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ABSTRACT
The flow analysis in rockfill materials is often fulfilled by solving differential equations that combine nonlinear equation [i=mvn] and continuity equation. This differential equation has first been developed by Parkin.
It's solution by finite difference method is massive and time consuming, proportion to boundary conditions at
this particular case. These calculations would end up with more significant problems where the water table
profile is not specified inside the rockfill material. For flow analysis in rockfill material, another method can
be used which is based on the gradually varied flow theory. This method is very simple and less massive.
Literature review shows a significant error in parts of flow in which the curvature of the streamlines is high, if
drag force is not considered in the gradually varied flow theory. In the current study for the first time, using
experimental data of different rockfill materials, the effect of drag force on water profile calculation accuracy
was investigated considering gradually varied flow theory. The results show by considering drag force, the
calculation accuracy of water profile at permanent flow, especially in high flow curve, would significantly
increase and a promising results could be obtained.
Keywords: Porous media, Rockfill materials, Gradually varied flow, Non-Darcy flow, Drag force.
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تحليل نيمرخ طولی سطح آب درون مصالح سنگريزهای با استفاده از تئوری جريان متغير تدريجی با
درنظرگرفتن نيروی درگ
1
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 .1گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/6/3 :تاریخ بازنگری -1398/8/12 :تاریخ تصویب)1398/9/2 :

چکيده
تﺤﻠﯿﻞ ﺟریان در درون مصاﻟﺢ سنگریﺰهای اﻏﻠب با ﺣﻞ مﻌادﻟﻪ دیﻔرانﺴﯿﻠی ﮐﻪ از ترﮐﯿب رابﻄﻪ ﻏﯿرﺧﻄی [ ]i=mvnو مﻌادﻟﻪ
ﭘﯿوسﺘگی بﻪ دست میآید ،انجام میگﯿرد .ایﻦ مﻌادﻟﻪ دیﻔرانﺴﯿﻠی اوﻟﯿﻦ بار توسط ﭘارﮐﯿﻦ توسﻌﻪ داده شده و ﺣﻞ آن بﻪ
روش تﻔاﺿﻞ مﺤدود و مﺘناسب با اعمال شرایط مرزی مﺴاﺋﻞ مورد نﻈر ،بﻪنﺴﺒت ﺣجﯿﻢ و وﻗتگﯿر است .ایﻦ مﺤاسﺒات در
شرایﻄی ﮐﻪ نﯿمرخ سﻄﺢ آب در درون مصاﻟﺢ سنگریﺰهای مشﺨﺺ نﺒاشد ،با مشکﻼت بﯿشﺘری روبﻪرو ﺧواﻫد بود .برای
تﺤﻠﯿﻞ ﺟریان در مصاﻟﺢ سنگریﺰهای میتوان از روش دیگری ﮐﻪ مﺘکی بﻪ تﺌوری ﺟریان مﺘﻐﯿر تدریجی است ،اسﺘﻔاده ﮐرد.
مﺤاسﺒات در ایﻦ روش در مﻘایﺴﻪ با روش ﻗﺒﻠی بﺴﯿار سادهتر و ﮐﻢ ﺣجﻢتر است .بررسیﻫای انجام شده نشان میدﻫد ﮐﻪ
عدم در نﻈر گرفﺘﻦ نﯿروی درگ در تﺌوری ﺟریانﻫای مﺘﻐﯿر تدریجی باعث ایجاد ﺧﻄای بﺰرگ در بﺨشﻫایی از ﺟریان ﮐﻪ
انﺤنای ﺧﻄوط ﺟریان و سﻄﺢ آب زیاد است ،میگردد .در ﭘژوﻫش ﺣاﺿر ،برای اوﻟﯿﻦ بار با اسﺘﻔاده از نﺘایج آزمایشﻫای
انجام شده توسط نگارندگان مﻘاﻟﻪ روی انواع مﺨﺘﻠﻒ مصاﻟﺢ سنگریﺰهای ،بﻪ بررسی تاثﯿر نﯿروی درگ بر روی دﻗت مﺤاسﺒات
نﯿمرخ سﻄﺢ آب با اسﺘﻔاده از تﺌوری ﺟریانﻫای مﺘﻐﯿر تدریجی ﭘرداﺧﺘﻪ شده است .نﺘایج نشان میدﻫد ﮐﻪ با در نﻈر گرفﺘﻦ
نﯿروی درگ ،دﻗت مﺤاسﺒات نﯿمرخ سﻄﺢ آب در ﺟریان ماندگار بﻪویژه در بﺨشﻫایی ﮐﻪ انﺤنای ﺟریان زیاد است بﻪطور
ﻗابﻞتوﺟهی افﺰایش مییابد و میتوان بﻪ ﺟوابﻫای امﯿدوارﮐنندهای دستیافت.
واژههای کليدی :مﺤﯿط مﺘﺨﻠﺨﻞ ،مصاﻟﺢ سنگریﺰهای ،ﺟریان مﺘﻐﯿر تدریجی ،ﺟریان

مقدمه
در ﺣاﻟت ﮐﻠی ،ﺟریان آب در مﺤﯿطﻫای مﺘﺨﻠﺨﻞ ،میتواند بﻪ دو
ﺻورت شکﻞ بگﯿرد .در مﺤﯿطﻫای مﺘﺨﻠﺨﻞ با مصاﻟﺢ ریﺰدانﻪ از
ﻗﺒﯿﻞ ﺧاك رس و سﯿﻠت ،با توﺟﻪ بﻪ ﮐﻢ بودن سرعت ،ﺟریان
بﻪطور آرام و ﻻیﻪای بوده و برای تﺤﻠﯿﻞ ایﻦ نوع ﺟریانﻫا و بﻪ
دست آوردن مشﺨصات آنﻫا از ﻗﺒﯿﻞ سرعت ،دبی ،تراز انرژی و
سﻄﺢ آزاد آب ،از رابﻄﻪ دارسی ﮐﻪ بﻪ شکﻞ رابﻄﻪ ( )1اسﺘﻔاده
میگردد (:)McWhorter & Sunada, 1977
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(رابﻄﻪ )1
ﮐﻪ در آن  :vسرعت ﺟریان :k ،ﻗابﻠﯿت ﻫدایت ﻫﯿدروﻟﯿکی
ﮐﻪ بﺴﺘگی بﻪ ﺧصوﺻﯿات فﯿﺰیکی ذرات و مشﺨصات ﺟریان دارد
و  :iگرادیان ﻫﯿدروﻟﯿکی است .اما در مﺤﯿطﻫای مﺘﺨﻠﺨﻞ دانﻪ
درشت از ﻗﺒﯿﻞ شﻦ و ﻗﻠوه سنﮓ ،سرعت ﺟریان افﺰایش یافﺘﻪ و
ﺟریان بﻪطور آرام نﺨواﻫد بود .در ایﻦ نوع ﺟریانﻫا ،رابﻄﻪ دارسی
ﮐارآیی ﺧود را از دست داده ( ;Bazargan & Byatt, 2002
 ،)Hansen et al., 1995تﺤﻠﯿﻞ ﺟریان در ایﻦگونﻪ مﺤﯿطﻫا بﻪطور
مﻌمول با ﺣﻞ مﻌادﻟﻪ دیﻔرانﺴﯿﻠی امکانﭘﺬیر است ﮐﻪ از ترﮐﯿب

ﻏﯿردارسی ،نﯿروی درگ.

یکی از رابﻄﻪﻫای ﻏﯿرﺧﻄی مانند رابﻄﻪ ( )2و مﻌادﻟﻪ ﭘﯿوسﺘگی بﻪ
شکﻞ رابﻄﻪ ( )3بﻪدست میآید (:)Bazargan & Byatt, 2003
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(رابﻄﻪ )3
ﮐﻪ مﻘادیر  mو  nبﻪ ﺧصوﺻﯿات فﯿﺰیکی مصاﻟﺢ و سﯿال و
ویژگیﻫای ﻫﯿدروﻟﯿکی ﺟریان بﺴﺘگی دارد .ایﻦ مﻌادﻟﻪ
دیﻔرانﺴﯿﻠی ﮐﻪ بﻪ شـکﻞ یـﮏ مﻌادﻟﻪ دیﻔرانﺴﯿﻠی ﺟﺰیی است،
ﺟانشﯿﻦ مﻌادﻟﻪ ﻻﭘﻼس بـرای تﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿرﺧﻄی ﺟریانﻫای
ﻏﯿردارسی بﻪشمار میرود ،اوﻟﯿﻦ بار توسط ﭘارﮐﯿﻦ بﻪ شکﻞ رابﻄﻪ
( )4توسﻌﻪ داده شدهاست:
(رابﻄﻪ )4
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 N و  یﮏ تابع اسکاﻟری است ﮐﻪ

1
طﺒق مﻌادﻟﻪی      hبﯿان میشود ﮐﻪ در آن  hارتﻔاع
m
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ﭘﯿﺰومﺘری میباشد .ﻫمچنﯿﻦ   yو   xمشﺘﻘات تابع  را
( Curtis & Lawson,

بﻪترتﯿب در ﺟهات  xو  yنشان میدﻫند
.)1967
ﺟهت ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ مهندسی و تﺤﻠﯿﻞ ﺟریانﻫای یﮏبﻌدی
میتوان از مﻌادﻟﻪ ﺟریانﻫای مﺘﻐﯿر تدریجی اسﺘﻔاده نمود ،ﮐﻪ از
ایﻦ طریق میتوان نﯿمرخ سﻄﺢ آب را در مﻘاطع مﺨﺘﻠﻒ مﺤاسﺒﻪ
نمود .سپس مﻘدار سرعت مﺘوسط و عمق در مﻘاطع مﺨﺘﻠﻒ
بﻪدست می آید ،ﮐﻪ بر مﺒنای آن گرادیان و فشار ﻗابﻞ مﺤاسﺒﻪ
میباشد .ﻟﺬا اسﺘﻔاده از روابط ﺟریان مﺘﻐﯿر تدریجی در تﺤﻠﯿﻞ
ﺟریانﻫای ماندگار ﻏﯿردارسی روش ﻗابﻞ ﻗﺒول مهندسی است ﮐﻪ
ﺣجﻢ مﻌادﻻت بﺴﯿار ﮐمﺘری نﺴﺒت بﻪ مﻌادﻟﻪ ﭘارﮐﯿﻦ و ﺣﻞ
مﺴﺌﻠﻪ دو بﻌدی دارد ( .)Bazargan & Shoaei, 2010نمونﻪای از
ایﻦ ﺟریانﻫا در زﻫکشﻫای سنگی سدﻫای ﺧاﮐی ،ﻻیﻪﻫای
مﺤافﻆ مرﮐب از مصاﻟﺢ درشت دانﻪ ،سدﻫای سنگریﺰهای و
گابﯿونی ،ﺟریان سﯿاﻻت (آب ،نﻔت ،گاز و )...در نﺰدیکی ﭼاهﻫای
بهرهبرداری ،ﺟریان در سازندﻫای سﺨت و درشت و ﻏﯿره رخ
میدﻫد ﮐﻪ در ﮐارﻫای مهندسی ،ﺟایگاﻫی ویژه دارند ( Bazargan
 .)& Shoaei, 2010رابﻄﻪ ( ،)5رابﻄﻪ مورد اسﺘﻔاده در ﺟریانﻫای
مﺘﻐﯿر تدریجی بﻪ ایﻦ ترتﯿب است:
S0  Sf
dy

dx Cos 2   Frp2
(رابﻄﻪ )5
ﮐﻪ در آن  S0شﯿب ﮐﻒ ﮐانال :Frp ،عدد فرود منﻔﺬی و :Sf
شﯿب ﺧط انرژی میباشد .انصاری و ﻫمکاران با اسﺘﻔاده از نرم
افﺰار  Seep/wبﻪ بررسی نﯿمرخ سﻄﺢ آب درون مﺤﯿط مﺘﺨﻠﺨﻞ
ﭘرداﺧﺘند ،بﻪ ایﻦ ترتﯿب مشاﻫده میشود ﮐﻪ نﯿمرخ مﺤاسﺒاتی
دﻗت ﻗابﻞ ﻗﺒوﻟی ندارد (.)Ansari et al., 2016
ﭼابﮏﭘور و امﯿری-تکﻠدانی با اسﺘﻔاده از تﺌوری ﺟریان
مﺘﻐﯿر تدریجی و دو روش رانﮓ ﮐوتا مرتﺒﻪ ﭼهار و روش اویﻠر
اﺻﻼح شده با ﺟهت مﺤاسﺒﻪ از ﭘایﯿﻦ دست اﻗدام بﻪ مﺤاسﺒﻪ
نﯿمرخ سﻄﺢ آب نمودند .بﻪ ایﻦ ترتﯿب نﺘﯿجﻪ میشود ﮐﻪ نﯿمرخ
مﺤﺴﺒاتی در باﻻدست دارای اﺧﺘﻼف با نﯿمرخ مشاﻫداتی میباشد
(.)Chabokpour & Amiri-Tokaldani, 2017
ﻗابﻞ ذﮐر است ﮐﻪ برﺧی مﺤﻘﻘﯿﻦ ﻫمچون بری ،ﻫنﺴﻦ،
اسﻔنﺴون ،بازرگان ،ﺻدﻗی اﺻﻞ و ﭼابﮏ ﭘور در ایﻦ زمﯿنﻪ
تﺤﻘﯿﻘات شایان توﺟهی انجام داده اند ،با ایﻦﺣال در ﻫﯿچکدام از
ایﻦ مﺤاسﺒات نﯿروی درگ برای مﺤاسﺒﻪ نﯿمرخ سﻄﺢ آب مورد
اسﺘﻔاده ﻗرار نگرفﺘﻪ است ( & Ansari et al., 2016; Bari
& Hansen, 2002; Bazargan & Shoaei, 2010; chabokpour
Amiri-Tokaldani, 2017; Hansen et al., 1995; Stephenson,
.)1979
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یکی از فرضﻫای اساسی در تﺤﻠﯿﻞ ﺟریان مﺘﻐﯿر تدریجی ایﻦ
است ﮐﻪ توزیع فشار در ﻫر مﻘﻄع ﻫﯿدرواسﺘاتﯿﮏ فرض میشود.
ایﻦ مﻄﻠب از تﻌریﻒ ﺟریان با تﻐﯿﯿر تدریجی سﻄﺢ آب ﺣاﺻﻞ
میگردد .ﭼون تﻐﯿﯿرات تدریجی انﺤنای سﻄﺢ آب باعث میشود
تا از شﺘابﻫای عمودی ﺻرفنﻈر شود (.)SedghiAsl et al., 2011
ﻫمانﻄور ﮐﻪ گﻔﺘﻪ شد Sf ،شﯿب ﺧط انرژی بوده ﮐﻪ در ﺟریان
درون مﺤﯿطﻫای مﺘﺨﻠﺨﻞ بﻪ ایﻦ ترتﯿب نشان داده میشود:

w2 
d y  z 

2g 

Sf 
dx

(رابﻄﻪ )6
ﮐﻪ در آن  :yعمق ﺟریان:z ،ارتﻔاع ﮐﻒ ﻻیﻪ مﺘﺨﻠﺨﻞ از ﺧط
مﺒنا :w ،سرعت واﻗﻌی ﮐﻞ ﺟریان و :gشﺘاب ثﻘﻞ است .ﻫمچنﯿﻦ
ﮐارﻫای بری و ﻫنﺴﻦ ،بازرگان و شﻌاعی ،اسﺘﻔنﺴون و ﻟپس نشان
میدﻫد ﮐﻪ اﻏﻠب بﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ بودن مﯿﺰان سرعت ﺟریان در مﺤﯿط
مﺘﺨﻠﺨﻞ ،مﻘدار ﻫد سرعت در مﻘایﺴﻪ با ﺟمﻼت دیگر ناﭼﯿﺰ بوده
و ﻗابﻞ ﺻرفﻪنﻈر ﮐردن است ( Bari & Hansen, 2002; Bazargan
 .)& Shoaei, 2006, 2007; Stephenson, 1979در ایﻦ ﺣاﻟت
مﻘدار تﻐﯿﯿرات ﻫد سرعت نﯿﺰ ﻗابﻞ ﭼشﻢﭘوشی بوده و میتوان
شﯿب ﺧط انرژی را مﻌادل گرادیان ﻫﯿدروﻟﯿکی دانﺴت:

i  Sw  Sf

(رابﻄﻪ )7
در مﺤﯿط مﺘﺨﻠﺨﻞ روابط ﭘایﻪ و تجربی ﺟریان ﻏﯿرﺧﻄی
آب فرشﻫایمر ،برای اوﻟﯿﻦ بار ،در سال  ،1901بر اساس مشاﻫدات
آزمایشگاﻫی نشان داد ،در ﺟریانﻫای ناآرام گرادیان ﻫﯿدروﻟﯿکی
عﻼوه بر توان اول سرعت ،با توان دوم آن نﯿﺰ ارتﺒاط مﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿدا
میﮐند ( .)Wang & Liu, 2004در رابﻄﻪ ﭘﯿشنهادی فرشﻫایمر،
ارتﺒاط بﯿﻦ گرادیان ﻫﯿدروﻟﯿکی و سرعت ﺟریان بﻪﺻورت زیر بﯿان
شده است:
i  aw  bw 2

(رابﻄﻪ )8
ﮐﻪ در آن  aو  bﺿرایب ثابﺘی میباشند ﮐﻪ بﻪ ﺧصوﺻﯿات
مﺤﯿط مﺘﺨﻠﺨﻞ و ﺧصوﺻﯿات ﺟریان بﺴﺘگی دارند .در سرعتﻫای
ﭘایﯿﻦ تﺄثﯿر عﺒارت با توان دوم ﮐﻢ میشود و رابﻄﻪ بﻪ سمت مﻌادﻟﻪ
دارسی مﺘمایﻞ میگردد و در سرعتﻫای باﻻ عﺒارت با توان دوم ﻏاﻟب
میگردد ( .)Hosseni, 2000بﻪ موازات مﻄاﻟﻌﻪ روی توﺻﯿﻒ نﻈری و
فﯿﺰیکی ﺟریان ﻏﯿرﺧﻄی ،مﻄاﻟﻌات گﺴﺘردهتری برای مرتﺒط ﮐردن
ﺿرایب مﻌادﻻت ﭘایﻪ با ﺧصوﺻﯿات ﺟریان و مﺤﯿط مﺘﺨﻠﺨﻞ انجام
شده است .در این زمﯿنﻪ روابط تجربی زیادی با اسﺘﻔاده از ﮐارﻫای
آزمایشگاﻫی و تجربی بﻪ وﺟود آمدهاند .در ﺟدول ( )1روابط توﺻﯿﻪ
شده توسط برﺧی از مﺤﻘﻘﯿﻦ آورده شدهاست:
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جدول  -1روابط دوجملهای پيشنهادی توسط پژوهشگران مختلف

مﺤﻘق

رابﻄﻪ
(1  n)2
(1  n) 2
V  1.75
V
2
3
d gn
gdn 3

ارگان و ارنﯿنﮓ ()Ergun & Orning, 1949

انگﻼند ()Engelund, 1953

V2

ایرمی () Irmay, 1958

V2

3.6 1  n 
3

n gd

اشﯿدگر()Scheidegger, 1958

1500 1  n  
3

V

 1  n 
3

i  150

2

2

n gd

 1  n  
2

V

اﺣمد و سونادا()Ahmed & Sunada, 1969

2

3

C

V  W V2
gk
g k

i


1
V
V2
gk
g ck

i


0.81
V  0.5
V2
gnR 2h
gn R h

مﮏﮐرﮐدایﻞ و ﻫمکاران)(Mccorquodale et al., 1978


3.84 2
V
V
2
gd n
gdn 2

اسﺘﻔنﺴون()Stephenson, 1979
ﺟوی و ﻫمکاران()Joy et al., 1991
ﮐدﻟس و نایت()Kadlec & Knight, 1996

1.34

V2

V  256  d10 

2 1  n 
3

V

1.12

i  70

i  1300

i  11 d10 

255 1  n 
3

70
0.54
V  0.5 V 2 , Re  500
gnd 2
gn d
3

V2

4

10.84a  1  n 
3

در ﺟدول ( :  ،)1ﻟﺰﺟت سﯿنماتﯿکی سﯿال :n ،تﺨﻠﺨﻞ
مﺤﯿط سنگدانﻪ ::d ،ﻗﻄر مﺘوسط ذرات تشکﯿﻞدﻫنده مﺤﯿط
مﺘﺨﻠﺨﻞ :Rh ،شﻌاع ﻫﯿدروﻟﯿکی مﺤﯿط C1 ،و  :C2ﺿرایﺒی ﻫﺴﺘند
ﮐﻪ بﻪ توزیع اندازه ذرات بﺴﺘگی دارند :V ،سرعت ﺟریان:T ،
انﺤنای مﺴﯿر و  :Cwثابت میباشد.
سﯿال در ﺣال ﺣرﮐت نﯿرویی بﻪ ﺟﺴﻢ وارد میﮐند ﮐﻪ دارای
دو موﻟﻔﻪ میباشد .مؤﻟﻔﻪ در راسﺘای ﺣرﮐت ایﻦ نﯿروی درگ
(نﯿروی ﭘﺴا) و موﻟﻔﻪ عمود بر ﺟهت ﺟریان نﯿروی برا نامﯿده
میشوند .برا و درگ بر اثر ﮐنش دینامﯿکی سﯿال مﺘﺤرك ایجاد
میشوند و نﯿروﻫایی مانند وزن و شناوری در آنﻫا دﺧاﻟﺘی ندارند.

i

gn D
gn 7 D2
4.6
0.79
i
V  0.5 , Re  500
gnd 2
gn d

سﯿدروﭘوﻟو و ﻫمکاران()Sidiropoulou et al., 2007

ﺻدﻗی اﺻﻞ وﻫمکاران()SedghiAsl et al., 2011

i

)D (n w  n
)gD(n w  n
T 2
T3 2
i  C1
V  C2 2 V
gn
gn

وارد()Ward, 1964

V2

i

7

V

n


7
3

d

3

4

i

1 n 
i  10.84b 

 n 

12.84
1
, b 
d
0.00098  9.733d3.385

a   0.89 

نﯿروی درگ را میتوان بﻪﺻورت ﺣاﺻﻞ ﺿرب ﺿریب درگ ( ) C D
و فشار دینامﯿﮏ  Vبﯿان ﮐرد .بر ایﻦ اساس نﯿروی درگ را
2

2

بﻪﺻورت زیر نمایش میدﻫند.
V0 2
A
2

Fd  CD

(رابﻄﻪ )9
ﮐﻪ در ایﻦ رابﻄﻪ  Aتصویر ﺟﺴﻢ روی ﺻﻔﺤﻪ عمود بر ﺟریان
سﯿال V0 ،سرعت ﺟریان آزاد ρ ،ﭼگاﻟی سﻄﺢ میباشند C D .بﻪ
عنوان ﺿریب درگ نامﯿده میشود ﮐﻪ یﮏ عدد بیبﻌد میباشد.
ﻫمچنﯿﻦ مﺤﻘﻘﯿﻦ با انجام آزمایشات مﺘﻌدد ﺿریب درگ را
بﻪترتﯿب برای ذرات مﺨﺘﻠﻒ مﻄابق ﺟدول ( )2بﻪدست آوردهاند:
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 روابط ضريب درگ پيشنهادی توسط پژوهشگران مختلف-2 جدول

مواد مورد آزمایش

ﺿریب درگ

مﺤﻘق

24
C
(1  A ReB ) 
Re
1  D Re 1
A  exp(2.3288  6.4581  2.4486 2 )
B  0.0964  0.5565

ﺣﯿدر و ﻟوینﺴپﯿﻞ

C  exp(4.905  13.8944  18.4222 2  10.2599 3 )

Haider

D  exp(1.4681  12.2584  20.7322 2  15.8855 3 )
Asph

Ap

)Levenspiel, 1989

CD 

ذرات با اشکال منﻈﻢ و
، ﮐره:سﻄوح ﺻاف مانند
،ﺟامدات ایﺰومﺘریﮏ
 ﻫشتوﺟهی،مکﻌبﻫا

&(

CD
24
0.4305

(1  0.1118(Re K S K N ) 0.6567 ) 
3305
K N Re K S K N
1
Re K S K N

ذرات با اشکال منﻈﻢ و
، ﮐره:سﻄوح ﺻاف مانند
،ﺟامدات ایﺰومﺘریﮏ
 ﻫشتوﺟهی،مکﻌبﻫا

 شﻦ:ذرات طﺒﯿﻌی مانند
 شﯿشﻪ و،ﮐوارتﺰ در آب
سنﮓ با شکﻞﻫای مﺘﻔاوت
در آب

رسوبات طﺒﯿﻌی و ﻗﻄﻌﻪ
سنﮓ ﺧرد شده

Isometric particles :
1

0.5743
d eq
 1 2 1 
K S     2   2.25
, K N  101.8148  log  
D
3 3

Non  isometric particles :

Ganser, (گانﺴر

)1993

 1 da 2  1 
0.5743
d eq
KS  
  2  1  2.25
, K N  101.8148  log  
3d

D
 eq 3

A sph

Ap

 30   67.289 
CD  
   5.03 
 Re   e

0.2    1.0
A sph

Ap
0.32



48.5
Re
1

CD  





0.8
18
0.8
 1  4.50.35  Re 0.64  Re 100  1000    1.05 


dS
Corey shape factor : 
d1d m

)Chien, 1994(ﭼﯿﻦ

1.25

اوﺟها

سوامی
Swamee & Ojha, (
)1991

where ds, dm, and dl is respectively the short, medium and long
axes of the particle.

CD 
Re 

ذرات ﮐوارتﺰی

4 D*3
3 Re2
U t d eq

1

 ( 25  1.2D*2  5)1.5 , D*  d eq (g /  2 )(p / f  1)  3


where Ut is settling velocity of the particle; v is kinematic
viscosity of fluid; deq is the diameter of a sphere with the
same volume as the particle

و

Cheng, (ﭼنﮓ

)1997
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در ﺟدول ( A p )2مﺴاﺣت سﻄﺢ ذره و  A sphمﺴاﺣت
ﮐره ﻫﻢ ﺣجﻢ با ذره میباشد.
برآورد نيروی درگ

در ﭘژوﻫش ﺣاﺿر نﯿروی درگ با اسﺘﻔاده از روابط اراﺋﻪ شده توسط
اﺣمد و سونادا ﮐﻪ ﺟهت برآورد گرادیان ﻫﯿدروﻟﯿکی بﻪ شرح روابط
( )11و ( )12اراﺋﻪ شده ،برآورد شده است .در مﺤاسﺒات انجام شده
در ﭘژوﻫش ﺣاﺿر ،افت انرژی ایجاد شده در طول مﺴﯿر ﮐﻪ با
رابﻄﻪ ( )17ﻗابﻞ برآورد است ،مﻌادل افت اﺻﻄکاﮐی ناشی از وﺟود
نﯿروی درگ ﮐﻪ با رابﻄﻪ ( )18ﻗابﻞ تﻌﯿﯿﻦ است ،در نﻈر گرفﺘﻪ
شده و با ﻟﺤاظ ﮐردن نﺴﺒت عمودی سرعت ﺟریان و مﻌادل ﻗرار
دادن عمق ﺟریان در راسﺘای عمود بر امﺘداد ﺟریان با طوﻟی ﮐﻪ
نﯿروی درگ بﻪ مصاﻟﺢ سنگریﺰهای وارد میشود ،روابط ( )17اﻟی
( )21مرتب شدهاند.
با توﺟﻪ بﻪ ﺟدول ( )1ﺿرایب  aو  bرابﻄﻪ فرشﻫایمر در
مدل ﭘﯿشنهادی اﺣمد و سونادا بﻪشرح روابط ( )10اﻟی ()12
ﺧواﻫد بود .شایان ذﮐر است ایشان روابط ﺧود را از مﻌادﻟﻪ ناویر
اسﺘوﮐس اسﺘﺨراج نمودهاند.
(رابﻄﻪ )10
(رابﻄﻪ )11


gk

1
g ck
2

a
b

k  cd

(رابﻄﻪ )12
ﮐﻪ در آن  :μگرانروی دینامﯿکی سﯿال :ρ ،ﺟرم مﺨصوص
سﯿال :k ،نﻔوذﭘﺬیری ذاتی مصاﻟﺢ :c ،ثابت بیبﻌد مصاﻟﺢ و :d
ﭘارامﺘر مشﺨصﻪ طول ﮐﻪ بﯿانگر ﻗﻄر موثر ﺧﻠﻞ و فرج مﺤﯿط
مﺘﺨﻠﺨﻞ است .ﻫمچنﯿﻦ بﻪﻫمﯿﻦ ترتﯿب مﻘدار ﺿریب  fنﯿﺰ
بﻪﺻورت رابﻄﻪ ( )13تﻌﯿﯿﻦ میگردد:
1
f
1
Re
(رابﻄﻪ )13
(رابﻄﻪ )14

Vd


Re 

V  w sin 

(رابﻄﻪ )15
ﮐﻪ در آن  :Reعدد رینوﻟدز :V ،تصویر سرعت واﻗﻌی عمود
بر ﺧط ﺟریان :ψ ،مﯿانگﯿﻦ زاویﻪ ﺧﻄوط مﺨﺘﻠﻒ ﺟریان با افق
میباشد .از رابﻄﻪ ( )16افت اﺻﻄکاﮐی مﺤاسﺒﻪ میگردد:
L V2
D 2g

hf  f

(رابﻄﻪ )16
و ﻫمچنﯿﻦ  :Lمشﺨصﻪ طول( ﮐﻪ در اینجا مﻌادل طول ﻟوﻟﻪ

فرﺿی افت میباشد):D ،ﻗﻄر ﻫﯿدروﻟﯿکی (ﻗﻄر ﺣﻔرهﻫای مﺤﯿط
مﺘﺨﻠﺨﻞ) میباشد .ﺟهت تﻌﯿﯿﻦ نﯿروی درگ و ﺿریب درگ با
اسﺘﻔاده از مدل اﺣمد و سونادا ،ﻫد نﻈﯿر نﯿروی درگ و ﺿریب
درگ در روابط ( )17اﻟی ( )20آورده شده است.

V2
h dr  Cd
2g

(رابﻄﻪ )17

L
d

(رابﻄﻪ )18

Cd  f

L  ycos 

(رابﻄﻪ )19

 1
 y cos 
Cd  
 1
 Re  d

(رابﻄﻪ )20
ﮐﻪ در آن  :hdrافت نﻈﯿر درگ :L ،مﺴﯿری از ﺟریان است
ﮐﻪ نﯿروی درگ در راسﺘای آن بر سنگریﺰه اثر نموده و از نﯿروی
وزن سﯿال میﮐاﻫد .شایان ذﮐر است ﮐﻪ  Reتﻌریﻒ شده در مدل
اﺣمد و سونادا از رابﻄﻪ ( )14و  dاز رابﻄﻪ ( )12ﻗابﻞ مﺤاسﺒﻪ
میباشد .بﻪعﺒارتی ﻫد نﻈﯿر افت در مصاﻟﺢ سنگریﺰهای مﻌادل ﻫد
نﯿروی درگ در نﻈر گرفﺘﻪ میشود .بنابرایﻦ با توﺟﻪ بﻪ رابﻄﻪی
انرژی در ﺟریان مﺘﻐﯿر تدریجی میتوان نوشت:
(رابﻄﻪ )21

p1
w2
p
w2
 z1  1 2  2  z 2  2 2  h f

2gn

2gn

z  S0 x

(رابﻄﻪ )22
ﮐﻪ در آن  :∆xاﺧﺘﻼف طوﻟی بﯿﻦ دو عمق مﺘواﻟی میباشد.
بﻪﻫمﯿﻦ ترتﯿب برای روابط ( )23و ( )24میتوان نوشت:

p
 y cos 2 θ  h dr
γ

(رابﻄﻪ )23
2

2

p w
w

 y cos 2   h dr 
2
 2gn
2gn 2

E

(رابﻄﻪ )24
ﮐﻪ در آن :Eمﻘدار ﻫد ﮐﻞ :ϴ ،زاویﻪ بﺴﺘر با افق میباشد.
بﻪ ایﻦ ترتﯿب رابﻄﻪ ( )25بﻪدست میآید ﮐﻪ ﻫمان مﻌادﻟﻪ ﺟریان
مﺘﻐﯿر تدریجی میباشد .در ایﻦ ﭘژوﻫش شرط مرزی ،عمق آب در
باﻻدست ﮐانال بوده ،ﻫمچنﯿﻦ ﺟهت مﺤاسﺒات از باﻻدست بﻪ
سمت ﭘایﯿﻦ دست میباشد.
(رابﻄﻪ )25

w2  
w2 
2
2
 ycos   h dr  2    ycos   h dr  2 
2gn 2 
2gn 1
E E2  E1 
x 


S0  i S0  i
S0  i

 i1  i2 

(رابﻄﻪ )26

2
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مواد و روشها
تجهيزات آزمايشگاهی

در تﺤﻘﯿق ﺣاﺿر برای انجام آزمایشﻫای مورد نﯿاز ،یﮏ فﻠوم
آزمایشگاﻫی شﯿبﭘﺬیر با مﻘﻄع مربﻌی بﻪ عرض و ارتﻔاع  0/3مﺘر
و طول  5مﺘر در دانشکده فنی دانشگاه زنجان طراﺣی و راهاندازی
شده است (شکﻞ .)1اندازهگﯿری دبی ﺟریان با اسﺘﻔاده از سرریﺰ
ﻟﺒﻪ تﯿﺰ مﺴﺘﻄﯿﻠی انجام میگﯿرد .ﮐﻒ فﻠوم و دیوارهﻫا از ﺟنس
ﭘﻠکﺴی گﻼس است ﮐﻪ امکان مشاﻫده ﺟریان را فراﻫﻢ میﮐند.
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تﻌداد  23ﭘﯿﺰومﺘر با فواﺻﻞ  10سانﺘیمﺘری در ﮐﻒ فﻠوم تﻌﺒﯿﻪ
شده است ﮐﻪ برای ثﺒت نﯿمرخ طوﻟی فشار اسﺘﻔاده میشوند.
بﻪمنﻈور ایجاد مﺤﯿط مﺘﺨﻠﺨﻞ سنگریﺰهای ،از دو دیواره مﺘﺨﻠﺨﻞ
از ﺟنس ﭘﻼسﺘﯿﮏ در ابﺘدا و انﺘهای مﺤﯿط مﺘﺨﻠﺨﻞ اسﺘﻔاده
گردید .وﺟوه باﻻدست و ﭘایﯿﻦ دست ایﻦ مﺤﻔﻈﻪ بﻪﺻورت عمودی
بوده و وﺟود دیوارهﻫا در اطراف آن باعث میشود ﮐﻪ در طی
آزمایشﻫا شکﻞ ﺧود را ﺣﻔﻆ ﮐند .در شکﻞ ( ،)2شکﻞ شماتﯿﮏ
ﮐانال آورده شده است.

شکل  -1کانال مورد استفاده برای انجام تستهای آزمايشگاهی

شکل  -2نمای نيمرخ طولی مدل آزمايشگاهی

مصاﻟﺢ مورد اسﺘﻔاده بﻪ عنوان سنگریﺰهﻫای مﺤﯿط
مﺘﺨﻠﺨﻞ از نوع دانﻪای گرد گوشﻪ و دانﻪای شکﺴﺘﻪ بود .برای تهﯿﻪ
دانﻪبندی یکنواﺧت سنگریﺰهﻫا از روش اﻟﮏ ﮐردن اسﺘﻔاده گردید.
سپس ﺟهت بﻪدست آوردن منﺤنی دانﻪبندی از روش نمونﻪ
برداری مﻄابق با اسﺘاندارﻫای  ASTM D422-63و AASHTO
 T88-70اسﺘﻔاده شد.
روش انجام آزمايش

ﻗﺒﻞ از ﭘر ﮐردن ﮐانال از مصاﻟﺢ سنگریﺰهای ،دیوارهﻫایی در ابﺘدا
و انﺘهای بازه مورد آزمایش ﻗرار داده شد ،سپس درون مﺤﻔﻈﻪ
مورد نﻈر مصاﻟﺢ سنگریﺰهای ریﺨﺘﻪ شد .ﭘس از آن ﺟریان آب با
دبیﻫای مﺨﺘﻠﻒ از درون مﺤﯿط مﺘﺨﻠﺨﻞ عﺒور داده میشد و ﭘس
از مﺘﻌادل شدن ﺟریان و برﻗراری شرایط ﺟریان ماندگار در فﻠوم،

نﯿمرخ فشار در داﺧﻞ بدنﻪ و طرفﯿﻦ مﺤﻔﻈﻪ ﺣاوی سنگریﺰهﻫا با
اسﺘﻔاده از ﭘﯿﺰومﺘرﻫای موﺟود ﻗراﺋت میشد .ﻫمچنﯿﻦ برای
تﻌﯿﯿﻦ نﯿمرخ سﻄﺢ آب در داﺧﻞ مﺤﯿط سنگریﺰه با اسﺘﻔاده از
عکﺴﺒرداری از دیوار ﮐناری ﮐانال و رﻗومیسازی آن انجام
ﭘﺬیرفت.
مصاﻟﺢ مورد اسﺘﻔاده بﻪ عنوان سنگریﺰهﻫای مﺤﯿط
مﺘﺨﻠﺨﻞ از نوع گرد گوشﻪ و شکﺴﺘﻪ شده بود .مﺤدود  d50مصاﻟﺢ
بﯿﻦ  7تا  26مﯿﻠﯿمﺘر میباشد .در شکﻞ ( )3منﺤنی دانﻪبندی
ذرات شکﺴﺘﻪ و در شکﻞ ( )4منﺤنی دانﻪبندی ذرات گردگوشﻪ
آورده شدهاست .ﻫمچنﯿﻦ دامنﻪ تﻐﯿﯿرات دبی آزمایشات بﯿﻦ
 0/22تا  1/9ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ میباشد.
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شکل  -3منحنی دانه بندی ذرات شکسته

نتايج آزمايشگاهی
ﭘژوﻫش ﺣاﺿر با توﺟﻪ بﻪ نﺘایج آزمایشﻫای مﺘﻌدد روی  8نمونﻪ
مﺨﺘﻠﻒ و ﻫرﮐدام  3دبی مﺘﻔاوت ﺻورت ﭘﺬیرفﺘﻪ است .سپس با
اسﺘﻔاده از تﺤﻠﯿﻞﻫای آماری ،مﻘادیر ﺿرایب نﻔوذﭘﺬیری  aو b
مﺤاسﺒﻪ گردید .در اشکال ( )5و ( )6نمونﻪﻫایی از نﯿمرخ سﻄﺢ
آب و فشار وارد بر ﮐﻒ در مﺤﯿط مﺘﺨﻠﺨﻞ آورده شده است.
بﻪطوریکﻪ با توﺟﻪ بﻪ ایﻦ شکﻞﻫا اﺧﺘﻼف نﯿمرخ سﻄﺢ آب و فشار

شکل  -4منحنی دانه بندی ذرات گرد گوشه

وارد بر ﮐﻒ را نشان میدﻫد .ایﻦ در ﺣاﻟی است ﮐﻪ یکی از
فرضﻫای اﺻﻠی برای ﺣﻞ رابﻄﻪی ﺟریان مﺘﻐﯿر تدریجی برابر
بودن فشار وارد بر ﮐﻒ با عمق آب میباشد .ﻫمچنﯿﻦ با توﺟﻪ بﻪ
ﮐوﭼﮏ بودن سرعت و ﻫمچنﯿﻦ ﻫد نﻈﯿر سرعت تاثﯿر عوامﻠی
ﻫمچون شﺘاب گریﺰ از مرﮐﺰ منﺘﻔی بوده و برای اﺻﻼح ایﻦ اﺧﺘﻼف
وﺟود عامﻠی ﺿروری است ﮐﻪ ایﻦ عامﻞ نﯿروی درگ میباشد.
ﻫمچنﯿﻦ در ﺟدول ( )3مﻘادیر مﺘوسط اﺧﺘﻼف نﯿمرخ
سﻄﺢ آب و نﯿمرخ فشار وارد بر ﮐﻒ آورده شده است.

شکل -5مقادير آزمايشگاهی نيمرخ طولی سطح آب و نيمرخ فشار وارد بر کف برای دبی  1/9ليتر برثانيه و مصالح شکسته با قطر متوسط  26ميليمتر

شکل -6مقادير آزمايشگاهی نيمرخ طولی سطح آب و نيمرخ فشار وارد بر کف برای دبی  1/637ليتر برثانيه و مصالح گردگوشه با قطر متوسط  26ميليمتر
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جدول  -3مقادير متوسط اختالف نيمرخ سطح آب و نيمرخ فشار وارد بر کف

برای مصاﻟﺢ گردگوشﻪ
دبی  0/971ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

برای مصاﻟﺢ شکﺴﺘﻪ شده

دبی  1/637ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

دبی  1/04ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

دبی  1/9ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

زاویﻪ سﻄﺢ بﯿش
از  7درﺟﻪ

ﮐﻞ

زاویﻪ سﻄﺢ بﯿش
از  7درﺟﻪ

ﮐﻞ

زاویﻪ سﻄﺢ بﯿش
از  7درﺟﻪ

ﮐﻞ

زاویﻪ سﻄﺢ بﯿش
از  7درﺟﻪ

ﮐﻞ

1%/5

0%/24

2%/34

0%/7

1%/7

0%/34

1%/41

0%/77

نتايج و بحث
محاسبه نيمرخ سطح آب

تﺤﻠﯿﻞ نﯿمرخ طوﻟی سﻄﺢ آب درون مصاﻟﺢ سنگریﺰهای با اسﺘﻔاده
از روابط ( )25اﻟی ( )27ﺻورت میگﯿرد .ﭼنانچﻪ در رابﻄﻪ ()25
مﻼﺣﻈﻪ میشود ،مﺤاسﺒﻪ مﻘدار انرژی ویژه ( )Eدر ﻫر مﻘﻄﻌی بﻪ
مﻘدار زاویﻪ ( ψمﯿانگﯿﻦ زاویﻪ ﺧﻄوط مﺨﺘﻠﻒ ﺟریان) و مﻘدار
عمق ﺟریان ( )yبﺴﺘگی دارد .بدیهی است ﮐﻪ مﻘدار  ψدر ﺣد
فاﺻﻞ زاویﻪ سﻄﺢ آب ( )αو زاویﻪ ﮐﻒ ﮐانال ( )θبوده و مﻘدار آن
با افﺰایش طول مﺴﯿر ( )xیا انﺤنا سﻄﺢ آب افﺰایش ﭘﯿدا میﮐند.

در شکﻞ ( )7بﻪ عنوان نمونﻪ نمودار تﻐﯿﯿرات گرادیان ﻫﯿدروﻟﯿکی
نﺴﺒت بﻪ سرعت واﻗﻌی در مصاﻟﺢ شکﺴﺘﻪ آورده شده است.
در شکﻞ ( )8نﯿمرخ مﻘادیر آزمایشگاﻫی سﻄﺢ آب ،نﯿمرخ
مﺤاسﺒاتی سﻄﺢ آب با در نﻈر گرفﺘﻦ نﯿروی درگ و نﯿمرخ
مﺤاسﺒاتی سﻄﺢ آب بدون در نﻈر گرفﺘﻦ نﯿروی درگ برای مصاﻟﺢ
سنگریﺰهای شکﺴﺘﻪ و با ﻗﻄر مﺘوسط  26مﯿﻠیمﺘر و دبی ﺟریان
 1/9ﻟﯿﺘر برثانﯿﻪ آورده شدهاست .ﻫمانﻄور ﮐﻪ مشاﻫده میشود
نﯿمرخ آب بدون در نﻈر گرفﺘﻦ نﯿروی درگ ﺧﻄای فاﺣشی در
بﺨشﻫای انﺘهایی دارد.

شکل  -7نمودار تغييرات گراديان هيدروليکی نسبت به سرعت واقعی در مصالح شکسته با قطر متوسط  26ميلیمتر و دبی  1/9ليتر برثانيه

شکل  -8مقادير آزمايشگاهی نيمرخ سطح آب ،مقادير محاسباتی همراه با نيروی درگ و مقادير محاسباتی بدون در نظر گرفتن نيروی درگ

بﻪمنﻈور تﻌﯿﯿﻦ دﻗت رابﻄﻪ ( )25مﻘادیر درﺻد ﺧﻄای
نﺴﺒی ( )REو مﺘوسط ﻗدر مﻄﻠق ﺧﻄای نﺴﺒی ()MARE
بﻪترتﯿب براساس روابط ( )27و ( )28مﺤاسﺒﻪ شد.
(رابﻄﻪ )27

Ex i  Ci
*100
Ex i

RE 

100 N Ex i  Ci

N i 1 Ex i

MARE 

(رابﻄﻪ )28
ﮐﻪ در آن  Exiمﻘدار آزمایشگاﻫی Ci ،مﻘدار مﺤاسﺒاتی و N
تﻌداد دادهﻫا است .در ادامﻪ در ﺟدول ( )4مﻘادیر عددی اعماق
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آزمایشگاﻫی ،مﺤاسﺒاتی بدون درگ و مﺤاسﺒاتی با نﯿروی درگ
نﺴﺒت سرعت عمودی بﻪ سرعت ﺟریان و مﻘادیر ﺧﻄای نﺴﺒی و

مﻄﻠق اراﺋﻪ شده است.

جدول  -4مقادير عددی اختالف انرژی و مقادير خطاهای نمونه شکسته با دبی  1/9ليتر بر ثانيه

% REمﺤاسﺒاتی
با نﯿروی درگ

 % REمﺤاسﺒاتی بدون
نﯿروی درگ

v/w

فاﺻﻠﻪ از
مﺒدا (مﺘر)

0

0

0/053

0

ﻗدر مﻄﻠق  ∆Eمﺤاسﺒاتی با
درگ و آزمایشگاﻫی (مﺘر)

ﻗدر مﻄﻠق  ∆Eمﺤاسﺒاتی
بدون درگ و آزمایشگاﻫی
(مﺘر)

فاﺻﻠﻪ از
مﺒدا (مﺘر)

0/084

0/118

0/053

0/1

0/003

0/005

0/05

0/174

0/302

0/053

0/2

0/003

0/006

0/15

0/997

1/284

0/054

0/3

0/003

0/006

0/25

0/757

1/277

0/054

0/4

0/003

0/006

0/35

0/894

1/729

0/054

0/5

0/003

0/006

0/45

1/053

2/295

0/055

0/6

0/003

0/006

0/55

2/010

3/751

0/055

0/7

0/003

0/007

0/65

1/582

4/231

0/056

0/8

0/003

0/007

0/75

1/715

4/881

0/056

0/9

0/003

0/007

0/85

0/771

4/935

0/057

1

0/004

0/008

0/95

2/370

7/631

0/057

1/1

0/004

0/008

1/05

1/054

7/832

0/058

1/2

0/004

0/009

1/15

0/143

8/780

0/059

1/3

0/004

0/010

1/25

-0/778

10/194

0/059

1/4

0/004

0/010

1/35

-0/206

13/532

0/060

1/5

0/005

0/011

1/45

-0/032

17/320

0/062

1/6

0/005

0/013

1/55

-2/888

17/641

0/063

1/7

0/005

0/015

1/65

-0/855

24/115

0/063

1/8

0/006

0/018

1/75

-4/841

30/392

0/063

1/9

0/006

0/024

1/85

-5/367

41/227

0/064

2

0/007

0/135

1/95

-4/724

61/526

0/065

2/1

0/010

0/145

2/05

 MARE %با
نﯿروی درگ

 MARE %بدون درگ

1/5257

12/0451

نﺘایج اراﺋﻪشده در ﺟدول ( )4نشان میدﻫد با افﺰایش فاﺻﻠﻪ
از ابﺘدای ﮐانال اوﻻ نﺴﺒت  Vیا نﺴﺒت عمودی سرعت ﺟریان
W

بﻪ سرعت ﮐﻞ زیادتر میشود ،ثانﯿا مﻘدار ﻗدر مﻄﻠق اﺧﺘﻼف انرژی
مﻘاطع مﺘواﻟی افﺰایش مییابد .بﻪ ﻫمﯿﻦ ترتﯿب میتوان مشاﻫده
نمود ﮐﻪ مﻘدار مﺘوسط ﻗدر مﻄﻠق ﺧﻄای نﺴﺒی برای عمق
مﺤاسﺒاتی بدون درگ و با درگ بﻪترتﯿب برابر با  %12/05و
 1%/53میباشد .شایان ذﮐر است ﮐﻪ مﻘادیر ﺧﻄاﻫای مﺬﮐور برای
شرایﻄی ﮐﻪ زاویﻪ سﻄﺢ آب بﯿش از  7درﺟﻪ است ،بﻪترتﯿب
 44%/38و  %4/97است .بررسیﻫای انجام شده نشان میدﻫد ﮐﻪ
مﺤاسﺒات مربوط بﻪ آزمایش مصاﻟﺢ سنگریﺰهای گردگوشﻪ با ﻗﻄر

مﺘوسط  26مﯿﻠیمﺘر و دبی  1/64ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ نﯿﺰ نﺘایج مشابﻪ
آزمایش انجام شده برروی مصاﻟﺢ شکﺴﺘﻪ را داراست .با ایﻦ تﻔاوت
ﮐﻪ مﺘوسط ﺧﻄای نﯿمرخ مﺤاسﺒاتی بدون نﯿروی درگ برای برابر
 5/3درﺻد و مﺘوسط ﺧﻄای نﯿمرخ مﺤاسﺒاتی با درنﻈرگرفﺘﻦ
نﯿروی درگ برابر  1/5درﺻد بﻪدست آمده است .شایان ذﮐر است
ﮐﻪ مﻘادیر ﺧﻄاﻫای مﺬﮐور برای شرایﻄی ﮐﻪ زاویﻪ سﻄﺢ آب بﯿش
از  7درﺟﻪ است ،بﻪ ترتﯿب  %14/46و  %2/09است .در ﺟدول ()5
مﻘادیر مﺘوسط ﻗدر مﻄﻠق ﺧﻄای نﺴﺒی برای دبیﻫای دیگر آورده
شده است .ﻫمچنﯿﻦ در ﺟدول ( )6مﻘادیر مﺘوسط ﻗدر مﻄﻠق
ﺧﻄای نﺴﺒی برای دبیﻫای دیگر زمانﯿکﻪ زاویﻪ سﻄﺢ آب بﯿش از
 7درﺟﻪ باشد ،آورده شده است.
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جدول  -5متوسط قدر مطلﻖ خطای نسبی برای کل طول کانال

برای مصاﻟﺢ گردگوشﻪ
دبی  0/971ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

برای مصاﻟﺢ شکﺴﺘﻪ شده

دبی  0/649ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

دبی  1/04ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

دبی  0/745ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

بدون نﯿروی
درگ

با نﯿروی درگ

بدون نﯿروی
درگ

با نﯿروی درگ

بدون نﯿروی
درگ

با نﯿروی درگ

بدون نﯿروی
درگ

با نﯿروی درگ

%2/89

%0/52

%8/04

%0/93

%8/8

%1/61

%12/08

%3/32

جدول  -6متوسط قدر مطلﻖ خطای نسبی برای زاويه سطح آب بيش از  7درجه

برای مصاﻟﺢ گردگوشﻪ
دبی  0/971ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

برای مصاﻟﺢ شکﺴﺘﻪ شده

دبی  0/649ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

دبی  1/04ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

دبی  0/745ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

بدون نﯿروی
درگ

با نﯿروی درگ

بدون نﯿروی
درگ

با نﯿروی درگ

بدون نﯿروی
درگ

با نﯿروی درگ

بدون نﯿروی
درگ

با نﯿروی درگ

%9/77

%0/42

%33/74

%0/22

%24/07

%1/91

%38/31

%2/97

افﺰایش اﺧﺘﻼف مﺘوسط ﻗدر مﻄﻠق ﺧﻄاﻫای نﺴﺒی در
شرایﻄی ﮐﻪ زاویﻪ سﻄﺢ آب بﯿش از  7درﺟﻪ میباشد نﺴﺒت بﻪ
مﻘادیر آن در ﮐﻞ طول ﮐانال ،نشان میدﻫد ﮐﻪ مﻘدار نﯿروی درگ
در شرایﻄی ﮐﻪ زاویﻪ سﻄﺢ آب بﯿش از  7درﺟﻪ است ،افﺰایش ﭘﯿدا
می ﮐند .در شکﻞ ( ) 9مﻘادیر ﺿریب درگ برای مﻘاطع مﺨﺘﻠﻒ
در طول ﮐانال را نشان میدﻫد.

شکل  -9مقادير ضريب درگ در مقابل طول کانال

در شکﻞ ( )10مﻘادیر ﺿریب درگ در مﻘابﻞ اعداد رینوﻟدز
مﺨﺘﻠﻒ رسﻢ شده است .بﻪ ایﻦ ترتﯿب از شکﻞ ( )10نﺘﯿجﻪ
میشود ﮐﻪ با افﺰایش عدد رینوﻟدز مﻘدار ﺿریب درگ ﮐاﻫش
مییابد .در شکﻞ ( )11مﻘادیر زاویﻪ سﻄﺢ آب برای در طول ﮐانال
رسﻢ شده است .در شکﻞ ( )11مشاﻫده میشود ﮐﻪ با افﺰایش
فاﺻﻠﻪ از ابﺘدای ﮐانال زاویﻪ سﻄﺢ آب افﺰایش مییابد.

شکل  -10مقادير ضريب درگ در مقابل عدد رينولدز

شکل  -11مقادير زوايه سطح آب در مقابل طول کانال شکل  -12نرخ تفاضل انرژی مقاطع متوالی در مقابل طول کانال

در شکﻞ ( )12مﻘادیرتﻔاﺿﻞ انرژی مﻘاطع مﺘواﻟی در مﻘابﻞ
طول ﮐانال رسﻢ شده است و ﻫمانﻄور ﮐﻪ مشاﻫده میشود روند
ﻫر دو گراف ﺻﻌودی بوده و تﻔاوتی ﮐﻪ در آنﻫا مشاﻫده میشود
اﺧﺘﻼف زیاد آنﻫا در انﺘهای ﮐانال میباشد .بﻪعﺒارتی شکﻞ ()12
نشان میدﻫد ﮐﻪ در بﺨش انﺘهایی نﯿمرخ سﻄﺢ آب ﮐﻪ انﺤنای

سﻄﺢ آب و ﺧﻄوط ﺟریان زیاد است ،تﻔاوت اﺧﺘﻼف انرژی مﻘاطع
مﺘواﻟی در طول ﮐانال در شرایط ﻟﺤاظ ﮐردن نﯿروی درگ و بدون
در نﻈر گرفﺘﻦ آن افﺰایش مییابد .ﻫمچنﯿﻦ در ﺟدول ( )7مﻘادیر
ﮐمی اﺧﺘﻼف بﯿﻦ نﯿمرخ مﺤاسﺒاتی با در نﻈر گرفﺘﻦ نﯿروی درگ
و بدون در نﻈر گرفﺘﻦ آن آورده شده است.

414

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،2ارديبهشت 1399

جدول  -7اختالف عمﻖهای محاسباتی با در نظر گرفتن نيروی درگ و بدون در نظر گرفتن نيروی درگ

مصاﻟﺢ شکﺴﺘﻪ شده

مصاﻟﺢ گردگوشﻪ
دبی  0/971ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

دبی  1/637ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

دبی  1/04ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

دبی  1/9ﻟﯿﺘر بر ثانﯿﻪ

اﺧﺘﻼف عمق (مﺘر)

اﺧﺘﻼف عمق (مﺘر)

اﺧﺘﻼف عمق (مﺘر)

اﺧﺘﻼف عمق (مﺘر)

طول (مﺘر)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0/1

0/0002

0/0003

0

0/0004

0/2

0/0004

0/0006

0/0005

0/0008

0/3

0/0007

0/0011

0/0011

0/0014

0/4

0/0012

0/0018

0/0015

0/0022

0/5

0/0017

0/0026

0/002

0/0032

0/6

0/0024

0/0036

0/0026

0/0045

0/7

0/0031

0/0048

0/0033

0/006

0/8

0/0041

0/0063

0/0044

0/0077

0/9

0/0047

0/0077

0/0057

0/0098

1

0/0054

0/0084

0/0073

0/012

1/1

0/0058

0/0091

0/0093

0/015

1/2

0/0065

0/01

0/011

0/019

1/3

0/007

0/011

0/014

0/023

1/4

0/0076

0/012

0/0165

0/028

1/5

0/0083

0/013

0/02

0/034

1/6

0/008

0/013

0/021

0/037

1/7

0/009

0/0135

0/024

0/043

1/8

0/01

0/015

0/031

0/054

1/9

0/011

0/0147

0/037

0/061

2

0/0165

0/0215

0/051

0/0716

2/1

ﻫمانﻄور ﮐﻪ در ﺟدول مشاﻫده میشود در ﻗﺴمتﻫای انﺘهایی
ﮐانال اﺧﺘﻼف عمق ﻫای مﺤاسﺒاتی با یکدیگر افﺰایش مییابد.

نتيجه گيری
بررسیﻫای انجام شده نشان میدﻫد ﮐﻪ اگر مﺤاسﺒات انجام شده
در ﭘژوﻫشﻫای ﭘﯿشﯿﻦ از باﻻدست بﻪ سمت ﭘایﯿﻦدست بﻪ شکﻞ
دﻗﯿق انجام گﯿرد ﻫمﻪی نﯿمرخﻫای مشاﻫداتی از نﯿمرخ
مﺤاسﺒاتی در بﺨش انﺘهایی بﻪ شکﻞ مﻌنیداری ﭘایﯿﻦتر ﻗرار
ﺧواﻫد گرفت .ﻫمانﻄور ﮐﻪ در شکﻞ ( )8مشاﻫده میشود نﯿمرخ

مﺤاسﺒاتی بﻪروشی ﮐﻪ در آن ﻫد نﻈﯿر نﯿروی درگ ﻟﺤاظ نشده
است ،ﺧﻄای فاﺣشی را دارد .ایﻦ در ﺣاﻟی است ﮐﻪ با ﻟﺤاظ ﮐردن
نﯿروی درگ در مﺤاسﺒات ،نﯿمرخ طوﻟی سﻄﺢ آب بهﺒود مییابد.
بﻪعﺒارتی مﺤاسﺒات نشان میدﻫد ﮐﻪ ﻟﺤاظ ﮐردن نﯿروی درگ در
مصاﻟﺢ شکﺴﺘﻪ بﯿش از  %87و در مصاﻟﺢ گردگوشﻪ بﯿش از ،%71
باعث افﺰایش دﻗت نﯿمرخ سﻄﺢ آب نﺴﺒت بﻪ شرایﻄی ﮐﻪ نﯿروی
درگ در نﻈر گرفﺘﻪ نمیشود ،میگردد .نﺘایج ﭘژوﻫش ﺣاﺿر نشان
میدﻫد ﮐﻪ ﻟﺤاظ نمودن نﯿروی درگ موﺟب بهﺒود دﻗت
مﺤاسﺒات در نﺘایج آزمایشگاﻫی شده است.
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