ۲/۳۶۵ ۵/۱۲ ۸/۳۷۱ ۸/۲۳ )۶۰و  ۳پنجه(
 

۱۳ 

  * y=-0.243x+114.2  x=382 y=-0.5x+210 ۳۸۲ ۳/۲۱ ۳۸۲ ۱۹ )۹۰و  ۱پنجه(
 y=-0.251x+114.9  x=376 y=-0.5x+210 ۳۷۶ ۵/۲۰ ۳۷۶ ۲۲ )۹۰و  ۲پنجه(

 
۱۵ 

 y=-0.3x+134.3  x=358 y=-0.5x+210 ۳۸۵ ۴/۱۷ ۳۵۸ ۳۱ )۹۰و  ۳پنجه(
 

۵/۹ 
 

هاي  هاي مشاهداتي: خط نشت از قرائت چاهک چاهک
مشاهداتي و اصالح کردن آن برداشت شده است. آزمايش 

متري انجام شد و نتايج به صورت  سانتي ۸۰ براي عمق آب
  حاصل شده است. ۸شکل 
درجه  ۴۵، زهکش با زاويه شود طور که ديده مي همان

بهترين عملکرد را دارد و خط فرياتيک داراي افت بيشتري 

دارد. در    شده است. اين افت رابطه مستقيمي با ميزان 
ف هاي مختل حالت اين نمودار وضعيت خط فرياتيک در

براي کاربرد در ديگر    بعد  مقايسه شده و شاخص بي
بعد  ها معرفي شده است. به همين دليل براي بي مدل

کردن اين نمودار الزم است که ارتفاع سد و طول در پي 
سد به پارامتر مستقل مؤثري تقسيم شده باشد. در اين 

  از کف بآارتفاع  پيزومتر فاصله از پاشنه
Y  )cm( 

  سه درجه مقطع ۴۵پيزومتر پنجه در ارتفاع آب 
(cm) 

  T خط نشت

۱۸۰ ۱ ۶۴ ۵۴ ۵/۶۶ ۶/۲-  
۱۹۰  ۶۳ ۵۳ ۲/۶۳ ۲/۰-  
۲۰۰ ۲ ۶۲ ۵۲ ۷/۵۹ ۲/۲  
۲۱۰  ۲۵/۶۱ ۲۵/۵۱ ۴/۵۶ ۸۵/۴  
۲۲۰ ۳ ۵/۶۰ ۵/۵۰ ۵۳ ۵/۷  
۲۳۰  ۵۹ ۴۹  ۵۰ ۹  
۲۴۰ ۴ ۵/۵۷ ۵/۴۷ ۴۷ ۵/۱۰  
۲۶۰ ۵ ۵/۵۲ ۵/۴۲ ۴۱ ۵/۱۱  
۲۷۰   ۷۵/۵۰ ۳۹ ۳۸ ۷۵/۱۲  
۳۲۰  ۸ ۱۵ ۰ ۲۸ ۱۳-  
۳۴۰ ۹ ۰ ۰ ۱۵ ۱۵-  
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پژوهش ارتفاع آب در پشت ديواره در حالت حداکثر به 
  پارامتر مستقل و مناسب اختيار شده است.عنوان 

مقايسه خطوط نشت آزمايشگاهي با روش کاساگراند: نتايج 
درجه  ۴۵نشان داده است که بهترين زاويه براي زهکش 

هاي  ها با روش کاساگراند در شكل است. نتايج اين آزمايش
  اند. مقايسه شده ۱۲تا  ۹

  

  
  خطوط فرياتيک برداشت شده حاصل از آزمايش -۸شکل 
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مقايسه خط فرياتيک در مدل فيزيکي با روش  -١١ شکل

  درجه ٤٥ با زاويه p/h2کاساگراند در حالت 
مقايسه خط فرياتيک در مدل فيزيکي با روش کاساگراند  -١٢ شکل

  درجه ٤٥با زاويه  p/h3در حالت 
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ها از  در بررسيبه دست آوردن معادالت خطوط نشت آزاد: 
نقطه آخر مدل آزمايشگاهي براي رسم خط فرياتيک دو 

استفاده شد. براي به دست آوردن محل برخورد خط نشت 
دست، معادله خط حاصل با معادله خط زهکش  با پايين

(فاصله محل  Y) و مقدار Aشود (نقطه  معادل قرار داده مي
برخورد خط نشت با زهکش تا کف فلوم) از حل دو معادله 

آيد. از برخورد خط  ه به دست ميخط در يک دستگا
به  Bدست بدنه سد با خط زهکش مختصات نقطه  پايين

 Sگر مقدار  دست آمده است که فاصله اين دو نقطه نمايان
هاي با زهکش و  براي حالت ۱۳هاي  است، که در شکل

  بدون زهکش نمايش داده شده است.

 

  
  
    حالت بدون زهکش الف) خط نشت آزاد

  ٩٠) بازاويه p/h(١ب) خط نشت زهکش 
  

  
  ٩٠) بازاويه p/h(٢پ) خط نشت زهکش 

  
  ٩٠بازاويه  )p/h(۳ خط نشت زهکشت) 

  

  
  

    ٦٠) بازاويه p/h(١ث) خط نشت زهکش 
  ٦٠) بازاويه p/h(٢ج) خط نشت زهکش 

  
 هاي مختلف خط نشت حالت -١٣شکل 



 ...با استفاده  هاي خاکي همگن سد در بهترين خط نشت بر اساساي  زهكش پنجه بهينه ابعاد تعيين                                                       ١٠

 

 

  
    ٦٠) بازاويه p/h(٣نشت زهکش چ) خط 

  ٤٥) بازاويه p/h(١نشت زهکش ح) خط 

  
    ٤٥بازاويه ) p/h(٢نشت زهکش خ) خط 

  ٤٥) بازاويه p/h(٣د) خط نشت زهکش 
  -١٣ادامه شكل 

 
  گيري نتيجه
 و زهکش ارتفاع P بود، شده اشاره زين قبل از که طور همان

Y مقدار که است زهکش با فرياتيک خط برخورد ارتفاع S 
 است. شده محاسبه صفحه در نقطه دو فاصله طهراب از

 در و شده محاسبه روش نيا از B تا A نقطه دو فاصله
 هايي حالت براي S مقدار است. شده داده نشان ۶ جدول

 ۶ جدول در کند مي عبور زهکش داخل از نشت خط که
 ،S ميزان بيشترين به توجه با که است شده داده نشان

 که است )۴۵ و ۳( اي پنجه زهکش براي حالت بهترين
 يبرا p ارتفاع همچنين و ديواره پشت آب ميزان h مقدار
 نيبد است. آمده دست هب = ۳۵/۰p/h حالت بهترين

 حداکثر ارتفاع با همگن يخاک سد يطراح يبرا بيترت
 از شده يمعرف زهکش (ارتفاع زهکش نيبهتر توان يم ،يآب

 يبرا را درجه) ۴۵ تقريبي طور به هيزاو با بعد يب شاخص
 که مهم امر نيا گرفتن نظر  در با .كرد يطراح يخاک بند
 بدنه در رگاب از تا كند برخورد زهکش در نشت خط حتماً
  آورد. عمل به يريجلوگ يخاک سد
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