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 خالصه
آب بند در بدنه و پی یک سد مخزنی  ی پردهتحقیق حاضر به بررسی وضعیت تراوش آب از بدنه و پی سد در صورت وجود و یا عدم وجود  

در جهت کاهش احتمال فرسایش در پی سد  ها هدف از احداث پرده آب بند در پی سدها کنترل میزان نشت آب و نیز کاهش گرادیان پردازد. می

تعیین مناسب پارامترهای  باشد. میی خاکی تشخیص صحیح از میزان آب عبوری از بدنه و پی آنها ها ایل مهم در طراحی سداز مس باشد. می

همواره در  شود که آب ذخیره شده، میبار هیدرولیکی آب در پشت سد سبب  نفوذپذیری خاک و هدایت هیدرولیکی نقش زیادی در نتایج دارند.

شود که آب به صورت جریان فعال از درون  میاین ویژگی هیدرولیکی باعث  ز بدنه و پی سد به سمت پایین دست باشد.پی یافتن راهی برای نفوذ ا

هدف از تحقیق حاضر شبیه سازی عددی بدنه و پی سد خاکی استلج در محیط اشباع  نفوذ و به پایین دست نشت پیدا کند. توده متخلخل بدنه و پی،

 Seep/wباشد که از روش المان محدود با استفاده از نرم افزار  میآب بند  ی پردهی آب بند و بدون  یج در شرایط با پردهو نیمه اشباع و مقایسه نتا

بر اساس نتایج حاصله با توجه به نفوذپذیری کم پی سد احداث پرده آب بند در این سد تاثیر عمده ای در کاهش دبی تراوش از  استفاده شده است.

متر مکعب  649141بند آب  ی پردهمتر مکعب در سال و بدون  601631آب بند  ی پردهه به طوریکه مقدار تراوش درتراز نرمال با بدنه و پی نداشت

 .محاسبه گردید در سال
 

 ، هدایت هیدرولیکیسدخاکیپرده آب بند،، Seep/w،سد استلج،نرم افزار تراوشکلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه   .1

 

فیزیک خاک منطقه  شود. میرات جدا از هم و بدون مالت( در بدنه ی سد سبب نشست و نفوذ آب از درون این مصالح استفاده از مصالح خاکی )ذ

اغلب [. 6] نهفته است غیراشباعشباع و باشد که مهم ترین آنها در تعریف خصوصیات خاک ا مییی ها باالدست و پایین دست سد دارای تفاوت

دو فرق اساسی با  غیراشباعجریان  باشد. میگیرد که در آن مقدار آب در حدی پایین تر از اشباع  میایطی صورت ی انتقال آب در خاکها در شرها شکل

شدت جریان تابعی از شیب هیدرولیکی نیست و عامل وجود جریان نیروی  غیراشباعجریان اشباع دارد: نخست آن که بر خالف جریان اشباع، در جریان 

غیر خطی است زیرا هدایت هیدرولیکی تابعی از  غیراشباعقانون دارسی در جریان  .گیرد میجسم متخلخل سرچشمه مکش منفی است که از طبیعت 

تنها بخشی از خلل و فرج خاک از آب  غیراشباعرطوبت یا مکش ماتریک خاک خواهد بود؛ اختالف دیگر کاهش سطح مقطع جریان است در جریان 

[. به منظور جلوگیری از ناپایداری احتمالی در بدنه و پی سدها باید تمهیدات خاصی در 2] در خاک وجود دارد پر است و بنابراین امکان تغییر رطوبت

 نظر گرفته شود.

محاسبه ی دقیق مقدار دبی نشت از بدنه و پی از جهات فنی واقتصادی حایز اهمیت است زیرا جریان آب در بدنه و پی سد باعث بوجود آمدن 

                                                
 شد سازه های هیدرولیکي دانشگاه شاهرودردانشجوی کارشناسي ا1
 استادیار دانشگاه شاهرود2
 استادیار دانشگاه فردوسي مشهد3
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ی مختلف ها [. آنالیز تراوش را با استفاده از روش0] دتواند باعث شکست سد شو میشود و در صورت تجاوز از حد بحرانی حتی  یمی حفره ای ها فشار

ی عددی ها توان مورد بررسی قرار داد. روش میی عددی ها [( و روش4] ی الکتریکی )پالوفسکیها وش همسانی تحلیلی)قانون دارسی(، رها مانند روش

گیرد.  میامروزه بیشتر مورد استفاده قرار  ها ی ریاضی، سهولت کاربری،کاهش هزینه و بررسی وقوع پدیدهها و دقت خوب مدل ها ت رایانهبه علت پیشرف

و تقریبا اعمال هر گونه شرایط مرزی برای هر نوع شکل هندسی  بدنه و  ها در تحقیق حاضر از روش عددی اجزا محدود به علت دقت بیشتر در جواب

و سرعت و نحوه جریان  ها همچنین مقادیر فشارهای حفره ای پتانسیل استفاده شده است. غیراشباعی اشباع و ها بستر جهت حل معادالت در خاکسنگ 

 ی پردهتوان دبی عبوری را در شرایط با  میبا حل معادالت و بدست آوردن هد هیدرولیکی آب توان بدست آورد.  میآب از درون پی و بدنه ی سد را 

 آب بند با دقت بسیار باال مورد بررسی قرار داد. ی پردهآب بند و بدون 

 

 

 ها مواد و روش   .2

 

 موقعیت و مشخصات سد   .1.2

 

درجه و  41دقیقه عرض شمال جغرافیایی و  21درجه  09دقیقه تا  24درجه  09سد خاکی استلج در استان قزوین در شهرستان بوئین زهرا در حد فاصل 

دقیقه طول شرقی واقع شده است. سد از نوع خاکی با هسته رسی مرکزی بوده و پس از برداشت آبرفت بر روی سنگ کف  21درجه  41تا دقیقه  29

دهد.  میموقعیت جغرافیایی سد استلج را نشان  6باشد. شکل  میمتر  91متر و از سنگ کف  02گردد. ارتفاع سد از بستر آبرفتی رودخانه  میاحداث 

باشد. به طور کلی هدف از ساخت سد  میدرجه سانتی گراد  1.8میلی متر و دمای متوسط ساالنه ی آن  912ش ساالنه ی حوضه ی آبریز سد متوسط بار

باشد.  میمخرنی استلج، استفاده از آورد رودخانه استلج جهت بهبود و توسعه ی اراضی کشاورزی روستاهای استلج، یمق و گاوزمین در پایین دست سد 

ماه ازسال آبدار بوده و در بقیه ماهها کم آب وخشک می باشد. متوسط حجم آورد  7 ی رودخانه خررود می باشدکه حدودها انه استلج ازسرشاخهرودخ

 باشد. میمیلیون متر مکعب  66.8رودخانه استلج 

 

 
 .موقعیت جغرافیایی سد استلج1شکل

 

 

 معادالت حاکم بر جریان   .2. 2
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 باشد: میکل بعددار، بقایی و کارتیزین به صورت زیر معادله اصلی نشت به ش

 (6                                                                           )                                       

،آبدهی ویژه yی هدایت هیدرولیکی در راستا ، xراستای  هدایت هیدرولیکی در ،بار یا هد هیدرولیکیبه ترتیب  h ، Kx ،Ky  ،Sy ،R که در آن

 ومیزان تغذیه و تخلیه نقطا ای است.

)که با در نظر گرفتن شرایط پایدار  شود: میو شرط عدم نفوذ )تغذیه و تخلیه( نقطه ای به صورت زیر تبدیل  (

(2                                                        )                                                                                 

 باشد. می (x,y)باشد که با فرض جریان پایدار، تابعی از مکان  می hمجهول رابطه ی فوق، 

 

 و پارامترهاروش تحلیل   . 2.2

 

انجام گرفته است. تحلیل با فرض حاکم بودن قانون دارسی بر جریان  SEEP/Wده از نرم افزار ی محدود و با استفاها ی تراوش به روش المانها تحلیل

و سرعت و نحوه جریان آب از درون پی و  ها ی دو بعدی انجام گردیده است میزان تخلیه آب مقادیر فشارهای حفره ای پتانسیلها آب و برای جریان

 تعیین کرد. بدنه سدهای خاکی را می توان توسط این برنامه

استفاده قرار گرفته مورد  ها ناحیه بندی پی و بدنه مرتفع ترین مقطع سد )عمیق ترین نقطه ی دره( به همراه شبکه المانهای محدود که در تحلیل

 درج شده است. 6ی مختلف سد استلج در جدولها نشان داده شده است. مشخصات نفوذپذیری مصالح بخش 2است در شکل 

ت ضریب نفوذپذیری مصالح سد بر اساس نتایج آزمایشگاهی نفوذپذیری برروی مصالح و محدوده تغییرات ضریب نفوذپذیری محدوده تغییرا

، فیلتر و زهکش سد از جنس شن و ماسه می باشند و ضریب نفوذپذیری آنها ها ی نفوذپذیری صحرایی تعیین شده است. پوستهها پی سد براساس آزمایش

ری هسته بسیار زیاد است. الزم به ذکر است به طور محافظه کارانه ای نفوذپذیری سنگ کف و پی سد، در حدود حداکثر در مقابل ضریب نفوذپذی

 ی صحرایی در نظر گرفته شده است. ها مقدار حاصل از آزمایش

 

 
 .نحوه المان بندی و هندسه مدل عددی در تحلیل تراوش در حالت عدم وجود پرده تزریق2شکل 

 

 

 

 

 
 مشخصات نفوذپذیری مصالح بدنه و پی سد استلج در حالت اشباع -1جدول
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 (cm/s)ضریب نفوذپذیری قائم  (cm/s)ضریب نفوذپذیری افقی  جنس مصالح شماره

 63-1 63-1 هسته 6

 9×63-0 9×63-0 آبرفت فوقانی 2

 63-6 63-6 آبرفتی تحتانی 0

 63-4 63-4 دیوار آب بند 4

 63-4 63-4 پی آبرفتی 9

 63-9 63-9 پرده تزریق 1

 

 غیراشباعتعیین ضرایب نفوذپذیری خاک در حالت    .2.2

 

پذیرد در حالی که با توجه به اینکه بخشی از  میعموما بررسی تراوش از بدنه سد با در نظر گرفتن ضرایب نفوذپذیری خاک در حالت اشباع صورت 

و استفاده از توابع نفوذپذیری خاک در  غیراشباع-بدنه ی سد بر پایه ی فرض محیط اشباع باشد، تعیین دقیق شرایط جریان در می غیراشباعبدنه ی سد 

 میسر خواهد بود. غیراشباعناحیه ی 

برای محاسبه ی هدایت هیدرولیکی به صورت تابعی از ماتریک مکش، زمانی که هدایت  6113رابطه ی زیرتوسط ون جنیوچتن در سال 

 [:9] باشد میرطوبت( مشخص باشند به صورت زیر  می ی برازش منحنی )تابع درصد حجها رامترهیدرولیکی در شرایط اشباع و پا

 (0                                                                               )                       

 می باشد. محدوده مورد نیاز مکش و پارامترهای برازش منحنی ،هدایت هیدرولیکی در شرایط اشباع به ترتیب ks ، a) ،n ،( m ،    که در آن

 

 

 ی برازش منحنی تابع درصد حجمی رطوبتها محاسبه پارامتر   .2.2

 

بهترین نقطه برای  مچنین ون جنیوچتنه توان به صورت گرافیکی بر اساس تابع مقدار حجمی رطوبت خاک تخمین زد. میی برازش منحنی را ها پارامتر

ی ها وی رابطه محاسبه پارامترهای برازش منحنی را نقطه ی میانی بین مقدار رطوبت باقی مانده و اشباع از تابع درصد حجمی رطوبت پیشنهاد نموده است.

 [:9] تابع معلوم باشد ارایه داده استزیر را برای محاسبه ی پارامترهای برازش منحنی تابع درصد حجمی رطوبت در زمانی که شیب این 

 (4                                                                                                                    )                                                    

مقدار حجمی رطوبت  ،درصد حجمی رطوبت در حالت باقی مانده ،درصد حجمی رطوبت در حالت اشباعبه ترتیب  s، r، p، p که در آن

 می باشد. د حجمی رطوبتماتریک مکش در نقطه ی میانی تابع درص و در نقطه ی میانی تابع درصد حجمی رطوبت

 و بدین ترتیب خواهیم داشت:

0< <1                                                                                                 (9)  

>1 

 
1

(1 )1
(2 1) mma  


                                                                                                                                      (6) 

 غیراشباعو ضریب هدایت هیدرولیکی در شرایط  0ی تابع در صد حجمی رطوبت در شکل ها با توجه به روابط باال و فرضیات نرم افزار نمودار

 نشان داده شده اند. 1و  9، 4یها در شکل
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 .تابع در صد حجمی رطوبت برای هسته، پوسته و فیلتر3شکل 

 

 
 .ضریب هدایت هیدرولیکی هسته4شکل 
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 .ضریب هدایت هیدرولیکی پوسته5شکل 

 

 

 
 .ضریب هدایت هیدرولیکی فیلتر6شکل 

 

 حاصله یجنتا یبررس   .2.2

 

آب  پرده وجود با و آب بند پرده احداث بدون دردوحالتا توجه به روابط باال و فرضیات نرم افزار ب استلج سد پی و ازبدنه تراوش حاضر درتحقیق

 .است شده بررسی بند

با فرض تراز آب مخزن در  .گردد می مشاهده تزریق وجودپرده عدم حالت در سد وپی بدنه در پتانسیل مقدار هم یها منحنی 8 شکل در

گرادیان خروجی از سنگ پی در نقطه  .است شده برآورد سال در مترمکعب 649141 حالت این در سد پی و ستهه از تراوش مقدار تراز نرمال سد

 باشد. می 21/3و در پاشنه فیلتر پایین دست  80/3پاشنه هسته معادل 

پوسته پایین دست به  همچنین ظرفیت هیدرولیکی زهکش افقی سد جهت جمع آوری و انتقال دبی تراوش به پایین دست سد کافی بوده و لذا

 گیرد. میقرار  غیراشباعطور کامل باالی تراز آب بدنه سد در ناحیه 
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 ی همپتانسیل درتحلیل تراوش در حالت عدم وجود پرده آب بندها منحنی.7شکل

 

ندسه و نحوه المان بندی ه .متر مطابق واقعیت مورد بررسی قرارگرفته است 69 درحالت دوم تراوش از بدنه و پی سد با پرده آب بند به عمق

مقدار تراوش از هسته و پی . گردد میخطوط هم پتانسیل در تحلیل تراوش مشاهده  1در شکل . آورده شده است 1حالت در شکل  مدل عددی در این

در نقطه پایین دست گرادیان خروجی از سنگ پی  .مترمکعب درسال با فرض آب مخزن در تراز نرمال برآورد گردید 601631 سد در اینحالت حدود

 باشد که خطری را بابت فرسایش سنگ کف در بر نخواهد داشت. می 24/3و در پایین دست فیلتر معادل  10/3هسته معادل 

رود با توجه به نفوذپذیری زیاد فیلتر در  میگردد، آن چنان که انتظار  میموقعیت سطح آزاد آب در داخل بدنه سد مشاهده  1همچنین در شکل 

دست هسته و ظرفیت آبگذری کافی، فیلتر به صورت جریان آزاد عمل نموده و قابلیت هدایت و انتقال آب تراوش یافته از بدنه سد را خواهد پایین 

 داشت.
 

 
 نحوه المان بندی و هندسه مدل عددی در تحلیل تراوش در حالت وجود پرده آب بند .8شکل

 

 

 

 

 

 



 پي مهندسي ک و مکانیک خاي ملّ اولین کنفرانس

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران ، عمراندانشکده مهندسي 
 1313آذرماه 13و  12

 

 

 

 

 تراوش در حالت وجود پرده آب بند ی هم پتانسیل در تحلیلها منحنی. 9شکل
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استفاده از روابط ون جنیوچتن برای محاسبه ضرایب هدایت غیراشباع و -حیط اشباعدر تحقیق حاضربرای بررسی دقیق تراوش از بدنه ی سد از فرض م

متر مکعب در سال و در حالت  649141آب بند  ی پردهد در حالت عدم وجود استفاده شد. مقدار تراوش از بدنه و پی س غیراشباعهیدرولیکی در محیط 

% دبی 1.84آب بند باعث کاهش  ی پردهمتر مکعب در سال با فرض آب مخزن در تراز نرمال محاسبه گردید. استفاده از  601631آب بند  ی پردهوجود 

آب بند  ی پردهی عددی و با توجه به نفوذپذیری پایین پی سد احداث ها یه ی تحلیلمتر مکعب در سال شده است.بر پا 1101عبوری از بدنه و پی، معادل 

در بررسی لزوم یا عدم لزوم پرده آب بند موارد دیگری از جمله احتمال وجود نواحی آبگذر بطور موضعی، رسد ولی به طور کلی  میضروری به نظر ن

 مالحظات اقتصادی و ... باید مورد بررسی قرار گیرد.
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