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متخلخل درشت ی ها طيمحدرون  سطح آب جريان  در برآورد دبی و نيمرخ  SEEP/W رزيابی دقت کد کامپيوتریا

 طويل دانه

3اسحاق انصاری
 1منصور پرويزی ،2محمد صدقی اصل ،*

 هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج یها سازهدانش آموخته کارشناسی ارشد عمران، . 1

 استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج. 2

 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج. 3

 (1/11/1334تاریخ تصویب:  -11/4/1333تاریخ دریافت: )

 چکيده

متخلخل درشت دانه با استفاده از یک مدل عددی  یها طیمحدرون  یرسطحیز یها انیجر یها مرخینمقاله  نیدر ا

که  SEEP/Wآزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. با استفاده از مدل عددی  یها دادهشده و سپس با  یساز هیشب

عددی جریان صورت گرفته است. مدل آزمایشگاهی شامل یک محیط  یساز هیشب، باشد یممبتنی بر روش اجزای محدود 

 دار گوشهبوده و در مدل عددی نیز مصالح  متر 1و ارتفاع  متر 8/1عرض متر،  4/6متخلخل درشت دانه به طول 

 و 4مختلف دبی جریان و سه شیب افقی،  یها حالتمتخلخل تعریف گردید. برای  یها طیمح عنوان به)تیزگوشه( شکسته 

جریان و دبی جریان نشت یافته محاسبه گردیده و نتایج حاصله با نتایج حاصل از   اجرا و نیمرخ  یساز مدلدرصد  3/21

جریان درون مصالح  یساز هیشبدر  SEEP/Wآزمایشگاهی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که کاربرد مدل عددی  یها داده

خط فریاتیک نسبت به   و سبب کم برآوردی نیمرخ  کند ینمج خوبی ارائه ای همواره نتایسنگریزه یها سازهدرشت دانه و 

و همچنین مقدار دبی نشت یافته با توجه به شیب موردنظر وضعیت  ی کمها بیش درمشاهداتی بخصوص   نیمرخ 

ست نیمرخ توانسته ا یخوب به. با وجود این، نتایج نشان داد که مدل عددی در شیب تند دهد یممتفاوتی از خود نشان 

 نماید. یساز هیشبجریان را 

 محیط متخلخل، مدل عددی، مدل آزمایشگاهی، نیمرخ جریان و دبی نشتکليدی:  های واژه
 

 3مقدمه
تحلیلی است و تا حال حاضر  -رابطه دارسی یک رابطه تجربی

اساسی و  یک رابطهمورد استفاده قرار گرفته و   گسترده طور به

های متخلخل  در محیط (laminar flow)ساختاری جریان آرام 

ها و جاهایی که  در خروجیدوپوئی  فرضیات رود.  بشمار می

دهد.  وجود دارد، نتایج خوبی ارائه نمی سطح آبپایین افتادگی 

قائم نشت قابل توجه است  مؤلفهدر واقع در مواردی که 

د. در مواردی که جریان توان فرضیات دوپوئی را بکار بر نمی

 کاربرد زینشود  پیوسته به سامانه آب زیرزمینی وارد می صورت به

همراه است، زیرا شیب خط نشت  تیمحدودفرضیه دوپوئی با 

فرضیه دوپوئی در  رفته هم یروباشد.   کردن نمی نظر صرفقابل 

مواردی قابل کاربرد است که طول مسیر جریان قابل توجه بوده 

از (، Bear ,1972باشد )برابر ضخامت الیه اشباع  2و در حدود 

ی متخلخل به دو دلیل ها طیمحخط نشت در  طرف دیگر نیمرخ

 باشد: مورد توجه می

                                                                                             
 Ansari.eshagh@yahoo.comنویسنده مسئول:  *

در پایین دست  خروجی (Seepage Face)سطح نشت  -1

ی معادن در یک دبی خاص ها زهکشهای سنگریز و  سازه

ی حداکثر دبی طراحی، تراز آب به ازاگردد. چنانچه  مستغرق می

در  ها دانه سنگخروجی محاسبه شده کم باشد، قابلیت فرسایش 

 یابد. می وجه پایین دست کاهش 

های  سطح نشت مشاهده شده در پایین دست سازه -2

ی فشار ساز مدلنشت برای  مسئلهسنگریز یکی از شرایط مرزی 

پایین باشد. آگاهی از موقعیت سطح نشت در وجه  منفذی می

دست سدهای خاکی، محاسبات فشار منفذی را تسهیل 

نماید. آگاهی از توزیع فشار منفذی در بدنه سدهای سنگریز  می

باشد  هدایت هیدرولیکی بسیار مهم می محاسبات مربوط بهدر 

(Sedghi-Asl et al., 2010a Hansen 1992,.) 

متغیر تدریجی  یها انیجراگرچه محاسبات مربوط به 

به نظر  اما، شود یمروباز منتهی  یها کاناله مسائل عمدتاً ب

 گونه نیارسد اولین مطالعه جدی و مستند در مورد کاربرد  می

پروفیل خط نشت در ی ساز مدلیک ابزار  عنوان به ها انیجر

انجام شده است. این  Wilkins (1956)توسط های سنگریز،  سد
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بعداً  روش برای تعیین موقعیت خط نشت در سدهای سنگریز

 Stephensonمورد استفاده قرار گرفت.  Parkin (1963)توسط 

تحلیلی از معادله دیفرانسیل  یریگ انتگرالبا استفاده از  (1979)

ی ها کانالبوط به جریان متغیر تدریجی ماندگار در معمولی مر

با مقایسه نتایج آن با  ومستطیلی به یک جواب از معادله رسید 

مشاهدات مربوط به فلوم آزمایشگاهی، همبستگی خوبی را 

 گزارش نمود.

Samani et al. (2003) مفهوم حجم کنترل و  با استفاده از

تلفیق آن با معادالت روندیابی مخزن، الگوریتم جدیدی برای 

 Bazarganکردند. روندیابی سیالب درون سدهای سنگریز ارائه 

and Bayat (2002) بیضرای آزمایشگاهی ها دادهاز  با استفاده 

ی آبرفتی ها یپمعادله فرشهایمر را واسنجی نمودند و برای 

درشت دانه در شرایط صحرائی معادالت واسنجی شده را 

 پیشنهاد نمودند.

 Hansen et al. (2005) روابط ارائه شدهتحلیل نظری  به 

ریز پرداختند و ی سنگها سازهبرای محاسبه عمق خروجی از 

ی سنگریز تشکیل ها سازهدر  M2   نیمرختائید نمودند که 

ه توسعه یک مدل ب Hosseini and Joy (2006) .گردد یم

برای جریان درون سدهای سنگریز  ماندگار ریغغیرخطی 

آزمایشگاهی مقایسه  یها دادهپرداخت و نتایج مدل خویش را با 

 Bari and Hansen (2002) و همبستگی خوبی را مشاهده کرد.

مطالعه آزمایشگاهی جریان متغیر تدریجی درون مصالح  به

یک فلوم آزمایشگاهی با  در مطالعات خود ؛ وسنگریز پرداختند

ی موضعی در مسیر جریان استفاده کردند. باالآمدگی و شدگ تنگ

ایشان دریافتند در شرایطی که گرادیان هیدرولیکی کوچک 

ی بین نتایج جریان متغیر تدریجی و باشد، تطابق بسیار خوب می

همچنین در شرایطی که هندسه  .نتایج آزمایشگاهی وجود دارد

کند نظریه جریان متغیر تدریجی بهترین ابزار  کانال تغییر می

باشد  ی پروفیل سطح آب درون مصالح سنگریز میساز مدل

(Bari and Hansen, 2002 .)ی افقی و مالیم پروفیل ها بیدر ش

ی سنگریز از تئوری جریان متغیر ها زهکشرون جریان د

ی فرو آب )پایین افتادگی( ها لیپروفو  دینما یمتدریجی پیروی 

. دلیل این امر برقراری تعادل بین شوند یمی تشکیل خوب به

. همچنین بحرانی فرض باشد یمنیروهای ثقل و مقاومت جریان 

بوده کردن عمق خروجی از انتهای زهکش سنگریز قابل اثبات ن

درصد خطا وارد محاسبات جریان  211و استفاده از آن بیش از 

 (.Sedghi-Asl et al., 2010b) دینما یممتغیر تدریجی وارد 

درشت  جریان آب درون محیط متخلخل نوشتار،در این 

برابر ضخامت آن باشد  8که طول مسیر حداقل  دانه طویل

(Bari and Hansen, 2002 تا در آن عمق نرمال )،تشکیل بشود 

سازی شده و سپس نتایج شبیه SEEP/Wبه کمک مدل عددی 

-ی آزمایشگاهی، صحت سنجی میها دادهآن از طریق مقایسه با 

 شود.

 ها روشمواد و  

 مدل عددی 

در تحلیل تراوش از بدنة محیط متخلخل مطابق با طرح  منظور به
-SEEP/Wشده برای مدل آزمایشگاهی از زیر برنامة  نظر گرفته

استفاده شده است. این برنامه  GEO-Studio افزار نرم 2007
ی اشباع و غیراشباع را با فرض جریان آرام ها انیجرقابلیت آنالیز 

(laminar flow) ی جریان درون محیط ساز مدلمنظور  دارد. به
متخلخل درشت دانه توسط این برنامه باید نقاط مختلف و شکل 

ز آب باالدست و پایین دست هندسی تمام اجزای آن و نیز ترا
مختصات کارتزین، به برنامه معرفی شوند. همچنین  صورت به

( بدنه محیط به برنامه معرفی گردد. kباید ضریب نفوذپذیری )
در این برنامه قابلیت معرفی نفوذپذیری به صورت تابعی از فشار 

درصد رطوبت حجمی را نیز به  توان یموجود دارد. همچنین 
به  yو  xاز فشار و نسبت نفوذپذیری در دو راستای صورت تابعی 

، معادله ریچاردز )معادله افزار نرمبرنامه معرفی کرد. این 
که در شرایط خاص تبدیل به معادله  کند یمبوزینسک( را حل 

بنابراین الزم است تا اجزای محیط متخلخل با . شود یمالپالس 
ف شرایط دقت مناسبی المان بندی شوند. همچنین با تعری

ی خاص مانند سنگ بستر ها تیوضع، ها گرهمرزی در برخی 
. این برنامه قادر به شود یم)دبی عبوری صفر( به برنامه معرفی 

میزان دبی عبوری از هر مقطع موردنظر و نیز رسم خط  محاسبه
تحلیل  منظور  به. باشد یمفریاتیک آب در درون محیط متخلخل 

تراوش آب منطبق با طرح ارائه شده برای محیط متخلخل 
کامل به  طور  بهدرشت دانه، وضعیت هندسی محیط متخلخل 

برنامه معرفی شده و اجزای محیط با دقت مناسب المان بندی 
گردیدند. جریان درون یک خاکریز، سد و یا مصالح درشت دانه 

و  نین ریاضیماندگار فرض کرد و بر اساس قوا توان یمرا 
 محاسبات عددی، معادله الپالس را با فرم زیر حل نمود.

                                   )1رابطه (

با  .باشند یممختصات نقاط  x, yبار آبی و  که در آن  

، معادله مشخص نمودن شرایط مرزی و فرض مقادیری برای

این مقاله شرط مرزی باالدست و پایین . در گردد یمالپالس حل 

 ی عددی مطابق مدل آزمایشگاهیها مدل دست برای کلیه

و به ازای آنها دبی جریان نشتی و خط فریاتیک  شدهتعریف 

 ی گردید.ساز هیشب افزار نرم لهیوس به
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ابتدا محاسبات مربوط به ریز کردن شبکه تا رسیدن به 

ی، بند شبکههای متعدد شبکه بهینه انجام گرفت. بعد از آزمون

از شبکه بهینه انتخاب گردید،  عنوان بهالمان  2311نهایتاً تعداد 

ی در ریتأث ها المانریز کردن بیشتر و افزایش تعداد آنجا که 

همین  بر اساس ها یساز هیشب، بنابراین سایر کند ینمنتایج ایجاد 

از نوع مستطیلی انتخاب  ها المانتعداد المان صورت گرفت. 

گام دوم تخمین  منظم بود. مسئلهگردید، زیرا که هندسه 

هدایت هیدرولیکی مربوط به هر مصالح تیزگوشه بود. از آنجا که 

 8/7قطر متوسط مصالح مورد استفاده در محیط متخلخل 

ی آزمایشگاهی بار ها روشبود، بنابراین استفاده از  متر یسانت

. لذا با نبودر این شرایط صادق و پاسخگو افتان و بار ثابت د

استفاده از تکنیک معکوس اقدام به تعیین هدایت هیدرولیکی 

مصالح شد. تابع هدف در اینجا دبی جریان بود، بدین ترتیب که 

و  با تعریف مدل و شرایط مرزی باال و پایین دست به مدل

ی هدایت به ازاتعریف دقیق هندسه محیط متخلخل، محاسبات 

رسیدن به دبی آزمایشگاهی مورد نظر ی مختلف تا ها یکیدرولیه

در مدل ادامه یافت تا اینکه هدایت هیدرولیکی مصالح تیزگوشه 

متر بر ثانیه بدست آمد، یعنی با این مقدار هدایت  43/1

هیدرولیکی دبی محاسباتی بسیار نزدیک به دبی آزمایشگاهی 

ولیکی واسنجی بدست آمد. شایان ذکر است مقدار هدایت هیدر

. از این باشد یممربوط به شیب افقی  ها حالتشده برای تمامی 

در مدل استفاده گردید. سایر  ها یساز هیشبمقدار برای سایر 

و ابعاد عیناً همانند خصوصیات مدل آزمایشگاهی لحاظ  پارامترها

 12روش مستقیم آزمایشگاهی  قیبه طرشدند. تخلخل مصالح 

و  4 شیب افقی، مدل عددی برای سهدرصد تعیین شده بود. 

درصد تحت اثر چهار شرایط مرزی مختلف بررسی شده  3/21

در این مقاله، بررسی جریان اشباع مد نظر بود، لذا رطوبت  است.

 باشد یمحجمی مصالح در حالت اشباع که برابر تخلخل مصالح 

ی بار آبدر مدل تعریف گردید. در اینجا منظور از شرایط مرزی، 

که برابر است با مجموع  باشد یم دست نییپار باالدست و کل د

ارتفاع هر نقطه، عمق آب روی آن و بار سرعت در هر مقطع 

. نکته مهم این است که به خاطر دقت مدل عددی اثر باشد یم

حالت شیب  هر سهبار سرعت برای تمام شرایط مرزی و در 

و دلیل این موضوع این بود که در  است شده گرفتهبستر در نظر 

است و  مالحظه قابلسرعت جریان  دانه درشتمحیط متخلخل 

باعث کاهش دقت محاسبات  توان یمکردن از آن  نظر صرف

 گردد.

 مدل آزمايشگاهی

، از یک دانه درشتبرای اجرای آزمایش بر روی محیط متخلخل 

و متر  8/1متر، عرض  4/6 مؤثرکانال آزمایشگاهی به طول 

( تصویری از کانال 1متر استفاده گردید. شکل ) 1ارتفاع 

البته  .دهد یمدر این تحقیق را نشان  مورداستفادهآزمایشگاهی 

بود.  متر سانتی 61ضخامت الیه سنگریز ریخته شده در کانال 

کانال آزمایشگاهی شیب پذیر بوده و قابلیت تنظیم شیب از 

 .ارا بوددرصد را د 31شیب افقی تا  کامالًحالت 

و در هر یک از آنها  ها در سه شیب کف متفاوتآزمایش

. در هر یک از شد انجام شرایط مرزی مختلف چهارتحت 

ها دبی عبوری و نیمرخ طولی سطح آب در محیط آزمایش

 شد.ی ریگ اندازهمتخلخل 

گالس از یک طرف و لوم آزمایشگاهی دارای جدار پلکسیف

جدار فلزی در طرف دیگر بود. شفاف بودن جدار کانال این 

ی بردار عکسروش  لهیوس بهسطح آب    نیمرختا  داد یمامکان را 

ردد. بر برداشت گ قرائت مستقیمیا روش  و رقومی کردن آن

چسبانده شده  شفافگالس یک صفحه مدرج روی جدار پلکسی

صورت  متر یلیمح آب با دقت سط   نیمرخ یها قرائتبود تا 

هیدرولیکی تعبیه شده بود که  در میانه کانال یک جک. پذیرد

. در دیگرد یمبسیار زیاد تنظیم  بوسیله آن شیب فلوم با دقت

فلوم نیز مخزن بزرگی تعبیه شده بود که جریان  دست نییپا

آب  نیتأمو به سیستم  یآور جمعریزشی از انتهای فلوم را 

اه هدایت نماید. مخزن باالدست دارای یک مرکزی آزمایشگ

جریان ریزشی از لوله ورودی به مخزن،  .دیواره آرام کننده بود

و تالطم آن به حداقل  آرام شدهدر اثر گذر از این الیه شنی 

. ابعاد مخزن به اندازه کافی بزرگ بود تا تالطم و دیرس یم

نوسانات به حداقل برسد. در ابتدا و انتهای کانال دو عدد توری 

. قائم نصب شدند طور بهپالستیکی برای نگهداشت ذرات سنگی 

دبی جریان از طریق دبی سنج الکترونیکی که بر روی لوله 

 یها مرخینئت . قرادیگرد یم یریگ اندازهورودی نصب شده بود 

جریان بعد از ماندگار شدن عمق آب و تعادل آب در مخزن 

 .گرفت یمباالدست صورت 

 

 
 .دانه درشتنمای جانبی از کانال آزمايشگاهی حاوی مصالح  -3شکل 
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 نتايج و بحث

ی عددی و مقایسه ها مدلدر این بخش از مقاله به ارزیابی نتایج 

مقایسه  نیدر ا .شود یمی آزمایشگاهی پرداخته ها دادهآنها با 

نقاط ضعف و قوت مدل عددی مشخص شده و همچنین اینکه 

در آخر هر مرحله، مقدار خطای نسبی حاصله از مدل عددی 

شرایط مرزی( با استفاده از ) یکیدرولیهبرای شرایط مختلف 

 .گردد یم( مشخص و ارائه 2رابطه )

                                           )2رابطه ( 

مقدار دبی  مقدار دبی مدل عددی و که در آن 

بیانگر اختالف بیشتر بیشتر باشد  REآزمایشگاهی است. هر چه 

کمتر  REو هر چه  باشد میمیان نتایج عددی و آزمایشگاهی 

اشد بیانگر همبستگی باالی بین نتایج ب تر نزدیکباشد و به صفر 

های زیر برای هر یک از . در بخشباشد میعددی و آزمایشگاهی 

سه شیب طولی کانال، نتایج شامل مقایسه گرافیکی نیمرخ 

 شود.دبی ارائه می جدولطولی سطح آب و 

 افقیشيب  

گیری از طوالنی شدن مقاله، مقایسه گرافیکی به منظور پیش

شود. آب فقط برای یکی از شرایط مرزی ارائه مینیمرخ سطح 

 مدل و عددی مدل یها داده فریاتیک خط( 2) شکل

 دبی. دهد یم نشان را ثانیه بر لیتر 24 دبی برای آزمایشگاهی

 است شده یساز هیشب ثانیه بر لیتر 23 با برابر محاسباتی جریان

 ای نتیجه بنابراین؛ دارد تفاوت مقداری آزمایشگاهی دبی با که

 خط که بود این آمد دست به افقی شیب سازی مدل از که

 مقدار از ترپایین شده انجام حالت چهار هر برای فریاتیک

 24 دبی در جز به دیگر، طرف از ولی شد، حاصل آزمایشگاهی

 گردید آزمایشگاهی از کمتر( عددی) محاسباتی مقدار که لیتر

دبی  از بیشتر محاسباتی دبی مقدار ها سازی مدل سایر در

( 1) جدول به توجه با همچنین. براورد گردید آزمایشگاهی

 نشان را بزرگتری مقدار کمتر، های دبی در نسبی خطای درصد

( خطای نسبی بین نیمرخ آزمایشگاهی و 2در جدول ) .دهد می

عددی در شیب افقی درج شده است. درصد خطای متوسط 

درصد خطا  1/14، به عبارت دیگر مدل عددی با باشد یم 1/14

 .دینما یمو ترسیم  ینیب شیپنیمرخ مشاهداتی را 
 

 
 .ثانيه بر ليتر 27 آزمايشگاهی دبی برای یافق شيب و تيزگوشه مصالح آزمايشگاهی و محاسباتی مدل فرياتيک خط  نيمرخ  -2 شکل

 
 افقی شيب و تيزگوشه مصالح آزمايشگاهی با عددی مدل نسبی خطای درصد -3جدول 

RE% (lit/s)   (m)   (m)   (lit/s)     (m)   (m) 

16/4 23 14/1 142/1 24 131/1 142/1 

61/3 7/21 1137/1 483/1 21 11/1 483/1 

1/7 31/13 111/1 412/1 18 13/1 412/1 

3/11 73/16 1313/1 411/1 11 18/1 411/1 

 .باشد یمپارامترهایی که در جداول مورد استفاده قرار گرفته است شامل موارد زیر 

 : بار آبی باالدست مدل آزمایشگاهی  

 مدل آزمایشگاهی دست نییپا: بار آبی   

 : دبی مدل آزمایشگاهی  

 مدل عددی باالدست: شرط مرزی )هد(   

 مدل عددی دست نییپا: شرط مرزی )هد(   

 : دبی مدل عددی  

REدرصد خطای نسبی : 
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  ليتر بر ثانيه 21و دبی  : خطای نسبی خط فرياتيک مدل عددی و آزمايشگاهی در شيب افقی2جدول 
RE% )فاصله از سراب )متر( متر() یعددعمق  عمق آزمایشگاهی )متر 

1 142/1 142/1 1 

32/3 142/1 124/1 18/1 

3/1 142/1 11/1 421/1 

7/11 142/1 484/1 313/1 

64/13 131/1 462/1 321/1 

38/17 112/1 423/1 146/2 

17/24 482/1 366/1 12/3 

74/28 428/1 311/1 27/4 

34/27 361/1 263/1 113/1 

31/26 327/1 233/1 47/1 

31/17 26/1 211/1 87/1 

61/12 23/1 211/1 16/6 

1 13/1 13/1 4/6 

 

 درصد 7 شيب

 و مرزی شرایط مختلف حالت چهار بررسی به شیب نیز این در

 .شد پرداخته نشت دبی و فریاتیک خط  نیمرخ  آوردن بدست

 مدل و عددی مدل یها داده فریاتیک خط( 3) شکل

 بر لیتر 28 دبی برای تیزگوشه مصالح به مربوط آزمایشگاهی

 لیتر 21/36 با برابر محاسباتی جریان دبی. دهد یم نشان را ثانیه

. است بیشتر مقداری آزمایشگاهی دبی از و آمد بدست ثانیه بر

به روش خط فریاتیک   نیمرخ  یساز هیشبدر این قسمت از 

 (3) جدولآزمایشگاهی کمتر برآورد شده است. روش عددی از 

 عددی مدل وسیله به شده سازی شبیه دبی نسبی خطای درصد

 مصالح و درصد 4 شیب برای آزمایشگاهی، مدل با مقایسه در را

خطای  .دهد می نشان مختلف مرزی شرایط تحت تیزگوشه

متوسط بین نیمرخ مشاهداتی و محاسباتی در این شیب برابر 

 درصد محاسبه گردید. 81/13

 
 ثانيه بر ليتر 23 آزمايشگاهی دبی برای درصد 7 شيب و تيزگوشه مصالح آزمايشگاهی و محاسباتی مدل فرياتيک خط  نيمرخ  -1 شکل

 

 درصد. 7 شيب و تيزگوشه مصالح آزمايشگاهی با عددی مدل نسبی خطای درصد -1 جدول

RE% (lit/s)   (m)   (m)   (lit/s)     (m)   (m) 

6/22 21/36 163/1 7361/1 28 16/1 7361/1 

3/27 43/32 148/1 7211/1 11/23 14/1 7211/1 

8/44 42/31 137/1 6811/1 21 13/1 6811/1 

74 11/26 1381/1 1864/1 11 13/1 1864/1 
 

 و همگن غیر صورت به خاکی سدهای اغلب که آنجا از

 پوسته مواقع بیشتر در و شوند می طراحی شده، بندی زون

 نفوذپذیری از زهکشی عملیات تسهیل منظور به دست پایین

 های سازی شبیه دلیل مینه به باشد می برخوردار توجهی قابل

 خط درصد 4 شیب در ،SEEP/W چون هایی مدل از حاصل

 خط در برآوردی کم همین و کند می تولید تری پایین فریاتیک

 دیکته طراح مهندس به را نامناسبی طرح تواند می فریاتیک

 کنترل برای تری ضعیف تمهیدات طراح مهندس نتیجه در نماید،

در حالت  .گیرد می نظر در نشت سطح انداختن پایین و نشت

های کم و ناچیز دبی جریان  توان گفت که در شیب کلی می
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بین آزمایشگاهی و عددی انطباق خوبی با هم دارند در حالی که 

 (4)در جدول شود.  هایی مشاهده می تفاوت جریان  نیمرخ 

 21درصد و دبی  4مقایسه نیمرخ فریاتیک عددی برای شیب 

است. در این  شده درجدرصد خطای نسبی  همراه به ثانیهلیتر بر 

حالت متوسط خطای نسبی بین نیمرخ آزمایشگاهی و عددی 

 .باشد مینسبتاً قابل قبول  باشد که میدرصد  71/11
 

  ليتر 23درصد و دبی  7 بيشخطای نسبی خط فرياتيک مدل عددی و آزمايشگاهی در  -7جدول 

 *%RE متر() یشگاهیآزماعمق  متر() یعددعمق  متر(سراب )فاصله از 

1 681/1 681/1 1  

311/1 643/1 663/1 88/3  

313/1 137/1 642/1  81/3 

16/1 111/1 611/1  83/3 

13/2 113/1 172/1  11/11 

8/2 462/1 141/1  61/14 

11/3 413/1 431/1  13/16 

1/4 371/1 412/1  32/17 

88/4 311/1 382/1  13/17 

488/1 271/1 313/1  11.14 

1122/6 222/1 228/1 63/2  

273/6 134/1 183/1  64/2 

4/6 113/1 131/1  63/17 

 .باشد یمدرصد  71/11 میانگین*درصد خطای 

 درصد 1/23شيب 

 حالت چهار بررسی به این شیب نیز دیگر، در های شیبمشابه 

 و فریاتیک خط  نیمرخ  آوردن بدست و مرزی شرایط مختلف

 مدل های داده فریاتیک خط( 4) شکل. شد پرداخته نشت دبی

 دبی برای گوشهتیز مصالح به مربوط آزمایشگاهی مدل و عددی

 خطای درصد (1) جدول دهد. می نشان را ثانیه بر لیتر 47

 مقایسه در را عددی مدل وسیله به شده سازی شبیه دبی نسبی

 تیزگوشه مصالح و درصد 3/21 شیب آزمایشگاهی، برای مدل با

این  به توجه با .دهد می نشان را مختلف مرزی شرایط تحت

 ثانیه بر لیتر 71/86 با برابر محاسباتی جریان دبی جدول

 .دارد زیادی تفاوت آزمایشگاهی دبی با که است شده سازی شبیه

متوسط بین نیمرخ مشاهداتی و محاسباتی در این شیب  خطای

مقایسه نیمرخ  (6)درصد محاسبه گردید. در جدول  3برابر 

 نیهثالیتر بر  38درصد و دبی  3/21فریاتیک عددی برای شیب 

درصد خطای نسبی درج شده است. در این حالت  همراه به

 87/17متوسط خطای نسبی بین نیمرخ آزمایشگاهی و عددی 

درصد مقدار  4افقی و  های شیبکه در مقایسه با  باشد میدرصد 

درصد خطای میانگین افزایش یافته است و انحراف بیشتری 

 .شود میمشاهده 

 

 
 ثانيه بر ليتر 74 آزمايشگاهی دبی برای درصد 1/23 شيب و تيزگوشه مصالح آزمايشگاهی و محاسباتی مدل فرياتيک خط   نيمرخ -7 شکل
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 درصد. 1/23 شيب و تيزگوشه مصالح آزمايشگاهی با عددی مدل نسبی خطای درصد -5 جدول

RE% (lit/s)   (m)   (m)   (lit/s)     (m)   (m) 

4/84 7/86 2117/1 7777/1 47 24/1 7777/1 

111 81 2122/1 673/1 38 13/1 673/1 

117 2/77 1731/1 612/1 31 17/1 612/1 

211 3/71 1482/1 123/1 23 14/1 123/1 

 

 درصد شده، سازی شبیه های دبی( 1) جدول به توجه با

 های دبی در اختالف این که دهد می نشان را زیادی خطای

 که گرفت نتیجه توان می پس. باشد میبیشتر  مراتب به کوچک

 که است دلیل این به درصد 3/21 شیب در دبی افزایش علت

 شیب راستای در جریان وزن نیروی و بوده زیاد بستر شیب

 انتقال ظرفیت شیب افزایش با به بیان دیگر است، مالحظه قابل

 جریان گرفتن شتاب نتیجه در امر این که یابد می افزایش جریان

 بودن درشت همچنین است. شیب راستای در وزن افزایش و

 شدت باعث است باال نفوذپذیری دارای که زهکش مصالح

که در شیب  شود میخاطر نشان  البته است. شده دبی افزایش

تند دبی آزمایشگاهی با دبی مشاهداتی تفاوت دارد اما در عوض 

جریان در طول مسیر انطباق قابل قبولی با هم دارند.  های نیمرخ

به آن اشاره کرد این  توان مینکته مهمی که در این تحقیق 

است که در مدل آزمایشگاهی شرایط جریان از قانون دارسی 

یر دارسی شده است. به علت عدول کرده و وارد رژیم غ

بودن ذرات، منافذ و خلل فرج درشت بوده و باعث  دانه درشت

افزایش سرعت جریان گردیده است. طبعاً در این شرایط ارتباط 

به صورت خطی  هیدرولیکیبین سرعت جریان و گرادیان 

که  کند میو از روابط درجه دوم و یا توانی پیروی  باشد نمی

متالطم  ها محیطجریان درون این  کرد که گیری نتیجه توان می

. هر چند سعی گردید با اضافه کردن بار سرعت به تراز باشد می

هیدرولیکی این تفاوت مقداری تعدیل شود، ولی خطی بودن 

بنیان -جریان بدست آمده از مدل عددی دلیل بر دارسی  نیمرخ 

از آزمایشگاهی  های دادهو ضمن اینکه نیمرخ  باشد میبودن آن 

 .باشد میحالت خطی به دور 

 

  ليتر 13و دبی  درصد 1/23خطای نسبی خط فرياتيک مدل عددی و آزمايشگاهی در شيب  -6جدول 

 *%RE متر() یشگاهیآزماعمق  متر() یعددعمق  متر(سراب )فاصله از 

1 673/1 673/1 1 

16/1 118/1 112/1 31/21 

144/1 411/1 431/1 13/6 

136/2 223/1 238/1 31/1 

186/2 124/1 138/1 17/6 

161/3 113/1 161/1 12/4 

713/3 318/1 343/1 711/3 

113/4 843/1 311/1 43/6 

66/4 721/1 723/1 148/1 

217/1 613/1 614/1 48/2 

111/6 418/1 31/1 74/47 

217/6 413/1 271/1 33/12 

4/6 341/1 137/1 12/71 

 .باشد یمدرصد  34/34 * درصد خطای ميانگين

 گيری نتيجه
متخلخل نقش  یها طیمحتجزیه و تحلیل نشت جریان درون 

 یخوب به که یصورتدارد و در  ها سازهمهمی در پایداری این 

برآورد و کنترل نشود ممکن است موجب وارد نمودن صدمات 

جدی به طرح اجرایی بشود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان 

همچون  رینفوذپذو  دانه درشتمتخلخل  یها طیمحداد که در 

عددی  یها مدلخاکی  یسدهاو پوسته  ایهسنگریز یها زهکش

در خط فریاتیک )خط نشت( را        رایج همچون 
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 3/21از مقدار واقعی و در شیب  درصد کمتر 4 ی صفر وها بیش

محاسبه دبی و در  کند یم برآوردمقدار واقعی  برابردرصد تقریباً 

. لذا کند یم، رفتارهای مختلفی ایجاد جریان با توجه به شیب

مهندس طراح باید دقت الزم و کافی را در طراحی و محاسبات 

 تحقیق این نتایج تفسیر نشت مبذول داشته باشد. همچنین در

 مهم نکته این به باید شده، یساز هیشب یها مدل کلیه رایب

 متالطم اغلب دانه درشت مصالح درون جریان که داشت اشاره

 بین ارتباط شدن یرخطیغ باعث تالطم همین و باشد یم

 که آنجا از. شود یم جریان سرعت و هیدرولیکی گرادیان

 برای عمدتاً نشت مسائل برای داده توسعه عددی یها مدل

 رفتار باشند ینم قادر لذا ،اند افتهی  توسعه آرام جریان شرایط

 اثر گرفتن نظر در رو این از. نمایند ینیب شیپ یخوب به را جریان

 متخلخل و یها طیمح به مربوط عددی یها مدل در اینرسی

در . باشد یم برخوردار چندانی دو اهمیت از جریان نشت تحلیل

کم و ناچیز دبی  های شیبگفت که در  توان میکلی حالت 

جریان آزمایشگاهی و عددی انطباق خوبی با هم دارند در حالی 

. همچنین در شود میمشاهده  هایی تفاوتجریان   که بین نیمرخ 

شیب تند دبی آزمایشگاهی با دبی مشاهداتی تفاوت دارد اما در 

جریان در طول مسیر این شیب، انطباق قابل  های نیمرخعوض 

 .م دارندقبولی با ه

الزم به ذکر است کنترل دقیق دارسی یا غیر دارسی 

های متخلخل از طریق ترسیم منحنی گرادیان  جریان در محیط

گردد که به دلیل اتمام  سرعت جریان مشخص می-هیدرولیکی

های این تحقیق، این مهم میسر نگردید و قد  مجموعه آزمایش

 خواهد گرفت. مسلم در تحقیقات آتی مورد تأکید و تمرکز قرار
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