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بررسی شیب خط نشت در خاکریز کانالهای آبیاری شبکه آبیاری و زهکشی دشت میاناب با
استفاده از مدل SEEP/W
فرخ فالحت ،1حسین فتحیان* 9و بهروز

دهانزاده9

 )1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه آبیاری و زهکشی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران.
 )9گروه مهندسی منابع آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 )9گروه مهندسی علوم آب ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران.
* نویسنده مسئولFathian.h58@gmail.com:

تاریخ دریافت09/60/60 :

تاریخ پذیرش09/69/90 :

چکیده
یکی از مشکالت شبکههای آبیاری موجود پدیده نشت و تراوش میباشد .مسئله تراوش آب و کنترل آن در کانالهای آبیاری
یکی از مهمترین مسائل در طراحی ،ساخت ،نگهداری و بهرهبرداری از اینگونه کانالهاست .در این تحقیق ،میزان و خط آزاد نشت از
کانال آ بیاری و زهکشی میاناب واقع در حوضه کارون با استفاده از مدل ریاضی دو بعدی  Seep/wشبیهسازی شد .نتایج نشان
میدهد که زمانی که عمق جریان در کانال اصلی برابر و یا بیشتر از  9/00متر باشد ،خط آزاد نشت دیواره پائین دست خاکریز را قطع
میکند و احتمال ایجاد پدیده  Pipingوجود دارد .با افزایش عمق جریان آب در کانال اصلی ،شیب خط نشت افزایش مییابد .ضریب
هدایت هیدرولیکی تاثیری بر خط آزاد نشت ندارد و تنها عاملی که روی خط آزاد نشت تأثیر میگذارد ،رقوم سطح جریان آب در
کانال اصلی میباشد.

واژههای کلیدی :تراوش ،خط آزاد نشت ،پدیده  ،Pipingخاکریز کانال آبیاری و ضریب هدایت هیدرولیکی.
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مقدمه
از دالیل عمده اهمیت بررسی میزان نشت میتوان به تلفات آب در اثر نشت ،تنزل کیفیت اراضی و خاک اطررا کانرال
در اثر نشت و تهدید محیط زیست منطقه در اثر نشت اشاره نمود .به همین خاطر ،کاهش تلفات آب به حردالل ممکرن بره
ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک اهمیت حیاتی پیدا نموده و باعث جلب نظرر کارشناسران بره بررسری کمری و کیفری
جریان نشت آب از کانالها و مسایل مربوط به آن شده است .نشت آب در کانالهای خاکی و بتنی و نحوه کنتررل آن یکری
از مهمترین مسائلی است که در طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی میبایستی مورد توجه خاص متخصصرین لررار بگیررد.
دانش و آگاهی از لوانین بنیادی نشت به متخصصین اجازه میدهد تا از بوجود آمدن مشکالت جدی در اثر نشت جلوگیری
کنند .تاکنون مطالعات بسیاری در ارتباط با نشت و کنترل آن در کانال های آبیاری و زهکشی انجام شده است .حیدریزاده
( )1982تلفات نشت آب از کانالهای آبیاری را به وسیله یک مدل ریاضی بررسی کرد .در این مدل ریاضی ،پدیده نشت بره
صورت جریان دو بعدی اشباع و ماندگار در محیطهای متخلخل اطرا کانال فرضشرده و معادلره جریران برا روش عرددی
تفاضلهای محدود حل شده است .نتایج نشان داد که مدل ریاضی تهیه شده با تقریب نسبتًا خوبی ،میزان نشت از کانرال را
پیشبینی میکند .عراق علوی ( )1939در تحقیقاتی روی کانالهای خاکی پاییندست سد زاینده رود ضمن ارزیرابی روش-
های تجربی برآورد نشت ،میزان نشت از کل تلفات را  25/8درصد و سهم تبخیر و تعرق را  1/8درصد برآورد نمرود .فتراحی
( )1959با استفاده از المان  PLANE55-2Dو نرم افزار  ANSYSمسأله میزان نشت جریران آب و گرادیران هیردرولیکی
در پشت سپر را برآورد نمود.
با توجه به نتایج آنالیز ،مشاهده شد که میزان نشت آب و گرادیان هیدرولیکی حداکثر برآوردی توسط ایرن نررم افرزار و
روشهای تئوری و نظری تقریبا برابر و دارای اختال خیلی جزئی و لابل اغماض مری باشرند .بنرابراین برا المران محردود و
برنامه ای نظیر  ANSYSمی توان به راحتی مسائل پیچیرده نشرت آب در پشرت سرپر را بررآورد و گرادیران هیردرولیکی
حداکثر را با دلتی برابر نتایج تئوری و نظری بدست آورد .سرالمی و سپاسرخواه ( )1958مقرادیر تلفرات آب در تعردادی از
کانال های خاکی منطقه رودشت اصفهان را اندازه گیری و با مقایسه با مقادیر بهدست آمده از معادالت تجربی ،معرادالت را
برای منطقه مورد مطالعه اصالح کردند .آنها پس از اصالح گزارش کردند که معرادالت اینگهرام و مروریتز براالترین ضرریب
تشخیص را برای منطقه داشته اند .ملک پور و همکاران ( )1958با اسرتفاده از مردل  SEEP/Wجریران آب زیرزمینری بره
سمت کانال احداث شده در زیر سطح آب زیرزمینی را شبیه سازی نمودند .در مدل محاسباتی تهیه شده بررسی هرا بره ازای
تغییرات سه پارامتر اصلی ،شامل اختال تراز سطح آب زیرزمینی و سرطح خراک ،شرعاع تاثیرکانرال (فاصرله افقری شرروع
منحنی افت تا محور کانال) و ضخامت الیه آبدار انجام گرفت .نتایج محاسبات حاکی از تجمع خطوط جریان عمدتاً در کر
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کانال بوده و نشان می دهد که افزایش شعاع تاثیر ( )Rموجب کاهش دبی نشت و در مقابل افزایش ضخامت الیه آبدار (،)H
باعث افزایش دبی نشت شده و در نسبت معینی از  ،R/Hمقدار عددی دبی نشت ثابت می شود .همچنین نترایج بررسریهرا
نشان می دهد که با بهکارگیری فیلتر و زهکش در ک کانال می توان لسمت اعظم زه آب نشتی و نیرروی زیرفشرار را بردون
نیاز به استفاده از زهکش و فیلتر برای کل مقطع کانال کنترل کرد .رستمیان و کوپایی ( )1921توانایی مدل  SEEP/Wرا
برای تخمین میزان نشت آب تعدادی از کانالهای خاکی زیردست سد زاینده رود بررسی نمودند .بره همرین منظرور میرزان
نشت در هفت کانال خاکی درجه سه و چهار منطقه توسط مدل  SEEP/Wشبیه سازی شرد و برا نترایج روش بریالن آبری
مقایسه گردید .سپس میزان نشت با استفاده از چهار روش تجربی شامل دیویس و ویلسون ،مولس ورثینی دومیا ،مروریتز و
اینگهام نیز محاسبه شد .نتایج بیانگر توانایی باالی مدل  SEEP/Wدر تخمین میزان نشت آب از کانالهای خراکی درجره 9
منطقه مورد مطالعه و ضع معادالت تجربی بود.
برای استفاده از معادالت تجربی باید این معادالت برای شرایط محلی واسنجی گردند .محمدنژاد و علیرزاده ( )1921بره
مطالعه و مقایسه کارایی استفاده از پتوی رسی دیوارههای سپری و پوششهای سنتتیک درکاهش اثرات سوء نشت از مقطع
تیپ یک سد خاکی ناهمگن فرضی پرداختند .مقادیر نشت از پی و بدنه سد خاکی و نیز گرادیان هیدرولیکی حداکثر افقری
و لائم خروجی در پنجه سد با بهرهگیری از مدل SEEP/Wمبتنی بر روش اجزای محدود محاسبه شد.
نتایج نشان داد که صرفنظر از امکانات التصادی اجرایی و محلی برای مقطع مطلوب سرد خراکی بهتررین روش کنتررل
نشت و گرادیان خروجی بهکارگیری دیواره سپری در مولعیرت میرانی پری همرراه برا پوشرش کامرل سرنتتیک مریباشرد.
 Kahlownو  )9112( Kemperبه بررسی تأثیر دیواره های کانرال در میرزان نشرت از کانرال پرداختنرد و بره ایرن نتیجره
رسیدند که در صورت بهبود دیواره ،دبی نشت به اندازه  98درصد کاهش پیدا میکند .همچنین  51درصرد مقردار نشرت از
هشت سانتیمتری باالی خاکریز کانالهای لدیمی اتفاق میافتد Ji .و همکاران ( )9118عوامل اصلی تأثیرگراار برر میرزان
تراوش از کانالهای فرسایشپایر را در نظر گرفتند و با استفاده از مدل  SEEP/Wبه تحلیل نشت از کانرالهرای خراکی و
اصالح ضریب فرمول تجربی موریتس پرداختند Kinzli .و همکاران ( )9111با اسرتفاده از دادههرای دسرتگاه  ADCPبره
تخمین میزان نشت از کانال های آبیاری پرداختند و رابطه ای بر اساس سررعت جریران و مشخصرات هندسری کانرال بررای
تخمین میزان نشت از کانال ارائه کردند.
در این مقاله میزان و خط آزاد نشت از کانال آبیاری و زهکشی میاناب والع در حوضه کارون به ازای عمقهرای مختلر
جریان در کانال اصلی با استفاده از مدل ریاضی دوبعدی  SEEP/Wشبیهسازی میشود.
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مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه
دشت میاناب شوشتر در جنوب غربی ایران در استان خوزستان و در ناحیهای بین عرض جغرافیایی  91درجه و 92
دلیقه تا  99درجه و دو دلیقه شمالی و طول جغرافیایی  25درجه و  28دلیقه تا  22درجه و پنج دلیقه شرلی والع شده
است .وسعت این دشت  29111هکتار است که از آن  98581هکتار اراضی لابل کشت محسوب میشود .این دشت از
شمال به شهر شوشتر و از جنوب به تپه های عله ،از شرق به رودخانه گرگر و از غرب به رودخانه شطیط محدود شده است.
به طور کلی اطرا دشت میاناب را دو رودخانه فوق الاکر احاطه کرده است و راه دسترسی آن به نواحی خارج از منطقه
تنها از طریق دو محل یکی بند لیر و دیگری پل آزادگان بهترتیب به اهواز و دزفول میباشد .بههمین دلیل این دشت را
جزیره میاناب شوشتر نیز نامیدهاند .شیب غالب دشت میاناب از شمال به جنوب و از حواشی به سمت مرکز دشت است .به
طوری که ناحیه گودی در امتداد شمال به جنوب در نواحی مرکزی دشت ایجاد شده است که زهکش اصلی دشت در آن
ناحیه احداث شده است و محل تخلیه آبهای اضافی دشت محسوب میشود( .شکل  )1مولعیت دشت میاناب را نشان
میدهد .کانال مورد مطالعه دارای سه مقطع بهترتیب در کیلومتر  8+139 ، 8+239و  8+139میباشد که فاصله بین
مقاطع  111متر است و در مجموع  911متر طول کانال میباشد .مشخصات هیدرولیکی اندازهگیری شده کانال ماکور به
شرح (جدول  )1میباشد.

شکل  : 9موقعیت دشت میاناب
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جدول  : 9مشخصات هیدرولیکی اندازهگیری شده کانال
ارتفاع کف کانال تا

ارتفاع کف کانال تا

رقوم بتنی دیواره کانال

باالی کانال (برم)

(متر)

(متر)

9/2

9/2

شیب جدارههای

شیب طولی کانال

طول کانال

عمق جریان

عرض کف

کانال(متر بر متر)

(متر بر متر)

(متر)

(متر)

کانال (متر)

1:1/8

1/11118

911

9/19

9

دبی (متر
مکعب بر
ثانیه)
11/8

معرفی مدل SEEP/W

 SEEP/Wیک محصول نرمافزاری با المانهای متناهی است که از آن میتوان در مدلسازی نحوه جابجایی و توزیع
فشار آب منفای در داخل مواد متخلخل مانند خاک و صخره استفاده کرد .فرموالسیون جامع و گسترده آن امکان آنالیز
مسائل ساده و بسیار پیچیده نشت آب را فراهم میآورد .این نرم افزار در آنالیز و طراحی پروژههای ژئوتکنیکی ،عمرانی،
هیدرولوژیکی و معدن کاربرد دارد SEEP/W .یک برنامه کلی آنالیز نشت آب است که جریان محیطهای اشباع و غیر
اشباع را مدلسازی میکند .برای اینکه نتایج آنالیز ،با والعیت شباهت بیشتری داشته باشند ،الزم است که در مدلسازی آب
زیرزمینی جریان غیراشباع را نیز در نظر بگیریم .در خاکها ،ضریب هدایت هیدرولیکی و میزان گنجایش حجمی آب ،یا
آب ذخیره شده بهصورت تابعی از فشار آب منفای تغییر میکند .نرمافزار  ،SEEP/Wاین روابط را به صورت تابع
پیوستهای مدلسازی میکند .اکثر دیگر نرمافزارهای مشابه این مسئله را در نظر نمیگیرند و به جای آن ،از یک سری
فرضیات غیر والعی فیزیکی استفاده میکنند که در والع توابع مرحله ای هستند .به عنوان مثال ،در فشار آب منفای صفر و
بزرگتر از آن (یعنی زیر سطح ایستابی) ،مقدار هدایت هیدرولیکی آب به صورت اشباع فرض میشود و یا در فشار آب
منفای کوچک تر از صفر (یعنی باالی سطح ایستابی) ،مقدار هدایت هیدرولیکی آب صفر است .استفاده از چنین توابع
مرحله ای غیر والعی در مدلسازی لابلیت هدایت هیدرولیکی خاک و میزان گنجایش حجمی آب میتواند منجر به نتایج
نادرست شود.
نتایج و بحث
محاسبه میزان نشت و خط آزاد نشت به روش تقریبی
روشهای متعددی برای محاسبه تلفات آب در کانالها وجود دارد که از میان آنها روشهای تجربی ،تحلیلی و مدلهای
گرافیکی بیشترین کاربرد را دارند .یکی از روشهای تجربی که میتوان از آن نام برد رابطه پیشنهادی کمیتره برینالمللری
آبیاری و زهکشی( )ICIDاست که به شرح زیر محاسبه میشود:
ال ) مقاطع ذوزنقهای برای حالتی که

باشد
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رابطه :1
باشد

ب) مقاطع ذوزنقهای برای حالتی که
رابطه :9

که در آن  Bعرض ک بر حسب متر d ،عمق آب در کانال بر حسب متر،
و  Pمحیط خیس شده بر حسب متر می باشد.

عرض سطح آب در کانال بر حسب متر

 U ، A ،برحسب بافت خاک ،شیب جداره و نسربت عررض کر طبرق

جداول زیر تعیین میشود.
جدول  :9مقادیر ضریب  Uبر اساس رابطه پیشنهادی کمیته بینالمللی آبیاری و زهکشی ()ICID
2

9

9

b/d

1/12

1/28

1/35

1/8=Z

مقادیر ضریب U

جدول  :3مقادیر ضریب  Ksبر اساس رابطه پیشنهادی کمیته بینالمللی آبیاری و زهکشی ()ICID
سنگین

نیمه سنگین

لوم ماسهای

لوم متوسط

سبک

بافت خاک

1-8

1/8-1

1/1-1/8

1/18-1/1

1/18

Ks

جدول  : 4مقادیر ضریب  Aبر اساس رابطه پیشنهادی کمیته بینالمللی آبیاری و زهکشی ()ICID
11

3

8

8

b/d

9/9

9

9/3

9/8

1/8=Z

مقادیر A

 )1پس از بررسیهای به عمل آمده خصوصاً در مسئله نشت آب از کانال به زمینهای زراعی و بعضاً مناطق مسکونی،
الداماتی به شرح زیر انجام گرفت :یک :در سه مقطع  8+139 ، 8+239و  8+139روی برم کانال (در نقطه آکس برم)
گمانههایی به عمق حدوداً دو متر زده و سطح آب در آنها لرائت شد( .توضیحاً لرائت سطح آب  92ساعت در دو نوبت
انجام گرفت) که نتایج آن در شکل  9نشان داده شده است )9 .از بین سه مقطع بررسی شده مقطع شماره  1والع در
کیلومتر  8+139که سطح آب در آن باالتر از دو مقطع دیگر بود به عنوان مقطع بحرانی انتخاب و با دلت بیشتر مورد
بررسی لرار گرفت .بدین منظور طرفین آن مطابق (شکل  )9گمانههایی زده شد که پس از لرائت در دو نوبت (باتوجه به
تثبیت سطح ایستایی) تراز آب مطابق (شکل  )9میباشد )9 .با توجه به (شکل  )9شیب تقریبی سطح آب را میتوان
مطابق (شکل  )2در نظر گرفت .توضیحاً منحنی والعی سطح آب در بدنه سازههای خاکی آب بند بر اساس مبانی مکانیک
خاک معموالً خطی نمیباشد ،ولی ترسیم دلیق آن مستلزم حفر تعداد زیادی گمانه و بررسیهای کامل میباشد .اما به
شکل محافظ کارانه در جهت اطمینان میتوان تراز سطح آب را با یک خط تقریب زد( .الزم به ذکر است که روش زیر به-
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صورت تجربی می باشد و دلیق نیست و به همین جهت در راستای برآورد نشت و تأثیر آن بر روی دیواره پایین دست کانال
از نرمافزار استفاده شد که نتیجهای کامالً معکوس با این روش بهدست آمد و در ادامه نتایج حاصل از مدل ارائه خواهد شد.
به منظور مقایسه نشت موجود با نشت مجاز روشها و تکنیکهای متعددی وجود دارد که روش رایج و ساده در این زمینه
روش تقریبی  1:2می باشد .با پایرفتن این روش سطح آب موجود در بدنه کانال با سطح مجاز آب در (شکل  )8مقایسه
شده است.

شکل  :9مقاطع مورد مطالعه

شکل  :3مقطع انتخابی به عنوان مقطع بحرانی
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شکل  :4ترسیم خط نشت بصورت تقریبی

شکل  :5مقایسه نشت موجود با نشت مجاز در روش تقریبی

عالوه بر کنترل سطح آب ،می توان مستقیماً به کمک فرمول دارسی ،دبی عبوری از یک متر طول کانال (در مقطع
بحرانی) را تعیین و با دبی مجاز مقایسه نمود .عمق آب کانال در کیلومتر  8+139برابر  9/19متر و عرضک

سه متر

میباشد .در این مقطع باتوجه به اختال تراز سطح آب برابر با  1/3متر و فاصله  9/8متر ،گرادیان هیدرولیکی برابر با 1/25
متر در متر بهدست می آید .بنابر این با توجه به مقدار ضریب هدایت هیدرولیکی برابر با 118

 9متر در ثانیه ،دبی نشت

در واحد طول کانال بر اساس رابطه دارسی  1/119لیتر در ثانیه در متر بهدست می آید.
تعیین میزان نشت و خط آزاد نشت در کانال با مدل ریاضی SEEP/W

بهمنظور تعیین سطح آزاد نشت در کانال با استفاده از مدل  SEEP/Wابتدا الدام به ترسیم هندسه مقاطع نموده و
سپس با استفاده از اطالعات موجود ،مدل راهاندازی گردید .با توجه به اینکه ،تنها عامل تأثیرگاار بر روی محل تشکیل خط
نشت ،تراز آب در کانال می باشد ،ترازهای مختل

سطح آب در کانال مورد بررسی لرار گرفته است تا بتوان در مورد

برخورد خط نشت با خاکریز کانال با اطمینان بیشتری نظر داد( .شکل  )8تا (شکل  )11خط آزاد نشت به ازای پنج تراز
مختل سطح جریان آب در کانال اصلی و همچنین تراز خط آزاد نشت در سه نقطه شامل نقطه ابتدایی (محل تاللی سطح
آزاد آب در کانال اصلی و بدنه) ،نقطه میانه خاکریز و نقطه انتهایی (محل برخورد خط آزاد نشت با شیب پائین دست
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خاکریز) را نشان میدهند .با توجه به شکل  8تا شکل 11می توان دریافت که زمانی که تراز سطح جریان آب در کانال
اصلی برابر و یا بیشتر از  99متر باشد ،یا به عبارتی عمق جریان در کانال اصلی برابر و یا بیشتر از  1/82متر باشد ،خط
آزاد نشت دیواره پائین دست خاکریز را لطع میکند .عالوه بر این (جدول  )8مقادیر ترازهای خط نشت در سه نقطه و
شیب خط نشت به ازای رلوم مختل

سطح آب در کانال اصلی را نشان میدهد .با توجه به این جدول میتوان دریافت که

با افزایش رلوم سطح آب در کانال اصلی و بتبع افزایش عمق جریان آب در کانال اصلی ،شیب خط نشت افزایش می یابد.
شکل  11نمودار تغییرات شیب خط نشت نسبت به عمق جریان آب در کانال اصلی و همچنین معادله خط برازش را نشان
میدهد .با توجه به معادله خط برازش نرخ تغییرات شی ب خط آزاد نشت نسبت به عمق جریان در کانال اصلی برابر با
 1/1891میباشد.

شکل  :0تراز خط نشت به ازای تراز آب در کانال اصلی برابر با  33/99متر

شکل  :7تراز خط نشت به ازای تراز آب در کانال اصلی برابر با  39/7متر

شکل  :8تراز خط نشت به ازای تراز آب در کانال اصلی برابر با  39متر
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شکل  :0تراز خط نشت به ازای تراز آب در کانال اصلی برابر با  39/7متر

شکل  :96تراز خط نشت به ازای تراز آب در کانال اصلی برابر با  39متر
جدول  :5تراز های مختلف آب در کانال و مقادیر متناظر خط نشت
تراز نقطه اول خط نشت(روی

عمق جریان در کانال

تراز آب در کانال

جداره کانال اصلی) (متر)

اصلی (متر)

اصلی (متر)

1/918

99/13

99/8

99/11

9/5

99/11

1/138

91/85

99/15

99/3

9/92

99/3

1/181

91/82

91/8

99

1/82

99

1/123

91/22

91/92

91/3

1/92

91/3

1/151

91/12

91/38

91

1/82

91

شیب خط نشت

تراز نقطه سوم خط نشت(روی
خاکریز پایین دست) (متر)

تراز نقطه دوم خط نشت
(میانه پوسته) (متر)
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شکل  :99نمودار تغییرات شیب خط نشت نسبت به عمق جریان آب در کانال اصلی

تأثیر ضریب هدایت هیدرولیکی ( )Kبر روی خط آزاد نشت و میزان نشت
با توجه به بررسیهای انجام شده ،مشخص شد که ضریب هدایت هیدرولیکی هیچ نقشی در تعیین مولعیت مکانی خط
نشت ندارد ،زیرا که خط نشت متأثر از ضریب هدایت هیدرولیکی نمیباشد و عاملی که روی مولعیت خط نشت تأثیر
میگاارد ،رلوم سطح جریان آب در کانال اصلی میباشد که شکل  8تا شکل  11تائیدکننده این موضوع میباشد.
تعیین معادله دبی نشت از خاکریز نسبت به عمقهای مختلف جریان در کانال اصلی
به منظور تعیین معادله نشت ،اعماق مختل جریان در کانال منظور شد .سپس به ازای اعماق مختل  ،میزان دبی نشت
توسط مدل محاسبه شد .شکل  19نمودار تغییرات دبی نشت از خاکریز سمت چپ و راست نسبت به ارتفاع آب در کانال
اصلی و معادله خط برازش را نشان میدهد .همانطور که در شکل  19مالحظه میشود دبی نشت از خاکریز سمت چپ و
راست رابطه مستقیم با عمق آب در کانال اصلی دارد و نرخ تغییرات دبی نشت نسبت به تغییرات عمق جریان برابر با 95/9
سانتیمتر مکعب در روز به ازای یک متر عمق جریان میباشد.

شکل  :99نمودار تغییرات دبی نشت از خاکریز سمت چپ و راست نسبت به عمق جریان در کانال اصلی
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میکند .ضریب هدایت هیدرولیکی هیچ نقشی در تعیین مولعیت مکانی خط نشت ندارد .زیرا که خط نشت متأثر از ضرریب
هدایت هیدرولیکی نمی باشد و عاملی که روی مولعیت خط نشت تأثیر میگاارد ،رلوم سرطح جریران آب در کانرال اصرلی
میباشد .دبی نشت از خاکریز سمت چپ و راست رابطه مستقیم با عمق آب در کانال اصلی دارد و نرخ تغییرات دبی نشرت
نسبت به تغییرات عمق جریان در کانال اصلی برابر با  95/9سانتیمتر مکعب در روز به ازای یک متر عمق جریان می باشد.
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دیواره پائیندست خاکریز را لطع می کند و جریان نشت به زمینهای مجاور برلرار بوده که احتمال فرسایش و تخریب شیب
دیواره پائین دست خاکریز وجود دارد.
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