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 -1دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
 -2دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
خالصه :در مطالعه حاضر با استفاده از روش آزمایشگاهی به بررسی شرایط زهکشی جریان ماندگار در حالت تغذیه سطحی
ت رودخانهای برای مطالعهی نحوه تغییرات در تراز آب زیرزمینی استفاده
پرداخته شد .از دو نمونه خاک ماسه ریز و درش 
شد .نمونه در یک فلوم بزرگ به طول  5/4متر ساخته شد که تحت بارش یکنواخت سطحی قرار داشت و از طرفین به

خ بارش ،دانهبندی مصالح و تراز آب درون زهکشها به عنوان متغیر در این
زهکشهای قائم منتهی میگردید .پارامترهای نر 

مطالعه بررسی شد .نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع آب درون زهکشها تراز آب در درون نمونه ماسهای ریز و درشت
افزایش یافت ولی تاثیر این تغییرات بر روی ارتفاع آب در دو نوع ماسه متفاوت بود .بازه تغییرات حداکثر ارتفاع آب در ماسه

درشت با افزایش ارتفاع آب درون زهکشها از  0به  40سانتیمتر به ترتیب برابر با  56/9سانتیمتر و  72/5سانتیمتر است

که افزایش  15/6سانتیمتری را موجب شده است .این در حالی است که در ماسه ریز این تغییرات بسیار ناچیز است و برابر

با  87/2سانتیمتر در شرایط زهکش آزاد و برابر با  89/2در شرایط ارتفاع آب  40سانتیمتری درون زهکشها است .نتایج
آزمایشگاهی ب ه دست آمده با رابطه تحلیلی دوپویی-فرشهایمر مقایسه گردید که بر اساس آن ،این رابطه در خاک ماسه

ریز قادر به پیشبینی دقیق تراز آب درون خاک است ،اما در ماسه درشت این رابطه قادر به پیشبینی دقیق تراز آب درون
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رابطه دوپویی-فرشهایمر.

خاک نمیباشد و ارتفاع آب در این خاک را نسبت به مقادیر آزمایشگاهی کمتر برآورد میکند.

 -1مقدمه

تعیین ارتفاع آب در خاک با وجود بارش ارائه نماید .رابطه ارائه شده

وجود آب در خاک باعث کاهش در مقاومت برشی خاک و میزان

به رابطه کالسیک دوپویی-فرشهایمر مشهور است [.]1

باربری آن و افزایش نشست و احتمال وقوع روانگرایی در آن میشود.
این موضوع در ناحیههایی که تراز آب زیرزمینی به سطح زمین نزدیک

()1

H DF =( D 2 − x 2 )q / K + H 02

و میزان بارندگی در این مناطق زیاد است ،از اهمیت باالتری برخوردار
است .از این رو ،طراحی زهکشهای مناسب با مد نظر قرار دادن

که در آن  H DFتراز آب بر اساس رابطه دوپویی-فرشهایمرD ،

شرایط بحرانی بارش جهت کاهش میزان فشار آب منفذی از اصول

نصف طول فاصله افقی دو زهکش از هم K ،ضریب هدایت هیدرولیکی

اساسی در مهندسی ژئوتکنیک محسوب میشود .همواره تعیین دقیق

خاک H 0 ،ارتفاع آب موجود در زهکشها x ،نقطه دلخواه در طول

تراز آب زیرزمینی با وجود زهکشهای جانبی و بارش سطحی مسئله

المان خاک و  qنرخ بارش میباشد .با توجه به رابطه باال حداکثر

مورد بحث بسیاری از محققان از گذشته تا به امروز بوده است.

ارتفاع آب در نقطه میانی دو زهکش بهدست میآید.
انگالند در سال  1951با ارائه رابطهای قادر به پیشبینی تراز آب

فرشهایمر با بهرهگیری از رابطه دوپویی توانست رابطه ( )1را برای
* نویسنده عهدهدار مکاتباتparvizi@yu.ac.ir :

در درون خاک تحت بارش سطحی و زهکشهای افقی شد .این در

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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حالی میباشد که این رابطه را نیز میتوان در زهکشهای قائم مورد

کمتر از مقدار واقعی پیشبینی میکند [.]10

استفاده قرار داد [ .]2ماسلند با ارائه رابطهای به تعیین تراز آب در

یانگز و راشتن با حل عددی رابطه الپالس و مقایسه آن با نتایج

خاک همگن و الیهبندی شده پرداخت ،که به کمک آن وی توانست

به دست آمده از رابطه دوپویی-فرشهایمر به این نتیجه رسیدند که

منحنی سهمیواری را برای تراز آب ارائه نماید [ .]3کرکام با ارائه

رابطه دوپویی-فرشهایمر به خوبی قادر به پیشبینی تراز آب در هنگام

روابطی که اساس طراحی زهکشها در قرن اخیر بوده است ،توانست

بارش است [ .]11از جمله مطالعات عددی دیگر در این زمینه میتوان

روابطی را برای مشخص کردن تراز آب زیرزمینی ارائه نماید [.]4

به تحقیقات انجام شده توسط بیر [ ]12و سرانو [ ]13اشاره نمود.

یانگز با استفاده از روابط ارائه شده در زمینه تعیین ارتفاع آب در

تحقیقات آنها به ارائه راه حل عددی جهت تعیین تراز آب زیرزمینی

شرایط ماندگار توانست رابطهای را برای شرایط غیرماندگار ارائه نماید

انجامید.

[ .]5راشتن در کتاب هیدرولوژی آبهای زیرزمینی با اصالح رابطه

الجبری و یانگز با استفاده از روش عددی به شبیهسازی جریان

دوپویی-فرشهایمر رابطه ( )2را برای تخمین ارتفاع آب زیرزمینی در

آب زیرزمینی بین دو زهکش لولهای که دارای سطح نفوذناپذیر در

شرایط زهکشی با کانالهای قائم به صورت زیر ارائه نمود [.]6

بینهایت است ،پرداختند .نتایج به دست آمده در خاک غیراشباع با
حل عددی رابطه الپالس مقایسه گردید .نتایج نشان داد پیشبینی

0.25L2 − x 2
K

()2

2
=h
H 2 +q

که در آن  hتراز آب در خاک H ،ارتفاع آب در کانالهای زهکش،
 Kضریب هیدرولیکی خاک x ،فاصله افقی از مرکز دو زهکشL ،
فاصله دو زهکش از یکدیگر و  qنرخ بارش است.
کاسترو-ارگاز و گیرالدز با استفاده از مدلهای یک بعدی و دو
بعدی به بررسی و مقایسه روابط نایت و دوپویی-فرشهایمر پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که در حالت عدم وجود بارش رابطه دوپویی-
فرشهایمر قادر به پیشبینی تراز آب نمیباشد .این در حالی است که
در شرایط زهکشی از دو طرف نتایج به دست آمده با رابطه دوپویی-
فرشهایمر سازگار است [.]7
در زمینه استفاده از روش عددی ،نایت با اصالح رابطه دوپویی-
فرشهایمر توانست رابطهای دیگری را برای مشخص کردن تراز آب در
خاک تحت بارش و زهکشی ارائه نماید [ .]8رابطه دوپویی-فرشهایمر

رابطه تحلیلی بیشتر از مقادیر بهدست آمده برای تراز آب زیرزمینی
است [.]14
کاسترو-ارگاز و هگر با انتشار کتاب خود با بررسی حرکت
جریانهای آب در خاک در حاالت و شرایط مختلف و همچنین
با بررسی تاریخچه پیدایش رابطهها در این زمینه ،توانستند درک
روشنتری از نحوه پیشبینی و حرکت جریانهای سطحی و
زیرسطحی را ایجاد نمایند [.]15
مطالعههای انجام شده در زمینه تعیین ارتفاع آب در خاک ،بیشتر
با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی صورت پذیرفته است .این در
حالی است که روش آزمایشگاهی مناسبی که بتوان با استفاده از آن
تراز واقعی آب در خاک را مشخص کرد و با بهرهگیری از آن روش بتوان
بستر مناسبی جهت راستیآزمایی نتایج روابط به دست آورد ،وجود
ندارد .از این رو ،در مطالعه حاضر به بررسی شرایط زهکشی جریان
ماندگار در حالت تغذیه با بارش (تغذیه سطحی) با استفاده از روش
آزمایشگاهی پرداخته شده است .سپس ،بر اساس نتایج آزمایشگاهی،

قادر به پیشبینی ارتفاع تراوش آب نمیباشد .از این رو راشتن و یانگز

رابطه کالسیک دوپویی-فرشهایمر مورد ارزیابی قرار گرفت.

پرداختند و روابطی را برای این موضوع ارائه نمودند [.]9

 -2مواد و روشها

نیز با بهرهگیری از روش عددی به اصالح ارتفاع تراوش آب در خاک
جرجین و یانگز با استفاده از روش المان محدود به بررسی تغییرات
ارتفاع آب در خاک همگن و ناهمگن بین دو زهکش جانبی پرداختند.
نتایج حاصل شده با نتایج به دست آمده از رابطه دوپویی-فرشهایمر
مقایسه گردید .این مطالعه نشان داد که این رابطه تحلیلی در خاک با
نسبت نرخ بارش به ضریب هدایت هیدرولیکی برابر  0/1ارتفاع آب را
4220

 -1-2مواد
 -1-1-2دستگاه آزمایش
برای مطالعه تعیین سطح آب زیرزمینی در درون خاک ماسهای
که به زهکشهای قائم در دو طرف ختم شد و تحت تغذیه بارش از
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شکل  .1طرح شماتیک فلوم آزمایشگاهی استفاده شده
Fig. 1. Schematic
شماتیک of
the laboratory
illustrationاستفاده شده
فلوم آزمایشگاهی
flumeشکل  .1طرح
Figure 1. Schematic illustration of the laboratory flume

زهکش قائم
شکل  .2فلوم آزمایشگاهی استفاده شده برای پیشبینی تراز آب بین دو
شکل  .2فلوم آزمایشگاهی استفاده شده برای پیشبینی تراز آب بین دو زهکش قائم
Fig. 2. Laboratory flume for predicting water table between two drainages
Figure 2. Laboratory flume for predicting water table between two drainages

سطح قرار داشت ،یک مدل آزمایشگاهی با استفاده از اسکلت فوالدی

 xفاصله افقی دلخواه بین دو زهکش و  Lفاصله افقی دو زهکش از

و جداره پلکسیگالس ،که شکل شماتیک آن در شکل  1نشان داده

هم میباشد.

شده است ،در دانشگاه یاسوج طراحی و تکمیل شد .در این شکل،

شکل  2تصویری از فلوم آزمایشگاهی به کار رفته در این مطالعه

 h mحداکثر ارتفاع آب در درون خاک h f ،ارتفاع تراوش آب،

آزمایشگاهی را نشان میدهد .این فلوم به طول  5/40متر ،عرض

 )h(xارتفاع آب در نقطه افقی مورد نظر h0 ،ارتفاع آب در درون

 0/6متر و ارتفاع  1متر است .در دو طرف فلوم زهکشهای قائم که

زهکشها K ،ضریب هدایت هیدرولیکی خاک R ،نرخ بارش سطحی،

تا سطح نفوذناپذیر برای شبیهسازی شرایط زهکشی عمودی خاک
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Fig. 3. The soil used in the experiments a) fine sand b) coarse sand
Figure 3. The soil used in the experiments a) fine sand b) coarse sand
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شکل  .4نمودار دانهبندی خاک :ماسه ریز و ماسه درش 
شکل  .4نمودار دانهبندی خاک :ماسه ریز و ماسه درشت []16
Fig. 4. Particle size distribution curves for fine and coarse sand

Figure 4. Particle size distribution curves for fine and coarse sand

امتداد دارند ،در فاصله  4/66متری از هم طراحی و نصب شدند.

تغذیه آب لوله کشی از طریق شلنگ آب قرار گرفت .شبیهسازی بارش

قابلیت زهکشی آزاد و تنظیم سطح آب در ترازهای مشخص در درون

با استفاده از لولههای نواری پالستیکی نصب شده در باالی سطح خاک

زهکشها از طریق جایگذاری لولههای تو خالی تخلیه آب میسر شد.

قرار داده شده ،صورت پذیرفت .یکی از چالشهای اصلی در انجام این

همچنین تغذیه سطحی نمونه خاک که به صورت بارش یکنواخت از

آزمایشها ایجاد بارش یکنواخت بود .برای این که فشار آب در طول

سطح خاک انجام شد ،از مخزن آب نصب شده در باالی نمونه خاک

آزمایشها ثابت باشد ،ابتدا هد آب درون منبع کار گذاشته شده در

تامین گردید ،که این منبع تغذیه خود به صورت دائمی در معرض

ارتفاع ثابت شد .برای این منظور از لوله پی وی سی تو خالی که

4222
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درون منبع آب جهت تخلیه آب اضافی کار گذاشته شده بود استفاده

ت ( ) D50 =1.9 mmبه کار رفته در آزمایشها نشان داده
ماسه درش 

گردید .با این روش از تغییرات ارتفاع آب درون منبع جلوگیری شد

شده است .با توجه به منحنیهای دانهبندی و بر اساس سیستم طبقه

و همواره آب در ارتفاع ثابتی (مساوی با ارتفاع لوله) درون منبع آب

بندی متحد ( ،)USCSماسه درشت از نوع ماسه خوب دانهبندی

باقی ماند .در مرحله بعدی توزیع بارش به صورت یکنواخت بر روی

شده  SWو ماسه ریز از نوع خاک ماسهای با دانهبندی یکنواخت SP

نمونه خاک صورت گرفت که برای انجام آن از لولههای نواری آبیاری

طبقهبندی گردید [.]16

استفاده شد .این لولهها دارای سوراخهای استانداری هستند که در

نفوذپذیری هر دو خاک به وسیله ی آزمایش تعیین نفوذپذیری

فواصل مشخص از هم کار گذاشته شدهاند و با توجه به اندازه لوله

با هد ثابت اندازهگیری شد .نفوذپذیری خاک ماسهای ریز برابر با

انتخابی ( 20سانتیمتر) تمام سطح خاک را پوشش داد .برای اطمینان

 0/0056سانتیمتر بر ثانیه و خاک ماسهای درشت برابر 0/08

از یکنواختی بارش سطحی ،به صورت میانگین  3بار از  4نقطه بارش

سانتیمتر بر ثانیه به دست آمد.

نمونه توسط ظرف مخصوص در مدت زمان مشخص جمع آوری شد
و توسط روش حجمی دبی هر نقطه به دست آمد که یکنواختی بارش

 -2-2روش انجام آزمایشها
به منظور انجام آزمایشها ،ابتدا به بررسی و آببندی دستگاه

را تایید نمود.
در این آزمایش از دو نوع خاک ماسهای ریز و درشت استفاده

پرداخته شده تا از عدم آبدهی و خطای احتمالی پیش آمده آن

گردید .با بهرهگیری از  37عدد پیزومتر با قطر مشخص که دارای

اطمینان حاصل شود .برای این منظور ،زمانی که فلوم خالی از خاک

سطح شفاف است و در کف دستگاه به کار گرفته شده است ،ارتفاع

بود ،آن را از آب پر کرده و ناحیههایی که نشت آب داشت (به صورت

آب موجود در درون خاک را در زمان آزمایش اندازهگیری شد .انتهای

غیر کنترل شده) عالمتگذاری و با چسب ضد آب مخصوص از

دیگر این پیزومترها بر روی بورد پیزومتر قرار گرفت .بورد به صورت

آبدهی بدنه فلوم جلوگیری گردید .خاک مورد آزمایش در سه الیه

قائم نصب شده است تا از خطاهای احتمالی جلوگیری شود و به

ریخته و توسط وزنه  20کیلوگرمی که از ارتفاع ثابت بر روی خاک

صورتی مدرج است که بتوان ارتفاع آب موجود در خاک را به واحد

رها میشود ،به صورت یکنواخت متراکم شد تا خاکی کامال یکنواخت

سانتی متر قرائت نمود.

در تمامی قسمتها به وجود آید .پس از این که خاک مورد نظر تا
ارتفاع و طول مشخص در درون فلوم قرار گرفت ،سیستم ایجاد تغذیه

 -2-1-2خاک
در این آزمایشها از دو نمونه خاک ماسهای با اندازه دانههای
ریز و درشت استفاده شد .در بیشتر موارد جریانهای آب زیرزمینی

سطحی باالتر از بستر خاک قرار گرفت و به مخزن تغذیه سطحی
متصل گردید .در مراحل قبلی آزمایش هیچ گونه آبی وجود نداشت،
از این رو به آن مرحله خشک آزمایش گفته میشود.

در خاکهای آبرفتی که دارای سطوحی گرد گوشه هستند ،روی

در مرحله بعدی آزمایشها که به مرحله تر آزمایش معروف است،

میدهند .از این رو خاک مورد استفاده در آزمایشهای مورد نظر از

به پر کردن مخزن تغذیه سطحی و زهکشهای جانبی جهت اشباع

نوع خاکهای ماسهای آبرفتی بستر رودخانهای انتخاب گردید .نمونه

نمودن کامل خاک و برقراری جریان در درون آن ،پرداخته شد .پس از

خاکها از محل پروژه سد سازی تنگ سرخ در استان کهگیلویه و

گذشت مدت زمان چند ساعتی از برقراری بارش و اشباع کامل خاک

بویراحمد تهیه شد .خاک ماسهای ریز استفاده شده در آزمایشها

باید پیزومترها از حباب هوا که در درون لولههای پیزومتر هستند،

دارای  0/42درصد شن 95/51 ،درصد ماسه و  4/07درصد ریزدانه

خالی میشدند .زیرا که این حبابها باعث نمایش بیشتر ارتفاع آب

است .در حالی که خاک ماسهای درشت شامل  18/25درصد شن،

در درون پیزومترها میشدند .پیزومترها باز شده و در کف زمین برای

 81/19درصد ماسه و  0/56درصد ریزدانه بود .شکل  3تصاویری از دو

مدت زمان محدودی قرار گرفتند و حبابهای هوا به صورت کامل

نمونه خاک مورد استفاده در آزمایشها را نمایش میدهد.

خارج شدند.
پس از اتصال مجدد پیزومترها بر روی تابلوی چوبی ،شرایط مورد

در شکل  4منحنی دانهبندی ماسه ریز ( ) D50 =0.22 mmو
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Figure 5. Experimental results for water table in fine sand

نظر برای انجام آزمایش (از لحاظ تنظیم مقدار دبی ورودی بارش و

دادههای تجربی  Xاست [.]17

میزان ارتفاع آب در درون زهکشها) ایجاد گردید .سپس با گذشت
مدت زمانی که برای ماندگار شدن شرایط آزمایش باید سپری میشد

RMSE
= NOF
 X

)(3

(باید توجه داشت که در این مدت شرایط یاد شده همواره باید ثابت

که در آن  RMSEو  Xاز روابط ( )4و ( )5به دست میآید:

باشد) قرائت پیزومترها انجام پذیرفت و همچنین میزان دبی خروجی
از کانالهای زهکشی با تعیین مقدار حجم آب گذشته نسبت به زمان،
اندازهگیری و محاسبه گردید .برای ب ه دست آوردن عدد دقیقتر و به

2

)(4



دور از خطا دبی خروجی سه بار اندازهگیری شد و میانگین آنها به
عنوان عدد مورد نظر انتخاب گردید.

) − yi

∑ (x
N

i

N

i =1

= RMSE
N

)(5



پس از انجام یک مرحله از آزمایش ،نمونه برای انجام آزمایشهای

i

∑x
i =1

1
=X
N

دیگر در شرایط مورد نظر با دبیهای بارشی مختلف و ارتفاع آب

که در این روابط  Nتعداد دادههای آزمایشگاهی X ،میانگین

مختلف در درون زهکشها آماده شد و اعداد مربوط به آن قرائت

دادههای آزمایشگاهی xi ،مقدار داده آزمایشگاهی و  yiمقدار

گردید .سپس با اندازهگیری تمام حالتهای موجود بر روی یک

دادههای تئوری است.

نمونه ،خاک داخل فلوم آزمایش تخلیه و خاک با دانهبندی و ضریب
هیدرولیکی متفاوت جایگزین آن شد.

 -3نتایج و بحث
 -1-3نتایج آزمایشها
نتایج آزمایشگاهی به دست آمده برای خاک ماسه ریز در  3تراز

-3-2روش ارزیابی نتایج رابطه تحلیلی با نتایج آزمایشها
جهت ارزیابی میزان خطای نتایج به دست آمده از رابطه دوپویی-
فرشهایمر و نتایج آزمایشگاهی از رابطه ( )3استفاده شدNOF .
نسبت خطای میانگین مربعات ریشه ( )RMSEبه میانگین کلی
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مختلف آب درون زهکشها ( 20 ،0و  40سانتیمتر) به دست آمده
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همان گونه که از نتایج بهدست آمده از شبیهسازی بارش در خاک
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Figure 6. Experimental results for water table in coarse sand

ماسه ریز تحت ترازهای مختلف آب درون زهکشها مشخص است،

در  3تراز مختلف آب درون زهکشها را نشان میدهد .این نتایج با

ارتفاع آب با افزایش تراز آب در درون زهکشهای جانبی افزایش یافته

شبیهسازی دو نرخ مختلف بارش انجام پذیرفته است .همانگونه که

است .این افزایش در نقاط نزدیک به زهکشها زیاد و با دور شدن از

از این شکل مشخص میباشد ،افزایش تراز آب درون دو زهکش و

آن کاهش یافته است ،به گونهای که کمترین میزان افزایش ارتفاع

افزایش نرخ بارش ،باعث افزایش تراز آب در درون خاک ماسه درشت

آب در ماسه ریز در اثر افزایش تراز آب درون زهکشها ،در مرکز

شده است .این در حالی است که این افزایش در طول نمونه خاک

فلوم آزمایشگاهی روی داده است .چنین نتیجه میشود که در خاک

درشتدانه یکسان است و به نقاط میانی و نزدیک به زهکشها بستگی

ماسهای ریزدانه تغییر ارتفاع آب درون زهکش های جانبی تاثیری

ندارد .دلیل این مشاهدات این است که در ماسه درشت به دلیل کم

بسیار ناچیزی بر حداکثر ارتفاع آب درون پروفیل خاک دارد.

بودن میزان افت انرژی ،افزایش تراز آب درون زهکشها در تمام طول

حداکثر ارتفاع آب برای ماسه ریز در تراز آب  20 ،0و  40سانتیمتر

نمونه تاثیر گذار است .این در حالی است که در ماسه ریز به دلیل

درون زهکشها برابر با برابر با  87/7 ،87/2و  89/2سانتیمتر به دست

افت انرژی باال ،تغییرات ارتفاع آب درون زهکشها نمیتواند ارتفاع

آمد .یکی از پارامترهایی که مورد مطالعه قرار گرفت ارتفاع تراوش آب

آب تمام نقاط نمونه را به میزان یکسان تغییر دهد و تاثیر ناچیزی

بود که نتایج نشان داد این مقدار با افزایش تراز آب درون زهکشهای

بر روی نقاط میانی (دورترين نقاط از زهکشها) دارد .به دلیل امکان

جانبی کاهش یافته است .مقدار ارتفاع تراوش آب در ماسه ریز در

زهکشی در ماسه درشت ،افزایش نرخ بارش باعث افزایش تراز آب

تراز آب درون زهکش  20 ،0و  40سانتیمتر بهترتیب برابر با ،14/4

در نقاط میانی نمونه شده است .از طرفی ،تغییر ارتفاع آب درون

 7/3و  4/5سانتیمتر حاصل شد .میتوان نتیجه گرفت که در خاک

زهکشها در خاک درشت دانه باعث تغییر ارتفاع آب در کل طول

ماسهای ریزدانه با افزایش ارتفاع آب درون زهکشهای جانبی ،ارتفاع

پروفیل خاک میگردد.

تراوش آب کاهش مییابد.
شکل  6نتایج به دست آمده از ارتفاع آب درون ماسه درشت را

نتایج نشان داد که در ماسه درشت ترازهای آب به دست آمده
برای حداکثر ارتفاع آب و ارتفاع تراوش آب نسبت به ارتفاع آب در
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Fig. 7. Comparison diagram of experimental results with the Dupuit-Forchhiemer equation under constant surface
ارتفاع آب در درون زهکشهای قائم برابر با :الف) صفر سانتیمتر ب)  20سانتیمتر ج )  40سانتیمتر
recharge for fine sand and water height with in ditches equal to a) 0 cm b) 20 cm c) 40 cm

ماسه ریز ،مقادیر بسیار کمتری است (با توجه به  2/4برابر بودن نرخ

با مقایسه شکلهای  5و  ،6چنین نتیجه میشود که ارتفاع آب در

بارش در ماسه درشت نسبت به نرخ بارش در ماسه ریز) .در تراز آب

پروفیل خاک در خاک ماسه درشت به مراتب پایینتر از ماسهریز

 20 ،0و  40سانتیمتر درون زهکشهای جانبی مقادیر 61/6 ،56/9

است.

و  72/5سانتیمتر برای حداکثر ارتفاع آب و مقادیر  5/1 ،12/2و

 -2-3ارزیابی رابطه دوپویی-فرشهایمر ( )1886با نتایج آزمایشها

 3/5سانتیمتر برای ارتفاع تراوش آب در ماسه درشت حاصل شد.
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Fig. 8. Comparison diagram of experimental results with the Dupuit-Forchhiemer equation under constant surface
recharge for coarse sand and water height with in ditches equal to a) 0 cm b) 20 cm c) 40 cm

تحلیلی دوپویی-فرشهایمر (رابطه  )1برای ماسه ریز و ماسه درشت

آب در خاک ماسه ریز است .یانگز و راشتن نیز در مطالعات خود به

مقایسه گردیده است .نتایج حاصل از مقایسه ارتفاع آب بهدست آمده

این مهم رسیدند که رابطه دوپویی-فرشهایمر در شرایط ماندگار بارش

در ماسه ریز در نمودارهای شکل  7در سه تراز مختلف آب درون

به خوبی قادر به پیشبینی تراز آب زیرزمینی است [ 19و  .]18دقت

زهکشها نشان داده شده است.

این رابطه با افزایش ارتفاع آب درون زهکشها در طول نمونه خاک

همانگونه که از نمودارها قابل مشاهده است ،میتوان چنین

ریزدانه کاهش یافته است.
مقایسه نتایج آزمایشگاهی بهدست آمده در ماسه درشت با نتایج

نتیجه گرفت که رابطه دوپویی-فرشهایمر قادر به پیشبینی دقیق تراز

4227

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،10سال  ،1400صفحه  4219تا 4230

فرشهایمر
رابطه دوپویی-
دانه با
درشت
آمدهدر
دستآمده
NOFبهبهدست
NOF
خطای
میزان
جدول .1
دوپویی-فرشهایمر
رابطه
دانه با
ریزدانهو ودرشت
ماسهریزدانه
خاک ماسه
در خاک
خطای
میزان
جدول .1
Table
1.
NOF
error
value
for
fine
and
coarse
sand
using
Dupuit-Forchheimer
equation
Table 1. NOF error value for fine and coarse sand using Dupuit-Forchheimer equation
(𝒉𝒉𝟎𝟎 ) cm

مقدار  NOFبرای ماسه
ریزدانه

مقدار  NOFبرای ماسه
درشتدانه

0

00

00

0/050

0/060

0/505

0/55

0/5

0/05

تحلیلی دوپویی-فرشهایمر به صورت نمودارهای شکل  8ارائه شده

ترتیب در تراز آب درون زهکش صفر و  40سانتیمتر برابر با 0/057

است .مقایسه صورت گرفته در دبی ثابت بارش صورت پذیرفته است.

و  0/21حاصل گردید .با افزایش تراز آب درون زهکشهای جانبی در

با مشاهده نمودارهای شکل  8میتوان به این نتیجه رسید که رابطه

ماسه ریزدانه به میزان خطا افزوده شده است .این در حالی است که

دوپویی-فرشهایمر به درستی قادر به پیشبینی سطح آب زیرزمینی

میزان خطای  NOFبا افزایش ارتفاع آب درون زهکشها در ماسه

در ماسه درشت نمیباشد و بین نتایج آزمایشگاهی با مقادیر حاصله

درشتدانه کاهش یافته است.

از رابطه دوپویی-فرشهایمر اختالف زیادی وجود دارد .نتایج حاصل از

طبق نتایج بهدست آمده از شکل  7و جدول  1چنین نتیجه شد

مطالعه جرجین و یانگز نیز نشان داد رابطه دوپویی-فرشهایمر میزان

که رابطه دوپویی-فرشهایمر در خاک ریزدانه دقت باالیی در برآورد

ارتفاع آب در بین دو زهکش جانبی را کمتر از مقدار واقعی پیشبینی

سطح آب در درون خاک در شرایط بارش و زهکشهای جانبی دارد.

میکند [.]10

با توجه به شکل  8و جدول  1میتوان نتیجه گرفت که این رابطه

در رابطه دوپویی-فرشهایمر از سرعت قائم آب صرف نظر شده
و خطوط جریان همواره افقی فرض شده است .در ماسه ریز سرعت

ارتفاع آب در خاک درشتدانه را نسبت به مقادیر آزمایشگاهی کمتر
برآورد میکند.

قائم آب به دلیل نفوذپذیری پایین ناچیز و تقریبا برابر با صفر است .از
این رو به دلیل این که شرایط در ماسه ریز با فرضیات رابطه دوپویی-

 -4نتیجهگیری

فرشهایمر صادق است و در ماسه درشت به دلیل نفوذپذیری باال

در مطالعه حاضر با استفاده از روش آزمایشگاهی به بررسی شرایط

فرضیات رابطه صادق نیست ،در نتیجه این رابطه در ماسه ریز بهتر از

زهکشی جریان ماندگار در حالت تغذیه سطحی پرداخته شد که در

ماسه درشت قادر به پیشبینی تراز آب زیرزمینی است.

مدیریت منابع آب ،بهرهبرداری آب ،کشاورزی و طراحی زهکشهای

در جدول  1میزان خطای  NOFبرای دو نوع ماسه ریزدانه

مناسب کاربرد فراوانی دارد .در این آزمایشات از دو نمونه خاک

و درشتدانه در ترازهای آب مختلف داخل زهکشهای جانبی به

ماسه ریز و ماسه درشت رودخانهای برای مطالعهی نحوه تغییرات

دست آمده است .به منظور ارزیابی با روش  NOFبهترین انطباق

در تراز آب زیرزمینی استفاده گردید .آزمایشها در یک فلوم به طول

بین نتایج آزمایشگاهی و رابطه تحلیلی زمانی حاصل میشود که این

خ بارش
 5/4متر انجام شد .پارامترهای تراز آب درون زهکشها ،نر 

مقدار برابر با صفر باشد ،هر چند که در مقدار  NOFکمتر از یک

و دانهبندی مصالح به عنوان متغیر در این مطالعه بررسی شد .بر

هنوز رابطه تحلیلی قابل اعتماد است [ .]20نتایج نشان داد که رابطه

اساس آزمایشهای انجام گرفته مشاهده شد که با افزایش ارتفاع آب

دوپویی-فرشهایمر به خوبی قادر به پیشبینی ارتفاع آب زیرزمینی در

درون زهکشها ،تراز آب در درون نمونه ماسهای ریز و درشت افزایش

ماسه ریزدانه است .این در حالی میباشد که رابطه دوپویی-فرشهایمر

یافت .با این تفاوت که این افزایش در خاک ماسه ریز باعث افزایش

نتوانسته است ارتفاع آب زیرزمینی را در خاک درشتدانه تخمین

تراز نقاط نزدیک به زهکشها شد و بر روی نقاط میانی نمونه تاثیر

بزند .کمترین مقدار خطای  NOFدر خاک ریزدانه و درشتدانه به

کمتری داشت .حداکثر ارتفاع آب در ماسه درشت و ریز در تراز آب
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 20 ،0و  40سانتیمتری درون زهکشهای جانبی به ترتیب برابر با

به پیشبینی دقیق تراز آب درون خاک نمیباشد و ارتفاع آب در این

 61/6 ،56/9و  72/5سانتیمتر برای ماسه درشتدانه و برابر با ،87/2

خاک را نسبت به مقادیر آزمایشگاهی کمتر برآورد میکند .به صورت

 87/7و  89/2سانتیمتر برای ماسه ریزدانه بهدست آمد که تغییرات

کلی میتوان بیان کرد که رابطه دوپویی-فرشهایمر در حالتهایی که

حداکثر برابر با  15/6سانتیمتر و  2سانتیمتر را برای ماسه درشت و

ف نظر کرد (ماسه ریزدانه) پیشبینی کامال
بتوان از سرعت قائم صر 

ریز حاصل نمود.

منطبقی با نتایج واقعی حاصل مینماید .ضعف اساسی این رابطه در

هم چنين مشاهده شد که افزایش نرخ بارش باعث افزایش تراز

تعیین ارتفاع تراوش آب و در پیشبینی تراز آب در ماسه درشت است.

آب در درون نمونه خاک درشتدانه ميشود ،بهگونهای که بیشترین

الزم به ذکر است تاکنون مدل آزمایشگاهی با فلومی با ابعاد

ارتفاع آب در مرکز نمونه ( =2x/33سانتیمتر) در نرخ بارش cm/s

پژوهش حاضر جهت بررسی نحوه تغییرات آب زیرزمینی با شرایط

 0/0042و در تراز آب  40سانتیمتر درون زهکشها حاصل شد .نتایج

زهکشی و بارش صورت نگرفته بود و مطالعه حاضر به عنوان اولین

به دست آمده از تغییرات نوع خاک نشان داد که با کاهش نفوذپذیری

مطالعه آزمایشگاهی صورت گرفته با شرایط یاد شده است که میتواند

خاک ارتفاع آب در درون نمونه خاک افزایش یافت ،بهگونهای که با

مبنای راستیآزمایی نتایج مطالعات تحلیلی یا عددی در این زمینه

وجود  2/4برابر بودن نرخ بارش در ماسه درشت نسبت به ماسه ریز،

قرار گیرد.

تراز آب زیرزمینی در ماسه درشت به مراتب پایینتر از تراز آب در
ماسه ریز قرار گرفت.
ارتفاع تراوش آب به عنوان پارامتر ديگر در این مطالعه بررسی
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