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 چکيده
  

 نيکنترل ا يکه برا شود يم يو شور يمشکالت مانداب جاديکم عمق باعث ا يستابيسطح ا ،يارياز مناطق آب ياريدر بس
 طياز آب و نمک را به مح ياديها مقدار ز زهکش ني. در اکثر مواقع اگردد ياستفاده م ينيرزميز يها از سامانه زهکش ،تيوضع
و  يکيزيمدل ف کي يد. پژوهش حاضر روکر تيريها را مد آب الزم است زه ،تحال نياز ا يريجلوگ يکنند که برا يم هيتخل
 ياز دب يريگ انجام گرفت. اندازه يزهکش يها لوله يمتر ٢/٠و  ٣/٠، ٤/٠ يها متر و عمق ٦/٠و  ١، ٤/١ يها فاصله يبرا

 ليا استفاده از روش تحل. سپس بانجام شدنسبت به زمان  يستابيو تراز سطح ا ينيرزميآب ز يآب، شور زه يشور ،يخروج
 ،يآب خروج زه تيو کم تيفيبر روابط بازخورد است، ک يگرا و مبتن يش صورت به يساز هيروش شب کيکه  ستميس ييايپو
 يريگ اندازه ريبا مقاد يساز هيشد. اطالعات حاصل از شب يساز هينسبت به زمان شب يستابيو تراز سطح ا ينيرزميآب ز تيفيک

  حالت ينيرزميآب ز يو شور يستابيآب، تراز سطح ا زه يشور ،يخروج يدب يبرا يهمبستگ بيضر وشد  سهيشده مقا
 ريمقاد همچنينبه دست آمد.  ٩٧/٠و  ٩٨/٠، ٩٢/٠، ٧٥/٠ ترتيب بهمتر)  ٤/٠متر و عمق:  ٤/١ها:  (فاصله زهکش يشيآزما

بر متر،  منسيز يدس ١٦٨٤/٠ قه،يبر دق متر يليم ١٨٧٥/٠برابر با  ترتيب بهفوق  يپارامترها يبرا RMSE يشاخص آمار
 يياز دقت باال يساز هيشب جينتا دهد ينشان من امر يابر متر به دست آمد که  منسيز يدس ٠٨٢٥/٠متر و  ٠٠٨١/٠

حجم و  ،ها عمق و فاصله زهکش شيها نشان داد که با افزا از زهکش يآب خروج زه تيفيو ک تيکم يتجمع ي. بررسندبرخوردار
  .دابي يم شيافزا يخروج نمکمقدار 
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  مقدمه 
ش ياست که عالوه بر افزا ياز اقدامات ،ياراض يزهکش

کند. نگرش  يمن يرا تضم يدار اراضيعملکرد، استفاده پا
، هدف يزهکش يها ستميس يحاکم بر طراح يسنت

ط ياه و بهبود شرايش عملکرد گيرا منحصر به افزا يزهکش
 يها طرح محيطي زيست آثارط رشد کرده است و يمح

گاه خود ين نگرش جايد. امروزه اکن ينم يرا بررس يزهکش
عالوه بر اهداف  ،ديرا از دست داده است و در نگرش جد

ز در ين محيطي زيست، اهداف يديو تول يکشاورز
 يها آب . دفع مناسب زهشوند يم يبررس يزهکش يها طرح

ت يفيک معموالًکه  يکشاورز ياراض يحاصل از زهکش
ت يو حساس ي. دشواراستار مشکل يدارند، بس ينامطلوب

ش عملکرد و حفظ يافزا زمان همموضوع با وجود دو هدف 
ا، يشود (ماگنورا و گارس يمست دو چندان يز طيمح

 يدر اراض يو شور يستابيکنترل سطح ا ي). برا۱۹۹۷
ت يفيشود و ک يکار گرفته مه ب ينيرزمياب، زهکش زيفار
، ياريت آب آبيفيها به ک ن زهکشيز اا يآب خروج زه

ت آب يفيها) و ک کش (کود، سم و آفت يکشاورز يها نهاده
ز به مقدار يدارد. عمق و فاصله زهکش ن يبستگ ينيرزميز

که  يا گونهبه  ؛د شده مؤثر هستنديآب تول ت زهيفيو ک
عمق از  کم يها تر نسبت به زهکش قيعم يها آب زهکش زه
ارز و يبرخوردار است (آ يتر نييپات يفيشتر و کيت بيکم

از مدل  يريگ با بهره گران پژوهش ).۲۰۰۶همکاران، 
DRAINMOD-S ها با  ر دو برابر کردن فاصله زهکشيتأث

ر عمق زهکش با نصب ييها و تغ ان زهکشيک در ميبستن 
از کاهش  يج حاکيکردند که نتا يکنترل را بررس يها سازه

بدون کاهش محصول بود (وهبا و  ياز آبيآب و ن حجم زه
رماندگار، يه ماندگار و غيط تغذي). در شرا۲۰۰۵همکاران، 

ش فاصله و عمق يها با افزا از زهکش يآب خروج زه يشور
را و ي). پذ۱۹۹۳سمر، يابد (گري يش ميها افزا زهکش

بهبود  يبرارا   ) کاهش عمق نصب زهکش۲۰۱۰همکاران (
و  ير دانستند. اصالنثؤاز زهکش م يآب خروج ت زهيفيک

  (عمق يشگاهي) با استفاده از مدل آزما۱۳۸۹همکاران (
متر از سطح خاک و  ۴/۰و  ۳/۰، ۲/۰، ۱/۰ها  زهکش
ها) و بر اساس  ن زهکشيب يمتر ۴/۱و  ۱، ۶/۰فواصل 

 يها ، عمق و فاصله مناسب زهکشيآب خروج ت زهيفيک
که عمق دند يجه رسين نتيو به ا ندرا برآورد کرد ينيرزميز

د شده يآب تول ت زهيفيبر مقدار و ک ،ها و فاصله زهکش
آب  ها، زه ش عمق و فاصله زهکشيند و با افزاهستمؤثر 

و همکاران  يابد. محجوبي يمش يآن افزا pHشورتر و 
کشت و صنعت امام  يها زهکش يرو ي) در پژوهش۱۳۹۲(

، يستابيبا کنترل سطح ا گفتند ،استان خوزستان ينيخم
ابد. ي يکاهش م يآب خروج و حجم زه يکشب زهيضر
 ،د شدهيتول يها آب زه يح رويت صحيرياعمال مد يبرا
 يتيرين انجام اعمال مديت آنها در حيفيت و کيد کميبا

نداشتن از يو ن يآسانل يد. امروزه به دلشون ييو تع يبررس
و به کمک  يساز هيشب يها کالن از روش يها نهيبه هز
 يها از روش يکيشود.  ياستفاده م يوتريکامپ يها مدل
 ييايها، پو ستميت سيوضع يبررس يار مؤثر برايبس
 ين ابزارهايتر ين و بصريکه از قدرتمندتر است ١ستميس
 ۱۹۶۱ابتدا فارستر در سال را ن روش ياست. ا يساز هيشب
 يکيناميد يها ستميدر س يل استراتژيمسا درک بهتر يبرا
ن روش ساخته يکه با ا يها مدلد. مرجع کرده ابداع يچيپ
ستم را يبازخورد، کاربران س يندهاينش فرآيشوند، با ب يم

ها در طول زمان  ستميس يياياز رفتار پو يبه فهم بهتر
ار ين روش بسيا يکاربرد يها ند. محدودهکن يرهنمون م

 يل اجتماعيدر مسا آن يژه بر کاربردهايو به و استع يوس
ر با ياخ يها شود. در سال يار ميد بسيتأک يو اقتصاد

 يها ها در پژوهش ستميل به مدل نمودن سيش تمايافزا
ل يک روش تحلي عنوان بهن روش يآب از ا يمهندس
استفاده شده است (فلچر،  يت کم آبيريم در مديتصم
 ييايل پوينمونه با استفاده از روش تحل يبرا). ۱۹۹۸

الب در مخزن شلموس کانادا يت سيريستم، مديس
ن يچن). هم۲۰۰۰ چ،يمونويس و (احمد است شده يساز مدل
ن روش در ينه استفاده از ايدر زم يگريمتعدد د يکارها
چ، يمونوياست (س انجام شدهجامع منابع آب  يساز مدل
) با استفاده از روش ۱۳۸۳و همکاران ( ي). صادق۲۰۰۲
از  يکيمه (ين ستم مخازن چاهيستم، سيس ييايل پويتحل

ستان و ياستان س يمنطقه) در شمال شرق يمنابع آب
) با ۲۰۱۴( اقتيلو  يدند. نوذرکربلوچستان را مدل 
ک يستم، عملکرد يس ييايل پوياستفاده از روش تحل

ر يتأثرماندگار را مطالعه و يط غيدر شرا يستم زهکشيس
، يستابيت تراز سطح ايريثر بر مدؤک از عوامل ميهر 

 ينيرزميآب ز يآب و شور زه ي، شورآب زه يمقدار خروج
دند يجه رسين نتيکردند و به ا يروزانه بررس صورت بهرا 

 يرات تمامييمدل فوق عالوه بر ارائه تغ يها تيقابلکه از 
توان به  يمستم نسبت به زمان، يثر در سؤم يپارامترها

                                                
1- System Dynamics 
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اصالح مدل در  يک مدل، سادگيجاد يش سرعت ايافزا
 ها لمد ين توسعه گروهستم و امکايرات سييواکنش به تغ

 يخروج آب زهت يفيت و کين پژوهش کميدر ا اشاره کرد.
ل يها نسبت به زمان با استفاده از روش تحل از زهکش

مدل  يها شده و با داده يساز هيستم شبيس ييايپو
ر عمق نصب يير تغين تأثيچنو همسه يمقا يشگاهيآزما
و  آب ها در حجم زه ن زهکشيزهکش و فواصل ب يها لوله

 شد. يبررس يمقدار نمک خروج
  

 ها مواد و روش
  يزيکيمدل ف

 يکيزين پژوهش از مدل فيدر ا ،ها شيانجام آزما يبرا
ز يدانشگاه تبر يشگاه منابع آب دانشکده کشاورزيآزما

 يليمکعب مستط يا محفظه يکيزياستفاده شد. مدل ف
متر و  ۱متر، عرض  ۲با ابعاد، طول  يا شهيش -يشکل فلز

 يستابيت سطح اين موقعييتع يبرا. استمتر  ۵/۰ارتفاع 
زومتر در کف مدل قرار داده شده يعدد پ ستيبدر خاک 

متر و به طول  يسانت ۲مشبک با قطر  يبود. چهار لوله فلز
ه شد. يزهکش در مدل تعب يها لوله عنوان بهمتر  يسانت ۸۰

فاصله  يکسانيجاد تقارن و يا يبرا ها شيدر انجام آزما
ه يتعب يها ر فلکهيها توسط ش ن لولهيدو عدد از ا ،ها زهکش

ها و  لوله يريت قرارگيشد. موقع يشده در مدل بسته م
  آورده شده است. ۱زومترها در شکل يپ
 
  

  

 
  يکيزيب) پالن مدل ف يکيزيمدل ف يها لولهمتر) الف) ي(ابعاد بر حسب سانت يکيزيک مدل فيشمات - ١شکل 

 

از سطح  يمتر  ۲/۰و  ۳/۰، ۴/۰سه عمق  يها برا شيآزما
ها  ن زهکشيب يمتر ۶/۰و  ۱، ۴/۱سه فاصله  يخاک و برا

 ياريستم آبيک سيمدل،  ي. در قسمت فوقانشدانجام 
ر در ارتفاع يل چهار الترال و هشت آبپاش اسپرمشا يباران
 ها آناز سطح خاک قرار داده شده بود که از  يمتر ۶/۰
به  ؛دياستفاده گرد ياريد بارش و انجام عمل آبيتول يبرا
تر در ساعت با يل ۲۰۰ ياريآب آب يکه متوسط دب يطور
 يبرانظر گرفته شد. منس بر متر در يز يدس ۴۵/۰ يشور

ان آب به سمت يو جر يستابيرات سطح اييتغ يبررس
ت يهدا ياز خاک با بافت شن درشت که دارا ،ها زهکش

و  يبند دانه يمنحن .دشاستفاده  ،بود ييباال يکيدروليه
 ترتيب بهش يمشخصات خاک مورد استفاده شده در آزما

 آورده شده است. ۱و جدول  ۲در شکل 
هاي زهکش در  هاي مورد نياز ابتدا لوله براي برداشت داده

متري از کف مدل فيزيکي قرار داده و سپس  ۱/۰ارتفاع 
متر در مدل ريخته  ۵/۰خاک با تراکم يکنواختي تا عمق 

 الف

 ب
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شد، براي ايجاد سطح ايستابي اوليه آب زيرزميني با 
زيمنس بر متر، از مخازن جانبي  دسي ۷/۱متوسط شوري 

متر که هر کدام داراي سه  سانتي ۱۰۰×۲۰×۵۰د با ابعا
سطح تغذيه بودند، استفاده گرديد. اين سطوح تغذيه به 

هاي فلزي براي جلوگيري از عبور خاک  وسيله توري
پوشانده شده بودند. در داخل اين مخازن دو لوله به ارتفاع 

 ها آنمتر از کف مدل قرار داده شده بود که يکي از ۵/۰
يگري نقش تخليه آب از مخزن را بر عهده نقش تغذيه و د

داشت. با تنظيم ارتفاع لوله تخليه، سطح ايستابي 
شد. براي هر دو مخزن آب  زيرزميني دلخواه، ايجاد مي

سنج مجزا وجود  زيرزميني و آب آبياري، دو پمپ و دو دبي
داشت. براي ايجاد اختالف قابل توجه بين کيفيت آب 

قدر  خزن آب زيرزميني آنآبياري و آب زيرزميني به م
NaCl  زيمنس بر متر  دسي ۷/۱اضافه شد تا متوسط

) به دست مترEC(محدوده قابل اندازه گيري با دستگاه 
آمد. براي ايجاد فواصل دلخواه، در هر بار آزمايش از چهار 

ديگر  لولهلوله زهکش تنها دو لوله فعال بود و خروجي دو 
هاي زهکش  شد. سطح ايستابي اوليه در تراز لوله بسته مي

شد.  زمان با عمل آبياري انجام مي قرار داشت و زهکشي هم
آب در فواصل  تراز سطح ايستابي، دبي خروجي و شوري زه

 ۳۰در فواصل زماني  همچنيندقيقه ثبت شدند.  ۵زماني 
ش را هاي زهک دقيقه آب داخل پيزومترهاي نزديک به لوله

گيري و  ها اندازه برداري ريخته، شوري آن در ظرف نمونه
شوري آب زيرزميني ثبت شد. با اتمام آزمايش  عنوان به

ها  ها از سطح خاک، آزمايش متري زهکش  ۴/۰براي عمق 
متري با حفر ترانشه و تغيير   ۲/۰و  ۳/۰براي دو عمق 

  عمق لوله زهکش تکرار شدند.
  

  معادالت حاکم
آب توليد شده ناشي از دو دسته جريان ورودي به  زه

هاي  يانجر) ۱زهکش است که اين دو دسته عبارتند از: 
عمودي و افقي ناشي از تلفات نفوذ عمقي آب آبياري به 

هاي شعاعي زيرزميني به  يانجر) ۲ها و  طرف زهکش
ها که اين مورد نيز ناشي از ورود تلفات آب  طرف زهکش
ي ها نمکي زيرزميني است. بنابراين ها آبآبياري به 

ي ها نمک) ۱ورودي به زهکش نيز از دو منبع هستد: 
به موجود در آب آبياري و خاک قسمت فوقاني زهکش که 

هاي عمودي و افقي ناشي از تلفات نفوذ وارد  يانجريله وس
ي موجود در آب زيرزميني ها نمک) ۲شود و  يمزهکش 

از زير زهکش وارد آن هاي شعاعي و  يانجرکه به وسيله 
و اشباع به وجود  غيراشباعدو ناحيه  ترتيب بهشود که  يم

آيد که هر کدام معادالت خاص خود را دارند (نوذري و  مي
 ).۱۳۸۸همکاران، 

 
 ها شيخاک مورد استفاده در آزما يبند دانه يمنحن - ٢شکل 

 
  ها شيمشخصات خاک مورد استفاده در آزما -١جدول 

 پارامتر مقدار

 (درصد) يرطوبت جرم ٦/٢٥
 (درصد) يرطوبت حجم ۵/۳۴

 مکعب)متر يخاک (گرم بر سانت يظاهر يچگال ٣٤٧/١
 مکعب)متر يخاک (گرم بر سانت يقيحق يچگال ٠٥/٢
 تخلخل (درصد) ٥/٣٤
 )  θ( يت زراعيظرف ٦/٦
 )   θدائم ( ينقطه پژمردگ ٥٤/٣

  
  يتراز اوليه آب زيرزمين يناحيه باال

از  غيراشباعه يره آب در ناحيرات ذخييتغ يبررس يبرا
که در  نيشود. با توجه به ا يماستفاده  يالن آبيروش ب

ه ياز ال يبخش ينيرزميه سطح آب زيتراز اول يبااله يناح
شود  ي) استفاده م۱لذا از معادله ( است؛ غيراشباعمذکور 
  ):۱۳۸۸و همکاران،  ي(نوذر

)۱(  S = S   + I + R + CR − ET   − P  
 يگام زمان i-1و  يمورد بررس يگام زمان i معادلهن يدر ا
 Iه، يره شده در هر اليحجم آب ذخ Sآن است، ن يشيپ
ان رو به باال از تراز يزان جريم CRزان بارش، يم R، ياريآب

زان نفوذ يم Pر و تعرق و يمقدار تبخ   ETسطح آب، 
از  غيراشباعه ينمک در ناح يساز هيشب يبرا .است يعمق

و  ي(نوذر شود يماستفاده  ))۲(معادله ( يالن جرميروش ب
  ):۱۳۸۸همکاران، 

)۲(  D  . EC  +  . EC + D . EC = d . EC + ∆EC 
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مقدار آب  ترتيب به  dو   D   ،P ،Dه، معادلن يدر ا
 ينيرزميکه از سفره ز ي، آبي، آب حاصل از بارندگياريآب

و خارج شده  يشود و مقدار نفوذ عمق يشه ميوارد منطقه ر
 ترتيب به   ECو   EC   ،EC  ،ECشه و ياز منطقه ر

و نفوذ  ينيرزمي، آب زي، بارندگياريغلظت نمک در آب آب
ر مقدار نمک در محلول ييتغ EC∆شه و يه رياز ناح يعمق

 .استشه يخاک در منطقه ر
  

  ناحيه اشباع
و  يآب قسمت فوقان توان سهم زه يمن قسمت يدر ا
به زهکش را با استفاده از فرمول هوخهات  يورود يتحتان

  ):۱۳۸۴زاده، يبه دست آورد (عل)) ۳(معادله (
)۳(  q = 8K h. d L + 4K h L  

ها در  به زهکش يان وروديشدت جر qه معادلن يدر ا
 يبا آب hمتر در روز)،  يلي(م يب زهکشيا ضريواحد سطح 

ت يب هدايضرا ترتيب به  Kو   K، ن دو زهکشيب
ر ها (متر ب تراز زهکش يو تحتان يه فوقانيدر ال يکيدروليه

عمق معادل (متر)   dها (متر) و  ن زهکشيفاصله ب Lروز)، 
ه يانتقال نمک در ناح يبررس ي. برااسته کم نفوذ يال

استفاده  يدگيپخش -يا اشباع از معادله انتقال توده
  شود: يم
)۴(  ∂C∂t = −q ∂C∂y + D ∂ C∂y  

ان ين شدت جريانگيم  qها،  غلظت نمک Cه معادلن يدر ا
  .استنمک  يدگيب پخشيضر Dو  yدر جهت 

  

  يساز مدل شبيه
 يندهايه فرآيه فرضيبر پا ،ستميس يياياساس روش پو

ج يو از نتا استکه متأثر از رفتار گذشته خود  يبازخورد
ل يتبد يگر برايد عبارت به ؛دشو ينده استفاده ميآن در آ

ط مطلوب، يده به شرايک پديط موجود در يکردن شرا
ط يشرا ،ميشود و با اجرا کردن آن تصم يگرفته م يميتصم
ط ينسبت به شرا يديم جديد تصميابد و باي ير مييتغ يقبل
 يم قبلين حالت، بازخورد تصميا کهد گرفته شود يجد
 ياديبن يدو نوع ساختار باز خورد يستمي. در هر ساست

مثبت  ي. بازخوردهايمثبت و منف يوجود دارد: بازخوردها
د شو يمدهد،  يمستم رخ يچه در س ت هر آنيمنجر به تقو
 يدر جهت تعادل اتفاقات داخل يمنف يو بازخوردها

  ).۲۰۰۹نز و همکاران، يد (وکن يمستم رفتار يس
  يسينو برنامه طيمح ،يساز مدل ابزار پژوهش نيا در

Vensim مناسب براي ارزيابي ديناميکي  يها طياز مح که
افزار با حل تکراري معادالت  . اين نرماستها  ستميس

محدود  يها تفاضلديفرانسيل موجود در سيستم به روش 
مزد يدهد (پا يمسازي نشان  رفتار سيستم را در دوره شبيه

  ).۱۳۸۹و همکاران، 
  

  يعلت و معلول يها حلقه
 ياز ابزاراجزا  انيم يش تعامالت و بازخوردهاينما يبرا

ن يد. اشو يماستفاده  يعلت و معلول يها حلقهمرسوم به 
 رها و ساختارين متغيدن روابط بير کشيبا به تصو ها حلقه
ز يله و نأر در فهم ساختار مسيستم، به مديس يدرون
و  يحلقه عل ۳کند. شکل  يمارتباط با آن کمک  يبرقرار
  دهد. يرا نشان م يزهکش يمعلول

  

 
  يمربوط به زهکش يو معلول يعل يها حلقه - ٣شکل 

  

آب، تراز  ش زهيک با افزايشود که در حلقه شماره  يم دهيد
ن امر ياکه  ابدي يمان رو به باال کاهش يو جرسطح آب 

ت يهدا شود، يمراشباع يه غيباعث کم شدن رطوبت ناح
نفوذ  ،ابد و به دنبال آني يه کاهش مين ناحيا يکيدروليه

 ؛ابدي يزهکش کاهش م يو عمق آب رو شود يمکم  يعمق
 يک حلقه تعادليشود و  يآب م جه باعث کاهش زهيدر نت
تراز  ،آب ش زهيحلقه شماره دو، افزادهد. در  يل ميتشک

و  کند يمها را کم  زهکش يو ارتفاع آب رو يستابيسطح ا
کاهش در ارتفاع  يشود. از طرف يم يآب منته به کاهش زه

ش و عمق يب عمق معادل را افزايضر ،ها زهکش يآب باال
ن موضوع باعث کم شدن يدهد که ا يمعادل را کاهش م
شود  يها م زهکش يتحتان کننده از قسمت سهم آب شرکت

ابد. بعد از رسم نمودارهاي علي ي يآب کاهش م زه دوبارهو 
الزم است نمودارهاي حالت  ،مدل يو معلولي و براي اجرا

ستم، يک سيتوان گفت در  يو جريان توسعه داده شوند. م
ر ييها اتخاذ شده و با تغ مير حالت تصميبر اساس متغ

  شود. ياعمال م ها ميان آن تصميجر يرهايمتغ
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  مدل يارزياب
ب ياز دو آماره ضر ،يساز هيج شبينتا يابيارز يبرا

) RMSEن مجذور مربعات خطا (يانگي) و م R( يهمبستگ
ر آورده شده يز معادالتذکر شده در  عوامل. دشاستفاده 
  ):۱۳۸۶، يياست (رضا

)۵(  R = [Σ(X − X )(Y − Y )] Σ(X − X ) Σ(Y − Y )  

)۶(  RMSE =  (X − Y) n  

)۷(  MAE = ∑|X − Y|n  

مقدار  Yمدل،  باشده  يساز هيمقدار شب Xباال  معادالتدر 
ن يانگيم ترتيب به  Yو   X، يشگاهيدر مدل آزما يمشاهدات
  .استها  تعداد داده nر فوق و يمقاد

  
  نتايج و بحث

سطح  يها رو شي، آزمايعملکرد زهکش يبررس يبرا
آب  يآب و شور زه ي، شوريخروج ي، دبيستابيا
 يها ج مربوط به استقرار لولهي. نتاانجام شد ينيرزميز

 ۴/۱از سطح خاک و فاصله  يمتر ۴/۰زهکش در عمق 
ش بود، يآزما يها از حالت يکيها که  ن زهکشيب يمتر
  آورده شده است. ۷تا  ۴ يها نمونه در شکل عنوان به

  

    
ايستابي نسبت به زمان براي تغييرات تراز سطح  - ٤شکل 

  متر ۴/۰متر و عمق  ۴/۱هاي با فاصله  زهکش
هاي با  آب نسبت به زمان براي زهکش تغييرات دبي زه - ٥شکل 

  متر ۴/۰متر و عمق  ۴/۱فاصله 

    
هاي با  آب نسبت به زمان براي زهکش تغييرات شوري زه - ۶شکل 

  متر ۴/۰متر و عمق  ۴/۱ فاصله
تغييرات شوري آب زيرزميني نسبت به زمان براي  - ٧شکل 

  متر ۴/۰متر و عمق  ۴/۱هاي با فاصله  زهکش
  

شود که روند  يم دهيد ۷تا  ۴ يها با توجه به شکل
و  است يشگاهيآزما يها ز مشابه روند دادهين يساز هيشب

وجود  يا مشاهده يها ج مدل و دادهين نتايب يتطابق خوب
و  ابدي يمش ينسبت به زمان افزا يستابيدارد. تراز سطح ا

ها  از زهکش يخروج يماند. دب يدر حالت ماندگار ثابت م

و با ماندگار شدن سطح  داردش ينسبت به زمان افزا
رسد.  يا کاهش نوسانات آن، به حالت ماندگار ميو  يستابيا

ش يدر طول آزما ينيرزميآب ز يآب و شور زه يشور
 ۴۵/۰( ياريآب آب يو به مقدار شور ابدي يمکاهش 

ن امر يل ايدل .شوند يک ميمنس بر متر) نزديز يدس

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0 50 100 150 200 250

ی 
ستاب

ح ای
سط

راز 
ت

)
متر

لی 
می

( 

 )دقیقه(زمان 

 شبیه سازي مشاهداتی

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2

0 50 100 150 200 250

ی 
وج
خر

ی 
دب

)
یقه
 دق
ر بر
ی مت

میل
(

 
 

 )دقیقه(زمان 

 شبیه سازي مشاهداتی

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00

10 60 110 160 210 260

ب 
زه آ

ي 
شور

)
متر

 بر 
س
یمن
ی ز
دس

( 

 )دقیقه(زمان 

 شبیه سازي مشاهداتی

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00

0 50 100 150 200 250

ی 
مین
یرز
ب ز
ي آ
شور

)
متر

 بر 
س
یمن
ی ز
دس

( 

 )دقیقه(زمان 

 شبیه سازي مشاهداتی



 ٧                                                                                                    ١٣٩٩ تابستان/ ٣٧/ پياپي ٢/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

که است  ينيرزميکم با آب ز يبا شور يارياختالط آب آب
ز به دنبال ين يآب خروج زه يدارد. شور يباالتر يشور

طور که  ابد. هماني يکاهش م ينيرزميآب ز يکاهش شور
از سه شاخص  يساز هيج شبينتا يابيارز يبرا ،اشاره شد

ن مجذور مربعات خطا و يانگي، ميب همبستگيضر يآمار
ر مربوط به يد که مقادشمطلق استفاده  ين خطايانگيم

متر عمق زهکش از سطح خاک و  ۴/۰حالت استقرار (
آورده شده است.  ۲متر) در جدول  ۴/۱ن زهکش يفاصله ب

 يو شور يخروج يج مربوط به دبيشود که نتا يمالحظه م

. باال بودن دارد ينييج، دقت پاير نتايآب نسبت به سا زه
ان يل برآورد کم جريآب به دل زه يدر شور RMSEمقدار 
آب شور در مواقع  جاد زهيا يکه از عوامل اصل است يشعاع

ل باال يشود و دل يشور محسوب م ينيرزميوجود آب ز
ان آب و يجر ي، نامتقارنيخروج ين پارامتر در دبيبودن ا

ن صورت که مدل ي، به ااست يشگاهينمک در مدل آزما
داد و با  يجاد فواصل منظم را نمياجازه ا يشگاهيآزما

 يها ان در دو طرف لولهين سه فاصله، تقارن جريانتخاب ا
  خورد. يزهکش به هم م

  
 يو مشاهدات يساز هير شبيمقاد يج آماريسه نتايمقا -٢جدول 

  يارزياب يپارامترها
  يخروج يدب

  * متر بر دقيقه) ي(ميل
  آب زه يشور

  زيمنس بر متر) ي(دس
  يتراز سطح ايستاب

  (متر)
  يآب زيرزمين يشور
  R  ۷۵/۰  ۹۲/۰  ۹۸/۰  ۹۷/۰  RMSE ۱۸۷۵/۰  ۱۶۸۴/۰  ۰۰۸۱/۰  ۰۸۲۵/۰  MAE ۱۰۷۳/۰  ۱۵۴۶/۰  ۰۰۶۸/۰  ۰۵۳۷/۰  زيمنس بر متر) ي(دس

  باشد. ي) مMAEمطلق ( ين خطايانگي) و مRMSEن مربعات خطا (يانگيم يذکر شده در جدول برا يواحدها*
  

  يآب و مقدار نمک خروج حجم زه
 ۳/۰، ۲/۰ها در سه عمق  شيآزما ،شد گفتهکه  گونه همان

 ۴/۱و  ۱، ۶/۰از سطح خاک و در سه فاصله  يمتر ۴/۰و 
 ECآب و مقدار  . حجم زهانجام شدها  ن زهکشيب يمتر
ر عمق و فاصله يير تغيتأث يبررس يبرا يآب خروج زه
آب، در هر کدام از  ت زهيفيت و کيبر کم يزهکش يها لوله

نشان داده  ۸و  ۷ه در شکل شد ک يريگ استقرارها اندازه

به مقدار نمک  ECل يتبد ياست که برا يگفتنشده است. 
  استفاده شده است. )۸(ه معادلاز 
)۸(  TDS = 640 × EC 

منس بر يز يبر حسب دس يکيت الکتريهدا ECکه در آن 
تر يگرم بر ل يليمانده خشک بر حسب م يباق TDSمتر و 
  .است

  

    
  ها زهکشمقدار نمک خروجي در اسقرارهاي مختلف  - ٩شکل   ها آب خروجي در استقرارهاي مختلف زهکش حجم زه -٨شکل 

  
هاي زهکش، طول و عمق  با افزايش عمق و فاصله لوله

هاي زهکش افزايش  مسير خطوط جريان آب به سمت لوله
آب خروجي  کننده در زه سهم آب زيرزميني مشارکتو 

يابد که اين امر باعث باال رفتن شوري خروجي  افزايش مي
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شود. اين افزايش در عمق و فاصله همچنين حجم  مي
دهد و  هاي زهکش را افزايش مي ذخيره خاک روي لوله
توان  شود. به طور کلي مي آب مي باعث افزايش دبي زه

تجمعي  صورت بهها،  گفت افزايش فاصله و عمق زهکش
  دهند. حجم و مقدار نمک خروجي را افزايش مي

  
  يگير نتيجه

آب،  زه ي، شوريخروج يدب يساز هيشبج مربوط به ينتا
نشان داد  ينيرزميآب ز يو شور يستابينوسانات سطح ا

 ياز انطباق خوب ،يشده و مشاهدات ينيب شير پيکه مقاد
و  يساز هير شبين مقاديب يل آماريبرخوردارند. تحل

 ۴/۰در عمق  يزهکش يها استقرار لوله يبرا يمشاهدات
ها با  ن زهکشيب يرمت ۴/۱از سطح خاک و فاصله  يمتر

ن مجذور مربعات يانگيو م يب همبستگياستفاده از ضر
، يخروج ين دبييب تبيکه در آن ضر شدخطا انجام 

 ينيرزميآب ز يو شور يستابيآب، تراز سطح ا زه يشور
به دست آمد که  ۹۷/۰و  ۹۸/۰، ۹۲/۰، ۷۵/۰ ترتيب به

ر مربوط به آمار يدهند. مقاد يرا نشان م يدقت خوب
 ي، شوريخروج يدب ين مجذور مربعات خطا برايانگيم
 ترتيب به ينيرزميآب ز يو شور يستابيآب، تراز سطح ا زه

منس يز يدس ۱۶۸۴/۰قه، يمتر بر دق يليم۱۸۷۵/۰برابر با 
منس بر متر و يز يدس ۰۸۲۵/۰متر،  ۰۰۸۱/۰بر متر، 
 ۱۰۷۳/۰ ترتيب بهمطلق  ين خطايانگير مين مقاديهمچن

 ۰۰۶۸/۰منس بر متر، يز يدس ۱۵۴۶/۰ قه،يمتر بر دق يليم
قه به دست آمدند که يمنس بر دقيز يدس ۰۵۳۷/۰متر و 

آب و  حجم زه يتجمع يبرخوردارند. بررس يياز دقت باال
زهکش نشان داد که  يها از لوله يمقدار نمک خروج

ها، حجم و مقدار نمک  ش فاصله و عمق زهکشيافزا
 دهند. يش ميرا افزا يخروج
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