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تاریخ پذیرش مقاله93/10/8 :

تاریخ وصول مقاله93/3/5:

چکیده

در تحقیع حاضر تأثیر بافت خاک و مقیاس نمونوه بور ضوریب انتشوارپذیری و مودلسوازی حرکوت اموالح بررسوی شود .تیمارهوای
آزمایشگاهی شامل چهار بافت مختلف خاک ( 100درصد ماسۀ بادی و  80 ،90و  70درصد ماسۀ بادی و مابقی ماسۀ شسوتهشوده بوا
طول نمونههای  80 ،50و  110سانتیمتری بود و از ردیاب کلرید سدیم استفاده شد .با برازش منحنوی تئوریوک رخنوه بور دادههوای
آزمایشگاهی ،با استفاده از برنامۀ  CXTFITبه روش معکوس ،ضریب انتشار بورآورد شود و منحنویهوای رخنوه شوبیهسوازی شودند.
همچنین ،با حل تحلیلی معادلۀ انتقال -انتشار از روش بریگهام مقدار ضریب انتشارپذیری محاسبه و با نتوایج روش معکووس مقایسوه
شد .نتایج نشان داد ضرایب انتشارپذیری بهدستآمده از مدل بریگهام در همۀ تیمارها (به جز نمونه با طوول  110سوانتیمتور و بافوت
 100درصد ماسۀ بادی در دامنۀ کمتر از یک سانتیمتر تغییر میکند .نتایج بیانگر دقت مناسب روش معکوس در بورآورد پارامترهوای
معادلۀ انتشار است به طوری که ضرایب انتشارپذیری در مقایسه بوا نتوایج حول تحلیلوی مودل بریگهوام ضوریب تبیوین  0/79دارنود.
همچنین ،با افزایش درصد ماسۀ شستهشده در بافت خاک به ازای طولهای یکسان ستونهای آزمایشگاهی نسبت غلظت نسبی برابر
با  0/5در تعداد حجم آب تخلخل کمتری رخ میدهد.
كلیدواژه

آبشویی ،برنامۀ  ،CXTFITکلرید سدیم ،منحنی رخنه ،مدل بریگهام.

 .1سرآغاز

و جریان آب زیرزمینی برری پیشبینی و مدلسازی جریان

آبشویی مورا شیمیایی رز خاا و رنتدال آنهتا بته آبهتای

رمالح ار خاا ضروری رست .تستهای رایاب میتورننتد

زیرزمینی سبل آلواگی منابع آبی متیشتوا .بترآورا کمّتی

تلمین مناسبی رز رین پاررمترها رر فررهم آورند ( Tylor, et

رنتدال رمالح ار مزرعه به الیل نیاز به رندرزهگیریهای زیتاا

.)al., 1987

غلظت ار عم ها و زمانهای ملتلز مشکل وقتتگیتر و

رنتشارپ یری خاصیت قابل رندرزه گیری محیط متلللتل

پرهزینه رست و رستفااه رز مدلهای رنتدال رمالح متی تورنتد

و یکی رز پاررمترهای مهم معاال جابه جایی رنتشار رست که

کم ،مهمی به رین برآورا کند (شعبانپتور  .)1380تعیتین

ار بررسی و حل مسائل مربوط به رنتدال آلواگی و حفارت

ویژگیهای فرریندهای رنتدال جابهجایی و رنتشار ار ختاا

رز منابع آبهتای زیرزمینتی رستتفااه متیشتوا (فررستتی و

* نویسنده مسئول:

Email: Omid.bahmani@basu.ac.ir
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سیدیان  .)1392مطالعته روی رنتدتال و حرکتت رمتالح ار

رر ار برآورا حرکت برماید ار ستون های یت ،ختاا لتو

محیط های متلللل ار مدیاس هتای کورت( ،ستتون هتای

شتتنی بررستتی و بیتتان کرانتتد .متتدل  MIMار ختتااهتتای

آزمایشگاهی) و بزرگ (مزرعه ری) رز اهه هتای پتیش آغتاز

ستتاختمانارر بتترآورا بهتتتری نستتبت بتته متتدل  CDEاررا.

شده رست و ار سالیان رخیر مطالعتات مترتبط بتا عملکترا

شتتیررنی و همکتتاررن ( )1390ار تحدیدتتی بتته شتتبیهستتازی

فیزیکی و شیمیایی محیط متلللل بتر پدیتده هتایی رتون

حرکتتت یتتون برومیتتد پتاستتیم ار ستتطوح  20 10و 30

پلشیدگی رنتشار افع آنیونی ج ب یا فررینتدهای تبتاال

میلیگر بر کیلوگر خاا ار ستونهای استخوراۀ خاا

رفزریش رشمگیری یافته رست.

با قطر  10و ررتفاف  25سانتیمتر ار او بافت شتن لتومی و

محددان آزمتایش هتایی روی او نتوف ستتون ختاا بتا

لتتو شتتنی بتترری آزمتتایش آبشتتویی رز طری ت متتدلهتتای
3

مدیتتاسهتتای کورتت( ،طتتول  30ستتانتیمتتتر و قطتتر 5/1

 Hydrus-1Dو  CDE NECDEپرارختنتتد .رنتتدرزهگیتتری

ستتانتیمتتتر) و بتتزرگ (طتتول  600ستتانتیمتتتر و قطتتر 95

غلظت برومیتد ار زهتاب خروجتی نشتان ارا کته رنتدتال

سانتی متر) رنجا اراند .آنها هر ی ،رز ستون ها رر با ختاا

برومید ار خاا لو شنی آهستهتر رز شن لومی بوا .نتتای

شن ریز لومی با رندرزۀ ذررت حدوا ی ،میلی متر طوری پر

آنالیز حساسیت نشتان ارا کمتترین حساستیت مربتوط بته

کراند که وزن ملصو

راهری خاا ها برربر  1/57گتر

ضتتریل پلش تیدگی و بیشتتترین آن مربتتوط بتته تغییتتررت

بر سانتیمتر مکعل شد .بر رساس نتای آن ها متوسط مددرر

رطوبت رشباف بوا .ار نهایت بیان کراند که مدل هایدروس

رنتشارپ یری ( )αبترری رایتاب هتای تریتیتو و کلریتد ار

پیشبینی بهتری رز غلظت برومید ار زهاب ارشتته رستت و

ستون کور ،خاا به ترتیل برربر  0/8و  0/87ستانتیمتتر

 NECDEبهتر رز  CDEعمل کرا.

به است آمد .رین ار شرریطی بوا که ار ستون هتای بتزرگ

آلطبا و همکاررن ( )2000ار تحدیدی به بررسی حرکتت

متوستط رنتشتتارپ یری برربتر  5ستتانتیمتتر بتته استت آمتتد

رنتدال ذررت ار فورصل کوتاه ار خاا های ماسته ری همگتن

(.)Wierenga and Van Genuchten, 1989

با رندرزههای ریز متوسط و ارشت ار حالتت رشتباف تحتت

بتتا رستتتفااه رز او متتدل تتت،تللللتتی و اوتللللتتی

شرریط جریان ی،بعدی و آالینتدۀ غیرجت بی کلریتد ستدیم

 Macroتأثیر رطوبت رولیته و نحتوۀ کتاربرا رایتابهتای

پرارختند .بر رساس نتای آن ها مدتدرر ضتریل رنتشتارپ یری

برماید و کلررید ار سطح ختاا بتر حرکتت رمتالح ار او

بتترری ماس ت ارشتتت  7/64ستتانتیمتتتر ماس ت متوستتط 6/3

ستون مرطوب و خش ،بررسی شد و نتای نشتان ارا کته

سانتیمتر و ماس ریز  4/27سانتی متر به است آمد و متوسط

مدل او ناحیه ری ستاکن -رورن ( )MIMبترآورا بهتتری رز

سرعت حرکتت آالینتده ار فورصتل رنتدتال کوتتاه بیشتتر رز

حرکت رایابها ار ستون خاا خش ،اررا ( Katterer, et

متوسط سرعت حرکت آب ار ارختل خلتل و فترج رستت.

 .)al., 2001شعبانپور ( )1380به مدایس سته متدل رنتدتال

معتترورپتتور و همکتتاررن ( )1387بتته بررستتی وربستتتگی

رمالح شامل  1TFM CDEو  2RSMبتا رستتفااه رز تستت

رنتشارپ یری ار خاا های ماسه ری همگن ارشت و متوستط

رایاب برمایتد ار مزرعتهری تحتت کشتت گنتد ذرت و

ار شرریط رشباف پرارختند .آن ها با رنتلاب ضلامت های 100

آنها بیان کرا کته متدلهتای RSM

تا  1000میلی متر برری خاا های ماسهری نشان ارانتد مدتدرر

 TFMو  CDEبه ترتیتل بهتترین بترآورا رر رز حرکتت و

رنتشارپ یری برری خاا های ماسه ری ارشتت و متوستط بته

تجمع برماید ار خاا ارشتند.

ترتیل ار بتازه هتای  0/31تتا  0/64و  0/13تتا  0/46تغییتر

یونجه پرارخت .نتای

شتتیررنی و همکتتاررن ( )1387بتتا رستتتفااه رز متتدل
هایدروس ی ،بعدی تورنایی معااالت  CDEو متدل MIM

می کند که بیانگر عد وربستتگی رنتشتارپ یری بته ضتلامت
خاا رست و تغییررت رر ناشی رز خطای آزمایش ارنستند.
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امید بهمنی و همکاران

 Abbasiار سال  2008حرکت یتون هتای  K+و  Br-رر

ستونهای حاوی خااهای استختوراه و استتنلتوراه

ار او محیط رشباف ورکنشگتر و غیترورکنشگتر بررستی و

لو شنی و رسی نشان ارا که رو

حل تحلیتل CXTFIT

پاررمترهای رنتدال رمتالح و منحنتی رخنته رر بتا رستتفااه رز

اررری اقت بیشتری رست (.)Karimi, et al., 2013

برنام  CXTFITبرآورا کترا .نتتای وی نشتان ارا کته ار

ار پژوهشی به بررسی ارمن تغییتررت مدتاایر ضتریل

محیط بدون ورکنش منحنیهای رخن آنیون و کتاتیون روی

رنتشارپ یری ار سه خاا همتوژن شتنی بتا رستتفااه رز او

هم قررر گرفتند مداایر فاکتورهای تأخیر تدریبا برربر ی ،و

مدل بریگها و فرید -کانبرنس پرارختند .بر رستاس نتتای

مداایر پلشیدگیها برربر بواند .ار محیط ورکنشگر منحنی

آن ها نتای مدل های بریگها و فرید -کانبرس برری ضریل

رخن آنیون قبل رز منحنی رخن کاتیون راهر شتد .فتاکتور

رنتشارپ یری اررری همبستگی بتیش رز  98ارصتد رستت و

تأخیر آنیون کمتر رز ورحد و بزرگتر رز ی ،برری کاتیون به

ارمن تغییررت رین ضتریل بترری سته ختاا شتنی تحتت

استتت آمتتد و مدتتاایر پلشتیدگی تحتتت تتتأثیر یتتونهتتا و

بررسی بین  0/08تا  1/46سانتیمتر گزرر

شد ( Ali Pour

محلولها نبوا.

 .)and Kamanbedast, 2011فررستی و سیدیان ( )1392ار

 Husseinار ستتال  2009منحنتتی رخنتته رر بتتا او حتتل

تحدیدی به بررسی رثر ضلامتهای ملتلتز آبلتورن (20

تحلیلی معاال  CDEموجوا ار کد برنامت  CfitMرستم و

 80 60 40و  100ستتانتیمتتتر) ار رنتشتتارپ یری محلتتول

پاررمترهای رنتدال رمالح رر برری سه ستون ملتلز رسوبات

کلرید سدیم ار خااهای ماستهری پرارختنتد .آنهتا بترری

استخوراۀ تحت جریان رشباف ماندگار برآورا کرا .ستون

تعیتتین ضتتریل رنتشتتارپ یری رز متتدل بریگهتتا و بتترری

رول شامل شنهای رورن بوا کته ضتریل تتأخیر ورحتد و

شبیه سازی حرکت کلرید سدیم رز مدل هایدروس اوبعدی

پلشیدگی متوسط ( 0/69 -0/49سانتیمتر) ار آن مشاهده

رستفااه کراند .نتای آن ها نشان ارا رنتشارپ یری مستتدل رز

شد که نشاناهندۀ بازاه آبشویی متوستط بتوا .ستتون او

ضلامت خاا و مددرر آن ار ضلامت های تحت بررستی

شامل رسوبات ریزارنه که اررری ضریل تأخیر کمی کمتتر

تدریبا ثابت رست و با رفزریش متوسط فاصل رنتدتال مدتدرر

رز ورحد و پلشیدگی کور 0/26 -0/17( ،ستانتیمتتر) و

رنتشارپ یری خاا رفزریش مییابد.

نشان رز بازاه آبشویی باال بوا .ار ستون سو خاا ارنههای

بررستتی مدتتتاایر ضتتتریل رنتشتتتارپ یری ار بافتتتت و

رسی مددرر ضتریل تتأخیر خیلتی کورت،تتر رز ورحتد و

مدیاس های ملتلز می تورند ار برنامه ریزی برری حف منابع

پلشیدگی بسیار باال ( 3/4 -0/9سانتیمتر) ارشتتند کته بتا

آب زیرزمینی رز منابع آالینده و کنترل آلواگی ار سفره هتای

رفزریش رندرزۀ ارنهها رفزریش مییافتت و نشتان رز کتارریی

زیرزمینی رستفااه شوا .رز رین رو هدر رصتلی ریتن تحدیت

پایین آبشویی ارشت.

بررسی رثر بافت خاا و مدیاس نمونههتا بتر مدتدرر ضتریل

بتتا توجتته بتته رستتتفااۀ گستتتراۀ برنامتت  CXTFITار

رنتشارپ یری و میزرن تطاب مدل برری پیشبینی رنتدال رمتالح

مدل های رنتدتال آلتواگی ار تحدیدتی بته منظتور رفتزریش

ار تیمارهای ملتلز ستون های آزمایشتگاهی رستت .بتدین

رنعطار پ یری ار رستفااه رز رین برنامه و رفزوان آنالیزهتای

منظور مددرر کلرید ستدیم ار زهآب خروجتی ار  12ستتون

حساسیت و عد قطعیت به منظور برآورا و تلمتین بهتتر

آزمایشگاهی با رهتار بافتت ملتلتز ختاا شتنی و طتول

پاررمترهای مدل هتای رنتدتال برنامته هتای آن رر ار محتیط

نمونههای  80 50و  110سانتیمتری رندرزهگیتری و منحنتی

صفح گستراه رکسل برنامهنویستی کرانتد ( Tang, et al.,

رخنه ترسیم شد .سپس پاررمترهای رنتدتال رمتالح و منحنتی

 .)2010بررسی رو های حل عدای (مدل هایتدروس) و

رخنه 4با رستتفااه رز برنامت  CXTFITبته رو

تحلیلتتی ( )CXTFITبتترری شتتبیهستتازی رنتدتتال برمایتتد ار

مدل تحلیلی بریگها برآورا شدند.

معکتوس و
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 .2مواد و روش بررسی

رین حالت برری ستونی رز ماسه با آب رشباف و جریتان آب

 .1 .2مدل انتقال امالح جابهجایی انتشار ()CDE

رز طری ی ،پرمومتر به شکل مانتدگار وررا ستتون ختاا

متتدلهتتای رنتدتتال رمتتالح کاربراهتتای زیتتاای ار بررس تی

میشوا سپس رایاب با غلظتت مشتلص  C0وررا ستتون

رگونگی حرکت عناصر غ ریی ار خاا رنتدال آالیندهها و

خاا و ار فورصل زمانی  tمددرر غلظت خروجی رز ستتون

آبشویی خااهای شور اررند .رز جمله مدلهای حتاکم بتر

( )Cرندرزهگیری میشوا (.)Ogata and Banks, 1961

رنتدال رمالح ار خاا مدل رنتدال -رنتشار ( )CDEرست کته
رز آن برری یونها و رمالح غیرورکنشگر رستفااه متیشتوا.
ار رین مدل فررینتد رنتدتال ار رثتر او پدیتدۀ جریتان رورن
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(جریان تواهری) و رنتشار ار نظر گرفته میشوا و او عامل

ار شرریطی که مددرر رنتشارپ یری محیط متلللل زیاا

ستترعت جریتتان ار منافتت و ضتتریل رنتشتتار 5بیتتانگر

یا  Lو  tبزرگ باشند عبارت او طترر ررستت معاالت 3

خصوصیات رنتدال محیط رست .برری جریان پایتدرر معاالت

ناریز و رربط  3به صورت زیر سااه میشوا:

ی،بعدی آن رر به شکل زیر میتورن نوشت:
()1

()4

c  D  2 C  V c
t
x
x 2

که ار آن  :Cغلظت نم ،ار فاز مایع ( :x )M/L3طول

ار رربط باال حجم منف ی مطاب رربطت زیتر محاستبه
میشوا:

مسیر ار جهت جریان ( :V )Lسرعت متوسط منفت ی آب

()2

*D=αV+D

که ار آن  :αضریل رنتشارپ یری محیط متلللتل ()L
و * :Dضتتریل پلشتتیدگی مولکتتولی محلتتول ار محتتیط
متلللتتل ( )L2رستتت .ار ستترعتهتتای کتتم پلش تیدگی

Vx nAt Vx t

 tR
ALn
L
حجتم منافت متایع  :Aستطح
U

()5

( :D )M/Lضریل رنتشتار ( )L2/Tرستت .ضتریل رنتشتار
هیدرواینامیکی رز رربط  2برآورا میشوا:

C  1 erfc  L  Vt  


C0 2 
 2 Dt  

ار رین رربطه  :Uتعتدرا

مدطع عرضی  :Lطول ستون  :nتلللل  :Qابی تغ یه ار
مدت زمان مشلص  :vxسرعت متوسط خطتی ار منافت
 :Tفورصل زمانی و  :tRزمان ماندگاری بدون بعد رستت .بتا
جایگ رری رین معااله ار معاال ی،بعدی رنتشتار معاالت
زیر به است میآید:



C  1 erfc 
1 U

12
 2  UD V L   
C0 2 
L
x




()6

مولکتتتولی فررینتتتد غالتتتل و بنتتتابررین ضتتتریل رنتشتتتار
هیدرواینامی ،مساوی ضریل پلشیدگی مولکتولی رستت

با رعمال ضریل تأخیر خورهیم ارشت:

(* .)D=Dبرعکس ار سرعتهای بتاال رنتشتار مکتانیکی

()7

فرریند غالل پررکندگی رستت ( .)D=αVرز ریتن رو مدتدرر




C  1 erfc 
RU

12
 2  URD V L   
C0 2 
L
x




ضریل پلشیدگی مولکولی ار سرعتهای بزرگتتر رز 10
تا  5سانتیمتر ار ثانیه ناریز رست (معرور پور و همکاررن
.)1387
به منظور حل معاال  CDEرو های تحلیلی ملتلفتی

 .2 .2روش معکوس
رو

بهینه سازی معکوس ار مدایسه با سایر رو ها نظیتر

رو های مستدیم و توربع رنتدالی ررزرن و سریع رست و ار

رررئه شده که شتامل حتل معتااالت ایفررنستیل جزئتی بتر

آن پاررمترهای مؤثر نیز برآورا می شوا .رین رو

رساس شرریط مرزی و مداایر رولی ملتلز رستت .یکتی رز

بهینهسازی تابع هدر (رربط  )8رستورر رست.

رین حلهای تحلیلی بر رساس شرریط مرزی نوف رول رست.

بتر پایت

بررسی ضریب انتشارپذیری کلرید سدیم در ستونهای ...
امید بهمنی و همکاران
n

((q, b)   w i [q* (z, t i )  q(z, t i , b)]2 )8
i 1

ار رربط  :  8تابع هدر  :bبترارر مجهتوالت : w i
فاکتور وزنی برری هر کدر رز اراههتای رنتدرزهگیتریشتده
) : q(z, t i ,bمداایر شبیه سازی شده رز طری مدل ار زمتان
 tiو عم

 zو )  : q* (z, t iمداایر رندرزه گیری شده ار زمان ti
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متیگیرنتد ( .)Pickens and Grisak, 1981ار رارمته بترری
محاسب رنتشار ار محیط منطب ترین خط بر اراههتا رستم
می شوا و با رستفااه رز معاال زیر رنتشار هیدرواینامیکی به
است میآید .رین معااله بیانگر رربط مستدیم شیل خط بتا
ضریل رنتشار رست.
2
V L
D   x   J 0.84  J 0.16 
8


*
D

D

Vx

()9

و عم  zرست (عباسی .)1386

()10

ار معاالت ت  7مدتتتدرر  Cبتتترری مدتتتاایر ملتلتتتز U

رندرزهگیری و مداایر رولیه بترری پاررمترهتای  D Vو  Rار

ار رربطتت  J0.84 9برربتتر رستتت بتتا مدتتدرر عبتتارت

نظر گرفته و منحنیهای رخن تئوری ،و رندرزه گیتریشتدۀ

U 1 U 

ترسیم و مددرر خطا بر رساس معیارهای آماری نظیر ریشت

بتتا  0/84باشتتد و  J0.16برربتتر رستتت بتتا مدتتدرر عبتتارت

میانگین مربعات خطا محاسبه می شوا .سپس با رستتفااه رز
رو

بهینه سازی معکوس بتر رستاس رلگتوریتم لتونبرگ-

متتارکوررت رختتتالر بتتین مدتتاایر منحنتتیهتتای رخنتت
رندرزه گیریشده و شبیه سازیشدۀ کلریتد ستدیم بتا یتافتن
مداایر بهین پاررمترهای  D Vو  Rکمینه به نظر متیرستد.
بتتدین منظتتور رز برنامتت  CXTFITار بستتت نتتر رفتتزرری
 STANMODکه به طتور تحلیلتی معاالت  CDEرر بترری
شرریط مرزی معین حل میکند رستفااه متیشتوا ( Toride

.)and van Genuchten, 1999

12

U 1 U 
12

به رزری نسبت غلظت  C C0وقتی کته برربتر
به رزری نسبت غلظت

C C0

وقتی کته برربتر

با  0/16باشد .ار رربط  D* 10ضریل پلشیدگی مولکولی
رست که برری خااهای ماسه ری برربتر

1 10 5

ستانتیمتتر

مربع بر ثانیه رست.
 .4 .2روش انجام آزمایش
رین آزمایش ار مجموف روی  12ستتون آزمایشتگاهی کته
شامل رهار بافت ملتلز و سه نمونه با طولهای متفتاوت
بوا رنجا شد .بافت ختاا ( )1شتامل  100ارصتد ماست

 .3 .2مدل بریگهام

باای بافت خاا ( )2شامل  10ارصد ماس شستته شتده و

مدل بریگها ( )1974یکی رز مدل های مهم رنتدتال آالینتدۀ

 90ارصد ماس باای بافتت ختاا ( 20 )3ارصتد ماست

پایدرر ار محیط های متلللل همگن ار حالت رشباف تحت

شسته شده و  80ارصد ماس بتاای و بافتت ختاا (30 )4

شرریط جریان ارئمی رست که برری محاستب رنتشتارپ یری

ارصد ماس شسته شتده و  70ارصتد ماست بتاای بوانتد.

ار فورصل رنتدتال کوتتاه بته کتار متی روا (معترور پتور و

همچنین برری بررسی رثر مدیاس نمونه نمونه ها اررری سه

همکتتاررن  .)1384ریتتن متتدل حتتل مستتتدیمی رز معاالتت

طول  80 50و  110سانتیمتر بواند .ار رین تحدیت بترری

کالسی CDE ،رست .ار رین پژوهش برری به است آوران

پرکران ستون ها رز ماس شستهشده و ماست بتاای رستتفااه

ض تریل رنتشتتارپ یری ( αبرحستتل ستتانتیمتتتر) رز متتدل

شد .رز االیل رین رنتلاب متی تتورن بته نبتوا ورکتنش هتای

بریگها رستفااه شده رست.

شیمیایی -زمین شناسی ار رین خااها رشاره کرا .عالوه بر

ار ریتتن متتدل مدتتدرر  Cبتترری مدتتاایر ملتلتتز U

ریتتن متتورا تشتتکیلاهنتتدۀ آبلتتورنهتتا ماستته شتتن یتتا

رنتتدرزهگیتتری و مدتتدرر  C/C0محاستتبه و ار مدابتتل [(U-

سنگریزه هایی رست که هنوز تحکیم نشده رند .همچنتین ار

] 1)/U1/2ار کاغ رحتماالتی خطی رسم میشوا .رین اراهها

رین تحدی کلرید سدیم به منزل آالیندۀ پایدرر رنتلاب شتد.

ار کاغ رحتماالتی نرمتال روی یت ،ختط مستتدیم قتررر

رز االیل رنتلاب رین مااه می تورن به قابتل استترس بتوان
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بیخطربوان سهولت و اقت رنتدرزه گیتری غلظتت آن بته

ارصد ماس شستهشده منحنی های رخن بتهاستتآمتده ار

کم ،استگاه هدریتسن رشاره کترا .پتس رز آمتااهکتران

طول های ملتلز ستون خاا بر هم منطبت شتده رستت و

ستون های خاا ستون ها به صورت عموای ار آزمایشگاه

مددرر ضریل تأخیر به ی ،نزای ،میشوا .تیمار بتا طتول

آبیاری نصل شدند .پیش رز رنجا آزمایش خاا نمونههتا

 110ستتانتیمتتتر ار بافتتت  100ارصتتد ماست بتتاای اررری

با آب مدطتر آبشتویی شتد تتا زمتانی کته مدتدرر هتدریت

ضریل تتأخیر  1/805و کمتتر رز تیمارهتای طتولی ایگتر

رلکتریکی آن ها به  0/2اسی زیمنس بر متر رستید .محلتول

رست ار حالی که ار بافت ختاا  90ارصتد ماست بتاای

کلریتتد ستتدیم بتتا هتتدریت رلکتریکتتی  5/5میلتتیمتتوس بتتر

برری رین طول مددرر ضریل تأخیر به حدوا ی ،میرستد.

سانتیمتر تهیه و رز آن ار تما آزمایشها رستفااه شد .پتس

ار ایگر تیمارهای طولی تأخیر ار رنتدتال رمتالح مشتاهده

رز ورراکران محلول حاوی کلرید سدیم به ستونهای رشباف

میشوا.

خاا مددرر شوری ار زهآب خروجتی ار فورصتل زمتانی

ار شتتتکل ( 2شتتتکلهتتتای رلتتتز تتتتا ج) اراههتتتای

ملتلز رندرزه گیری شد رین رندرزه گیتری تتا زمتانی رارمته

رندرزهگیریشدۀ حاصل رز آزمایش و منحنی بررز یافته بتر

ارشت کته مدتدرر شتوری زهآب خروجتی بتا شتوری آب

طول های ملتلز ستون خاا با بافتهتای ملتلتز رستم

تزری شده برربر میشد .ار رین آزمایشها هدریت رلکتریکی

شده رست .همان طور که مشاهده می شوا ار حتالی کته ار

استتگاه EC

نمون با طول  110سانتیمتتری منحنتیهتای رخنته تدریبتا

عصارۀ خروجی رز ستونهای خاا رز طریت
متر رندرزهگیری شد.

برهم منطب رند (جز منحنی با بافت خاا  100ارصد ماس
باای) با کاهش طول ستون نمونه ها به تدری منحنتیهتای

 .3نتایج

رخنه رز یکدیگر فاصله می گیرند .به طوری که ار تیمار بتا

 .1 .3نتایج روش حل معکوس
رز رو

حل معکوس برری تعیین متغیرهای ضریل رنتشار

ضریل تأخیر و سرعت حرکت رمتالح بتا بتررز

منحنتی

تئوری ،بر اراههای آزمایشگاهی رستفااه شد .برری بتررز

طول  80سانتی متری تدریبا به او گروه یکی با مدتدرر 100
و  90ارصد ماس باای و ایگری با مددرر  80و  70ارصد
ماس باای ار بافت خاا تدستیم متی شتوند .ار تیمتار 50

منحنی رخنه ربتدر نسبت  C/C0رندرزه گیتریشتده ار مدابتل

سانتیمتری منحنتیهتای رخنته ار بافتتهتای ملتلتز رز

تعتتدرا حجتتم منفتت ی 6محاستتبهشتتده رستتم و رز برنامتت

یکدیگر فاصله میگیرند .به طور کلی با کاهش ارصد ماس

 CXTFITبرری بررز

منحنی رخن تئوری ،بتر اراه هتای

حاصل رز آزمایش رستفااه شد.

باای ضریل تأخیر به سمت ی ،متمایل می شتوا .بررستی
منحنی های رخن به است آمده برری طول های یکسان ستون

شکلهای منحنی رخنه غلظت نسبی (محور عمتوای)

آزمایشگاهی با بافتهای ملتلز ار شکل  2نشان میاهتد

رر ار مدابتتل تعتتدرا حجتتم آب تلللتتل بتتهکتتاررفتتته ار

با رفزریش ارصد ماس شسته شده ار بافتت ختاا بته رزری

آزمایشها با گ شت زمان (محور رفدی) نشان می اهنتد .ار

طولهای یکسان نسبت غلظت نسبی  0/5ار تعتدرا حجتم

شکل ( 1شکل های رلز تا ا) اراههتای رنتدرزه گیتریشتدۀ

آب تلللل کمتری رخ میاهد که رین موضتوف بته شتکل

حاصتتل رز آزمتتایش و منحن تی تئوریتت ،بتتررز یافتتته بتتر

مشلص تری ار شتکل هتای  -2رلتز و  -2ب نشتان اراه

بافتهای مورا آزمایش ار طول های ملتلز ستتون ختاا

شده رست.

رسم شده رست .بر پای نتای شکل های م کور بتا رفتزریش

بررسی ضریب انتشارپذیری کلرید سدیم در ستونهای ...
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امید بهمنی و همکاران

(ب)

(الف)

1.0

1.0

0.8

0.8
غلظت نسبی C/C0

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0
2

3

حجم منفذی Pv

0

1

غلظت نسبی C/C0

0.6

0.6

2.5

2.0

0.5

1.0

1.5

0.0

حجم منفذی Pv

(د)

(ج)

1.0

1.0

1.0

0.8

غلظت نسبی C/C0

0.4

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0
2.0

1.5

3

0.5

1.0

20.0

2.0

حجم منفذی Pv

حجم منفذی Pv

غلظت نسبی C/C0

0.6

غلظت نسبی C/C0

0.8

0.8

11.5

1.0

0.5

0

0.0
0.0

حجم منفذی Pv

منحنی برازش داده شده ( 50سانتیمتر)

مقادیر اندازه گیری شده (طول ستون  50سانتیمتر)

منحنی برازش داده شده ( 80سانتیمر)

مقادیر اندازه گیری شده (طول ستون  80سانتیمتر)

منحنی برازش داده شده ( 110سانتیمتر)

مقادیر اندازه گیری شده (طول ستون  110سانتیمتر)

شکل  .1منحنیهای رخنۀ برازشیافته بر نمونههای با بافت  100درصد ماسۀ بادی (الف) ،بافت  90درصد ماسۀ بادی و  10درصد ماسۀ
شستهشده (ب) ،بافت  80درصد ماسۀ بادی و  20درصد ماسۀ شستهشده (ج) و بافت  70درصد ماسۀ بادی و  30درصد ماسۀ شستهشده
(د) در طولهای 80 ،50و  110سانتیمتر ستونهای آزمایشگاهی

همان طور که ار شکل های  1و  2نشان اراه شده رست

جدول مداایر ضریل تبیین به است آمتده همگتی مدتدرری

منحنی های رخن شتبیه ستازی شتده بته ختوبی بتر مدتاایر

بیش رز  0/98اررند و مداایر  RMSEنیز  0/019تتا 0/035

اراههتتای آزمایشتتگاهی غلظتتتهتتای نستتبی ملتلتتز ار

تغییر می کنند که همگی بیانگر اقت مناسل مدل CXTFIT

تیمارهای تحت بررسی بررز

یافتند .ار جدول  1مدتاایر

ضریل تبیین و ریش میانگین مربعات خطا ( )RMSEبرری
منحنی های رخن شبیهسازیشده رز طری
به رو

برنامت CXTFIT

معکوس آوراه شده رست .بتر رستاس نتتای ریتن

ار بتترآورا پاررمترهتتای معاالتت رنتدتتال -رنتشتتار رز رو
معکوسرند.
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)الف(

)ب(
1.0

1.0

0.8

0.4

غلظت نسبی C/C0

0.6

0.6
0.4

غلظت نسبی C/C0

0.8

0.2
0.2

0.0
0.0
3.0

1.5

2.0

2.5

0.5

1.0

2.0

0.5

1.0

1.5

0.0

0.0

حجم منفذیPv

حجم منفذیPv

1.0
)ج(

مقادیر اندازه گیری شده (بافت  100درصد ماسه بادی

0.8

مقادیر اندازه گیری شده (بافت  90درصد ماسه بادی
منحنی برازش یافته (بافت  90درصد ماسه بادی)
مقادیر اندازه گیری شده (بافت  80درصد ماسه بادی
منحنی برازش یافته (بافت  80درصد ماسه بادی)
مقادیر اندازه گیری شده (بافت  70درصد ماسه بادی

1.5

2.0

0.5

1.0

0.8
0.6

0.2

0.4

0.0

0.2

0.0

حجم منفذیPv

منحنی برازش یافته (بافت  70درصد ماسه بادی)

1.5

2.0

غلظت نسبی C/C0

0.4

غلظت نسبی C/C0

منحنی برازش یافته (بافت  100درصد ماسه بادی)

0.6

1.0

0.0
1.0

0.0

0.5

حجم منفذیPv

شکل  .2منحنیهای رخنۀ برازشیافته بر نمونۀ با طول  50سانتیمتر (الف) ،نمونۀ با طول  80سانتیمتر (ب) و نمونۀ با طول 110
سانتیمتر (ج) در بافتهای مختلف شامل 80 ،90 ، 100 :و  70درصد ماسۀ بادی و مابقی ماسۀ شستهشده

جدول  .1مقادیر ضریب تبیین ( )R2و ریشۀ میانگین مربعات خطا ( )RMSEبرای منحنیهای رخنۀ شبیهسازیشده از روش معکوس

طول بافت

 100ارصد ماس باای

 90ارصد ماس باای و

 80ارصد ماس باای و

 70ارصد ماس باای و

 10ارصد ماس شسته

 20ارصد ماس شسته

 30ارصد ماس شسته

R2

RMSE

R2

RMSE

R2

RMSE

R2

RMSE

 50سانتیمتر

0/996

/030

0/998

0/023

0/996

0/030

0/998

0/019

 80سانتیمتر

0/999

0/026

0/998

0/027

0/998

0/025

0/997

0/029

 110سانتیمتر

0/988

0/035

0/997

0/027

0/998

0/026

0/998

0/024

ار برنام  CXTFITرز رو

حل معکوس برری تعیتین

ضریل رنتشار (سانتی متر مربع بر اقیده) ضتریل تتأخیر و

منحنی تئوری ،بر

سرعت حرکت رمالح (سانتی متر بتر اقیدته) ار تیمارهتای

پاررمترهای معاال رنتدال رمالح با بررز

اراههتتای آزمایشتتگاهی رستتتفااه شتتد .ار جتتدول  2مدتتدرر

ملتلز تحت آزمایش آوراه شده رست.

بررسی ضریب انتشارپذیری کلرید سدیم در ستونهای ...
امید بهمنی و همکاران

بر رساس نتای رین جدول ار تیمارهای با بافت  100و
 90ارصد ماس باای ضریل تأخیر بزرگتر رز ی ،رست و
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 0/176تا  0/305سانتیمتر مربع بر اقیده قررر اررا کته هتر
او تیمار ار ارمن متوسط قررر میگیرند.
بررسی ضریل رنتشار نشتان متیاهتد مدتدرر ضتریل

ار تیمارهای با  80و  70ارصد ماس بتاای و بتاقی ماست
شسته ضریل تأخیر برربر یا ار حدوا ی ،رست .عالوه بتر

رنتشار با رفزریش ارصد ماس شسته کاهش می یابد .با توجه

رین ار تیمار بافت خاا  100ارصتد ماست بتاای مدتدرر

به طول نمونه ها میتورن گفت فدط ار تیمتار بافتت ختاا

ضریل تأخیر ار طولهای ملتلز نمونه رز ایگتر تیمارهتا

 100ارصد ماس باای رست که تغییررت زیاای با توجه به

باالتر رست .پس رز آن ار تیمار  90ارصد بافت خاا ماس

طول مشاهده میشوا که ار نمون  50سانتی متری مددرر آن

باای و  10ارصتد ماست شستته مدتدرر ضتریل تتأخیر رز

 0/655سانتی متر مربع بر اقیده رست که بتا رفتزریش طتول

تیمارهتتای  80و  70ارصتتد ماس ت بتتاای و متتابدی ماس ت

نمونه به  80سانتی متر مددرر آن به  0/277سانتی متتر مربتع

شستهشده باالتر رست .رین نتای نشان میاهتد بتا رفتزریش

بر اقیده کاهش و ار طول  110سانتی متتری مدتدرر آن بته

طول تیمتار بافتت ختاا  100ارصتد ماست بتاای مدتدرر

 1/106سانتی متر مربع بر اقیده اوباره رفزریش می یابتد .بته

ضریل تأخیر کاهش متی یابتد .ار تیمارهتای ایگتر بافتت

طور متوسط مددرر ضریل رنتشار ار ستتون هتای ختاا بتا

خاا رین کاهش به صورت جزئی مشاهده میشوا.

طول  80 50و  110سانتی متر به ترتیتل برربتر بتا 0/387

ارمن تغییررت ضریل رنتشار ار بافت خاا  100ارصد

 0/276و  0/496سانتیمتر مربع بر اقیده رست.

ماس باای زیاا رستت بته طتوری کته رز  0/277تتا 1/106

بررسی سرعت جریتان رمتالح ار تیمارهتای آزمایشتی

سانتی متر مربع بر اقیده تغییر می کنتد .ار بافتت ختاا 90

نشان میاهتد مدتدرر سترعت ار تیمتار بافتت ختاا 100

ارصد ماس باای تغییتررت آن تدریبتا مدتدرر یکنتورختی رر

ارصد ماس باای نسبت به تیمارهای ایگر بیشتتر رستت و

نشان میاهد ( 0/390تا  )0/424که ار ارمن متوستط قتررر

هرره مددرر ارصد ماس شسته ار تیمارهتای بافتت ختاا

میگیرا .ار تیمارهای  80و  70ارصد ماس باای و متابدی

بیشتر شوا تفاوت سرعت ار طول های مورا آزمایش کمتر

ماس شسته مددرر ضریل رنتشار کاهش می یابد بته طتوری

می شوا .متوسط سرعت ار بافت های ملتلز ار طولهای

که ار تیمار بافت خاا  80ارصد ماس باای مددرر آن بین

 80 50و  110سانتی متر به ترتیل برربر بتا 0/397 0/402

رز  0/199نا  0/362سانتیمتتر مربتع بتر اقیدته و ار تیمتار

و  0/344سانتیمتر بر اقیده رست که تغییررت آن کم رست.

بافت خاا  70ارصد ماست بتاای مدتدرر آن ار محتدواۀ
جدول  .2مقادیر ضریب انتشار ،ضریب تأخیر و سرعت حرکت امالح برآوردشده در تیمارهای تحت بررسی از روش معکوس

طول بافت

 100ارصد ماس باای
R

D

v

 90ارصد ماس باای و

 80ارصد ماس باای و

 70ارصد ماس باای و

 10ارصد ماس شسته

 20ارصد ماس شسته

 30ارصد ماس شسته

v

v

v

R

D

R

D

R

D

 50سانتیمتر

0/401 0/305 1/001 0/309 0/199 1/083 0/302 0/390 1/170 0/596 0/655 2/323

 80سانتیمتر

0/314 0/183 1/001 0/300 0/362 1/032 0/704 0/424 1/885 0/503 0/277 2/175

 110سانتیمتر 0/337 1/106 1/805

1/05

0/336 0/176 1/005 0/463 0/302 1/001 0/241 0/399
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 .2 .3نتایج مدل تحلیلی بریگهام

طول  50سانتی متر نسبت به نمونه با طولهای بزرگ تتر تتا

مدتتاایر ضتتریل رنتشتتار ( )Dو رنتشتتارپ یری ( )αبتترری

رندرزه ری بیشتر رست .بترری نمونتههتا بتا طتول یکستان و

بافتتتهتتای ملتلتتز ختتاا شتتنی ار طتتولهتتای ملتلتتز

بافت های ملتلز روند مشلصی ار رین تحدیت مشتاهده

ستون های آزمایشگاهی شامل  80 50و  110سانتیمتتر بتا

نشد.

رستفااه رز مدل تحلیلی بریگها به ترتیل رز روربط  9و 10

ار رارمتته بتتا رستتتفااه رز معاالتت  10مدتتاایر ضتتریل

محاسبه شد که ار جدول  3آوراه شده رند .بر رساس نتتای

رنتشتتارپ یری بتترری مدتتاایر ملتلتتز ضتتریل رنتشتتار

رین جدول مددرر ضریل رنتشارپ یری برری طول ستون 50

به استآمده رز مدل ( CXTIFTجدول  )2محاسبه شتد تتا

ستتانتیمتتتر ار بافتتتهتتای ملتلتتز رز  0/473تتتا 0/945

بتورن با مداایر بهاستآمده رز مدل بریگهتا مدایسته کترا.

سانتی متر به ترتیل برری بافت های  80ارصد ماس باای و

نتای نشان ارا ضریل رنتشتارپ یری بترآوراشتده رز رو

مابدی ماس شستتهشتده و  100ارصتد ماست بتاای تغییتر

 CXTIFTبین  0/524تا  3/282سانتیمتر به رزری تیمارهای

می کند .برری ستون با طتول  80ستانتیمتتر ار بافتت هتای

تحت بررسی تغییر می کند که نسبت بته مدتاایر متنتارر رز

ملتلز رز  0/279تا  0/548به ترتیل برری بافت هتای 100

رو

بریگها برآورا بیشتری رز ضتریل رنتشتارپ یری بته

ارصد ماس باای و  80ارصد ماس بتاای و متابدی ماست

است میاهد .نتای رین مدایسته بته صتورت گررفیکتی ار

شسته شده ار نوسان رست و ار رنتها برری ستتون بتا طتول

شکل  3ترسیم و نشان اراه شده رست .بر رساس نتای ریتن

 110سانتیمتری ار بافت های ملتلز رز  0/465تتا 2/868

شکل ضریل تبیین به است آمده برری رین ررتباط روی خط

به ترتیل برری بافت های  90ارصتد ماست بتاای و متابدی

ی ،به ی ،برربر  0/79به استت آمتد کته بترری برختی رز

ماس شسته و  100ارصد ماس باای تغییر میکند .بررستی

تیمارها مشاهده میشوا که نتای نسبت به خط ی ،به ی،

نتای جدول نشان می اهد که مداایر ضتریل رنتشتارپ یری

تطاب خوبی اررند هررند رین تطاب ار خصو

برخی رز

ار بافت  80ارصد ماس باای و بدی ماس شستته شتده بتا

تیمارها مانند بافت  90ارصد ماست بتاای و متابدی ماست

رفتتزریش طتتول مدیتتاس نمونتته رفتتزریش یافتتته رستتت کتته

شسته شده با طولهتای  50و  110ستانتی متتر و بافتت 80

نشاناهندۀ وربستهبوان ضریل رنتشارپ یری به طول نمونته

ارصد ماس باای با طول نمون  80ستانتی متتری رنحتررر

رست رین روند برری بافتهای  90 100و  70ارصد ماس

بیشتری اررا.

باای و بدیه ماس شستهشده رگرره بترری طتولهتای  80و
 110ارست رست مددرر ضتریل رنتشتارپ یری نمونته بتا
جدول  .3مقادیر ضریب انتشارپذیری ،ضریب انتشار و سرعت حرکت امالح در تیمارهای تحت بررسی با استفاده از روش بریگهام

طول بافت

 100ارصد ماس باای
α

D

v

 90ارصد ماس باای و

 80ارصد ماس باای و

 70ارصد ماس باای و

 10ارصد ماس شسته

 20ارصد ماس شسته

 30ارصد ماس شسته

α

D

v

α

D

V

α

D

v

 50سانتیمتر

0/390 0/215 0/551 0/276 0/130 0/473 0/247 0/128 0/519 0/309 0/292 0/945

 80سانتیمتر

0/283 0/113 0/400 0/254 0/140 0/548 0/409 0/139 0/338 0/268 0/075 0/279

 110سانتیمتر 0/332 0/165 0/496 0/459 0/339 0/740 0/392 0/192 0/465 0/233 0/669 2/868

بررسی ضریب انتشارپذیری کلرید سدیم در ستونهای ...
امید بهمنی و همکاران
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4

y = 0.99x + 0.35

2

R2 = 0.79

1

ضریب انتشارپذیری (مدل )CXTFIT

3

0
4

3

1

2

0

ضریب انتشارپذیری (مدل بریگهام)

شکل  .3مقایسۀ نتایج ضریب انتشارپذیری بهدستآمده از مدل  CXTIFTو مدل بریگهام برای تیمارهای تحت بررسی

 .4بحث و نتیجهگیری

رایابهای تریتیو و کلرید برربر  0/8و  0/87سانتی متتر و

بررسی و پیش بینی رنتدال رمتالح ار محتیط هتای متلللتل

برری ستون های بزرگ ( 6متر و قطر  95سانتی متر) برربتر 5

الزمتت متتدیریت بهینتت ختتاا و منتتابع آب زیرستتطحی

سانتیمتر به است آمد ( Wierenga and Van Genuchten,

همچنین آلواگیهای شتیمیایی ریتن منتابع رستت .ار ریتن

 .)1989بنابررین با توجه به طول نمونه ها بتین  50تتا 110

پژوهش رثر بافتهای ملتلز خاا شتنی و طتول نمونت

سانتی متر تغییرپ یری ضتریل  αبتین  0/279تتا  2/87ار

ستون های آزمایشگاهی بر مددرر ضریل رنتشارپ یری خاا

محدواۀ قابل قبولی قررر اررا.

ار مدیاس آزمایشگاهی و بر رساس مدل  CDEبا رستفااه رز
حل تحلیلی بریگها و رو

معکوس مطالعه شد.

بررسی مدتاایر ضتریل رنتشتارپ یری بتر رستاس حتل
تحلیلی بریگها نشان ارا ار بافت  80ارصد ماس بتاای و

مدایس مداایر بهاستآمده برری ضریل  αبا نتای سایر

بدی ماس شستهشده با رفزریش طول مدیتاس نمونته مدتدرر

محددان نشان میاهد که ارمن نوسان مداایر بته جتز بترری

ضریل  αرفزریش یافته رست که می تورند بیانگر وربستهبوان

نمون با طول  110سانتیمتر و بافت  100ارصد ماس باای

ضریل رنتشارپ یری به طول نمونه باشد .ریتن رونتد بترری

که مددرر آن برربر  2/868سانتیمتر به است آمد برری بدیت

بافتهای  90 100و  70ارصد ماس بتاای و بدیت ماست

تیمارها ار ارمن کمتر رز  1سانتیمتر تغییر می کند (جتدول

شستهشده برری طولهای  80و  110رنطبا اررا رما مدتدرر

 )3که با نتای گزرر شتده مطابدتت اررا :معترور پتور و

ضریل رنتشارپ یری نمونه با طول  50سانتیمتر نستبت بته

همکاررن ( )1384ارمن تغییررت مددرر ضریل رنتشارپ یری

نمون با طولهای بیشتر به مددرر قابل توجهی بیشتر رستت.

رر برری ستون های آزمایشگاهی رز منابع ملتلز بتین صتفر

رین ار حالی رست که بترری نمونتههتا بتا طتول یکستان و

کرانتد .ارمنت تغییتررت مدتاایر

بافت های ملتلز روند مشلصی ار رین تحدیت مشتاهده

تا ی ،سانتیمتتر گتزرر

ضریل رنتشارپ یری محاستبه شتده رز او متدل بریگهتا و

نشد.

فرید -کانبرنس برری خااهای شنی هموژن بتین  0/08تتا

نتای جدول  2نشتان ارا بتا رفتزریش ارصتد ماسته ار

شتتده رستتت ( Ali Pour and

بافت خاا و طول نمونهها ضتریل تتأخیر کتاهش یافتت.

 .)Kamanbedast, 2011ار آزمایشی ضریل رنتشتارپ یری

مددرر ضریل رنتشارپ یری همانگونه نیز با رفزیش ارصتد

بتترری نمونتته بتتا طتتول  30و قطتتر  5/4ستتانتیمتتتر بتترری

ماس شسته کاهش متی یابتد رمتا متوستط مدتدرر ضتریل

 1/46ستتانتیمتتتر گتتزرر

1394 تابستان

یادداشتها
1. Transport function Model
2. Regional Stochastic Model
3. Non-Equivalent CDE
4. Breakthrough (BTC)
5. Dispersion Coefficient
6. Pore Volume (Pv)
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 و80 50 رنتشارپ یری ار ستون های ختاا بتا طتولهتای
 سرعت جریان رمتالح. سانتی متر تغییررت زیاای ندررا110
 ارصتد ماست بتاای نستبت بته100 ار تیمار بافت ختاا
تیمارهای ایگر بیشتتر بتوا و هررته مدتدرر ارصتد ماست
شسته ار تیمارهای بافتت ختاا بیشتتر متی شتوا تفتاوت
.سرعت ار طولهای مورا آزمایش کمتر به است آمد
منابع

.272 -261 :)2( 15 : مدایس سه مدل رنتدال رمالح با رستفااه رز رایاب برماید نشری علو خاا و آب.1380 . شعبانپور شهرستانی
 اومتینHYDRUS-1D  ختاا لتو شتنی بتا رستتفااه رز متدل، شبیهسازی حرکت برومید ار ی.1387 .  و کرا. صیاا غ.شیررنی ح
.همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی ارنشگاه شهید رمررن رهورز
 شبیهسازی حرکت برومایتد ار ستتونهتای استتختوراۀ ختاا بتا رستتفااه رز متدل.1390 . و ندوی ه.ف. صیاا غ.  کرا.شیررنی ح
.31 -21 :92  مجل پژوهشهای آبلیزارریHYDRUS-1D
.

250  خاا پیشرفته رنتشاررت ارنشگاه تهررن، فیزی.1386 .عباسی ر

 نشری آب و ختااHYDRUS-2D  رثر فاصل رنتدال بر رنتشارپ یری کلرید سدیم با رستفااه رز نر رفزرر.1392 . . سیدیان س. فررستی
.831 -823 )4( 27 )(علو و صنایع کشاورزی
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