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بررسي تراوايي در شرايط تغيير شکل مقطع و شيب در آبياري جويچهاي
پشيَش سئيسيبى فشد دضتىي ،1سيذ حسي ؼجبؼجبئي* ،2لليشظب حسيي پَس ،3سًَيب صثشدست
تبسيخ دسيبفت91/12/12 :
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تبسيخ پزيشش92/12/2 :

چکيذه
تشاٍايي يىي اص فشاسٌجْبي هؤثش دس آثيبسي سؽحي است وِ لضٍم اًذاصُگيشي آى وبهال هطَْد است .لَاهل ثيطلوبسي اص
جولِ ضيت ،ثذُ ،سؽح همؽك ٍ ظشيت صثشي هبًيٌگ ثش تشاٍايي هؤثش است .دس ايي تحميك اص همبدلِي وَسلتيبوف-للَئيض ثلشاي
تشاٍايي ٍ ،اص سٍش دٍ ًمؽِاي ثشاي اًذاصُگيشي سشلت تشاٍاييپزيشي خبن استفبدُ ضذُ است .ايي هؽبلمِ دس هضسلِ تحميملبتي
داًطگبُ ضْشوشد اًجبم گشفتِ ٍ ضبه سِ تيوبس ٍ سِ تىشاس دس لبلت ؼشح ثلَن وبه تصبدفي اًجبم ضذُ است .تغييشات ضليت
ٍ ضى جَيچِ دس تيوبسّب ٍ اثش آًْب ثش تَصيك سؼَثت دس لوك خبن ،سشلت تشاٍايي ٍ سًٍذ تشاٍايلي تجوملي دس خلبن ثشسسلي
ضذُ ٍ ثب استفبدُ اص آصهَى  LSDتجضيِ آهبسي صَست گشفتِ استً .تبيج ًطبى دادًذ وِ ووتلشيي سلشلت تشاٍايلي (0/00052
هتشهىمت دس دليمِ) ٍ ووتشيي همذاس تشاٍايي تجومي ( 0/05هتشهىمت دس هتش) دس تيوبسّبي هشثَغ ثلِ تغييشضليت هطلبّذُ -
ضذُاًذ .تغييش ضيت سٍي تشاٍاييپزيشي ،سشلت تشاٍايي ٍ سشلت تشاٍايي پبيِ ( )foاثشگلزاس ثلَدُ ٍ دس سلؽح آهلبسي  1دسصلذ
داساي تفبٍت آهبسي است .تغييش سؽح همؽك جَيچِ تفبٍت همٌيداسي ثلش سٍي سلشلت تشاٍايلي پبيلِ ايجلبد ًىلشدُ ٍ ثلش سٍي
ظشيت ( ٍ )kتَاى ( )aهمبدلِ وَستيبوف-لَئيض ،تغييشات سؽح همؽك ٍ ضيت تفبٍت همٌليداسي ايجلبد ًطلذُ اسلت .ثلب تغييلش
سؽح همؽك تَصيك سؼَثت ،يىٌَاختي ثيطتشي ًسجت ثِ تغييش ضيت دس ثشداضتِ است.
ياشٌَای کليذی :آثيبسي جَيچِاي ،ضى همؽك ،ضيت جَيچِ ،تشاٍايي.

1

 داًطجَي وبسضٌبسي اسضذ ،گشٍُ هٌْذسي آة ،داًطىذُ وطبٍسصي ،داًطگبُ ضْشوشد -ضْشوشد ،ايشاى2
 داًطيبس گشٍُ هٌْذسي آة ،داًطىذُ وطبٍسصي ،داًطگبُ ضْشوشد -ضْشوشد ،ايشاى3
 استبد گشٍُ خبوطٌبسي ،داًطىذُ وطبٍسصي ،داًطگبُ ضْشوشد -ضْشوشد ،ايشاى4
 داًطجَي دوتشي ،گشٍُ هٌْذسي آة ،داًطىذُ وطبٍسصي ،داًطگبُ ضْشوشد -ضْشوشد ،ايشاى*ًَ -يسٌذُ هسئَل همبلِTabatabaei@agr.sku.ac.ir :
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مقذمه
تشاٍاييپزيشي يىي اص هطخصبت فيضيىلي خلبن ٍ اص
فشاسٌجْبي آثي هؤثش ثش آثيبسي سؽحي است .دس ٍالك ًلَق
سبهبًِ آثيبسي وِ ثشاي يه هٌؽملِ ثشگضيلذُ هليضلَد ثلش
اسللبخ خصَص ليبت تشاٍايللي آة ثللِ داخ ل خللبن اسللت.
ثٌبثشايي ،اسصيبثي آى اص وبسّبي ظشٍسي اسلت ولِ ثبيسلتي
صلَست پلزيشد (سحلين صادگلبى ،1372 ،لليلضادُ.)1374 ،
سشلت تشاٍايي دس اثتذاي ٍسٍد آة ثِ خبن صيبد ثلَدُ ٍ ثلب
گزضت صهبى وبّص يبفتِ ٍ ثبالخشُ ثِ وويت ثبثتي تٌلضل
هيوٌذ .تشاٍاييپزيشي ًْبيي خبن اص هطخصبت ّش خلبن
ثَدُ ٍ همذاس سشلتي است ولِ خلبنّلب دس اًتْلبي صهلبى
آثيبسي اص خَد ًطبى هيدٌّذ (ٍيلسلَى ٍ اسلله.)1982 ،
همبدالت تشاٍايي هختلفي چَى وَستيبوفَّ ،SCS ،ستَى
ٍ وَستيبوف -لَئيض ثِ هٌفَس تمييي تشاٍايي آة ثلِ خلبن
ثِ ولبس هليسًٍلذ .ولوٌلض (ثلِ ًمل اص سئلَ ٍ ّوىلبساى،
 ،)1390همللبدالت هختلف لي سا ثللشاي اسللتفبدُ دس آثي لبسي
سؽحي هَسد هؽبلمِ لشاس دادُ اسلتٍ .ي پيطلٌْبد ًولَدُ
وِ ًتبيج همبدالت تجشثي ثْتش اص همبدالت فيضيىلي ثلب دادُ
ّبي صلحشايي هؽبثملت هليوٌلذ ٍ اسلتفبدُ اص همبدللِي
وَستيبوف-لَئيض سا تَصيِ ًوَدُ است.
وَسللتيبوف ( )1932همبدلللِي تجشثللي سا ثللشاي سللشلت
تشاٍايي آة دس خبن ثِضى صيش پيطٌْبد ًوَدُ است:
وِ دس آى  Zتشاٍايي تجومي (هتشهىمت دس هتش) t ،فشصلت
صهبى تشاٍايي (دليمِ) k ٍ a ،فشاسٌجْبي تجشثي هيثبضلٌذ
وِ ثشاي خبوْبي هختلف هتفبٍت ثلَدُ ٍ اص ًفلش فيضيىلي
هفَْم ًذاسًذ .يىي اص همبيت ايي همبدللِ آى اسلت ولِ دس
صهبىّبي ؼَالًي سلشلت تشاٍايلي ثلِ سلوت صلفش هيل
هيوٌذ وِ ثلب ٍالميلت هؽبثملت ًلذاسد .همبدللِي تشاٍايلي
وَستيبوف-لَئيض ثِضشح صيش ثشاي سفك ايي هطى پيطٌْبد
گشديذ:
وِ دس ايي همبدلِ  : Zتشاٍايي تجومي : t ،فشصلت تشاٍايلي،
 : k ٍ aفشاسللٌجْبي تجشث لي ٍ  :سللشلت تشاٍايللي پبي لِ
خبن (هتش دس دليمِ) هيثبضٌذ .ايي همبدلِ ثْتش اص هملبالت
ديگش تشاٍايي ،ثب ٍظميت خبن ّوبٌّگي داضتِ ٍ لوَهب دس

ؼشاحي سبهبًِّبي آثيبسي اص ايي همبدلِ استفبدُ هيگلشدد
(اليَت ٍ ٍاوش.)1982 ،
سٍضللْبي هختلفلي ثللِ هٌفللَس تميلليي همذاسسللشلت
تشاٍاييپزيشي ًْبيي خبن اسائلِ ضلذُ اسلت .يىلي اص ايلي
سٍضْب ،استفبدُ اص سٍش ضيبس هسلذٍد 1هليثبضلذ .دس ايلي
سٍش اص اؼاللبت تشاٍاييسٌج ضيبس هسذٍد ضلذُ دس صهلبى
چٌذ سبلت اسلتفبدُ ضلذُ ٍ سلشلت تشاٍايلي ثبثلت سا ثلِ
لٌَاى (سشلت تشاٍايي پبيِ) دس ًفلش هليگيشًلذ .سٍش
ديگش تمييي سشلت تشاٍاييپزيشي پبيِ ،استفبدُ اص اؼاللبت
ٍ دادُّللبي پيطللشٍي اسللت .دس ايلي سٍش ،ثللب اسللتفبدُ اص
همبدالت ثبالًس حجوي ٍ صهبى پيطشٍي ًسجت ثِ تميليي
تشاٍاييپزيشي ًْبيي خبن الذام هيضَد .سٍش ديگش تمييي
تشاٍاييپزيشي ًْبيي خبن ،ثشآٍسد ايي همذاس ثلب اسلتفبدُ اص
جذاٍل اسائِ ضلذُ دس ايلي صهيٌلِ هليثبضلذ .سٍش ديگلش،
استفبدُ اص اؼاللبت ٍسٍدي -خشٍجي 2هيثبضذ وِ ثبيسلتي
ثذُي ٍسٍدي ٍ خشٍجي دس اثتذا ٍ اًتْبي فبسٍ اًذاصُ گيشي
ضَد (اليَت ٍ ٍاوش ،1982 ،فتبح ٍ آپذّبيب ،1996 ،تئلَسي
ٍاوش ٍ ّوىبساى.)1982،
ضجيِّبي ضلجيِسلبصي ضلذُي آثيلبسي سلؽحي ثلب
اسللتفبدُ اص همبدلللِي تشاٍايللي خبصللي وللِ اص اؼاللللبت
هضسلِاي ثِدست هيآيذ ،لبث ح است .ولوٌض (ثِ ًم اص
سئَ ٍ ّوىبساى )1390 ،هتزوش ضذ وِ هملبدالت تجشثلي
تشاٍاييً ،سجت ثلِ هملبدالتي ولِ داساي پبيلِي فيضيىلي ٍ
اًگلبسُاي ّسللتٌذ ،اص دللت ثللبالتشي ثشخلَسداس ثللَدُ ٍ ،ثللب
اؼاللبت هضسلِاي ّوبٌّگي ثيطلتشي داسًلذ .دس ول ٍي
اسللتفبدُ اص همبدلللِي وَسللتيبوف-لللَئيض سا ثللشاي همبصللذ
آثيبسي پيطلٌْبد ًولَد .سسلَلصادُ ٍ سپبسلخَاُ ()2003
اـْبس ًوَدًذ وِ تغييشات هىبًي سشلت تشاٍايلي ،هلذيشيت
آثيبسي جَيچِاي سا پيچيذُتش هليوٌلذ ،صيلشا خصَصليبت
تشاٍايي آة ثِ داخ خبن هوىي است دس همبديش هتفلبٍت
سشلت جشيبى آة ثِ داخ جَيچِ ،ضى ٌّذسي همؽك ٍ
حجللن جشيلبى ٍسٍدي تغييلش ًوبيلذَّ .لضافل ٍ ّوىللبساى
( )2004ثِ اسصيبثي چْبس سٍش هختلف ثشاي تمييي ثبثتْبي
همبدلِي وَسلتيبوف ثلشاي دٍ اًلذاصُي هختللف جَيچلِ
(جَيچِ ثبسيه ثِ لشض  40سبًتيهتش ٍ جَيچِ ثِ للشض
1

- Blocked furrow
- Inflow-outflow method
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 60سبًتيهتش) پشداختٌذ .سٍضلْبي هختللف ثلشاي تميليي
ٍيژگيْبي تشاٍايي دس ايي هؽبلمِ ،ضبه سٍش دٍ ًمؽلِاي
اليَت ٍ ٍاوش (  ،)1982تشاٍاييسٌج جَيچلِ (سٍش ٍسٍدي
ٍ خشٍج لي) ،ي له ًمؽللِاي ضللپبسد ٍ ّوىللبساى (ٍ )1993
پيطشٍي ثٌبهي ٍ افلي (  )1984ثلَدُ اسلتً .تلبيج ًطلبى
دادًذ ،وِ همذاس تَاى همبدللِي وَسلتيبوف ثلِ ًلَق سٍش
تمييي ٍيژگيّبي تشاٍايي ٍ ،اًذاصُي جَيچِ ًذاسد .هٌحٌي
تشاٍايي تجومي ثشاي جَيچِّبي ثبسيه دس ّش چْلبس سٍش
تمشيجب هطبثِ ٍ هستم اص ًَق سٍش ثِ وبس سفتِ ثَدُ اسلت.
دس حبلي وِ هٌحٌي تشاٍايلي تجوملي ثلشاي جَيچلِّلبي
لشيط ثستگي ثِ ًلَق سٍش داضلتِ اسلت .ثلب اسلتفبدُ اص
ثبثتْبي همبدلِي وَسلتيبوف ثذسلت آهلذُ دس ّلش چْلبس
سٍش ٍ ثب ثِ وبسگيشي ضلجيِ هلَ سليٌوبتيه ،هشحللِي
پيطشٍي دس جَيچِّب تخويي صدُ ضذُ استً .تلبيج ًطلبى
دادُ اًذ وِ ثشاي جَيچلِّلبي للشيط ،سٍش دٍ ًمؽلِ اي
اليَت ٍ ٍاوش ( ٍ )1982ثلشاي جَيچلِّلبي ثبسيله ،سٍش
پيطللشٍي ثْتللشيي لولىللشد سا داضللتِ اسللت .خللبؼشي ٍ
اسويت ( )2005ثِ اسصيبثي ضص سٍش تشاٍاييپزيشي ثشاي
تمييي فشاسٌجْبي تشاٍايي دس آثيبسي جَيچِاي پشداختٌذ.
سٍضللْبي هللزوَس ضللبه سٍش دٍ ًمؽللِاي اليلَت ٍ ٍاوللش
( ،)1982يلله ًمؽللِاي ضللپبسد ٍ ّوىللبساى ( ،)1993ثللب
استفبدُ اص ضجيِ سايبًِاي  INFILTثشاي ّوِي دادُّلبي
صحشايي ،ثيطتشيي دلت سا داضلتّ .وچٌليي ،ثلِ صلَست
ولي سٍضلْبي دٍ ًمؽلِاي اليلَت ٍ ٍاولش ( ٍ )1982تلبثك
خؽي تشاٍايي ًيض لولىشد خَثي داضتٌذ .دس ايي هؽبلمِ ،اص
سٍش دًٍمؽِاي اليَت ٍاوش ( )1982استفبدُ ضلذُ اسلت.
سئللَ ٍ ّوىللبساى ( )1390گللضاسش وشدًللذ وللِ ًتللبيج
آصهبيطْبي تشاٍايي دس حبللت اضلجبق ٍ يلش اضلجبق ًطلبى
هيدّذ وِ سشلت تشاٍايي ًْبيي (تشاٍايي پلس اص سسليذى
ثِ حبلت هبًذگبس) دس اساظي ضيتداس ،ووتش اص اساظي افملي
است ٍ ثب افضايص ضيت ،هملذاس سلشلت تشاٍايلي ٍ تشاٍايلي
تجومي ولبّص هلييبثٌلذ .ضلَاًى ٍ ّوىلبساى (،)2000
تغييشات تصبدفي ضلى ٌّذسلي جَيچلِ ،سلَهيي لبهل
هؤثش ثش هيبًگيي لوك تشاٍايي ٍ يىٌَاختي تَصيك هيثبضلذ،
وِ ايي هؽلت ًتيجِي تأثيش هطتشن ثذُ ،تشاٍايي ٍ ضلى
ٌّذسللي هلليثبضللذَّ .لضاپفلل ٍّوىللبساى ( ،)2004دس
تحميمبت خَد ًطبىدادًذ ،تشاٍايلي آة دس جَيچلِ ،تحلت
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تأثيش لَاهلي چَى ضى جَيچلِ ،اًلذاصُ جَيچلِ ٍ سلؽح
توبخ آة ثب خبن دس جَيچِ (هحليػ خليس ضلذُ) للشاس
هيگيشد .آىّب ثيبى وشدًذ ،جَيچِّبيي وِ هحيػ خليس
ضذُي ثضسگتشي داسًذ ،ـشفيت ثيطتشي سا ًيض ثشاي تشاٍايي
آة داسا هيثبضٌذّ .وچٌيي ،صهبى پيطلشٍي دس جَيچلِي
ثبسيه ،ووتش اص صهبى پيطلشٍي دس جَيچلِي پْلي اسلت.
ًبصشي ٍ ّوىبساى ( ،)2004ثلب ايجلبد ّوجسلتگي سلبدُ ٍ
جضئي ثيي تشاٍايي تجومي ٍ هتغيلشّلبي هسلتم تشاٍايلي
دسيبفتٌذ وِ ،اثش سؽح همؽك جشيبى ٍ هحيػ خيس ضلذُ،
ثش تشاٍايي تجومي همٌليداس ثلَدُ اسلت .يلبًتس ٍ ايضًْلش
( ،)2007گضاسش وشدًذ وِ دس آثيلبسي جَيچلِاي (ضلبه
جَيچِّبي يه دس هيلبى ،اًتْلب ثسلتِ ٍ اًتْلب ثلبص) ثبفلت
خبن ،ضيت جَيچِ ،ضشايػ سؽح خلبن (ًشهلي ٍ صثلشي،
سؼَثت ٍ خطىي خبن) ،هيضاى تشاٍايليپلزيشي ٍ سلشلت
پيطشٍي آة دس جَيچِ ،ثلش يىٌلَاختي تَصيلك آة ٍ ولَد
تبثيش داسد .چلبىيبًلگ ٍ ّوىلبساى ( ،)2013دس تحميملبت
خَد دس هٌبؼك وَّستبًي ضوبل ضشق آسيب گضاسش دادًلذ
وِ ،ضيتً ،مص لبث تَجْي دس تَصيك سؼَثت ثلبصي هلي-
وٌذ ٍ ًيلض لَاًلذا ٍ ّوىلبساى ( )2013پسلتي ٍ ثلٌلذي سا
لبه اصلي هْبسوشدى ٍ الملبي تغييلشات ،دس فشاسلٌجْبي
فيضيىي ،ضيويبيي ٍ وبًي ضٌبسي دس ًفش گشفتٌذ.
ّذ اص ايي تحميلك ،ثشسسلي تلأثيش ضلى ٍ ضليت
جَيچِ ثش سٍي هيلضاى تشاٍايلي هليثبضلذ ٍ تميليي ايٌىلِ
وذاهيه اص ايي فشاسٌجْب تأثيش ثيطتشي ثش هيضاى تشاٍايلي،
سللشلت تشاٍايللي ،يىٌللَاختي تَصيللك سؼَثللت ٍ ظللشايت
همبدلللِي وَسللتيبوف-لللَئيض داسً لذ ٍ ،دس ًْبي لت همشف لي
ثْتللشيي ضللشايػ ثللشاي افللضايص هي لضاى تشاٍايللي ٍوللبسوشد
سبهبًِي آثيبسي جَيچِاي هيثبضذ.
مواد و روش ها
ايلللي تحميلللك دس تبثسلللتبى  ،1391دس هضسللللِي
تحميمبتي داًطگبُ ضْشوشد ثب ؼَل جغشافيبيي  50دسجلِ ٍ
 49دليمِي ضشلي ،لشض  32دسجِ ٍ  21دليمِي ضوبلي
ٍ استفبق اص سؽح دسيبي  2070هتش ٍالك دس ثخص هشولضي
صاگشخ ،اًجلبم ضلذُ اسلت .آصهبيطلْب دس ضلشايػ هىلبًي
هٌبست ،ثب ضيت ٍ ثبفت خبن يىٌَاخت ٍ ًضديه ثِ هٌجلك
آة اًجبم ضذُ است .هٌجك آة هَسد استفبدُ چبُ ثلَدُ ولِ
دس ًضديى لي هضسلللِي هللَسد هؽبلمللِ لللشاس داضللتِ اسللت.
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هطخصبت آة هَسد استفبدُ دس ايي تحميك دس جلذٍل ٍ 1
خصَصيبت خبن دس جذٍل  2آٍسدُ ضذُ است.
تيوبسّبي تحميك لجبستٌذ اص -1 :همؽك جَيچِ ثبثت-ضيت
ثبثت (ضبّذ) -2 ،همؽلك جَيچلِ ثبثلت-ضليت همملش-3 ،
همؽك جَيچِ هتغيش-ضيت ثبثت .وِ ّش وذام اص تيوبسّب دس
 3تىشاس ٍ ثب استفبدُ اص ؼشح آصهبيطي ثلَن وبه تصلبدفي
اًجبم ضذُ است .تحلي آهبسي دس ًلشم افلضاس  SASتحلت
آصهَى  LSDصَست گشفتِ است.
هضسلِي هَسدًفش ،اثتذا ثٍِسيلِي تشاوتلَس ضلخنٍ ،
سپس ديسه صدُ ضذُ ٍ ثمذ اص آى جَيچِّبيي ثلِ ؼلَل
 100هتش ٍ فبصلِي  70سبًتيوتش (فبصلِ ثيي جَيچلِّلب)
ثٍِسيلِي ًْشوي ايجلبد ضلذُ اسلت .ثلِ ووله لوليلبت
ثٌذوطي ٍ دٍسثيي ًمطِ ثشداسي ،ضليت صهليي ،يىٌَاخلت
سبصي ضذُ است .ضيت هتَسػ صهيي  3دسصذ ثَدُ وِ دس
و جَيچِّبي ثب ضى ثبثت ٍ همؽلك هتغيلش اجلشا ضلذُ
است .اجشاي ضيت دس لسوت ضيت هممش ثذلي صيبدثلَدى
حجن خبوجشداسي ٍ خبوشيضي تَسػ لَدس اًجلبم ٍ ،سلپس
ديسه ٍ ضخن صدُ ضلذُ اسلت (دس لسلوت ضليت همملش
جَيچِ ثِ  4لسوت تمسين ضذ ٍ ضيجْبي يه چْبسم اٍل
 4/5دسصذ ،يه چْبسم دٍم  3/75دسصذ ،يه چْبسم سلَم
 2/25دسصذ ٍ يه چْبسم ًْبيي 1/5 ،دسصذ ثَدُ است وِ
ايي ضليجْب ثلِ گًَلِاي اًتخلبة ضلذُاًلذ ،ولِ دس ًْبيلت

هتَسػ ضيجْبي اًتخبثي ،ثشاثلش ّ( 3ولبى ضليت هتَسلػ
صهيي) ثذست آهذُ است)ً .وبيي اص تيوبس ضليت همملش ثلش
سؽح صهيي ،دس ضى ً 1طبى دادُ ضذُ است.
اجشاي تيوبس سؽح همؽك هتغيلش ثلِ صلَست دسلتي
اًجبم ضذُ ،ثِ صَستي وِ جَيچِ ثلِ سلِ لسلوت تمسلين
ضذُ ٍ سؽح همؽك ثٍِسيلِي لوليبت خبوشيضي ،ثِ سؽح
همؽك هَسد ًفش تغييش دادُ ضذُ است (يه سَم اٍل لشض
همؽك  70سلبًتيهتلش ،يله سلَم دٍم للشض همؽلك 60
سبًتيهتش ٍ يه سَم ًْبيي  50سبًتيهتش است)ً .ولبيي اص
تيوبس سؽح همؽك هتغيش ثش سؽح صهيي دس ضلى  2آٍسدُ
ضذُ است .دس ّوِ تيوبسّب ،پس اص اجلشاي ضلى ٍ ضليت
هَسدًفش ،ثشاي ثبثت هبًذى ضى ٍ ضيت جَيچِّب لجل اص
آصهبيطبت تشاٍايي ،لوليبت آثيبسي اًجبم گشفتِ است.
دس وٌبس ّش وذام اص جَيچِّب يه جَيچلِي هحلبفؿ
(ثبفش) ثشاي جلَگيشي اص تأثيش تيوبسّب ثش يىذيگش احلذا ٍ ،
ثذُ دس آصهبيص تشاٍايي  0/9ليتلش ثلش ثبًيلِ اًتخلبة ضلذُ
است .ايي ثذُ ثلش اسلبخ سٍش سلمي ٍ خؽلب ٍ ّوچٌليي
هْبسوشدى ،ثب ًشم افضاس  ٍ WinSRFR31ضجيِسلبصي ثلب
ضشايػ هضسلِ تَسػ ايي ًشم افضاس اًتخبة ضذُ ٍ آصهلبيص
تشاٍايي ثِ سٍش دٍ ًمؽِاي اليلَت ٍ ٍاولش ( )1982اًجلبم
ضذُ است.

جذيل  -1خصًصيات آب آتياری (طاَریسًدجاوی.)1391 ،
PH
7/54

EC
)(ds/m
0/3

TDS
)( mg/L
38

TSS
)( mg/L
0

SAR
(mmol/lit)0.5
0/13

ˉ3

N-NO
)( mg/L
2/61

جذيل  -2خصًصيات خاک آزمايش.
PH

EC
)(ds/m

ثبفت خبن

دسصذ سخ

7/1

0/19

الي هتَسػ

21/5

دسصذ ضي
28/2

جشم ٍيژُي ـبّشي
()gr/cm3
1/15

ˉ3

جشم ٍيژُي حميمي
()gr/cm3

دسصذ الي

N-NO
)( mg/L

2/61

50/3

4/55
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شکل  -2ومايی از مقطع طًلی ي عرضی جًيچٍ َای تا سطح متغير.

نتايج و بحث
تخمين تراوايي در شرايط معمولي (شيب و شککل
مقطع ثابت)
دس ضى  ،3لسوت الف ،هيبًگيي سشلت تشاٍايي ٍ دس
لسوت ة ،هيبًگيي تشاٍايي دس ّوِي تيوبسّلب ًطلبى دادُ
ضذُاست .دس ايي اضىبل هليتلَاى سًٍلذ سلشلت ٍ هملذاس
تشاٍايي سا دس تيوبسّب ثب ّن همبيسِ وشدّ .ولِ تيوبسّلب دس
سِ تىشاس اًجبم ضذُاًذ ٍ ّش وذام اص ًوَداسّبي يه تيولبس
ثب هيلبًگييگيلشي اص ّلش سلِ تىلشاس ثذسلت آهلذُ اسلت.
ّوبًگًَِ وِ دس ضى  3هالحفِ هيضَد ،دس تيوبس همؽلك
ثبثت-ضيت ثبثت ،اثتذا سشلت تشاٍايي صيبد اسلت ٍ پلس اص
 5دليمِ يىٌَاخت هيضَد ٍ دس صهبى حذٍد  20دليمِ ثلِ
همذاس ثبثتي هيسسذ .سشلت تشاٍايلي پلس اص ثبثلت ضلذى
ثؽللَس هتَسللػ ،دس ّللش سللِ تىللشاس ثللِ هيلضاى 0/00078
هتشهىمت دس دليمِ هيثبضذ .ايي تيوبس ًطبى هيدّلذ ولِ
سشلت تشاٍايي ،پس اص هذت صهبى وَتبّي ثِ هيضاى ثلبثتي
سسيذُ است .ايي لول ثبللا افلضايص يىٌلَاختي ثيطلتش
تشاٍايي آة ثِ داخ خبن هيضَد.
تخمين تراوايي در شرايط تغيير شکل مقطع
دس ايي تيولبس ثلشاي ثذسلتآٍسدى سلؽح همؽلك دٍ
سٍش پيطٌْبد ضذُ است:
 -1دس ًفش گشفتي سؽح همؽك اثتذاي جَيچِ ؼجك سٍش
اليَت ٍ ٍاوش ()1982
 -2هيبًگييگيشي اص سِ همؽك اجشايي دس جَيچِ
ثب تَجِ ثِ ضى  ،3ايي تيوبس دس ّش دٍ سٍش سًٍذ هطبثْي
اص لحللبؾ سللشلت تشاٍايللي سا ًطللبى دادُ اسللت .دس ّللش دٍ
سٍش ،سشلت دس اثتذا ثسليبس صيلبدً ٍ ،ولَداس آى ثلب ضليت
ثيطتشي ًسجت ثِ سؽح همؽك ٍ ضيت ثبثت وبّص يبفتلِ

است .ثؽَس هطبثِ ،ثب تيوبس ضبّذ (همؽك ثبثت-ضيت ثبثت)
دس صهبى  5دليملِ سلشلت يىٌَاخلتً ٍ ،يلض دس صهلبى 20
دليمللِ يىٌللَاختي ثيطللتش ضللذُ اسللت ٍ دس ّللش دٍ سٍش
ثِدست آٍسدى سؽح همؽك ،همذاس صهبى ثبثت ضلذى ثشاثلش
است .سشلت تشاٍايي پس اص ثبثت ضذى ثؽلَس هتَسلػ دس
ّش سِ تىشاس دس سٍش اٍل ثِ هيضاى  0/000669هتشهىمت
دس دليمللِ ٍ دس سٍش دٍم  0/00067هتشهىمللت دس دليمللِ
هيثبضذ .ايي اللذاد ًطلبى هليدٌّلذ ولِ هيلضاى سلشلت
تشاٍايي دس همؽك هتغيش ،هيضاى ووتلشي ًسلجت ثلِ تيولبس
همؽك ثبثت-ضيت ثبثت داضتِ ٍ دس ًتيجِ ،افلضايص هيلضاى
تشاٍايي ًسجت ثِ ايي جَيچِّب سا دسثش خَاّذ داضت .ايلي
ًتبيج ثذست آهذُ ثب ًتبيج اسچَاًى ٍ ّوىلبساى (،)2000
وِ تغييشات تصلبدفي ضلى ٌّذسلي جَيچلِ سا سلَهيي
لبهلل هللؤثش دس هيللضاى تشاٍايلليپللزيشي داًسللتًِ ،تللبيج
سسَلصادُ ٍ سپبسخَاُ ( ، )2003يبًتس ٍ ايضًْش (،)2007
ٍ ًتبيج ثخطلي ( ،)1390ولِ ثلبالتشيي ثلبصدُ سا ثلِ تيولبس
سؽح هتغيش (وبّص سؽح همؽك) اختصبظ دادُاًذً ٍ ،يلض
ثللب ًتللبيج جللَل ٍ هسليٌگ ( ،)2000وبسللبًَا ٍ ّوىللبساى
( ٍ ،)2000سئَ ٍ ّوىبساى ( )1390اًؽجبق داسد.
دس همبدلِّب ،همذاس سشلت تشاٍايلي پبيلِ ( ) ،دس دٍ سٍش
يىسبى ثِدست آهذُ ٍ سٍش تمييي سؽح همؽك تأثيشي ثش
همذاس آى ًذاضتِ ،دس حبليىلِ دس هملذاس  a ٍ kتلأثيشگلزاس
ثَدُ است ٍ ثِؼَس ولي ،دس دٍ سٍش ثىبس ثشدُ ضذُ ،همذاس
 )a=0/386( aدس سٍش اٍل ٍ همذاس  )k=0/00497( kدس
سٍش دٍم ثيطتش ثذست آهذُ است.
تخمين تراوايي در شرايط تغيير شيب
دس ّش سِ تىشاس هشثَغ ثِ تيوبس ضيت همملشً ،تلبيج
هطبثِ ثِدست آهذُ ٍ ،هطبثِ حبلتّبي لجللي دس صهلبى 5
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دليمِ سشلت يىٌَاخت ٍ ،دس صهبى  20دليملِ يىٌلَاختي
ثيطللتش ضللذُ اسللتّ .وللبًؽَس وللِ دس ضللى  3هطللبّذُ
هيضَد ،دس ايي تيوبس هيضاى تشاٍايي ًسجت ثِ ثميِ تيوبسّب
ووتش ثذست آهذُ است .ايي ًتبيج حبصل اص تلأثيش ثسليبس
صيبد تغييش ضيت ثش سٍي هيضاى تشاٍايلي هليثبضلذ .دس ايلي
تيوبس هتَسػ سشلت تشاٍايي دس ّش سلِ تىلشاس 0/00052
هتشهىمللت دس دليمللِ ثذسللت آهللذُ ٍ همللذاس آى اص ثمي لِ
تيوبسّب ووتش است .ايي تفبٍت ثِدلي اختال دس ًحلَُي
آسايص رسات ايجبد ضذُ است ٍ ثب ًتلبيج ثخطلي (،)1390
وِ همذاس تشاٍايي هتَسػ دس تيوبس ضيت همملش سا گلضاسش
وشدُ است ،اًؽجبق داسد.
مقايسه اثر شيب و شکل مقطع
آصهبيطْب ًطبى دادًذ ولِ ،ثلب تغييلش ضلى ٍ ضليت،
هيضاى تشاٍايي ٍ سشلت تشاٍايي ثِ صَست چطوگيشي تغييش
وشدُ است ٍ دس لو ًطبى دادُ ضذُ وِ دس جَيچلِّلبي
ثب ضيت هممش هيضاى تشاٍايي جبًجي ثيطتش اص سلبيش تيوبسّلب
ثَدُ است ٍ ايي ثذلي ولن ثلَدى هيلضاى سلشلت تشاٍايلي
ًسجت ثِ سبيش تيوبسّب هيثبضذ .ضى ً 3طبى داد وِ سًٍذ
تغييللشات سللشلت تشاٍايللي دس ّوللِ تيوبسّللب يىسللبىٍ ،
تغيي لشات ،تٌْللب ثللش سٍي هي لضاى سللشلت تشاٍايللي پللس اص
يىٌَاختي آى ثَدُ است ٍ سشلت ضشٍق تشاٍايي دس ّش سِ
تيوبس يىسلبى ٍ ،ثلب گزضلت صهلبى هيلضاى تغييلشات لبثل
هطبّذُ است .ايي ًتبيج ثب ًتلبيج سسلَلصادُ ٍ سپبسلخَاُ

( ٍ ،)2003يبًتس ٍ ايضًْش ( ،)2007وِ ثيبىوشدًذ ولِ ثلب
تغييش ضيت ٍ سؽح همؽك ٍ تغييش جشيبى ٍسٍدي ،سلشلت
جشيبى آة ٍ تغييش تشاٍاييپلزيشي هتفلبٍت اسلت ،اًؽجلبق
داسد.
دس جذٍل  ،3همبدلِّبي همذاس ٍ سلشلت تشاٍايلي دس ّولِ
تيوبسّللب اسائللِ ضللذُ اسللت .دس جللذٍل  ،4همللذاس ظللشايت
همبدلِّب ثِ تشتيت آٍسدُ ضذُ وِ اهىبى همبيسِ سا ثشاي هب
ساحتتش وشدُ است .دس ضى  ،4هملذاس ظلشايت همبدللِي
وَستيبوف-لَئيض ثِ تفىيه دس ًوَداسّب ًطلبى دادُ ضلذُ
است.
ووتشيي همذاس سشلت تشاٍايي پبيِ ( 0/000355هتلش
دس دليمِ) ،هشثَغ ثلِ تيولبس همؽلك ثبثلت-ضليت همملش ٍ
ثيطتشيي همذاس ( 0/000512هتش دس دليمِ) آى هشثَغ ثلِ
تيوبس همؽك هتغيش-ضيت ثبثت (دس ّلشدٍ سٍش) هليثبضلذ
وللِ ثللب ًتللبيج تحميمللبت يللبًتس ٍ ايضًْللش ( )2007وللِ
ثيبىوشدًذ ،تغييش سؽح همؽك ثبلا يىٌَاختي تشاٍايلي دس
خبن هيضَد ٍ هملذاس سلشلت تشاٍايلي پبيلِ تٌْلب هيلضاى
تشاٍاييپلزيشي سا ًطلبى هليدّلذ ،تؽلبثك داسد .ثيطلتشيي
همذاس  aهشثَغ ثِ تيوبس همؽك ثبثت-ضيت ثبثت ٍ ووتشيي
آى هشثَغ ثِ تيوبس همؽلك هتغيلش-ضليت ثبثلت (دس ّلشدٍ
سٍش) هيثبضذ .ثيطتشيي هيضاى  kهشثَغ ثِ تيولبس همؽلك
هتغيش-ضيت ثبثلت (دس ّلشدٍ سٍش) هليثبضلذ ٍ ووتلشيي
همذاس هشثَغ ثِ تيوبس همؽك ثبثت-ضيت هممش هليثبضلذ ٍ
ايي ًتبيج دس ضى  4هطَْد است.

جذيل  -3معادلٍَای مقذار ي سرعت ترايايی در تيمارَای مختلف.

جذيل  -4مقادير سرعت ترايايی پايٍ ،ضرية ي تًان معادلٍی ترايايی در تيمارَای مختلف.
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جذيل  -5جذيل تجسيٍی يردايی مقاديرسرعت ترايايی پايٍ ( )foدر تيمارَای طرح.

** همٌي داس ثَدى اثش تيوبسّب دس سؽح احتوبل  1دسصذ ٍ

ns

يش همٌيداس دس سؽح احتوبل  1دسصذ

جذيل  -6جذيل تجسيٍی ٍسدايي مقادير تًان معادلٍی ترايايی ( )aدر تيمارَای طرح.

** همٌي داس ثَدى اثش تيوبسّب دس سؽح احتوبل  1دسصذ ٍ

ns

يش همٌيداس دس سؽح احتوبل  1دسصذ

جذيل  -7جذيل تجسيٍی يردايی مقادير ضرية معادلٍی ترايايی ( )kدر تيمارَای طرح.

** همٌي داس ثَدى اثش تيوبسّب دس سؽح احتوبل  1دسصذ ٍ

ns

يش همٌيداس دس سؽح احتوبل  1دسصذ
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شکل  -3مياوگيه الف) سرعت ترايايی ،ب) مقذار ترايايی در تيمارَای مختلف.

شکل  -4مقادير الف) سرعت ترايايی پايٍ ( )foب) تًان ( )aي ج) ضرية ( )kمعادلٍی کًستياکف-لًئيس در تيمارَای
مختلف.
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شکل  -5تًزيع رطًتتی در تيمارَای مختلف.

وضعيت رطوبتي در تيمارها
ثشسسي ٍظميت سؼَثت ٍ ،يىٌَاختي تَصيلك سؼلَثتي
ًطبىدٌّذُي ًتيجِي الوبل تيوبسّب هليثبضلذٍ .ظلميت
سؼَثتي دس ّشوذام اص تيوبسّب ثِ ووه ًشم افلضاس Surfer
تشسين ضذُ ٍ دس ضى ً 5طبى دادُ ضذُ است .يىٌَاخت-
تشيي تَصيك سؼَثتي ،هشثَغ ثِ تيوبس همؽك هتغيلش-ضليت
ثبثت هيثبضذ ٍ پلس اص آى دس تيولبس همؽلك ثبثلت-ضليت
ثبثت ٍ ،دس تيوبس ضيت هممش هيثبضذ ٍ ثب ًتلبيج حبصل اص
هيللضاى تشاٍايللي ٍ سللشلت تشاٍايللي هٌؽجللك اسللت .صيللشا
يىٌَاختي سشلت تشاٍايي ثش سٍي هيضاى تشاٍايي تأثيشگلزاس
است ٍ ثب افضايص يىٌَاختي سشلت تشاٍايي ،تَصيك سؼَثتي
يىٌَاختتش خَاّذ ضذ .دس تيولبس همؽلك هتغيلش ،افلضايص

يىٌَاختي ٍجَد داضتِ وِ ثب ًتبيج چلبىيبًلگ ٍ ّوىلبساى
( ،)2013هٌؽجك است .ثِؼَسيىِ ضى ً 5طبى هليدّلذ،
صهبًيىِ ضيت تغييش وٌذ ،دس تغييشات سؼَثت خبن تلأثيش-
گزاس است ٍ سًٍذ ججِْي سؼَثتي دس همبيسِ ثلب تغييلشات
سؽح همؽك هتفبٍت استً .تبيج تحلي آهبسي دس جلذاٍل
 5تب  7آٍسدُ ضذُ است .جذاٍل  5تب ً 7طبى هيدٌّذ ولِ،
تٌْب همبديش سشلت تشاٍايي پبيِ دس سؽح  1دسصلذ تفلبٍت
همٌيداس داسًذ ،اهب ظشايت  k ٍ aداساي تفبٍت همٌليداسي
دس سؽح  1دسصذ ًجلَدُاًلذ .هملبديش ظلشايت هختللف دس
تيوللبس همؽللك هتغيلش وللِ اص دٍ سٍش ثذسللت آهللذُ داساي
تفبٍت آهبسي ًجَدُاًذ.
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نتيجه گيري
ًتبيج حبص اص ايي تحميك ثِ ضشح صيش است:
ووتشيي سلشلت تشاٍايلي ( 0/00052هتشهىملت دس
دليمِ) دس تيوبسّبي هشثَغ ثِ تغييشضيت هطلبّذُ
ضذُ است .ثيطتشيي همذاس تشاٍايي تجومي ثلِدليل
ثبالثَدى هيضاى يىٌَاختي تَصيك سؼَثلت ،دس تيولبس
همؽك ثبثت -ضيت ثبثت هطبّذُ ضذُ است.
تغييشات ضيت ثِدلي تأثيشگزاسي ثش همذاس سٍاًبة،
خشٍجللي جَيچللِ ٍ سللشلت آة ،ثللش سٍي همللبديش
سشلت تشاٍايي پبيلِ تلأثيش صيلبدي داضلتِ ٍ هيلضاى
تغييشات آى همٌيداس ثَدُ است.
دس تيوبس همؽك ثبثلت-ضليت همملش ،هملذاس سٍاًلبة
خشٍجي اص جَيچًِ ،سجت ثِ ديگلش تيوبسّلب ثيطلتش
ثَدُ ٍ دس ًتيجلِ هيلضاى تشاٍايلي ًسلجت ثلِ ديگلش
تيوبسّب ووتش ثذست آهذُ است.
دس همبديش ظشيت ٍ تَاى همبدلِي وَستيبوف-لَئيض،
ثب تغييش ضى ٍ ضليت جَيچلِ تفلبٍت همٌليداسي
ايجبد ًطذُ استٍ .لي همذاس سشلت تشاٍايي پبيلِ ثلب
تغييش ضيت جَيچِ ،ثِ ؼَس همٌليداس تغييلش ولشدُ
است.
تيوبس همؽلك جَيچلِ هتغيلش-ضليت ثبثلت ،هيلضاى
سؼَثت ثيطتشي دس خبن ًگْذاسي هيوٌلذ ٍ ثميلِ
ضللشايػ آى (هيللضاى تشاٍايللي ،سللشلت تشاٍايللي ٍ
يىٌَاختي تَصيك سؼَثلت) تمشيجلب هطلبثِ ثلب تيولبس
ضبّذ هيثبضلذ .دس ايلي تيولبس ،ثلِدليل ًگْلذاسي
هيضاى سؼَثت ثبال دس الوبق خبن ،دس ًتيجِ هيلضاى
آة ثيطتشي هيتَاًلذ دس اختيلبس گيلبُ للشاس گيلشد.
ثٌبثشايي ،تيوبس هٌبسجي است ٍ استفبدُ اص ايي تيوبس
ثشاي گيبّبى ثب سيطِ لويك تَصيِ هيضَد.
تيوبس ضيت همملش ،داساي تشاٍايلي جلبًجي ثيطلتشي
ًسجت ثِ سبيش تيوبسّلب ثلَدُ ٍ ثلشاي گيبّلبًي ولِ
سيطِّبي ونلوك ٍ لشيط داسًذ ،تَصيِ هيضَد.
تشکر و قذرداني
اص هسؤليي فعبي سجض داًطگبُ ضْشوشد ثِدلي للشاس
دادى فعبي هٌبست ثشاي ايي تحميك سپبسگضاسي هيضَد.
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