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و ضمن  در این تحقیق جریان آب در محیط متخلخل با استفاده از روش حجم محدود مدل سازی عددی شده        
، هدف از تعیین شده است های موجود آزمایشگاهی، توزیع پارامترهای مختلف هیدرولیکی نیزصحت سنجی نتایج با داده

تاثیر و نظر گرفته شد.  در اییک مقطع ذوزنقه . بدین منظوراین مقاله برسی جریان عبوری از سد های تاخیری می باشد
، میزان افت سطح آب در د با افزایش هد پایین دستارتفاع هد پایین دست بر روی سطح خط فریاتیک بررسی شتغییر 

  افزایش و همچنین سرعت جریان عبوری از محیط متخلخل افزایش یافت.طول مسیر کاهش ودبی عبوری 
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 مقدمه  -1
رودخانه، میزان روشهای مختلفی برای مهار سیالب در جهان متداول است که با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه، نوع 

ها، بررسی و نتیجه را  توان یک یا تلفیقی از چند روش را برای کنترل سیالب رودخانه های اجرایی و سایر عوامل می دبی، هزینه

های کنترل  ها، با احداث تاسیسات و سازه در روش های سازه ای، مهار و کنترل خسارات ناشی از سیل. با یکدیگر مقایسه کرد

های کمربندی، هدایت و انحراف سیالب،  های کمکی یا زهکش رفته و شامل روش هایی از قبیل حفر کانالسیالب انجام گ

بند و اصالح مسیر و  های سیل تاخیری با هدف کنترل سیالب، احداث خاکریزهای طولی ساحلی و دیوارهسدهای ساخت 

سد تاخیری با رها کردن مقداری از سیالب  .تیکی ارز این روش ها ساخت سدهای تاخیری اس .بهسازی مقطع رودخانه است

گذارند.  سدهای تاخیری، تاثیر مستقیم و سریع بر روی سیالب می کند،  از میان یک یا چند گشودگی ثابت و دائمی عمل می

ند. این دست رودخانه عبور ک تواند از پایین ظرفیت خروجی یک سد تاخیری با مخزن پر، باید برابر حداکثر ظرفیتی باشد که می

توان در ایالت  های کوچک با شیب تند دارند. از جمله موارد استفاده بهینه از این سدها می سدها بیشترین کارایی را در حوضه

   .اوهایو امریکا اشاره کرد

 

 جزئیات هندسی، شرایط مرزی و تنظیمات مدل ها
است. مساله به صورت یک سد خاکی در این تحقیق، مساله تراوش و حرکت آب در محیط متخلخل حل عددی شده 

 متر می باشد. ضخامت سد یک متر در نظر گرفته شده است. 7متر بوده و طول آن  5ای می باشد که ارتفاع آن ذوزنقه

 

 
 ذوزنقه ای مورد مطالعهشکل شماتیک مدل  -1شکل

 

 است.(، نحوه شبکه بندی و شرایط مرزی مدل عددی نشان داده شده 3( و )2در شکل های )
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 مقطع ذوزنقه ای مورد مطالعه شبکه بندی -2شکل 

 

 
 مقطع ذوزنقه ای مورد مطالعهشرایط مرزی  -3شکل 

 

برای ( A)( ساخته شده و تخلخل و ضریب درگ 1برای ساخت مدل عددی، جسم متخلخل به ابعاد نشان داده شده در شکل )

( و به عبارت بهتر، تراز فوقانی بلوک Zmaxمیدان محاسبات )مشخصات این جسم تعریف شده است. در این مدل مرز باالی 

شبکه بندی به اندازه یک سلول باالتر از جسم متخلخل واقع شده است. علت این امر جلوگیری از برخورد سطح سیال به مرز 

( هر Xmax)( و پایین دست Xminفوقانی میدان حین حل و جلوگیری از واگرایی حل عددی می باشد. مرزهای باالدست )

. مرزهای متر به مرزها اعمال شده است.  2و  1مترو در پایین دست به ارتفاع  5به ترتیب در باالدست دو مرز فشار معلوم تعریف شده و تراز آب 

( به صورت تقارن در نظر گرفته شده است. شرط مرز Zmax( و همچنین مرز فوقانی )Ymax( و پشت )Yminروبرو  )

( به خاطر وجود زهکش به مدل اول اعمال شده است. تنها تفاوت مدل دوم با اول، وجه Zminتحتانی )خروجی به وجه 

تحتانی می باشد که در مدل دوم به صورت تقارن در نظر گرفته می شود. در هر دو مدل، در لحظه شروع محاسبات، تراز اولیه 
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نیروی ثقل و شرایط مرزی، به واسطه وجود گرادیان فشار سطح آب در کل میدان فرض شده و با شروع محاسبات، ضمن اعمال 

 در دو وجه، جریان از باالدست به سمت پایین دست بر قرار می شود. 

( مشخصات فیزیکی ستون خاک بر اساس روابط ارائه شده محاسبه شده است. با توجه به ضریب نفوذ پذیری 1در جدول )

رفتار جریان در ستون خاک استفاده شده و لذا ستون انتهایی از روی مدل بسیار پایین، از مدل دارسی برای شبیه سازی 

 دارسی محاسبه شده است
 پارامترهای هیدرولیکی و مشخصات ستون خاک ذوزنقه ای -1جدول

 

 پارامتر
 [m/s]  [m2]   [mm]  [-]   [s/m] 

 (11) (11) (13) (12) - معادله مورد استفاده

                            مقدار

 همگرایی حل و صحت سنجی
به منظور حصول اطمینان از همگرایی حل، شبیه سازی در یک بازه زمانی طوالنی انجام شده و در حین حل، تغییرات زمانی 

( هیدروگراف های ورودی و خروجی مساله نشان داده 1دبی عبوری از وجوه باالدست و پایین دست محاسبه شد. در شکل )

 شده است. با توجه به شکل های مزبور، حل مساله همگرا بوده و قانون بقای جرم کامالً ارضا شده است. 

 
 

های ورودی و خروجیی همگرایی حل عددی، هیدروگرافنحوه  -4شکل   
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 تحقیق با نتایج محققین قبلیمقایسه سطح آب حاصل از مدل سازی این  -5شکل 

( مقایسه پروفیل های سطح حاصل از مدل سازی به روش حجم محدود در این تحقیق با نتایج محقق قبلی برای 5در شکل )

هر دو مثال ارائه شده است. با توجه به شکل هم خوانی نتایج مدل با نتایج گزارش شده در تحقیقات قبل، بسیار خوب بوده و 

 دل سازی انجام شده داردنشان از صحت م
در مجموع با توجه به نتایج فوق الذکر می توان اذعان نمود که روش حجم محدود و همچنین روش جزء حجم سیال در پیش 

بینی حرکت سیال در محیط متخلخل کارا می باشد. در ادامه ضمن ارائه نتایج حاصل از شبیه سازی مساله مورد نظر، تحلیل 

و نتایج به صورت تاثیر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی بر پروفیل سطح آب و دبی عبوری از محیط  پارامتریک انجام شده

(، با افزایش تراز پایاب، 1تاثیر تغییر تراز آب در پایاب بررسی شد. با توجه به شکل )برای مطالعه پارامتریک ، ارائه شده است.  

 میزان افت سطح آب در طول میدان کاهش می یابد.  

                                           
 تاثیر تراز آب در پایاب بر منحنی سطح آب-6شکل
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 رییگنتیجه -
صحت نتایج، تحلیل پارامتریک و نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه روش حجم محدود از دقت بسیار باالیی در      

خاکی( برخوردار بوده و نتایج حاصله بخصوص خط زه ایجاد شده  در محیط متخلخل )سدهایجریان سازی هیدرولیکی شبیه

  باشد.کامالً منطبق بر نتایج مطالعات آزمایشگاهی می

برای بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و مشخصات فیزیکی خاک بر نحوه حرکت سیال در محیط متخلخل، تاثیر  

پروفیل سطحی آب مشاهده شد که با افزایش تراز پایاب  1توجه به شکل با مورد مطالعه بررسی شد.در مدل افزایش تراز پایاب 

 است.روند افزایشی داشته 
هفتدهمین  ، بررسی عددی تاثیر ترک بر پدیده نشت و خط فریاتیک در هستته ستد ختاکی بتا مقطتع مستتطیلی       . ا، صفرزاده.، ح، پرنیا .1
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