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 خالصه

 گابيون، ساخت فيلتراسيون، مهمترین فاكتوردر طراحي یکی از آنجاكه 

 های سد زهکش ،سنگي پاره سدهاي آرامش،هاي حوضچه ها، كانال پوشش

-ندازهلذا ا ،باشدپذیری آنها در مقابل آب میخاکی و ... ضریب نفوذ

 ايالعادهفوق اهميت از آزمایشگاهي درمقياس گيري صحيح و دقيق نفوذپذیري
 مورد عددی و آزمایشگاهی در این تحقيق ابتدا روشهاي. است برخوردار

مصالح براي تعيين نفوذپذیري  روش پيشنهادي،  سپس شده بررسی توصيه

گيري ازهدر آزمایشگاه ارائه گردیده و به تبع آن براي اند دانهدرشت

آن بر مبناي روش این پارامتر، دستگاه جدیدي طراحي شده كه طرز كار

 محفظهاز دو  دستگاه این. باشدميو بارثابت افتان باراستاندارد  های

و  10به قطر  گالسشيشه ای به منظور مخازن آب و دو لوله از جنس پلکسی

. ه استشديل منظور قرار دادن مصالح تشک سانتيمتر و طول یک متر به 20

لوله ها برای مصالح مختلف قابل جا به جایی می باشد. یک مخزن برای 

و سرعت درون مصالح در  یبدست آوردن دبجمع آوری آب خروجی برای 

دار و شده است. در این دستگاه از دو نوع مصالح شکسته گوشه گرفتهنظر

دانه شتمصالح دردر نهایت نفوذپذیري توان استفاده کرد. گوشه میگرد

، به كمك دستگاه طراحي شده  تهيه شده از معادن شن و ماسه شهر یاسوج

 دستگاهقبول  كه نتایج آن حاكي از عملكرد قابلگردیدگيري اندازه

 باشد.مي دانهمصالح درشتگيري نفوذپذیري در اندازه ساخته شده
. 

 بیافتان، ضردانه ، بارمصالح درشت ،یکيدروليه تیهداکلمات کليدي: 

 .یرینفوذپذ

 

 

  مقدمه .1

 

باشند كه هاي متخلخل ميهدایت هيدروليكي و نفوذپذیري از مهمترین خصوصيات محيط 

منافذ محيط متخلخل بطور  .ستهات عبور سيال از درون این محيطبيان كننده سهول

باشد. اي تحت تاثير بافت، سطح ویژه ذرات و ساختمان محيط متخلخل ميمالحظه قابل

طور كلي هرچه ميزان تخلخل محيط بيشتر باشد مقدار هدایت هيدروليكي نيز به 

آب وجود  یکيدروليه تیهدا زانيم نييتع یبرا یکل کردی. دو رو[1]باشد بيشتر مي

 یتجرب کردیباشد. در رو یم یشگاهیآزما کردیو رو یتجرب کردیدارد که شامل رو

 یهااندازه عیتوز ،یپوک خاک مانند یهايژگیوابسته به و یکيدروليه تیهدا

 یشگاهیآزما کردیآن و بافت خاک است و در رو یهاهیخاک در ال یهاگوناگون دانه

و  یاستفاده از قانون دارس و یکيدروليه یشهایرا به کمک آزما یکيدروليه تیهدا

                                                 
 کارشناس ارشد دانشگاه یاسوج 1
 استادیار دانشگاه یاسوج2

 استادیار دانشگاه یاسوج3

mailto:M.b_salahi@yahoo.com
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. در استخراج قانون دارسي نكاتي وجود دارد كه بایستي میآوریبدست م یدارسريغ

ار گيرند. اول اینكه حجم خاك یا محيط متخلخل نسبت به ابعاد و مورد توجه قر

احجام خلل و فرج خاك بایستي قابل توجه باشد تا بتوان آن را یك محيط یكنواخت 

قلمداد كرد. نكته دوم این كه سرعت جریان بایستي به قدر كافي آرام باشد و 

شود. فاده ميبراي تعيين آن از عدد رینولدز كه كميت بدون بعدي است است

بود كه عدد  دآزمایشهاي مختلف نشان داده است كه قانون دارسي هنگامي صادق خواه

-رینولدز بزرگتر از واحد نشود. بر همين اساس جریان در محيطهاي متخلخل درشت
-اي از قانون دارسي تبعيت نكرده و ميز قبيل خاكریزها و سدهاي سنگریزهدانه ا

 هدایت [2].دارسي استفاده كردریان از معادالت غيربایستي براي بررسي شرایط ج

 دیدگاه از را زهكشي هاي پروژه كه است فيزیكي پارامتر خاك مهمترین هيدروليكي

 تخمين و زهكشي هايسيستم طراحي مهم در پارامترهاي از كند و یكيمي متاثر فني

 ضریب يتاهم درجه بيشترین توانمی کلیبطور [3].باشدخاك مي در آب جریان

 به هاسازه نوع این در. برد نام ایسنگریزه و شنی هایسازه در را نفوذپذیری

 هيدروليکی هدایت ضریب باشند، داشته باالیی پذیرینفوذ خاصيت باید اینکه دليل

 در دانه درشت مصالحباالی  هيدروليکی هدایت از[1]. است برخوردار باالیی اهميت از

-سنگریزه هایسد دانه، درشت مصالح از مرکب محافظ های الیه خاکی، های سد زهکشی
 در جریان برداری،چاههای بهره نزدیکی در...( و گاز نفت، آب،) سياالت جریان ای،

  [4].شوداستفاده می...  و درشت و سخت هایسازند

 آب سطح كه مناطقي خاک، در اشباع هيدرولوژیكي هدایت تخمين براي  

 بار روش ها، روش این جمله از. دارد وجود متعددي هاي وشر است، پایين زیرزميني

 محيط در هيدرولوژیكي هدایت گيري اندازه سریع هاي روش از یكي که افتان است

 تجهيزات نقل و حمل و بوده كم آن نياز مورد آب حجم كه باشد مي آزمایشگاهي هاي

 وارد آب دبي ريگي اندازه با آزمایشها این در. باشد مي آسان آن برداري نمونه

 بدست پذیرينفوذ ضریب مشخص زمان مدت در شده اشباع نمونه از شده خارج یا شده

 .آیدمي

طي یك قرن گذشته تحقيقات متعددي توسط محققين مختلف روي جریان درون 

اول معادالت  یمعادالت ارائه شد که سر یمصالح درشت دانه صورت گرفته است و دو سر

با  1( فرشهایمر ۱۹٠۱بود. اولين بار در سال )  ییالت نمادوم معاد یو سر یتوان

انرژي عالوه بر لزجت از نيروي  فتتوجه به این حقيقت كه با افزایش سرعت جریان ا

   را بصورت یاینرسي نيز تأثير زیادي مي گيرد، رابطه ي توان

i = aV + bV 2                                                                                                                                                                                                                                (1) 

  [5].داد كه به رابطة دوجمله اي فرشهایمر معروف شد ارائه

.باشد می آزمایشگاهی ضرائب   a,b v   جریان، = سرعت   i  هيدروليکی، گرادیان  =
آن را بدست آورده  1804در سال  2پروني کهبود  یمعادله دوم معادله اي توان

 معادله در αو  Nکه  دباشمي NVα=iگزارش شد و بصورت  9561در سال  3جاگر طولي توس

 1بين Nمقدار .دارند بستگي سيال خصوصيات و متخلخل محيط جریان، مشخصات به فوق

 2 و( دارسي اي ورقه جریان)
 مي تغيير (كامل آشفته جریان)

 .[6]كند

 4مك كورکودال و همكاران

 ( یك رابطه عمومي1978)

اي با توجه به قطر، توزیع و اندازه هاي متخلخل سنگریزهغيردارسي براي محيط

ي ذرات سنگریزه ، زبري سطح، تخلخل و اثر دیواره ارائه دادند. این معادله ب

 55داده آزمایشگاهي بدست آمده از پرمئامتر با دامنه ذرات بين  1250بعد براساس 

 20000تا   001/0ميليمتر و نيز عدد رینولدز منفذي متغير بين  79ميليمتر تا 

 [7].ارائه گردیده است

 یکپرمامتر و ساختن  یک یبرا ی( با نوشتن رابطه ممنتم خط2009) 5کژمارک

در  يکروماکرو و م ینرسیا يرویبار افتان به کمک ن یشماآز یساز يهمدل و شب

 یمرز یطها و در نظر گرفتن شرا یساده ساز یسر یکبار افتان و  انجام  یشآزما

 [8].ارائه کرد نفوذپذیری یببدست آوردن ضر یرا برا یرز يلیحل تحل يهاول

                                                 
1 - Forschheimer(1901) 
2 - Perony(1804) 
3 - Jager(1956) 
4 - McCorquodale J. A., and et al(1978) 
5 - Kaczmarek, M. (2009) 

ℎ + 𝑙

ℎ0 + 𝑙
= exp(−

𝜌𝑔𝑘

𝜇𝑙
𝑡)  
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                                         (2)     
 

 طول l زمين، جاذبه شتاب g سيال، اوليه عمق h0 سيال، عمقh:  اینجا در که

  باشد.می سيال چگالی ρ سيال، ویسکوزیته µ زمان، t پذیری،نفوذ ضریب k مصالح،

 

بر اساس آزمایشهاي انجام شده دریك پرمئامتر بزرگ، رابطه  1ویلكينز

 زیر را ارائه داد.

VV=Wm.50 i.54                                                                                                                   (3) 
 

 حاصلضرب .آیديمبدست  1باشد با توجه به جدول ثابت ویلكينز مي Wكه در آن 
0.5Wm  54/0 توان. گرفت نظر در متخلخل محيط هيدروليكي هدایت بعنوان توان مي را 

 آشفته كامالا  حالت به جریان كه باشد می مطلب این دهنده نشان هيدروليكي گرادیان

 .[9]است شده تبدیل

 : مقادیر ثابت ویلكينز براي انواع مصالح سنگریز 1جدول 

 

 

 

 

 

این  در 

برای  مقاله 

بار یک  اولين 

دانه طرح يری و سنجش هدایت هيدروليکی مصالح درشتگآزمایش بارافتان برای اندازه

گردد و آنجا که تا کنون روش استانداردی برای این موضوع وجود ندارد و اجرا می

 ها و معيارهای مهندسی ارزیابی و مقایسه گردد.گردد نتایج آن با توصيهمی سعی

 

 مواد و روش ها: .2

 

قسمت  5متشکل از پرمئامتر: پرمئامتر دستگاه ساختطراحی و                 

دست، لوله مصالح، تابلو پيزومتری و مخزن کلی، شامل مخزن باالدست، مخزن پایين

 شد. باگيری دبی میاندازه

دست: از این مخزن برای ذخيره کردن آب برای انجام آزمایش مخزن باال

. جنس این مخزن از شيشه به باشدمی 100cm*50cm*50cmشود. ابعاد آن استفاده می

باشد و درون یک قاب فلزی قرار گرفته است.  جهت قرائت ميليمتر می 8ضخامت 

ر روی بدنه آن از کف مخزن تا تغييرات هد از روی مخزن، خط کشی به طول یک مت

است )شکل  تعبيه شده  لبه باالی آن 

1.) 

این  دست: پایين  مخزن 

خروجی از  آوری آب  -مخزن برای جمع
به مخزن  هدایت آن  لوله مصالح و 

-استفاده می دبی  گيری اندازه

این مخزن  شود. ابعاد 

50cm*50cm*50cm   این مخزن باشد. می

دست از  -مخزن باال نيز مانند 

تشکيل شده  فلزی  ه و قاب شيش

اختالف هد  قرائت  است. برای 

کشی دست خط 50به طول  -با مخزن باال

 (.2سانتيمتر از کف مخزن تا لبه باالی آن نصب شده است) شکل 

باشد که مصالح سانتيمتر، از جنس پلکسی می 20ای به قطر لوله مصالح: لوله       

هت جلوگيری از ریختن مصالح به مورد نظر درون آن قرار داده و با توری، ج

ميليمتر، در  8سوراخ به قطر  10شود. در لوله مذکور، بيرون، دو سر آن بسته می

های تخته پيزومتری ایجاد شده تایی جهت اتصال لوله5دو ردیف موازی و هم راستای 

 (.3سوراخ برروی لوله ایجاد شده است )شکل  2است و برای هواگيری 

 

                                                 
1 -vilkinz(1956) 

واحدهاي سرعت 

 منفذي
  W ثابت ویلكينز

و شعاع  

 هيدروليكي
گلوله  شن شكسته

               هاي

 اي صيقليشيشه

m/sec & m 5.24 m1/2/sec 7.33 m1/2/sec 

in/sec & in 32.9 in1/2/sec 46.5 in1/2/sec 
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                                                 -1شکل

مخزن -2شکل     مخزن باالدست                                       

 دست نیيپا

 

 

 

 

 مصالحلوله  -3شکل 

تابلو 

تخته  این  پيزومتری: 

لوله عدد  10 متشکل از 

یک  باشد. می پيزومتر 

متر  طول یک  کش به خط

ها هد از روی پيزومتر تعبيه شده است. از این پيزومتردر کنار آنها برای قرائت 

 (.4شود )شکل در آزمایش هد ثابت استفاده می

 یبرا 52cm*62cm*96cm مخزن به ابعاد نی: ایدب یرگيمخزن اندازه               

از جنس آهن  یخروج یدب یريدست و اندازه گ نیياز مخزن پا یآب خروج آوریجمع

 (.5)شکل  دیآماده گردو  هيته زهيگالوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                پيزومتری تابلو -4شکل  یدب یرگيمخزن اندازه -5شکل 
 

آزمایش ها از دو نوع مصالح  نتخاب مصالح: در ا

رودخانه ای هر یک با دانه  شکسته گوشه دار و گردگوشه 

از معادن شن و ماسه اطراف مصالح مورد استفاده  بندی متفاوتی استفاده می شود.

بندی مورد نظر ابتدا مصالح را شهر یاسوج تهييه شد. برای بدست آوردن دانه

 (. 6آوریم)شکل بندی مورد نظر را بدست میشستشو و سپس با روش الک، دانه

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد استفاده در مصالح  -6شکل 

 این تحقيق

 اجرای آزمایش : بار افتان

تعيين قطر  پس از 

)لوله پلکسی( دستگاه آزمایش بار افتان ریخته  درون استوانه ، مصالحنه هانمو

پر  آب مخرن باالدست به آرامی ازو. انتهای نمونه با صفحه توری پوشانده شوندمی

و آب از پایين دست سرریز ر الزم است تا محيط متخلخل اشباع شود و مدتی صبمی
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ن نمونه عبور کرد شود. پس از اشباع 

از لوله  خروجی رودی و جریان و

و به مخزن  کنيم -را قطع می مصالح

. دهيم تا پر شود -دست اجازه میباال
در یک تراز خاص  بعنوان زمان شروع

، کنيمرا قطع می آب ورودی  آزمایش،

شود. ترازهای  -آزمایش آغاز می
شروع به  ،زمان مخزن باالدست با 

افت سطح آب با  افت کرده و این 

ر بدنه پرمئامتر د زمان ثبت می شود. 

-پيزومتر نصب می نيز تعدادی 

پيزومتریک را ثبت  گردد تا فشار 

در تابلوی  ها پيزومتر .کنند

پيزومتری نصب و  اند وشدهتعبيه 

های مختلف ثبت شده و مترها در زمانوبوسيله تکنيک عکس نگاری تراز آب درون پيز

شوند. ميزان دبی ی میهای مخصوص رقومبه کامپيوتر منتقل شده و بوسيله برنامه

شود.  در حالت بار عبوری جریان نيز به روش حجمی در خروجی پرمئامتر تعيين می

سرعت جریان  dh/dtآید و از رابطه در برابر زمان بدست میh) افتان تغييرات هد ) 

 (.7)شکل شودمحاسبه میعبوری از پرمئامتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایی از دستگاه  ساخته  شده -7شکل 

 :نتایج

انجام شد  "3/8 الک رویبر و مانده "1/2گذشته از الک گوشه آزمایش بر روی مصالح گرد

بدست  را  و ضریب نفوذپذیری، سرعت و گرادیان هيدروليکی را برای این مصالح

 اند.هایی در زیر ارائه شدهنتایج بدست آمده در قالب گراف .وردیمآ

 2i= av + bv روليکی و سرعت جریان به صورت در این تحقيق ارتباط بين گرادیان هيد

 ممکن است اتفاق بيفتد.که حاالت زیر   شددر نظر گرفته 

1- b=0 .در این صورت قانون دارسی صادق می باشد 

2- b≠0 باشد می صادق غير دارسی قانون صورت این در. 

3- a=0 .جریان متالطم می باشد 

بين سطح مقطع و دبی بدست  دبی به روش حجمی بدست می آید. سرعت نيز از ارتباط و

  (.می آید
 H،هد باال دست t  ،زمانi  ،گرادیان هيدروليکیK ،ضریب نفوذپذیریV  ،سرعتQ دبی، 

A  ،می باشد.سطح مقطع لوله  

 

 های مختلفزماندر  سرعت و دبی جریان، :گرادیان هيدروليکی، ضریب نفوذپذیری 2جدول 
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باشد و شرط د که جریان در این آزمایش جریان غيردارسی میقبال اشاره ش

باشد. این ایجاد آن وجود یک رابطه غير خطی بين سرعت و گرادیان هيدروليکی می

دهد که این ترسيم شده است.این گراف بوضوح انشان می 11و  9ارتباط در قالب شکل 

م برای بدست آوردن رابطه درجه دوارتباط غير خطی است و از دو رابطه توانی و 

  این گراف استفاده شده است.

 

                  : ارتباط غير خطی بين گرادیان و ضریب نفوذپذیری  8 شکل

  سرعت جریان)رابطه درجه دوم(: ارتباط غير خطی بين گرادیان و  9شکل 

 H(cm) t(sec) i K(cm/sec) V(m/s) Q(m3/sec) ردیف

1 88 10 0.6746988 3.516191766 0.0052 0.0001456 

2 82.8 20 0.6120482 3.380742472 0.0047 0.0001316 

3 78.1 30 0.5554217 3.249535312 0.0044 0.0001232 

4 73.7 40 0.5024096 3.117854015 0.0041 0.0001148 

5 69.6 50 0.453012 2.986114514 0.0039 0.0001092 

6 65.7 60 0.4060241 2.851259724 0.0037 0.0001036 

7 62 70 0.3614458 2.713107081 0.0035 0.000098 

8 58.5 80 0.3192771 2.57145116 0.0031 0.0000868 

9 55.4 90 0.2819277 2.435240114 0.0029 0.0000812 

10 52.5 100 0.246988 2.296721422 0.0027 7.56E-05 

11 49.8 110 0.2144578 2.155966162 0.0025 0.00007 

12 47.3 120 0.1843373 2.013092741 0.0023 6.44E-05 

13 45 130 0.1566265 1.868282887 0.0022 6.16E-05 

14 42.8 140 0.1301205 1.714424468 0.0018 5.04E-05 

15 41 150 0.1084337 1.574044586 0.0017 4.76E-05 

16 39.3 160 0.0879518 1.425562451 0.0013 3.64E-05 

17 38 170 0.0722892 1.298113393 0.0011 0.0000308 
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                                :رابطه غيرخطی بين تغييرات هد و  زمان 10شکل  

  سرعت جریان)رابطه توانی(: ارتباط غير خطی بين گرادیان و  11شکل 

  
 

 و ضریب نفوذپذیری سرعت جریان: ارتباط غير خطی بين  12شکل 

 
 

 گيری: بحث و نتيجه
 بين ارتباط که است این دانه درشت متخلخل های محيط در جریان اساسی مشکل

 دارسی قانون حالت این در و باشد مین خطی جریان سرعت و هيدروليکی گرادیان

 دارسی قانون اساس بر معموال افتان و ثابت بار هایآزمایش. باشد نمی صادق دیگر

. اندگرفته قرار استفاده مورد دارسی قانون بودن صادق فرض اند و بابوده استوار

 یبرا باید جدیدی افتان بار آزمایش است که حاکی از آن جدید تحقيقات درحاليکه

 برای را دارسیغير جریان هيدروليک محققان،. شود گرفته نظر در دانه درشت مصالح

 جریان افتانبار آزمایش در حاليکه در اندنموده بررسی بيشتر ماندگار حالت
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 حاضر، مقاله نگارندگان توسط شده انجام تحقيقات هايیافته .باشد می غيرماندگار

 بر را اي دانهدرشت متخلخل محيط هر فوذپذیرين عوامل توانمی که است آن از حاکی

 .کرد تعيين ها، محيط آن دهنده تشکيل مصالح فيزیکی هايویژگی برخی اساس

 و سيال و متخلخل محيط گيرياندازه قابل فيزیكي پارامترهاي از استفاده با

 هيدرليكي هدایت ضریب برآورد براي مناسب رابطه یك توانمي آزمایشگاهي ضرایب

یا رابطه توانی ارائه  نمایي رابطة از استفاده با دانه درشت هاي الیه دارسيغير

 . کرد

روی تمامی انواع مصالح با توجه به کاربردی بودن دستگاه برای آزمایش بر

انجام داد و به نتایج مصالح  انواعبر روی را  توان این آزمایشدانه، میدرشت

 واحدی دست یافت. 

استفاده در شرایط ماندگار)آزمایش بار ثابت( را نيز این دستگاه قابليت 

انجام داد در حالت بار ثابت را  توان به عنوان تحقيق، آزمایشباشد و میدارا می

 .و نتایج را با آزمایش بار افتان مقایسه کرد
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