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چکيده
انسداد قطرهچکانها یکی از مهمترین مشکالت آبیاری قطرهای زیرسطحی میباشد .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر صفحات ژئوکمپوزیت بر پروفیل رطوبتی در
سیستم آبیاری زیرسطحی میباشد .بدین منظور پژوهشی در الیسیمتردر قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با  10تیمار در سه فاکتور و سه تکرار انجام
شد .فاکتور اول آزمایش ،شکل ژئوکمپوزیت با مساحت یکسان در دو سطح (مربع شکل با ابعاد ( )4×4سانتیمتر مربع و مستطیل شکل با ابعاد ( )8×2سانتیمتر مربع)،
فاکتور دوم نوع مواد صفحات ژئوکمپوزیت در دو سطح (دو الیه ژئوتکستایل در دو طرف ژئونت و سطح دوم یک الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفین
ژئونت) ،فاکتور سوم نحوه قرارگرفتن در خاک در دو موقعیت (افقی و عمودی) و قطرهچکان با پوشش (در دو موقعیت افقی و عمودی) بهعنوان تیمار شاهد میباشد.
سطح خیس شده زمین و حداکثر سطح خیس شده پروفیل عمقی خاک اندازهگیری شد .نتایج نشان داد ژئوکمپوزیت مربعی شکل با ابعاد ( )4×4سانتیمتر مربع،
بهصورت یک الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفین ژئونت و نحوه قرارگیری آن در خاک بهصورت افقی با کاهش  21/55درصد سطح خیس شده زمین و
افزایش  17/01درصد سطح خیس شده پروفیل عمقی خاک نسبت به تیمار شاهد (قطرهچکان با پوشش بهصورت افقی در خاک) ،بیشترین تأثیر و بهترین شرایط بر
پروفیل رطوبتی را دارا میباشد .بهطورکلی استفاده از ژئوکمپوزیت باعث کاهش سطح خیس شده زمین و افزایش سطح خیس شده در پروفیلهای عمقی در سطح
معنیدار یک درصد گردیده است.
كليد واژهها :آبیاری زیرسطحی؛ پیاز رطوبتی؛ ژئوتکستایل؛ ژئوممبران؛ قطرهچکان

مقدمه

بنابراین استفاده بهينه از منابع آبی بهعنوان محور اصلی

امروزه رشد روزافزون جمعيت و نياز به توليد بيشتر

توسعه کشاورزی بایستی مورد توجه قرار گيرد .بهدليل

محصوالت کشاورزی بهصورت پایدار ،ضرورت استفاده

شرایط اقليمی منطقه و تابش شدید آفتاب ،در روش آبياری

بهينه از منابع توليد را آشکار نموده است .با توجه به اینکه

سطحی ،تلفات تبخير ،باعث هدر رفتن بخش زیادی از آب

قسمت عمده آب استحصالی از منابع آبی کشور در بخش

داده شده به درختان میشود به همين دليل استفاده از

کشاورزی مصرف میگردد .و همچنين کارآیی مصرف آب

سيستمهای آبياری زیرسطحی بهعنوان گزینهای جهت رفع

در این بخش کمتر از  40درصد میباشد (.)Lamm, 2003

این مشکالت مطرح میباشد .از جمله محاسن این سيستم

 / 42حشمتی و همکاران

میتوان به کارآیی مصرف آب باالتر ،آلودگی کمتر آبهای

نيز در تمام موارد موفقيتآميز نبوده و مشاهده شده است

زیرزمينی بهدليل نگهداری زیاد رطوبت خاک و دور آبياری

قطرهچکانها به مرور زمان انسداد پيدا نمودهاند (عليزاده،

کوتاهتر ،یکنواختی بهتر پخش آب ،وضعيت بهتر گياه از

 .)1388مشکلی که در روش آبياری قطرهای زیرسطحی

نظر رشد ،افزایش کمی و کيفی محصول ،کنترل بهتر

وجود دارد ،برگشت آب به داخل قطرهچکانها در حالت

بيماریها ،مدیریت مناسب کودها و سموم ،کنترل

خاموش بودن و کار نکردن سيستم میباشد که آب تحت

علفهای هرز ،امکان خودکار کردن کامل سيستم ،طول

مکش منفی از خاک به داخل قطرهچکانها برگشته و چون

عمر بيشتر سيستم ،کاهش خسارات ناشی از حيوانات و

دارای امالح و ناخالصیها میباشد باعث گرفتگی و

انعطافپذیری زیاد سيستم اشاره کرد (.)Lamm, 2003

مسدود شدن قطرهچکانها در این روش میگردد .تجارب

سيستمهای آبياری زیرسطحی به خاطر قرار ندادن آب در

نشان میدهد که در مناطق خشک و نيمه خشک قرار دادن

معرض تبخير و رساندن مستقيم آن به منطقه توسعه ریشه

قطرهچکانها در زیر سطح خاک و استفاده از فيلتر جهت

گياه صرفهجویی قابل مالحظهای در ميزان آب مصرفی

جلوگيری از ورود مواد خارجی به قطرهچکان میتواند

داشته است (دستورانی و همکاران1387،؛ زارعی.)1382 ،

باعث کاهش تبخير و افزایش طول عمر قطرهچکانها

بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد این روش آبياری

میشود (.)Najafi and Tabatabaei, 2010

بهدليل دسترسی سریعتر ریشه به آب و مواد غذایی از

ژئوسنتتيکها موادی هستند که همگام با پيشرفت

مزایای قابلتوجهی برخوردار است (سياری و همکاران،

صنعت پتروشيمی با استفاده از انواع مختلف پليمرها

.)1387

ساخته شده و استفاده از آنها بهعنوان مصالحی جدید در

گرفتگی قطرهچکانها از رایجترین مشکالت در

رابطه با طرحهای آب و خاک مورد استقبال مهندسين و

بهرهبرداری بهينه از سيستمهای آبياری قطرهای زیرسطحی

کارشناسان در بسياری از کشورهای جهان قرار گرفته

میباشد (.)Wu and Gitlin, 1983; Hills et al., 1989

است .ژئوکمپوزیتها ترکيبی از ورقههای مختلف

بهطور کلی گرفتگی قطرهچکانها در اثر عوامل فيزیکی،

ژئوسنتتيک مانند ژئوتکستایل -ژئونت ،ژئوتکستایل-

(et al., 1982

ژئوگرید ،ژئوتکستایل -ژئوسل ،و غيره است و در بسياری

 .)Gilbertگرفتگی کامل یا جزیی قطرهچکانها در سيستم

از موارد بهعنوان فيلتر زهکش مورد استفاده قرار میگيرند.

آبياری قطرهای زیرسطحی ،یکنواختی پخش قطرهچکانها

سيستمهای فيلتر زهکش باید متشکل از یک سيستم

و در نتيجه راندمان آبياری را کاهش داده و بنابراین حجم

ژئوکمپوزیت مرکب از یک یا دو الیه ژئوتکستایل بهعنوان

(and Scicolone, 1998

فيلتر و یک ميان الیه ژئونت یا ژئوگرید بهعنوان زهکش

 .)Caparaعلل گرفتگی قطرهچکانها در شرایط آب و

باشد(رحيمی و همکاران .)1383 ،ژئوتکستایلها از جمله

هوایی ایران ،ورود مواد فيزیکی معلق به داخل سيستم

مواد ژئوسنتتيک هستند که بهدليل نفوذپذیری نسبت به آب

میباشد که باعث ایجاد گرفتگی شده و یکنواختی پخش را

و نگهداری ذرات خاک بهعنوان فيلتر مورد استفاده قرار

پایين میآورد (زارعی و همکاران .)1385 ،با وجود اینکه

میگيرد (رحيمی و همکاران .)1383 ،ژئوممبرانها بعد از

علت گرفتگی قطرهچکانها کامال شناخته شده است اما

ژئوتکستایلها دومين گروه بزرگ ژئوسنتتيکها میباشد.

هنوز راهحل موفقی برای آن پيدا نشده است .هر چند که

ژئوممبران ورقههای انعطافپذیر با نفوذپذیری بسيار کم

تصفيه و اصالح شيميایی آب روش مؤثری در پيشگيری

(درحدود صفر) هستند که بهطور کلی جهت آببندی

خطر گرفتگی لولهها و قطرهچکانها است ،اما این روش

مخازن ،کانالها ،حوضچهها و سایر سازههای مشابه مورد

شيميایی و بيولوژیک ایجاد میشود

آب آبياری را افزایش میدهد
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استفاده قرار میگيرند(.)Robert and Koerner, 2005

بهعنوان فيلتر زهکش استفاده میگردد (رحيمی و همکاران،

ژئونت یا ژئوگرید از ردیف شبکههای موازی تشکيل

 .)1383بنابراین در این پژوهش از صفحات ژئوکمپوزیت

میشوند که برای افزایش توان زهکشی مورد استفاده قرار

بهعنوان بخش آبده سيستم آبياری زیرسطحی ،جایگزین

میگيرند .این مواد معموال از پلیاتيلن با دانسيته باال ساخته

قطرهچکان در سيستم آبياری زیرسطحی استفاده گردید .و

میشوند (.)Robert and Koerner, 2005

با توجه به اینکه هدایت هيدروليکی صفحات ژئوکمپوزیت

سهرابی و گازری ( )1375در پژوهشی برای ارزیابی

با خاکی که در آن سيستم آبياری زیرسطحی نصب شده

کارایی آبياری قطرهای زیرسطحی را با لولههای تراوا نشان

متفاوت است .لذا به نظر میرسد که وجود صفحات

دادند که شعاع توسعه رطوبتی بستگی به ویژگیهای

ژئوکمپوزیت باعث تغيير در الگوی توزیع رطوبت خاک در

فيزیکی خاک و شرایط هيدروليکی سيستم دارد .تيشهزن و

این سيستم گردد.

موسوی ( )1385گسترش پياز رطوبتی را تحت منبع

بنابراین هدف از این پژوهش ،بررسی امکان استفاده و

نقطهای در آبياری قطرهای زیرسطحی در خاک دو الیه

تأثير شکل ،نوع مواد صفحات ژئوکمپوزیت و نحوه

شامل شن و رس انجام دادند و مشاهده نمودند قرار گيری

کارگذاری آن در خاک بر سطح خيس شده زمين و حداکثر

الیه رسی در باالی الیه شنی باعث گسترش افقی پياز

سطح خيس شده پروفيل عمقی خاک در سيستم آبياری

رطوبتی میشود .ابراهيمی ( )1391با کاربرد از پوششهای

زیرسطحی در یک خاک با بافت متوسط میباشد.

ژئوتکستایل و  PLMبه دور قطرهچکانها برای جلوگيری

مواد و روشها

از گرفتگی قطرهچکانها در آبياری قطرهای زیرسطحی
استفاده کرد .نتایج نشان داد ،روند توزیع الگوی پياز
رطوبتی با کاربرد پوشش به دور قطرهچکانها وابسته به
ویژگیهای ژئوتکستایل و فيزیکی خاک میباشد .همچنين
استفاده از پوشش ژئوتکستایل در اطراف قطرهچکان در
سيستم آبياری زیرسطحی باعث کاهش عمق خيس شده و
افزایش عرض خيس شده و کاهش صعود مویينگی در
سطح معنیداری یک درصد گردیده است .که این تأثيرات
در پوشش ژئوتکستایل نبافته بيشتر از پوشش بافته شده
میباشد (لنجابی.)1389 ،
با توجه به اهميت توزیع آب در منطقه ریشه گياه،
روش سيستم آبياری قطرهای زیرسطحی بهعنوان گزینهای
جهت ایجاد این شرایط مطرح میباشد (

Oron et al.,

)1999؛ که البته از معایب سيستم آبياری قطرهای
زیرسطحی میتوان به گرفتگی قطرهچکانها اشاره داشت
(عليزاده .)1388 ،با توجه به نقش ژئوسنتيکها در
طرحهای مرتبط با آب و خاک که از ژئوکمپوزیتها

محدوده جغرافيایی  50درجه و  51دقيقه شرقی و 32
درجه و  20دقيقه شمالی با ارتفاع  2061/4متر از سطح
دریا و در بخش مرکزی رشته کوههای زاگرس) انجام شد.
با نمونهبرداری از خاک برخی ویژگیهای فيزیکی و
شيميایی آن در آزمایشگاه مشخص شد (جدول  .)1بر
اساس این جدول بافت خاک لوم -رس -سيلتی بهدست
آمد .سيستم آبياری مورد استفاده در این پژوهش از نوع
زیرسطحی میباشد .بهمنظور انجام این پژوهش از شش
الیسيمتر به ابعاد  60×70×40سانتیمترمکعب استفاه شد.
برای هر آزمایش الیسیمترها از خاک مزرعه که هواخشک
شده بود ،پر گردید و ژئوکمپوزیتها یا قطرهچکانها در
عمق  10سانتیمتری از سطح خاک کارگذاشته شد.
این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل برر پایره طررح
کامال تصادفی با  3تکرار انجام گرفت .فاکتور اول آزمرایش
شکل ژئوکمپوزیت با مساحت یکسان در دو سطح (مربعری
شررکل بررا ابعرراد ( )4×4و مسررتطيل شررکل بررا ابعرراد ()8×2
سرررانتیمترمربرررع) ،فررراکتور دوم نررروع مرررواد صرررفحات
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ژئوکمپوزیت در دو سطح (سطح اول دو الیه ژئوتکسرتایل

این آزمایش ،قطرهچکان با پوشش ژئوتکسرتایل متصرل بره

در دو طرف ژئونت و سطح دوم یرک الیره ژئوتکسرتایل و

لولرره اسررپاگتی بررود کرره در دو حالررت افقرری (خروجرری

یک الیه ژئوممبران در طرفين ژئونت) و فاکتور سوم نحروه

قطرررهچکرران مرروازی سررطح خرراک) و عمررودی (راسررتای

قرارگرفتن در خاک در دو وضعيت افقی (راسرتای صرفحه

خروجی قطرهچکان عمود بر سطح خاک) در خراک قررار

ژئوتکستایل موازی سطح خاک) و عمودی (راستای صفحه

گرفته بود.

ژئوتکستایل عمود بر سرطح خراک) مریباشرد (جردول.)2

در این پژوهش بهمنظور تهيه صفحات ژئوکمپوزیرت و

ضمن اینکه تأکيرد مری شرود در تمرام تيمارهرای آزمرایش

پوشررش اطررراف قطرررهچکرران از ژئوتکسررتایل بافترره نشررده

صفحات ژئوکمپوزیت برهطرور مسرتقيم بره لولره اسرپاگتی

استفاده گردید .مشخصات ژئوتکستایل نبافتره در جردول 3

متصل شده و تغذیه انجام میشد (شکل  . )1تيمرار شراهد

آمده است.

جدول  .1برخی از ویژگیهای خاک مورد مطالعه
بافت خاک
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()gr.cm-3

کربن آلی
()%

لوم رس سیلتی

34

50

16

1/4

0/09

EC
)dS.m-1( pH
0/45

7/6

صفحه
کمپوزیت
ژئو ب

صفحه ژئوکمپوزیت
الف

شکل  : 1نحوه قرار گرفتن صفحات ژئوکمپوزیت در الیسیمتر الف )به صورت افقی ب) به صورت عمودی
جدول  .2معرفی تیمارها با حروف اختصاری
نام اختصاری
4TTH
4TTV
4TMH
4TMV
8TTH
8TTV
8TMH
8TMV
CEEH
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CEEV

تیمار
ژئوکمپوزیت مربع شکل با ابعاد ( )4×4سانتیمتر با دو الیه ژئوتکستایل در دو طرف ژئونت به صورت افقی
ژئوکمپوزیت مربع شکل با ابعاد ( )4×4سانتیمتر با دو الیه ژئوتکستایل در دو طرف ژئونت به صورت عمودی
ژئوکمپوزیت مربع شکل با ابعاد ( )4×4سانتیمتر با یک الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفین ژئونت به صورت افقی
ژئوکمپوزیت مربع شکل با ابعاد ( )4×4سانتیمتر با یک الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفین ژئونت به صورت عمودی
ژئوکمپوزیت مستطیل شکل با ابعاد ( )8×2سانتیمتر با دو الیه ژئوتکستایل در دو طرف ژئونت به صورت افقی
ژئوکمپوزیت مستطیل شکل با ابعاد ( )8×2سانتیمتر با دو الیه ژئوتکستایل در دو طرف ژئونت به صورت عمودی
ژئوکمپوزیت مستطیل شکل با ابعاد ( )8×2سانتیمتر با یک الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفین ژئونت به صورت افقی
ژئوکمپوزیت مستطیل شکل با ابعاد ( )8×2سانتیمتر با یک الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفین ژئونت به صورت عمودی
تیمار شاهد قطرهچکان تنظیم کننده فشار ( )8 lit/hبا پوشش به صورت افقی
تیمار شاهد قطرهچکان تنظیم کننده فشار ( )8 lit/hبا پوشش به صورت عمودی
جدول  .3ویژگیهای پوشش ژئوتکستایل نبافته مورد استفاده
نام
PP750

وزن در واحد سطح ضخامت
()mm
()gr.m-2
750

6/1

نفوذپذیری آب به صورت عمودی
)(l.m-2.S-1

استحکام پارگی
()N

24

875

تأثير كاربرد صفحات ژئوكمپوزیت بر پياز رطوبتی در سيستم آبياري زیرسطحی 45 /

نتایج و بحث

برای آبياری ،بار آبی برای تمام خروجیهای ژئوکمپوزیت
باید ثابت باشد ،به این منظور از دو مخزن استفاده شد.

برای بررسی الگوی توزیع رطوبت ،دو شاخص سطح

مخزن اول بهعنوان ذخيره کننده آب و برای اندازهگيری

خيس شده زمين و حداکثر سطح خيس شده پروفيل

حجم آب خروجی و مخزن دوم به عنوان تثبيت کننده بار

عمقی خاک مورد بررسی قرار گرفت.

آبی برای خروجی ژئوکمپوزیتها مورد استفاده قرار

سطح خيس شده زمين

گرفت .برای ثابت ماندن فشار در مخزن تثبيت ،توسط

کمتر خيس شدن زمين نشان دهنده کاهش صعود

یک شناور ارتفاع آب کنترل و ثابت نگهداشته شد.

مویينگی است که این پارامتر تنها در آبياری زیرسطحی

صفحات ژئوکمپوزیت ساختهشده با استفاده از یک لوله

مطرح میباشد و نشان دهنده کاهش تبخير سطحی از

اسپاگتی به مخزن تثبيت آب متصل گردید .قطرهچکانهای

زمين میباشد .جدول  4نتایج تجزیه واریانس اثر تيمارها

مورد استفاده در این پژوهش قطرهچکان تنظيم کننده فشار

بر سطح خيس شده زمين را نشان میدهد .نتایج نشان

نتافيم با دبی  8ليتر بر ساعت بود .همانگونه که ذکر شد،

میدهد که اثر هر سه سطح (شکل ،نوع مواد و نحوه

با کارگذاری ژئوکمپوزیتها در عمق  10سانتیمتری از

قرارگيری در خاک) ،قطرهچکان با پوشش بهعنوان تيمار

سطح خاک ميزان حجم مشخصی از آب که برابر با

شاهد و همچنين اثرات متقابل آنها بر سطح خيس شده

ظرفيت نگهداری آب خاک الیسیمتر بود ،از طریق

زمين معنیدار بوده و این اختالف در سطح یک درصد

صفحات ژئوکمپوزیتها به خاک وارد گردید .در کل

معنیدار میباشد(جدول .)4

ميزان حجم آب داده شده برای تمام تيمارها یکسان در

شکل  2سطح خيس شده زمين توسط تيمارها را نشان

نظر گرفته شد .پس از انجام آزمایش با پروفيلبرداری از

میدهد همانگونه که از شکل مشخص است کمترین

خاک ،پيشروی افقی و عمودی جبهه رطوبتی اندازهگيری

سطح خيس شده زمين با کاهش  21/55درصد نسبت به

شد و سطح خيس شده خاک و حداکثر سطح خيس شده
پروفيل رطوبتی خاک با استفاده از نرم افزار

تيمار شاهد مربوط به تيمار ژئوکمپوزیت مربعی شکل با

Auto CAD

ابعاد ( )4×4سانتیمتر مربع با یک الیه ژئوتکستایل و یک

اندازهگيری شد و با استفاده از نرم افزار آماری  SASمورد

الیه ژئوممبران در طرفين ژئونت و بهصورت افقی

تجزیه وتحليل قرار گرفت و مقایسه ميانگينها با آزمون

درخاک ( )4TMHو بيشترین سطح خيس شده زمين

 LSDانجام شد.

مربوط به تيمار شاهد قطرهچکان با پوشش بهصورت
عمودی در خاک میباشد (.)CEEV
جدول  .4نتایج تجزیه واریانس سطح خیس شده زمین

شکل
مواد
نحوه قرارگیری در خاک
شکل × مواد
مواد × نحوه قرارگیری
شکل × نحوه قرارگیری

1
1
1
1
1
1

شکل ×مواد× نحوه قرارگیری
خطا
ضریب تغییرات

1
20
1/19

**

2094/77
**
5744/62
**
2453/71
**
1312/9
**
617/83
**

819/93
**
515/87
22/06
-

 **,*,nsبه ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح  %5و %1
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منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
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a

b

e

f

c

de

f

dc

e

g

شکل .2سطح خیس شده زمین برای تیمارهای آزمایش

استفاده از ژئوکمپوزیت بهصورت (یک الیه ژئوتکستایل و

سطح کمتری از زمين را خيس نمودهاند و بيشتر ،آب در

یک الیه ژئوممبران در طرفين ژئونت) نسبت به

عمق ریشه ذخيره شده است .در شکل  3مشاهده میشود

قطرهچکان با پوشش ژئوتکستایل به واسطه وجود پوشش

که در صورت استفاده از دو الیه ژئوتکستایل در طرفين

ژئوممبران بر پروفيل رطوبتی تأثير گذاشته و جریان رو به

ژئونت ،شکل صفحه تأثيری بر سطح خيس شده زمين

باال را کاهش داده و با کاهش  12/58درصد سطح کمتری

ندارد اما زمانیکه از یک الیه ژئوتکستایل و یک الیه

از زمين را خيس کرده است .ژئوکمپوزیت مربعی شکل

ژئوممبران طرفين ژئونت استفاده شود ،مربعی بودن

نسبت به ابعاد مستطيلی شکل با کاهش  4/72درصد و

صفحات ژئوکمپوزیت میتواند به بهبود شرایط و کاهش

نحوه قرارگيری آن بهصورت افقی نسبت به عمودی،

سطح خيس شدگی زمين کمک نماید و سطح خيس شده

باعث بهبود شرایط (کاهش سطح خيس شده زمين نشان

زمين را نسبت به تيمار شاهد  16/53درصد کاهش دهد.

دهنده کاهش صعود آب است ،بنابراین باعث کاهش

در شکل  4مشاهده میشود که افقی قرار دادن

تبخير از سطح خاک میگردد) شده و با کاهش 5/33

ژئوکمپوزیت در خاک ،در صورتیکه ژئوکمپوزیت از یک

درصد سطح کمتری از زمين را خيس کرده است .نتایج

الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفين ژئونت

پژوهشهای پيشين نيز نشان میدهد که استفاده از پوشش

استفاده شود ،میتواند به بهبود شرایط و کاهش سطح

ژئوتکستایل در اطراف قطرهچکان در سيستم آبياری

خيس شدگی زمين کمک نماید و سطح خيس شده را

زیرسطحی باعث کاهش صعود مویينگی در سطح معنیدار

نسبت به تيمار شاهد  15/04درصد کاهش دهد .و

یک درصد شده است (لنجابی1389 ،؛ ابراهيمی.)1391 ،

قراردادن صفحات ژئوکمپوزیت بهصورت افقی نتایج

با کاربرد پوشش به دور قطرهچکان روند توزیع الگوی

بهتری نسبت به قراردادن آن بهصورت عمودی داشته

پياز رطوبتی وابسته به ویژگیهای ژئوتکستایل (اندازه و

است و توانسته است سطح خيس شده زمين را 5/33

ميزان منافذ ،آبگذری ،جنس ،ترکيبات ،فرآیند توليد،

درصد کاهش دهد.

سال هفتمم  /شماره /2زمستان 96

چگالی ،جرم واحد سطح و ضخامت) ،ویژگیهای

در شکل  5نتایج نشان میدهد که افقی قرار دادن

فيزیکی خاک (هدایت هيدروليکی و بافت خاک) میباشد.

ژئوکمپوزیت

صفحات

استفاده از تشک ژئوتکستایل در آبياری زیرسطحی باعث

ژئوکمپوزیت بهصورت مربعی شکل استفاده شود،

کاهش صعود مویينگی در سطح معنیدار پنج درصد

میتواند به بهبود شرایط و کاهش سطح خيس شدگی

گردید (پاکنژاد.)1394 ،

زمين کمک نماید و سطح خيس شده را نسبت به تيمار

بهطور کلی در شکل 4، 3و  5مشاهده میشود که

شاهد  13/76درصد کاهش دهد.

تيمارهای ژئوکمپوزیت نسبت به قطرهچکان با پوشش

در

خاک،

در

صورتيکه

شبيهسازي شاخصهاي عملکرد آبياري جویچهاي با استفاده از مدلسازي فصلی 47 / ...

a

b c

b d

شکل ژئوکمپوزیت

شکل .3تاثیر شکل ژئوکمپوزیت ،قطرهچکان با پوشش و نوع مواد صفحات ژئوکمپوزیت بر سطح خیس شده زمین

b a

e

d c

f

نوع مواد صفحات ژئوکمپوزیت

شکل .4تاثیر نوع مواد صفحات ژئوکمپوزیت ،قطرهچکان با پوشش و نحوه قرارگیری در خاک بر سطح خیس شده زمین
b a

e d

d c

شکل صفحات ژئوکمپوزیت

شکل .5تاثیر شکل ژئوکمپوزیت ،قطرهچکان با پوشش و نحوه قرارگیری در خاک بر سطح خیس شده زمین
حداكثر سطح خيس شده پروفيل عمقي خاک

بيشتر خيس شدن پروفيل عمقی خاک یکیدیگر از
آب در عرض گسترش پيدا کند از گسترش آن در عمق
جلوگيری میکند .جدول  5نتایج تجزیه واریانس اثر
تيمارها برسطح خيس شده پروفيل عمقی خاک را نشان

مواد و نحوه قرارگيری در خاک) و قطرهچکان با پوشش
بهعنوان تيمار شاهد و همچنين اثرات متقابل آنها بر
سطح خيس شده پروفيل عمقی خاک معنیدار بوده و این
اختالف در سطح یک درصد معنیدار میباشد (جدول .)5
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پارامترهای مهم در آبياری زیرسطحی میباشد که هرچه

میدهد .نتایج نشان میدهد که اثر هر سه سطح (شکل،
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جدول  .5تجزیه واریانس حداکثر سطح خیس شده پروفیل عمقی خاک
منبع تغییرات

درجه آزادی

شکل
مواد
نحوه قرارگیری در خاک
شکل × مواد
مواد × نحوه قرارگیری
شکل × نحوه قرارگیری

1
1
1
1
1
1

شکل ×مواد× نحوه قرارگیری
خطا
ضریب تغییرات

1
20
0/61

میانگین مربعات
**

3364/09
**
11673/49
**
3269/35
**
781/29
**
1328/26
**

268/41
**
299/59
18/53
-

 **,*,nsبه ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح  %5و %1

شکل  6حداکثر سطح خيس شده پروفيل عمقی خاک

نسبت به مستطيلی شکل باعث افزایش  3/25درصد،

توسط تيمارها را نشان میدهد همانگونه که از شکل

حداکثر سطح خيس شده پروفيل عمقی خاک شده است.

مشخص است حداکثر سطح خيس شده پروفيل عمقی

همچنين نحوه قرارگيری آن بهصورت افقی نسبت به

خاک با افزایش  17/01درصد نسبت به تيمار شاهد

عمودی با توجه به توزیع آب در طرفين باعث افزایش

مربوط به تيمار ژئوکمپوزیت بهصورت مربعی شکل با

 3/22درصد ،حداکثر سطح خيس شده پروفيل عمقی

ابعاد ( )4×4سانتیمتر مربع با یک الیه ژئوتکستایل و یک

خاک شده است  .استفاده از پوشش ژئوتکستایل دور

الیه ژئوممبران طرفين ژئونت بهصورت افقی ( )4TMHو

قطرهچکان در سيستم آبياری زیرسطحی باعث افزایش

کمترین سطح خيس شده پروفيل عمقی خاک مربوط به

عرض خيس شده در سطح معنیداری یک درصد گردیده

تيمار شاهد قطرهچکان با پوشش بهصورت عمودی در

است (لنجابی .)1389 ،استفاده از پوشش در آبياری

خاک میباشد ( .)CEEVبا وجود اینکه حجم آب وارد

قطرهای زیرسطحی باعث حداکثر عرض خيس شده

شده به تمام تيمارها یکسان بود ،اما نتایج اختالف بين

نسبت به تيمار شاهد بدون پوشش در سطح یک درصد

دبی خروجی تيمارهای ژئوکمپوزیت و قطرهچکان باعث

معنیدار گردیده است (ابراهيمی .)1391 ،استفاده از تشک

بيشتر خيس شدن پروفيل عمقی خاک با افزایش 10/55

ژئوتکستایل در آبياری زیرسطحی باعث افزایش عرض

درصد نسبت به تيمار شاهد شده است .شریف بيان الحق

خيس شده در سطح پنج درصد معنیدار گردیده است

( )1376بيان میکند که با افزایش دبی قطره چکان سطح

(پاکنژاد.)1394 ،

خيس شده افزایش مییابد .مربع بودن ژئوکمپوزیت
g

f

c

b
e

d

b

a
d

c
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شکل .6حداکثر سطح خیس شده پروفیل عمقی خاک برای تیمارهای آزمایش

تأثير كاربرد صفحات ژئوكمپوزیت بر پياز رطوبتی در سيستم آبياري زیرسطحی 49 /

در شکل  8 ،7و  9مشاهده میشود که تيمارهای

خيس شده پروفيل عمقی خاک کمک نماید و سطح خيس

ژئوکمپوزیت نسبت به قطرهچکان با پوشش ،سطح

شده پروفيل عمقی خاک را نسبت به تيمار شاهد 14/33

بيشتری از پروفيل عمقی خاک را خيس نمودهاند .در

درصد افزایش دهد .و قراردادن صفحات ژئوکمپوزیت

شکل  7مشاهده میشود که ژئوکمپوزیت بهصورت یک

بهصورت افقی نتایج بهتری نسبت به قراردادن آن

الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفين ژئونت ،در

بهصورت عمودی داشته است و توانسته است سطح

صورتیکه ژئوکمپوزیت بهصورت مربعی شکل باشد،

خيس شده پروفيل عمقی خاک را  3/22درصد افزایش

میتواند به بهبود شرایط و افزایش سطح خيس شده

دهد.

پروفيل عمقی خاک کمک نماید و سطح خيس شده

در شکل  9مشاهده میشود که افقی قرار دادن

پروفيل عمقی خاک را نسبت به تيمار شاهد  15/25درصد

ژئوکمپوزیت در خاک ،در صورتیکه صفحات

افزایش دهد.

ژئوکمپوزیت بهصورت مربعی شکل استفاده شود،

در شکل  8مشاهده میشود که افقی قرار دادن

میتواند به بهبود شرایط و افزایش سطح خيس شده

ژئوکمپوزیت در خاک ،در صورتیکه ژئوکمپوزیت از یک

پروفيل عمقی خاک کمک نماید و سطح خيس شده

الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفين ژئونت

پروفيل عمقی خاک را نسبت به تيمار شاهد  12/67درصد

استفاده شود ،میتواند به بهبود شرایط و افزایش سطح

افزایش دهد.
a
c

b

d

e

شکل صفحات ژئوکمپوزیت

شکل  .7تاثیر شکل ژئوکمپوزیت ،قطرهچکان با پوشش و نوع مواد صفحات ژئوکمپوزیت برحداکثر سطح خیس شده پروفیل عمقی خاک

b
f

e

a

c d

شکل  .8تاثیر نوع مواد صفحات ژئوکمپوزیت ،قطرهچکان با پوشش و نحوه قرارگیری در خاک بر حداکثر سطح خیس شده پروفیل عمقی خاک
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نوع مواد صفحات ژئوکمپوزیت
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d e

a b

b c

شکل صفحات ژئوکمپوزیت

شکل  .9تاثیر شکل ژئوکمپوزیت ،قطرهچکان با پوشش و نحوه قرارگیری در خاک برحداکثر سطح خیس شده پروفیل عمقی خاک

نتيجهگيري

سانتیمتر مربع و بهصورت یک الیه ژئوتکستایل و یک

نتایج این پژوهش نشان میدهد که از صفحات

الیه ژئوممبران طرفين ژئونت و قراردادن آن در خاک به

ژئوکمپوزیت میتوان به جای قطرهچکان در آبياری

صورت افقی ،باعث کمتر خيس شدن سطح زمين

زیرسطحی استفاده نمود و استفاده از آنها به جای

میگردد که کاهش  21/55درصدی نسبت به تيمار شاهد

قطرهچکان پوشش شده با ژئوتکستایل در آبياری

دارد .همچنين استفاده از ژئوکمپوزیت مربعی شکل با

زیرسطحی باعث کاهش سطح خيس شده زمين و افزایش

ابعاد ( )4×4سانتیمتر مربع و بهصورت یک الیه

حداکثر قطر خيس شدگی پروفيل خاک میگردد .در

ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران طرفين ژئونت و

صورت استفاده از این صفحات بهتر است که دارای ابعاد

قراردادن آن در خاک به صورت افقی ،باعث بيشتر خيس

مربعی و یک طرف ژئوتکستایل و یک طرف ژئونت باشد

شدن پروفيل عمقی خاک میگردد که افزایش 17/01

زیرا استفاده از ژئوکمپوزیت مربعی شکل با ابعاد ()4×4

درصدی نسبت به تيمار شاهد دارد.
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