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ABSTRACT
Subsurface drainage system is required to eliminate water logging and establish planting
condition for the second crops in the autumn and winter seasons in the large part of paddy
fields in northern Iran. Proper depth and distance in a drainage system minimizes the
negative effects of drainage effluents on the environment. This research was carried out
in a physical model scale of paddy fields in agricultural faculty of Gillan University
during 1396 to evaluate the qualitative and quantitative performance of the subsurface
drainage in the second crop cultivation. The phaseolus vulgaris l. crop was planted in the
physical model after filling the box with the soil of paddy fields and creating the hard pan
layer at the depth of 15 cm. Drainage water and soil solution samples were collected
during the occurrence of precipitation and their electrical conductivity, acidity, sodium,
calcium, magnesium, nitrate and orthophosphate parameters were measured. The pressure
head and drainage discharge were measured before and after precipitation events. The
trend of electrical conductivity of the drainage water was decreased 60% as compared to
the initial value and the amounts of sodium adsorption ratio (SAR) were oscillated due to
precipitation and calcium and magnesium adsorption in the soil. The maximum amount of
nitrate in the drainage water was 46.9 mg/l at the beginning of the crop growth period,
which exceeded the permissible level of drainage discharge into the environment and
indicates the importance of fertilizer management. The concentration of nitrate in the soil
was affected by the distance from the drain, while the concentration of orthophosphate
was not affected. The mean values of pressure head (7-17 cm) with respect to the root
depth, showed an efficient drainage performance regarding to the drainage discharge and
no water logging at the root depth during the growth period.
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ارزيابی عملکرد زهکش زيرزمينی بر رشد گياه لوبيا محلی در اراضی شاليزاری با استفاده از مدل فيزيکی
4

ناستيا معماری ،1مريم نوابيان ،2نادر پيرمراديان ،3مسعود اصفهانی

 .1دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي آب ،دانشکده علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران
 .2دانشيار ،گروه مهندسي آب ،دانشکده علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن و عضو وابسته پژوهشي پژوهشکده حوضه آبي
دریاي خزر دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران
 .3دانشيار ،گروه مهندسي آب ،دانشکده علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران
 .4استاد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران
(تاریخ دریافت -1396 /9 /11 :تاریخ بازنگري -1397 /1 /25 :تاریخ تصویب)1397 /2/2 :

چکيده
براي رفع وضعيت ماندابي قسمت وسيعي از شاليزارهاي شمال ایران و تأمين شرایط کشت در فصلهاي پایيز و زمستان،
احداث سامانههاي زهکشي زیرزميني ضروري است .عمق و فاصله مناسب زهکشها در سامانه زهکشي زیرزميني ،باعث به
حداقل رساندن اثر منفي تخليه زهآبها به محيط زیست ميشود .این پژوهش بهمنظور بررسي عملکرد کيفي و کمي
زهکش زیرزميني در مقياس مدل فيزیکي در سال  1396در دانشکده کشاورزي دانشگاه گيالن انجام شد .پس از
آمادهسازي مدل فيزیکي و پر کردن مخزن با خاک شاليزاري و ایجاد الیه سخت در عمق  15سانتيمتري خاک ،کشت
گياه لوبيا محلي (پاچباقال) انجام شد .در زمان وقوع بارندگي از زهآب و عصاره خاک نمونهبرداري شده و پارامترهاي
هدایت الکتریکي ،اسيدیته و غلظت عناصر سدیم ،کلسيم ،منيزیم ،نيترات و ارتوفسفات اندازهگيري شد .دبي خروجي
زهکش و بار آبي با پيزومترهاي نصب شده در مخزن در زمان قبل و بعد از وقوع باران قرائت شد .در طول اجراي آزمایش،
روند تغييرات هدایت الکتریکي زهآب به ميزان  60درصد کاهشي و نسبت جذب سدیم ( )SARبا توجه به مقدار بارش و
جذب کلسيم و منيزیم خاک نوساني بود .حداکثر مقدار نيترات زهآب  46/9ميليگرم بر ليتر در ابتداي دوره رشد گياه
مشاهده شد که فراتر از حد مجاز تخليه زهآب به محيط زیست بوده و اهميت مدیریت کود را نشان ميدهد .غلظت
نيترات در خاک تحت تأثير فاصله از زهکش قرار گرفت در حالي که غلظت ارتوفسفات تحت تأثير فاصله از زهکش نبود.
ميانگين مقادیر بار آبي ( 7-17سانتيمتر) با توجه به عمق توسعه ریشه گياه ،کارآمدي عملکرد زهکش در خروج زهآب و
عدم مشکل آبگرفتگي ریشه گياه در طول دوره رشد را نشان داد.
واژههای کليدی :بار آبي ،شوري ،عمق ریشه ،نيترات

مقدمه

1

افزایش جمعيت و محدودیت اراضي قابل کشت ،توليد
محصوالت کشاورزي با بهرهوري بيشتر در واحد سطح را
ضروري ساخته است .یکي از روشهاي افزایش بهرهوري در
کشاورزي ،توسعه کشت دوم است که ميتواند در اقتصاد
خانوارهاي روستایي نقش مؤثري داشته باشد ( Alizadeh et al.,
 .)2016در استان گيالن کشت دوم به دليل آبگرفتگي بخش
زیادي از اراضي شاليزاري در فصل پایيز و زمستان از رونق کمي
برخوردار است .زهکشي یک زیرساخت اصلي براي حل
آبگرفتگي اراضي شاليزاري به منظور ایجاد شرایط مناسب براي
کشت دوم محسوب ميشود" .زهکشي فرآیند خارج کردن آب
نویسنده مسئول:
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سطحي اضافي و مدیریت سفره آب زیرزميني کمعمق از طریق
نگهداشت ،دفع و مدیریت کيفيت آب براي رسيدن به منافع
دلخواه اقتصادي و اجتماعي در عين حفظ محيط زیست است
(.)Abdel Dayem et al., 2005
از آنجا که حرکت آب و انتقال امالح به سمت زهکش از
خصوصيات زهکش تأثير ميپذیرد ،طراحي و مدیریت زهکش
ميتواند نقش بسزایي در کنترل امالح و کاهش آلودگي داشته
باشد .عمق و فاصله زهکشهاي زیرزميني دو شاخص مهم در
طراحي سامانههاي زهکشي بوده که نقش تعيينکنندهاي در
مقدار و کيفيت زهآبهاي خارجشده از لولههاي زهکشي دارند.
به دليل اثر پيچيده عمق نصب زهکش بر عملکرد گياه ،هزینه
طراحي و آثار زیستمحيطي زهآب حاصل از زهکشي ،عمق نصب
زهکشها باید به گونهاي تعيين شود که حداکثر بازده اقتصادي
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( Nazari et

با حداقل اثرات سوء زیست محيطي را داشته باشند
 )2013( Darzi et al .)al., 2008اثر هيدرولوژیکي سامانههاي
مختلف زهکشي را در شرایط اراضي شاليزاري مورد بررسي قرار
دادند .نتایج نشان داد که زهکشهاي کمعمق در کنترل سطح
ایستابي در مقایسه با زهکشهاي عميق مؤثرتر بودند که با نتایج
پژوهشهاي قبلي مغایرت داشت .دليل این موضوع را ميتوان به
هدایت آبي اشباع کم خاکهاي شاليزاري نسبت داد.
نتایج پژوهشي در اراضي فاریاب جنوب شرقي استراليا با
دو عمق نصب زهکش عميق )  1/8متري و به فاصله  20متر( و
زهکش کمعمق ( 0/7متري به فاصله 3/6متر) نتایج نشان داد
که با تغيير زهکشهاي عميق با فاصله زیاد به زهکشهاي
کمعمق با فاصله کم ،تلفات آبياري کاهش یافته و کاهش حجم
زهآب باعث کنترل بهتر سطح ایستابي شده و بدین طریق
بخشي از آب مورد نياز گياه در خاک حفظ ميشود ( Christan
.)and Skehan., 2001
 )2004( Manjunatha et al.سامانه زهکش زیرزميني که
به منظور اصالح اراضي شور و ماندابي در منطقه
تانگابهادرا1هندوستان احداث شده بود را مورد ارزیابي قرار دادند.
نتایج نشان داد که سامانه زهکشي سطح ایستابي و شوري خاک
را پایين آورده و سبب افزایش عملکرد محصول شد .در بررسي
اثر زهکشي زیرزميني با عمق یک متر و فواصل  15و 30متر بر
توليد محصول و کيفيت آب و خاک در کوتناد 2هند مشخص شد
که زهکشي زیرزميني در آبشویي سدیم ،کلسيم و منيزیم بسيار
مؤثر بود و ميزان کلراید خاک را به شدت کاهش داد ( Mathew
.)et al., 2001
 )2005( Mansoori Sarinjanehبا بررسي پارامترهاي
طراحي سامانههاي زهکشي زیرزميني در پروژه آبياري و
زهکشي طرح توسعه نيشکر خوزستان نشان داد که استفاده از
زهکشها در کنترل سطح ایستابي و خروج نمک از پروفيل
خاک موفقيت آميز بوده است .بررسي عملکرد سامانههاي
زهکش زیرزميني کمعمق (کمتر از یک و نيم متر) در خوزستان
نشان داد که کاهش عمق نصب زهکش موجب توليد زهآب کمتر
و کاهش اثرات منفي زیستمحيطي ميشود ( Naseri and
.)Arvahi, 2009
 )2016( Moazeni et al.با بررسي عملکرد زهکش در
کشت گياه تریتيکاله در اراضي شاليزاري با بافت خاک لوم
سيلتي نشان دادند که با افزایش عمق نصب زهکش ،مقدار
1. Tungabhadra
2. Kuttanad

هدایت الکتریکي افزایش و مقدار نسبت جذب سدیم ()SAR
کاهش یافت .روند تغييرات مقدار هدایت الکتریکي در طول دوره
آزمایش کاهشي بود به طوري که در انتهاي دوره هدایت
الکتریکي زهآب دو زهکش با عمق نصب  40و  60سانتيمتر
نسبت به ابتداي دوره آزمایش به ترتيب  53و  8درصد کاهش
داشت .بررسيهاي انجام شده حاکي از آن است که زهکشهاي
عميق ،نيتروژن بيشتري را از منطقه ریشه و دسترس گياه
خارج ميکنند ( .)Smedma, 2007همچنين در پژوهشي نشان
داده شد که در شرایطي که سطح ایستابي در بازههاي زماني
معيني در رقوم باال قرار داشته باشد ،اثر نيتراتزدایي افزایش
ميیابد و در کاهش آلودگي نيتروژن -نيترات بسيار موثر است
(.)Ranjkesh ziabari et al., 2015
 )2010( Aslani et al.در آزمایشي اثر نصب لولههاي
زهکشي در اعماق مختلف و با فواصل مختلف بر کيفيت زهآب
در شرایط ماندگار و غيرماندگار را با استفاده از مدل
آزمایشگاهي و مدل عددي ( )Visual MODFLOWبررسي
نمودند .نتایج نشان داد که با افزایش عمق نصب زهکشها،
هدایت الکتریکي ،اسيدیته ،کل جامدات محلول و غلظت
نيتروژن زه آب و همچنين شدت زهکشي افزایش مي یابد.
آزمایشي بهمنظور شبيهسازي تأثير عمقهاي مختلف زهکش بر
مقدار زهآب ،شوري ناحيه ریشه و عمق سطح ایستابي در ترکيه
انجام شد .نتایج نشان داد زماني که عمق زهکش 1/2متر در نظر
گرفته شده بود ،بعد از یک دوره  10ساله 80 ،درصد خاک به
ترتيب در کشت اول و کشت دوم شوري کمتر از  2/72و 2/36
دسي زیمنس بر متر را نشان داد (.)Bahceci et al., 2006
در آزمایشي اثر عمق نصب زهکش بر شوري زهآب
خروجي در یک مدل آزمایشگاهي مورد بررسي قرار گرفت .نتایج
نشان داد که بيشترین شوري خارج شده از زهکشهاي نصب
شده در عمقهاي  0/5 ،0/25و  0/85متري به ترتيب برابر
 6/55 ،1/43و  8/131دسيزیمنس بر متر بود .بنابراین ،کاهش
عمق نصب زهکشها موجب بهبود کيفيت آب خروجي شد
( )2010( Nangia et al .)Razi et al., 2012در پژوهشي
بهمنظور بررسي اثر عمق و فاصله نصب زهکش بر ميزان تلفات
نيتروژن از مدل  ADAPTاستفاده نمود .آنها نشان دادند که
کاهش عمق یا افزایش فاصله زهکشها موجب کاهش
شستوشوي  51درصدي نيترات ميشود ،در حالي که ميزان
محصول فقط هفت درصد کمتر از حداکثر توليد کاهش یافت.
 )2017( Momen nejadبه بررسي اثر عمق زهکش
زیرزميني بر روي غلظت کل امالح زهآب زهکش در عمقهاي
 50 ،40و  70سانتيمتري در زراعت برنج پرداخت .نتایج نشان
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داد که روند غلظت امالح پس از اعمال زهکشي کاهشي و به
ترتيب در اعماق  50 ،40و  60سانتيمتري  45 ،34و  50درصد
بود.
پاچباقال (لوبيا محلي) یک اصطالح محلي در استان گيالن
است که براي انواعي از لوبيا که در نوع مصرف مشترک هستند
به کار مي رود و به دليل سازگاري این گياه با شرایط اقليمي
استان گيالن ،به عنوان گياه مناسب در الگوي کشت دوم ،کشت
آن رو به افزایش بوده بهگونهاي که سطح زیر کشت آن در
استان گيالن تا  19000هکتار توسعه یافته است ( Dori et al.,
 .)2013دانههاي این گياه با داشتن حدود  22درصد پروتئين از
نظر ارزش غذایي جایگزین خوبي براي پروتئينهاي حيواني
است ( .)Bagheri et al., 1997پاچباقال گياهي است که براي
رشد مناسب و دادن محصول با کيفيت وابسته به گرما همچنين
باد و رطوبت است .دماي مناسب براي رشد آن  16تا  26درجه
بوده و همچنين  300تا  500ميليمتر بارندگي در طول فصل
رشد نياز دارد .)Romero et al., 2013( .این گياه در تمام
خاکها بهخصوص خاکهایي با بستر مالیم و سبک همراه با
زهکشي خوب قادر به رشد است ( Balkaya and Odabas.,
.)2002
از آنجا که مطالعات محدودي در خصوص زهکشي در
اراضي شاليزاري صورت گرفته است و با توجه به نقش کشت دوم
در بهبود معيشت کشاورزان و جایگاه غذایي و بازارپسندي گياه
لوبيا محلي (پاچ باقال) در استان گيالن ،عملکرد زهکش در کشت
گياه لوبيا محلي در این پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.

همچنين بررسي اثر زهکشي بر فرآیند انتقال امالح (کود) در
کشت گياه لوبيا محلي (پاچباقال) هدف دیگر این پژوهش بود.

مواد و روشها
به منظور بررسي عملکرد کمي و کيفي زهکش در کشت گياه
لوبيا محلي (پاچباقال) ،یک محيط کنترلشده در مقياس مدل
فيزیکي از اراضي شاليزاري با هدف امکان اجراي کشت دوم
ساختهشد .براي ساخت مدل فيزیکي ،مخزني به طول سه،
عرض  0/6و ارتفاع یک متر طراحي شد .لوله زهکش از جنس
پلي اتيلن با قطر  10سانتيمتر و پوشش ژئوتکستایل با اندازه
منافذ  450ميکرومتر بود که در عمق  70سانتيمتري با شيب
طولي 0/1درصد نصب گردید .خاک مخزن از عمق توسعه ریشه
اراضي شاليزاري دانشگاه گيالن تهيه شد و پس از خشکاندن،
کوبيدن و عبور دادن از الک پنج ميليمتري در مخزن با تراکم
 1/35گرم بر سانتيمتر مکعب ( تراکم غالب خاک در منطقه)
ریخته شد .برخي مشخصات فيزیکي و شيميایي خاک مورد
استفاده در آزمایش در جدول ( )1ارائه شدهاست .بهمنظور
بررسي اثر زهکشي بر انتقال امالح و در نتيجه خصوصيات
شيميایي خاک ،عصارهگيرهایي به صورت افقي در موقعيتهاي
نشان داده شده در شکل ( )1و همچنين براي بررسي روند
تغييرات بار آبي پيزومترهایي در تراز زهکش نصب شدند .شماي
کلي مدل فيزیکي و محل قرارگيري زهکش زیرزميني و
پيزومترها در شکل ( )1نشان داده شده است.

جدول  -1برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مورد استفاده در آزمايش

بافت خاک

رس
(درصد)

سيلت
(درصد)

شن
(درصد)

تخلخل
(درصد)

ارتوفسفات بر حسب فسفر
(ميليگرم بر ليتر)

نيترات
(ميليگرم بر ليتر)

جرم مخصوص ظاهري
(گرم بر سانتيمتر مکعب)

هدایت آبي اشباع
(سانتيمتر بر روز)

رس سيلتي

41

44/5

14/5

54

0/034

4/42

1/35

5/02

بذرهاي گياه لوبيا محلي (پاچباقال) بعد از آمادهسازي مدل

نيتروژن به مقدار  21/7گرم و پتاسيم نيز به اندازه  39/1گرم

فيزیکي در تاریخ  95/7/14به فاصله  12سانتيمتر روي ردیف

پس از حل در آب و فسفر به ميزان  36گرم بهصورت جامد در

در دو ردیف با فاصله  40سانتيمتر به تعداد یک بذر در هر کپه

عمق هفت سانتيمتري به خاک اضافه شد.

کشت شد .بر خالف دوره کشت برنج که زهکشي به صورت

با وقوع هر بارندگي از زهکش و عصارهگيرهاي نصب شده

کنترل شده اجرا ميشود ،در کشت دوم لوبيا ،زهکش در طول

نمونه آب برداشت شد و مقادیر نيترات و ارتوفسفات آنها با

دوره رشد گياه باز بود .به دليل وقوع باران زیاد در طول دوره

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر شرکت  JENWAYمدل

رشد گياهان کشت دوم (پایيز و زمستان) ،آبياري انجام نشد.

( 6705

بنابراین محدوده عملکرد زهکشها و زمان بررسي آنها در زمان

 )and Wastwater, 1999و پارامترهاي هدایت الکتریکي و

وقوع بارندگي ها بود .مقادیر بارندگي در طول دوره آزمایش در

اسيدیته با استفاده از دستگاههاي هدایت الکتریکي شرکت

شکل ( )2نشان داده شدهاست .بر اساس نتایج آزمون خاک ،کود

 JENWAYمدل  4520و pHسنج شرکت  Crisonمدل

Standard Methods for the Examinition of Water

BASIC

معماری و همکاران :ارزيابی عملکرد زهکش زيرزمينی بر رشد گياه لوبيا 1247 ...

 +20اندازهگيري شد .غلظت سدیم بهروش فليمفتومتري

تيتراسيون

شرکت  JENWAYمدل  PFP7و غلظت کلسيم و منيزیم بهروش

 )and Wastwater, 2017اندازهگيري شدند.

الیه سخت

( Standard Methods for the Examinition of Water

عصارهگير

پيزومتر
زهکش

شکل  -1نمای مخزن ،محل جايگذاری زهکش ،عصارهگيرها و پيزومتر

شکل  -2مقادير بارندگی در طول دوره آزمايش (ايستگاه هواشناسی تحقيقات کشاورزی رشت)

در زمان وقوع باران ،دبي زهکش و بار آبي در پيزومترها
قرائت شدند که در مجموع تعداد  17بار قرائت انجام شد .براي
اندازه گيري دبي به روش حجمي از رابطه ( )1استفاد شد.
𝑉

(رابطه )1

𝑡

=𝑄

که در آن Q :مقدار دبي بر حسب ليتر بر ساعت V ،حجم زهآب
خروجي بر حسب ليتر و  tمدت زمان خروج زهآب بر حسب
ساعت هستند.
عکسالعمل زهکش در تخليه باران را ميتوان با توجه به
مقادیر ضریب عکسالعمل زهکشي تعيين نمود .ضریب
عکسالعمل در طول مدت آزمایش براي باران یک روزه در دو
مرحله با استفاده از رابطه ( )2محاسبه شد.
(رابطه )2

)𝑡(𝑙𝑛 ℎ(𝑡−1) −𝑙𝑛ℎ
𝑡𝛥

=𝛼

𝑡ℎ

که در آن ℎ(𝑡−1) ،مقدار بار آبي در روز ما قبل بارش و
مقدار بار آبي در روز بارش و  Δtفاصله زماني بين دو قرائت بار
آبي ميباشند.
بهمنظور بررسي اثر زهکش زیرزميني بر کاهش سطح
ایستابي در عمق مناسب ریشه گياه لوبيا محلي (پاچباقال)
(عملکرد کمي) و تعيين تاثير آن بر انتقال امالح در خاک و
خروج آنها از زهکش (عملکرد کيفي) ،روند تغييرات دبي
خروجي از زهکش ،بار آبي و پارامترهاي کيفي ،SAR ،pH ،EC
اسيدیته ،نسبت جذب سدیم ،نيترات و ارتوفسفات زهآب و
عصاره خاک نسبت به زمان در طول مدت آزمایش رسم شدند.
همچنين از نرمافزار  SPSSبراي بررسي اثر فاصله از زهکش بر
غلظت نيترات و فسفات عصاره خاک استفاده شد.
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نتايج و بحث
عملکرد زهکش بر استقرار سطح آب در عمق توسعه ريشه
گياه لوبيا

سطح ایستابي از تفاضل عمق نصب پيزومتر از بارآبي محاسبه
شد .از آنجا که توان زهکش در کنترل سطح ایستابي در عمق
توسعه ریشه بررسي ميشود ،مقادیر سطح ایستابي در موقعيت
هر یک از پيزومترها نسبت به زمان در شکل ( )3نشان داده
شدهاست .تغييرات مقادیر بارندگي (شکل  )2و روند تغييرات
عمق سطح ایستابي نشان داد که نوسان سطح ایستابي در هر
پيزومتر از بارندگي همان روز و روزهاي قبل تاثير ميپذیرد.
ميانگين مقادیر بار آبي در پيزومترهاي  2 ،1و  3به ترتيب
 7/22 ،14/25و  17/62سانتيمتر بهدست آمد که با توجه به
فاصله زهکش از سطح خاک و مقادیر متوسط بار آبي ،سطح
ایستابي بهطور ميانگين در طول دوره رشد در عمق حدود 50
سانتيمتري کنترل شد .کنترل سطح ایستابي در عمق یادشده
با توجه به سطحي بودن ریشه گياه لوبيا محلي (پاچباقال) (-30
 20سانتيمتر) و وجود الیه سخت در اراضي شاليزاري که عامل
کاهش توسعهیافتگي ریشه است ،منجر به عدم ایجاد مشکل
آبگرفتگي ریشه گياه در طول دوره رشد شد.
مقادیر بار آبي هر پيزومتر نسبت به فاصله آنها از زهکش
در شکل ( )4نشان داده شدهاست .مقادیر بار آبي در
پيزومترهاي کناري زهکش و نوسان مقادیر بار آبي در زمانهاي
مختلف نشان ميدهد که توانایي زهکش در تخليه زهآب به
خصوصيات بارش بستگي دارد به طوريکه بارشهاي متوالي با

مقدار زیاد (در تاریخهاي  95/8/12 ،95/8/5و  )95/9/1منجر به
افزایش بار آبي در پيزومتر نزدیک به زهکش شد .مقادیر ضریب
عکسالعمل زهکش نسبت به باران در جدول ( )2ارائه شدهاست.
مقایسه ضریب عکسالعمل در دو مرحله نشان داد که ميزان
ذخيره آب در خاک حاصل از بارشهاي روزهاي ماقبل تأثير
بسياري بر مقدار عکسالعمل زهکش در تخليه آب از پروفيل
خاک دارد .بيشتر بودن ضریب عکس العمل در تاریخ 95/8/9
به دليل توالي  14روز باران نسبت به  12روز باران در تاریخ
 95/8/7است.
در طول دوره آزمایش تعداد دو روز آبگرفتگي عمق
توسعه ریشه و مجموع مقدار باال آمدن سطح آب از عمق توسعه
ریشه  22سانتيمتر مشاهده شد .هرچند مقادیر مشاهده شده
بار آبي در پيزومترها نشاندهنده ایجاد شرایط بحراني براي
آبگرفتگي تمام عمق توسعه ریشه نيست ،اما در صورت
بارشهاي با شدت و طول مدت بيشتر امکان آسيبدیدگي
بيشتر وجود دارد .بنابراین ایجاد توان بيشتر براي تخليه زهآب با
انتخاب فاصله کمتر یا افزایش عمق زهکش براي کشت گياه
لوبيا محلي در اراضي شاليزاري استان گيالن قابلتوصيه است
که از ميان این دو گزینه افزایش عمق با توجيه اقتصادي و فني
بيشتري همراه است .روند بار آبي نسبت به فاصله از زهکش از
شرایط نرمال زهکشي تبعيت نکرد (زیاد شدن بار آبي در
نزدیکي زهکش) که علت آن را ميتوان به زیاد بودن مقاومت
ورود آب به داخل زهکش و یا گرفتگي پوشش دور زهکش
نسبت داد.

شکل  -3تغييرات سطح ايستابی در طول دوره رشد گياه لوبيا محلی (پاچ باقال) (مهر  1395تا ارديبهشت )1396
جدول  -2ضريب عکسالعمل زهکش طی دو مرحله صفر شدن تغذيه خاک (قطع شدن باران)

تاریخ

بار آبي (سانتيمتر)

فاصله زماني قرائت پيزومتر (روز)

95/8/6
95/8/7
95/8/9
95/8/9

25
17
42
24

1
0/6

ضریب عکسالعمل (عکس روز)
0/3
0/9

معماری و همکاران :ارزيابی عملکرد زهکش زيرزمينی بر رشد گياه لوبيا 1249 ...
95/8/29

95/8/17

95/8/12

95/8/5

95/8/3

95/7/25

95/12/16

95/10/26

95/9/2

95/9/1

95/8/30

30

20

بار آبی (سانتی متر(

25

15

10

5

0
150

200

250

0

50

100

فاصله از زهکش (سانتی متر)

شکل  -4متوسط بار آبی هر پيزومتر نسبت به فاصله از زهکش

تغييرات ميانگين دبي خروجي از زهکش در هنگام
بارندگي در شکل ( )5نشان داده شده است .همانطور که در
شکل مشخص است شدت بارندگي و طول دوره بارش (رطوبت
خاک) در ميزان خروج زهآب از زهکش تاثير مستقيم دارد.
مقدار و طول دوره جمعآوري زهآب در هر بارش در جدول ()3
ارائه شده است .بيشترین مقدار زهآب در تاریخ  95/8/5مشاهده
شد این در حالي است که در تاریخ  95/9/2نيز با مقدار بارش
تقریبا برابر در طول دوره اندازهگيري ،حجم زهآب کمتري خارج
شد .تفاوت حجم زهآب خروجي در دو تاریخ یادشده تحت تاثير
پيوستگي بارش در روزهاي ماقبل قرار گرفت به طوريکه زهآب
تاریخ  95/8/5حاصل  10/2روز متوالي بارش و زهآب 95/9/2
حاصل پنج روز متوالي بارش است.

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
96/2/6

95/11/3

95/9/2

95/8/29

95/8/12

95/8/8

95/8/5

95/8/3

شکل  -5دبی خروجی زهکشها در زمان بارندگی

جدول  -3مقادير و طول دوره بارش در زمانهای اندازهگيری دبی خروجی از زهکش

تاریخ اندازهگيري

95/8/3

96/2/6 95/11/3 95/9/2 95/8/29 95/8/12 95/8/8 95/8/5

مقدار بارش (ميليمتر) 62/86 112/50
2/2
8/0
مدت بارش (روز)

10/72
2/45

بررسی روند تغييرات پارامترهای کيفی خاک و زهآب

روند تغييرات هدایت الکتریکي زهآب و عصارههاي خاک نسبت
به زمان در شکل ( )6ارائه شدهاست .همانطور که در شکل
مشخص است ،از ابتداي آزمایش تا تاریخ  26دي ماه
هدایتالکتریکي در تمام عصارهگيرها داراي روند کاهشي همراه
با نوسان متاثر از بارندگي و آبشویي امالح بود ،اما در ادامه
آزمایش با کاهش مقادیر باران و افزایش فواصل بين بارندگيها
(کاهش وقوع بارانهاي متوالي) و همچنين افزایش دماي هوا در
ماه هاي فروردین و اردیبهشت ماه ،مقدار هدایت الکتریکي در
تمام عصارهگيرها روند صعودي به خود گرفت .مقایسه درصد
افزایش مقدار هدایت الکتریکي در عصارهگيرها نشان داد (،85
 56 ،59و  50درصد بهترتيب در عصارهگيرهاي 3 ،2 ،1و  )4که

7/58
3/0

16/82
3/0

59/41
3/0

19/43
4/0

8/34
8/0

فاصله از زهکش و به تبع آن اثر نوع و ميزان جریان آب به
سمت زهکش (جریان عمودي ،افقي و شعاعي) ميتواند یک
عامل تاثيرگذار بر حرکت امالح باشد.
مقایسه مقدار حد آستانه قابل تحمل هدایت الکتریکي
گياه لوبيا محلي (چهارهزار ميکروزیمنس بر سانتيمتر) با مقدار
هدایت الکتریکي در عصارهها از خاک در طول آزمایش نشان داد
که شوري خاک بر عملکرد گياه لوبيا تاثيرگذار نيست و زهکشي
با تخليه امالح توانست مانع از تجمع امالح در خاک و افزایش
شوري شود.
مقایسه هدایت الکتریکي زهآب در ابتدا و انتهاي دوره
آزمایش نشان داد که هدایت الکتریکي زهآب حدود  60درصد
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کاهش داشت و باتوجه به تعادل هدایت الکتریکي در
عصارهگيرهاي  2و ( 3در حدود  350ميکروزیمنس بر
سانتيمتر) و مقایسه آن با مقادیر هدایت الکتریکي زهآب،
مشخص شد که بعد از حدود یک ماه زهکش طراحي شده
توانست شوري خاک را به تعادل برساندMoazeni et al. .

( )2016نيز در آزمایشي به بررسي روند تغييرات هدایت
الکتریکي زهآب خارج شده از دو عمق زهکش ( 40و 60
سانتيمتر) در طول رشد گياه تریتيکاله در اراضي شاليزاري
پرداختند که کاهش  53و  8درصدي هدایـتالکتریکي را در
عمق  40و  60سانتيمتر نشان دادند.

850
750
650
550
450
350
250

96/2/17
96/2/6
95/12/24
95/12/22
95/12/15
95/11/3
95/10/26
95/9/2
95/9/1
95/8/30
95/8/29
95/8/26
95/8/17
95/8/13
95/8/12
95/8/9
95/8/8
95/8/5
95/8/3
95/7/25
95/7/24
95/7/22
95/7/15

150

هدايت الکتريکی ( ميکروزيمنس بر سانتيمتر)

950

50

شکل  -6روند تغييرات هدايت الکتريکی عصارهگيرها و زهآب در طول دوره آزمايش

مقادیر نسبت جذب سدیم زهآب و عصارههاي خاک در
شکل ( )7ارائه شده است .دامنه تغييرات مقادیر نسبت جذب
سدیم عصارههاي خاک  0/9-3/2و زهآب 0/9-1/85
ميلياکيواالن بر ليتر بود .کمتر بودن نسبت جذب سدیم زهآب
نسبت به عصارههاي خاک فرآیند جذب عناصر تاثيرگذار بر
نسبت جذب سدیم (کلسيم ،منيزیم و سدیم) در پروفيل خاک
را نشان ميدهد .مطابق شکل ( ،)7نسبت جذب سدیم در نقاط
مختلف خاک روند کلي صعودي داشت ،هرچند این روند در
نقاط مختلف از شدت و مقدار مختلفي برخوردار بود .مقادیر
مجموع کلسيم و منيزیم (شکل  )8در نقاط مختلف نشان
ميدهد که مجموع کلسيم و منيزیم در اواخر دوره آزمایش
نوسان و تاثيرگذاري کمتري بر نسبت جذب سدیم داشت.
بنابراین با توجه به رقابت سدیم و کلسيم و منيزیم براي جذب
سطحي بهخصوص در خاکهاي داراي رس زیاد که شامل این
پژوهش نيز ميشود ،پس از گذشت حدود 45روز وضعيت تعادل
یوني در این سه کاتيون برقرار شده و با افزایش جذب سطحي
کلسيم و منيزیم حضور کلسيم و منيزیم در عصاره خاک کاهش
یافت .حالليت سدیم و خروج آن به وسيله زهکش در کنار
وضعيت اسيدي خاک (شکل  )12زمينه حضور بيشتر کلسيم و
منيزیم در محلول خاک و امکان جذب سطحي بيشتر کلسيم و
منيزیم بر سطح خاک و افزایش  SARرا ایجاد نمود .روند

کاهش مجموع کلسيم و منيزیم در زهآب (شکل  )8تایيدي بر
روند تغييرات کلسيم و منيزیم در خاک و در نتيجه تغييرات
نسبت جذب سدیم خاک و زهآب است.
تغييرات غلظت نيترات زهآب نسبت به زمان بارش و یا
پس از آن بررسي شدهاست (شکل  .)9این شکل نشان ميدهد
که در طول مدت آزمایش غلظت نيترات زهآب داراي نوسان بود
بدین ترتيب که به علت کاربرد کود نيتروژن در کشت اول
(کشت برنج) و ایجاد شرایط هوازي در خاک در کشت گياه
لوبيا ،مقدار نيترات توليد شده در فرآیند نيتراتزایي (تبدیل کود
اوره به نيترات) ،با وقوع اولين بارش (شکل  )2در پروفيل خاک
حرکت و در انتها به وسيله زهکش خارج شد .در تاریخ 95/8/5
کاهش مقدار بارش منجر به کاهش جریان آب به سمت زهکش
و کم شدن غلظت نيترات آبشویي شد .این روند به غير از تاریخ
 95/8/13به علت بارش شدید در تاریخ  95/8/12تا 95/8/26
ادامه داشت .پس از این مرحله نيز به علت وقوع بارشهاي
منقطع و در نتيجه ایجاد شرایط هوازي مناسب به دليل وجود
زهکش ،مقدار نيترات خروجي از زهکش افزایش یافت.
بيشترین مقدار نيترات خروجي از زهکش مربوط به ابتداي
دوره به ميزان  46/9ميليگرم بر ليتر بود که نشان دهنده
اهميت و مدیریت زهکش و عمليات کوددهي در کشت اول و
شروع زمان کاشت و بارش در کشت دوم است .با مقایسه مقدار
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کشت اول ،ميتواند نقش مهمي در کنترل این سهم داشته
باشند )2015( Sotodehnia et al. .نيز در یک خاک شنلومي به
این نتيجه دست یافتند که غلظت نيترات خارج شده از
زهکشهاي نصب شده در عمقهاي  50 ،25و  85سانتيمتري
به ترتيب برابر با  105/45 ،51/54و  296/42ميليگرم در ليتر
بود.

استاندارد تخليه نيترات بر اساس معيار دفتر بررسي آلودگي آب
و خاک سازگار حفاظت محيط زیست ( 45ميليگرم بر ليتر) با
حداکثر مقدار نيترات خروجي از زهکش ،ميتوان نتيجه گرفت
که زهکش زیرزميني در کشت دوم اراضي شاليزاري ،توانایي
خروج نيترات و خارج از حد مجاز را دارد .با توجه به این نتيجه،
مقدار کود مصرفي نيتروژن براي کشت دوم و مدیریت زهکشي
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روند تغييرات غلظت نيترات عصارههاي خاک در طول
دوره آزمایش در شکل ( )10نشان داده شدهاست .مقادیر نيترات
در پروفيل خاک در اوایل دوره آزمایش زیاد و روند آن تا تاریخ
 95/8/3کاهشي بود .در اوایل دوره به دليل اعمال کود نيتروژن
و وجود فرمهاي مختلف نيتروژن از کشت اول پس از وقوع اولين
بارشها ،نيترات در پروفيل خاک به سمت نقاط و الیههاي
پایيني خاک انتقال یافت و باعث ازدیاد نيترات در عصاره خاک
شد ،اما در تاریخ  95/8/3با وقوع بارش متوالي و قابل مالحظه،
نيترات موجود در خاک شسته و به سمت زهکش هدایت شده
که باعث کاهش مقدار نيترات در عصاره خاک شد .بررسي

95/7/15

مقادیر نيترات در طول دوره آزمایش نشان داد که غلظت نيترات
در دورترین عصارهگير نسبت به زهکش (عصارهگير  )4بيشتر
از سایر عصارهگيرها بود .دور بودن از زهکش و تاثيرگذاري کم
زهکش در انتقال آب از این عصارهگير عامل حرکت کمتر آب و
در نتيجه نيترات بهسمت زهکش و در نتيجه باالتر بودن مقدار
نيترات در عصاره خاک این ناحيه بود .افزایش ناگهاني نيترات در
نزدیکترین عصارهگير نسبت به زهکش (عصارهگير شماره )1
نشان مي دهد که مقدار و طول مدت بارش در توانایي زهکش در
خروج زهآب و در نتيجه نيترات تاثيرگذار است.

شکل  -8روند تغييرات کلسيم و منيزيم در عصارهگيرهای مختلف و زهآب در طول مدت آزمايش
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مقدار متوسط غلظت نيترات در عصارهگيرهاي  3 ،2 ،1و
 4به ترتيب 9/82 ،8/32 ،12/01و  13/54ميليگرم بر ليتر
بهدست آمد .هرچند آبشویي نيترات و حالليت آن عامل مؤثر در
افزایش نيترات در الیههاي پایين خاک است اما باال بودن سطح
ایستابي و در نتيجه رطوبت بيشتر خاک در ناحيه عصارهگير 2
با توجه به مقادیر سطح ایستابي (شکل  )3منجر به ایجاد شرایط
نيتراتزدایي و در نتيجه کاهش نيترات در این الیه از خاک شد.
بنابراین قابليت زهکش در کنترل سطح ایستابي در نقاط مختلف
خاک بر ميزان دسترسي به اکسيژن و در نتيجه چرخه نيتروژن
در نقاط مختلف خاک تاثيرگذار است .جدول ( )4نتيجه آزمون
توکي در معنيداري مقدار نيترات نقاط مختلف خاک را نشان
ميدهد .براساس نتایج این آزمون ،نيترات عصارهگيرهاي  2و4
تفاوت معنيداري از هم دارند که تایيدي بر تاثير فاصله از
زهکش و رطوبت خاک است.
تغييرات غلظت ارتوفسفات بر حسب فسفر زهآب و خاک
در طول مدت آزمایش در شکل ( )11نمایش داده شده است.
غلظت ارتوفسفات در طول دوره آزمایش به جز در چند مرحله

به دليل افزایش ميزان بارش روند کاهشي داشت .کود فسفر
براي غالب گياهان به صورت جامد استفاده ميشود و به دليل
پيوند شيميایي قوي با ذرات رس و تحت تأثير  pHمحلول
خاک ،فرآیند انتقال و جذب آن به کندي صورت ميگيرد .نتایج
این پژوهش نيز نشان داد که باالترین مقدار غلظت ارتوفسفات
زه آب ،یک ماه پس از کاشت بذر و اعمال کود بود که با توجه به
زمان طي شده و همچنين بارش فراوان پس از دو روز متوالي،
بارش باعث حل شدن و حرکت فسفر به سمت زهکش شد .با
توجه به استاندارد تخليه مجاز فسفات بر حسب فسفر در قانون
برنامه سوم توسعه (یک ميليگرم بر ليتر) و بيشترین غلظت،
فسفر خروجي به اندازه  0/21ميليگرم بر ليتر بود که تخليه
زهآب براي محيط زیست داراي آثار منفي نخواهد بود.
تغييرات غلظت ارتوفسفات بر حسب فسفر در
عصارهگيرهاي 1تا  4نسبت به زمان در شکل ( )11نشان
دادهشدهاست .بهطور متوسط در عصارهگيرهاي  3 ،2 ،1و  4با
دور شدن نقاط به زهکش مقادیر ميانگين غلظت فسفر خاک
 0/033 ،0/022 ،0/024و  0/030ميليگرم بر ليتر بهدست آمد.
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خنثي شد .در تاریخهاي  95/11/3 ،95/8/17و 95/12/24
بهدليل بارندگيهاي زیادي که در روزهاي قبل آن تاریخ باریده،
رطوبت خاک به مقدار زیادي افزایش یافت که باعث کاهش
اکسيژن محلول در خاک و در نهایت افزایش  pHشد .روند
تغييرات اسيدیته خاک در عصارهگيرهاي مورد بررسي به
طورکلي صعودي بود و همانند زهآب ،زهکشي باعث تمایل
اسيدیته خاک به سمت خنثي شد .ميانگين اسيدیته
عصارهگيرهايهاي شماره  4 ،3 ،2 ،1بهترتيب ،6/37 ،6/21
 6/34و  6/50بهدست آمد که در عصاره  4به دليل فاصله از
زهکش و خارج نشدن آب موجود در آن قسمت پروفيل خاک و
وجود اکسيژن کمتر در آن قسمت اسيدیته بيشتري نسبت به
سایر عصارهگيرها مشاهده شد )2001( Snackin et al., .نيز
گزارش کردند که با افزایش مقدار رطوبت خاک ،مقدار اسيدیته
خاک افزایش ميیابد و علت آن رقيق شدن محيط محلول خاک
است که در نتيجه پدیده هيدروليز نمکهاي خنثي رخ داده و
منجر به افزایش مقدار اسيدیته خاک ميشودUnger et al., .
( )2009نيز اعالم کردند که شرایط اشباع سبب کاهش پتانسيل
اکسایش و اکسيژن محلول در خاک ميشود و با مدت زمان
اشباع شدن رابطه مستقيمي دارد.

مقایسه معنيداري (جدول  )4مقادیر ارتوفسفات در
عصارهگيرهاي مختلف نشان داد که اختالف ميانگينها در نقاط
مختلف خاک معنيدار نبود ،بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که
فاصله و عمق نقاط از زهکش تاثيري بر مقدار غلظت ارتوفسفات
نداشت.
جدول  -4تحليل آماری آزمون توکی برای مقايسه ميانگين غلظت نيترات و
ارتوفسفات در عصارهگيرها

شاخص معنيداري ()Sig.
0/387
0/779
*0/903
0/916
0/065
0/367

2
3

* :معنیدار در سطح احتمال پنج درصد

روند تغييرات اسيدیته زهآب و خاک نسبت به زمان در
شکل ( )12نشان داده شدهاست .روند کلي تغييرات اسيدیته
صعودي بود و زهکشي باعث تمایل اسيدیته خاک به سمت
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 درصد60 آزمایش نشان داد که هدایت الکتریکي زهآب حدود
 نيز در خاک و در نتيجهpH  وSAR  پارامترهاي.کاهش داشت
 نتایج نشان داد که حجم زهآب خروجي از.زهآب افزایش یافتند
 هرچند زهکش مورد بررسي.مقدار و توالي باران تاثير ميپذیرد
 متر) توانست سطح ایستابي را در5 (شبيهسازي فاصله زهکش
 اما زیاد بودن بار،عمق مناسب براي رشد گياه لوبيا فراهم کند
آبي در پيزومتر نزدیک زهکش نشاندهنده عدم تناسب توان
.زهکش در تخليه زهآب در بارشهاي شدید و پيوسته بود
انتخاب عمق بيشتر براي زهکش به منظور حصول اطمنيان از
عملکرد بهتر زهکش در تخليه زهآب در مشخصات خاک این
 براي.پژوهش و بافت خاکهاي داراي رس بيشتر توصيه ميشود
تعميم نتایج این پژوهش انجام آزمایشهاي صحرایي در فواصل
.و عمقهاي مختلف زهکش توصيه ميشود

نتيجهگيری
نتایج آزمایش حاضر نشان داد که غلظت نيترات زهآب در برخي
از زمانهاي آزمایش از حد مجاز تخليه به آبهاي سطحي فراتر
 بنابراین برآورد نياز کودي نيتروژن براي کشت لوبياي،بود
) توجه به نيتروژن باقيمانده در خاک از کشت اول (برنج،محلي
و انتخاب شيوه و مقدار مناسب کوددهي در طول دوره رشد
 معنيداري تفاوت غلظت نيترات.داراي اهميت است
مشاهدهشده در پروفيل خاک نشانداد که طراحي درست
زهکش (عمق و فاصله زهکش) تاثير بسزایي در انتقال نيترات
.در پروفيل خاک و خروج آن از زهکش ميتواند داشتهباشد
نتایج نشان داد زهکش عامل تهدیدکنندهاي براي تخليه
ارتوفسفات بر حسب فسفر براي تخليه زهآب به محيط زیست
 مقایسه هدایت الکتریکي زهآب در ابتدا و انتهاي دوره.نبود
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