
,20163Eng. &Tech.Journal, Vol.34,Part (A), No. 

 

430 
 

Computation of Seepage through Homogenous Earth Dams with 
Horizontal Toe Drain 

    
 

Dr. Raad Hoobi Irzooki 
Engineering College, Tikrit University/Tikit. 
Email:dr.raadhoobi@gmail.com  
 
 

Received on:31/8/2015     &     Accepted on:17/12/2015 

 
ABSTRACT 
   This investigation concerns to find a new equation for computing the quantity of seepage 
through homogenous earth dam with horizontal toe drain. For this purpose the computer 
program SEEP/W (which is a sub-program of Geo-Studio) was used. The SEEP/W runs were 
carried out with three different downstream slopes of the dam, three different upstream slopes, 
three variable horizontal toe drain lengths, three different free boards, three different top widths 
and three different heights of the dam. For each run the quantity of seepage was determined. 
The results show that the seepage discharge increased with increasing upstream slope, 
downstream slope, upstream reservoir water depth and length of horizontal toe drain. Also, the 
results show that the seepage discharges decreased with increasing the top width of the dam and 
the height of the free board. Using SEEP/W results with helping a dimensional analysis theory, 
a new easy and reliable empirical equation for computing seepage discharge through 
homogenous earth dams with horizontal toe drain was developed. The analysis of the results by 
Artificial Neural Network (ANN) shows that the length of horizontal toe drain (L) is the more 
geometrical variable effect on the seepage discharge, while the upstream slope (tanθ) of the 
earth dam has a little effect. 
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  حساب التسرب خالل السدود الترابية المتجانسة التي لھا منظومة تصريف افقية
 

  الخالصة
الدراسة الحالية تطرقت الى ايجاد معادلة جديدة لحساب كمية التسرب خالل السدود الترابية المتجانسة التي لھا        

منظومة تصريف أفقية عند النھاية السفلى لميل مؤخر السد. لھذا الغرض تم استخدام البرنامج الحاسوبي 
)SEEP/W) الذي ھو برنامج فرعي للبرنامج (Geo-Studio .( برنامج العمل في ھذا البحث تم بتشغيل برنامج
)SEEP/W باستخدام ثالث حاالت مختلفة لميل مؤخر السد وثالث حاالت مختلفة لميل المقدم وثالثة اطوال (

مختلفة لمنظومة الصرف األفقية وثالثة أعماق مختلفة لفضلة العمق وثالثة ابعاد مختلفة لعرض قمة السد وكذلك 
تلفة للسد. لكل تجربة تم اجراؤھا تم حساب كمية التسرب خالل جسم السد. بينت النتائج ان كمية ثالثة ارتفاعات مخ

التسرب تزداد مع زيادة زاوية ميل المقدم والمؤخر وزيادة عمق الماء في خزان المقدم وكذلك زيادة طول منظومة 
مة السد وكذلك زيادة ارتفاع فضلة الصرف األفقية. كذلك بينت النتائج ان كمية التسرب تقل مع زيادة عرض ق

) وبتطبيق نظرية التحليل البعدي تم الحصول على معادلة وضعية SEEP/Wالعمق. باستخدام نتائج البرنامج (
جديدة وبسيطة من حيث التطبيق اليجاد كمية التسرب خالل السدود الترابية المتجانسة التي لھا منظومة صرف 

)، وقد أظھرت نتائج ANNصلة باستخدام نظرية الشبكات العصبية االصطناعية (افقية. تم تحليل النتائج المستح
التحليل أن طول منظومة الصرف األفقية ھي أكثر المتغيرات الھندسية تأثيرا على كمية التسرب وأن ميل المقدم ھو 

  أقل العوامل تأثيرا على كمية التسرب.
 


