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 چکیده:

گردد مخاطراتی رود که ضمن آنکه سبب بروز تلفات آب مینشت آب امری ضروری در سدهای خاکی به شمار می مسئله

نشت از بدنه این سدها در تعیین میزان سازی سدهای خاکی و انجام آنالیز مدل نماید.در عملکرد سد ایجاد می زینرا 

معموال برای طراحی تراوشی سد های خاکی یک  باشد.نشت و ارائه راهکارهای اجرایی جهت کنترل آن بسیار ضروری می
.در این [1]تحلیل تراوش دو بعدی در مقطع ماکزیمم و یا مقطع تیپ سد به جای تحلیل تراوشی سه بعدی انجام می گیرد

دره  ونیز تغییرخصوصیات مصالح در راستای بعدسوم در نظرگرفته نمی شود.در این مقاله،تراوش آب  حالت اثر شکل
موردارزیابی قرارمیگیرد. سپس به SEEP/3Dافزارازبدنه وسطح خاکی السک ،به صورت سه بعدی به کمک نرم 

ز تحلیل دو بعدی به کمک  نرم منظورتعیین میزان تفاوت ناشی از ساده سازی مسئله،نتایج حاصله با نتایج حاصل ا
ونیز نتایجبدست امده از رفتارنگاری از مجموعه ابزاردقیق نصب شده در بدنه و پی سدمقایسه  SEEP/Wافزار

 عبور از پس شده و شکست دچار صحیحی طوربه سد یهاهیال در تفاوت دلیل نشت به میشوند.نتایج نشان میدهدخط

 داریپا حالت تراوش در آنالیز .شده( شد)خط نشت با ورود به هسته دچار افت هد زهکش افقی وارد نفوذناپذیر هسته از
  حدودبحرانی سد  در مقطعداد. همچنین مشاهده شد که دبی نشت  ارائه ی رانانیاطمقابل سد نتایج از

 .است نانیماطقابلدست آمده در حالت پایدار در نتیجه نتایج به آمد. به دست هیمترمکعب بر ثان
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 یچکیده انگلیس

Investigation of 2D numerical model of lask earthen dam seepage  
Abstract 

According to the climate of Iran and placing in arid and low rainfall zones in the world, the growth of 

population, and need for supplying drinking and agriculture water, it is necessary to control surface waters, 

optimal use of water resources, avoid wasting of water, and provide water requirements of the country. 

Therefore, construction of earthfill dams on the route of flowing waters in suitable points is of the choices for 
achieving the mentioned purposes. On the other hand, the issue of water seepage is considered as an essential 

issue in earthfill dams that in addition to causing water losses, it also causes hazards in the dam performance. 

Modeling of earthfill dams and performing analysis of seepage within the body of these dams are essentially 

required for determining the amount of seepage and proposing executive solutions for controlling it. 

Regarding the studies and researches conducted in relation with seepage analysis in earthfill dams, it is 

observed that because of the presence of difficulties in modeling or the analysis of seepage equation in three-

dimensional, the modeling is usually done two-dimensionally and performed in a particular section, which 

apparently seems to be the most critical section. Accordingly, the dam structure is designed by considering 

the results obtained from the analysis of these two-dimensional models. This assumption is a very good 

approximation in widespread valleys having uniform cross-section and valleys with uniform materials, and 

the obtained results will be of appropriate accuracy except for the dam supports. However, in narrow valleys 

or the valleys that their profile is highly variable as well as the valleys with various material types, because of 

the complexity of seepage pattern and the lack of a section representing the valley characteristics, such an 

assumption will be sometimes associated with very high errors, which might be also unacceptable. Hence, 

considering the importance of aforementioned Contents in this research, 3d modeling of lasak earth fill dam 

in That's located in narrowe valley with Different Sections specifications. And there is a possibility of error 

in 2D modeling. It idiscussed as a case study. And steady state flow analysis for this dam was performed in 
2D and 3D, using Seep / w and Seep / 3d software. The results show the higher accuracy of the 3D model in 

the representation of the flow lines as well as the exact amount of pore pressure and total head pressure at 

different sections of the dam. 

 
Keyworld: Seepage, steady state flow, lasak dam, Seep/w, Seep/3d 
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مقدمه-1  

باشد، تحلیل تراوش است. می رگذاریتأثطراحی بسیاری از اجزای سد  در که هاترین ارزیابیضروری از یکی

نشده از بدنه و زیر سدهای خاکی منجر به بروز مشکالتی از قبیل فرار آب از مخزن و نیز مشکالت نشت کنترل

افزار دوبعدی که یک نرم Geostudioافزار نرم . تحلیل تراوش در سدهای خاکی عموماً توسطگرددیمپایداری 

 [3]گیرد.المان محدود است و توانایی حل معادالت در محیط غیراشباع را دارد صورت می

 به که شودیم سدهای خاکی، مشاهده تراوش از تحلیل در مورد گرفتهانجام یهاپژوهش و مطالعات به توجه با

 صورتبه یسازمدلمعموالً  ی،بعدسه صورتبه معادله تراوش تحلیل یا و یسازمدل در مشکالت وجود دلیل

 سد سازه و ردیپذیم انجام ،رسدیم نظر به ترین مقطعبحرانی ظاهراً که مقطع خاص یک در عمدتاً و یدوبعد

 ی عریضهادره در فرض این [4]ود.شیمطراحی  یدوبعد یهامدل تحلیل این از حاصل نتایج گرفتن نظر در با

جز  حاصل نتایج و است بسیار خوبی تقریب هستند، کنواختی مصالح دارای که ییهادره و یکنواخت مقطع اب

 بسیار هاآن که پروفیل ییهادرهیا  تنگ یهادره در بود. اما خواهند مناسبی دقت دارای سد یهاگاههیتک در

 از تراوش و الگوی بودن پیچیده علت است، به متنوع مصالح جنس که ییهادره در و همچنین متغیر است

 زیادی بسیار خطای با فرضی گاهاً چنین دره باشد، خصوصیات کلیه بیانگر ی وجود ندارد کهمقطع که آنجا

-لذا در این پژوهش با توجه به اهمیت موارد گفته شده مدل .باشد نیز قبولرقابلیغشاید  که بود همراه خواهد

ای تنگ با مشخصات مقاطع متفاوت واقع گردیده است. و احتمال درهبعدی سد خاکی السک که در سازی سه

 [8]موردی پرداخته شده است. مطالعه عنوانبهبعدی وجود دارد، سازی دوخطا در مدل

 
 مواد و روش ها:-2

کیلومتری جنوب غربی شهرستان شفت با هدف تأمین  54سد مخزنی السک در روستای السک و به فاصله 

زی، شرب و زیست محیطی ساخته خواهد شد. مهندس آقابیگی در پایان گفت: نوع این سد آب مطمئن کشاور

 66/64متر و حجم مخزن  696متر، طول تاج  26ارتفاع سد از بستر رودخانه  )  GC( خاکی با هسته مخلوط

دخانه متوسط دبی رو .میلیون متر مکعب خواهد بود 601میلیون متر مکعب و نیز حجم تنظیمی سالیانه آن 

 متر مکعب بر ثانیه در نظر گرفته شده است ۰۳۳متر مکعب بر ثانیه و دبی سیالبی آن  ۶۸.۱این سد 
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 پارامترهای و ساختمانی مصالح و قرضه منابع مطالعات از سد بدنه مصالح مختلف مقاومتی پارامترهای

 .است گردیده منظور اسباتمح این در و شده استخراج آبرفتی مطالعات پی گزارش از آبرفتی پی مقاومتی

 .باشد می السک سد پی و بدنه مقاومتی مصالح پارامترهای دهنده جدول زیر ارائه

 السک سد پی و بدنه مصالح مقاومتی پارامترهای
 اصطکاک داخلی زاويه چسبندگی مخصوص اشباع وزن مخصوص  مرطوب وزن مصالح

t/m3 t/m3 Kg/cm2 درجه 

 40 0 33/2 2/1 پوسته

 33 0 2 8/1 زهکش

 38 0 2 8/1 فیلتر

 

 هسته

UU  

2/2 

 

23/1 

 

44/1 4/7 
CU 66/0 7/17 
CD 43/0 8/26 

 37 0 02/2 ---- آبرفتی پی بااليی ناحیه

 37 0 02/2 ---- آبرفتی پی زيرين ناحیه

 بعدی سد السکآنالیز آنالیز سه -2-1

 فشار آب منفذی و هد کل  در حالت پایا -2-1-1

حداکثر فشار آب در باالدست سد و در  دهد، مانند مدل دوبعدیینشان م (5-4)در شکل یمدل عدد جیگونه که نتاهمان

 لیبوده که به دل یافق باًیصورت تقرفشار در قسمت بدنه سد و قبل از هسته به. خطوط همباشدیم یپ یکینزد

 بیش یبخش دارا نیخطوط در ا نیهسته ا نییپا یرینفوذپذ لیبه دل کنی. لباشدیمصالح پوسته م ادیز یرینفوذپذ

-نییپا قسمت دارد. در ریدر اثر عبور از هسته نفوذناپذ انینسبت به باالدست هستند که نشان از افت هد جر یشتریب

و سبز  رنگکمرنگ آبی  مابینکه  یخط (5-4) شکل در.شودیفشار کم مخطوط هم بیش زانیدوباره م زیسد ن دست

 کیاتیاست. خطوط باالتر از خط فر کیاتیهمان خط فر ایخط نشت  نیاول باشد،یفشار صفر م یدارا رنگ است وکم

-نتایج نشانگر نزدیکی زیاد بین مدل دوبعدی و مدل سه .باشدیآن فشار آب مثبت م ریو در خطوط ز یفشار منف یدارا

 .باشدبعدی می

 

 Seep3dافزار السک در نرمسد  عدیبمدل سه در (Pressure Headی)فشار آب منفذ 5-4شکل 

است تأثیر عرض دره بر روی فشار آب منفذی و  شدهدادهی نشان بعدسهمقدار هد کل در مدل  6-4شکل 

  هسته سد است. ازهمچنین تغییر در رژیم جریان عبوری 
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 یبعدسه( در مدل Total Headهد کل ) 6-4شکل 

 دستنییپادر قسمت  توجهقابلفشار منفی  دهندهنشان شدههدادنمایش  z( که از انتهای محور 77-4شکل )

است که فشار منفی نیز عامل  ذکرقابلباشد باشد، که عامل این پدیده نرسیدن آب به این منطقه میسد می

 مهمی در پدیده رگاب و نشت در سدهای خاکی است .
 

 
 zمحور از نمای انتها   یبعدسهمدل  در(Total Headهد کل )  7-4شکل 

 .باشدیشده سد مبر اساس مشخصات گزارش یهمگ قیتحق نای درمورداستفاده  مشخصات و پارامترها

 .باشدیم GeoStudio 2007 یمدل دوبعد یتراوش برا زیمورداستفاده در آنال یافزارهانرم

 .باشدیم یرخطیصورت غبه پایدارنشت در حالت  زیآنال

 .باشدیمتر م 104 السکسد  یباالدست برا در پایدارنشت در حالت  یمرز طیشرا

 باشد.می Potential Seepageدست به حالت در پایین Steady-stateنشت در حالت  یمرز طیشرا

 حالت پایاشرایط مرزی در -2-1-2

باالدست  یعنوان شرط مرزحداکثر هد آب در باالدست مخزن بهمطابق شکل زیر ایپا طیسد در شرا زیدر آنال

 شدهگرفتهلحاظ شده هد پایین دست نیز به عنوان شرایط پتانسیل نشت در نظر متر  99برابر با  لحاظ شده

 است. 

 
 شرايط مرزی مقطع بحرانی سد السک

 

 مقطع بحرانی در بدنه سد ی و هد کلفشار آب منفذ یبررس -2-3
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 بدست آوردن تابع محتوای حجمی آب -2-3-1

  بدست آمد RetCافزار ( به دلیل موجود نبودن مقادیر آزمایشگاهی توسط نرمvwcضرایب مورد استفاده در تابع رطوبتی)

 

 
 مقادیر تابع محتوای حجمی آب 22-3شکل 

 یو تابع رطوبت یریمصالح، نفوذپذ فیتعر -2-3-2

، هشددادهنفوذپذیری به مصالح  تابع و شدهفیتعرابتدا مصالح  Seep3dافزار ی در نرمبعدسهبرای انجام آنالیز 

است. سپس قطعات لگو را  شدهدادهصورت دستی اختصاص هر یک از مصالح به آب یحجم یمحتوا سپس

 یکی یکی به هم چسبانده و هندسه مدل مطابق شکل زیر بوجود آمد.

 

 السکبعدی سد ساخت هندسه سه

 هامش بندی المان -3-2-3

مطابق شکل زیرحاصل  موردنظربندی ناحیه، مشها در هر بعد از تکمیل هندسه سد با زیاد کردن تعداد المان

شود و مدت زمان الزم برای یک آنالیز ها بیشتر باشد دقت در آنالیز بیشتر میگردد. هر چه فاصله مشمی

شود. یا رفتن به تنظیمات هر یک از قطعات لوگو چیده شده و تغییر فاصله بین مش ها برای آن قطعه بیشتر می

 توان دقت آنالیز را افزایش داد.می

 

 سد السک بعدیبندی سهمش
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 شرایط مرزی -3-2-4

شود. برای اینکار بترتیب بر روی بندی، شرایط مرزی پایا به تمام سطوح مقاطع موجود اختصاص داده میپس از مش

شود. برای باالدست سد ه میسطح هر کدام از قطعات لوگو چیده شده کلیک کرده و شرایط مرزی قطعه به آن اختصاص داد

و برای پایین دست سد شرایط مرزی با رنگ آبی بصورت شرای مرزی با احتمال  99شرایط مرزی با رنگ سبز برار با هد 

 اختصاص داده شده است. (Potential Seepagنشت)

 
 اختصاص شرایط مرزی به مدل سه بعدی سد

 بعدیی و مقایسه مدل دوبعدی و سهریگاندازهمعرفی نقاط و خطوط و مقاطع برای  -2-3-2

های ابزار دقیق تنها راه مشاهده رفتار سد ی سد و موجود نبودن دادهریگآبدر سد السک به دلیل تأخیر در 

( و Geostudioافزار)سازی دوبعدی با نرمباشد. ما برای صحت سنجی، به مقایسه نتایج مدلسازی میمدل

 [4]( پرداختیم.seep 3dدی با نرم افزار) بعسه  یسازمدلاز  نتایج حاصل

 درواقعی انتخاب کرده)این نقاط دوبعدبعدی ابتدا باید نقاطی را در مدل ی و سهدوبعدبرای مقایسه مدل 

ی و هد در آن نقاط احفرهباشد( و مقدار فشار آب جایگزینی برای پیزومترها یا ابزار دقیق در سدهای خاکی می

 [1].اندشدهگرفتهدو خط مجزا در نظر  صورتبهنقاط  ( این8-4مشخص شود )شکل

است  شدهواقعمتری سد  25نقطه و در تراز  4متری سد و خط دوم شامل  60نقطه و در تراز  8خط اول شامل  

نمودار و با دقت باالتر  صورتبهبعدی امکان توضیح بعدی و سهنظر گرفتن در مقایسه مدل دو درهدف از خط 

 .باشدمی

 

 
 گیریجايگذاری نقاطی در مقطع سد برای اندازه

 نتایج و بحث ها:-3

 مقایسه مقدار هد کل در مدل دوبعدی و سه بعدی-3-1

 :1خط شماره 

ی برابر است، دلیل این امر بعدسهی و دوبعدشود مقدار هد کل در تمامی نقاط مدل که مشاهده می طورهمان

 [3]است که سبب شده هد آب در تمام نقاط برابر باشد. متر 60که برابر  باشدیمتراز باالی نقاط 
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بعدی با دقت باال بعدی و سههای دوبرابری خط جریان در تمام مقاطع و نقاط بیانگر آن است که مدل 

به عنوان صحت  توانیماست. از نتایج این نمودار  گرفتهانجامی درستبهسازی اند و مدلسازی شدهشبیه

 [9]نیز استفاده نمود.ها سازیسنجی مدل

 

 

 1بعدی در خط شماره ی و مقاطع مدل سهدوبعد(  مدل Total Headمقایسه هد کل)

 : 2خط شماره 

ی تقریباً یکسان است دلیل این امر بعدسهی و مقطع بحرانی مدل دوبعدمطابق شکل مقدار هر کل مدل 

خصات مصالح و عرض دره در این دو مقطع ها و مشباشد که ناهمواریی میدوبعدشباهت مقطع بحرانی و مدل 

این دلیل هد  بهو قسمتی از پوسته سد را فراگرفته که  شده تنگعرض دره  1-1تقریباً یکسان است. اما مقطع 

که عالوه بر بسیار تنگ بودن دره، مشخصات مصالح مقطع در  2-2تر آمده است. مقطع کل مقداری پایین

باشد. همه این عوامر سبب شده که هد کل در این می بسترسنگمتری،  90 سد تا تراز دستنییپاباالدست و 

 [5]تری باشدنقطه نسبت به نقاط دیگر دارای تراز پایین

 

 2بعدی در خط شماره ( مدل دوبعدی و مقاطع مدل سهTotal Headمقايسه هد کل)

 بعدیمقایسه مقدار فشار آب منفذی در مدل دوبعدی و سه -3-2

 :1خط شماره 

ی تقریباً یکسان است دلیل این بعدسهی و مقطع بحرانی مدل دوبعدای مدل مطابق شکل مقدار فشار آب حفره

ها و مشخصات مصالح و عرض دره در این دو باشد که ناهمواریی میدوبعدامر شباهت مقطع بحرانی و مدل 

بعدی به است که در مدل بحرانی سه ی و مدل بحرانی در ایندوبعدمقطع تقریباً یکسان است. تنها تفاوت مدل 

فشار  xمتری از ابتدای سد در محور  240بعدی هسته سد در فاصله ی و  رفتار سهسازمدلتر بودن علت دقیق
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تر بودن تراز آب و خط فریاتیک منفی بوده، ولی در مدل دوبعدی به دلیل دقت آب منفذی به علت پایین

این امر سبب شده که [7]د خط فریاتیک باالتر از این نقطه قرار دارد. سازی رفتار هسته ستر در شبیهپایین

باشد و با اینکه عرض دره در باالدست سد تنگ می 1-1ی نشان داده شود. مقطع دوبعدنوسانی در نمودار 

مشخصات مصالح باالدست اندکی متفاوت است به علت تراز باالی نقطه مورد محاسبه، در عمل رفتاری شبیه 

که عالوه بر بسیار تنگ بودن دره، مشخصات مصالح مقطع در باالدست و  2-2حرانی دارد. مقطع مدل ب

دهند. همه این عوامل متری، مصالح بکار رفته دره آن را سنگ بستر تشکیل می 90دست سد تا تراز پایین

 [10] ای در این قسمت کمتر باشد.سبب شده که فشار آب حفره

 
 1بعدی در خط شماره ( مدل دوبعدی و مقاطع مدل سهPore-Water Pressureمقايسه فشار آب منفذی)

 :2خط شماره 

ی تقریباً یکسان است دلیل این بعدسهی و مقطع بحرانی مدل دوبعدای مدل مطابق شکل مقدار فشار آب حفره

در این دو  ها و مشخصات مصالح و عرض درهباشد که ناهمواریی میدوبعدامر شباهت مقطع بحرانی و مدل 

باشد و با توجه به اینکه عرض دره در باالدست سد تنگ می 1-1مقطع تقریباً یکسان است. .در مقطع 

که عالوه بر بسیار تنگ  2-2مشخصات مصالح باالدست اندکی متفاوت فشار آب منفذی کمتری دارد مقطع 

متری، مصالح بکار رفته دره آن را  90دست سد تا تراز بودن دره، مشخصات مصالح مقطع در باالدست و پایین

به بعد آب به این  2است که از نقطه  علتنیابهدهند. فشار منفی باال در این مقطع سنگ بستر تشکیل می

 [11] ست.مقطع نرسیده ا

 

 2بعدی در خط شماره ( مدل دوبعدی و مقاطع مدل سهPore-Water Pressureمقايسه فشار آب منفذی)

 یشنهاداتی و پریگجهینت -4

 دچار صحیحی طوربه سد یهاهیال در تفاوت دلیل نشت به خط شد در سد السک مشاهده که طورهمان

شد)خط نشت با ورود به هسته دچار افت  زهکش افقی وارد نفوذناپذیر هسته از عبور از پس شد و شکست

داد. همچنین مشاهده شد که دبی  هارائ ی رانانیاطمقابل سد نتایج از داریپا حالت تراوش در آنالیز .شده( هد

دست آمده در نتیجه نتایج به آمد. به دست هیمترمکعب بر ثان  حدودبحرانی سد  در مقطعنشت 

بعدی در سد السک به علت تغییرات شکل دره در طول سد و سه است مدل نانیاطمقابلدر حالت پایدار 

 .باشندهای دوبعدی میتر از مدلدقیق متفاوت بودن مصالح در مقاطع مختلف خیلی
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     پیشنهادات:   

 گیری جریان گذرا پس از آب صورتبهسازی مدل    

 گیری سدپس از آب شدهنصبصحت سنجی با استفاده از پیزومترهای     

 آن در نتایج ریتأثاعمال جریان هوا در آنالیز جریان نشت و مشاهده 

 های ریزدانهر خاکتوجه و مطالعه بیشتر در ساختا

هماهنگی  منظوربه سد بدنه مختلف مصالح حجمی رطوبت تابع تعیین جهت آزمایشگاهی مطالعات انجام

 دقیق در سد آزاد ابزار و عددی مدل نتایج بیشتر

و  عددی مدل همگرایی نتایج منظوربهی مشخصه رطوبتی در سایر مصالح سد هایمنحنتعیین و استفاده از 

 دقیق. ابزار
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