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چکیده

برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی شیرین ،مشکلات زیادی ایجاد میکند که مهمترین آنها پیشروی آب زیرزمینی شور
به سمت اراضی بالادست در دشتها و افزایش غلظت نمك در شورهزار ،در شرایط آب زیرزمینی کمعمق است .برای جلوگیری
از این اتفاق ،از زهکش حائل برای کنترل و کاهش گرادیان هیدرولیکی آب شور بهسمت منابع آب زیرزمینی شیرین استفاده
میشود .در مناطق خشك و نیمه خشك ،علاوه بر زهکش حائل ،تبخیر نیز سهم مهمی در ایجاد افت بار هیدرولیکی دارد .در این
تحقیق از نرمافزار  HYDRUS-2Dبرای بررسی اثر و سهم تبخیر بر عمق آب زیرزمینی و نرخ ضریب زهکشی در زهکش حائل
منطقه آبیك قزوین استفاده شده است .این شورهزار در جنوبشرقی استان قزوین واقع شده و هدف از اجرای زهکش حائل در
این منطقه ،پایین انداختن سطح آب زیرزمینی شور و کنترل پیشروی شوری در منطقه میباشد تا اراضی بالادست زهکش با
آبشویی خاک در اثر بارش و جریان آب زیرزمینی و درنتیجه خروج این زهاب بهوسیله زهکش بهتدریج اصلاح شوند .مدلسازی
برای منطقه شورهزار مرکزی به مدت  14روز و برای سه بافت خاک رسی ،لومی ،شنی و چهار تیمار نرخ تبخیر شامل :نرخ تبخیر
کم ،متوسط و زیاد ( 1 ،4/0و  0/5میلیمتر بر روز) و بدون تبخیر ،انجام گرفته است .نتایج نشان داد در خاک رسی ،تبخیر سهم
زیادی در ایجاد افت و کاهش ضریب زهکشی دارد .بهطوریکه با افزایش نرخ تبخیر از  4به  4/0میلیمتر در روز میزان افت آب
زیرزمینی  17/5درصد افزایشیافته و ضریب زهکشی نیز  04/7درصد کاهش مییابد .در خاک لومی این مقادیر بهترتیب  1/1و
 1/6درصد بوده است .درنتیجه در خاک لومی تأثیر تبخیر کمتر بوده و از تبخیر با نرخ کم چشمپوشی میشود .نرخ کم و متوسط
تبخیر در خاک شنی در ایجاد افت در سطح آب زیرزمینی و کاهش ضریب زهکشی بیتأثیرند؛ اما نرخ تبخیر زیاد با افزایش 7/1
درصد افت در سطح آب زیرزمینی و  15/6درصد کاهش در ضریب زهکشی ،مؤثر بوده و لازم است با اندازهگیری دقیق نرخ
تبخیر ،مقدار آن در شبیهسازیها در نظر گرفته شود و قابلچشمپوشی نیست .نتایج تحقیق حاضر با کارهای محققانی که در
زمینههای مرتبط کارکردهاند ،همخوانی دارد و پیشنهاد میشود در مطالعات زهکشی به اثر تبخیر بهخصوص در خاکهای رسی
توجه ویژهای صورت گیرد.
واژههای کلیدی :افت آب زیرزمینی ،رس ،سهم تبخیر ،شن ،لوم.
حال) در مورد گستره زمینهای شور و ماندابی در ایران وجود

مقدمه

ایران ازجمله کشورهایی است که سطح بزرگی از اراضی

ندارد اما زابلکس در سال  1195برآورد کرده که حدود 03/5

آن متأثر از املاح است .آمار دقیق و روزآمدی (متناسب با زمان

میلیون هکتار ( 10/0درصد مساحت کل و  34درصد مساحت
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دشتها) از اراضی کشور بهنوعی متأثر از فرآیند شوری است.

افت سطح این آبها میشود (شمسیپور و محمدی.)1395 ،

استانهای خراسان ،خوزستان و مازندران دارای بیشترین

همچنین در بررسی اثر نوسانات اقلیمی و برداشت آب بر سطح

خاکهای تحتتأثیر املاح هستند .بیشترین وسعت خاکهای

ایستابی در منطقه دامنه در استان اصفهان ،با استفاده از GIS

باتلاقی شور در مازندران ،خراسان ،خوزستان و سیستان و

نتایج نشان داد که ارتباط تراز سطح آب ،علاوه بر برداشت آب

بلوچستان وجود دارد .از کل  03/5میلیون هکتار 6/6 ،میلیون

از آبخوان با تبخیر نیز رابطه معناداری دارد (آروین و همکاران،

هکتار آن غیرقابل اصلاح تشخیص داده شده است (جعفری و

.)1315

ستوده نیا .)1315 ،از سوی دیگر ،رشد جمعیت و نیاز به تأمین

در تحقیق دیگری نیز به جداسازی سهم تبخیر از تعرق و

منابع غذایی برای آن را نیز نمیتوان نادیده گرفت .بههمین

بررسی نقش هر یك در ایجاد افت در آب زیرزمینی در

دلیل ،استفاده از منابع آب زیرزمینی در کشور روزبهروز در

نیمهخشك پرداخته شده است .نتایج نهایی نشان داد که در

حال افزایش است .درنتیجه ،میزان برداشت از آبخوانها بیشتر

نواحی نیمهخشك با پوشش گیاهی کم ،تبخیر نقش عمدهای

از تغذیه و سطح جایگزینی سفره شده و سطح آب در سفره

در پایین انداختن سطح ایستابی دارد

( Balugani et al.,

زیرزمینی دچار افت خواهد شد .افت سفره آب زیرزمینی

 .)2017بعلاوه در پژوهشی دیگر اثر تبخیر از سطح آبخوانها

مشکلات بسیاری به همراه دارد که از آن جمله میتوان به

در شش نوع بافت خاک گراول ،شن ریز ،لوم شنی ،لوم سبك،

خشكشدن چاههای نیمه عمیق و نیاز به حفر چاه عمیقتر

لوم معمولی و لوم سنگین بررسیشده است .نتایج نشان داد

برای دسترسی به آب ،فشردگی خاک و کاهش ضریب ذخیره

که میزان تبخیر از سفره علاوه بر پتانسیل تبخیر به زبری سطح

سفره در اثر نشست خاک در دشت و درنهایت کاهش میزان

تبخیر ،ظرفیت گرمایی خاک ،هدایت حرارتی خاک ،رنگ

جریان آب زیرزمینی و کاهش میزان خروجی دشتها و

خاک و ضریب آلبیدوی خاک نیز بستگی دارد ،که این

افزایش شوری آبخوان اشاره نمود (جهاد کشاورزی قزوین،

مشخصات در خاکهایی با بافتهای متفاوت ،متفاوت است.

 .)1391درنتیجه برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی در

نتایج تجربی در این آزمایش نشان داده است با کوچكتر شدن

شورهزارها باعث افت شدید آب در آبخوان ،افزایش شوری آب

سایز ذرات خاک مقدار تبخیر نیز کاهش مییابد .همچنین

آبخوان و کاهش میزان خروجی دشتها میشود .آب شور

ظرفیت حرارتی و هدایت حرارتی خاک نیز کاملاً در ارتباط با

موجود در آبخوان که نمیتواند از دشت خارج شود ،بالاآمده و

ترکیب مکانیکی ذرات خاک است و با کاهش سایز ذرات خاک،

اراضی را شور و ماندابی میکند .در این مواقع احداث یك

میزان رطوبت اشباع در خاک و به دنبال آن ظرفیت حرارتی

زهکش حائل به خروج جریان شور از شورهزار کمك کرده و

خاک افزایش مییابد به این معنا که در اثر گرمشدن سطح،

باعث افت سطح آب زیرزمینی شور شده و از ماندابی و شور

دما کمتر بالا میرود حرکت مولکولهای آب آهستهتر است و

شدن اراضی جلوگیری میکند .ولی علاوه بر نقش کلیدی این

تبخیر کمتری اتفاق میافتد .بعلاوه رنگ خاک بر ضریب

سازه در پایین انداختن سطح آب زیرزمینی ،تبخیر نیز به پایین

آلبیدوی سطح و دریافت تابش خورشیدی توسط زمین مؤثر

انداختن سطح ایستابی کمك میکند.

است ،هرچه خاک تیرهتر باشد ،گرمای بیشتری توسط خاک

در پژوهشی به بررسی تأثیر تبخیر و تعرق در میزان افت سطح

جذب میشود دمای خاک زودتر افزایش مییابد و تبخیر

ایستابی و فواصل زهکشهای پلکانی پرداخته شده است و

بیشتری اتفاق میافتد ( . )Hu et al., 2018یو و همکاران نیز

نتایج نشان داد در مناطق با شدت بالای تبخیر و تعرق این دو

در پژوهشی که بر روی منطقه آبیاری هیتاو چین انجام شد ،با

عامل نقش مؤثری در افت سطح آب زیرزمینی داشته و نرخ

شبیهسازی نشان دادند نفوذ و تبخیر دو عامل اصلی در

افت را افزایش میدهند (حمزه و همکاران .)1391 ،در

نوسانات سطح ایستابی است که  10درصد کل تغذیه و تخلیه

بررسیهای انجامشده بر پدیده خشکسالی نیز گزارش شد که

از آبهای زیرزمینی منطقه را شامل میباشد

( Yue et al.,

خشکسالی بهطور غیرمستقیم و از طریق کاهش تغذیه منابع

.)2016

آب زیرزمینی و افزایش دما و افزایش تبخیر موجب آسیب و
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علم مطالعه روابط آبوخاک و معادلات پیچیده حاکم بر این

مواد و روشها

روابط نیاز به استفاده از نرمافزارها را اجتنابناپذیر نموده است.

منطقه مورد مطالعه

معادلات ناحیه غیراشباع خاک ،تابع متغیرهای بیشتری نسبت

شورهزار مرکزی قزوین با محدوده جغرافیایی طول شرقی

به ناحیه اشباع بوده و همچنین تأثیر بسزایی در چرخه

 394تا  004کیلومتر و عرض شمالی  3104تا  3194کیلومتر

هیدرولوژیکی دارد .به همین دلیل مدلسازی همزمان ناحیه

(برحسب  )UTMواقع در قسمتی از جنوبشرقی دشت قزوین

اشباع و غیراشباع خاک به کمك انواع نرمافزارهای آب

به مساحت  70044هکتار با ارتفاع متوسط  1135تا 1105

زیرزمینی که معادلات حاکم بر جریان آب و انتقال املاح را

متر از سطح دریا بوده و دارای اقلیم نیمهخشك سرد است.

بهصورت عددی و یا تحلیلی حل میکنند ،دقت نتایج شبیه

شیب اراضی در این نواحی از  4/1تا  4/3درصد متغیر است.

سازی را در حد قابل قبولی بالا میبرد (نخعی1319 ،؛

وسعت هستهی مرکزی این شورهزار ،قبل ًا حدود  14444هکتار

میرعباسی نجفآبادی و همکاران1315 ،؛ نیکبخت و همکاران،

بوده که امروزه به  04444هکتار افزایش یافته است .علت این

 .)1315از مهمترین نرمافزارهای موجود برای شبیهسازی

پدیده را میتوان پایینرفتن کلی سطح ایستابی در دشت و

روابط حرکت آب ،گرما و املاح در محیط متخلخل اشباع و

کاهش شیب هیدرولیکی بهسمت خروجی دشت نسبت داد

غیراشباع ،میتوان به نرمافزار  HYDRUSاشاره کرد ( Sena et

(جهاد کشاورزی قزوین.)1391 ،

 .)al., 2011در تحقیقی برای شبیهسازی انتقال آب و نمك در

در این منطقه زهکش حائلی احداث شده که هدف از اجرای

پروفیل خاک (منطقه سیستان) از  HYDRUS-1Dاستفاده

آن ،پایین انداختن سطح آب زیرزمینی شور و کنترل پیشروی

شده است .نتایج گویای دقت بسیار بالای مدل در این امر بوده

شوری در منطقه میباشد تا اراضی بالادست زهکش با آبشویی

است (محمدی و دلبری .)1310 ،همچنین بهوسیله

خاک در اثر بارش و جریان آب زیرزمینی و درنتیجه خروج این

HYDRUSبه شبیهسازی تغییرات شوری خاک در مزارع نیریز

زهاب بهوسیله زهکش بهتدریج اصلاح شوند .ولی در پایین

فارس پرداخته شده است (سلمانپور و همکاران .)1316 ،در

انداختن سطح ایستابی علاوه بر زهکش حائل ،تبخیر نیز مؤثر

پژوهشی دیگر برای شبیهسازی سامانههای زهکشی خشك از

است .در مسیر زهکش حائل شورهزار که به شکل نعل اسبی

نرمافزار  HYDRUS-2Dاستفاده شده است .نتایج خروجی

است ،برای کنترل عملکرد زهکش ،تعداد  11چاهك

HYDRUS

مشاهداتی در مقاطع ( Aتا  )Iعمود بر زهکش حفر شدهاند،

میتواند حرکت آب و انتقال شوری را برای زهکشی خشك در

جهت جریان در زهکش از مقطع  Aبه سمت مقطع  Iمیباشد،

شرایط آزمایش لایسیمتری و با دقت معقولی برآورد کند

مقطع  Bبرای مدلسازی انتخاب شد .دلیل انتخاب مقطع

(سلطانی و همکاران .)6931 ،زهکشی زیرزمینی در شالیزارها

وابسته به شرایط منطقه و تأثیر مورد انتظار از زهکش است.

نیز با استفاده از  HYDRUS-2Dشبیهسازی شده است .این

بهاینترتیب که مقطع  Bبهدلیل قرار گرفتن در محدوده

مدلسازی برای عمقها و فواصل مختلف زهکشها و بافتهای

ابتدایی مسیر زهکش ،کمتر تحت تأثیر جریان بالادستی

( Ebrahimian

زهکش قرار گرفته است .شکل  1مسیر زهکش و محل

 .)and Noori, 2015با بررسی پژوهشهای گذشته ،مشخص

قرارگیری مقاطع را نشان میدهد .از چاهكهای موجود در

شد که سهم تبخیر از سطح خاک کمتر در طراحی و مدیریت

مقطع  Bبهعنوان نقاط مشاهداتی برای کنترل پایینافتادگی

سیستمهای زهکشی موردتوجه قرار گرفته است .بنابراین هدف

در اثر تبخیر استفاده شده است .چاهكها در فواصل 05 ،14

از این تحقیق بررسی اثر تبخیر در ایجاد افت در آب زیرزمینی

و  144متری پاییندست و  54 ،05 ،14و  144بالادست

و کاهش ضریب زهکشی است و این عمل برای سه نوع بافت

قرارگرفتهاند (بهمنظور یکسانسازی مدلسازی در بالادست و

خاک (رس ،لوم و شن) و سه نرخ تبخیر متفاوت کم ،متوسط

پاییندست ،چاهکی نیز در  54متری پاییندست زهکش در

و زیاد و بهوسیله نرمافزار  HYDRUSکه کارایی بسیار زیادی

نرمافزار تعریف شد).

مدل و شاخصهای آماری نشان دادهاند که مدل

متفاوت خاک نتایج قابلقبولی ارائه داده است

در شبیهسازی دارد ،انجام شده است.
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شکل -0منطقه موردمطالعه و مسیر زهکش حائل.
نرمافزار HYDRUS-2D

مایع را درنظر میگیرد بعلاوه انتقال املاح برای شرایط

 HYDRUSیك بسته نرمافزاری تحت سیستم عامل

غیرتعادلی فیزیکی ممکن است با درنظر گرفتن فرمولنویسی

ویندوز ،برای شبیهسازی حرکت آب ،گرما و املاح ،جذب آب

دو ناحیهای یا تخلخل دوگانه که فاز مایع را به ناحیه متحرک

توسط ریشه و همچنین رشد ریشه در محیطهای متخلخل

( Senja.et

دوبعدی و سهبعدی است که توسط

و غیرمتحرک تقسیم میکند ،در نظر گرفته شود
.)al., 2011

)Simunak et al. (2006

در آزمایشگاه شوری خاک امریکا بسط داده شد .این بسته

همانطور که گفته شد  HYDRUSاز معادلهی ریچاردز ()6

شامل دو بخش کامپیوتری محاسباتی و گرافیکی استاین

برای شبیهسازی جریان آب استفاده میکند که برای محیط

نرمافزار یك مدل اجزای محدود است و توانایی تخمین

همسان به شرح زیر است:

خصوصیات خاک به روش حل معکوس را دارد .این مدل

()1

می تواند جریان آب و املاح را در یك صفحه افقی ،عمودی و
بهصورت سهبعدی شبیهسازی کند.

∂ ∂θ 1
∂h
∂
∂h
=
])[rK(h) ] + [K(h) +K(h
∂t r ∂r
∂r ∂z
∂z

که در آن θ ،رطوبت حجمی آب خاک (  h ،)m3 m−3پتانسیل

نرمافزار HYDRUS

فشاری آب ( t ،)mزمان ( r ،)dayمحور افقی z ،محور عمودی

بهصورت عددی معادله ریچاردرز را برای جریان در محیطهای

و ) K(hهدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک (  )m day −1است

اشباع و همچنین معادلات انتقال-انتشار را برای انتقال املاح و

(بایبوردی.)1395 ،

گرما حل میکند .مدل  HYDRUSمعادله انتقال املاح و
همچنین ،واکنشهای غیرخطی و غیرتعادلی را بین فازهای
جامد و مایع و واکنشهای خطی متعادل بین فازهای گاز و
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 HYDRUSتولید گردید و نتایج زیر از تحلیل نمودارهای

روش مطالعاتی

مذکور استخراج گردیده است.

بهمنظور بررسی تأثیر تبخیر در انواع بافت خاکها ،علاوه
بر بافت منطقه مذکور که رس است ،خاکهای شنی و لومی

سطح آب زیرزمینی

نیز موردبررسی قرار گرفتهاند .مدلسازی بهمدت  14روز برای

نتایج مدلسازیها نشان داد اثر تبخیر و مقادیر مختلف

هر بافت خاک در چهار حالت بدون تبخیر ،با نرخ تبخیر کم،

آن در پایین انداختن سطح ایستابی معنیدار و در بافتهای

متوسط و زیاد (1 ،4/0و  0/5میلیمتر بر روز) انجام گرفت.

مختلف خاک ،متفاوت است که در ادامه توضیح داده خواهد

جریانهای ورودی بالادست و پاییندست زهکش نیز با توجه

شد.

به هدایت هیدرولیکی مشخص برای هر بافت خاک و هد
فشاری در اولین و آخرین چاهك در هر دو سمت زهکش

سطح آب زیرزمینی در خاک رسی

(معلوم بودن شرایط مرزی بالادست و پاییندست) ،با استفاده

تبخیر در پایین انداختن سطح آب زیرزمینی در خاک

از معادله بوسینسك ،رابطه ( )0برای شرایط آبخوان آزاد،

رسی بسیار مؤثر است .با توجه شکل  0و شکل  3که

همگن و ایزوتروپ و باوجود ترم تغذیه و تخلیه (تبخیر) ،تعیین

نمودارهای پاییندست و بالادست زهکش را نشان میدهند ،در

گردید( .این کار بهوسیله حل عمومی معادله دیفرانسیلی ()0

تیمار بدون تبخیر زهکش حائل باعث افت سطح آب زیرزمینی

و انتگرالگیری نسبت به  xانجام شده است ،لازم به ذکر است

شده است ،این اثر در مقاطع نزدیك به زهکش بیشتر بوده و

تنها برای محاسبه نرخ جریانهای بالادست و پاییندست

بهمرور و بافاصله از زهکش ،کمتر شده است .زمانی که تبخیر

شرایط جریان ماندگار فرض شدهاند و شبیهسازی در نرمافزار

به میزان کم ،متوسط و یا زیاد در منطقه اعمال میشود ،در

برای حالت غیرماندگار صورت گرفته است).

تمام مقاطع ،سطح ایستابی بیشتر پایین میافتد و اثر زهکشی

∗𝑟𝑁2𝑠 2
+
𝑘
𝑘

()0

تشدید میشود .برای بررسی بیشتر ،یکی از چاهكها مورد

= −∇2 ℎ2

ارزیابی قرار گرفت .چاهك ( BD3منحنی ج) در فاصله 54

𝑁𝑟∗ 2
𝑥 + 𝑐1 𝑥 + 𝑐2
𝑘
∗
𝑟𝑁−
𝑘 𝑐1
=𝑞
𝑥+
ℎ
2ℎ
در چاهكها ( s ،)mضریب

 0/13متری سطح زمین واقع شده است .اگر روزانه 4/0

ذخیره آبخوان ( N*r ،)-جمع جبری ورودی و خروجی

میلیمتر تبخیر از سطح خاک وجود داشته باشد ،در پایان دوره

آبخوان(  k ،)m day −1هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

 14روزه ،سطح ایستابی به  0/55متری سطح زمین میرسد.

𝑐2

با افزایش تبخیر از  4به  4/0میلیمتر بر روز ،افت سطح

ورودی

ایستابی  17/5درصد افزایش خواهد یافت .اگر میزان تبخیر

()3

ℎ2 = −

()0
در این معادله  hهد پیزومتری

(  x ،)m day −1فاصله نقطه موردنظر از زهکش ) 𝑐1 (mو
ثوابت

انتگرالگیری

و

q

فلاکس

جریان

متری در پاییندست زهکش قرار گرفته است .در پایان  14روز
مدلسازی ،در حالت بدون تبخیر ،سطح ایستابی در عمق

(  )m3 m−2 day −1میباشد (شمسایی.)1366 ،

روزانه به  1میلیمتر برسد در پایان دوره ،سطح ایستابی به
 3/71متری زمین میرسد؛ بنابراین  1میلیمتر بر روز افزایش

نتایج و بحث

در تبخیر افت را  01درصد افزایش میدهد .اگر تبخیر روزانه

طبق روش ذکرشده در بخش مواد و روشها و با اعمال

به  0/5میلیمتر برسد ،سطح آبخوان به  0/53متری زمین

مقادیر جریانهای ورودی و مقادیر متفاوت تبخیر نمودارهای

میرسد که نسبت به حالت بدون تبخیر 53 ،درصد افزایش

سطح آب زیرزمینی و ضریب زهکشی توسط نرمافزار

افت داشته است.
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الف)

ب)

ج)

د)

شکل  -2عمق سطح آب زیرزمینی در چاهکهای مشاهداتی پاییندست .الف) فاصله  01متری ،ب) فاصله  22متری ،ج) فاصله  21متری
و د) فاصله  011متری
الف)

ب)

ج)

د)

شکل  -2عمق سطح آب زیرزمینی در چاهکهای مشاهداتی بالادست .الف) فاصله  01متری ،ب) فاصله  22متری ،ج) فاصله  21متری و
د) فاصله  011متری

منطبق با منحنی بدون تبخیر است .این میزان تبخیر تأثیر

سطح آب زیرزمینی در خاک لومی

در خاک لومی نیز تبخیر در پایین انداختن سطح ایستابی

چندانی در پایین انداختن سطح ایستابی ندارد .در چاهك

مؤثر است ولی تأثیر آن کمتر از خاک رسی است .با توجه به

( BD3منحنی ج) ،در پایان  14روز مدلسازی ،در تیمار بدون

شکل  0و شکل  5منحنی نرخ تبخیر کم ( 4/0میلیمتر در

تبخیر ،سطح آب زیرزمینی در  0/40متری سطح زمین است.

روز) هم در پاییندست و هم در بالادست زهکش ،تقریب ًا

اگر روزانه  4/0میلیمتر در روز تبخیر صورت گیرد ،سطح
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ایستابی به  0/49متری سطح زمین میرسد 4/0 .میلیمتر در

میلیمتر بر روز افزایش تبخیر ،افت را  14درصد افزایش

روز افزایش تبخیر ،سطح آب زیرزمینی را  1/1درصد بیشتر

میدهد؛ و اگر روزانه  0/5میلیمتر تبخیر در منطقه صورت

پایین میاندازد .اگر تبخیر روزانه  1میلیمتر افزایش یابد،

گیرد سطح ایستابی به  0/60متری زمین میرسد و نسبت به

سطح ایستابی به  0/06متری سطح زمین میرسد و 1

حالت بدون تبخیر 05 ،درصد افت را افزایش میدهد.

الف)

ب)

ج)

د)

شکل  -3عمق سطح آب زیرزمینی در چاهکهای مشاهداتی پاییندست .الف) فاصله  01متری ،ب) فاصله  22متری ،ج) فاصله  21متری
و د) فاصله  011متری.
الف)

ب)

ج)

د)

شکل  -0عمق سطح آب زیرزمینی در چاهکهای مشاهداتی بالادست .الف) فاصله  01متری ،ب) فاصله  22متری ،ج) فاصله  21متری و
د) فاصله  011متری
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موضوع جریانهایی است که از بالادست و پاییندست وارد

سطح آب زیرزمینی در خاک شنی

در خاک شنی تبخیر تأثیر چندانی در پایین انداختن

زهکش میشوند .این جریانها طبق رابطه ( )0که پیشتر ذکر

سطح ایستابی ندارد و بخش اعظم پایینافتادگی سطح ایستابی

شد محاسبهشدهاند و چون هدایت هیدرولیکی در خاکهای

بهدلیل وجود زهکش حائل در منطقه میباشد ،در شکل  7و

شنی بیش از خاکهای رسی و لومی است ،شار ورودی نیز

شکل  6نیز منحنی تیمارهای بی تبخیر ،با تبخیر کم ،متوسط

بیشتر است؛ بنابراین این اتفاق ،تنها در این بافت خاک رخ

و یا زیاد تقریباً بر یکدیگر منطبق بوده و یا فاصله ناچیزی

داده است.

دارند .نتایج چاهك ( BD3منحنی ج) نشان میدهد وقتی

ضریب زهکشی

تبخیر اتفاق نمیافتد سطح ایستابی در عمق  0/06متری

ضریب زهکشی در خاک رسی

نسبت به سطح زمین قرار دارد واگر روزانه  1 ،4/0یا 0/5

با توجه به شکل  9در خاک رسی ،تبخیر در کاهش ضریب

میلیمتر تبخیر اتفاق بیافتد ،سطح آب زیرزمینی به ترتیب در

زهکشی نیز مؤثر است .در پایان مدلسازی در تیمارهای بدون

 0/33 ،0/09و  0/00متری سطح زمین قرار میگیرد؛ که باعث

تبخیر و نرخ تبخیرهای  1 ،4/0و  0/5میلیمتر در روز ،ضریب

افزایش  0/5 ،4/0و  7/1درصدی افت نسبت به حالت اول

زهکشی به ترتیب برابر با 4/410 ،4/406 ،4/430و 4/414

میشود.

میلیمتر بر روز بوده است؛ بنابراین درصد کاهش ضریب

در چاهك واقع در  144متری بالادست و پاییندست زهکش

زهکشی در مقادیر تبخیر کم ،متوسط و زیاد نسبت به حالت

(منحنی د) در شکل  7و  6روند برعکسی طی شده و سطح

بدون تبخیر به ترتیب  59/9 ،04/7و  61درصد است.

آب زیرزمینی به سطح زمین نزدیكتر شده است .علت این

الف)

ب)

ج)

د)

شکل -2عمق سطح آب زیرزمینی در چاهکهای مشاهداتی پاییندست .الف) فاصله  01متری ،ب) فاصله  22متری ،ج) فاصله  21متری
و د) فاصله  011متری.
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الف)

ب)

ج)

د)

شکل  -6عمق سطح آب زیرزمینی در چاهکهای مشاهداتی بالادست .الف) فاصله  01متری ،ب) فاصله  22متری ،ج) فاصله  21متری و
د) فاصله  011متری.

شکل  -8ضریب زهکشی در بافت خاک رسی برای نرخ تبخیرهای مختلف

تبخیر ،نرخ تبخیر کم ،متوسط و زیاد به ترتیب ،4/033

ضریب زهکشی در خاک لومی

تبخیر در کاهش ضریب زهکشی در خاک لومی نیز مؤثر

 4/014 ،4/001و  4/173میلیمتر بر روز بوده و درصد تغییر

است .ولی درجه تأثیر آن کمتر از خاکهای رسی است .با توجه

کاهش نیز به ترتیب  14 ،1/6و  34بوده است.

به شکل  1در روز  14ام ضریب زهکشی در حالتهای بی
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شکل  -7ضریب زهکشی در بافت خاک لومی برای نرخ تبخیرهای مختلف

زهکشی برای حالت بی تبخیر تا حالت تبخیر زیاد به ترتیب

ضریب زهکشی در خاک شنی

در خاک شنی فقط مقادیر زیاد تبخیر تأثیر کمی در

برابر با  1/90 ،1/11 ،1/10و  1/73میلیمتر بر روز بوده است؛

کاهش ضریب زهکشی دارند؛ زیرا منحنیهای ضریب زهکشی

بنابراین درصد کاهش ضریب زهکشی نسبت به حالت بدون

تقریباً بر هم منطبقاند و در پایان مدلسازی میزان ضریب

تبخیر به ترتیب  5/1 ،1/3و  15/6درصد افزایش یافته است.

شکل  -8ضریب زهکشی در بافت خاک شنی برای نرخ تبخیرهای مختلف

نتایج تحقیق حاضر با مطالعهای که آروین و همکاران ()1315

درصد تخلیهی آب از آبخوان نیز در اثر تبخیر بوده است که با

برای بررسی اثر نوسانات اقلیمی و برداشت آب بر تغییرات تراز

نتایج شبیهسازی پژوهش حاضر تطابق دارد .همچنین در

آب زیرزمینی در دشت دامنه اصفهان انجام داده بودند کامل ًا

تحقیقی که هو و همکاران ) (2018برای مقایسهی تبخیر از

مطابقت داشت ،آنها بر این باور بودند که علاوه بر برداشت

سطح زمین و از سفرههای آب آزاد در  7بافت خاک مختلف

بیرویه ،ارتباط تبخیر و دمای هوا نیز با تغییر تراز آب

انجام داده بودند نتایج نشان داد که میزان تبخیر از سفرههای

زیرزمینی معنادار است .بهعلاوه نتایج شبیهسازی یو و همکاران

آزاد ،به همان اندازه که به پتانسیل تبخیر بستگی دارد به بافت

( )2016در بررسی اثرات ذخیره آب در تعادل آب زیرزمینی

خاک ،هدایت و ظرفیت حرارتی ،رنگ و ضریب آلبیدوی خاک

در منطقه شمال غربی چین ،نشان داد که  10درصد تغذیهی

و زبری سطح تبخیر نیز وابسته است که این مورد نیز با نتایج

آب زیرزمینی در اثر نفوذ آب حاصل از آبیاری و بارندگی و 10

تحقیق حاضر کاملاً همخوانی دارد.
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حمزه ،س ،.ناصری ،ع ،.کشکولی ،ح .1391 ،.تأثیر تبخیر و

نتیجهگیری

در خاکهای رسی نرخ تبخیر در ایجاد افت در سطح آب

تعرق بر میزان افت سطح ایستابی و فاصله زهکشهای

زیرزمینی بسیار مؤثر است .درنتیجه از کوچكترین مقادیر

پلکانی .سومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و

تبخیر نیز نمیتوان صرفنظر کرد .برای کارهای تحقیقاتی و

زهکشی ،اهواز ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

مدلسازیهایی که در خاکهای رسی انجام میشود لازم است

سلطانی ،م ،.رحیمی خوب ،م ،.ستوده نیا ،ع ،.اکرم ،م.1317 ،

نرخ تبخیر روزانه از سطح خاک با دقت مناسبی اندازهگیری

کاربرد نرمافزار  HYDRUS-2Dبرای شبیهسازی سامانه

شده و در شبیهسازیها اعمال شود .در خاک لومی تأثیر تبخیر

زهکشی خشك .پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و

کمتر است و میتوان از نرخ تبخیر کم در این خاکها

آب).746-515 :)0(31 ،

چشمپوشی کرد .در خاک شنی این تأثیر کمتر بوده و فقط

سلمانپور ،ح ،.صالحی ،آ ،.محمدی ،م ،.محنت کش ،ج،.

نرخ تبخیر زیاد ،در افزایش افت آب زیرزمینی مؤثر است.

طباطبایی ،ع .1316 ،.مدلسازی تغییرات شوری خاک

تفاوت رفتار بافتهای مختلف ،ناشی از اختلاف اندازه حفرهها

بهمنظور پیشبینی تغییرات تناسب سرزمین در برخی

و درنتیجه تغییرات اثر مویینگی در آنها است .با کاهش عمق

مزارع گندم و جو در منطقه نیریز استان فارس .مهندسی

ناحیهی مویینگی در خاکهای درشتبافت ،میزان اثر تبخیر

زراعی.143-91 :)1(01 ،

نیز در این خاک کم و بیاثر است ولی در خاکهای ریزبافت
بهدلیل تجمع لولههای مویین و بزرگ بودن ناحیهی مویینگی،

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین .1391 ،مطالعات

اثر تبخیر نیز معنیدار است .همچنین اثر تبخیر در کاهش

زهکشی حاشیه شورهزار قزوین .شرکت مهندسین مشاور

ضریب زهکشی در خاکهای رسی بیشتر از خاکهای لومی و

سامان آبراه-کاماب پارس.

در خاکهای لومی بیشتر از خاکهای شنی است .بهعلاوه

شمسایی .ا .1366 ،هیدرولیك جریان آب در محیط های

تفاوت در مقادیر ضریب زهکشی در این خاکها به علت تفاوت

متخلخل-مهندسی آب های زیرزمینی(جلد دوم)574 ،

در هدایت هیدرولیکی آنهاست.

ص.
شمسیپور ،ح ،.محمدی ،ع .1395 ،.تأثیر خشکسالیهای اخیر

سپاسگزاری

این تحقیق با استفاده از نسخه دوم بسته نرمافزاری

در افت منابع آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان.

 HYDRUS-2Dو لایسنس اختصاصی گروه علوم و مهندسی

پژوهشهای جغرافیایی.134-115 :)35(05 ،

آب دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) انجام شد .بدین ترتیب

محمدی ،ا ،.دلبری ،م .1310 ،.شبیهسازی حرکت آب و نمك

از حمایت و همکاری انجامشده ،سپاسگزاری میگردد.

در خاک با استفاده از نرمافزار . HYDRUS-1Dدانش
آبوخاک.69-76 :)1(05 ،

منابع

آروین ،ع ،.حلبیان ،ا ،.بهارلو ،م .1315 ،.اثر نوسانات اقلیمی و

میرعباسی نجفآبادی ،ر ،.ستاری ،م ،.برقی ولینجق ،و،.

برداشت آب بر تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت دامنه.

 .1315شبیهسازی و مدیریت بهرهبرداری از آب زیرزمینی

مخاطرات محیط طبیعی.76-06 :)6(5 ،

دشت عجبشیر .هیدروژئولوژی.65-56 :)1(1 ،

بایبوردی ،م .1395 ،.فیزیك خاک .انتشارات دانشگاه

تهران.

نخعی .م .1319 ،تعیین پارامترهای جریان ،انتقال مواد محلول

 767ص.

و حرارت با انجام آزمایشهای نفوذ در خاکهای سیلتی
و ماسهای .هیدروژئولوژی.164-156 :)0(0 ،

جعفری ،م ،.ستودهنیا ،ع .1315 ،.بررسی اثر زهکش حائل
شورهزار قزوین بر سطح ایستابی منطقه با استفاده از مدل

نیکبخت .ج ،ذوالفقاری .م ،نجیب .م .1315 ،پیشبینی سطح

 Seep/Wتحقیقات آبوخاک ایران.005-036 :)0(06 ،

آب زیرزمینی دشت تسوج-آذربایجان شرقی با کمك
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