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	خالصه

و قانون دارسی اعتبار خود را از دست می دهد. حرکت سیال فراتر رفته آرام به انتقالی و یا آشفته، عدد رینولدز از مقدار بحرانی خود حالت جریان از  انتقالبا 
- جریاندهد رابطه فورش هایمر، کارایی الزم را در تحلیل رفتار هیدرولیکی نشان میمطالعات . در چنین شرایط فیزیکی به جریان هاي غیردارسی موسوم است

این نوع جریان ها  عالوه بر دو پارامتر سرعت و گرادیان هیدرولیکی، متغیرشعاع نیز به دلیل تغییرات سطح مقطع باید  به  ي شعاعی سطح آزاد ندارد. زیرا درها
ح آزاد و معرفی رابطه اي سازگار با این عنوان یک پارامتر مستقل در نظر گرفته شود. در این مقاله به منظور بررسی تحلیل جریان هاي غیر خطی شعاعی با سط

 آورد می فراهم را شرایطی استوانه،  نیم صورت به نظر مورد نوع جریان ها، از یک مدل آزمایشگاهی  شامل نوعی مصالح درشت دانه استفاده شده است. مدل
شود. سپس با سه روش متفاوت تفاضل شعاع هاي متوالی، ثابت گرفتن شعاع کوچک و شعاع بزرگ،  پذیر امکان چاه یک مرکز سمت به جریان شعاعی که

با استفاده از داده ها ي (رگرسیونی) اندازه گیري شده در آزمایشگاه و نهایتا گرادیان هیدرولیکی در نقاط مختلف مدل آزمایشگاهی به دست آمده است. 
ان شعاعی سطح آزاد پیشنهاد شده است. صحت سنجی رابطه پیشنهادي با استفاده از داده هاي آزمون نشان می دهد رابطه اي معرف رفتار جری ،تحلیل نتایج

  رابطه معرفی شده در محدوده داده هاي مورد استفاده، از اعتبار مناسبی برخوردار است. 

  جریان شعاعی  گرادیان هیدرولیکی، رفتار هیدرولیکی، فورش هایمر، محیط متخلخل،کلمات کلیدي: 
  
  

   مقدمه   .1
 

ي معادالت مربوط به جریان سیال در محیط هاي متخلخل کاربردهاي فراوانی در بخش هاي مختلف علوم مهندسی از جمله سدهاي سنگریزه اي، بندها
هاي دارسی(خطی) و . به طورکلی جریان سیال به دوگروه جریان انحرافی، گابیون ها، موج شکن ها، فیلترها و مخازن آب زیرزمینی دارد

شود که فقط در بازه  محدودي از اعداد هاي دارسی توسط رابطه دارسی انجام میشود. توصیف هیدرولیکی جریانغیردارسی(غیرخطی) طبقه بندي می
وزکرده و از آن پس قانون دارسی رینولدز داراي اعتبار است. با تبدیل جریان از حالت آرام به انتقالی و آشفته، عدد رینولدز از مقدار بحرانی خود تجا

    ]1،2[. اعتباري ندارد. جریان سیال در چنین شرایط فیزیکی به جریان غیردارسی موسوم است
توان به دو گروه  اصلی تقسیم کرد؛ در گروه اول یا جریان موازي، خطوط هاي متخلخل درشت دانه را میهاي غیرخطی در محیطجریان

هاي و هیچ انحنا یا انقباضی در خطوط جریان در پالن وجود ندارد. این نوع  جریان ها در هر دو حالت تحت فشار(جریان جریان تقریباً موازي بوده
هاي هاي عبوري از سفرهافتد. به عنوان مثال جریانهاي در تماس با سطح آزاد) اتفاق میمحبوس که با سطح آزاد در تماس نیستند) و سطح آزاد(جریان

به ترتیب   Reddy(2006)و  Venkataraman & Roma Mohan Rao(2000)شوند. بندي میاي خاکی در این گروه طبقهمحبوس و سده
  را به عنوان معادالت حاکم بر جریان هاي موازي پیشنهاد کردند. 2و  1معادالت 

  
(1) 	I = a V + b V    	
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(2) I = a V + b V  
  مقادیر ثابت هستند.  bو   aسرعت متوسط و   Vو   V،  گرادیان هیدرولیکی،   در این روابط  

از جریان هاي غیردارسی، خطوط جریان در طول مسیر منقبض و به عنوان جریان هاي شعاعی (همگرا)  شناخته می شوند. این  در گروه دوم
استفاده در فرایند تصفیه آب به عنوان مثالی از جریان ها نیز در هر دو حالت تحت فشار و سطح آزاد یافت می شوند. جریان از میان فیلترهاي شنی مورد 

  ]5،4،3[ .است جریان شعاعی(همگرا) تحت فشار
خطوط  در جریان هاي شعاعی برخالف جریان هاي موازي فشردگی خطوط جریان وجود دارد. در جریان هاي شعاعی سطح آزاد، فشردگی    

را به عنوان  3رابطه  	Sadeghian and Khayat Kholghi and et al  (2013)   ]8،7،6[جریان در مسیر حرکت، باعث تورم جریان می گردد.
  یک مدل پیشنهادي براي توصیف جریان هاي شعاعی ارائه دادند.

  
(3) i  = a  V   + b  V     

 
  ضرایب ثابت رابطه هستند.   a   ،bسرعت متوسط و     Vگرادیان هیدرولیکی، icf		که در آن 

جریان هاي موازي و شعاعی کامالً با یکدیگر متفاوت است. از جمله این تفاوت ها، ثابت و متغیر بودن سطح مقطع جریان به رفتار هیدرولیکی     
ترتیب در جریان موازي و شعاعی است. این تفاوت معموالً در کاربردهاي معادالت حاکم بر جریان هاي شعاعی لحاظ نمی شود و همچنان رفتار 

هاي شعاعی مصادیق عملی جریانوجود با توجه به اصالح شده از رابطه پایه دارسی مورد بررسی قرار می گیرد.  روابط خطی ریقهیدرولیکی جریان از ط
ضرورت اصالح روش هاي محاسباتی که توسط محققین به  در بسترهاي آبرفتی درشت دانه غیرمحصور و موجودهاي آب و نفت چاهاز  پمپاژاز جمله 
مورد در بررسی رفتار هیدرولیکی جریان هاي غیرخطی هم اکنون  و، ] 5[ز رابطه خطی دارسی ارائه شده است الح شده ااص روابط خطی صورت

توصیف به منظور  ، ضرورت توسعه این روابط که بتوانند رفتار جریان هاي شعاعی را به خوبی مدل کنند وجود دارد. در این مقالهگیرنداستفاده قرار می
تجربی معرفی می شود  اي رابطهبا استفاده از یک مدل فیزیکی آزمایشگاهی  ،در محیط هاي متخلخل درشت دانه سطح آزاد ي شعاعیرفتار جریان ها

  مشخصی از محیط متخلخل و سیال مورد استفاده قرار گیرد. شرایطکه تا حد امکان در 
  
  
  مواد و روش ها  .2
  

مختصات استوانه اي با فیزیک مسائل مربوط به جریان هاي شعاعی از شکل کلی استوانه در ساخت مدل در این مطالعه به دلیل سازگاري و انطباق بیشتر 
یزیکی استفاده شده است. نیم استوانه بودن مدل شرایطی را فراهم می آورد که جریان همگرا (شعاعی) به سمت مرکز یک چاه امکان پذیر شود. مدل ف

شماتیکی از مدل آزمایشگاهی مورد  1شکل  متر تهیه شده است. 3و  6م استوانه، با قطر و ارتفاع به ترتیب ساخته شده در آزمایشگاه به صورت یک نی
  استفاده نشان می دهد. 

، 140، 120، 110، 95، 85، 70، 52عمق هاي مورد آزمایش به ترتیب  شود.مدل تا عمق مشخصی پر می مخزن انجام هر آزمایش ابتدا  بمنظور  
  بعد از انجام هر آزمایش داده هاي قرائت شده براي اعماق و ترازهاي مختلف ثبت شده اند.   ی متر است.سانت 160و  150

گرادیان هیدرولیکی بین هر دو نقطه متوالی و لذا  سطح مقطع ثابت است موازي جریان هاي مدل هاي فیزیکی مورد استفاده براي  مطالعه در  
 ،گرادیان هیدرولیکی با سه روش متفاوتبر این اساس در این مطالعه  .متغیراست در جریان هاي شعاعی سطح مقطع کهدر صورتی شود.محاسبه می

 )؛   R -R(ت گرفتن شعاع بزرگثابو) II)؛ روش (   R -R(ثابت گرفتن شعاع کوچک) ، I)؛ روش ( R -Rا(تفاضل متوالی شعاع ه
مقادیر نمونه گرادیان هیدرولیکی مشاهده   6تا  4در جداول  .شده است ) محاسبه III( )؛ روشR1-Rmax(ت گرفتن شعاع بزرگثابو) IIروش (

  سانتیمتر براي هر سه روش مورد نظر آورده شده است. 20و 85) در عمق و تراز به ترتیب iobsشده(
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 استفاده در این مطالعه فیزیکی مورد مدل از شماتیکی  -1شکل  

  
  سانتی متر 20 سانتی متر در تراز 85در عمق)  Iبا استفاده ازروش(   iobs مقادیر -4جدول

v(m/s) r(cm) R H ∆H ∆l iobs
 * 

٠١١/٠ ٤٥ ٥/٠ ١/٨٥ ٥/٢٠٢ ٢٢٥ ٠/٠٠٩ 
٠٠٥/٠ ٤٠ ٢/٠ ٦/٨٤ ١٦٠ ١٨٠ ٠١٢/٠ 
٠١١/٠ ٣٥ ٤/٠ ٤/٨٤ ٥/١٢٢ ١٤٠ ٠١٦/٠  
٠٢/٠ ٣٠ ٦/٠ ٨٤ ٩٠ ١٠٥ ٠٢٢/٠ 
٠٢٤/٠ ٢٥ ٦/٠ ٤/٨٣ ٥/٦٢ ٧٥ ٠٣٢/٠ 

H∆)) از نسبت اختالف فشار پیزومتریک بین دو نقطه متوالی iobs( : گرادیان هیدرولیکی مشاهده شده* = h − h ) و فاصله شعاعی آن دو نقطه  (∆l = R − R )   بدست می آید. در محاسبات از شعاع متوسط(R = r + r 2⁄   استفاده شده است. (
  

  سانتی متر 20 سانتی متر در تراز 85در عمق)  IIبا استفاده ازروش(  iobs مقادیر -5جدول
v(m/s) r(cm) R H ∆H ∆l iobs

 * 
023/0 225 5/137 1/85 3/2 175 013/0  
024/0 180 115 6/84 8/1 130 013/0 

026/0 140 95 4/84 6/1 90 017/0  
028/0 105 5/77 84 2/1 55 021/0  
032/0 75 5/62 4/83 6/0 25 024/0 

H∆)) از نسبت اختالف فشار پیزومتریک بین هر نقطه و نقطه ي داراي کمترین شعاع iobs( مشاهده شده: گرادیان هیدرولیکی * = h − h   )  و فاصله شعاعی
l∆)آن دو نقطه = R − R   )  بدست می آید. در محاسبات از شعاع متوسط(R = r + r 2⁄   استفاده شده است. (

 
  سانتی متر 20 سانتی متر در تراز 85در عمق)  IIIبا استفاده ازروش(   iobs مقادیر -6جدول

v(m/s) r(cm) R H ∆H ∆l iobs
 * 

009/0 180 5/202 6/84 5/0 45 011/0 

011/0 140 5/182 4/84 7/0 85 018/0 
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013/0 105 165 84 1/1 120 019/0 

017/0 75 150 4/83 7/1 150 011/0 

023/0 50 5/137 8/82 3/2 175 013/0 

H∆)) از نسبت اختالف فشار پیزومتریک بین هر نقطه و نقطه ي داراي بیشترین شعاع iobs( مشاهده شده: گرادیان هیدرولیکی * = h   − h)  و فاصله
l∆)شعاعی آن دو نقطه = R   − R)  بدست می آید. در محاسبات از شعاع متوسط(R = r + r 2⁄   استفاده شده است. (

  
 

  نتایج و بحث  .4
  

در معادله دوجمله اي فورش هایمردر ترازها  bو  aضرایب  ،سرعت متوسط به دست آمده از داده هاي آزمایشگاهیو  گرادیان هیدرولیکی با استفاده از
متر را نشان می دهد. بررسی  سانتی 52 آب عمق در 35و  20 ترازهاي براي b و aمقادیر نمونه وار ضرایب  6جدول  .محاسبه شده استق مختلف اعماو 

 (i-v)سرعت  -(که معرف شیب منحنی گرادیان هیدرولیکی bهد که برخالف معادله پایه فورش هایمر، ضریب غیرخطی نتایج بدست آمده نشان می د
  .3و شکل  7جدول است و مقدار مثبتی است) مقادیر منفی را نشان می دهد

 
  سانتی متر 52در عمق  سانتی متر 35و  20براي تراز فورش هایمر  bو  a ثابت ضرایب محاسبه شده مقادیر -7جدول

Z(cm) b a 
٣١١/١ -٣١٠/٧   ٢٠  

  
همـانطور کــه پیشــتر ذکــر شــد رفتــار هیــدرولیکی جریــان هــاي مــوازي و شــعاعی کــامالً بــا یکــدیگر متفــاوت اســت. یکــی از ایــن تفــاوت     

ــین ســرعت و     ــوع تغییــرات ب ــودن ســطح مقطــع جریــان در جریــان هــاي مــوازي و شــعاعی اســت.  ایــن موضــوع  تعیــین کننــده ن ــت و متغیــر ب هــا، ثاب
ــیر    ــول مس ــدرولیکی در ط ــان هی ــرعت  گرادی ــی س ــکل منحن ــان و در ش ــدرولیکی  -جری ــان هی ــاي     (i-v)گرادی ــان ه ــاس در جری ــراین اس ــت. ب اس

موازي سطح مقطـع جریـان در طـول مسـیر ثابـت اسـت، در نتیجـه تغییـرات گرادیـان هیـدرولیکی در طـول مسـیر جریـان  بیشـتر از تغییـرات سـرعت                  
ر طـول مسـیر ثابـت نیسـت و در نتیجـه تغییـرات سـرعت بیشـتر از تغییـرات          می باشـد. در حـالی کـه  در جریـان هـاي شـعاعی، سـطح مقطـع جریـان د         

ــر اســت.   ــدرولیکی نظی ــان هی ــیگرادی ــدرولیکی -ســرعت منحن ــان هی ــورش هــایمر)    (i-v)گرادی ــه ف ــوازي (معادل ــاي م ــان ه  !Errorدر جری
Reference source not found.   ــایش داده شــده اســت کــه ــدرولیکی   نم ــان هی ــائم گرادی ــه محــور ق ــل ب ــی باشــد  (i)متمای و  م

ــه ســرعت(   ــدرولیکی نســبت ب ــان هی ــرات بیشــتر گرادی ــده تغیی ــان هــاي مــوازي اســت. vنشــان دهن ــان هــاي شــعاعی   ) در جری در حــالی کــه در جری
ــدرولیکی  تغییــ ــرات گرادیــان هی ــوده رات ســرعت بیشــتر از تغیی ــی و انتظــار مــی رودب ــان هیــدرولیکی -ســرعت منحن ــه ســمت محــور  (i-v)گرادی ب

  ..Error! Reference source not foundمتمایل باشد افقی سرعت،
  

 
  موازي و شعاعیربوط به جریان م (i-v)گرادیان هیدرولیکی -سرعت منحنی  -3شکل
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سرعت متوسط، به ترتیب معرف عرض از مبدأ و شیب منحنی  -در نمودارگرادیان هیدرولیکی bو aبا توجه به معادله فورش هایمر پارامتر
نشان دهنده تقعر به سمت باال و در نتیجه مثبت بودن شیب منحنی است. این موضوع در  bاست. فرم تابعی این معادله به دلیل مثبت بودن مقدار

. در این مطالعه با بررسی جریان هاي شعاعی این تناقض آشکار شده است که در این 2شکل نمودارهاي مربوط به جریان هاي موازي کامالً صادق است
سرعت متوسط تقعر به سمت پایین و در نتیجه  -) و درنتیجه منحنی گرادیان هیدرولیکی6(جدول داراي مقدار منفی بوده bنوع جریان پارامتر غیرخطی 

تار جریان هاي شیب منفی را  نشان می دهد. این موضوع با اصل معادله دوجمله اي فورش هایمر متناقض بوده و لذا با استفاده از این معادله نمی توان رف
در  جایگزین توسعه یافته است. یک رابطه با استفاده از مدل آزمایشگاهی در این مطالعهالعه کرد. بر این اساس شعاعی را مشابه جریان هاي موازي مط

مورد نظر جهت  رابطهمتغیر است، لذا به منظور جستجوي اي به نقطه دیگر هاي موازي، سطح مقطع جریان نیز از نقطههاي شعاعی برخالف جریانجریان
 )،i(گرادیان هیدرولیکی وابسته متغیرو  )v(مستقل سرعت متغیراي فورش هایمر عالوه بر برخالف دوجمله ،ي شعاعی سطح آزادتحلیل رفتار جریان ها

به منظور بررسی و ارائه رابطه مورد جستجو، بخشی از داده هاي مربوط به قرائت . وجود داردتغییرات سطح مقطع  نیز جهت بررسیمستقل شعاع  متغیر
به عنوان داده هاي رگرسیون و تعدادي از آنها که مربوط به قرائت هاي  55،80، 35، 20براي ترازهاي 95 و 85، 70، 52هی در اعماق هاي آزمایشگا

می باشند به عنوان داده هاي آزمون و صحت  155و  130، 105، 55،80، 35، 20براي ترازهاي  160و  150، 140، 120، 110آزمایشگاهی در اعماق 
)، شامل 6الی  2ر گرفته شده است. بر این اساس با استفاده از داده هاي رگرسیون (قرائت شده در شرایط مختلف درآزمایشگاه  جداول سنجی در نظ

)، I) به ترتیب براي روش هاي (6) و(5)، (4متغیرهاي گرادیان هیدرولیکی، شعاع و سرعت و همچنین با کمک نرم افزارهاي آماري معمول، روابط (
(II)  و(III)   هیدرولیکیبه منظور پیش بینی گرادیان ipre    بدست آمدند. با استفاده از این روابط، گرادیان هیدرولیکی پیش بینی شدهipre  به صورت

  نشان داده شده اند. 10الی   8 سانتی متر محاسبه شده است. این مقادیر در جداول 20و  85نمونه وار براي عمق و تراز به ترتیب 
  

(4)  i   = v −a + bR  
  

(5) 
 
 

  i   = aR      

(6) i   = V ⁄ (a − bR 	) 
  ضرایب ثابت می باشند. a,b سرعت متوسط و V شعاع متوسط، Rگرادیان هیدرولیکی پیش بینی شده،  ipre که در این روابط

  سانتی متر 20 زسانتی متر در ترا 85در عمق  (I)با استفاده از روش  ipre مقادیر -8جدول
v(m/s) r(cm) R iobs ipre 

009/0 225 5/202 011/0 006/0 

012/0 180 160 005/0 008/0 

016/0 140 5/122 011/0 012/0 

022/0 105 90 02/0 017/0 

032/0 75 5/62 024/0 028/0 

  

  سانتی متر 20 سانتی متر در تراز 85در عمق  (II)با استفاده از روش  ipre مقادیر -9جدول
v(m/s) r(cm) R iobs ipre 

023/0 225 5/137 013/0 013/0 

024/0 180 115 013/0 014/0 

026/0 140 95 017/0 017/0 
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028/0 105 5/77 021/0 020/0 

032/0 75 5/62 024/0 024/0 
  

  سانتی متر 20 سانتی متر در تراز 85در عمق  (III)با استفاده از روش  ipre مقادیر -10جدول
v(m/s) r(cm) R iobs ipre 

009/0 180 5/202 011/0 010/0 

011/0 140 5/182 008/0 009/0 

013/0 105 165 009/0 009/0 

017/0 75 150 011/0 010/0 

023/0 50 5/137 013/0 013/0 
  

روش  سـه  کارایی (RMSE) مربع خطاي میانگین ریشه و (E) نش استفاده از درصد تغییرات ضرایب تجربی روابط، ضریب مطالعه با این در
  مورد بررسی قرار گرفته است. مذکور

نشان داده شده است. با توجه به این  11ذکر شده در جدولروش مورد استفاده در محاسبه گرادیان برحسب سه  bو  aدرصد تغییرات ضرایب   
بـه دلیـل درصـد تغییـرات      )ن شعاع کوچکثابت گرفت؛ تفاضل شعاع هاي متوالی و IIوIبه ترتیب مربوط به روش هاي (  5و 4مقادیر، استفاده از روابط 

اسـت. بـا    301.0و  128.0به ترتیب برابـر بـا    (III)روش در  bو  aضرایب  تغییرات درصد 11زیاد ضرایب تجربی مناسب نمی باشند. با توجه به جدول 
 6ابطـه  توجه به این مقادیر، محاسبه گرادیان هیدرولیکی برحسب ثابت گرفتن شعاع بزرگ به دلیل درصد تغییرات کمتر ضرایب تجربی بـا اسـتفاده از ر  

  مناسب تر از دو رابطه دیگر است. 
  

  مذکور روش سه درb  و a ضرایب تغییرات درصد -11 جدول

 
   

  
  
  

می  تعریف) 7( رابطه صورت به نهایت بی منفی تا 1 محدوده در رود و می کار به هیدرولوژیکی بینی پیش توان سنجش براي )Eنش( ضریب
  محاسبه شده است. 8نیز مطابق با رابطه  RMSEمربع یا میانگین خطاي ریشه شود. مقدار

  
(7)  E = 1 −∑ (N ( ) − N ( ))     ∑ (N ( ) − N )      

 
(8)  RMSE =  ∑ (N ( ) − N ( ))     n  

و  E نزدیک تر بودن. است ها داده تعداد nو  یانگینشده و م ینیب یشمشاهده شده، پ یرمقاد یببه ترت  Nو  ,( ) N ( )  Nروابط باال  در
RMSE مقادیر 12مناسب ترمدل یا رابطه مورد مطالعه است. جدول ( عملکرد معرف 0و 1 به ترتیب به (E  وRMSE  را براي ارزیابی سه روش

نزدیک  0و  1ترتیب  به  به (III)مربوط به روش  RMSEو  Eمذکور، مربوط به اعماق و ترازهاي مختلف نشان می دهد. با توجه به این جدول مقادیر  
  ترمی باشند.

 B a درصد تغییرات
 236/0  671/0 (I)روش 

 173/0 294/0 (II)روش 

 301/0 128/0  (III)روش 
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  مذکور روش سه در RMSEو E مقادیر  -12 جدول

  E      RMSE        
(III) (II) (I) (III) (II) (I) z(cm) ) عمقcm( 

9989/0 00008/1 0004/1 0007/0 0007/0 0118/0 20 52 

9993/0 9997/0 0042/1 0007/0 0013/0 0123/0 35 52 

9989/0 9994/0 0013/1 0005/0 0009/0 0082/0 20 70 

0006/1 9995/0 0016/1 001/0 0007/0 0093/0 35 70 

9452/0 0002/1 0009/1 0219/0 0004/0 0071/0 55 70 

9991/0  0004/1 9701/0 0006/0 0008/0 0949/0 20 85 

0003/1 9998/0 0005/1 0005/0 0005/0 0057/0 35 85 

0004/1 9993/0 0002/1 0002/0 0007/0 0041/0 55 85 

0007/1 0002/1 0004/1 00057/0 0004/0 0053/0 80 85 

0005/1 9999/0 0002/1 0003/0 0002/0 0044/0 20 95 

0009/1 0001/1 3493/1- 0005/0 0003/0 8354/0 35 95 

9998/0 9998/0 3519/1- 0005/0 0002/0 8372/0 55 95 

003/1 0003/1 0002/1 000629/0 0003/0 0043/0 80 95 
  

نسبت به سرعت   iobsو   ipre) به صورت رابطه بین مقادیر 4)؛ در شکل(6(رابطه  (III)مربوط به روش 10داده هاي جدول به عنوان نمونه، 
می باشدکه نشان دهنده نزدیک 9991.0و0006.0) به ترتیب برابراست با 12به دست آمده در جدول( Eو  RMSEمقادیر  متوسط نشان داده شده است.

  ی باشدم 6ضمن استفاده از رابطه   iobsبه   ipreبودن مقادیر 

 
  سانتی متر 20سانتی متر در تراز  85) در عمق i-vنمودار ( -4شکل

 

به منظور بررسی ) بعنوان رابطه اي مناسب به منظور توصیف رفتار جریان شعاعی سطح آزاد معرفی می شود. 6توجه به موارد ذکر شده رابطه (با 
)، با استفاده از داده هاي آزمون که 6میزان انطباق مقادیر حاصل از نتایج آزمایشگاهی (مقادیر مشاهده شده) با مقادیر پیش بینی شده با استفاده از رابطه (
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براي مصالح  a,bیر ضرایب ثابت ) می بایست مقاد6به همین منظور در نظرگرفته شده اند صحت سنجی انجام شده است. براي صحت سنجی معادله (
  آنها را مربوط به داده هاي آزمون نشان می دهد.  میانگینو   a,bضرایب  )13مورد آزمایش تعیین شوند. جدول (

 براي مصالح مورد آزمایش در این مطالعه 6اساس رابطه حاسبه گرادیان برمورد استفاده در م  a,bضرایب  -13جدول

    cm(  z(cm)  B aعمق (
٥٤٢/٢ ٠٥/٤×١٠-٥ ٢٠ ٨٥  
٥٢١/٢  ٥٨/٣×١٠-٥ ٥٥ ٨٥  
٤٥٨/٢ ٥٣/٣×١٠-٥ ٨٠ ٨٥  
٣٩٤/٢ ٨٤/٢×١٠-٥ ٢٠ ٩٥  
٤٠٩/٢ ٩٦/٢×١٠-٥ ٣٥ ٩٥  
٧٢٤/٢ ٠٧/٤×١٠-٥ ٥٥ ٩٥   
٧٤٨/٢ ٨٢/٣×١٠-٥ ٨٠ ٩٥  

میانگین 
  ٥٤٢/٢ ٥٤٦/٣×١٠-٥  a,b  ضرایب

  
مصالح  رابطه پیشنهادي برايمبنا براي انجام صحت سنجی  اي معادله ،6و جایگذاري آنها در معادله  a,bبا استفاده از میانگین ضرایب تجربی 

  )  به دست آمده است.7مورد آزمایش به صورت رابطه (
  

(7) i = V ⁄ (2.542 − 3.546 × 10  R 	) 
  

  سرعت متوسط می باشند. Vشعاع متوسط،  Rگرادیان هیدرولیکی،  i که در این رابطه
سرعت جریان مطابق با  )،Rمقادیر شعاع متوسط( و (III) روش به دست آمده برحسب هیدرولیکی مشاهده اي گرادیانمقادیربا استفاده از   

رابطه بین گرادیان هیدرولیکی و سرعت هاي  .vpre .(Error! Reference source not found)پیش بینی شده است(7رابطه(
(میانگین سرعت  vobsاختالف بین مقادیر  5مشاهده اي و پیش بینی شده را نشان می دهد که معرف انطباق قابل قبول این دو نموداراست. مطابق با شکل 

به عنوان رابطه اي مناسب جهت تحلیل رفتار  6) کم است. بر این اساس معادله 7(بدست امده از رابطه  vpreترین نقطه به مرکز چاه) و بین هر نقطه و دور
  هیدرولیکی جریان هاي شعاعی سطح آزاد معرفی می شود.  

 

 

  سانتی متر 20سانتی متر در تراز  110) در عمق i-vنمودار ( -5شکل
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  نتیجه گیري  .4
  

ي معادالت مربوط به جریان سیال در محیط هاي متخلخل کاربردهاي فراوانی در بخش هاي مختلف علوم مهندسی از جمله سدهاي سنگریزه اي، بندها
. رفتار هیدرولیکی جریان هاي موازي و شعاعی کامالً با یکدیگر متفاوت است. انحرافی، گابیون ها، موج شکن ها، فیلترها و مخازن آب زیرزمینی دارد

ییرات بین از جمله این تفاوت ها، ثابت و متغیر بودن سطح مقطع جریان به ترتیب در جریان هاي موازي و شعاعی است. این موضوع  تعیین کننده نوع تغ
دو معادله  منفی شدن ضریب غیرخطیاست.  (i-v)گرادیان هیدرولیکی -منحنی سرعت سرعت وگرادیان هیدرولیکی در طول مسیر جریان و در شکل

معادله در توصیف رفتار جریان هاي شعاعی سطح آزاد در این عدم اعتبار از طرفی و  جریان هاي شعاعیدر کاربرد هاي عملی جمله اي فورش هایمر 
بتواند در این محیط ها کاربرد داشته باشد را تبیین می کند. بر این اساس، در این ، ضرورت توسعه معادله جدیدي که محیط هاي متخلخل درشت دانه

ه مطالعه با توسعه یک مدل فیزیکی نیم استوانه اي، جریانی شعاعی به سمت  مرکز یک چاه مدل سازي شد. سپس پارامترهاي مختلف جریان از جمل
دل در اعماق و ترازهاي مختلف اندازه گیري شد. در ادامه  با انتخاب یک سري از داده ها به سرعت، فاصله شعاعی از مرکز م  گرادیان هیدرولیکی، دبی،

 عنوان داده هاي رگرسیون با در نظرگرفتن سه روش؛ تفاضل شعاع هاي متوالی، ثابت گرفتن شعاع کوچک و ثابت گرفتن شعاع بزرگ روابط مختلفی
مقایسه روابط به دست آماده و صحت سنجی نتایج حاصل از روابط مذکور نشان داد فرم تابعی  به منظور پیش بینی گرادیان هیدرولیکی بدست آمد.

iرابطه  = V ⁄ (a − bR 	)  براي تحلیل رفتار هیدرولیکی جریان هاي شعاعی سطح آزاد رابطه مناسبی است. این مطالعه  در یک بستر با دانه
ایشگاه انجام شده است و رخ داد این حالت در محیط طبیعی با آنچه در این مطالعه انجام بندي مشخص و با یک دبی از قبل تعیین شده و در شرایط آزم

  شده است اندکی متفاوت است. 
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