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ABSTRACT
There is a large amount of runoff water losses from the fields in the open-ended furrows. Therefore, it is
necessary to provide a suitable solution for reducing runoff losses and subsequently, reducing soil erosion from
the furrows. In this study, in order to control flow velocity as well as increase water infiltration along the
furrows, several micro-dams with a height of 5 cm were constructed in the experimental furrows. Field studies
and experiments were conducted at the research farm of the College of Agriculture and Natural Resources,
University of Tehran, Karaj, Iran, in summer 2018. The soil texture was clay loam, and the longitudinal farm’s
slope was 0.96%. In this study, four different treatments were considered, which included: two erosive inflow
discharges (0.6 and 0.9 L/s) and two barrier distances (10 and 20 m). Experimental furrows with a length of
100 m and a spacing of 0.75 m were created by the furrower machine. Eventually, the results were compared
with control ones (furrow without micro-dams). Constructing micro-dams in the furrows increased distribution
uniformity up to 99.3 percent. The results showed that micro-dams could improve the distribution uniformity
of water and reduce water losses to about 45 percent. The results also depicted that the amount of infiltrated
water in the first and second irrigation events was significantly higher than the third and fourth ones. The reason
was because of lower soil moisture content and also higher surface roughness in the first and second irrigation
events compared to subsequent irrigations. Among all irrigation events, the most amount of infiltration was
observed in the treatment with a barrier of 10 m and an inflow discharge of 0.9 L/s.
Key Words: Furrow Irrigation, Infiltration, Runoff Loss, Water flow.
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تأثير ايجاد مانع در جويچههای آبياری بر نفوذپذيری و يکنواختی توزيع آب
2

محمدصادق کشاورز ،1حامد ابراهيميان ،*1فريبرز عباسی

 . 1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران
 .2مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/3/1 :تاریخ بازنگری -1398/4/25 :تاریخ تصویب)1398/5/19 :

چکيده
در روش آبیاری جویچه ای با انتهای باز تلفات آب به صورت رواناب معموالً زیاد است که موجب هدر رفتن حجم زیادی از
آب ورودی به جویچهها میشود .از اینرو ارائه راهحل مناسب برای کاهش تلفات رواناب ،و به تبع آن کاهش تلفات فرسایش
خاک از جویچه امری ضروری به نظر می رسد .در تحقیق حاضر به منظور کنترل جریان آب و افزایش نفوذ آب در خاک،
داخل جویچههای آزمایشی موانعی به فاصلهی ( 10و  20متر) و ارتفاع  5سانتیمتر ایجاد شد .آزمایشها و مطالعات
مزرعهای در سال  1397در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد.
آزمایشهای میدانی در جویچههایی به طول  100و شیب  0/96درصد اجرا شدند .تیمارهای آزمایشی شامل دو دبی 0/6
و  0/9لیتر بر ثانیه و دو فاصلهی مانع  10و  20متر بود .ایجاد مانع در جویچه یکنواختی توزیع را افزایش داد که در
بیشترین حالت ضریب یکنواختی  99/3درصد برای جویچهی دارای مانع بهدست آمد .با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان
گفت که ایجاد مانع در جویچه سبب بهبود یکنواختی توزیع آب در خاک و همچنین کاهش تلفات آب تا حدود  45درصد
میشود .همچنین نتایج نشان داد که میزان نفوذ در آبیاریهای اول و دوم به طور معنیداری بیشتر از آبیاریهای سوم و
چهارم میباشد که دلیل آن رطوبت اولیه ی کمتر خاک و همچنین زیاد بودن زبری سطح خاک در آبیاریهای اول و دوم
نسبت به آبیاریهای بعدی بود .در تمام وقایع آبیاری میزان نفوذ در تیمار با فاصله مانع  10متر و دبی  0/9لیتر بر ثانیه
بیشترین مقدار را نشان داد.
واژههای کليدی :آبیاری جویچهای ،تلفات رواناب ،جریان آب ،نفوذ.

مقدمه
آبیاری سطحی یا ثقلی یکی از روشهای آبیاری است که در آن
عمل انتقال آب از منبع آب تا پای گیاه از طریق نیروی ثقل
صورت میگیرد .در این روش آب از نهر آبیاری یا لوله دریچهدار
در سطح خاک جریان یافته و با نفوذ تدریجی در خاک در اختیار
ریشه گیاه قرار میگیرد .این روش آبیاری در مناطق نیمه خشک
در زمینهای مسطح معمول است .این روش با قدمتی چند هزار
ساله امروزه نیز رایجترین روش آبیاری است به گونهای که بیش
از  90درصد اراضی کشور تحت پوشش آبیاری سطحی میباشد.
آبیارى سطحى اگر به درستى طراحى و اجرا شود ،به دلیل عدم
نیاز به وسایل و دستگاههاى پیچیده ،براى زارعین یکى از بهترین
روشها محسوب مىشود .تلفات آب در روشهای آبیاری سطحی
به علت ضعف مدیریت و اشکاالت طراحی ،زیاد است (Abbasi,
) .2012آبیاری جویچهای یکی از روشهای آبیاری سطحی است
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که در آن آب در کانالهای بدون پوشش کوچکی به نام جویچه
جریان مییابد ( .)Walker and Skogerboe, 1987سطح مقطع
جویچهها ممکن است ذوزنقهای ،مثلثی و یا سهموی باشد.
جویچهها در جهت شیب غالب زمین احداث میشوند .در این
روش آب از ابتدای جویچه وارد و در اثر نیروی ثقل به انتهای
جویچه میرسد .جویچهها به دو صورت انتها باز و انتها بسته
احداث می شوند .در صورت باز بودن انتهای جویچه ،آب پس از
رسیدن به انتها ،به صورت رواناب از زمین خارج میشود .فاصله
بین جویچهها به صورت معمول از  0/75تا  2متر میباشد .در این
روش گیاه اغلب بر روی پشته بین جویچهها کاشته میشود .طول
جویچهها ،بسته به بافت خاک ،وضعیت توپوگرافی و نوع گیاه ،از
 100تا  2000متر متغیر است .مشخصه اصلی آبیاری جویچهای،
نشتی بودن آن است .بررسی وضعیت اجرای سامانههای آبیاری
نشاندهندهی آن است که بیش از  85درصد اراضی کشور به
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روش آبیاری سطحی و  15درصد با روشهای تحتفشار (شامل
آبیاری بارانی و قطرهای) آبیاری میشود ).(Abbasi et al., 2017
همچنین تحقیقات نشان میدهد که بیشترین فراوانی سامانههای
آبیاری مربوط به آبیاری جویچهای است .در زمینهی ایجاد مانع
در جویچه Olivier et al (2014) ،در تحقیقی ،تأثیر ایجاد مانع
در داخل جویچه تحت کشت سیبزمینی را بر کاهش تلفات
رواناب بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که در تمام
فصل رشد ،مانع سبب کاهش تلفات رواناب نسبت به تیمار شاهد
شد ،ایشان از موانع خاکی برای کنترل جریان آب و کاهش تلفات
استفاده کردند که طبق گزارش خود ایشان در بعضی مواقع به
دلیل بارندگی شدید ،موانع تخریب شده و سبب افزایش دبی
جریان به سمت پاییندست میشودBautista and Wallender .
) (1993گزارش کردند به دلیل رابطه بسیار قوی فرصت نفوذ با
حجم آب نفوذ یافته ،میتوان تغییرات نفوذ تجمعی در جویچه را
به تنهایی با فرصت نفوذ توضیح داد .اما با فرض محیط خیس شده
ثابت عمق نفوذ کمتری را در ابتدای مزرعه و مقدار بیشتری را در
انتهای مزرعه نسبت به مقادیر اندازهگیری شده برآورد می شود.
) Raghuwanshi and Wallender (1997دریافتند که طراحی و
برنامهریزی آبیاری ،نسبت به تغییرات نفوذ حساس هستند و این
تغییرات در طراحی آبیاری جویچه ای باید مورد توجه قرار بگیرند.
در زمینهای کشاورزی میزان نفوذپذیری خاک متغیر می-
باشد و با گذشت زمان و شرایط منطقه تغییر میکند .میزان نفوذ
آب در مزارع به نحوهی استفاده از مزرعه ،نوع محصول کشت شده
در مزرعه ،شرایط خاکورزی و نوع مدیریت مزرعه بستگی دارد.
بنابراین در شرایط مدیریتی مختلف تغییرات نفوذ در مزرعه
متفاوت میباشد ،در این زمینه Trout (1992) ،بیان کرد که شکل
و اندازه جویچه بر حجم آب نفوذ یافته موثر میباشد .زیرا شکل
جویچه ،مساحتی را که بین آب و خاک در تماس است کنترل
میکند ،بنابراین هرچه سطح تماس آب با خاک بیشتر باشد میزان
نفوذ آب به داخل خاک بیشتر استFangmeier and Ramsey .
) (1978بیان نمودند که نفوذ مهمترین فاکتور مؤثر در آبیاری
سطحی است که به نوع خاک ،شرایط سطح آن ،فرصت زمان نفوذ
و عوامل دیگر بستگی دارد ،همچنین )Hopmans (1989
فاکتورهای مؤثر بر نفوذ آب به خاک را بافت خاک ،رطوبت اولیه
خاک ،دانسیته یا جرم مخصوص خاک ،درز و شکاف های موجود
در خاک ،درصد پوشش گیاهی ،ذرات رس معلق در آب آبیاری،
هوای محبوس شده در خاک و درجه حرارت آب را معرفی کرد.
) Rasoulzadeh and Sepaskhah (2003اظهار نمودند که
تغییرات مکانی سرعت نفوذ ،مدیریت آبیاری جویچهای را پیچیده-
تر میکند .زیرا که خصوصیات نفوذ آب به داخل خاک ممکن است
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در مقادیر متفاوت سرعت جریان آب به داخل جویچه ،شکل
هندسی مقطع و حجم جریان ورودی تغییر نماید .بنابراین ارائه
یک معادله عمومی برای نفوذ بسیار مشکل می باشد.
یکی از راههای بهبود عملکرد و افزایش راندمان آبیاری
تسطیح اراضی میباشد ،اهداف تسطیح کم کردن فرسایش،
افزایش ظرفیت نگهداری آب برای استفاده گیاه ،کاهش رواناب
سطحی ،کاهش سرعت رواناب و نرسیدن به آستانه فرسایش،
بهبود شرایط کشت و کاهش رسوب در رواناب و افزایش تولید
محصول میباشد )Pingali., 1999( .گزارش کرد تسطیح اراضی
باعث افزایش یکنواختی توزیع آب در مزرعه می گردد که این
مسئله میتواند باعث کنترل علفهای هرز شده و عملکرد را
افزایش دهد.
تحقیق صورت گرفته توسط ) Olivier et al (2014برای
بررسی تأثیر مانع در داخل جویچه (به عنوان زهکش مزرعه) بر
کاهش تلفات فرسایش و مواد شیمیایی در شرایط بارندگی (اراضی
دیم) بود .با توجه به این که در تحقیقات گذشته ،تاکنون در مورد
تأثیر مانع بر پارامترهای جریان در آبیاری جویچهای بررسی نشده
است؛ از این رو در تحقیق حاضر موانعی از جنس خاک و پوشش
پالستیکی در طول جویچهها استفاده شد و تأثیر این موانع بر
نفوذپذیری و یکنواختی توزیع آب در خاک در آبیاری جویچهای
مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
مطالعه و آزمایشات مزرعهای در مزرعه آموزشی و پژوهشی گروه
مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد .موقعیت جغرافیایی محل
آزمایش عبارت است از :طول جغرافیایی 50درجه 57 ،دقیقه و
 26/75ثانیه شرقی ،عرض جغرافیایی  35درجه 48 ،دقیقه و
 22/8ثانیه شمالی و ارتفاع از سطح دریا  1296/3متر .کرج دارای
آب و هوای مدیترانهای است .متوسط بارندگی ساالنه برابر 265
میلیمتر ،باالترین میانگین دمای ماهیانه در تیر ماه ( 24/5درجه-
ی سانتیگراد) و پایینترین میانگین در دی ماه ( 1/2درجه
سانتیگراد) میباشد .جویچههای آزمایشی به طول  100متر با
استفاده از دستگاه فاروئر ایجاد شد .شیب جویچهها با استفاده از
دوربین نیوو تعیین شد که به طور متوسط  0/96درصد به دست
آمد .شش سری جویچه در مزرعه احداث شد .هر سری شامل سه
جویچه بود .تیمارها شامل جویچهی بدون مانع (تیمار شاهد)،
تیمار دارای مانع با فاصلهی  10متر ،و تیمار با فاصلهی مانع 20
متر و دو تیمار دبی فرسایشی ( 0/6و  0/9لیتر بر ثانیه) در نظر
گرفته شد .موانع با ارتفاع  5سانتیمتر با توجه به متوسط عمق
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آب در جویچه ایجاد شدند؛ موانع با استفاده از الیهی پالستیکی
پوشیده شدند تا در برابر شستهشدن و تخریب توسط جریان آب
مقاوم باشند .اندازهگیریها در چهار واقعه آبیاری در ابتدای فصل
و در شرایط بدون حضور گیاه انجام شد .با در نظر گرفتن شرایط
منطقه و دور آبیاری رایج برای کشت گیاه ذرت ،در این تحقیق
نیز دور آبیاری  7روز در نظر گرفته شد .برای تعیین مشخصات
خاک ،از سه مقطع از جویچه که در ابتدای جویچه ،وسط جویچه

(فاصله  50متری) و انتهای چویچه (فاصلهی  100متری از ابتدای
جویچه) قرار داشتند ،نمونه برداشت و مشخصات آن تعیین شد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام طرح در جدول
( )1ارائه شده است.
در شکل ( )1تصاویری از موانع ایجاد شده در جویچهها
نشان داده شده است .موانع به صورت دستی ایجاد شدند و ارتفاع
آنها به طور دقیق با خطکش کنترل شد.

جدول  -1مشخصات فيزيکی و شيميايی خاک

موقعیت نمونه
گیری

ابتدا

وسط

انتها

عمق نمونهگیری چگالی ظاهری (گرم
بر سانتیمتر مکعب)
(سانتیمتر)

رطوبت حجمی (درصد)
بافت خاک

درصد ذرات تشکیل دهنده خاک

نقطهی پژمردگی
دائم

ظرفیت زراعی

رس

سیلت

شن

20-0

1/55

لوم

19/2

32/0

22/1

32/1

45/8

40-20

1/61

لوم

16/3

29/0

19/2

37/5

43/3

60-40

1/53

لوم

14/5

26/4

16/7

40/0

43/3

20-0

1/51

لوم

21/1

31/6

26/7

45/0

28/3

40-20

1/49

لوم رسی

19/9

31/9

29/2

45/0

25/8

60-40

1/47

لوم رسی

19/1

31/0

29/2

45/0

25/8

20-0

1/55

لوم

22/2

32/3

26/7

45/0

28/3

40-20

1/49

لوم رسی

19/3

32/5

27/1

47/1

25/7

60-40

1/24

لوم شنی

15/8

26/8

12/1

61/2

26/6

شکل  -1نمايی از جويچههای آزمايشی و موانع ايجاد شده در آن

آب مورد نیاز برای انجام آزمایش ،از یک حلقه چاه عمیق
تأمین و به وسیله شبکه انتقال تحت فشار مستقر در مزرعه ،به
ابتدای قطعه مورد نظر هدایت میشد .با انجام آزمایش روی
نمونهی آب ،مقدار هدایت الکتریکی ( )ECبرابر  0/67 dS/mو
مقدار  pHبرابر  7/4تعیین گردید .آب ورودی به جویچهها توسط
شیر کنترل که در ابتدای جویچهها تعبیه شده بود ،کنترل میشد.

شیب جویچهها برابر  0/96درصد به دست آمد .در تمام آزمایش-
ها ،هر سه جویچه آبیاری شدند و اندازهگیریها در جویچه وسط
انجام شد .جویچههای کناری به عنوان جویچههای محافظ و برای
در نظر گرفتن اثر حاشیهای و ایجاد شرایط واقعی ،لحاظ شدند.
جویچهها انتها باز در نظر گرفته شدند .در این تحقیق ،برای اندازه-
گیری دبی جریان ورودی و رواناب خروجی از جویچهها ،از فلوم

کشاورز و همکاران :تاثير ايجاد منع در جويچه های آبياری ...

 WSCتیپ یک استفاده شد .اندازهگیریها در چهار واقعه آبیاری
در ابتدای فصل و در شرایط بدون حضور گیاه انجام شد .هدف از
این تحقیق ،بررسی تأثیر مانع بر نفوذپذیری و یکنواختی توزیع
آب در خاک میباشد .درنهایت نتایج بهدست آمده از تیمارهای
اعمال شده با تیمار شاهد (بدون وجود مانع) مقایسه شد .به منظور
تعیین حجم رواناب در زمانهای ،180 ،120 ،90 ،60 ،35 ،15 ،5
 210و  240دقیقه پس از شروع رواناب (پس از اتمام فاز پیشروی)
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عدد اشل روی فلوم قرائت شد و با توجه به رابطهی دبی-اشل
(رابطه  )1دبی خروجی و سپس حجم رواناب تعیین شد.
𝑄 = 0.0037𝐻 2.646
(رابطه )1
که در آن Q ،دبی (لیتر بر ثانیه) و  Hارتفاع آب در فلوم
(سانتیمتر) است.
مدت زمان آبیاری برای هر تیمار در هر واقعهی آبیاری در
جدول ( )2ارائه شده است.

جدول  -2مدت زمان آبياری (دقيقه) مربوط به هر تيمار در نوبتهای مختلف آبياری

تیمار

نوبت
آبیاری

q=0.6 L/s

q=0.6 L/s ,
d=10 m

q=0.6 L/s ,
d=20 m

q=0.9 L/s

q=0.9 L/s ,
d=10 m

q=0.9 L/s ,
d=20 m

اول
دوم
سوم
چهارم

281/4
273/9
277/2
277/9

332/4
288/6
283/3
282/3

317/3
277/1
273/8
274/7

274/9
271/2
267/7
269/0

305/3
274/4
274/6
272/7

301/3
271/3
270/4
272/0

برای ثبت زمان پیشروی و پسروی ،جویچهها ایستگاهبندی
شدند .ایستگاهها به فاصلههای  10متر از هم در طول جویچه قرار
داده شدند و زمان رسیدن جبهه پیشروی آب به هر یک از
ایستگاهها توسط زمانسنج اندازهگیری شد .سپس برای رسم
منحنی پیشروی-پسروی ،زمان پیشروی و پسروی در هر ایستگاه
در مقابل ایستگاه مربوطه رسم شد.
در این تحقیق ،ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف-لوییس
( )2با استفاده از مدل  (Gillies and Smith., 2005) IPARMبا
استفاده از روش بیالن حجم برآورد شد .بدین منظور دبی جریان،
شیب و طول جویچهها به مدل وارد شد ،مشخصات هندسی سطح
مقطع جویچه (شامل عرض باالی جویچه ،عرض متوسط سطح
مقطع ،عرض کف جویچه و ماکزیمم ارتفاع جویچه) نیز به مدل
وارد شد ،همچنین برای هر تیمار دادههای مربوط به زمان
پیشروی (فاصله ایستگاهها و زمان رسیدن جبههی آب به هر
ایستگاه) ،زمان شروع رواناب و دادههای مربوط به دبی رواناب در
زمانهای مختلف به مدل وارد شد و سپس مدل اجرا شد و ضرایب
معادله ( k ،aو  )foبهدست آمد.

Z  Kt a  f 0 t

(رابطه )2
که در این رابطه Z ،حجم آب نفوذ یافته در یک متر طول
جویچه ( f0 ،)m3/mسرعت نفوذ نهایی (پایه) (t ،)m3/min.m
زمان نفوذ (( a ،)minبدون بعد) و  ،)m3/m/mina( Kپارامتر0های
تجربی رابطهی کوستیاکوف -لوییس هستند.
به منظور تعیین یکنواختی پخش آب در طول جویچه ،از
شاخص ضریب یکنواختی کریستیانسن ( )3استفاده شد

(.)Christiansen.,1942
(رابطه )3

| ̅𝑥|𝑥𝑖−

} × 100

̅𝑥𝑛

{1-∑𝑛𝑖=1

=CU

که در آن CU ،ضریب یکنواختی کریستیانسن (درصد)Xi ،

عمق آب کاربردی در نقطهی ( iمیلیمتر) :𝑥̅ ،متوسط عمق عمق
آب کاربردی در سطح آبیاری شده (میلیمتر) و  nتعداد نمونهها
است.
معادله پیشروی آب در طول جویچه با گذشت زمان به
صورت رابطهی ( )4میباشد:
r
x=pt
(رابطه )4
که در آن :x ،فاصلهی نقاط پیشروی آب در طول جویچه
(متر) :t ،زمان پیشروی آب در طول جویچه (دقیقه) و  pو r
ضرایب معادله پیشروی میباشند که مقدار  rبین صفر تا یک
است .ضرایب این رابطه با استفاده از زمان پیشروی آب در طول
جویچه در فواصل مشخص تعیین میشود .بنابراین جویچه به
فاصلهی  10متری ایستگاه بندی شد و زمان پیشروی آب در هر
ایستگاه ثبت شد و سپس با قرار دادن دادههای زمان در مقابل
فاصله در نرم افزار اکسل و رسم نمودار آن ،ضرایب معادلهی
برازش داده شده بر نمودار به دست آمد.
تجزیه و تحلیل آماری دادههای حاصل با استفاده از نرم
افزار  SPSSنسخه  21انجام شد .برای مقایسه میانگین دادهها
آزمون دانکن در سطح اطمینان  95و  99درصد استفاده گردید.
در هر آزمون تیمارهای با دبی  0/6لیتر بر ثانیه با یکدیگر و
تیمارهای با دبی  0/9لیتر بر ثانیه نیز با یکدیگر مقایسه شدند.

18

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،1فروردين 1399

نتايج و بحث
عمق آب ورودی به هر جویچه با استفاده از دبی ورودی به جویچه
و مدت زمان آبیاری محاسبه و در جدول ( )3ارائه شده است.
تعيين ضرايب معادله نفوذ کوستياکوف – لوييس با استفاده از
مدل IPARM

با استفاده از پارامترهای اندازهگیری شده جریان در جویچهها و
پس از وارد کردن به مدل  IPARMضرایب معادله نفوذ تعیین
شد .با توجه به مقادیر به دست آمده ضرایب مشخص شد که
ضرایب معادله نفوذ در تیمارهای با فاصلهی مانع  10متر در اکثر
موارد بیشتر از تیمارهای بدون مانع و تیمار با فاصلهی مانع 20
متر میباشد که این تفاوت به خاطر تأثیر مانع بر نگهداشت آب و
افزایش نفوذ جانبی و بیشتر شدن سطح تماس آب با خاک و
همچنین افزایش زمان پیشروی در طول جویچههای آزمایشی
میباشد .بنابراین در یک مدت زمان ثابت ،میزان نفوذ آب به داخل
خاک در تیمار با فاصلهی مانع  10متر بیشتر از تیمار با فاصلهی
مانع  20متر و تیمار با فاصلهی مانع  20متر بیشتر از تیمار شاهد
(تیمار بدون مانع) بدست آمد .در آبیاریهای سوم و چهارم ضرایب
معادله تفاوت کمتری را با یکدیگر نشان میدهند که این نتایج
نشاندهنده ی این است که بیشترین تغییرات در آبیاری اول و
دوم است و در آبیاریهای بعدی به خاطر تثبیت خاک سطح
جویچه و تغییرات کمتر سطح جویچه و زبری سطح خاک در
جویچه ،میزان تغییرات در ضرایب نفوذ نیز کمتر از دو واقعه
آبیاری اول است ) .(Ebrahimian et al., 2013نتایج آزمون آماری
ضرایب نفوذ تیمارها در وقایع آبیاری نشان میدهد که با گذشت
وقایع آبیاری ،ضرایب نفوذ به طور معنیداری کاهش مییابد
( .)p-value < 0/01ضرایب نفوذ در جدول ( )4ارائه شده است.
درصد رواناب خروجی از تيمارهای مختلف

نتایج بهدست آمده از رواناب خروجی در تیمارهای مختلف در

جدول ( )5ارائه شده است .این نتایج نشان میدهد که در
تیمارهای با دبی  0/6لیتر بر ثانیه درصد تلفات رواناب از جویچهها
کمتر از تلفات رواناب در تیمارهای مشابه در دبی  0/9لیتر بر ثانیه
می باشد ،همچنین در تیمارهای با دبی یکسان تلفات رواناب در
تیمار دارای مانع با فاصلهی  10متر کمتر از تیمارهای با فاصلهی
مانع  20متر بود و تیمار با فاصلهی مانع  20متر تلفات رواناب
کمتری نسبت به تیمار شاهد (تیمار بدون مانع) داشت ،که این
نتایج به خوبی تأثیر مانع را بر کنترل تلفات رواناب از جویچهها را
نشان میدهد .آبیاری موجی عمدت ًا سبب کاهش نفوذ آب به خاک
(کاهش تلفات نفوذ عمقی) و افزایش جزئی در رواناب میشود،
این در حالی است که ایجاد مانع در داخل جویچه سبب کاهش
قابل توجه تلفات رواناب و افزایش میزان نفوذ آب به خاک می
شود .در تیمارهای با دبی  0/9لیتر بر ثانیه درصد تلفات رواناب
بیشتر از تیمارهای با دبی  0/6لیتر بر ثانیه به دست آمد .همچنین
با گذشت وقایع آبیاری تلفات رواناب روند افزایشی را نشان داد که
به دلیل کاهش زبری سطح خاک و نفوذپذیری کمتر آب به داخل
خاک نسبت به آبیاریهای اول میباشد .برای بررسی معنیداری
اختالف تیمارها با یکدیگر از نرم افزار  SPSSو آزمون دانکن
استفاده شد .آزمون آماری مقایسه میانگین درصد رواناب
تیمارهای با دبی  0/6لیتر بر ثانیه نشان میدهد که درصد رواناب
تیمارهای مختلف از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند
( .)p-value < 0/05در تیمارهای با دبی  0/9لیتر بر ثانیه ،تیمار
با فاصله مانع  10متر درصد رواناب را به طور معنیداری نسبت
به تیمار شاهد کاهش میدهد ،اما تیمار با فاصله  20متر تفاوت
معنیداری با تیمار شاهد نشان نمیدهد (.)p-value < 0/05
همچنین مقایسه تیمارهای با فاصلهی مانع  10و  20متر در تیمار
با دبی  0/9لیتر بر ثانیه نشان داد که تفاوت معنیداری با یکدیگر
ندارند ()p-value < 0/05

جدول  -3عمق آب کاربردی (ميلیمتر) در تيمارها و نوبتهای مختلف آبياری

تیمار

نوبت آبیاری
اول

دوم

سوم

چهارم

Q=0.6 L/s

131

126

126

126

Q=0.6 L/s , d=10 m

155

132

130

129

Q=0.6 L/s , d=20 m

148

128

125

126

Q=0.9 L/s

192

188

184

185

Q=0.9 L/s , d=10 m

211

188

188

186

Q=0.9 L/s , d=20 m

209

187

186

186
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جدول  -4ضرايب معادله کوستياکوف لوييس در تيمارها و نوبتهای مختلف آبياری

نوبت آبیاری

اول

دوم

سوم

چهارم

تیمار

)a (-

)k (m2/mina

)f0 (m2/min

q=0.6 L/s

0/223

0/0034

0/000194

q=0.6 L/s , d=10 m

0/285

0/0053

0/000222

q=0.6 L/s , d=20 m

0/667

0/0014

0/000066

q=0.9 L/s

0/311

0/0043

0/000128

q=0.9 L/s , d=10 m

0/238

0/0080

0/000251

q=0.9 L/s , d=20 m

0/527

0/0035

0/000046

q=0.6 L/s

0/495

0/0013

0/000100

q=0.6 L/s , d=10 m

0/168

0/0036

0/000227

q=0.6 L/s , d=20 m

0/354

0/0015

0/000208

q=0.9 L/s

0/292

0/0040

0/000078

q=0.9 L/s , d=10 m

0/334

0/0030

0/000203

q=0.9 L/s , d=20 m

0/236

0/0032

0/000207

q=0.6 L/s

0/422

0/0018

0/000087

q=0.6 L/s , d=10 m

0/294

0/0025

0/000145

q=0.6 L/s , d=20 m

0/151

0/0031

0/000152

q=0.9 L/s

0/189

0/0040

0/000111

q=0.9 L/s , d=10 m

0/189

0/0042

0/000171

q=0.9 L/s , d=20 m

0/235

0/0032

0/000149

q=0.6 L/s

0/185

0/0030

0/000108

q=0.6 L/s , d=10 m

0/289

0/0024

0/000150

q=0.6 L/s , d=20 m

0/206

0/0024

0/000140

q=0.9 L/s

0/411

0/0020

0/000087

q=0.9 L/s , d=10 m

0/220

0/0031

0/000165

q=0.9 L/s , d=20 m

0/174

0/0036

0/000181

جدول  -5درصد تلفات رواناب از تيمارهای مختلف در وقايع آبياری متفاوت

تیمار

نوبت آبیاری
اول

دوم

سوم

چهارم

Q=0.6 L/s

34/8

49/0

55/7

61/2

Q=0.6 L/s , d=10 m

19/0

28/9

45/9

45/9

Q=0.6 L/s , d=20 m

25/5

31/6

52/0

52/6

Q=0.9 L/s

58/0

70/2

74/7

68/7

Q=0.9 L/s , d=10 m

36/3

49/2

59/8

61/3

Q=0.9 L/s , d=20 m

47/6

54/3

63/7

59/5

بررسی تأثير مانع بر ميزان نفوذ تجمعی

نتایج این تحقیق نشان میدهد که در تمام وقایع آبیاری،
تیمارهای با فاصله مانع  10متر و دبی  0/9لیتر بر ثانیه بیشترین
نفوذ تجمعی را داشته است .در دبیهای باال به دلیل حجم باالی

آب وارد شده به جویچهها و همچنین افزایش فرصت زمان نفوذ
به دلیل وجود مانع در جویچهها ،نفوذ آب در آنها به طور معنی-
داری افزایش خواهد یافت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ایجاد
مانع تأثیر چشمگیری در نفوذ آب به داخل خاک در دبیهای
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بیشتر دارد؛ این نتایج همچنین ممکن است در مزارع شیبدار که
سرعت جریان آب زیاد است ،صادق میباشد ،چرا که ایجاد مانع
سبب کاهش سرعت جریان آب و افزایش نفوذ آن در خاک می-
شود .نتایج حاصله در شکل ( )2مشاهده میشود .میزان نفوذ
تجمعی در تمامی تیمارها در آبیاری اول بیشتر از آبیاریهای
بعدی میباشد ،این کاهش مقدار نفوذ به دلیل افزایش رطوبت
اولیه پیش از آبیاری دوم میباشد .این نتایج همسو با نتایج تحقیق
( )Abbasi et al., 2003میباشد .همچنین از دیگر دالیل این
اختالف میتوان به تأثیر تراکم و تثبیت سطح خاک پس از آبیاری
بر مقدار نفوذ تجمعی اشاره کرد ،چرا که با متراکمتر شدن خاک،

0.08
0.06
q=0.6 L/s
q=0.6 L/s , d=10 m
q=0.6 L/s , d=20 m
q=0.9 L/s
q=0.9 L/s , d=10 m
q=0.9 L/s , d=20 m

0.04
0.02
0.00

300

100

200

0

آبیاری دوم

0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
300

200

0.06
0.04
0.02
0.00
200

0

100

زمان (دقیقه)

آبیاری سوم

نفوذ تجمعی (مترمکعب بر متر)

0.10

زمان (دقیقه)

0.08

0

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
300

200

100

0

نفوذ تجمعی (مترمکعب بر متر)

0.12

0.12
0.10

300

زمان (دقیقه)

100

آبیاری چهارم

نفوذ تجمعی (مترمکعب بر متر)

0.10

 2014و )Gregory et al., 2006چون در آبیاری اول ،هنوز در
جویچهها آبیاری صورت نگرفته است ،خاک سطحی جویچهها از
زبری زیادی برخوردار است که این مسئله باعث افزایش مقدار
نفوذ آب در خاک میگردد .اما در آبیاریهای دوم به بعد ،چون
زبری خاک به یک مقدار ثابت رسید ،مسئله زبری تأثیر معنیداری
در اختالف بین مقادیر نفوذ آبیاریهای دوم به بعد نداشت
( .)Govers et al., 2000به همین دلیل ،اختالف بین مقدار نفوذ
تجمعی آبیاری اول با آبیاری دوم ،بیش از اختالف بین نفوذ
تجمعی آبیاری دوم و آبیاریهای سوم و چهارم بود.

نفوذ تجمعی (مترمکعب بر متر)

آبیاری اول

0.12

تخلخل کاهش و به تبع آن ،نفوذ کاهش مییابد ( Ebrahimian.,

زمان (دقیقه)

شکل  -2مقايسة نفوذ تجمعی در تيمارهای مختلف و وقايع آبياری متفاوت

نتایج آزمون آماری مقایسه میانگین نفوذ در تیمارهای
مختلف نشان میدهد که میزان نفوذ در آبیاری اول و دوم به طور
معنیداری بیشتر از آبیاریهای سوم و چهارم است (p-0/01
<  .)valueهمچنین در هر واقعه آبیاری میزان نفوذ در تیمار با
دبی  0/9لیتر بر ثانیه و فاصلهی مانع  10متر به طور معنیداری
بیشتر از تیمارهای دیگر است و سپس تیمار با دبی  0/6لیتر بر
ثانیه از نظر میزان نفوذ در اولویت بعدی قرار میگیرد (p-0/01
<  .)valueکه به وضوح تأثیر مانع بر افزایش میزان نفوذ را نشان

می دهد .مقادیر نفوذ تجمعی مربوط به هر تیمار در هر واقعه
آبیاری در جدول ( ) 6ارائه شده است .با افزایش رطوبت خاک،
پتانسیل ماتریک افزایش مییابد که این مسئله منجر به کاهش
مقدار نفوذ میگردد ( .)Hartge et al,.2016با توجه به نتایج به
دست آمده ،میزان نفوذ تجمعی در هر تیمار در آبیاری اول به طور
معنیداری بیشتر از نوبتهای بعدی است ،که این به دلیل ظرفیت
بیشتر خاک جهت ذخیرهی آب در آبیاری اول نسبت به آبیاری-
های بعدی و کاهش پتانسیل ماتریک خاک در نوبتهای آبیاری

کشاورز و همکاران :تاثير ايجاد منع در جويچه های آبياری ...

بعدی میباشد .مقایسه مقادیر نفوذ تجمعی در تیمارهای مختلف
نشان میدهد که در دبی  0/6لیتر بر ثانیه ،تیمار با فاصلهی مانع
 10متر بیشترین مقدار نفوذ تجمعی را داشت که این تیمار تا 35
درصد میزان نفوذ را نسبت به تیمار شاهد (بدون مانع) افزایش
داد .در حالی که میزان نفوذ در تیمار با فاصلهی مانع  20متر به
اندازهی  15درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت .در دبی
 0/9لیتر بر ثانیه ،تیمارهای با فاصلهی مانع  10متر و فاصله مانع
 20متر میزان نفوذ را به ترتیب به اندازهی  45درصد و  21درصد
نسبت به تیمار شاهد افزایش داد .بنابراین نتایج به دست آمده
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نشان میدهد که ایجاد مانع ،تأثیر زیادی بر افزایش نفوذ در
تیمارهای با دبی بیشتر دارد .با افزایش دبی ،محیط خیس شده
افزایش مییابد و در نهایت این افزایش محیط خیس شده ،منجر
به افزایش نفوذ تجمعی میگردد .نتایج حاصله با نتایج گزارش
شده توسط ( )Vogel and Hopmans., 1992و ( Abbasi et al.,
 )2003مطابقت دارد .ایجاد مانع سبب جمع شدن آب در پشت
مانع و افزایش تماس آب با خاک و در نهایت افزایش نفوذ آب به
داخل خاک میشود.

جدول  -6مقادير نفوذ تجمعی (مترمکعب بر متر) در هر تيمار در نوبتهای مختلف آبياری

تیمار

نوبت
آبیاری

q=0.6 L/s

q=0.6 L/s ,
d=10 m

q=0.6 L/s ,
d=20 m

اول
دوم
سوم
چهارم

0/066
0/049
0/043
0/039

0/101
0/075
0/055
0/054

0/086
0/069
0/047
0/046

ضريب يکنواختی در جويچههای آزمايشی

نتایج نشان میدهد که ضریب یکنواختی با گذشت وقایع آبیاری
افزایش مییابد که به دلیل تثبیت خاک و یکنواختی بیشتر توزیع
آب در پروفیل خاک میباشد .نتایج تحقیق حاضر نشاندهنده
یکنواختی توزیع مناسب آب در خاک میباشد که به دلیل کنترل
دقیق دبی و رعایت اصول حاکم بر آبیاری جویچهای میباشد.
نزدیک بودن ضرایب یکنواختی در این آزمایش به دلیل سنگین
بودن بافت خاک و یکنواختی بافت در تمام پروفیل خاک و
همچنین به دلیل کم بودن زمان پیشروی به خصوص در آبیاری
دوم به بعد و عدم اختالف زیاد بین زمان پسروی در تیمارهای
مختلف است .کمترین مقدار ضریب یکنواختی در تیمار با فاصله
مانع  10متر و دبی  0/6لیتر بر ثانیه برابر  93/6درصد و بیشترین
مقدار مربوط به تیمار دارای دبی  0/9لیتر بر ثانیه و فاصله مانع
 20متر برابر  99/3درصد میباشد ،این نتایج همسو با نتایج
( )Salamati et al, 2015میباشد .بیشتر بودن ضریب یکنواختی
در تیمارهای با دبی  0/9لیتر بر ثانیه به دلیل زمان پیشروی کمتر
و در نتیجه اختالف کمتر بین مقدار نفوذ در ابتدا و انتهای جویچه
میباشد .دلیل بیشتر بودن یکنواختی توزیع در تیمارهای با مانع
که در اکثر تیمارها چنین وضعیتی مشاهده شد میتواند به خاطر
این باشد که در نیمهی دوم جویچه چون میزان دبی کم میشود،
میزان نفوذ نسبت به نیمه اول زمین افزایش مییابد بنابراین
اختالف مقادیر نفوذ یافته با میانگین نفوذ ،کمتر شده و ضریب
یکنواختی افزایش مییابد .در تیمار با فاصله مانع  10متر و دبی

q=0.9 L/s

q=0.9 L/s ,
d=10 m

q=0.9 L/s ,
d=20 m

0/060
0/050
0/035
0/043

0/108
0/076
0/059
0/056

0/085
0/068
0/059
0/052

 0/6لیتر بر ثانیه دلیل کمتر شدن ضریب یکنواختی این است که
در آبیاری اول به دلیل زبری زیاد خاک و تأثیر مانع بر افزایش
نفوذ ،تفاوت نفوذ در ابتدا و انتهای جویچه زیاد میشود و در نتیجه
یکنواختی توزیع کاهش مییابد .نتایج حاصل در جدول ( )7ارائه
شده است.
تعيين ضرايب  rو  pدر معادله پيشروی

مقادیر ضرایب  rو  pکه از برازش رابطه بین زمان پیشروی و
فاصله ایستگاهها در طول جویچه به دست آمده ،در جدول ()8
ارائه شده است .مقادیر به دست آمده  rدر اکثر تیمارها با گذشت
زمان روند افزایشی را نشان میدهد که به دلیل کاهش ضریب
زبری سطح خاک با گذشت زمان میباشد.
در دبی  0/6لیتر بر ثانیه رابطهی مشخصی بین ضریب  rدر
تیمار شاهد و تیمارهای دارای مانع وجود دارد ،به این ترتیب که
این ضریب در اکثر وقایع آبیاری در تیمار شاهد بیشتر از تیمار با
فاصلهی  20متر و در تیمار با فاصلهی  20متر بیشتر از تیمار با
فاصله 10متر محاسبه شد .اما در تیمارهای با دبی  0/9لیتر بر
ثانیه روند خاصی مشاهده نشد.
نتایج مربوط به ضریب  pنیز نشان میدهد که این ضریب
در تیمار با فاصلهی مانع  10متر کمتر از تیمارهای دیگر است.
مقدار کمتر  pنشان میدهد که آب در مدت زمان بیشتری طول
جویچه را طی میکند که به دلیل تأثیر مانع بر افزایش نفوذ آب
به داخل خاک ،زمان پیشروی افزایش مییابد.
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جدول  -7مقادير ضريب يکنواختی ( )CUبر حسب درصد برای تيمارهای مختلف و وقايع آبياری متفاوت

نوبت آبیاری

تیمار

اول

دوم

سوم

چهارم

Q=0.6 L/s

97/9

98/0

98/7

99/0

Q=0.6 L/s , d=10 m

93/6

97/0

98/1

98/9

Q=0.6 L/s , d=20 m

97/2

98/4

98/7

98/9

Q=0.9 L/s

98/7

98/9

98/9

99/0

Q=0.9 L/s , d=10 m

96/8

98/9

98/8

99/3

Q=0.9 L/s , d=20 m

97/2

98/8

99/3

99/2

جدول  -8مقادير ضرايب  rو  pدر تيمارهای مختلف و در وقايع آبياری متفاوت

نوبت آبیاری

تیمار

ضریب

q=0.6 L/s

r
p

0/73
7/41

q=0.6 L/s , d=10 m

r
p

0/58
7/32

0/79
6/25

q=0.6 L/s , d=20 m

r
p

0/67
8/23

0/76
8/83

0/75
8/80

q=0.9 L/s

r
p

0/88
5/73

0/8
8/31

0/87
8/28

0/82
10/02

q=0.9 L/s , d=10 m

r
p

0/76
5/24

0/83
7/71

0/91
6/37

0/81
9/26

q=0.9 L/s , d=20 m

r
p

0/72
7/09

0/85
8/02

0/93
7/12

0/95
6/29

اول

دوم

سوم

چهارم

0/76
9/22

0/79
8/33

0/80
7/90

0/74
8/20

0/82
6/68
0/79
8/42

نتيجهگيری
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ایجاد مانع در جویچه بر
نفوذپذیری و یکنواختی توزیع آب در آبیاری جویچهای صورت
گرفت .با توجه به نتایج به دست آمده ،ایجاد مانع در جویچه سبب
افزایش نفوذ آب در خاک میشود که این عمل به دلیل نگهداری
آب در پشت موانع و کاهش سرعت جریان آب در جویچه و در
نهایت افزایش نفوذ آب به داخل خاک میشود .با توجه به نتایج
بهدست آمده از این تحقیق ،در دبی  0/6لیتر بر ثانیه ،تیمار با
فاصلهی مانع  10متر بیشترین مقدار نفوذ تجمعی را داشت که
این تیمار تا  35درصد میزان نفوذ را نسبت به تیمار شاهد (بدون
مانع) افزایش داد .در حالی که میزان نفوذ در تیمار با فاصلهی
مانع  20متر به اندازهی  15درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش
یافت .در دبی  0/9لیتر بر ثانیه ،تیمار با فاصلهی مانع  10متر

میزان نفوذ را به اندازهی  45درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش
داد و نفوذ در تیمار با فاصلهی مانع  20متر به اندازهی  21درصد
نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت .بنابراین ایجاد مانع ،تأثیر
زیادی بر افزایش نفوذ در تیمارهای با دبی بیشتر داشت .همچنین
تأثیر مانع بر افزایش نفوذ در آبیاریهای اول و دوم خیلی بیشتر
از آبیاریهای بعدی بود .ایجاد مانع در جویچه در بیشتر موارد
سبب افزایش یکنواختی توزیع آب در خاک شده است که میتواند
به دلیل تأثیر مانع بر افزایش نفوذ آب به خاک ،بهخصوص در
نیمهی دوم زمین باشد .مقادیر ضریب یکنواختی بین  93/7تا
 99/3درصد به دست آمد که مقادیر زیاد ضریب یکنواختی به
دلیل دبی زیاد جریان آب و بافت نسبتاً سنگین خاک مزرعه است.
همچنین نتایج نشان میدهد که با گذشت نوبت آبیاری ،ضریب
یکنواختی افزایش پیدا کرد .با توجه به موارد ذکر شده ،ایجاد مانع
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سپاسگزاری
این پروژه با حمایت مالی مرکز مطالعات و همکاریهای بین
. تحقیقات و فناوری انجام شده است،المللی وزارت علوم

در جویچه یک راهکار مناسب برای کاهش رواناب و بهبود
 از دیگر مزیتهای،نفوذپذیری و دیگر پارامترهای جریان میباشد
 با توجه.ایجاد مانع هزینهی بسیار پایین ایجاد آن در جویچه است
 ایجاد مانع برای کنترل رواناب در مناطق،به موارد گفته شده
.شیبدار و مناطقی که دبی جریان زیاد است توصیه میشود
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