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  يادداشت فني
  
  

  SEEP/W افزار نرم با ينشت يدب يرو يکيدروليه تيهدا بيضر و کانال وارهيد بيش اثر يبررس
  

  *٢يسلماس نيفرز و ١يمنصور بهنام
  
  

  چکيده
  

 تجربي روابط اگرچه است. الزم ها کانال از آب نشت زانيم دانستن و است آب تيمحدود و زانيم تابع رانيا در يکشاورز توسعه
 کشور شرايط با معادالت اين يها ضريب که داده نشان تجربه ولي آمده، دست به ها کانال از نشت ميزان تخمين براي ياديز

 براي Seep/W افزاري نرم مدل ،يبررس نيا در کنند. مي تغيير اي منطقه صورت به نيز روابط نوع طرفي از و است متفاوت ايران
 تيهدا زين و کانال بدنه بيش شامل پژوهش نيا در ريمتغ عوامل .شود يم استفاده يفرض خاکي کانال از نشت ميزان تخمين

 مختلف طيشرا در کانال بدنه در نشت سرعت و فشار ريز يروين ،يکيدروليه انيگراد يبررس نيهمچن است. خاک يکيدروليه
 شيافزا يخط طور به ،کانال بدنه از ينشت يدب مقدار کانال وارهيد بيش کاهش با که دهند يم نشان جينتا .شود يم يبررس

 يکيدروليه تيهدا بيضر شيافزا با دارد. را مقدار نيکمتر نشت سرعت و يکيدروليه انيگراد کانال کف وسط در .ابدي يم
   ابد.ي يم شيافزا يخط طور به ،کانال بدنه از ينشت يدب مقدار

  
  . Seep/Wافزار نرمنشت،  هيدروليکي، گراديان خاکي، کانال زيرفشار، :كليدي يها واژه
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   مقدمه
 به توان مي نشت ميزان بررسي اهميت عمده داليل از

 اطراف خاک و اراضي کيفيت تنزل نشت، اثر در آب تلفات
 اثر در منطقه زيست محيط تهديد و نشت اثر در کانال
 يبررس به )١٣٩٠( همکاران و لو بهرام د.کر اشاره نشت
 سرد مياقل در يبتن پوشش با ياريآب يها کانال از نشت

 اصالح يبررس به )١٣٨٥( سپاسخواه و سالمي پرداختند.
 رودشت منطقه در کانال از آب نشت يتجرب معادالت
 به )١٣٩٠( يکوپاپ يعابد و انيرستم پرداختند. اصفهان
 زانيم برآورد در SEEP/W يافزار نرم مدل يابيارز يبررس
 رود ندهيزا ياريآب شبکه يخاک يها کانال از نشت

 با را دار پوشش كانال از نشت )٢٠٠٤( بهيکت پرداختند.
 نيا به و کرد يبررس محدود ياجزا يعدد روش کاربرد

 به نسبت کانال پوشش يرينفوذپذ که ديرس جهينت
 ٠٢/٠ تا ٠٠١/٠ بازه در که يصورت در خاک يرينفوذپذ
 و اقبال دارد. کانال از ينشت يدب يرو ياديز ريثأت باشد،

 ١١ آبياري هاي کانال در را نشت مقدار )٢٠٠٢( همکاران
 ٥/١ يکسان عمر طول با کانادا کشور در آبريز حوضه
 تحليلي روش يک از )٢٠٠٧( راچاه كردند. گزارش درصد
 اي ذوزنقه کانال يک از نشت ميزان ارزيابي براي دقيق

 و کانال وارهيد بيش اثر ،پژوهش نيا در کرد. استفاده
 انيگراد ،ينشت يدب يرو يکيدروليه تيهدا بيضر
 کانال بدنه در نشت سرعت و رفشاريز يروين ،يکيدروليه
 افزاري نرم مدل از نيهمچن .شد يبررس مختلف طيشرا در

Seep/W خاکي، کانال از نشت ميزان تخمين براي 
  .شود يم استفاده

  
  ها روش و مواد
 فشار توزيع و تراوش سازي مدل براي ،SEEP/W افزار نرم
 سنگ و خاك مانند متخلخل هاي محيط در منفذي آب
 ابعاد با همگن يخاک کانال يبررس اين در است. شده تهيه
 ذکر انيشا .است شده فرض ١ شکل در شده داده نشان
 نيبد شود، يم فرض کانال نيا در که يمرز طيشرا است

 آب عمق و متر ١ معادل کانال آب عمق که است صورت
 با است برابر ينيرزميز آب (عمق متر ٥ برابر ينيرزميز

 ارتفاع .است کانال) آب سطح تا ينيرزميز آب سطح ارتفاع
 قابل ريغ سطح عنوان به ١ شکل يعمود محور يرو صفر
 ريسا با يآب تبادل نيبنابرا و دهش فرض بستر سنگ اي نفوذ

 دو مدل يها المان تعداد ضمن در داشت. نخواهد ها قسمت

 ينفوذپذير .است ٢٤١٤ حدود در يخاک کانال يبعد
ر براب و يکسان قائم و يافق جهت در آن، يپ و يخاک کانال

 نيهمچن .است شده گرفته درنظر ثانيه بر متر ١×١٠-٥
 زيخاکر بيش و 1V:2H برابر يخاک کانال وارهيد بيش

 مدل عنوان به که شده فرض 1V:2H برابر يخاک کانال
 ١ شکل در که يطور همان شود. يم گرفته نظر در مبنا
 بوده نظر مد يشتريب دقت که ييجاها در شود، يم دهيد

 يزترير يها المان از )ينيزم ريز آب سطح از (باالتر
  است. شده استفاده

  

  
  يبند المان وي بررس موردي خاک کانال مقطع -١ شکل

 
  بحث و نتايج

 يدب مقادير تغيير بر کانال وارهيد بيش ثيرأت يبررس يبرا
 ريز يروين ،يکيدروليه انيگراد و کانال بدنه در ينشت
 ۵ کانال بيش يبرا ،کانال از آب نشت سرعت و فشار
 درنظر يعمود ۱ به يافق ۳ و ۵/۲ ،۲ا، ۵/۱ ،۱ مقدار
 کانال از ينشت يدب راتييتغ ۲ شکل در است. شده گرفته

  است. دهش رسم کانال وارهيد مختلف يها بيش برابر در
 

 
 بدنه در نشت ميزان تغييرات بر کانال وارهيد بيش اثر -٢ شکل

  کانال
  

 وارهيد بيش کاهش با که شود يم دهيد ۲ شکل اساس بر
 باًيتقر صورت به کانال بدنه در نشت يدب مقدار کانال
8( ابدي يم شيافزا يخط 6 1 4Y E X E= − +  بيش X که−
 کانال از ينشت يدب Y ،متر بر متر حسب بر کانال وارهيد
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 يدب مقدار .) %٣٥/٩٩ نييتب بيضر و هيثان بر مکعب متر
 ،١ کانال وارهيد بيش يبرا ترتيب به  کانال بدنه در نشت

 کانال وارهيد بي(ش مبنا حالت به نسبت ٣ و ٥/٢ ،٢ ،٥/١
 ٠٢/١١٤ ،٨٧/١٠٦ ،١٠٠ ،٠٢/٩٥ ،٦٦/٨٩ با برابر )٢

 يساز هيشب از حاصل جينتا نمونه يبرا .شد خواهد درصد
 ۳ شکل در متر ٥/١ وارهيد بيش يبرا يخاک کانال يعدد
 يمنحن و بردارها مذکور شکل در است. شده داده نشان
  شوند. يم دهيد ليپتانس هم
  

  
  ٥/١ وارهيد بيش با يخاک کانال مقطع يساز هيشب -٣ شکل

  
  گيري نتيجه

 بدنه از ينشت يدب مقدار کانال وارهيد بيش کاهش با
 کانال کف وسط در .ابدي يم شيافزا يخط طور به ،کانال
 دارد. را مقدار نيکمتر نشت سرعت و يکيدروليه انيگراد
 از ينشت يدب مقدار يکيدروليه تيهدا بيضر شيافزا با

 بيضر شيافزا با ابد.ي يم شيافزا يخط طور به ،کانال بدنه
 رابطه از و افتهي شيافزا نشت سرعت ،يکيدروليه تيهدا
  کند. يم يرويپ V=Ki يدارس
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