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ABSTRACT
To determine the water exchanges between surface and ground waters through river bed, it is necessary to have
an accurate estimation of hydraulic conductivity of the river bed. But, the measurement of river bed hydraulic
conductivity is difficult, time-consuming and costly. The grain size analysis methods estimate the hydraulic
conductivity using the data obtained from the grain size distribution curve and the porosity of the soil, without
any field measurements. The purpose of this study is to compare the estimated hydraulic conductivities, using
some grain-size analysis equations (Kg), with the values measured by permeameter (Kv) method in Karkheh,
Dez and, Shavoor river beds in Shush County, Khuzestan Province. In this study, the accuracy of seven
empirical equations were investigated using 18 samples obtained from the measuring stations. The Kv values
at Karkheh, Dez, and Shavoor river bed were measured to be 2.15, 2.94 and 0.03 m/day, respectively. In
Shavoor River bed with clay texture, all the equations overestimate the Kg up to 84.6 times more than the Kv.
While, in the other rivers with coarse grains, the estimated Kg by Alyamani-sen was less than the Kv, and the
Kg estimated by Terzaghi, Hazen, Beyer and USBR was more than the Kv and the Kg estimated by Slichter and
Kozney equations resulted a Kg close to the Kv. Moreover, the ratio of the new proposed C coefficient to the
original C coefficient of equations were calculated between "0.15 to 2.1". Based on the results, it is necessary
to use the modified coefficient of C for utilization of grain size methods.
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ارزيابی صحرايی چند رابطه تحليل اندازه ذرات برای تخمين هدايت هيدروليکی بستر رودخانه
2

حجت کثير ،1امير ناصرين ،*1احمد جعفری ،1محمود شفاعی بجستان

 .1گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،خوزستان ،ایران.
 .2گروه سازههای آبی ،دانشکده مهندسی آب و محیطزیست ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/1/18 :تاریخ بازنگری -1399/3/12 :تاریخ تصویب)1399/3/20 :

چکيده
برای تعیین میزان تبادالت آبی بین آبهای سطحی و زیرزمینی از طریق بستر رودخانه ،تعیین دقیق هدایت هیدرولیکی
آنها ضروری است .اما اندازهگیری هدایت هیدرولیکی بستر رودخانه دشوار ،وقتگیر و هزینهبر است .روشهای تحلیل
اندازه ذرات با استفاده از دادههای حاصل از منحنی توزیع ذرات و تخلخل ،میزان هدایت هیدرولیکی را بدون اندازهگیری
صحرایی تخمین میزنند .هدف از انجام این تحقیق مقایسه هدایت هیدرولیکی برآورد شده با استفاده از چند رابطه تجربی
اندازه ذرات ( )Kgبا هدایت هیدرولیکی اندازهگیریشده بهروش نفوذسنج ( )Kvدر بستر رودخانههای کرخه ،دز و شاوور در
محدوده شهرستان شوش استان خوزستان میباشد .در این تحقیق ،دقت هفت رابطه تجربی ،با استفاده از  18نمونه حاصل
از نقاط اندازهگیری ،بررسی شد .هدایت هیدرولیکی در رودخانههای کرخه ،دز و شاوور بهترتیب  2/94 ،2/15و  0/03متر
بر روز اندازهگیری شد .در بستر رودخانه شاوور با بافت رسی ،همه روابط  Kgرا تا  84/6برابر بیش از  Kvبرآورد کردند .اما
در بستر دو رودخانه دیگر که خاک درشت دانه داشتند ،مقدار  Kgرابطه الیمانی و سن کمتر و روابط ترزاقی ،هیزن ،بیر و
 USBRبیشتر و دو رابطه اسلیشتر و کوزنی نزدیک بهمقدار  Kvبود .همچنین ،ضرایب پیشنهادی  Cروابط مختلف اندازه
ذرات نسبت به ضرایب اصلی در آن روابط ،در بازه  0/15تا  2/1محاسبه شد .با توجه به نتایج این پژوهش ،برای استفاده از
روابط تجربی یادشده در تعیین  ،Kvاستفاده از ضرایب اصالحی  Cضروری میباشد.
واژههای کليدی :تبادالت آبی ،دز ،شاوور ،کرخه ،هدایت هیدرولیکی عمودی.

مقدمه
در گذشته آبهای سطحی و زیرزمینی بهعنوان دو منبع جداگانه
مورد بررسی قرار میگرفت .اما مدیریت یکپارچه منابع آبی
نیازمند نگاه جامع به همه منابع میباشد .آگاهی از میزان تبادالت
آبی ،برای حفظ بهتر ذخایر آبی ،کمک شایانی به این موضوع
میکند .اگرچه ،بهدلیل وجود ناهمگنیها و دشواری اندازهگیری
پارامترها ،این موضوع یک چالش اساسی به شمار میرود
( .)Sophocleous, 2002نشت از بستر رودخانهها راه تبادل
آبسطحی و زیرزمینی میباشد .بسته به مقدار بار آبی در هر یک
از دو منبع ،میزان تبادل جریان آب (از نظر جهت یا مقدار) بین
آن دو تغییر میکند .تغییر بار آبی در رودخانه و آبخوان عمدتا
تحت تاثیر عواملی مانند بارش (در رودخانه) و یا برداشت آب از
چاهها (در آبخوان) میباشد .البته ،در برخی شرایط ،عامل اساسی
در انجام تبادالت آبی هدایت هیدرولیکی بستر رودخانه است.
هدایت هیدرولیکی بر سرعت نشت آب از رودخانه به آبخوان و یا
تغذیه رودخانه توسط آبخوان تاثیر عمدهای دارد .این خصوصیت
بستر ،نهتنها بهصورت محلی و موضعی ،بلکه حتی در سطح یک
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حوضه آبریز هم میتواند در تعیین میزان تبادالت حائز اهمیت
باشد .در واقع ،گام نخست در تعیین میزان تبادالت هیدرولیکی
بین این دو منبع آبی تعیین میزان دقیق هدایت هیدرولیکی است.
مطالعات گذشته نشان داده است که خصوصیات مختلفی از بستر
رودخانه همچون جنس مواد بستر ،ضخامت آن ،توپوگرافی و
انحنای آن بر هدایت هیدرولیکی و در نتیجه تبادالت آبی تاثیر
گذار است ( )Packman et al., 2004همچنین ،این خصوصیت
نقش بهسزایی در انتقال آلودگی در رودخانه ،نفوذ آب در خاک،
کنترل رواناب های سطحی ،آبشویی اراضی مجاور رودخانه و
انتقال آلودگیهای سطحی به آب زیرزمینی و بالعکس را دارد.
در سال  1856هنری دارسی فرانسوی با اراِئه یک رابطه
ریاضی ،تحولی در قانون حاکم بر جریان آبهای زیرزمینی داد.
در این رابطه هدایت هیدرولیکی مهمترین پارامتر موثر در تعیین
میزان تبادالت هیدرولیکی میباشد .بهدنبال آن ،بهویژه در سالیان
اخیر ،محققین در پی یافتن روشی مناسب برای تعیین هدایت
هیدرولیکی بستر رودخانه روشهای مختلفی را آزمودند .در این
راستا ،روشهای مختلفی از جمله بار افتان ( Chen et al., 2009و
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 ،)Cey et al., 1998آزمون نفوذسنج ( Rosenberry, 2008و
 ،)McKenzie, 2008آزمون نشت سنج (Lee and Cherry, 1978
و  )Rosenberry, 2005و آزمون توام مینیپیزومتر و نشتسنج
( Rosenberry, 2008و )Genereux et al., 2008مورد استفاده و
ارزیابی قرار گرفتهاند .هر یک از این روشها دارای مزایا و معایبی
بوده و برای انجام در نقاط مختلف دارای مشکالت و محدودیت-
هایی میباشند.
فارغ از روش اندازهگیری ،تعیین هدایت هیدرولیکی در
بستر رودخانهها دشوار است .بررسی ها نشان دادهاند که روش-
هایی با ابزارهای سنگین و گران قیمت از لحاظ اقتصادی ،زمان و
همچنین با توجه به شرایط توپوگرافی و تغییرپذیری
ریختشناسی رودخانهها قابل انجام نیستند .بنابراین ،استفاده از
روش مناسب که این مشکالت را رفع کند ،ضروری میباشد .روش
نفوذسنج با بار افتان از جمله روشهای کمهزینه و موثر در تعیین
هدایت هیدرولیکی است که در بسیاری از رودخانهها و مسیلها
با شرایط مختلف استفاده شدهاست .در تحقیقی با ترکیب
نفوذسنج با روش بار افتان ،هدایت هیدرولیکی رودخانه الخورن
اندازهگیری شد که نتایج رضایت بخشی حاصل گردید ( Chen et
 .)al., 2009گرچه ،برخی پژوهشگران معتقدند ممکن است نتایج
حاصل از انجام روشهای تعیین جریان در الیههای سطحی بستر،
مانند نشتسنج یا پیزومترهای نصبشده در عمق کم ،نشان
دهنده تبادالت بین آبهای سطحی و زیرزمینی نباشد ( Kalbus
.)et al, 2006
در چند دهه اخیر ،استفاده از روش اندازه ذرات توانسته
جایگزین مناسبی برای تعیین هدایت هیدرولیکی باشد؛ چرا که
از نظر بعد زمانی و اقتصادی مقرون به صرفه و همچنین از دقت
قابل قبولی برخوردار میباشد .در این روش ،عمدتا از خصوصیات
مربوط به توزیع اندازه ذرات خاک برای تخمین هدایت
هیدرولیکی استفاده میشود .توزیع اندازه ذرات خاک از جمله
خصوصیات مکانیکی است که بر هدایت هیدرولیکی تاثیر زیادی
دارد .یک خاک همگن با اندازه بزرگتر ذرات ،هدایت هیدرولیکی
بزرگتری دارد .اما اگر خاک شامل ذرات با اندازههای متفاوت
باشد به دلیل پر شدن منافذ با ذرات ریزتر ،تخلخل و در نتیجه
هدایت هیدرولیکی آن کاهش مییابد ( .)Fetter, 2001البته ،از
سایر مشخصات خاک مانند تخلخل ،درجه تراکم خاک و شکل
ذرات آن نیز بهعنوان عوامل موثر بر هدایت هیدرولیکی نام برده
شدهاست ( .)Svensson, 2014عالوه بر روش اندازه ذرات ،استفاده
از روشهای عددی ( )Cheong et al., 2008و مواد شیمیایی به
عنوان ردیاب ( )Hatch et al., 2010نیز ،بهعنوان روشهایی که
نیاز به اندازهگیری صحرایی ندارند ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.

روش اندازه ذرات بر مبنای استفاده از توزیع اندازه ذرات
محیط متخلخل است .لذا منحنی دانه بندی خاک و تخلخل دو
ابزار اصلی مورد استفاده در این روش میباشند .محققان متعددی
معادالت تجربی مختلف اندازه ذرات را با استفاده از مقادیر اندازه-
گیریشده ارزیابی کردند و بعضا پس از واسنجی ضرایب اصالحی
بر اساس اندازهگیریهایشان ارائه کردند،Landon et al., 2001 .
در رودخانه پالته ،روشهای مختلف اندازهگیری هدایت
هیدرولیکی در بستر شنی رودخانه را مقایسه کردند .بنا بر نتایج
این پژوهش ،در قسمت  0/25متر باالیی بستر رودخانه ،هدایت
هیدرولیکی تعیین شده به روش نفوذسنج بیش از مقادیر مشابه
در روش اندازه ذرات بود .همچنین ،تغییرات مکانی هدایت
هیدرولیکی حاصل از روشهای اندازه ذرات بیش تغییرات مقادیر
حاصل از اندازهگیری بود McKenzie, 2008 .از مقادیر هدایت
هیدرولیکی اندزهگیریشده به روش اسالگ در بستر دو رودخانه
در شمال غربی ایاالت متحده برای تحلیلی روابط تجربی استفاده-
کردند .آنها دریافتند اگر هدایت هیدرولیکی بستر رودخانه دارای
تغییرات زیادی باشد روشهای تجربی اندازه ذرات یک راهحل با
هزینه کمتر و موثرتر خواهند بود .هدایت هیدرولیکی رودخانه
الخورن در تحقیقات مختلف و به روشهای متفاوتی اندازهگیری
شده است .در یکی از این تحقیقات که به تجزیه و تحلیل روش
اندازه ذره برای تعیین هدایت هیدرولیکی عمودی بستر رودخانه
پرداختهشد Song et al., 2009،ضریب  Cبهعنوان ضریب اصالحی
روشهای مختلف اندازه ذرات معرفی و محاسبهشد .در این مقاله
مقدار ضریب  Cمحاسباتی به بهطور متوسط بین  1/3تا  5/9بود.
 Cheng et al., 2011یک توزیع آماری در مورد هدایت
هیدرولیکی عمودی بستر رودخانه در طول رودخانه پالت نبراسکا
بسط دادند .آنان در این پژوهش ،ضمن بررسی روش نفوذسنج
درجا ،با استفاده از روش بار افتان مقدار  Kvبستر را محاسبه
کردند و توزیع آماری برای آن ارائه کردند .در این تحقیق تغییرات
مکانی  Kvبستر رودخانه در  18منطقه آزمون در طول 300
کیلومتری از رودخانه بررسیشد .طبق نتایج بهدست آمده مقدار
 Kvبستر بر اساس اندازه ذرات در سه گروه مقدار قابل طبقهبندی
بود .در گروه اول ،مقدار  Kvبستر  41متر بر روز ،در گروه دوم
مقدار  Kvبستر  28/3متر بر روز بود و در رودخانه الخورن مقادیر
 Kvکمتری برای رسوبات بستر رودخانه ثبتشد .در گروه سوم و
نهایی مقدار متوسط  Kvبستر  19/8متر بر روز بود .استفاده از
روش اندازه ذرات فقط منحصر به بستر رودخانه نبوده و در سایر
محیطهای متخلخل هم مورد استفاده میباشدLopez et al., .
 2015روش توزیع اندازه ذره مربوط به هدایت هیدرولیکی در تپه
های شنی غرب عربستان سعودی را ارائه کردند .آنان  50نمونه را
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تجزیه و تحلیل کرده و از  20معادله تجربی برای ارزیابی آنان
استفاده کردند ،نتایج نشان داد مقادیر هدایت هیدرولیکی اندازه-
گیریشده ،بهدلیل وجود مقداری ذرات ریزدانه ،دارای درجه
باالیی از خطا در مقایسه با مقادیر تخمینی بود.
در مطالعهای دیگر Odong, 2007 ،دقت هفت رابطه اندازه
ذرات مختلف ،با استفاده از چهار نمونه مختلف را اندازهگیری کرد.
بر این اساس ،مقادیر هدایتهیدرولیکی در بازه گستردهای تعیین
شدند .اما ،تطابق زیادی با روشهای پمپاژ و اسالگ نداشتند
( .)Odong, 2007در تحقیقی دیگر در ایرانMoazami et al., ،
 12 ،2017رابطه تجربی تخمین هدایت هیدرولیکی بر مبنای
اندازه ذرات در منطقه جارمه اندیمشک مقایسه شدند .مبنای
سنجش دقت روابط دادههای حاصل از اندازهگیری صحرایی با
استفاده از استوانههای مضاعف بود .از میان روابط مورد بررسی،
در  9روش بیشبرآورد یا کم برآورد مشاهده شد و سه روش دیگر
نتایج نزدیکتری به اندازهگیریها نشان دادند .همچنین ،طبق
نتایج این تحقیق ،رابطه هیزن بیشترین مقادیر و رابطه اسلیشتر
کمترین مقادیر را برآورد کرده بودند.
با توجه به اینکه تاکنون روابط تخمین هدایت هیدرولیکی
با استفاده از منحنی توزیع اندزاه ذرات در بستر رودخانههای ایران
مورد ارزیابی قرار نگرفتهاند .ارزیابی این روابط جهت استفاده در
برآوردهای اولیه از هدایت هیدرولیکی ضروری بهنظر میرسد.
بنابراین ،هدف از انجام این تحقیق مقایسه چند رابطه رایج در
تحلیل اندازه ذرات و روش نفوذسنج در تعیین هدایت هیدرولیکی
بستر رودخانههای کرخه ،دز و شاوور در محدوده شهرستان
شوش ،استان خوزستان میباشد.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی

با وجود اینکه بیشتر بودن تعداد گمانهها و نمونههای حاصل
نتایج دقیقتری را به دنبال دارد .اما ،به دلیل دشواری انجام
آزمایش در رودخانههای عظیمی همچون کرخه و دز امکان احداث
ایستگاههای بیشتر و در نتیجه برداشتهای بیشتر میسر نبود .از
طرفی ،رودخانههای مورد آزمایش دارای گستره جغرافیایی
وسیعی هستند .با توجه به تاثیرات مورفولوژی بر رسوبات در هر
محدوده از آنها هدایت هیدرولیکی متفاوت خواهند بود .بنابراین
برای بررسی میزان تبادالت هیدرولیکی  18گمانه از سه رودخانه
کرخه ،دز و شاوور مورد بررسی قرار گرفت و بازهای از هر سه
رودخانهها در استان خوزستان ،نزدیکی شهرستان شوش انتخاب
شد (شکل  .)1در نتیجه با توجه به بررسیهای صورتگرفته از هر
رودخانه شش ایستگاه در بستر هر رودخانه در نظر گرفتهشد.

گرچه در برخی تحقیقات ( Landon et al., 2001و
 )2009بر این مبنا ،تعداد ایستگاهها در مقاطع مختلف و رودخانه-
های مختلف مورد تحقیق متفاوت در نظر گرفته شد .الزم به ذکر
است تحقیقات مشابه زیادی با تعداد نمونههای کمتر یا هماندازه
با تعداد نمونههای آزمایش حاضر انجام شدهاست (برای مثال
 4(Odong, 2007نمونه)16( Moazami et al, 2017 ،ایستگاه)،
 12( Wang et al., 2014ایستگاه(13( McKenzie, 2008 ،
ایستگاه)) .در واقع ،با توجه به هدف اینگونه مطالعات ،لزوما توزیع
ایستگاهها در سراسر محدوده رودخانهها نبوده و فقط محدوده
خاصی از آنها مورد مطالعه قرار میگیرند .برای فراهم آمدن
امکان انجام آزمونهای نفوذسنج در بستر رودخانهها ،اندازهگیری-
ها در فصل تابستان  1395انجام شد .در واقع در این فصل سطح
آب در این رودخانهها فروکش کرده و خطر غرق شدن در فرآیند
اندازهگیری کاهش مییابد .ثانیا ،امکان استقرار کمخطر ادوات
اندازهگیری بیشتر است.
رودخانه کرخه از نظر مختصات جغرافیایی بین ' 46˚ 6تا
' 49˚ 10طول شرقی و بین ' 30˚ 52تا ' 34˚ 56عرض شمالی و
رودخانه دز از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین ' 48˚ 9تا '50˚ 18
طول شرقی و ' 31˚ 35تا ' 34˚ 5عرض شمالی محدود شدهاند.
همچنین ،رودخانه شاوور در محدوده طول جغرافیایی' 31˚47تا
' 32˚ 19شرقی و عرض جغرافیایی ' 48˚ 10تا ' 48˚ 25شمالی
واقع شدهاست.
رودخانه کرخه از جمله رودخانههای کشور است که بار
معلق آن بیشتر از بار بسترش می باشد و دلیل این موضوع عمق
زیاد رودخانه در مناطق باالدست می باشد ( Azarang et al,
 .)2016طبق مشاهدات انجام شده در محدوده انجام آزمایش،
رسوبات تشکیلدهنده رودخانه کرخه شن و ماسه و گل و الی
میباشند که در مکانهای مورد مطالعه رسوب در هر سه اندازه
در هر مکان مشاهده شد .در طبقهبندی رودخانهها از نظر شکل
پالن و راستا رودخانهها در مورد رودخانه دز همانند رودخانه
کرخه دو حالت شریانی و پیچانرودی بیشتر دیده می شود .به-
علت کاهش مقدار بارندگیها در سالهای انجام تحقیق ،جریان
آب آن کاهش زیادی داشته است .از طرفی ،کمعمقی رودخانه
باعث شده تا رسوبات درشت دانه بیشتر دیده شوند .همچنین،
رسوبات رودخانه دز در محدوده مورد آزمایش عمدتا از شن و
ماسه و در برخی نقاط قلوه سنگها تشکیل یافتهاند .حوضه آبریز
رودخانه شاوور وسعت کمتری نسبت به دو رودخانه دیگر مورد
مطالعه دارد و بیشتر طول آن درون شهر یا روستاها جریان پیدا
کرده است .همچنین ،رسوبات شاوور رودخانه در محدوده مورد
مطالعه غالبا از جنس گل والی بوده و با کمترین جریان ،ناشی از
Song et al.,
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بارش ،به سرعت گلآلود میشود.
برای انجام برآورد بهتر از شرایط موجود در رودخانهها ،سعی
شد جانمایی ایستگاهها به نحوی انجام شود که در مجموع شرایط
عمومی رودخانه از نظر رسوبات موجود در محل و ریختشناسی
رودخانه دارای شرایط یکنواختی باشند .برای اینکار پیش از
حضور در محل ،با استفاده از نقشههای هوایی مسیر رودخانهها

بررسی شده و در محدودههایی که با توجه به جریان رودخانه
امکان انجام عملیات اندازهگیری وجود داشت ایستگاهها تعیین
محل شدند .همچنین سعی شد مقاطع اندازهگیری در هر رودخانه
نزدیک به هم باشند تا محدوده اندازه رسوبات بستر یکنواختتر
باشند.

شکل  -1موقعيت رودخانههای مورد اندازهگيری در ايران و استان خوزستان

روش نفوذسنج

پیش از شروع آزمایشهای نفوذسنج در محل کلیه ایستگاهها
گمانههایی به طولی معادل طول ستون رسوبات مورد مطالعه حفر
شده و خاک محل بررسی شد .در همه ایستگاهها رسوبات تقریبا
تا عمق  60سانتیمتری فاقد الیه متفاوت بوده و دارای بافت و
ساختار همگنی بودند .بهدلیل سختی جنس بستر در برخی محل-
های انجام آزمایش ،کلیه آزمونها به جای استفاده از لوله پلکسی
گالس (که شکننده است) از لوله فلزی استفاده شد .این لوله طول
 150سانتی متر ،قطر داخلی  5سانتی متر و ضخامت  3میلی متر
داشت .همچنین ،برای مشاهده سطح آب موجود در لوله و اندازه
گیری ارتفاع آب در آن ،ابتدا در لوله بهصورت طولی شکاف ایجاد
کرده و سپس با استفاده از ورق شفاف با چسب پوشانده شد .لوله
بهصورت عمودی و با استفاده از چکش به بستر رودخانه وارد شد.
به این ترتیب یک ستون از مواد متخلخل (بهطول تقریبی 50
سانتیمتر برای همه ایستگاهها) درون لوله تشکیل شد .متناسب
با نوع مواد بستر ،در مقادیر مختلف ،از باال آب درون لوله ریخته-
شد .سپس ،افت آب درون لوله در مقاطع مختلف زمانی اندازه-
گیری و ثبت شد (شکل .)2در نهایت ،مقدار هدایت هیدرولیکی

را با استفاده از معادله  Hvorslevمحاسبه شد (:)Hvorslev, 1951
(رابطه )1

h

)ln ( 1

πD
+LV
11m

h2

t2 −t1

= KV

(D ،)m/day

در این رابطه  Kvهدایت هیدرولیکی عمودی
قطر لوله ( Lv ،)mmطول ستون رسوبات بستر در لوله (t1 ،)mm
و  t2زمان اولیه و نهایی اندازهگیری ( h1 ،)secو  h2هد هیدرولیکی
مشاهده شده در زمانهای  t1و  )cm( t2و  mضریب ناهمسانی که
از رابطه زیر بهدست میآید.
kh

(رابطه )2

kv

√=m

در این رابطه Kh ،هدایت هیدرولیکی افقی رسوبات بستر
رودخانه در محل اندازهگیری است Chen, 2000 .در شرایط مشابه
با شرایط آزمایشهای تحقیق حاضر ،دریافت اگر طول ستون
رسوب چندین برابر (حداقل هشت برابر) ،بیش از قطر ستون باشد
 m=1در نظر گرفته میشود ،با توجه بهاینکه در این پژوهش قطر
لوله  5سانتیمتر و طول ستون رسوبات بستر در لوله حدود 50
سانتیمتر بود ،رابطه ( )1را میتوان بهصورت زیر نوشت:
(رابطه )3

h

)ln ( 1
h2

LV
t2 −t1

= KV
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شکل  -2شکل شماتيک و نمای واقعی از روش اندازهگيری هدايت هيدروليکی عمودی ( )Kvدر بستر رودخانه
g

k𝑔 = . c. f(n). d2e

روش اندازه ذرات

(رابطه )4

هدایت هیدرولیکی ( )Kرسوبات بستر را میتوان با تجزیه و تحلیل

در این رابطه  Kهدایت هیدرولیکی g ،شتاب گرانش،
لزجت سینماتیکی ،که در دمای حدود  oC 20آب در رودخانههای
محل اندازهگیری معادل  m2/s 1/004×6-10در نظر گرفته شد
( .)Kasenow, 2002همچنین C ،ضریب بیبعد f(n) ،تابع تخلخل
 nو  deقطر موثر ذرات ( )mmمیباشند .بهطور کلی ،تخلخل بر
اساس رابطه زیر قابل تعیین است ( Vukovic and Soro, 1992و
:)Kasenow, 2002
) n = 0.255(1 + 0.83u
(رابطه )5
در این رابطه u ،ضریب یکنواختی توزیع ذرات است و از
تقسیم مقدار  d60بر  d10که بهترتیب نشاندهنده اندازه ذراتی
هستند که  10و  60درصد ذرات از آنها بزرگتر هستند ،بهدست
میآید .در جدول ( )1تابع تخلخل ،ضریب ثابت  Cو محدوده
کاربرد هر یک از روابط مورد استفاده در تحقیق ارائه شدهاند .الزم
بهذکر است هریک از روابط در ابتدا از محیطهای متخلخل با
ویژگیها و بافت و ساختار خاصی استخراج شدهاند.
به جز روابط ارائه شده در این جدول ،رابطه Alyamani
 and Şen, 1993نیز بهطور جداگانه ،مورد بررسی قرار گرفت .در
این رابطه از  d50و  d10برای تخمین هدایت هیدرولیکی استفاده
شده است .این رابطه ،که از نظر ساختاری با روابط قبلی ارائه شده
در قالب معادله ( )1تفاوت دارد ،بهصورت زیر ارائه شدهاست
(:)Alyamani and Şen, 1993
K = 1300[IO + 0.025(d50 − d10 )]2
(رابطه )6
در این رابطه K ،هدایت هیدرولیکی (متر بر روز)IO ،
(میلیمتر) محل تقاطع خط مماس گذرا از  d50و  d10با محور افقی
(اندازه ذرات) و  d50میانگین اندازه قطر ذرات (میلیمتر) است.

اندازه ذرات رسوب مورد نظر و سایر پارامترهای فیزیکی برآورد
کرد .برای این کار نمونههایی از بستر رودخانههای محل آزمایش
تهیه شد و به روش مکانیکی تجزیه شدند .برای انجام این کار ،از
ستون خاک تشکیل شده در لولههای پیزومتر مورد استفاده در
آزمایشهای نفوذسنج استفاده شد .پس از انجام آزمون هدایت
هیدرولیکی در رودخانه نمونهها از لوله تخلیه شده و به آزمایشگاه
منتقل شدند .سپس ،بهمدت  24ساعت در آون در دمای 110
درجه سانتیگراد خشک شدند .سپس ،با استفاده از روش سری
الکها ( )ASTM D6913ذرات درشت و با استفاده از روش
هیدرومتر ( )ASTM D7928ذرات ریز نمونهها تعیین اندازه
شدند .در نهایت ،منحنی توزیع اندازه ذرات رسوبات برای تخمین
هدایت هیدرولیکی به روش اندازه ذرات تهیه شد.
معادالت اندازه ذرات

از سالیان دور معادالت تجربی مختلفی برای تخمین مقدار هدایت
هیدرولیکی ارائه شدهاند .هر یک از این معادالت در شرایط خاص
و با توجه به توزیع اندازه ذرات خاصی ارائه شدهاند .بنابراین ،برای
استفاده در سایر نقاط باید پیش از استفاده بررسی و معادالت برتر
تعیین شوند .در این تحقیق ،هفت معادله مورد استفاده در تخمین
هدایت هیدرولیکی با استفاده از دانهبندی خاک ،که از عمومیت
و مقبولیت بیشتری در بین متخصصان برخوردارند ،با مقادیر
حاصل از روش نفوذسنج مورد ارزیابی قرار گرفتند .این معادالت
در قالب یک رابطه عمومی بهصورت زیر ارائه شدهاند ( Vukovic
 and Soro, 1992و :)Kasenow, 2002

υ

υ
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جدول  -1روابط مورد استفاده در تخمين هدايت هيدروليکی و ضرايب اصالحی در بستر رودخانههای مورد تحقيق ( Vukovic and Soro, 1992و Kasenow,

)2002
رابطه

بییر

اسلیشتر

USBR

تابع تخلخل )f(n

1

𝑛3/278

1

اندازه موثر ذرات )mm( de
ضریب ثابت C

محدوده کاربرد توصیهشده

d10
500

6×4-10

log
u
0.06 mm < de < 0.6
mm 1 < u < 20

هیزن

کوزنی-کارمن

ترزاقی

d10

d20

n3
(1 − n)2
d10

n − 0.13 2
(3
)
√1 − n
d10

d10

1×2-10

4/8×4-10 d20

8/3×3-10

8/4×3-10

6×4-10

de > 0.01 mm
de < 5mm

Medium-grain
sand u < 5

Large-grain
sands

Large-grain
sands

0.1 mm < de < 3 mm

)1 + 10(𝑛 − 0.26

واسنجی ضرايب  Cدر روابط اندازه ذرات

نتايج و بحث

آزمونهای بسیاری نشان دادهاند که مقادیر هدایت هیدرولیکی
حاصل از روابط تجربی مبتنی بر اندازه ذرات با مقادیر حاصل از
اندازهگیری با نفوذسنج مطابقت ندارد ( .)Song et al., 2009برای
تخمین مقادیر هدایت هیدرولیکی با استفاده از اندازه ذرات،
ضرایب  Cارائه شده در روابط نیاز به اصالح دارد (جدول  .)1برای
این منظور ،از مقدار هدایت هیدرولیکی حاصل از اندازهگیری با
نفوذسنج بهعنوان مبنا برای واسنجی ضرایب  Cدر همه روابط
ارائه شده ،به جز رابطه الیمانی و شن ( Alyamani and Şen,
 ،)1993استفاده میشود .بنابراین ،برای هر رودخانه مقادیر  Cبا
استفاده از رابطه زیر تعیین شد (:)Song et al, 2009

در مجموع  18آزمون نفوذسنج برای اندازه گیری هدایت
هیدرولیکی در سه رودخانه کرخه ،دز و شاوور انجام شد .میانگین
ضخامت ستون خاک تشکیل شده در لوله نفوذسنج حدود 50
سانتیمتر ( 50±1سانتیمتر) بود .مقادیر حاصل از این آزمونها
بهعنوان مبنایی برای مقایسه مقادیر هدایت هیدرولیکی تخمین
زدهشده استفاده شد .میانگین هدایت هیدرولیکی اندازه گیری
شده بستر رودخانههای کرخه ،دز و شاوور بهترتیب 29/4 ،28/7
و  0/36متر بر روز بهدست آمد .همچنین ،هیستوگرام نتایج آزمون
نفوذسنج در شکل ( )3ارائه شدهاست .با توجه به اینکه مقادیر Kv
در رودخانه شاوور با دو رودخانه دیگر تفاوت زیادی دارند و
همچنین ،بهمنظور نمایش بهتر ،نتایج در دو هیستوگرام جداگانه
نشانداده شدهاست .چنانکه در این شکل مشخص است مقادیر
حاصل از اندازهگیریشده از نمودار نرمال تبعیت نمیکند.
صحت نتایج حاصله پس از تجزیه نمونههای بستر حاصل از
نقاط اندازهگیری مورد تایید قرار گرفت .بر این اساس ،دلیل تفاوت
مقادیر مذکور تفاوت در جنس بستر رودخانهها بود .گرچه پیش
از این مشاهدات صورت گرفته حین انجام آزمایشها تایید کننده
این موضوع بود .در هیستوگرام ارائه شده در شکل ( )3فراوانی
مقادیر حاصله در بستر رودخانههای دز و کرخه بیشتر در بازه
 10تا  40متر بر روز مشاهده شد .همچنین ،هدایت هیدرولیکی
در بستر رودخانه شاوور بین  0/25تا  0/45متر بر روز بود که در
سه نقطه این مقدار بین  0/40تا  0/45اندازهگیری شد.
بهطور کلی ،نتایج حاصل از اندازهگیری به روش نفوذسنج در
بستر رودخانههای مورد پژوهش ،در بازه مقادیر حاصل از تحقیقات
مشابه قبلی قرار میگیرند .گرچه بهدلیل اینکه تحقیق حاضر در بستر
با اندازه ذرات متفاوت انجام شده و سایر تحقیقات غالبا بر روی بستر
یک رودخانه انجام شده ،این نتایج بهطور کامل با نتایج پژوهشهای
یاد شده منطبق نیستند .بهطور مثال ،مشابه با نتایج بستر شاوور،
نتایج  Sebok et al., 2015و  Chen, 2004در خاک رسی ،بهترتیب،
در بازه  0/01-8/37و  0/6-2/5متر بر روز قرار گرفت .در حالیکه در

1-Sign Test

2-Box-Plot

(رابطه )7

g

1

1

υ

p

p

p
p
] C = ∑i=1 K v.i / ∑i=1 [ × φ(ni ) × d2e.i

که در آن  Kv,iمقدار هدایت هیدرولیکی تعیین شده به
وسیله نفوذسنج در نقطه  iاز هر رودخانه p ،مجموع تعداد
نمونههای انجامشده در هر رودخانه میباشند.
تحليلهای آماری

مانند بسیاری از تحقیقات مشابه مثل  song et al, 2009و
 ،Landon et al., 2001برای بررسی وجود اختالف معنیدار بین
( Kgهدایت هیدرولیکی حاصل از روش اندازه ذرات) و  Kvاز آزمون
عالمت 1و نمودار باکس-پالت 2استفادهشد .آزمون عالمت یک
آزمون ناپارامتریک است که برای تعیین تفاوت بین دو گروه از
یکدیگر استفاده میشود .بر اساس نتایج حاصل از این آزمون ،اگر
سطح معنیداری از سطح معنیدار مدنظر کمتر باشد تفاوت بین
دو گروه معنیداری خواهد بود .در غیر این صورت دو گروه تفاوت
معنیداری ندارند .به عالوه ،نمودار باکس-پالت ابزار مناسب یافتن
و توضیح تفاوتهای بین گروههای مختلف از نتایج حاصل است
( .)Kvam and Vidakovic, 2007در تحقیق حاضر ،از این ابزار
برای نشاندادن تفاوت بین مقادیر هدایت هیدرولیکی بهدست
آمده از دو روش اندازه ذرات و نفوذسنج استفاده شدهاست.
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دو رودخانه دیگر ،نتایج مشابه نتایج تحقیقات  Chen, 2000و Cheng

 18/8و  17-45متر بر روز بود گزارش شد.

 ،et al, 2011که در خاک شنی انجام شد ،و بهترتیب در بازه -43

شکل  -3هيستوگرام  Kvحاصل از آزمايشهای نفوذسنج بستر رودخانههای کرخه و دز (راست) و بستر رودخانه شاوور (چپ)

شکل  -4نمودار باکس پالت مقادير  Kvحاصل از آزمايش نفوذسنج و  Kgحاصل از روابط تجربی

هدايت هيدروليکی تعيين شده به روش تحليل اندازه ذرات

پس از اندازهگیری هدایت هیدرولیکی با استفاده از نفوذسنج،
نمونههای تهیه شده از بستر سه رودخانه به آزمایشگاه منتقل شده
و تجزیه مکانیکی شدند .سپس ،با استفاده از مقادیر بهدست آمده
منحنیهای دانهبندی ترسیم شد .اندازههای مرتبط با روابط
تجربی استخراج شده از این منحنیها در جدول ( )2ارائه شده-
است .بر طبق مشاهدات صحرایی ،بستر رودخانههای کرخه و دز
شنی همراه با مقداری سنگریزه بود .به جز نقطه  D-2در بستر
دز ،سایر نقاط میانگین اندازه ذراتی کوچکتر از  2میلیمتر
داشتند .همچنین ،مقدار رس در این نمونهها کمتر از  5درصد
بود .با توجه به ضرایب یکنواختی حاصله ،دانهبندی بستر آنها
بسیار ناهمگن بود به نحوی که به جز دو نقطه در بقیه نقاط ضریب

یکنواختی بیش از  14بود .همچنین بر این اساس ،میانگین اندازه
ذرات در بستر دز  1/01میلیمتر و در بستر کرخه  0/68میلیمتر
بود .بنابراین ،علیرغم اینکه بستر هر دو رودخانه دارای درصد ذرات
ریزدانه برابری بودند .اما ،به دلیل اینکه ذرات درشت دانه بیشتری
در بستر دز وجود داشت ناهمگنی در این بستر بیشتر مشاهده
شد .چنین موضوعی موجب تخمین بیشتر هدایت هیدرولیکی
در بستر دز شد.
در رودخانه شاوور ،با توجه به اینکه منبع عمده تامین آب
چشمههای محدودی در شمال شهر شوش و نیز زهآب حاصل از
شبکه آبیاری و زهکشی دز می باشد بروز سیالبهای بزرگ و در
نتیجه حمل و ترسیب رسوبات درشتدانه امکانپذیر نیست .لذا،
رسوبات غالبا ریزدانه بوده و دامنه تغییرات اندازه ذرات کوچکتر
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است .در نتیجه ،ضریب یکنواختی نمونههای برداشتی این
رودخانه با میانگین کمتر از  ،3/5نسبت به نمونههای برداشتی از
دو رودخانه دیگر کوچکتر میباشد .بهطور کلی ،میانگین اندازه
ذرات در بستر شاوور کوچکتر از  0/1میلیمتر بوده و ذرات تشکیل
دهنده آن غالبا رس و سیلت بوده و تقریبا در بستر هیچگونه
سنگریزهای مشاهده نشد.
در جدول ( )3میانگین مقادیر هدایت هیدرولیکی حاصل از
روابط مختلف اندازه ذرات ،در سه رودخانه مورد آزمایش ،ارائه
شدهاست .با توجه به این جدول ،روش ترزاقی با میانگین 96/8

متر بر روز ،هدایت هیدرولیکی را بیش از سایر روابط برآورد کرد.
در حالیکه رابطه الیمانی و شن این خصوصیت را بهطور میانگین
 6/2متر بر روز و کمتر از سایر روابط برآورد کرد .همچنین ،نمودار
باکسپالت بهدست آمده از روابط مختلف اندازه ذرات و آزمون
نفوذسنج در شکل ( )4نشان داده شدهاست .مقادیر میانه  Kgروش
ترزاقی از سایر روشها بیشتر و الیمانی از همه کمتر بود .به عالوه،
بازه پراکندگی نتایج روابط الیمانی ،کوزنی و اسلیشتر کوچکتر از
نتایج دیگر روابط بود .با این حال سه رابطه ترزاقی ،بیر و USBR
دارای پراکنش در نتایج حاصل بودند.

جدول  -2توزيع اندازه ذرات خاک بدست آمده از منحنی توزيع دانه بندی خاک

مکان

)d10 (mm

)d20 (mm

)d30 (mm

)d50 (mm

)d60 (mm

Uc

I0

k-1

0/1
0/05
0/07
0/08
0/1
0/1
0/1
0/12
0/06
0/12
0/12
0/13
0/035
0/034
0/031
0/035
0/034
0/035

0/21
0/11
0/12
0/15
0/23
0/18
0/15
0/15
0/2
0/25
0/17
0/20
0/037
0/037
0/035
0/037
0/036
0/038

0/35
0/18
0/16
0/25
0/55
0/28
0/19
1/1
0/4
0/5
0/26
0/32
0/039
0/039
0/041
0/040
0/037
0/041

0/98
0/5
0/3
0/7
1/05
0/57
0/5
1/2
1/11
1/2
0/73
0/95
0/053
0/045
0/043
0/08
0/063
0/1

1/5
0/78
0/4
1/2
1/08
0/8
0/7
2/8
1/6
1/7
1/8
2/1
0/11
0/11
0/11
0/14
0/12
0/14

15
15/6
6/15
15
20
8/9
15
23/3
26/6
14
15
16/15
3/1
3/2
3/1
4
3/5
4

0/085
0/02
0/02
0/05
0/08
0/09
0/08
0/1
0/01
0/05
0/085
0/08
0/031
0/031
0/031
0/030
0/030
0/027

k-2
k-3
k-4
k-5
k-6
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
SH-1
SH-2
SH-3
SH-4
SH-5
SH-6

جدول  -3ميانگين هدايتهيدروليکی حاصل از تخمين به روش اندازه ذرات در بستر سه رودخانه کرخه ،دز و شاوور (متر بر روز)

روش

کرخه

دز

شاوور

میانگین

سطح معنیداری
()P-Value

الیمانیو شن

8/8

8/5

1/2

6/2

0/81

هیزن

55/1

77/3

16/1

49/5

0/001

ترزاقی

106/6

153/6

30/0

96/8

0/00

بیر

69/8

105/9

15/2

63/6

0/00

USBR

84/1

104

2/3

63/5

0/001

اسلیشتر

12/4

15/7

5/2

11/1

1/00

کوزنی

16/0

20/5

6/7

14/4

0/48

Kv

28/7

29/4

0/36

19/5

 P-Valueبراساس مقادير  Kvحاصل از ازمون پرمامتر و  Kgحاصل از هر يک از هفت رابطه تجربی اندازه ذرات بر اساس رابطه اصلی محاسبه شدهاست.

مقايسه روابط تجربی

مقادیر ) Ln (Kgمحاسبه شده بر حسب تحلیل اندازه ذرات جهت

مقایسه ،در این بخش ارائه شده است .بر این مبنا ،مقادیر حاصل
از روابط مختلف بهصورت نمودار پراکنش در مقابل هم نشان داده
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شدهاند (شکل  .) 5ارائه نتایج به این نحو ،مقایسه دیداری سریع
روابط خطی بین روشهای مختلف را امکانپذیر میکند
( .)Vienken and Dietrich, 2011همچنین ،در این شکل خط
برابری و رگرسیون خطی ساده ،بین روابط مورد اشاره ،ارائه شده-
است .بهعالوه ،هیستوگرام توزیع نسبی  Ln Kهر یک از روابط در
باالی هر یک از ستونها نشان داده شدهاست .هیستوگرام روابط
بیر ،ترزاقی و هیزن توزیع مشابهی دارند .اما روشهای دیگر دارای
هیستوگرام متفاوتی میباشند .نتایج رابطه الیمانی برای بستر
رودخانه شاوور مقادیر کوچکتری از  Ln Kرا حاصل کرد .این
رابطه ،بر خالف سایر روابط ،ساختاری متفاوت داشته که این
موضوع بر نتایج بهدست آمده هم تاثیر قابل توجهی داشتهاست.
به عالوه ،رابطه  USBRبه دلیل تاثیر مضاعف  d20بر مقادیر هدایت
هیدرولیکی ،کوچک و بزرگ بودن مقادیر  Ln Kرا شدت می-
بخشد Vienken and Dietrich, 2011 .مشابهت هیستوگرام Ln
 Kgروابط هیزن ،بیر ،ترزاقی و  USBRرا گزارش کردند.
با توجه به شکل ( )5نمودار ماتریسی حاصل از تجزیه
نمونههای برداشتی همبستگی باالیی بین روابط اعمال شده در
مورد همه اندازه ذرات نشان میدهد .ضرایب تبیین بهدست آمده
بین روابط مختلف در جدول ( )5ارائه شدهاست .ضریب تبیین
بهعنوان شاخصی برای ارزیابی متغیرها با استفاده از یکدیگر به-
شمار میرود .بهعبارت بهتر ضریب تبیین باالتر بیانگر استحکام
بیشتر رابطه رگرسیونی ارائه شده بین دو متغییر است .البته لزوما
هبستگی بهتر بین روابط ،بیانگر نزدیکی بیشتر خط رگرسیونی به
خط برابری نتایج نیست .از بین روابط ارائه شده ،رابطه USBR
همبستگی کمتری با بقیه روابط ارائه شده داشت .این موضوع در
مورد رابطه الیمانی هم صدق میکند .بالعکس ،روابط ترزاقی و
هیزن دارای همبستگی خوبی با سایر روابط ارائه شده بودند .به-
نحوی که ضریب همبستگی در مورد روابط هیزن و ترزاقی 0/999
بود .این مقدار از همبستگی بین رابطه اسلیشتر و کوزنی هم
مشاهده شد.
گرچه مطابقت و عدم مطابقت نتایج حاصل از روابط مختلف
ارائه شده در تحقیق حاضر در تحقیقات قبلی بهطور کامل بررسی
نشدهاست .اما ،برخی روابط بهصورت دو به دو مورد بررسی قرار
گرفتهاند .مطابق با نتایج تحقیق حاضر ،برخی تحقیقات گزارش
دادند که  Kgحاصل از روابط بیر و هیزن مطابقت خوبی باهم دارند
( .)Chua et al., 2007گرچه ،نتایج حاصل از برخی تحقیقات با
این نتیجه تفاوت داشت ( .)Song et al, 2009در تحقیق حاضر،
با وجود اینکه رابطه هیزن بیشترین اختالف را با نتایج روش
نفوذسنج نداشت .اما برخی تحقیقات ضرایب اصالحی بین یک تا
 1000را برای آن در نظر گرفتهاند (.)Song et al, 2009

همچنین ،برای درک بهتر تفاوت بین روابط ارائه شده،
عالوه بر خط رگرسیون ساده ،برای مقایسه بهتر روابط اندازه
ذرات ،خط برابری نتایج ( )1:1هم ترسیم شد (شکل  .)5از بین
روابط مورد بحث ،رابطه  USBRبیشترین اختالف شیب بین خط
برابری و خط رگرسیونی با دیگر روابط را داشت .در مقابل ،در
مورد روابط اسلیشتر ،بیر و ترزاقی ،مطابقت بیشتری بین خط
رگرسیونی با دیگر روابط و خط برابری نتایج مشاهده شد.
مقايسه هدايت هيدروليکی حاصل از روابط مختلف اندازه ذرات
با هدايت هيدروليکی حاصل از اندازهگيری

مقادیر مختلف نسبتهای  Kg/Kvبستر رودخانههای کرخه ،دز و
شاوور و نیز میانگین آنها برای روابط مختلف در جدول ( )6ارائه
شدهاست .بهطورکلی ،در هر سه رودخانه ،مقادیر  Kgحاصل از
روابط هیزن ،بیر ،ترزاقی و  USBRبسیار بیش از نتایج حاصل از
آزمون نفوذسنج بود .این نتیجه با نتایج برخی تحقیقات مانند
 Song et al, 2009مطابقت داشت .اما ،رابطه الیمانی و شن هدایت
هیدرولیکی را ،در کرخه و دز ،کمتر از نصف مقدار صحرایی و در
مجموع فقط  1/5برابر آن برآورد میکرد .همچنینSong et al., ،
 2009دریافتند که رابطه اسلیشتر مقدار  Kgرا کمتر از مقدار Kv
تخمین میزند که در این تحقیق این موضوع در دو رودخانه کرخه
و دز مشاهده شد .به نحوی که بهترتیب در این دو رودخانه Kg/Kv
به ترتیب  0/50و  0/98ثبت شد .رابطه کوزنی هم گرچه ،برآورد
کامال نزدیکی به مقدار اندازهگیری شده نشان نداد .اما ،با حصول
نسبت  0/7و  1/3بهترتیب در دو رودخانه مذکور نشان داد که
قابلیت خوبی در برآورد نسبت واقعی دارد.
عدم قطعیت و دقت کافی در برآورد هدایت هیدرولیکی
جزء ذاتی روابط برآورد هدایت هیدرولیکی بر مبنای اندازه ذرات
بهشمار میرود (Vukovic and Soro, 1992 .)Song et al, 2009
طی مطالعه خود دریافتند که روابط مختلف اندازه ذرات میتوانند
نتایج کامال متفاوتی داشته باشند و مقادیر  Kgبرآورد شده تا 20
برابر هم می رسد .البته برخی محققان خطای وارده بر تخمین را
تا بیش از  500درصد هم بیان کردهاند (.)Rosas et al, 2014
هریک از این روابط ممکن است در برخی نقاط برآورد خوبی
از هدایت هیدرولیکی داشته باشد .اما در جاهای دیگر برآورد
ضعیفی از آن داشته باشد ( Lu et al., 2012و Vukovic and
 .)Soro, 1992در تحقیق  Lu et al., 2012که  12رابطه تخمین
هدایت هیدرولیکی را مورد آزمون قرار گرفت فقط دو رابطه شفرد
و ترزاقی برآوردی برابر مقادیر اندازهگیریشده داشتند .سایر
روشها فقط در برخی نقاط برآورد مناسبی داشتند .اما بهطور
کلی ،روابط مورد مطالعه برآورد مناسبی نداشتند.
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با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )6نسبت  Kg/Kvدر
بستر کرخه و دز به مراتب کمتر از مقدار آن در بستر شاوور بود.
بیشترین تفاوت در بین روابط مربوط به روابط اسلیشتر و کوزنی
است که بهترتیب ،در شاوور تا بیش از  15و  19برابر نسبتهای
حاصل در دو رودخانه دیگر بود .بر خالف دو رابطه مذکور ،این
نسبت برای رابطه  USBRدر رودخانه شاوور نسبت به رودخانه دز
حدودا  14درصد کمنر بود .در واقع کمتر از سایر روابط تحت
تاثیر شرایط بستر رودخانه قرار گرفتهبود .چنانکه در جدول ()6
مشاهده میشود بستر رودخانه شاوور همه روابط دارای بیش
برآوردی هستند .به نحویکه در رابطه ترزاقی هدایت هیدرولیکی
تا  84/6برابر مقدار اندازهگیریشده تخمین زده شدهاست .گرچه،
نسبت  Kg/Kvبرای رابطه الیمانی و شن فقط  3/5بود.
اندازه ذرات ریزتر بستر رودخانه شاوور موجب کاهش دامنه
اندازه ذرات و در نتیجه کاهش ضریب یکنواختی شدهاست.
 Sebok et al., 2015دریافتند همه روابط مورداستفاده در
تحقیقشان در الیه باالیی بستر رودخانه که دارای ذرات درشت-
تری بود برآورد بیشتری از  Kgدارند .همچنین ،تغییرات در نتایج
روابط مختلف در الیه باالیی بسیار بیشتر از الیه پایینی با بافت
ریزتر بود .در تحقیقات دیگر هم معلوم شد که با ریزدانهترشدن
خاک مقدار  Kgو  Kvبستر رودخانه بههم نزدیکتر میشوند
( Genereux et al., 2008 .)Landon et al., 2001نتیجه گرفتند
که تغییرات هدایت هیدرولیکی در مجراهای آبی به تغییرات اندازه
ذرات بستر بستگی دارد .بنابراین این تغییرات ،بهصورت
غیرمستقیم ،به عاملی مانند سرعت جریان که موجب ایجاد

فرسایش و رسوبگذاری میشود مرتبط میشود.
بهطور کلی ،در معادالت مورد بحث دو عامل تخلخل و اندازه
ذرات موثر میتوانند بر نسبت  Kg/Kvموثر باشند .با توجه به رابطه
( )5میتوان به جای تخلخل ضریب یکنواختی را بررسی کرد .با
توجه به نتایج حاصل از تجزیه مکانیکی (جدول ( )2و نتایج جدول
( ،))3از دو عامل یاد شده ،اندازه ذرات موثر ( )d10تاثیر بیشتری
بر این نسبت داشته است .چنانکه در منابع مختلف (مانند
 Bagarello et al, 2016و  )Verbist et al, 2012ذکر شده ،همگنی
بیشتر (یکنواختی کمتر) ذرات موجب افزایش هدایت هیدرولیکی
میشود .در نتیجه انتظار میرود بستر شاوور که دارای میانگین
ضریب یکنواختی به مراتب کمتری است ،هدایت هیدرولیکی
بیشتری داشتهباشد .اما برعکس ،بستر دو رودخانه دیگر با وجود
ناهمگنی بیشتر ،هدایت هیدرولیکی برآوردی بیشتری نسبت
مقادیر اندازهگیریشده دارند .لذا میتوان نتیجه گرفت که نسبت
 Kg/Kvبیش از آنکه تحت تاثیر شرایط همگنی خاک باشد تحت
تاثیر اندازه موثر ذرات قرار دارد.
بهعالوه ،تراکم از جمله عواملی است که ممکن است خاک
بستر را تحت تاثیر قرار داده و هدایت هیدرولیکی آن را کاهش
دهد ( .)Zhang et al., 2006در این پدیده ،تراکم با با تخریب و
تغییر شکل و ساختار منافذ موجب کاهش هدایت هیدرولیکی
خاک میشود ( .)Alaoui et al., 2011با توجه به نوع خاک
بسترهای دز و کرخه درشت و بستر شاوور ریز بافت و رسی
هستند ،امکان ایجاد تراکم در خاک بستر شاوور بیشتر است.

جدول  -5ماتريس همبستگی مقادير ) Ln (Kgمحاسبه شده روابط مختلف اندازه ذرات به همراه معادالت رگرسيون خطی ساده بين روابط
Ln K
)(Alyamani
Ln K
)(Hazen
)Ln K (Terzaghi
Ln K
)(Beyer
Ln K
)(USBR
Ln K
)(Slichter
Ln K
)(Kozney

0/79
2/84x*+0/62
0/79
0/64x+3/49
0/80
0/73x+2/86
0/60
1/23x+1/64
0/72
0/49x+1/60
0/72
0/49x+1/86

)Ln K (Hazen

0/999
1/02x+0/58
0/98
1/16x-0/41
0/70
1/90x-3/70
0/95
0/80x-0/69
0/95
0/81x-0/45

)Ln K (Terzaghi

0/99
1/14x-1/08
0/72
1/89x-4/89
0/93
0/78x-1/14
0/94
0/78x-0/88

Ln K
)(Beyer

0/79
1/73x-3/35
0/87
0/66x-0/28
0/88
0/67x-0/05

Ln K
)(USBR

0/49
0/25x+1/41
0/50
0/26x+1/65

* مقدار  xدر هر معادله بيانگر ) Ln(Kgحاصل از رابطه اندازه ذرات در باالی آن ستون میباشد.

Ln K
)(Slichter

0/999
1/00x+0/25
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شکل  -5نمودار ماتريسی ) Ln (Kgروابط مختلف تحليل اندازهذرات و هيستوگرام آنها
(در هيستوگرام محور افقی مقدار ) Ln (Kgو محور عمودی فراوانی) و در نمودارها هردو محور ) Ln(Kgاست)

بخشی از تفاوت در مقادیر هدایت هیدرولیکی حاصل از
روش اندازه ذرات و روشهای صحرایی مربوط به تاثیر مقیاس بر
هدایتهیدرولیکی است .در روشهای صحرایی مثل پمپاژ هدایت
هیدرولیکی تعیین شده مربوط به حجم بزرگی از خاک است .در
حالیکه ،در روش اندازه ذرات ،این حجم بسیار کوچکتر است

( .)Alyamani and Şen, 1993بر این اساس ،گرچه بزرگی حجم
خاک دخیل در روش نفوذسنج به اندازه روشهایی مثل پمپاژ
بزرگ نیست .اما از حجم خاک مورد استفاده در روش اندازه ذرات
بزرگتر میباشد.

جدول  -6ميانگين نسبت هدايت هيدروليکی حاصل از تحليل اندازه ذرات بر هدايت هيدروليکی اندازهگيریشده ()Kg/Kv

رودخانه
رابطه
الیمانیو شن
هیزن
ترزاقی
بیر
USBR

اسلیشتر
کوزنی

کرخه

دز

شاوور

میانگین

0/40
2/4
4/5
3/0
3/8
0/5
0/7

0/50
4/7
9/4
6/5
7/4
0/98
1/3

3/5
45/3
84/6
43/0
6/5
14/7
18/8

1/5
17/5
32/8
17/5
5/9
5/4
6/9

ضرايب اصالح شده C

میانگین و خطای استاندارد ضرایب اصالح شده ،C ،هفت رابطه
مورد استفاده محاسبه و نتایج در جدول ( )7ارائه شدهاست .مقادیر
جدید  Cدر بستر رودخانههای مختلف با هم تفاوت دارند .نزدیکی
مقادیر اصالحی به مقادیر اولیه معرفی شده در هر رابطه نشان-
دهنده نیاز به انجام اصالحات در موقع استفاده از آن رابطه در

محدوده مورد مطالعه است .هر چند تفاوت بین دو ضریب اصالحی
 Cبستر دز و کرخه نسبتا کم است .اما این ضرایب در رودخانه
شاوور بسیار کوچکتر از دو رودخانه دیگر بود .دلیل بروز چنین
تفاوتی وجود اندازه متفاوت ذرات در رودخانه شاوور است .کوچک
بودن اندازه ذرات در این رودخانه موجب کوچک بودن قابلیت
آبگذری بستر و افزایش نسبت  Kg/Kvمیشود (جدول  .)6بنابراین

کثير و همکاران :ارزيابی صحرايی روابط تحليل اندازه ذرات برای 2019 ...

برای اصالح معادالت مختلف مورد بحث در این رودخانه ضرایب
بیشتری باید اعمال کرد.
بهطور میانگین ،روابط کوزنی و اسلیشتر نسبت به سایر
روابط نیاز به انجام اصالح کمتری برای استفاده در منطقه مورد
مطالعه داشتند .بهنحوی که رابطه کوزنی با کمتر از  10درصد
اصالح برای این محدوده قابل استفاده است .همچنین ،سه رابطه
هیزن ،ترزاقی و بییر ،بهطور میانگین ،دارای ضرایب اصالحی C
کوچکتری نسبت به ضریب اصلی بودند .در رابطه ترزاقی نسبت
ضرایب اصالح شده و اصلی  0/15 Cبود .دلیل بروز این وضعیت،
ساختار معادله ترزاقی ارتباط دارد .وجود ریشه سوم تخلخل در
مخرج تابع تخلخل موجب افزایش قابل مالحظه در مقدار آن شده
و در نتیجه تاثیر نسبی ضریب ثابت در رابطه اندازه ذرات کمتر
شده است .از بین شش رابطه مورد بحث ،فقط در رابطه USBR
اندازه موثر ذرات معادل  d20در نظر گرفته شده است و در این
رابطه نتایج ارائه شده در جدول ( )7نشاندهنده این است که تنها
میانگین ضریب اصالحی  Cدر این رابطه بیش از دو برابر ضریب
 Cاصلی رابطه است.
همچنین ،طبق مقادیر اندازه ذرات نمونههای مختلف
(جدول  ،)2مقادیر  d20و  d10در بستر رودخانه شاوور برخالف دو
رودخانه دیگر نزدیک بوده است .بر طبق رابطه ( )5تخلخل بر
مبنای ضریب یکنواختی تعیین میشود و یکنواختی اندازه ذرات
در رودخانه شاوور کمتر و در نتیجه تخلخل بیشتر از دو ردخانه
دز و کرخه برآورد شده است .بنابراین ،در رودخانه کرخه که
تخلخل بستر بیش از دو رودخانه دیگر تخمینزده شدهاست
مقادیر  Cاصالحی بسیار کمتر از ضرایب اصلی آن بهدست آمد.
این مقادیر ،در دو رودخانه دیگر به طور میانگین بسیار بیش از
رودخانه شاوور بهدست آمد.

بررسی مقادیر خطای استاندارد ضریب اصالحی  Cروابط
اندازه ذرات مختلف نشان داد که مقادیر این شاخص در دو
رودخانه کرخه و دز نزدیک بههم و در رودخانه شاوور بسیار کمتر
از این دو رودخانه بود .بروز مقادیر خطا به این صورت وجود
پراکنش بیشتر در مقادیر ضرایب  Cاصالحی در دو رودخانه
یادشده نسبت به رودخانه شاوور بود .همچنین از بین این روابط
دو رابطه بییر و اسلیشتر دارای بیشترین مقدار خطا نسبت به
میانگین مقادیر  Cاصالحی و رابطه کوزنی دارای کمترین مقدار
آن بود.
در مطالعات  Song et al., 2009در رودخانه الخورن و
 Moazami et al., 2017در منطقه پخش سیالب جارمه خوزستان
ضرایب اصالحی متفاوتی برای روابط مختلف مورد بررسی گزارش
شد .برخی از این ضرایب اصالحی بیشتر و برخی کمتر از ضرایب
 Cاصلی آن روابط بود .طبق نتایج این دو تحقیق ،نهتنها در
استفاده از روابط مختلف بیش یا کم برآوردی ضریب  Cمشاهده
شد .بلکه این ضرایب در نقاط مختلف هم نتایج کامال متفاوتی به
دنبال داشت .به نحوی که بر این اساس ،ضریب اصالحی حاصله
میتواند در برخی نقاط یک رودخانه بزرگتر و در جای دیگر
کوچکتر از ضریب اصلی آن باشد .با این وجود ،بهعنوان یک
فرضیه ،آنها توصیه کردند که در بستر رودخانه ضرایب C
کوچکتری برای برآورد  Kvباید مورد استفاده قرار گیرد .با توجه
به اینکه دو تحقیق مذکور و تحقیق حاضر در محیطهای متخلخل
متفاوتی انجام شدهاند ،به نظر می رسد ضرایب  Cحاصل از هر
تحقیق ،حتی در محدودههای کوچک از بستر رودخانه هم بدون
در نظر گرفتن شرایط محلی قابل تعمیم نباشد .بهطور کلی ،به
نظر می رسد اظهارنظر دقیق راجع به این موضوع نیاز به انجام
تحقیقی جامع داشته باشد.

جدول  -7ضرايب ثابت  Cمعرفیشده و ضرايب ثابت  Cاصالحی روابط اندازه ذرات

بییر

رابطه
ضریب  Cاصلی

ضریب  Cاصالحی

کرخه
دز
شاوور
کل
دادهها

میانگین
خطای استاندارد
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
خطای استاندارد

اسلیشتر

USBR

کوزنی-کارمن

ترزاقی

هیزن

6×4-10 log

1×2-10

0.3
4/8×4-10 𝑑20

8/3×3-10

8/4×3-10

6×4-10

2/5×4-10 log

2/3×2-10

0.3
16×4-10 𝑑20

15 ×3-10

2/2×3-10

3/1×4-10

500
u
500
u
500
u
500
u
500
u
500
u
500

1/7×4-10 log

1/8 ×2-10

0.3
13/6×4-10 𝑑20

2-

0/6 × 10

0/8 × 10

1× 10

12×3-10

1/6×3-10

2/3×4-10

0/7 ×4-10 log

0/8 × 10

0/9 × 10

0/5 × 10

0/14×4-10 log

0/07×2-10

0.3
0/8×4-10 𝑑20

0/4×3-10

2-

3-

0/01 ×4-10 log

0/04× 10

1/4×4-10 log

1/4×2-10

u
500

0/6 × 10

3-

0.3
𝑑20

u
500

u

0/8 ×4-10 log

0/9 × 10

0.3
𝑑20

4-

4-

0/5 ×4-10 log

2-

0/5 × 10

0.3
𝑑20

4-

4-

0/1 × 10

0.3
10/1×4-10 𝑑20
0.3
𝑑20

4-

0/4 × 10

3-

3-

3-

0/7 × 10

4-

3-

1× 10

0/1 ×3-10

0/14×4-10

3-

4-

0/02 × 10

0/01 × 10

0/01× 10

9/1×3-10

1/3×3-10

1/8×4-10

3-

0/3 × 10

3-

0/4 × 10

4-

0/6 × 10
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.و هیزن بهدست آمد
 با استفاده از اندازهKv برای برآورد بهتر مقادیر میانگین
 موجود در روابط مورد بررسی نیاز به تغییر درC  ضرایب،ذرات
 اصالحی درC  ضرایب، گرچه. برابری داشتند2/1  تا0/15 بازه
 ترزاقی و هیزن کاهش زیادی نسبت به ضرایب اصلی،روابط بیر
 این فزایش زیاد و در دو رابطهUSBR  در رابطه.خود داشتند
 نتایج نشان داد که، بهعالوه.کوزنی و اسلیشتر افزایش اندک بود
 در برآورد هدایت هیدرولیکیUSBR روابط الیمانی و شن و
.سازگاری کمتری با دیگر روابط اندازه ذرات دارند
از آنجاییکه میزان تخلخل تاثیر زیادی بر مقدار هدایت
 به نظر.هیدرولیکی تخمینی به وسیله روابط اندازه ذرات دارد
) درVukovic and Soro, 1992( میرسد روش تخمین تخلخل
- از آنجایی. تاثیر زیادی داشته باشدKg روابط اندازه ذرات بر مقدار
 با توجه به شرایط،که برآورد دقیق تخلخل در بستر رودخانه
. غیر ممکن است،موجود که ساختمان خاک را تغییر می دهد
هدایت هیدرولیکی تخمینی حاصل از روابط مختلف اندازه ذرات
 مثل،در بستر رودخانه نسبت به سایر محیطهای متخلخل
. عدم قطعیت بیشتری دارند،آبخوان
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

نتيجه گيری
 آزمون هدایت هیدرولیکی عمودی اشباع با18 بهطور کلی
 در سهChen, 2000 استفاده از نفوذسنج بر اساس روش اصالحی
 برای برآورد دقت، همچنین. دز و شاوور انجام شد،رودخانه کرخه
، اسلیشتر، ترزاقی،روشهای تحلیل اندازه ذرات هفت رابطه هیزن
 الیمانی و شن و بیر با استفاده نمونههای تهیه،USBR ،کوزنی
 نتایج آزمونهای حاصل.شده از بستر این رودخانهها بررسی شدند
-از آزمون نفوذسنج نشان داد میانگین هدایت هیدرولیکی اندازه
،2/15  دز و شاوور بهترتیب،گیری شده بستر رودخانه های کرخه
 با وجود اینکه در رودخانه. متر بر روز بهدست آمد0/03  و2/94
، که دارای ذرات ریزتری نسبت به دو رودخانه دیگر بود،شاوور
 برآوردKv همه روابط اندازه ذرات هدایت هیدرولیکی را بیش از
 در مقایسه با هدایت هیدرولیکی اندازهگیریشده، اما.میکردند
، هدایت هیدرولیکی حاصل از روابط هیزن،بهوسیله نفوذسنج
 در هر سه رودخانه، بهطور قابل توجهی،USBR ترزاقی بیر و
 در دو رودخانه دز و کرخه روابط الیمانی و، هم چنین.بیشتر شد
شن و اسلیشتر دارای کمبرآوردی بودند و رابطه کوزنی تقریبا
.هدایت هیدرولیکی را معادل مقدار اندازهگیریشده برآورد میکرد
 رابطه ترزاقی بیشترین بیشبرآورد هدایت،بهطور کلی
 از روابط بیرKg/Kv هیدرولیکی را داشته و سپس بیشترین نسبت
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