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چکیده
تحلیل جریان ماندگار درون مصالح سنگریزهای با استفاده از دو روش تئوری جریانهای متغیر تدریجی که جریان را بهصورت یک بدکدی تحلیکل
می کند و حل مدادله پارکین که جریان را بهصورت دو بددی تحلیل مینماید ،انجام میشود .محاسبه گرادیان هیکدرولییی ) (iدر هکر دو روش اهمیک
باالیی دارد .اغلب پژوهشهای انجام شده در این زمینه در محیطهای سنگریزهای همگن انجکام شکده و بررسکیهکای محکدودی در زمینکه جریکان در
محیطهای سنگریزهای غیر همگن صورت گرفته اس  .در این تحقیق ،از نتایج آزمایشهای موجود در محیط سنگریزهای همگن و غیر همگن افقی ککه
سه الیه مصالح با اندازه ذرات درش  ،متوسط و ریزدانه بر روی هم قرار گرفتهاند ،استفاده شدهاس  .در دادههای آزمایشگاهی استفاده شده در پکژوهش
حاضر ،تغییرات گرادیان هیدرولییی نسب به سرع جریان در هر ی از سه الیه همگن ،بهصورت جداگانه و متفکاوت در دسکترب بکوده و هکمچنکین
تغییرات مذکور در محیط غیر همگن افقی متشیل از سه الیه نیز بهصورت جداگانه در دسترب بودهاس  .با توجه به اینیه جهک تشکییل محکیط غیکر
همگن افقی ،الیه های همگن درش  ،متوسط و ریز به ترتیب بر روی ییدیگر قرار گرفته اند ،در راهیار ارائه شده در پژوهش حاضر نیز دادههای جریکان
ماندگار محیط همگن با همان ترتیب در الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ) (PSOجه بهینهیکابی ضکرایب راب که دوجملکهای ) (a, bو بکه تبکآ آن
محاسبه گرادیان هیدرولییی قرار داده شدهاند .بهعبارت دیگر ،در پژوهش حاضر مقادیر مربوط به ضرایب  aو  bمدادل در محیط سنگریزهای غیر همگن
افقی با توجه به نحوه قرارگیری الیههای همگن بر روی ییدیگر و فقط با استفاده از داده های جریان ماندگار در محیط همگن (درش دانکه ،متوسکط و
ریز دانه) بهینهیابی شده و نتایج بیانگر آن اس که ،اختالف میانگین خ ای نسبی ) (MREراهیار ارائه شده در پژوهش حاضر نسب به شرای ی که از
دادههای جریان در محیط غیر همگن افقی بهطور مستقیم جه محاسبه ضرایب  aو  bو به تبآ آن گرادیان هیدرولییی اسکتفاده شکود ،برابکر بکا 1/38
درصد میباشد.
واژههای کلیدی :الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ) ،(PSOجریان ماندگار ،گرادیان هیدرولییی ،مصالح زهیشی غیر همگن افقی
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در حال کلی ،جریان آب در محیطهای متﺨلﺨل ،میتواند به دو
صورت شیل بگیرد .در محیطهای متﺨلﺨل با مصالح ریزدانه از قبیل
خاك رب و سیل  ،با توجه به سرع ککککککککم ،جریان بهطور آرام و
الیهای مکککیباشکککد .برای تحلیل و محاسکککبات مشﺨصکککات این نوع
جریانها از قبیل سرع  ،دبی ،تراز انرژی و س ح آزاد آب ،از راب ه
دارسی به شیل راب ه ( )1استفاده مکیگکردد ( McWhorter et al.,
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که در آن  :vسرع جریان ) :k ،(m/sقابلی هدای هیدرولییی
) (s/mکه بستگی به خصوصیات فیزییی ذرات و مشﺨصات جریان
دارد و  :iگرادیان هیدرولییی (بدون بدد) اس .
در محیطهای متﺨلﺨل دانه درش نظیکککککککر شن و قلوه سنﮓ،
سرع جریان افزایش یافته و جریان بهطور آرام نﺨواهد بود .در این
نوع جریانها ،راب ه دارسی کارآیی خود را از دس داده ( Hansen et
 )al., 1995و راب ه بین سرع منفذی جریان و گرادیان هیدرولییی
در جریانهای غیردارسی بهصورت غیر خ ی اس که مدمکوال بکه دو
صورت توانی و چند جمله ای م ابق با روابط ( )2و ( )3بیان میشکوند
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).(Forchheimer, 1901; Leps, 1973; Stephenson, 1979
()2
i  mV n
2
()3
i  aV  bV
در روابط فوق V ،نشان دهنده سکرع منفکذی a ،و  bمقکادیری
وابسته به خصوصیات محیط متﺨلﺨل و سیال بوده و  mو  nضکرایبی
هستند که عالوه بر خصوصیات محکیط متﺨلﺨکل و سکیال ،تکابدی از
ویژگیهای جریان نیز هستند.
جهکک تحلیککل جریککان مانککدگار -غیککر دارسککی درون مصککالح
سنگریزهای دو روش تحلیل ی بددی جریکان بکا اسکتفاده از تئکوری
جریان های متغیر تدریجی و تحلیل دو بددی جریان با استفاده از حکل
مدادله پارکین به شرح زیر وجود دارد:
الف -تحلیل ی بددی جریان با استفاده از تئکوری جریکانهکای
متغیر تدریجی:
کاربرد تئوری جریان متغیر تدریجی در شبیه سکازی جریکانهکای
مدفون توسط بری و هنسن مورد بررسی قرار گرف  .در پژوهش آنها،
مدادله دیفرانسیلی حاکم بر جریان با فرضیات جریانهای غیر دارسکی
(روابط گرادیان هیدرولییی) توسط روش گام بکه گکام اسکتاندارد حکل
شدهاس ).(Bary and Hansen, 2002
برای حل مدادله جریان متغیر تکدریجی روشهکای بسکیاری ککه
برخی بر مبنای انتگرالگیری مستقیم و تددادی بر اساب حل عکددی
میباشند ،ارائه شدهاسک  .از روش هکای حکل عکددی انتگکرال روش
اویلر ،1اویلر اصالح شکده ،رانگکه کوتکا 2و روش هکای حکل تیکراری
همچون روش نیوتن رافسون ،3پاراسکاد ،4گکام بکه گکام اسکتاندارد 5و
کالسی میباشند.
ب -تحلیل دو بددی جریان با استفاده از حل مدادله پارکین:
پارکین برای اولین بار با ترکیب مدادله پیوستگی و راب که نمکایی
سرع و گرادیان هیدرولییی ،مدادله ای را به عنوان جایگزین مدادله
الپالب ارائه نمود .مدادله یاد شده بکا مدلکوم بکودن شکرایط مکرزی و
مقدار ضریب تﺨلﺨل ) (nقابل حکل اسک  .ییکی از شکرایط مکرزی،
پروفیل س ح آب میباشکد ;(Arbhabhirama and Dinoy, 1973
).Scheidegger, 1958
بازرگان و شداعی ( )1389در تحقیقات خود جریان در محیطهای
سکنگریزهای همگککن را بککر اسککاب دادههککای آزمایشککگاهی و تئککوری
جریانهای متغیر تدریجی مورد بررسی قرار دادند .محققین بسیاری از
جملکه (Ergun, 1952; Ward, 1964; Ahmed and Sunada,
;1969; Sidiropoulou et al., 2007; Sadeghian et al., 2013

1- Euler
2- Runge Kutta
3- Newton Raphson
4- Prasad
5- Standard step method
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) Sedghi-Asl and Ansari, 2016; Di Nucci, 2018جریکان
درون محیطهای سنگریزهای همگکن را مکورد بررسکی قکرار دادهانکد.
حسینی به بررسی محیط متﺨلﺨل درش دانه همگکن و غیکر همگکن
افقی در حال جریان ماندگار و غیر ماندگار پرداخته و رواب ی را جه
محاسبه ضرایب راب ه دو جملهای (فورشهایمر) در محیط غیر همگکن
افقی ارائه کردهاسک ) .(Hosseini, 1997آسکیابان و همیکاران بکه
منظور بررسی نیمرخ س ح آب در محکیطهکای متﺨلﺨکل (بکا هکدف
سدهای خاکی چند الیه) از راب ه حاکم بر جریان های متغیر تکدرجی
استفاده کرده و روش عددی گام به گکام مسکتقیم کالسکی را بکرای
حل مدادله ذکر شده به کار گرفتند .به منظور ارزیابی صح عملیکرد
مدل عددی از تس های آزمایشگاهی بر روی چهار مکدل مﺨتلکف از
سدهای سنگریزهای با استفاده از سنگدانههکای گکرد گوشکه رودخانکه
استفاده کردند ) .(Asiaban et al., 2015حسنوند و سکامانی ()1398
به بررسی ضریب آبگذری مدادل در سدهای پارهسنگی دو الیه افقی
و دو الیه عمودی پرداختند .نتایج آنها بیانگر آنس که در سکدهای دو
الیه افقی ،الیهی پایینی نسب به الیه باالیی تاثیر بیشتری بکر روی
ضریب آبگذری مدادل دارد و هر چه الیه پایینی درش دانهتکر باشکد،
ضریب آبگکذری مدکادل نیکز افکزایش مکییابکد .هکمچنکین در سکد
پارهسنگی غیر همگن عمکودی ،ترتیکب قرارگیکری الیکههکا بکر روی
ضریب آبگذری تاثیری نداشته و طول الیههکا اثرگکذار خواهکد بکود.
بهطوریکه هر چه الیه درش دانهتر طول بیشتری داشتهباشد ،ضریب
آبگذری مدادل نیز افزایش مییابد.
در ی مقایسه کلی بین راب که دو جملکهای و نمکایی ،دو راب که
تمایزهایی به شرح موارد زیر با ییدیگر دارند:
 )1ت جمله ای بودن راب ه نمایی سبب میشود که ایکن راب که
فقط در دامنه محدودی از تغییکرات عکدد رینولکدز (یکا سکرع ) قابکل
استفاده باشد (بازرگان و شداعی.)1389 ،
 )2راب ه دو جملهای با اسکتفاده از آنکالیز ابدکادی و مدادلکه نکاویر
استوکس و همچنین با نتایج آزمایشهای تدکداد بسکیاری از محققکان
م ابق دارد ).(Ward, 1964; Ahmed and Sunada, 1969
 )3تفیی ک اثککرات خصوصککیات جریککان و ویژگککیهککای مصککالح
متﺨلﺨل و حتی خواص سیال در راب ه دو جملهای امیانپذیر اسک .
در حالییه در راب ه نمایی چنین نیس (بازرگان و بیات)1381 ،
 )4راب ه دو جملهای به شیل راب ه دارسی ویسباخ و با استفاده از
عدد رینولدز و ضریب اص یاك جریان قابل تدریف اس  .در حالییکه
راب ه نمایی چنین نیس ).(Stephenson, 1979; Leps, 1973
جه تحلیل ی بددی جریان (تئوری جریان متغیکر تکدریجی) و
دو بددی جریان (حل مدادله پارکین) ،محاسبه گرادیان هیدرولییی )(i
از اهمی باالیی دارد .بهعبارت دیگر مکی تکوان گفک در محاسکبات
مشﺨصات جریان با استفاده از هر دو روش مذکور ،مهمترین قسکم ،
محاسبه گرادیان هیدرولییی میباشد .با توجه به توضیحات ارائه شده،
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استفاده از راب ه دو جمله ای (فورشهایمر) نسب بکه راب که نمکایی ،از
دق و کارایی باالتری جه محاسبه گرادیان هیکدرولییی برخکوردار
اس .

مواد و روشها
دادههای مورد استفاده

در این پژوهش ،از دادههای آزمایشگاهی حسینی که بکهصکورت
محیط همگن برای مصالح بکا انکدازه ذرات درشک  ،متوسکط و ریکز و
همچنین محیط غیر همگن افقی برای دبیهای مﺨتلکف و در حالک
ماندگار مورد آزمایش قکرار گرفتکه ،اسکتفاده شکدهاسک (Hosseini,
) .1997مدلهای آزمایشکگاهی مکذکور ،جهک شکبیهسکازی جریکان

عبککوری از سککدهای سککنگریزهای همگککن و غیککر همگککن صککورت
گرفتکهاسک  .فلککوم آزمایشکگاهی م ککابق شککیل  1مکیباشککد .نحککوه
قرارگیری مصالح در حال غیر همگن افقی بکهگونکهای اسک ککه در
الیهی زیرین ،مصالح با اندازه درش  ،سپس اندازه متوسط و در الیکه
باالیی مصالح ریز قرار داده شدهاس (شکیل  .)2مشﺨصکات مصکالح
استفاده شده در آزمایشهای مذکور در جدول  1و مشﺨصکات جریکان
ماندگار عبوری (عمق جریان در فواصل مﺨتلف) با  6دبی مﺨتلکف ،از
مصالح با دانهبندی درش  ،متوسط و ریزد و در حال همگن به ترتیب
در جدولهای  2الی  4و در حال غیر همگن افقی در جکدول  5آورده
شدهاس .

شکل  -1فلوم آزمایشگاهی ))Hosseini, 1997

شکل  -2نحوه قرارگیری مصالح در حالت غیر همگن افقی )(Hosseini, 1997
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جدول  -1مشخصات مصالح آزمایشگاهی )(Hosseini, 1997

مصالح
ریزدانه
اندازه متوسط
درش دانه

)d50 (mm

)d10 (mm

8/6
21/1
26/9

5/6
15/1
20/4

ضریب یکنواختی ()-
1/61
1/45
1/38

ضریب دانهبندی ()-
1/05
1/13
1/02

3

دانسیته ذرات ) (g/cm

2/75
2/71
2/60

تخلخل ()-
0/483
0/458
0/443

ضریب شکل ()-
0/47
0/53
0/50

جدول  -2مشخصات جریان در حالت همگن درشتدانه )(Hosseini, 1997

عمق جریان (میلیمتر)
دبی ()L/s
فاصله ()m
0
0/05
0/25
0/45
0/65
0/85
1/05
1/25
1/45
1/5

آزمایش 1

آزمایش 2

آزمایش 3

آزمایش 4

آزمایش 5

آزمایش 6

2/89

3/84

7/67

1/18

3/43

7/09

191
191
186
175
165
150
137
120
90
81

228
227
220
207
193
175
158
135
95
84

353
352
337
317
292
265
232
171
114
97

102
102
99
94
86
78
71
57
31
19

204
204
197
185
169
153
137
111
54
37

329
327
314
295
269
244
213
170
83
69

جدول  -3مشخصات جریان ماندگار عبوری از درون مصالح همگن با اندازه ذرات متوسط )(Hosseini, 1997

عمق جریان (میلیمتر)
دبی ()L/s
فاصله ()m
0
0/05
0/25
0/45
0/65
0/85
1/05
1/25
1/45
1/5

آزمایش 1

آزمایش 2

آزمایش 3

آزمایش 4

آزمایش 5

آزمایش 6

0/93

2/78

5/56

1

2/89

5/62

107
106
102
95
89
81
71
57
40
30

213
212
203
188
175
158
136
105
67
53

330
328
314
292
268
241
207
157
94
76

107
108
104
96
90
80
70
53
31
16

213
213
204
189
176
157
137
104
64
39

327
326
312
291
267
239
208
159
102
78

در شیل  ،2ضﺨام الیه درش دانه ،انکدازه متوسکط و ریزدانکه
بهترتیکب  12 ،12و  16سکانتیمتکر هسکتند(Hosseini and Joy, .
).2007

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

1

این الگوریتم برای اولکین بکار در سکال  1995توسکط ابرهکارت و
کنکدی مدرفکی شکد ) .(Eberhart and Kennedy, 1995الگکوریتم
ازدحام ذرات ی الگوریتم جس وجوی مبتنی بر جمدیک اسک ککه
1- Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm
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همانند الگوریتمهای ژنتی  ،کلونی مورچه ها ،زنبور عسکل و  ...الهکام
گرفته از طبید میباشد؛ که بر پایه هوش جمدکی و رفتکار اجتمکاعی
پرندگان و ماهیها طرحریزی شده اس  .از مزایای الگکوریتم ازدحکام

ذرات میتوان به ساختار و پیادهسازی ساده ،تدداد کم پارامترهای قابل
کنترل و سرع همگرایی باال و همچنین بازده محاسباتی بکاال اشکاره
کرد.

جدول  -4دبی و عمق جریان در فواصل مختلف درون محیط همگن ریزدانه )(Hosseini, 1997

عمق جریان (میلیمتر)
آزمایش 1

آزمایش 2

آزمایش 3

آزمایش 4

آزمایش 5

آزمایش 6

1/01

2/53

3/97

1/08

2/65

4/411

143
142
135
126
115
102
89
70
34
11

250
248
236
221
202
181
160
129
77
63

330
330
314
293
268
241
212
173
109
89

144
144
137
127
116
103
90
72
35
12

252
251
239
222
202
182
161
131
79
62

334
332
317
295
269
243
214
175
112
89

دبی ()L/s
فاصله ()m
0
0/05
0/25
0/45
0/65
0/85
1/05
1/25
1/45
1/5

جدول  -5دادههای جریان ماندگار برای دبیهای مختلف در محیط سنگریزهای غیر همگن افقی )(Hosseini, 1997

عمق جریان (میلیمتر)
آزمایش 1

آزمایش 2

آزمایش 3

آزمایش 4

آزمایش 5

آزمایش 6

2/39

3/93

6/31

1/2

3/49

5/71

184
184
179
166
152
133
117
92
36
24

261
260
250
233
211
187
163
129
60
54

380
379
358
335
300
268
235
190
125
110

117
116
114
105
95
84
74
58
23
19

239
237
229
213
192
171
149
118
49
41

342
340
323
300
268
238
206
159
67
59

دبی ()L/s
فاصله ()m
0
0/05
0/25
0/45
0/65
0/85
1/05
1/25
1/45
1/5

در مرحله ابتدایی الگوریتم ،ذرات بکا موقدیک هکا و سکرع هکای
تصادفی ایجاد می شوند .در اجرای الگوریتم ،موقدی و سرع هر ذره
در مرحله  t+1ام از روی اطالعات مرحله قبلی ساخته میشکوند .اگکر
منظور از  zمولفکه iام بکردار  zباشکد ،آنگکاه رواب کی ککه سکرع و
موقدی ک ذرات را تغییککر مککیدهنککد ،عبککارتانککد از (Eberhart and
):Kennedy, 1995
()4
v t  1  wv t   c r x t   x t   c r x t   x t 
i
j

gBest
j

2 2

i
j

iBest
j

1 1

i
j

i
j

x ij t  1  x ij t   v ij t  1

()5
که  wضریب اینرسی r1 ،و  r2اعداد تصادفی در بازهی ) (0,1بکا
توزیآ یینواخ و همچنین  c1و  c2پارامترهای یادگیری هسکتند ککه
باعث میشوند نکوعی گونکاگونی در جکوابهکا بکه وجکود بیایکد و در
این صورت جستجوی کاملتری روی فضکای مربوطکه انجکام پکذیرد،
مقدار این پارامترهای در بکازه ) (0,2انتﺨکاب مکیشکوند( c1 .پکارامتر
شناختی) ضریب یادگیری مربوط به تجارب شﺨصی هکر ذره اسک و

محاسبه گرادیان هيدروليكي درون مصالح زهكشي غير همگن افقي با استفاده از الگوریتم بهينهسازي ازدحام ذرات ()PSO

در مقابل ( c2پارامتر اجتماعی) ضریب یادگیری مربوط به تجارب ککل
جمآ میباشد .در مدادله فوق با گذش زمکان اگکر ذرهای دارای تکابآ
 x gBestباشکد جکایگزین ایکن
هزینهای کمتر (یا تابآ سودی بیشتر) از
j
ذره خواهد شد و مقدار هزینه و موقدی این ذره بهروزرسکانی خواهکد
شد .مدادله به روزرسانی سرع دارای سه مؤلفه میباشکد .مؤلفکه اول
این مدادله همراستا با سرع ذره در مرحله قبلی میباشد و به همکین
دلیل این مؤلفه به مؤلفه اینرسی موسوم اس  .مؤلفه مذکور نمایانگکر
تمایل ذرات گروه برای حفظ جه حرک خود در فضای جس و جو
میباشد .همانطکور ککه در مدادلکه ( )4مشکاهده مکیشکود ،عملیکرد
الگوریتم تح تأثیر بهترین موقدیّ هر ذره (بهترین تجربکه انفکرادی
ذره) و همچنین موقدی بهتکرین ذره در همسکایگی (بهتکرین تجربکه
جمدی) همان ذره میباشد .به عبارتی هر ذره بکا نسکب خاصکی ،بکه
سم بهترین مقدار خود و به سم بهترین ذره همسایگی خود جذب
میشود .به همین جه مؤلفههای این مدادلکه بکه مؤلفکه شکناختی1و
2
مؤلّفه اجتماعی موسوم مکیباشکد (Shi and Eberhart, 1998; Di
).Cesare et al., 2015

به طور کلی مراحل شبیهسازی الگوریتم مورد نظر بکه شکرح زیکر
میباشد:
 )1ایجاد جمدی اولیه به طور تصادفی.
 )2تﺨصیص شایستگی بر مبنای رتبه جبهه مغلوب نشده و فاصله
ازدحامی آنها
 )3انتﺨاب بهترین ذره براساب فاصله ازدحامی
 )4به روزرسانی  c2 ،c1و .wi
 )5به روزرسانی سرع  ،موقدی ذره و آرشیو الگوریتم.
 )6تیرار مراحل قبل تا رسیدن به شرط توقف.
تابآ هدف پژوهش حاضر در الگوریتم بهینکهسکازی ازدحکام ذرات
) ،(PSOبرای محاسبه مقادیر بهینه ضرایب راب ه دو جملهای )،(a, b
کمینه کردن مجمکوع شکاخص  SADمربکوط بکه سکه نکوع مصکالح
(درش  ،متوسط و ریز) میباشد .تابآ هکدف مکذکور طبکق راب که ()6
تدریکف مککیشککود .رونککدنما الگکوریتم  PSOدر پککژوهش حاضککر نیککز،
بهصورت شیل  3میباشد.
3
n
()6
SAD   SADi And SADi   ii  I i
i 1

i 1

در راب ه فوق :i ،گرادیان هیدرولییی بهدس آمده بکا اسکتفاده از
دادههککای آزمایشککگاهی و  :Iگرادیککان هیککدرولییی محاسککبه شککده بککا
استفاده از راب ه دو جملهای (فورشهایمر) میباشد.
در پژوهش حاضر ،با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
) ،(PSOراهیار جدیدی که از دق باالیی نیز برخوردار اس  ،جهک
محاسکبه ضکرایب راب که دو جملکهای ) (a, bو بکه تبکآ آن محاسکبه
1- Cognitive component
2- Social component
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گرادیان هیدروییی ) (iارائه میشود .بهعبارت دیگر در این پکژوهش،
تنها با استفاده از داده های جریان ماندگار عبوری از محکیط همگکن و
توجه به نحوه قرارگیری مصالح جه ساخ محیط غیر همگن افقی،
ضککرایب  aو  bراب ککه دو جملککهای بککا اسککتفاده از الگککوریتم PSO
بهینهیابی می شود .شایان ذکر اس  ،در راهیار ارائه شده در پکژوهش
حاضر ،نیازی به داشتن دادههای جریان عبوری از محیط غیر همگکن
افقی نمی باشد و تنها با داشتن گرادیان هیدرولییی و سرع هر یک
از الیههکای همگکن ،ضکرایب  aو  bمدکادل و بکه تبکآ آن گرادیکان
هیدرولییی محیط غیر همگن افقی محاسبه میشود.
بهعبارتی ،پژوهش حاضر از مراحل زیر تشییل شدهاس :
 .1جه بهینهیابی ضرایب راب که دو جملکهای ) ،(a, bگرادیکان
هیدرولییی و سرع جریان با استفاده از دادههای آزمایشگاهی محیط
غیرهمگن افقی م ابق شیل ( )5محاسبه شده و سپس جه برازش
راب ه دوجملکهای (جهک بهینکهیکابی ضکرایب مکذکور) ،از الگکوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات استفاده شدهاس .
 .2از آنجایییککه جهکک تشککییل محککیط غیککر همگککن افقککی در
آزمایشگاه ،مصالح درش دانه ،متوسط و ریزدانه م ابق شکیل ( )2بکه
ترتیب بر روی ییدیگر قرار گرفتهانکد ،م کابق راهیکار ارائکه شکده در
پژوهش حاضر ،دادههای جریان عبوری از آنها نیز بکا همکان ترتیکب
درون محیط الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات قرار داده شده و سپس
ضرایب راب ه دوجملهای ) (a, bمدادل بدون نیاز به دادههای جریکان
در محیط غیر همگن افقی بهینهیابی شدهاس .

نتایج و بحث
محاسبه گرادیان هیدرولییی ) (iجه تحلیل ی بددی (تئکوری
جریان متغیر تدریجی) و دو بددی (حل مدادله پکارکین) جریکان درون
مصالح سنگریزه ای از اهمی باالیی دارد .مدمکوال ضکرایب راب که دو
جملهای (راب ه  )3یا راب ه نمایی (راب که  )2بکا اسکتفاده از دادههکای
آزمایشگاهی محاسبه می شود .گرادیان هیدرولییی نسب بکه سکرع
جریان مصالح همگکن بکا انکدازه ذرات درشک  ،متوسکط و ریکز مکورد
استفاده در پژوهش حاضر که تنها با استفاده از دادههای آزمایشکگاهی
و بدون استفاده از الگوریتم مذکور و راب ه دوجملهای یا نمایی بهدس
آمدهاس  ،در شیل  4آورده شدهاسک  .همچنکین مقکادیر مربکوط بکه
ضرایب راب ه دو جملهای ) (a, bهکر یک از مصکالح مکذکور نیکز در
جدول  6ارائه شده اس  .شایان ذکر اس  ،جه بهینکهیکابی ضکرایب
راب ه دوجملهای ) ،(a, bطبق راب که  ، i=aV+bV2بایسکتی مقکادیر
گرادیککان هیککدرولییی ) (iنسککب بککه سککرع جریککان ) (Vم ککابق
شیلهای  4و  5رسم شده و سپس بکا بکرازش راب کهی دوجملکهای
فوق ،ضرایب مذکور بهگونهای محاسبه گردد که راب هی دو جملکهای
باالترین دق ممین را داشته باشد ،در پژوهش حاضر ،جه بکرازش
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و بهینهیابی ضکرایب مکذکور از الگکوریتم بهینکهسکازی ازدحکام ذرات
استفاده شدهاس  .بررسیهای محدودی جه محاسبه ضرایب مذکور

درون محیط سنگریزهای غیر همگن صورت گرفتهاس .

شکل  -3روندنما الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات )(PSO

از آنجایییه محاسبه گرادیان هیدرولییی در تحلیل یک بدکدی و
دو بددی جریان اهمی باالیی دارد ،ییی از اهداف بررسی جریکان در
محیط غیر همگن این اس که بتوان روابط یا مدلی را ارائه نمود ککه
در آن تنها با استفاده از دادههای جریان در محکیط همگکن ،گرادیکان
هیدرولییی مدادل در محیط غیر همگکن را بکدون نیکاز بکه دادههکای
آزمایشگاهی ثب شده در محیط غیر همگن ،محاسبه نمود .بهعبکارتی

در این تحلیلها ،ضرایب راب ه دو جملهای و یا نمکایی بکا اسکتفاده از
برازش بر روی داده های آزمایشگاهی با تقریبی بهدس آمده و سپس
با استفاده از ضرایب مذکور ،گرادیان هیکدرولییی بکرای سکرع هکای
مﺨتلف محاسبه شده و در تحلیل ی بددی و دو بددی جریان مکورد
استفاده قرار میگیرد .بههمین دلیل در پژوهش حاضکر ،بکا توجکه بکه
نحوه چیدمان الیه های همگن جه تشییل محیط غیر همگن افقی،

محاسبه گرادیان هيدروليكي درون مصالح زهكشي غير همگن افقي با استفاده از الگوریتم بهينهسازي ازدحام ذرات ()PSO

مدلی با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ارائه شدهاس که
در آن تنها با استفاده از دادههای جریکان مانکدگار در محکیط همگکن،
ضرایب راب ه دو جملهای ) (a, bو به تبآ آن گرادیان هیکدرولییی در

محیط غیر همگن افقی محاسبه شدهاس .

الف -ریزدانه

ب -اندازه متوسط

ج -درش دانه
شکل  -4گرادیان هیدرولیکی نسبت به سرعت جریان برای محیط سنگریزهای همگن با اندازه مصالح ،ریز ،متوسط و درشت
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شکل  -5گرادیان هیدرولیکی نسبت به سرعت جریان در حالت محیط سنگریزهای غیر همگن افقی
جدول  -6مقادیر ضرایب  a, bبهینهیابی شده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و مقادیر میانگین خطای نسبی ) (MREمربوط به
مقایسه گرادیان هیدرولیکی مشاهداتی و محاسباتی
روش محاسبه و نوع محیط

a

دادههای آزمایشگاهی محیط همگن ریزدانه
2/544
دادههای آزمایشگاهی محیط همگن متوسط
2/294
دادههای آزمایشگاهی محیط همگن درش دانه 0/903
دادههای آزمایشگاهی محیط غیر همگن افقی 1/907
راهیار ارائه شده در پژوهش حاضر
2/131

سپس جه صکح سکنجی گرادیکان هیکدرولییی محکیط غیکر
همگن که با استفاده از راهیار ارائه شده در پژوهش حاضر و دادههای
جریان در محیط همگن بهدسک آمکده اسک  ،از آنجایییکه دادههکای
آزمایشگاهی جریان ماندگار در محکیط غیکر همگکن نیکز در دسکترب
میباشد ،گرادیان هیدرولییی بهدسک آمکده بکا مقکادیر آزمایشکگاهی
مقایسه شده و مقادیر میانگین خ ای نسکبی ) (MREارائکه شکده در
جدول  6بیانگر دق مناسب مدل ارائه شده اس  .چنانچکه بﺨکواهیم،
گرادیان هیدرولییی را با استفاده از راب ه دو جملهای و دادههای ثبک
شده در آزمایشگاه محاسبه نماییم ،میکانگین خ کای نسکبی برابکر بکا
 50/799درصد بوده و مقدار مذکور با استفاده از راهیار ارائکه شکده در
پژوهش حاضر برابر با  52/179درصد محاسبه شده اسک  .بکهعبکارت
دیگر ،میانگین خ ای نسبی راهیار ارائه شده در پژوهش حاضر (توجه
به نحوه قرارگیری الیههای محیط همگن جه تشییل محکیط غیکر
همگن افقی و استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات) نسب به
روش مدمول (که در آن بایستی جریان مانکدگار از درون محکیط غیکر
همگن عبور داده شده و سپس با اسکتفاده از دادههکای آزمایشکگاهی،
گرادیان هیدرولییی نسب به سرع جریان رسکم شکده و سکپس بکا
برازش ،ضرایب راب ه دو جمله ای محاسبه شود)  1/38درصد اختالف
داشته و بیانگر دق باالی راهیار ارائه شده میباشد.

b

MRE %

90/926
28/207
43/187
45/506
28/087

50/413
50/195
67/495
50/799
52/179

ضرایب  aو  bبه دس آمده برای محیط همگکن ،غیکر همگکن و
راهیار ارائه شده در پژوهش حاضر بکه شکرح جکدول  6مکیباشکد .در
تمامی حال های مذکور ،گرادیان هیدرولییی با استفاده از ضرایب  aو
 bبهینه و راب ه دوجملهای محاسبه شده و با مقادیر بهدسک آمکده از
داده های آزمایشگاهی مقایسه و مقکادیر مربکوط بکه میکانگین خ کای
نسبی ) (MREنیز در جدول  6آورده شدهاس .
ابتدا با استفاده از دادههای ثب شکده در آزمایشکگاه و م کابق بکا
شیلهای  4و  ،5مقادیر گرادیان هیدرولییی نسب به سرع جریان
به دس آمده و سپس با برازش راب هی دو جملهای ،مقادیر مربوط به
ضرایب  aو  bو به تبآ آن گرادیان هیدرولییی محاسبه شدهاس  .بکا
مقایسه نتایج مذکور ،مقادیر خ ا در جدول  6بیان شدهاس .
م ابق با جکدول  ،6میکانگین خ کای نسکبی در محکیط همگکن
ریزدانه برابر با  50/413درصد ،در محیط همگن با اندازه ذرات متوسط
برابر با  50/195درصد و در محیط همگن درش دانه برابر با 67/495
بهدس آمدهاس  .بهعبارت دیگر نتایج بیانگر آن اس که راب هی دو
جملهای برای دادههای آزمایشگاهی استفاده شده در پکژوهش حاضکر،
دارای میانگین خ ای نسبی باالتر از  50درصد میباشد.
همچنین ،مقادیر مربکوط بکه میکانگین خ کای نسکبی در شکرایط
استفاده مستقیم از داده های آزمایشگاهی جریان در محیط غیر همگن

محاسبه گرادیان هيدروليكي درون مصالح زهكشي غير همگن افقي با استفاده از الگوریتم بهينهسازي ازدحام ذرات ()PSO

افقی نیز برابر با  50/799درصد و با استفاده از راهیکار ارائکه شکده در
پژوهش حاضر (توجه به نحکوه قرارگیکری الیکههکای همگکن جهک
تشییل محیط غیر همگن افقی و صرفا استفاده از دادههای جریان در
محیط همگن و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات) ،برابکر بکا 52/179
درصد محاسبه شدهاس .

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،جه محاسکبه ضکرایب  aو  bدرون مصکالح
سنگریزه ای غیر همگن افقی ،م کابق بکا ترتیکب قرارگیکری مصکالح،
مشﺨصات جریان درون محکیط سکنگریزه ای همگکن نیکز بکا همکان
ترتیب ،درون محیط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات قرار داده شده
و بدون نیاز به دادههای آزمایشگاهی مربوط به محیط سنگریزهای غیر
همگن افقی و فقط با استفاده از دادههای جریکان در محکیط همگکن،
ضرایب مذکور بهینهیابی شدهاس  .بهطور کلی ،نتایج پژوهش حاضکر
شامل موارد زیر میباشد:
 .1چنانچه ابتدا با استفاده از داده های آزمایشگاهی جریان ماندگار
در محیط غیر همگن افقی ،مقکادیر مربکوط بکه گرادیکان هیکدرولییی
محاسبه شده و سپس با برازش راب ه دوجملهای (گرادیان هیدرولییی
نسب به سرع جریان) ،مقادیر مربوط به ضرایب  aو  bو به تبآ آن
گرادیان هیدرولییی محاسبه شکود ،میکانگین خ کای نسکبی برابکر بکا
 50/799درصد بهدس آمدهاس .
 .2مقدار میانگین خ ای نسبی در شرایط استفاده از راهیکار ارائکه
شده در پژوهش حاضر که در آن ضرایب راب ه دوجملکهای و بکه تبکآ
آن گرادیان هیدرولییی ،فقط با استفاده از دادههای جریکان در محکیط
همگن و توجه به نحوه قرارگیری الیکههکای همگکن جهک تشکییل
محیط غیر همگن افقی و استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
محاسبه شدهاس  ،برابر با  52/179درصد بهدس آمدهاس .
نتایج بیانگر آن اسک ککه؛ بکا اسکتفاده از راهیکار ارائکه شکده در
پژوهش حاضر و بدون نیاز بکه داده هکای جریکان مانکدگار عبکوری از
محیط غیر همگن افقی ،می تکوان بکا دقک مناسکبی ضکرایب راب که
دوجملهای و به تبآ آن گرادیان هیدرولییی را محاسبه کرد.
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Abstract
The analysis of steady-state flow within rockfill materials is performed using two methods of gradually
varied flow theory that analyzes the flow as one-dimensional and the Parkin equation that analyzes the flow as
two-dimensional. The calculation of the hydraulic gradient (i) is of great importance in both methods. Most of
the research in this area has been done in homogeneous rockfill materials and limited studies have been carried
out on the flow in heterogeneous rockfill materials. In this study, we used the results of experiments in
homogeneous and horizontal heterogeneous rockfill materials with three layers of aggregates with large, medium
and small size. In the experimental data used in the present study, changes in hydraulic gradient relative to the
flow velocity in each of the three homogeneous layers were available separately and also the changes in the
horizontal heterogeneous media consisting of three layers were available separately. Due to the fact that in order
to form a horizontal heterogeneous rockfill media, large, medium, and small homogeneous layers are placed on
top of each other, respectively, in the approach presented in the present study, the data of the steady flow of
homogeneous media are placed in the same order in the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm to
optimize the coefficients of the binomial equation (a, b) and consequently the calculation of hydraulic gradient.
In other words, in the present study, the values of the coefficients a, b, equivalent to the horizontal heterogeneous
media, depending on how the homogeneous layers are placed on top of each other and only using the data of
steady flow in the homogeneous media (large, medium and small size) Optimized. The results show that the
difference of mean relative error (MRE) the approach presented in the present study than conditions where flow
data in a horizontal heterogeneous media are directly used to calculate the coefficients a and b and consequently
the hydraulic gradient, is 1.38 percent.
Keywords: Horizontal Heterogeneous Drainage Materials, Hydraulic Gradient, Particle Swarm Optimization
(PSO) Algorithm, Steady Flow

1- Ph.D. Student of Hydraulic Structures, Department of Civil Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2- Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
(*- Corresponding Author Email: hadinorouzi72@gmail.com)

