
 



 

  موقعیت قرارگیري خط نشت آزاد  غیراشباعتحلیل اشباع و 
     هاي خاکیدر سد

   3علی اخترپور 2 محمود فغفور مغربی ،1آرش احمدي
  

  هاي هیدرولیکی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي دکتري عمران آب و  سازه1
  استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد  2

 گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد  یاراستاد 3

Arash.ahmadi229@yahoo.com  

  چکیده
- می مؤثر مهندسی بسیار يهاطراحیدر  هااین سازه هرچه بیشترو شناخت  دارندآبدر مدیریت منابع  ياکنندهنییتعها نقش سد 
 طریق از حل یا و تجربی و تقریبی هايمختلف تحلیلی چون فرمول يهاروش از نشت آزاد سطح محل تعیین منظوربه یطورکلبه باشد.
 و محدود اجزاي روش محدود، هايتفاضل روش نظیر عددي مختلف يهاروش از توانمی همچنین. گردداستفاده می جریان، شبکه رسم
 النیگدر این تحقیق به مقایسه موقعیت خط آزاد نشت سد خاکی  گرفت. نشت بهره آزاد سطح محل تعیین نیز در محدود حجم روش
 شدهپرداخته GMSو  GeoStudio روش ون گنوختن و تابع فرونتال با استفاده از دو مدل عددي راشباعیغتوسط تحلیل اشباع و  غرب

گیرد و همچنین فیلتر در محیط خاك، تراز خط نشت آزاد در موقعیت باالتري قرار می راشباعیغدهد که در تحلیل میاست نتایج نشان 
باشد. دبی نشت در مدل اشباع می فشارتحت صورتبهدر مدل اشباع عملکرد فیلتر و زهکش  آنکهحالکند آزاد عمل می صورتبهاین مدل 

  است. راشباعیغمدل  بسیار بیشتر از

  کلیدي هايواژه
  ، تحلیل عدديراشباعیغآزاد، مدل اشباع و  نشت خط 

  

Č- مقدمه 

 يهاتیفعال نیتردهیچیپو  نیتریمیقدیکی از  عنوانبه يسدسازصنعت 
اقتصادي نیز یکی از  ازنظرجوامع مختلف بوده و  مدنظرساختمانی همواره 

منابع مهم اقتصادي هر کشور و منطقه محسوب شده است. مهندسی سد را 
نست که در کنار یکدیگر دا مهمی پایه و فنی علوم از ايمجموعه توانمی

 يهايبارگذار ازنظرو سازه سد را  سازدیمطراحی و اجراي سد را ممکن 
 یطورکلبه. دهندیمقرار  یموردبررسوارده و مقاومت در برابر عوامل مخرب 

در مسائل تراوش  انیسطح آزاد جر تیموقع نیدو روش عمده جهت تع
آب  انجری به نگرش نوع در موجود تفاوت از هاروش نیوجود دارد تفاوت ا

که  شودمیفرض  ک،یخاك کالس کی. در مکانشودمی یدر خاك ناش
تواند وجود داشته باشد و یآب در خاك فقط در حالت اشباع م انیجر

وجود نخواهد داشت و  یانیجر گرید ابدیب نییدرجه اشباع پا کهیهنگام
آب  آزادنوع مسائل، سطح  نیاشباع فراتر رود. در ا طیاز مح تواندینم الیس

مرز عبور  نیاز ا تواندینم یانیجر چیو ه شودمی یفرض انیخط جر کی
اما ؛ برابر صفر خواهد بود انیاست که فشار در سطح آزاد جر یهیکند. بد

در  انجری که اندنشان داده هاشیو آزما قاتیتحق د،یکه ذکر گرد گونههمان
از  تواندیم الیسوجود داشته باشد و  تواندیم زین راشباعیغ هايطیمح
سطح  گریفرض، د نی. با اابدی انیو بالعکس جر راشباعیغاشباع به  طیمح

است که فشار در آن برابر  یخط نخواهد بود و فقط سطح کی انیآزاد جر
مرز عبور کرده و وارد  نیاز ا تواندیم الیس رایز باشدیفشار اتمسفر م

 که سد 600 از لیستی 1962مرنل، باب و شود. غیراشباع طیمح
 چنین دو تهیه کردند. این را اندبوده نیآفرفاجعه و حادثه یا اندشدهخراب
 آزاد سطح برخورد سدهاي خاکی شامل خرابی عمده که اندکرده عنوان
 جریان توسط آبشستگی داخلی ایجاد یا و سد دستنییپا شیب با نشت
 پی و بدنه از نشت جریان سازي]) شبیه1باشد. (به نقل [سد می درون نشت

مناطقی که داراي  و دارند کم دبی که هاییرودخانه در خاکی سدهاي



 

 تلفات کاهش منظوربه مهم عوامل از یکی باشند،آب می منابع محدودیت
 نشت سطح آزاد دقیق دانستن محل شود.می محسوب سدها پایداري و آب

 زهکشی، سیستم عملکرد افزایش فیلتر، نصب دقیق محل یافتن به منجر
 موجب درنتیجه و سد هسته در ترك آبشستگی و بروز احتمال از جلوگیري

. گرددمی سد پایداري موجب درنهایت و سد بدنه از آب هدررويکاهش 
نشت در سد خاکی همگن را به روش تحلیلی  ط] خ2زاده [احمدي واقبال

زیاد بین  ها اختالفآن جیو نتا قراردادندو مقایسه  یموردبررسو عددي 
] 3تقریبی را نشان داد. داوودي نژاد [ و روش Matlabمحدود روش المان 

بر  بندآباستفاده از پرده  تأثیربررسی  به SEEP/W افزارنرمبا استفاده از 
] 4سیدي و همکاران [ پرداخت. روي کاهش نشت از سدهاي خاکی

 سداز پی و بدنه  بعديسهنشت آب در حالت  SEEP-3D افزارنرم وسیلهبه
ین . نتایج اقراردادند وتحلیلتجزیهمورد  رااعلی دولت (استان فارس) 

. دهدیممقدار نشت را کاهش  بندآبمحققین نشان داد استفاده از دیوار 
بستر  روي بر خاکی سد احداث براي ] سعی کردند تا5و همکاران [مرندي 

 دیوار از استفاده آبرفتی با بستر اصالح 2 آبرفت، برداشت 1روش  دو یآبرفت
 مورد آبرفتی بستر متفاوت هايعمق در تراوش مسئله لحاظ به ،بندآب

 روش از که حالتی در که داد نشان هابررسی .گیرد قرار و بررسی مقایسه
 افزایش به دلیل عمق افزایش با شدهاستفاده پی اصالح براي آبرفت برداشت
 این .یابدمی کاهش هیدرولیکی خاکی گرادیان سد رسی هسته ضخامت
 خواهد کمی و یکنواخت شیب زمین سطح تا هیدرولیکی گرادیان کاهش
 مقدار و یافتهافزایش تغییرات شیب بسترسنگ به شدن نزدیک با اما داشت

 .رسدمی ثابت تقریباً  میزانیک به افقی راستاي در هیدرولیکی گرادیان
 را پایدارتري وضعیت آبرفت حالت برداشتن در هیدرولیکی گرادیان مقادیر

هاي تولید میدان تکنیک] با ترکیب 6گریفیتس و فنتون [ .باشدمی دارا
) و اجزاي محدود، به مدل کردن Random Field Generationتصادفی (

] تراوش در یک سیستم 7وهمکاران [تیو  ماندگار پرداختند. بعديسهنشت 
خاك اشباع/غیراشباع از یک سد خاکی در حالت ماندگاروشرایط تراوش 

مدل کردند.  عديبسهناپایدار را به کمک روش المان محدود دوبعدي و 
هاي همگن و ] به بررسی میزان تراوش از خاکریز8[ نیآبرتچاپیوس و 

پرداختند. در سال بوسیر  غیراشباعمنطقه بندي شده تحت شرایط اشباع و 
 تأثیربه بررسی میزان  SEEP/W افزارنرم] با استفاده از 9همکاران [و 

نه یک سد خاکی ها در کاهش میزان نشت از بداستفاده از ژئوتکستایل
انتقال  صورتبه] با استفاده از روش تفاضالت محدود 10جاي [ پرداختند.

 Boundary-Fitted Coordinateمختصات برازش مرزي (
Transformation به بررسی نشت از زیر سدها به کمک معادله پواسون (
همگن با  ] جریان دوبعدي داخل خاکریز11[ نگیسپرداخت. میشرا و 

را به کمک روش  نفوذغیر قابلپی  بر رويزهکش افقی واقع در پنجه 
FRAGMENTS .براي حل مشکالت 12یافنگ و همکاران [ آنالیز کردند [

هاي زهکش سد، حلی عددي ارائه دادند که از روش المان نشت با سیستم
به  SEEP-3Dمدلبا ] 13. پاکباز و همکاران [کردمحدود استفاده می

راست و چپ سد  گاههیتکبتن پالستیک در  بندآبارزیابی ساخت دیوار 
نشان داد که با  هاآنخاکی کرخه در کاهش مقدار تراوش پرداختند. نتایج 

درصد  20و 60چپ و راست مقدار تراوش به ترتیب  بندآبساخت دیوار 
] نشت در سد خاکی را به کمک 14. قاسمی و همکاران [ابدییمکاهش 

و شبکه تابع پایه شعاعی  هیچندالپرسپترون  شبکه وش المان محدود،ر
پیزومتري نشان از دقت باالي روش  يهادادهنتایج با  و مقایسهبررسی 

] 15نوري و همکاران [ المان محدود دارد. شبکه عصبی مصنوعی نسبت به
نشت وفشارآب منفذي در سد خاکی غیر همگن دهوك را به کمک  خط
افزار و پایداري سد را به کمک نرم Mseep 2Dمحدود  مانافزار النرم

STABIL2.3.  بیانگر دقت باالي هر دو مدل بود که بعد  هاآنآنالیز و نتایج
را روي میزان تراوش و  (Kx/Kyنسبت ( ریتأثها مدل یسنجاز صحت

 (Kx/Ky)با افزایش  داد کهنشان  هاآنپایداري سد بررسی کردند، نتایج 
در این . یابداطمینان پایداري سد کاهش می بیو ضرمیزان تراوش افزایش 

بر موقعیت خط نشت آزاد  غیراشباعناحیه اشباع و  تأثیرتحقیق به بررسی 
  .است شدهپرداخته
č- واد و روشم 

 شدهپرداخته گیالن غربدر این تحقیق به مطالعه خط نشت آزاد در سد 
و در  گیالن غربکیلومتري شرق شهر  5محل و موقعیت پروژه در است که 

 شرقدر  گیالن غرباست. سد  شدهواقعکیلومتري غرب کرمانشاه  160
است و محل آن  شدهواقع گیالن غربو بر روي رودخانه  گیالن غربشهر 

. ارتفاع بستر باشدمیدر حد واسط کالشک باالئی و کالشک پائینی 
در  گیالن غرب. دشت باشدمیمتر از سطح دریا  888 رودخانه در محل سد

شکل  .است قرارگرفتهکیلومتري شهر کرمانشاه و در غرب این شهر  160
)1(  

 
  گیالن غربنماي سد خاکی : 1شکل 

منحنی مشخصه رطوبتی خاك نسبت به زمان و مکان متغیر است و 
فیزیکی خاك از قبیل تخلخل، هدایت  هايویژگیاطالعات الزم در مورد 

توان به بر این منحنی می مؤثرعوامل  ازجملهکند. هیدرولیکی ارائه می
، بافت و ساختمان خاك، تخلخل، شکل خلل و فرج، تراکم ماندپسپدیده 

خاك، درجه حرارت اشاره کرد. روابط تجربی زیادي براي بیان کمی این 
، آورده رادارندرد که بیشترین استفاده منحنی موجود است که در زیر دو مو

مختلف تحلیل عددي از دو مدل  هايحالتجهت بررسی  شده است.
GeoStudio و GMS است در ادامه این بخش به تشریح دو  شدهاستفاده



 

هاي ون گنوختن و تابع با مدل غیراشباعروش مختلف آنالیز در محیط 
صورت گرفته جهت تحلیل در  هايسازيشبیهدر  شودمیفرونتال پرداخته 

و در  GeoStudio افزارنرمون گنوختن از  غیراشباعمحیط اشباع و مدل 
 GMبا تابع فرونتال از مدل  غیراشباعتحلیل محیط 

S است. شدهاستفاده  
  رابطه ون گنوختن -1-2

گسترده نیز  طوربههاي مشخصه منحنی رطوبتی که ترین مدلاز رایج
 )1(رابطه  صورتبه) 1980گیرد مدل وان گنوختن (قرار می مورداستفاده

  است.
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,است و ,m n پارامترهاي شکل هستند. این

زیادي بر شکل منحنی مشخصه رطوبتی و هدایت  تأثیر پارامترها
هیدرولیکی دارند و اغلب موجب جابجایی منحنی رطوبتی در جهات 

 r (رطوبت اشباع) و  s   کهدرحالیشوند. عمودي (باال و پایین) می
- سبب جابجایی آن در جهت افقی (چپ و راست) می) ماندهباقی(رطوبت 

میل کند و  نهایتبیبه سمت n شوند. با دقت در رابطه اگر در رابطه فوق 
 ثابت بماند،  nدر  mضرب کمتر شود بطوریکه حاصل mدر همان حال 

( )nh در مخرج کسر در مقایسه با عدد یک خیلی بیشتر خواهد بود  و
  توان از عدد یک چشم پوشی کرد.می

ماتریک  يهامکش] در 16اعتقاد بر این است که رابطه ون گنوختن [ 
] طوري 16[ 1نزدیک نقطه اشباع چندان کارایی ندارد. وگل و سیسلرووا

 ماتریک نزدیک ناحیه هايمکشرابطه وان گنوختن را اصالح کردند که در 
 هايرابطه صورتبهآن  شدهاصالحاشباع داراي انعطاف بیشتري است. رابطه 

 است: )3و ( )2(

)2(  sh h  ( )( )
(1 ( ) )
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a n mh
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)3(  
sh h ( ) sh  

aپارامترهاي تجربی هستند بطوریکه aو  mکه در آن  r   و
m s  .است  

رابطه باال به مقدار مینیمم غیر صفر براي مکش ماتریک معادل رطوبت 

قدري  m. بطوریکه شودمیمنجر  mبا  sو نیز جایگزینی  shاشباع 

چندانی بر منحنی  ریتأث mبه  sخواهد بود. تغییر  sاز  تربزرگ

                                                             
1.Vogel  

آن بر مقدار و شکل منحنی زیاد  تأثیرمشخصه رطوبتی خاك ندارد اما 

که  شودمیطوري تعیین  m، شدهاصالحاست. در مدل وان گنوختن 

مانند  ریزدانهخیلی  هايخاكگردد. این مدل براي  -2برابر  shمقدار 
در رابطه ون  nو  αاست. همچنین مقادیر  شدههیتوصرسی  هايخاك

  آیند.می به دست) 1گنوختن با استفاده از جدول (
  رابطه ون گنوختن بیضرا - 1جدول 

n  (1/cm) α  نوع خاك  n  (1/cm) α  نوع خاك  
  رس  008/0  09/1  رس سیلتی  005/0  09/1

لوم سیلتی   01/0  23/1
  لوم رسی  019/0  31/1  رس

  لوم  036/0  56/1  ماسه  145/0  68/2
  لوم ماسه  124/0  28/2  رس ماسه اي  027/0  23/1

لوم رس   059/0  48/1
  سیلت  106/0  37/1  ماسه اي

  لوم سیلت  02/0  41/1  لوم ماسه اي  075/0  89/1

 phکه در آن آورد به دست )4(را از رابطه  αضریب  توانیمهمچنین 
  باشد.می pپتانسیل ماتریک در نقطه 

)4(  
1

11 (2 1) mm
ph


   

  2تابع فرونتال-2-2
 شودمیاستفاده  غیراشباعجریان در منطقه  يسازهیشبتابع فرونتال براي 

که  گونههمان. شودمیهر قسمت از منطقه تعریف  در 0hو  rok که توسط
و  kr = 1و  0p h <  است در منطقه اشباع شدهدادهنشان  )2( در شکل

و براي هر مقدار  r0kr = kباشد،  hph>0که یی درجا غیراشباعدر منطقه 
  خواهد بود. rokتا  1بین  rkباشد مقدار  0hکه بین صفر و  phاز 

) 9( یال) 5روابط ( صورتبه phبه ازاي مقادیر مختلف  rkنحوه محاسبه 
  است:

)5(  hp>0  Kr=1  

)6(  h0<hp<0  ( 1)( ) 1p
r ro

o

h
k k

h
   

)7(  hp<h0  Kr=kr0 

                                                             

Frontal Function2  



 

 
  تابع فرونتال: 2شکل 

 
  h0=0 تابع فرونتال در: 3شکل 

 rkاست مقادیر  شدهداده) نشان 3که در شکل ( گونههمانباشد  00h=اگر 
 شوند:زیر محاسبه می صورتبه
)8(  >0ph  Kr=1  
)9(  <0ph  r0=krK  

 طورهماندهد عددي را نمایش می يهامدلدر  يبندشبکه) نحوه 4شکل (
تر گرادیان هیدرولیکی شدید در نقاطی که تغییرات شودمیکه مشاهده 
 شدهاستفادهریزتري  يبندشبکهکند از هندسی تغییر می است و شکل

مدل عددي باید  يبندشبکههایی که در قسمت نیترمهمیکی از است. 
یحتکند هایی که نوع مصالح تغییر میرعایت گردد آن است که در مرز

  ریزتري باید استفاده کرد. يبندشبکهاز  المقدور

 
  يبندشبکهمیدان محاسباتی و : 4شکل 

است  شدهارائه GMSدر مدل عددي  شدهاعمال) شرایط مرزي 5در شکل (
که شرط مرزي باالدست از شرایط پتانسیل ثابت  شودمیکه در آن مشاهده 

از شرایط نشت خروجی و  دستنییپاشرط مرزي  يو برااست  شدهاستفاده
 نوانعبهاست و محدوده باال و پایین آبرفت و بستر  شدهاستفادهخط جریان 

هد ثابت ایجاد  سد باالدستدر قسمت  مرز بسته در نظر گرفته شده است.
متر براي  04973/73شده همان سطح آب پشت مخزن سد است که هد 

  آن در نظر گرفته شده است.

 
  انواع شرایط مرزي: 5شکل 

 
 
Ď- نتایج 

هـاي پارامتر غیراشباعها در شرایط مختلف اشباع و سازي مدلپس از شبیه
خـط نشـت آزاد، فشـار آب منفـذي،  يریـقرارگمختلفی از قبیل موقعیـت 

شـد.  قرارگرفتـهو هـد کـل مـورد ارزیـابی  گرادیان هیدرولیکی، دبی نشت
تغییرات هد کل در سد خاکی با توجه به شرایط مختلف از قبیـل تـراز آب 

) 6هسـته متفـاوت اسـت در شـکل ( يریـقرارگنوع سد خاکی و موقعیـت 
گردد که بیشترین مقدار هد در باالدست سد خـاکی بـوده و بـا مالحظه می

ها در زیر هسته رسـی جریان اصلی آب به هسته رسی توزیع کانتور رسیدن
باشـد. مـی مـؤثریابد که این امر در تغییرات فشـار آب منفـذي کاهش می

از حالت اشباع دارد نتایج  ترمتفاوتالگویی  غیراشباعتغییرات هد در حالت 
در حالـت  شدهمشخصمقدار هد کمینه که با ناحیه آبی  که آن استر بیانگ

به هسته شده است این موضوع باعث افـت سـطح تـراز  ترکینزد غیراشباع
-6ب) و (-6که در شـکل ( طورهمانباشد. خط نشت آزاد در این مدل می

در تحلیل مدل بـا تـابع فرونتـال و روش ون گنـوختن  شودمیج) مشاهده 
در  هـاآنر زیادي بین دو مدل وجود ندارد ولی بارزترین تفاوت تفاوت بسیا

هسته رسی است محلی کـه در آن خـط نشـت آزاد نیـز در  قسمت فوقانی
  هردو حالت متفاوت است.

  
  (الف)

  
  (ب)



 

  
  (ج)

اشباع ب) غیراشباع مدل ون (تغییرات هد کل در تحلیل الف - 6شکل 
  گنوختن ج) غیراشباع مدل فرونتال

بـا تغییـر  ب) مقدار فشار آب منفذي در زیر هسته رسـی-7مطابق شکل (
یابد. در این حالت مقـدار کاهش می غیراشباعبه  از اشباع يسازهیشبحالت 

درصد نسبت به حالت اشباع کـاهش  15فشار آب منفذي به مقدار حداکثر 
الیـه الف) که مقدار فشار آب منفذي را در -7این شرایط در شکل ( یابدمی

مقدار فشار آب منفذي  کهيطوربهباشد، نیز صادق است، زیر فیلتر افقی می
شـرایط  لهیوسبهدرصد از تحلیل  80در تحلیل اشباع در شرایط حداکثر تا 

باشد یکی از دالیل اختالف باال فشار آب منفـذي خاك بیشتر می غیراشباع
باشـد صـله مـیدر حالت اشباع باال بـودن تـراز خـط نشـت آزاد در ایـن فا

کنـد. در ایـن آزاد عمل نمـی صورتبهاشباع فلیتر  در حالت گریدیعبارتبه
قابل مشاهده است با این تفـاوت کـه  غیراشباعها همخوانی دو روش تحلیل

تحلیل به روش تابع فرونتال مقدار بیشـتري از فشـار آب منفـذي را نشـان 
  دهد.می

  
  (الف)

  

  (ب)
تغییرات فشار آب منفذي در مقاطع الف) زیر فیلتر  : 7شکل 

  افقی ب) زیر هسته رسی
-هاي هیدرولیکی بوجود آمده در بدنه سد را نشـان مـی) گرادیان8شکل (

نقـاط خروجـی و ورودي خـط  ژهیوبـهدهد که در آن گرادیان داخل هسته 
سد  دهندهلیتشکهاي قسمت به الیه دیگر نسبت به سایر هیالکیجریان از 

جریـان  لهیوسـبهتوان نتیجه گرفت کـه تحلیـل بیشترین مقدار را دارد می
داراي گرادیان هیدرولیکی بیشتري بوده که بخصوص این افزایش  غیراشباع

-در ناحیه خروج خط نشت آزاد در قسمت تحتانی هسته قابل مشاهده می
 باشد.

دهد نشان میهاي هیدرولیکی بوجود آمده در بدنه سد را ) گرادیان8شکل (
نقاط خروجی و ورودي خط جریان  ژهیوبهکه در آن گرادیان داخل هسته 

سد  دهندهلیتشکهاي قسمت به الیه دیگر نسبت به سایر هیالکیاز 
جریان  لهیوسبهتوان نتیجه گرفت که تحلیل بیشترین مقدار را دارد می

ین افزایش داراي گرادیان هیدرولیکی بیشتري بوده که بخصوص ا غیراشباع
- در ناحیه خروج خط نشت آزاد در قسمت تحتانی هسته قابل مشاهده می

  باشد.

 
  تغییرات گرادیان هیدرولیکی زیر هسته رسی: 8شکل 

) 9خط نشت آزاد در دو مدل مختلف در شکل ( يریقرارگ تیموقع راتییتغ
که در مدل اشباع خط نشت آزاد پس از  دهندینشان م جیاست نتا شدهارائه

و خط  باشدیبدنه م دستنییپا بیدرشآن  یعبور از هسته تراز خروج
 است کهیدرحال نیاست ا قرارگرفتهو زهکش  لترینشت آزاد باالتر از تراز ف

  .کندیو زهکش عبور م لتریف هیخط نشت آزاد از ال غیراشباعکه در مدل 



 

 
منفذي در مقاطع الف) زیر فیلتر افقی ب) تغییرات فشار آب : 9شکل 

  زیر هسته رسی
ترسیم شده  غیراشباع) مقدار دبی براي دو مدل اشباع و 10در نمودار (

لگاریتمی تریم شده است با  صورتبهاست که در آن محور مربوط به دبی 
 تربزرگکه دبی در حالت اشباع بسیار برابر  شودمیتوجه به شکل مالحظه 

مترمکعب  640است به عبارتی دبی در حالت اشباع برابر  راشباعغیاز حالت 
با تابع فرونتال و روش ون گنوختن به  غیراشباعدر روز و میزان آن در مدل 

در حالت اشباع  چراکهبر روز است.  مترمکعب 04/18و  13/10ترتیب برابر 
 رونیازانمایند ه سد خاکی در انتقال جریان دخالت مینسطح بیشتري از بد

  .باشدمقدار دبی عبوري از آن بیشتر می
 

 
  .هاي مختلفتغییرات دبی نشت در مدل: 10شکل 

ď- و پیشنهادات گیريیجهنت 

قعیت سدهاي خاکی در طراحی این سازه تر مومطالعه هرچه دقیق ازآنجاکه
این کوشش به بررسی شرایط خط نشت  در ،باشدمیاهمیت  حائز اریبس

آن عددي مختلف پرداخته شد. نتایج این تحقیق حاکی از  يهامدلآزاد در 
تر و که موقعیت خط نشت آزاد در تحلیل اشباع در داخل هسته پایین است

بودن  غیراشباعدر قسمت فیلتر افقی باالتر از تحلیل با استفاده از فرض 
با استفاده از تابع فرونتال  غیراشباعگیرد. همچنین در تحلیل خاك، قرار می

قعیت خط نشت آزاد در داخل هسته در تراز باالتري نسبت به روش ون مو
درصد از  80گنوختن قرار دارد. مقدار فشار آب منفذي در تحلیل اشباع تا 

در زیر فیلتر افقی و هسته بیشتر است و دبی نشت در مدل  غیراشباعحالت 
  باشد.می شدهیبررس غیراشباعاشباع بسیار بیشتر دو روش 
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