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 خالصه

يطهای متخلخل، كاربردهای زیادی در رشته های مختلف علوم از جمله مهندسي منابع آب، مهندسي شيمي و تحليل جریان درون مح

مهندسي نفت دارد. اكثر تحقيقاتي كه در مورد این موضوع صورت گرفته، بر اساس مباني تئوریک و مطالعات آزمایشگاهي دارسي 

مطالعه تحليل پيچيدگي های موجود جریان درون محيلهای متخلخل، به  و فرشهایمر مي باشد. به تازگي بسياری از پژوهشگران جهت

مدلهای شبکه ای  با استفاده از ،ميکروسکوپي جریان و تحليل رفتار سيال در درون حفره ها و مجاری گوناگون موجود در آن محيط

سط یکسری لوله، بهم متصل گردیده اند، در این مدل، محيط متخلخل بصورت شبکه لوله ای متشکل از كره هایي كه توپرداخته اند. 

شبيه سازی مي گردد. در این شبکه ها، كره ها و یا گره های موجود در محل اتصال لوله ها، مبين حفره های موجود در محيط 

ر حجمي متخلخل بوده و لوله ها نقش مجاری موجود را ایفاء مي كنند. در این تحقيق ویژگيهای فيزیکي شبکه، تعيين و با پایش گذ

مقایسه نتایج حاصل و پروفيل سطح آب در مدل عددی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهي افضلي، صحت سنجي انجام گرفته است. 

 با مشاهدات آزمایشگاهي درصدی مدل مذكور ۳9از مدل عددی شبکه ای با مشاهدات آزمایشگاهي، داللت بر مطابقت بيش از 

 ارائه شده مي باشد. دارد و نشان دهنده دقت مناسب مدل

 

 ، مدلسازی عددیمحیط متخلخل درشت دانه، سد پاره سنگی، مدل شبکه ای، آنالیز شبکه ترکیبیکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 

 مهندسي نفت دارد. و زیادی در رشته های مختلف علوم از جمله مهندسي منابع آب، مهندسي شيميجریان درون محيطهای متخلخل، كاربردهای  تحليل

وج شکن در راستای ذكر بعضي از این كاربردها ميتوان به بررسي جریان آب درون سدهای پاره سنگي، بندهای انحرافي سنگریزه ای، فيلترهای شني و م

 .]0 [عبور دادن آن از درون دره ای پرشده از سنگریزه مي باشد. همچنين یکي از راههای اصولي تصفيه پساب معادن، ]۱و 1[ها اشاره نمود

                                                
 دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران)سازه های هیدرولیکی(1
 دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان2
 دانشگاه سیستان و بلوچستانی هیدرولیکی(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران)سازه ها3
 دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران)سازه های هیدرولیکی(4
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اصلي  سدهای پاره سنگي تأخيری به جریان اجازه مي دهد تا از ميان سنگریزه ها و یا حتي در بعضي از اوقات از روی قسمت متخلخل عبور كند. هدف

 شکل هيدروگراف  )كاهش دبي پيک و توزیع بيشتر حجم جریان نسبت به زمان( كهاز احداث این سدها كاهش دبي پيک سيالب مي باشد. تغيير در 

ش دبي توسط چنين سدهایي ایجاد مي شود، مي تواند حجم جریان مفيد ورودی به توربين ها را در سدهای پایين دست افزایش دهد. همچنين بر اثر كاه

روليکي طراحي صحيح هيد. كنترل سيالب با استفاده از اینگونه سدها مستلزم ]4[پيک سيالب ميتوان ميزان خسارت وارده به پایين دست را كاهش داد

ر آنهاست و خود این طراحي، نيازمند شناخت اصول حاكم بر جریان درون محيط متخلخل درشت دانه مي باشد. بر همين اساس مطالعات گسترده ای د

از طریق  زمينه هيدروليک جریان درون محيطهای متخلخل صورت گرفته و هم اكنون نيز در حال انجام است. نتيجه این مطالعات ارائه روابطي است كه

 آن بتوان هيدروليک جریان درون محيطهای متخلخل را شبيه سازی نمود.

. وی با ارزیابي نتایج ]9[دارسي از جمله اولين محققاني بوده كه جریان آرام را درون محيطهای متخلخل ریزدانه، مورد بررسي قرار داداه است

پژوهش های بعدی مبين این مسأله  .]6[کي بصورت خطي با سرعت سيال ارتباط داردحاصل از تحقيقات آزمایشگاهي، نشان داد كه گرادیان هيدرولي

صرفاً تا زمانيکه جریان آرام و عدد رینولدز و ]۳و 8 ،7[بود كه معادله تجربي دارسي، تنها قابليت بررسي جریانهای آرام درون محيطهای ریزدانه را داشته

جریان، بصورت خطي باقي مي ماند. زمانيکه سرعت سيال درون محيط متخلخل افزایش یافته و رژیم  كم باشد، رابطه بين گرادیان هيدروليکي و سرعت

عادله جامع جریان به حالت انتقالي و یا آشفته تغيير یابد، ترمهای مربوط به انرژی داخلي، قابل مالحظه گردیده و امکان صرفنظر كردن از آنها در م

، 11، 13[رج شده و غيرخطي مي گرددادليل، ارتباط بين گرادیان هيدروليکي و سرعت جریان از حالت خطي خناویراستوكس وجود ندارد و به همين 

، بر اساس مشاهدات آزمایشگاهي نشان داد، در جریانهای ناآرام، گرادیان هيدروليکي عالوه بر توان اول 1۳14فرشهایمردر سال  .]16و 14،19، 10، 1۱

 .]10[باط مستقيم پيدا مي كندسرعت، با توان دوم آن نيز ارت

در اكثر پژوهشهای انجام گرفته تا قبل از آنجا كه رفتار جریان درون محيطهای متخلخل بدليل وجود متغيرهای مختلف بسيار پيچيده مي باشد، 

يت تحليل جریانهای یک بعدی را دارند. در ورد مطاله قرار گرفته اند. معادالت دارسي و فرشهایمر نيز تنها قابلماز دهه اخير، صرفاً جریانهای یک بعدی 

از حاليکه با نگاهي دقيق به شکل پروفيل سطح آب در  محيطهای متخلخل، مشاهده مي گردد كه پروفيل سطح آب مخصوصاً در قسمت انتهایي جریان، 

د و از آنجا كه ميزان گذر حجمي سيال در ارتباط اتحنای قابل مالحظه ای برخوردار مي باشد. این انحنا، بيانگر وجود حداقل دو مولفه سرعت مي باش

 .]17[مدلهای یک بعدی توانایي تحليل دقيق جریان درون محيطهای متخلخل را ندارندمستقيم با سرعت جریان مي باشد، 

حفره ها و  ه ميکروسکوپي جریان و تحليل رفتار سيال در درونعبهترین روش جهت شناخت و بررسي جریان درون محيطهای متخلخل، مطال

متشکل از حفره ها و مجاری بهم پيوسته در نظر محيط متخلخل بصورت شبکه ای با این دیدگاه، مجاری گوناگون موجود در محيط مزبور مي باشد. 

عنوان . موارد فوق الذكر تحت ]18[گرفته مي شود و جریان درون آن، بصورت حركت سيال درون شبکه ای از مجاری مختلف، شبيه سازی مي گردد

مسایل مربوط به جریان درون محيطهای متخلخل را ميسر ساخته و اخيراً مورد توجه بسياری از مدل شبکه ای و یا مدل هندسي، مطالعه طيف وسيعي از 

دیده اند، پژوهشگران قرار گرفته است. در این مدل، محيط متخلخل بصورت شبکه لوله ای متشکل از كره هایي كه توسط یکسری لوله، بهم متصل گر

لوله ها شبيه سازی مي گردد. در این شبکه ها، كره ها و یا گره های موجود در محل اتصال لوله ها، مبين حفره های موجود در محيط متخلخل بوده و 

جمله  زمعادل آن، ا ه در مبحث مدلهای شبکه ای، تعيين ویژگيهای فيزیکي شبکهأللذا مهمترین مس .]۱1و۱3، 1۳[نقش مجاری موجود را ایفاء مي كنند

 و صحت معادلفيزیکي شبکه  مولفه هایتعيين به ابعاد آن و قطر و طول لوله ها متناسب با خلل و فرج موجود در محيط متخلخل است.  در این تحقيق 

 است. پرداخته شده، با نتایج آزمایشگاهي افضلي آن سنجي

 
 

  مواد و روش ها .2

 
 لوله تشکيل شده كه بصورت متعامد و در صفحه قائم در محل گره ها به یکدیگر متصل شده اند. یک شبکه تركيبي دو بعدی، از یکسری

 ]۱۱[در این تحقيق، برای تعيين این ویژگيهای فيزیکي، از فرضيات منطقي زیر استفاده گردیده است:

 .ابعاد كل شبکه با ابعاد محيط متخلخل برابر فرض مي شود 

 از محيط متخلخل متناسب با حجم فضای خالي درون آن است، لذا حجم فضای خالي درون لوله های  از آنجا كه ميزان جریان عبوری

 شبکه، معادل كل حجم فضای خالي درون محيط در نظر گرفته مي شود.
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 ه های گره ها در این شبکه، نقش حفره های موجود در محيط متخلخل را ایفا كرده به همين دليل مختصات آنها برابر با مختصات حفر

 مزبور در نظر گرفته مي شود.متناظر با آنها در محيط 

 .شعاع هيدروليکي جریان درون محيط متخلخل )بر اساس تعریف تيلور ( با شعاع هيدروليکي جریان درون شبکه برابر گرفته مي شود 

عي ایجاد شده در محل حفره ها، تعيين ضریب زبری یکي از پارامترهایي است كه باید متناسب با جنس مصالح محيط و ميزان افت های موض

 ویليام استفاده شده است. -و برای این منظور از معادله هيزن گردد

چنانچه ذرات كروی در پایدارترین حالت خود در كنار یکدیگر قرار بگيرند، حداقل فضای خالي بين آنها ایجاد مي شود. برای تعيين نسبت  

كره در عرض تشکيل شده باشد. كوچکترین  Pكره در ارتفاع و  Nكره در طول،  Mود محسط مزبور از ، ابتدا فرض مي شتخلخل در چنين محيطي

كره در ارتفاع و دو كره در عرض تشکيل شده است. در این حالت با توجه به اینکه بعضي  Nكره در طول،  Mمقطع تکرار شونده در چنين محيطي، از 

 خواهد بود و در نتيجه خواهيم داشت 1.633dهای دیگر قرار مي گيرند، عرض مقطع برابر از كره ها در گودی ایجاد شده در بين كره 

(1)                                                                                                VT = 1.633MNd3                                                                     

  

(۱)                                                                                                VS = 0.334MNᴫd3                                                                   
 

(0)                                                                                                e= VV/VS = (VT-VS)/VS = 0.559                                 

                               

(4)                                                                                                0  ˂ n = e/(1+e) ˂ 1                                                              

  

ضریب پوكي  حجم ذرات كروی موجود در مقطع است.  VSحجم كل مقطع و   VTدرجه پوكي،  nت تخلخل، نسب eقطر ذرات،  dكه در این روابط، 

 .]۱۱[مستقل از قطر ذرات بوده و صرفاً به نحوه چيدمان آنها بستگي دارد

ان برابر است با نسبت سطح جریان به محيط تر شده. تيلور، شعاع هيدروليکي جریان درون محيط شعاع هيدروليکي در هر مقطع از جری

 . بنابراین داریم ] ۱4و ۱0[متخلخل را بصورت نسبتي از حجم جریان به كل سطح تر شده بيان نمود 
 

(9)                                                                                                R = VV/SA                    
                                                                

 مي باشد. VVسطح جانبي فضای خالي مربوط به  SAمجموع حجم خلل و فرج داخل محيط و  VVشعاع هيدروليکي،  Rكه در این رابطه، 
 

(6)                                                                                               SA = VR . AVS                               
                                                   

(7)                                                                                               VV = VT . n                                                                                

(8)                                                                                               R = VV/SA = VV/(VR . AVS) = e/AVS                             

         (۳)                                                                                               AVS = (ᴫd2)/(ᴫd3/6)                                                              

(13)                                                                                               R = e . d/6                                         
چنانچه                        

ذرات كروی تشکيل دهنده یک محيط متخلخل در پایدارترین حالت خود در كنار یکدیگر قرار گيرند، نسبت تخلخل و درجه پوكي محيط مزبور، 

 مقدار ثابتي خواهد داشت.مستقل از قطر ذرات بوده و 

       (11)                                                                                               R = 0.559(d/6) = 0.093d                                            

 dو  سطح مخصوص واحد حجم ذرات تشکيل دهنده محيط AVSجه پوكي، در nنسبت تخلخل،  eحجم كل محيط متخلخل،   VTكه در این روابط، 

 است.  قطر ذرات كروی

لوله در ارتفاع ساخته شده باشد، دارای طولي معادل  Nلوله در طول و  M(، از   Lو طول  Dچنانچه شبکه ای تركيبي با لوله های یکسان )قطر 

ML  و ارتفاعي معادلNL شعاع هيدروليکي در چنين شبکه ای برابر خواهد بود با نسبت حجم كل سيال ي تيلورخواهد بود. بر اساس روش مفهوم ،

 . به این ترتيب داریم]۱4[درون لوله هل ) در حالت پر ( به شطح تر شده در لوله ها

         (12)                                                                                               VT = 2MN(ᴫD2/4)L                                          

          (13)                                                                                                    ST = 2MN(ᴫD)L                                            

           (14)                                                                                                                                                      D = 0.373d 

 قطر ذرات مي باشند. dقطر لوله در شبکه معادل و  Dكه 
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        (19)                                                                                           VV = e . VS =(0.559)(MNᴫd3/3) = 0.186(MNᴫd3) 

         (16)                                                                                               SA = VR . AVS                                                                                

حال اگر به ازای هر حفره، یک گره و بجای هر مجرا، یک لوله در نظر   حجم فضای خالي بين آنهاست. VVحجم كل كره ها و  VSكه در این روابط 

  ]۱۱[فرض شود داریم Lگرفته شود و اگر طول هر لوله 

      (17)                                                                                               VV = 2MN(ᴫd2/4)L                                                                   
 

       (81)                                                                                               L = 2.67d                                                                                         
 

                  

  

 صحت سنجی روابط پیشنهادی برای تعیین ویژگیهای فیزیکی شبکه معادل .3

 
استفاده  1087يزیکي شبکه معادل، از اطالعات مربوط به آزمایش افضلي،به منظور ارزیابي صحت و ميزان دقت روابط پيشنهادی برای تعيين ویژگيهای ف

نشکده گردید. افضلي در این آزمایش اقدام به طراحي وساخت دو مدل آزمایشگاهي با استفاده از توپهای پالستيکي، در محل آزمایشگاه هيدروليک دا

ا قطر ذرات كروی در دو مدل متفاوت بود. هدف از ساخت دو مدل متخلخل با مهندسي دانشگاه شيراز كرد. نحوه ساخت هر دو مدل یکسان بود.و تنه

ادالت استفاده از توپهای همجنس با قطرهای متفاوت، عالوه بر كنترل كارایي و ميزان دقت روابط پيشنهادی در این تحقيق، بررسي صحت روابط و مع

سانتيمتری، ضریب زبری بدنه  7.9تا ابتدا با استفاده از نتایج حاصل از آزمایش مدل توپي ارائه شده در برنامه آناليز شبکه های تركيبي بود. در این راس

معادل توپها به عنوان پارامتر واسنجي تعيين مي گردد. سپس باتوجه به یکسان بودن جنس توپها از همين ضریب در محاسبات مربوط به آناليز شبکه 

نانچه نتایج حاصل از تحریک سيستم اخير برای مقادیر مختلف ارتفاع آب در باالدست با مقادیر محيط توپي با جنس كوچکتر استفاده مي گردد. چ

 واهد گردید.مشاهده ای نظير آنها، همخواني معني داری داشته باشد، همخواني مزبور منجر به تأیيد فرضيات به كار رفته در روابط هندسي شبکه معادل خ

خته شده، به گونه ای كه امکان بررسي و مطالعه جریانهای دو بعدی در یک محيط متخلخل و كامالً عدد توپ پالستيکي سا 433هر مدل از 

 ، ویژگي های هندسي شبکه معادل در دو مدل آزمایشگاهي نشان داده شده است. 1همگن و ایزوتروپ با ذرات كروی، ميسّرمي گردد. در جدول 

 

 آزمایشگاهی مشخصات هندسی شبکه های معادل دو محیط – 1جدول 

قطر ذرات  مدل
(cm) 

طول محيط 
(cm) 

ارتفاع محيط 
(cm) 

طول شبکه 
(cm) 

ارتفاع شبکه 
(cm) 

طول لوله ها 
(cm) 

عرض لوله ها 
(cm) 

1 7.9 193 79 193 79 ۱.7۳79 ۱3.3۱9 

۱ 0.7 74 07 74 74 1.0831 ۳.87۳ 

 

ح آب به عنوان متغيرهای حالت، برای شرایط مختلف ارتفاع آب در هر دو مدل گذر حجمي خروجي از محيط متخلخل و همچنين پروفيل سط

 .]۱۱[باالدست مورد پایش قرار گرفته اند

حفره ها و مجاری موجود در اطراف بيشتر محيطهای متخلخل از جمله سدهای پاره سنگي  و همچنين این دو محيط آزمایشگاهي، در ارتباط 

چ نقطه ای از آنها، امکان ایجاد فشار منفي وجود ندارد، بخصوص وقتي كه، ذرات درشت دانه بوده و اثر مستقيم با اتمسفر بوده و به همين دليل در هي

رتباط با هوا موئينگي بسيار ناچيز باشد. در چنين شرایطي شبکه معادل، دارای ویژگي خاصي بوده به گونه ای كه كليه لوله ها در سه طرف آن باز و در ا

 هایي با استفاده از روشهای متداول امکانپذیر نمي باشد.هستند. آناليز چنين شبکه 

حال با توجه به اینکه هر مدل، متناسب یا درجات آزادی موجود در آن، واسنجي مي گردد، ضریب زبری سطح جداره لوله ها در این مدل 

ده و با بهره گيری از نتایج تعدادی از آزمایشهای عددی، متناسب بازبری سطح توپهای پالستيکي آزمایشگاهي بعنوان پارامتر واسنحي انتخاب گردی

معادله مربوط به پایش گذر حجمي و پروفيل سطح آب مبادرت به واسنجي مدل عددی شده است. از آنجا كه در این تحقيق، برای آناليز شبکه معادل از 

است، لذا پارامتر زبری بدست آمده در هر دو مدل برابر بوده و  مانينگ بعنوان معادله مقاومت استفاده گردیده و جنس توپها در هر دو مدل یکسان-شزی

 عبارتند از:

009.0n 
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، مقادیر گذر حجمي محاسبه شده به روش عددی و گذر حجمي اندازه گيری شده در آزمایش افضلي، با توجه به تغييرات 0و۱در جداول 

 سانتيمتری نشان داده شده است. 0.7و  7.9ارتفاع آب باالدست برای توپهای به قطر 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مقادیر پروفيل سطح آب محاسبه شده به روش عددی و پروفيل سطح آب اندازه گيری شده در آزمایش افضلي، در فواصل 9و4در جداول 

 سانتيمتری نشان داده شده است. 0.7و  7.9مختلف از باالدست برای توپهای به قطر 
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مقادیر گذر حجمي محاسبه شده به روش عددی و گذر حجمي اندازه گيری شده در آزمایش افضلي، با توجه به مقادیر  ۱و 1در شکلهای 

 سانتيمتری به گونه ای مقایسه ای آورده شده است. 0.7و  7.9ارتفاع آب باالدست برای توپهای به قطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آب محاسبه شده به روش عددی و پروفيل سطح آب اندازه گيری شده در آزمایش افضلي،بر حسب فاصله  پروفيل سطح 4و 0در شکلهای 

ي كه از معين از باالدست، در داخل محيطهای توپي به گونه ای مقایسه ای آورده شده است.و با مقایسه نتایج حاصل از مشاهدات آزمایشگاهي و نتایج

 ه مي شود كه نتایج حاصل از شبيه سازی مطابقت خوبي با نتایج مشاهداتي دارد.اجرای مدل ارائه شده بدست آمد، مالحظ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 نتیجه گیری .4

 
با توجه به نزدیکي مطلوب اطالعات محاسبه شده از طریق مدلسازی ریاضي مدل شبکه ای، با مشاهدات آزمایشگاهي در هر مدل مشخص مي 

، قابل قبول بوده ومباني تئوریک بکار گرفته شده صحيح مي باشد. روش بکار گرفته شده در تعيين ضریب زبری، لگردد كه روش تعيين ابعاد شبکه معاد

زان افت تعيين ابعاد شبکه معادل و نهایتاً روش محاسبه شبکه های تركيبي از دقت خوبي برخوردار بوده و عالوه بر پيش بيني مطلوب دبي جریان، مي

در محيط متخلخلي كه از ذرات با قطر بزرگتر ساخته شده در مقایسه با محيطي با قطر ذرات كوچکتر،  خوبي تعيين مي نماید. انرژی جریان را به ميزان

خالي بين دارای فضای خالي بيشتری بوده و در شرایط ارتفاع آب باالدست یکسان، جریان را با سرعت بيشتری از خود عبور مي دهد. هر چه ابعاد فضای 

ر مي شود یا ارتفاع آب باالدست بيشتر مي گردد، تغييرات رژیم جریان در حفره های مختلف محيط و در تواه های متناظر با آنها در شبکه ذرات بزرگت

 بيشتر مي شود. 
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