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 های مطبقبینی نوسانات سطح ایستابی در خاکدام برای پیش–ارزیابی معادله گلوور 
 

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ، صیادی جعفری فاطمه

 *طبیعی ساری

 ساری استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، چالینفت-درزی عبداله

 :پست الكترونيكي:  87331501190تلفن نويسنده اصلي ،fjsayadi1991@gmail.com 

 

 

  چکیده

 و آب کردن خارج از است عبارت دارد بستگی آبیاری به باغی و زراعی محصوالت تولید که مناطقی در زهکشی

 انجام غرقاب صورت به رنجب کشت اغلب آن در که شودمی اطالق هاییزمین به شالیزار. خاک از اضافی امالح

 با محصول به دستیابی برای برنج زراعی دوره طول در آب دایمی وجود شودمی تصور گذشته در. شودمی

 به بسیار هایبررسی انجام و آب بحران و پایدار توسعه مفهوم گسترش با امروزه امّا. است ضروری باال وریبهره

 درون اضافی آب و شده زهکشی تواندمی زراعی مراحل از برخی در نیز شالیزارها که یافتند دست نتیجه این

 رو کشور شمال شالیزاری اراضی در زیرزمینی زهکشی هایطرح اجرای اخیر هایسال در. شود خارج شالیزار

-سامانه طراحی برای مناسب معادالت از استفاده اراضی، این بر حاکم خاص شرایط به توجه با. است گسترش به

 دست به برای یا و شده فرض همگن خاک حالت تمامی در. دارد زیادی بسیاری اهمیت زیرزمینی شیزهک های

 معادله کارایی حاضر پژوهش در. شودمی استفاده مختلف هایالیه وزنی میانگین از هیدرولیکی هدایت آوردن

نتایج نشان داد  .گرفت قرار ارزیابی مورد الیه چند خاک در ایستابی سطح نوسانات سازیشبیه برای دام-گلوور

به ترتیب با داشتن  D0.65L15و  D0.9L30 ،D0.65L30های دام توسعه یافته برای زهکش -معادله گلوور

دام معولی بهتر توانست نوسانات سطح ایستابی  -نسبت به معادله گلوور 75/0و  4/0، 44/0 ات خطایعریمیانگین م

 سازی نماید.را شبیه

 دام، شالیزار -ی، خاک مطبق، معادله گلوورزهکش :ها کلید واژه

 

 مقدمه -1

رج کردن آب و امالح زهكشي در مناطقي که توليد محصوالت زراعي و باغي به آبياری بستگي دارد عبارت است از خا

د توانشوند نيازمند يک سامانه زهكشي هستند که اين سامانه ميهايي که آبياری مي. اغلب زمين[1و 3اضافي از خاک ]

طبيعي و يا مصنوعي باشد. در بسياری از موارد زهكشي مصنوعي که ساخته و پرداخته انسان است به عنوان مكمل زهكشي 
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های مصنوعي با دو هدف اصلي خروج آب اضافي به خصوص در مراحل بحراني رشد گياهي کند. زهكشطبيعي عمل مي

 .[3]شود های کشاورزی اجرا ميزمين شود درو کاهش امالحي که توسط آبياری به زمين اضافه مي

. در گذشته تصور [1]شود شود که در آن اغلب کشت برنج به صورت غرقاب انجام ميهايي اطالق ميشاليزار به زمين

وری باال ضروری است. امّا امروزه با شود وجود دايمي آب در طول دوره زراعي برنج برای دستيابي به محصول با بهرهمي

های بسيار به اين نتيجه دست يافتند که شاليزارها نيز در برخي از وم توسعه پايدار و بحران آب و انجام بررسيگسترش مفه

. به ويژه زهكشي با نزديک شدن محصول [4]تواند زهكشي شده و آب اضافي درون شاليزار خارج شود مراحل زراعي مي

-كشي ضعيف خاک نه تنها خسارت زيادی بر گياه برنج وارد مي. به عالوه، زه[5]شود به دوره برداشت بيشتر احساس مي

. البته بايد توجه [6]شود کند، بلكه در طوالني مدت سبب تخريب خاک از طريق افزايش شوری و سديمي شدن خاک مي

داشت که احتياج برنج به زهشكي مانند ساير محصوالت کشاورزی نيست. زهكشي سطحي گاهي همراه با زهكشي 

ها ممكن است ضروری باشد. اغلب اين نوع ها به خصوص کلرورها و سولفاتبرای خروج امالح مضر و نمک زيرسطحي

روز قبل از برداشت اثر سويي بر محصول  18. زهكشي در اين مدت تا [1]گيرد زهكشي در وسط فصل زراعي انجام مي

ت به مواد سمي درون خاک حساس است انجام برنج نخواهد داشت بلكه از آنجايي که در اين دوره زراعي برنج به شد

 . [4]کند زهكشي از مسموميت ناشي از آهن و يا کمبود پتاسيم و ساير مواد معدني جلويگری مي

. بر اين اساس در زمان [9]دهد پذيری آن در مقابل نيروهای وارده از سطح را کاهش ميوجود آب در خاک تحمل

پذيری خاک بسيار مهم خواهد بود. انجام زهكشي زير سطحي در دوره تحملبرداشت با ماشين آالت کشاورزی نقش 

برداشت زمين را به اندازه کافي در زمان مناسب خشک کرده و اگر در اين مدت بارندگي نيز اتفاق افتد مشكالت ناشي از 

 گل شدن زمين و سختي کار ماشين آالت کشاورزی اتفاق نخواهد افتاد.

شروع کشت مجدد در سال بعد يک زمان نسبتا طوالني وجود دارد که در اين مدت ضروری  بعد از برداشت برنج تا

-. از آنجايي که اغلب زمين[4]است تا خاک خشک شده و هوا بتواند در آن نفوذ کند و گاز های سمي از آن خارج شود 

های مرطوب و باراني ای پاييز و زمستانهای شاليزاری در مناطق پست قرار دارند و اين مناطق از لحاظ آب و هوايي نيز دار

شود که اين است و اغلب تراز آب زيرزميني نيز باال است فعل و انفعاالتي که برای خاک ضروری است به خوبي انجام نمي

های آن اثرات منفي خواهد داشت. از طرف ديگر اگر قرار موضوع بر کشت مجدد برنج در سال آينده و سالمت ريشه

های زير سطحي ضروری يزار کشت زمستانه انجام پذيرد، تخليه آب و پايين بردن تراز آب با کمک زهكشباشد در شال

 است. 

های زهكشي زيرزميني در اراضي شاليزاری شمال کشور رو به گسترش است. با توجه به های اخير اجرای طرحدر سال

های زهكشي زيرزميني اهميت بسياری طراحي سامانه شرايط خاص حاکم بر اين اراضي، استفاده از معادالت مناسب برای

. در تمامي حالت خاک [0]توان در دو حالت جريان دايمي و غير دايمي به دست آورد زيادی دارد. فاصله زهكشها را مي

ابع شود. در منهای مختلف استفاده ميهمگن فرض شده و يا برای به دست آوردن هدايت هيدروليكي از ميانگين وزني اليه

( برای 3765. داغان )[38و  7]هايي با خاک اليه بندی شده صحبت به ميان آمده است محدودی در رابطه با زهكشي زمين
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( برای 3793. کرکهام و همكاران)[31و  33]زهكشي خاک دو اليه در شرايط دايمي يک حل تقريبي پيشنهاد کرده است 

 ( يک معادله خطي برای3794. ديلمان )[31]اند زهكشي را توسعه دادههای دو اليه و سه اليه حل تحليلي معادالت خاک

 .[31خاک چند اليه پيشنهاد کرده است ]

های زيرزميني در مناطق خشک و نيمه خشک ( معادالت جريان غير ماندگار را در تخمين فاصله زهكش3171ترابي )

و لوتين بهترين و معادالت گلور و حماد نامطلبوترين  مورد بررسي قرار داد. نتايج حاکي از آن بود که معادالت يانگز

( معادله هوخهات را برای تعيين پارامترهای طراحي زهكش زيرزميني در 3104عملكرد را داشتند. فرامرزی و همكاران )

ری رودشت اصفهان اصالح کردند. به اين منظور ضرايب اصالحي بر اساس عمق سطح ايستابي تعيين شد. نتايج تحليل آما

ای درجه شش با يكديگر مرتبط هستند که با نشان داد که نيمرخ سطح ايستابي و ضريب اصالحي از طريق چند جمله

ها را با دقت قابل قبولي تعيين نمود. توان عمق و فاصله زهكشکمک اين معادله و کاربرد آن در معادله هوخهات مي

بيني وضعيت سطح ايستابي بين دو زهكش به منظور پيش( يک مدل رياضي دو بعدی 3103بهبهاني و رحيمي خوب )

( با 1834زيرزميني ارائه کردند. مقايسه نتايج مدل با روش گلور دام همخواني خوبي را نشان داد. مطهری و همكاران )

ختند. نتايج متر پردا 98تا  18هايي با فاصله سازی نوسانات سطح ايستابي بين زهكشاستفاده از معادله گلوور دام به شبيه

 متر سطح ايستابي در عمق مناسبي از سطح زمين قرار دارد. 45هايي با فاصله نشان داد که در زهكش

های مورد نياز بستگي دارد. معادالت غير دايمي تنها وضعيت استفاده از روابط دايمي و غير دايمي عمدتا به موجوديت داده

های . اين موضوع از محدوديت[1]د که پروفيل خاک همگن فرض شود توانند مورد استفاده قرار گيرندر شرايطي مي

-آيد که الزم است با استفاده از فرضيات مناسب، قابليت استفاده از اين معادلههای غير دايمي به حساب مياستفاده از معادله

سازی نوسانات سطح برای شبيه دام-های مطبق  را بهبود داد. بنابراين، در پژوهش حاضر کارايي معادله گلوورها در خاک

 گيرد.ايستابي در خاک چند اليه مورد ارزيابي قرار مي

 مواد و روشها -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1

های مورد نياز اين پژوهش از اراضي شاليزاری تجهيز و نوسازی شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری داده

درجه شرقي  84/51درجه شمالي و  17/16ترتيب شد. عرض وطول جغرافيايي منطقه بهجاده دريا تهيه  7واقع درکيلومتر 

 1/39متر و متوسط دمای هوا ميلي 636. متوسط بارندگي منطقه [35و  34]متر است  -35بوده و ارتفاع آن از سطح دريا 

ها )بيش از بخش اعظم بارندگي .[36]گراد است. اقليم منطقه بر اساس روش دومارتن، از نوع مرطوب است درجه سانتي

ين مدت انجام شد. در طول ا3178ز دی تا اسفند سال . تحقيق حاضر ا[39]دهد درصد( در فصول پاييز و زمستان رخ مي 98

 دهد.( پراکندگي زماني بارندگي در اين مدت را نشان مي3متر بارندگي رخ داد. شكل )ميلي 6/106در مجموع 
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 پراکندگي بارندگي در طول مدت مطالعه -1شکل 

 های خاک ویژگی -2-2

-68، 8-18های ز اليههای خاک اهای خاک از جمله بافت خاک و عمق اليه غير قابل نفوذ، نمونهبه منظور تعيين ويژگي

های متری مزرعه مورد مطالعه تهيه شد. بر اساس آزمايشسانتي 188-188و  188-358، 358-318، 318-78، 78-68، 18

متر سانتي 188تا  188متری غالبا از نوع سيلتي رس و از سانتي 188ها، بافت خاک تا عمق انجام شده روی خاک تمام اليه

های مختلف خاک در جدول متری از سطح خاک قرار دارد. اطالعات اليه 1از نوع رس است. اليه نفوذ ناپذير نيز در عمق 

 ( نشان داده شده است.3)

 های مختلفمشخصات بافت خاک در اليه -1جدول 

 عمق اليه شماره اليه

(cm) 
 بافت خاک درصد شن درصد سيلت درصد رس

ضريب 

 آبگذری

(cm/day) 
3 18 – 8 5/40 5/44 9 Silty Clay 6/15 

1 68 – 18 5/55 41 5/1 Silty Clay 3/0 

1 78 - 68 5/46 5/45 0 Silty Clay 9/18 

4 318 – 78 5/41 5/53 6 Silty Clay 1/36 

5 358 - 318 51 41 6 Silty Clay 7/38 

6 188 – 358 5/50 5/15 6 Clay 1/0 

9 188 - 188 63 5/11 5/5 Clay 5/1 

 های زهکشی زیرزمینیسامانه -1-1 

 65/8(، عمق D0.9L30متر ) 18متر با فاصله  7/8اين مطالعه روی سه سامانه زهكشي زيرزميني معمولي متشكل از عمق 

( انجام شد. طول کليه خطوط زهكش D0.65L30متر ) 18متر با فاصله  65/8( و عمق D0.65L15متر ) 35متر با فاصله 

های مورد نظر نصب درصد در عمق 1/8متر است که با شيب ميلي 388دار و قطر آنها موج PVCها لوله متر، جنس 388

-شود. از مواد معدني )شن و ماسه دانهمتر تخليه مي 1/3آب کليه خطوط زهكشي به درون يک کانال روباز با عمق شد. زه

 های زهكش استفاده شد.بندی شده( به عنوان پوشش اطراف لوله
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 های حاکممعادله -2-4

 گيرد:دام به صورت زير مورد استفاده قرار مي-برای سطح ايستابي پايين رونده، معادله گلوور

 (3                                                                                                                   )  

زمان )روز(  tضريب عكس العمل و  αسطح ايستابي در روز دوم )متر(،  htايستابي در روز اول )متر(، سطح  h0 آنکه در 

ين و اهای غيردايمي لحاظ کرد. سالعمل، شرايط خاک مطبق را در معادلهتوان با ايجاد تغييراتي در ضريب عكساست. مي

های مطبق توسعه دادند. با تلفيق معادله ديلمان ا را برای خاکهلينگ-(، با استفاده از اين شرايط، معادله دزو3777همكاران )

العمل يک وانشيلفگارد و اتخاذ فرضيات مناسب، ضريب عكس-ها و معادله باور( برای دبي عبوری از زير زهكش3794)

 :[38صورت زير ارايه شد ]خاک سه اليه )دواليه در باالی زهكش و يک اليه زير آن(، به

(1                                                                                  )  

Ka1  وKa2  )به ترتيب هدايت هيدروليكي دو اليه خاک باالی زهكش )متر در روز،Kb  هدايت هيدروليكي اليه زيرين

سطح  h0 ،عمق معادل نصب زهكش )متر(  de ،ها تا مرز خاک دو اليه )متر( فاصله تراز زهكش hz ،زهكش )متر در روز( 

 شود.در نظر گرقته مي 7/8تا  9/8در اين معادله بين  Cفاصله بين دو زهكش )متر( است. ضريب  Lايستابي اوليه )متر( و 

 معیارهای ارزیابی -2-7

ماق سطح مربوط به های اعدام با شكل توسعه يافته آن برای خاک مطبق، از داده-برای مقايسه کارايي معادله گلوور

 عمل آمد. گيری شد، استفاده بهايستابي اندازه 3178های مختلف زهكشي که در فصول پاييز و زمستان سيستم

معيارهای ارزيابي به کار گرفته شده در اين پژوهش شامل ضريب تعيين، ميانگين مربعات خطا و ميانگين خطای مطلق است 

 ده است:محاسبه ش 5و  4، 1که مطابق معادالت 
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 گیری بندی و نتیجه جمع -3

را برای  گلوور دام توسعه يافتهدام و -های گلووروسيله معادلهبيني شده بهگيری و پيشسطح ايستابي اندازه( مقادير 1شكل )

  دهد. های مختلف زهكشي نشان ميسيستم

های انجام شده به وجود آمده است. از آنجايي که مقادير در اين نمودارها تغييرات پروفيل سطح ايستابي در اثر بارندگي

گيری شده در مزرعه نيز متفاوت بارندگي در هر دوره متفاوت است تغييرات پروفيل سطح ايستابي نيز در مقادير اندازه

(3)  

(4)  

(5) 
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و فاصله نصب مختلف هستند نحوه تغييرات پروفيل سطح ايستابي برای يک های دارای اعماق است. همچنين چون زهكش

 بارندگي در سه نوع زهكش مورد مطالعه با يكديگر تفاوت است.

 
 دام توسعه يافته–معادله گلوور دام و گلوور  - D0.9L30 تغييرات پروفيل سطح ايستابي زهكش -الف

 
 دام توسعه يافته–معادله گلوور دام و گلوور  - D0.65L30 تغييرات پروفيل سطح ايستابي زهكش -ب
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 دام توسعه يافته–معادله گلوور دام و گلوور  - D0.65L15 تغييرات پروفيل سطح ايستابي زهكش -ج

 D0.65L15و  D0.9L30 ،D0.65L30تغييرات پروفيل سطح ايستابي برای سه زهكش  -2شکل 

گيری شده های اندازهطريق دو معادله گلوور دام و گلوور دام توسعه يافته  با داده های محاسبه شده ازبه منظور ارزيابي داده

های آماری ضريب تعيين، ريشه ميانگين مربعات خطا و ميانگين خطای مطلق استفاده شد که در جدول در مزرعه از شاخص

 نشان شده است. 1

 و گلوور دام توسعه يافتههايي آماری به منظور مقايسه معادله گلوور دام شاخص -2جدول

 های آماریشاخص  

 ضريب تعيين معادله نوع زهكش
ريشه ميانگين مربعات 

 خطا
 ميانگين خطای مطلق

D0.9, L30 
گلوور دام توسعه 

 يافته

06/8 44/8 41/8 

D0.65,L30 1/8 4/8 16/8 

D0.65,L15 80/8 59/8 56/8 

D0.9, L30 

 گلوور دام

10/8 70/8 71/8 

D0.65,L30 30/8 97/8 96/8 

D0.65,L15 81/8 74/8 71/8 

 

توان نتيجه گرفت که معادله گلوور دام توسعه يافته با دقت بيشتری توانست های به دست آمده ميبا کمک شاخص

وفيل سازی کنند. در نمودار مربوط به معادله گلوور دام توسعه يافته روند تغييرات پرتغييرات پروفيل سطح ايستابي را شبيه

گيری شده در مزرعه مطابقت بيشتری دارد. در حاليكه معادله سطح ايستابي برای سه زهكش با مقادير سطح ايستابي اندازه

( نيز 3171ترابي )گلوور دام به خوبي نتوانست تغييرات پروفيل سطح ايستابي را در مدت مورد مطالعه نشان دهد. در مطالعه  

انست فاصله زهكش زيرزميني را در منطقه خشک و نيمه خشک تخمين زند. بهبهاني و دام به خوبي نتو -معادله گلوور
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دام را با  -سازی بهتر وضعيت سطح ايستابي بين دو زهكش زيرزميني معادله گلوور( هم به منظور شبيه3103رحيمي خوب )

 زگاری بيشتری داشته باشد.سازی با واقعيت ساکمک يک مدل رياضي دو بعدی توسعه دادند تا نتايج حاصل از شبيه
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