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 زانیمهم است که در ارتباط با م میاز مفاه ی کی  ی کیدرولیه تیهدا
مقاله قصد  نیا در .شود ی م  فی در سطوح مختلف تعر  عات یما  یر ینفوذپذ

  تا .میآن بپرداز یر یاندازه گ یمفهوم مهم و روش ها ن ی ا ی به معرف  میدار
 .دیمقاله با ما همراه باش یانتها

 

 Hydraulic) ست؟ی چ یکیدرولیه  تی هدا 1#
Conductivity) 

 عات ی دهد ما ی است که نشان م یار یمع ی ک یدرولیه تی زبان ساده هدا به
الزم   البته .توانند از منافذ موجود در سطوح مختلف عبور کنند ی چگونه م 

آب در  یر ینفوذپذ  زانیدر رابطه با م شتریمفهوم ب ن ی به ذکر است که ا
امکان وجود دارد که در صنعت  نیا .گردد ی م  فی سنگ تعر ایخاک 

 خواص .عبارت به کار ببرند نیا یرا به جا یر ینفوذپذ بیاصطالح ضر
  بلکه ستند؛ین رگذاریتأث الینفوذ س زانی در م یی خاک به تنها ایسنگ 

 .موضوع اثرگذار است  نیدر ا ی به طور قابل توجه زین الیس ی کیزیخواص ف
  ی سنگ ای ی سطح خاک کینفوذ آب و نفت در  نیعنوان مثال قطعا ب به

 الیس کیکه صرفا با  یواردبر آن در م عالوه .ثابت، تفاوت وجود دارد
دست خوش  یر ینفوذپذ زانیهم ممکن است م میمانند آب سر و کار دار

  به .کند ی م رییدما، تغ  ریی آب با تغ  تهی سکوزیعنوان مثال و به .شود رییتغ
  نیا دیشا البته .خواهد بود ریمتغ زیآن ن یر ینفوذپذ  بیضر لیدل نیهم
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بتوان از کنار آن ها عبور   یادی محسوس نباشند و در موارد ز ی لیخ رات ییتغ
 .کرد

 

 

 یکیدرولیه تیمفهوم هدا ی دگیچیپ 2#

ساده   فیتعر  نی ظاهر ا در .میرا در باال مرور کرد ی کیدرولیه تیهدا  فیتعر 
 به .همراه است یادیز یها ی دگیچیدر عمل با پ اما  .رسد ی به نظر م

 یر ی نفوذپذ زانی برآورد م ای یر یاندازه گ یبرا ی به دنبال راه ی خصوص وقت
وقت  چیذرات خاک و شکاف سنگ ها ه نیآب در ب انیعمل جر در .میباش
  کسانیو در همه جهات به صورت   ستین ی و همگن  کنواختی انیجر
محاسبات  یساده ساز  یاوقات برا ی که گاه  هرچند .شود ی نم  ع یتوز 

و خم را   چیپر پ  یر یمس دیبا آب .گردند ی مطرح م یساده کننده ا ات یفرض
وجود   نیا با .کند ی سنگ ط ایذرات خاک  نیدر امتداد منافذ نامنظم ب
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 طی مح کیسنگ را به عنوان  ایخاک  ده،یپد  نیا ی اض یر یمدلساز  یبرا
مسئله    ی دگیچیپ  زانیاز م بیترت  نیا به .رندیگ ی متخلخل همگن در نظر م 

  گرید د،یآ ی م  انیبه م قیمحاسبات دق یکه پا ی زمان  اما .شود ی م  کاسته
را در نظر   اتیساده کننده را کنار گذاشت و همه جزئ ات یفرض نیا دیبا

 .گرفت

 

 

 ست؟ی چ یکیدرولیه تی هدا تیاهم 3#

  تی هدا تیآن است که اهم میجا پاسخ ده نیدر ا د یکه با ی مهم  سوال
به   ی کینگاه ژئوتکن دیسؤال با ن یپاسخ به ا یبرا ست؟ی چ ی کیدرولیه

 .میسنگ داشته باش ایخاک 

 :وجود دارد  یر ینفوذپذ بیمحاسبه ضر یبرا ی اصل ل یدو دل ی طور کل به

 ین یرزمیز یو کنترل آب ها  یر یبه آب گ ازین نیی تع .1
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  ی کیدرولیه ییکه خاک رسانا ی صورت در .دیریرا در نظر بگ یحفار  ندیفرآ
  ی م  بیترت  نیا  به .است یباالتر  یر یبه پمپاژ آب گ ازیداشته باشد، ن یی باال

 .رساند انیکامل به پا تیو در امن ی را به درست ی حفار  ات یتوان عمل

 سنگ ایخاک  ی زهکش  کنترل .2

  یرو است که ی سنگ ازجمله موضوعات اساس ایخاک  ی زهکش زانیم
  .دارد یادیز ری ها تأث ی و پ  زهایها، خاکر بیحائل، ش یوارهاید یدار یپا
  ی ک یدرولیه تیسنگ از محاسبات هدا  ایخاک  ی زهکش زانیکنترل م یبرا

 بیقرار است که در صورت باال بودن ضر نیاز ا ماجرا .شود ی استفاده م 
رفتن فشار آب نفوذ   نیار به آن شاهد از بخاک، با اعمال فش  یر ینفوذپذ

اصطالحا گفته   یطیشرا نیچن در .بود میسنگ خواه ایکرده به درون خاک 
 بیکه اگر خاک ضر ی درحال .شده دارد ی شود که خاک رفتار زهکش ی م

  یحفره ها جادیداشته باشد، با اعمال فشار شاهد ا ی کم یر ینفوذپذ
شده  ی حالت، خاک فاقد رفتار زهکش نیا در .بود میدر آن خواه ی اضاف
 .است
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 ی ر ی نفوذپذ بی ضر  نیتخم 4#

  نیتخم  ،ی ک یدرولیه تیهدا یر یپرکاربرد در اندازه گ یاز روش ها ی کی
سنگ در   ایخاک  یر ینفوذپذ  زانیاز م نانهیبرآورد واقع ب داشتن .زدن است

  ازین ی ب قیدق یر یدارد و ما را از اندازه گ یی باال تیاهم ی پروژه مهندس  کی
شود که خواص  ی فرض م  ت،یکم نی برآورد ا انیجر در .کند ی م
  ی در حال نیا .است  کسانیسنگ در منطقه مورد نظر  ا یخاک  ی کیدرولیه

در   رییشاهد تغ گرید یجا به جا کی است که در عمل ممکن است از 
 بیبرآورد ضر انیجر در .می سنگ باش ایخاک   ی کیدرولیخواص ه

ابتدا   بلکه .روند ی به سراغ محاسبه آن نم مای مستق ،ی ر ینفوذپذ
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 یرو از کنند و ی م  یر یآب را اندازه گ انیمانند نرخ جر  ی ک یزیف یپارامترها
 .زنند ی م  یر ینفوذپذ بیمحاسبه ضر ای  ریآن دست به تفس

  ی از چهار روش استفاده م ی کی درولیه تی برآورد هدا یبرا ی طور کل به
 :شود که عبارت اند از 

 ی بصر  ی ابیارز .1

موجود   ی تجرب  ینوع خاک و بر اساس داده ها ی ابیروش با ارز نیا در
 .گردد ی م  نییتع یر ینفوذپذ  بیضر

 ه ذراتانداز ی همبستگ .2

 .شود ی آن ها استفاده م  ع ی توز یروش از اندازه ذرات خاک و الگو نیا در

 یشگاهیآزما  یها تست .3

  ی سنگ انجام م اینمونه از خاک  کی  یرو ی روش تست نفوذسنج  نیا در
 .شود

 پمپاژ شی آزما .4

شود و  ی چند چاه م ای کیروش آب به صورت کنترل شده وارد  نیا در
  یبا محاسبه اختالف ورود تیدرنها .شود ی م یر یآن اندازه گ هیتخل زانیم

 .کنند ی م  نییرا تع یر ینفوذپذ بیضر ،یو خروج
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همان  البته .می پرداخت ی کیدرولیه  تیمفهوم هدا  ی مقاله به معرف نیا در
به  ازیخصوص ن نیدر ا قیبه درک عم ی اب یدست یبرا م،یطور که اشاره کرد 

ساده و   یر یکه تصو  میکرد ی جا ما سع نیا در .ساعت ها مطالعه است
 .میشما قرار ده  اریمفهوم را در اخت نیاز ا یی ابتدا


