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ارتباط هیدرولیکی رودخانه آغمیون و آبخوان دشت سراب
(استان آذربایجان شرقی)
4

حمیدرضا ناصری  ،1علی سعیدی* ،2فرشادعلیجانی ،3علی اکبر شهسواری
-1استاد ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2دانشجوي کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3استادیار ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-4کارشناسارشد ،جهاد دانشگاهی واحد شهيد بهشتی

پذیرش مقاله1396/7/5 :
تأیيد نهایی مقاله1397/3/12 :
چکیده
در این تحقيق ارتباط هيدروليکی رودخانه آغميون و آبخوان سراب در حد فاصل روستاهاي سهزاب و آغميون
در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مينی پيزومتر بررسی شده است .این پژوهش با توجه به کشاورزي و
دامداري گسترده در دشت سراب و براي جلوگيري از به وجود آمدن مشکل در تامين آب آشاميدنی سالم و
تضمين کيفيت آب آبخوان سراب انجام شد .در این پژوهش هشت ایستگاه در طول رودخانه مشخص و طی
چهار دوره ،از مهر ماه سال  1394تا تير ماه  1395شيب هيدروليکی و هدایت هيدروليکی با نصب مينی پيزومتر
در ایستگاههاي تعيين شده اندازهگيري شد .به منظور مشخص شدن صحت مقادیر هدایت هيدروليکی به دست
آمده با مينیپيزومتر ،از رسوبات بستر رودخانه نمونهبرداري شد و در آزمایشگاه به روش بار ثابت بار دیگر هدایت
هيدروليکی به دست آورده شد و مقدار آب مبادله شده بين رودخانه و آبخوان با استفاده از قانون دارسی محاسبه
شده است .با توجه به نتایج این تحقيق ،بين رودخانه آغميون و آبخوان دشت سراب در تمام ایستگاههاي
اندازه گيري ارتباط هيدروليکی وجود دارد .در فصول کم بارش (تابستان و پایيز) نرخ نفوذ آب از رودخانه به
آبخوان بيشتر ولی در زمستان و بهار کمتر بوده است .بهطور کلی ،رودخانه آغميون آبخوان دشت سراب را تغذیه
میکند که مقدار تغذیه حدود  5/182ميليون متر مکعب بر سال است.
واژههای کلیدی :مينی پيزومتر ،ارتباط هيدروليکی ،آب مبادله شده ،آبخوان سراب ،رودخانه آغميون.

* -نویسنده مسئول09137063306 :

Email: saeediali38@gmail.com
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کمیسازي ارتباط هيدروليکی آبهاي سطحی و
زیرزمينی میتواند نقش باالیی در این مدیریت ایفا
کند .با توجه به کشاورزي و دامداري گسترده در
دشت سراب و براي جلوگيري از به وجود آمدن
مشکل در تامين آب آشاميدنی سالم و تضمين
کيفيت آن بررسی ارتباط آبهاي سطحی و
زیرزمينی این دشت ضروري به نظر می رسد .به
همين منظور یکی از رودخانههاي دشت سراب به
نام رودخانه آغميون براي پژوهش انتخاب شد .این
رودخانه از رودهاي پر آب دشت محسوب میشود
و آبدهی قابل توجهی دارد .نام رودخانه آغميون از
روستاي آغميون برگرفته شده است .این روستا در
دامنه جنوبی کوه سبالن در  13کيلومتري خاور
شهر سراب و در ̎ 37 ̍58 28طول جغرافيایی
و ̎ 47 38̍ 57عرض جغرافيایی واقع شده است.
فاصله روستاي آغميون از شهرهاي تبریز و اردبيل
به ترتيب  139و  75کيلومتر میباشد (شکل .)1

مقدمه
آب زیرزمينی در حقيقت منبع اصلی آب شيرین
است .این منبع در برخی از مناطق بخش زیادي از
آب نهرها و رودخانهها را تامين میکند و نقش
باالیی در سالمت و تنوع گونههاي گياهی در
جنگلها ،رودخانهها و تاالبها دارد (وینتر.)2007 ،
در این راستا ،توجه بينالمللی به صورت روز افزون
به سوي نحوه مدیریت بهينه منابع آب زیرزمينی و
ارتباط آن به آبهاي سطحی (وینتر )2007 ،و
مدیریت توأم آبهاي سطحی و زیرزمينی جلب
شده است .تقریباً در همه اکوسيستمها آب
زیرزمينی و آب سطحی ارتباط تنگاتنگی با هم
دارند و به هم وابستهاند .آب زیرزمينی نقش اساسی
در تداوم جریان ،شيمی و دماي نهرها ،رودخانهها
و دریاچهها ایفا میکند ،از سوي دیگر آب سطحی
میتواند بهعنوان تغذیه کننده آب زیرزمينی در
برخی مناطق عمل کند (روزنبري و الباف.)2008 ،

شکل  :1موقعيت روستاي آغميون و راه دسترسی به منطقه (گوگل ارث)
نهشتههاي کواترنري بخش زیادي از مسير رودخانه
دشت سراب نسبتاً وسيع و شکل کشيدهاي دارد.
آغميون را به خود اختصاص داده است (شکل .)2
این کشيدگی در جهت شرقی – غربی است و از
سازندهاي زمينشناسی که در منطقه برونزد دارند،
جنوب و شمال به دو رشتهکوه مرتفع محدوده
به ترتيب سنی از قدیم به جدید شامل ،کنگلومرا و
میشود .بر طبق پهنهبندي زمينشناسی ایران
ماسه سنگ به سن پليوميوسن ( ،)Ngcمارن
توسط آقانباتی ( ،)1383گستره مورد مطالعه جزئی
ژیپسی ماسه سنگدار به سن ميوسن(،)Mmg
از ایران مرکزي محسوب میشود .در منطقه
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ولکانيکهاي پليوسن ( ،)Plvکنگلومرا و ولکانيک-
هاي پليوکواترنر ( )Plqvو ( )PLqcو پادگانههاي
آبرفتی ( )Qtبه سن کواترنر است .در نزدیکی
روستاي آغميون گسل خاصی شناسایی نشده است
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هر چند این احتمال وجود دارد که درهي سهزاب
که رودخانه آغميون در آن جاري است یک دره
گسلی باشد.

شکل  :2نقشه زمينشناسی منطقه آغميون و محل استقرار مينی پيزومتر (سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی
کشور)1372 ،

که سطح آب زیرزمينی باالتر از تراز آب سطحی
باشد و الیه نفوذ ناپذیر بين آب سطحی و زیرزمينی
وجود نداشته باشد ،جهت از آب زیرزمينی بهسوي
آب سطحی خواهد بود .همچنين با استفاده از تراز
سطح آب میتوان اطالعات الزم در مورد تعيين
شيب هيدروليکی مابين آب سطحی و آب زیرزمينی
را بهدست آورد (روزنبري و وینتر .)1997 ،اندازه-
گيري دبی جریان سطحی در دو نقطه از رودخانه
میتواند در تعيين ميزان تبادل آبی کمک کند .اگر
مقدار جریان رودخانه در بازه اندازهگيري افزایش
یافت ،آبخوان به رودخانه آب میدهد .اما اگر جریان
در بازه اندازهگيري کاهش یافت ،آب سطحی به
داخل آبخوان نفوذ میکند .با این وجود ،باید توجه
داشت که ممکن است در طی مسير آب به داخل
و خارج رودخانه انتقال داده شود (روزنبري و الباف،
 .)2008ميزان تبادل آب را نيز میتوان با استفاده

مواد و روشها
روشهاي زیادي براي تعيين ميزان تبادل آبهاي
سطحی و زیرزمينی و محل آنها وجود دارد که از
بين آنها میتوان به روشهاي شناسایی در یک
منطقه وسيع مانند آزمون ردیاب رنگی ،عکسهاي
هوایی ،کاوشگر با هدایت ویژه الکتریکی و اندازه-
گيري تخليه آب سطحی اشاره کرد .این روشها را
میتوان بهصورت تکميلی با ابزارهاي شناسایی در
نواحی کوچکتر مانند مينیپيزومتر ،نشت سنج و
شناساگرهاي بيولوژیکی بهکار برد .در حالت کلی با
مقایسه تراز آب سطحی و سطح آب زیرزمينی
میتوان جهت جریان را مشخص کرد به این نحو
که اگر تراز آب سطحی باالتر از سطح آب زیرزمينی
باشد و الیه نفوذ ناپذیر بين آب سطحی و زیرزمينی
وجود نداشته باشد ،جهت از آب سطحی به آب
زیرزمينی خواهد بود .در حالت عکس یعنی وقتی
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آزمایش ردیاب رنگی 1یا با استفاده از دیگر ردیابها
محاسبه کرد (روزنبري و الباف .)2008 ،در بسياري
از موارد ،ميزان آب مبادله شده مابين آب سطحی
و آب زیرزمينی در مقياس زمانی روز ،هفته و ماه
تغيير میکند بنابراین جهت جریان تبادل نيز
ممکن است بهصورت فصلی یا در طی وقوع سيالب
تغيير کند .استفاده از این روش براي محاسبه مقدار
آب مبادله شده بسيار پيچيده است ولی امکانپذیر
میباشد .دستگاههاي اندازهگير که با ثبتکننده
داده یا الگرهاي داده تجهيز شدهاند ،محققان را قادر
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به ثبت مکرر اندازهگيري در دوره زمانی مورد نظر
و ثبت تغييرات زمانی میسازد .در برخی از
روشهاي اندازهگيري ،به منظور تعيين ميزان تبادل
آب بين تودههاي آب سطحی و آب زیرزمينی از
دستگاههاي هيدرومتري نصب شده و دادههاي
موجود استفاده میشود ،محقق براي تکميل دادهها
از چاه یا چاههاي مشاهدهاي نيز استفاده میکند.
روشهاي دیگر نياز به محاسبات و مشاهدات
ویژهاي از ویژگیهاي شيميایی ،فيزیکی و زیستی
دارند (روزنبري و الباف( )2008 ،شکل .)3

شکل  :3خالصه روشهاي به کار رفته در اندازهگيري یا تخمين جریان آب مابين آب سطحی و آب زیرزمينی .روشهاي
نمایش دادهشده شامل  )Aتصاویر و عکسهاي هوایی مادونقرمز )B ،برداشت پروفيل حرارتی )C ،استفاده از پروبهاي
هدایت الکتریکی ویژه )D ،ردیابها )E ،پتانسيومانومترهاي هيدروليکی )F ،نشست سنج )G ،شبکههاي چاه)H ،
اندازهگيريهاي جریان رودخانه (وینتر.)2007 ،

در عرض رودخانه به دست میآید (وینتر و
همکاران .)1988 ،مينیپيزومتر در ماسه و رسوبات
درشت ،بهتر کار میکند .در شکل  4اجزاي یک
مينی پيزومتر به صورت شماتيک نمایش داده شده
است .بهطور کلی چهار کاربرد اصلی مينیپيزومتر
عبارت است از :اندازهگيري گرادیان هيدروليکی
عمودي بين آب سطحی و آب زیرزمينی ،برآورد
هدایت هيدروليکی رسوبات بستر رودخانه و
دریاچه ،پایش نيمرخهاي حرارتی رسوبات بستر و
نمونهبرداري کيفی از آب زیرزمينی .مينی

نتایج
در این پژوهش از مينی پيزومتر استفاده شده است.
مينیپيزومتر یک چاه مشاهدهاي قابل حمل با قطر
کوچک است که گاهی از آن به پتانسيومانومتر
هيدروليکی 2یاد میشود .این دستگاهها سرعت
عمودي را زیر بستر مشخص میکنند .با استفاده از
این دستگاه هدایت هيدروليکی و گرادیان
هيدروليکی را بهدست میآورند و سپس سرعت
عمودي را محاسبه میکنند .با ضرب کردن سرعت
در مساحت عرض رودخانه دبی عمودي مبادله شده
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پيزومترها ابزارهایی کارآمد و به راحتی قابل
استفاده میباشند.

شکل  :4طرح کلی مينیپيزومتر براي اندازهگيري شيب هيدروليکی و هدایت هيدروليکی (شهسواري و همکاران)1395 ،

آب درون مانومتر در تراز مناسب قرار گيرد ،شير
مانومتر-پمپ را که متصل به پمپ مکش است و
شير مانومتر -آب سطحی را که متصل به لوله
منتهی به رودخانه میباشد ،باز میشود .پس از آن،
پمپ کرده و کمی صبر میشود تا لوله متصل به
ال پر شود؛ بهطوري که هيچ
رودخانه از آب کام ً
حباب یا رسوبی داخل لوله وجود نداشته باشد.
زمانی که لوله آب سطحی کامالً پر شد ،به آهستگی
شير مانومتر -آب زیرزمينی باز میشود تا لوله باقی
مانده با آب داخل پيزومتر پر شود .زمانی که لوله
پيزومتر نيز پر شد ،با کف دست ،به صفحه مانومتر
چند ضربه وارد میشود تا حبابهاي هوا و رسوب
گرفتار شده در داخل لوله ،خارج شود .زمانی که هر
دو لوله مانومتر از آب پر شد ،شير مانومتر-پمپ
بسته میشود و همزمان عمل پمپ کردن متوقف
میشود .شير مانومتر -پمپ اندکی باز میشود تا
هوا وارد مانومتر شود بهطوري که سطح آب در هر
دو لوله پایين رود (فصل مشترک هوا و آب) .بعد از
آن مانومتر را به حالت عمودي نگه داشته و اجازه
داده میشود تا سطح آب در هر دو لوله مانومتر به

روش نصب و توسعه مینیپیزومتر :ابتدا مانومتر
توسط پایهاي که به آن متصل شده است ،درون
رودخانه مستقر میشود .سپس ميله فوالدي نوک
تيز در داخل یک لوله فلزي توخالی  Tشکل ،قرار
داده میشود و از طریق یک چکش ،گوهاي به داخل
رسوبات بستر رودخانه تا عمق مورد نظر(50-30
سانتیمتر) کوبيده میشود .آنگاه ميله فوالدي را
خارج کرده و یک لوله بهعنوان مينیپيزومتر وارد
لوله جدار فلزي میشود .پس از آن با احتياط و در
حالی که مينیپيزومتر با دست نگه داشته شده ،لوله
فلزي خارجی را بيرون کشيده تا مينیپيزومتر با
رسوبات ارتباط برقرار کند .مراحل نصب
مينیپيزومتر در شکل  5نشان داده شده است .پس
از نصب مينیپيزومتر در رودخانه ،نوبت به برقراري
اتصاالت بين مانومتر و پيزومتر میرسد .یکی از
شيلنگهاي مانومتر را به لوله پيزومتر متصل کرده
و شيلنگ دیگر مانومتر را وارد رودخانه کرده
بهطوريکه روي بستر رودخانه قرار گيرد .سپس با
یک پمپ دستی مقداري آب از داخل مينیپيزومتر
پمپاژ یا به داخل آن کشيده میشود براي این که
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حالت پایدار برسد .براساس این که رودخانه ،دهنده
یا گيرنده باشد ،سطح آب در هر یک از لولههاي

129
متناظر آب سطحی یا آب زیرزمينی پایينتر یا باالتر
میرود (شهسواري و همکاران.)1395 ،

شکل  :5مکانيسم نصب مينیپيزومتر :الف) ضربه زدن به لوله جدار و ميله محرک بهطور همزمان از طریق یک محافظ
چکشی و وارد کردن آن به داخل بستر رودخانه ،ب) ميله محرک فوالدي خارج میشود؛ ولی جدار محافظ قرارگرفته در
محل ،نگه داشته میشود ،ج) مينیپيزومتر به داخل لوله جدار وارد میشود ،د) مينیپيزومتر در محل نگه داشته میشود؛
درحالی که لوله جدار به طرف باال کشيده میشود (باکستر و همکاران.)2003 ،

سطح آب داخل و خارج پيزومتر انجام میشود.
وجود یک اختالف مشخص بين سطح آب داخل و
خارج پيزومتر ،بيانگر مسدود و نفوذناپذیر بودن
کامل بدنه پيزومتر میباشد .روش دیگر براي کنترل
عدم ورود آب رودخانه به داخل پيزومتر ،پمپاژ آب
از داخل پيزومتر از طریق یک پمپ پریستالتيک و
اندازهگيري اکسيژن محلول ،همچنين هدایت
الکتریکی ویژه آب تخليه شده میباشد .در صورت
عدم ارتباط آب داخل پيزومتر با آب رودخانه ،مقدار
 ECآب داخل پيزومتر باید بيشتر و مقدار اکسيژن
محلول آن کمتر از آب رودخانه باشد .اگر سطح آب
و کيفيت آب سطحی و پيزومتر یکسان باشد ،بيانگر
آن است که آب رودخانه از طریق منافذ ایجاد شده
در لوله جدار وارد پيزومتر میشود .در چنين
مواقعی باید رسوبات اطراف پيزومتر دوباره کوبيده
شود .اگر این کار کافی نبود ،میتوان پيزومتر را تا
عمق بيشتري داخل رسوبات فرو کرد و اجازه داد
تا رسوبات بهطور طبيعی ظرف مدت چند هفته ته
نشين شوند و بعد از آن دوباره آزمایشهاي یاد شده
را تکرار کرد.

نصب مينیپيزومتر سبب به هم ریختگی و بی
نظمی رسوبات پيرامون لوله جدار میشود؛ از این
رو به منظور برداشتن رسوبات جمع شده در لوله
جدار یا بخش مشبک آن ،بایستی تمامی پيزومترها
پس از نصب ،توسعه داده شوند .به منظور توسعه
پيزومترها از یک پمپ تراوشی دستی استفاده
میشود .با شروع پمپاژ ،رسوبات داخل پيزومتر
تخليه میشود .سپس جهت پمپاژ تغيير داده
میشود؛ بهطوري که این بار آب از رودخانه به داخل
پيزومتر پمپاژ شود .این عمل آنقدر تکرار میشود
تا آب خروجی از پيزومتر ،عاري از هرگونه رسوب و
تميز شود .در صورتی که رسوبات بستر رودخانه،
دانهریز از نوع سيلت و رس باشند ،فرایند توسعه
بایستی شدیدتر و مدت زمان بيشتري به طول
انجامد .پس از توسعه پيزومتر ،بهمنظور اطمينان از
ارتباط هيدروليکی پيزومتر با رسوبات پيرامون خود،
پيزومتر با آب رودخانه پر میشود و صبر کرده تا
سطح آب داخل پيزومتر به سطح تعادل خود برسد.
همچنين باید جدا بودن پيزومتر و رودخانه ،از نظر
هيدروليکی کنترل شود .این کار از طریق مقایسه
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اندازهگیری گرادیان هیدرولیکی با مینیپیزومتر :یکی
از روشهاي متداول جهت اندازهگيري گرادیان
هيدروليکی نصب مينیپيزومتر میباشد .از طریق
اندازهگيري ،اختالف بار هيدروليکی بين سطح آب
رودخانه ( )hsو سطح آب داخل مينیپيزومتر (،)hg
محاسبه شده که با تقسيم این عدد بر فاصله
عمودي بين بخش مشبک مينیپيزومتر و بستر
رودخانه ( ،)Lگرادیان هيدروليکی عمودي در بستر
رودخانه به دست خواهد آمد (رابطه .)1
رابطه )1
= (hs – hg) / Lگرادیان هيدروليکی عمودي
اختالف بار هيدروليکی بين سطح آب زیرزمينی در
داخل مينیپيزومتر و سطح آب رودخانه با استفاده
از مانومتر یا چاه موقعيت سنج 1قرائت ميشود.
محاسبه هدایت هیدرولیکی با مینی پیزومتر :هدایت
هيدروليکی رسوبات کف آبخوان را میتوان با
استفاده از روش آزمون اسالگ محاسبه کرد .دو
روش معمول در این محاسبه عبارتاند از :روش
هورسلو ( )1951و بوور و رایس ( )1976که با
جمعآوري دادههاي صحرایی صورت میگيرند؛
بهطور مثال در روش هورسلو از تراوا سنج بارافتان
استفاده میشود که در آن ،آب از ستون در حال
پایين آمدن است و در انتهاي ستون به رسوبات کف
رودخانه یا نمونه مورد آزمایش از طریق فيلتر تعبيه
شده در انتهاي ستون وارد میشود .در صحرا مخزن
تراواسنج ،باالي رودخانه قرار میگيرد که موجب
ایجاد اختالف ارتفاع بين آب مخزن و سطح آب
رودخانه میشود .این اختالف ارتفاع ،موجب رانده
شدن آب به پایين تراواسنج و وارد شدن به رسوبات
کف رودخانه از طریق بخش مشبک لوله میشود .با
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وارد شدن آب به رسوبات ،سطح آب پایين میآید
و ارتفاع آب کم میشود .با جمعآوري
اندازهگيريهاي صورت گرفته از سطح آب در حال
پایين آمدن در مخزن آب ،میتوان نسبت اختالف
ارتفاع در هر نقطه در زمان به اختالف بار نخست را
رسم کرد .این اختالف بار جبران نشده ،از ارزش
نرماليزه  )%100( 1شروع میشود و با شروع
آزمایش کاهش مییابد .این مقادیر در محور
مختصات عمودي در مقياس لگاریتمی رسم
میشوند .محور مختصات افقی نشاندهنده زمان
خواندنهاي صورت گرفته در صحرا است که از صفر
شروع میشود و با پایان یافتن آزمایش پایان مییابد.
با رسم بهترین خط برازش بر روي نقاط رسم شده
در محور مختصات ،معادله برازش ،به دست میآید
که در محاسبه تأخير زمان پایه )T0( 2به کار میرود
که بهعنوان نقطهاي که در آن نسبت اختالف بار
جبران نشده برابر با  ./37است ،تعریف میشود
(رابطه .)2
رابطه )2
𝐋
) 𝐞 (𝒏𝒍 𝟐 𝒆𝒓
𝐰𝐑

𝟎𝐓 𝐞𝐋 𝟐

=𝒌

که در آن 𝑒𝑟 شعاع مخزن آب (سانتیمتر) Le ،طول
بخش مشبک (سانتیمتر) R w ،شعاع بخش مشبک
(سانتیمتر) و ( T0ثانيه) مدت زمانی است که طول
میکشد تا آب به  37درصد سطح آغازین افت کند.
در شکل  6نمودار محاسبه هدایت هيدروليکی به
روش هورسلو ارائه شده است .در این نمودار زمان
پایه  10ثانيه برخورد شده است و هدایت
هيدروليکی براساس رابطه  2/1 ،2متر بر روز
محاسبه شده است.

پژوهشهاي دانش زمين

130

131

ارتباط هيدروليکی رودخانه آغميون و آبخوان دشت سراب

شکل  :6نمونها ي از نمودار هورسلو براي تعيين هدایت هيدروليکی در رودخانه آغميون -سراب.

جریان نيز در آن میتواند رو به پایين یا رو به باال
باشد .با کنترل تراز آب یا به عبارت دیگر با کنترل
بار فشار در دو سوي یک ستون یا مخزن متخلخل
که تراوش از خالل آن صورت میگيرد ،میتوان
الگوي جریان الیهاي کنترل شده در جهت موردنظر
را در آزمایشگاه ایجاد کرد .با تغيير تراز یکی از منابع
با بار ثابت ،میتوان بزرگی جریان را نيز کنترل کرد.
از این رو سامانه سنجش آزمایشگاهی بهگونهاي
طراحی شده که گستره قابلتوجهی از اختالف بار
فشار بين منابع سطحی و زیرزمينی را بتوان در
جهتهاي رو به باال و رو به پایين در یک محيط
متخلخل ایجاد و کنترل کرد .در شکل  7مراحل
یکی آزمایشهاي اندازهگيري گرادیان هيدروليکی
ارائه شده است .همچنين ،مقایسهاي از تغييرات
ی اندازهگيري شده توسط سامانه
گرادیان هيدروليک ِ
شبيهساز تبادل رودخانه و آبخوان و همچنين
دستگاه مينیپيزومتر ،در شکل  8ارائه شده است.

صحت سنجی مینیپیزومتر مینی :اصوالً عملکرد کليه
ابزارهاي سنجش و اندازهگيري میبایست مورد
ارزیابی و تأیيد قرار گيرد و بهصورت دورهاي تنظيم
و کاليبره شود .در این راستا بدیهی است که عالوه
بر طراحی مينیپيزومترها ،کيفيت ساخت و
استهالک هم در عملکرد آنها تأثيرگذار است و
بایستی صحت عملکرد این دستگاهها به صورت
دورهاي انجام شود .در طی این پژوهش یک سامانه
مرجع براي شبيهسازي فيزیکی شرایط صحرایی و
تثبيت پارامترها براي بررسی عملکرد مينیپيزومتر
طراحی و ساخته شده است (شهسواري و همکاران،
 .)1395با توجه به این که محيط کاربري
مينیپيزومترها ،سيستمهاي تبادلی آب سطحی و
زیرزمينی میباشند ،در چنين سيستمهاي تبادلی،
گرادیان هيدروليکی مشخصی بين یک منبع
سطحی و یک منبع زیرزمينی برقرار است .رسوبات
بستر رودخانه ،محيط تراوش آب است و جهت

شکل  :7کوبيدن مينیپيزومتر در مخزن متخلخل سامانه تبادلیِ رودخانه و آبخوان ،و اندازهگيري گرادیان هيدروليکی.
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ی اندازهگيري شده توسط سامانه شبيهساز تبادل رودخانه و آبخوان ،و
شکل  :8مقایسهاي از تغييرات گرادیان هيدروليک ِ
دستگاه مينیپيزومتر .الف) عمق نفوذ  15سانتیمتر .ب) عمق نفوذ  25سانتیمتر( .شهسواري و همکاران.)1395 ،

گرادیان هيدروليکی به دست آورده شده با مينی
پيزومتر در جدول  1آورده شده است .در تعدادي از
ایستگاهها به علت برودت هوا (برداشت دوم) و
خشک شدن (برداشت چهارم) رودخانه اندازهگيري
گرادیان هيدروليکی بين رودخانه و آبخوان فراهم
نشده است.

پس از ساخت و اطمينان از صحت عملکرد ،مينی
پيزومتر در هشت نقطه از رودخانه آغميون مستقر
شد و در چهار نوبت (فصل) مقدار گرادیان
هيدروليکی بين رودخانه و آبخوان به دست آورده
شد (شکل  .)9بازه مکانی این پژوهش از پل
روستاي سهزاب تا کمی بعد از روستاي آغميون و
بازه زمانی مهر  94تا مهر  95بوده است .مقدار

شکل  :9برداشت شيب هيدروليکی بين رودخانه آغميون و آبخوان سراب طی چهار دوره نمونهبرداري در طول مسير
رودخانه در بازه زمانی  94/7/19تا .1395/4/15
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جدول  :1مقدار شيب هيدروليکی بين رودخانه آغميون و آبخوان سراب در طی هشت برداشت در بازه زمانی مهر ماه 94
تا تير ماه  ،95مقادیر منفی نشاندهنده تغذیه رودخانه توسط آبخوان و مقادیر مثبت نشاندهنده تغذیه آبخوان توسط
رودخانه است .مختصات جغرافيایی در زون  39واقع شده است.

(بخشهاي باالیی) و در ایستگاههایی که تراز سطح
ایستابی باالتر بود ،گرادیان هيدروليکی منفی
(بخشهاي پایينی) در نظر گرفته شد.

تعیین جهت تبادل آبی بین رودخانه آغمیون و آبخوان

سراب :مقایسه تراز سطح آب درون مانومتر با سطح
آب رودخانه نشاندهنده وجود ارتباط هيدروليکی
بين رودخانه و آبخوان است و داشتن تراز باالتر به
معناي خروج آب و تراز پایينتر به معناي ورود آب
است پس با استفاده از مينی پيزومتر میتوان جهت
تبادل را تعيين کرد (شکل  .)10اگر سطح آب درون
مانومتر در بخش منتهی به شلنگ آب رودخانه
باالتر باشد ،جهت حرکت آب از رودخانه به سمت
آبخوان است .اگر سطح آب درون مانومتر در بخش
منتهی به شلنگ آب زیرزمينی باالتر باشد ،جهت
حرکت آب از آبخوان به رودخانه است .بنابراین در
این پژوهش در ایستگاههایی که تراز سطح آب
رودخانه باالتر بود گرادیان هيدروليکی مثبت

اندازهگیری شیب هیدرولیکی در مسیر رودخانه

آغمیون :شيب هيدروليکی یا گرادیان هيدروليکی
در بستر رودخانه از اختالف بار بين آب سطحی و
زیرزمينی ناشی میشود .هر چه اختالف بار بيشتر
باشد ،شيب هيدروليکی بيشتر است .شکل 10
مقدار شيب هيدروليکی را براي هشت ایستگاه در
طول چهار دوره برداشت نمایش میدهد .مطابق
این شکل ایستگاه سوم در برداشت اول بيشترین
گرادیان هيدروليکی مثبت و ایستگاه هشت در
برداشت اول بيشترین گرادیان هيدروليکی منفی را
نشان میدهند.

شکل  :10تغييرات شيب هيدروليکی اندازهگيري شده توسط مينی پيزومتر در چهار دوره نمونهبرداري در هشت ایستگاه
اندازهگيري طی سال آبی  95-94در مسير رودخانه آغميون در حدفاصل روستاي سهزاب و روستاي آغميون.
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نشد (جدول  .)2به منظور ارزیابی صحت مقدار
هدایت هيدروليکی به دست آمده از دادههاي
مينیپيزومتر ،از رسوبات بستر رودخانه نمونه-
برداري شد و در آزمایشگاه پارس پیآزما به روش
بار ثابت مقدار واقعی هدایت هيدروليکی به دست
آورده شد .در این روش کمترین مقدار هدایت
هيدروليکی رسوبات  39/1متر بر روز که مربوط به
بخشهاي پایانی رودخانه (ایستگاههاي پنجم تا
هشتم) و بيشترین مقدار آن  41/3متر بر روز که
مربوط به بخشهاي ابتدایی رودخانه (ایستگاههاي
اول تا چهارم) به دست آمد (جدول .)3

تعیین هدایت هیدرولیکی رسوبات بستر رودخانه

آغمیون :هدایت هيدروليکی به توانایی عبور آب
توسط خاک و رسوبات گفته میشود .براي تعيين
هدایت هيدروليکی در بستر رودخانه استفاده از
مينی پيزومتر در دستور کار بود .پس از استفاده از
مينی پيزومتر مقدار هدایت هيدروليکی از  0/2تا
 2/1متر بر روز به دست آورده شد که این مقدار
براي رسوبات رودخانه آغميون قابل قبول نبود .در
تعدادي از ایستگاهها دانهریز بودن رسوبات باعث
مسدود شدن منافذ بخش اسکرین مينی پيزومتر
شد و امکان اندازهگيري هدایت هيدروليکی فراهم

جدول  :2مقدار هدایت هيدروليکی ( )m/dayبه دست آورده شده با مينی پيزومتر در طول مسير رودخانه آغميون طی
برداشت اول ،ساحل چپ و راست رودخانه

جدول  :3مقدار هدایت هيدروليکی ( )m/dayدر مسير رودخانه آغميون بهدست آمده در آزمایشگاه

هيدروليکی رسوبات با نمونهبرداري و اندازهگيري
در آزمایشگاه بهدست آمد .براي به دست آوردن
مقدار آب مبادله شده بين رودخانه و آبخوان ابتدا
سرعت عمودي نفوذ آب در هر ایستگاه محاسبه
شد ،بعد از آن با استفاده از قانون دارسی رابطه ،3
مقدار آب مبادله شده در هشت ایستگاه از رودخانه
محاسبه شد (شکل .)11
رابطه )3

برآورد مقدار آب مبادله شده بین رودخانه آغمیون و

آبخوان دشت سراب :مقدار و الگوي تغذیه و تخليه
آب زیرزمينی نتيجه رابطه بين نفوذ از نزوالت
جوي ،تبادل آب سطحی و زیرزمينی و جریانهاي
ورودي و خروجی زیرزمينی است (لين و همکاران،
 .)2009براي ارزیابی کمی مقدار تبادل در منطقه
آغميون و اندازهگيري گرادیان هيدروليکی مينی
پيزومتر مورد استفاده قرار گرفت .هدایت

Q=KAI

پژوهشهاي دانش زمين

134

ارتباط هيدروليکی رودخانه آغميون و آبخوان دشت سراب
در این رابطه  Qدبی (مترمکعب بر ثانيه) K ،هدایت
هيدروليکی (متر بر ثانيه) A ،سطح مقطع رودخانه
(مترمربع) I ،شيب هيدروليکی را نشان میدهد .با
جمع دبی تبادلی هر مقطع دبی کل تبادلی مسير
رودخانه بهدست آمده است .در شکل  11مقدار
مثبت نشان دهنده اینکه رودخانه تغذیه کننده و
مقدار منفی ،نشان دهنده اینکه آبخوان تغذیه
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کننده رودخانه است .بخش عمده رودخانه آغميون
آبخوان دشت سراب را تغذیه میکند .بيشترین
مقدار نفوذ آب از بستر رودخانه مربوط به ایستگاه
سوم در برداشت اول و بيشترین مقدار تراوش آب
از آبخوان به رودخانه به ایستگاه دوم و برداشت سوم
مربوط است (شکل .)11

شکل  : 11نمودار تغييرات مقدار آب مبادله شده بين رودخانه آغميون و آبخوان سراب به ازاي واحد سطح بستر رودخانه،
اندازهگيري شده با مينی پيزومتر در چهار دوره نمونهبرداري در هشت ایستگاه اندازهگيري طی سال آبی  95-94در
حدفاصل روستاهاي سهزاب و آغميون.

کشاورزي میتواند دليل اصلی کاهش گرادیان
هيدروليکی و به دنبال آن کم شدن نرخ تغذیه
آبخوان باشد .در تير ماه هم مثل دورههاي قبلی
رودخانه تغذیه کننده آبخوان است .مقدار آب نفوذ
کرده از بستر رودخانه نسبت به آبان کمتر شده
است اما در واقع در ایستگاههایی که اندازهگيري
صورت گرفته است (به جز ایستگاه دوم) نسبت به
آبان ماه افزایش یافته است .در این برداشت به علت
گرماي هوا در این ماه رودخانه از ایستگاه چهارم به
بعد خشک شده است .در این برداشت از یک چاه
در نزدیکی ایستگاه دوم آب برداشت میشده است
که علت زیاد شدن نرخ نفوذ ایستگاههاي اول و دوم
نسبت به سایر برداشتها استفاده از این چاه آب
بوده است .در شکل  13دهنده یا گيرنده بودن
بخشهاي رودخانه به صورت نمایشی و براي تمام
دورهها نمایش داده شده است.

طبق شکل  12مقدار آب مبادله شده بين رودخانه
و آبخوان در تمامی برداشتها مثبت است یعنی
رودخانه تغدیه کننده آبخوان است .در برداشت اول
در مهر ماه  94انجام شد ،مقدار آب نفوذي از بستر
رودخانه بيشتر از برداشتهاي دیگر بوده است ،عدم
بارش و برداشت زیاد آب در فصل تابستان و اوایل
پایيز میتواند دليل اصلی آن باشد .در دي ماه 94
ميزان آب نفوذي نسبت به مهر ماه کمتر شده ،دليل
آن شروع باال آمدن سطح ایستابی در فصل زمستان
و متوقف شدن برداشت آب از آبخوان براي مصرف
کشاورزي است .الزم به ذکر است در این برداشت
امکان اندازهگيري شيب هيدروليکی در سه نقطه از
رودخانه به دليل برودت هوا فراهم نشد و مقدار آب
مبادله شده مربوط به پنج ایستگاه میباشد .در
اردیبهشت ماه  95مقدار تغذیه آبخوان از رودخانه
کم شده است .باال آمدن سطح ایستابی در این
فصل ،بارش باران و آب برگشتی از زمينهاي
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شکل  :12مقدار آب مبادله شده بين رودخانه آغميون و آبخوان سراب طی چهار دوره برداشت در بازه زمانی مهر
 1394تا تير .1395

شکل  :13نمایش ایستگاههاي استقرار مينی پيزومتر و مقاطع تغذیه کننده و تغذیه شونده (تمام برداشتها) در طول
مسير رودخانه

هيدروليکی رسوبات بستر رودخانه بوده است ،از
طرفی مينی پيزومترها مقادیر نقطهاي براي
گرادیان هيدروليکی ارائه میکنند .بنابراین اگر در
رودخانهاي ناهمگنی زیادي بين رسوبات باشد بهتر
است شيب هيدروليکی به کل بستر رودخانه تعميم
داده نشود .در منطقه آغميون تصور بر آن بود که
رودخانه آغميون در تمام مسير تغذیه کننده آبخوان
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ارتباط هيدروليکی رودخانه آغميون و آبخوان دشت سراب
است .با انجام این پژوهش مشخص شد آبخوان
سراب نيز رودخانه آغميون را تغذیه میکند .براي
مثال در مقطعهاي ششم ،هشتم (تمام برداشتها)
و ایستگاه دوم (اردیبهشت ماه) قابل مشاهده است.
عالوه بر این با افزایش دبی رودخانه در فصول پر
آب (زمستان و بهار) تراز سطح ایستابی آبخوان باال
میآید بنابراین شيب هيدروليکی بين رودخانه و
آبخوان و مقدار تغذیه آبخوان از رودخانه کاهش
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مییابد پس مقدار آب نفوذ کرده از بستر رودخانه
در زمستان و بهار بسيار بيشتر از فصول تابستان و
پایيز است .با احتساب ميانگين آب مبادله شده ،در
طول سال حدود  5/182ميليون متر مکعب آب از
رودخانه به آبخوان سراب نفوذ میکند.
پانوشت
1-Dye-tracer tests
2-hydraulic potentiomanometer
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