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مقدمه
ینهای کشاورزی
یستمهای زهکشی در زم 
اجرای س 
زهکشها ی طبیعی برخوردار نیستند یکی از

که از 
یباشد.برایطراحیوارزیابی
ملزوماتکشاورزیپایدارم 
یستمهای زهکشی میبایست جریان آب به طرف
س 
زهکشها،تغییرات ترازسطحایستابی وتخلیهزهکشها

مدلشوند.بدینمنظورمدلهاییتوسطمتخصصینعلم
آبیاری و زهکشی ارایه شده است .مدلهای ارایه شده
توسط این متخصصین از نظر رژیم جریان در دو دسته
مدلهایی اند که تغذیه
یگیرند .دسته اول  
کلی قرار م 
زهکشها را در طی زمان

(بارندگی و آبیاری) و تخلیه 
یکنند که در نتیجه آن ،سطح
ثابت و ماندگار فرض م 
یشود.
ایستابی نیز در طی زمان ثابت در نظر گرفته م 
،تخلیهزهکشها

میباشند که تغذیه
مدلهایی 
دستهدوم 
یگیرندوبه
وسطحایستابیرا طیزمان متغیر درنظرم 
مدلهای جریان غیر ماندگار موسومند (اسمدما و

رایکرافت.)1999،
یازروابطمدلهایجریان

طرحهای زهکش
غالباً در 
یشود (اسمدما و رایکرافت.)1999 ،
ماندگار استفاده م 
فرضماندگاریجریاندراغلبمواردقابلقبولاستاما
یگیردویا
درمواردیکهآبیاریبهطورمتناوبصورتم 
یبارد دیگر فرض تغذیه دایم سفره
باران با شدت زیاد م 
آبزیرزمینیصادقنیست(وسلینگ.)1999،نوسانتراز
سطح ایستابی در طول زمان باعث ایجاد جریان غیر
میشودوبهتبعآندبیخروجینسبتبهزمان
ماندگار  
متغیرخواهدبود(دجورویچوهمکاران .)2000،
سالیهوورافیندادی ( )1999باتحقیقیکهبرروی
مخزن شنی انجام دادند نتیجه گرفتند که فاصله بین
زهکشها ،شدت تغذیه ،شدت تخلیه و ارتفاع آب داخل

لوله زهکش در شکلگیری و میزان نوسان تراز سطح
یبایست از
ایستابی مؤثرند ،تحت چنین شرایطی م 
معادالت ارایه شده توسط مدلهای جریان غیر ماندگار
استفاده کرد .دجورویچ و ستروچیویچ ( )2009معادله
کراجنهوف وان دلور  -ماسلند را برای تعیین فواصل
زهکشی در شرایط غیر ماندگار به کار بردند و مشاهده
بزرگتر ازمقدار
نمودندکهاینروشفواصل زهکشی را 
واقعی تخمین میزند .دجورویچ و همکاران ( )2000با
استفادهاز معادلهغیرماندگار گلور -دام مشاهدهنمودند
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که هرچه فاصله بین زهکشها بیشتر باشد دقت این
معادله در تعیین فاصله زهکشها باالتر خواهد بود.
تریپاسیوهمکاران()2009سهمعادلهغیرماندگار گلور
هلینگا وکراجنهوفواندلور -ماسلند را
 دام،دوزو  -در تخمین تراز سطح ایستابی و تخلیه زهکشها بررسی
نمودندوبهایننتیجهرسیدندکهمعادلهگلور -دام در
تخلیهزهکشها،نسبتبهدو

تخمینترازسطحایستابیو
روش دیگر از دقت باالیی برخوردار است .کارایی باالی
معادله گلور  -دام توسط فرینچ و اوکاالگان (،)1911
راوات ( ،)2001راجاد ( )1991نیز گزارش شده است.
اشتبنگر ( )2009تحقیقی در مورد تخلیه زهکشها در
شرایط جریان غیر ماندگار در منطقهای از کشور چک
انجام داد و نتایج حاصل از تخمین تخلیه زهکشها با
هلینگا رارضایتبخشگزارش
استفادهازمعادلهدوزو  -
نمود.همچنینبیانداشتکهاینروشدرتخمیندبی

خروجی سیستمهای زهکشی زیرزمینی کارایی باالیی
دارد.
دراینتحقیقبااستفادهاز یک مدلآزمایشگاهیو
معادلههای غیر ماندگار کراجنهوف وان دلور  -ماسلند،

هلینگا و گلور  -دام رفتار تراز سطحایستابی و
دوزو   -
تخلیه زهکشها نسبت به زمان در دو حالت سطح
ایستابیافتانوخیزانبررسیشد .


مواد و روشها
مدل فیزيکی
برایانجامآزمایشاتدراینتحقیقازمدلفیزیکی
آزمایشگاه منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
استفاده شد .مدل فیزیکی محفظهای مکعب مستطیلی
شیشهایباابعاد،طولدومتر،عرضیکمتر

شکلفلزی-
میباشد.بهمنظورتعیینموقعیتسطح
وارتفاع0/1متر 
ایستابیدرخاک 20عددپیزومتردرکفمدلقرارداده
سانتیمتر به

شده بود .دو لوله مشبک فلزی با قطر دو 
عنوان لولههای زهکش در مدل تعبیه شد .موقعیت
قرارگیری لولهها و پیزومترها در شکل( )1آورده شده
سانتیمتری

است.آزمایشاتبرایسهعمق90،40و20
از سطح خاک و برای فاصله  1/4متری بین زهکشها
انجامگرفت.سهعمقمختلف برایبررسیتأثیر عمقبر
دبیخروجیدرنظرگرفتهشد .
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شکل( :)2شماتیک مدل فیزيکی (ابعاد بر حسب سانتیمتر)الف) پالن مدل فیزيکی ب) برش عرضی مدل فیزيکی

در قسمت فوقانی مدل ،یک سیستم آبیاری بارانی
شامل چهار الترال و هشت آبپاش در ارتفاع 10
آن
سانتیمتری از سطح خاک قرار داده شده بود که از  

جهتتولیدبارشوانجامعملآبیاریاستفادهگردید.به
منظوربررسیافتوخیزسطحایستابیوجریانآببه
سمت زهکشها از خاک با بافت شن درشت که دارای
هدایتهیدرولیکیباالییبوداستفادهشد.برایبرداشت
دادههای مورد نیاز ابتدا دو لوله زهکش در ارتفاع 10

سانتیمتری از کف مدل فیزیکی قرار داده شد و سپس

خاکباتراکمیکنواختیتاعمق 0/1متردرمدلریخته
شد.پسازخاکریزیخروجیزهکشهارابستهوخاکرا

بهطورکاملاشباعکردیمتایکنواختیخاکافزایشیابد،
خروجیلولههایزهکشبازشدوآببهطور

پسازآن 
کامل خارج گردید .آزمایشات برای دو حالت کلی سطح
ایستابی خیزان (باال رونده) و افتان (پایین رونده) انجام
گرفت ،شرایط اولیه برای این دو حالت زهکشی در
جدول( )1آوردهشدهاست.درحالت خیزانعملآبیاری
همزمان با عمل زهکشی صورت میگرفت در حالی که


برای حالت افتان خروجی زهکشها بسته بود و با اتمام
آبیاریخروجیبازمیشد .

جدول( :)2شرايط اولیه سطح ايستابی در دو حالت زهکشی؛
سطح ايستابی خیزان و افتان
عمقزهکشهااز

سطحخاک
(سانتیمتر) 

 20
 90
 40

عمقسطحایستابی
اولیهدرحالت
خیزانازسطح
(سانتیمتر) 

خاک
 20
 90
 40

عمقسطحایستابی
اولیهدرحالتافتان
ازسطحخاک
(سانتیمتر) 

1
 11
 19


سطح ایستابی برای حالتهای خیزان و افتان در
شروعآزمایشبهترتیبهمترازبالولهزهکشوباالیلوله

زهکش به صورت افقی تثبیت شد و نوسانات سطح
ودبیخروجیاززهکشها برایایندوحالتبه

ایستابی 
ترتیب در فواصل زمانی پنج و سه دقیقه ثبت شدند.
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آزمایشات مشابه برای عمقهای کارگذاری  90و 20
متریلولههایزهکشتکرارگردید .


سانتی
معادله کراجنهوف وان دلور  -ماسلند 
کراجنهوفواندلور( )1919وماسلند ( )1919هر
حلهاییبرایجریانآببهطرف
راه 
یکبهطورجداگانه 
زهکشهادرشرایطغیرماندگارجریانارایهنمودند،اساس

آنها بر تغذیه مداوم و یکنواخت برای هر مدت
معادله  
یباشد .تراز سطح ایستابی در وسط دو
زمان دلخواه  tم 
زهکش در این رابطه با توجه به معادله زیر محاسبه
میشود .


( )1



 n 2t / j
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 n 1  e
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شرایط اولیه و مرزی برای دستیابی به رابطه فوق
بدین ترتیب است که در شروع آزمایش در زمان t=0
زهکشها قرارداردوشدتتغذیه

سطحایستابیدرتراز
برای  t≥0برابر  Rمتر در روز میباشد .در رابطه(j ،)1
ضریبمخزنیامعکوسضریبعکسالعمل𝛼میباشدو
بهصورترابطهزیرتعریفمیشود .


L2
 j  2
( )2
  Kd
1

درروابطفوق Kهدایتهیدرولیکیخاک d ،عمق
معادل μ ،تخلخل قابل زهکشی و  Lفاصله زهکشها
میباشد .

مقدار دبی تخلیهشدهاززهکشها باتوجه بهرابطه
کراجنهوف وان دلور  -ماسلند از رابطه زیر به دست
میآید .
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 n 1  e
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qt 

اساساینمدلبرایسطحایستابیخیزانارائهشده
است.بدینترتیبکهسطحایستابیدرزمانصفردرتراز
زهکشهاقرارداردوباشروعتغذیهارتفاعسطحایستابی

در وسط دو زهکش افزایش پیدا میکند (وسلینگ،
 .)1999

معادله دوزو  -هلینگا
هلینگا()1919معادالتیارائهنمودند کهبا
دوزوو  
یتوانوضعیتسطحایستابیو نوسانات
توجهبهآنها م 

دبی زهکش را در شرایط رژیم غیرماندگار بررسی کرد.
برای پیشبینی تراز سطح ایستابی در وسط فاصله دو
زهکشازرابطهزیراستفادهمیشود .



( )4

R t
1  e t
0.8



ht  ht 1e t 



در رابطه فوق  htتراز سطح ایستابی در نقطه وسط
بیندوزهکشدرزمان  tو  RΔtمتوسطمقدارتغذیهدر
میباشد .
زمان Δt
برایمحاسبهمقداردبیتخلیهشدهاززهکشهادر

اینروشازرابطهزیراستفادهمیشود .


( )1



qt  qt 1e t  R t 1  e t



معادله گلور  -دام
1

راهحلی برای معادلهای که گلور 
دام (  )1914
پیشنهادکردهبودپیدانمود،گلوریکسطحایستابیافقی
درارتفاعمعینیدرباالیسطحزهکشهاقرار

اولیهایکه

داردفرضنمود.اینراهحل،پایینآمدنسطحایستابیرا

تابعی از زمان ،مکان ،فاصله زهکشها و خواص خاک
میداند .محاسبه تراز سطح ایستابی در نقطه وسط دو

زهکش در هر زمان دلخواه  tبا توجه به رابطه زیر قابل
محاسبهاست .
2

(e n t )1

1

n



4



 ht  h0

n 1,3,5,



حالتیراتوصیفمیکندکهسطح

رابطهگلور -دام 
ایستابی پس از آبیاری باال آمده باشد و پس از اتمام
آبیاری زهکشها شروع به تخلیه آب زیرزمینی میکنند.
برای محاسبه دبی خروجی از زهکشها از رابطه زیر
استفادهمیشود .


()9

ht

2 Kd

L2

qt 


Glover

1
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اینمدلبرایسطحایستابیافتانارائهشدهاست.
بدینترتیبکهسطحایستابیدرزمانصفردرارتفاعی
معلوم باالی تراز زهکشها به صورت افقی قرار دارد و
زهکشها

ارتفاع سطح ایستابی پس از باز شدن خروجی 
افتپیدامیکند .

معیارهای ارزيابی مدل 
به منظور ارزیابی مدلها در پیشبینی تراز سطح
ایستابی و تخلیه زهکشها میتوان از چندین پارامتر
استفاده کرد .در این تحقیق سه معیار آماری جذر
میانگین مربع خطا ،خطای نسبی و ضریب تبیین مورد
استفادهقرارگرفت .

ارتفاع سطح ایستابی از تراز لولههای زهکشی در
وسط دو زهکش نسبت به زمان در شکل( )2ارائه شده
هلینگا و
است.مشاهدهمیشود کههردومدلدوزو   -

کراجنهوف وان دلور  -ماسلند سطح ایستابی را بیش از
کردهاند؛ این پیشبینی در
مقادیر مشاهداتی پیشبینی  
زمانهای آغازین از شروع آزمایش نزدیک به واقعیت به

دستآمد،اماباگذشتزمانازمقادیرمشاهداتیفاصله
هلینگا سطح ایستابی را بیشتر از
گرفت .مدل دوزو   -
پیشبینی کرد .به
مدل کراجنهوف وان دلور  -ماسلند  
بینیهای این دو مدل بسیار نزدیک به
طور کلی پیش 
یکدیگربهدستآمد .

n

 Pi Oi 

i

2

()9
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کهدرآنRMSEجذرمیانگینمربعخطا؛ Oiداده
مشاهداتیiام؛  Piدادهپیشبینیشده iامو  nتعدادکل
مشاهداتمیباشد .
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کهدرآن REخطاینسبی؛ Ōمقدارمتوسط  Oiبا
یباشد .
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نتايج و بحث
سطح ايستابی خیزان
دراینحالتبرایبررسیموقعیتسطحایستابی و
دبیخروجی ازدومدلکراجنهوفواندلور -ماسلند و
هلینگا استفادهشد .زمانآزمایشدراینحالت
دوزو  -
 210دقیقهدرنظرگرفتهشد،کهدراینزمانبرایهر
میشد .
سهعمقمختلفرژیمجریانماندگاربرقرار 

شکل( :)1سطح ايستابی مشاهداتی و پیشبینی شده مدلهای
دوزو  -هلینگا و کراجنهوف وان دلور  -ماسلند در سطح
ايستابی خیزان.
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مقادیر معیارهای ارزیابی مدل در پیشبینی تراز
سطح ایستابی در جدول( )2برای حالت سطح ایستابی
خیزان آورده شده است .با توجه به این جدول میتوان
دریافتکهمدلکراجنهوفواندلور -ماسلند باداشتن
درپیشبینیتراز

مقدارکوچکترجذرمیانگینمربعخطا
هلینگا عمل کرده
سطح ایستابی بهتر از مدل دوزو   -
است .برای مثال در عمق  0/2متر از سطح خاک مقدار
 RMSEبرای دو مدل کراجنهوف وان دلور– ماسلند و
ینگابهترتیببرابربا0/0999و0/0409
مدلدوزو-هل 
متربهدستآمد .
شکل( )9مقادیر تخلیه زهکشها را نسبت به زمان
برایدادههایمشاهداتیودومدلنشانمیدهد.دراین

شکلمشاهدهمیشودکههموارهمقادیردبیتخلیهکهدو

کوچکتر

مدلپیشبینینمودهاستازمقادیرمشاهداتی

بینیهای
است.مدل کراجنهوفواندلور -ماسلند پیش 
بهتری برای دبی تخلیه ارائه نموده است .دو مدل در
بینیهای ابتدای آزمایش اختالفهایی با یکدیگر
پیش 
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بینیهایدومدلبهیکدیگر
دارنداماباگذشتزمانپیش 

نزدیک شده و برای هر سه عمق از دقیقه  100به بعد
تخلیه پیشبینی شده برای دو مدل تقریباً یکسان است.
بینیتخلیهزهکشهابامدلکراجنهوفواندلور-


پیش
ماسلند در زمانهای ابتدایی نسبت به مدل دوزو -
گابهواقعیتنزدیکتربودهاست .


هلین
جدول( )9مقادیر معیارهای ارزیابی مربوط به میزان
تخلیهزهکشبرایحالتسطحایستابیخیزاندومدلرا
ارائه میدهد .از این جدول میتوان دریافت که مدل
کراجنهوفواندلور– ماسلند بهدلیل  RMSEکمترو
 R2باالتر ،تخلیه از زهکشها را نسبت به مدل دوزو -
گابهترتخمینمیزند .برایمثالدرعمق 0/9متر


هلین
از سطح خاک مقدار  RMSEبرای دو مدل کراجنهوف
هلینگابهترتیببرابر
واندلور– ماسلندومدلدوزو  -
2
با 0/1919و  0/2991متربرروزومقادیر  Rبهترتیب
برابربا0/91و0/99بهدستآمد .

شکل ( :)9تخلیه مشاهداتی و پیشبینی شده مدلهای دوزو  -هلینگا و کراجنهوف وان دلور  -ماسلند در سطح ايستابی خیزان
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سطح ايستابی افتان
دراینحالتموقعیتسطحایستابیودبیخروجی
هلینگا
با استفاده از دو مدل گلور  -دام و دوزو   -
پیشبینی شد و با دادههای مشاهداتی مقایسه گردید.

آزمایش تا زمانی ادامه یافت که سطح ایستابی در وسط
فاصلهدوزهکشتقریباًتاترازلولههایزهکشنزولکند.
شکل( )4ارتفاع سطح ایستابی را از تراز لولههای
زهکش نسبت به زمان برای دادههای مشاهداتی و
هلینگا و گلور  -دام نشان
پیشبینی مدلهای دوزو   -

میدهد با توجه به این شکل مشاهده میشود که مدل

گلور  -دام مقادیر بزرگتری را برای سطح ایستابی
هلینگانسبتبهمدل
پیشبینینمودهاست.مدلدوزو -

گلور  -دام سطح ایستابی را بهتر پیشبینی کرد و
بینیهای آن به سطح ایستابی مشاهداتی نزدیکتر
پیش 
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است .با نزدیک شدن به انتهای آزمایش اختالف مقادیر
پیشبینی دو مدل از مقادیر مشاهداتی بیشتر گردید و

همچنین مقادیر پیشبینی شده توسط دو مدل در

زمانهایانتهاییبایکدیگرهمگراشدند .

درجدول( )2مقادیرمعیارارزیابیبهمنظورمقایسه
دومدلدرپیشبینیترازسطحایستابیبرایحالتسطح

ایستابی افتان آورده شده است .با توجه به اینکه مقادیر
هلینگاکمتراست
جذرمیانگینمربعخطا مدلدوزو  -
میتوان گفت که این مدل نسبت به مدل گلور  -دام

تخمینبهتریازسطحایستابیدارد.برایمثالدرعمق
0/2مترازسطحخاکمقادیرRMSEبرایدومدلدوزو
هلینگا و گلور – دام به ترتیب برابر با  0/0094و
 0/0121متربهدستآمد .

شکل( :)4سطح ايستابی مشاهداتی و پیشبینی شده توسط مدلهای دوزو  -هلینگا و گلور  -دام در شرايط سطح ايستابی افتان
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میتوان
خروجیزهکشهابازباشند.باتوجهبهشکل  1

بینیدبیتخلیهزهکشهامدلدوزو


دریافتکهدرپیش
بینیهای
هلینگا مقادیری بهتری را ارائه کرده و پیش 
 آنبهدادههایمشاهداتی نزدیکتربهدستآمدهاست؛

همچنین از جدول( )9برای حالت سطح ایستابی افتان

میتواندریافتکهمدلدوزو–هلینگابهدلیل RMSE

2
کمتر و   Rباالتر ،میزان تخلیه از زهکشها را نسبت به
دامبهترتخمینمیزند .

مدلگلور-
برای مثال در عمق  0/9متر از سطح خاک مقدار
 RMSEبرای دو مدل دوزو – هلینگا و گلور  -دام به
ترتیببرابربا 0/2910و 0/4119متربرروزومقادیر R2
بهترتیببرابربا0/91و0/94بهدستآمد .


نتیجهگیری

شکل ( :)5مقادير تخلیه مشاهداتی و پیشبینی شده توسط
مدلهای دوزو  -هلینگا و گلور  -دام در سطح ايستابی افتان


شکل()1مقادیرتخلیهزهکشنسبتبهزمانرابرای
بینیمدلهایگلور-دامودوزو


مقادیرمشاهداتیوپیش
گانشانمیدهد.بایدتوجهداشتدرلحظهشروع

 هلین
آزمایش خروجی زهکشها بستهو تخلیه زهکشها صفر
میباشد .در استفاده از رابطه( )9مدل گلور  -دام برای

پیشبینی تخلیه زهکشها در لحظه شروع آزمایش باید

به این نکته توجه داشت و برای پیشبینی تخلیه
زهکشهادرزمانصفرازاینرابطهاستفادهنکرد.زیراکه

درزمانصفرترازسطحایستابیوجودداردکهدرنتیجه
آن رابطه( )9مقداری مشخص برای تخلیه زهکشها به
دست میدهد و این مقدار در حالی پذیرفتنی است که

پیشبینی تراز سطح ایستابی توسط دو مدل

هلینگادرحالت
کراجنهوفواندلور -ماسلندودوزو  -
سطح ایستابی خیزان بسیار نزدیک به یکدیگر به دست
آمد .برای عمقهای مختلف نصب لوله زهکشی این دو
مدل سطح ایستابی را بزرگتر از دادههای مشاهداتی
بینیمیکنند.مدلکراجنهوفواندلور-ماسلنددر


پیش
هادرزمانهایابتداییآزمایش


بینیتخلیهاززهکش

پیش
هلینگاعملنموداماباگذشتزمان
بهترازمدلدوزو -
مقادیر پیشبینی این دو مدل بسیار به یکدیگر نزدیک
شدند و با اختالفی کوچک مدل کراجنهوف وان دلور -
بینیتخلیهاززهکشها


بینینمود.پیش

ماسلندبهترپیش
توسط این دو مدل در تمام اعماق نصب زهکشها
ترازدادههایمشاهداتیبهدستآمد .


کوچک
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جدول( :)1مقادير معیارهای ارزيابی مدلها در پیشبینی تراز سطح ايستابی
مدل 

حالت 

عمقزهکشها

(متر) 

 RMSE
(متر)

RE

 R2

 0/2
 0/9
 0/4
 0/2
 0/9
 0/4
 0/2
 0/9
 0/4
 0/2
 0/9
 0/4

0/0999
0/0499
0/0414
0/0409
0/0411
0/0491
0/0121
0/0191
0/0442
0/0094
0/0102
0/0201

 0/4919
0/9414
0/9999
0/4122
0/9121
0/4001
0/2219
0/1149
0/4919
0/1929
0/1242
0/2219

0/9090
0/9194
0/9941
0/9119
0/9109
0/9949
0/9999
0/9909
0/9190
0/9949
0/9921
0/9991

کراجنهوفواندلور–ماسلند 
سطحایستابیخیزان
هلینگا 
دوزو -

گلور–دام 
سطحایستابیافتان
هلینگا 
دوزو -

جدول ( :)9مقادير معیارهای ارزيابی مدلها در پیشبینی میزان تخلیه زهکشها
مدل 

حالت 

عمقزهکشها

(متر) 

(متربرروز)

 0/2
 0/9
 0/4
 0/2
 0/9
 0/4
 0/2
 0/9
 0/4
 0/2
 0/9
 0/4

0/9211
0/1919
0/1099
0/9994
0/2991
0/9119
0/4494
0/4119
0/9249
0/9219
0/2910
0/1911

کراجنهوفواندلور-ماسلند 
سطحایستابی
خیزان
هلینگا 
دوزو -

گلور-دام 
سطحایستابیافتان
هلینگا 
دوزو -

درمجموعمیتوانگفتمدلکراجنهوفواندلور–

ماسلنددرشرایطموردآزمایشاینبررسیقادراستتراز
سطح ایستابی و تخلیه از زهکشها را در سطح ایستابی
هلینگاپیشبینینماید .
خیزانبهترازمدلدوزو -
پیشبینیشده
درحالتسطحایستابیافتان مقادیر  
لیهزهکشهاتوسط

مربوطبهسطحایستابیو مقادیر تخ
هلینگا وگلور -دام درابتدایآزمایش
مدلهایدوزو  -

اختالفاتیبایکدیگرداشتنداما بانزدیکشدنبهانتهای
بینیهای این دو مدل به یکدیگر همگرا
پیش 
آزمایش  

 RMSE

 RE

 R2

0/1419
0/0111
0/2999
0/1919
0/1212
0/9044
0/9900
0/9991
0/2949
0/2991
0/2224
0/1919

0/9999
0/9112
0/9912
0/9221
0/9919
0/9129
0/9192
0/9410
0/9199
0/9149
0/9149
0/9920

هلینگا نسبت به مدل گلور  -دام
شدند .مدل دوزو   -
نزدیکتربهواقعیتداشتهاست .

بینیهایبهترو
پیش 

به طور کلی با گذشت زمان دقت پیشبینی تراز
سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشها توسط مدلهای
هلینگا وگلور-
کراجنهوفواندلور -ماسلند،دوزو  -
همچنین پیشبینی این مدلها در
دام کاهش یافت  .
زمانهای انتهایی آزمایش بسیار نزدیک به یکدیگر به

بینیمدلهاباگذشتزمانبه


ودرواقعپیش
دستآمد 
یکدیگرهمگراشدند .
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Measuring and estimating water table level and drainage discharge rate
in unsteady flow state
1

J. Jafari , A. Nazemi2, A. Ashraf Sadraddini3, A. Afruzi4

Abstract
Prediction of water table depth and outflow rate of drainage system are the most important issues in
the literature of the drainage engineering. Three models of Kraijenhoff Van de Leur – Maasland, de
Zeeuw - Hellinga and Glover – Dumm are frequently used for prediction of water level and discharge
rate under unsteady state flow condition. For comparing the ability of these models an experiment was
conducted using a laboratorial physical model. Data were collected for constant and variable head
conditions in accordance to the boundary conditions of each model. The results showed good
agreement with the observation data. For water level rising condition the Kraijenhoff Van de Leur –
Maasland and de Zeeuw – Hellinga models, underestimated the outflow rate and overestimated the
water table level as compared to the observed data, also Kraijenhoff Van de Leur – Maasland model's
prediction was better than that of de Zeeuw – Hellinga model. For the falling water table state the de
Zeeuw – Hellinga model prediction was closer to the observation. The prediction accuracies of all
three models decreased and converged while reaching the end of the experiment.
Keywords: De Zeeuw – Hellinga, Glover – Dumm, Kraijenhoff Van de Leur – Maasland,
prediction



1 MSc student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz .
Email: j.jafari88@ms.tabrizu.ac.ir
2 Prof, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz.
Email: ahnazemi@yahoo.com
3 Associate prof, Department of Water Engineering Faculty of Agriculture, University of Tabriz
Email: alisadraddini@yahoo.com
4 MSc student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz.
Email: a.afruzi@yahoo.com



