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  چکيده 

 يالت تجربکشور از معاد ياريآب يهادر اکثر شبکه. دارد يتلفات آب در بخش کشاورز در ياديسهم ز يخاک يهاتلفات نشت از کانال
ا يدوم ينيتس، مولس ورث و يلسون، موريس و ويوينگهام، ديا ين مطالعه دقت معادالت تجربيدر ا. شودين نشت استفاده مييتع يبرا

و  ۲، ۱ يها در کانال يستينرخ نشت به روش آب ا. شد يابين، ارزيدر سه کانال در دشت قزو يستيسرا نسبت به روش آب ايو روش م
تس دقت قابل يسرا و موريم هاي روش يتجرب يهان روشيدر بشد و  يريگاندازه متر در روز يليم ۵/۳۷۹و  ۵/۵۷۲،  ۹/۱۶۷ب يترت به ۳

  .ن دو روش استفاده شودين منطقه از ايشود در ايه مياند و توصن نشت در منطقه مطالعه داشتهيدر تخم يقبول
.  
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  مقدمه 
تلفات آب در  در ياديسهم ز يخاک يهاتلفات نشت از کانال

 يريگق اندازهيمقدار نشت آب از طر. ددار يخش کشاورزب
ن زده يتخم يا با استفاده از معادالت تجربيم و يمستق

 ميمستق هايروش). ۱۳۸۵ ،و سپاسخواه يسالم(شود  يم
 است ترقيدق و ترکاربردي ها کانال از آب نشت رييگ اندازه

ر ينسبت به سا يشتريب يروينه و نياز به صرف هزين يول
ن نرخ نشت ييه تعيروش پا يستيروش آب ا .ها دارندشرو

 يو زهکش ياريآب يته مليکم( است يخاک يهادر کانال
دقت معادالت ) ۱۳۸۵(و سپاسخواه  يسالم). ۲۰۰۳ا، ياسترال
 –يان وروديبرآورد نشت را نسبت به روش جر يتجرب
ن ييمنطقه رودشت اصفهان تع يخاک يهادر کانال يخروج
استفاده شده  يگرفتند که معادالت تجرب جهيدند و نتكر
ن يزنند و در بين ميت تخميزان نشت را کمتر از واقعيم

ن يتس باالترينگهام و موريمعادالت استفاده شده، معادالت ا
 در نشت تلفات روي تحقيقاتي مطالعات. نددقت را دار

 پاكستان در ساديكيا فورواده پروژه در پوشش هاي بدون كانال

در  خروجي - ورودي روش به گيري شدهاندازه تنش مقادير
كه  درحالي .ن شدييتع ثانيه بر ليتر ۲۵۰ تا ۱۳۵محدوده 

تا  ۳۵ايستي در محدوده  آب روش به شده گيريمقادير اندازه
 مقادير بين اصولي ن شد و تفاوتييتع ثانيه بر ليتر ۷۵

 كاهش در زياد دقت وجود روش، با ن دويا از آمده دست هب

است  دهنش توجيه طور كامل به گيري،اندازه ايخطاه
شتر ينکه در بيبا توجه به ا .)۱۳۸۵ ،و همکاران يميرح(

نسبت به روش  يتجرب يهادقت روش يقاتيمطالعات تحق
ه محاسبه يشود و روش پايده ميسنج يخروج –يورود

ن ي، در ااست يستيروش آب ا يخاک يهانشت در کانال
 يستينسبت به روش آب ا يمطالعه دقت معادالت تجرب

  .اندهشد يبررس
  

  هامواد و روش
ن مطالعه، سه قطعه کانال يده نشت در ايپد يبررس يبرا
 يهان انتخاب شد که دو مورد از کاناليقزو در دشت يخاک

ف آباد و کانال سوم در يانتخاب شده در کشت و صنعت شر
 يبرا. مگسال واقع شده است يو دامپرور يشرکت کشاورز

مورد  يهاک از کاناليخاک بستر هر  يبند هين الييتع
ک متر حفر شد و از يبه عمق  يليمطالعه در مجاور آنها پروف

. ه شدينمونه بافت خاک ته يمتر يسانت ۳۰يهاهيمرکز ال
مشخص شده  ۱ها در جدول ک از کاناليبافت غالب هر 

  .است
  

  
  مطالعهمورد هاي خاک منطقه هاي پروفيل بافت اليه -١جدول 

شماره 
  کانال

  بافت    درصد ذرات   تيوقعم

    درصد شن  لتيدرصد س  درصد رس    

  يلتيسلوم  ۱۸/۲۷ ۳۲/۵۷ ۵/۱۵  مگسالشرکت   ١کانال 

  يشنلوم  ۲/۴۵ ۹/۴۹ ۹/۴  اولف آباد کانال يشرشرکت   ٢کانال 

  يلتيسلوم  ۱۸/۳۷ ۳۲/۵۹ ۵/۳  دومف آباد کانال يشرشرکت   ٣کانال 

  
  برآورد نشت آب يمعادالت تجرب

از  يتجرب يهان نرخ نشت به روشييتع ين مطالعه برايدر ا
سرا، يا، روش ميدوم يني -نگهام، معادله مولس ورثيمعادله ا
و  يسالم(تس يلسون و معادله موريس و ويويمعادله د

  . استفاده شده است) ۱۳۸۵سپاسخواه، 
  
  

  برآورد نشت آب  ١يستيروش آب ا
ها در دو تکرار و در ک از کاناليدر هر  يستيش آب ايآزما
الزم به ذکر است که . شد نييمتر تع ۵/۲به طول  ياقطعه

توسط  يستيش آب ايآزما ير از سطح آب طيزان تبخيم
   . ن شديير تعيظرف تبخ

                                                
1Ponding method 



                                                                                            ١٢٧                                                                                                ۱۳۸۹ پائيز و زمستان /هفتمشماره / چهارمسال /مجله پژوهش آب ايران
  

 

از روش  يستيزان نشت از کانال به روش آب اين مييتع يبرا
  .استفاده شد) ۱۹۸۸(بنس ير ت وارائه شده توسط فرور

  و بحث جينتا
مورد مطالعه که در  يخاک يهاکانال يکيدروليمشخصات ه

نشان داده  ۲از آنها استفاده شده در جدول  يتجرب يهاروش
  .شده است

در  يستيرات نرخ نشت در روش آب اييتغ ۱در شکل 
ب با حروف الف، ب، ج مشخص يترت به ۳و  ۲، ۱ يها کانال

 ۳و  ۲، ۱ يها ر از سطح آب در کانالينرخ تبخ. شده است
ن ينشت در ا ييو نرخ نها ۴/۱۴و ۱۸/ ۷۳، ۲/۱۷ب يترت به

متر در يليم( ۵/۳۷۹و  ۵/۵۷۲، ۹/۱۶۷ب يترت ها به کانال
  . شد يريگاندازه) روز

  
.  

  هاي مورد مطالعهمشخصات هيدروليکي کانال -٢جدول 
  A (m2) P (m)  W (m)  R (m)  H (m)  V (m/s)  Q (m3/s) شماره کانال

٢/٥٩  ٠٩٢/٠  ٤٧/٠  ٢٠٩/٠  ٩٧/١  ٠٨/٣  ٦٤٤/٠  ١  

٢٣/٨٩  ٧٩/٠  ١٩/٠  ١١٨/٠  ٨٢/٠  ٩٦/٠  ١١٣/٠  ٢  

٥٩/٩٩  ٦/٠  ٢٥/٠  ١٥٤/٠  ٨٣/٠  ٠٧/١  ١٦٥/٠  ٣  

  

  

                                                                                              

  
مورد  يهاکانالدر  يستيزان نشت به روش آب ايم - ١شکل 

  مطالعه

  
در  يتجرب يهار برآورد شده نشت به روشيمقاد ۳جدول 

نکه روش يل ايدل به. دهديسه کانال مورد مطالعه را نشان م
ان آب يقاً پس از قطع جريها دقکانال يدر تمام يستيآب ا

دن نشت به يرس يداخل کانال انجام شد، زمان الزم برا
ر نشت در شروع يمقاد دا کرد ويکاهش پ ييمقدار نها

  . نداشته است يآن چندان تفاوت ييش با مقدار نهايآزما
تس با ينگهام و موريا يتجرب يهاک روشيدر کانال شماره 

و سهولت استفاده از آنها  يتجرب يهات روشيتوجه به ماه
ن ياند و در کانال شماره دو در بداشته ين نسبتاً خوبيتخم
ن را داشته ين تخميتر قيسرا دقيروش م يتجرب يهاروش

تس قرار دارد و در کانال شماره ياست و پس از آن روش مور
ن دقت را داشته است و روش يشتريسرا بيروش م ،سه
  . تس در مرتبه دوم از نظر دقت قرار دارديمور
 يتس دقت قابل قبوليسرا و موريها روش من روشين ايدر ب

ه يتوص اند ون نشت در منطقه مطالعه داشتهيدر تخم
ن منطقه از يدر ا يشود در صورت استفاده از روابط تجرب يم
  .ن دو روش استفاده شوديا
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  )ميليمتر بر روز(هاي تجربيهاي خاکي به روشنتايج برآورد نشت در کانال -٣جدول 
 يها روش
    يتجرب

  کانالشماره  

  نگهاميمعادله  ا
 

معادله مولس 
  ورث 

  سرايروش  م
  

س و يويمعادله د
  لسونيو

  

  تسيمعادله  مور
  

١/٢٢٦  ٢٩٥١  ٤٠٠  ٩/٨٦  ٤/١١٤  ١  
٤/٣٧١  ١٣٠٠  ٦٨٠  ٠/٨٩  ٩/١١٣  ٢  
٠/٣٢٩  ١٢٩٩  ٤٠٠  ٦/٧٤  ٢/٨٣  ٣  
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