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اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض نوار نکاشت بر شوري ناحيه ريشه در زهکشي خشک
مسعود سطاني ،1علي رحيمي خوب ،*2عباس ستودهنيا

3

 .1دانشجوی دکتری ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران
 .2استاد ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران
 .3دانشیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
(تاریخ دریافت -1395/3/10 :تاریخ بازنگری -1395 /8 /19 :تاریخ تصویب)1395/8/23 :

چکيده
حجم باالی زهآب خروجی از سامانههای زهکشی و کیفیت نامطلوب آنها ،دو چالش بزرگ پیش روی بهرهبرداران این
سامانه ها است .در این میان ،در مناطقی که سطح زمین به نسبت مقدار آب موجود زیاد است ،زهکشی خشک میتواند با
هزینههای کمتر و همچنین سازگاری بیشتر با محیطزیست ،به حل این مشکل کمک کند .در این تحقیق نسبت عرض
نوار کاشت به کاشتهنشده بهعنوان یکی از عوامل مهم در کارایی زهکشی خشک موردبررسی قرار گرفت .با استفاده از دو
الیسیمتر تحقیقاتی در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال  ،1394عملکرد دو نسبت عرض کاشت به کاشتهنشده
متفاوت  1:1و (1:2کاشت :کاشتهنشده) بر کاهش شوری خاک ناحیه ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت .در این آزمایش از
چمن اسپرت در قسمت کاشت استفاده شد .بافت خاک لومی و شوری آب آبیاری  3 dS/mبود .نتایج این تحقیق نشان
داد که در شرایط آزمایش ،با افزایش سهم قسمت کاشت و استفاده بیشتر از زمین ،تعادل نمک در ناحیه ریشه همچنان
حفظ شده و عرض کاشت به کاشتهنشده  2به  1قابلقبول بود .ولی با افزایش این نسبت ،مقدار نمک جمع شده در ناحیه
کاشتهنشده افزایش یافت که در این صورت مدیریت بهتری برای جمعآوری نمک الزم خواهد بود .همچنین نتایج هرکدام
از الیسیمترها بهطور جداگانه نشان داد زهکشی خشک توانایی انتقال نمک از قسمت کاشت به قسمت کاشتهنشده را
دارد و پس از مدتی ،غلظت نمک در ناحیه ریشه به تعادل خواهد رسید .شوری قسمت کاشت در ناحیه توسعه ریشه برای
هر دو الیسیمتر در انتهای آزمایش ،از  6 dS/mفراتر نرفت که این مقدار حدود دو برابر شوری آب آبیاری بود.
واژههاي کليدي :حرکت آب و نمک ،شوری خاک ،زهکشی خشک ،عرض نوار تبخیر

مقدمه

*

شور شدن خاک تهدیدی جدی برای اراضی تحت آبیاری و
امنیت غذایی است .برنامه بینالمللی فناوری و پژوهش در
آبیاری و زهکشی ( )IPTRIDاینگونه تخمین زده است که بین
 10تا  15درصد مناطق فاریاب جهان از مشکل شوری در
درجههای مختلف رنج میبرند ،بهطوریکه ساالنه بین  0/5تا 1
درصد از مناطق آبیاری از بین میرود و نزدیک به نیمی از این
مناطق برای طوالنیمدت درخطر شور شدن هستند ( CISEAU,
.)2006
برای مقابله با شور شدن خاک ،فناوریهای زیادی در قرن
گذشته توسعه یافته است که زهکشی مصنوعی یکی از مهمترین
آنهاست .زهکشی زیرزمینی با کاهش تبخیر از آب زیرزمینی و
نیز با خروج نمک از ناحیه ریشه ،به کاهش تجمع نمک در این
* نویسنده مسئول akhob@ut.ac.ir :

ناحیه کمک میکند .این روش بهعنوان یک اقدام مؤثر برای
کنترل شوری شناخته شده است و بهعنوان جزء اصلی و ضروری
طرحهای آبیاری در نظر گرفته میشود؛ هرچند که زهکشی
مصنوعی در سالهای اخیر ازنظر محیط زیستی و اقتصادی مورد
سؤال قرارگرفته است.
اجرا و نگهداری سامانههای زهکشی پرهزینه است و در
بیشتر مناطق ممکن است هزینه نگهداری و بهرهبرداری از
سامانه زهکشی از ارزش زمین برای تولید پنبه ،غالت و سبزیها
بیشتر شود .بنابراین کشاورزان عالقهای به پرداخت هزینه این
طرحها ندارند ( Konukcu et al., 2006; Wichelns and Oster,
.)2006
زهکشی کشاورزی ،بهخودیخود ،ممکن است به
محیطزیست زیان برساند ( DPIPWEA, 2003; Dougherty
 .)and Hall, 1995اگر پیامدهای محیط زیستی غیرقابلقبول
باشد و یا زیانهای آن بیشتر از فواید قابلانتظار باشد ،ممکن
است اجرای زهکشی مصنوعی به تعویق بیفتد و یا لغو شود.
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ازآنجاییکه سامانههای زهکشی وظیفه خارج کردن و انتقال زه-
آب شور زمینهای فاریاب را بر عهده دارند ،بهرهبرداری از آنها،
با نگرانیهای زیستمحیطی همراه خواهد بود .همچنین اجرای
این سامانهها مشکالتی را در پی خواهد داشت .سختی دسترسی
به زهکشها (اصلی و مزرعه)؛ هزینههای باال ،شامل اتصال
سامانههای زهکشی مزارع به زهکش اصلی؛ ممانعت صاحبان
زمینها از عبور سامانههای انتقال از مزارعشان؛ مشکالت
زیستمحیطی؛ ورود نمک به رودخانهها و عدم دسترسی به
تخلیه گاه مناسب در حوضههای بسته ازجمله این مشکالت
است ).(Konukcu et al., 2006
بنابراین الزم است به دنبال روشهای جایگزینی بود که
هم بتوانند شوری خاک را کنترل کنند و هم پیامدهای زیانبار
زیست محیطی آن را تا اندازه قابل قبولی به حداقل برسانند .در
سالهای اخیر ،تالشهایی برای یافتن راهحلهایی کارا در مقابل
محدودیتهای زیستمحیطی و عملی در مقابل مسائل اقتصادی
صورت گرفته است (Hanson, 1989; Gowing and Wyseure,
) .1992; Asghar, 1996; Sharma and Tyagi, 2004در این
میان زهکشی خشک بهعنوان یک راهحل پیشنهاد شده است
( Wichelns and Oster, 2006; Khouri, 1998; WARDA,
 )1997که در آن قسمتی از اراضی بهصورت آیش (کاشتهنشده)
درمیآید و نقش خروجی ( )sinkآب و امالح اضافی را ایفا
میکند .در این روش جریان آب زیرسطحی ،آب اضافی را از
منطقه آبیاری به منطقه نکاشت هدایت میکند .چنانچه این
منطقه ظرفیت پذیرش آب اضافی آبیاری و تبخیر آن را داشته
باشد ،سطح ایستابی در منطقه نکاشت در اثر تبخیر چندان باال
نمی رود و نمک نیز از منطقه کاشت به ناحیه نکاشت منتقل
میشود و در آنجا انباشته میگردد .مقدار نمک در منطقه
آبیاری کموبیش ثابت باقی میماند.
شواهدی وجود دارد که زهکشی خشک میتواند به کنترل
شوری خاک کمک کند .در دره فرگانا ( )Ferganaجایی که
خروجی برای آب زیرزمینی وجود ندارد ،کشاورزها  30تا 35
درصد از زمینهای خود را به آیش اختصاص دادند و با موفقیت
شوری خاک در مناطق آبیاری را کنترل کردند (.)Kovda, 1971
در واحه حوضه رودخانه یرکیانگ ()Basin Yerqiang River
مشاهده دوساله بیالن نمک در زمینهای پست نشان داد که این
زمینها  28تا  44درصد از نمک اضافی از آبیاری را دریافت
میکنند ( .)Shimojima et al., 1996همچنین زهکشی خشک
بهعنوان یک روش درست از سوی اتحادیه توسعه برنج غرب
آفریقا ] [WARDAتشخیص داده شد ( ;WARDA, 1997
 .)Gowing and Wyseure, 1992بررسیهای عددی بر روی

مثالهای فرضی زهکشی خشک در مقیاس مزرعهای در سن
جواکین کالیفرنیا در ایاالتمتحده آمریکا ( )Khouri, 1998و
حوزه پایین ایندوس در پاکستان ( )DPIPWEA, 2003نشان
داده است که زهکشی خشک میتواند موازنه آب و نمک را در
خاک برقرار کند.
در زهکشی خشک (با رها کردن قسمتی از زمین بهعنوان
نوار نکاشت) ،سیستم آب زیرزمینی این امکان را به وجود میآورد
که آب و امالح اضافی قسمتهای کشتشده بهمرورزمان به سمت
نوارهای نکاشت منتقل شود )( .(Konukcu et al., 2006شکل .)1
در مناطق خشک که میزان زمین از آب قابلدسترس
بیشتر است ،زهکشی خشک میتواند با قطعهبندی زمین ،آب و
امالح اضافی قسمتهای کشتشده را به سمت قسمتهای
نکاشت هدایت کند و از مقدار نمک ناحیه ریشه بکاهد .در
اینگونه دشتها به دلیل کمبود آب ،امکان توسعه آبیاری در
تمامی اراضی فراهم نبوده و ناگزیر باید بخشهایی از اراضی
بهصورت نکاشت رها شود .در کشور ایران با اقلیم خشک و
نیمهخشک موجود در اکثر نواحی آن ،ازاینگونه دشتها به
فراوانی میتوان نام برد .بهعنوان نمونه ،در دشتهای حاشیه
کویر لوت و کویر نمک ،ازجمله دشتهای یال جنوبی رشتهکوه
البرز (شامل دشتهای ورامین ،گرمسار ،ده نمک ،سمنان،
جنوب شاهرود ،دامغان و  )...شرایط کمآبی ،شوری آبوخاک و
باال بودن سطح ایستابی برقرار است .در این شرایط ،اراضی
کشت نشده بهتدریج شور خواهند شد و از شوری اراضی تحت
آبیاری کاسته میشود .درواقع اینگونه میتوان عنوان کرد که
در زهکشی خشک ،قسمتی از اراضی برای احیای بخش دیگر
قربانی میشود (.)Azari, 2004
در سال  2008طی تحقیقی ،پارامترهای اثرگذار بر
زهکشی خشک موردبررسی قرار گرفت .در این تحقیق از مدل
 SAHYSMODبرای مدلسازی عددی زهکشی خشک استفاده
شد و پارامترهای اثرگذار شامل ،مقادیر مختلف هدایت
هیدرولیکی خاک ،عمق الیه غیرقابل نفوذ ،عمق اولیه سطح
ایستابی ،عمق و شوری آب آبیاری ،نرخ تبخیر متفاوت از نوار
نکاشت و عرضهای کاشت و نکاشت متفاوت بررسی شدند.
نتایج نشان داد هدایت هیدرولیکی خاک تأثیری بر روی شوری
خاک نوار کاشت و همچنین سطح ایستابی نداشت .عمق الیه
غیرقابل نفوذ نیز تأثیر چندانی بر افت سطح ایستابی نداشت.
همچنین پیشنهاد شد برای افزایش کارایی زهکشی خشک،
عرض نوارهای کاشت و نکاشت باریکتر (کمتر) در نظر گرفته
شود و در نهایت ،زهکشی خشک برای مناطقی پیشنهاد شد که
مقدار آب کم و زمین زیاد باشد ).(Akram et al., 2008

سلطاني و همکاران :اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض نوار نکاشت 557 ...

شکل  .1نماي شماتيکي از زهکشي خشک و اجزاي آن

در سال  1393طی تحقیقی ،زهکشی خشک در
الیسیمتری به ابعاد  60 × 20سانتیمتر و عمق  50سانتیمتر،
در شرایط آزمایشگاهی مدلسازی شد .بافت خاک شنی لومی و
نسبت عرض نوار کاشت به عرض نوار نکاشت  1 :1بود .در این
تحقیق طی  70روز انجام آزمایش ،از هیچ گیاهی در نوار کاشت
استفاده نشد و سطح خاک این قسمت پس از هر بار آبیاری با
استفاده از پالستیک پوشانده شده بود .نتایج این تحقیق نشان
داد که در شرایط آزمایش ،کمترین میزان تبخیر در حدود 2/7
میلیمتر در روز بود که در مقایسه با ضریب زهکشی متداول در
طراحی سامانههای زهکشی مقدار قابل قبولی بوده و با کمترین
ریسک روبرو بود (.)Doosti et al., 2014
بهکارگیری زهکشی خشک ،اگرچه میتواند مفید باشد،
ولی در عمل محدودیتهایی هم دارد که بررسیها و تحقیقات
میدانی ،اطالعات بیشتری از امکانات و محدودیتهای کاربرد آن
را در اختیار قرار میدهد .نتایج تحقیقهای گذشته نشان داده
است که در زهکشی خشک میتوان با رها کردن نیمی از زمین
به کاهش شوری ناحیه ریشه کمک کرد .هدف این تحقیق
بررسی تأثیر افزایش نسبت عرض کاشت به عرض نکاشت بر
شوری خاک ناحیه ریشه در زهکشی خشک است.

مواد و روشها
برای بررسی کارایی زهکشی خشک در خروج و انتقال آب و
نمک از ناحیه ریشه و تأثیر نسبت عرض کاشت به عرض نکاشت
(آیش) تحقیقی در سال  1394در مزرعه تحقیقاتی پردیس
ابوریحان دانشگاه تهران (عرض جغرافیایی '' 35◦ 29' 1و طول

جغرافیایی '' )51◦ 40' 59انجام شد .پس از تعیین محل مناسب
نصب الیسیمترهای تحقیقاتی ،نسبت به ساخت و کارگذاری آن
در خاک اقدام شد.
مشخصات واحد آزمايشي

در این تحقیق برای بررسی کارایی زهکشی خشک در کاهش
شوری خاک منطقه کاشت و تأثیر نسبت عرض کاشت به
نکاشت متفاوت ،از دو الیسیمتر تحقیقاتی (الیسیمترهای
حجمی) با سطح مقطع یک مترمربع و عمق یک متر استفاده
شد .الیسیمترها از ورق آهن سیاه به ضخامت دو میلیمتر تهیه
شدند و برای جلوگیری از زنگزدگی آهن از ضدزنگ استفاده
شد و برای اطمینان بیشتر ،کل سطح داخلی با استفاده از رنگ
استخری رنگآمیزی شد .برای نمونهبرداری خاک در طول
آزمایش ابتدا چهار ردیف عمودی بوشن آهنی به فواصل معین
در یکطرف الیسیمتر کارگذاری شد (شکل  )2و برای جلوگیری
از خروج آبوخاک از بوشنها ،از درپوش آهنی استفاده شد .ولی
با توجه به نوع خاک ،نمونهبرداری از بوشنهای تعبیهشده
امکانپذیر نبود .به همین دلیل نمونهبرداری بهصورت عمودی با
استفاده از اوگر و از سطح خاک انجام شد.
برای بررسی تأثیر نسبت عرض کاشت به نکاشت ،دو نسبت
 1به  1و  2به  1تعیین و موردبررسی قرار گرفت .نسبت  1به  1بر
مبنای پیشنهاد تحقیقهای قبلی انتخاب شد و برای بررسی امکان
استفاده بیشتر از زمین و کشت بیشتر ،نسبت  2به  1نیز به اجرا
درآمد .دو قسمت کاشت و نکاشت با استفاده از یک تیغه آهنی به
ارتفاع  8سانتیمتر از یکدیگر جدا شدند که حدود  6سانتیمتر آن
در خاک و  2سانتیمتر بیرون از خاک بود.
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شکل  .2شمايي از اليسيمترهاي تحقيقاتي :قسمت کاشت ،نکاشت و سطح ايستابي

برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به بدنه
الیسیمترها و اجتناب از ایجاد خطا ،ترانشهای در زمین ایجاد
شد و پس از زیرسازی مناسب ،الیسیمترها در آن کار گذاشته
شدند و بهغیراز یک سمت (محل نصب بوشنها برای دسترسی و
دادهبرداری) ،قسمت خارجی الیسیمترها با خاک پر شد .دیواره
محل نصب بوشنها با استفاده از فوم  2سانتیمتری سفیدرنگ،
عایقبندی شد تا میزان خطای ناشی از اثر تابش مستقیم آفتاب
به بدنه را کاهش دهد.
برای پر کردن الیسیمترها ،نزدیک  3تن خاک از الک یک
سانتیمتری عبور داده شد .برای این منظور از خاک حاصل از
حفر ترانشه برای کارگذاری الیسیمترها استفاده شد .عمق
ترانشه در حدود  1/2متر بود که به دلیل وجود قلوهسنگهای
فراوان ،پس از الک کردن بهطور کامل مخلوط شد تا خاک
همگن شود .برای ایجاد تراکم و جلوگیری از نشست خاک در
زمان انجام آزمایش ،دو آبیاری سنگین در هر دو قسمت کاشت
و نکاشت انجام شد .سپس با استفاده از اوگر (سطح مقطع 8
سانتیمتر و طول  20سانتیمتر) چهار نمونه خاک از هر دو
طرف کاشت و نکاشت و از عمقهای  0-50و 50-100
سانتیمتر از سطح خاک و بهصورت عمودی برداشت شد و برای
اندازهگیری شوری خاک به روش گل اشباع به آزمایشگاه
خاکشناسی منتقل گردید (جدول  .)1بافت خاک داخل
الیسیمترها با استفاده از مثلث بافت خاک ،لومی تعیین شد.
برای ایجاد سطح ایستابی ،تمام درپوشها بسته و یک
آبیاری سنگین انجام شد .با استفاده از دو پیزومتری که در طرف
کاشت و نکاشت نصب شده بود ،آبیاری تا زمانی که عمق سطح
ایستابی به  70سانتیمتری از سطح خاک برسد ،ادامه یافت .از
چمن رول اسپرت بهعنوان گیاه مرجع ،در قسمت کاشت

استفاده شد .ریشه چمن سطحی بوده و متوسط عمق توسعه
ریشه آن در حدود  10الی  15سانتیمتر است .در ابتدا برای
ایجاد ارتباط بین ریشه گیاه و خاک داخل الیسیمترها به مدت
یک ماه آبیاری انجام شد و پسازآن با اعمال آبشور ،آزمایش
شروع گردید .سطح ایستابی داخل الیسیمترها در طی روز براثر
تبخیر و تعرق قسمت کاشت و تبخیر از قسمت نکاشت افت
میکرد .آبیاری بهصورت روزانه و برای جبران افت سطح ایستابی
در انتهای هر روز انجام میشد.
تهيه آبشور و اندازهگيري آب آبياري

برای شور کردن آب آبیاری ،از آب زهکش روباز منطقه
آبیک قزوین (شورهزار مرکزی دشت قزوین ،عرض جغرافیایی ''8
' 35◦ 57و طول جغرافیایی '' )50◦ 24' 39که از قبل به محل
آزمایش منتقل شده بود استفاده میشد .از اختالط آب چاه
موجود در محل اجرای طرح و زه آب جمعآوریشده ،آب با
شوری  3دسیزیمنس بر متر تهیه و بهعنوان آب آبیاری استفاده
میشد .مقدار آب آبیاری در هر نوبت بر اساس افت سطح
ایستابی در شبانهروز گذشته و جبران آن ،تعیین و اعمال میشد
(شکل  .)3آبیاری بهصورت سطحی و با استفاده از ظرف مدرج
انجام میشد .هر شب به مقدار کافی آبشور تهیه و آبیاری انجام
میگردید .شوری آب آبیاری با دستگاه شوری سنج قابلحمل،
اندازهگیری و ثبت میشد .آزمایش از تیرماه  1394شروع شد و
پس از حدود یک ماه (زمان الزم برای استقرار چمن کشتشده)،
در تاریخ دهم مرداد ،آبیاری با آبشور آغاز شد و اندازهگیریها
به مدت  70روز ادامه داشت .در شکل زیر مقادیر آب آبیاری
برای هر دو الیسیمتر ،تبخیر از تشت تبخیر و بارندگی بهصورت
روزانه نشان دادهشده است (شکل .)3
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جدول  .1مشخصات فيزيکي و شوري خاک

شماره الیسیمتر

درصد رس

درصد سیلت

درصد شن

رطوبت ظرفیت مزرعه رطوبت نقطه پژمردگی رطوبت اشباع (درصد متوسط شوری اولیه
خاک ()dS/m
حجمی)
(درصد حجمی)
(درصد حجمی)

L1

19/75

32/75

47/5

20/21

10/12

44/41

6/1

L2

19/65

31/85

48/5

20/21

10/12

44/41

5/9

مقدار آب آبیاری برحسب میلیمتر

تعداد روز پس از شروع آبیاری با آب شور
شکل  .3مقادير روزانه آب آبياري بر اساس افت سطح ايستابي در شبانهروز گذشته

اندازهگيري رطوبت و شوري خاک در طول انجام آزمايش

اندازهگیریها شامل رطوبت وزنی و شوری خاک به روش گل
اشباع بود که در چهار عمق  40-60 ،20-40 ،0-20و 60-80
سانتیمتری از سطح خاک و از هر دو طرف کاشت و نکاشت
انجام شد .در طول انجام آزمایش چهار نمونهبرداری در روزهای
 35 ،21 ،1و  68از شروع اعمال آبشور ،انجام گردید.

نتايج و بحث
بهطورکلی در هر دو الیسیمتر ،شوری خاک قسمت نکاشت در
تمام الیهها از شوری خاک همان الیهها در قسمت کاشت بیشتر
بود .همچنین تغییرات شوری در قسمت کاشت از باال به پایین
افزایشی بود که نشاندهنده حرکت شوری از سطح به عمق
است .تغییرات شوری در قسمت نکاشت در ابتدا از باال به پایین
افزایشی بود ولی پس از چند آبیاری روند تغییرات معکوس شده
و از باال به پایین کاهش پیداکرده که دلیل آن تجمع نمک در
سطح خاک در اثر تبخیر از الیه نکاشت است (شکل  .)4مقدار
کل آب آبیاری در الیسیمتر اول  877میلیمتر در الیسیمتر دوم
 517میلیمتر اندازهگیری شد که دلیل مقادیر متفاوت ،بزرگتر
بودن نوار تبخیر (قسمت نکاشت) در الیسیمتر اول است .در
زهکشی خشک آب آبیاری صرف تبخیر و تعرق قسمت کاشت و

تبخیر از قسمت نکاشت میشود .به همین دلیل اگرچه سطح
کاشت الیسیمتر دوم بیشتر است و نیاز آبی بیشتری دارد ولی
چون سطح تبخیر آن از قسمت نکاشت کمتر از الیسیمتر اول
است ،در کل میزان آب مصرفی آن کمتر از الیسیمتر اول بود.
شوری خاک ناحیه توسعه ریشه در قسمت کاشت هر دو
الیسیمتر در انتهای آزمایش به تعادل رسیده و مقدار آن از
 6 dS/mبیشتر نشده است .این مقدار در حدود دو برابر شوری
آب آبیاری (شوری آب آبیاری  )3 dS/mبود .شوری خاک در
قسمت نکاشت برای هرکدام از الیسیمترها شرایط متفاوتی
داشت ،بهطوریکه در الیسیمتر اول که نسبت عرض کاشت به
نکاشت برابر است مقدار شوری خاک سطحی در الیه نکاشت در
انتهای آزمایش در حدود  10 dS/mاست ولی در الیسیمتر دیگر
که نسبت عرض کاشت به نکاشت بیشتر است ،این مقدار به
نزدیک  18 dS/mرسیده است .درواقع در الیسیمتر دوم ،مقدار
زمین بیشتری کشتشده است؛ بنابراین نمک بیشتری هم در
قسمت نکاشت تجمع پیداکرده است .بااینوجود ،شوری خاک
در ق سمت کاشت به تعادل رسیده و از مقدار مشخصی (نزدیک
دو برابر شوری آب آبیاری) فراتر نرفته است .این موضوع نشان
میدهد اگرچه افزایش نسبت عرض کاشت به عرض نکاشت
باعث شده شوری خاک در قسمت نکاشت بیشتر شود ،ولی
شوری در قسمت کاشت و در محدوده ریشه ،از مقدار معینی
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بیشتر نشده است .بهبیاندیگر ،در زهکشی خشک و با شرایط
نزدیک به شرایط این آزمایش ،میتوان با افزایش نسبت عرض
کاشت به نکاشت از نسبت  1:1به  1:2و حفظ تعادل نمک در
محدوده ریشه ،مقدار زمین بیشتری را کشت کرد ولی باید توجه
داشت که شوری خاک در قسمت نکاشت بهمراتب زودتر از
حالت اول افزایش می یابد .بنابراین با افزایش عرض کاشت ،الزم
است نمکهای جمع شده در سطح خاک در قسمت نکاشت
زودتر جمعآوری شود تا کارایی سامانه زهکشی خشک همچنان
برقرار باشد .بهعبارتدیگر افزایش نسبت عرض کاشت به نکاشت
بهمنظور بهرهگیری از زمین بیشتر ،به مدیریت بهتری نیاز
خواهد داشت زیرا نمک بیشتری به سطح خاک ناحیه نکاشت
رسیده و الیهای از نمک ایجاد میکند که رنگی نزدیک سفید
دارد و درنتیجه ،نور و انرژی کمتری را جذب کرده و سرعت
تبخیر کاهش مییابد و از کارایی سامانه زهکشی خشک کاسته
میشود .بدیهی است که برای تحقق زهکشی خشک و پایداری
جریان از قسمت کاشت به قسمت نکاشت ،الزم است همواره

نرخ تبخیر از سطح خاک قسمت نکاشت بهاندازهای باشد که
جریان داخل خاک برقرار بوده و جهت آن از قسمت کاشت به
قسمت نکاشت باشد.
شکل ( )5اختالف شوری عصاره اشباع خاک در الیههای
مشابه قسمت کاشت و نکاشت را برای هر دو الیسیمتر نشان
میدهد .بهطورکلی باگذشت زمان ،اختالف شوری الیههای
پایینی کم شده و اختالف شوری الیههای سطحی افزایش
پیداکرده است .الیسیمترها پس از  35روز به تعادل رسیدهاند و
شیب تغییرات اختالف شوری کاهش پیداکرده است .در
الیسیمتر اول اختالف شوری الیه سطحی از  5 dS/mبه حدود
 6 dS/mافزایش پیداکرده درحالیکه این مقدار برای الیه
انتهایی از  3/2به  1/38کاهش پیداکرده است .همچنین در
الیسیمتر دوم اختالف شوری الیه سطحی بین قسمت کاشت و
نکاشت از  2/22به  12دسیزیمنس بر متر افزایش پیداکرده
درحالیکه در الیه انتهایی این مقدار از  2/42به 1/36
دسیزیمنس بر متر کاهش پیداکرده است.

شوری عصاره اشباع خاک dS/m

(ج)

(د)

عمق خاک cm

(الف)

(ب)

شکل  .4تغييرات شوري در روزهاي  35 ،21 ،1و  68از شروع آزمايش براي عمقهاي مختلف .الف و ب) به ترتيب قسمت کاشت و قسمت نکاشت اليسيمتر شماره
( 1نسبت کاشت به نکاشت  1به )1؛ ج و د) به ترتيب قسمت کاشت و قسمت نکاشت اليسيمتر شماره ( 2نسبت کاشت به نکاشت  2به .)1

سلطاني و همکاران :اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض نوار نکاشت ...

درمجموع الیسیمتر دوم توانسته است با حفظ تعادل
نمک در محدوده ریشه ،مقدار نمک بیشتری را به قسمت
نکاشت منتقل کند .به همین دلیل شوری عصاره اشباع خاک
سطحی برای الیسیمتر دوم در انتهای آزمایش حدود 18 dS/m
بود؛ درحالیکه این مقدار برای الیسیمتر اول حدود 10 dS/m
بود .با توجه به نتایج بهدستآمده مشاهده میگردد که با افزایش
نسبت عرض کاشت به نکاشت ،مدیریت نمک جمع شده در الیه
سطحی از حساسیت بیشتری برخوردار است و عدم توجه به
جمعآوری بهموقع و کاهش شوری این ناحیه ،میتواند باعث
کاهش کارایی زهکشی خشک ،برهم زدن تعادل نمک و افزایش
شوری خاک در ناحیه ریشه شود که درنهایت به کاهش محصول
منجر میگردد .نتایج این تحقیق با پژوهشی که دوستی و
همکاران در سال  1392در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
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قزوین انجام دادند ،یکسان بود و اجرای زهکشی خشک در ابعاد
الیسیمتری با حضور گیاه و کشت چمن در قسمت کاشت و
کارگذاری الیسیمتر در درون خاک ،نتایج مشابهی داشت.
شکل ( )6تغییرات شوری در عرض الیسیمتر را در
روزهای  35 ،21 ،1و  68از شروع آزمایش نشان میدهد .محور
عمودی مقدار شوری برحسب دسیزیمنس بر متر و محور افقی
فاصله از ابتدای الیسیمتر (محل نمونهبرداری) است .خطچین
رسم شده در هر نمودار محل جداسازی قسمت کاشت و نکاشت
را نشان میدهد ،بهطوریکه از صفر تا خطچین مربوط به
قسمت کاشت و از خطچین تا عدد یک مربوط به قسمت
نکاشت است .همانطور که در شکل مشخص است محل اولین
نمونهبرداری (شکلهای الف) به دلیل اینکه قبالً از آن برای
تعیین بافت خاک استفادهشده بود ،متفاوت است.

ال
ف)

ب)

)(dS/m

اختالف شوری

تعداد روز پس از شروع آبیاری با آبشور
شکل  .5اختالف شوري اليههاي هم عمق بين قسمت کاشت و قسمت نکاشت در روزهاي  35 ،21 ،1و  68آزمايش ،الف) اليسيمتر شماره  ،1نسبت کاشت به
نکاشت 1به 1؛ ب) اليسيمتر شماره  ،2نسبت کاشت به نکاشت  2به .1

الف)2-

الف)1-

ب)2-

ب)1-

ج)2-

ج)1-

د)2-

د)1-
شکل  .6تغييرات شوري در عرض اليسيمتر در روزهاي مختلف

* حروف الف ،ب ،ج ،د به ترتيب مربوط روزهاي  35 ،21 ،1و  68از شروع آزمايش ،اعداد  1و  2مربوط به شماره اليسيمتر هستند
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در ناحیه توسعه ریشه (که مقدار آن به شوری آب آبیاری
 شرایط مناسبی را،بستگی دارد) و افزایش شوری منطقه نکاشت
 تغییرات شوری در نیمرخ خاک و.برای رشد گیاه ایجاد نماید
جهت حرکت امالح و رطوبت در خاک با مبانی زهکشی خشک
، مطرح کردند1992  در سالGowing and Wyseure که
.همخوانی داشت
 با افزایش،همچنین مقایسه دو الیسیمتر نشان داد
 اگرچه تعادل نمک در،قسمت کاشت و استفاده بیشتر از زمین
ناحیه ریشه همچنان حفظ خواهد شد و با ضریب اطمینان
 را قبول کرد ولی1  به2 خوبی میتوان عرض کاشت به نکاشت
 مقدار نمک جمع،باید توجه داشت که با افزایش این نسبت
شده در ناحیه نکاشت بیشتر خواهد شد و در این صورت
 با توجه.مدیریت بهتری برای جمعآوری نمک الزم خواهد بود
به نتایج مثبت افزایش عرض کاشت در زهکشی خشک برای
مقیاس کوچک (الیسیمتری) پیشنهاد میگردد تیمارهای
مشابهی در ابعاد بزرگ اجرا گردد تا در صورت کسب نتایج
یکسان با ضریب اطمینان بیشتری افزایش عرض کاشت به
.عرض نکاشت توصیه گردد
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 اگرچه شرایط،مقایسه نتایج دو الیسیمتر نشان میدهد
ًقسمت نکاشت در ابتدای آزمایش برای هر دو الیسیمتر تقریبا
یکسان بوده است ولی در انتهای آزمایش شوری تمام الیههای
.قسمت نکاشت در الیسیمتر دوم بیشتر از الیسیمتر اول بود
همچنین مشاهده میگردد که در الیسیمتر دوم مقدار نمک
بیشتری از قسمت کاشت به قسمت نکاشت انتقالیافته است
درحالیکه شوری خاک ناحیه ریشه برای هر دو الیسیمتر
 بنابراین مشاهده میگردد با افزایش عرض.تقریباً برابر است
 تجمع شوری در قسمت نکاشت،کاشت در زهکشی خشک
بیشتر خواهد شد که در این صورت الزم است مدیریت بهتری
.برای جمعآوری نمک جمع شده در سطح خاک انجام گردد

نتيجهگيري
نتایج هرکدام از الیسیمترها بهطور جداگانه نشان داد زهکشی
خشک توانایی انتقال نمک از قسمت کاشت به قسمت نکاشت را
 تغییرات نمک در ناحیه ریشه به تعادل،دارد و پس از مدتی
 درحالیکه مقدار شوری در ناحیه نکاشت (ناحیه.خواهد رسید
 بنابراین میتوان.تبخیر) بهطور مداوم در حال افزایش است
نتیجه گرفت زهکشی خشک میتواند با ثابت نگهداشتن شوری
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