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  دهيچک
  

و  GeoStudioافزار  نرم هليوس  هبرهمگن يغ ياز بدنه سد خاک ماندگارريغ نشت هديبر پد يکيدروليت هير هدايق تأثين تحقيادر 
صورت   هاز مقدار مکش و ب يصورت تابع هدر دو حالت مختلف ب يکيدروليت هي. هداشد يبررس SEEP/W آن، همجموعريز

سد نشان  هنصب شده در بدن يزومترهايپ يها با داده يعدد يها ليج حاصل از تحلينتا سهيمقا مقدار ثابت در نظر گرفته شد.
کند.  يدا ميبرابر کاهش پ دهتا  يفشار آب منفذ ينيب شيمقدار خطا در پ ،ريمتغ يکيدروليت هيبا اعمال هدا دهد که يم

فشار آب مقدار ، شود يم اعمالصورت تابع   هب يکيدروليت هياکه هد يدر حالتاز آن است  يج حاکينتا هسين مقايهمچن
ر نشت محاسبه شده يمقاد هسيثابت فرض شود. مقا يکيدروليت هياست که مقدار هدا يشتر از حالتيب ،ليحاصل از تحل يمنفذ

ت ياست که هدا ير کمتر از حالتيمتغ يکيدروليت هيکه مقدار نشت در حالت هدا دادنشان ز ينمختلف  يها در حالت
نشان  ين بررسين ايهمچن. استر ببرا تبيسش از ين اختالف بيموارد ا يدر برخ دشو يبه صورت ثابت اعمال م يکيدروليه
  کند. يتر برآورد م قيرا دق يع فشار در پي، توزثابت يکيدروليت هيهدا يريکارگ هکه ب دهد يم
  

  ، نشت.SEEP/Wافزار  نرم، فشار آب منفذيتابع هدايت هيدروليکي،  :يديکل يها واژه
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  مقدمه
 ک سديراشباع در بدنه يغ يها ر بخشيتأث يبررس يبرا

مصالح  يکيدروليتوابع ه يريکارگ هان نشت، بيبر جر يخاک
 همشخص يو منحن يکيدروليت هيدر قالب تابع هدا

جمله از  ).۲۰۰۴ن، (کراه است يخاک ضرور يرطوبت
ش يفرسادر جهان  يخاک يب سدهايخرت يل اصليدال

تحت  يخاک يها ب سازهيتخر ،گريل ديدلو  يدرون
اشباع و نشت کنترل نشده است که در اثر  يروهاين

 (برونز دهد يآب مخزن رخ مسطح  يرات ناگهانييتغ
 ،جاد شده بر اثر نشتيا يفشار آب منفذ ).۲۰۱۱ ،آکوستاو

خاک  يرات حجمييو تغ يمقاومت برش يم روير مستقيتأث
ل نشت يتحل هنيقات صورت گرفته در زميطبق تحق. دارد

سرعت اشباع ق يدق يساز مدل، يخاک يسدها هاز بدن
ن سرعت يو همچن يريبگسد در حالت آ هشدن بدن

ن ييدر حالت پا يو زائل شدن فشار آب منفذ يزهکش
 يکيدروليت هيافتادن سطح آب مخزن وابسته به نوع هدا

و همکاران،  ياست (احمد يلحاظ شده در مدل عدد
نژاد  يو رضاورد ين مطالعات احمديهمچن ).۱۳۹۳

شده  يبند هيناح يکه در سدها دهد يم) نشان ۱۳۹۳(
مصالح  يکيدروليات هياعمال خصوص ،يبدون هسته رس

است.  يضرور حيصح جيحصول نتا يبرا دست نييپا
دهد که نسبت  ي) نشان م۲۰۱۰(ل ياسماعو  ينور پژوهش
ر يتأث آزادت سطح يموقع يمصالح رو يرينفوذپذ
ان يمسائل مربوط به جرل ياغلب تحل دارد. يميمستق

ن ييتع ،ل نشتيتحل يچراکه برا ؛تر است نامحدود مشکل
. )۲۰۰۳ ،و و همکارانژ( است يالزام آزادت سطح يموقع

در نظر  انيجر يبه عنوان مرز فوقان آزادمعموالً سطح 
ه يکه ممکن است در حاش يان نشتيجر هگرفته شده و هم

ده گرفته يناد ،موجود باشندآزاد سطح  ينه، در باالييمو
 هديپد ،ي) به صورت عدد۲۰۰۸چن و همکاران (شوند.  يم

ط يرهمگن را در شرايغ يخاک يسدها هنشت از بدن
قرار  يبررسمورد ده يچيپ يزهکش يها ستميس يريبکارگ

 يط مرزيبه منظور اعمال شرا پژوهشگرانن يادادند. 
را  يياه سد روش هبدن يها در زهکش يکيدروليخاص ه

 يان عبوري) جر۲۰۰۹کردند. جان فنگ و شنگ (شنهاد يپ
 ارائهبا دار يهمگن را در حالت ناپا يخاک يسدها هاز بدن
ل يو تحل يمورد بررس محدود ياجزاه يبر پا يعدد روش

ن يا يشنهاديروش پج حاصل از ينتا هسيمقا .قرار دادند
 شار خوب روي، دقت بسيا مشاهده يها با داده پژوهشگران

راشباع ياشباع و غ هيک ناحيرا در تفک يشنهاديپ يعدد
و همکاران  يکرد. ج تأييدسد را  هجاد شده در بدنيا
شنهاد شده توسط باردت و ي) روش فشار مبسوط پ۲۰۰۵(

 يروش عدد ييو همگرا ند) را توسعه داد۲۰۰۲تا (يتوب
ن روش يدند. در ايبر تفاضل محدود را بهبود بخش يمبتن
همگن به  متخلخل يها طيمحصور در محريله نشت غأمس

) ۲۰۱۰مورا و کاندا (يزيشود. م يل ميتحل يتر روش ساده
 دار بيشبا سطوح  متخلخل يها طيمحدر  يط مرزيشرا

و  يصورت عدد ها در حالت همگن بر يخاک يمشابه سدها
ن يدند در اکر يشاو بررس يهل يشگاهيآزما يها مدل
ک ياتيبرخورد سطح فر ياين زواييتع يبرا يروابط يبررس

  ارائه شده است. دار بيش يبا مرزها
 يشگاهيک روش آزماي ارائه)، با ۲۰۱۴و همکاران ( ينوران

 هنشت از بدن هديپد ١همخزنچند  يها وبيموسوم به ت
جه يقرار دادند. نت يل و بررسيرا مورد تحل يخاک يسدها

ن يو همچن يزومتريپ يها شان با دادهيسه روش ايمقا
  کرد.  تأييدرا  يشنهاديمدل پروش تفاضل محدود صحت 

نشت در  هديبر پد مؤثر ير پارامترهايق حاضر تأثيدر تحق
شده با  يبند هيناح يخاک يهمگن و سدهاريغ يها طيمح

بر  مؤثر يت پارامترهايتا اهم شود يم يبررس يرس ههست
عنوان   هها ب آن يريکارگ  هانتخاب و ب هنشت و نحو

  رد.يقرار بگ يابيمصالح مورد ارز يکيدروليات هيخصوص
  

  ها روشمواد و 
در حالت ل حاکم بر نشت يفرانسيد همعادل: روابط حاکم

  ان کرد:ير بيبه شکل ز توان يمرا  يدو بعدان يجر
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در جهت  يکيدروليت هيهدا  k، بار کل H ،رابطهن يدر ا
x ،k  در جهت  يکيدروليت هيهداy ،Q اعمال  يشار مرز

. دهد ينشان مرا  زمان t ،يآب حجم يمحتوا θشده، 
و  يان (شار) وروديان جرياختالف م ،)۱(طبق رابطه 

 نيمع در زمان ک نقطهي در  ياز المان حجم يخروج
. المان مورد نظر برابر استدر شده ره يذخحجم رات ييتغ

ست ا نيدهد ا ين معادله نشان ميکه ا يتر ياساس لهأمس
شار  هعالوه ب yو  xجهات در  ها انيجررات ييمجموع تغ که

 يرات محتواييزان تغيبا ماضافه شده برابر است  يسطح
 يآب حجم يرات محتواييتغ به زمان. نسبت يحجم آب

                                                             
1- Multiple Reservoirs and Tubes Analog (MRTA) 
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. وابسته استات خاک يت تنش و خصوصيرات وضعييبه تغ
راشباع ياشباع و غ يها ط خاکيت تنش در شرايوضع

ن دو يف شود. اير توصيمتغ دوط يشرا هليوسه ب تواند يم
)a ريمتغ -u )σ  و( )a wu u−  ن روابطيدر اهستند که 
σ  ،تنش کلau ويمنفذ يفشار هوا ، wu ب فشار آ

ط ثابت تنش يبراساس شرا SEEP/W .است يمنفذ
ا ي يگونه بارگذار چيه يعني ؛شده است يبند فرمول

 نيهمچند. شو يتوده خاک انجام نم يرو يبرداربار
SEEP/W داريان ناپايرا در طول جر يمنفذ يفشار هوا 

)a در واقعکند.  يفرض مک يبرابر فشار اتمسفر -u )σ 
 يآب حجم يمحتوا رييتغ يرو يريتأثچ يثابت بوده و ه

فقط به  يآب حجم يرات محتواييتغجه يدر نتندارد. 
رات ييتغ au رات تنش وابسته است و با ثابت ماندنييتغ

 يرات فشار آب منفذييط تابع تغفق يآب حجم يمحتوا
آب  يرات محتواييتغ )،۲رابطه (طبق  نيبنابرا است؛
 .باشد يرات فشار آب منفذييتغوابسته به تواند  يم يحجم
  ره است.يذخ يب منحنيش wm ن معادلهيدر ا

)۲(  ww um ∂=∂σ  
و لحاظ بار  )۱( هدر معادل )۲( هرابط يگذاريجااب
 هعنوان فشار آب در هر نقطه از هندس هب يکيدروليه

 ان نشت که در مدليحاکم بر جر ياصل همعادل ،لهأمس
SEEP/W استر يمورد استفاده واقع شده به صورت ز 

  :)۲۰۰۴ ،(کراهن
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  مصالح مشخصات و لهأمس ههندس

 يل نشت از پيدر تحل يکيدرولير توابع هيتأث يبررس يبرا
سد ات مصالح يهندسه و خصوص، يخاک يسدها هو بدن
با  ين سد از نوع خاکيا .است شده  استفادهک يدر يخاک
جنوب  يلومتريک ۱۳ هقائم بوده و در فاصل يرس ههست

پالن سد  ۱شکل شهرستان سلماس واقع شده است. غرب 
ن سد را نشان يامطالعه شده  يمقطع اصلن يو همچن

 باًيتقربند با عمق  آب هاز پرد يپ يبند آب يبرادهد.  يم
 ۱جدول  استفاده شده است. سد ر هستهيمتر در ز ۲۵

با توجه  .دهد ين سد را نشان ميا هبدن يمشخصات عموم
و  يکيدروليت هيات مصالح شامل هداينکه خصوصيبه ا

ر در نظر يصورت ثابت و متغ  هب يرطوبت همشخص يمنحن
 يکيدروليت هيگرفته شده است، مشخصات مربوط به هدا

 يشده رو م انجاميمستق يها شيآزماج يثابت براساس نتا
ن ييتع يبرا د.ين گردييسد تع هنمونه مصالح منابع قرض

در  مصالح بدنه يکيدروليت هيوط به هداات مربيخصوص
 يها بت) از روشاز مقدار مکش (درصد رطو يحالت تابع

) و روش فردالند ۱۹۸۰گنوختن ( نو ين توابع انتقاليتخم
ات يخصوص، ۲جدول  ) استفاده شد.۱۹۹۴نگ (يو ز

ت يحالت هدا يبدنه را برامختلف  يها بخش يکيدروليه
ت يمربوط به هدا ي، منحن۲شکل  وثابت  يکيدروليه
ن يدهد. در ا يمصالح مختلف بدنه را نشان م يکيدروليه

لتر و زهکش، از تابع يف هيل ضخامت کم اليبه دل يبررس
ه استفاده شده ين دو اليا يپوسته برا يکيدروليت هيهدا

  است.
  

  سنجي مدل صحت
 طولي مقطع يكو  عرضي مقطع چهار در يک سد در در

کنترل رفتار سد استفاده شده است  يبراابزارهاي دقيق 
ارزيابي دقت عملکرد و مقايسه و بررسي صحت  يبراکه 

هاي پيزومترهاي  نتايج حاصل از تحليل عددي، داده
 اصلي سدالکتريکي پي و بدنه واقع شده در سطح مقطع 

انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفتند. اين پيزومترها 
) EPE1- EPE4- EPE5شامل پيزومترهاي الکتريکي بدنه (

 -EPF21- EPF22- EPF23و پيزومترهاي الکتريکي پي (

EPF24 (موقعيت قرارگيري  ٣شکل  .باشند يم
  دهد. پيزومترهاي اشاره شده را نشان مي

پس از انجام آناليز نشت با مشخص کردن مکان هر 
پيزومتر نصب شده در بدنه و پي سد، نمودار فشار آب 
منفذي مربوط به هر يک از پيزومترها در حالت آناليز 
نشت ناپايدار با هدايت هيدروليکي ثابت و متغير ترسيم 

اي حاصل شده از  هاي مشاهده شد که اين نمودارها با داده
وزانه ابزارهاي نصب شده در بدنه و پي سد به هاي ر گزارش

مدت حدود چهار سال مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان 
خطاي مدل در دو حالت مذکور با استفاده از شاخص 

ساتکاليف  - و معيار نش (RMSE)خطاي ميانگين مربعات 
(NSE) .محاسبه شد  

)۴(  
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iy هاي حاصل از  داده
obsسازي،  شبيه

meany هاي حاصل از  ميانگين داده
معياري است که در واقع  RMSEسازي است.  شبيه

سازي شده را با مقادير  سازي و يا شبيه اختالف مقادير مدل
کند. اين معيار  گيري مي واقعي مشاهده شده، اندازه

کند  خطاهاي بزرگ را بيشتر از خطاهاي کوچک جذب مي

دهنده ميزان  ضريب کارايي مدل است که نشان NSEو 
است. تغييرات سازي  اي و شبيه هاي مشاهده انطباق داده

بهترين انطباق بين اين  ۱است و  -∞و  ۱اين ضريب بين 
که مقدار اين ضريب نزديک به  دهد و زماني دو را نشان مي

اي،  هاي مشاهده دهنده اين است که داده باشد، نشان ۱
بيني بهتري نسبت به مدل دارند. دقت و نتايج مدل  پيش

باشد قابل تا زماني که مقدار اين ضريب بيشتر از صفر 
  قبول است.

  

  
 (A-A)ک و مقطع مطالعه شده آن يسد در پالن - ١شکل 

  
  A-Aمشخصات کلي هندسه سد دريک در مقطع  -١جدول 

  ارتفاع سد
)m(  

  عرض تاج
)m(  

  عرض هسته در تاج
)m(  

  ضخامت فيلتر
)m(  

  ضخامت زهکش
)m(  

  ضخامت پي
)m(  

 بند عمق ديوار آب
)m(  

N.W.L 
)m(  

۳۱  ۸  ۵  ۲  ۲  ۲۵  ۲۵  ۴۸  
  

  کارگيري هدايت هيدروليکي ثابت) ه(در حالت ب مشخصات هيدروليکي مصالح -۲جدول 
  درصد رطوبت اشباع  )    ( نفوذپذيري اشباع  مصالح
  ٤/٠  ٤٥/١*١٠- ٨  هسته
  ٣/٠  ٢/٣*١٠- ٣  فيلتر
  ٣٢/٠  ٢/٣*١٠- ٣  پوسته
  ٣/٠  ٢/٣*١٠- ٣  زهکش
  ٣/٠  ٢/٣*١٠- ٣  فرازبند
  ٠٥/٠  ٥/٥*١٠- ٩  بند ديوارآب

  ٣/٠  ٦٢/٢*١٠- ٣  اي سنگريزه پاشنه
 ٣٥/٠ ٢/١*١٠- ٥ پي

  ٤/٠  ٤٥/١*١٠- ٨  هسته
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 مصالح درشت دانه(ب)  هسته و (الف) يبرا شدهاعمال  يکيدروليت هيتابع هدا -۲ شکل

  
  نتايج و بحث

  آناليز جريان پايدار
سازي جريان از بدنه  نتايج حاصل از تحليل و شبيه ٣شکل 

شرايط تراز نرمال سطح آب در سد در حالت پايدار در 
کارگيري هدايت هيدروليکي ثابت  همخزن را در دو حالت ب

چند که  دهد. هر و متغير (تابعي از مکش خاک) نشان مي
شرايط نشت پايدار با توجه تغييرات سطح تراز مخزن در 

ولي انجام آناليز پايدار  ؛فصول مختلف غيرممکن است
ناپايدار ضروري است. با  عنوان شرط اوليه تحليل جريان هب

در حالت ، پروفيل سطح فرياتيک ٤توجه به شکل 
با مبنا و شکل واقعي  کارگيري هدايت هيدروليکي ثابت هب

که طبق  طوري هب ؛پروفيل سطح آب در تناقض است
سوابق و معادالت حاکم، پروفيل نشت آب با سطح 

زيرا سطح  ؛فرياتيک بايستي تقعر رو به پايين داشته باشد
فرياتيک در شرايط صحيح داراي معادله سهمي شکل 
است. علت ظاهر شدن چنين حالتي اعمال مقدار هدايت 

. استهيدروليکي برابر با حد اشباع براي قسمت غيراشباع 
که اين عمل باعث ايجاد حالت مکش در بخش  طوري هب

و پروفيل نشت پايين افتادگي زيادي  شود يمخشک بدنه 
کند که سبب افت شديد جريان در طول مسير  پيدا مي

کارگيري هدايت هيدروليکي  هدر حالت ب شود. نشت مي
ب سطح نشت  -۴صورت تابع هدايت هيدروليکي شکل  هب

 .استتقعري رو به پايين دارد که مطابق با شرايط واقعي 
مقادير گراديان هيدروليکي ايجاد شده در اين همچنين 

شده است با توجه به اين  نشان داده ٤شرايط در شکل 
کارگيري هدايت هيدروليکي ثابت  هشکل، در هر دو حالت ب

و متغير مقدار و موقعيت حداکثر گراديان هيدروليکي 
ايجاد شده بسيار مشابه است. مقدار آن در حالت هدايت 

و موقعيت آن در  ٨در حالت متغير  ٥/٧هيدروليکي پايدار 
ت آن افت شديد انرژي باشد که عل بند مي اطراف پرده آب

  بند است. جريان در عرض محدود پرده آب

  

  
  A-A يعرض زومترها در مقطعيت پيموقع - ۳ شکل
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  هدايت هيدروليکي متغير - هيدروليکي ثابت و ببا هدايت  -موقعيت خط نشت و گراديان هيدروليکي در حالت پايدار. الف - ۴شکل 

 

   
  در طول دوره مطالعه نوسانات سطح آب مخزن - ۵شکل 

  
و (ب) موقعيت سطح ايستابي در حالت  ۹۰(الف) موقعيت سطح ايستابي در حالت ناپايدار با هدايت هيدروليکي ثابت، سال  - ۶شکل 

  a= 3.19, b= 3.44, c= 3.93, d= 3.68. ۹۰ناپايدار با هدايت هيدروليکي متغير، سال 
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  ريمتغ ثابت و يکيدروليت هيدر حالت هدا يج مدل عدديواقع در بدنه سد با نتا يزومترهايمقدار فشار آب در پ هسيمقا - ۷ شکل

 
در حالت ، نتايج مدل ۷طبق نتايج ارائه شده در شکل 

هاي ثبت  هدايت هيدروليکي متغير تطابق بهتري با داده
اي و  ي مشاهدهها دادهدر حاليکه اختالف بين  ؛شده دارد

نتايج مدل در حالت هدايت هيدروليکي ثابت اختالف 
هاي نشان داده  . با توجه به شکلدهد  يمبيشتري را نشان 
 اي هاي مشاهده شود که بخشي از داده شده مشاهده مي

مربوط به پيزومترها به دليل عدم کارکرد سيستم ثبت 
ولي با توجه به  ؛دقيق، حفظ نشده است هاي ابزار داده
شود که بيشترين اختالف در  هاي موجود مشاهده مي داده
واقع در زهکش مايل  ۴هاي مربوط به پيزومتر شماره  داده

که در هر دو حالت  طوري  هب ؛دست هسته است پايين
اي است.  ل از مقدار فشار کمتر از مقدار مشاهدهبرآورد مد

علت اين موضوع ممکن است به دليل عدم کارکرد صحيح 
زهکش در تخليه زهاب خروجي باشد که باعث تجمع 
فشار آب منفذي در اين نقطه شده است. در شرايط 

بايستي برابر فشار  فشار موجود در اين نقطه مي ،آل ايده
برابر با ارتفاع استاتيکي موقعيت پيزومتر  بارکلاتمسفر و 

واقع بر  ۵نسبت به سطح مبنا باشد. در هر حال پيزومتر 
ارزيابي عملکرد  يبراصورت شاخصي  هبخش مياني هسته ب
تواند مورد استفاده قرار بگيرد که در  مدل کامپيوتري مي

هاي مدل  اين پيزومتر انطباق بسيار خوبي بين نتايج داده

اي ديده  دايت هيدروليکي متغير و مشاهدهدر حالت ه
موقعيت سطح  dو  a ،b  ،cخطوط  ۸شود. در شکل  مي

(سه سال و نوزده  ۱۹/۳هاي  ايستابي را به ترتيب در زمان
پس از شروع آناليزهاي ناپايدار  ۶۸/۳و  ۹۳/۳، ۴۴/۳روز)، 

 دهد. نشان مي
بررسي تغييرات فشار آب منفذي برآورد شده در پي،  يبرا

بند آناليز و  از پيزومترهاي اطراف پرده آب حاصلي ها داده
نشان  ٨ها در شکل  نتايج حاصل از اين بررسي شد.بررسي 

شود که  داده شده است. با توجه به اين شکل مشاهده مي
دست   بين نتايج مربوط به پيزومترهاي باالدست و پايين

بند اختالف فاحشي وجود دارد. بدين صورت که  پرده آب
) EPF21 ،EPF23بند ( دست پرده آب در پيزومترهاي پايين
اي بيشتر از  هاي مدل و مشاهده اختالف بين داده

. اين موضوع عملکرد بسيار استپيزومترهاي باالدست 
بند در کاهش فشار آب و عبور جريان از پي  خوب پرده آب

که توضيح داده شود البته اين نکته هم الزم است  ؛باشد مي
در سد  زهابگيري  وجود سيستم اندازهنبود به دليل 

بند در مدل  دريک، امکان واسنجي سيستم پرده آب
به همين منظور  ؛براساس مقدار نشت عبوري ميسر نبود

اساس  بند بر ميزان هدايت هيدروليکي در پرده آب
 برابر طراحي زمان در گرفته صورت هاي بيني پيش
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انتخاب شد. با اين حال مقايسه  متر در ثانيه)( ٥/٥*١٠-٩
هاي پيزومترهاي  سازي مدل و داده نتايج حاصل از شبيه

دهد.  بند تطابق مناسبي را نشان مي باالدست پرده آب
که نوسانات سطح آب در مخزن به خوبي در  طوري هب

نتايج اين پيزومترها تأثيرگذار بوده و شرايط واقعي 
حالت هدايت بيني مدل در هر دو  خوبي با پيش هب

هيدروليکي ثابت و متغير برآورد شده است. علت تطابق 
هاي حاصل از آناليز مربوط به هدايت  خوب داده

ست که پي ا هيدروليکي ثابت در اين پيزومترها اين
و در اين بخش تغييرات  استهميشه در حالت اشباع 

مکش و به دنبال آن تغييرات هدايت هيدروليکي اتفاق 
  افتد. نمي

  
مقدار نشت در حالت ناپايدار (هدايت هيدروليکي 

  ثابت و متغير)
ها در شرايط اعمال  بررسي مقادير نشت و مقايسه آن يبرا

هدايت هيدروليکي ثابت و تابع هيدروليکي، مقدار نشت 
د و نتايج شعبوري از بدنه سد براي اين دو حالت محاسبه 

ول طبق جد نشان داده شده است. ۳اين بررسي در جدول 
مقايسه مقادير دبي نشت عبوري از بدنه سد در طي  ۳

دهد که مقدار دبي عبوري در  هاي مختلف نشان مي دوره
کارگيري هدايت هيدروليکي غيراشباع بسيار  هحالت ب

. در مواردي استکمتر از حالت هدايت هيدروليکي ثابت 
شود هرچند  هزار برابر، برآورد مي اين اختالف بيش از دو

سنجي اين بخش از نتايج، داده ثبت شده و  صحتکه براي 
با توجه به اينکه در بخش  .اي وجود ندارد يا مشاهده

تحليل نشت از بدنه، نتايج مربوط به خط نشت در حالت 
توان  مي ،هدايت هيدروليکي پايدار دقت بااليي را نشان داد

هاي مقدار نشت عبوري حاصل از  استنباط کرد که داده
تري  هيدروليکي غيراشباع نتايج بهتر و دقيقاعمال هدايت 

نياز به تحليل و بررسي بيشتر در اين با وجود  ؛ارائه دهد
  .استاين خصوص ضروري 

هاي مربوط به تحليل کمي دقت نتايج حاصل از  بررسي
مدل عددي را در برآورد فشار آب منفذي بر مبناي دو 

کارگيري هدايت هيدروليکي ثابت و  حالت مختلف به 
 ۴در جدول  NSEو  RMSEهاي  متغير و براساس شاخص

مشاهده  جدول نشان داده شده است. با توجه به اين
شود که دقت مدل در برآورد مقدار فشار آب منفذي در  مي

داخل هسته در هر دو حالت هدايت هيدروليکي متغير و 
ثابت کم است؛ با اين حال دقت نتايج در شرايط اعمال 

تغير تا ده برابر بهتر از حالتي است هدايت هيدروليکي م
که هدايت هيدروليکي مصالح بدنه به صورت ثابت انتخاب 

دهد  نشان مي ۴ترهاي آماري جدول شود. مقايسه پارام مي
هر دو حالت در محاسبه فشار در داخل پي نتايج که 

کاربرد هدايت هيدروليکي ثابت و متغير مشابه است؛ با اين 
همگرايي باالي مدل در حالت حال به دليل سرعت 

کارگيري هدايت هيدروليکي ثابت، دقت برآورد نتايج  به
مربوط به هدايت هيدروليکي ثابت اندکي بيشتر از حالت 

  مربوط به هدايت هيدروليکي متغير است.
گونه استنباط کرد که در هر  توان اين ترتيب مي بدين
شد، استفاده اشباع با صورت نيمه اي از بدنه سد که به  ناحيه

شود و براي  از هدايت هيدروليکي غيراشباع توصيه مي
صورت اشباع کامل باشند، مانند پي سد،  نواحي که به 

صورت ثابت نتيجه بهتري  اعمال هدايت هيدروليکي به
  تواند ارائه دهد. مي

  

  
  نتايج حاصل از تحليل عددي در حالت هدايت هيدروليکي ثابت و متغيرمقايسه پيزومترهاي واقع بر پي با  -۸شکل 
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   - ۸شکل ادامه 

  
−       ريثابت و متغ يکيولدريت هيمحاسبه شده بر اساس هدا کيسد در هاز بدن يان عبوريزان جريم - ۳جدول           

  )Kvar( داريحالت ناپانشت از واحد عرض سد در 
(     ) 

  )Kcons( داريدر حالت ناپا سد نشت از واحد عرض
(     ) 

  شماره  زمان

۱۹۹/۱۰  
۵۵۵/۰ -  
۲۴۳/۱۷۶۷  
۴۵۲/۲۲۵۷  
۹۵۴/۲۳۹۴  
۹۹۲/۲۰۴۷  

۹۹۳/۰ -  
۱۳۳/۲۲۵۰  
۴۲۱/۲۵۷۱  
۱۳۱/۲۲۶۹  
۲۸۳/۲۲۹۲  
۸۸۴/۳۸۴ 
۱۰۱/۲۵۱۳  
۲۵۶/۲۲۷۵  
۴۴۴/۲۲۷۸  
۹۷۹/۲۴۱۳  

۰۰۸۶/۰  
۰۲۴/۰  
۰۱۱۷/۰  
۰۵۸۹/۰  
۰۹۷۸/۰  
۰۴۷۲/۰  
۰۰۷۵/۰  
۰۴۷۶/۰  
۱۲۵۵/۰  
۰۸۱۵/۰  
۰۶۲۱/۰  
۶۱۴۵/۰  
۱۲۴۶/۰  
۰۷۲۵/۰ 
۰۵۴۳/۰  
۰۹۳۹/۰  

۰۹۷۳/۰  
۰۱۰۸/۰  
۸۳۱/۲۰  
۱۵۱/۱۳۳  
۳۷۷/۲۳۴  
۷۶۸/۹۶  

۵ -۱۰*۱۲/۵  
۲۶۵/۱۰۷  
۸۵۰/۳۲۲ 
۱۳۷/۱۸۵  
۴۸۲/۱۴۲  
۱۱۶/۲۳۷  
۴۶۷/۳۱۳  
۱۶۲/۱۶۵  
۹۴۰/۱۲۳  
۷۶۵/۲۲۶  

 ۶روز و  ۸۹
  ساعت

  روز ۱۷۹
  روز ۲۶۹
  روز ۳۵۸

  روز ۲۳سال و  ۱
  روز ۴۷سال و  ۱
  روز ۷۲سال و  ۱
  روز ۹۶سال و  ۱
  روز ۲۱سال و  ۲
  روز ۴۵سال و  ۲
  روز ۷۰سال و  ۲
  روز ۹۴سال و  ۲
  روز ۱۹سال و  ۳
  روز ۴۴سال و  ۳
  روز ۶۸سال و  ۳
  روز ۹۳سال و  ۳

۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  

  
  محاسبه شده ير خطايمقاد - ۴جدول 

NSE RMSE  پيزومتر  
Kvar Kcons Kvar  Kcons 
۳۸۳/۳ -  ۰۱۹/۵ -  ۰۰۴/۱  ۳۷۹/۱  EPE1 
۷۳۸/۵۱-  ۰۷/۱۲۹-  ۴۱۴/۲۵  ۶۷۹/۶۲  EPE4 
۴۴۳/۲۹-  ۸۴۸/۲۵۱-  ۳۰۷/۱  ۸۶۳/۱۰  EPE5 
۰۳۶/۰-  ۳۷۰/۰  ۴۱۵/۱۸  ۱۷۱/۱۱  EPF21 
۷۱۲/۰  ۷۵۹/۰  ۸۳۰/۸  ۴۰۹/۷  EPF22 
۹۸۶/۰  ۹۸۸/۰  ۳۷۴/۲۳  ۹۷۴/۱۹  EPF23 
۴۶۹/۰  ۵۴۲/۰  ۶۸۲/۱۶  ۴۰۳/۱۴  EPF24 

  
    

0

10

20

30

0 500 1000 1500

W
at

er
 L

ev
el

 (m
) 

Time (Day) 

Pore Water Pressure (EPF23) 

OBSERVED
Constant k
Function k

0

10

20

30

40

50

0 500 1000 1500

W
at

er
 L

ev
el

 (m
) 

Time (Day) 

Pore Water Pressure (EPF24) 

OBSERVED
Constant k
Function k



 تأثير پارامترهاي هيدروليکي در تحليل نشت ناپايدار از پي و بدنه سدهاي خاکي                                                                                    ١٠

  گيري نتيجه
هاي صورت گرفته و مقايسه نتايج حاصل  با توجه به تحليل

  سازي عددي نتايج زير قابل بيان است: از شبيه
در اين آناليز نوسانات سطح آب مخزن در طول يک دوره 

و آناليز جريان ) تعريف ۹۰-۸۷هاي  چهار ساله (سال
ناپايدار با هدايت هيدروليکي اشباع و متغير انجام گرفت. 
موقعيت سطح ايستابي در پايان هر دوره سه ماه و ميزان 
گراديان هيدروليکي در انتهاي هر فصل براي هر کدام از 
آناليزها مشخص شد. نتايج به دست آمده از اين آناليزها به 

طح آب مخزن برابر با اين شرح است: در شرايط پايدار س
متر است و به دليل افت ناگهاني سطح آب در حالت  ۴۸

ناپايدار اين فشار به صورت يک برآمدگي در سطح نشت 
زمان از مقدار  شود که با گذشت داخل هسته مشاهده مي

  شود. آن کاسته مي
ل نشت ير در تحليمتغ يکيدروليت هيکه هدا يدر حالت

ل نشت يو پروف يا فشار آب حفرهکار گرفته شود، مقدار  هب
ن ييقابل تع يتر قيطور دق هدر داخل هسته و بدنه سد ب

ن يا يها با داده ييصحرا يها است و انطباق بهتر داده
ج نشان ينتا هسيمقا. استده ين پديل گواه ايبخش از تحل

ت يهدا يدر حالت يدهد که مقدار فشار آب منفذ يم
 يشتر از حالتي، بشود يان ميبه صورت تابع ب يکيدروليه

ثابت فرض به صورت  يکيدروليت هياست که مقدار هدا
 هز در محدودين آناليدر ا يکيدروليان هيمقدار گراد شود.

 ثابت است. يکيدروليت هيهدا يريارگک هشتر از بيب يپ
داد سد نشان  يدر بدنه و پ يمحاسبات يکيدروليان هيگراد

مخزن در که مقدار آن در فصل بهار که سطح آب 
) و ۵اد (در حدود يقرار دارد، نسبتاً ز ين کد ارتفاعيشتريب
ان ين مقدار گرادين کمتري. همچناستش از حد مجاز يب
است که  يمربوط به فصل تابستان و زمان يکيدروليه

 هسيمقا قرار دارد. ينييپا يسطح آب مخزن در کد ارتفاع
 هب يها دوره ياز بدنه سد در ط ينشت عبور ير دبيمقاد

دهد که مقدار نشت در  ي) نشان ميماه (فصل سهمدت 
است که  ير کمتر از حالتيمتغ يکيدروليت هيحالت هدا

د شو يه صورت ثابت اعمال مب يکيدروليت هيهدا
برابر  دويستش از ين اختالف بيا يکه در موارد يا گونه هب

 هبدن يبرا ن داد کهانش صورت گرفته يها يبررس .است
ت يلتر و زهکش اعمال هدايسد شامل پوسته، هسته و ف

که  يدر حال است؛تر  صورت تابع مناسب  هب يکيدروليه

 يکيدروليت هيهدا يريکارگ هاشباع ب يها و بخش يپ يبرا
  است. يصورت ثابت کاف هب

کارگيري هدايت هيدروليکي ثابت  هت در حالت بيدر نها
هيدروليکي متغير دبي جريان بيشتر از حالت هدايت 

محاسبه شده است و فشار آب منفذي ايجاد شده در حالت 
کارگيري هدايت هيدروليکي متغير بيشتر از حالتي است  هب

شود. با  که هدايت هيدروليکي ثابت در نظر گرفته مي
توجه به اينکه در شرايط اعمال هدايت هيدروليکي متغير، 

يت فشار آب منفذي در هسته بيشتر از حالت هدا
تر  شود و به واقعيت نزديک هيدروليکي ثابت حاصل مي

طراحي بر اين اساس باعث باال رفتن ضرايب  نيبنابرا ؛است
  اطمينان پايداري سد در واقعيت خواهد بود.
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