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ارزيابي عملکرد زهکش زيرزميني در مقياس مدل فيزيکي کشت دوم در اراضي شاليزاري (مطالعه موردي :گياه
تريتيکاله)
1

سيد محمد رسول موذني ،3مريم نوابيان ،*2مهدي اسمعيلي ورکي

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
 .2استاديار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
 .3استاديار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
(تاريخ دريافت -1334/4/11 :تاريخ تصويب)1334/11/5 :

چکيده
به من ظور ارزيابی عملکرد زهکش زيرزمینی ،پژوهشی در مقیاس مدل فیزيکی در شرايط کشت دوم اراضی شالیزاری
انجام شد .در مدل فیزيکی ،زهکشها در دو مخزن جداگانه در دو عمق  )D40( 41و  )D60( 11سانتیمتر نصب و گیاه
تريتیکاله بعد از برداشت برنج کشت شد .در زمان وقوع بارندگی از زهآب نمونه تهیه و پارامترهای  pH ،SAR ،ECو TSS
در آزمايشگاه اندازه گیری شد .همچنین سطح ايستابی توسط پیزومتر قرائت شد .نتايج نشان داد که با افزايش عمق نصب
زهکش ،مقدار  ECافزايش و مقدار  SARکاهش يافت .روند تغییرات مقدار  ECدر طول دوره آزمايش کاهشی بود به
طوری که در انتهای دوره  ECزهآب دو زهکش  D40و  D60نسبت به ابتدای دوره به ترتیب  53و  8درصد کاهش داشت.
مقادير  TSSنشان از عملکرد قابل قبول پوشش ژئوتکستايل در ايفای نقش پوششی خود داشت اما روند نوسانی آن
تأث یرگذاری رفتار خاک مورد بررسی بر رفتار پوشش را نشان داد .نتايج نشان داد که زهکش نصب شده در عمق 41
سانتیمتر در کنترل سطح ايستابی و جلوگیری از وقوع ماندابی موفقتر عمل نمود.
واژههاي کليدي :اثرات زيستمحیطی ،شاخص عملکرد زهکش ،شوری ،ضريب عکسالعمل زهکشی ،نسبت جذب
سديم

مقدمه

*

با توجه به نقش و اهمیت زهکشهای زيرزمینی در کنترل سطح
آب زيرزمینی ،پژوهشهای گستردهای برای يافتن راهحلهای
جديد و اقتصادیتر در حال اجراست .اين راهحلها بیشتر در
زمینه بهینهسازی مبانی طراحی و اجرای طرحهای زهکشی از
جمله ضريب زهکشی ،فواصل و عمق زهکشها و نیز انواع لوله،
مواد پوششی اطراف و روشهای نصب و کارگذاری آنها است.
در مناطق شمالی کشور که به کشت شالیزاری اختصاص دارند،
به دلیل غرقاب بودن اراضی و نداشتن سیستمهای زهکشی
مناسب ،به طور معمول کشت دوم امکانپذير نیست .در صورتی
که با احداث سیستم زهکشی میتوان شرايط کشت دوم را در
منطقه فراهم آورد .بدين گونه که با زهکشی میتوان زمین را
زودتر خشک کرد تا ادوات کشاورزی به زمین وارد شود و
برداشت انجام گیرد .اين کار سبب میشود که هم از زيان ديدن
محصول اول کاسته شود (به دلیل خوابیدگی برنج در اثر
برداشت نکردن به موقع و همزمانی برداشت و بارندگی) و هم
* نويسنده مسئولNavabian@guilan.ac.ir :

شرايط برای کشت دوم فراهم آيد (
 .)2013زهکشی زيرزمینی عالوه بر کنترل سطح ايستابی ،از
شور شدن خاک به دلیل جريان کاپیالری از آب زيرزمینی شور،
جلوگیری میکند و آبشويی امالح از ناحیه ريشه و پروفیل خاک
را تسهیل مینمايد.
گرچه شبکههای زهکشی موجب کنترل شوری و احیای
اراضی میشوند اما اثرات ناخواسته زيستمحیطی ناشی از حجم
بسیار باالی زهآب در سالهای اخیر تبديل به چالشی بزرگ در
مناطق دارای شبکههای زهکشی ايران شده استRazi et al., ( .
 .)2012بنابراين به دلیل اثر پیچیده عمق نصب زهکش بر روی
عملکرد گیاه ،بازده اقتصادی طرح و همچنین مسائل
زيستمحیطی ،ضرورت انتخاب عمق بهینه نصب زهکشها به
نحوی که حداکثر بازده اقتصادی با حداقل اثرات سوء
زيستمحیطی را در بر داشته باشد ،وجود دارد ( Nazari et al.,
.)2008
در استان گیالن به دلیل هزينه باالی خريد و ذخیرهسازی
علوفه در طول ماههای زمستان ،کشت گیاهان علوفهای از جمله
تريتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری از اهمیت
Masoudi and Liaghat,
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زيادی برخوردار است ( .)Karimipashaki et al., 2012به منظور
توسعه کشت دوم ،بايد مسائل و مشکالت متعددی مورد توجه و
بررسی قرار گیرد که بدون شک مهمترين آنها زهکشی اراضی
است .تريتیکاله با نام علمی ()X Triticosecale wittmack
موفقترين گیاه غالتی ساخت بشر است که با هدف به دست
آوردن محصولی با کیفیت برتر والد گندم و دارای تحمل به
تنشهای زنده و غیرزنده والد چاودار تولید شده است ( Lelley,
.)2006
نتايج بهدست آمده در پژوهشی که با هدف انتخاب
مناسبترين محصول بعد از کشت برنج در استان گیالن انجام
شد ،نشان داد که نمايههای به دست آمده از کالسهای
سازگاری اراضی از ( S2نسبتاً مناسب) تا ( Nنامناسب) متغیر
است .کالس باالترين سازگاری برای محصوالت  S3شامل گیاهان
گندم ،هويج ،جو ،تريتیکاله و برنج (راتون) بود ( Soltani et al.,
.)2013
در مطالعهای عمق نصب زهکشها در يک مدل
آزمايشگاهی مورد بررسی قرار گرفت .نتايج به دست آمده نشان
داد که بیشینه هدايت الکتريکی آب خروجی با افزايش عمق
نصب زهکشها افزايش میيابد .با توجه به متوسط شوری 1/5
دسیزيمنس بر متر آب آبیاری ،بیشترين شوری خارج شده از
زهکشهای نصب شده در عمقهای  1/5 ،1/25و  1/85متری به
ترتیب برابر  1/55 ،1/43و  8/131دسیزيمنس بر متر
اندازهگیری شد .بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت که کاهش عمق
نصب زهکشها موجب بهبود کیفیت آب خروجی و کاهش
مقدار آن میگردد (.)Razi et al., 2012
پژوهشی با هدف طراحی سیستم زهکشی بر اساس معیار
زيستمحیطی انجام شد .در اين مطالعه از ترکیب اعماق 1/5 ،1
و  2متر و فواصل  111 ،51و  141متر برای استقرار زهکشها
استفاده شد .نتايج نشان داد که با توجه به شوری باالی آب
زيرزمینی نسبت به آب آبیاری در شرايط اولیه ،تغییرات شوری
زه آب خروجی نسبت به زمان روند کاهشی داشته و حساسیت
اين تغییرات نسبت به تغییر عمق بیشتر از تغییر فاصله بوده
است ( .)Nozari et al., 2011در مطالعه ديگری اثر نصب
لولههای زهکشی در اعماق و فواصل مختلف بر کیفیت زهآب
خروجی ،در شرايط ماندگار و غیرماندگار ،با استفاده از مدل
عددی  Visual MODFLOWو دادههای مدل آزمايشگاهی
بررسی گرديد .نتايج آزمايشها نشان داد که با افزايش عمق
زهکش ،بر مقدار هدايتالکتريکی زهآب ،میزان  ،pHمقدار ،TDS
جريان زهکشی و مقدار نیتروژن خارج شده افزوده میشود
( )2008( Nazari et al. .)Aslani et al., 2010نیز در پژوهش

خود به اين نتیجه رسیدند که با افزايش عمق زهکش ،نمک
خروجی از زهکشها افزايش میيابد ولی روند افزايش خطی
نیست.
مطالعات تحقیقاتی کاربردی در هند بر روی سیستمهای
زهکشی زيرزمینی شامل زهکشهای لولهای و کانالهای روباز با
فاصلههای مختلف بین  45تا  151متر و عمق بین  1/3تا 1/2
متر در اراضی کشاورزان نشان داد عملکرد محصول در اراضی
زهکشی شده به طور قابل توجهی افزايش میيابد (برنج ،13
پنبه  ،14نیشکر  54و گندم  131درصد) .اين افزايش به دلیل
پايینتر بودن مقادير سطح ايستابی و شوری خاک به میزان 25
و  51درصد نسبت به اراضی زهکشی نشده بود ( Ritzema et
 .)al., 2008مطالعهای به منظور شبیهسازی تأثیر عمقهای
مختلف زهکش بر مقدار زهآب ،شوری ناحیه ريشه و عمق سطح
ايستابی در دشت  Kunya-Cumraواقع در ترکیه انجام گرديد.
نتايج شبیهسازیها نشان داد زمانی که عمق زهکش  1/2متر در
نظر گرفته شود 81 ،درصد خاک شوری کمتر از  2/22و 2/13
دسیزيمنس بر متر برای کشت اول و کشت دوم بعد از يک
دوره  11ساله خواهد داشت (.)Bahceci et al., 2006
 )2007( Hornbuckle et al.با اشاره به اين موضوع که در
زهکشهای کم عمق تخلیه آب از ناحیه ريشه سريعاً روی
میدهد ،کارايی زهکشهای کم عمق را در شستشوی سريع
نمک از پروفیل خاک بیشتر دانستهاند.
با توجه به نقش کشت دوم در رونق کشاورزی و بهبود
معیشت کشاورزان استان گیالن ،نیاز به احداث شبکههای
زهکشی برای ايجاد شرايط مناسب کشت دوم و اهمیت عمق
زهکش بر کارايی زهکش ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثر عمق
زهکش زيرزمینی بر کنترل سطح ايستابی و کیفیت زهآب ايجاد
شده در شرايط کشت دوم در نظر گرفته شد.

مواد و روشها
به منظور بررسی اثر عمق زهکش بر عملکرد فنی و کیفی
زهکش ،محیط کنترلشده در مقیاس مدل فیزيکی اراضی
شالیزاری ايجاد شد .مدل فیزيکی دارای محفظهای به طول ،3
عرض  1/1و ارتفاع  1متر بود که ديوارههای پشت و کف آن از
جنس فلز جهت استحکام بیشتر و ديوارههای جانبی و جلويی
از جنس پالکسیگالس برای مشاهده تغییرات سطح ايستابی
ساخته شد .برای پیاده کردن دو عمق مختلف زهکشی 41
( )D40و  )D60( 11سانتیمتر و مقايسه آنها در طول دوره
آزمايش ،محفظه به وسیله يک ورق فلزی در امتداد طول به دو
مخزن مجزا تفکیک شد .زهکشها از جنس پلیاتیلن با پوشش
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مشخصات فیزيکی خاک مورد استفاده در آزمايش در جدول ()1
آورده شده است.
به منظور بررسی روند تغییرات سطح ايستابی در هر
مخزن از تعدادی لوله  PVCبا قطر  2سانتیمتر به عنوان
پیزومتر استفاده شد که در بین دو زهکش و در تراز آنها نصب
گرديد .شمای کلی مخازن و محل قرارگیری زهکشها و
پیزومترها در شکل ( )1نشان داده شده است.

ژئوتکستايل با اندازه منافذ  451میکرومتر و قطر  11سانتیمتر
انتخاب شدند و در راستای عرض هر مخزن با شیب طولی 1/1
درصد و فاصله  51سانتیمتر در عمق مورد نظر نصب گرديدند.
خاک مورد نیاز برای پر کردن مخازن ،خاک هوا خشک کوبیده
شده و رد شده از الک  5میلی متر بود که از اراضی شالیزاری
تهیه گرديد .بعد از پر کردن مخازن ،خاک به مدت يک هفته در
شرايط غرقاب نگهداری شد تا عالوه بر نشست ،خاک اشباع شده
و مشابه شرايط اراضی شالیزاری برای کشت اول آماده شود.

جدول  .3خصوصيات فيزيکي خاک مورد استفاده در پژوهش
3

بافت خاک شن ( )%سیلت ( )%رس ( )%هدايت آبی اشباع ) (cm/dayجرم مخصوص ظاهری (  )gr/cmرطوبت اشباع ()%
لوم سیلتی

22/53

4/22

8/15

22/25

43/11

1/11

شکل  .3نماي جلو (الف) و کنار (ب) مخزن ،موقعيت زهکشها و محل قرارگيري پيزومترها

بعد از برداشت برنج به عنوان کشت اول از مخازن ،گیاه
تريتیکاله به عنوان محصول دوم به صورت رديفی با فاصله 21
سانتیمتر و تراکم  411بوته در مترمربع در مخازن کشت شد.
قبل از کشت دوم ،از خاک مخزن  D40در عمق  15سانتیمتری

و از خاک مخزن  D60در دو عمق  15و  45سانتیمتری
نمونهبرداری و پارامترهای شیمیايی آن اندازهگیری شد که نتايج
آن در جدول ( )2به تفکیک آورده شده است .نمونهبرداری از 5
نقطه مختلف و به صورت قطری در هر مخزن صورت گرفت.

جدول  .2مشخصات شيميايي خاک دو مخزن  D40و  D60بعد از برداشت برنج و قبل از کشت تريتيکاله

D40
D60

عمق نمونهبرداری
()cm

EC
)(ds/m

pH

Ca2+
)(meq/L

Mg2+
)(meq/L

Na+
)(meq/L

SAR
)(meq/L0.5

P
)(mg/L

NO3)(mg/L

15

1/53

1/21

1/11

1/11

5/34

1/83

1/31

1/25

15

1/81

1/12

1/31

1/41

2/32

5/24

1/54

3/22

45

1/12

1/38

1/11

1/11

2/81

1/22

1/43

3/21

زهکشها در طول دوره رشد گیاه باز بودند و شرايط
کشت به صورت ديم بود .با توجه به عرف منطقه کود اوره به
میزان  111کیلوگرم بر هکتار برای هر دو مخزن محاسبه و در
اوايل دوره رشد گیاه به خاک داده شد .همزمان با وقوع هر
بارندگی از زهآب ايجاد شده نمونه تهیه و پارامترهای ،pH ،EC
 TSSو  SARقرائت شد .تاريخهای نمونهبرداری در جدول ()3
آورده شده است .نمودار تغییرات بارندگی در طول دوره رشد
گیاه در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل  .2روند تغيرات بارندگي در طول دوره رشد گياه
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جدول  .1شماره روزهاي نمونهبرداري

2

شماره نمونه

1

روز نمونهبرداری

53 51

3

4

5

1

2

8

3

11

11

12

13

14

15

51

12

18

21

82

83

34

38

111

114

122

135

148

پارامترهای  ECتوسط دستگاه  ECسنج و  pHتوسط
دستگاه  pHمتر اندازهگیری شد .برای اندازهگیری پارامتر TSS
حجم مشخصی از نمونه از کاغذ صافی عبور داده شد .بعد از قرار
دادن کاغذ صافی به مدت  24ساعت در آون با دمای  115درجه
سانتیگراد ،وزن خشک آن را اندازهگیری کرده و با استفاده از
رابطه ( )1مقدار  TSSمحاسبه شد:
(رابطه )1
که در آن؛  TSSمقدار ذرات جامد معلق بر حسب گرم بر
سانتیمتر مکعب M1 ،وزن کاغذ صافی خشک قبل از عبور نمونه
بر حسب گرم M2 ،وزن کاغذ صافی خشک شده در آون بعد از
عبور نمونه بر حسب گرم و  Vحجم نمونه عبور داده شده از
کاغذ صافی بر حسب سانتیمتر مکعب میباشند.
برای تعیین مقدار  SARنیز از رابطه ( )2استفاده شد.
مقدار  Na+بر حسب میلی اکیواالن بر لیتر با استفاده از دستگاه
فلیمفتومتر و مقدار  Ca2+و  Mg2+نیز بر حسب میلی اکیواالن
بر لیتر با استفاده از روش تیتراسیون اندازهگیری گرديد.
(رابطه )2

√

در زمان نمونهبرداری ،دبی و سطح ايستابی در پیزومترها
نیز قرائت شد .برای اندازهگیری دبی به روش حجمی از رابطه
( )3استفاده شد:
(رابطه )3
که  Qمقدار دبی بر حسب لیتر بر ساعت V ،حجم زهآب
خروجی بر حسب لیتر و  tمدت زمان خروج زهآب بر حسب
ساعت است.
با توجه به انجام عملیات آمادهسازی اراضی شالیزاری برای
کشت برنج در ماه ارديبهشت ،گیاه تريتیکاله در تاريخ 31
فروردين به صورت علوفهای برداشت شد .برای تعیین عملکرد
علوفه تر در هر محفظه پس از حذف خطوط کناری ،رديفهای
وسط برداشت و عملکرد محاسبه شد.

نتايج و بحث
بهمنظور بررسی اثر عمق زهکش بر عملکرد فنی و کیفی
زهکشها ،روند تغییرات دبی خروجی از زهکش ،سطح ايستابی
و پارامترهای کیفی  SAR ،pH ،ECو  TSSنسبت به زمان در
طی دوره آزمايش رسم شد.

عملکرد فني زهکش زيرزميني

تغییرات دبی خروجی از زهکشها نسبت به زمان در هنگام
بارندگی در شکل ( )3نشان داده شده است .با مشاهده شکل
( )3به وضوح میتوان دريافت که در بیشتر دورههای بارندگی،
دبی زهکش نصب شده در عمق  41سانتیمتر بیشتر بوده
است؛ اما در روزهای  135 ،122 ،111 ،83و  148دبی زهکش
نصب شده در عمق  11بیشتر از زهکش  41بود .بیشتر بودن
دبی زهکش  11نسبت به  41در اين  5روز را میتوان به دلیل
فاصله زياد دوره بارندگی مربوط به روزهای فوق با دورههای قبل
از آنها دانست که در چنین شرايطی به دلیل خشک بودن و
انقباض خاک رسی و در نتیجه ايجاد درز و ترک ،مقدار باران
بیشتری از طريق همین درز و شکافها به صورت جريان
ترجیحی به سمت اعماق پايینتر رفته و از طريق زهکش D60
خارج گرديده است .همچنین بارانهای فوق با مدت زمان بارش
بیشتر از  3روز بوده است که پس از پر نمودن پروفیل خاک تا
عمق  11سانتیمتر ،موجب خروج بیشتر زهآب از زهکش عمق
 11سانتیمتر شد .اين مسئله با استفاده از ضريب عکسالعمل
زهکش قابل بررسی است.

شکل  -1دبي خروجي زهکشها در زمان وقوع بارندگي

عکسالعمل سريعتر زهکش نصب شده در عمق 41
نسبت به زهکش نصب شده در عمق  11سانتیمتر را با توجه به
ضريب عکسالعمل زهکشی نیز میتوان نتیجه گرفت .ضريب
عکسالعمل عاملی است که سرعت تخلیه و عکسالعمل سیستم
را بیان میکند که در اين پژوهش از رابطه زير محاسبه شد:
(رابطه )4

) (

)

(

𝛼

که در آن؛  αضريب زهکشی بر حسب ( ht ،)1/dayو
ارتفاع سطح ايستابی در زمانهای  tو  t-1بر حسب سانتیمتر و
ht-1
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 Δtفاصله زمانی بین زمان  tو  t-1بر حسب روز میباشند.
ضريب عکسالعمل برای هر دو عمق زهکش در طول
مدت آزمايش برای باران دو روزه ،باران سه روزه و باران شش
روزه محاسبه شد که نتايج آن در جدول ( )4آمده است .ضريب
عکسالعمل زهکشی برای زهکش عمق  41سانتیمتر در
بارانهای دو روزه و سه روزه بیشتر از زهکش عمق 11
سانتیمتر بود که سرعت باالی تخلیه زهآب در زهکش  D40را
توجیه مینمايد؛ اما در مورد باران شش روزه ،ضريب
عکسالعمل زهکش  D60بیشتر بود که اين مسئله را میتوان
ناشی از حجم زياد بارندگی در مدت شش روز ،پر شدن ظرفیت
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نگهداری آب در خاک در پروفیل  11سانتیمتری و در نتیجه
توانايی زهکش  11سانتیمتری در تخلیه حجم بیشتر زهآب
دانست .بنابراين زهکش عمق  11سانتیمتر نقش کمی در
خروج آب نفوذيافته از باران با طول مدت کمتر از  3روز داشت.
اين دستاورد اهمیت زيادی در تعیین ضريب زهکشی در شرايط
طراحی زهکش بر مبنای باران طرح دارد .بیشتر بودن ضريب
عکسالعمل باران دو روزه نسبت به ساير بارانها در هر عمق
نشان از فواصل زمانی کمتر بین باران دو روزه نسبت به
بارانهای سه روزه و شش روزه دارد.

جدول  .7ضريب عکسالعمل زهکش در دو عمق  70و  00سانتيمتر

ضريب عکسالعمل باران
دو روزه ()1/day

ضريب عکسالعمل باران سه
روزه ()1/day

ضريب عکسالعمل باران شش
روزه ()1/day

زهکش عمق  41سانتیمتر

1/24

1/21

1/123

زهکش عمق  11سانتیمتر

1/134

1/154

1/133

مقادير عمق سطح ايستابی قرائت شده در پیزومترهای
مخازن  D40و  D60در طول دوره آزمايش نسبت به زمان در
شکل ( )4نشان داده شده است .با مراجعه به شکل ( )2که
بیانگر تغییرات مقادير بارندگی در مقابل زمان میباشد و
مقايسه آن با شکل ( )4به وضوح مشخص است که نوسانات
سطح ايستابی ناشی از بارندگی است ،به گونهای که با وقوع
بارندگی سطح ايستابی افزايش يافت .زهکشها در تخلیه به
موقع زهآب و جلوگیری از ماندابی موفق عمل کرده و سطح
ايستابی را در عمق مناسبی حفظ کردند .سطح ايستابی در
مخزن  D60به دلیل نصب زهکش در عمق پايینتری نسبت به
مخزن  ،D40در عمق بیشتری قرار داشت .حداکثر عمق سطح
ايستابی برای زهکشهای  D40و  D60به ترتیب به میزان
 32/11و  53/21سانتیمتر در روز 82ام روی داد .در روز 81ام
بارندگی دو روزهای به مقدار  2/5میلیمتر اتفاق افتاد و با توجه
به ضريب عکسالعمل مناسب زهکشها ،زهآب ايجاد شده به
سرعت تخلیه گرديد و با توجه به اينکه از روز 51ام بارندگی
زيادی رخ نداده بود ،سطح ايستابی به پايینترين مقدار خود در
طول دوره رشد گیاه رسید .همچنین متوسط عمق سطح
ايستابی در طول دوره رشد گیاه برای زهکشهای  D40و D60
به ترتیب  23/33و  42/35سانتیمتر بود که با توجه به سطحی
بودن ريشه تريتیکاله ،از نظر ماندابی مشکلی برای گیاه در طول
دوره رشد به وجود نیامد.

شکل  .7تغييرات عمق سطح ايستابي در طول دوره آزمايش در زهکشهاي
 70و  00سانتيمتر

عملکرد سیستم زهکشی زيرزمینی در کنترل سطح
ايستابی توسط سه شاخص تعداد روزهای ماندابی ،مجموع
ماندابی ( )SEW1و عمق نسبی آب زيرزمینی ( )RGWD2نیز
بررسی شد که نتايج آن در جدول ( )5آمده است .در روش
تعداد روزهای ماندابی ،مجموع تعداد روزهايی که سطح ايستابی
باالتر از سطح ايستابی طراحی قرار میگیرد به عنوان شاخص
بیان می گردد .در اين پژوهش عمق استقرار سطح ايستابی در
موقعیت  51درصد عمق نصب زهکش ،به عنوان سطح ايستابی
مطلوب در نظر گرفته شد .در روش مجموع ماندابی ،بزرگی يا
فاصله سطح ايستابی روزانه از سطح ايستابی مطلوب با هم جمع
شده و به عنوان شاخص بیان میشود که هر چه مقدار اين
شاخص بیشتر باشد نشان از عدم موفقیت زهکش در کنترل
1. Sum of Excess Water
2. Relative Ground Water Depth
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سطح ايستابی دارد .شاخص  RGWDنیز بیانگر نسبت عمق
متوسط سطح ايستابی در طول دوره رشد گیاه به عمق مطلوب
سطح ايستابی است .اين شاخص میتواند در محدوده  1/8تا

 1/2قرار گیرد که مقادير زياد آن نشاندهنده زهکشی زياد و
مقادير کمتر نشاندهنده زهکشی ضعیف است .مقدار بهینه و
مطلوب اين شاخص يک میباشد (.)Naseri and Arvahi, 2010

جدول  .5شاخص عملکرد زهکش زيرزميني در دو عمق  70و  00سانتيمتري

)SEW (cm

RGWD

تعداد روزهای
ماندابی

حداکثر عمق سطح
ايستابی (سانتیمتر)

حداقل عمق سطح
ايستابی (سانتیمتر)

متوسط عمق سطح
ايستابی (سانتیمتر)

محفظه D40

-158/51

1/21

1

32/11

15/31

23/33

محفظه D60

-524/25

1/43

2

53/21

13/11

42/35

با توجه به نتايج شاخصهای ارزيابی عملکرد زهکش
زيرزمینی محاسبه شده (جدول  ،)5ضريب عکسالعمل بیشتر
برای بارانهای با فراوانی وقوع بیشتر ،روند تغییرات عمق سطح
ايستابی در طول دوره آزمايش (شکل  ،)4عمق توسعه ريشه
گیاه تريتیکاله ( 15تا  45سانتیمتر) و دبی خروجی از زهکشها
در دو عمق  41و  11سانتیمتر (شکل  )3میتوان نتیجه گرفت
که زهکش نصب شده در عمق  41سانتیمتر نسبت به عمق ،11
توانايی ايجاد شرايط مناسب برای ريشه گیاه را دارد.
بررسي روند تغييرات پارامترهاي کيفي زهآب

روند تغییرات هدايتالکتريکی ( )ECزهآب نسبت به زمان برای
دو عمق نصب زهکش در شکل ( )5آورده شده است.
هدايتالکتريکی زهآب خارج شده از هر دو عمق زهکش در طول
دوره رشد گیاه روند کاهشی داشت .در انتهای دوره رشد،
هدايتالکتريکی زهکش  1/388 ،D40دسیزيمنس بر متر و
زهکش  1/824 ،D60دسیزيمنس بر متر بود که نسبت به
اولین نمونه زهآب به ترتیب  53و  8درصد کاهش مشاهده شد.
بنابراين زهکش عمق  41سانتیمتر با خروج دبی بیشتر
توانست حدود  51درصد امالح پروفیل باالدست خود را تخلیه
نمايد .اين مساله ناشی از کمتر بودن ضخامت پروفیل مورد
آبشويی و همچنین افزايش سهم زهآب خروجی در زهکش D60
از میزان آب تجمع يافته در کف مخزن میباشد .مقادير
اندازهگیری شده هدايتالکتريکی آب تجمع يافته در کف
(بهترتیب  1/133و  1/118دسی زيمنس بر متر) در مخزن D40
و  D60نشاندهنده عدم موفقیت زهکش  41سانتیمتر نسبت
به  11سانتی متر در جلوگیری از ورود امالح به سطوح پايینتر
خاک و سفره آب زيرزمینی است .علت حرکت بیشتر شوری در
زهکش عمق  41به سمت کف مخزن را میتوان به غلبه جريان
عمودی بر جريانهای افقی و شعاعی به سمت زهکش نسبت
داد .در واقع نقش آب تجمع يافته در کف مخازن همانند نقش
سطح سفره آب زيرزمینی در مزارع میباشد که با توجه به نتايج

اين پژوهش میتوان پیشبینی نمود احتماالً با نصب زهکش در
اعماق کمتر ،هدايتالکتريکی آب زيرزمینی افزايش خواهد يافت.
هدايتالکتريکی در هر دو زهکش  D40و  D60تا روز 18ام روند
کاهشی داشت که به دلیل وقوع بارندگیهای زياد با فاصله
زمانی کم از روز 54ام و آبشويی خاک بود .از روز 18ام تا 34ام
به دلیل کاهش بارندگی امکان آبشويی زياد خاک وجود نداشت
و به دلیل افزايش تبخیر-تعرق در اين مدت ،نمکها دوباره خود
را به سطح خاک رسانده (به دلیل باال بودن مقادير رس و
کوچک بودن منافذ خاک) و مقدار کم بارندگی ،زهآب با
هدايتالکتريکی باال را در اين مدت ايجاد کرد؛ اما بعد از روز
34ام با افزايش مقدار بارندگیها و به تبع آن آبشويی زياد خاک،
هدايت الکتريکی زهآب مجددا روند کاهشی پیدا کرد.

شکل  -5روند تغيرات هدايت الکتريکي در طول دوره رشد گياه

بار شوری خروجی از زهکشها در کل دوره آزمايش برای
دو زهکش  D40و  D60به ترتیب  31335و  24245میلیگرم
محاسبه شد که در زهکش  D60به میزان  145درصد بیشتر از
زهکش  D40بود .اين میزان اختالف در بار شوری خروجی از
زهکشها را میتوان به دلیل بیشتر بودن ضخامت پروفیل
آبشويی شده و نزديک بودن سطح آب زيرزمینی شور به زهکش
 D60دانست.
طبق پژوهش صورت گرفته توسط ،)1968( Rhoades
همبستگی قوی بین  SARمحلول خاک در نمونههای حاصل از
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انتهای منطقه ريشه و  SARآب خارج شده از زهکش وجود
دارد .بنابراين  SARآب زهکش تخمینی ارزشمند برای
پیشبینی حداکثر میزان  SARقابل حصول در داخل منطقه
ريشه میباشد ( .)Suarez, 1981مقادير  SARزهآب برای هر دو
عمق نصب زهکش در طول دوره رشد گیاه اندازهگیری شد که
روند تغییرات آن در مقابل زمان در شکل ( )1نشان داده شده
است SAR .در هر دو زهکش در طول آزمايش روند کاهشی
داشت .به طوری که مقدار  SARدر انتهای دوره آزمايش برای
زهکشهای  D40و  D60به ترتیب  4/43و  3/51جذر
میلیاکیواالن بر لیتر بود که نسبت به ابتدای دوره به ترتیب به
میزان  11و  8درصد کاهش نشان داد .همانطور که در شکل
( )2مشخص است ،روند کاهشی  SARناشی از روند کاهشی
مقادير  Naو  Ca+Mgدر دو زهکش است .مقادير  Naو
 Ca+Mgدر انتهای دوره آزمايش در زهکش  D40به ترتیب
 4/22و  1/81میلیاکیواالن بر لیتر بود که  52و  18درصد
نسبت به مقدار اولیه کاهش داشت .در زهکش  D60نیز به
ترتیب  1/81و  8/41میلی اکیواالن بر لیتر بود که نسبت به
مقدار اولیه  15و  1درصد کاهش نشان داد .با توجه به اينکه در
زهکش  D40سديم آبشويی کمتری نسبت به کلسیم و منیزيم
داشت ،مقدار نسبت جذب سديم در آن بیشتر از زهکش D60
مشاهده شد .دلیل رفتار متفاوت زهکش در خروجی سديم و
مجموع کلسیم و منیزيم در عمقهای نصب مختلف را میتوان
به شرايط هوازی بیشتری که در زهکش  41سانتیمتر روی
داد ،نسبت داد .به طوری که در شرايط هوازی ،اسیديته محلول
خاک به سمت اسیديته نرمال يا بازی تمايل پیدا میکند که در
چنین شرايطی احتمال رسوب کلسیم و منیزيم محلول خاک
افزايش يافته و سديم با قدرت بیشتری در کنار ذرات رس
خاک نگه داشته میشود .بنابراين در مقايسه با کلسیم و منیزيم،
سديم پتانسیل کم تری برای حرکت به سمت زهکش پیدا
مینمايد.
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شکل  .4روند تغييرات مقدار سديم و مجموع کلسيم و منيزيم زهآب در
طول دوره رشد گياه

بررسي روند تغييرات ذرات جامد معلق زهآب
روند تغییرات مقدار  TSSنسبت به زمان در شکل ( )8نشان
داده شده است .بررسی پارامتر  TSSدر طول دوره آزمايش نشان
داد که مقدار ذرات جامد معلق در زهآب بسیار کم بود .با وجود
اينکه مقدار  TSSدر هر دو ع مق زهکش کم بود اما مقدار آن
در زهکش  D60بیشتر از زهکش  D40اندازهگیری شد .اين
اختالف را میتوان ناشی از بیشتر بودن ضخامت پروفیل خاک
بر روی زهکش  D60نسبت به زهکش  D40دانست که خود
باعث افزايش فشار بر روی زهکش شده و ورود ذرات ريز خاک
همراه با جريان آب را به داخل زهکش افزايش میدهد .مقدار
 TSSبرای دو زهکش  D40و  D60در انتهای دوره آزمايش به
ترتیب  1/188و  1/22گرم بر لیتر اندازهگیری شد که نسبت به
ابتدای دوره آزمايش  1/5و  43/4درصد افزايش نشان داد .بنا بر
نتايج ،در خاکهای لوم سیلتی که پتانسیل حرکت ذرات خاک
زياد است ،با افزايش  21سانتیمتر عمق زهکش احتمال
گرفتگی به میزان  28درصد افزايش يافت که میتواند نکته
مهمی در انتخاب عمق مناسب نصب زهکش باشد .اگرچه
پوشش به طور کلی عملکرد قابل قبولی در جلوگیری از ورود
ذرات فرسايش يافته به داخل زهکش داشت اما روند نوسانی
جامدات معلق در زهآب نشان مطلوبی از رفتار پوشش در طوالنی
مدت ندارد ،زيرا اين روند میبايست سیر نزولی را طی نمايد .به
نظر می رسد روند نوسانی و افزايش مقادير جامدات معلق در
زمانهای بارندگی پس از يک دوره بی باران که خاک خشکتر و
درز و ترک بیشتری ايجاد شده ،روی داده است و تأثیر اين
مسئله بر عملکرد پوشش در فصل دوم کشت که خاک اراضی
شالیزاری شرايط غیر غرقاب را تجربه میکند ،میبايست مورد
توجه قرار گیرد.
بررسي تغييرات اسيديته زهآب

شکل  -0روند تغييرات  SARزهآب در طول دوره رشد گياه

روند تغییرات اسیديته زهآب نسبت به زمان در شکل ( )3نشان
داده شده است .روند کلی تغییرات اسیديته صعودی بود و
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زهکشی باعث تمايل اسیديته خاک به سمت نرمال شد .در روند
تغییرات اسیديته ،فراز و نشیبهايی مشاهده شد که ناشی از
بارندگی و به دنبال آن تغییر رطوبت خاک و آبشويی امالح بود.
در روزهای  53و 54ام به دلیل بارندگی زياد به مقدار 11
سانتیمتر ،رطوبت خاک به مقدار زيادی افزايش يافت که باعث
کاهش اکسیژن محلول در خاک و در نتیجه افزايش  pHگرديد.
سپس در زهکش  D40به دلیل تخلیه زهآب و کاهش رطوبت
خاک pH ،روند کاهش پیدا کرد؛ اما در زهکش  D60بعد از يک
کاهش مقطعی در مقدار  pHکه به دلیل تخلیه سريع زهآب
توسط زهکش صورت گرفت ،به دلیل تأثیر مويینگی آب جمع
شده در کف مخزن ،رطوبت خاک در اطراف زهکش  D60مجدد
باال رفت و باعث شکلگیری روند افزايشی در  pHگرديد .در
روزهای  34تا  111ام نیز به دلیل بارندگی زياد به مقدار 15
سانتیمتر و افزايش رطوبت خاک ،مجدد يک افزايش ناگهانی در
میزان  pHزهکشهای  D40و  D60رخ داد Snakin .و همکاران
( )2001نیز گزارش کردند که با افزايش مقدار رطوبت خاک،
مقدار اسیديته خاک افزايش میيابد و علت آن رقیق شدن
محیط محلول خاک است که در نتیجه پديده هیدرولیز
نمکهای خنثی رخ داده و منجر به افزايش مقدار اسیديته خاک
میگردد Unger .و همکاران ( )2009نیز اعالم کردند که شرايط
اشباع سبب کاهش پتانسیل اکسايش و اکسیژن محلول در
خاک میشود و با مدت زمان اشباع شدن رابطه مستقیمی دارد.

شکل  -3روند تغييرات ذرات جامد معلق در طول دوره آزمايش

شکل  -9روند تغييرات اسيديته زهآب در طول دوره آزمايش

بررسي عملکرد کمي گياه تريتيکاله

عملکرد علوفه تر برای دو زهکش  D40و  D60به ترتیب 22/22
و  21/13تن در هکتار به دست آمد .در مطالعهای که به منظور
بررسی اثر تنش عناصر غذايی نیتروژن و فسفر بر عملکرد
علوفهای تريتیکاله در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج
کشور در رشت انجام شد ،مصرف مقدار  211کیلوگرم نیتروژن
در هکتار بیشترين عملکرد علوفه تر را به مقدار  22/12تن در
هکتار تولید کرد ( .)Karimipashaki et al., 2010بنابراين
میتوان نتیجه گرفت که زهکش  D40توانايی بیشتری نسبت
به زهکش  D60در ايجاد شرايط مناسب برای رشد گیاه
تريتیکاله داشت .مطابق با نتايج ،آبگرفتگی نسبت به باال بودن
رطوبت خاک تأثیر منفی بیشتری بر عملکرد تريتیکاله دارد به
طوری که عمق زهکش  41سانتیمتر به دلیل ضريب
عکسالعمل باالی تخلیه ،شرايط مساعدتری برای رشد گیاه
فراهم نمود.

نتيجهگيري کلي
بهمنظور بررسی تأثیر عمق زهکش بر عملکرد فنی و کیفی
زهکش در اراضی شالیزاری که کشت دوم در آنها برنامهريزی
میشود ،پژوهش حاضر در مقیاس مدل فیزيکی انجام شد.
زهکشها در دو عمق  41و  11سانتیمتر کار گذاشته شدند و
روند تغییرات دبی ،سطح ايستابی و کیفیت زهآب در طول دوره
رشد گیاه تريتیکاله (به عنوان يکی از گیاهان الگوی کشت دوم
اراضی شالیزاری استان گیالن) و عملکرد گیاه بررسی شد .نتايج
نشان داد که با افزايش عمق نصب زهکش ،شوری زهآب خروجی
نیز افزايش يافت .همچنین با توجه به تداوم بیشتر جريان در
زهکش  ،D60حجم زهآب خروجی در طول دوره باز بودن
زهکش نیز با افزايش عمق نصب زهکش بیشتر گرديد .بنابراين
آثار سوء زيستمحیطی زهکش نصب شده در عمق پايینتر در
شرايط وجود سطح ايستابی کمعمق ،بیشتر است .عملکرد
زهکش زيرزمینی با افزايش عمق کاهش يافت ،به طوری که
زهکش نصب شده در عمق  41سانتیمتری در کنترل سطح
ايستابی و تخلیه سريع زهآب موفقتر عمل نمود .از طرفی با
توجه به اينکه ريشههای گیاه تريتیکاله بیشتر در سطح خاک
پراکنده هستند و از رطوبت موجود در عمق  15تا 45
سانتیمتری خاک استفاده میکنند ،زهکش  D40شرايط بهتری
از نظ ر تامین آب مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد فراهم کرد
که اين امر به دلیل کنترل سطح ايستابی توسط اين زهکش در
عمق متوسط حدود  24سانتیمتر بود.
در انتهای دوره آزمايش ،عمق سطح ايستابی در زهکش
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 با در نظر. درصد افزايش داشتند43/4  و1/5 ،درصد افزايش
 کشاورزی و اقتصادی و با توجه به،گرفتن مسائل زيستمحیطی
41  عمق نصب زهکش،نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر
سانتیمتر از نظر جلوگیری از ماندابی و کنترل شوری زهآب
.خروجی موفقتر عمل کرد

21/5  به میزانD60  درصد و در زهکش1/5  به میزانD40
 همچنین پارامتر هدايتالکتريکی در.درصد افزايش داشت
 درصد کاهش8/4  و53/4  به ترتیبD60  وD40 زهکشهای
 نیز برای دو زهکشTSS  وpH ،SAR  پارامترهای.نشان داد
1/4  و2/4 ، درصد کاهش8  و11/2  به ترتیبD60  وD40
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