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تعيين زمان بهينهماند در مديريت سطح ايستابی به منظور کاهش تلفات نيتروژن در اراضی کشاورزی زهدار
محمدحسن قرهداغی ،*1پيمان دانشکار آراسته ،2عبدالمجيد لياقت ،3عباس ستودهنيا

4

 .1دانش آموخته کارشناس ارشد ،گروه مهندسی آب ،دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
(ره)
 2و  .4استادیار دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
 .3استاد دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1392/2/13 :ـ تاریخ تصویب)1393/3/17 :

(ره)

چکيده
مدیریت سطح ایستابی یکی از راهحلهای عمده در مدیریت جامع منابع آب معرفی شده است .این روش میتواند نقشـی
مهم در حفظ آب ،باالبردن راندمان آبیاری ،حفظ مواد غذایی خاک ،و در نهایت حفظ کیفیت آبهای سطحی پاییندست
و آبهای زیرزمینی ایفا کند .در این زمینه ،مطالعهای آزمایشگاهی دربارة اثر مدیریت سطح ایستابی بر کنترل آبشویی و
تخلیة نیتروژن در خاک لوم شنی انجام شد .سطح ایستابی در عمق  30سانتیمتری از سطح خاک با سه زهکش با عمـق
نصب  80سانتیمتر کنترل شد و حجم و کیفیت زهآب خروجی از نظر ترکیبات مختلف نیتروژن شامل نیتریـت ،نیتـرات،
آمونیوم ،و آمونیاک در زمانهای ماند  2و  4و  5روز در مدل فیزیکی ارزیابی شد .نتایج نشان داد کـاهش  29/4درصـدی
زهآب خروجی در مدت زمان ماند  5روز و کاهش  27/2درصدی غلظت نیترات خروجی در مدت زمـان  4روز نسـبت بـه
زهکشی آزاد است .همچنین با مقایسة آماری نتایج ،بهترین زمان کنترل سطح ایستابی  4روز (معادل  80درصد حـداکرر
زمان ممکن ماندابی) بهدست آمد .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،مدت زمان ماند در سیستمهای نوین زهکشی یکی
از متغـیرهای مدیـریـتی است و در صورت استفادة صحیح و بههنگام از این شیوة مدیریتی ،با افزایش کارایی مصـر آب
و کود ،میتوان به توسعة کشاورزی پایدار و بهبود شرایط منابع آب و محیط زیست امیدوار بود.
کليدواژگان :چرخة نیتروژن ،زهکشی کنترلشده ،مدل فیزیکی زهآب.
*

مقدمه

امروزه ،با رشد جمعیت و کاهش سرانة آب ،افزایش بهـرهوری در
استفاده از منابع آب و جلوگیری از ایجاد آلودگی در آن ضروری
بهنظـر مـیرسـد .بـه منظـور تـیمین غـذای کـافی و مناسـب و
دستیابی به امنیت غـذایی ،افـزایش محصـول از قریـق تـیمین
نیازهای اساسی گیـاه بـه وسـیلة اسـتفاده از کودهـای اصـلی و
ریزمغذیها اجتنابناپذیر است .نیتروژن یکـی از عناصـر غـذایی
مهم مورد نیاز گیاه است؛ ولی مصـر بـیش از حـد آن موجـب
آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی میشود .از این رو ،ایجـاد
توازن و مصر بهاندازة کودها نیازمند بهکارگیری مدیریتی ویژه
است .برای جلوگیری از خروج ترکیبات حاوی نیتـروژن موجـود
در محیط توسعة ریشـه ،کـه هـم تهدیـدی بـرای منـابع آبـی و
اکوسیستم پاییندست بهشمار میآید و هم باعث تلفات نیتروژن
میشود ،استفاده از روشهای نوین زهکشـی ،از جملـه زهکشـی
کنترلشده ،به منزلة یکی از شیوههای مدیریت سـطح ایسـتابی
* نویسندة مسئولMH_Gharahdaghi@ut.ac.ir :

توصیه میشود .با استفاده از این شیوة زهکشی و مدیریت سطح
ایستابی ،با ایجاد زمان ماند مناسب ،فرصت کـافی بـرای جـذب
بیشتر گیاهی نیتروژن و فعالیـت باکتـریهای نیتـراتزدا ایجـاد
میشود .با افزایش فرآیند نیتراتزدایی ،نیتـرات بـه شـکلهـای
اکسیدی و گازی تبدیل می شود و از این قریق آلودگـی آبهای
زیرزمینی را کاهش میدهد .در بسیاری مواقع ،در سیسـتمهـای
زهکشی سنتی ،زهکشی بیش از اندازة مورد نیاز صورت میگیرد
و عالوه بر هدررفت مقادیر قابل توجه نهادهها (کود) ،حجم زهآب
خـروجی آلوده افزایش مییابد .دفع این حجـم از زهآب تولیـدی
در تخلیهگاهها ،عالوه بر تحمیـل هزینـههـای اقتصـادی ،از نظـر
زیستمحیطی نیز مشکالتی پدید میآورد .بنابراین ،با توجـه بـه
محدودیت منابع آبی و اهمیت محیط زیست ،بازنگری در کارایی
مصر آب و مدیریت کیفیـت زهآب خروجـی ضـروری بـهنظـر
میرسد .در سیستمهای مدیریت سطح ایستابی ،عالوه بـر عمـق
کنترل سطح ایستابی ،مدت زمان اجرای کنترل سـطح ایسـتابی
نیــز بــر کیفیــت و نــو یــونهــای محلــول در زهآب خروجــی از
زهکشها مؤثر است .در اجرای زهکشی کنتـرلشـده ،بـه منزلـة
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یکی از این سیستمها ،کیفیت آب در محیط اشـبا قـی مـدت
زمان کنترل تغییر میکند.
زهکشی کنترلشده یکی از راهحلهای عمده در مـدیریت
جامع منابع آب است ( )Alizadeh, 2008و میتوان آن را تلفیق
آبیاری و زهکشی نام نهاد .این نو مدیریت میتواند نقش مهمی
در حفظ آب ،باالبردن راندمان آبیاری ،حفظ مواد غذایی خاک ،و
در نهایت حفظ کیفیت آبهای سطحی پـاییندسـت و آبهـای
زیرزمینی داشته باشد ( .)Akram and Akram, 2004همچنین،
با افزایش راندمان مصر کود ،زمینه بـرای کـاهش مقـدار کـود
مصرفی فراهم می آید و باعث کاهش آبشویی نیترات مـی شـود
که شیوهای مناسب در جهت ارتقای سطح کارایی سیسـتمهـای
زهکشــی مرســوم بــه لحــاا اقتصــادی و زیســتمحیطــی اســت
( )1994( Skaggs et al. .)Molavi et al., 2011زهکشــی
کنترلشـده را روشـی بـالقوه بـرای کـاهش نیتـرات در فرآینـد
نیتراتزدایی معرفی کردند .آنها همچنین اعالم کردند این نـو
مدیریت سطح ایستابی ،با فراهمکردن محیط بیهوازی ،زمینه را
برای فرآیند نیتراتزدایی هموار میکند)1999( Jebellie et al. .
بر این باورند که کنتـرل و مـدیریت سـطح ایسـتابی ،عـالوه بـر
کاهش غلظت نیتـروژن نیتراتـی ،باعـث تبـدیل سـایر ترکیبـات
شیمیایی در اثر فعالیتهـای بیولـوژیکی بـه ترکیبـات بـیضـرر
میشود .زهکشـی کنتـرلشـده راهبـردی سـودمند در افـزایش
عملکرد و حفاظت از محیط زیست معرفی شده است ( Singh et
 ،)1993( Maderamootoo et al. .)al., 2007با بررسی مـدیریت
ســطح ایســتابی ،اثــر معنـاداری در کــاهش بــار امـالح در زهآب
خروجی مشاهده کردند .همچنین  )1995( Evans et al.گزارش
کردند ،در صورت اجرای صحیح مدیریت سطح ایسـتابی ،میـزان
کاهش نیتروژن و فسـفات در زهآب خروجـی  50درصـد اسـت.
 )2001( Randall and Mullaقــی پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه
رسیدند که مقدار و نو کود مصرفی ،روش و زمان کوددهی ،نو
عملیات زراعی ،و کنترل سطح ایستابی از شـیوههـای مـدیریتی
مؤثر در کاهش نیتروژن نیتـراتی در زهآب خروجی هستندJia .
 )2006( and Evansزهکشی زیستی و زهکشـی کنتـرلشـده را
بهترین راهکار مدیریتی برای کاهش ریسک انتقال مواد غذایــی
به آبهای سطحی معرفـی کردنـد )2010( Ale et al. .گـزارش
کردند عمق سطح آب زیرزمینی ،فاصلة زهکشها ،مدت مانـد ،و
زمان اجرای زهکشی کنترلشـده اثـر قابـل تـوجهی بـر تلفـات
نیترات در زهآب خروجی و عملکرد محصول دارد .قبق تحقیقی
که در آرکانزاس امریکـا اجـرا شـد ،کـاهش نیتـرات خروجـی از
زهکشها در اجرای سیسـتم زهکشـی کنتـرلشـده نسـبت بـه

سیستم زهکشی آزاد  96تا  98درصد گزارش شد ( Kronger et

 )2012( Fang et al. .)al., 2011در چین با انجامدادن تحقیقـی
به ترکیب نتایج آزمایشهای زهکشـی کنتـرلشـده و مـدل ،بـه
منظور تعیین اثر متقابـل کـاربرد نـر هـای مختلـف نیتـروژن و
شرایط آبوهـوایی در کـاهش تلفـات نیتـرات موجـود در زهآب
زیرزمینی ،پرداختند .نتایج نشان داد زهکشی کنترلشده همـراه
کاهش استفاده از ترکیبات نیتروژنـه مـیتوانـد اثرگـذاری قابـل
مالحظهای بر کاهش تلفات نیتروژن و ورود آن به محیط زیست
داشــته باشــد )2012( Kröger et al. .بیــان کردنــد زهکشــی
کنترلشده و جلـوگیری از تخلیـة بـیش از انـدازة زهآب توسـط
سازه هـای کنتـرل راهبـردی بـرای افـزایش ظرفیـت نگهـداری
هیدرولیکی زهکـشهـای سـطحی ،بهبـود شـرایط فرآینـدهای
بیوشیمیایی ،و کاهش بار زهـکـشهای مرسـوم است.
با بررسی پژوهشهای انجامشده مـیتـوان نتیجـه گرفـت
زهکشی کنترلشده یکی از شیوههای مدیریتی بسیار مناسب ،به
منظور افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از آبشویی بـیرویـة
نمکهای موجود در نیمر خاک و کاهش حجم و غلظـت زهآب
خروجی ،است .تحقیقات پیشین به بررسی اثـر مـدیریت سـطح
ایستابی از جنبة عمق کنتـرل سـطح ایسـتابی و مقایسـة آن بـا
زهکشی معمول پرداختهاند؛ در حـالی کـه مـدت زمـان کنتـرل
سطح ایستابی (مدت زمان ماند) نیز یکی از راهکارهای مـدیریت
سطح ایستابی است و توجه به آن ضروری بهنظر میرسد .از این
رو ،اثر آن در یک مدل فیزیکی ارزیابی شد .در مطالعة حاضر ،به
ارزیــابی تــیثیر مــدیریت ســطح ایســتابی بــه وســیلة زهکــش
کنترلشده بر ترکیبات نیتروژندار در زهآب خروجی توجه شـد.
شناخت چگونگی تغییرات ترکیبات مختلف نیتروژن در این نـو
سیستمهای مدیریت سطح ایستابی میتوانـد بـه برنامـهریـزی و
تصمیمگیری در زمینة مدت زمان مناسب کنترل سطح ایستابی
کمک کند.

مواد و روشها
مدل فيزيکی

به منظـور کنتـرل و انـدازهگیـری دقیـق بـیالن آب و محتـوای
نیتروژن ،دما ،و سایر شرایط محیطی مـؤثر در فرآینـد آزمـایش،
مدلی فیزیکی به قول  100سانتیمتر ،عرض  50سـانتیمتـر ،و
ارتفا  100سانتیمتر آماده شد .در دیـوارة جلـوی مـدل ،بـرای
فراهمآوردن امکان مشاهدة تغییـرات و حرکـت آب در خـاک ،از
ورقهای بـا جـنپ پلکسـیگـالس و بـرای سـایر وجـوه مـدل از
ورقههایی آهنی با جـنپ گـالوانیزه اسـتفاده شـد .روی دیـوارة
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پشتی ،به منظور تدارک نقاط مناسـب بـرای نصـب زهکـشهـا،
سورا هایی در یک ردیف به فاصلة  80سانتیمتر از باالی مـدل
و با فواصـل  25سـانتیمتـر از یـکدیگـر ایجـاد شـد .شـکل 1
نشاندهندة شماتیک مدل فیزیکی است.
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جلوگیری از حبپشدن هوا داخل آن ،مدل از زیر و توسط منبع
تعبیهشده به صورت تدریجی اشبا شد .چگالی ظاهری خاک در
شــرو آزمــایش  1/516گــرم بــر ســانتیمتــر مکعــب و هــدایت
هیدرولیکی آن  1/27متر بر روز اندازهگیری شد.
جدول  .1مقادير انواع ازت حاصل از تجزية شيميايی خاک (ميلیگرم در ليتر)

شاخص

نیتریت

نیترات

آمونیاک

آمونیوم

مقدار

0/525

17/54

0/012

0/013

آب آبياری

آب مورد نیاز برای آبیاری مـدل در قـول مـدت آزمـایش از آب
شرب شهر قزوین تیمین شد .مشخصات فیزیکی و شـیمیایی آب
آبیاری در جدول  2میآید.
جدول  .2مشخصات فيزيکی و شيميايی آب آبياری
آمونیوم
نیترات
نیتریت
EC
شاخص
) ( pH )dS/mمیلیگرم در لیتر) (میلیگرم در لیتر) ( میلیگرم در لیتر)

شکل  .1تصوير شماتيک مدل آزمايشگاهی

محل اجرا

پژوهش حاضر در آزمایشگاه تحقیقات هیدرولیک گروه مهندسی
(ره)
آب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بینالمللی امام خمینـی
قزوین انجام شد .این منطقه در قول جغرافیـایی ̊ 50 1شـرقی،
 36 19شمالی ،و ارتفـا  1378متـر از سـطح
عرض جغرافیایی ̊
دریا واقع شده است.
خاک

خاک مورد نیاز آزمایش از الیة زیر سطحی مزرعهای در منطقـة
اسماعیلآباد واقع در مرکـز دشـت قـزوین برداشـت و بـه محـل
آزمایشگاه منتقل شد .بافت خاک در محدودة شن لومی و میزان
شــوری عصــارة اشــبا آن  0/3دســیزیمــنپ بــر متــر ()dS/m
اندازهگیری شد .تجـزیة شیـمیایی خــاک از نــظر گــونههـای
مختلف نیتروژن بررسی شد (جدول  .)1به دلیـل عـدم نیـاز بـه
تغییرات نیتروژن آلی در معادالت بیالن نیتروژن ،از کاشت گیـاه
صر نظر شد .خـاک ،پـپ از انتقـال بـه آزمایشـگاه ،از الـک 2
میلیمتری عبور داده شد تا خاکی همگن ایجاد و بـرای ریخـتن
بــه داخــل مــدل مهیــا شــود .خــاک بــه صــورت الیــههــای 10
سانتیمتری به داخـل مـدل ریختـه و بـا چکـش اسـتاندارد بـه
تراکمــی نزدیــک بــه شــرایط موجــود در قبیعــت رســانده شــد.
همزمان با این عملیات ،با رسیدن بـه سـطح درنظرگرفتـهشـده
بــرای نصــب زهکــش ،لولــههــای زهکــش ازپــیشتهیــهشــده در
محلهای مورد نظر نصب شد .پپ از پرشدن مدل با خـاک ،بـه
هر زهکش یک پیزومتر متصل شد .در اشبا کردن خـاک ،بـرای

مقدار

0/66

7/03

0/003

25/42

0/03

در هر یک از تیمارهای زمان ماند ،آبیاری در  5مرتبه و با
فواصل  5روز از سطح خاک و بر اساس جبـران کمبـود رقوبـت
نسبت به نقطة ظرفیت زراعی در منطقة توسـعة ریشـه و ایجـاد
سطح ایستابی در عمق  30سانتیمتری از سـطح خـاک صـورت
گرفت .با توجه به بررسیهای بهعملآمـده ،بـرای تـیمین منبـع
نیتروژن ،کود نیترات آمونیوم با الگوی توزیـع  200کیلـوگرم در
هکتار استفاده شد .بهترین شیوة مصـر ایـن کـود تقسـیط در
کوددهی و اسـتفاده از روش کودآبیــاری اسـت .در هـر یـک از
آبیـاریهای دوم و چهارم میزان  5گرم از کود نیتـرات آمونیـوم
در مخزن آبیاری حل و همراه آب آبیاری بر سطح خـاک توزیـع
شد .جدول  3نشاندهندة مقـدار نیتـروژن ورودی در هـر نوبـت
کود آبیاری است.
جدول  .3تجزية شيميايی  1گرم کود نيترات آمونيوم (بر حسب ميلیگرم)

شاخص

نیتریت

نیترات

آمونیاک

آمونیوم

مقدار

0

159/6

0/6

0/6

این پژوهش به بررسی آثار زهکشی کنترلشده بـه منزلـة
یکی از راهکارهای مدیریت سطح ایسـتابی بـر حجـم و کیفیـت
زهآب خروجی در مدتهای زمان مانـد  2و  4و  5روز پرداختـه
است .به این منظور سـه آزمـایش جداگانـه ،هـر یـک بـا  5دور
آبیاری و فواصل  5روز و در مجمو قی  75روز ،انجـام گرفـت.
پپ از هر آبیـاری ،در هر یک از این سه آزمایش ،سطح ایستابی
در تــراز  50ســانتیمتــری روی زهـــکشهــایی بــه عمــق 80
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سانتیمتر بهترتیب در مدت زمـان  2و  4و  5روز بـا اسـتفاده از
رایزر کنترل و تربیت شد .این سازوکار سطح ایستابی را در تـراز
مورد نظر کنترل کرد و زهآب اضافی خـارج شـد .در روز پایـانی
کنترل سطح ایستابی رایزر برداشته شد و زهکشی به صورت آزاد
انجام گرفت و زهآب خروجی داخل مخـزن جمعآوری شـد .ایـن
اقدامات در  4دورة آبیاری بعد نیز تکرار شد .به منظـور بررسـی
چگونگی تغییرات کیفیت آب کنتـرلشـده در نـیمر خـاک بـا
مدیریت سطح ایستابی در حالتهـای زهکشـی کنتـرلشـده بـا
مــدت زمــان کنتــرل  2روز (معــادل  40درصــد دورة کنتــرل)،
زهکشی کنترلشده بـا مـدت زمـان کنتـرل  4روز (معـادل 80
درصد دورة کنترل) و زهکشی کنترلشده با مدت زمـان کنتـرل
 5روز (معــادل  100درصــد دورة کنتــرل) در شــرایطی یکســان
پایش شد .به این ترتیب ،در قول هـر یـک از ایـن آزمـایشهـا،
حجم و کیـفیـت نـمونـههای جمعآوریشده به لحاا یونهـای
نیتریت ،نیترات ،و آمونیوم ارزیابـی شد .این انـدازهگیـریهـا بـا
دستگاه فتومتر  Palintestمدل  7100انجـام شـد .بـرای بررسـی
معناداری اختال بین نتایج سناریوهای مختلف مدیریت سـطح
ایستابی ،از آزمون آماری دانکن با نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

يافتهها و بحث
آبیاری در سراسر مدت آزمایش از سطح خاک و بر اساس ایجـاد
سطح ایستابی در ارتفا  50سانتی متری روی زهکشها صـورت
گرفت .حجم آبیاری در هر نوبت بـه دلیـل تغییـرات در کمبـود
رقوبت متفاوت بود .در کل  5نوبت آبیاری با میـزان  225لیتـر
در قول هر یک از آزمایشها انجام شد .مطابق روش اتخاذشـده
بــهازای دورههــای کنتــرل  2و  4و ( 5معــادل  40و  80و 100
درصد دورة کنترل) اندازهگیریها صورت گرفت که نتایج حاصل
در شکل  2میآید.

شکل  .2حجم زهآب خروجی در حالتهای مختلف بر حسب ليتر

همانگونه که در شکل  2مشاهده میشود ،مدیریت سطح
ایستابی در مدت زمان  5روز موجب کـاهش زهآب خروجـی بـه
میزان  29/4درصد نسبت به حالت زهکشی آزاد مـیشـود و هـر
چه مدت زمان کنترل سطح ایستابی افزایش یابد درصد کـاهش
حجم نیز افزایش مییابد و موجب تخلیة کمتـر زهآب بـه منـابع
پذیرندة پاییندست می شود .بنـابراین ،مـیتـوان گفـت کنتـرل
سطح ایستابی در حد الزم از خروج بیش از انـدازة آب از نـیمر
خاک جلوگیری میکند و از این راه باعـث کـاهش حجـم زهآب
خروجی میشود .بیالن خروجی جرمی هـر یـک از پارامترهـا از
حاصلضرب حجم زهآب در غلظت آن بهدست آمـد (جـدول .)4
مطابق نتایج ،تغییرات کیفی زهآب تخلیـهشـده از نـیمر خـاک
روندی ثابـت نـدارد و مقـادیر نیتـرات ،آمونیـاک ،و آمونیـوم بـا
گذشت زمان تا روز چهارم کنترل سطح ایستابی کاهش مییابـد
و پپ از آن تا روز پنجم روندی افزایشی نشان مـیدهـد .مقـدار
نیتریت با روندی معکوس بـا سـایر پـارامترهـا تغییـر کـرد و در
اواسط دورة کنترل بیشترین مقدار خود را داشت .به بیان دیگـر،
از ابتدای دوره تا روز چهارم دورة کنتـرل شـرایط بـرای فرآینـد
نیتراتزدایی مهیا شد و بعد از آن شـرایط بـه گونـهای بـود کـه
عکپ آن (نیتراتزایی) اتفاق افتاد و نیتریت بـه نیتـرات تبـدیل
شد .بیشترین تغییرات در بیالن تبدیل نیتریـت و نیتـرات اسـت
که علت آن فرآیند نیتراتزدایی و تبدیل نیترات بـه نیتریـت تـا
روز چهارم و اکسیداسیون نیتریت به نیترات از روز چهارم به بعد
است .گفتنی است نیتریت بسیار ناپایدار اسـت و بـهسـرعت بـه
نیترات تبدیل میشود .مقایسة آماری با استفاده از آزمون دانکن
در سطح معنادار  5درصد برای ترکیبات مختلف نیتروژن انجـام
شد که در جدول  4میآید .تفاوت معناداری در مقادیر نیتریـت،
نیترات ،آمونیاک ،و آمونیوم در حالـت مـدت زمـان مانـد  4روز
نسبت به دو حالت دیگر مشاهده شد .با توجه به هد مـدیریت
سطح ایستابی در کاهش حداکرری میزان آلودگی وارده به منابع
آبهــای ســطحی و زیرزمینــی و اهمیــت آالینــدگی یــونهــای
نیترات ،آمونیاک ،و آمونیوم مدت زمان ماند  4روز ،که بیشترین
اثر کاهشی بر این یونها را دارد ،مناسبترین زمان کنترل سطح
ایستابی محسوب میشود.
بر اساس یافتة ایـن پـژوهش ،کنتـرل سـطح ایسـتابی در
مدت زمان  4روز ،معادل  80درصد حداکرر زمان ممکن کنترل،
بیشترین تیثیر را در کاهش گونههای حاوی نیتروژن آلودهکنندة
منابع آب دارد و به منزلة زمان بهینة کنترل سطح ایستابی برای
کاهش این آالیندهها توصیه میشود.
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ایستابی کاهش تلفات نیتروژن است که با کاهش حجم و غلظت
 بررسی همة حالتهـای آزمـایش.زهآب خروجی حاصل میشود
نشاندهندة تیثیر معنـادار ایـن شـیوه بـر کـاهش غلظـت انـوا
 بـا کنتـرل سـطح.ترکیبات نیتروژندار در زهآب خروجی اسـت
 بیشترین تیثیر، درصد حداکرر ممکن80 ایستابی در مدت زمان
در کاهش گونههـای حـاوی نیتـروژن آالینـدة منـابع آب ایجـاد
میشود که مدت زمان بهینة کنترل سطح ایستابی برای کـاهش
 از آنجا که شوری.این آلودگیها در شـرایـط این تحـقیـق است
آب و خاک و نیز عمق توسـعة ریشـه بـر چرخـة نیتـروژن و در
نتیجــه زمــان مانــد بهینــه تیثیرگــذار اســت پیشــنهاد مــیشــود
.تحقیقات آتی در این زمینه صورت گیرد

سپاسگزاری
بدین وسیله از زحمات ارزشمند و همکاری کارشناسـان محتـرم
،گروه مهندسی آب دانشگاه بینالمللـی امـام خمینـی(ره) قـزوین
 و،آقای مهندس غالمرضا بابایی و آقای مهنـدس رضـا سـعیدی
دوستان گرامی آقای مهندس احمـد دوسـتی و خـانم مهنـدس
 صـمیمانه تشـکر و، در مراحل اجرایی این تحقیق،الهام نوروزپور
.قدردانی میشود

 بيالن خروجی جرمی ترکيبات نيتروژندار در مدت زمانهای ماند.4 جدول
)متفاوت (ميلیگرم
آمونیوم

آمونیاک

نیترات

نیتریت

46/467 a

43/638 a

7771/160 a

354/706 b

20/148 c

18/997 c

5659/153 b

721/797 a

26/753 b

25/374 b

7256/617 a

336/496 b

.)P< 0/05( متفاوت تفاوت معنادار دارند

حالت
مدت زمان
 روز2 ماند
مدت زمان
 روز4 ماند
مدت زمان
 روز5 ماند

 در یک ردیف با حروc  وb  وa

نتيجهگيری
پژوهش حاضر نشاندهندة تیثیر مربت مدیریت سطح ایستابی بر
، نیتـرات،کاهش حجم زهآب خروجی و غلظت یونهای نیتریـت
 این اثر در محورهای زیر. و آمونیوم موجود در آن است،آمونیاک
 زهکشی کنترلشده با کنترل سـطح ایسـتابی.قابل بررسی است
در حد الزم از خروج بیش از اندازة آب از نیمر خاک جلوگیری
29/4 میکند و حجم زهآب خروجی را در شرایط این تحقیق تـا
 مقداری از رقوبـت، در صورت وجود گیاه.درصد کاهش میدهد
و نیتروژن موجود مصر میشـود و در نتیجـه حجـم و غلظـت
 یکی دیگر از اهدا این نو مدیریت سطح.زهآب کاهش مییابد
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