DOI: 10.22059/ijswr.2020.296112.668476

)1895-1905  (ص1399  آبان ماه،8  شماره،51  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران
يادداشت تحقيقاتی

Analysis of the Effectiveness of Interceptor Drain on Vegetation Changes (Case Study: Salt Marsh in
Qazvin Plain)
AFSHIN UOSSEF GOMROKCHI1*, ALIREZA HASSANOGHLI2, MEHDI AKBARI2, ALIREZA FAKHR VAEZI3,
MEHRZAD MOSTASHARI MOHASSES4
1.Agricultural Engineering Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center, AREEO, Qazvin, Iran.
2. Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
3. Forests and Rangelands Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center, AREEO, Qazvin, Iran.
4. Soil and Water Research Institute; Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
(Received: Jan. 19, 2020- Revised: June. 18, 2020- Accepted: July. 1, 2020)

ABSTRACT
Climatic conditions and soil properties such as salinity are very important and influential factors in vegetation
of any region. The salinity of the groundwater and the accumulation of salts in the surface layers of the soil due
to evaporation and capillary rise have caused salinization in a part of Qazvin plain that has had adverse effects
on the growth of plant species in an area of 60,000 hectares. In order to control the devastating effects of Salt
Marsh development in the area, interceptor drain has been constructed in the central Salt Marsh core. The
purpose of this study was to analyze the Effectiveness of Interceptor Drain on Soil Salinity and Vegetation
Changes during 5 years with 10 exclosures. To investigate the effects of drain construction, the statistical
analysis was performed in a factorial randomized complete block design. The results show that the electrical
conductivity of deep soil is 18% more than the electrical conductivity of surface soil. The results of comparing
the average soil electrical conductivity based on Duncan's method showed that the average soil electrical
conductivity was highest in 2013 and the lowest in the fourth year after the beginning of the study. Since the
main source of soil leaching in the area of excavated crops is runoff, therefore the most important cause of soil
electrical conductivity variations with different years can be related to the amount of spring rainfall. The results
of statistical analysis showed that the electrical conductivity of the soil decreased gradually by passing years in
the constructed exclosures. The results of variance analyses of vegetation percentages in exclosures showed
that the constructed interceptor drain has had a significant effect on vegetation changes during the studied years
and the spatial effectiveness of the drain on vegetation changes has been 300 m.
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تحليل اثربخشی احداث زهکش حائل بر روند تغييرات پوشش گياهی
(مطالعه موردی زهکش حائل شورهزار دشت قزوين)
4

افشين يوسف گمرکچی* ،1عليرضا حسن اقلی ،2مهدی اکبری ،2عليرضا فخر واعظی ،3مهرزاد مستشاری محصص
 .1بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،قزوین ،ایران.
 .2موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
 .3بخش تحقیقات جنگل و مرتع ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،قزوین ،ایران.
 .4موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/10/29 :تاریخ بازنگری -1399/3/29 :تاریخ تصویب)1399/4/11 :

چکيده
شرایط آب و هوایی و ویژگیهای خاک همچون شوری از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در پوشش گیاهی هر منطقه هستند.
شور شدن آبهای زیرزمینی و انباشتگی نمک در الیههای سطحی خاک در اثر تبخیر و خیز مویینگی ،موجب ایجاد شورهزار
در بخشی از دشت قزوین شده که آثار سوئی را در رشد گونههای گیاهی در محدودهای به گستره  60هزار هکتار داشته
است .به منظور کنترل اثرات مخرب توسعه شورهزار در منطقه ،زهکش حائل در هسته مرکزی شورهزار احداث شده است.
پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر بخشی احداث زهکش حائل بر روند تغییرات شوری خاک و پوشش گیاهی در طی 5
سال ،با احداث  10قرق انجام گرفت .جهت بررسی اثرات احداث زهکش ،تحلیل آماری بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی انجام شد .نتایج اندازهگیریها نشاندهنده آن است که هدایت الکتریکی خاک عمقی بهطور
میانگین  18درصد بیشتر از هدایت الکتریکی خاک سطحی است .نتایج مقایسه میانگین هدایت الکتریکی خاک بر پایه
روش دانکن نشان داد میانگین هدایت الکتریکی خاک در سال  1392دارای بیشترین مقدار و در سال چهارم پس از شروع
تحقیق دارای کمترین مقدار بوده است .با توجه به آنکه عمده منبع آبشویی خاک در محدوده قرقهای احداث شده ،رواناب
مسیلها میباشد لذا مهمترین علت تغییرات هدایت الکتریکی خاک با گذشت سالهای مختلف را میتوان به میزان بارندگی
بهاره مرتبط دانست .نتایج تحلیل آماری نشان داد هدایت الکتریکی خاک به صورت تدریجی با گذشت سالهای مختلف
در قرق های احداث شده ،کاهش داشته است .نتایج آزمون تجزیه واریانس درصد پوشش گیاهی در قرقهای احداث شده
نیز نشان داد احداث زهکش حائل تأثیر بسیار معنیداری بر تغییرات پوشش گیاهی ،با گذشت سالهای مورد مطالعه داشته
و محدوده اثر گذاری زهکش حائل بر تغییرات پوشش گیاهی تا فاصله  300متری از زهکش بوده است.
واژههای کليدی :پوشش گیاهی ،تحلیل آماری ،روش دانکن ،زهکش حایل ،هدایت الکتریکی.

مقدمه
بدست آوردن اطالعات درباره وضعیت پوشش گیاهی از قبیل
تراکم ،تنوع و پراکنش آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.
پوشش گیاهی در بیشتر مناطق خشک و نیمهخشک ایران
بهشدت تحت تأثیر شوری خاک است .پوشش گیاهی مجموعه
زندهای است که با گذشت زمان به وجود آمده و انتشار و حضور
گیاهان در هر منطقه تصادفی و اتفاقی نبوده بلکه گسترش جوامع
گیاهی در روی زمین ،بازتابی از شرایط کلیماتیک و ادافیک
مناطق است .از سوی دیگر جوامع گیاهی به وجود آمده در هر
* نویسنده مسئولa.gomrokchi@areeo.ac.ir :

منطقه ثابت نبوده و دائم ًا تحت تأثیر عوامل مؤثر بر شرایط آب و
هوا و شرایط خاک منطقه قرار گرفته و دستخوش تحول و تغییر
هستند .پژوهشهای انجام شده در زمینه بررسی جوامع گیاهی و
تغییرات آن در شورهزارها بسیار گوناگون است از جمله مطالعات
انجام شده در شورهزارهای کشور میتوان به مطالعات Zohary
( )1973در دشت کویر ،مطالعات پوشش گیاهی در دشت لوت و
جازموریان توسط  ،)1992( Léonardساحل شرقی دریاچه ارومیه
توسط  ،)1995( Asri et al.مطالعات پوشش گیاهی هالوفیت
ایران توسط  )2004( Akhaniو بررسی جامعههای گیاهی
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شورهزارهای اطراف دریاچه ارومیه  )2017( Ahmadi et al.اشاره
کرد.
در خاکهای شور ،سدیم بیشترین عامل شوری خاک است
از این رو با پراکنده ساختن ذرات خاکدانه ،موجب تخریب
ساختمان خاک و از سوی دیگر به دلیل افزایش فشار اسمزی،
موجب اختالل در جذب آب توسط ریشه گیاهان خواهد شد.
همچنین باال بودن غلظت برخی از نمکها ،مسمومیت گیاهی را
به دنبال خواهد داشت ( .)Safdar et al., 2019از اینرو حفظ و
بقای پوشش گیاهی در این مناطق از اهمیت دوچندانی برخوردار
خواهد بود )1988( Abrol et al. .شوری خاک را ناشی از
فرآیندهای طبیعی یا انسانی دانسته که یک خطر بزرگ
زیستمحیطی است .شور شدن خاک پدیدهای پیشرونده
محسـوب میشود کــه نزدیک به  12درصــد از اراضــی
فاریــاب دنیا تحت تأثیر درجـات مختلفـی از شـوری قـرار دارند
( .)2015, FAOدر این راستا زهکشی خاک در برخی موارد،
بهعنوان راهکاری جهت خروج نمک اضافی از خاک مورد توجه
بوده است )2011( Kale .تأثیر اجرای پروژه زهکشی بر مدیریت
شوری خاک در منطقه قونیه ترکیه را مورد بررسی قرار داد .نتایج
مدلسازی شوری خاک با استفاده از نرمافزار DRAINMOD
نشان داد زهکش در طی  5سال بهرهبرداری ،باعث کنترل شوری
خاک در این محدوده شده است )2017( Tiwari and Goel .به
بررسی اثرات پروژههای زهکشی اجرا شده بر مدیریت شوری خاک
در کشورهای در حال توسعه پرداختند .نتایج نشان داد در برخی
پروژهها همانند زهکش منطقه خوشاب پاکستان ،زهکش در طی
 12سال بهرهبرداری باعث کاهش  33درصدی شوری خاک شده
است .نتایج پژوهش  5ساله  )2019(Wang et al.نشان داد اجرای
زهکش خشک در شبکه آبیاری هتو در کشور چین ،باعث کاهش
 7/7درصدی شوری خاک سطحی شده است.
با توجه به موقعیت شورهزار مرکزی دشت قزوین و
اثرگذاری این محدوده بر اراضی کشاورزی حاشیهای دشت قزوین
از یک سو و از سوی دیگر به دلیل مرز تداخل جبهه آب شور و
شیرین در محدوده شورهزار مرکزی ،مطالعات متعددی در آن
انجام گرفته است .این مسئله پس از احداث زهکش حائل در
منطقه شورهزار ،بیش از پیش مورد توجه محققین قرار گرفته
است )2010( Daneshkar Arasteh .در پژوهشی شوری خاک
منطقه شورهزار را در سالهای  1364و  1385با استفاده از
تصویرهای ماهوارهای مقایسه کرد .مقایسه این دو نقشه نشان داد
در این فاصله زمانی شوری از سمت شورهزار به سمت خارج از آن
در حال پیش روی بوده و بر غلظت آن افزوده شده است .وی
شورتر شدن اراضی در این ناحیه را به علت پایین رفتن سطح آب

سفره شیرین باالدست و در نتیجه افزایش فشار سفره شور و پیش
روی شوری به باالدست و به سمت حاشیه شورهزار عنوان کرد.
 )2014( Eskandari et al.با استفاده از دادههای ماهانه رقوم سطح
ایستابی در چاهکهای مشاهداتی موجود در حاشیه زهکش حائل
و شبیهسازی رفتار هیدرولیکی آبخوان ،عملکرد زهکش در کاهش
سطح ایستابی را بررسی کردند .با توجه به نتایج به دست آمده،
کاهش سطح ایستابی تا فاصله  60سانتیمتری سطح زمین ،منجر
به کاهش پیشروی شوری خاک شده که عملکرد زهکش را
مناسب ارزیابی مینماید )2014( Aflatouni et al. .در پژوهشی
به واسنجی و تحلیل حساسیت رفتار هیدرولیکی آبخوان در
شبیهسازی زهکش حائل دشت قزوین پرداختند .بر پایه نتایج،
شاخص حساسیت مدل به ترتیب نسبت به ضریب آبگذری ،تغذیه
و آبدهی ویژه بیشترین حساسیت را دارد و تأثیر هیدرولیکی
زهکش بیشتر در محدوده چاهکهای مشاهدهای مجاور کانال در
شعاع تأثیر زهکش بود و در تمام منطقه ،تأثیر محسوسی نداشت.
 )2014( Sotoodehnia et alدر پژوهشی به بررسی نقش زهکش
حائل شورهزار مرکزی قزوین در کنترل شوری پرداختند .عملکرد
زهکش در سال اول احداث ،با خارج ساختن آبی با شوری بیش
از  200دسی زیمنس بر متر از منطقه ،مؤثر ارزیابی شد .نتایج
نشان داد با احداث زهکش حائل پیشروی آب شور به سمت
باالدست تا حدودی متوقف شده است که علت را میتوان افزایش
شیب هیدرولیکی به دلیل ایجاد نزدیک به یک متر کاهش بار آبی
به وسیله زهکش دانست .در سال نخست ،پس از اجرای طرح نیز
میانگین شوری آب زیرسطحی  13/6درصد کاهش یافت.
 )2016( Sotoodehnia and Jafareiدر پژوهشی به بررسی اثر
احداث زهکش حائل شورهزار دشت قزوین بر سطح ایستابی
منطقه با استفاده از مدل  SEEP/Wپرداختند .نتایج مشاهدات
صحرایی و مدل ،هر دو نشان دهنده افزایش میزان شیب
هیدرولیکی در فاصله حداقل  500متری زهکش به طرف آن است
که با تخلیه آب شور توسط زهکش میتواند اهداف احداث آن را
محقق سازد .پژوهشهای انجام شده با موضوع زهکشی اراضی در
محدوده شورهزار بطور عمده بر اثرات احداث زهکش بر منابع آب
و خاک ،ارزیابی عملکرد زهکش متمرکز بوده لیکن نکته حائز
اهمیت آن است که در چند سال اخیر به دلیل بروز مشکالت
زیست محیطی و ایجاد کانونهای غبار ،عالوه بر پژوهشهای
مرتبط با شوری خاک ،تداخل جبهه آب شور و شیرین و ارزیابی
عملکرد زهکش ،مباحث مرتبط با بررسی اثر احداث زهکش بر
پوشش گیاهی ،مسائل زیستمحیطی و حقابه زیستی نیز باید
مورد توجه قرار گیرد لذا در این پژوهش اثر احداث زهکش حائل
بر تغییرات شوری خاک و پوشش گیاهی در منطقه شورهزار دشت
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قزوین بر پایه پایش در قرقهای احداث شده ،مورد بررسی قرار
گرفته است.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه از نظر تقسیمات کشوری در بخشی از استان
قزوین و در  150کیلومتری شمال غرب تهران قرار دارد که شامل
حاشیه شورهزار قزوین با محدوده جغرافیایی طول شرقی
 380000تا  420000و عرض شمالی  3920000تا 3980000
(برحسب متر) است .ارتفاع این منطقه  1135تا  1145متر از
سطح دریاست .شهرهای مهم مجاور منطقه قزوین در شمال
غربی ،تاکستان در غرب ،آبیک در شـمال شـرقی و دانسفهان در
جنوب غربی است .در شکل ( )1موقعیت شورهزار مرکزی دشت
قزوین نشان داده شده است .شورهزار مرکزی دشت قزوین 60
هزار هکتار است که گستره هسته مرکزی آن نزدیک به  20هزار
هکتار بوده و شوری این اراضی بسیار زیاد است .نزدیک به 95
درصد از اراضی این محدوده هدایت الکتریکی بیش از  20دسی-
زیمنس بر متر و  65درصد از اراضی ،هدایت الکتریکی بیش از
 100دسیزیمنس بر متر داشتند .(Akram and Sotoodehnia.,

) 2011بهطور خالصه میتوان گفت در محدوده باتالق و شورهزار
مرکزی دشت قزوین ،آبخوان قابل مالحظهای وجود ندارد و به
دلیل شرایط زمینشناسی سنگ کف و انباشته شدن رسوبات و
تخلیه آبهای زیرزمینی از دشت قزوین و دشت هشتگرد ،باتالق
شکل گرفته که در اثر سالیان دراز و تبخیر شدید ،تبدیل به
شورهزار شده است .اراضی شورهزار مرکزی دشت قزوین بیشتر از
نوع خاکهای پست و شور مسطح با شیب بسیار کم به همراه
بافت سنگین با شوری زیاد در بعضی نقاط پفکرده ،زهکشی
نامناسب و سطح آب زیرزمینی باال و دارای پوشش پراکنده از
گیاهان استپی شور است .در داخل محدوده شورهزار اراضی به
شکل دشتهای سیالبی و پست با شیب بسیار کم و مناطق
باتالقی وجود دارد که به دلیل شوری زیاد و باال آمدن آبشور در
نزدیکی سطح زمین ،قسمت اعظم آن از پوشش گیاهی ضعیفی
برخوردار است ) .(Akram and Sotoodehnia., 2011به همین
دلیل و بهمنظور جلوگیری از پیشروی منطقه شورهزار در دشت
قزوین ،پروژه زهکش حائل از سال  1387آغاز گردیده است .این
زهکش که مقطع آن به شکل ذوزنقه با عرض کف  2متر و عمق
متوسط  2/5متر و عرض دهانهای که متأثر از توپوگرافی منطقه
است ،در جهت عمود بر خطوط جریان زه آب ،با طول حدود 39
کیلومتر در شورهزار مرکزی دشت قزوین احداث شده است.

شکل  –1تصوير ماهوارهای از محدوده شورهزار دشت قزوين
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روش پژوهش

بهمنظور بررسی اثرات احداث زهکش حائل بر روند تغییرات
شوری خاک و پوشش گیاهی تعداد  10قرق در محدوده زهکش
حائل در سال  1391احداث شد .هر قرق به عرض  50و طول
 200متر به مساحت یک هکتار در نظر گرفته شد .در شکل ()2
نحوه جانمائی قرقهای احداث شده در محدوده زهکش حائل
نشان داده شده است .در محل  10قرق احداث شده در حاشیه
زهکش حائل ،تغییرات شوری خاک و پوشش گیاهی در پنج سال،
تحت شرایط کنترلشده (عدم عبور و مرور ،عدم تعلیف شتر و
حفاظت از حذف مکانیکی پوشش گیاهی در عملیات عمرانی)
مورد بررسی قرار گرفت.
قرق شاهد

 200متر
قرق اصلی

زهکش حائل

 1کیلومتر
100متر

شکل  -2نحوه جانمائی قرقهای احداث شده در محدوده زهکش حائل

بهمنظور نمونهگیری از خاک در قرقهای احداث شده ابتدا
یک نقطه مرکزی در وسط قرق انتخاب شده و این نقطه بعنوان
مرکز یک دایره فرضی به شعاع  20متر در نظر گرفته شد و در 8
جهت متفاوت و به فاصله  20متری از نقطه مرکزی از عمق  0تا

 30سانتیمتری خاک نمونهبرداری انجام شد که این نمونهها در
 8پیکسل اطراف نمونه اصلی بود .در مرحله آخر  8نمونه را با
نمونه مرکزی مخلوط کرده که وزنی به مقدار  3کیلوگرم از هر
نقطه مورد نظر برداشت شد .به طورکلی تعداد  10نمونه خاک
سطحی از قرقهای اصلی و  10نمونه خاک سطحی از قرقهای
شاهد ،با این روش تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید .در
آزمایشگاه ابتدا نمونهها در مجاورت هوا خشک شده و پس از
کوبیده شدن و عبور از الک  2میلیمتری ،هدایت الکتریکی عصاره
گل اشباع آن توسط دستگاه هدایت سنج (برحسب دسیزیمنس
بر متر) اندازهگیری و سپس برای دمای  25درجه سانتیگراد
اصالح شد .همچنین با توجه به مطالعات انجام گرفته در محدوده
شورهزار مرکزی دشت قزوین ،از اطالعات نمونهبرداری منابع خاک
در سالهای ( 1389قبل از احداث زهکش حائل) و ( 1391بعد
از احداث زهکش حائل) نیز در انجام فرآیند پژوهش بهره گرفته
شد .در طرح زهکشی شورهزار مرکزی  99حلقه چاهک مشاهدهای
در  9راستا در مسیر زهکش حفرشده بود که این چاهکها در 9
راستای عمود بر زهکش ) Aتا  )Iو  11چاهک در هر راستا قرار
داشتند .در باالدست هر مقطع  7چاهک به فواصل ،50 ،25 ،10
 500 ،250 ،100و  1000متر و در پایین دست  4چاهک به
فواصل  50 ،25 ،10و  250متری از خط زهکش حفر شده بود
که در این نقاط شوری و  SARخاک و عناصر سدیم و کلر خاک
در سطح ( 0تا  50سانتیمتری) و در عمق ( 1تا  1/5متری) خاک
اندازهگیری شده بود .در شکل ( )3موقعیت چاهکهای مشاهداتی
در حاشیه زهکش حائل دشت قزوین نشان داده شده است.

شکل  -3موقعيت چاهکهای مشاهداتی در حاشيه زهکش حائل دشت قزوين
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ها ی شاخص پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه بوده است.
از سوی دیگر در خاکهای ریز بافت منطقه ،پیشروی و گسترش
ریشهها در الیههای متراکم که در نتیجه انتشار کلوئید به وجود
آمدهاند متوقف شده و تهویه خاک نیز در شرایط باال کاهش
مییابد .جهت تحلیل وضعیت نقاط نمونهبرداری خاک در سال
 ،1389تحلیل آماری بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی انجام شد که شامل فاکتور اصلی فاصله
از زهکش حائل ( 50 ،25 ،10و  250متر) در  4سطح و فاکتور
فرعی موقعیت نقطه اندازهگیری نسبت به زهکش حائل (باالدست
و پائین دست زهکش حائل) در  2سطح و فاکتور فرعی عمق
نمونهگیری خاک (نمونه خاک سطحی و خاک عمقی) در  2سطح
انجام گرفت .برای تجزیه واریانس از نرمافزار  MSTATCاستفاده
شد که نتایج در جدول ( )2نشان داده شده است.

نتايج و بحث
تحليل دادههای ثبت شده قبل از احداث زهکش حائل

وضعیت خاک نشان دهنده آن است که خاک منطقه ،شور و
سدیک بوده است .سدیم قابل تبادل باعث پراکندگی و انتشار
ذرات کلوئیدی شده و در نتیجه ساختمان خاک از بین رفته و
ورود و جریان آب را در خاک مشکل کرده و قدرت زهکشی خاک
نیز کاهش یافته است .به همین دلیل اراضی باتالقی و با فقر
پوشش گیاهی در سطح شورهزار ،از ویژگیهای بارز شورهزار
مرکزی دشت قزوین است .در جدول ( )1آمارههای توصیفی
دادههای ECو  SARخاک قبل از احداث زهکش نشان داده شده
است.
پراکنش گیاهان هالوفیت در سطح شورهزار نیز از ویژگی

جدول  -1خالصه آماری دادههای  ECو  SARخاک قبل از احداث زهکش حائل

متغیر -عمق نمونه برداری

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

میانه

 0 -ECتا  50سانتیمتر
 100 -ECتا  150سانتیمتر
 0 - SARتا  50سانتیمتر
 100 - SARتا  150سانتیمتر

15/34
46/21
18
11

132/3
135
172/6
160/3

79/86
93/25
101/17
110/36

24/04
21/24
33/78
29/19

-0/25
-0/55
-0/31
-0/85

2/76
2/68
2/67
3/70

81/15
97/7
102/6
116

جدول  -2نتايج آزمون تجزيه واريانس دادههای  ECو  SARخاک قبل از احداث زهکش حائل

منابع تغییرات
تکرار
فاکتور ( Aفاصله از زهکش)
فاکتور ( Bموقعیت قرارگیری)
اثرات متقابل A*B
فاکتور ( Cعمق نمونهگیری)
اثرات متقابل A*C
اثرات متقابل B*C
اثرات متقابل A*B*C
اشتباه

 SARخاک

 ECخاک
درجه آزادی

میانگین مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

8
3
1
3
1
3
1
3
120

** 2968/592
242/578ns
231/750ns
349/249ns
**6060/882
553/149ns
159/138ns
109/391ns
391/232

8
3
1
3
1
3
1
3
120

** 7084/623
325/782 ns
451/917 ns
1074/847 ns
* 2960/267
1118/477 ns
720/475 ns
160/928 ns
687/613

ضریب تغییرات CV

23/28

25/38

** * ،و  nsبه ترتيب معنیدار در سطح احتمال  1درصد 5 ،درصد و عدم معنیداری

نتایج آزمون تجزیه واریانس دادههای هدایت الکتریکی
خاک نشان داد هدایت الکتریکی خاک سطحی در محدوده
نمونهبرداری کم و بیش یکسان بوده و صرف ًا هدایت الکتریکی
سطحی و عمقی خاک ،اختالف بسیار معنیداری با هم داشتهاند.
نتایج اندازهگیریها نشاندهنده آن است که هدایت الکتریکی
خاک عمقی بهطور میانگین  18درصد بیشتر از هدایت الکتریکی
خاک سطحی است .به عبارتی طبقات پائین خاک ،شورتر بوده

است .کمتر بودن هدایت الکتریکی خاک در سطح نشان از این
دارد که خاک سطحی تحت تأثیر بارش قرار داشته است .با عنایت
به اینکه نمونهبرداریها در پایان فصل بهار انجام شده ،این موضوع
قابل توجیه است .از سوی دیگر کمتر بودن هدایت الکتریکی
الیههای خاک سطحی ،نشاندهنده قابلیت بهبود شوری خاک
است .نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد شاخص  SARخاک
سطحی در محدوده نمونهبرداری کم و بیش یکسان بوده و شاخص

يوسف گمرکچی و همکاران :تحليل اثربخشی احداث زهکش حائل بر 1901 ...

 SARخاک سطحی و عمقی ،اختالف معنیداری با هم داشتهاند.
تحليل دادههای ثبت شده خاک بعد از احداث زهکش حائل

بهمنظور بررسی اثرات احداث زهکش حائل ،آزمون آماری  tبر
روی دادههای ثبت شده در سال ( 1389پیش از احداث زهکش)
و  (1391اندکی پس از احداث زهکش) انجام گرفت که به نتایج

آن در جدول ( )3اشاره شده است (کمتر بودن شوری در سطح
خاک نسبت به الیه عمقی نشان دهنده آن است که شوری خاک
سطحی تحت تاثیر بارش قرار دارد .لذا زمان نمونه برداریها در
قبل و بعد از احداث زهکش حائل در تیرماه و پس از دوره بارندگی
بوده است).

جدول  -3نتايج آزمون  tمقايسه وضعيت خاک ،قبل و بعد از احداث زهکش حائل

شاخص

درجه
آزادی

هدایت الکتریکی خاک()dS/m
سدیم ()meq/lit
کلر()meq/lit
)meq/lit(0.5 SAR

128
26
26
24

انحراف معیار

میانگین
قبل از احداث
زهکش

بعد از احداث
زهکش

قبل از احداث
زهکش

بعد از احداث
زهکش

مقدار t

سطح معنیداری P

79/86
860/71
850/00
96/43

77/71
617/07
709/85
58/00

24/04
318/31
476/36
26/90

31/28
279/77
424/18
19/30

0/41
2/151
0/822
4/184

0/68ns
*0/041
0/419ns
**0/000

** * ،و  nsبه ترتيب معنیدار در سطح احتمال  1درصد 5 ،درصد و عدم معنیداری

نتایج آزمون آماری  tجهت مقایسه وضعیت خاک قبل و
بعد از احداث زهکش حائل نشان داد احداث زهکش تأثیر معنی
داری در تغییرات هدایت الکتریکی خاک در این فاصله زمانی
(تیرماه سال  89تا تیرماه سال  ،)91نداشته است .این در حالی
است که شاخص  SARخاک تغییرات بسیار معنیداری در قبل
و بعد از احداث زهکش حائل داشته و به همین دلیل سدیم خاک
نیز اختالف معنیداری قبل و بعد از احداث زهکش حائل داشته
است .به عبارتی به دلیل شرایط شور و سدیک بودن خاک منطقه
و از بین رفتن ساختمان خاک ،ورود جریان آب در خاک مشکل
بوده و قدرت زهکشی خاک نیز کم است .به همین دلیل هدایت
الکتریکی خاک قبل و بعد از احداث زهکش حائل ،اختالف معنی-
داری با هم نداشته است .هرچند در طی این سه سال(تیرماه سال
 89تا تیرماه سال  ،)91میانگین هدایت الکتریکی خاک از 79/86
دسیزیمنس بر متر به  77/71دسیزیمنس بر متر کاهش یافته
است (برخی از راستاها همانند راستای  Fچاهکهای مشاهداتی،
به دلیل وجود آثاری از رودهای قدیمی اصوالً از روند سایر راستاها
پیروی نمیکنند) .لیکن با توجه به اختالف معنیدار شاخص
 SARخاک قبل و بعد از احداث زهکش ،میتوان گفت روند

سدیمزدائی خاک سریعتر از شوریزدائی خاک انجام گرفته که
میتوان دلیل این نوع تغییرات را به ماهیت پدیده آبشوئی در
خاکهای شور و سدیک مرتبط دانست .بهمنظور بررسی همبستگی
بین هدایت الکتریکی و شاخص  SARآزمون همبستگی بین EC
و  SARخاک در اعماق مختلف انجام گرفت که به نتایج آن در
جدول ( )4اشاره شده است .نتایج آزمون همبستگی بین  SARو
 ECخاک نشان داد شاخص  ECو  SARخاک سطحی قبل از
احداث زهکش حائل دارای همبستگی بسیار معنیداری بوده
لیکن در الیه عمقی خاک همبستگی معنیداری بین این دو
شاخص وجود نداشته است .پس از احداث زهکش حائل نیز
همبستگی معنیداری بین  ECو  SARخاک سطحی وجود داشته
است .به عبارتی نقاطی وجود دارند که نسبت جذب سدیم الیه-
های سطحی آنها ازالیههای عمقی بیشتر است و به عکس ،در
برخی نقاط دیگر نسبت جذب سدیم الیههای سطحی از الیههای
عمقی کمتر است .به طور کلی با توجه به وجود همبستگی بسیار
معنیدار بین  ECو  SARخاک سطحی میتوان  SARخاک
سطحی را با دقت قابل قبولی از روی  ECخاک سطحی برآورد
نمود.

جدول  -4نتايج آزمون همبستگی بين  SARو  ECدر اعماق مختلف خاک

دوره زمانی

سال

قبل از احداث زهکش

1389

بعد از احداث زهکش

1391

عنصر /شاخص

)SAR(0-50cm
**

)EC(0-50cm

)SAR (100-150cm

0/313
ns

)EC (100-150cm

0/137

*0/565

)EC(0-50cm
)EC (100-150cm

-

** * ،و  nsبه ترتيب معنیدار در سطح احتمال  1درصد 5 ،درصد و عدم معنیداری

در گام دوم بهمنظور تحلیل وضعیت شوری خاک و پوشش

گیاهی ،نتایج حاصل از اندازهگیری نمونههای خاک و درصد
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پوشش گیاهی در قرقهای احداث شده مورد بررسی قرار گرفت.
تغییرات ساالنه درصد پوشش گیاهی و هدایت الکتریکی خاک
(دسیزیمنس بر متر) در قرقهای محدوده زهکش حائل در
جدول ( )5نشان داده شده است.
جهت بررسی اثرات احداث زهکش بر روند تغییرات هدایت
الکتریکی خاک و پوشش گیاهی ،تحلیل آماری بهصورت فاکتوریل
و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد که برای شوری

خاک شامل چهار سال و برای درصد پوشش گیاهی ،پنج سال (به
عنوان تکرار) و فاکتور اصلی قرق در پنج سطح و فاکتور فرعی
فاصله از زهکش حائل (قرق شاهد و اصلی) در دو سطح انجام
گرفت .برای تجزیه واریانس از نرمافزار  MSTATCاستفاده شد
که نتایج تحلیل آماری دادههای شوری خاک و درصد پوشش
گیاهی در قرقهای احداث شده در جدول ( )6نشان داده شده
است.

جدول  -5تغييرات درصد پوشش گياهی و هدايت الکتريکی خاک (دسیزيمنس بر متر) در قرقهای محدوده زهکش حائل

مشخصات نمونه

شاخص

سال 1392

سال 1393

سال 1394

سال 1395

سال 1396

قرق  -1اصلی

درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک
درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک
درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک
درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک
درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک
درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک
درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک
درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک
درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک
درصد پوشش گیاهی
هدایت الکتریکی خاک

11/2
58/8
13/2
124/7
6
42/0
9
103/5
11/6
60/8
*
0/2
158/3
21/2
56/4
18/3
112/0
16/6
93/3
12/8
159/0

19/7
67/1
14/7
53/5
7/8
51/3
7/7
74/7
10/6
78/5
1/5
145/7
12/7
54/5
17/6
70/3
14
79/8
12/1
73/6

30/4
43/1
14/1
57/1
15/2
46/7
10/3
59/6
19/1
94/2
4/3
92/1
17
86/2
17/8
52/1
25/3
97/4
16/1
88/7

35/7
40/2
15/7
92/1
30/8
37/5
12/1
86/2
21/9
46/7
15/6
52/1
34
39/6
21
97/4
30
94/2
12
87/7

40
12
53
10/1
25/7
14/1
48
29
45
25/6
-

قرق  -1شاهد
قرق  -2اصلی
قرق  -2شاهد
قرق  -3اصلی
قرق  -3شاهد
قرق  -4اصلی
قرق  -4شاهد
قرق  -5اصلی
قرق  -5شاهد

*خراب شدن قرق و تعليف شتر
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منابع تغییرات
تکرار (سال)
فاکتور ( Aقرق)
فاکتور ( Bشاهد و اصلی)
اثرات متقابل A*B
اشتباه

هدایت الکتریکی خاک

درصد پوشش گیاهی

درجه آزادی

میانگین مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

3
4
1
4
27

1727 /268 ns
*1844/036
**8182/460
287/634ns
602/964

4
4
1
4
36

**614/199
**196/735
**1410/867
22/094ns
47/310

ضریب تغییرات CV

31/59

36/61

** * ،و  nsبه ترتيب معنیدار در سطح احتمال  1درصد 5 ،درصد و عدم معنیداری

نتایج آزمون تجزیه واریانس دادههای هدایت الکتریکی
خاک در قرقهای احداث شده نشان داد تغییرات هدایت الکتریکی
خاک با گذشت سالهای نمونهبرداری در سطح معنیداری نبوده

است .عدم معنیداری تغییرات هدایت الکتریکی خاک را میتوان
به تأثیرگذاری بارندگیهای بهاره مرتبط دانست که باعث گردیده
هدایت الکتریکی خاک تغییرات نوسانی با گذشت سالهای
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نمونهبرداری داشته باشد .ولی در قرقهای احداث شده ،هدایت
الکتریکی خاک تفاوت معنیداری با هم داشته است .قرار گیری و
یا عدم قرار گیری قرقها در مسیر مسیلهای منتهی به شورهزار
و تفاوت اولیه هدایت الکتریکی خاک در قرقها ،از عمده دالیل
اختالف معنیدار هدایت الکتریکی قرقها ،نسبت به هم بوده است.
از سوی دیگر فاصله قرقها (شاهد و اصلی) از زهکش حائل باعث
ایجاد تغییرات بسیار معنیداری در شاخص هدایت الکتریکی
خاک شده است .نتایج آزمون تجزیه واریانس درصد پوشش
گیاهی در قرقهای احداث شده نیز نشان داد احداث زهکش حائل
تأثیر بسیار معنیداری بر تغییرات پوشش گیاهی قرقها با گذشت
سالهای مورد مطالعه داشته است .همچنین نتایج آزمون تجزیه
واریانس نشان داد قرقها و موقعیت قرارگیری قرقها نسبت به
زهکش حائل ،تأثیر بسیار معنیداری در درصد پوشش گیاهی
داشته است .برای مقایسه میانگین دادهها در سالهای نمونه-
برداری ،از روش دانکن استفاده شد که نتایج آن در جداول  7و 8
نشان داده شده است.
نتایج مقایسه میانگین هدایت الکتریکی خاک بر پایه روش
دانکن نشان داد میانگین هدایت الکتریکی خاک در سال 1392
دارای بیشترین مقدار و در سال  1395دارای کمترین مقدار بوده
است .با توجه به آنکه عمده منبع آبشویی خاک در محدوده قرق-
های احداث شده ،رواناب مسیلها میباشد لذا مهمترین علت
تغییرات هدایت الکتریکی خاک با گذشت سالهای مختلف را
میتوان به میزان بارندگی بهاره مرتبط دانست به نحوی که در
سالهای  1392و  1395به ترتیب بارندگی بهاره 77/2 ،و
160/8میلیمتر بوده است .روند کاهشی هدایت الکتریکی خاک با
گذشت سالهای مختلف ،نشاندهنده آن است زهکش حائل
بهصورت تدریجی باعث کاهش هدایت الکتریکی خاک شده است.
مقایسه میانگین هدایت الکتریکی خاک در قرقها نیز نشان داد
قرق  2و  5به ترتیب دارای کمترین و بیشترین مقدار هدایت
الکتریکی خاک بوده است .نتایج آزمون مقایسه میانگین با استفاده
از آزمون دانکن نشان داد درصد پوشش گیاهی در سالهای

مختلف در سطح قرقهای احداث شده افزایشی بوده به نحوی که
در سال  1396بیشترین مقدار پوشش گیاهی در قرقها ثبت شده
است .هرچند روند تغییرات میانگین درصد پوشش گیاهی در
سطح قرقها به صورت تدریجی بوده است .مقایسه میانگین درصد
پوشش گیاهی در قرقهای احداث شده نیز نشان داد در بین
قرقهای احداث شده قرق  4و  3دارای بیشترین و کمترین درصد
پوشش گیاهی بودهاند.
جدول  -7مقايسه ميانگين هدايت الکتريکی خاک و درصد پوشش گياهی در
سالهای مختلف

سال

هدایت الکتریکی خاک
(دسی زیمنس بر متر)

درصد شاخص
پوشش گیاهی

96/88a
74/90ab
71/72b
67/37b

12/01c
11/84c
16/96bc
22/88ab
30/25 a

سال 1392
سال 1393
سال 1394
سال 1395
سال 1396

-

ميانگينهای دارای حروف يکسان ،در سطح يک درصد با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن دارای تفاوت معنیداری نيستند.
جدول  -8مقايسه ميانگين هدايت الکتريکی خاک و درصد پوشش گياهی در
قرقهای مختلف

قرق

هدایت الکتریکی خاک
(دسی زیمنس بر متر)

درصد شاخص
پوشش گیاهی

قرق 1
قرق 2
قرق 3
قرق 4
قرق 5

67/08bc
62/69c
91/05ab
71/06abc
96/71 a

20/67ab
16/20ab
12/46b
23/66a
20/95 ab

ميانگينهای دارای حروف يکسان ،در سطح يک درصد با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن دارای تفاوت معنیداری نيستند.

بهمنظور بررسی روابط بین هدایت الکتریکی خاک و درصد
پوشش گیاهی آزمون همبستگی با گذشت سالهای نمونهبرداری
انجام گرفت که به نتایج آن در جدول ( )9اشاره شده است.

جدول  -9مقادير همبستگی هدايت الکتريکی خاک و پوشش گياهی در قرقها
هدایت الکتریکی خاک
پوشش گیاهی
1394 1393 1392 1395 1394
1393 1392
سال
-0/09 -0/59 -0/24 0/33
0/51
*0/72
1/00 1392
**-0/38 -0/62 -0/28 0/42 0/82
1/00
0/72* 1393
پوشش گیاهی
*
**
-0/17 -0/48 -0/53 0/69
1/00
0/82
0/51 1394
-0/17 -0/37 -0/80 1/00
*0/69
0/42
0/33 1395
0/30
0/57
1/00 -0/80 -0/53
-0/28 -0/24 1392
0/48
1/00
0/57 -0/37 -0/48
هدایت الکتریکی -0/62 -0/59 1393
خاک
1/00
0/48
0/30 -0/17 -0/17
-0/38
0/09 1394
0/04 -0/04 0/61 -0/58 -0/08
0/24
0/31 1395
** و * به ترتيب معنیدار در سطح احتمال  1درصد و  5درصد

1395
0/30
0/24
-0/08
-0/58
0/61
-0/04
0/04
1/00
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نتایج آزمون همبستگی بین مقادیر هدایت الکتریکی و
پوشش گیاهی در قرقهای احداث شده نشان داد همبستگی
معنیداری بین دادههای هدایت الکتریکی خاک با درصد پوشش
گیاهی در سطح قرقها وجود نداشته است .در یک جمعبندی
کلی میتوان چنین عنوان نمود پس از احداث زهکش حائل در
منطقه شورهزار ،به دلیل کاهش تدریجی هدایت الکتریکی خاک
و بهبود نسبی شرایط خاک و کنترل سطح ایستابی ،تراکم پوشش
گیاهی در محدوده نزدیک به زهکش حائل روند افزایشی داشته و
فلور گیاهی منطقه از گیاهان علفی چندساله به گیاهان علفی
یکساله همانند  Salsola crassaو گیاه گرامینه یکساله
 Eremopyrum distansتغییر یافته است ( .)2016 ،Vaeziنکته
حائز اهمیت آن است که گیاهان علفی یکساله برخالف گیاهان
شور پسند چندساله ریشه سطحی داشته و در شرایط وقوع
بارندگیهای مناسب بهاره ،تراکم جمعیتی آن افزایش داشته
است .لذا علیرغم عدم وجود همبستگی معنیدار بین دادههای
هدایت الکتریکی خاک و درصد پوشش گیاهی ،به دلیل تاثیر
گذاری بارندگی بهاره ،تراکم پوشش گیاهی در محدوده زهکش
حائل با گذشت سالهای مختلف افزایش داشته است .لیکن با
وجود کاهش تدریجی هدایت الکتریکی خاک ،هنوز هم خاک
منطقه با توجه به مقادیر هدایت الکتریکی خاک و درصد سدیم
قابل تبادل (حدود  92درصد اراضی ،سدیم قابل تبادل باالتر از
 25درصد دارد) ،در گروه خاکهای شور و سدیک قرار گرفته
است ) (Akram and Sotoodehnia., 2011و به تبع آن مهمترین
محدودیت توسعه پوشش گیاهی ،شرایط خاک است .از اینرو در
صورت کاهش بارندگیهای بهاره ،تراکم پوشش گیاهی یکساله
بهشدت کاهش خواهد یافت .به همین دلیل اثرات مثبت آبشویی

در مواقع سیالبی ،نقش بسیار مهمی در کاهش هدایت الکتریکی
خاک و افزایش پوشش گیاهی در محدوده تحت تأثیر زهکش
حائل داشته است.

نتيجهگيری
بررسی وضعیت شورهزار مرکزی دشت قزوین نشان دهنده آن
است که با توجه به خشک بودن منطقه و کمبود بارندگی و
همچنین بروز خشکسالی فراگیر در منطقه ،مقدار آب شیرین برای
آبشویی طبیعی اراضی مجاور زهکش محدود است .از اینرو
علیرغم برخی مشکالت حادث شده در بهرهبرداری زهکش حائل،
باید حداکثر استفاده ممکن از آن را بهمنظور حفظ و احیاء
زیستبوم شورهزار کرد .به نحوی که نتایج پژوهش حاضر نشان
داد زهکش حائل در محدوده قرقهای اصلی (فاصله  300متری
از زهکش) در حفظ ،احیاء و تقویت پوشش گیاهی مؤثر بوده و از
سوی دیگر شوری خاک نیز در این محدوده در حال کاهش
تدریجی بوده است .از این رو با توجه به تاثیرگذاری احداث زهکش
حائل بر تقویت پوشش گیاهی ،الزم است برنامه جامعی جهت
بهرهبرداری از این قابلیت زهکش حائل توسط متولیان امر در نظر
گرفته شده و در رویکرد آتی انجام پروژههای مشابه در این
محدوده ،نحوه تأثیرگذاری و اثرات مثبت و منفی ایجاد زهکش
حائل در محدوده شورهزار به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
انجام شده که بدین وسیله تشکر و قدردانی میگردد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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