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 با تغيير سطح مقطع در طول جويچه ياجويچه يبهبود عملکرد آبيار
  

  ٣و فريبرز عباسي ٢تيمور سهرابي، *١ بيژن مجدزاده
  

  چکيده 
مصرف  بازده ،جاد روانابيل ايدل هب ياچهيجو ياريدر آب. استدر جهان و ايران  يارين نوع آبيترشناخته شده يسطح ياريآب

کنترل  يهاهمراه دارد و روش محصوالت را به يده با مسدود کردن انتهاي جويچه احتمال سوختگبهبود باز. يستآب باال ن
 يدر دب. باشديان در جويچه ميسطح مقطع جر ،تيريقابل مد يرهاياز متغ. استازمند مهارت و ابزار پيچيده يورودي ن يدب
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 مقدمه 
با  يسطح يارين نوع آبيسازگارتر ياچهيجو ياريآب

 يجا ن روش بهيدر ا. استمکانيزه  يکشاورز توسعه
ها چهيغرقاب کردن تمام سطح مزرعه، فقط آب درون جو

ابد كه در واحد عرض سبب کاهش مصرف آب ييان ميجر
شبکه  يطراح. شوديم يو نوار يکرت ياريدر مقايسه با آب

، يدن به حداکثر بازده اقتصاديبراي رس يسطح ياريآب
مشخصات (ه ير اوليکردن مقادنهيبه يشامل برآورد و گاه

ا فاصله يها ن، عرض پشتهيب زمي، شيب زبرينفوذ، ضر
 يدب(ها ريت متغييرين و مدييتع يبرا) هاچهين جويب

 يهاروش. باشديم) چه و زمان قطعيان، طول جويجر
 يان، برايجر يو کاهش دب ي، کابليموج يارين آبينو

معموالٌ . استق يل دقيازمند مهارت و وسايش بازده نيافزا
ان و يدر محاسبات مشخصات نفوذ، سطح مقطع جر

. رنديگيرا تمام سطح مزرعه ثابت درنظر م يب زبريضر
و  يشرويرات در مرحله پيين عوامل سبب تغياما ا

مختلف  يهاچهياختالف عمق آب نفوذ کرده در طول جو
ايلدز و چ ؛٢٠٠٦ ،مايلهول و همكاران(شود يک مزرعه مي

ن فرصت نفوذ و حجم يبا توجه به رابطه ب). ١٩٩٣ والندر،
ها چهيدر جو يرات نفوذ تجمعييافته، اغلب تغيآب نفوذ 

اما با فرض . كنندسازي مي را تنها با فرصت نفوذ شبيه
 يدر ابتدا يس شده ثابت، عمق نفوذ کمتريط خيمح

مزرعه، نسبت به  يرا در انتها يشتريمزرعه و مقدار ب
باتيستا و والندر (شود يشده برآورد م يريگر اندازهيمقاد

ر در مشخصات خاک و بستر جريان سبب ييتغ ).١٩٩٣
رنالت و (گردد يم يشرويانحراف در نمودار سرعت پ

رات نفوذ را با ييتوان تمام تغين ميبنابرا). ١٩٩٤ ،والندر
اسكالوپي و (ان کرد يس شده بيط خيرات محييتغ

ب يبر ضر يورود يدب با بررسي تأثير). ١٩٩٥، همكاران
چه بر حجم ي، نشان داده شد که شکل و اندازه جويزبر

. ش دهديتواند آن را افزاياست و م ثرمؤافته يآب نفوذ 
را کنترل  که آب با خاک در تماس است يرا مساحتيز
 يشکل هندس يرات تصادفييتغ). ١٩٩٢ ،تروت(کنند يم

ن عمق نفوذ و يانگيبر م ثرؤمن عامل يچه سوميجو
 جه تأثيرين مطلب نتيباشد که ايع ميتوز يکنواختي

نكل و شوا( است ي، نفوذ و شکل هندسيمشترک دب
دند که كران يهولدن و همکاران ب). ٢٠٠٠ ،ناهمكار
نسبت به  يبهتر ياريک بازده کاربرد آبيشکل بار Vمقطع

آنها نشان دادند که مقطع . شکل پهن داردUمقطع 

Vرا در طول جويچه  ک اختالف فرصت نفوذيشکل بار
عتر از يها سرچهين جويچون آب در ا. کنديكاهش م
 ،هولدن و همكاران(رسد يشکل به انتها مUمقطع 

 يشکل هندس يهولزاپفل و همکاران در بررس). ١٩٩٩
س شده يط خيکه مح ياچهيجو كه کننديان ميچه بيجو

ز دارا ينفوذ آب را ن يشتر برايت بيبزرگتر دارد  ظرف
ک کمتر يچه باريدر جو يشروين زمان پيهمچن. باشد يم

هولزاپفل و (چه پهن است يدر جو يشروياز زمان پ
مزارع  يابيز در ارزيکر و همکاران نبي). ٢٠٠٤، همکاران

چه ير مقطع جوييبه تغ يرس يدر خاک ياچهيجو ياريآب
ق برخوردند که سبب يشکل عمVشکل پهن به Uاز 

با  ياچهيت به جوعتر و نفوذ کندتر نسبيسر يشرويپ
 ،کر و همکارانبي(د شويشکل پهن مUمقطع ثابت 

٢٠٠٦.(  
ب، يش: ه مانندير اوليمقاد يسطح ياريآب يدر طراح

، سطح مقطع و مشخصات خاک عمومأ ثابت يب زبريضر
ک ي باشه يهمها چهيجوچون . شونديدرنظر گرفته م

 يا در برخيسطح مقطع ثابت و . شوديم يجادااربازکن يش
و  ياريبا توجه به زمان از شروع آب يسازهيشب يهالمد

ن يدر ا. شود ير فرض ميچه متغيجو يمکان از ابتدا
م شد و دو سطح يق طول جويچه به دو قسمت تقسيتحق

رات سطح ييتغ تأثيرجاد شد و يآن ا يمقطع متفاوت رو
نفوذ، حجم : شامل ياريآب يچه بر پارامترهايمقطع جو

بازده کاربرد آب با ثابت  ،يشرويرواناب، سرعت پ
ق ين تحقيهدف ا. شد يبررس ثرؤمعوامل داشتن ساير  نگه

 ياچهيجو ياريرات سطح مقطع بر عملکرد آبييتغ يبررس
كاهش مصرف  يبرا ثرؤم يباشد، تا امکان ارائه روشيم

در  ياکه نيازمند تغيير عمده يآب جستجو شود، به نحو
  .کشاورزان نباشد يفرهنگ آبيار

  
  هااد و روشمو

 يدانشکده کشاورز يقاتيها در مزرعه تحق شيآزما
. انجام شد ١٣٨٥دانشگاه تهران واقع در کرج در تابستان 

شن، % ٠٥/٣١ن يانگيبا م( يلتيسلوم خاک  يمنطقه دارا
 ييايطول جغرافو در است) رس% ٣١/٢١لوم و % ٦٤/٤٧
واقع  ٥٠° ٥٧′ ١٤′′ ييايو عرض جغراف ٣٥° ٤٨′ ١٦′′

ن يين تعيب زميو ش يبردارن نقشهيابتدا از زم .تشده اس
 يق برايسک عميو دو نوبت د يزنبعد از انجام شخم. شد

متر در  ١٢٠به طول  يها چهيکنواخت جوي يجاد خاکيا
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مزرعه و  ياريکتر به آبيط نزديجاد شرايا يبرا. دشحفر 
چه کنار هم درنظر ي، چهار جوينفوذ متقارن دو بعد

نقش محافظ و  يچه کناريوگرفته شد که دو ج
ها در دو يريگط مزرعه را داشتند و اندازهيشرا يساز هيشب
چه ين چهار جويا. شدکنار هم انجام  يانيچه ميجو
، زمان قطع و سطح يواحد با طول، دب يصورت بلوک به

ها شيآزما يبرا. شدنديم ياريمقطع مشابه و همزمان آب
. نظر گرفته شدمار و دو بلوک شاهد دريچهار بلوک ت

انجام  يريگکه در آنها اندازه ييهاچهيب جويترت ١شکل 
ن يهمچن. دهديمحافظ را نشان م يها چهيده و جوش

سطح مقطع با  ييهاچهيمار با جويشاهد و ت يهابلوک
را  يشير و نحوه قرار گرفتن هر بلوک آزمايثابت و متغ

  .نشان داده است

  

 
آزمايشي، محافظ و فاصله هاي نحوه ايجاد جويچه - ١شکل 

  هاي آزمايشي بين بلوک
  

  هاچهيجاد جويا يچگونگ
ل يه بيبه ابعاد و زاو ياديز يچه بستگيعموماً ابعاد جو

اربازکن و يک شيها توسط چهيجو يتمام. اربازکن دارديش
ه ياتصال به تراکتور که زاو ير طول محور مرکزييبا تغ

جاد يدهد، ايم ريين تغيار بازکن را با زميل شيتماس ب
ن، سطح يل و زميه تماس بيبا کم شدن زاو. شدند

تواند درگير شده که ميل در خاک ياز بال ب يشتريب
تر جا کند و سبب پهنحجم بيشتري از خاک را جابه

چگونگي تغيير زاويه در . شودشدن شکل هندسي جويچه 
تغيير سطح مقطع . بهتر نشان داده شده است ٢شکل 
نظر با تغيير حوي بود که در محل موردها به نهجويچ

ها و نه فاصله بين زاويه بيل شياربازکن عرض پشته
چهار تيمار براي يافتن بهترين . کردها تغيير ميجويچه

تغييرات سطح مقطع . طول تغيير سطح مقطع ايجاد شد
. شد جراطول ابتداي جويچه اچهارم  يكبراي نصف و 

و برخي مشخصات هاي شاهد، آزمايشي بلوک ١جدول 
  . دهدآنها را نشان مي

  
   نحوي ايجاد تغيير مقطع توسط بيل شياربازکن -٢شکل

  
  برداريداده

رات ييتغ تأثيرشدند، تا  ياريمارها دو نوبت آبيتمام ت
ت يدوم که سطح مقطع تثب ياريسطح مقطع در آب

ن شرح يپارامترها بد. ده شوديباشد، ديتر م شده
 يگذارچه هر پنج متر نشانهيجوطول : شد يريگ اندازه

زمان  يمنحن يبند يمن تقسيد و با توجه به ايگرد
با  يو خروج يورود يد، دبشم يترس يو پسرو يشرويپ

 ياريچه قبل و بعد از هر نوبت آبيجو يفلوم، شکل هندس
ک متر قبل و بعد از محل يچه و يدر هر ده متر طول جو

ان در مدت يو عمق جر ير سطح مقطع و عرض فوقانييتغ
ب و يمانند ش ياريدر روند آب مؤثراز عوامل  يبرخ .ياريآب

ر ييتغ ينه برايار پر هزيا بسير يير قابل تغيبافت خاک غ
  .آنها بسنده شد يريگبودند که به اندازه
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 شييآزما يهاچهيب جويترت -١ جدول

    اول ياريآب دوم  ياريآب

 يخروج حجم *ينام گذار  مارهايت
)m³(  

 يورود حجم
)m³(  

 يخروج حجم
)m³(  

   يورود حجم
)m³(  

ب يش
)m

m( 

  N کياز ابتدا تا انتها بار  ٠٠٨٥/٠ ٦٥٥/٥ ٨٣٠/١ ٢٣٦/٤ ١٨٢/٢

  30N90W متر دوم پهن ٩٠ک يمتر اول بار ٣٠ ٠٠٩٢/٠ ٥٢٦/٥ ١٦٤/١ ٢١٨/٤ ٩٨٥/١

  60N60W وم پهنمتر د ٦٠ک يمتر اول بار ٦٠ ٠٠٩١/٠ ٢٢٠/٥ ٥٥٠/١ ٣٢٧/٤ ٢٤٩/٢

   W از ابتدا تا انتها پهن ٠٠٩٤/٠ ٠٧٤/٧ ٣٨٨/١ ٦٦٢/٥ ١٦٥/٢
   30W90N کيمتر دوم بار ٩٠متر اول پهن  ٣٠ ٠٠٩٥/٠ ١٧٩/٧ ٩٨٧/٢ ٥٠٣/٥ ٧٠١/٢
   60W60N کيمتر دوم بار ٦٠متر اول پهن  ٦٠  ٠٠٩٥/٠ ١٨٧/٧ ٦٩٩/٢ ٦٦١/٥ ٦٩٤/٢

W*  حرف ابتداي کلمه التين پهن وN باشندداي کلمه التين باريک مي باشد، اعداد بيانگر متر طول پهن يا باريک بودن جويچه ميحرف ابت. 
  

ن يله دوربيوس هب(چه ياز هر ده متر طول جو يبرداربا داده
بافت خاک مزرعه با . محاسبه شد يب کليش) يبردار نقشه
کنواخت ين يدر نقاط و اعماق مختلف زم يبردارنمونه

داشت شده توسط پمپ از کانال آب بر. ديفرض گرد
با  يکننده نوسانات دب دست مزرعه به مخازن کنترلباال

چه يجو يدرابتدا ياثابت منتقل و سپس به لوله يسطح آب
 يهاچهيجو يد، در ابتدا و انتهايگرديت ميها هدا

-اندازه يکه براWSC از نوع  IIپ يت يها فلوم يشيآزما
اند، ساخته شدهه يثانتر در يل ٦/٣ –٠٣/٠ن يب يدب يريگ

در  يورود ير دبييهرگونه تغ ونصب شد،  ٢مانند شکل 
ق يد، تا حجم دقيگرديها با دو فلوم قرائت مچهيجو يابتدا

ن ياز مهمتر يورود يدب. ديدست آ هب يو خروج يآب ورود
 يجداول و روابط .است ياچهيجو ياريآب يعوامل طراح

اما . وجود دارد يشير فرسايغ يافتن حداکثر دبي يبرا
را به  ، آنيورود ياز دب ينيافتن تخميشود با يه ميتوص

ش يک به آن انتخاب و در مزرعه آزماينزد يهمراه چند دب
واكر و (د شوط انتخاب يبا توجه به شرا ين دبيتا بهترشود 

ز در ين) ٢٠٠٤(هولزاپفل و همکاران ). ١٩٨٧اسكوگربو 
 يرا برا چهيکه دو مقطع بزرگ و کوچک جو يقيتحق

 يب طوليکردند با شيم ينفود بررس يافتن پارامترهاي
ک يچه باريجو يو برا ٤/١چه پهن يجو يبرا ٠٠٥٤/٠

 يبرا مشابه روش آنها. را انتخاب کردنده يتر در ثانيل ٠٧/١
 ٣/١ يدب ٠٠٩٣/٠ يب عموميش در شيمزرعه مورد آزما

ر در تيل ١ابتدا پهن،  يدارا يهاچهيجو يه برايتر در ثانيل
ص يک مناسب تشخيابتدا بار يدارا يهاچهيجو يه برايثان

 ياچهيسنج جومرخيها با نچهيجو يشکل هندس .داده شد
) ١٩٨٧(اسکوگربو  وواکر  ياقرائت شد و از روش ذوزنقه

 شود ياستفاده م ياچهيجو ياريآب يهاکه در اکثر مدل
 افزارو راهنماي نرم ٢٠٠٣ ،واكر ١٩٨٩ ،واكر(

WINSRFR، از ينمورد يکيدروليه ي، پارامترها)٢٠٠٦
ف سطح مقطع مورد استفاده عبارتند يسه تعر. دشمحاسبه 

  :از
  )١    (                                        2

1
σσ yAo =    

2                                و        
1

4
32 ρρ oo ARA =     

2                                         و        
1

γγ yWP =                                                                                                              
مساحت سطح مقطع  m(،oA(چه يعمق جوy  :آن که در

شعاع  R، يتجرب يپارامترها2σوm² (،1σ(ان يجر
ط يمحWP ،يتجرب يپارامترها2ρوm(،1ρ( يکيدروليه
واكر ( يب تجربيضرا 2γو  1γباشند؛يم) m(س شده يخ

ان يجر يساز هيشب ).١٩٨٩ ،و واكر ١٩٨٧ ،اسكوگربوو 
جرم و موازنه حجم توسط  يقانون بقا براساس يکيدروليه

انجام شد که معادله نفوذ   NRCS surfaceافزارنرم
با روش  يشرويمرحله پهاي  را از دادهس، يلو -اکفيکوست

و واكر و  ٢٠٠٤هولزاپفل و همكاران ( يادو نقطه
 ياک نقطهيروش . آورنديدست م هب) ١٩٨٧اسكوگربو 

 يشرويپ يها ز از دادهين) ١٩٩٣شپارد و همكاران (
  .ر استيصورت ز س بهيلو -اکفيه کوستمعادل. دمحاسبه ش

  )٢               (                          tfktZ o
a +=  

 ,ak،عمق آب نفوذ کرده در داخل خاک Zکه در آن
 يه از اختالف دبيمقدار نفوذ پا ofو  يتجرب يپارمترها

 يهاچهيجو. شوديچه محاسبه ميجو يو خروج يورود
  .شدند يابير ارزيشده به سه روش ز ياريآب
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متوسط عمق آب نفوذ : نييچارک پا يکنواختيع يتوز - الف
عمق آب نفوذ کرده در  وسطم بر متين تقسييدر چارک پا

ن عمق نفوذ بر عمق متوسط ياگر کمتر. طول مزرعه است
. ديآيدست م هب يواقع يکنواختيع يشود، توزم ينفوذ تقس

از خاک و  يبردار نمونه با يکنواختيب يضر يريگاندازه
دشوار  يکار ياچهيجو ياريش رطوبت در آبين افزاييتع

چه يجو يرابطه نفوذ برادست آوردن  هاست و معموالً با ب
از . کننديهر نقطه در طول محاسبه م يعمق نفوذ را برا

  .را محاسبه کرد يکنواختيب يتوان ضريها من دادهيا
ره شده منطقه ينسبت حجم آب ذخ: نسبت نفوذ -ب

). ١٩٨٩ ،واكر( به مزرعه است يبه آب ورود شهيتوسعه ر
ل عدم يدل هط بدون کشت انجام شد و بيش در شرايآزما

محاسبه بازده کاربرد مقدور  يارياز آبيوجود عمق موردن
حجم infVنسبت نفوذ به درصد و  aE ٣در رابطه . نبود

به  يحجم آب ورود inVچه و يآب نفوذ کرده در جو
  .باشديچه به متر مکعب ميجو

)٣         (                                  100inf ×=
inV

VEa                                                                                                                                                                                    

 يرواناب به حجم آب ورود نسبت حجم: نسبت رواناب -پ
نسبت  twRکه در آن ) ١٩٨٩ ،واكر(باشد يم ٤ه معادلدر 

چه به متر ياز جو يحجم آب خروج outVرواناب به درصد
  . مکعب است

)٤                (                          100×=
in

out
tw V

VR        

  بحثج و ينتا
  چهيجو يمشخصات شکل هندس

ان ابعاد شکل يسطح مقطع جر يمحاسبه پارامترها يبرا
قرائت شده شکل  يهااز است که از دادهيموردن يهندس
 يارين آبيان درحيو عمق جر ياريبعد از آب يهندس

آورده  ٢هر بخش در جدول  ين آنها برايانگياستفاده و م
 ١٢ن خطايانگيم) ±(که در آن عالمت  .شده است

دوم به مراتب کمتر از  ياريرات ابعاد در آبييتغ. باشد يم
با  يتجرب يو پارامترها يکيدروليعوامل ه. اول بود ياريآب

راهنماي ( دشمحاسبه   NRCS surfaceافزار استفاده از نرم
اختصار اعداد  براي). ٢٠٠٤  NRCS surfaceافزارنرم

ر ييتغ. آورده نشده است ٢در جدول دوم  ياريمربوط به آب
ن گونه يچه بديها در ابعاد جوچهيجو يدر شکل هندس

                                                
1 - Absolute distribution uniformity = ∑ − xx

n
1  

 

امد و يوجود ن هان بيدر عمق جر ير بزرگييبود که تغ ثرؤم
ان کاهش و در اثر يچه عمق جريفقط با پهن شدن جو

رات عموماً کوچکتر يين تغيافت، اييش ميک شدن افزايبار
انه و کف يعرض سطح، ماما . متر بودنديم سانتياز ن
ا يها بزرگتر چهيک شدن جويها به تناسب پهن و بارچهيجو

ر ييرات سبب تغيين تغين ايهمچن. شدنديکوچکتر م
پهن شدن . دشان يسطح مقطع جر يکيدروليه يپارامترها

در  يدرصد ٢٢زان يبه م 1ρشيسطح مقطع سبب افزا
مقدار در  يدرصد ٦هش ک و کايابتدا بار يهاچهيجو
د، اما ک شدن انتها مشاهده شيابتدا پهن با بار يهاچهيجو

ش يان افزاير سطح مقطع جرييدر هر حالت با تغ 2ρمقدار
 σσ,21يتجرب يپارامترها. ابدييدرصد م ٢حدود  ياندک

ب يضرا. ر شکل نداشتنديين تغيدر اثر ا يرات منظمييتغ
 يهاچهيدر جو ير شکل هندسييدر اثر تغγγ,21يتجرب

 ١٦ زانيم ک با پهن شدن در انتها کاهش بهيابتدا بار
 يهاچهيک شدن در جويدا کردند، اما در اثر باريپ يدرصد

با توجه به اعداد . اشتندند يرات منظمييابتدا پهن تغ
 يشنهادي، روش پن بخشيج ارائه شده در ايو نتا ٢جدول 

مشخص بر مقدار  يتأثيرچه، ير سطح مقطع جوييتغ يبرا
-چهيجو يمشخصات هندس يکيدروليه يپارامترها يعدد

 . ها دارد
   يابي، نفوذ و ارزيشرويپ

 تأثيرها چهيجو يتمام يکنواخت براي يطيجاد شرايبا ا
رات سطح يير از تغيان به غيجر يشرويبر پ ثرمؤعوامل 

 يشرويمدت زمان پ. داقل رسانده شدان به حيمقطع جر
 ٣در شکل  ياريدر آب يشرويو نمودار جبهه پ ٣در جدول 

 يشدگ ش طول پهنياول با افزا ياريدر آب. آورده شده است
% ٨٥/١٩ب يترت متر به ٦٠و  ٩٠ يچه برايجو يدر انتها

شاهد  يهاچهينسبت به جو يشرويش زمان پيافزا% ٢٠/٧و
ش ياما با افزا. ديمشاهده گرد ؛ک دارديکه مقطع ثابت بار

متر طول  ٦٠و ٩٠ يبرا يدر انتها يک شدگيطول بار
و % ٢٠/١٦ب يترت چه بهيجو يانتهادر يک شدگيبار

ن روند يا. ديمشاهده گرد يشرويکاهش در زمان پ% ٥٥/٤
چه يهر جو يبرا روز ز که بعد از هفتيدوم ن ياريدر آب

رات آن کمتر و ييزان تغيم يول. دشز مشاهده يتکرار شد، ن
 يشرويدرحدود نصف زمان پ يشروين زمان پيانگيمقدار م

ان در ير سطح مقطع جرييتغ تأثير. اول بود ياريدر آب
 يشرويشود، سرعت پيبهتر مشاهد م يشرويسرعت پ

روش رنالت و والندر محاسبه شد که نمودار سرعت  به



  ....چهاي با تغيير سطح مقطع در طول جويبهبود عملکرد آبياري جويچه                      ١٨

 

رنالت ( آورده شده است ٤اول در شکل  ياريدر آب يشرويپ
  ).١٩٩٦ ،الندرو و

 

 
ميانگين دو جويچه (جبهه پيشروي در آبياري اول  - ٣شکل 

  )آزمايشي
اول در  ياريآب يمحاسبه و براzσو a،kبير ضرايمقاد

دهد ينشان م ٣اعداد جدول .  آورده شده است ٣جدول 
 يشدگ ن در هر دو روش هنگام پهنيار مقطع جرييتغ که

ک يدر اثر بار aش مقداريچه سبب افزايجو يدر انتها
رات يين تغين مقدار ايهمچن. شوديسبب کاهش م يشدگ

رات ييتغ. اول است ياريدوم کمتر از آب ياريدر آب
ه چيجو ييشدن انتها پهن. باشديمشخصتر م kبيضر

 kش مقدار يسبب افزا يک شدگيسبب کاهش و بار
ر ييدر اثر تغ zσ ير سطحيره زيب ذخيمقدار ضر. شود يم

ک يرات در روش ييتغ. نکرد ير مشخصييسطح مقطع  تغ
محاسبه  ياتمام موارد بزرگتر از روش دو نقطه ينقطه برا

صورت  چه بهيهر جو يبرا ofه يمقدار نفوذ پا. دش
. دشمحاسبه  يو خروج يورود يدروگرافهايجداگانه از ه

و دو  ياک نقطهيروش  ي محاسبات بهن اعداد براياز ا
ه يدر مقدار نفوذ پا ياديرات زييتغ. استفاده شد يانقطه

 يهايبا انتگرال گرفتن از منحن. شديده نميها دچهيجو
صورت  به د کهشمحاسبه  يو خروج يام ورود، احجيدب
  . آورده شده است ١چه در جدول ياز دو جو ينيانگيم

  

  
ميانگين دو جويچه (سرعت پيشروي در آبياري اول  -٤شکل 

  )آزمايشي
  

نسبت نفوذ محاسبه شد که در  ٤و ٣ معادالتن از يهمچن
  . نشان داده شده است ٥شکل 

چه با استفاده از يهر ده متر طول جو يعمق نفوذ برا
 يادست آمده از روش دو نقطه همعادالت نفوذ ب يپارامترها

و فرصت نفوذ محاسبه شد، سپس  )١٩٨٢(وت يال –واکر 
 ٣ر آن در جدول يد که مقاديمحاسبه گرد يکنواختيع يتوز

دهد که با پهن يارقام جدول نشان م. آورده شده است
تا  ٤زان يم کاهش به يکنواختيع يچه توزيجو يشدن انتها

چه، يجو يانتها يک شدگيابد و در بارييم يدرصد ٧
در  ير چندانييدوم تغ ياريدر آب. استعکس يجه برنت

  . شوديمشاهده نم يکنواختيع يتوز
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 هاي آزمايشيمشخصات شکل هندسي جويچه -٢ جدول

  تيمارها    آبياري اول  دوم آبياري

  سطح مقطع

)2cm( 

  مقطع سطح

)2cm( 2γ  1γ  2σ 1σ 2ρ 1ρ 
  عرض کف

 )سانتيمتر(
  عرض ميانه

 )سانتيمتر(
  عرض سطح

 )سانتيمتر(
  عمق جريان

 )سانتيمتر(
    

٧/٠±٤/٣ ٢/٢±٤/١٦ ٩/٢±٣/١٢ ٨/١±٠/٥  ٩٣٥/٠  ٨٥٢/٢  ٥١٥/٠  ٣٨٣/١  ١٤٩/١ ٥٠٠/٠ ١/٤٨±١/١٦ ٤/٣٦±١/١٠   N 

 اولبخش  ٣/٠±٣/٣ ٣٧/١±٢/١٥ ٠/٢±٣/١١ ٣/٢±٦/٧  ٦٩٩/٠  ٨١٦/٢  ٢٩٩/٠  ٢٨٢/١  ٠٩٨/١  ٥٠٥/٠ ٧/٣٩±١/٤ ٤/٢٦±٩/٣
30N90W  

 دوم بخش ٦/٠±٤/٣ ٦/١±١٧ ٦/١±٥/١٣ ٥/١±١/٩  ٨٥٥/٠  ٨٧٥/٢  ٣١٤/٠  ٢٤٠/١  ٩٦٥/٠  ٤٣١/٠ ٥/٥٠±٤/١٤ ٩/٣٤±٩/٨

 اول بخش ٩/٠±٤/٣ ٠/٢±١٧ ٤/٢±٥/١٣ ٣/٣±١/٩  ٦٩٧/٠  ٨١٤/٢  ٤٦٧/٠  ٣٧٦/١  ٤٥٢/١  ٥٢٢/٠ ٣/٥٠±٦/١٧ ٤/٣٥±٣/٧
60N60W 

 دوم بخش ٥/٠±٧/٣ ٩/١±٦/٢٠ ٠/٣±٤/١٦ ٨/٣±٦/١٠  ٨٥٢/٠  ٨٨٦/٢  ٤٠٣/٠  ٢٧٢/١  ١٣٥/١  ٤٣٤/٠ ٣/٥٩±٩/١٥ ٨/٣٢±٩/٣

٦/٠±٢/٣ ١/٣±٦/٢١ ٤/٣±٤/١٧ ٥/٤±٩/١١  ٨٧٠/٠  ٩١٠/٢  ٤١٨/٠  ٢٥٢/١  ٠٦٣/١  ٤١٠/٠ ٤/٥٩±١/١٩ ٢/٣٥±٨/٩  W 

 اول بخش ٤/٠±٤/٢ ٣±٢/٢٠ ٨/٢±١٦ ٩/٣±٨/١٢  ٨٥٦/٠  ٨٠٦/٢ ٣٦٤/٠  ١٩٢/١  ١٣١/١  ٣٨٨/٠ ٧/٤٨±٤/١١ ٠/٣٤±٧/٧
30W90N 

 دوم بخش ٤/٠±٠/٣ ١/٢±٢/١٦ ٨/٢±١٢ ٢/٣±٤/٧  ٨٠٣/٠  ٨٢٠/٢  ٤٢٩/٠  ٣٤٢/١  ٧١٠/١  ٥٣٦/٠ ٩/٤١±١/٧ ٩/٣٥±٨/٨

 اول بخش ٥/٠±٠/٣ ٧/٢±٥/٢٠ ٨/٢±٣/١٥ ٢/٣±٦/٨  ٩٣٤/٠  ٩٠٢/٢  ٤٣٧/٠  ٣٣٩/١  ٩٩٨/٠  ٤٣٣/٠ ٩/٥٣±٨/١٣ ٤/٣٥±٢/٩
60W60N 

  دوم بخش  ٦/٠±٣/٣  ٥/٢±٨/١٥  ٠/٢±٣/١٢  ٦/١±٧/٥  ٠٨١/١  ٩١٧/٢  ٤٣٢/٠  ٣٤٦/١  ٨٥٠/٠  ٤١٩/٠  ٥/٤٧±٥/٦  ٩/٣٦±٦/٨
١- N        ٢مقطع باريک جويچه - W مقطع پهن جويچ  
  

 هاي آزمايشيلويس در جويچه –مشخصات پارامترهاي نفوذ معادله کوستياکف  -٣ جدول
  آبياري اول  آبياري دوم

  تيمارها
    ايدو نقطه  اييک نقطه  ارزيابي    ارزيابي
DUa  

(%)  
DU 
(%)  

وذ ميانگين نف
)m(  

  پيشروي
  )دقيقه( 

٤DUa  

(%)  

٣DU 
(%)  

ميانگين نفوذ 
)m(  zσ  

K  
)m²/minª/m( A zσ  

k  
)m²/minª/m( a 

  پيشروي
  )دقيقه( 

٤/٢٨ ٣١١/٠ ٠٠٤٩٥/٠ ٧٩٣/٠ ٢٢٢/٠ ٠٠٢٠٢/٠ ٨٤١/٠ ٠١٩٥/٠ ٠٤/٩٧ ٩٢/٩٥ ٢/١٤ ٠١٠٨/٠ ٩٦/٩٨ ٧٢/٩٨  N 
١/٣٤ ٤٢٠/٠ ٠٠٤١٤/٠ ٧٥٩/٠ ٣١٨/٠ ٠٠٠٦٨/٠ ٨٠٤/٠ ٠٢٦٣/٠ ٣٣/٩٤ ٦٧/٩١ ١/١٥ ٠١٩٣/٠ ٠٥/٩٨ ٩٤/٩٥ 30N90W 
٥/٣٠ ٧٧٠/٠ ٠٠١١٨/٠ ٧٠٥/٠ ٣٩٧/٠ ٠٠١٩٨/٠ ٧٨٨/٠ ٠٥٤٤/٠ ٦٠/٩٠ ١٥/٨٦ ٦/١٤ ٠١٠٨/٠ ٩٩/٩٨ ٦٨/٩٧ 60N60W 
٣٠ ٤٤٧/٠ ٠٠٤٩٠/٠ ٧٦٠/٠ ٣١٢/٠ ٠٠٢٢٢/٠ ٨١٣/٠ ٠٣٣٧/٠ ١٧/٩٥ ٣٠/٩٢ ٣/١٣ ٠١٥١/٠ ١٨/٩٩ ١٣/٩٨ W 
١/٢٥ ٣٨٣/٠ ٠٠٥٠٠/٠ ٧٧٥/٠ ٢٨٧/٠ ٠٠٢٤٣/٠ ٨١٨/٠  ٠٢٧٣/٠ ٠٢/٩٧ ٣١/٩٥ ٨/١٢ ٠١٤٢/٠ ٠١/٩٩ ٤٨/٩٨ 30W90N 
٦/٢٨ ٣٩٤/٠ ٠٠٥٢٤/٠ ٧٦٨/٠ ٢٩٧/٠ ٠٠٢١٩/٠  ٨١٢/٠ ٠٢٩٧/٠ ١٦/٩٦ ٧٤/٩٣ ٤/١٢ ٠١٥٩/٠ ٧٤/٩٩ ٤١/٩٨ 60W60N 
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  )ميانگين دو جويچه آزمايشي(نسبت آب نفوذ کرده در دو آبياري  - ٥شکل

  
  ياريرات رطوبت بعد از آبييغت

س شده در يط خير محييها با تغچهير رطوبت در جوييتغ
يير ساختمان و بافت ل تغيدل هاما ب. هر بخش هماهنگ بود

. منظم ندارد ي کامالًچه رونديطول جوخاک، نفوذ در
شده در  يريگش رطوبت کل نقاط اندازهين افزايانگيم
و در % ٦٨/٩ک يابتدا بار يهاچهياول جو ياريآب

ش رطوبت در يافزا. باشديم% ٦٨/١١ابتدا پهن  يها چهيجو
کمتر از درصد  ٢١موارد درحدود  يدوم در تمام ياريآب
دوم در اثر  ياريش از آبيچرا که رطوبت پ. اول بود ياريآب
اول  ياريآب در. کنديم يريش چشمگياول افزا ياريآب

ک يشان باريانتهايي که هاچهيجو يش رطوبت در انتهايافزا
ن مطلب را يشتر بود، ايدرصد ب ١٩شده بودند حدود 

جدول  با توجه به اعداد. توان به فرصت نفوذ نسبت داد يم
اما . شودين اختالف مشخص ميا ي،شرويمربوط به پ ٣
سه نقطه در طول و در ( يريگل تعداد کم نقاط اندازهيدل هب

  .شدارائه ن نمودارها) سه عمق
  
  يريگجهينت

چه بر ير سطح مقطع درطول جوييتغ تأثيرق ين تحقيدر ا
 يک شدگيو بار يکه به دو صورت پهن شدگ ياريروند آب

 يجاد شد، بررسيمختلف ا يدر طولهاكه ه چيجو يانتها
، انجام شد يورود يش نسبت به دبيآزما يدو سر. يددگر

 يه برايتر در ثانيل ٠٧/١ يورود يش اول با دبيآزما

 يش دوم با دبيک دارند و آزمايبار ييکه ابتدا ييهاچهيجو
پهن  يکه ابتدا ييهاچهيجو يه برايتر درثانيل ٤/١ يورود
ش يش و خاک مورد آزمايدو آزما در مجموع. دارند

است که از ابتدا تا  ياچهينه جوين گزي، بهتر)يلوم يلتيس(
ن حجم آب نفوذ کرده را يشتريکه ب انتها پهن باشد، چرا

. دارد يمناسب يکنواختيع يها و توزچهير جوينسبت به سا
در  يپهن شدگ يکه دارا ياچهيش اول جوياما در آزما

 يورود ينه است که با وجود دبيگز نيباشد، بهتريانتها م
را  ييباال يکنواختيع يکمتر حجم آب نفوذ کرده و توز

 ياريآب يشنهاد براين پيش بهتريدر مجموعه دو آزما. دارد
باشد که يم يهاچهي، جوچهيجو ياهمزمان تعداد مشابه

 يچون دارا در انتها دارند، يک و پهن شدگيبار يابتدا
باشند و حجم يت نفوذ مناسب مو نسب يکنواختيع يتوز

ها نهير گزيکل مزرعه به نسبت سا ياريآب يبرا يآب کمتر
 ير شکل هندسييتغ ين محل برايبهتر. کنندياستفاده م

دا کردن يازآنجا که پ. چه بعد از ربع اول طول استيجو
مه طول ير در نييباشد، تغين طول عمالً مشکل ميا

ب و بافت يت دو عامل شراييتغ. شوديشنهاد ميها پچهيجو
ج ين دو عامل بر نتايکه ا .دنترل نشخاک در مزرعه ک

ها سبب چهيکوتاه بودن طول جو. بودند ثرمؤدست آمده  هب
 يک شدن انتهايبار. ديگرد يکنواختيع يباال بودن توز

و به تبع آن %) ٥( يشرويچه سبب کاهش زمان پيجو
طح د، سچه شيطول جوتر شدن فرصت نفوذ درکنواختي
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ر در ين مقاديد، اكردا يپ%) ١١(ان کاهش يمقطع جر
با  يها چهيجواول  ياريدر آب. افتيدوم کاهش  ياريآب

ه يرا تخل يآب ورود%) ٣٨( يشتريک حجم بيبار يانتها
ک ياکف در اثر باريمعادله کوست aبيمقدار ضر. نمودند

ش يافزاافت، اما سبب يچه کاهش يجو ييانتها يشدگ
ر يره زيب شکل ذخيمقدار ضر. ديگرد kب يمقدار ضر

ش يدا نکرد و سبب افزايپ ير مشخصييتغ zσيسطح
  . شد يکنواختيع يتوز

 يشرويش زمان پيچه سبب افزايجو يپهن شدن انتها
د و سطح يفرصت نفوذ گرد يکنواختيو کاهش %) ٧(

رات در يين تغيا. داشت%) ١٧(ش يافزاان يمقطع جر
 يبا انتها يهاچهياول، جو ياريدر آب. دوم کمتر بود ياريآب

. ه کردنديرا تخل ياز آب ورود%) ٣٠تا(  يپهن حجم کمتر
رات نامنظم ييتغ .شدش نسبت نفوذ ين مسئله سبب افزايا

 يد ولوجود آم هاکوف بيمعادله کوست aبيدر مقدار ضر
ره يب شکل ذخيمقدار ضر. دا کرديکاهش پkبيمقدار ضر

پهن . ر نکرديير سطح مقطع تغييدر اثر تغ zσير سطحيز
 يکنواختيع يچه سبب کاهش توزيجو يانتها يشدگ
ان در ير سطح مقطع جرييتغ تأثيرشود يشنهاد ميپ. ديگرد

با بافتها و  ييچه در خاکهايجو يندسرات شکل هيياثر تغ
  .گردد يمتفاوت و بلندتر بررس يبها و طولهايدر ش

  
  گزاري سپاس

دانشگاه تهران  يق در مزرعه دانشکده کشاورزين تحقيا
آن توسط دانشگاه تهران تحت  يهانهيانجام شد و هز
له ين وسيکه بد پرداخت شد يو پژوهش يعنوان پروژه علم

 .شوديم يناز آنها تشکر و قدرا
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