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 زیرزمینی هیدرودینامیک آبهاینام درس: 

 2 تعداد واحد :

 (و دکتری )کارشناسی ارشد منابع آبگرایش  – محیط زیستمهندسی نام رشته: 

 مهندسی محیط زیستنام گروه: 

 مجتبی اردستانینام مدرس: 

 صبح 10-8یکشنبه ها ساعت  و ساعت تدریس: روز

 به بعد 14سه شنبه ها : مشاوره روز و ساعت

شوند. آشنا میآبخوان ها هیدرولیک و هیدرودینامیک سیال )آب( در در این درس دانشجویان با مبانی و اصول  :هدف درس

 گیرند.قرار می ویژه در این درس مورد توجهآنها ژه و شرایط ویجریان در آبخوان های بار و بسته و چاه ها هیدرولیک مباحث 

 نحوه ارزیابی:

 نمره 2ین: تمر -

 نمره 1حضور و غیاب:  -

 نمره 7ترم: میان -

 نمره 10ترم: پایان -
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2. Book Dynamics of Fluids in Porous Media by Jacob Bear from Dover Publi.1972. 
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 :طول شانزده هفته (سرفصل درس ) در 

 سرفصل هفته

 (، چرخه هیدرولوژیکیسطحیتاریخچه آب های )کلیمقدمه  1

 و پارامتر های آنبیالن آبی تعاریف،  2

 فشار در زیر و باالی سطح ایستابیتوزیع  3

 انواع آبخوان 4

 قانون دارسی و هدایت هیدرولیکی 5

 هیدرولیکیتعیین هدایت هیدرولیکی همگنی و همسانی هدایت  6

 معادالت دیفرانسیلی جریان های آب زیرزمینی 7

 ذخیره در آبخوان بسته و باز و انتقال پذیری در انها 8

 حل تحلیلی مسائل جریان، معادله پیوستگی و معادله بوسینیک 9

 امتحان میان ترم 10

 هیدرولیک چاه ها 11



 معادالت حاکم  و حل آن ها 12

 آبخوان های بسته، نیمه بسته و باز به تنهایی و بهمراه تغذیه یکنواختحل معادالت در  13

  هیدرولیک چاه ها و اصل برهم نهی، چاه های با نفوذ نسبی 14

 افت در چاه ها 15

 چاه در نزدیک یک رودخانه دائمی و چاه در نزدیکی مرز نفوذ ناپذیر، آزمایش پمپاژ 16

 امتحان پایان ترم 17

 


