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Introduction
Conservation tillage systems are recommended by government agencies around the world as an
appropriate management option for preserving soil and water resources.
Protective tillage has advantages over conventional tillage in terms of reducing energy
consumption (Abbaspour et al., 2005). These include reducing erosion of water and wind
(Lithourgidis et al., 2007), requiring less labor, increasing soil organic matter, and accelerating
time of the second crop (Ito et al., 2007).
Here, Manning’s roughness and penetration function are particularly important. More
accurate evaluation, design and simulation of these parameters provide better irrigation systems.
If the parameters of the penetration equation are not close to the field conditions, irrigation may
cause runoff and deep percolation. Kuotsu et al. (2014) studied the effects of different tillage on
soil hydraulic properties and the productivity of rainfed land under rapeseed cultivation in
northeastern India. The results of their research showed that infiltration and hydraulic
conductivity significantly increased in conservation tillage systems, and the amount of water use
efficiency (WUE) was the highest in the conservation tillage system.
Considering the necessity of protecting the soil and water resources and the important role of
tillage operations, this research investigated the effects of different tillage methods on the
hydraulic properties of barley surface irrigation using WinSRFR model.
Methodology
This research was carried out during the summer of 2014 in a field belonging to Dez irrigation
and drainage network in the northern Khuzestan province, Iran (48º 25’ E, 32º 16’ N, 82 m above
sea level). Four treatments including two conventional tillage treatments of CT1 and CT2
(moldboard plow + 2 perpendicular disk) and two MT 1 and MT2 minimum tillage treatments
(applying 2 perpendicular disks) with 0.6 and 0.75 m in width and 50 m in length were
considered. The longitudinal slope of the furrows was 0.003 m.m-1. The experimental field was a
split plot in completely randomized block design with three replications. Hydraulic
characteristics of surface irrigation (infiltration equation coefficients, roughness coefficient (n),
and Input-Output Hydrograph) and irrigation efficiency were measured and simulated with
WinSRFR4.3.1 model and compared with Duncan's multi-domain test. In order to record the
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advance and the rescission time, the wooden nails were installed about 5 meters from the
beginning to end of the furrow. A steady flow (1.5 l/s) entered each furrow, and the arrival time
of the waterfront for each of the nails was recorded in each irrigation time. According to the soil
texture and furrow length, irrigation time was set to 210 minutes. During this time, the inlet and
outlet flow was measured by WSC flume.
Results and Discussion
Effect of tillage and width of the furrow on the coefficient (K)

By decreasing tillage, the amount of K increased. The difference in K coefficients in different
treatments can probably be due to the reduction of the stages of tillage. Regarding the comparison
of the mean of treatments in K coefficient, the highest value of K is equal to 0.02 for minimum
tillage and 75 cm of furrow width. MT2 treatment was placed in the statistical group, and CT1,
CT2 and MT1 treatments were put in groups ab, b and c.
Effect of tillage and width of the furrow on the coefficient (a)

The interaction of treatments on a coefficient showed that the CT2 treatment (conventional
tillage treatments with a width of 0.75) had the highest value of 0.43 and in the statistical group a,
while CT1, MT1, MT2 treatments were placed in the statistical group b and ab.
Effect of tillage and width of the furrow on the coefficient (f0)

The results of analysis of variance for coefficient f0 showed that the effect of tillage and Faro
width on f0 is not significant. However, the interaction between the two treatments was
significant on the coefficient f0 at 1% level.
Effect of tillage and width of the furrow on the coefficient (n)

Comparison of the mean value showed that the n coefficient in two methods of tillage was in
the two statistical groups a and b. The comparison of the mean value of the cross-sectional effect
on the n coefficient indicated that the furrow with the 75 cm has the highest value by n=0.058.
Application Efficiency (Ea)

The highest application efficiency in the first and second irrigation was 46% and 42% in
minimum tillage method, respectively. The results of the model showed the highest application
efficiency by 52% and 43% in minimum tillage method.
Tail Water Ratio (TWR)
The highest TWR in the first and second irrigation with 31% and 41% is related to

conventional tillage method, which is consistent with the model results. The mean value of
RMSE for runoff efficiency was 3.7 for first irrigation and 2.9 for second irrigation.
Deep Penetration Ratio (DPR)

In the minimum tillage and conventional tillage method, the DPR was about %26 in the first
and second irrigation. The least error in both first and second irrigation was recorded in minimum
tillage method.
Conclusions
Conventional and minimum tillage practices have reduced or increased the coefficients of
infiltration equation and n. In other words, the coefficients of infiltration equation and n do not
show a uniform response to tillage changes. The coefficient of k has more variation in both
irrigation intervals compared with other coefficients of the infiltration equation (f 0, a). According
to the results, the WinSRFR model can be used to design, simulate and evaluate the management
of furrow irrigation systems.
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چکيده
به منظور بررسی اثر روشهای مختلف خاکورزی بر ویژگیهای هیدرولیکی آبیاری سطحی جویچهای آزمایشی در شمال استان
خوزستان در خاکی با بافت سیلتی رسی لوم و شرایط اقلیمی گرم و نیمهخشک اجرا شد .چهار تیمار شامل دو تیمار خاکورزی
مرسوم  CT1و ( CT2شخم با گاوآهن برگرداندار2 +دیسک عمود برهم) و دو تیمار کم خاکورزی  MT1و ( MT2اعمال دو دیسک
عمود بر هم) با فواصل پشتههای  0/6و  0/57متر در جویچههای به طول  70متر و در سه تکرار بهصورت اسپلیت پالت در قالب
طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام شد .خصوصیات هیدرولیکی آبیاری سطحی (ضرایب معادله نفوذ ،ضریب زبری،
هیدروگراف دبی ورودی و خروجی) و بازدههای آبیاری اندازهگیری ،شبیهسازی (مدل  )WinSRFR4.3.1و با استفاده از آزمون چند
دامنه ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که شیوه خاکورزی و عرضجویچه تاثیر معنیداری بر ضرایب معادله
نفوذ کوستیاکوف لوییس داشت .اثرات متقابل خاکورزی و عرضجویچه روی ضرایب معادله نفوذ در سطح احتمال یک درصد و
روی توان معادله نفوذ درسطح احتمال پنج درصد تأثیر معنیداری داشت .نتایج شبیهسازی نشان داد که مدل  WinSRFRتوانایی
قابل قبولی در شبیهسازی هیدروگراف دبی ورودی – خروجی و بازدههای آبیاری را دارد .کمترین میزان خطا  RMSE =0/75بین
دادههای مزرعه و شبیهسازی شده با در روش کم خاکورزی مشاهده گردید .لذا پیشنهاد میشود که ضرایب معادله نفوذ و
بازدههای آبیاری در شرایط مختلف خاکورزی و عرض جویچه اصالح گردند و مطابق با آنها طراحی الزم صورت گیرد.
آبیاریجویچهای،مدل.WinSRFR

خاکورزی،ضرایبنفوذ،
کلید واژهها  :

مقدمه
نهای دولتی
سیستمهای خاکورزی حفاظتی توسط سازما 

مناطق مختلف دنیا بهعنوان گزینه مناسب مدیریتی برای حفظ
منابع آب و خاک توصیه شدهاند ( Golchin and Askari,
خاکورزی حفاظتی در مقایسه با خاکورزی مرسوم
  .)2004
میتواند در شرایط مختلف مزایایی مانند کاهش مصرف انرژی

( )Abbaspour et al., 2005کاهش فرسایش آبی و بادی
( ، )Lithourgidis et al., 2006نیاز به نیروی کار کمتر،
افزایشموادآلیخاکوتسریعدرزمانکشتدومرا بهدنبال
داشتهباشد(.)Ito et al., 2007یکیازمعیارهایمهممدیریت
سیستم آبیاری سطحی جویچهای ،نحوهی خاکورزی مزرعه و
انتخاب ابعاد سطح مقطع جویچه میباشد که تأثیر مستقیمی بر
خصوصیاتهیدرولیکیخاک،حجمآبنفوذیافتهووروانابدارد.
دراینمیانتابعنفوذوضریبزبریمانینگازاهمیتویژهای

دقیقترقرارگیرند،بهتر
برخوردارند.اگراینپارامترهاموردبررسی 
میتوان سیستم آبیاری مورد نظر را ارزیابی ،طراحی و یا

شبیهسازی نمود .در صورتی که پارامترهای معادله نفوذ با دقت


مناسبونزدیکبه شرایطمزرعهایتعییننگردندممکناست
آبیاریبیرویهودرنتیجهفرونشتعمقیوروانابانتهاییصورت

پذیردویاآبیاریکمترازمقدارموردنیازانجامگیردکهدرهردو
صورت ،بازده آبیاری کم خواهد بود .در ایران هنوز شیوه
خاکورزی حفاظتی در مراحل تحقیقاتی بوده و در سطح بسیار

اندک است ( .)Khoramian, 2012داشتن اطالعات هندسی
سازیآبیاریجویچهای

جویچهنیزبرایطراحی،ارزیابیو شبیه
ضروری است ( Soroush and Mostafazadehfard,
 Domínguez  .)2008و  )2016( Bedanoدر پژوهشی
خاکورزی را بر pH
تأثیر سیستم بدون شخم به جای حداقل  
محلول،رطوبتخاک،وزنمخصوصومقاومتمکانیکیخاک
مورد بررسی قرار دادند و اعالم کردند که اتخاذ سیستم بدون
خاکورزی()MTدرجهتبهبود
خاکورزی()NTبهجایکم 

پارامترهای فیزیکی و کیفی خاک نیستCrittenden et al. .
( )2015در پژوهشی که به مدت چهار سال به طول انجامید،
کیفیت فیزیکی خاک در سیستمهای خاکورزی معمولی و
ارگانیکراموردمقایسهوارزیابیقراردادند.نتایجنشاندادکه
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کاهش خاکورزی نسبت به شخم برگردان معمولی باعث بهبود
کیفیت فیزیکی خاک میشود )2015( Sheehy et al. .در
ایتأثیربدونشخموکاهشخاکورزیبرتجمعکربن


مطالعه
مجموع مرتبط در اکوسیستمهای کشاورزی شمال اروپا را مورد
بررسی و تحلیل قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
خاکورزی به منظور ارتقا و دانهبندی خاک و
شیوههای حداقل  

تثبیت کربن آلی خاک( )SOCمیتواند مورداستفاده قرار گیرد.
نتایجمطالعهای در اراضیدیمتحتکشتکلزادرشمالشرقی
خاکورزینشاندادکهنفوذوهدایت
هندودر سطوح مختلف 
هیدرولیکی به طور قابل توجهی در سیستم خاکورزی حفاظتی
افزایشیافتوهمچنینمقداربهرهوریآب()WUEدرسیستم

خاکورزیحفاظتیباالترینمقداررادارابود(Kuotsu et 2014

)2014( Gozubuyuk et al. .)al.,درپژوهشیاثراتسطوح
خاکورزیرا بربرخیخواصفیزیکیوهیدرولیکیدریکخاک

لومی و تحت تناوب زراعی مورد بررسی قرار دادند.
هایمختلفخاکورزیبرخواصخاکو


کهروش
آنهادریافتند
جوانهزنیگندمتأثیرگذاربودهاستوبهتریننتیجه بهدستآمده

تحت عمل بدون شخم (خاکورزی حفاظتی) در الیه سطحی
 3-03سانتیمتر مشاهده شد .در یک مطالعه موردی کاهش
عنوانجایگزینیبرایکشتبدونخاکورزیتحت

خاکورزیبه

شرایطمدیترانهایراموردبررسیقرارگرفت .نتایجنشانداد که

میتواندمشکلکاهشمزایایخاکراحل
خاکورزی 
شیوه کم  
کند).)López-Garrido et al., 2014
 )2009( Bautista et al.مدل WinSRFRرابهمنظور
ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری و تخمین خصوصیات نفوذ وزبری
هیدرولیکی استفاده نمودند .نتایج این تحقیق نشان داد که این
مدل قادر خواهد بود تا دامنه راه حلهایی راکه منجر به عملکرد
تقریباً بهینه میشود تجسم کرده و راهکاری را برگزیند که هم-
خوانی بیشتری با محدودیتهای اجرایی داشته باشد .در حال
حاضر،شناساییواندازهگیریعواملمؤثردررفتارحرکتآبو

امالحدرخاکوکاربردوسیعدانشآندرمدیریتآبیاری،دفع
پسابکشاورزی،شهری،صنعتیوروانابحاصلازرگبارهااهمیت

اندازهگیری خصوصیات
روزافزونی یافته است (  .)Sam, 2009
هیدرولیکیخاکدرمحلاهمیتزیادیدربسیاریازمطالعههای
مرتبط با خاک همانند مطالعههای کشاورزی و هیدرولوژی دارد
(.)Moret and Arrue, 2007باتوجهبهاینکه هدف ازانجام
خاکورزی ایجادشرایطمناسببرایرشدونموگیاهاز
عملیات 
قبیل بهبود ساختمان خاک ،نفوذپذیری و تهویه مناسب و غیره
خاکورزی نیز باتوجهبهنیازگیاهو
میباشد ،درانتخابشیوهی  
بهخصوصمنابعآبوخاکبایدتوجهبیشتریداشت.همچنین
تولید محصول در نواحی خشک و نیمهخشک همانند استان
خوزستانبهطورجدیبهآبیاریوابستهاستوبرایدستیابیبه
کشاورزی پایدار ناگزیر به اعمال مدیریتهای الزم در زمینهی
آبیاری،شیوهخاکورزی وتأمینکودموردنیازگیاهبرایافزایش


دوره  43شماره  8سال  .8333ص 845-851
بهرهوریآبآبیاریاست (.)Khorramian et al., 2011در

این راستا شرایط اقلیمی منطقه ایجاب میکند تا تحقیقات
گستردهای در رابطه با سیستمهای آبیاری سطحی از جنبههای
گوناگونانجامشود.با توجه بهضرورتحفاظت ازمنابع باارزش
عملیاتخاکورزی ،در این تحقیق تأثیر

خاک و آبونقش مهم
هایمختلفخاکورزیوتغییردرفواصلبینجویچههابر

روش
ویژگیهای هیدرولیکی آبیاری سطحی در آبباری اول و دوم با
استفادهازمدل WinSRFRموردبررسیقرارگرفتهاست.
مواد و روشها
مشخصات محل و اجراي طرح

این تحقیق ،در یکی از مزارع شبکه آبیاری زهکشی دز در
شمال استان خوزستان و در تابستان 3030انجام گردید .منطقه
مورد مطالعه دارای مشخصات طول جغرافیایی  84درجه و 52
دقیقهشرقیوعرضجغرافیایی05درجهو31دقیقهشمالیودر
ارتفاع  45متر از سطح دریا واقع شده است .جدول ( )3شرایط
فیزیکیوشیمیاییخاکمحلموردآزمایشرانشانمیدهد.
آماده سازی محل مورد آزمایش پس از اتمام مراحل اولیه
تهیهزمین،شاملآبیاریاولیه(گاوروشدن)،تسطیحزمینولولر
صورت گرفت و سپس با استفاده از دوربین نیوو شیب مزرعه
اندازهگیری شد .عملیات تهیه زمین با تراکتور دابل مدل مسی

فرگوسن  033شروع شد .بدین صورت که با اعمال دو شیوه
خاکورزی ،چهار تیمار مورد آزمایشاحداثشد .در این تحقیق

تیمارهای اصلی شیوههای خاکورزی و تیمارهای فرعی فاصله
باایجاددوتیمارخاکورزی

بینجویچههامیباشندبهطوریکه 
مرسوم  CT1و( CT2هرکدامازتیمارهادارایشخمباگاوآهن
برگرداندار5+دیسکعمودبرهم)بافواصلپشته 3/1و3/52
مترودوتیمارکمخاکورزی MT1و( MT2اعمالدو دیسک

متروجویچههاییبه

عمودبرهم)بافواصلپشته 3/1و 3/52
طول23متراجراشد.شیبطولیجویچهها3/330متربرمترو
برایانجامآزمایشهاازآبموجوددرشبکهآبیاریوزهکشیدز
استفادهشد.بافتخاکسیلتیرسیلومبهروشهیدرومتریو
گیریمغزیاندازهگیریشدند.


وسیلهنمونه
چگالیظاهریخاکبه
آزمایشبدیننحوانجامگردیدکهیکشدتجریانثابتواردهر
جویچهشدهومقادیردبیورودیوخروجی،پیشرویوپسروی،
سطحمقطعجویچهبهوسیلهدستگاهمقطعسنجدرایستگاههای
اولوآخرقبلوبعدازآبیاریوعمقآبدرنقاطمختلفجویچه
اندازهگیریشد.برایثبتزمانپیشرویوپسرویدرفواصل2

متریازابتدایجویچهنیزمیخهایچوبینصبشد.درهریکاز
آبیاریها دبی ثابت  3/2لیتر در ثانیه وارد جویچهی هر یک از

تکرارها شده و زمانرسیدن جبهه آب به هرکدام از میخها به
وسیله کرنومتر و پس از قطع آب ،زمان پسروی یادداشت شد.
مدت زمان آبیاری با توجه به بافت خاک و طول جویچه 533
دقیقه انتخاب و در طول این مدت جریان ورودی به جویچه و
اندازهگیریوثبتشد.
خروجیتوسطفلوم WSC
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جدول  -1مشخصات فيزیکي و شيميایي خاک مزرعه مورد مطالعه
Table 1- Physical and chemical characteristics of the studied soil
Bulk
density
)(gcm-3
1.55
1.69
1.70

OC
()%

ECe
)(dS m-1

pH

0.71
0.56
0.5

1.2
0.68
0.67

7.6
7.75
7.5

Volumetric
)moisture (%
PWP
FC
13.9
22.5
13.8
22.6
13.7
22.8

Soil texture

Soil depth
)(cm

SLC
SLC
SLC

0-20
20-40
40-60

مدل WinSRFR

نفوذ

معادله کوستیاکوف-لوییس امروزهدرآبیاریسطحیبهطور
میگیردو بهصورتزیرارائهشده
گستردهای مورد استفادهقرار  
است:

a
()3
Z = kt + f0t

کهدرآن:
:Zنفوذتجمعی()m3m-1
:f0سرعتنفوذنهایی()m3m-1min-1
میباشد.
:Tزمان()minو)-(aو ،)m3m-1min-a(k
ضریب زبري

مهمترین پارامتر مؤثر بر هیدرولیک جریان سطحی ضریب
زبری است .ضریب زبری بیانگر مقاومت سطح در برابر جریان
گیریهاییکه درمزرعهبرایعمقجریانوعرض
اندازه 
است .با 
گیریها برای کل
اندازه 
سطح جریان گرفته شد و با تعمیم این  
جویچهوباقراردادناینمقادیردررابطهمانینگمقدار ضریب
زبریبرایجویچهمحاسبهگردید.
()5

()0

 ، WinSRFRمدل یک بعدی برای تحلیل و شبیهسازی
آبیاری سطحی است که در سال  5331و با همکاری مرکز
تحقیقات مناطق خشک ،خدمات تحقیقات کشاورزی و بخش
تحقیقات کشاورزی آمریکا توسعه داده شد و از جمله مدلهایی
استکهکاربردزیادیدرطراحیومدیریتآبیاریسطحیداشته
است ( .)Bautista et al., 2009این مدل برای تحلیل
هیدرولیک آبیاریسطحی دارای چهار بخش شبیهسازی ،تحلیل
ای)،طرحفیزیکیوتحلیلعملیاتمیباشد

رویداد(ارزیابیمزرعه
وبادومدلریاضیاینرسیصفروموجکینماتیکیوبهروشحل
عددی ،محاسبات را انجام میدهد .ارزیابی و دقت یک مدل
آبیاریسطحیعمدتاًبهدقتدادههایورودیمدلبستگیداشته
و نتایج شبیهسازی همانند شرایط واقعی در مزرعه به شرایط
هیدرولیکی،خاک،گیاه،طرحفیزیکی(پارامترهایطولجویچه و
شیب) و مدیریت آبیاری (شامل شدت جریان ورودی و تداوم
آبیاری)بستگیدارد.
تجزیه و تحليل آماري

بازدههابااستفادهازمدل WinSRFRو
محاسبهپارامترهاو 
تجزیه و تحلیل آماری دادهها و مقایسه میانگینها با استفاده از
آزمونچنددامنهایدانکن،درقالبکرتخردشدهبراساسطرح

بلوکهایکاملتصادفیبااستفادهازنرمافزار SAS version

9.2انجامشد.
ميانگين مربعات خطا ((RMSE


()8
کهدراینمعادالت:
=A0سطحمقطعورودجریان( )m
=Sfشیبفارو
 = R0شعاعهیدرولیکیجریاندرورودی
=Wpپیرامونخیسشدهدرورودی()m
=Q0دبیورودی()m3s-1
2

برای تعیین دقت و سنجش کارایی مدل برای پارامترهای
بازده کاربرد ،نسبت پایاب (نسبت آب خروجی از فارو به آب
ورودی)،نسبتنفوذعمقی(نسبتآبخروجیازمنطقهریشهبه
آب ورودی به مزرعه) و یکنواختی توزیع ربع پایین از شاخص
میانگینمربعاتخطا( )RMSEاستفادهشدکهباتوجهبهرابطه
زیرمحاسبهگردید:
()2




درمعادلهفوق دادهمشاهداتی،
هامیباشد.
تعدادداده 

بامدلوn

∑

√

دادهتخمینزدهشده
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نتایج و بحث
اثر خاکورزي و عرض جویچه بر روي ضریب )(K

اثر خاکورزي و عرض جویچه بر روي ضریب زبري

تحلیل تجزیهواریانستیمارهایموردبررسیبرویژگیهای
هیدرولیکیآبیاریسطحیجویچهایدرجدول()5نشانمیدهد
که اثر روش خاکورزی در سطح پنج درصد و اثرات متقابل
ورزیدرعرضجویچهدرسطحاحتمالیکدرصد


هایخاک
روش
تأثیر معنیداری برضریب  Kداشت .به طوری که با کاهش
خاکورزیمقدار Kافزایشیافتهاست.اختالفدرضریب Kدر

تیمارهای مختلف احتماالً میتواند به خاطر کاهش مراحل
ورزیباشد.امااثرتیمارفرعیعرضجویچهتأثیرمعنیداری


خاک
برضریب Kنداشت.باتوجهبهمقایسهمیانگینتیمارهادرضریب
مشاهدهمیشودکهبیشترینمقدار ضریب Kدرگروهآماری a

K
ورزیباعرضجویچه52

کم 
خاک
بامقدار 3/35درتیمار  MT2
سانتیمتراستوتیمارهای CT1, CT2و MT1بهترتیبدر
گروههای  b ،abو  cقرار گرفتند Esfandiari .و
 )2000( Maheshwariتغییرات پارامتر  Kدر آبیاریهای
مختلفراموردارزیابیقراردادند.اینمحققانحساسیتبیشترK
رابهدلیل رسیبودنخاکموردآزمایشوتشکیلسلهدراثر
آبیاریتشخیصدادند وگزارشکردندکهدرآبیاریاولبیشتر
دبیورودیصرفپرنمودنترکهایموجوددرکفجویچهشده

و حجم آب کمتری صرف پیشروی آب در جویچه میشود.
)2003( Koochakzadeh et al.نیزحساسیتپارامتر Kرادر
مقایسه با پارامترهای  aو  f0در معادله نفوذ کوستیاکف لوییس
موردتاییدقراردادند.

مانينگ )(n

اثر خاکورزي و عرض جویچه بر روي ضریب

)(a

نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که خاکورزی و
عرضجویچهآبیاریاثرمعنیداریبرضریب  aنداشت .امااثر

معنیداربود.
متقابلدوتیماربررویضریب aدرسطح 2درصد  
مقایسه میانگینها در شکل ( )3نشان میدهد ضریب  aدر دو

روش خاکورزی در یک گروه آماری قرار داشتند .اثر متقابل
تیمارها نیز بر این ضریب نشان دادکه تیمار ( CT2تیمار
ورزیمرسومباعرضجویچه)3/52بامقدار 3/80باالترین


خاک
مقداررادارامیباشدودرگروهآماری aوتیمارهای CT1و
MT1, MT2بهترتیبدرگروهآماریbوabقرارگرفتند(جدول
.)5
اثر خاکورزي و عرض جویچه بر روي ضریب سرعت
نفوذ پایه ((f0

ورزیوعرضجویچه

طبقنتایجتجزیهواریانس،تأثیر 
خاک
معنیدارنبود .امااثرمتقابلدوتیماریادشدهروی
برضریب  f0
ضریب  f0در سطح یک درصد معنیدار بود .همچنین مقایسه
میانگینها در شکل ( )3نیز نشان داد که ضریب  f0در روش

خاکورزی و همچنین عرضجویچه در یک گروه آماری قرار

دارند.

ورزی،عرضجویچهواثراتمتقابلروشهای


اثرروشخاک
خاکورزی در عرضجویچه براساس نتایج تجزیه واریانس در

سطح احتمال یک درصد تأثیر معنیداری برضریب  nداشتند
(جدول.)5همچنینمقایسهمیانگینهادرشکل()3نشانمیدهد
دردوروشخاکورزیدردوگروهآماری aو bقرار

کهضریبn
دارند .مقایسه میانگین اثر عرضجویچه بر ضریب  nگویای آن
استکهتیمارعرضجویچه 52سانتیمترباالترینمقدار nرادارا

میباشد که با نتایج ()Bautista and Wallender, 1985

مطابقت دارد.باتوجهبه شکل()3باالترینمقدارضریبزبری
 3/315درسامانهی کم خاکورزی باعرضجویچه 52سانتیمتر
است(تیمار)MT2ودیگرتیمارهاCT1, CT2و MT1درگروه
آماری bقرارگرفتند.
متوسط مقادیر ضرایب معادله نفوذ کوستياف لوئيس و
ضریب زبري مانينگ

بیشترین مقدار ضریب  Kبا  3/355مربوط به روش کم
خاکورزیباعرضجویچه 52سانتیمتراستوکمترینمقدار

ضریب  Kدر تیمار خاکورزی مرسوم با مقدار  3/335به دست
آمده است (جدول  .)0پایین بودن مقدار ضریب  Kدر روش
خاکورزی مرسوم نسبت به روش کم خاکورزی را میتوان

بخاطر عدم یکنواخت بودن خاک سطحی و زیرسطحی به علت
استفادهازگاوآهنبرگردانداروزیروروکردنخاکدانست.
یدهد
نتایججدول()0برایضریبزبریمانینگ()nنشانم 
کهبیشترینمقدارضریبزبری درآبیاریاولودوممربوطبه
ورزیاست.درروشکمخاکورزیبهدلیلوجود


تیمارکمخاک
پوششگیاهیموجوددرسطحخاک(کاهوکلش)مقدارضریب
زبری بیش از مقدار ضریب زبری در حالت بدون پوشش
گیاهی(مرسوم) است .در تیمار خاکورزی مرسوم کاه و کلش
کمتریوجودداردواینامرباعثیکنواختیبیشترخاکسطحی
درمقابلجریانوپیشرویآبشدهاست.بنابراینوجودپوشش
گیاهیعاملمهمیاستکهدرتیمارهاباعثافزایشویاکاهش
مقدار ضریب زبری شده است .در این پژوهش ضریب زبری با
استفاده از عمق آب در جویچهها بدست آمد .اگر عمق جریان
مشخصشدهباشدزبریمیتواندمستقیمبرآوردگردد( Hessel

دررابطهباضریبزبریمانینگمیتوانگفت

 .)et al., 2003
کهاینپارامتربسیارمتغیروبهتعدادی عاملوابستهاست.این
عوامل شامل :زبری سطح ،پوشش گیاهی ،شکل مسیر و سطح
مقطع ،وجود موانع در مسیر جریان ،انحنای مسیر تراز و دبی
میباشند .مقدار ضریب زبری ( )nرابطه مستقیمی با درصد

گیاهیدارد،بهطوریکهپوششگیاهیبیشترینتأثیررابر


پوشش
روی مقدار ضریب زبری نشان میدهد( Sepaskhah and
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وجودپوششگیاهیبرضریبزبریمانینگراموردبررسیقرار
دادند و نشان دادند که مقدار ضریب زبری در حالت با پوشش
روشکمخاکورزی) بیشازمقدارضریبزبری

 گیاهی(همانند
.درحالتبدونپوششگیاهیاست

 بنابراین با توجه به اینکه در روش کم.)Bonder, 2002
 درصد بقایای گیاهی کشت قبلی بر03  تا32  ورزی بین
 خاک

رویزمینوجوددارداینانتظاروجودداشتکهدراینپژوهشو
درایننوعخاکورزیمقدارزبریبیشازمقدارزبریدرروش

) تأثیر2010( Falahatgar et al. .خاکورزی مرسوم باشد


 تجزیه واریانس ویژگيهاي هيدروليکي آبياري سطحي جویچهاي-2 جدول
Table 2 - Analysis of the variance of hydraulic characteristics of the furrow surface irrigation
Kostiakov Lewis coefficients
Manning
coefficient (n)
Source of variation
DF
F0
K
a
(m3/m.min)
(m3/m.mina)
ns
replication
1.1E-8ns
0.0002
0.000008ns
0.00001ns
2
ns
*
tillage
9.6E-9ns
0.007
0.0001
0.0002**
1
ns
ns
Main error
6.3E-10ns
0.007
0.00004
0.000001ns
2
ns
ns
Width of furrow
4.8E-8ns
0.025
0.00001
0.0001**
1
*
**
Tillage* Width of
2.2E-8ns
0.06
0.0004
0.0001**
1
furrow
Sub error
16
16
16
16
14
26.9
27.7
4.9

CV(%)
28.7
ns: Non-significant, **,*:significant at 1% and 5% probability level respectively

0.03
0.02

Width of furrow 0.6
a

ab
b

k

0.02

a

c

0.01
0.01
0.00
CT

0.06

CT

Width of furrow 0.6
Width of furrow 0.75
b

b

MT

a

a

a

a

0.0008

n

0.04

0.0006
0.0004

0.02

0.0002

0.00

0.0000
CT

b

Width of furrow 0.6
0.0010

a
b

Width of furrow 0.6
a
ab
K b

MT

Fo

0.08

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

MT

CT

MT

 مقایسه ميانگين ضرایب هيدوریکي خاک در آبياري اول و دوم-1 شکل
Fig. 1- Comparison of the average hydrological coefficients of soil in the first and second irrigation
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Table 3 - The mean values of the coefficients of the Kostiakov Lewis penetration equation and
manning roughness coefficients
Irrigation
Tillage
Width of
K
a
F0
n
treatments
)furrow (m
)(m3/m.mina
)(m3/m.min
Conventional
0.6
0.02096
0.2095
0.00096
0.054
tillage
0.75
0.009401
0.3564
0.001197
0.053
First
Less tillage
0.6
0.01848
0.3067
0.001197
0.056
0.75
0.02224
0.2240
0.00098
0.065
Conventional
0.6
0.01563
0.3167
0.00078
0.050
tillage
0.75
0.00753
0.5117
0.000617
0.049
Second
Less tillage
0.6
0.01131
0.3591
0.00081
0.051
0.75
0.01486
0.3602
0.00048
0.062
جدول  -3ميانگين مقادیر اندازهگيري شده (صحرایي) و شبيه سازي شده (مدل) بيالن آب
Table 4- Measured values (field) and simulated (model) water balance
)Relative error (%

)Simulated (m3

)Measured (m3

Infiltration

Runoff

Input

Infiltration

Runoff

Input

Infiltration

Runoff

Input

Treatment

Irrigation

11.7
12.8
13.01
1.26
0.6
9.2
4.6
16.6

16.8
22.7
18.6
3.1
0.7
12.6
6.4
17.9

0
0
0
0
0
0
0
0

7.78
6.8
7.76
5.45
8.94
7.97
8.03
9.1

11.12
12.1
11.14
13.45
9.96
10.93
10.87
9.8

18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9

6.47
5.25
6.31
5.28
8.88
8.98
8.54
10.73

12.43
13.65
12.59
13.62
10.02
9.92
10.36
8.17

18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9

CT1
CT2
MT1
MT2
CT1
CT2
MT1
MT2

First

بيالن آب اندازهگيري شده مزرعه و محاسبه شده مدل
در آبياري اول و دوم

جدول()8مقادیرحجمآبورودی،حجمروانابوحجمآب
گیریدرمزرعهوبرآوردشدهبهوسیله

نفوذیافتهدردوروش 
اندازه
یریوشبیهسازی

هایاندازهگ


مدلوهمچنینمیزانخطابینداده
رانشانمیدهد.

بامقایسهحجمآبنفوذیافتهحاصلازاختالفکلحجم
آبورودیبهجویچهوکلحجمآبخروجیازجویچهکهتوسط
هیدروگرافهایورودی-خروجیمدلبهدستآمد،مقدارنفوذدر

طول جویچه محاسبه شد مقایسه مقادیر اندازهگیری با مقادیر
شبیهسازیشدهتوسطمدل  WinSRFR4.3.1نشاندهندهدقت
خوباینمدلاست.درهردونوبتآبیاریاولودومحجمآب
ورودی پیشبینی شده توسط مدل از زمان صفر تا زمان قطع
جریان ( 533دقیقه)  34/3مترمکعب برآورد شد که با مقدار
اندازهگیری شده مزرعهای مساوی میباشد .بهعلت دقت در

گیریهایصحراییوپارامترهایموردنیازمدل ،حجمآب
اندازه 

ورودیبرآوردشدهتوسطمدلبهخوبیانجامگرفتهاست.بعداز
انجامعملیاتتهیهزمینوخاکورزیمرسوم،آبیاریاولانجام

شدکهعواملمهمیازقبیل:خشکبودنزمین،ظرفیتباالی

Second

مزرعه(مخزن خاک) برایجذب و ذخیره آب،مقاومت بیشتر در
برابرجریانوپیشرویآبدرجویچهووجوددرزوشکافهای

بیشتر در نوبت آبیاری اول باعث شدند تا حجم آب نفوذیافته و
روانابدرنوبتآبیاریاولودوممتفاوتباشد.بهطوریکهدر
آبیاریدومودرهمهتیمارهامقدارروانابوحجمآبنفوذیافته
به ترتیب افزایش وکاهش داشته است .نتایج مدل نیز افزایش
رواناب و کاهش حجم آب نفوذیافته در آبیاری دوم را نشان
میدهد .دلیل این امر را میتوان کاهش مقدار تخلخل سطحی

خاکومسدودشدندرزوشکافهابهخاطرحرکتذراترسو

امالحخاکوکاهشمقاومتدربرابرحرکتجریاندراثراصالح
سطحمقطعجویچهنسبتبهآبیاریاولوهمچنینکاهشجذب
آبتوسطخاکبعدازآبیاریاولدانست.


مقایسه شاخصهاي عملکرد آبياري اندازهگيري شده و
شبيهسازي شده
بازده کاربرد ()Ea

نتایج بررسی بازده کاربرد در جدول ( )2نشان میدهد که
کاربرددرآبیاریاولودومدرروشکمخاکورزی

بیشترینبازده
( )MT2و بهترتیب با  81و  85درصد میباشد .نتایج مدل نیز
درصددرروشکمخاکورزی

باالترینبازدهکاربردرابا25و80
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نشان میدهد .کمترین مقدار خطا در آبیاری اول برای تیمار
خاکورزی مرسوم است .در آبیاری دوم کمترین میزان خطا با

سازیبرایشیوهی


هایمزرعهومدلشبیه

بینداده
مقدار 3/28
کمخاکورزیاست.


بازده یکنواختي توزیع ربع پایين ()DU

ازنظریکنواختیتوزیعربعپایینباالترینمقداربا 55درصد
ورزیاست.کمترینخطابیندادههای


مربوطبهروشکمخاک
گیریمزرعهوشبیهسازیشدهبهوسیلهمدلدرآبیاریدوم


اندازه
وروشکمخاکورزیاست.کمترینمقدار RMSEبرابریکدر

روشکمخاکورزیباعرضجویچه 13سانتیمتر(تیمار)MT1

میباشد و بیشترین خطا در آبیاری اول و دوم مربوط به شیوه

خاکورزیمرسوماست.

میتواننتیجه
باتوجهبهنتایججدول()1ومقادیر  RMSE
گرفت که مدل  WinSRFRدر شبیهسازی جریان آبیاری
(هیدروگرافدبیورودیخروجی،پیشرویوپسرویجریان،عمق
هایمختلفخاکورزیبه


نفوذآبوپارامترهایبازده)درشیوه
خوبی عمل نموده است .استفاده از مدلهای آبیاری بویژه مدل
 WinSRFRباید به گونهای باشد که شرایط خاکورزی مزرعه
همانندعمقونحوهیبرگردانیخاک(عمقشخمتوسطدیسک

وگاوآهن)وضریب زبری،برایمدلتعریفشدهباشدوتناقضی

وجود نداشته باشد .استفاده از گاوآهن برگرداندار و تأثیر آن در
چگونگیحرکتآبدرخاکباعثشدهاستتامیزانخطابین
هایمزرعهوبرآوردمدلدرروشخاکورزیمرسومافزایش


داده
یابد .بنابراین شیوه کم خاکورزی بیشترین همخوانی را برای
استفادهاز مدلآبیاری WinSRFRداردو در جدول()1کمترین
یکمخاکورزیاست.


خطادرشیوه

نسبت پایاب ()TWR

درجدول()2بیشتریننسبت پایاب درآبیاریاولودومبا
 03و  83درصد مربوط به روش خاکورزی مرسوم است که با
نتایجمدلمطابقتدارد.مقدارمیانگینRMSEبراینسبتپایاب
درآبیاریاول 0/5وبرایآبیاریدوم 5/3است.کمترینمقدار
درآبیاریدومبرایروشکمخاکورزیاست.اختالف

 RMSE
ورزینشانمیدهدکهمدل


کمترمیزانخطادراینشیوهخاک
 WinSRFRبا تشخیص وجود پوشش گیاهی در این روش
خاکورزی و تعیین دقیق ضریب زبری مانینگ توانسته است

برآوردخوبیازبازدهپایاب(رواناب)داشتهباشد.
نسبت نفوذ عمقي ()DPR

)نشاندادکهدرروشکمخاکورزیو

نتایجدرجدول(2
خاکورزیمرسومدرآبیاریاولودومنسبتنفوذعمقیبامقدار

تقریباً  51درصد یکسان است .برای نسبت نفوذ عمقی کمترین
میزانخطادرآبیاریاولودوممربوطبهروشکمخاکورزی

است.میانگینخطادرآبیاریاولودومبامقدارمشابهتقریباً5/2
میباشد.



Ea
39
51
42
52
27
39
28
43

جدول  -5ميانگين مقادیر اندازهگيري شده و شبيهسازي شده شاخصهاي عملکرد آبياري
Table 5- Measured values (field) and simulated (model) efficiencies
)Measured (%
)Simulated (%
Treatment
DU
DPR
TWR
Ea
DU
DPR
TWR
CT1
78
34
31
35
87
26
34
CT2
70
29
25
46
83
21
28
MT1
71
37
27
36
81
25
33
MT2
71
32
22
46
79
20
28
CT1
65
30
41
29
71
26
47
CT2
68
27
42
41
73
20
41
MT1
72
30
38
32
87
27
45
MT2
70
26
32
42
75
20
37

Irrigation

First

Second

Ea: Application efficiency; TWR: Tail water ratio; DPR:Deep percolation ratio; DU: Distribution uniformity

جدول  -1ميزان خطاي  RMSEمدل در برآورد شاخصهاي عملکرد آبياري
Table 6- RMSE Error Efficiencies in Field Measurement and Estimated by Model
Du
2.8
3.6
3.1
3.3
3.3
2.6
1
1.7

DPR
4.1
1.4
3.1
1
4.4
1.4
4.4
1.4

Ea
2.7
.3.3
3.2
3.5
2.1
1.8
1.9
0.54

TWR
3.7
3.3
4.4
3.4
3.7
2.2
3.8
2

Treatment
CT1
CT2
MT1
MT2
CT1
CT2
MT1
MT2

Irrigation
First

Second
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علوم و مهندسی آبیاری
نتيجهگيري
در این تحقیق ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف -لوییس به
روشبیالنحجم و بااستفادهازروابطواکراسکوگربووضریب
زبریبااستفادهازمعادلهمانینگدردونوع عملیاتخاکورزی
گیریهای مزرعهای با نتایج مدل
محاسبه گردیده است و اندازه 
شیوههای مختلف خاکورزی
مقایسه شد  .نتایج نشان داد که  
مرسوموکمخاکورزیباعثکاهشویاافزایشضرایبمعادله

نفوذوضریبزبریشدهاست.بهعبارتدیگرضرایبمعادلهنفوذ
و ضریب زبری به تغییرات خاکورزی واکنش یکنواختی نشان
اثرروشخاکورزیوهمچنینعرضجویچههرکدامبه

ندادهاند.

طور جداگانه کمترین میزان تأثیر را روی ضرایب معادله نفوذ
داشتند ،ولی اثر متقابل خاکورزی در عرضجویچه اثرات
معنیداریرویپارامترهایمعادلهنفوذوهمچنینضریب زبری

داشت .ضریب Kدرمقایسهبادیگرضرایبمعادلهنفوذ() Fo, a
درهردونوبتآبیاریتغییراتبیشتریداشتهاست.دلیلاینامر
یعملیاتخاکورزی


نسبتبهنحوه
حساسیتبیشترضریب K
(استفاده از دیسک و گاوآهن) ،چگونگی حرکت آب در خاک
(پیشرویوپسروی)ومیزانرطوبتاولیهمیباشد .مقدارضریب

دستآمدهدرهردوروشخاکورزیمتفاوتبودهاست

زبریبه
که میتوان گفت وجود پوشش گیاهی بیشتر در روش کم
خاکورزی مهمترین علت آن میباشد .ضریب زبری و ضرایب

معادله نفوذ کوستیاکف لوییس به خاطر تأثیری که روی میزان
نفوذآبدرخاکدارند،میتوانندرویمیزانروانابتولیدیمؤثر

باشند.بهعبارتدیگرکاهشضریبزبریباعثافزایشروانابو


بودنسرعتنفوذپایهباعثکاهشمیزانروانابمیشود.

باال 
مدل WinSRFRبا استفاده از اطالعات مزرعهای توانست
هیدروگراف دبی ورودی-خروجی ،پیشروی ،پسروی ،عمقهای
بازدههای آبیاری را به دقت برآورد کند و هر چقدر که
نفوذ و  
هایاندازهگیریدرمزرعهازدقتباالییبرخوردارباشند،مدل


داده
نیز به همان اندازه از دقت باالیی برخوردار است .در مجموع
عملکرد مدل در برآورد پارامترهای حجم آب ورودی ،حجم آب
نفوذیافته و رواناب قابل قبول است ،بنابراین میتوان در
طراحیهای آبیاری جویچهای و مدیریت آن ،مورد استفاده و

ارزیابی قرار گیرد .با توجه به حجم آب نفوذیافته و رواناب در
توانحجمآبورودیرابرایآبیاریهایبعدی


آبیاریدوم،می
بهنحویبهدستآوردکهحجمرواناببهحداقلبرسد،برایاین
کارالزماستکهباتوجهبهعواملخاک(بافتومیزانرطوبت
دردسترس)وگیاه(هیدرومدولدرطولدورهرشد)،مقدارحجم
دستآوردودرنوبتهایبعدی

آبمورداستفادهبرایگیاهرابه
آبیاری حجم آب مورد استفاده کمتر از مقدار آبیاری اول خواهد
بود.


تشکر و قدرداني
نویسندگان،ازدانشگاهبوعلیسیناهمدانوبخشتحقیقات
فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی
آباد ،دزفول ،به خاطر فراهم نمودن امکانات مالی و اجرایی این
تحقیق،تشکروقدردانیمینمایند.
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