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  چکيده
  

 ها زهکش از پايين کيفيت با آب زه شدن خارج سبب خوزستان مانند مناطقي در باال شوري با عمق کم زيرزميني آب وجود
 آب هاي نمک خروج سبب که است زهکش نصب عمق مناطق اين در خروجي آب زه کيفيت در مؤثر عوامل از يکي شود. مي

 آب و خروجي آب زه شوري تغييرات روند تعيين ،پژوهش اين انجام از هدف شود. مي شعاعي هاي جريان اثر در زيرزميني
 آزمايشگاهي مدل يک از ،پژوهش اين انجام براي .است زهکش هاي لوله استقرار مختلف هاي عمق در زمان، به نسبت زيرزميني

 زيرزميني آب شوري شدند. نصب متري سانتي ٦٠ و ٤٠، ٢٠ هاي عمق در ها زهکش شد. استفاده متر ٢/١ در ١ در ٨/١ ابعاد با
 و ١١/٠ ،١٤/٠ هاي دبي و متر بر زيمنس دسي ٣٢١/٠ شوري با آب وسيله هب آبياري و شد تنظيم متر بر زيمنس دسي ٦٥ حدود
 افزايش نيز خروجي نمک مقدار زهکش هر دبي و عمق افزايش با که داد نشان پژوهش اين نتايج .شد انجام انيهث بر ليتر ٠٧/٠
هدايت  و کيلوگرم ٣/٩ مقدار با ثانيه بر ليتر ١٤/٠ دبي و متر سانتي ٦٠ نصب عمق براي مقدار بيشترين که طوري به يابد  مي

 ٠١/٣ مقدار با ثانيه بر ليتر ٠٧/٠ دبي و متر سانتي ٢٠ نصب عمق براي مقدار کمترين و متر بر زيمنس دسي ٦٥/٣٩ الكتريكي 
  .است متر بر زيمنس دسي ٣٧/٢٩ الكتريكي هدايت  و کيلوگرم
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  مقدمه
 و خشک مناطق در مهم معضالت از يکي خاک شوري
 ثيرأت تحت که است عمق کم آب سطح تراز با خشک نيمه
 نوع آبياري، آب کيفيت گياه، نوع خاک، نوع اقليم،

 آب شوري و آب سطح تراز آبياري، در شده اعمال مديريت
 ٣٠ حدود نيز ما کشور در اكنون هم دارد. قرار زيرزميني

 آب باالي شوري دليل  به آبياري تحت اراضي از درصد
 هستند شور عمق، کم ايستابي سطح و زيرزميني
 اين از استفاده براي که )٢٠٠٣ همکاران، و نوش (جرعه
 برداري بهره براي پس .شود انجام شويي آب بايد اراضي
 و دارند قرار آبي کشت زير که کشاورزي اراضي از مفيد
 و تقويت ند،هست مناسب زهکشي سيستم بدون بيشتر
 به الزم است. ضروري امري زهکشي هاي متسيس احداث
 در زراعي توليد امکان سيستم اين چه اگر است ذکر

 انتقال با اما دكن مي فراهم را مرطوب و شور هاي خاک
 هاي آب به زيرزميني آب و خاک در موجود هاي آالينده
 شود.  مي آبي هاي بوم زيست از برخي تخريب سبب سطحي،
 هدف زهکشي، هاي سيستم طراحي بر حاکم سنتي نگرش

 شرايط بهبود و گياه عملکرد افزايش به منحصر را زهکشي
 هاي طرح محيطي زيست اثرات و است کرده رشد محيط

 جايگاه نگرش اين امروزه .كنند نمي بررسي را زهکشي
 بر عالوه جديد نگرش در و است داده دست از را خود

 در نيز محيطي زيست اهداف توليدي، و کشاورزي اهداف
 ).١٣٩٠ (جعفري، ندشو مي بررسي زهکشي هاي طرح

 فاصله و (عمق زهکشي پارامترهاي طراحي در بنابراين
 قرار توجه مورد نيز محيطي  زيست لئمسا بايد ها) زهکش
 در مهم عوامل از زيرزميني هاي زهکش نصب عمق گيرد.

 اين محيطي زيست اثرات و زهکشي هاي سيستم عملکرد
 مانند مقع کم شور آب با مناطقي در .است ها طرح

 سبب تواند مي ها زهکش نصب عمق افزايش خوزستان،
 شود. زيرزميني هاي زهکش از خروجي نمک افزايش
 ماندابي مانند پيامدهايي نيز ها زهکش نصب عمق کاهش
 را گياه عملکرد کاهش و ريشه ناحيه در نمک تجمع شدن،

  ).١٣٨٧ همکاران، و (نظري دارد پي در
 ثيرأت آزمايشگاهي بررسي به )۱۳۹۱( همکاران و رضي
 خاک نيمرخ از خروجي آب زه شوري بر زهکش نصب عمق
 که داد نشان ها آن بررسي نتايج پرداختند. سيلتي رس

 نصب عمق افزايش با خروجي آب الكتريكي هدايت 
 خارج شوري بيشترين همچنين يابد. مي افزايش ها زهکش

 و ۵/۰ ،۲۵/۰ هاي عمق در شده نصب هاي زهکش از شده
 ۸/۱۳۱ و ۶/۵۵ ،۱/۴۳ برابر ترتيب  به متري ۸۵/۰

 کاهش با توان مي نتيجه در .است متر بر زيمنس دسي
 و خروجي آب کيفيت بهبود سبب ها زهکش نصب عمق

 کمک به )۱۳۸۹( همکاران و اصالني شد. آن مقدار کاهش
 هفاصل و عمق ،عددي مدل يک و آزمايشگاهي مدل

 آب زه کيفيت اساس بر را زيرزميني هاي زهکش مناسب
 با )۱۳۸۹( همکاران و پناهي کردند. برآورد خروجي
 نيشکر توسعه اراضي از شده آوري جمع هاي داده بررسي
 آب وقتي که رسيدند نتيجه اين به اهواز اميرکبير واحد
 ،است زيرزميني آب به نسبت بهتري کيفيت داراي آبياري

 زمان گذشت با زيرزميني، آب و آبياري آب اختالط اثر در
 آب شوري به و يابد مي کاهش زيرزميني آب شوري غلظت
  شود. مي تر نزديک آبياري
 سهم داد نشان )١٩٩٠( فيو و دورال بررسي نتايج

 همچنين وي خروج آب زه در زيرزميني آب مشارکت
 به نسبت عميق هاي زهکش خروجي آب زه شوري
 )٢٠٠٦( همکاران و آيارز است. بيشتر عمق کم هاي زهکش
 بررسي را شده کنترل زهکشي آب، مديريت بهبود براي
 همراه به زهکشي سيستم طراحي بررسي اين در دند.كر

 تخليه نمک و آب زه حجم کاهش براي کنترل هاي سازه
 توسط که يپژوهش در همچنين است. شده پيشنهاد شده

 دو شد انجام استراليا در )٢٠٠٧( همکاران و هورنباکل
 کيفيت رظن از سطحي تک و چندسطحي زهکشي سيستم

 که داد نشان نتايج شدند. مقايسه هم با خروجي آب زه
 از را تري سريع شستشوي سطحي چند زهکشي سيستم
 فراهم زهکش از خروجي نمک افزايش بدون ريشه ناحيه
 عمق کم هاي زهکش در آب زه شوري ديگر طرف از کند. مي

 که است بوده کمتر بسيار عميق هاي زهکش به نسبت
 و نوذري است. عمق با خاک شوري افزايش دهنده نشان

 توسعه طرح مزارع در که يپژوهش در )۱۳۸۸( همکاران
 دادند نشان دادند، انجام خوزستان اميرکبير واحد نيشکر

 به آبياري آب با زهکش هاي لوله باالي خاک شوري که
 آب شوري برابر دو حدود يتقريب طور به و رسيده تعادل
 آب زه باالي شوري که كردند بيان پس است آبياري
 منطقه زيرزميني آب شوري اثر در تواند مي فقط خروجي

  باشد.
 با خشک نيمه و خشک مناطق در شد گفته که طور همان
 خروجي آب زه خوزستان، مانند عمق کم ايستابي سطح تراز
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 پس دارد. باالتري بسيار شوري آبياري، آب با مقايسه در
 بردن باال در دوباره استفاده براي ها آب زه گونهاين مديريت

 بر ها آن مخرب اثرات رساندن حداقل به و آب وري بهره
 امري زيست، محيط و خاک خيزي حاصل گياهي، توليدات
 هاي پروژه خوزستان در همچنين .است ضروري و حياتي
 حجم برداري، بهره از بعد که است اجرا دست در زيادي
 شناخت بنابراين شد. خواهد توليد ها آن از آب زه زيادي
 توليد هاي آب زه مديريت براي خروجي آب زه زماني توزيع
  رسد. مي نظر به ضروري بسيار شده
 شور هاي آب زه مديريت و کنترل براي مختلفي هاي روش
 آبياري، آب با ها ن آ اختالط از عبارتند که دارد وجود

 به مقاوم گياهان کشت و دست  پايين در ها آن استفاده
 آب کيفيت به که اي اندازه به رودخانه به تخليه شوري،
 و تبخير هاي حوضچه به تخليه نزند، صدمه رودخانه
 از دوباره استفاده و نسبي طور به ها آب زه کردن شيرين

 از يک هر انتخاب .)١٣٩٢ همکاران، و (شکيبا ها آن
 به خروجي آب زه سهم تعيين و ها آن از ترکيبي يا ها روش
 کيفيت زيرا است، مشکل بسيار ها روش اين از يک هر
 گيري تصميم امر اين و است تغيير حال در خروجي آب زه
 صحيح مديريت اعمال براي بنابراين .كند مي مشکل را

 با كيفي و كمي تغييرات بايد شده توليد هاي آب زه روي
  .شود مشخص زمان

 فاصله و عمق اثر به راجع زيادي هاي بررسي تاكنون
 شده انجام خروجي آب زه کيفيت و کميت بر ها زهکش
 بر زيرزميني آب کيفيت اثر به راجع بررسي ولي است

 تغييرات و نبوده گرا واقع چندان خروجي آب زه کيفيت
 نيز زمان به نسبت زيرزميني آب و خروجي آب زه کيفيت
 همچنين .)۲۰۰۹ (آمپوفو، است نگرفته قرار توجه مورد

 و ها آن کيفيت روي آبياري آب دبي و زهکش عمق ثيرأت
 يکي که آبياري آب با زيرزميني آب رسيدن تعادل به زمان

 نشده بررسي ،است ها آب زه مديريت در مهم بسيار موارد از
 عمق ثيرأت بررسي ،پژوهش اين انجام از هدف پس است.
 اوليه شوري ميزان بر مختلف هاي دبي در زهکش نصب
 آب با آن رسيدن تعادل به زمان همچنين و خروجي آب زه

 صورت  به زيرزميني آب تغييرات روند تعيين و آبياري
  .است ديناميک

 
 
 

  ها روش و مواد
 مدل يک ها آزمايش انجام براي پژوهش اين در

 دانشگاه آب گروه هيدروليک آزمايشگاه در آزمايشگاهي
 صورت  به مدل اين .شد ساخته و طراحي سينا بوعلي
 متر ١ طول، متر ٨/١ ابعاد به شکل مکعب اي محفظه
 بررسي براي ).١ (شکل است ارتفاع متر ٢/١ و عرض
 بافت با خاکي از ،يجروخ نمک و آب زه کيفيت و کميت
 براي شد. استفاده متر ميلي ٣٦/٢ متوسط قطر با و شني
 روي پيزومترهايي خاک، در ايستابي سطح موقعيت تعيين
 شد. آماده بود شده نصبي مدرج خط کهي ا صفحه

 از اي شبکه خاک، از اليه هر شوري تعيين براي همچنين
 از متر سانتي ١٥ هاي فاصله و مختلف هاي عمق به پيزومتر
 خرطومي هاي لوله از ).٢ (شکل دش نصب مدل در يکديگر

 به متر سانتي ١٠٠ طول و متر سانتي ٣ قطر به پالستيکي
 شد. استفاده دار موج زيرزميني زهکش هاي لوله عنوان
 از متري سانتي ٦٠ و ٤٠ ،٢٠ عمق سه در مذکور هاي لوله

 قابل غير اليه تا زهکش فاصله که شدند نصب خاک سطح
 لذا .است متر سانتي ٤٥ ،٦٥ ،٨٥ با برابر ترتيب  به نيز نفوذ
 کي از متر،ي سانت ١٨٠ي زهکش فاصله جاديا منظور به

 شد. استفاده مذکور اعماق از کي هر در زهکش لوله عدد
 ٨٠٠ حداقل لوله طول متر هر در اينکه به توجه با

 اين در )،١٣٨٤ (عليزاده، است الزم روزنه مربع متر ميلي
 به منافذي زهکش، لوله سطح و محيط محاسبه با پژوهش

 ايجاد لوله اطراف در متقارن صورت  به و متر ميلي ١ قطر
 هاي لوله منافذ شدن مسدود از جلوگيري براي شد.

 لوله دور پوشش عنوان  به پالستيکي توري يک از زهکش،
 از مدل فوقاني قسمت در آبياري انجام براي شد. استفاده

 دبي گيري اندازه براي و سطحي آبياري سيستم يک
 براي شد. استفاده حجمي روش از نيز سيستم به ورودي
 ثابت ارتفاعي بار با منبع يک ورودي، دبي نگهداشتن ثابت

  شد. ساخته و طراحي
 هاي لوله براي نظر مورد عمق ابتدا ها، آزمايش انجام براي

 ٦٥ شوري با آب پمپ، با سپس شد، انتخاب زهکش
 مدل کف به مخزن يک از متر بر زيمنس دسي

 آب سطح تا شد مي پمپاژ اي گونه به آزمايشگاهي
 آبياري آن از پس شود. زهکش هاي لوله تراز هم زيرزميني

 فوقاني قسمت از متر بر زيمنس دسي ٣٢١/٠ شوري با
 به .شد  انجام شده طراحي آبياري سيستم کمک به و مدل

 و خروجي دبي گيري اندازه ها زهکش از آب زه خروج محض
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 آب زه غلظت که زماني تا و شروع ها آب زه از برداري نمونه
 يافت.  ادامه برسد، آبياري آب شوري برابر دو به خروجي
 شبکه کمک به آزمايش مدت تمام در همچنين

 شوري مختلف، فواصل و اعماق در شده نصب پيزومترهاي
 دقيقه ۱۰ الي ۵ زماني هاي فاصله با نيز زيرزميني آب

 شوري قرائت آزمايش هر شدن تمام از بعد شد.  قرائت
 سازي آماده براي .گرفت انجام ١مترEC دستگاه با ها نمونه
 با و آبياري آب با ييشو آب عمل بعدي، آزمايش براي مدل

 بود شده نصب مدل کف در که خروجي شير دو از استفاده
 خروجي شوري تا کرد پيدا ادامه زماني تا ييشو آب و انجام

 آب دبي سپس شود. برابر آبياري آب شوري با مدل کف از
 آزمايش مراحل و داده تغيير را زهکش عمق يا و آبياري
  شد. مي تکرار جديد شرايط براي

  

  
  آزمايشگاهي مدل از کلي شماي -۱ شکل

  

  
  پيزومترها نصب آرايش -۲ شکل

  
 ،(EC25) سلسيوس درجه ۲۵ دماي در الكتريكي هدايت 
 دما آن با تصحيح براي )۱(معادله  از شده است گزارش
  :)۲۰۱۱ ،جان و همکاراني(رو شد  استفاده

                                                
1- AQULYTICRSensoDirectCon 200 (CD24) 

)١(  ( ) tt ECtECEC ×−×−= 2502.025
 

 درجه ۲۵ دماي در الكتريكي هدايت  EC25معادله  اين در
  د.هستن شده قرائت الكتريكي هدايت  ECt سلسيوس،

معادله  از زهکش هر از خروجي نمک مقدار محاسبه براي
  ):٢٠٠٤ ،همکاران و اليوت( شد استفاده زير تجربي

)٢(                                        ECTDS ×= 800  
 باقيمانده و متر بر زيمنس دسي حسب بر EC آن در که

  .دهستن ليتر بر گرم ميلي حسب بر ٢)TDS( خشک
 ناحيه زير مختلف هاي اليه شوري هاي نقشه ترسيم براي

 استفاده کريجينگ روش و Surfer.8 افزار نرم از زهکش
  شد.

  
  بحث و جينتا

 هر براي زمان به نسبت آب زه الكتريكي هدايت  تغييرات
 در آبياري آب مختلف هاي دبي در زهکش نصب عمق سه

 شوري شکل اين به توجه با است. شده داده نشان ۳ شکل
 بر ليتر۰ /۱۴ دبي و متري سانتي ۲۰ عمق با زهکش بآ زه

 شروع متر بر زيمنس دسي ۶۸/۲۲ الكتريكي هدايت  با ثانيه
 ۶۴/۰ الكتريكي هدايت  با ۷۵ دقيقه در و شده
 آبياري آب اوليه شوري برابر دو که متر بر زيمنس دسي
 ۴۰ به زهکش عمق افزايش با رسيد. تعادل به است
 زيمنس دسي ۷۹/۳۱ از خروجي آب زه شوري متر، سانتي

 .رسيد ۱۶۵ دقيقه در متر بر زيمنس دسي ۷۱/۰ به متر بر
هدايت  نيز متري سانتي ۶۰ عمق با زهکش مورد در

 متر بر زيمنس دسي ۶۵/۳۹ با خروجي آب زه الكتريكي 
 پايان زمان عنوان  به که ۱۶۵ دقيقه در و شده شروع

 متر بر زيمنس دسي ۰۲/۱ به شد گرفته نظر در آزمايش
 ميزان زهکش، عمق افزايش با که نتايج نشان داد د.رسي

 با موارد تمامي در و يافته افزايش خروجي آب زه شوري
 شوري .ميزانشود مي كم ها آب زه شوري زمان گذشت
 برايمتر  سانتي ۶۰ و ۴۰ ،۲۰هاي عمق براي اوليه خروجي

 و ۵/۳۶ ،۱۸/۲۴ با برابر ترتيب به ثانيه بر ليتر ۱۱/۰ دبي
 ثانيه بر ليتر ۰۷/۰ دبي براي و برمتر زيمنس دسي ۴۴/۴۳
 زيمنس دسي ۳۱/۵۰ و ۲۳/۴۰، ۲۹/ ۳۷ با برابر ترتيب  به
  .است متر بر
 افزايش با گفت توان مي آمده دست به نتايج به توجه با

 يابد. مي افزايش خروجي آب زه شوري زهکش، نصب عمق

                                                
2- Total dissolve salinity 
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 نصب عمق افزايش با که گفت توان مي آن دليل بيان در
 خطوط نتيجه در يافته افزايش آبي بار ميزان زهکش،
 کند. مي نفوذ بيشتر اعماق به و شده تر طوالني آب جريان
 آب بيشتر مشارکت سبب اعماق، به جريان خطوط نفوذ
 ها زهکش از آب زه خروج در پايين کيفيت با زميني زير
 نتيجه اين به )٢٠٠٧( همکاران و هورنباکل شود. مي

 لوله تعداد با عمق کم زهکش از استفاده که رسيدند
 لوله تعداد با تر عميق زهکش به نسبت بيشتر زهکش
 است. شده زهکش از خروجي شوري کاهش سبب کمتر،

 اعماق از جريان کاهش سبب عمق، کم زهکش همچنين
 نيز )۲۰۰۶( همکاران و آيارز است. شده زهکش تر پايين

  يافتند. دست زمينه اين در مشابهي نتايج به
  

  

  
 تغذيه هاي دبي تحت گانه سه هاي عمق در شده نصب هاي زهكش از خروجي آب زه الكتريكي هدايت  زماني تغييرات مقايسه -٣ شکل

  مختلف
  

 مقابل در خروجي آب زه الكتريكي  هدايت تغييرات ۴ شکل
 در ثانيه بر ليتر ۰۷/۰ و ۱۱/۰ ،۱۴/۰ هاي دبي براي زمان
 در ۴ شکل به توجه با  دهد. مي نشان را مختلف هاي عمق
 دبي افزايش با متر سانتي ۶۰ و ۴۰ ،۲۰ نصب هاي عمق

  .شود مي كم خروجي آب زه الكتريكي  هدايت زهکش،
 ورودي آب حجم آبياري، آب دبي کاهش با گفت توان  مي
 اين که يابد. مي کاهش ايستابي، سطح به باال کيفيت با

 با کمتري شيرين آب حجم شدن ترکيب سبب کاهش،
 الكتريكي هدايت نتيجه در شود. مي شور زيرزميني آب
 کاهش با همچنين کند. مي پيدا افزايش خروجي آب زه

 الكتريكي  هدايت رسيدن تعادل به زمان ،زهکش دبي
 هدايت ۵ شکل شود. مي تر طوالني نيز خروجي آب زه

 را زهکش زير ناحيه مختلف هاي اليه در آب الكتريكي
 هاي دبي در متر سانتي ۴۰ زهکش نصب عمق براي

 دبي افزايش با با توجه به شكل، دهد. مي نشان مختلف،
 عمق تا و تر سريع نيز زيرزميني آب کيفيت تغييرات
 هدايت افزايش بنابراين است. کرده پيشروي بيشتري

 با آن تعادل زمان افزايش همچنين و آب زه الكتريكي 
 و حمزه .)۱ (جدول است بيني پيش قابل دبي، کاهش

 بر مطبق هاي زهکش ثيرأت بررسي در )۱۳۸۹( همکاران
 که رسيدند نتيجه اين به خروجي آب  زه کيفيت و کميت

 ميزان افزايش دليل  به ها، زهکش نصب عمق افزايش با
 از خروجي شوري ميزان يرزميني،ز آب و خاک شوري
 )۱۳۸۸( همکاران و نوذري يابد. مي افزايش ها زهکش
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 روش با زيرزميني زهکشي سامانه در را نمک و آب حرکت
 اين به ها آن کردند. سازي  شبيه سيستم پويايي تحليل
 حالت به رسيدن زمان و شوري تغييرات که رسيدند نتيجه

 در با و است متفاوت زهکش مختلف هاي عمق در تعادل
 زمان زهکش، تر پايين هاي اليه باالي شوري گرفتن نظر

  يابد. مي افزايش تر، عميق هاي اليه در تعادل به رسيدن
  

  
  زهكش نصب مختلف هاي عمق در مختلف هاي دبي ازاي به ها زهكش از خروجي آب زه الكتريكي هدايت  زماني تغييرات مقايسه -٤ شکل

  

  
  متر سانتي ٤٠ عمق با زهکش زير مختلف هاي اليه در آب الكتريكي هدايت  -٥ شکل
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  بررسي مورد هاي زهکش از خروجي شوري مقدار -۱ جدول
  (دقيقه) تعادل زمان  )dS/m( الكتريكي هدايت   )Kg( نمک  )lit/sec( دبي  )cm( عمق

۲۰  
۱۴/۰  ٢١/٤  ۶۸/۲۲  ۷۵ 
۱۱/۰  ٩٨/٣  ۱۸/۲۴  ۹۰ 
۰۷/۰  ٠١/٣  ۳۷/۲۹  ۱۰۵ 

۴۰  
۱۴/۰  ٤٨/٦  ۷۹/۳۱  ۱۶۵ 
۱۱/۰  ١/٦  ۵/۳۶  ۱۶۵ 
۰۷/۰  ١/٥  ۲۳/۴۰  ۱۶۵ 

۶۰  
۱۴/۰  ٣/٩  ۶۵/۳۹  ۱۶۵ 
۱۱/۰  ٥/٨  ۴۴/۴۳  ۱۶۵ 
۰۷/۰  ٦٤/٦  ۳۱/۵۰  ۱۶۵ 

  
 هدايت زهکش دبي کاهش با شد گفته که طور همان

 اين اما کند. مي پيدا افزايش خروجي آب زه الكتريكي 
 براي بيشتر خطر معني به الكتريكي  هدايت افزايش
 ميزان از تابعي الكتريكي  هدايت زيرا نيست. زيست محيط
 آبياري، آب دبي افزايش با که معني اين به .است آب حجم
 پايين کيفيت داراي آب با باال کيفيت با آب اختالط ميزان
 دهد. مي نشان را کمتري الكتريكي هدايت و شود مي بيشتر

 هاي  لوله روي آبي بار دبي، افزايش هاينک به توجه با اما
 اليه در موجود نمك لذا ،دهد مي افزايش را زهکش
 كه چرا دهد مي قرار تأثير تحت را زهكش زير تر عميق
 باعث اين و شود مي تر وسيع شعاعي جريان دامنه

 موضوع اين اثبات رايب .شود مي شترييب نمک شستشوي
 باقيمانده مقدار و خروجي آب  زه حجم ميزان است الزم

 محاسبه با .شود محاسبه زمان به نسبت )TDS( خشک
 هدايت مقادير با آن نتايج مقايسه و آب زه نمک مقدار

 با که گرفت نتيجه گونه اين توان مي آب،  زه الكتريكي 
 کاهش الكتريكي هدايت  و افزايش نمک مقدار دبي افزايش

 و خروجي آب زه شوري روند بررسي براي پس يابد. مي
 نتيجه نمک مقدار محاسبه محيطي زيست خطرات کنترل
  داد. خواهد تري درست
 را کيلوگرم حسب بر نمک شده محاسبه مقادير ۱ جدول
با توجه به  دهد. مي نشان ها زهکش خروجي آب زه براي

 از خروجي نمک زهکش نصب عمق افزايش با جدول
 مقدار مختلف اعماق در دبي کاهش با و افزايش زهکش
 مقدار بيشترين همچنين يابد. مي کاهش خروجي نمک
 بر ليتر ۱۴/۰ دبي و متر سانتي ۶۰ نصب عمق براي نمك
 نصب عمق براي آن کمترين و کيلوگرم ۳/۹ مقدار با ثانيه
 ۰۱/۳ مقدار با ثانيه بر ليتر۰ /۰۷ دبي و متر  سانتي ۲۰

  .است کيلوگرم

 آب مختلف هاي اليه الكتريكي هدايت  تغييرات ۶ شکل
 و ۴۰ ،۲۰نصب هاي عمق براي ،زهکش لوله زير زيرزميني

 الكتريكي  هدايت همراه به ثانيه، بر ليتر ۱۴/۰ دبي با ۶۰
 ها اليه شماره شکل اين در دهد. مي نشان را خروجي بآ زه
 ۱۰ فاصله به و زهکش لوله نصب محل از ترتيب  به

 به .يابد مي افزايش مدل کف سمت به هم، از متر سانتي
 لوله زير متري سانتي ۱۰ فاصله در اول اليه که صورت اين

 متر سانتي ۲۰ فاصله در دوم اليه سپس دارد، قرار زهکش
همچنين نتايج  دارد. ادامه صورت همين به هفتم اليه تا و

 ۲۰ عمق با زهکش الكتريكي  هدايتدهد  نشان مي
 نزولي روند زمان گذشت با دوم و اول اليه در متر سانتي
 پايان (زمان دقيقه ۱۶۵ زمان در دوم اليه است. داشته

 تعادل به متر بر زيمنس دسي ۶۳/۹ مقدار با آزمايش)
 ۰۲/۱ مقدار با دقيقه ۱۶۵ زمان در اول اليه ولي نرسيده،

 هفتم تا سوم هاي اليه است. شده نزديک تعادل زمان به
 براي است. نداشته محسوسي تغيير زمان گذشت با نيز

  هدايت ،۲۰عمق ماننده نيز متر سانتي ۴۰ نصب عمق
 يافته کاهش زمان گذشت با دوم و اول هاي  اليه الكتريكي

 ۹۵ زمان در دو هر اليه دو اين که تفاوت اين با است.
 رسيده تعادل به متر بر زيمنس دسي ۶۲/۰ مقدار با دقيقه
 به شروع دقيقه ۱۶۵ گذشت از بعد نيز سوم اليه است.
 شروع از نيز پنجم و چهارم هاي اليه کند. مي کاهش
 در است. ماندهباقي ثابتي مقدار و نکرده تغييري آزمايش
 با دوم و اول هاي اليه الكتريكي  هدايت متر سانتي ۶۰ عمق

 ۹۵ در اول اليه است. کرده نزول به شروع زمان گذشت
 رسيده تعادل به متر بر زيمنس دسي ۶۱/۰ مقدار با دقيقه
 مقدار با دقيقه ۱۶۵ زمان در دوم اليه که درحالي است.

  است. نرسيده تعادل به نيز متر بر زيمنس دسي ۴/۶
  هدايت ميزان كه شود مي ديده ۶ شکل به توجه با
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 نيز و آن تعادل به رسيدن زمان خروجي، آب زه الكتريكي
 هم با زهکش ناحيه زير هاي اليه از خروجي آب زه کيفيت

  است. متفاوت

  

  

  

  
  خروجي آب زه و زهکش زير هاي اليه آب الكتريكي هدايت  تغييرات متوسط -۶ شکل

  
  گيري نتيجه

 عمق ثيرأت آزمايشگاهي مدل يک کمک به پژوهش اين در
 بررسي خروجي بآ زه شوري بر آبياري آب دبي و زهکش

 زهکش، نصب عمق افزايش با که داد نشان نتايج شد.
  يابد. مي افزايش نيز ها نمک تخليه شدت

 نشان نيز ثابت عمق در زهکش دبي تغيير نتايج همچنين
 متر سانتي ۶۰ و ۴۰، ۲۰ نصب هاي عمق در که است آن از

 خروجي آب زه الكتريكي  هدايت زهکش، دبي افزايش با
 دبي افزايش با زيرا يابد. مي افزايش خروجي نمک و کاهش

 داراي آب با باال کيفيت با آب اختالط ميزان آبياري، آب
 را کمتري الکتريکي  هدايت و شود مي بيشتر پايين کيفيت
 دبي، مقدار افزايش با اينکه به توجه با اما دهد. مي نشان
 شوري کند، مي پيدا افزايش زهکش هاي لوله روي آبي بار
 حرکت زهکش هاي لوله سمت به زيرزميني آب اعماق از
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  د.كن مي خارج را بيشتري نمک و کرده
 ۶۰ نصب عمق براي خروجي نمک مقدار بيشترين
 کيلوگرم ۳/۹ مقدار با ثانيه بر ليتر ۱۴/۰ دبي و متر سانتي

 /۰۷ دبي و متر سانتي ۲۰ نصب عمق براي مقدار کمترين و
  .است کيلوگرم ۰۱/۳ مقدار با ثانيه بر ليتر۰

 زهکش، نصب عمق افزايش با که داد نشان نتايج همچنين
 آب جريان خطوط نتيجه در يافته افزايش بارآبي ميزان
 امر اين ،کند مي نفوذ يبيشتر اعماق به و شده تر طوالني
 زهکش زير ناحيه تعادل حالت به رسيدن براي الزم زمان

  .کند ميتر طوالني را
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