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 خالصه

 ،یمختلف مهندس یها نهیمهم در زم اریاز مسائل بس یکیو سطح باال آمدن آن در نقاط مختلف خاک،  نیزم ریز یها هیحرکت آب در ال 

در  ژهیبه و یادیز قاتیسطح آب در خاک، تاکنون تحق لیو پروف ینیرزمیز یها انی. در خصوص جرشود یمحسوب م رهیصنعت و غ ،یکشاورز

تاکنون  کنیاست. ل ازین یشگاهیو آزما ییصحرا یها صحت آنها به داده یابیارز یانجام شده است، که برا یلیتحل وابطو ر یعدد یها قالب مدل

و  یشده است با طراح یار دهد، ارائه نشده است. در مقاله حاضر سعمورد مطالعه قر قیمسئله را به طور دق نیکه ا یکیزیف ای یشگاهیمدل آزما کی

 ینشت برا رخ میو ن یدب یارائه شده برا یلیمتر، صحت روابط تحل 1و  6/0، 5 بیبه ابعاد طول، عرض و ارتفاع به ترت یشگاهیفلوم آزما کی لیتکم

 ینشت به صورت خط رخ میبه رسم ن ها، شیدست آمده از آزما به جینتا .ردیو سنجش قرار گ یابیمورد ارز 0115/0بستر  بیش یرو زدانهیمصالح ر

. پس از شود یمشخص م یلینقاط ضعف و قوت رابطه تحل ،یلیتحل جیو نتا یشگاهیآزما جینتا سهی. پس از مقادیانجام یعبور یدب نییتع نیو همچن

 جینتا سهیدرصد و با مقا 4/6تا  2/4 نیب ینسب ی( درصد خطا1661)مریافرشه -یدوپوئ یلیرابطه تحل یبا دب یشگاهیآزما یخروج یدب جینتا سهیمقا

 یها داده نیب قیدست آمد که نشان از تطب به 05/0تا  014/0 نیب NOF یخطا زانی( م1556)گرینشت ج رخ میبا رابطه ن یشگاهینشت آزما رخ مین

  دارد. یلیحاصل از روابط تحل یها با داده یشگاهیبرداشت شده آزما

 

 

 مدل آزمایشگاهی، جریان زیرسطحی، خط نشت، دبی نشت، روابط تحلیلیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 قیعم یها حفر چاه قیطور عمده از طر منابع به نیقابل استفاده مطرح بوده است. ا نیریآب ش ریذخا نیتر از مهم یکیعنوان  همواره به ینیرزمیز یها آب 

 .]1[(1155و همکاران،  یدی)به نقل از سعرندیگ یقرار م یبردار بهرهها و قنوات مورد  چشمه ق،یعم مهیو ن

رابطه تا حال حاضر اعتبار  نیمتخلخل ارائه نمود. ا یها طیدرون مح انیجر یبرا یرابطه ساختار کیبود که  یکس نیاول یمهندس فرانسو یدارس

 باطنشان دهنده ارت یهندسان برخوردار بوده است. از آنجا که قانون دارسم نیدر ب یعموم تیحفظ نموده و از مقبول یرا در موارد خاص کاربرد شیخو

بودن  زیر ان،یبودن جر یبعد کیچون  یرابطه وارد است. موارد نیبر ا یمتعدد یها رادیاست، لذا ا انیو سرعت جر یکیدرولیه انیگراد نیب یخط

شده،  ذکر طی. در صورت عدول از شراباشند یم یقانون دارس قیتصد یالزم برا طیشرا رهیمتخلخل و غ طیدرون مح انیمنافذ، اشباع و ماندگار بودن جر

متخلخل درشت  یها طیدرون مح انی. جرگردد یوارد م شود، یم دهینام یدارس ریغ انیکه اصطالحاً جر یدیبه فاز جد انیانحراف از آن شروع و جر

به  رهیو غ ادناز حفر مع یناش زیسنگر یها درشت دانه، زهکش یها بستر رودخانه ها، ونیگاب ،یخاک یها سد لتریف ز،یسنگر یها دانه همچون بدنه سد

 ریغ انی. جر باشد یم یدارس ریو سرعت از نوع غ یکیدرولیه انیگراد نیشدن ارتباط ب یخط ریغ زیو ن انیدرشت بودن منافذ و باال رفتن سرعت جر لیدل

.)به نقل از باشد یمهم م اریگونه موارد بس نیدر ا انیجر تیفیو ک تیاز کم یو آگاه ردیگ یبر مرا در  یکیدرولیه یها از سازه یعیوس فیط یدارس

 .]2[(1151 ،یانصار
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در  انیجر یمورد استفاده قرار گرفته است و رابطه اساس یا است و تاکنون به طور گسترده یلیتحل -یرابطه تجرب کی یرابطه دارس یبه طور کل

 باشد. یمعتبر نم گرید یکند قانون دارس رییتغ طیشرا نیو چنانچه ا باشد یصادق م یخاص طیقانون تحت شرا نی. اما ارود یممختلف به شمار  یها طیمح

 است : ریبه شرح ز یقانون دارس یبرقرار طیشرا

با گذشت  طیمح یدما یعنیباشد  رمالزوتیا انجری، قابل تراکم باشد ریغ السی، در واحد زمان ثابت باشد یعبور انیشدت جر یعنیماندگار باشد  انجری

 نباشد. زیسنگر یبوده و به طور کل زدانهیمتخلخل ر طمحیو  آرام باشد انجری، باشد نییپا انجری سرعت، باشد ریشکل ناپذ رییتغ طمحی، زمان ثابت باشد

با  یبعد کیاصوالً  ها انیجر نی: اندینما یم فیر تعرطو نیمتخلخل را ا یها طیدرون مح انیروباز، جر یها آب در کانال انیاز نقطه نظر تشابه با جر

 شیبا افزا یجیلوله به طور تدر نیا یرضآن به مراتب از طول لوله کوچکترند و ممکن است مقطع ع یکه ابعاد عرض انیسطح آزاد و به شکل لوله جر

مطلقاً  انیکه خطوط جر ییصرف نظر نمود. از آنجا انیجر یعرض یها از مؤلفه توان یم بیترت نی. بدباشند یم دینما رییتغ یاصل انیفاصله در طول جر

 یمواز گریکدیبه نوبه خود با  زین لیهم پتانس طوحس نی. بنابراباشد یم انیجر یمسطح و عمود بر جهت اصل زین لیهم بوده و سطوح هم پتانس یمواز

 فرض کرد که: ییماندگار به داخل چاه ها و کانال ها بکار برد. دوپو یها انیجرمطالعه  یبرا 1661در سال  ییبار دوپو نیراه حل را اول نیخواهند شد. ا

 فرض کرد. یافق توان یرا م انیبا سطح آزاد در هر مقطع قائم خطوط جر انیجر ستمیس کیکوچک  یها بیدر ش -1

 . باشد یو مستقل از عمق م یستابیا بیمتناسب با ش انیسرعت جر -2

 .دهد یرا نشان م یدوپوئ یها سفره آب آزاد که فرض کیماندگار در  انیجر 1شکل 

 
 تحت فرضیات دوپوئیسفره آب آزاد  کیماندگار در  انیجر -1شکل 

سفره آب آزاد ارائه دادند که  کیماندگار در  انیدر عرض واحد جر یدب یرا برا یا رابطه شانی، ا1661در سال  مریفرشها -یدوپوئ اتیبر اساس فرض

 .]1[(1164: )به نقل از فرداد، اشدب یم ریبه شرح ز

 
 آبخوان برابر است:

 
عرض  طول محیط متخلخل،  دست،  عمق آب در مخزن پایین عمق آب در مخزن باالدست،  ضریب هدایت هیدرولیکی خاک،  که در آن 

 دبی خروجی هستند. در واحد عرض و  دبی آبخوان، 

 ینیرزمیاز سفره آب ز یفرض یستون عمود کیسطوح آب آزاد در  یخود را برا یمعادله عموم مریفرشها -یدوپوئ بی( با استفاده از تقر1556) گریج

 ریبه شرح ز شانینمود که رابطه ارائه شده توسط ا شنهادیاست پ hنفوذ محدود بوده و ارتفاع آن  رقابلیبه طبقه غ نییو از پا یستابیکه از باال به سطح ا

 .]4[(2011ارگاز  -نقل از کاسترو : ) بهباشد یم

 
 طول محیط متخلخل هستند. دست و  عمق آب در مخزن پایین عمق آب در مخزن باالدست،  که در آن 

 یها به کمک روش یسطح هیدر دو حالت حضور و عدم حضور تغذ بداریمستقر بر سطح ش ینیرزمیآب ز یزهکش یسبه برر 1591در سال  لدزیچ

خود به ارائه  قیدر تحق یماندگار همت گماشته است. و انیجر طیدر شرا مریفرشها ییدوپو بیبا الهام گرفتن از تقر یعدد یها و انتگرال یبیتقر

 ریمقاد افتی( در1591) لدزچی. است داشته ها حل راه انیدر ب یسع ییپرداخته و به کمک رسم نمودارها ینیمرزیآب ز انیجر یبرا یبیقرت یروابط

 .]5[دو زهکش مجاور دارد نیآب ب یستابیدر حداکثر ارتفاع سطح ا ییبسزا ریبزرگ تأث های بیو ش یسطح هیکوچک تغذ

در دو حالت  ینیرزمیز یها آب انیمربوط به جر ییدوپو یلیروابط تحل ی ه ارائهمتخلخل، ب یها طیمح کینامیدر کتاب د ریژاکوب ب 1592در سال 

آزاد  یها انیپرداختن به جر یابزارها برا نیتر یاز جمله قو ییدوپو بیکه تقر دهد یروابط نشان م نیپرداخت. ا یسطح هیحضور و عدم حضور تغذ

 .]6[باشد یم
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 نیدر ا شانیپرداختند. ا یردارسیو غ یدارس انیجر یبرا یلیتحل یبه ارائه روابط یشگاهیآزما یلعاتو همکاران با انجام مطا اصل یصدق 2014در سال 

 .]9[شدند ریبه شرح ز زیخاکر طیعمق نرمال و طول مح انیم ی رابطه نیو همچن زیدرون خاکر انیعمق نرمال جر افتنیموفق به  قیتحق

 :یردارسیغ انیجر

 
 جریان دارسی:

 

 

 
 طول بستر هستند. شیب بستر و  سازد،  ای که با افق می زاویه عمق نرمال،  دست،  عمق پایین عمق باالدست،   که در آن

متر، برای دبی جریان و  6/0و  4/0، 2/2عرض و ارتفاع به ترتیب در یک تحقیق آزمایشگاهی به وسیله  یک فلوم به ابعاد طول،  1154صالحی نیا در سال 

دانه و مخلوط و سه شیب بستر افق، مالیم و تند در حضور تغذیه سطحی را بررسی نمودند. این  دانه، درشت های نشت را برای سه نوع مصالح ریز پروفیل

در سال  .]6[نبوده که علت آن کوچک بودن ابعاد فلوم گزارش گردید مدل در حضور شیب بستر و بارش سطحی قادر به پاسخگویی روابط تحلیلی

 دانیم افتنیو  انیدست آوردن محل مرز آزاد جر که شامل به یلینشت از سد مستط یبعد دو یایپا انیمربوط به مرز آزاد جر ی مسئله یناکس ید 2015

 اصل یصدق. ]5[پرداخت یبیبا استفاده از مدل تقر یلیراه حل تحلیک  ی ارائه خود به قیدر تحق یقرار داد. و یمورد بررسرا  باشد، یسرعت و شتاب م

 جیآن روابط را با نتا جیکه صحت نتا دندیرس یدیبه روابط جد یرخطیغ انیجر طیشرا یبرا مریفرشها -یدوپوئ اتی( با توسعه فرض2016)یو انصار

 .]10[درا گزارش کردن یکردند و انطباق خوب سهیمقا یشگاهیآزما

صورت  بداریش یبسترها یو رو یسطح هیتغذ طیتحت شرا ینیرزمیدر رابطه با عمق سطح آب ز یاریبس یلیالزم به ذکر است که تاکنون مطالعات تحل

خ با روش ها و پاس سهیمقا نیتر و همچن قیدق یبه پاسخ ها یابیجهت دست  نهیزم نیدر ا یخاص یشگاهیو مشاهدات آزما جیگرفته است اما هنوز نتا

است تا با  یافتیدنبال ره دیجد قیتحق د،یاحساس گرد یشگاهیآزما یها بخش به روش نیکه در ا یازیبا توجه به ن نیبنابرا ارائه نشده است. یلیتحل یها

و  ردیر گقرا یمورد بررس ینیرزمیسطح آب ز تینوع خاک بر شدت و کم ب،یچون ش ییرهایمناسب، اثرات متغ اسیبا مق یشگاهیمدل آزما کیارائه 

 نیگردد. انجام ا جادیا نهیزم نیدر ا جیرا یلیتحل جینتا یصحت سنج یبرا ییفضا ق،یتحق نیبه دست آمده از ا یشگاهیآزما یابا استفاده از داده ه

 یبرا یشاند و گامبک ریرا به تصو بداریش هیدر حضور ال ییستاینفوذ بر سطح ا زانیموجود در بحث اثر شدت و م یها نانیعدم اطم تواند یپژوهش م

 شود. یتلق یسطح ریز یها انیجر نهیدر زم شتریب قاتیتحق
 

 

 ها مواد و روش .2
 

 
 

 مدل آزمایشگاهی 2-1
 

متر با استفاده از اسکلت  1متر و ارتفاع  6/0متر، عرض 5به طول موثر  یشگاهیمدل آزما کیمختلف خاک  یها هیحرکت آب در ال یبررس یبرا

شفاف با قطر کم که  یزومترهایبا استفاده از پ کیزومتریپ یترازها یشگاهیمدل آزما نی. در ادیگالس ساخته و آماده گرد یپلکس ی و جداره یفوالد

و  یفلوم ساخته شد. ورود یفلوم، دو مخزن در ابتدا و انتها دست نییکنترل سطح آب باالدست و پا یاند. برا شده یریگ کف فلوم به کار رفته اندازه در

 یسر کیتوسط  دست نییگردد. تراز آب در مخازن باالدست و پا تیرعا انیجر یدب یماندگار طیکه شرا دیگرد یطراح یها طور مخزن نیا یخروج

و ها  کننده ه شیر کنترلبا بستن هم دست نییپا ایتراز آب باالدست  می. عمل تنطگرفت ینصب شده بودند صورت م ینیمع یکه در ترازها کننده شیر کنترل
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شبکه  کی دست، نییاز شسته شدن مصالح به مخزن پا یریجلوگ ی. براگرفت یکه در تراز مورد نظر بود، صورت مای  کننده شیر کنترلگذاشتن باز 

 .دهد یرا نشان م یشگاهیمدل آزما ریتصو 2. شکل دینصب گرد یمذکور و پ کننده میدر حد فاصل مخزن تنظ 200به شماره  یتور

 

 
آزمایشگاهی پژوهش حاضر لومنمای جانبی ف -2شکل   

 

واد معلق و از مصالح ریزدانه برای انجام آزمایش استفاده شده است. مصالح ریزدانه شامل ماسه تمیز ساحلی که پس از سرند کردن با آب شسته شده تا م

 تعیین شد.  014/0 بر با بسیار ریز از آن جدا شوند. با استفاده از آزمایش هد ثابت نفوذ پذیری ماسه ساحلی مورد استفاده برا
 

 روش اجرای آزمایش 2-2
 

انجام  یدستگاه برا یساز جهت آماده هیاول های آزمونآن در نقاط مختلف و انجام  یاز عدم آبده نانیدستگاه و اطم یبند مراحل آب یپس از ط

شد تا به علت عدم تراز دستگاه، حرکت آب درون خاک از حالت  تراز یو عرض یدر دو جهت طول نیسطح زم یابتدا دستگاه رو ،یاصل یها شیآزما

 و متعادل خارج نشود. ارداستاند

 تراکم متوسطی روی آن صورت گرفته ریخته شده و پس از اطمینان از تعادل دستگاه، مصالح ریزدانه )ماسه ساحلی( به صورت الیه الیه به داخل فلوم

گرفت تا آب بتواند درون محیط خاک حرکت داشته باشد. پس از ریختن کامل مصالح  قرار می کننده یر کنترلششد. سطح الیه خاک باید باالتر از تراز 

مورد نظر از آب پر کرده و در نهایت با تنظیم  دست در تراز مورد نظر تنظیم شده و سپس مخزن باالدست را تا تراز درون فلوم، هد باالدست و پایین به

طول ساعت  46د شد. برای مصالح ریزدانه مدت زمانی حدو جهت انجام آزمایش آماده می میزان آب لوله جهت تأمین آب مخزن باالدست، دستگاه

طی این مدت  گردد. از فلوم خارج ز تنظیم شدهدست راه یافته و در ترا آب از مخزن باالدست درون خاک جریان یافته و به مخزن پایین کشید تا می

فشار آب در روند آزمایش تأثیر گذار بود بنابراین  .شد کنترل و از تراز آب در مخزن باالدست اطمینان حاصل می ازمان، تراز آب باالدست باید مرتب

دست، پیزومترها باید هواگیری  س از خروج آب از مخزن پایینیک تراز معین ثابت باقی بماند. پ شد تا بتواند در فشار آب باید آنقدر کم و زیاد می

 آورده و روی زمین نهاده و اجازه مدرج پایین ها را از روی تخته شد. جهت این امر، لوله های هوا به طور کامل از درون آنها خارج می شدند تا حباب می

شدند. پس از  روی صفحه مدرج نصب می داها، مجد گیری کامل لوله مینان از هواگردد. پس از اط ها خارج های هوای موجود در آن شد تا حباب داده می

 ش دقت اندازه گیری میزان دبی، سهگردیدند. برای افزای می گیری ها، پیزومترها قرائت و سپس دبی آب خروجی از درون خاک اندازه هواگیری لوله

 گردید. کنترل مید و ماندگاری جریان در طول آزمایش ش مرتبه قرائت انجام می

  .مرحله دیگر تغییر داده و مراحل ذکر شده به ترتیب برای هر مرحله تکرار شد سهطی  بعد از حصول اطمینان از صحت نتایج به دست آمده، تراز آب را
 

 مقایسه نتایج آزمایشگاهی با رابطه تحلیلی  2-3
 

شود. در این راستا فرضیات  پرداخته می 0115/0 های خاکریز تحت شیب طدر این بخش از پژوهش به بررسی تحلیلی پروفیل سطح آب درون محی

شود. با  استفاده میرخ نشت  ( برای نیم1( برای دبی خروجی و معادله )2( و )1ه )شود که بدین منظور از معادل دارسی برای مصالح ریزدانه به کار برده می
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های  چنین میزان پاسخگویی هر کدام از روابط تحلیلی در قسمت درصد خطای و همارائه شده، آزمایشگاهی در روابط تحلیلی  قرار دادن ابعاد و نتایج

 شود. بعد ارائه می

 ارزیابی نتایج مدل آزمایشگاهی و روابط تحلیلی 2-4
 

ن دلیل برای کمی سازی باشد به همی خاکریز می به دست آوردن جریان عبوری )دبی نشت( از بدنه پژوهش حاضرتوجه به این که یکی از اهداف  با

 :شود به صورت زیر استفاده می( ) درصد خطای نسبی از معیار آماری رابطه تحلیلیبا  آزمایشگاهیهای مدل  تفاوت بین نتایج داده

 
باشد  یشتر باشد بیانگر تفاوت باالی نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی میب مقدار دبی تحلیلی است. هر چه  مقدار دبی آزمایشگاهی و  که در آن 

 باشد. میو هر چه کمتر باشد و به صفر نزدیکتر باشد بیانگر همبستگی باالی نتایج آزمایشگاهی تحلیلی 

نسبت  لست.  ف طبیعی های آزمایشگاهی و تحلیلی استفاده از مقیاس تابع هد آوردن میزان خطای بین داده دست بهترین رابطه برای به

 های آزمایشگاهی است. کل مربوط به داده میانگین مجذور خطا به 

 

 

 
مقدار  های آزمایشگاهی و  له از دادهمقدار هر مرح های آزمایشگاهی،  میانگین داده های آزمایشگاهی )تمام مشاهدات( است،  تعداد داده که 

 های تحلیلی است. هر مرحله از داده

 

 

 نتایج و بحث .3
 

شود. در این مقایسه  ( پرداخته می2( و رابطه )1فرشهایمر رابطه ) -در این بخش از مقاله به ارزیابی نتایج دبی آزمایشگاهی و دبی رابطه تحلیلی دوپوئی

ابطه تحلیلی مشخص شده و همچنین اینکه در آخر هر مرحله، مقدار خطای نسبی حاصله از مدل آزمایشگاهی و رابطه تحلیلی برای نقاط ضعف و قوت ر

آمده از رابطه تحلیلی بر اساس ضریب هدایت  دبی به دستگردد.  ( مشخص و ارائه می10شرایط مختلف هیدرولیکی )شرایط مرزی( با استفاده از رابطه )

دست،  ( تراز آب باالدست، تراز آب پایین1باشد. در جدول ) دست و طول فلوم می عمق آب در مخزن باالدست، عمق آب در مخزن پایین هیدرولیکی،

 است.تحلیلی و درصد خطای نسبی درج شده دبی در مدل آزمایشگاهی، دبی در رابطه 

آزمایشگاهی مصالح ریزدانه  فرشهایمر با مدل -ی تحلیلی دوپوئی درصد خطای نسبی دبی رابطه -1جدول   

 درصد خطای

نسبی   

(RE) 

 دبی در راه تحلیلی

(ml/sec) 

دبی در مدل 

 آزمایشگاهی

(ml/sec) 

 تراز آب پایین

دست   

(m) 

 تراز آب باالدست

(m) 

1/6  

16/5  

15/4  

14/6  

69/2  

12/5  

21/9  

15/10  

9/2  

69/4  

52/6  

66/10  

11/0  

11/0  

11/0  

11/0  

5/0  

6/0  

66/0  

96/0  

 

دهد که میزان خطای جدول  درصد را نشان می 4/6تا  2/4دست آمده است. این جدول خطایی بین  ( از ترکیب قانون دارسی و معادله پیوستگی به1)رابطه 

زها دبی متر در بقیه ترا 96/0دهد که به جز تراز  نشان می 1دهد. مقدار دبی جدول  تطابق نزدیکی بین مدل آزمایشگاهی و رابطه تحلیلی را نشان می 1
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های زیادی که در قبیل جریان زیرسطحی وجود دارد این میزان تطبیق  دلیل وجود عدم اطمینان بهتحلیلی بیشتر از مقدار آزمایشگاهی به دست آمده است. 

 شود. بین رابطه تحلیلی و نتایج آزمایشگاهی پژوهش حاضر، قابل قبول توصیف می

باشد  فرشهایمر می -های حاصل از رابطه تحلیلی جیگر که بر اساس فرضیات دوپوئی مصالح ریزدانه با دادههای آزمایشگاهی  در این بخش از مقاله داده

آمده از این رابطه تحلیلی بر اساس عمق آب در مخزن باالدست، عمق آب  رخ به دست ( برای تحلیل شرایط آزمایشگاهی استفاده شده است. نیم1)رابطه 

 است. حاصل از رابطه تحلیلی برای هر کدام از ترازها رسم شده رخ آزمایشگاهی و نیم ( نیم1باشد. در شکل ) می دست و طول فلوم در مخزن پایین

 

 

 

 
پ(  -هلیتر بر ثانی میلی 77/4ب( دبی -لیتر بر ثانیه میلی 7/2سطح آب مدل آزمایشگاهی و تحلیلی جیگر مصالح ریزدانه الف( دبی رخ نیم -3شکل 

لیتر بر ثانیه میلی 77/11ت( دبی -ر بر ثانیهلیت میلی 22/6دبی  

 

 های تحلیلی آورده شده است: رخ آزمایشگاهی و داده نیم NOFدست و میزان خطای  تراز آب باالدست، تراز آب پایین 2در جدول 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 9

 مدل آزمایشگاهی مصالح ریزدانه نتایج ی تحلیلی جیگر با  رابطه NOFمیزان خطای ارزیابی  2جدول 

 میزان خطای

NOF 

 

 تراز آب پایین دست

(m) 

 تراز آب باالدست

(m) 

014/0  

05/0  

029/0  

045/0  

11/0  

11/0  

11/0  

11/0  

5/0  

6/0  

66/0  

96/0  

 

های حاصل از  دهد، این نکته قابل بیان است که داده سطح آب مدل آزمایشگاهی و تحلیلی جیگر را نشان می رخ نیم( که 1با دقت در نمودارهای شکل )

 اند.   ( منطبق شده1های حاصل از رابطه تحلیلی ) اهی تقریبا بر روی دادهمدل آزمایشگ

(، معادله یکی سهمی است که شکل سطح آب زیرزمینی را 1آمده است، که معادله ) دست فرشهایمر به -رابطه تحلیلی جیگر بر اساس فرضیات دوپوئی

 گذرد. ی جریان می ، سهمی آب زیرزمینی از دو انتهای منطقهکند. به علت شرایط مرزی که در استخراج آن به کار رفته بیان می

رخ سطح آب مدل آزمایشگاهی با  دهد. با مقایسه نیم نشان می 05/0تا  014/0در مدل آزمایشگاهی و رابطه تحلیلی را بین  NOF( میزان خطای 2جدول )

ده این واقعیت است که مدل آزمایشگاهی و رابطه تحلیلی نزدیکی توان دریافت که الگوی مشخصی تکرار شده است که بیان کنن رابطه تحلیلی می

 زیادی داشته است.

توان به عدم تاثیرپذیری ضریب هدایت هیدرولیکی در رابطه اشاره کرد زیرا ضریب هدایت هیدرولیکی در مصالح  از نقاط ضعف رابطه تحلیلی می

 ل شهود است. ها قاب رخ سطح آب برای خاک متفاوت است و این تفاوت در نیم

افقی فرض شده  طور کلی بهفرشهایمر جریان  -است چون فرضیات دوپوئی ایندهد. علت  ( ارتفاع صحیح سطح آب زیرزمینی را به دست نمی1معادله )

 .]11[(1165ریه نقل از محمودیان شوشتاست )ب دست صرف نظر شده و از مولفه عمودی سرعت و در نتیجه از وجود سطح تراوش در دیواره نهر پایین

و محور عمودی آن  ( استفاده شده است که محور افقی آن بر حسب 4رخ آزمایشگاهی و تحلیلی از شکل ) برای توزیع پراکندگی خطای نسبی بین نیم

 باشد. ( مطابق با رابطه زیر میبر حسب خطای نسبی )

 
 ارتفاع هر نقطه در رابطه تحلیلی است. ر مدل آزمایشگاهی و ارتفاع هر نقطه د که در آن 

 

 و عیتوز یقابل قبول است ول شیمورد آزما رخ میدر چهار ن ینسب یکه خطا شود ی( مشاهده م4دست آمده در شکل ) به جیدقت در نتا یبا اندک

 یتعداد خطا شود یحرکت م دست نییهر چه از سمت باالدست به سمت پا ی. به طور کلباشد ینم کسانیمتخلخل  طیخطا در طول مح نیا یپراکندگ

اذعان  دیبا یاست. در حالت کل افتهی شیخطا افزا زانیم انیجر یبه خروج کیمتخلخل نزد طیمح نییپا مهیو در ن ابدی یم شیافزا یجیبه طور تدر ینسب

 .دینما یساز هیشب زدانهیمتخلخل ر یها طیب در محسطح آ رخ میتوانسته ن ی( به خوب1556)گریج یلیکرد که رابطه تحل
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 خطای نسبی تخمین عمق آب مصالح ریزدانهترسیم گرافیکی  -4شکل 
متر 77/1متر ت( تراز  67/1متر پ( تراز  6/1متر ب( تراز  5/1الف( تراز    

   
 

 گیری نتیجه .4
 

گیرد، زیرا که دبی عمالً متأثر از  در مرحله دوم قرار می مدل، پروفیل سطح آب است. دبی نشت در مسائل نشت با سطح آزاد، مهمترین عامل کنترل

 . اندازه گیری دقیق این پارامتر بستگی دارد ضریب هدایت هیدرولیکی است و به

وجی مصالح ریزدانه باشد. میزان درصد تواند جوابگوی دبی خر خوبی می فرشهایمر به -نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه تحلیلی دوپوئی

باشد. لذا مهندس طراح باید دقت  های آزمایشگاهی و دبی حاصل از رابطه تحلیلی می ی تطابق نزدیک بین داده دهنده نشان 4/6-2/4خطای نسبی دبی بین 

 الزم و کافی را در طراحی و محاسبات نشت مبذول داشته باشد. 

شود که  مشاهده میرخ  دست آمده از مقایسه این دو نیم به و همچنین مقدار  (1556)هی و رابطه تحلیلی جیگررخ مدل آزمایشگا با مقایسه نیم

سازی  های شبیه همچنین در تفسیر نتایج این تحقیق برای کلیه مدلنتایج آزمایشگاهی تحقیق حاضر وجود دارد. رابطه تحلیلی و نتایج بین انطباق خوبی 

به این نکته مهم اشاره داشت که جریان درون مصالح ریزدانه و روابط تحلیلی مورد نظر بر اساس قانون دارسی است که به همین علت  شده، باید

   های رابطه تحلیلی و آزمایشگاهی به هم نزدیک است. جواب
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