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 چکيده
 آب رفتن هدر از ها سیالب مهار بر عالوه توان می ها رودخانه مسیر در مخزنی سدهای احداث با

 که شوند می تقسیم مختلفی انواع به آنها بدنه دهنده تشکیل نظر از سدها. آورد عمل به جلوگیری

 بودن دسترس در و فراوانی قبیل زا مختلف دالیل به سدها این. باشد می خاکی سدهای ازآنها یکی

 هزینه بودن باال. باشند می رایج بسیار ساخت هنگام پیچیده تکنولوژی به نیاز عدم مصرفی، مصالح

 رفتار بینی پیش در قطعیت عدم همچنین و سدها شکست از ناشی خسارات شدت نیز و ساخت

 سدهای سنجی رفتار و بتمراق لزوم خاکی، مصالح خاص ماهیت لحاظ به تکنیکی ژنو های سازه

 زهکش و فیلتر از استفاده تاثیر بررسی به تحقیق این در. کند می آشکار چیز هر از بیش را خاکی

 پایین در شدگی خیس ارتفاع و نشت خط خروجی، دبی مانند نتایجی بررسی و خاکی سدهای در

 قرار زاویه زهکش، و فیلتر ضخامت سد، نوع مانند پارامترهایی و شد خواهد پرداخته سد دست

 قرار بررسی مورد نیز زهکش بودن پذیری نفوذ شرایط همچنین و فیلتر و زهکش موقعیت گیری،

 افزایش سد وسط مقطع از خروجی دبی افقی زهکش طول افزایش با که داد نشان نتایج. گیرد می

 که نمود ذکر نشت خط ارتفاع کاهش و جریان بردارهای تمرکز توان می را امر این دلیل یابد می

 الزم البته نمایند عبور مقطع یک از و کنند عمل متمرکزتر جریان مختلف بردارهای شود می سبب

 .باشد می ناهمگن سد برابر 4 حدود در همگن سد در خروجی دبی افزایش میزان است ذکر به
 .شدگی خیس ارتفاع فیلتر، افقی، زهکش ناهمگن، و همگن خاکی سد :يديکل واژگان
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 همقدم

در نزدیکی محل سکونت انسانها احداث می شوند، خرابی یک سد نه تنها از نظر اقتصادی  "از آنجائی که سدها عمدتا

لذا در تحلیل، محاسبه و طراحی آن باید . زیانبار است، بلکه تهدید بزرگی برای جان افراد ساکن در پائین دست سد نیز می باشد

 [.1]دقت کافی را مبذول داشت 

 سد بدنه در زهکش احداث. شود می استفاده زهکشی سیستم از خاکی سدهای در آب جریان هدایت برای کلی طور به

 دست پایین شیب داشتن نگه خشک آن هدف که باشد می سد بدنه در شده تشکیل هدایت زهاب و آوری جمع منظور به

 می خاکی سدهای در استفاده مورد هکشهایز از پرکاربردترین .است بدنه در منفذی آب فشار افزایش از جلوگیری و سد

 قادر که بود خواهد ترکیبی افقی، مایل و زهکش ترکیب بهترین. کرد اشاره دودکشی یا مایل زهکش و افقی زهکش به توان

 و عالوه کرده عمل احسن نحو به باشد می خاکی سد بدنه از زهاب تخلیه و آوری جمع همان که خود اصلی وظیفه به باشد

 راهی یافتن که رسد می نظر به موضوع این به توجه با .باشد نیز ابعاد حداقل دارای خاکی سد بدنه نمودن پایدارتر با آن بر

 و اقتصادی خاص اهمیت از همگن خاکی سدهای در افقی و مایل زهکشهای بهینه شکل و موقعیت، ابعاد محاسبه جهت

 [.2]باشد  برخوردار فنی

 ساخته سدهای تخریب علل درصد 22 از بیش که دهد می نشان کنون تا شده هساخت خاکی سدهای آمار تخریب

 بررسی و سدسازی فنون گسترش و پیشرفت با امروزه [.3] است بوده نشده کنترل زه و پدیده رگاب از ناشی تاکنون، شده

 استفاده افقی زهکش و مایل زهکش از توأم صورت به امروزی خاکی همگن سدهای ساخت در همواره ها، تخریب این علل

 .باشد نگرفته قرار استفاده مورد آن در طور توأم به زهکش دو این که یافت توان می مدرنی همگن خاکی سد کمتر و شده

 موارد نظر گرفتن در با بتواند که تحقیقاتی کماکان زمینه، این در پیشین تحقیقات به توجه با و موضوع این به توجه با

 و ناهمگن همگن خاکی سدهای در مایل و افقی زهکشهای بهینه ابعاد و موقعیت خاکها، موئینگی خاصیت قبیل از مختلفی

 به طرف یک از که است سیستمی خاکی سد یک در بهینه زهکش سیستم .است برخوردار اهمیت باالیی از نماید تعیین را

 باالترین دیگر طرف از و کرده عمل احسن نحو به باشد می خاکی بدنه سد از زهاب امن تخلیه همان که خود، اصلی وظایف

اهداف این تحقیق شامل بررسی تاثیر استفاده از [. 2]باشد ابعاد کمترین دارای همچنین و نموده ایجاد را اطمینان ضرایب

فیلتر و زهکش در سدهای خاکی و بررسی نتایجی مانند دبی خروجی و خط نشت و ارتفاع خیس شدگی در پایین دست سد 

و پارامترهایی مانند نوع سد، ضخامت فیلتر و زهکش، زاویه قرار گیری، موقعیت زهکش، فیلتر و همچنین شرایط نفوذ  می باشد

 . پذیری بودن زهکش نیز مورد بررسی قرار می گیرد

 

 پيشينه تحقيق -2
از جمله . ددسد خاکی همگن معموالً در مناطقی که از لحاظ اقتصادی یک نوع مصالح در دسترس باشد توصیه می گر

سدهای خاکی همگن کوچک می توان به سدهای الیون لیک، پیشکن، استابل فیلد، دیکینسون و غیره که توسط اداره عمران 

به مطالعه تعیین طول زهکش افقی در سدهای خاکی همگن ( 2004)باگو و چاهار. اراضی آمریکا طراحی شده اند اشاره نمود

به پوشش پایین دست و طول زهکش افقی پایین دست در سدهای خاکی همگن ایزوتروپ در این تحقیق برای محاس. پرداختند

معادله های مشابه برای پوشش حدکثر شیب پایین دست و طول موثر حداقل . و غیر ایزوتروپ معادله صریح به دست آمده است

برای پوشش تمام محدوده های و حداکثر زهکش فیلتر به دست آمده معادله های غیر خطی هستند و نمودارهای مناسبی 

 [.4]کاربردی هندسه سد رسم شده اند 

. به مطالعه روش های عددی برای تعیین مقدار تراوش و مکان هندسی خط فرایتیک پرداختند( 2002)میشرا و سینگ 

 [.2]ندایشان همچنین کاربرد یک فیلتر را مورد بررسی قرار دادند و موقعیت مناسبی را نیز برای آن پیشنهاد کرد

به بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و ضخامت زهکش های افقی بر نشت ماندگار از بدنه ( 1330)ملک پور و همکاران در سال 

نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش ضخامت و طول زهکش، پارامتر پوشش شیب پائین دست به . سد خاکی همگن پرداختند
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همچنین شدت . ه تاثیر پارامتر ضخامت در روابط تحلیلی موجود لحاظ نگردیده استمقدار زیادی افزایش می یابد در حالی ک

دبی نشت با افزایش ضخامت زهکش بطور قابل مالحظه ای افزایش می یابد که این نرخ افزایش دبی با افزایش مقدار ضخامت به 

 [.6]بیش از ضخامت حداکثر مورد نظر در این تحقیق کاهش می یابد

در این . به تأثیر زهکش افقی بر پایداری سد خاکی همگن در شرایط تخلیه سریع پرداختند( 1332)اران ملک پور و همک

تحقیق در یک مدل سد خاکی همگن تاثیر طول و ضخامت زهکش افقی بر پایداری شیب باالدست در شرایط تخلیه سریع مورد 

فت سطح آب محدوده تغییرات ضریب اطمینان در مقابل به ازای ابعاد مختلف زهکش، بالفاصله پس از ا. بررسی قرار گرفت

بدست آمد که با گذشت زمان تحت تاثیر زهکش با حداکثر طول و  3/1-2/2و  2/1- 6/2لغزش سطحی و عمیق به ترتیب 

 [.7]افزایش یافت 2/2-3و  2-3ضخامت موثر به ترتیب به 

ی سد خاکی ناهمگن در شرایط تخلیه سریع مخزن مطالعه به بررسی تاثیر زهکش افقی بر پایدار( 1333)حاجیانی و رضائی 

سدمالصدرا پرداختند با توجه به نتایج تعبیه زهکشهای افقی موجب افزایش در زایل شدن فشارآب حفره ای و افزایش  –موردی 

 [.8]درصدی ضریب اطمینان پایداری شیروانی باال دست می گردند 20/7

در این . و اندازه زهکش افقی در پایداری و نشت آب در سدهای خاکی پرداختند به تاثیر(  2012)ملک پور و همکاران 

تحقیق در ابتدا میزان نشت به ازای ضخامت و طول های مختلف زهکش در مدل فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با نرم 

خط نشت و دبی مورد ارزیابی قرار  سد خاکی مورد مدل سازی قرار گرفت و در هر دوحالت گذرا و ماندگار، GEOSTUDIافزار 

 [.3]در این مقاله نویسندگان با استفاده از معادالت حداکثر ضخامت موثر زهکش را بدست آوردند. گرفت

اوجه پرداختند و اثر استفاده از گرانول را به  به بررسی جریان غیر عادی نشت از سد( 2013)در سال  آدیمو و همکاران

ی قراردادند نتایج وگزارشات حاکی از نشت غیرمجاز و شکستگی تعدادی از لوله ها دراین سد بود دراین عنوان فیلتر مورد ارزیاب

تحقیق از گرانول در پنجه ی پایین دست به عنوان فیلتر و زهکش استفاده شد نتایج حاکی از موفقیت آمیز بودن این روش و 

 [.10]کاهش نشت در سد بوده است

در این . به تاثیر زهکش در کاهش نشت و فشار باالبرنده در پرده ی آب بند پرداختند(  2013)منصوری و سلماسی در سال 

برای این .مقاله تاثیر زهکش افقی و دیواره آب بند در کاهش جریان نشت و فشار باالبرنده در سدخاکی ناهمگن بررسی گردید

نتایج نشان داد افزایش طول . مورد ارزیابی قرار گرفت seepمنظور طول های مختلف زهکش افق و دیواره آب بند با نرم افزار 

 [.11]زهکش افقی در کاهش دبی و افزایش اندک گرادیان هیدرولیکی موثر است

 

 روش تحقيق -3
 محدوده این انتخاب علل و آنها تغییرات محدوده حاضر، تحقیق مدلهای در استفاده مورد متغیرهای به بخش این در

( 1331)مامی اطالعات مدل سازی از منابع و استاندارد ها و براساس مقاله رادمنش و همکاران در سال ت .شود می پرداخته ها

 .انتخاب شده است

 

 خاك نوع و همگن خاکی سد ارتفاع 3-1

 و ارتفاع سرریز طول خصوص در الزم های یابی بهینه انجام از پس و طرح توجیهی مرحله مطالعات نتایج از ارتفاع این

 از بیش ارتفاع با همگن خاکی سد عموماً. آید می دست به ( است موثر سد نهایی ارتفاع تعیین در ارتفاع این)آن  روی آب

 سیستم دارای همگن خاکی سدهای احداث که آنجا از .دارد بدنه دست پایین در نفوذپذیر سیستم زهکشی به نیاز متر 8

 سدهای متر از روی فونداسیون جهت 20 ارتفاع حاضر تحقیق در لذا باشد اقتصادی می کوتاه ارتفاعات در بدنه، در زهکشی

 تا نبوده زیاد ارتفاع دارای بایست می همگن خاکی سد یک (1383) شمسایی توصیه به بنا. است شده اختیار همگن خاکی

 [.12]نمود ایجاد را خاکی سد بدنه در رگاب ایجاد پدیده برابر در الزم ایمنی بتوان

 سدهای در ها شیب دامنه کاهش به نیاز دلیل به متر 30 از بیش ارتفاعات در اینکه به توجه با و ن موضوعای به توجه با 

 باالی حد حاضر تحقیق در لذا بود نخواهد اقتصادی اغلب متر 30 بیش از ارتفاع با سدها نوع این احداث همگن، خاکی
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 نوع این اصلی بدنه ساخت در جهت استفاده خاک بهترین که آنجا از [.2]است  شده محدود متر 30 به سدها این ارتفاع

 بودن دارا دلیل به GW بندی دانه با خاک از و سدها اصلی بدنه عنوان به خاک بوده، این GCبندی  دانه با خاک سدها

 .است شده استفاده زهکش عنوان به باال نفوذپذیری و مناسب بندی دانه

 

 عرض تاج و شيب دامنه ها 3-2

 :است شده استفاده زیر شرح به آمریکا سدسازی فنی دفتر رابطه از تاج عرض تعیین جهت حاضر تحقیق در

(1                                                                                                                            )   3+H 2/1B =  

 دامنه شیب پایین حد .باشد می متر حسب بر خاکی سد تاج عرضB و  متر، ببرحس خاکی سد ارتفاعH که در آن 

 عنوان به (1333)پراکتور  توسط شیب است این شده محدود افقی متر 2 به قائم متر 1به  حاضر تحقیق در خاکی سدهای

 بتواند که شده ختیارا ای گونه به مدلها در شده منظور های شیب باالی حد .است شده خاکریزها توصیه جهت شیب حداقل

 خاکی سد در را(  2/1حداقل اطمینان ضریب)نرمال تراز از تراوش ماندگار حالت در نیاز مورد اطمینان ضرایب حداقل

 خاکی سدهای دست پایین و باالدست های شیب حاضر تحقیق در. نماید ارضا شده فرض مقاومتی خصوصیات با و همگنی

 [.2]است شده فرض یکسان مدلها در

 

  پی شرایط و مخزن در آب ارتفاع 4-3

 [.2]است  شده فرض سد کل ارتفاع درصد 80 با برابر سد مخزن در آب ارتفاع حاضر تحقیق در 

 

  خاکی سد مصالح نفوذپذیري 3-4

و  شده استفاده 1جدول  طبق( 1363)همکاران  و شرارد توسط شده ارائه نفوذپذیری مقادیر حاضر تحقیق در

 .است شده فرض یکسان افقی و قائم اتجه در نفوذپذیری

 
 [2]ها مدل در زهکش و بدنه خاك نفوذپذیري -1 جدول

 (m/s)حد متوسط نفوذ پذیری (m/s)حد باالی نفوذ پذیری (m/s)حد پایین نفوذ پذیری دانه بندی خاک در سیستم متحد

GC 1E-10 1E-07 1E-09 
GW 1E-5 1E-03 1E-04 

 

  الحمص مقاومتی پارامترهاي  3-5

 مقادیر ازای به اطمینان ضریب مقادیر زهکش، و بدنه مصالح مقاومتی پارامترهای از قبول قابل فرض یک جهت

 طول تغییرات ازای به و خاکی سدهای ارتفاع حداکثر و حداقل مختلف های حالت و خاک مقاومتی مختلف پارامترهای

 اصطکاک زاویه و مترمربع بر کیلونیوتن 12 با برابر بدنه مصالح خاک چسبندگی اساس، این بر .است شده محاسبه زهکشها

 چسبندگی و درجه 40 با برابر زهکش مصالح داخلی اصطکاک زاویه همچنین .است شده اختیار درجه 22 با آن برابر داخلی

 [.2]است شده منظور صفر آن

 افقی زهکش طول  3-6

 سه در طول این تغییرات دارد ادامه مایل زهکش پایین ابتدای تا خاکی سد دست پایین دامنه از افقی زهکش طول 

 مدلها، در استفاده مورد افقی زهکش طول حداقل مقدار است شده اعمال مدلها در متوسط و حداقل، حداکثر مختلف حالت

 می جلوگیری خاکی سد دست پایین دامنه به زه برخورد از آن، از صورت استفاده در که است افقی زهکش از طولی حداقل

 [.2]گردد
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 آناليز و تحليل مدل ها  -4
 محدود اجزای روش از استفاده با مدلها این فوق، بند در شده ذکر متغیر پارامترهای با مختلف مدلهای معرفی از پس

است نتایج  شده تعیین مدلها در آزاد زه خط محل و شده آنالیز  Geostudioافزارهای نرم از مجموعه SeepWافزار نرم در

 .امتر مورد بررسی مطابق با موارد زیر می باشدو پار

 

 

 

 

 بررسی سد خاکی همگن بدون استفاده از زهکش و فيلتر 4-1

الزم به ذکر . در این قسمت از تحقیق به بررسی رفتار سد خاکی همگن بدون استفاده از زهکش و فیلتر پرداخته شده است

می  3الی  1نتایج مطابق با شکل های . قبلی رعایت شده است  است در مدل سازی نکات و مشخصات ذکر شده در قسمت های

 .باشد

 

 
 مدل سازي سد خاکی همگن در نرم افزار  -1شکل 

 
 شکل بردارهاي جریان به سمت پایين دست سد  -2شکل 

 

 
 اولين خط نشت آب در سد خاکی همگن بدون زهکش و فيلتر  -3شکل 

 

 :می توان درک نمود 3الی  1از شکل های 
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اولین خط خروج آب از سد در حالت عدم استفاده از زهکش از ارتفاع باالتری نسبت به پایین دست سد خارج می شود و 

فاصله بین خطوط پتانسیل زیاد می باشد و افت پتانسیل به دلیل باال بدون فشار . ارتفاع خیس شدگی پایین دست زیاد می باشد

 .آب حفره ای در سد ها دیرتر مستهلک می شود

در توضیح علل موارد باال می توان ذکر نمود در صورت عدم جود زهکش دبی خروجی بخش عمده ای اش از داخل پوسته 

عبور می کند بنابراین از ارتفاع باالتری خارج می شود و افت خطوط جریان آب دیر ایجاد می گردد و ارتفاع خروجی باالتر قرار 

 . جریان و پتانسیل، فاصله بین خطوط پتانسیل نیز زیاد می گرددمی گیرد و به دلیل ارتباط مستقیم خطوط 

 

 

 مقایسه سد خاکی همگن و ناهمگن در حالت عدم استفاده از زهکش و فيلتر 4-2

 

 
 مقایسه اولين خط نشت آب در سدهاي خاکی همگن و ناهمگن بدون زهکش  -4شکل         

 

 :می توان درک نمود 4از شکل 

با توجه به اولین خط نشت در سدها، . سدهای خاکی همگن نسبت به ناهمگن بیشتر می باشد ارتفاع خیس شدگی در

در سدهای ناهمگن هسته با نفوذ پذیری کم در . استفاده از زهکش جهت پایین انداختن خط نشت ضروری به نظر می رسد

ز سد ایجاد گردد و آب از ارتفاع پایین نقش یک مانع عمل می نماید و باعث می شود افت پتانسیل و جریان در خط نشت آب ا

 .تری در سد ناهمگن نسبت به همگن خارج می گردد

 

 (بدون استفاده از زهکش قائم و فيلتر)بررسی طول زهکش افقی در سد خاکی همگن  4-3

 هس در طول این تغییرات دارد ادامه مایل زهکش پایین ابتدای تا خاکی سد دست پایین دامنه افقی از زهکش طول

 مدلها، در استفاده مورد افقی زهکش طول حداقل مقدار .است شده اعمال مدلها در متوسط و حداقل، حداکثر مختلف حالت

 جلوگیری خاکی سد دست پایین دامنه به زه خورد بر از آن، از صورت استفاده در که است افقی زهکش از طولی حداقل

 خاک در آب موئینگی ارتفاع با برابر بایست دست می پایین دامنه از ادآز زه خط فاصله نزدیکترین حالت این در .گردد می

خروجی ها و مدل سازی های سد همگن .شود حاصل کامل اطمینان دست پایین دامنه به آزاد زه خط برخورد عدم از تا بوده

 .می باشد 7الی  2با زهکش طولی افقی مطابق با شکل های 
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 متر 11همگن با زهکش افقی به طول خطوط جریان در سد خاکی  -5شکل 

 

 
 متر 31اولين خط نشت در سد خاکی همگن با زهکش افقی به طول  -6شکل 

 

 
 مقایسه اولين خط نشت به ازاي طول هاي مختلف زهکش افقی در سد خاکی همگن -7شکل 

 

 :می توان استنباط نمود که 7الی  2از شکل های 

تاثیر استفاده از حداقل طول زهکش افقی در پایین انداختن خط نشت نسبت به حالت عدم استفاده از زهکش افقی در ( 1

 .سد خاکی همگن چشم گیر است

با افزایش طول زهکش افقی اولین خط نشت پایین تر قرار می گیرد اما طول زیاد زهکش افقی نیز صرفه اقتصادی ( 2

 .ندارد

در جهت زهکش حرکت می کنند و این نشان دهنده تاثیر زهکش در پایین انداختن مسیر  "آب کامال بردارهای حرکت( 3

 .جریان می باشد

بهینه ترین طول زهکش افقی در سدهای خاکی همگن در تمامی ارتفاعها، در محدود های بین طولی برابر با ارتفاع سد ( 4

ست امتداد دادن زهکش افقی بیشتر از وسط سد و به سمت باالدست درصد بیش از آن می باشد و همان طور که مشخص ا 22و 

 .ضروری نمی باشد و توجیه اقتصادی نیز ندارد
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در خصوص دالیل نکات باال می توان ذکر نمود با توجه به اینکه اولین خط نشت تمایل به خارج شدن به سمت پایین 

 "توجیه و فایده اقتصادی ندارد چون بخشی از خط نشت اصال دست سد را دارد لذا افزایش طول زهکش افقی به سمت باالدست

 .از آن عبور نمی کند و حداکثر امتداد طول زهکش افقی تا وسط بایستی باشد

زهکش ها به دلیل نفوذ پذیری باال نسبت به سایر مصالح سد باعث ایجاد تمایل حرکت خطوط جریان در مسیر خود می 

 .ارتفاع پایین تری قرار می گیردباشند و به همین دلیل خط نشت در 

 

 

 

 

 
مقایسه دبی خروجی به ازاي طول هاي مختلف زهکش افقی در سد خاکی همگن -8شکل   

 

می توان گفت با افزایش طول زهکش افقی دبی خروجی از مقطع وسط سد افزایش می یابد دلیل این امر را می  8از شکل 

نشت ذکر نمود که سبب می شود بردارهای مختلف جریان متمرکزتر عمل  توان تمرکز بردارهای جریان و کاهش ارتفاع خط

متر در سد همگن دبی خروجی عبوری از زهکش  30به  10با افزایش طول زهکش افقی از . کنند و از یک مقطع عبور نمایند

 .برابر شده است 2/1

 

 (م و فيلتربدون استفاده از زهکش قائ)بررسی طول زهکش افقی در سد خاکی نا همگن  4-4

. در این قسمت از تحقیق مشابه قسمت قبلی تاثیر طول زهکش افقی در سدهای ناهمگن مورد بررسی قرار گرفته است

 .می باشد 3نتایج و مدل سازی ها مطابق با شکل 

 

 
 مقایسه اولين خط نشت به ازاي طول هاي مختلف زهکش افقی در سد خاکی ناهمگن -9شکل              
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. خط نشت با افزایش طول زهکش افقی در سدهای ناهمگن تغییر زیادی نمی کند: می توان استنباط نمود که 3از شکل 

در سدهای همگن به دلیل عدم وجود هسته که خود در نقش یک مانع عمل می کند و باعث کاهش ارتفاع خط نشت می گردد 

 .لذا تاثیر طول زهکش بیشتر از سدهای ناهمگن می باشد

 

 

 

 

 

 
مقایسه دبی به ازاي طول هاي مختلف زهکش افقی در سد خاکی نا همگن -11کل ش  

 

می توان گفت با افزایش طول زهکش افقی دبی خروجی از مقطع وسط سد افزایش می یابد دلیل این امر را 10از شکل 

لف جریان متمرکزتر عمل می توان تمرکز بردارهای جریان و کاهش ارتفاع خط نشت ذکر نمود که سبب می شود بردارهای مخت

با . کنند و از یک مقطع عبور نمایند البته الزم به ذکر است میزان افزایش دبی خروجی در سد همگن بیشتر از ناهمگن می باشد

 .درصد افزایش یافته است 2متر در سد ناهمگن دبی خروجی عبوری از زهکش  30به  10افزایش طول زهکش افقی از 

 

 (زاویه ثابت)ائم در سد خاکی همگن بررسی طول زهکش ق 4-5

در این قسمت به بررسی تاثیر زهکش عمودی در سد های خاکی همگن پرداختیم و دو ارتفاع یکی کمتر از نصف ارتفاع 

در حالت بعدی زهکش افقی را تا وسط مقطع سد خاکی . تراز آب و دیگری هم تراز آب پشت سد مورد بررسی قرار گرفتند

نتایج مطابق با . و سعی نموده که ارتفاع زهکش قائم را حداکثر و بیشتر از ارتفاع تراز آب پشت سد قرار دهیمهمگن امتداد داده 

 .می باشد 11شکل 
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مقایسه دبی خروجی به ازاي ارتفاع هاي مختلف زهکش قائم در سد خاکی همگن -11شکل  

 

 :استنباط می شود که 11از شکل 

بی خروجی و خط نشت آب تاثیر زیادی ندارد و بایستی ارتفاع زهکش به اندازه بیشترین تراز ارتفاع کم زهکش قائم بر روی د( 1

 .سطح آب باشد

برابر افزایش در دبی خروجی ایجاد می  2/1متر در سد خاکی همگن در حدود  20به  10با افزایش ارتفاع زهکش قائم از ( 2

 .گردد

 (کش افقی و زاویه ثابتزه)بررسی طول زهکش مایل در سد خاکی ناهمگن  4-6

 زهکش طول شامل که است شده اختیار مایل طول زهکش جهت مقدار دو حاضر تحقیق در شده انجام مدلهای در

 تا این زهکش که شده اختیار ای گونه به حداکثر مایل زهکش طول مقدار(. 13و12شکل )باشد می حداقل و حداکثر مایل

 وجود به نیازی خاک، در آب توجه قابل جریان وجود عدم دلیل به باال به تراز این از .یابد ادامه سد مخزن در آب نرمال تراز

 گرفته نظر در حداکثر مایل زهکش طول نصف با برابر حداقل، مایل زهکش طول مقدار همچنین. باشد مایل نمی زهکش

 .است شده

 

 

 
 در وسط مقطع سد و زهکش قائمبردارهاي جریان و خط نشت سد خاکی ناهمگن با زهکش افقی  -12شکل     
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 بردارهاي جریان و خط نشت سد ناهمگن با زهکش افقی در وسط مقطع سد و زهکش قائم با ارتفاع حداکثر -13شکل     

 

بردارهای جریان با افزایش ارتفاع زهکش مایل تا ارتفاع سطح آب به سمت : می توان ذکر کرد که  13و  12از شکل های 

می شوند و این قضیه از ایجاد فشار آب حفره ای در هسته سد به دلیل نفوذ پذیری کم هسته جلوگیری  زهکش مایل متمایل

 .همچنین با مستهلک شدن فشار آب حفره ای خطر شناور شدن مصالح و کم شدن تنش موثر نیز کاسته می شود. می نماید

 

 

 

 

 (زهکش افقی ثابت)بررسی زاویه زهکش قائم در سد خاکی همگن 4-7

 به را همگن خاکی سدهای در افقی و زهکش مایل بین زاویه رایج محدوده حاضر، تحقیق در استفاده مورد زوایای

درجه در قسمت های قبلی مورد  30الزم به ذکر است زاویه . می باشد 120، 110، 100زوایای،  شامل و داده پوشش خوبی

 .بررسی قرار گرفته است

 

 
وسط سد خاکی همگن به ازاي زوایاي مختلف زهکش مقایسه دبی خروجی از -14شکل   

 

 :می توان ذکر نمود 14از شکل 

 .با افزایش زاویه نسبت به حالت قائم و نزدیک تر شدن به باالدست سد همگن میزان دبی افزایش می یابد( 1

در صورت تمایل برای  درجه به بعد چندان چشم گیر نیست و 110تقریبا می توان ذکر نمود که افزایش دبی از زاویه ( 2

 .درجه معقول تر می باشد 110مورب ساختن زهکش دودکشی به دلیل مسائل اجرایی زاویه 

 .افزایش می یابد% 2/3درجه در سد خاکی همگن میزان دبی  120درجه به  100با تغییر زوایه از ( 3

سمت پایین دست تمایل به حرکت دارد و دلیل این امر را می توان اینگونه توجیه نمود که خط نشت در سدهای خاکی به 

 .خط نشتی از آن قسمت عبور نمی نماید "امتداد دادن زهکش دودمشی به طرف باالدست توجیه ندارد چون عمال
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 بررسی نفوذ پذیري مصالح زهکش در سد خاکی همگن و ناهمگن 4-8

 18الی  12خروجی مشابه شکل های . ستدر این قسمت به بررسی تاثیر نفوذ پدیری زهکش در سد خاکی پرداخته شده ا

 .می باشد

 

 

 
 خط نشت و خطوط پتانسيل در سد خاکی همگن به ازاي نفوذ پذیري زیاد زهکش -15شکل 

 

 
  خط نشت در سد خاکی همگن به ازاي نفوذ پذیري کم زهکش -16شکل 

 

 
ت زهکش مقایسه دبی هاي مختلف سد خاکی همگن به ازاي نفوذ پذیري هاي متفاو -17شکل  
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مقایسه دبی هاي مختلف سد خاکی ناهمگن به ازاي نفوذ پذیري هاي متفاوت زهکش -18شکل   

 

 :می توان نتایج زیررا استنباط نمود18الی  12از شکل های 

 .تغییرات نفوذ پذیری زهکش تاثیر زیادی بر رفتار سدهای خاکی همگن دارد( 1

 .شم گیر و مشهود می باشداختالف دبی خروجی به افزایش نفوذپذیری چ( 2

نفوذ پذیری زیاد زهکش سبب شسته شدن مصالح نزدیک زهکش می گردد لذا بایستی به همراه زهکش حتما فیلتر ( 3

 .حد واسط تعبیه نمود

تغییرات خط نشت آب در سدهای خاکی همگن در برابر تغییرات نفوذ پذیری زهکش بیشتر از سدهای خاکی ناهمگن ( 4

 .می باشد

 ررسی ضخامت زهکش در سد خاکی همگنب 4-9

در این قسمت به بررسی تغییرات ضخامت زهکش در سدهای خاکی همگن پرداخته شده است و ضخامت های معقول 

 .می باشد 20و  13مراحل مدل سازی و نتایج مطابق با شکل های .متر مورد بررسی قرار می گیرد 2/1و 1و 2/0

 

 
 ازاي ضخامت هاي مختلف زهکش در سد خاکی همگنمقایسه اولين خط نشت به  -19شکل 
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مقایسه اولين خط نشت به ازاي ضخامت هاي مختلف زهکش در سد خاکی همگن -21شکل   

 

تاثیر افزایش دبی و جهت دادن به بردارهای جریان و همچنین کاهش : می توان درک نمود که 20و  13از شکل های 

دلیل این امر را می توان این مورد ذکر نمود که . هکش تاثیر چشم گیری نداردارتفاع خیس شدگی با افزایش ضخامت های ز

بیشتر آب خروجی از مسیر زهکش عبور می کند و افزایش بی رویه ضخامت زهکش مانند این است کانالی برای عبور آب با 

می گیرند لذا با توجه به مسائل حجم کم ایجاد شده است وبا کاهش ضخامت تعدادی از بردارهای جریان در مسیر زهکش قرار ن

 .متر معقول می باشد 1اجرایی و اقتصادی ضخامت زهکش در حدود 

 

 بررسی استفاده از فيلتر در دو طرف هسته سد خاکی ناهمگن 4-11

به دلیل اهمیت نقش فیلتر علی الخصوص در سدهای خاکی ناهمگن در این قسمت به بررسی اثرات فیلتر هم در باالدست 

 .می باشند 21نتایج مطابق با شکل . یین دست در دو طرف هسته سد پرداخته می شودو هم پا

 

 

 
 خطوط جریان و اولين خط نشت در سد خاکی ناهمگن با استفاده از فيلتر در دو طرف هسته سد -21شکل 

 

به دلیل اینکه . در صورت استفاده از فیلتر در دو طرف هسته سدهای ناهمگن خط نشت اندکی پایین تر قرار می گیرد

نفوذ پذیری هسته و زهکش تفاوت زیادی با یکدیگر دارند لذا امکان شسته شدن مصالح و ایجاد روشویی می شود لذا استفاده از 

 . مصالح واسطه مانند فیلتر ضروری به نظر می رسد
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 گيرينتيجه -5
 :خالصه نتایج این تحقیق به شرح زیر می باشد

ر حالت عدم استفاده از زهکش از ارتفاع باالتری نسبت به پایین دست سد خارج اولین خط خروج آب از سد د .1

 .می شود و ارتفاع خیس شدگی پایین دست زیاد می باشد

اولین خط خروج آب از سد در حالت عدم استفاده از زهکش در سد خاکی ناهمگن به نسبت سد خاکی همگن از  .2

 .ارتفاع پایین تری اتفاق می افتد

شدگی در سد خاکی ناهمگن به دلیل وجود هسته و منحرف نمودن مسیر جریان از ارتفاع پایین ارتفاع خیس  .3

 .تری اتفاق می افتد

 .با توجه به اولین خط نشت در سدها، استفاده از زهکش جهت پایین انداختن خط نشت ضروری به نظر می رسد .4

دن و حرکت مصالح پوسته باالدست به فشار آب حفره ای و دبی خروجی باال در سد خاکی همگن باعث شسته ش .2

 .سمت پایین دست خواهد بود و پایداری سد خاکی را خطر می اندازد

برابر از سد ناهمگن می باشد به همین دلیل استفاده از  4دبی خروجی از مقطع سد خاکی همگن درحدود  .6

 .زهکش و فیلتر در سدهای خاکی همگن ضروری می باشد و بایستی حتما تعبیه گردد

 .برابر شده است 2/1متر در سد همگن دبی خروجی عبوری از زهکش  30به  10از  با افزایش طول زهکش افقی .7

درصد افزایش  2متر در سد ناهمگن دبی خروجی عبوری از زهکش  30به  10با افزایش طول زهکش افقی از  .8

 .یافته است

برابر افزایش در دبی خروجی  2/1ر حدود متر در سد خاکی همگن د 20به  10با افزایش ارتفاع زهکش قائم از  .3

 .ایجاد می گردد

 .افزایش می یابد% 2/3درجه در سد خاکی همگن میزان دبی  120درجه به  100با تغییر زوایه از  .10

 .برابر افزایش می یابد 2با تغییر نفوذ پذیری زهکش از کم به زیاد در سد خاکی همگن میزان دبی تا  .11

ر سدهای خاکی همگن در تمامی ارتفاعها، در محدود های بین طولی برابر با بهینه ترین طول زهکش افقی د .12

درصد بیش از آن می باشد و همان طور که مشخص است امتداد دادن زهکش افقی بیشتر از وسط سد  22ارتفاع سد و 

 .و به سمت باالدست ضروری نمی باشد و توجیه اقتصادی نیز ندارد

وجی از مقطع وسط سد افزایش می یابد دلیل این امر را می توان تمرکز با افزایش طول زهکش افقی دبی خر .13

بردارهای جریان و کاهش ارتفاع خط نشت ذکر نمود که سبب می شود بردارهای مختلف جریان متمرکزتر عمل کنند و 

 .گن می باشداز یک مقطع عبور نمایند البته الزم به ذکر است میزان افزایش دبی خروجی در سد همگن بیشتر از ناهم

دلیل این امر را نیز جلوگیری از . استفاده از فیلتر به همراه زهکش در تمامی سدهای خاکی توصیه می گردد .14

 .اگر چه نقش فیلتر در دبی خروجی چندان چشم گیر نمی باشد. پدیده پایپینگ یا زیر شویی می توان ذکر نمود

 .به باالدست سدهمگن میزان دبی افزایش می یابدبا افزایش زاویه نسبت به حالت قائم و نزدیک تر شدن  .12

درجه به بعد چندان چشم گیر نیست و در صورت تمایل  110تقریبا می توان ذکر نمود که افزایش دبی از زاویه  .16

 .درجه معقول تر می باشد 110برای مورب ساختن زهکش دودکشی به دلیل مسائل اجرایی زاویه 

ن مصالح نزدیک زهکش می گردد لذا بایستی به همراه زهکش حتما نفوذ پذیری زیاد زهکش سبب شسته شد .17

 .فیلتر حد واسط تعبیه نمود

با کاهش ضخامت تعدادی از بردارهای جریان در مسیر زهکش قرار نمی گیرند لذا با توجه به مسائل اجرایی و  .18

 .متر معقول می باشد 1اقتصادی ضخامت زهکش در حدود 
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