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چکیده
شیارها بهعنوان منبع و محل تولید و انتقال رواناب و رسوب روی دامنهها میباشند .خصوصیات جریان در
شیارها میتواند تحتتأثیر نوع و میزان مواد همراه باشد .آگاهی از فرآیند توسعه شیارها مستلزم شناخت خصوصیات
هیدرولیکی جریان در شیارها میباشد .این پژوهش بهمنظور بررسی اثرات بار رسوب بر خصوصیات هیدرولیکی جریان
در شیارها انجام گرفت .آزمایش در فلومی به ابعاد  4× 0/4 ×0/3متر در شیب10درصد در خاکهای با بافت لوم ،شن
لومی و لوم رس شنی تحت بارش با شدت  90میلیمتر بر ساعت در چهار تکرار انجام شد .عدد رینولدز ،عدد فرود،
ضریب اصطکاک دارسی-ویسباخ ،عمق جریان ،تنش برشی و قدرت جریان طی فرآیند فرسایش شیاری مشخص شدند.
نتایج نشان داد که ضریب اصطکاک دارسی-ویسباخ با افزایش باررسوب افزایش یافت .عدد فرود با افزایش بار رسوب
بهدلیل کاهش چشمگیر سرعت جریان کاهش یافت .تنش و قدرت برشی و عمق جریان نیز با افزایش بار رسوب افزایش
داشتند .عمق جریان با افزایش بار رسوب بیشتر شد و در خاک لوم از  0/041تا  1میلیمتر و در خاک شن لومی از 0/07
تا  1/3میلیمتر و در خاک لوم رس شنی از  0/06تا  0/7میلیمتر بود .ضریب تبیین بین بار رسوب و تمام خصوصیات
هیدرولیکی برای دو خاک لوم و شن لومی باالتر از  90درصد ارزیابی شد ولی برای خاک لوم رس شنی حدود 60
درصد بود .به طور کلی این پژوهش نشان داد که برهمکنشی معنیدار بین بار رسوب و خصوصیات هیدرولیکی جریان
در شیارها برقرار است.
واژه های کلیدی :بار رسوب ،فرسایش شیاری ،هیدرولیک جریان شیاری ،رواناب.
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Abstract
Rills are often the major area and source of runoff and sediment in hillslopes. The hydraulic
characteristics of flow in the rills can be affected by type and amount of sediment. Knowledge on the flow
hydraulic characteristics is essential to find the major mechanism of rill development. The objective of this
study was to evaluate the effects of type and amount of sediment on the rill hydraulic characteristics.
Laboratory experiments were carried out in a flume with 4m× 0.4 m×0.3m dimensions located at 9% slope
steepness under 90 mm h-1 rainfall intensity which was applied on three soil textures of loam, loamy sand
and sandy clay loam with four replications. Reynolds number, Froude number, flow depth, Darcy–Weisbach
friction coefficient, shear stress and stream power were determined during the rill erosion process. The
results showed that Reynolds number and Darcy–Weisbach friction coefficient increased as the sediment
load increased in the rills. Froude number decreased as sediment load increased which was attributed with
decreasing flow velocity. Shear stress and stream power and flow depth increased with increasing the eroded
sediment. Flow depth increased with incease of sediment load, varying from 0.041 to 1mm in loam soil, 0.07
to 1.3 mm in loamy sand soil and 0.06 to 0.7 mm in sandy clay loam soil. Coefficient of determination
between sediment load and all hydraulic characteristics were higher than 90% for loam and loamy sand and
higher than 60% for sandy clay loam. This study revealed that significant interaction was between sediment
load and hydraulic characteristics of flow in the rills.
Keywords: Sediment load, Soil erosion; Hydraulic of rill flow; Run off
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کامالً متفاوت است ،عدد فرود به بار رسوب حساستر
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قطرات باران است ،شیارهای حاصل از شخم در زمین-
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میکروتوپوگرافی و پوشش گیاهی بستگی دارد.
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سله و شکاف در خاک تحت تأثیر قرار میگیرند (برایان
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حد چندین سانتیمتر میباشد .این شرایط باعث می-

خصوصیات جریان ممکن است تحت تأثیر یکدیگر قرار

شوندکه شیارها شرایط هیدرولکی متفاوت از آنچه که
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بر کانالهای جریان و رودخانهها حاکم است ،داشته

عمق جریان و ضریب اصطکاک دارسی -ویسباخ با

ال بهطور فعال در حال فرسایش
باشند .شیارها معمو ً

افزایش بار رسوب افزایش پیدا میکند ،که نشان دهنده-

هستند و شکل ظاهری آنها در مقیاس زمانی کوتاه

ی افزایش مصرف انرژی با افزایش بار رسوب می-

تغییر میکند .شکل ظاهری شیار در یک زمان مشخص

باشد.

وابسته به زبری ،عرض و عمق شیار میباشند که اینها

کشتزارهای دیم واقع در اراضی شیبدار از جمله

نیز تابع مواد فرساینده ،شدت رواناب و ساختمان

مکانهای وقوع فرسایش شیاری هستند .متأسفانه به

پیشین شیار هستند (نیرینگ و همکاران .)1997

دلیل محدود شدن عرض زمینهای زراعی و آسانی

نیرینگ و همکاران ( )1997در آزمایشی که بر

عملیات خاکورزی ،شخم در بسیاری از کشتزارهای

روی دو نوع خاک (لوم سیلتی و لوم شنی) و شن همگن

دیم به موازات شیب انجام میشود .با شخم موازی

در شرایط آزمایشگاهی و مزرعهای انجام دادند ،به این

شیب ،شیارهای مصنوعی در امتداد شیب ایجاد میشود

نتیجه رسیدند که قدرت جریان شاخص مناسبی برای

که به هنگام بارندگی محل تمرکز جریانهای آب است.

بار رسوب واحد است .اثر بار رسوب بر خصوصیات

تولید جریان متمرکز و وقوع فرسایش خاک در شیارها

هیدرولیکی جریان سطحی پیچیده و وابسته به

به عوامل متعددی از جمله شیب زمین ،شدت بارندگی و

مشخصات جریان و رسوب و شرایط سطح بستر می-

ویژگیهای خاک وابسته است .خصوصیات هیدرولیکی

باشد .برخی مطالعات نشان دادند که نیمرخ سرعت

جریان نیز به نوبه خود متأثر از بار رسوب منتقله می-

جریان حامل رسوب با افزایش بار رسوب تغییر میکند

باشد .شناخت برهمکنش بین خصوصیات هیدرولیکی

(گوی و همکاران  .)2009در آزمایش ژانگ و همکاران

جریان و بار رسوب پیشزمینهای برای مدلسازی

( )2010نشان دادند که که عدد رینولدز و عدد فرود هر

هدررفت خاک از شیارها در اثر جریان متمرکز است.

دو با افزایش بار رسوب کاهش مییابد در حالی که

تاکنون مطالعات متعددی در مورد فرسایش شیاری و

تأثیر خصوصیات هیدرولیکی جریان بر آن در

ارتباط بین توزیع اندازه ذرات منتقله در فرسایش

نقاط مختلف دنیا انجام گرفته است .در برخی مطالعات،

شیاری و باررسوب در مطالعات پیشین مورد بررسی

جریان آب عامل ظهور شیار و فرسایش شیاری بوده

دقیق قرار نگرفته است با آگاهی از نوع ذرات منتقله در

است و در مطالعات بسیاری از شیارهای دستساز

فرسایش شیاری و ارتباط آن با بار رسوب و نقش

برای بررسی خصوصیات جریان بر هدررفت خاک از

خصوصیات جریان در بار رسوب می توان به پیشبینی

شیار استفاده شده است ( پنگ و همکاران،.2015 ،

دقیقتری از فرسایش شیاری دست یافت .این پژوهش

اسدی و همکاران ،.2015 ،نییرینک و همکارن.) 1997 ،

با هدف بررسی بافت خاک  ،بار رسوب و

بر

نوارهای کشت دیم رفتاری شبیه شیارهای دستساز

خصوصیات هیدرولیکی جریان در خاکهای با بافت

دارند و خصوصیات جریان و هدررفت خاک از آنها

مختلف در منطقه نیمهخشک انجام گرفت.

متفاوت با کانلهای آب میباشد به هر حال اطالعات

مواد و روشها

محدودی در مورد اثر بار رسوب و بافت خاک بر

نمونهبرداری و اندازهگیری خصوصیات خاک

خصوصیات هیدرولیکی جریان در شیارهای کشت

برای انجام این آزمایش سه نوع خاک با بافتهای

موجود است .از سوی دیگر تاکنون چنین مطالعاتی در

متفاوت از سه منطقه مختلف استان زنجان با مختصات

خاکهای منطقهی نیمه خشک که غالباً توسعه

جغرافیایی º48ʹ39 ʺ15طول شرقی و º36 ʹ68 ʺ57

ساختمانی ضعیف دارند ،انجام نگرفته است .همچنین

عرض شمالی برای خاک شن لومی º48 ʹ39 ʺ19 ،طول
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شرقی و º36ʹ68 ʺ58عرض شمالی برای خاک لوم

هدف از ایجاد چنین شیارهایی شبیهسازی شرایط

و º48ʹ38ʺ 67طول شرقی و º36 ʹ68 ʺ61عرض شمالی

آزمایش با شرایط خاکورزی جهت شیب در اراضی دیم

برای خاک لوم رس شنی تهیه شدند .نمونه خاکها از

بود .شدت باران برابر با  90میلیمتر در ساعت بود.

مراتع تغییر کاربری یافته از عمق  20سانتیمتری جمع-

چنین بارانی جزء رگبارهای شدید در منطقه میباشد که

آوری شده و از الک 10میلی متری عبور داده شدند تا

فراوانی وقوع اندکی دارد .با این وجود این بارانها

خاک به شرایط طبیعی شبیهتر باشد (ژانگ و همکاران

نقشی اساسی در هدررفت زیاد آب و خاک طی سال در

 ،2005ژانگ و همکاران  .)2014خصوصیات فیزیکی و

دامنههای تحت فرسایش شیاری دارند (رستمی .)1391

شیمیایی خاکها در آزمایشگاه اندازهگیری شدند .در

در هر رخداد باران شبیهسازیشده ،مقدار رواناب و

این راستا بافت خاک به روش هیدرومتری (بیوکوس

رسوب خارجشده از فلوم بهطور پیوسته در فواصل

به روش کلوت ( ،)1986جرم

زمانی مختلف تا دستیابی به جریان ماندگار اندازهگیری

مخصوص حقیقی به روش پیکنومتر (جاکوب و کالرک

شد (رومرو و همکاران  ،)2007رسوبات موجود در

 ،)2002جرم مخصوص ظاهری به روش سیلندر فلزی

نمونههای رواناب جمع آوری شده بعد از چهار ساعت

(بلک و هارتگ  )1986و درصد پراکندگی رس (کراچ و

تهنشین شدند .پس از ته نشینی کامل ،آب زالل رویی

همکاران  )2007اندازهگیری شدند.

بیرون ریخته شد و رسوبات خیس در دمای  105درجه

شبیهسازی بارش ،تعیین رواناب و بار رسوب

سانتیگراد در آون خشک شد و در نهایت میزان

آزمایش با استفاده از فلومی به ابعاد  4× 0/4 ×0/3متر

هدررفت خاک ،دبی رواناب و شدت رواناب برای

با شیب  10درصد و با دستگاه شبیهساز باران

زمانهای مختلف محاسبه شد .سرعت جریان نیز با

نازلهای اسپری جت مطابق شکل  1انجام شد .مقدار

استفاده از پرمنگنات پتاسیم در فاصله یک متری در

خاک الزم برای هر فلوم بر مبنای چگالی ظاهری نمونه

طول فلوم اندازهگیری شد (آن و همکاران .)2012

طبیعی خاک و حجم فلوم محاسبه شد .شیارهایی

تعیین خصوصیات هیدرولیکی جریان

دست ساز با ایجاد جوی و پشته متوالی با عرض حدود

خصوصیات هیدرولیکی اندازهگیری شده در جدول ا

 0/1و عمق  0/05متر مطابق با تحقیقات پیشین (رومرو

آورده شده است.

 ،)1962سنگریزه

و همکاران  ،2007ریچرت  ،2013هانگ و همکاران
 )2015به تعداد چهار قطعه به طول چهار متر ایجاد شد.

شکل-1نمایی از فلوم و شبیهساز باران مورد استفاده در آزمایش.
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جدو ل -1خصوصیات هیدرولیکی جریان.
Q

 Hمیانگین عمق جریان رواناب ) V ،(mمیانگین سرعت جریان

VB

=H

( Q ،)ms-1دبی جریان رواناب ( B ،)m3s-1عرض فلوم (( )mآن و
همکاران .)2012
VH

عدد رینولدز ( ʋ ، )Reلزجت دینامیکی ( )cm2s-1و  Hعمق

ʋ

= Re

جریان (( )cmآن و همکاران .)2012
V

عدد فرود( g ، )Frشتاب ثقلی ( ( )ms-2برایان .)1990

√gH

= Fr

8gRS

ضریب اصطکاک دارسی-ویسباخ( R ، )fشعاع هیدرولیکی ()m

V2

 S،گرادیان شیب (( )mm-1برایان .)1990

=f

τ = ρf gRS

تنش برشی( ρf ،) τ( )Paچگالی سیال(( )Kgm-3نیرینگ و
همکاران )1997

ω = τV

قدرت جریان (() ω( )Kgm-3نیرینگ و همکاران .)1997
تجزیه و تحلیل دادهها
آزمایشات مربوط به تفاوت بین خاکها از نظر

بود .از این رو منحنیهای توزیع اندازه ذرات رسوب و

خصوصیات هیدرولیکی جریان و بار رسوب در قالب

خاک اصلی یک جا رسم و مورد تحلیل قرار گرفتند.

طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار انجام شد .توزیع

برای انجام تحلیلهای آماری از نرم افزار  SPSSنسخه

نرمال دادهها ،پیش شرط انجام مقایسههای میانگین و

 21و برای رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده

تحلیلهای رگرسیونی است .از این رو برای بررسی

شد.

نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو ویلک ()1965

نتایج و بحث

استفاده شد .برای بررسی تفاوتهای خصوصیات

ویژگیهای خاکهای مورد بررسی

جریان در خاکهای با بافت مختلف و انجام مقایسه

مطابق جدول  2خاکهای مورد بررسی دارای

میانگین از آزمون دانکن استفاده شد .برای پاسخگویی

بافت لوم  ،شن لومی و لوم رس شنی میباشد.

به بررسی اثرات بین خصوصیات جریان و بار رسوب

خاکدانهها در کالس پایداری اندک قرار دارند (کراچ و

و روابط بین آنها با استفاه از توابع ریاضی (خطی ،

همکاران  ،)2007در خاک لوم و لوم رس شنی میزان

نمایی  )...مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی نوع

سنگریزه زیاد میباشد.

ذرات منتقله توسط فرسایش شیاری نیاز به مقایسه
همزمان منحنی توزیع اندازه ذرات رسوب و خاک اصلی
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جدول  -2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد مطالعه.
سنگریزه

میانگین وزنی قطر

گروه

شن

سیلت

رس

خاک

()%

()%

()%

36/80

17/40

15/60

17/93

7/53

2/00

45/80

لوم

74/54

شن لوم

جرم مخصوص
-3

جرم مخصوص
-3

مواد

()%

خاکدانهها )(mm

ظاهری ( )gcm

حقیقی ( )gcm

1/45

1/20

2/44

0/99

1/50

1/29

2/51

1/34

درصد

آلی

پراکندگی

()%

()%
14
33

لوم
55/00

رس

22/50

22/50

2/00

21/18

2/53

1/40

0/58

11

شنی

تغییرات خصوصیات هیدرولیکی و بار رسوو بوی

بیشترین عمق رواناب  ،ضریب دارسی ویسباخ و قدرت

خاکها

برشی جریان را دارد .فراوانی اندک ذرات سنگریزه از یک
سو ( 2درصد) و وجود رس پراکنش پذیر زیاد ( 33درصد) و در

شکل  2تغییرات خصوصیات هی درولیکی در خ اکه ای

نتیجککن ناپایککدارخ سککاختکاا خککاک از موااکک ا کک ککککا ش

م ورد بررس ی را نش انم یده د .نت ایج نش ان داد ک ه

نفوذپذیرخ خاک نگام بارندگی و تسریع تولید رواناب بودند.

بیشترین عدد رینول دز در خ اک ش ن ل ومی اس ت ک ه
a

a

3500

1/4

3000

1/2

b

b

1500

c

عدد رینولدز

2000

c

0/8
0/6

1000

0/4

500

0/2

0

Sandy clay loam Loamy sand

Loam

1/8
1/6
1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

3

ضریب دارسی-ویسباخ

Loamy sand

Sandy clay
loam

b

Sandy clay loam Loam sand

Loam

a
b

2/5
2
1/5
1

c

0/5
0
Sandy clay loam Loamy sand

Loam

عدد فرود

b

0

Loam

a

عمق روانا )(mm

2500

1
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a

a

0/012

0/045

a

0/04
0/01

b

0/006
0/004

قدرت جریان )(Kg m-3

0/008

0/03
0/025
a

0/02

تنش برشی )(Pa

ab

0/035

0/015
0/01

0/002

0/005
0

0
Loamy sand

Sandy clay
loam

Loam

Loamy sand

Sandy clay
loam

Loam

شکل  -2تغییرات خصوصیات هیدرولیکی در سه خاک مورد آزمایش.
حروف مشابه نشاندهنده عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال .)p< 0/05( %5

رابطه بی خصوصیات هیدرولیکی و بار رسو

از لزجت غالب شده و عدد رینولدز را بر خالف انتظار

تغییرات عدد رینولدز نسبت به بار رسوب برای

افزایش میدهد .در این مطالعه نیز بر اساس شکل  4به

خاکهای مورد مطالعه در شکل  3نشان داده شده است.

علت بزرگ بودن قطر ذارت بستر و فرآیند غالب غلتیدن،

مطابق این شکل ،عدد رینولدز به شدت از مقدار بار

در طول انتقال ذرات و نیز باال بودن جرم ذرات انتقال

رسوب متأثر شده و با افزایش بار رسوب افزایش یافته

یافته  ،نیروهای اینرسی به نیروهای لزجت غالب شده

است ،دلیل این مسئله این است که با افزایش عمق

است.

جریان ،مقدار جریان افزایش و در نتیجه مقدارعدد

توزیع اندازه ذرات برای خاک های مورد بررسی و

رینولدز نیز افزایش مییابد .در این پژوهش به دلیل

رسوب حاصل از فرسایش آنها در شکل  4ارائه شده

ماهیت بستر که عمدتاً از بافت های سبک استفاده شده

است .بررسی قطر میانه ذرات ( )D50در خاک اصلی و

است ،قدرت کنش ذرات با عمق جریان همخوانی نداشته
و با وجود افزایش نسبی بار رسوب  ،عدد رینولدز به
علت افزایش عمق و سرعت باال رفته است .در واقع
تأثیر عمق جریان و سرعت جریان در افزایش دادن عدد

رسوب با استفاده از منحنی دانه بندی ذرات نشان داد
که  D50درخاک لوم ،به ترتیب برابر با  0/1و 0/05میلی
متر در خاک لوم رس شنی برابر با 0/17و  0/15میلی-
متر و در خاک لوم شنی برای هردو حالت برابر با 0/15
میلیمتر بود.

رینولدز به تأثیر افزایش بار رسوب در کاهش دادن عدد

عدد فرود بهعنوان تابعی از بار رسوب در شکل 5

رینولدز غالب شده است .نییرینگ و همکاران ()1999

آورده شده است .همانطوریکه مشاهده میشود عدد

گزارش کردند که در بسترهای دارای بافت سبک با

فرود با افزایش بار رسوب کاهش مییابد.

افزایش بار رسوب ،نیروهای اینرسی به نیروهای ناشی

بررسی نیمه کمی تکامل خاک با تکیه بر مطالعات مرفولوژیک و میکرومرفولوژیک . . .

عدد رینولدز

عدد رینولدز

عد رینولدز

0/025

0/02

0/015

0/005

0

0/1

0/08

0/06

0

0/05

0

0/04

0/04

100

50
0/03

0/02

لوم

بار رسوب ((Kg m-1s-1

بار رسوب ((Kg m-1s-1

بار رسو ( (kgm-1s-1

200
150

0/02

لوم رس شنی

0/01

3500 y = 30728x + 300/78
3000
R² = 0/9637
2500
2000
1500
شن
1000
لومی
500
0

0/7653 =² R

0/01

y = 11388x1.090
R² = 0.612

= 250 47/498x + 4376/6y

0

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
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شکل -3عدد رینولدز تابعی از بار رسو در سه خاک مورد آزمایش.

60

40
D50=0.15mm

20
0

0/01

0/1

درصد وزنی ذرات کوچکتر از قطر مورد نظر

80

توزیع اندازه ذرات خاک
اصلی

80

D50=0.05
mm

60

D50=0.1
mm

لوم

40
20
0

0/1
0/01
قطر ذرات )(mm

0/001

1

قطر ذرات )(mm

ش لومی

80
60

نظر
40
D50=0.15 mm
20

درصد وزنی ذرات کوچکتر از قطر مورد

100

0
0/001

درصد وزنی ذرات کوچکتر از قطر مورد نظر

D50=0.17mm

0/001

توزیع اندازه ذرات رسوب

100

لوم رس شنی

100

0/1
0/01
قطر ذرات )(mm

1

شکل -4توزیع اندازه ذرات برای خاک اصلی و رسو در سه خاک موردآزمایش.

1
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دلیل آن میتواند به علت افزایش بار رسوب،

تنش برشی باال بیشتر از جریانهای با تنش

مقاومت کل جریان وزبری بستر و در نتیجه

برشی پایین است .از این رو با افزایش تنش

کاهش میانگین سرعت جریان باشد .دلیل دیگر

برشی جریان ،ذرات درشت قابلیت انتقال

اینست کهبا افزایش تنش برشی جریان میزان

بیشتری پیدا میکنند .چنین نتیجهای را میتوان

انتقال تمام انواع ذرات خاک افزایش یافته و در

در منحنی توزیع اندازه ذرات در خاک لوم و

نتیجه باررسوب بیشتر میشود .با این وجود

رسوب آن مشاهده کرد (شکل .)4

سهم انتقال ذرات درشتدانه در جریانهای با

عدد فرود

عدد فرود

عدد فرود

0/025

0/02

0/015

0/1

0/08

0/06

0/04

0/02

2

2

0

0

0/05

بار رسوب )(kgm-1s-1

4

0

0

4

بار رسوب )(kg.m-1.s-1

0/04

0/01

شن لومی

لوم

0/03

0/005

6

6

0/02

لوم رس شنی

0/9473 =² R

8

8

0/01

y = 0.267x-0.54
R² = 0.612

0/39x-0/6959y

0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

=

10

12y = 0/4749x-0/397
10 R² = 0/8405

بار رسوب )(kg.m-1.s-1

شکل -5عدد فرود تابعی از بار رسو در سه خاک مورد آزمایش.

تغییرات عمق جریان و بار رسوب در شکل  6برای سه

خاک لوم رس شنی از  0/06تا  0/7میلیمتر تغییر یافت.

نوع خاک نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که

از سوی دیگر جریانهای با بار رسوب زیاد ،سرعت

بین عمق جریان و بار رسوب رابطه خطی مستقیم

اندک ،حجم زیاد و در نتیجه عمق بیشتری دارند .در

وجود دارد .در واقع با افزایش عمق جریان به دلیل

پژوهشهای پیشین نیز به رابطه بین عمق جریان و بار

افزایش ظرفیت انتقال آب ،بار رسوب نیز افزایش پیدا

رسوب در جریانهای سطحی (ژانگ و همکاران )2010

می کند .عمق جریان در خاک لوم از  0/041تا  1میلی-

و جریانهای متمرکز (گاورز  ،1990نییرینگ و همکاران

متر و در خاک شن لومی از  0/07تا  1/3میلیمتر و در

 )1999تأکید شده است.

عمق جریان رواناب)(mm

عمق جریان رواناب)(mm

بار رسوب )(kg.m-1.s-1

عمق جریان روااناب )(mm

0/025

0/02

0/015

0/01

0/005

0/1

0/08

0/06

0

بار رسوب ))kgm-1s-1

0/04

0

0/02

لوم رس شنی

لومی

0

0/2

شن

لوم

0/2
0

0/05

0/4

0/6
0/4

0/04

0/6

0/9637 =² R

1

0/8

0/03

0/8

0/1203

0/02

0/6129 =² R

0/7653 =² R

0/01

1/0906x56/944y

= x + 12/291y

بار رسوب )(kg.m-1.s-1

شکل -6عمق جریان تابعی از بار رسو در سه خاک مورد آزمایش.

0

=

1

1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

= 1/2 0/2375x + 21/883y

161

بررسی نیمه کمی تکامل خاک با تکیه بر مطالعات مرفولوژیک و میکرومرفولوژیک . . .

در شکل  7نیز ضریب اصطکاک دارسی-ویسباخ

حاوی رسوب مقاومت بیشتری نسبت به یک الیه آب

بهعنوان تابعی از بار رسوب بررسی شد .مقاومت فرم

بدون رسوب خواهد داشت .از آنجا که  ،مقداری از

که بیانگر نقش فرم بستر در برابر جریان میباشد

انرژی جنبشی آب جاری برای انتقال رسوب و برای

(ابراهام  ،)1998توسط خاکدانههای پایدار بزرگ،

حفظ حرکت لحظهای رسوب مصرف میشود .انرژی

همچنین قلوه سنگها و زبریهای حاصله از

آب جاری با افزایش بار رسوب کاهش مییابد و اثر

میکروتوپوگرافی تحت تآثیر قرار میگیرد .در واقع

زبری دانههای درشت رسوب بر سرعت جریان افزایش

بیشتر ذرات حمل شده بهصورت بار رسوب ،درشت

مییابد و درنتیجه ضریب اصطکاک افزایش مییابد.

هستند که توسط فرآیند غلتیدن منتقل میشوند .یک الیه
ضریب دارسی-ویسباخ

ضریب دارسی-ویسباخ

بار رسوب )(kg.m-1.s-1

باررسوب )(kg.m-1.s-1

بار رسوب ))kgm-1s-1

ضریب دارسی-ویسباخ

0/02

0/01

0

0/1

0/08

0/06

0/04

0/02

0

0

لوم رس شنی

0/02

لومی

0/05

0/04

0/04

0/06

شن

0/03

0/1 y = 11.16x1.090
R² = 0.612
0/08

0/02

0/12

0/01

y = 15/418x +
0/1509
R² = 0/9637

0

0/14

1/8
1/6
1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

0/16
y = 2/745x + 0/0298
0/14
R² = 0/7653
0/12
0/1
0/08
لوم
0/06
0/04
0/02
0

شکل -7ضر اصطکاک دارسی-ویسباخ تابعی از بار رسو در سه خاک مورد آزمایش.

بررسی رابطه بین تنش برشی و بار رسوب در

جریان تابعی از سرعت جریان و شعاع هیدرولیکی است

شکل  8نشان داد که در هر سه خاک مورد بررسی تنش

که این ویژگیها به نوبه خود تحت تأثیر بار رسوب

برشی جریان و بار رسوب به یکدیگر وابسته بوده و

بوده و منجر به افزایش تنش برشی جریان میشوند.

بین آن دو رابطه مستقیم وجود دارد .تنش برشی

تنش برشی )(pa

تنش برشی )(Pa

لوم رس شنی

0/03

0/02

0

0/1

0/08

0/06

0/04

0/01

بار رسوب )(kgm-1s-1

0/02

0

باررسوب )(kg.m-1.s-1

شکل  -8تنش برشی تابعی از بار رسو

0

0/02

تنش برشی )(pa

0/04

لوم

0/05
0

0/05

0/06

شن لومی

0/1

0/04

0/08

0/2

0/15

0/03

0/1

0/9965 =² R

0/02

0/12

0/01

y = 3.986x - 0.011
R² = 0.992

بار رسوب )(kg.m-1.s-1

در سه خاک مورد آزمایش.

0

y = 4.421x - 0.001
R² = 0.942

0/4
0/35
0/3
0/25
0/2
0/15
0/1
0/05
0

= 0/0027x - 4/8853y

0/25
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قدرت جریان برابر با حاصلضرب تنش برشی و

اصطکاک بستر افزایش و در نتیجه اتالف انرژی زیاد

میانگین سرعت جریان رواناب است .تنش برشی جریان

میشود ،این بدین معنی است که وقتی بار رسوب

با افزایش بار رسوب افزایش یافته ،و منجر به افزایش

افزایش مییابد انرژی بیشتری برای غلبه بر افزایش

قدرت جریان میشود (شکل  .)9قدرت جریان در واقع

مقاومت کل الزم است تا جریان ماندگار باقی بماند ،این

اتالف انرژی در برابر مقاومت کل جریان به جریان

دالیل توسط رابطه بین بار رسوب و ضریب اصطکاک

شیاری تعریف میشود و تقریباً به ضریب افت جریان

دارسی-ویسباخ تأیید میشود (شکل .)7

(ضریب اصطکاک دارسی -ویسباخ) مربوط است (ژانگ
و همکاران  . )2010وقتی بار رسوب افزایش مییابد،
قدرت جریان)(Kg m-3

قدرت جریان)(Kg m-3

0/025

0/02

0/015

0/01

0

0/1

0/08

0/06

0/04

0/02

0
بار رسوب )(kg.m-1.s-1

0

0/005

بار رسوب )(kgm-1s-1

0/02

0

0/05

0

شن لومی

لوم

0/01

0/04

لوم رس شنی

0/005

0/04

0/02

0/03

0/01

0/06

0/02

0/015

0/04
0/03

0/01

0/02

0/9965 =² R

قدرت جریان )(kg.m-3

0/025

0

y = 0.884x - 0.000
R² = 0.942

0/1
y = 0/9968x - 0/0029
R² = 0/9928
0/08

= 0/0005x - 0/9771y

0/05

بار رسوب )(kg.m-1.s-1

شکل -9قدرت جریان تابعی از بار رسو در سه خاک مورد آزمایش.
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نیروهای اینرسی به نیروهای لزجت غالب باشند .عدد

این آزمایش برای کمیسازی تأثیر پتانسیل بار

فرود با افزایش بار رسوب کاهش یافت و عمق جریان با

رسوب بر عدد رینولدز ،عدد فرود ،عمق جریان ،تنش

افزایش بار رسوب افزایش یافت ،دلیل آن میتواند به-

برشی و قدرت جریان در سه خاک با توزیع اندازه

علت افزایش بار رسوب ،مقاومت کل جریان وزبری

ذرات متفاوت انجام شد .نتایج نشان میدهد که بین

بستر و در نتیجه کاهش میانگین سرعت جریان باشد.

خاکهای با بافت مختلف ،تفاوتی اساسی از نظر

همچنین با قدرت جریان میزان انتقال تمام انواع ذرات

خصوصیات هیدرولیکی جریان و بار رسوب در

خاک افزایش یافته و در نتیجه باررسوب بیشتر شد .با

فرسایش شیاری وجود دارد .خاک شن لومی حساس-

این وجود سهم انتقال ذرات درشتدانه در جریانهای

ترین خاک به فرسایش شیاری بود که بیشترین قدرت

قدرت جریان باال بیشتر از جریانهای با قدرت جریان

جریان و عدد رینولدز را نشان داد .عدد رینولدز و

پایین بود .قدرت جریان و تنش برشی با افزایش بار

ضریب اصطکاک دارسی-ویسباخ با افزایش بار رسوب

رسوب افزایش مییابند .برهمکنش بین بار رسوب و

افزایش یافت که دلیل آن بزرگ بودن قطر ذارت بستر

خصوصیات هیدرولیکی جریان در شیار دارای ضریب

و فرآیند غالب غلتیدن در طول انتقال ذرات و نیزباال

تبیین باالیی هستند .این موضوع میتواند در مدلهای

بودن جرم ذرات انتقال یافته میباشد که باعث میشوند
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.شدن ذرات و انتقال آنها در شیارها بهکار گرفته شود
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